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מכרז פומבי מס' 03/2021
מתן שירותי מיכון משרדי לרשויות המקומיות החברות
באיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
המציעים יצרפו מסמך כחלק בלתי נפרד מהצעותיהם

להודעה זו מצורפת אמנת שירות מתוקנת ונספחים ,ב( 1-נוסח ערבות ביצוע) ,ב( 2-טופס הזמנת
מיכון משרדי) ,ו-ב( 3-מפרט דרישות לביצוע) – אמנת השירות ומפרט הדרישות לביצוע תוקנו
בהתאם לתשובות לשאלות הבהרה והודעות האשכול.
מסמכים אלו באים במקום אותם מסמכים שצורפו למסמכי המכרז.
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ממסך ב' – אמנת שירות מתוקנת
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 03/2021
מיום ________ לחודש _______ שנת 2021
אנו הח"מ __________ (להלן" :הספק") ,מצהיר ומתחייב בזאת כלפי איגוד ערים אשכול רשויות
יהודה ושומרון וכל אחת מרשויות האשכול ,אשר תבחר לרכוש מיכון משרדי ,כמובא באמנת שירות
זו כדלקמן:

.1

.2

מבוא
.1.1

הצעתנו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז מס'  03/2021של איגוד ערים אשכול רשויות
יהודה ושומרון (להלן" :האשכול") ,למתן שירותי מיכון משרדי לאשכול ולרשויות
האשכול (להלן" :המכרז" ו"-ההצעה").

.1.2

הוראות המכרז והצעתנו מהוות חלק בלתי נפרד מאמנת שירות זו.

.1.3

אמנת שירות זו תחול כלפי האשכול ומי מרשויות האשכול שתבחר להזמין מיכון
משרדי מאיתנו.

.1.4

מסמך זה כולל את התחייבויותינו לטיב ואופן השירות שינתן על ידינו לאשכול
ולרשויות האשכול.

.1.5

רשות מרשויות האשכול או האשכול עצמו אשר יזמין מיכון משרדי מאיתנו יקרא
להלן באמנת שירות זו "המזמין".

.1.6

לעניין אמנת שירות זו "רשויות האשכול" – עיריית מודיעין עילית ,המועצה
המקומית אורנית ,המועצה המקומית אלפי מנשה ,המועצה המקומית אלקנה,
המועצה המקומית בית אל ,המועצה המקומית גבעת זאב ,המועצה המקומית הר
אדר ,המועצה המקומית עמנואל ,המועצה המקומית קדומים ,המועצה המקומית
קרני שומרון ,המועצה האזורית בקעת הירדן ,המועצה האזורית בנימין ,המועצה
האזורית מגילות ים המלח והמועצה האזורית שומרון ,וכן כל רשות שתצטרף
לאשכול בתקופת הזכייה עם הזוכה במכרז ,וכן איגוד ערים אשכול רשויות יהודה
ושומרון.

הגדרות ונספחים
.2.1

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק
מאמנת השירות ולא ישמשו לצרכי פירושה.
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.2.2

הגדרות:
" .2.2.1אמנת השירות" " /אמנת שירות זו" – אמנת שירות זו על נספחיה;
" .2.2.2המכרז" – מכרז מס'  03/2021אשר פורסם על ידי איגוד ערים אשכול
רשויות יהודה ושומרון ,על נספחיו;
" .2.2.3המפקח" או "המנהל" – נציג הרשות המקומית לצורך פיקוח שוטף על
ביצוע התחייבויות נותן השירותים על פי המכרז וחוזה זה .הודעה על זהותו
תימסר לספק בכתב;
" .2.2.4השירותים" ו/או "הטובין" – שירותי מיכון משרדי ואחזקה והתקנה של
מיכון משרדי לרשות המקומית ,תאגידים עירוניים בהן היא חברה,
מוסדות חינוך וכיוב' ,המסופקים ומותקנים על ידי נותן השירותים על פי
הוראות מסמכי המכרז והמפרט ,לרבות כל הפעולות הכרוכות במתן
שירותי מיכון משרדי ואחזקה והתקנה של מיכון משרדי כמפורט בחוזה זה
על נספחיו;
" .2.2.5התקשרות" – התקשרות לשם קבלת שירות עבור מיכון משרדי ספציפי
בהתאם למפורט בטופס הזמנה;
" .2.2.6הערבות" – ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב כנספח ב 1-לחוזה;
" .2.2.7מדד המחירים לצרכן" – משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם בכל
חודש ,על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא
במקומה ,או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;
" .2.2.8מדד הבסיס" – מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום ;15.07.2020
" .2.2.9המדד החדש" – המדד ביום התשלום בפועל;
" .2.2.10ריבית" – ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד
הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל;
" .2.2.11תיק אישורים" – כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים ,מכל מין וסוג
שהם ,הדרושים על פי כל דין לביצוע השירותים;

.2.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מאמנת השירות:
 .2.3.1נספח א – 2-הצעת הספק במכרז.
 .2.3.2נספח ב - 1-נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי
בנק בישראל.
 .2.3.3נספח ב – 2-טופס הזמנת מיכון משרדי.
 .2.3.4נספח ב - 3-מפרט המיכון המשרדי.
 .2.3.5נספח ב - 4-נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן.

.2.4

מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מאמנת שירות זו.
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.3

מהות השירות
במסגרת השירות:
.3.1

אספקה – אספקת והתקנת מכונות צילום/מדפסות על פי דרישות הרשות ותוך
עמידה במפרט המינימום המצורף במכרז.

.3.2

אחזקה שוטפת
 .3.2.1אנו נהיה אחראים לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכשירים ו/או לציוד
הנלווה .אחריותנו למכונות הינה מלאה וכוללת את המכשיר על כל רכיביו
ואביזריו ,לרבות חלקים נעים ,חלקי מתכת ,גומי ופלסטיק.
 .3.2.2אנו ניתן שירותי אחזקה שוטפים ותקופתיים על-פי המלצת היצרן,
ובתדירות שלא תפחת מפעם אחת בכל חודש ,הדרושים להבטחת פעילותו
התקינה ,הרציפה והאיכותית של כל ציוד המיכון (כולל ניקוי משטחי
הצילום ומניעת ״לכלוך" הצילומים) ,ללא כל תשלום וחיוב מעבר לעלות
פעימת המונה.
 .3.2.3במקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכות המיכון
המשרדי ,נפעל על פי לוח הזמנים המפורט באמנת שירות זו.

.3.3

הפקת דו"חות
נבצע מעקב ממוחשב מלא אחר צריכת פעימות המונה של המכשירים ,באמצעות
מערכת הבקרה שתאסוף את כלל הנתונים הנדרשים להלן ,ותאפשר הפקת דוחות
על-פי דרישת המזמין:
 .3.3.1דו"ח צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד ,ממוין לפי פעימות
צבע ופעימות שחור/לבן;
 .3.3.2סיכום כולל של סך פעימות המונה של כל המכשירים יחד עם הדיווח
החודשי על הפעימות;
 .3.3.3דו"ח תקלות חודשי מפורט הכולל בין היתר את סוג התקלה ,סוג המכשיר
ומיקומו ,וזמני התקלות על פי הנדרש.
העתק הדו"חות ישלחו לאיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון.

.3.4

.4

שירותים נלווים
אנו נספק למזמין את השירותים על אחריותנו ,על חשבוננו ומימוננו הבלעדיים,
ואנו בלבד זכאים לרווחים ,ונישא בכל ההפסדים והנזקים שיהיו כרוכים בכך .אנו
לא נהיה זכאים לכל תשלום ו/או עזרה כספית מהמזמין לצורך אספקת השירותים.

הצהרות הספק
.4.1

אנו מצהירים בזאת ,כי בדקנו היטב את מסמכי המכרז ,אמנת שירות זו על נספחיה
וברורים לנו היטב מהות השירות ויתר התחייבויותינו על פי אמנת שירות זו.
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.5

.4.2

אנו מצהירים בזאת כי נבצע את כל השירותים בהתאם להוראות המזמין ובהתאם
לקבוע בכל דין.

.4.3

אנו מצהירים כי לא ידוע לנו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לנו לקיים את
התחייבויותינו על פי החוזה ועל פי הדין.

.4.4

אנו מצהירים כי יש לנו את מלוא הידע והכישורים לאספקת השירותים.

.4.5

אנו מצהירים ומתחייבים כי בידינו כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר הנדרש ,ככל
שנדרש ,על פי כל דין לביצוע כל השירותים נשוא חוזה זה ,ואנו מתחייבים כי בכל
עת שניתן את השירותים יהיו בידינו כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים
הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים.

.4.6

אנו מצהירים כי אנו האחראים המלאים והבלעדיים למתן השירותים על פי הסכם
זה ,וכי לא נעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן
משנה כלשהו ,שהותר לנו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה ,וכי נשמש כתובת יחידה
ובלעדית למזמין בכל דבר ועניין שבאמנת שירות זו.

.4.7

אנו מתחייבים להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותינו ,לרבות
על ביטול כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר ,כאמור ,וכן על כל צו שניתן כנגדו
והאוסר או מגביל את יכולתנו לתת את השירותים בהתאם לאמנת שירות זו.

.4.8

אנו מצהירים כי כל השירותים כמפורט באמנת שירות זו תבוצענה על ידי עובדים
מקצועיים ובעלי הסמכה ,המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים
מיומן ומתאים לתת את כל השירותים הכרוכים או הנובעים מהמפרוט באמנת
שירות זו.

התחייבויות הספק
מבלי לגרוע מהתחייבויותינו האחרות על פי אמנת שירות זו:
.5.1
5.1א

אנו מתחייבים לספק את השירותים ,כמפורט בחוזה זה.
אנו נספק למזמין מכונות חדשות בלבד.

.5.2

אנו נספק את השירותים כנדרש ,באופן סדיר ,במסירות ,במיומנות ,במקצועיות
ותוך קיום כל נהלי מתן השירותים ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון ,אבטחת
המידע וכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה ,לרבות ממפרט השירותים.

