
 חתימת המציע: __________________
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 לכבוד

 אזורית שער הנגבהמועצה ה

  78100ד.נ. חוף אשקלון 
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 24/  2019 מס' פומבי כתב הצעה למכרז     הנדון:

 ירי הדפסה משולביםמכשלאספקה התקנה ותחזוקה של 

 

 

_________________,  ח.פ. מס'אנו הח"מ, ___________________________________, 

שכתובתנו ____________________________________, מגישים בזה הצעתנו למכרז שבנדון 

 ומצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

 

"( המכרז" -)להלן  24/  2019 כתב ההוראות למשתתפים במכרז פומבי מס' קראנו בעיון את .1

 "(, ואת כלהשירותים" -)להלן מכשירי הדפסה משולבים לאספקה התקנה ותחזוקה של 

"(, ואת החוזה הכלול מסמכי המכרז" -)להלן ביחד  מסמכי המכרז על כל תנאיהם ופרטיהם

"(, והננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם, החוזה" -במסמכי המכרז )להלן 

ידועים ומובנים לנו, וכי בהתאם לכל אלה ועל  השירותיםכי תנאי המכרז והתנאים לאספקת 

 פיהם ביססנו את הצעתנו.

 

וביתר , במכרז בכתב ההוראות למשתתפים מועצהללכל הזכויות השמורות ו מסכימים אנ .2

 . מכרזמסמכי ה

 

; לדחות כל הצעה או את תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו מועצההש יםממסכיאני 

לבעל ההצעה הנראית לה  השירותים את אספקת למסור ההצעות כולן ולבטל את המכרז;

הכל לפי שיקול דעתה   ,ביותר זולההיא איננה ההצעה הככדאית ביותר בשבילה, אפילו אם 

 ו מתחייבים, ואנבמכרז , כמפורט בכתב ההוראות למשתתפיםמועצהההבלעדי והמוחלט של 

 . מועצההלקבל כל החלטה כאמור של 

 

 כדלקמן: בזה יםמצהיר והננ .3

 

 השירותיםת וכל הדרוש לאספק אדםכוח יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית,  יבעל והננ 3.1

 ולקיום כל ההתחייבויות נשוא מכשירי הדפסה משולבים, 90-, לרבות אספקת כמועצהל

  החוזה.המכרז ו

 

יעמוד  , אם תתקבל הצעתנו למכרז,השירותים להתחיל בביצוע נובמועד בו יהיה עלי 3.2

בהתאם להוראות  נולקיום כל התחייבויותי, כל הדרוש לכך, לרבות כח אדם נולרשות

 מסמכי המכרז.

 

 נשוא המכרז. השירותיםלאספקת  הוראות הדין בנוגעכל ידועות ומוכרות לנו  3.3
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 והיא ,כלשהו בהיקף שירותים מאיתנו להזמין מתחייבת אינה מועצהה ידוע לנו כי 3.4

, שתהיה ככל, השירותים לקבלת מועצהה דרישת. כלל שירותים להזמין שלא שאיתר

  ות בכתבהזמנ פי ועל, הבלעדי דעתה יקול, לפי שתקציבה, כיהרלצ בהתאם תיעשה

 .לעת מעתאלינו  ועברושי

 

המפורטות  נולכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותי יםמסכימ וואנ נוידוע ל 3.5

למכרז אינה נכונה במלואה, תהיו רשאים  נובכתב זה ו/או במסמך אחר הכלול בהצעת

לבטלו לאלתר מבלי  םתהיו רשאי - איתנו, ואם כבר נחתם חוזה נולפסול את הצעת

 לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של החוזה. םהיה זכאינש

 

להגשת  המצטברים בתנאים יםעומד ואנש, אנו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על הצעה זו .4

 :, כמפורט להלןבמכרז לכתב ההוראות למשתתפים 5 , המפורטים בסעיףלמכרז הצעה

 

מצ"ב להצעתנו זו תצלום תעודת רישום חברה היננו חברה הרשומה כדין בישראל.  4.1

 .ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות

 

אנו מורשים מטעם יצרני המכשירים המוצעים על ידנו, לספק, למכור, לשווק את  4.2

המכשירים, להעניק שירותי תחזוקה עבורן, ובידנו כל האישורים הנדרשים המעידים על 

 .ו מורשה כאמורנעל היות יםהמעיד ים/אישורב להצעתנו זו תצלום מצ"כך. 

