
 24/  2019מכרז 

 מכשירי הדפסה משולביםלאספקה התקנה ותחזוקה של 

 

 חתימת קבלן: __________________

 

 כתב ההוראות" לא"נספח 

 

 ומפרט שירותים מפרט טכני

 

 מבוא

 

מכשירי הדפסה משולבים בעלי יכולות , מועצהלהציב באתרים שונים ב מועצהבכוונת ה .1

או  "המכשירים" -)להלן  הדפסה, צילום וסריקת מסמכים, שכפול, ומשלוח פקסים כ"א

בשיטת פעימות יפעלו (, אשר יחליפו את המכשירים הקיימים. כלל המכשירים "המדפסות"

הדפסה, וישולבו במערכת בקרת הדפסות מרכזית בקרי מונה פעימות, יכילו צילומים,  מונה

 שיתקין הקבלן.

 

מפעולתו התקינה של המכשיר, ומביצוע פעולה  כלל הנדרשיכלול את  פעימת המונהמחיר  .2

, כיוב'(, תוף וfuserמכלולים מתכלים )טונר, אספקה, תיקון והחלפת הנדרשת ממנו, לרבות 

החשמל, תספק על חשבונה את  מועצה. הלגביו והתחזוקה המונעת כמו גם השירות התחזוקה

 . בלבדהנייר קווי התקשורת, ו

 

ם , יובלם, יארזםיסמנטייד במכשירים בהתאם למפרטים הטכניים הנדרשים, יצהזוכה במכרז  .3

ו/או במערך ציוד הקצה הרלוונטי  מועצהברשת ה תםטמעיתקינם תוך ה, מועצהלאתרי ה

 כראוי משך כלל תקופת ההתקשרות. ותפקודם , דאג לתחזוקתם, ויהקיים בעמדת ההתקנה

 

 

 מפרטים טכניים 

 

בעלות יכולות  תדיגיטאליויהיו מכונות משולבות הזוכה במכרז  המכשירים המוצעים ע"יכלל  .4

, בהתאם למפרט )למעט מכונת השכפול( הדפסה, צילום, סריקת מסמכים, ומשלוח פקסים

 :להלןהמינימאלי הכללי 

 

כולל אפשרות שימוש בכל אפשרויות המיון  ,הדפסה ברשתשימוש ויאפשרו המכשירים  4.1

צילום רצוף לפי דרישה, של יכללו את כל האופציות המכשירים וההדפסה דו צדדית. 

 . עריכה, וכד'

 

 ; לצורך הדפסה חוזרתפנימי יאפשרו סריקת מסמכים לתוך דיסק קשיח המכשירים  4.2

. )שחור לבן וצבעוני( USB ןולהתק , סריקה למחשבלדואר אלקטרוני ,סריקה לרשת

 .PDF -, וTIFF ,JPGהסריקות יבוצעו בתבניות 

 

במהירות של  מודםהמכשירים תכיל כל ימיליה בפקסיחידת למעט מכונת השכפול,  4.3

33,600 KBPSבחיוג ; אפשרות תכנות נמענים חיוג מהירבזיכרונות תכנות  ; אפשרות

 12זיכרון פנימי של לפחות של מסמכים;  אפשרות לקבלה ושיגור ;(10)לפחות  מקוצר

אפשרות ; ואפשרות שיגור מסמך למספר יעדים; אפשרות לחיבור טלפון חיצוני; עמודים

 לקבלת אישור שיגור. 
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 חתימת קבלן: __________________

המאפשרים שימוש יותקנו התקנים )אחד עשר( מהמכשירים שיוצבו בבית הספר  11על  4.4

 .בלבד אישיבמכשיר באמצעות הזנת קוד 

 

 .במערכת בקרת ניהול הדפסותכלל המכשירים יתמכו  4.5

 

 .גרם 72 יתמכו בנייר ממוחזרהמכשירים  4.6

 

ממיינת מסמכים, מזין נייר, ת כל האביזרים הנלווים כגון: מגש נייר, איכללו המכשירים  4.7

 כיוצא בזה. ו

 