.5.3

אנו מתחייבים כי השירותים הניתנים על ידינו יתאימו להוראות כל דין ,ואנו
מתחייבים למלא הוראות כל חוק ,דין ונוהג החלים על השירותים.

.5.4

נשתף פעולה בצורה הטובה ,המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל הגורמים
המעורבים במתן השירותים מטעם המזמין ,בכל שלב של מתן השירותים
ולאחריהם .בכלל זה ,נעביר ,לפי הנחיית המזמין ,מסמכים ונתונים הנוגעים
לשירותים.
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.6

.5.5

בביצוע התחייבויותינו על פי אמנת שירות זו ,נפעל בנאמנות עבור המזמין ולטובת
האינטרסים של המזמין .כמו כן ,נקפיד ונוודא כי גם עובדינו וכל המועסקים על
ידינו במסגרת מתן השירותים ,יפעלו בנאמנות עבור המזמין ולטובת האינטרסים
של המזמין.

.5.6

אנו מתחייבים להעסיק במסגרת מתן השירותים עבור המזמין כח אדם בהיקף
ובאיכות הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות המזמין ,ובכל מקרה
לפחות בהיקף המפורט באמנת שירות זו על נספחיה לרבות בהצעה ובמכרז.

.5.7

אנו מתחייבים בזאת לציית להוראות המזמין ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותנו
שלו ו/או התנהגות כל מי מטעמנו בקשר למתן השירותים ו/או בכל הכרוך בכך.

.5.8

אנו מתחייבים לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות
ומפגעים.

.5.9

אנו מתחייבים לדווח למזמין מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע
העבודות.

המזמין כמפעל חיוני
.6.1

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין הינו רשות מקומית ,ומוכר כ"מפעל חיוני" ו/או
"כמפעל למתן שירותים קיומים ",ואנו מתחייבים בזאת כי במידה ויוכרז על-ידי
הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים
הבאים:
 .6.1.1הכרזה על מצב חירום על-ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת
חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .6.1.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי"א.1951-
 .6.1.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת
המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א.1971-
 .6.1.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

.6.2

אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז-
 1967ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדינו ו/או שירותינו ו/או כל נותן
שירותים המשמש לצורך מתן השירותים נשוא אמנת שירות זו ,ובכל מקרה אנו
מתחייבים להמשיך ולספק את השירותים למזמין ,זולת ככל שהדבר נאסר במפורש
על-ידי הרשויות המוסמכות.

.6.3

בנוסף ,אנו מודעים לכך כי ייתכן שעקב התקשרות זו ,אנו נוכרז כ"מפעל חיוני"
לפי חוק שרות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז ,1967-ועובדינו החיוניים יחויבו לעבוד
בשעת חירום .אנו מתחייבים אנו ועובדינו נשתף פעולה בכל הנדרש להשלמת תהליך
ההכרזה וכי לא נקבל תשלום נוסף על עבודה שנעשה עבור המזמין כ"מפעל חיוני".
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.7

תוקף אמנת השירות
.7.1

.7.2

.7.3

.7.4

.7.5

.8

לאשכול ורשויות האשכול זכות להזמין מאיתנו שירותים לתקופה של  36חודשים
מיום הודעת ועדת המכרזים על זכייתנו במכרז .לאשכול הזכות ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,להאריך את תוקף אמנת שירות זו בשתי תקופות נוספות בנות  12חודשים
כל אחת (להלן" :תקופת האופציה") ,וזאת בתנאים זהים או מיטיבים עם האשכול
ורשויות האשכול .בכל מקרה ,תוקף אמנת שירות זו לא יעלה על  60חודשים (להלן:
"תקופת ההתקשרות").
ככל שהאשכול מימש את תקופת האופציה (אחת או יותר) ,הרי שהארכת תוקף
אמנת השירות תהא אנו נמציא לאשכול כל אסמכתא שתידרש על ידי האשכול
בדבר קיום חובותינו על פי אמנת שירות זו ו/או לפי כל דין ,ביחס לתקופה שממועד
הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה ,לרבות אך לא רק ,הארכת כל הערבויות
הנדרשות לתקופת האופציה וכן אישור קיום הביטוחים ,וכל מסמך אחר הטעון
הארכה או חידוש.
החליט האשכול לממש את הזכות שניתנה לו להאריך את תוקף אמנת השירות,
יודיע לנו על כך שישים ( )60יום ,מראש ובכתב ,לרבות על משך תקופת ההארכה
ויתר התנאים הנוספים שנקבעו על ידו.
כאמור לעיל הזכות למימוש האופציה נתונה בלעדית לאשכול ,ובמידה וניתנה ע"י
האשכול הודעה בהתאם לסעיף  7.3לעיל ,תוארך תוקפה של אמנת שירות זו באופן
אוטומטי על כל המשתמע מכך ,ולנו לא תהיה כל טענה כנגד הארכת תוקף אמנת
השירות כאמור.
על אף האמור בסעיף  7זה ,האשכול יהיה רשאי מכל סיבה שהיא ובכל עת ,להודיע
על ביטול זכותנו להתקשר עם רשויות האשכול בהודעה בכתב שתימסר לנו לפחות
 60יום מראש ,ובמקרה זה לא נוכל לקבל הזמנות חדשות מהאשכול או מרשויות
האשכול למתן שירותי מיכון משרדי.

פיקוח
.8.1

אנו נאפשר למזמין או למי שימונה מטעמו ,לפקח על מתן השירותים ,טיבם
ואיכותם ,על מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותינו.

.8.2

מנהל קשרי הלקוחות
 .8.2.1במהלך כל תקופת ההתקשרות ,נמנה נציג מטעמנו ,בעל הידע ,הכישורים,
היכולת והניסיון המקצועי ,אשר ישמש איש קשר בלעדי ביננו למזמין ,ככל
הדרוש ,לצורך יישום וביצוע כל התחייבויותנו על-פי ההסכם ,במלואן
ובמועדן (להלן" :מנהל קשרי לקוחות").

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .8.2.2פרטי ההתקשרות עם מנהל קשרי הלקוחות ,לרבות מספרי הטלפון
וכתובת דוא"ל ,יימסרו למזמין במועד החתימה על ההסכם.
 .8.2.3מנהל קשרי הלקוחות יהווה את הכתובת אליה יפנה המזמין בכל בקשה,
הצעה ,דרישה ,תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעמנו אשר כל
תשובה ,מידע ,נתון ,הבטחה ,התחייבות ,הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או
על ידו ,יחייבו אותנו .מנהל קשרי הלקוחות יפקח מטעמנו על קיום
התחייבויותינו כלפי המזמין .מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות
העבודה באמצעות טלפון נייד ,דוא"ל ופקס .פניה או הודעה של המזמין
ו/או המפקח למנהל קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או הודעה אלינו.
 .8.2.4האשכול רשאי שלא לאשר את מנהל קשרי הלקוחות וכן לדרוש ,בכל עת,
לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את החלפתו בהודעה מוקדמת של  3ימי עסקים.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לא יהיה בהחלפת מנהל קשרי הלקוחות
על מנת לגרוע ו/או לעכב בשום צורה ואופן את ביצוע התחייבויויותנו שעל-
פי שירות זו.
.8.3

הפעלת מוקד שירות
 .8.3.1באחריותנו לנהל ולתפעל מוקד שירות טלפוני ,שיעניק שירותי תמיכה
למורשים מטעם המזמין בכפוף לאמור באמנת שירות זו ובמפרט
השירותים .מוקד השירות טלפוני יהווה נקודת קשר יחידה לפניות
המורשים בנושאים של טיפול בתקלות ובבקשות שירות ,לרבות סיוע
בתפעול המכשירים/הדרכה .מוקד השירות הטלפוני ייתן פתרון מהיר
לבעיות שמגיעות לפתחו ,ויאסוף נתונים שיאפשרו ניתוח בעיות בתפעול
המיכון המשרדי ,כדי לאפשר שיפור מתמיד המסופק למשתמשי המזמין.
 .8.3.2מוקד השירות הטלפוני יישא באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד
לסגירת התקלה ואישור המשתמש על הסגירה כאמור ,תוך עמידה ברמת
השירות הנדרשת ,כולל רישום מלא של כל התהליך.
 .8.3.3מוקד השירות הטלפוני יאויש על ידינו באופן שיבטיח עמידה בדרישות
המוגדרות בנספח ב .3-מוקד השירות הטלפוני יטפל בכל סוגי הפניות,
תקלות או בקשות שירות הנוגעות למכשירים ,שיתקבלו מהמורשים.
 .8.3.4היה ויסתבר שלא ניתן לתקן בעיה שהתגלתה באמצעות הדרכת המוקד
הטלפוני ו/או היה ויסתבר שנדרש להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול ,נבצע
את העבודה הנדרשת במקום בו נמצא המיכון המשרדי הרלוונטי .אנו נספק
את החלקים הנדרשים לתיקון התקלה ,עד להחזרת המכשיר לכשירות,
והכל בכפוף למדדי השירות הקבועים בנספח ב .3-היה ויסתבר כי לא ניתן
לבצע את התיקון במכשיר במקום ,יסופק תחת הציוד התקול ציוד חלופי
לשביעות רצון המזמין ,עד לתיקון התקלה.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

9

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  03/2021למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול
 .8.3.5אנו נחזיק מלאי חלקים ו/או חלפים המתאימים לתיקון המיכון המשרדי,
במגוון ובכמות מספיקה ,והכול כדי לעמוד במדד השירות הקבוע בנספח ב-
.3
 .8.3.6מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,במקרה בו
אנו נפר את התחייבויותינו לפי אמנת שירות זו ונמנע ,מכל סיבה שהיא,
מביצוע שירות בהתאם להוראות לעיל ,אנו נשלם למזמין פיצוי קבוע,
מוערך ומוסכם מראש ,בשיעורים הנקובים בנספח ב ,3-ולמזמין זכות לקזז
את הפיצוי מכל סכום אותו יימצא חייב לנו מפעם לפעם.
.9

אמנת שירות ופיצויים מוסכמים Service Level Agreement -SLA -
.9.1

אמנת השירות היא כלי בידינו המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאבינו.