 

 8:00-17:00ה' בשעות -, בימים א'אנו מפעילים בישראל מוקד תמיכה ושירות טלפוני 4.3

לפחות, הנותן מענה אנושי לקריאות שירות הנוגעות  8:00-13:00וביום ו' בשעות 

 למכשירים ולשימוש בהם.

 

ומכונות  ה התקנה ותחזוקה של מדפסות משולבותאספקבמתן שירותי  אנו עוסקים 4.4

)שלוש( שנים לפחות, שקודם המועד האחרון להגשת  3צילום, במהלך תקופה רצופה בת 

)שלושה( לקוחות עסקיים ו/או ציבוריים, בעלות  3-שירותים, ל נוההצעות למכרז, וסיפק

 בכל, כל לקוחל)לא כולל מע"מ( לפחות, ₪ )מאה חמישים אלף( ₪  150,000כוללת בסך 

ו בתנאי הסף הקבועים בסעיפים נלהוכחת עמידת. 2018-ו 2017, 2016מהשנים  אחת

תצהיר בנוסח  ונלהצעת פיםצראנו מ, ובסעיף זה לעיל 4.2-4.3פים סעיב ,5.2-5.4

על נכונות הנתונים  רו"חעו"ד ו, בצירוף אישור נספח "א" לכתב ההצעההמצורף כ

 .המפורטים שם

 

 מצ"בצו פירוק או צו כינוס נכסים, זמניים או קבועים. נגדנו לא תלויים ועומדים  4.5

נספח "ב" לכתב ו תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצורף כנלהצעת

 ., לאימות עמידתו בתנאים אלהההצעה

 

 .על רכישת מסמכי המכרז ונעל שמו קבלה נלהצעת מצ"באת מסמכי המכרז.  נורכש 4.6

 

 זו את המסמכים הבאים: נולהצעת הננו מצרפים .5

 

-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2: תצהיר לפי סעיף " לכתב ההצעהגנספח " 5.1

 , חתום ומאומת כדין.1976
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עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות  נואישור בדבר היות 5.2

 .1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 13-14 פיםמסמכים חתומים כאמור בסעי 5.3

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 21 בסעיףכנדרש מסמכים  5.4

 

 במכרז. לכתב ההוראות למשתתפים 23ת בנקאית כנדרש בסעיף ערבו 5.5

 

רצוננו  , לשביעותמועצההעל פרטיהן, קיבלנו ממסמכי המכרז  אנו מצהירים שהבנו את הוראות .6

 הגשת הצעתנו זו, לרבות המלאה, כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על

 הקשורים והנסיבות התנאים כל את ובדקנו  , בחנומועצהלשיתכן וידרשו  השירותיםפוטנציאל 

ובהתבסס על כל אלה הננו  ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצועם השירותים באספקת

 מגישים הצעתנו זו.

 

המכרז, ובפרט  ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ,בהתאם לכל האמור לעיל .7

בזה להוציא לפועל ולספק לכם את  יםמתחייב וזו והריננו הצעת יםמגיש והננ את תנאי החוזה,

 תמורהכנגד תשלום  מכי המכרזלשביעות רצונכם המלאה, בהתאם לכל הוראות מסהשירותים 

 כדלקמן: ובחוזהשתשולם באופן ובמועדים הנקובים במסמכי המכרז  קבועה

 

לא ₪, -ביש למלא ערך המחיר המבוקש ) הפעולה

יותר משני מקומות אחרי נקודה עשרונית 

(0.01)) 

, המסמנת ביצוע פעולת (1) פעימת מונה

צילום/הדפסה שמסתיימת בהפקת עמוד 

( מודפס  שחור/לבן על צד אחד, 1אחד )

 בכל אחד מהמכשירים

________________ 

המסמנת ביצוע פעולת  (,1) פעימת מונה

צילום/הדפסה שמסתיימת בהפקת עמוד 

(  מודפס  צבעוני על צד אחד, בכל 1אחד )

