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  טייבה -הצטיידות מחשוב לבתי ספר  2017-17מכרז מס' הנדון : 

 

  :כללי .1

הצטיידות והתקנת אספקה לביצוע מזמינה בזה הצעות מחיר ( "העירייה")להלן:  עיריית טייבה
 (."העבודות")להלן: כרז בהתאם להוראת מסמכי המ.מחשוב לבתי ספר

 

:תנאים להשתתפות במכרז .2

 
 רשאים להשתתף במכרז זה : 

.אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל .2.1

 בסכום של ,ציוד מחשובוהתקנת אספקת ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3שלושה ) וביצע .2.2
עריכתו ( השנים שקדמו למועד 3) שלושאשר הושלמו במהלך לפחות, )מצטבר(  300,000₪

של מכרז זה. יובהר כי העירייה תהא רשאית לבקש הבהרות לעניין תנאי זה אף לאחר 
פתיחת ההצעות. 

להלן.   4.3הגשת ערבות מכרז כאמור בסעיף  .2.3

 
, מטעם זה בלבד ולפי העירייהרשאית  איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,א מילא מציע אחר ל

ו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעת
 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להיתקן ו/או יבהיר איזה 

 

: עיקרי ההתקשרות .3

חתימת חוזה זה , החל ממועד (ימים ה עשרחמש) 15העבודות היא אספקה והתקנת תקופת  .3.1
 הספקיהיה על  ומודגש כי עד למועד זהינתן ע"י העירייה תשוהוצאת הזמנת עבודה 

העבודות ולהמציא את כל האישורים הנדרשים להשלמת  להשלים את הביצוע של כל
. העבודות, עפ"י כל דין ו/או ההסכם

תמורה תחושב לפי מדידה בפועל של העבודות שבוצעו כשהן מוכפלות במחירי היחידה ה .3.2
שבכתב הכמויות, המצורף כנספח להזמנה זו.

יבצע את כל העבודה  והספקויות הן בגדר אומדנה בלבד מובהר כי הכמויות שבכתב הכמ
הנדרשת עד להשלמתה המלאה, לשביעות רצון העירייה. עוד מובהר כי העירייה רשאית 
לשנות את היקף העבודה, לתוספת או הפחתה, ללא כל הגבלה שהיא וללא שינוי במחירי 

 היחידה.

יצוע העבודות.יספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לב הספק .3.3

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, יחשבו ככוללים את כל ההוצאות, מכל מין וסוג  .3.4
, לרבות כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל או/ו ההתקנה שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות

האישורים הנדרשים עפ"י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה שהיא.

ה כולה הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, מחירי  היחידה שבכתב הכמויות והתמור
עקב שינויים במדד. למחירים שבכתב הכמויות יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי  לאלרבות 

 שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. 

הבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, ימציא הזוכה לעירייה, עד וכתנאי ל .3.5
 ש"ח 00026, תימתו של ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך שללח

(. ערבות הביצוע תהיה בנוסח "ערבות הביצוע")להלן:  (קלים חדשיםשאלפים עשרים ושש )



 

 

לפחות ותוארך, לפי דרישת  חודשים ארבעההערבות, נספח א' להסכם, בתוקף לתקופה של 
ותיו של הקבלן לפי מסמכי המכרז. העירייה, עד להשלמת מלוא התחייבוי

 הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רקלהלן פרטים המובאים בסעיף זה ה
. היתה המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 , תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזהתיחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי 



  סמכי ההצעה:מ .4
 

 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את 

. מתעודת תאגיד/עוסק מורשהעותק  .4.1

דלעיל, בנוסח המצורף  2.2תיאור עבודות קודמות, אשר בוצעו ע"י המציע, כנדרש בסעיף  .4.2
להזמנה להציע הצעות זו. יש לצרף המלצות. 

דרישה ראשונה, בנוסח המצורף  רעון עםירבות בנקאית אוטונומית לטובת העירייה, בת פע .4.3
המכרז . על ערבות ("ערבות המכרז")להלן:  ₪ 000,13בסכום של , הזמנה להציע הצעות זול

" בערבות יהיה מדד המחירים המדד היסודי". לפחות  2017/07/30עד יום   להיות בתוקף 
 אחרון ממועד ההגשה.חודש הלצרכן של 

 
 מובהר כי:  

נוספים יום  60 למשך המכרז הארכת תוקף ערבות תהא רשאית לדרוש העירייה .4.3.1
כאמור להאריך את תוקף הערבות.  והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה

.  הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות-אי

כל אימת שהמשתתף לא רעון ילפ המכרז תהא רשאית להגיש את ערבות העירייה .4.3.2
המכרז, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  מסמכיפי  יעמוד בהתחייבויותיו על

העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף 
אחר. 