.9.2

אמנת השירות היא כלי בידי המזמין ,להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה,
תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על נותן השירותים בקיום הגדרות אלה.

.9.3

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתנו השירותים לא
יחשבו כאי עמידה ביעדי ה.SLA-

.9.4

רמת השירות
 .9.4.1אנו מתחייבים במסגרת אמנת שירות זו למתן שירותים אשר יעמדו ברמת
שירות מוגדרת ,כמפורט להלן באמנת שירות זו .אנו מתחייבים להעסיק
עובדים בכמות וברמת המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה
וברמת השירות כאמור במפרט השירותים.
 .9.4.2זמני תגובה של נותן השירותים לתיקון תקלות ,רמת השירות הנדרשת לגבי
שירותי נותן השירותים ,אופן מדידת עמידת נותן השירותים ברמת
השירות הנדרשת והדיווחים לרשות המקומית בעניין זה ,מפורטים להלן
באמנת שירות זו.
 .9.4.3בכל מקרה שלא נעמוד בלוחות הזמנים לתיקון תקלות ,המזמין רשאי
להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך תיקון התקלה ,וזאת לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,כאשר הוצאות תיקון זה יחולו עלינו .תנאי למימוש זכותו של
המזמין לפי סעיף זה הינו כי יודיע לנו בכתב על התקלה ,ותתרה בנו לתקן
את ההפרה בתוך  24שעות.
 .9.4.4בוצע התיקון כאמור ,לא יגרע הדבר מהתחייבויותינו מכוח אמנת שירות
זו ,ולא תשמע מפינו טענה לגבי טיב התיקונים שבוצעו כאמור .למען הסר
ספק ,זכות המזמין לתיקון עצמי כאמור תהיה בנוסף לכל סעד אחר או
נוסף מכוח כל דין.
 .9.4.5לא עמדנו ברמת השירות הנדרשת בהתאם להוראות אמנת שירות זו ,יראו
בכך הפרה של התחייבויותינו בהתאם לאמנת שירות זו ,והמזמין יהיה
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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רשאי ,בין היתר ,לבטל את ההתקשרות איתנו ו/או לבקש מהאשכול לחלט
את הערבות ,וזאת בנוסף לתשלום הפיצויים המוסכמים ו/או יתר הסעדים
העומדים למזמין בהתאם לדין ו/או אמנת השירות ,וזאת בכפוף לכך
שהמזמין מסר לנו הודעה מוקדמת של  5ימים על ההפרה ועל הכוונה לבקש
לחלט את הערבות או לבטל את ההתקשרות או כל סעד אחר המוקנה
למזמין לפי חוזה זה.
 .9.4.6היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות
המפורטות להלן באמנת שירות זו ,נידרש להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם
ו/או משאבים אחרים כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט
בהצעתנו למכרז ,תעשה ההוספה על חשבוננו וללא כל תוספת לתמורה
המפורטת באמנת שירות זו.
 .9.4.7היה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידינו עקב מעשה או מחדל שלנו,
באופן מלא או חלקי ,ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות,
נפעל באופן מידי ורצוף ,לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת השירות
לנדרש באמנת שירות זו ובכלל זה ,נספק על חשבוננו את האמצעים ,כוח
האדם והמשאבים הנדרשים לשם כך.
.9.5

פיצויים מוסכמים – במקרה שלא נעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות
המוגדרות ,יופעלו כנגדנו פיצויים מוסכמים כמופיע להלן.

.9.6

הפיצויים המוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים לנו ,וזאת בדרך של קיזוז
מהתמורה החודשית.

.9.7

הפרנו אמנת שירות זו הפרה יסודית ,יהיה המזמין רשאי לדרוש מאיתנו ,כפיצוי
מוערך ומוסכם מראש ,תשלום בגובה סכום ערבות האשכול.
מועד מתן שירות תיקון תקלות

.9.8

 .9.8.1קריאת שירות בימי א'-ה' מהשעה  8:00ועד השעה  17:00שעניינה שירות
שוטף (למשל החלפת טונר מקורי) ותקלות שניתן לפתור אותן מרחוק על
ידי תמיכה טלפונית /התחברות מרחוק יענו ויטופלו באותו יום.
 .9.8.2כל קריאה אחרת:
 .9.8.2.1קריאה בימי א'-ה' עד השעה  10:00תיענה באותו היום על ידי
הגעת טכנאי לאתר הרשות.
 .9.8.2.2קריאה בימי א'-ה' משעה  12:01תענה למחרת היום בבוקר עד
לשעה  10:00על ידי הגעת טכנאי לאתר הרשות.
 .9.8.3סיום טיפול בתקלה יהיה לכל המאוחר עד  24שעות מרגע ההגעה לטיפול.
תקלה המשביתה מכשיר או שנדרש להחליפו ,המכשיר החלופי שהספק
ייתן יהיה ברמה זהה או גבוהה למכשיר שהוחלף.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 . 9.8.4עם סיום הטיפול בתקלה ,יוחזר הציוד למקומו המקורי לרבות חיבור כל
הכבלים כפי שהיו במקור ,כאשר עמדת העבודה שמישה .הטכנאי ידווח
לנציג המזמין על אופן הטיפול בתקלה ,ויקבל את אישורו בכתב לכך
שהתקלה נפתרה.
.9.9

בנוסף ,אם הפרנו את התחייבויותינו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים באמנת
שירות זו ,נשלם למזמין ,מייד עם דרישה ראשונה ,כפיצוי מוערך ומוסכם מראש,
את הסכומים הקבועים להלן ,בגין כל יום של איחור (להלן" :הפיצוי המוסכם"):
 .9.9.1הצבת והתקנת המיכון המשרדי בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו מראש
–  ₪ 100לכל יום איחור לכל מכשיר שלא הותקן.
 .9.9.2מענה לקריאות הרשות –  ₪ 100על כל יום איחור במענה לקריאה.
 .9.9.3החלפת מכשיר תקול או מושבת במכשיר אחר בתוך  24שעות מרגע
ההחלטה –  ₪ 100לכל יום איחור בהחלפה.
 .9.9.4טיפול וסגירת תקלות תוך  24שעות מתחילת הטיפול לשביעות רצון הלקוח
–  ₪ 100איחור בפתרון התקלה.
 .9.9.5מכשיר שיש בו תקלה מכנית החוזרת על עצמה ,למעט תקלה שהינה תוצאה
של נזק בזדון ,יותר מ 3-פעמים בחודש ,יוחלף במכשיר שתכונותיו זהות או
טובות יותר תוך  24שעות מרגע הפנייה –  ₪ 100לכל יום איחור בהחלפת
המכשיר.
 .9.9.6מענה במועד על ידי מנהל קשרי הלקוחות –  ₪ 100לכל יום איחור במענה
ע"י מנהל קשרי הלקוחות.

.9.10

הפיצוי המוסכם הינו נזק שאנו רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת
הגשת ההצעה למכרז .אנו נשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בתוך  7ימים ממועד
קבלת דרישה בכתב על כך מאת המזמין .אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותו
של המזמין לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה המגיעה לנו בגין מתן
השירותים או מכל סכום אחר המגיע לנו מהמזמין.

 .9.11הפיצויים ,כאמור בסעיף זה ,הינם פיצויים מוסכמים מראש ,בגין הנזקים שייגרמו
למזמין ,וגבייתם תעשה ללא הוכחת נזק.

.10

.9.12

אנו מסכימים ,מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה לעיל באמנת שירות זו ,כי נפצה
ונשפה את המזמין ,בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך.

.9.13

אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות המזמין לפי כל דין
ו/או חוזה ,לרבות בגין הפרת אמנת שירות זו על ידינו.

התמורה
.10.1

בתמורה לביצוע כל התחייבויותינו כלפי המזמין במועדם ,ובכלל זה גם ,אך לא רק,
קיום מלוא התחייבויותינו כלפי עובדיו ,ישלם לנו המזמין את התמורה המגיעה לנו
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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בהתאם לתנאי ההתקשרות ולמסמכי המכרז ,בגובה מכפלת פעימות המונה בפועל
בתעריפים שבנספח א 2-בנוסף למכיר ההשכרה הקבוע לכל קטגוריה פר המכונה,
או בהתאם למו"מ שנוהל בין הצדדים בהתאם לכל דין.
 .10.2מובהר כי כל שירות שאינו במסגרת אמנת השירות והמכרז ,ישולם לנו על ידי
המזמין רק בכפוף להזמנה בכתב ומראש החתומה ע"י מורשי החתימה של המזמין.
 .10.3התמורה המפורטת לעיל הינה תמורה מלאה וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותינו
לפי אמנת שירות זו ולפי דין והיא כוללת ,בין היתר ,גם את חישוב הוצאותינו בגין
שכר עבודה והעסקת כוח אדם ,תשלומים על פי דין ,השינוע ,השיווק ,הדלק,
הניפוק ,מרכיב הרווח לספק מיסים והיטלים ,וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא
הדרושה למתן השירותים על ידינו לפי תנאי אמנת השירות ,בין אם באופן קבוע
ובין אם באופן ארעי .המזמין לא ישלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס לתמורה
כאמור ,אף אם גדלו התשומות שלנו ,אף אם נדרשנו להוסיף אמצעים ו/או כוח
אדם ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותינו ומכל סיבה אחרת.
 .10.4מן התמורה לה נהיה זכאים על פי אמנת שירות זו ינוכו סכומים הקבועים באמנת
השירות ,כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר ו/או נוסף
שהמזמין זכאי ו/או מחוייב ,על פי דין ו/או על פי מסמכי אמנת השירות ,להפחית,
לקזז או לנכות.
 .10.5המחירים המפורטים באמנת השירות ו/או בהזמנה ו/או בהצעתנו נספח א 2-לא
יהיו צמודים למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת.
.11