 אחד מהמכשירים

________________ 

פעולות סריקה ו/או כל פעולה אחרת שלא 

מסתיימת בהפקת עמוד מודפס 

 מהמכשיר

 ללא תמורה

 

 , "(התמורה" - יחד ולחוד )להלן

 

 :הננו מאשרים ומתחייבים כדלקמן

 

, בכפוף שחלף החודשמתחילתו של חוזה זה  חודש קלנדאריהתמורה תשולם כל  7.1

לעיל,  זה סעיףכאמור ברישת לסכומי התמורה,  .לחוזה 9.5-9.6 פיםלהוראות סעי

שיהיה בתוקף במועד כל תשלום, כנגד חשבונית מס כדין  יתווסף מס ערך מוסף בשיעור
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 שלנו.

 

 

כולל תמורה למעט תוספות ועדכונים הקבועים בחוזה, , קבוע וסופי סכום התמורה יהיה 7.2

מסמכי המכרז, לרבות הוצאות בו נבקיום כל התחייבויותי המלאה בעבור רווח וכל הוצא

חדש כשהוא , על כל רכיביו, נדרש ציודכל פריט רכישת, אספקת, הובלת, פריקת והתקנת 

פגומים ו/או לא הוצאות החזרת פריטי ציוד כולל ועומד בדרישות מסמכי המכרז, 

מתאימים, הוצאות השלמת ציוד חסר, אחריות ושירות, הוצאות עבודה, ביטוח, הוצאות 

ו/או תשלומים  כל הוצאה אחרתכולל משרדיות, תשלומי חובה מכל סוג )למעט מע"מ( ו

 .על ידנו השירותיםנוספים כלשהם בגין אספקת 

 

בזה ערבות בנקאית אוטונומית, ים פמצר וזו הרינ נושבהצעת ינוכערבות לקיום התחייבויות .8

 לטובתכם, של בנק ______________/ סניף __________, על נוללא תנאי, שהוצאה עבור

בזה  יםומייפ 8/11/2019בתוקף עד ליום  ,הלא צמוד, ₪ )חמישה עשר אלף( 15,000 שלסך 

הערבות במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב  כוחכם, באופן בלתי חוזר, לחלט את

 , כולם או מקצתם. במכרז ההוראות למשתתפים

 

במקרים כאמור, כולם או מקצתם, הזכות בידיכם לממש ערבות זאת בלי כל הודעה או התראה 

בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל  יםמוותר וכלשהי ואנ

 צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 

כמפורט בכתב  נולבצע חקירות ובדיקות אודותי נולכם בזה את אישור ניםונות מיםמסכי והננ .9

צורך לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם ל יםמתחייב ו, ואנבמכרז ההוראות למשתתפים

עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר 

 . נויידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעת

 

( יום מהתאריך שנקבע כמועד אחרון םתשעי) 90תישאר בתוקפה במשך תקופה של  נוהצעת .10

דרש לכך בכתב על נהיא לא תבוטל. אם  -זו  נו, ואם תתקבל הצעתלמכרז להגשת ההצעות

)או לפרק/י זמן נוסף/פים, לפי  )שלושים( יום נוספים 30-להאריך ב יםמתחייב וידיכם, אנ

 לעיל. 8ואת תוקף הערבות להצעה, הנזכרת בסעיף  נואת תוקף הצעת דרישתכם(

 

זאת בלי כל עשה נ  -זו  נושבהצעת נובויותיידרש על ידיכם לקיים התחינו נואם תתקבל הצעת .11

מייד עם תחילת תקופת החוזה, ולקיים את כל יתר  השירותים אספקתהשהייה, כדי להתחיל ב

 בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בחוזה. המכרז שבמסמכי נוהתחייבויותי

 

 בזה כדלקמן: הננו מתחייבים נואם תחליטו לקבל הצעת .12

 

ים ממועד קבלת ההודעה )שבעה( ימ 7לחתום על עותקים נוספים של החוזה ונספחיו תוך  12.1

 .נו, או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידיכםעל החלטתכם לקבל את הצעת

 

 בכלל ובחוזה מכרזשבמסמכי ה נולקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותי 12.2

