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 מבוא :1פרק 

למתן שירותי צילום והדפסה הנהלת בתי המשפט, באמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונה בזאת לקבלת הצעות 

הארץ.  שירותים אלו כוללים אספקת המכונות, הציוד הנלווה  רחבישל מסמכים לקהל בתי המשפט הפרוסים ב

 להם )להלן: "המכשירים" ו/או "המכונות"( ולמתן שירותי אחזקה למכונות, בהתאם לנדרש.

 האפיון למכרז זה. 2תיאור השירות הנדרש מופיע בפרק 

בתנאי המכרז ונספחיו באתר מערכת בתי המשפט  ניתן לעיין

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority   תחת "פרסומים", או באתר מנהל הרכש הממשלתי

ה' בין השעות -"מכרזים" וביחידת הרכש המרכזית בימים א' תחת http://www.mr.gov.il/purchasingבכתובת 

 .  09:00-15:00ה' בין השעות -בימים   א' 1, קומה  22ברח' כנפי נשרים  08:30 – 15:30

 הגשת ההצעה 1.1

, והיא תוכנס לתיבת המכרזים 12:00בשעה  29/11/2020לא יאוחר מיום את ההצעה יש להגיש  1.1.1

 בארכיב.  2, ירושלים, קומה 22בהנהלת בתי המשפט ברח' כנפי נשרים 

ועדת המכרזים לא תדון בהצעה  1993לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג,  20לשימת לב, לפי  תקנה 

 . שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות

ם או במסירה אישית ועליה להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב ההצעה תישלח בדואר רשו

 בסעיף זה 

 ועל המציע האחריות לכך ולא תישמע ממנו כל טענה בעניין .

ה ותחזוקת " אספק 12/20ההצעה תוגש במעטפה סגורה )להלן "המארז"( , עליה יירשם: מכרז 1.1.2

ל שתי מעטפות פנימיות, על גבי מכונות צילום והדפסה לשימוש קהל באי בתי המשפט"  המארז יכלו

 כל אחת מהן יצוין שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון

  נספח ז' (שיוכנס  – טופס הצעת המחיר מלבדמסמכי ההצעה  כלמעטפה אחת תכיל את(

 למעטפה נפרדת 

  מעטפה שנייה תכיל את טופס הצעת המחיר של המציע, חתום בחתימות מלאות

ה "אספק –12/20ומחייבות ובמקור. על גבי מעטפה זו יירשם "הצעת מחיר מכרז 

מעטפה זו תצורף  בלבד. ותחזוקת מכונות צילום והדפסה לשימוש קהל באי בתי המשפט 

 כשהיא סגורה.

כדי לאפשר את תהליך הבדיקה המתואר בהמשך. יש לשים יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש,  1.1.3

 לב, כי המעטפות השונות תיפתחנה בשלבי בדיקה שונים

עותקים( כולל אישורים ונספחים  1 -)אחד מקור ומארזים זהים ומלאים  2על המציע להגיש  1.1.4

למיניהם,  על המארז המקורי יצוין "מכיל מסמכים מקוריים". עותק ההצעה המקורי יוחתם בכל 

תיבות ובחתימה מלאה בדף האחרון. שאר -חתימה בראשי מורשהעמוד בחותמת המציע, בחתימת 

 העותקים יהיו העתקים של עותק זה.

 שאלות והבהרות 1.2

 15/11/2020עד יום   YOSIS@court.gov.ilבדוא"ל:  מר יוסי שחר העביר לידיפרטים ושאלות ניתן ל 1.2.1

 . 12:00בשעה: 

https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority
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הפניות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי תקשורת אליו. בחלקה  המהותי הפנייה  1.2.2

תכלול את זיהוי הפרק והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את השאלה, ככל שניתן, או בקשת 

 בצורה בהירה ומלאה.  הבהרה ואת השאלה

 בקשת ההבהרה תוגש בפורמט הבא :

 תוכן הבקשה להבהרה סעיף במכרז עמוד במכרז מס'

1.     

2.     

3.     
 

הנהלת בתי המשפט תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות שתגענה לאחר המועד האחרון לשליחת  1.2.3

 שאלות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.

רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי הנהלת בתי המשפט  1.2.4

ענייניות, מחמת החשש לחשוף מידע שראוי להישאר חבוי ו/או מכל טעם ענייני אחר, בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי של המזמינה.

רז, לרבות המזמינה תהא רשאית לשנות את נוסח ו/או תנאי המכ -בהתחשב בשאלות שהתקבלו 1.2.5

הוא המחייב וזאת  -הנוסח החדש של המכרז, בהתאם למענה לשאלות -איזה מנספחיו. במקרה זה

גם אם בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של מסמכי המכרז. אין באמור לעיל כדי לחייב את הנהלת 

בתי המשפט להסכים להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים ו/או בכדי לבצע שינוי 

 זה או אחר.כ

הנהלת בתי המשפט תיתן מענה לשאלות בכתב בלבד, כאשר התשובות תפורסמנה באתר הבית של  1.2.6

למען הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות    22/11/2020ערכת בתי המשפט ביום מ

באתר האינטרנט. התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו 

 ציע לצרף את מסמך התשובות לשאלות אל הצעתו. ועל המ

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סבב אחד נוסף או יותר של הבהרות. הודעה  1.2.7

 על כך תינתן למשתפים שנרשמו למכרז והופיעו בכנס המציעים.