תנאי התשלום
 .11.1בכפוף לקיום כל התחייבויותינו במועדן ,ובכפוף לתנאי אמנת השירות ,ישלם לנו
המזמין את הסכומים שיגיעו לנו וזאת על פי לוח תשלומים ובתנאים כמפורט להלן:
 .11.2מייד עם סיומו של כל חודש ,ולא יאוחר מהיום ה 15-לחודש שלאחר מכן ,נגיש
לאישורו של המפקח חשבון בגין השירותים שסופקו בחודש הקודם בצירוף דו"ח
שירותים ,המבטא נכונה את פירוט כל השירותים אותם הענקנו בפועל במהלך
החודש הקודם ,כמפורט להלן .לחשבון יצורף דו"ח אשר יופק על ידי מערכת
ממוחשבת ,המשקף נכונה את הרישום האלקטרוני ,במסגרתו יפורטו בנפרד היקף
וכמות השירותים השונים אשר נצרכו בפועל על ידי המזמין במהלך החודש
הקלנדרי הקודם .לדו"ח יצורפו קבצים המפרטים את כל אירועי החיוב בחודש
החולף ,לרבות מספר מזהה של המיכון המשרדי ,מיקום המיכון המשרדי ,וסוג
השירות .אין באמור בכדי לגרוע מקבלת פירוט נוסף ,ככל שיידרש על ידי המזמין.
חשבונותינו ייבדקו על ידי המפקח אשר יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את
כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.11.3

את החשבונית או מסמך המוכר על ידי רשויות המס ,ובצירוף כל מסמך אחר ו/או
נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,נמציא למחלקת הנהלת חשבונות של המזמין.

 .11.4באחריותנו להוכיח את מועד המצאת החשבונית למזמין באמצעות הצגת אישור
קבלתו על-ידי המזמין.
 .11.5בדיקת החשבון ודו"ח השירותים שהוגשו על ידינו כאמור לעיל והעברתם לאישור
גזברות המזמין ,יתבצעו תוך  15ימים ממועד הגשת החשבון על ידינו.
 .11.6התמורה תשולם לנו בתנאי תשלום של שוטף  45 +ימים מיום המצאת החשבון
למזמין ,בכפוף לקבלת החשבונית במזמין.
.11.7

החזרים לרשויות בגין הנחה במידה וביצעו יותר מ 500,000-או  1,000,000פעימות
באותה שנה קלאנדרית.

 .11.8מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת
חשבונות ואישורם ,מועדי התשלום ודרך העברתם ,תחול בשינויים המחויבים גם
לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות עם המזמין טרם סיום תקופת
ההתקשרות ,ביחס לתשלום היחסי המגיע לנו.
 .11.9המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם לא נמלא
אחר התחייבויותינו לפי אמנת השירות .במקרה שכזה ,ייתן לנו המזמין הודעה
בכתב ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור .מובהר בזאת,
כי השגות או בירורים ביחס לחשבון החודשי לא יהוו עילה לדחיית התשלום ,וכי
במידה ותהיינה למזמין השגות על החשבון שיימצאו מוצדקות ,הוא יזוכה בחודש
העוקב.
 .11.10תשלום בגין אספקת שירותים שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא כל חבות
כלשהי מצד המזמין ,וזאת עד לבירורם ואישורם על ידי המזמין.
 .11.11איחרנו בהגשת החשבונית ו/או לא הגשנו בהתאם להוראות אמנת שירות זו ,יידחה
ביצוע התשלום בחודש ימים ,ובגין תקופה זו לא נהיה זכאים לכל תוספת ,הצמדה
ו/או ריבית.
.12

שמירת סודיות
.12.1

אנו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ,לא לשתף ו/או
להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית
ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידינו ו/או נמסרו לנו ו/או נוצרו על ידינו
בעת ביצוע התקשרות ו/או בקשר עמה (להלן" :המידע") ,אלא אם נקבע אחרת
במפורש ובכתב באמנת שירות זו.

.12.2

אנו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה
באמצעות עובדינו והפועלים מטעמנו.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

14

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  03/2021למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול
 .12.3המזמין יהיה רשאי לדרוש מאיתנו להחתים את עובדינו על הצהרה והתחייבות
לסודיות גמורה כאמור לעיל .במידה ותבוא דרישה כאמור נפעל לפיה ולא נעסיק
בביצוע השירותים עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.
 .12.4חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שנוכיח כי היה מצוי בידינו ערב
הגשת הצעתנו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידינו באופן עצמאי וללא
קשר להתקשרות ו/או מידע אשר על פי דין ,אינו סודי ,או במקרה בו אנחנו נדרש
על פי דין ו/או צו של רשות מוסמכת לגלות את המידע.
.13

איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות נותן השירותים
.13.1

אנו לא רשאים ולא נהיה רשאים להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד
לאחר או לאחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,את זכויותינו ו/או התחייבויותינו
ו/או הנובעים מהתקשרות ביננו לבין מזמין ,כולן או מקצתן ,לרבות זכויותיו
לכספים שיגיעו לידיו מאת מזמין על-פי אמנת שירות זו ו/או חובותינו כלפיו ,אלא
אם נקבל מראש ובכתב את הסכמת המזמין.

 .13.2כמו כן ,אנו מתחייבים לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדינו או שליחינו
לפי אמנת שירות זו ,והכל אלא אם קיבלנו על כך הסכמת המזמין בכתב מראש.
 .13.3זכויותינו מכוח אמנת שירות זו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או
מדרגה כלשהי.
 .13.4המזמין רשאי למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או
להחכיר ו/או להעביר את זכויותיו ,כולן או מקצתן ,על פי אמנת שירות זו והכל
באופן שימצא לנכון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לנו כל תביעות
או טענות בקשר לכך ובלבד ,שזכויותינו על פי חוזה זה לא תיפגענה.
.14

אחריות בנזיקין
 .14.1אנו נהיה אחראים לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה ,בין נזקי
גוף ובין נזקי רכוש ,שייגרמו למזמין ו/או למשתמשים בשירותים לפי אמנת שירות
זו ו/או לפי התקשרות ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שלנו
ושל כל המועסק על ידינו ו/או פועל בשמנו במתן השירותים ו/או בביצוע
התחייבויותינו שבאמנת שירות זו ,ואנו ננקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים
למניעת תאונה ,חבלה ,נזק ,אבדן והוצאה כאמור.
 .14.2בחתימתנו על אמנת שירות זו אנו משחררים לחלוטין ומראש את המזמין ,נבחריו,
עובדיו ,שלוחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל
תאונה ,חבלה ,נזק ,אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל .מובהר שהאמור
בדבר פטור מאחריות לא יחול ,עת נוכיח מעבר לכל ספק ,שמי מטעם המזמין או
בשליחותו ביצע היזק בזדון.
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .14.3אנו נישא באחריות המלאה כלפי עובדינו ו/או כל הפועל בשמנו ו/או מטעמנו במתן
השירותים ו/או בביצוע התחייבויותינו שבאמנת שירות זו ,בגין כל תאונה ו/או
חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה ,בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש ,שייגרמו למי
מהם במהלך ו/או כתוצאה ממתן השירותים לפי חוזה זה.
 .14.4אנו מתחייבים לפצות את המזמין ו/או את הניזוק/ים ,לפי הענין ,ו/או לשפותם,
מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ,אבדן והוצאה שנותן השירותים אחראי להם,
כאמור בסעיפים  14.1ו/או  14.2לעיל ,ובכל מקרה שהמזמין יאלץ לשלם פיצויים
ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ,אבדן או הוצאה שאנו אחראים להם כאמור,
אנו מתחייבים – לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיו ,וכל זאת בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמד בהן בקשר לכך.
 .14.5המזמין לא יישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או לציוד
שלנו ו/או של עובדינו במהלך ביצוע השירותים ו/או כתוצאה מביצועם ,ובחתימתנו
על אמנת שירות זו אנו מוותרים בזה בוויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל תביעה
וטענה כלפי המזמין בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור.
 .14.6אנו נהיה אחראים לכל קלקול ,נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל
אדם ו/או תאגיד ו/או תאגידים קשורים במזמין ו/או מי מטעמם ו/או הבאים
בשעריהם ,כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם
של עובדינו ו/או ספקינו ו/או הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו וננקוט בכל האמצעים
למניעתם.

.15

.14.7

נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם ,לרבות כאמור
לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שאנו אחראים להם על-פי דין ו/או על-פי
אמנת שירות זו ,נשפה את המזמין מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך ,בשל כל
סכום ששילם המזמין ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום שהא עשוי להיות מחוייב בו,
וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק ,לרבות אך לא רק,
הוצאות משפט ממשיות ,והכל בתנאי שניתנה לנו הודעה מראש ובכתב על כל
תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לנו להתגונן מפניה.

.14.8

המזמין מתחייב להודיע לנו על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה.

בטיחות
 .15.1אנו מתחייבים לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע השירותים ,לרבות בעניין
הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם
אחר במהלך ביצוע העבודה.
 .15.2מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות אותנו ,את עובדינו ,את קבלני המשנה שלנו
וכן כל אדם אחר מטעמנו.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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מכרז מס'  03/2021למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול
 .15.3אנו מצהירים בזה שאנו מכירים את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,1954-פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל,1970-
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,התשנ"ז ,1997-תקנות הבטיחות בעבודה
(עזרה ראשונה במקומות עבודה) ,התשמ"ח ,1988-וכן כל והצווים והתקנות
שפורסמו לפיהם .אנו מתחייבים לנהוג על פיהם ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו
בתוקף מעת לעת בקפדנות ואנו לוקחים על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש
נגדנו ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות
אלה.
 .15.4בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל ,נקיים ,וכן עובדינו וכל הבאים מטעמנו ,בקפדנות
את כל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה
והרווחה ,משרד התחבורה והמזמין.
 .15.5אנו נבצע את השירותים תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות
של הרשויות המוסמכות ,תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.
 .15.6אנו מתחייבים בזה להעסיק בביצוע השירותים אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים
שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ,ואחראים לעבודתם.
 .15.7נעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות.
 .15.8בשום אופן לא נהיה רשאים להציב לביצוע השירותים עובדים שאינם מתאימים
ושאינם מקצועיים.
.15.9

מבלי לגרוע מכל חובה מחובותינו ומאחריותנו על פי הדין ובהתאם לאמנת השירות
רשאי המזמין לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן משנה בתנאים ,לפי
שיקול דעתו המוחלט.