 לחיסכון בחשמל.  "כיבוי אוטומטי"מצב  "חסכון באנרגיה" והמכשירים יהיה בכל  4.8

 

המכשירים יהיו מסוג המאפשר החלפת ערכת החומרים המתכלים במהלך השימוש  4.9

 . זוכה במכרזבהשוטף על ידי המשתמש ללא צורך 

 

כולל כל הערכות, האביזרים, החלקים ים לשימוש ומוכנ יםיסופקו מורכבהמכשירים  4.10

 .והחומרים המתכלים הנדרשים לפונקציות העבודה השונות

 

פריטי הציוד שיסופקו, יהיו חדשים בלבד, ומן הדגם העדכני ביותר הקיים מכשירים ו/או ה כלל .5

ציוד  ובתנאי שהינו תומך בגרסאות תוכנה משוחררות של כל רכיבי פרסומו של מכרז זה, במועד

. אין להציע ו/או להשתמש בציוד ו/או רכיב כלשהו משומש או מועצההקצה הרלוונטי הקיים ב

. כל הציוד ו/או הרכיבים יהיו במצב כפי שיצאו בביצוע השירותים (Refurbishedמחודש )

 משערי מפעל היצרן, להוציא תוספות שהיצרן מתיר להוסיף עליהם.

 

מתוצרת חברות מוכרות להן יבואנים סדירים  מכשיריםבמכרז להציע אספקתם של  זוכהעל ה .6

יסופק כשהוא נושא מדבקת זיהוי, עליה מכשיר כל  מעבדות שירות ותמיכה בארץ.ובארץ, 

להתקשרות, תאריך תום מוקד תקלות יצוינו הפרטים הבאים: שם החברה המספקת, טלפון 

 תקופת אחריות היצרן.

 

 :מחלקתית בןלחור/לייזר שלמדפסת מפרט טכני מינימאלי  .7

 

 הערות דרישת מינימום מאפיין

  2017 שנת ייצור

  דפים בדקה 30 מהירות הדפסה

  4A גודל מסמך מקור

  500 קיבולת נייר במגש פנימי

  100 הזנה ידנית

  99עד  מספר עותקים בסריקה אחת

  200% - 50% זום

  שניות 8 המתנה לדף ראשון

  DPI 600*  600  רזולוציה

  Ethernet 10/100כרטיס רשת  חיבור לרשת
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 חתימת קבלן: __________________

  MB 256 דיסק קשיח

  USBכרטיס רשת מובנה +  קישוריות

 מערכות הפעלהבתמיכה 

32/64 Bit 

 

W2K, WIN 10, Vista, Win 7/8, 

Dos 6.22, Win Server 

2003/2008/2012 ,Unix, Linux 

 

  TCP/IP פרוטוקול

  עותקים )סורטר(ממיינת  התקנים נוספים
 

 

 :מחלקתית מפרט טכני מינימאלי למדפסת צבעונית .8

 

 הערות מינימוםדרישת  מאפיין

  2016 שנת ייצור

  דפים בדקה 20 מהירות הדפסה

  4A - 6A גודל מסמך מקור

  500 קיבולת נייר במגש פנימי

  200% - 50% זום

  שניות 8 המתנה לדף ראשון

  DPI 2400*  600 רזולוציה

  Ethernet 10/100כרטיס רשת  חיבור לרשת

  MB 768 דיסק קשיח

  USBכרטיס רשת מובנה +  קישוריות

 מערכות הפעלהבתמיכה 

32/64 Bit 

 

W2K, WIN 10, Vista, Win 7/8, 

Dos 6.22, Win Server 

2003/2008/2012 ,Unix, Linux 

 

  TCP/IP פרוטוקול

  - התקנים נוספים
 

 

 :הזרקת דיו/לייזר)שחור לבן( מדפסות אישיות מפרט טכני מינימאלי ל .9

 