בהתאם לתנאים הקבועים לענין זה בחוזה,  השירותיםלהתחיל במתן  בפרט. ובמפרט,

 לשביעות רצונכם המלאה. הכל
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, שהוצאה על ידינו ערבות בנקאית אוטונומית -במועד חתימת החוזה   -להפקיד בידיכם  12.3

צמודה למדד המחירים לצרכן, , ₪)חמישה עשר אלף(  15,000  על סך של לטובתכם,

זו יחולו כל ביצוע . על ערבות שתהיה ערבות לקיום החוזה להנחת דעתכם,בנוסח 

 .המכרז התנאים המפורטים במסמכי

 

 אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה. -במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  12.4

 

ו/או  נולהודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת הננו מתחייבים .13

ועד למועד נו , וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתנובאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת הצעת

מרשימת המציעים במקרה שיחול  נוההכרזה על הזוכה; וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אות

ובין אם נודע  מאיתנו בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי, בין אם נודע לכם על כך

 לכם על כך בדרך אחרת.

 

זכתה. לפיכך, אם  שמציעים שהצעתם לא תזכה יהיו רשאים לדרוש לעיין בהצעה ש נוידוע ל .14

 .בפני המציעים האחרים נולגילוי הצעת נומראש על הסכמת הצעתנו הננו מצהירים תתקבל

 

החוזה על כל  נוזו, מחייב אות נועל הצעת נובזה כי מיום חתימת יםומתחייב ו מצהיריםהננ .15

 נולעיל, תחשב הצעת 12.1שבסעיף  נוקיים התחייבותנהמסמכים המצורפים אליו, וגם אם לא 

, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה ינולבינ מועצההוזה מחייב בין כחבכתב  מועצההוקבלתה על ידי 

 .מכרזכמפורט במסמכי ה מועצההשל 

 

 מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת יםננות וזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .16

 אספקתבזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים ל יםמוותר ווהננ

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההשירותים 

 

מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר  .17

 ר הדברים ידרוש פירוש כזה.כאשר הקש –תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

               בכבוד רב,

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין-אישור עורך
 

____________________________ -שאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה 

חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, 

 מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 
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המציע: __________________חתימת   

 

 " לכתב ההצעהבנספח "
 

 תצהיר
 

רח' ____________________, מ____________,  , ת"ז מס'__________________אני הח"מ, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 תובתי הינם כדלעיל.שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכ .1

 

מס' _______________ צ. /, ח.פ.___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .2

במכרז פומבי החברה של  הלק בלתי נפרד מהצעתכח והנני מגיש תצהיר זה "(,חברהה" -)להלן 

מכשירי לאספקה התקנה ותחזוקה של שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב  24/  2019 מס'

 "(.המכרז" -)להלן  הדפסה משולבים

 

 . , זמניים או קבועיםנגד החברה לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים .4

 

 ותנכונ ןלעיל אינ 2 פיםשבסעי יתיולכך, שאם יתברר כי הצהר ימהא מסכיוה חברה,ידוע ל .5

 למכרז. ה לפסול את הצעתת ורשאיהמכללות ה נ, תהיןבמלוא

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין-אישור עורך
 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד
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המציע: __________________חתימת   

 

 " לכתב ההצעהגנספח "
 

 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2תצהיר לפי סעיף 
 

 

וק כי עלי לומר את כוח אני הח"מ, _______________, בעל ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי 

 א אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם ל

 

מס' _______________ צ. /, ח.פ.___________________________ הנני משמש כמנכ"ל .1

 במכרז פומבי מס' חברההלק בלתי נפרד מהצעת כח והנני מגיש תצהיר זה "(,חברהה" -)להלן 

מכשירי הדפסה לאספקה התקנה ותחזוקה של שפרסמה המועצה האזורית שער הנגב  24/  2019

 "(.המכרז" -)להלן  משולבים

 

 הובעל זיקה אלי ו החברהלמיטב ידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשע .2

כי במועד האחרון להגשת  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2לענין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

 .1976-התשל"ו

 

 ן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכ .3

 

 

 ___________________ 

 חתימת המצהיר         

 

 
 דין-אישור עורך

 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי_/___________

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את עשה כן, אישרילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

 

___________________ 

        , עו"ד