 .15.10אנו מתחייבים בזה ,כי השירותים יבוצעו בהתאם לכל הרשיונות והאישורים
הדרושים וכי כל הרשיונות שבידינו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם אנו עובדים,
לרבות כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו' תקינים וכל מה
שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין ,ואנו מצהירים ומתחייבים
שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
 .15.11אנו נספק לעובדינו ,לשלוחינו ולכל הפועלים מטעמנו ,כל ציוד מגן וציוד בטיחותי
הדרוש בהתאם להוראות החוק ,התקנות ,הצווים והנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו
לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא השירותים ,לרבות נעלי עבודה ,בגדי עבודה,
אוזניות ,כובעי מגן ,משקפי מגן וכד' ,ונוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
 .15.12אנו מתחייבים לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות
ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ,וכן יהיה עלינו לדאוג לאכסון נכון
ולמיקום נכון של החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה שלנו.
 .15.13אנו נסמן ,נשלט ונגדר את השטח שבאחריותו במקום בו מתקיימת העבודה ,כולל
הצבת ציוד מגן – אזהרה עפ"י החוק כגון :מחסומים ,מחזירי אור ,שלטי אזהרה,
חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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פנסים מהבהבים ,נדאג לתאורה במשך הלילה ,בכל אותם המקומות שבטיחות
הציבור והעובדים ידרשו זאת.
 .15.14בעת מתן השירותים ברשות הרבים ננקוט אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת
כלי רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.
 .15.15אנו לבדנו נהיה אחראים אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד
ו/או אובדן ,בלא יוצא מן הכלל ,אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכוש ,בלא יוצא מן הכלל,
לרבות אלה אשר ייגרמו למזמין ,לעובדיו ולאורחים במקום ,כתוצאה ממתן
השירותים ו/או כתוצאה מפעולתם ו/או מחדלם שלנו השירותים ו/או עובדינו
במישרין ו/או בעקיפין.
 .15.16אנו מתחייבים לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ,תשלום והוצאה סבירה אשר
ייגרמו לו ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנו על ידי כל אדם בשל כל מעשה ו/או מחדל
ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד כתוצאה ממתן השירותים ו/או על ידינו
ו/או עובדינו.
 .15.17נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם ,לרבות כאמור
לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים שאנו אחראים להם על-פי דין ו/או על-פי
חוזה זה ,נשפה את המזמין מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך ,בשל כל סכום
ששילם המזמין ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום שהוא עשוי להיות מחוייב בו ,וכן
בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק ,לרבות אך לא רק,
הוצאות משפט ממשיות ,והכל בתנאי שניתנה לנו הודעה מראש ובכתב על כל
תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לנו להתגונן מפניה.
 .15.18המזמין מתחייב להודיע לנו על כל מקרה בו נתבע על פי סעיף זה.
.16

.17

העסקת עובדים
.16.1

לצורך קיום התחייבויותינו כלפי המזמין ,אנו מתחייבים להעסיק אך ורק עובדים
שיהיו מתאימים ,מיומנים ,מנוסים ובעלי כל ההיתרים ,האישורים ,הרישיונות
וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה טובה .מובהר בזאת ,כי נישא
בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או ההשתלמויות של העובדים ,ונהיה
אחראים על העברת הנחיות הבטיחות הרלבנטיות לעובדים והדרכתם בנושאי
בטיחות בעבודה ,כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות מקובלת.

.16.2

צוות העובדים שלנו יכלול כמות עובדים המתאימה לענות על הדרישות על פי אמנת
שירות זו ,והכל על מנת להבטיח ביצוע השירותים בצורה ובאופן המושלמים ביותר
וכן על מנת להבטיח עמידה במדדי השירות המוגדרים באמנת שירות זו.

היעדר יחסי עובד-מעסיק

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .17.1מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים ,בכל עת שהיא ,יחסי עובד-מעסיק בין
המזמין לביננו ו/או מי מעובדינו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של קבלני המשנה
ו/או מי מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויותינו לפי אמנת שירות זו.
 .17.2אנו מצהירים ,כי מעמדנו בהתקשרויות עם המזמין לפי אמנת שירות זו הינו של
קבלן עצמאי וכי כל העובדים מטעמנו ,יהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטענו
ועל ידנו בלבד ,ואנו נישא באופן בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם בגין
העסקתם על ידו ,או מטעמנו במסגרת ההתקשרויות ,לרבות בתשלומי מס הכנסה,
ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או נוסף שחל או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי
העסקתם ,בהתאם לכל דין ,לרבות הזכויות הסוציאליות ,שיפוי בגין נזק או
פיצויים וכיו"ב.
 .17.3אין ולא יהיו קיימים ,בכל עת שהיא ,בין המזמין ו/או מי מטעמו לביננו ו/או מי
מטעמנו יחסי שליחות ,סוכנות ,נציגות וכיוצא באלה .אם תושת על המזמין ו/או
מי מטעמו עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה נציג עצמנו כסוכן ,כשלוח או
כנציג של המזמין ,נשפה את המזמין בגין כל עלות כאמור.
 .17.4כל ההוצאות הנובעות ,נוגעות או קשורות ,במישרין ו/או בעקיפין ,לביצוע
השירותים והטובין מושא אמנת שירות זו ו/או קיום התחייבויותינו ,לרבות תשלום
לעובדינו (לרבות ,שכר עבודה ,מס הכנסה ,תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל
או מלווה וכל תשלום סוציאלי ,ביטוחים ואחרים) ,תשלומי מיסים ו/או הפרשות
ו/או ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על-פי דין ,ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע השירותים יחולו עלינו וישולמו על ידינו,
והמזמין לא יהיה אחראי לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה ,לא כלפי עובדינו
ולא כלפי רשויות כלשהן.
.17.5

למען הסר ספק ,אנו מתחייבים למלא את כל חיוביונו כלפי עובדינו ,לרבות תשלום
שכר עבודה ,תנאים נלווים ,זכויות סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין ,לרבות
הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדינו .בנוסף ,נדווח כדין לכל
הרשויות כנדרש ,וכן נדאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין,
לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק ,מניעת הטרדה מינית וקביעת
אמצעים מתאימים לטיפול בכך.

 .17.6אנו מתחייבים להמציא לפי דרישת המזמין בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע
חיובים אלה.
.17.7

אנו מתחייבים לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעה של מי מעובדינו ו/או
סוכנינו ו/או הפועלים כנגד המזמין ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין
ממתן השירותים והטובין מושא אמנת שירות זו ,וזאת תוך  14ימים מדרישה בכתב
שתופנה אלינו על ידי המזמין ובכלל זה בגין הוצאותיו של המזמין הנובעות
מהתגוננותו בפני התביעה האמורה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו להתגונן
מפני כל תביעה של עובד כאמור.
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.17.8

הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תוקף אמנת שירות זו ולאחריו.

 .17.9נדרש המזמין לשפות ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד-מעסיק
בניגוד להצהרותינו באמנת שירות זו ,נשפה את המזמין מיד עם קבלת דרישה
ראשונית על כך ,בשל כל סכום ששילם המזמין ו/או חוייב לשלם ו/או כל סכום
שהא עשוי להיות מחוייב בו ,וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לו בגין הטיפול בדרישה
ו/או בתביעה שעילתה יחסי עובד-מעסיק ,לרבות אך לא רק ,הוצאות משפט
ממשיות ,והכל בתנאי שניתנה לנו הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה
כאמור והתאפשר לנו להתגונן מפניה.
 .17.10המזמין יודיע לנו על כל מקרה בו נתבע על פי סעיף זה.
.18

זכויות קניין וקניין רוחני
.18.1

אין ולא יהיה במתן השירותים מושא אמנת שירות זו משום הפרה ו/או הפגיעה של
זכויות הקניין ,לרבות אך לא רק ,קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם
כדי ליצור על המזמין כל מגבלה.

 .18.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אנו מתחייבים לשפות את המזמין ,מייד עם קבלת
דרישה על כך ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד המזמין בקשר עם הפרה
נטענת כאמור ,ובכלל זה לשפות את המזמין בגין כל הוצאה שיידרש להוציא ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,להתמודד עם טענה מעין זו.
.19

זכויות שימוש
.19.1

הבעלות בטובין מושא אמנת שירות זו שאנו נספק ו/או נעמיד לרשות המזמין
תעבור לבעלות המזמין ,ולנו לא תהיה בהם כל זכות ,אלא אם נקבע אחרת
מפורשות באמנת שירות זו ו/או במסמכי המכרז ו/או בטופס ההזמנה.