 הערות דרישת מינימום מאפיין

  2016 שנת ייצור

  דפים בדקה 30 מהירות הדפסה

  4A גודל מסמך מקור

  500 קיבולת נייר במגש פנימי

  50 הזנה ידנית

  שניות 8 המתנה לדף ראשון

  DPI 1200*  600 רזולוציה

  MB 64 זיכרון פנימי

  Ethernet 10/100כרטיס רשת  חיבור לרשת

  MB 768 דיסק קשיח

  USBכרטיס רשת מובנה +  קישוריות
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 חתימת קבלן: __________________

 מערכות הפעלהבתמיכה 

32/64 Bit 

 

W2K, Win 10, Vista, Win 7/8, 

Dos 6.22, Win Server 

2003/2008/2012 ,Unix, Linux 

 

  - התקנים נוספים

 

 :מפרט טכני מינימאלי של מכונת שכפול .10

 

 הערות דרישת מינימום מאפיין

  2016 ייצורשנת 

  דפים לדקה 110 מהירות הדפסה

  שניות 130 זמן חימום

  4A - 3A גודל מסמך מקור

  1000 קיבולת נייר במגש פנימי

  גר' 64-210 משקל הנייר

  )דף( MB 64)ראשי( +  MB 256 זיכרון מובנה

 תמיכה במערכות הפעלה

32/64 Bit 

W2K, Win 10, Vista, Win 7/8, 

Dos 6.22, Win Server 

2003/2008/2012 ,Unix, Linux 

 

  Bit ,windows ,Unix 32/64 סביבת עבודה

  גווני אפור 256 מדרג גוונים

  1-9999 מספר עותקים בסריקה אחת

  400%-25% זום

  שניות 6 המתנה לדף ראשון

  דפים לדקה 70 (4A) מהירות סריקה

  DPI 600*  600 ת סריקהרזולוצי

  חובה חיבור לרשת

  USBכרטיס רשת מובנה +  קישוריות

  TCP/IP פרוטוקול

  PDF -, וTIFF ,GPEG פורמט קובץ

 משטח זכוכית נייח*  תכונות נוספות

 *Duplex 

 *Feeder (100 )דפים לפחות 

 מחורר* 

 פינישר וסיכות * 

 

 

 :בקרת השימוש במכשיריםמפרט טכני של מערכת  .11

 

, המכשיריםיבצע מעקב ממוחשב מלא אחר צריכת פעימות המונה של הזוכה במכרז  11.1

, ותאפשר הפקת להלןתאסוף את כלל הנתונים הנדרשים שמערכת הבקרה באמצעות 

 . "(מערכת בקרה" -)להלן  מועצהת הדוחות על פי דריש
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 חתימת קבלן: __________________

ם יהיה בסיס הנתונילפי קריטריון מוזן. חות "להפיק  דו מועצהלמערכת הבקרה תאפשר  11.2

. המערכת תפיק את EXCELדוגמת תוכנת  הניתן לניתוח  בפורמט SQLמבוסס על 

 הדוחות הבאים לפחות: 

 

, ממוין לפי פעימות צבע נפרדבח צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר "דו (א)

 המונה של כל המכשירים.  וסיכום כולל של סך פעימותופעימות שחור/לבן, 

 

בפרק  בו נעשה שימוש וסוג הניירסוג הפעולה מדפסת, לפי מס' מוינים מחות "דו (ב)

 . זמן נתון מבוקש

 

מאפשר הושל מכשיר מהמכשירים בפרק זמן נתון  זמני השבתההמפרט  ח"דו (ג)

 .זוכה במכרזשל הלנתח את רמת השרות 

 

 לפי פילוח קלנדארילמוקד  מועצהדו"ח קריאות שירות המרכז את כלל פניות ב (ד)

 ולפי מכשיר.