 כנס מציעים  1.3

 במסגרת מכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

 והתמורההיקף ההתקשרות ה, תקופ 1.4

יום  ההתקשרות עם המציע/ים שיזכה/ו במכרז תחל ביום חתימה על חוזה התקשרות ועד ל 1.4.1

.  תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לאישורים הנדרשים על פי דין, לחוקי    31/12/2021

 התקציב ולהוראות החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת. 

שבועות מיום  3כת בתי המשפט תוך הספק יידרש לבצע את פריסת מכונות הצילום בכל אתרי מער 1.4.2

 קבלת רשימת האתרים המעודכנת מידי נציג המזמינה.

 איחור במועד האספקה עשוי לגרור קנסות בהתאם למפורט בגוף המכרז.

שנים  4להנהלת בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד   1.4.3

נוספות )להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"( במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד 

שנים כאמור. ההודעה על המשך ההתקשרות תינתן  4שתקופת ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 

 ע"י הנהלת בתי המשפט ובכתב. 
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 תב של חודש מראש.להנהלת בתי משפט שמורה הזכות לבטל התקשרות זו מכל סיבה בהודעה בכ 1.4.4

יובהר כי הזכות להארכת ההתקשרות עם הזוכה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של הנהלת בתי  1.4.5

 המשפט.

 כמות המכונות שיוצבו בבתי המשפט במסגרת רשאית להגדיל או להקטין את  הנהלת בתי המשפט 1.4.6

 מכרז זה בכל עת.

הנהלת בתי המשפט רשאית להרחיב ההתקשרות עבור שירותים נוספים אשר מסופקים על ידי  1.4.7

הספק הזוכה ללקוחותיו בתחום כגון שירותי סריקה והדפסה   , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 ובתנאי שהינם בגדר שירותים מאותה משפחת שירותים של אלה הנדרשים במסגרת מכרז זה. 

 (.הרחב)הקהל  השרות ממקבל ישירות פעימות"פ ע תהיה הספק של מורההת - התמורה   1.4.8
"מ מע יהיה קבוע לאורך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם לתעריף הזכייה במכרז בתוספת  התעריף

, חומרים, ציוד, עמלות וביניהם ועקיפות ישירות, ההוצאות כל את כוללהמחיר המוצע  ,יודגש .כחוק
 יוצ"ב.וכ המכונות אחזקת

 

 שינוי וביטול 1.5

הנהלת בתי המשפט רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי.  1.5.1

 המשרד לא ישלם בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.

המשרד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אשר נקבעו  1.5.2

 30להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  בהליך המכרז וכן

 יום מראש.

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת  1.5.3

בחשבון בעת הדיון בהצעה  לא יובאבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

 א נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה.והמשרד יראה אותו כאילו ל

 תוקף הצעות  1.6

יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות. אם הליכי אישור  90הצעתו של מציע תהיה בתוקף למשך  1.6.1

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו  90המכרז לא יסתיימו לאחר 

. הודעה על ביטול ההצעה תועבר, בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל ועדת המכרזים של הנהלת בתי 

 המשפט. 

יום מיום  90נקבעו זוכה  )להלן גם "ספק"( תוך התקופה האמורה, תהיה הצעתו בתוקף עד תום  1.6.2

 סיום תקופת ההתקשרות.

 כללי  1.7

הנהלת בתי המשפט רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת  1.7.1

ת הנהלת בתי מהות ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדע

 המשפט מונע הערכת ההצעה כדבעי.

אין הנהלת בתי המשפט מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהצעה או כל הצעה שהיא,  1.7.2

בשלמותה או בחלקים ממנה. הנהלת בתי המשפט רשאית לפצל את ההצעה, לקבל חלקים ממנה, 

 או לממשה בשלבים.

הפועל, מכל סיבה שהיא, הנהלת בתי המשפט  היה וההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא אל 1.7.3

שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם הספק  הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן. לפיכך, ההצעה של 
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)תשעים( יום נוספים לאחר סיומם  90הספק אשר יוכרז כספק זוכה שני, תעמוד בתוקפה למשך 

 של הליכי המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

להנהלת בתי המשפט נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע, בכדי לקבל  1.7.4

הבהרות ו/או השלמות להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. 

כל פניה תיעשה בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים והתקנות על פיו והוראות התכ"ם המתעדכנות 

 מעת לעת.