 .19.2על אף האמור לעיל ,מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או באמנת שירות
זו ו/או בטופס ההזמנה ,במפורש ,כי הטובין אותם עלינו להעמיד לטובת המזמין
הינם בהשאלה ו/או בהשכרה ו/או בכל דרך דומה ,לא תוקננה למזמין זכות בעלות
עליהם.
.20

ביטוח
 .20.1מבלי לגרוע מאחריותנו עפ"י אמנת שירות זו ו/או עפ"י כל דין אנו מתחייבים לערוך
ולקיים למשך כל עת בה אמנת שירות זו תהיה בתוקף ,את הביטוחים המתאימים
לכיסוי אחריותנו כאמור ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ,גבולות אחריות והתנאים
המפורטים בטופס אישור קיום ביטוחים ,המצ"ב כנספח ב 4-לחוזה זה (להלן:
"אישור קיום ביטוחים") בחברת ביטוח מורשית כדין בישראל.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .20.2אנו מתחייבים להמציא לאשכול במועד החתימה על אמנת שירות זו ,את אישור
קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמנו .נשוב ונמציא ,מידי שנה
במשך כל עת בו תהיה התקשרות כלשהי בתוקף ,אישור קיום הביטוחים תקין וזאת
ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהאשכול או המזמין .המצאת אישור קיום
ביטוחים תקין כאמור ,מהווה תנאי יסודי לאמנת שירות זו.
 .20.3אנו מתחייבים לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח.
 .20.4אם נפר את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המזמין על פי הפוליסות,
נהיה אחראים לנזקים באופן מלא ובלעדי ,מבלי שתהיינה לנו טענה כלשהי כלפי
המזמין על כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם לו עקב זאת.
 .20.5אנו נהיה אחראים במלואם לנזקים לא מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת
עלינו מכח אמנת שירות זו ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
 .20.6אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה
המוקנים למזמין כנגדנו על פי אמנת שירות זו ועל פי כל דין ,ואין בהם כדי לשחרר
אותנו מהתחייבויותינו לפי אמנת שירות זו.
.21

ערבות בנקאית
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 .21.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,אנו מוסרים
לאשכול ערבות בנקאית בסך של  ,₪ 35,000בנוסח המצורף כנספח ב 1-לחוזה זה
(להלן" :הערבות") .ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לחצי שנה לאחר תום תקופת
ההתקשרות .נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא בנספח ב 1-המצורף
להזמנה זו.
 .21.2הערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהיה ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת
תוקפה ,ללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי האשכול ,וזאת תוך  5ימים ממועד
הדרישה.
.21.3

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד
הבסיס לבין המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות.

 .21.4הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים ( )90יום מתום תקופת ההתקשרות האחרונה
לפי אמנת שירות זו ,אם תוארך תקופת החוזה כאמור בחוזה זה .מובהר ומוסכם
בזאת ,כי תנאי להארכת תוקף אמנת שירות זו הוא המצאת ,בין היתר ,לפחות
ערבות כאמור לתקופת ההארכה ,שלושים ( )30יום לאחר מועד קבלת הודעת
האשכול על רצונו להאריך את תוקף אמנת השירות כאמור.
 .21.5האשכול יהיה רשאי לחלט את הערבות ,בנוסף לכל סעד לו המזמין זכאי ,על פי
אמנת שירות זו ו/או על פי הדין ,בגין כל הפרה של אמנת שירות זו על ידינו ,לרבות
חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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בגין פיצוי מוסכם .מומשה הערבות הבנקאית ,כולה או חלקה נמציא לידי האשכול,
מיד ,ערבות בנקאית חדשה או משלימה.
.22

הפרות וסעדים
 .22.1על אמנת שירות זו יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-
 .22.2מוסכם בזאת כי סעיפים ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2
 23 ,22 ,21 ,20 ,19ו 24-לאמנת שירות זו ,הינם סעיפים יסודיים ועיקריים שהפרתם
על ידינו תהווה הפרה יסודית של אמנת שירות זו.
 .22.3האשכול יהיה רשאי ,מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או על
פי הדין ,לרבות ביטול אמנת שירות זו ,על ידי מתן הודעה לספק שבעה ( )7יום
מראש ,במקרים המפורטים להלן:
 .22.3.1הפרנו תנאי יסודי של חוזה זה ,וההפרה לא תוקנה בתוך  5ימים מיום
שהודיע לנו על כך האשכול.
 .22.3.2הפרנו חוזה זה או הוראה מהוראותיו ,שאינה הפרה יסודית ,ולא תיקנו את
ההפרה תוך  14ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מהאשכול.
 .22.3.3ניתן לבקשת צד ג' ,נגדנו צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת
הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים שלנו /או מונה לנו כונס נכסים
ו/או הוטל עיקול על נכסינו ,באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותנו לעמוד
בהתחייבויותינו על פי אמנת שירות זו והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך
 45יום ממועד הינתנם ,או תוך  7ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה
למתן אילו מהצווים הנ"ל על-ידינו.
 .22.3.4אנו המחנו ו/או הסבנו ו/או שיעבדנו את החוזה ,כולו או מקצתו ,ללא
אישור האשכול ,כמפורט בחוזה זה.
 .22.3.5באנו בדברים עם נושנו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון.
 .22.3.6אנו חדלנו בפועל מלנהל עסקינו או מלבצע את השירותים נשוא אמנת
שירות זו.
 .22.3.7המנהל/ים שלנו ו/או מי מנושאי המשרה שבנו הורשעו בעבירה שיש עמה
קלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר ,לדעת האשכול ,עשוי לפגוע בשמו
הטוב של האשכול או מי מרשויות האשכול ו/או באינטרסים של האשכול
ו/או מי מרשויות האשכול.
 .22.4הודעה על ביטול הסכם זה כאמור לעיל ,אין בו משום ביטול אמנת השירות או
ההתקשרויות מכוחה של אמנת השירות על ידי האשכול ו/או מזמין ,ואנו נהיה
חייבים לעמוד בכל התחייבויותינו על פי אמנת השירות ,פרט להתחייבויות
שהאשכול או מזמין ימנע מאיתנו לקיימן.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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.23

הוראות כלליות
 .23.1אנו מצהירים ומתחייבים בזה ,כי לעניין כל טענה ,תביעה או דרישה ,מכל סוג
שהוא ,שתהיינה לנו לפי אמנת שירות זו או לפי ההזמנה או מכוחם או בקשר
אליהם ,במישרין או בעקיפין ,בקשר להבאתו לידי סיום ,על פי הוראות אמנת
שירות זו ו/או הדין ,אנו מוותרים ולא נהיה זכאים ,לזכות עכבון או לכל סעד או
תרופה ,בין זמניים ובין קבועים ,בדרך של צו עשה ,צו אל תעשה ,צו עיכוב ,צו מניעה
או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה כלפי המזמין .במקרה של הבאת חוזה
זה לידי סיום ,לא נהיה רשאים למנוע מסירת השירותים לאחר.
 .23.2ויתור או שינוי
 .23.2.1הסכמה של המזמין או הספק לסטות מתנאי אמנת השירות או מההזמנה
במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה
אחר .לא השתמש המזמין או הספק בזכויות שניתנו לו על פי אמנת השירות
או ההזמנה במקרה מסוים ,אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה
אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה
זה.
 .23.2.2שום ויתור ,או הימנעות מפעולה במועדה ,או ארכה שתינתן ,לא יחשבו
כויתור של המזמין או הספק על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש
בזכויותיו ,כולן או מקצן בכל עת שימצא לנכון.
 .23.3אנחנו מתחייבים ,כי במשך כל תקופת ההתקשרות נהיה רשומים כעוסק מורשה
לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.
 .23.4כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי המזמין והספק ,שאם
לא כן ,לא יהיה להם כל תוקף.
 .23.5קיזוז
 .23.5.1אנו מוותרים בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לספק על פי כל דין כנגד
המזמין.
 .23.5.2המזמין יהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום ו/או נכס
ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לו מהספק ,מכל מין וסוג שהם,
לרבות כל סכום שהוא עלול לשאת בו ו/או תישא בו ,בגין מעשי ו/או מחדלי
הספק ,ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתקשרות נשוא חוזה זה,
ולאחר שהודיעה לספק בכתב על כוונתה לבצע את הקיזוז שבעה ( )7ימים
לפני ביצועו.
 .23.6תשלום במקום הצד האחר
 .23.6.1המזמין או הספק רשאים לשלם במקום הצד האחר ,כל סכום שתשלומו
חל על חוזה זה על הצד האחר ,וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה
בכתב לשלמו ,והצד האחר לא שילמו ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום שנדרש
לעשות כן.
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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 .23.6.2שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר ,יהיה הצד
המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא
חייב לאותו צד .הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום,
מיד עם דרישתו הראשונה ,כשסכום זה ישא ,החל מיום תשלום הסכום ועד
ליום השבתו בפועל ,ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק
הפועלים בע"מ.
.23.7

סמכות שיפוט והדין החל
 .23.7.1הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה ,ללא כללי ברירת
הדין שלו.
 .23.7.2הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית
לבית המשפט ,המוסמך מבחינה עניינית ומקומית לתחום השיפוט של בית
המשפט במחוז מרכז ,ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.

.24

הודעות
 .24.1כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו – לספק לפי המצוין להלן; והמזמין לפי
המפורט בטופס ההזמנה – תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.
 .24.2כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין
להלן – תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה ,אם ההודעה נשלחה ביום
עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא – תיחשב כמתקבלת ביום העסקים
העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח
ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.
.24.3

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצויינת להלן
ותוך ציון הנמען המצויין להלן – תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך 48
שעות ממועד הישלחה.

.25

כתובת הספק

הנמען___________________________________________ :
טלפון ____________________:פקס'___________________:

ולראיה באנו מורשי החתימה מטעם הספק על החתום :

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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חתימה

חתימה

אישור חתימת עורך דין

אני הח"מ _________________ ,עו"ד מאשר בזה ,כי ה"ה
_______________________ ,ת.ז;____________________ .
ו______________________ ,ת.ז,____________________ .
רשאים לחתום בשם ___________ (להלן" :הספק") ,וכי חתימת ה"ה
_______________________ ו______________________-
25
הנ"ל על אמנת שירות זו ,בצירוף חותמת הספק ,מחייבת את הספק לכל דבר ועניין ,וכי התחייבויות
הספק כאמור באמנת שירות זו תואמות את מסמכי היסוד של הספק ,ובהתאם להחלטת
דירקטוריון הספק שהתקבלה כדין.