במועד משלוח ההודעה בכתב תוחזר לו  המכרז שתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותמ .4.3.3
שתיתן העירייה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי 

שיקול דעתה של העירייה. 

משתתף שהצעתו זכתה, יסב את ערבות המכרז לערבות הביצוע.  .4.3.4

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום כ .4.4
, דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

הוא מנהל  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי .4.4.1
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

הוא וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976ערך מוסף, התשל"ז 
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם 

מס לפי חוק מע"מ.

, בנוסח המצורף ת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום והעסקתצהיר על  .4.4.2
למסמכי המכרז.  

אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  .4.5

תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  ,ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .4.6
אישור עורך עבודים הרובצים על נכסיו וכן  שום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשפרטי הרי

גבי -וכי החתימות עלאו רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד דין 



 

 

מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין )בשולי טופס ההצעה והצהרת 
המציע(. 

 
 

יובהר כי ללא ערבות מכרז תפסל ההצעה באופן אוטומטי. כמו כן יובהר כדלקמן: 
, מטעם העירייהרשאית מסמכים האמורים לעיל, איזה מהלהצעתו המציע צירף א ל

זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או 
מהמסמכים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או לחלופין; לבקש כי 

 שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה. 



  :ההצעהאופן הגשת  .5

המחירים  כלהפרטים הנדרשים ממנו, ובכלל זאת ימלא את המציע ישלים בהצעתו את כל  .5.1
מהפריטים שבכתב הכמויות, המצורף להזמנה להציע הצעות זו, בשקלים  כל אחדעבור 

חדשים וללא מע"מ. 

מודגש כי על המציע להשלים מחירים לכל מרכיבי העבודה והפריטים שבכתב הכמויות וכי  
, ייחשב הדבר בהצעהו או סעיפים כלשהם אם המציע לא ינקוב במחיר ליד סעיף כלשה

וכי המציע מתחייב לבצע האמור בסעיפים אלו פים אחרים בהצעה כאילו כלול המחיר בסעי
רשאית לפסול את ההצעה העירייה שיקול דעתה הבלעדי, תהיה  ללא תמורה נוספת, או, לפי

 .או לבקש מהמציע לתקן או להשלים או להבהיר את הצעתו

  

לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  מבלית הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, המציע יגיש א .5.2
דלעיל.  4תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים  
זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול  ממנו בהצעתו( תהיה העירייה רשאית, מטעם

דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה, )גם אם העירייה לא העירה 
לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י העירייה וכפי 

שנמסר למציעים.

לכך בכל מסמכי  מקום המיועדחתימה מלאה בהנ"ל, חתום על כל דף מהמסמכים המציע י .5.3
, ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה לתיבת המכרזים המכרז

(. קומה ראשונה –הערייה בניין   -גזבר ית טייבה )לשכת במשרדי עיריהמיועדת לכך 
באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  ולאבמסירה אישית ההצעות תוגשנה 

. 0017:בשעה  2017/04/19 למכרז זה הינו יום  המועד האחרון להגשת הצעות  .5.4

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )ששים(  60תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .5.5
)ששים( יום נוספים  60העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

ב לפעול בהתאם לדרישה זו. והמציע מחוי

 
לאמור לעיל, תהיה העירייה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם 

את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, 
לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה 

 ללא הסתייגות כאמור.

 
 וכות בהכנת המכרז:הכר הוצאות .6

, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .6.1
תחולנה  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 . המציעעל 

במשרדו של קניין העירייה)מבנה  ₪ 500את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש,בתמורה של  .6.2
 ירייה(. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.הע



 

 

 
 

:הבהרות ושינויים .7

סוהיל מר יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, באמצעות  201704/11/ עד יום .7.1
. העתק השאלות בכתבשאלות הבהרה  2563499-072, פקס' 2563400-072)טל'   חאג יחיא

י נפרד ממסמכי המכרז.והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלת

 פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2
תחייבנה את העירייה.  –תשובות בכתב 

מכרז, להכניס שינויים הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  העירייה .7.3
השינויים  .פיםותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתת

כל רוכשי  בכתב, לידיעת, יובאו ,והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
ידי רוכשי מסמכי -מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

. ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלהמכרז

 

 :שמירת זכויות .8

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות  לעירייה,ת ל הזכויות במסמכי המכרז שמורוכ .8.1
כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

.במכרזו קבע כזוכה את תנאי הצעתימשתתף שהצעתו תכל תהא זכאית לאכוף על  העירייה .8.2



 