 

 מפרט השירותים

 

 שלושים( ימים) 30מתחייב שכל מכשירים והציוד הנלווה להם, יסופקו לא יאוחר  זוכה במכרזה .12

 .מועצהמתן צו תחילת עבודות ע"י המ

 

ע"י הזוכה במכרז בליווי נציג מטעם מערך המחשוב יבוצע  המכשיריםתהליך הערכות והצבת  .13

תק את המכשיר הקיים במקום, לפנותו למקום ריכוז , לנבמכרז הזוכה. באחריות מועצהב

, מועצהבמקום אותו קבעה ה המכשיריםלהציב את , הממונהורה יעליו  מועצהבתחומי ה

יפעל באורח המוצב לחברם לחשמל וכן לנקוט בכל ההליכים המתאימים על מנת שהמכשיר 

הליך . והחלפת כבלים נדרשים , לרבות בדרך של התקנת דרייברים מתאימיםתקין וללא תקלות

 מהמכשיר המותקן. ןזה יסתיים עת המשתמש המיועד יפיק דף הדפסת ניסיו

 

, זיהוי ואופן שימוש  ו/או התפעול שלבידריך את היחידה המשתמשת במכשיר  זוכה במכרזה .14

יתלה מעל כל מכשיר משולב דף הסבר והנחיות בסיסי  זוכה במכרזותיקון תקלות שכיחות. ה

 עברית לגבי אופן השימוש במכשיר. בשפה ה

 

חריות או/או לציוד הנלווה.  כשיריםהזוכה במכרז יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למ .15

, וואביזרי ועל כל רכיביהמכשיר הזוכה במכרז למכונות המשולבות, הינה מלאה וכוללת את 

  חלקים נעים, חלקי מתכת, גומי ופלסטיק.לרבות 

 

 ואחזקהשירות 

 

 מועצהידו בכל אתר ב-אשר יסופקו ויוצבו על שיריםהזוכה במכרז יבצע שרותי אחזקה למכ .16

, את כל הציוד וועל חשבונ וספק, על אחריותהזוכה יוזאת למשך כל תקופת ההתקשרות. 

לבד מנייר המתכלה מכל מין וסוג שהוא הדרוש לתפעול התקין והשוטף של עמדות ההדפסה, 
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 חתימת קבלן: __________________

 רות,תוף, מנומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: טונר ו/או דיו למדפסת, לרבות אך צילום, 

 במקרה של אספקת מכונה משולבת צבעונית, שירותי האחזקה יכללו טונרים צבעוניים.  וכד'.

 

מלאי מספיק של ציוד  ,תקופת החוזהומשך כלל להחזיק בכל עת במהלך הזוכה במכרז מתחייב  .17

 זה לעיל ולהלן. במפרט כאמורו/או חלפים מתכלה 

 

בתקופת  יקלנדארבצע באופן שוטף, ובתדירות שלא תפחת מפעם אחת בכל חודש הזוכה י .18

 וצעוביפעולות התחזוקה המונעת שהמכשירים שהציב. החוזה, פעולות תחזוקה מונעת לכל 

החלפת החלפת חלקים מתכלים )דוגמת טונר או ראשי דיו(, , counterיכללו: ניקיון, בדיקת 

, תוף וכדומה(, וכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם להוראות יצרן fuserחלקים מתבלים )

 המדפסות.

 

בהתאם לתנאים  מכשיריםכל פגם, ליקוי או תקלה בהזוכה במכרז תקן יבמהלך תקופת החוזה  .19

 "(:המוקד" -לצורך חוזה זה )להלן ובאמצעות מוקד קריאות השירות שיעמיד  הבאים

 

, 15:00עד שעה  08:00בשבוע משעה  'ה-'אימים ובחוזה יחשבו כ במפרט "יום עבודה" 19.1

 .13:00עד שעה  08:00ובימי שישי וערבי חג משעה 

 

בשבוע משעה  'ה-'ימים אבמוקד בתקבל תבמכשיר שכל קריאת שירות בנוגע לתקלה  19.2

במסגרת , תטופל 10:00עד שעה  08:00, ובימי שישי וערבי חג משעה 12:00עד שעה  08:00

  .החל עבודההיום 

 

לא יאוחר יבוצע הטיפול בקריאות שירות שיתקבלו מחוץ לשעות המפורטות לעיל  19.3

 שלאחר מכן.הצמוד ביום העבודה  12:00מהשעה 

 

באופן רציף עד מכשיר הפגם, הליקוי או התקלה במתחייב להתמיד בביצוע תיקון הזוכה  19.4

 לתיקונם.

