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 03/2021מכרז פומבי מס' 

 לרשויות המקומיות החברות   משרדימתן שירותי מיכון 

 ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ב

 המציעים יצרפו מסמך כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

 

 למסמכי המכרז, יבוא:  20-19, בעמודים 14.2.6במקום האמור בסעיף  .1

יחושב בהתאם למפורט    מניקוד ההצעות, אשר   70%הצעות המחיר יהווה    מרכיב 14.2.6

 להלן: 

 :מדפסת אישית שחור לבןניקוד המחיר עבור  14.2.6.1 

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ; 60%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יוכפל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  .ב

הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  המחיר המשוערך של ההצעה  

  8%- ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל ב

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 

 :מדפסת אישית צבעוניתניקוד המחיר עבור  14.2.6.2

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א.

 ; 40%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ; 20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב 

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יוכפל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  8%- ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל ב

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת  שחור/לבןור ניקוד המחיר עב  14.6.2.3

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א.

 ; 60%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יוכפל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.
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המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  20%-המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל ב  ההצעה של

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 

 : מדפסת שולחנית משולבת + צבעניקוד המחיר עבור  14.6.2.4

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א.

 ; 40%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ; 20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב 

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-לפעימה להשלמה יוכפל בהמחיר  

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  20%-ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל ב

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 

 : שחור לבן A3-A6מרכז הדפסה קטן ניקוד המחיר עבור  14.6.2.5

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א.

 ; 60%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יוכפל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  20%-המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל בההצעה של  

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 

 :ור לבןשח  A3-A6מרכז הדפסה גדול ניקוד המחיר עבור  14.6.2.6

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: א.

 ; 60%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-להשלמה יוכפל בהמחיר לפעימה 

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  20%-ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל ב

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 
 :בצבע  3Aמרכז הדפסה ניקוד המחיר עבור  14.6.2.7

 ישוערך המחיר כדלקמן:תחילה  א.
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 ; 40%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ; 20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב 

 ;20%- המינימום השנתי יוכפל ב

 ; 20%-המחיר לפעימה להשלמה יוכפל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:  ב.

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך של  

  4%- הזול ביותר, והתוצאה תוכפל בההצעה של המחיר המשוערך  

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 

 
 
 
 למסמכי המכרז, יבוא:  20, בעמוד  14.2.7במקום האמור בסעיף  .2

בסעיפים    סכום .1.1.1 שיתקבל  הניקוד  מחיבור  שיתקבל  ,  14.2.6.1הניקוד 

  70%- יוכפל ב   14.2.6.7- ו  14.2.6.6,  14.6.2.5,  14.2.6.4,  14.2.6.3,  14.2.6.2

 יהיה הניקוד שינתן לרכיב המחיר בהצעה. 

 

 

 הצעת המציע  –  2-אנספח 

 

כנספח   .3 נוסח הצעת מחיר  מצורף  זו  בנספח  1להודעה  יעשו שימוש   הנ"ל    1. המציעים 

  2-, ובמקום נספח א18.02.2021למסמך תשובות לשאלות ההבהרה מיום    1במקום נספח  

 .32-29בעמודים 

 

 

 אמנת השירות – מסמך ב'

 

"אנו נספק א חדש, כדלקמן:  5.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף    53, בעמוד  5.1אחרי סעיף   .4

 למזמין מכונות חדשות בלבד." 

 

 

 מפרט דרישות לביצוע – 3-נספח ב

 

"כל המכונות א חדש, כדלקמן:  6.1יבוא סעיף    למסמכי המכרז,  77, בעמוד  6.1לפני סעיף   .5

 שיסופקו יהיו חדשות."

 

 חדש, כדלקמן:   14למסמכי המכרז, יבוא סעיף    81בעמוד , 13אחרי סעיף  .6

 בצבע:   3Aמרכז הדפסה מפרט טכני מינימאלי ל  .14
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 לדקה.  50: מהירות צילום הדפסה .14.1