 
 
 


 :בחינת ההצעות .9

סיונו, יאת אמינותו, נהעירייה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות  .9.1
ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות המציע, של  הפיננסיתכישוריו, יכולתו 

מהמציעים לבקש ולקבל העירייה רשאית א בעבר. לצורך כך, תההמציע וגופים אחרים עם 
והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל  כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר

. שיידרש

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .9.2
, באופן שלדעת העירייה מונע לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות 

נדרש. הערכת ההצעה כ

בנפרד, והעירייה /פרק/ מרכיב בעבודה תיבדקנה תוך התייחסות לכל חלקהמציעים הצעות  .9.3
אחד או מציע להעבודות למסור את ה בין מספר מציעים וילפצל את הזכיתהיה רשאית 

ידה וכן תהיה העירייה רשאית לבצע באמצעות -וכפי שייקבע על יותר, לפי שיקול דעתה
מובהר כי .  המשתתפים במכרז רק חלק מן העבודות ואילו את יתרתה לבצע בכוחות עצמה

הגיש הצעה שלמה לכל הפריטים שבכתב אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של המציע ל
 הכמויות ואין המציע רשאי לבחור פריטים ספציפיים בלבד. 

כל הצעה בכלל והיא רשאית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  העירייה .9.4
לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

נוספות לשביעות רצונה המלא גם פרטים ו/או הבהרות מהמציעים רשאית לדרוש  העירייה .9.5
לאחר פתיחת ההצעות. 



 

 

 
 :הודעה על זכייה וההתקשרות .10

תודיע על כך העירייה לזוכה.   ,ם קביעת הזוכה במכרזע .10.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים )שבעה(  7וך ת .10.2
ם על ידו, ערבות לרבות ההסכם, כשהוא חתו ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז

ביצוע.

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 8.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .10.3
, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר מציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייבו מהצעתו
אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע 

כן מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
מציע אחר, והכל מבלי לגרוע הזמין את העבודה מכל לתהא רשאית העירייה במקרה זה 
כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -אית העירייה עלמכל סעד או תרופה אחרים להם זכ

יה יקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכהזוכה לא שבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה מ .10.4
, תהא העירייה היכאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכי

ים וקבועים מראש כפיצויים מוסכמש"ח(  אלפיםם חמש מאות) 005,2₪זכאית לסך של 
ועד למועד קיום התחייבויותיו של  לעיל 3.1בסעיף הנקוב  בגין כל יום איחור מתום המועד

 הנדרשים. המצאת כל האישורים הזוכה  כולל

ותחזיר להם את  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם העירייה .10.5
ערבות המכרז.

בכבוד רב,

       
 שועאע מסארוה מנצור עו"ד           
  ראש העיר                 



 

 

 סיון קודםינוסח טבלאות תיאור נ

 להזמנה להציע הצעות 4.2סעיף          

 

  תיאור עבודות קודמות
 

 
כאשר  ציוד מחשוב אספקת והתקנת ( פרויקטים, לפחות, בתחום 3טופס בנוסח שלהלן ביצע שלושה )

( 3) שלושש"ח )לפחות( ואשר הושלמו במהלך  300,000הינה  צטבר(הפרויקטים )במכל עלותו הכספית של 
 להזמנה להציע הצעות  2.2 'בסהכל כמפורט  זה, השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז

 
 
 קט : הפרוי .1

 _______________________________________________________________ 

 קט  : מיקום הפרוי

_______________________________________ 

 
 מועד השלמת העבודות: ____________ 

 
 
2.  

 טל'/פקס' כתובת שם  

    מזמין העבודות

    קטמנהל הפרוי

 
 

  
 ? _________ ספקההאם קיימת זיקה של בעלות או שליטה בין המזמין לבין 

  
 אם כן, נא פרט מהות הקשר 

 
______________________________________________ 

 
 
 
 : )מכרז ציבורי, מכרז סגור, מו"מ וכיו"ב( קט לבצע את הפרוי ספקההאופן בו נבחר  .3
 

 ________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 תקופת הביצוע עפ"י החוזה : __________________________ .4

 : ______________________( לקבלת תעודת השלמהתקופת הביצוע בפועל )עד  .5

 קט: ____________________________הפרוי עלות כוללת של .6

 

 קט:קבלני משנה עיקריים בביצוע הפרוי .7

 טל/פקס כתובת שם תחום  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 שמות ספקים עיקריים: .8

  

 טל/פקס כתובת שם תחום / ספק של...