 

( ימי עבודה 2שני )בתוך מכשיר תקן את הפגם, הליקוי או התקלה בילא  זוכההיה וה 19.5

מכשיר חלופי שווה לספק  הזוכה במכרז ממועד קבלת קריאת השירות, מתחייב עוקבים

יה ה או התקלה כאמור. , וזאת עד להשלמת תיקון הפגם, הליקויערך ובעל תכונות דומות

 והחדש מתאים ושו, הוא יוחלף במכשיר לתיקון ןנית ושהושבת אינמכשיר ויסתבר ש

 ממועד ההשבתה.( עבודה 1)וזאת בתוך יום  ,ערך

 

ומספר התקלות , מחודשי החוזהתקלות חוזרות ונשנות במשך חודש  ושנתגלו במכשיר  19.6

לפי דרישת וחלף י, באותו חודש םדיווחי)שלושה(  3 על יםשדווחו על אותו מכשיר עול

על מהודעה על כך, קלנדאריים )שבעה( ימים  7במכשיר חדש, לא יאוחר מתום  מועצהה

מכשיר ערך לפחות ל היה שווהצב ייוהחדש שהמכשיר  .ועל חשבונוהזוכה במכרז ידי 

 זה שהוצב.מ וובביצועי ועלה באיכותיאף ו ו,פול ממנילא י התקול,
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 חתימת קבלן: __________________

על הזוכה במכרז , כאמור בסעיף זה לעיל, יבוצע על ידי ובאירועים בתקלותהטיפול  19.7

 מועצההיה זכאי להשתתפות כלשהי של היהבלעדיים, מבלי ש וועל חשבונ ואחריות

 בעלויות הכרוכות בטיפול בתקלות כאמור.

 

, שהתקבלה בקשר למכשיר ם במערכת רישום הקריאות, כל קריאת שירותורשהזוכה י 19.8

 ולסיומו ואת מהות הטיפול שבוצע. וים לתחילת הטיפול באת לוח הזמנ

  

 סיום תקופת ההתקשרות 

 

, בין אם בסיום תקופת החוזה ו/או זוכה במכרזעם ה מועצהעם תום תקופת ההתקשרות של ה .20

 המכשיריםאת  זוכה במכרזתקופה הארכה ובין אם סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, יפנה ה

 מועצהשעליהם תחליט ה יםורק לאחר שמכשירים אחר ,מועצהתיאום עם ה, תוך אשר הציב

לפנות את המכשירים שהציב  לא יהיה זכאישהזוכה במכרז יובהר לעניין זה, יוצבו במקומם. 

 שלא בדרך זו.

 

לממונה  זוכה במכרזיעביר ה, מועצהומיד עם דרישת ה מועצהעם תום תקופת ההתקשרות של ה .21

 .  מועצהצאים מטעמו בשימוש הרשימת מכשירים מעודכנת אשר נמאת 

 

את כל  מועצהמשטח ההזוכה במכרז וציא עת יושלם תיאום הוצאת המכשירים עם הממונה, י .22

 ממתן הוראה לכך.רבעים ושמונה( שעות )א 48ולאת לא יאוחר מתום , והציוד השייך ל

  

 אחריות לביצוע השירותים

 

הזוכה במכרז אחריות . ולמפרט יהיה אחראי לשירותים שייתן בהתאם לחוזה הזוכה במכרז .23

 אינה כוללת את המקרים הבאים:בביצוע השירותים 

 

ו/או מי מטעמה  מועצהתקלות הנובעות משינויים שהוכנסו בציוד ו/או בתוכנות על ידי ה 23.1

 .הזוכה במכרזללא אישור בכתב מנציג 

 

ניים )כגון שריפה, פיצוץ, חבלה, פגיעה בזדון על ידי תקלה ו/או נזק שנגרמו מנזקים חיצו 23.2

 אדם או גוף חיצוני, תאונה, כשל באספקת החשמל, פגיעות ברק או מתח גבוה(. 