 . A5-A3גודל נייר:  .14.2

 . 600X600dpiרזולוציית צילום:  .14.3

 . 1-9999העתקים: .14.4

 . 400%-25%זום:  .14.5

 דף.  140מקורות:מזין  .14.6

 גרם. 256משקל נייר מקסימלי  .14.7

 . HDD 320 GB +4.0 GBזיכרון:  .14.8

 .תומך עברית  הדפסה וצילום דו צדדי כולל מסך מגע דיגיטלי 14.9

 .1200X1200dpiרזולוציית הדפסה :  . 14.10

 .דף לדקה בש/ל וצבע 120ת סריקה :מהירו . 14.11

 . 600dpiרזולוציית סריקה: עד  . 14.12

 דפים כל אחת.  500קיבולת נייר: שתי מגירות של  . 14.13

 דפים. 150בייפס ,כמות נייר :  . 14.14

 .אופציה לפינישר )יחידת סיכות( . 14.15

 .שניות 17זמן חימום:  . 14.16

 שניות.  4.8שניות בצבע: 3.7צילום ראשון: בשחור: . 14.17

 שניות  5.1בצבע :שניות  4.3הדפסה ראשונה: בשחור  . 14.18
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 04.03.2021הודעה מיום ל 1נספח 

 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר 

   5/2019פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות ל

 יהודה ושומרוןאיגוד ערים אשכול רשויות 

 

 ( עותקים  בארבעה  - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

פי   .1 על  ומדפסות  צילום  מכונות  יספקו  המינימום הספקים  למפרט  ובהתאם   הדרישות 

פי   על  בתקלות  ולטפל  וטונרים  חילוף  חלקי  לספק  שירות,  לתת  מתחייבים  הספקים 

 . הדרישות המפורטות

 

, כולל חיבור לכל  הספקים יתקינו את המדפסות ומכונות הצילום ויגדירו אותם לפי הצורך .2

 המחשבים הרלוונטיים. 

 

פעימה על פי הטבלה  - מודלים של חיוב  יתבססו על פי התשלומים בגין השירותים הנדרשים   .3

מכונות.לל  ,המצורפת רכישת  או  שכירות  תשלום  שירות,    א  כולל  הצילום  פעימת  מחיר 

 . 3-וכן כל המפורט בנספח ב חלפים, טיפול טכנאי, תיקון תקלות, אספקת טונר

 

  :שחור לבןמדפסת אישית  .3.1

 ;מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______ ₪ .3.1.1

ולא עומדים במינימום   .3.1.2 משלמים    להלן,  השנתי הנדרש הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 ________;  -מינימום פעימות שנתי שחור/לבן  .3.1.2.1

 _______ ₪;  -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.1.2.2

מידע   .3.1.3 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עבור    –כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 _______ ₪; -התקנה  

 

 : מדפסת אישית צבע .3.2

 פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________ ₪; מחיר  .3.2.1
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 מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' _______  ₪;  .3.2.2

ולא עומדים במינימום   .3.2.3 משלמים  להלן,    השנתי הנדרש הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד   .3.2.3.1

 _______ ₪;  -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.2.3.2

מידע   .3.2.4 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עבור    –כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 _______ ₪;   -התקנה  

 

 :מדפסת שולחנית משולבת שחור/לבן .3.3

 מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' ________ ₪;  .3.3.1

ולא עומדים במינימום   .3.3.2 משלמים  להלן,  השנתי הנדרש  הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 _________;   -מינימום פעימות שנתי שחור לבן  .3.3.2.1

 ________ ₪; -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.3.2.2

מידע   .3.3.3 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עבור    –כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 ________ ₪;  -התקנה  

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס  .3.3.4

 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת + צבע .3.4

 מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' _______ ₪; .3.4.1

 מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' ________ ₪; .3.4.2

ולא עומדים במינימום   .3.4.3 משלמים    להלן,  השנתי הנדרש הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 ________; -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד   .3.4.3.1

 _______ ₪;  -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.4.3.2

מידע   .3.4.4 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עב  –כרטיס  פעמי  חד  ור  מחיר 

 _______ ₪; -התקנה  

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס  .3.4.5

 

 

 :שחור לבן A3-A6מרכז הדפסה קטן  .3.5

 _______ ₪;   -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.5.1

 _______ ₪; -מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א'   .3.5.2
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ולא עומדים במינימום   .3.5.3 משלמים    להלן,  השנתי הנדרש הפעימות  במידה 

 :חיר השלמהמ

 _______;שחור לבן מינימום פעימות שנתי  .3.5.3.1

 _______ ₪;  -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.5.3.2

מקפלת  -פינישרים .3.5.4 מחורר,  התקנתם    -שדכן,  עבור  פעמי  חד    - מחיר 

;₪ _______ 

מידע   .3.5.5 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עבור    –כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 _______ ₪; -התקנה  

 _______ ₪;   -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס  .3.5.6

 