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 



 

 

 

 צהירנוסח ת

 )ב( להזמנה להציע הצעות4.4סעיף 

 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
 
שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1

. "(המכרז" - )להלן      מס' מכרז פרסום ( בעקבות "העירייה)להלן: "עיריית טייבה להתקשר עם 
 .המציעאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 
ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 
העסקת עובדים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -כדין(, התשל"ו 

י מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אנ –זרים כדין 
 וכי אני מבין/ה אותם.

 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ם הוגנים(, התשנ"אכדין והבטחת תנאי

ב לחוק(, הורשעו 2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-בטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהעסקה שלא כדין וה
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 
 

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 
 
די רשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר , הברחוב ____________, מר/גב' ____________

 בפני. ום לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליא קוחאת האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 

 
        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          



 

 

           כבודל

 ("העירייה"להלן: ת טייבה עיריי

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 
 ב לבתי ספרהצטיידות מחשואספקת והתקנת  2017-17 מכרז מס'

 
 

 הצהרה והתחייבות  
 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את  .1
 פיע עליה. ו/או העלולים להשבביצוע העבודה כל הגורמים הקשורים 

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה 

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ופים במכרז אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתת .3
בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  לבצע את העבודה שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו 

 
איננה מתחייבת להיקף העבודות אשר יוזמנו מאיתנו  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהעירייה  .4

ל דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלה והיא רשאית לשנות את היקפן, לתוספת או הפחתה, לפי שיקו
 שהיא וללא שינוי בתמורה. 

 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים לבצע את כל  .5
העבודות במחירים הנקובים בכתב הכמויות, נספח ד' להסכם ולאחר שהשלמנו בו 

 את כל הנתונים, כנדרש במסמכי המכרז. 
 

ם שבמסמכי , בהתאם לתנאיהמלאה והסופית לביצוע העבודהאת התמורה זו כוללת  תנוהצע
 ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.  המכרז

 

הנדרש על מנת לבצע ולהשלים את הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהעבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

 

 אום עם משתתפים אחרים. יצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאנו מ .7
 

יום )ששים(  60ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .8
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

, ום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו)ששים( י 60ההצעה למשך 
כל פי -עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

  דין. 
 

חוזרת, -משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .9
מחייב יכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –וזים )חלק כללי(, תשל"ג לחוק הח 3כאמור בסעיף 

 בינינו לביניכם. 
 

מציא את כל נ ,ימים ממועד הודעתכם)שבעה(  7תוך בהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .10
לרבות ההסכם, חתום כדין,  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו המסמכים והאישורים שעלי

ור על עריכת ביטוחים. ערבות הביצוע והאיש

 
במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .11

, תהא העירייה זכאית נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודות בהתאם להצעתנוו/או לא המכרז 



 

 

איחור  כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יוםש"ח( ת אלפים חמש) ₪ 5,000לסך של 
ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי י, לפי הענבמסמכי המכרזמתום המועדים הנזכרים 
המועד המאוחר שביניהם. 

 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .12
פי דין או -עה עלכל מניאין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 
 

 כולל אחריות שנה לפחות. יםהמוצע יםהמוצרכל  .13
 

מסכום החשבון הכללי במידה  10%ידוע לי שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לקזז  .14
לא  ותאו/ו המדבקהוגש דוח כפי שנדרש  או/ו לא או חלק מהם  ברקוד תומדבקוחסר 

 אושרו ע"י העירייה.ו/או לא  ע"פ המפרט הנדרש
 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 
 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
 
 
 

  במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת
 לחייבו בחתימתו. את התאגיד וכי מי שחתם בשם התאגיד מוסמך 

 
 

 אישור עורך דין 
 

וכל יתר מסמכי המכרז המצורפים לו מאשר כי ההצעה  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
המורשים בחתימתם לחייב את __________________, ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמ

 מיותר(. ת ה*)מחק א _______________ התאגיד
 
 

 חתימה________________  חותמת ______________ __תאריך ________
 
 
 
 



 

 

 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים: 
 
 

 לשימוש בודק התיק בלבד     מציע ידי ה-ולמילוי הפרטים על X-ב לסימון
 

 אין  / יש    ______ מסמכי המכרז )לרבות עדכונים למכרז, ככל שיש(
 

 אין  / יש         ההצע______ 
 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ תיאור נסיון קודם )סעיף 
 

 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.2______ המלצות )סעיף 
 

 אין / יש    בהזמנה להציע הצעות( 4.3______ ערבות בנקאית )ס' 
 

 אין  / יש   )א( בהזמנה להציע הצעות(4.4ספרים )ס' אישור על ניהול ______ 
 

 אין / יש     )ב( בהזמנה להציע הצעות(4.4______ תצהיר )ס' 
 