 

 הזוכה במכרזלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לפטור ולשחרר את  23.3

 .הנקוב להלןכנגד תשלום  ,מסגרת אחריותוב ומתיקון תקלות שאינןים שירותהממתן 

 

 יחשבו כחלק מהשירותים הנוספים במכרז זה.  23.1-24.2שירותים הנקובים בסעיפים  23.4

 

, הזוכה במכרזתמורת תיקון תקלות או נזקים שאינם כלולים במסגרת אחריותו של  23.5

 כדלקמן: הזוכה במכרז מועצהכמפורט לעיל, תשלם ה

 

התיקון, במחיר העלות של אותם  את עלות חלקי החילוף שיהיו דרושים לביצוע (א)

 . מועצה, בהתאם למסמכים שיוצגו להזוכה במכרזחלקי חילוף 
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 חתימת קבלן: __________________

 

 יבוצעבצירוף תשלום עבור זמן נסיעה,  בפועלתשלום על בסיס שעות עבודה  (ב)

תיחשב שעת נסיעה, שעת עבודה. לבתוספת מע"מ ₪  ()מאתיים 200בתעריף של 

 שעת עבודה תיחשב ממועד הגעה למכשיר התקול. .( משעת עבודה1/2כמחצית )

 

שהתקלה או הנזק שתיקונם מתבקש אינו  הזוכה במכרזיגרוס בכל מקרה בו  (ג)

עליו להודיע על כך לממונה קודם ביצוע אחריותו בביצוע השירותים, במסגרת 

 התיקון ולקבל את אישורו לכך. 

 

בכפוף לקבלת אישור הממונה בכתב ומראש בדבר היות השירות שלא במסגרת  (ד)

 60התשלום כאמור בסעיף זה לעיל, בתוך  לזוכה במכרזהאחריות, ישולם 

"(. 60)שישים( יום  מסוף החודש הקלנדרי שבמהלכו בוצע התיקון )"שוטף + 

 .הזוכהלתשלום יתווסף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין של 

 

מקרה של אירוע תקלה מעורבת, דהיינו: תקלה הכוללת בעיה בציוד ו/או תוכנות שלא ב 23.6

ו/או שיש חשש שהתקלה נגרמת ו/או נובעת, במלואה או  הזוכה במכרזסופקו ע"י 

יוסמך הממונה , מכרזהזוכה בבחלקה, גם מבעיה בציוד ו/או בתוכנות שלא סופקו ע"י 

על מנת לתאם עמו/עמם את ביצוע הבדיקות הנדרשות לאבחון מהות  מועצהמטעם ה

 התקלה, ובהתאם לקביעת האחריות לטיפול בה.

 

 (SLA) מדדי רמת השירות

 

 .לעיל 20.1-20.2כנקוב בסעיפים פל בתקלות טיהזוכה במכרז  .24

 

 
 

אינה יכולה להעמיד אמצעים שהיא  מועצהמשימה במקרה בו הל רשאי להקפיא פניה הזוכה .25

משימה. ההקפאה כאמור תהיה כפופה לאישור המנהל ל מחויבת להם לצורך טיפול בפניה

מראש ובכתב. הזמנים המופיעים בטבלת היעדים לסגירת פניות, תקלות או משימות אינם 

לות פניה שהוקפאה כחצי שעה לאחר פתיחתה עקב ת :כוללים זמני הקפאה אלה. לדוגמא

רמת השירות. רשימת בונסגרה שעה לאחר הסרת ההקפאה, תיחשב כעומדת , בחברת בזק

 בכל יממה לאישורו.    ממונהפניות, תקלות ומשימות שהוקפאו תוצג ל

 

 תוהפרו תוביקור

 

מתחייב  זוכה, והמועצההמטעם מנהל היהיה נתון לפיקוחו של הזוכה ביצוע כל התחייבויות  .26

בזה למלא במלואן ובמועדן את כל ההוראות שייתן לה מנהל מעת לעת בתקופת החוזה בכל 

מנהל רשאי לבדוק את אופן התחזוקה והתפעול של ה כאמור. והקשור בביצוע התחייבויותי

ובכלל זה לבדוק את טיב  ,שבחוזה ואת התחייבויותי םמקייהזוכה , ואת האופן שבו המכשירים