 

 :שחור לבן  A3 -A6מרכז הדפסה גדול  .3.6

 ________ ₪;   -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.6.1

ולא עומדים במינימום   .3.6.2 משלמים  להלן,  השנתי הנדרש  הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 _______;   -מינימום פעימות שנתי שחור לבן  .3.6.2.1

 ________ ₪; -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.6.2.2

מקפלת  -פינישרים .3.6.3 מחורר,  התקנתם    -שדכן,  עבור  פעמי  חד    - מחיר 

;₪ _______ 

מידע   .3.6.4 לשליפת  –אבטחת  עובד  עבור    –ההדפסה    כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 ________ ₪;  -התקנה  

 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס  .3.6.5

 

 בצבע  3Aמרכז הדפסה  .3.7

 ________ ₪;   -מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א'  .3.7.1

 _________ ₪;  -מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א'   .3.7.2

ולא עומדים במינימום   .3.7.3 משלמים  להלן,  השנתי הנדרש  הפעימות  במידה 

 :מחיר השלמה

 _______;  -מינימום פעימות שנתי שחור לבן + צבע יחד   .3.7.3.1

 ________ ₪; -מחיר פעימה עבור ההשלמה   .3.7.3.2

מקפלת  -פינישרים .3.7.4 מחורר,  התקנתם    -שדכן,  עבור  פעמי  חד    - מחיר 

;₪ _______ 

מידע   .3.7.5 ההדפסה    –אבטחת  לשליפת  עובד  עבור    –כרטיס  פעמי  חד  מחיר 

 ________ ₪;  -התקנה  



 יהודה ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות  
  האשכוללמתן שירותי מיכון משרדי לרשויות   03/2021מכרז מס' 
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 _______ ₪;  -מחיר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס  -כרטיס פקס  .3.7.6

 

 

 

בכל מכונה ומכונה על פי    A4מהמחיר עבור דף בגודל    2יהיה פי    A3המחיר עבור דף בגודל   .4

 לעיל.  3הפירוט בסעיף 

 

ם/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של  : מחיר הפעימה לצילו'מסלול א .5

לה שבחרו  הרשויות  יחד)בכל  המכונות  במכרזכל  הזוכה  הספק  עם  הינה  התקשר   )

 .הדפסות/צילומים בצבעוני 25,000 עד צילומים/הדפסות בשחור לבן +  2,500,000עד

 

: מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתית של  'מסלול ב .6

שבחרו   הרשויות  )בכל  יחד  המכונות  במכרזכל  הזוכה  הספק  עם  הינה  להתקשר   )

 . צילומים/הדפסות בצבעוני 25,000צילומים/הדפסות בשחור לבן + מעל   2,500,000מעל

 

יהיו   א.6 ב'  ,  3.3.1,  3.2.2,  3.2.1,  3.1.1ם בסעיפים  ם המפורטימחיריכל אחד ממחירי מסלול 

 . 76%- מוכפלים ב  , כאשר הםמסלול א'  , שהם מחירי3.6.2-ו  3.6.1,  3.5.2,  3.5.1,  3.4.2,  3.4.1

 

לבן ולצבע, - עבור כל חודש קלאנדרי ייחשב הספק את כלל פעימות המונה בהפרד לשחור .7

ומעלה לצבע,   25,000-ה, ו ומעל  2,500,000לבן בסך כולל של  -ובמידה ונמנו פעימות בשחור

 יחשב את התמורה המגיעה לו לפי מסלול ב'. 

 

מינימום   .8 יגדיר  במינימום  שנתי  הספק  לעמוד  תחויב  רשות  כל  מכשיר,  סוג  השנתי  לכל 

הנדרש היא תשלם מחיר השלמה  השנתי  שהספק דורש, במידה והרשות לא עמדה במינימום  

ההפרש.   על 

של כל אותם המכשירים מאותו  השנתי הדפסות כל רשות רשאית לחבר את סך הצילומים/ 

 הסוג הנמצאים ברשותה על מנת לעמוד במינימום הנדרש.

 

המחיר   .9 לרכיב  משקל  מתן  לצורך  המחירים  בשיקלול  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 

התקנת   בחשבון  ילקחו  לא  אבטחת    –פינישרים  בהצעה  התקנת  מקפלת;  מחורר,  שדכן, 

 קוד אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה; והתקנת כרטיס פקס. -מידע
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 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 ____________________________ שמות החותמים בשם המציע: 

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________ 

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 

 