 אין / יש   בהזמנה להציע הצעות( 4.5______ תעודת עוסק מורשה )ס' 
 

 אין  / יש  בהזמנה להציע הצעות( 4.6נתונים בדבר התאגיד )ס' תאגיד: ______ ל
 
 
 

 שם המשתתף: ___________

 

 ____________ כתובת: ____________ טל:

 

 איש קשר: _______________

 
 חתימה וחותמת: ______________ תאריך: ___________

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ערבות מכרז –נספח א 

 
 

     _______________ 
 תאריך        

 
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה 

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל המבקשיםלן: "על פי בקשת ____________________)לה

שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה אלף עשר  שלוש_)במילים:  ₪_ 13,000__ סכום עד לסך של 
"(, שתדרשו מאת הפרשי הצמדהלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 .בתי ספרהצטיידות מחשוב ל 17/2017למכרז המבקשים בקשר 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
ת דרישתכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח א

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 
 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 
 במכתבנו זה: 

 
   משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי. -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
( יהיו "המדד היסודי"להלן: ( ) שפורסם בחודש האחרון ממועד ההגשהכי המדד החדש עלה לעומת המדד 

ום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכ
 היסודי. 

 
 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   30/07/2017שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ת ביצועערבו –נספח ב 
 
 

     _______________ 
 תאריך        

 
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה 

 
 ערבות בנקאית: הנדון

 
"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל המבקשיםעל פי בקשת ____________________)להלן: "

 אלף שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה עשרים ושש_)במילים:  ₪_ 26,000__ סכום עד לסך של 
"(, שתדרשו מאת הפרשי הצמדהלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 .הצטיידות מחשוב לבתי ספר 17/2017למכרז המבקשים בקשר 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  אלינו,  מבלי להטיל עליכם לבסס את 

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 ילה תשלום מאת המבקשים.  משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תח
 

 במכתבנו זה: 
 
 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.   -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
הפרשי ההצמדה ( יהיו "המדד היסודי"להלן: ( )האחרון ממועד ההגשההחדש עלה לעומת המדד כי המדד 

 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   30/12/2017שאר בתוקפה עד יערבות זו ת
 

 ות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. ערב
 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
מחשוב ציוד  הסכם לרכישת  

 למוסדות החינוך בעיריית טייבה
 17/2017מכרז מספר 
 
 

  בעיריית טייבה שנערך ונחתם 
 ____________ _________ לשנת לחודש   _____  ביום 

 
 
 

 ן י  ב 
 עיריית טייבה 

 )"המזמין"( :להלן
 מצד אחד

 
 

 ן י  ב   ל 

______________________________________________ 
 (""הספק) להלן:

 מצד שני
 
 
 
 

 למוסדות החינוך בעיר טייבה. ציוד מחשובוהמזמין מעוניין ברכישת  הואיל
 

חלק   להסכם זה כנספחים, המהווים אשר מסמכיו מצורפים 17/2017מכרז מס'  ניהלוהמזמין  והואיל
 ;מחשבין וציוד מחשוב בלתי נפרד ממנו, ואשר על פיו הזמין 

 
 ;למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל  ציוד מחשובוהתקנת והספק הגיש הצעתו לאספקת  והואיל

 
 .על ידי ועדת המכרזים של המזמין נבחרהוהצעת הספק  והואיל

 
 ;,ולתנאי המכרזבהתאם להסכם זה הציודאת  הלולהתקין פק לספק מהס  המזמין ביקשו והואיל

 
והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם, ולהעלות את ההסכמות ביניהם על  והואיל
 ;בהסכם זה להלן   הכתב

  
לספק  והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי, הנותן את שירותיו למזמין, והמזמין ישלם והואיל

 ;בהצעת הספק במכרזהתעריפים המוסכמים, כמפורט   על פי

 
 ;והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד והואיל
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 .מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .1
 
 

 ציודהאת  לספק ולהתקין במוסדות העירייהבזה מהספק והספק מתחייב  נהמזמי  עיריית טייבה  .2
 .מכרזזה בתמורה ובתנאים הנקובים ב במסמכי המכרז,כמפורט להלן 

 
 איש קשר מטעם העירייה .3

 איש הקשר מטעם העירייה יהיה מהנדס העיר ו/או מהנדס החשמל של העירייה.
 