חתימה:

תאריך____________ :

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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נספח ב1-
מכרז פומבי 03/2021
נוסח ערבות בנקאית
תאריך___________________ :
לכבוד
(הרשות המקומית)
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'
סניף _____ ערבים בזה כלפיכם
לבקשת ________________ אנו הח"מ בנק
לסילוק כל סכום עד לסך ________ ש"ח (במילים _______ :ש"ח) שתדרשו מאת
(הקבלן).

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי ,מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף
הפרשי הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי להטיל עליכם
לבסס או לנמק את דרישתכם זאת .למען הסר ספק  -דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף
כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.
מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום
שלא חולט .ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ (התאריך שיירשם יהיה  28חודשים ממועד הנפקת
הערבות).

בכבוד רב,
___________________________
(בנק)

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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נספח ב2-
מכרז פומבי 03/2021
טופס הזמנת מיכון משרדי
לכבוד
______________
מ_____________
א.ג.נ,.
הזמנה
בהתאם לזכייתכם במכרז פומבי  03/2021של איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון למתן
שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול (להלן" :המכרז") ,אנו מזמינים מיכון משרדי שיותקן לפי
הפירוט להלן:
סוג המיכון המשרדי _____________________________
מיקום ההתקנת המיכון המשרדי ____________________________________
הערות מיוחדות
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________
את מועד ההתקנה יש לתאם עם:
איש קשר של המזמין _________________________________
תפקיד ___________________________________
טלפון ____________________________________
עליכם לתאם את מועד ההתקנה לא יאוחר מ 48-שעות ממועד הזמנה זו.
התקנת המיכון המשרדי לפי הזמנה זו והשירות שיינתן עבור ,יהיו בכפוף לכל תנאי אמנת השירות
במכרז ,על כל מסמכיו ונספחיו ,חוקים ארציים וחוקים של המזמין.

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות
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תקופת מתן השירותים לציוד המשרדי המוזמן בהזמנה זו הינו לתקופה של  36חודשים מיום
התקנתו וקבלתו על-ידי איש הקשר של המזמין
למזמין שמורה הזכות ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את תקופת מתן השירותים בשתי
תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופת האופציה") ,בהתאם לדין החל על
המזמין ,וזאת בתנאים זהים או מיטיבים עם המזמין .בכל מקרה ,לא תעלה תקופת מתן השירותים
הכוללת של עבור הציוד המשרדי על  60חודשים.
הנכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה בהתאם
לתקנות הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל 1970-ו/או בהתאם לתקנות ,הוראות וצווים אחרים
ו/או בהתאם להוראות אמנת השירות בין הצדדים.
תאריך ההזמנה ___________________

בכבוד רב,
28
___________________
המזמין

חתימת המציע __________________
© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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נספח ב3-
מכרז פומבי 03/2021
מפרט דרישות לביצוע

מפרט דרישות לביצוע

.1

הספק ייתן שרותי אחזקה שוטפים ותקופתיים בהתאם להמלצת היצרן ,ובתדירות שלא
תפחת מפעם אחת בכל חודש ,הדרושים להבטחת פעילותן התקינה ,הרציפה והאיכותית
(כולל ניקוי משטחי הצילום ומניעת ״לכלוך" הצילומים) ,ללא כל תשלום וחיוב מעבר לעלות
פעימת המונה.

.2

הספק יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר צריכת פעימות המונה של המכשירים ,באמצעות
מערכת הבקרה שתאסוף את כלל הנתונים הנדרשים להלן ,ותאפשר הפקת דוחות על פי
דרישת הרשות:
 .2.1דו"ח צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד ,ממוין לפי פעימות צבע
ופעימות שחור/לבן.
 .2.2סיכום כולל של סך פעימות המונה של כל המכשירים.
 .2.3דו"ח תקלות חודשי הכולל את התקלה ,הפתרון לתקלה ,יום ושעה לקבלת ההודעה
על התקלה ,יום ושעה לתיקון התקלה ,וזהות הטכנאי שטיפל בתקלה.

.3

הספק ידריך כל יחידה מיחידות הרשות המקומית המשתמשת במכשיר באופן שימוש ו/או
התפעול שלו ,זיהוי ותיקון תקלות שכיחות ,וכן יתלה מעל כל מכשיר דף הסבר והנחיות
בסיסי בשפה העברית והערבית לגבי אופן השימוש במכשיר.

.4

הספק יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכשירים ו/או לציוד הנלווה .אחריות
הזוכה במכרז למכונות הינה מלאה וכוללת את המכשיר על כל רכיביו ואביזריו ,לרבות
חלקים נעים ,חלקי מתכת ,גומי ופלסטיק.

.5

הספק מתחייב להחזיק בכל עת במהלך ומשך כלל תקופת החוזה ,מלאי מספיק של ציוד
מתכלה ו/או חלפים.

.6

מפרט המינימום עבור כל ציוד המיכון המשרדי:
6.1א כל המכונות שיסופקו יהיו חדשות.
 .6.1כל המדפסות יהיו בשיטת הלייזר;
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
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.6.2
.6.3
.6.4
.6.5
.6.6

.6.7

.6.8
.6.9
.6.10
.6.11
.6.12
.6.13
.6.14

.6.15
.6.16
.6.17

כל המכשירים יהיו מחוברים לרשת;
לכל המכשירים המשולבים תהיה יכולת סריקה בצבע ברזולוציה של לפחות
;DPI600
סריקות ושיגור פקסים יהיו ללא עלות .הדפסת פקס תחושב כפעימה;
בכל המכשירים אין צורך בפקס מובנה ,אך תינתן האפשרות להוסיף להם כרטיס
פקס;
בכל המכשירים יהיו בקרה וניהול על הדפסות לפי כל מכשיר :מערכת הבקרה
תאסוף את כלל הנתונים הנדרשים ,ותאפשר הפקת דוחות על פי דרישת הרשות
המקומית ,כגון :דו"ח צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד ,ממוין לפי
פעימות צבע ופעימות שחור/לבן ,וסיכום כולל של סך פעימות המונה של כל
המכשירים;
יחד עם הדיווח החודשי על הפעימות ,נותן השירותים יצרף דוח תקלות חודשי
מפורט הכולל בין היתר את סוג התקלה ,סוג המכשיר ומיקומו ,וזמנים על פי
הנדרש;
בכל מכשיר ניתן יהיה להדפיס משני צידי הדף – דופלקס;
המכשירים צריכים להיות מסופקים עם מעבד במהירות של לפחות ;HZ450
כל המכשירים המשולבים יצוידו בכרטיס רשת במהירות של  MB100לפחות;
לכל המכשירים המשולבים תהיה יכולת סריקות קבצים ישירות לתיבת דואר
אלקטרוני ,שרת קבצים ,כונן חיצוני ודיסק און קי;
מכונות הצילום יהיו בעלות יכולת הפקת מסמכים מדיסק און קי בפורמטים
המקובלים כיום ולכל הפחות פיענוח קבצים בפורמט ;NTFS , 32FAT ,16 FAT
כל המכשירים המשולבים חייבים להיות מסוגלים לעבוד עם תוצרים באמולציות
 SPL , PCL5 ,PCL 6ומוצרי אדובי .במרכז הדפסה גדול גם ;PS
על הציוד לתמוך במערכות ההפעלה 10/8/7 Windows –:או כל מערכת הפעלה
חדשה של חברת מייקרוסופט שתצא בטווח זמן של עד  3חודשים ממועד גרסה
רשמית`
 LINUX- SUSE/\ UBUNTUתמיכה במערכות אלה בתקופת הזמן של  4שניםאחורה;
 MAC OSXומעלה ,או כל מערכת הפעלה חדשה עבור מחשבי  MACשתצא
בטווח זמן של עד  3חודשים ממועד גרסה רשמית;
בכל סוגי המכונות ש/ל יהיה זיכרון מובנה מינימאלי של  ,128MBובכל סוגי
המכונות ש/ל  +צבע יהיה זיכרון מובנה מינימאלי של  ,256MBלמעט מרכז הדפסה
גדול.

.7

מפרט טכני מינימאלי למדפסות לייזר אישיות  4Aשחור/לבן :
 .7.1מהירות הדפסה 30 :דפים בדקה.
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 .7.2קיבולת נייר במגש פנימי 250 :דפים.
 .7.3הזנה ידנית 50 :דפים.
 .7.4המתנה לדף ראשון 8 :שניות.
 .7.5רזולוציה.1200/600 :
 .7.6זיכרון פנימי.MB64 :
 .7.7חיבור לרשת :כרטיס רשת .Etherne 10/100/1000
 .7.8מבוטל.
 .7.9קישוריות :כרטיס רשת מובנה .USB +
 .7.10תמיכה במערכות הפעלה Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vista : Bit 32/64
.Linux, Unix , 2003/2008/2012 , Win10, W2K ,

.8

מפרט טכני מינימאלי למדפסות לייזר אישיות  4Aצבעוני:
 .8.1מהירות הדפסה 20 :דפים בדקה
 .8.2קיבולת נייר במגש פנימי 250 :דפים
 .8.3הזנה ידנית 50 :דפים
 .8.4המתנה לדף ראשון 15 :שניות
 .8.5רזולוציה2400/600 :
 .8.6זיכרון פנימיMB128 :
 .8.7חיבור לרשת :כרטיס רשת Etherne 10/100/1000
 .8.8מבוטל.
 .8.9קישוריות :כרטיס רשת מובנה USB +
 .8.10תמיכה במערכות הפעלה Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vista : Bit 32/64
.Linux, Unix , 2003/2008/2012/2016 , Win10, W2K ,