 .ומשתמש בהם, ואת טיב השירות הניתן על יד זוכהים והציוד שההחומרים, הכל
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 חתימת קבלן: __________________

מנהל, לא יפטרו הזה או בכל הוראה אחרת בחוזה, ושום מחדל מצד  מפרטשום דבר האמור ב .27

בהתאם  וולבצוע התחייבויותי, חוזההמפרט והלקיום תנאי  ומאחריות זוכהאת ה

 .הםלהוראותי

 

לחייב את  מועצה, יאפשרו להשירותעומד בתנאי  אינוהזוכה אירוע או ביקורת מהם עלה, כי  .28

 מים המפורטים להלן:בפיצוי מוסכם בסכו זוכהה

 

לכל מכשיר שלא הוצב ₪  750 - מועצהה אתריב כשיריםפריסת המאי עמידה במועדי  28.1

 במועד.

 

 לכל אירוע.₪  100 -דקות  30חוסר תגובה של המוקד במשך למעלה מ  28.2

 

 לכל שעת איחור.₪  300 -משימה יחור בהגעת טכנאי לביצוע א 28.3

 

 לכל שעה נוספת.₪  250 -שעות  24זמן התאוששות מתיקון תקלה שיארך למעלה מ  28.4

 

 .תקול, לכל חודש לכל מכשיר₪  1000  -ונשנות  תועקב תקלות חוזרמכשיר החלפת אי  28.5

 

 .תקול לכל מכשיר₪  750 - לתיקון באתר ןנית ואינ מכשירכשכשיר חלופי אספקת מאי  28.6

 

 ₪. 2000  -פעמים ויותר ברבעון  3אי עמידה ביעדי קריאה, מכל מין וסוג, משך  28.7

 

 ₪. 5000 -פעמים ויותר במחצית שנה  6אי עמידה ביעדי קריאה, מכל מין וסוג, משך  28.8

 

 לכל גילוי.₪  1000 - מועצהשל ה מידעהאבטחת בשמירה על גילוי פגם  28.9

 

לכל מכשיר שלא הוצב ₪  750 -ההתקשרות במועד אי פינוי המכשירים בתום תקופת  28.10

 במועד.

 

מסך התמורה שתשולם יכול וייעשה דרך קיזוז , מועצהמימוש פיצויים מוסכמים על ידי ה .29

לא  מועצהזוכה לאת הזיכוי בגין הפיצוי המוסכם יעביר הלחילופין,  לזוכה בהתאם לחוזה.

אמצעות חשבונית זיכוי או המחאה ב ,מסוף כל רבעון)עשרים וארבע( שעות  24יאוחר מתום 

הכפופה להעברת אישור אודות ביצועה או באמצעות העברה בנקאית  מועצהשתועבר ידנית ל

 .מועצהלחשב ה

 

היה והקבלן הפרה יסודית של החוזה תיחשב גם מובהר, שבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה,  .30

במהלך שנה , וזאת 29.2-29.6הוראות סעיפים מהוראה  ,פעמים או יותר)שבע(  7לא יקיים 

 .מכניסת החוזה לתוקףקלנדארית 

 

מובהר, שבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה, הפרה יסודית של החוזה תיחשב גם היה והקבלן  .31

שנה כל , וזאת במהלך 29.7-29.9)שתי( פעמים או יותר, הוראה מהוראות סעיפים  2לא יקיים 

 תוקף.קלנדארית מכניסת החוזה ל
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 חתימת קבלן: __________________

 

לפיצוי מוסכם  מועצהמזכותה של ה אינו גורעכי הפיצוי המוסכם הנקוב בנספח זה  ,מובהרעוד  .32

הנקוב בחוזה, אלא מתווסף אליו. סכומי הפיצוי הנקובים לעיל, יקוזזו מסך התשלום המשולם 

לספק בסמוך ובצמוד למועד ההפרה, או יגבו מתוך הערבות החוזית שהעמיד הספק לפי בחירת 

 )שבעה( ימים על הכוונה לעשות כן.  7, בכפוף למתן הודעה בת מועצהה

 

* * * * 