 

 קהצהרות והתחייבויות הספ .4
 .כל הנכתב במכרז זה אתספק מתחייב למלא ה .4.1

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, שתגיע  .4.2
אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני 

 .תחילתו או אחריו

 ש הקשר מטעם העירייה.הספק מתחייב לבצע את כל דרישותיו של אי .4.3
 
 

 מועדי אספקה .5
אלא אם יסוכם אחרת עם נציג  חתימת חוזהמיום  םימי 14תיעשה בתוך  הציודוהתקנת אספקת 

 .העירייה ובכתב
 
 

 בדיקת הטובין .6
לפני קבלתם, בשעת קבלה או אחרי קבלתם,  הסחורה איש הקשר רשאי בכל עת לבדוק את  .6.1

 .ל עת שמתקבלת על הדעתבכ הסחורהוהספק ירשה למזמין לבדוק את 

 
,  אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים, או אם הציודאיש הקשר רשאי לסרב לקבל את  .6.2

 .חלק מהם אינם עומדים בתקן הנדרש
 

 .הציודאיש הקשר יכתיב לספק היכן להתקין כל  .6.3
 

ר, שעות מהמועד שנפסלו, ואם לא יעשה כך כאמו 48הספק יידרש לתקן את הטעון תיקון תוך  .6.4
רשאית להעסיק ספק אחר וכל זאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לתבוע את הספק  העירייהתהא 

 .בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו למזמין
 
 

 חשבונית מס .7
ע"י  הואושר השסופק סחורההספק ימציא למזמין חשבונית מס בשני העתקים המתייחסות ל

 .המזמין
 
 

 זכויות המזמין .8
, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין שום ויתור, הימנעות מפעולה

 .ויתר במפורש ובכתב לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין 
 
 



 

 

 התמורה .9
על טבלת כולל אספקה והתקנה על פי דרישות המכרז ליחידה וכפי שהוצע במכרז  הציודמחיר  .9.1

 . ההצעה המצורפת

 .תיקבע לאחר הזכייהלאספקה ת הסופי הציודכמות  .9.2

   הכמויות להזמנה.העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מספר  .9.3

 60 שוטף +תשולם  , התמורה והתקין אותם סיפק הציודהספק יגיש למזמין את החשבון עבור   .9.4
ימים מיום קבלת  7 -אישור החשבון ע"י הגזבר , )אישור החשבון יהיה לא פחות מיום ממועד 

 יום(. 14-ית בגזברות ולא יאוחר מהחשבונ

 .1969 –הספק מוותר על הזכות להמחות חיובים על פי חוק המחאת חיובים התשכ"ט  .9.5
 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .10
, ללא יחסי עובד מחשוב וציוד מחשובוהתקנת מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי לאספקת 

לפקח להדריך או להורות לכל אחד  למזמין ומעביד, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה 
אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל  מהמועסקים על ידו אלא 

המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל 
הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע 

 .עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן
 
 

 ביטוח .11
הספק יחויב בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש ולכל אדם בין  .11.1

כל אחד מהם ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע"י  או לצד ג' ולרכוש,   העירייהלעובד שלו, לעובד 
  .ובד מעובדיוע

      :הספק מתחייב לבטח עצמו ביטוח מקיף שיכסה אותו מפני .11.2

כל תביעת נזקי גוף לרבות מוות בכל סיכון שהוא שייגרמו לכל אדם, לעובדיו בין לעובדי   .11.2.1
 .ולכל צד שלישי, שעילתה נובעת ממעשה או מחדל כלשהוא  עיריית טייבה

רכוש כלשהו בין רכוש עובדיו, בין רכוש ל תביעת נזיקין אחרת שעילתה נזק או אובדן לכ .11.2.2
או רכוש כל אדם אחר שעילתה נובעת ממעשה או מחדל במהלך  עיריית טייבהעובדי  

 .העבודות

 .הספק מתחייב להמציא למזמין את העתקי פוליסת הביטוח המכסות אותו .11.3

שילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה, יהיה זכאי  .11.4
לפיצוי מלא מאת הספק בגובה כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת 

עורך דין והספק יחזיר לו סכומים אלה מיד לאחר שיגיש לו המזמין ע"פ פירוט ההוצאות שנגרמו 
 .לו

 
 

 
 ערבויות .12

 ערבות בנקאית בגין הזכייה במכרז  .12.1
רבות בנקאית של תאגיד בנקאי ע עיריית טייבהטרם חתימת ההסכם, ימציא הספק הזוכה ל

שהוצאה על פי בקשת הספק בלבד, בלתי מותנית בתנאים ומבוילת כדין,  הרשום בישראל 
 . עיריית טייבה בהתאם לנוסח ערבות מכרז )נספח ב במכרז(לפקודת 

 חלוט ערבות .12.2
 עיריית טייבה.  עיריית טייבהחלוט ערבות לא יחשב כתשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק ל