.9

מפרט טכני מינימאלי למדפסת לייזר  4Aשולחנית/מחלקתית משולבת שחור/לבן:
 .9.1מהירות הדפסה 30 :דפים בדקה.
 .9.2קיבולת נייר במגש פנימי.250 :
 .9.3הזנה ידנית.100 :
 .9.4מספר עותקים בסריקה אחת :עד .99
 .9.5זום.50%-200% :
 .9.6המתנה לדף ראשון 8 :שניות.
 .9.7רזולוציה.DPI 600/600 :
 .9.8חיבור לרשת :כרטיס רשת .Ethernet 10/100/1000
 .9.9מבוטל.
 .9.10קישוריות :כרטיס רשת מובנה .USB +
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 .9.11תמיכה במערכות הפעלה Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vista : Bit 32/64
., Win10, W2K , Linux, Unix , 2003/2008/2012
 .9.12פרוטוקול.TCP/IP :
 .9.13התקנים נוספים :ממיינת עותקים (סורטר).
.10

מפרט טכני מינימאלי למדפסת לייזר A4שולחנית/מחלקתית משולבת צבע:
 .10.1מהירות הדפסה 20 :דפים בדקה.
 .10.2גודל מסמך מקור.6A-4A :
 .10.3קיבולת נייר במגש פנימי 500 :דפים.
 .10.4זום.50%-200% :
 .10.5המתנה לדף ראשון 12 :שניות.
 .10.6רזולוציה.DPI 2400/600 :
 .10.7חיבור לרשת :כרטיס רשת .Ethernet 10/100/1000
 .10.8מבוטל.
 .10.9קישוריות :כרטיס רשת מובנה .USB +
 .10.10תמיכה במערכות הפעלה Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vista : Bit 32/64
., Win10, W2K ,
.Linux, Unix , 2003/2008/2012 .10.11
 .10.12פרוטוקול.TCP/IP :

.11

מפרט טכני מינימלי למרכז הדפסה קטן:
 .11.1תוכנת  WEBלהגדרות מרחוק
 .11.2אפשרות להפעלה בעזרת מתקן כרטיסים חיצוני
 .11.3שפת עבודה  :עברית או אנגלית
 .11.4דרישות מינימום ממכונת הצילום:
 .11.4.1מהירות צילום 30 :דפים בדקה
 .11.4.2הגדלה/הקטנה25%-200% :
 .11.4.3קיבולת נייר  2 :1מגרות של  500דף
 .11.4.4קיבולת נייר ( :2אופציונאלי) :מגש  2,000דף
 .11.4.5קיבולת נייר  50 :Bypassדף
 .11.4.6גודל נייר6A-3A :
 .11.4.7צילום דו צדדי מובנה
 .11.4.8מבוטל
 .11.4.9זמן חימום 11 :שניות
 .11.4.10רזולוציהDPI 600/600 :
 .11.4.11העתקים1-999 :
 .11.4.12משקל נייר 60-200 :גרם
חתימת המציע __________________
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 .11.4.13זמן להדפסה ראשונה 9.1 :שניות
.11.5

.11.6

.12

דרישות מינימום ממדפסת:
 .11.5.1מהירות הדפסה 30 :דפים בדקה
 .11.5.2פונקציה :הדפסה ברשת דרך כרטיס רשת
 .11.5.3שפת מדפסתPDF , PCL6 , PCL5e :
Ethernet 10/100/1000 USB 2.0 : Interpace .11.5.4
 .11.5.5רזולוציהDPI 1200/600 :
 .11.5.6מבוטל
 .11.5.7מערכות הפעלהWin 7/8/10/2003-2016/xp/Mac :
דרישות מינימום מסורק:
 .11.6.1מהירות סריקה שחור/לבן45 :
 .11.6.2מהירות סריקה בצבע35 :
 .11.6.3רזולוציהDPI 600/600 :
 .11.6.4גודל דף3A :
 .11.6.5פורמט סריקהPDF, TIFF , JPEG :
 .11.6.6סריקה למייל
 .11.6.7כתובות :עד 2,000
 .11.6.8סריקה לתיקייה

מפרט טכני מינימאלי למרכז הדפסה גדול:
 .12.1תוכנת  WEBלהגדרות מרחוק
 .12.2אפשרות להפעלה בעזרת מתקן כרטיסים חיצוני
 .12.3שפת עבודה :עברית
 .12.4דרישות מינימום ממכונות הצילום:
 .12.4.1מהירות צילום 55 :דפים בדקה
 .12.4.2הגדלה/הקטנה25%-400% :
 .12.4.3קיבולת נייר  2 :2מגרות  500דף
 .12.4.4קיבולת נייר ( 1אופציונאלי)  2 :מגרות של  1,550דף
 .12.4.5קיבולת נייר  100 : Bypassדף
 .12.4.6גודל נייר6A-3A :
 .12.4.7צילום דו צדדי מובנה
 .12.4.8מבוטל
 .12.4.9זיכרוןMB256 + 80G HD :
 .12.4.10זמן חימום 30 :שניות
 .12.4.11רזולוציהDPI 600/600 :
 .12.4.12העתקים1-999 :
חתימת המציע __________________
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.12.5

.12.6

.13

 .12.4.13משקל נייר 60-200 :גרם
 .12.4.14זמן להדפסה ראשונה 4.2 :שניות
 .12.4.15אפשרות להתקין פינישרים :שדכן ,מחורר ,מקפלת.
דרישות מינימום ממדפסת:
 .12.5.1מהירות הדפסה 55 :דפים בדקה
 .12.5.2פונקציה :הדפסה ברשת דרך כרטיס רשת
 .12.5.3שפת מדפסת , P.S3 , PDF , PCL6 , PCL5e :תמיכה בתוכנות תיב"ם,
PS
Ethernet 10/100/1000 USB 2.0 : Interpace .12.5.4
 .12.5.5רזולוציהDPI 1200/1200 :
 .12.5.6זיכרוןMB256 + 80G HD :
 .12.5.7מערכות הפעלהWin 7/8/10/2003-2016/xp/Mac :
דרישות מינימום מסורק:
 .12.6.1מהירות סריקה שחור/לבן 70 :דפים בדקה
 .12.6.2מהירות סריקה בצבע 35 :דפים בדקה
 .12.6.3רזולוציהDPI 1200/600 :
 .12.6.4גודל דף3A :
 .12.6.5פורמט סריקהPDF, TIFF , JPEG :
 .12.6.6סריקה למייל
 .12.6.7כתובות :עד 2,000
 .12.6.8סריקה לתיקייה

מפרט טכני מינימאלי למרכז הדפסה גדול:
 .13.1תוכנת  WEBלהגדרות מרחוק
 .13.2אפשרות להפעלה בעזרת מתקן כרטיסים חיצוני
 .13.3שפת עבודה :עברית
 .13.4דרישות מינימום ממכונות הצילום:
 .13.4.1מהירות צילום 50 :דפים בדקה
 .13.4.2הגדלה/הקטנה25%-400% :
 .13.4.3קיבולת נייר  2 :1מגרות  1,500דף
 .13.4.4קיבולת נייר ( 2אופציונאלי)  2 :מגרות של  550דף
 .13.4.5קיבולת נייר  100 : Bypassדף
 .13.4.6גודל נייר6A-3A :
 .13.4.7צילום דו צדדי מובנה
 .13.4.8פינישר סיכות
 .13.4.9זיכרוןMB256 + 80G HD :
 .13.4.10זמן חימום 30 :שניות
חתימת המציע __________________

© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב-ארמון ועו"ד עדי הרטל
אין לעשות שימוש במסמך זה ,כולו או חלקו ,ללא אישור בעלי הזכויות

34

איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
מכרז מס'  03/2021למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול

.13.5

.13.6

.14

 .13.4.11רזולוציהDPI 1200/600 :
 .13.4.12העתקים1-999 :
 .13.4.13משקל נייר 60-200 :גרם
 .13.4.14זמן להדפסה ראשונה 4.2 :שניות
 .13.4.15אפשרות להתקין פינישרים :שדכן ,מחורר ,מקפלת.
דרישות מינימום ממדפסת:
 .13.5.1מהירות הדפסה 50 :דפים בדקה
 .13.5.2פונקציה :הדפסה ברשת דרך כרטיס רשת
 .13.5.3שפת מדפסת , P.S3 , PDF , PCL6 , PCL5e :תמיכה בתוכנות תיב"ם,
PS
Ethernet 10/100/1000 USB 2.0 : Interpace .13.5.4
 .13.5.5רזולוציהDPI 1200/1200 :
 .13.5.6זיכרוןMB256 + 80G HD :
 .13.5.7מערכות הפעלהWin 7/8/10/2003-2016/xp/Mac :
דרישות מינימום מסורק:
 .13.6.1מהירות סריקה שחור/לבן 70 :דפים בדקה
 .13.6.2מהירות סריקה בצבע 35 :דפים בדקה
 .13.6.3רזולוציהDPI 1200/600 :
 .13.6.4גודל דף3A :
 .13.6.5פורמט סריקהPDF, TIFF , JPEG :
 .13.6.6סריקה למייל
 .13.6.7כתובות :עד 2,000
 .13.6.8סריקה לתיקייה

מפרט טכני מינימאלי למרכז הדפסה  3Aבצבע:
 .14.1מהירות צילום הדפסה 50 :לדקה.
 .14.2גודל נייר.A5-A3 :
 .14.3רזולוציית צילום.X600dpi600 :
 .14.4העתקים.1-9999:
 .14.5זום.400%-25% :
 .14.6מזין מקורות 140:דף.
 .14.7משקל נייר מקסימלי  256גרם.
 .14.8זיכרון.HDD 320 GB +4.0 GB :
 .14.9הדפסה וצילום דו צדדי כולל מסך מגע דיגיטלי תומך עברית.
 .14.10רזולוציית הדפסה .X1200dpi1200 :
 .14.11מהירות סריקה  120:דף לדקה בש/ל וצבע.
 .14.12רזולוציית סריקה :עד .dpi600
חתימת המציע __________________
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.14.13
.14.14
.14.15
.14.16
.14.17
.14.18

קיבולת נייר :שתי מגירות של  500דפים כל אחת.
בייפס ,כמות נייר  150 :דפים.
אופציה לפינישר (יחידת סיכות).
זמן חימום 17 :שניות.
צילום ראשון :בשחור 3.7:שניות בצבע 4.8:שניות.
הדפסה ראשונה :בשחור  4.3שניות בצבע  5.1:שניות
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