לתבוע מהספק את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, אפילו אם חלט את  תיה זכאיהת
 .הערבות עקב הפרת ההסכם על ידי הספק

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 פיצויים מוסכמים .13
לספק  שנתנו לספק ימים 15-מעבר ליום איחור ל  ₪ 2500בסך  ספק ישלם פיצויים מוסכמים ה

 .הציודולהתקין כל 

 
 

 :ות לעניין ההסכםמען הצדדים למסירת הודע  .14
 

או כל כתובת שתיקבע ע"י העירייה בתוך  1ת.ד  40400: טייבה מיקוד  עיריית טייבה  .14.1
 . העיר טייבה

 
 : ___________________________.  הספק .14.2

 
 
 
 

 : ה ח ת ו ם   ע ל     ב א נ ו    ו ל ר א י ה 
 
 
 

____________________                                         ____________________ 
 (הספק )שם מלא וחותמת                                                    עיריית טייבה              

 
 תאריך : ____/___/___               תאריך : ____/___/___    
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הצטיידות לבתי ספר
 

הערות כלליות
 המחיר הנקוב יהיה בשקלים בלבד, ולא כולל מע"מ , למעט

הסיכום כולל מע"מ.
 הצעת המחיר תכלול את מחיר ההובלה, הפריקה, ובמקרה

הצורך התקנה,וזמן האספקה.
 הצעת המחיר תכלול הרחקת עודפי חומרים ופסולת במידה
ונובעים מהעבודה ,ויורחק לאתר פסולת מאושר, לא תשולם
תוספת מחיר להרחקת החומר ומחירם יהיה כלול בסעיפים.

 הצעת המחיר תהיה תקפה למשך 6 חודשים(לפחות).
 מובהר בזאת, כי הספק יעמוד בכל התקנים הנדרשים במידת

הצורך.

 תנאי תשלום : שוטף + 60 יום מיום אישור החשבון .
 (תאריך אישור חשבון לא יהיה לפני יומיים מיום קבלת חשבונית

מס ולא יאוחר מ14 יום).
 העירייה רשאית להזמין חלק מהטובין,לפצל הזמנת הטובין בין

מספר מציעים ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
כל הצעה שהיא.

 ספק חדש,נא לצרף אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס בתוקף
+ פרטי בנק.

 ספק מתחייב להציע את המוצר שהוגדר לו בבקשה זו ולא מוצר
חלופי אחר אלא אם צויין אחרת.

 ספק אשר לא מגיש הצעות מספר רב של פעמים בענף מסוים
,ייראה כספק אשר לא מעוניין להגיש הצעות בעתיד למוצרים

לאותו ענף.
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סה"כ לא כוללכמותכולל מע"מ
מע"מ

ארון אחסון וטעינה למחשבים ניידים וטאבלטים דגם 11142036
SOFTEC TC1יחידה

212603

Dell Inspiron 3000 15 3567 דגם DELL מחשב נייד
, 4GB 500 , זיכרוןGB דיסק קשיח , i36006U מעבד)
מסך 15.6") כולל מערכת הפעלה WIN10 | אחריות 3

שנים | כולל תיק מתאים + עכבר אלחוטי
36יחידה

311511ACCESS POINT UNIFI MODEL UAP
NETWORKS5יחידה

411508
מחשב PC מיני זעיר GIGABYTE (זיכרון 4GB ,דיסק

קשיח 500GB , מעבד I3 , כולל מערכת הפעלה
WIN7PRO (עברית או ערבית לפי בחירת העירייה)

OFFICE2013 וכולל
10יחידה

512604
אספקה והתקנת מקרן EPSON 3500 ANSI (עם

4יחידהאחריות לשנתיים)



بلدية الطيبة
قسم المشتريات

ر.م. 500227301

עיריית טייבה
יחידת רכש

מ.י. 500227301

ת.ד 1 , טייבה , מיקוד 40400 , טלפון 0722563440 , פקס 0722563499
www.taibeh.muni.il אתר

  עמוד 2 מתוך 3

כתב כמויות  חטיבת ביניים אלנגאח
מחיר ליח' לאיח'כותרת מוצר / תיאור עבודהסעיף#

סה"כ לא כוללכמותכולל מע"מ
מע"מ

מערכת הגברה לכיתה ( שני רמקולים 2.0 מוגברים611510
(50W4יחידה

4יחידהמתלה זרוע אוניברסלית למקרן 60 ס"מ712605

4יחידהאספקה והתקנה מסך למקרן 180X180 ס"מ810474

הערות
 אין להגיש הצעה עבור שתי בתי ספר ביחד , יש להגיש הצעת מחיר

עבור בית ספר אלחכמה או אלנגאח. 
 המחירים לכל המוצרים כולל אספקה והתקנה.

 חובה להדביק מדבקת ברקוד קשיחה על כל מוצר.
 מדבקה ברקוד מותאמת לפי הנחיות העירייה.

 יש לצרף עם החשבונית מסמך שיכלול טבלת פירוט למוצרים עם
מספר S/N ,דגם ,מודל ,תוקף אחריות עבור כל מוצר, כשהיא חתומה
ע"י מנהל בית הספר ורשום כי הוא קיבל כל הציוד וכל הציוד בבעלות

העירייה ובאחריות בית הספר.
למוצרים מסוג מחשבים או כל מוצר אחר שנדרש עבורו רישיון ,יש
לרשום באותו מסמך מספר רישיון, כדוגמה :מספר רישיון מערכת

ההפעלה + אופיס.
(כל המחשבים הנ"ל עם רשיון מערכת הפעלה ואופיס 2016 גם אם

לא צוין)

סה"כ לפני מע"מ

הנחה כללית (____%)

סה"כ לאחר הנחה ולפני מע"מ

מע"מ (___%)

סה"כ כולל מע"מ
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כתב כמויות  בית ספר יסודי אלחכמה
מחיר ליח' לאיח'כותרת מוצר / תיאור עבודהסעיף#

סה"כ לא כוללכמותכולל מע"מ
מע"מ

912606
Wireless Access Point & Router  DLINK DAP

5יחידה2330

1011517 EB575WI  Epson 1יחידהאספקה והתקנת מקרן

1112607

Dell Inspiron 3000 15 3567 דגם DELL מחשב נייד
, 4GB 1 , זיכרוןTB דיסק קשיח , i57200U מעבד)
| WIN10 64) כולל מערכת הפעלהBIT , "15.6 מסך
אחריות 3 שנים | כולל תיק מתאים + עכבר אלחוטי

41יחידה

הערות
 אין להגיש הצעה עבור שתי בתי ספר ביחד , יש להגיש הצעת מחיר

עבור בית ספר אלחכמה או אלנגאח. 
 המחירים לכל המוצרים כולל אספקה והתקנה.

 חובה להדביק מדבקת ברקוד קשיחה על כל מוצר.
 מדבקה ברקוד מותאמת לפי הנחיות העירייה.

 יש לצרף עם החשבונית מסמך שיכלול טבלת פירוט למוצרים עם
מספר S/N ,דגם ,מודל ,תוקף אחריות עבור כל מוצר, כשהיא חתומה
ע"י מנהל בית הספר ורשום כי הוא קיבל כל הציוד וכל הציוד בבעלות

העירייה ובאחריות בית הספר.
למוצרים מסוג מחשבים או כל מוצר אחר שנדרש עבורו רישיון ,יש
לרשום באותו מסמך מספר רישיון, כדוגמה :מספר רישיון מערכת

ההפעלה + אופיס.
(כל המחשבים הנ"ל עם רשיון מערכת הפעלה ואופיס 2016 גם אם

לא צוין)

סה"כ לפני מע"מ

הנחה כללית (____%)

סה"כ לאחר הנחה ולפני מע"מ

מע"מ (___%)

סה"כ כולל מע"מ



 מפרט למדבקת ברקוד

 

 מפרט מדבקה :

 מ"מ חזקה וקשיחה במיוחד. 2ס"מ עובי  3*6מידה  PETמאט כסףמדבקה 

 

 מבנה המדבקה:

 

והמדבקה קריאה בקורא ברקוד לאחר  יהיה תואם לכל מספרהברקוד שחשוב : 
 ההדפסה.

לדוגמה שני מחשבים באותו יצרן ודגם יש המספר משתנה עבור כל מוצר ומוצר. )
 .שונה( יאחד מהם מספר ייחוד לכל

 

 דוגמה למדבקה:

 

 

 מפתח לקביעת מספר ברקוד לכל מוצר

 qq-pppp-xxxxxxהינו  ודמבנה הברק

xxxxxx  - ומייצג מספר בית ספר ספרות 6-מ הינו מורכב 
 .(18047, אלחכמה  18052אלנגאח )    

ppppp   - הכמויות. במוצר כפי שמופיע בכתספרות ומייצג מספר  5-הינו מורכב מ  
qq   -  דוגמה: יש לנו שני מחשבים מדגם  עבור כל מוצר ומוצר ספרות 2-מרץ מספר( 

  01מסוים ושלושה מסכים מדגם מסוים ,  המחשב הראשון מאותו דגם מקבל    
 .( 03והשלישי  02, השני  01,המסך הראשון מקבל  02,השני מקבל    

 

 

 