מגישי ההצעות מתבקשים לבחון היטב את תנאי המכרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו  1.7.5

 עליהם במסגרת ההתקשרות עם הנהלת בתי המשפט במידה ויזכו במכרז. 

ידי מציע יש משום אישור על כך שבדק את הוראות הדין הרלוונטיות -בעצם הגשת הצעה על 1.7.6

וגעים לנושא המכרז, ואת מסמכי המכרז וכי המציע למכרז, הכללים והתנאים המחייבים, הנ

מסכים לתנאי המכרז וההסכם, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, האופן בו תיבחר ההצעה 

 הזוכה

על המציע לפנות במסגרת מועד שאלות ההבהרה אם סבר שמצא סתירה או אי התאמה במסמכי  1.7.7

אשר לא יפנה כאמור במועד הקבוע להגשת המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם. מציע 

 שאלות ההבהרה יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות כאמור

תיאום הצעות : המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או איסור  1.7.8

הו הן לפני קיום המכרז והן לא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלש -נושא משרה בו

בזמן תקופת המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות: 

כריתה מפורשת של המסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו ו/או קבלת או החלפת 

ל עניין או כאשר אותו אדם או גוף הינו בע -מידע, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף כלשהו

 נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

עיון בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעת הזוכה במכרז: הצעתו של הזוכה במכרז תועמד במלואה,  1.7.9

על נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש 

לקים ואת הנימוקים לסודיותם להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את הח

' למכרז. ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, האם ובהתאם לנוסח המופיע בנספח 

 לגלות את ההצעה הזוכה במלואה או בחלקה

 

 ריכוז הפעילויות בהזמנה להציע הצעות :

 שעה תאריך פעילות
  09/11/2020 מועד פרסום המכרז בעיתונות

 12:00 15/11/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
  22/11/2020 מועד אחרון למענה לשאלות ההבהרה 

 12:00 29/11/2020 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 

 במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלה לעיל לבין הרשום בגוף המכרז, יקבעו המועדים הרשומים בטבלה זו. 
 

יידחו בהתאם המועדים הבאים הודיעה הנהלת בתי המשפט  על שינוי של אחד מהמועדים המפורטים בטבלה זו, 

 בטבלה בהתאם להודעת הנהלת בתי המשפט.
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  תיאור הפרויקט והיקפו -מסמך האפיון  :2פרק 

 כללי 2.1

להתקשר עם ספק אשר יציב מכונות צילום והדפסה בכל אתרי בתי המשפט  מעוניינתהנהלת בתי המשפט  2.1.1
 את קהל באי בתי המשפט לצילום מסמכים.  אשר ישמשו בארץ 

באמצעות  ישירות לספק הזוכההקהל התשלום בגין ביצוע הצילומים ו/או ההדפסה יבוצע על ידי 
במסגרת התקשרות זו יידרש הספק להציב בסמוך  .תשלום באמצעות אפליקציה/מטבעות/כרטיס נטען

מכונות תשלום במטבעות, מכשירים לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי )לחלק  –למכונות הצילום 
 ומכונות לרכישה והטענת כרטיסי צילום נטענים. מהמכונות(

מכונות, אשר יוצבו ביחידות בתי המשפט וישמשו את באי ביהמ"ש לצילום  100 -כלהיקף המכרז הינו 
 .מסמכים שונים הנחוצים להם

  י"אהמפרט את מס' המכונות הנדרש בכל בית משפט מצורף למכרז כנספח  מינימליכתב הכמויות 
. מובהר ומודגש בזאת כי, הנהלת בתי +הדפסה(  את כמות המכונות המשולבות )צילום, ולמסמכי המכרז

כמו , המשפט רשאית לשנות את כמות מכונות הצילום באתרים השונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 כן ייתכנו שינויים במספר האתרים.

מיום חתימה על הסכם  שלושה שבועותפריסת מכונות הצילום באתרי בתי המשפט תתבצע תוך 
 ההתקשרות.

מערכת בתי המשפט תעמיד לרשות הזוכה שטח להעמדת המכונות בבתי המשפט וכן חיבור קבוע למערכת 
 נדרש לשלם להנהלת בתי המשפט בתמורה להצבת המכונה. לאהחשמל. הספק הזוכה 

אשר יישלח לחודש ,  אחת  EXCEL -ב ח מרוכז"להנהלת בתי המשפט, דולהעביר הספק הזוכה נדרש 
לחודש העוקב על כמות ההדפסות והצילומים שבוצעו בכל מכונה בכל האתרים. אי דיווח או  15 עד ל

 )נספח י"ג(איחור יגרור אחריו קנס כמפורט בפרק זה.

 נציג המזמין : נציג המזמין הינו אב הבית בכל בית משפט. פרטי הנציגים יועברו לספק הזוכה בלבד.

אחראי לאספקת והצבת המכונות במקומות שיידרש לכך ולהפעלתם וידאג באופן  הספק הזוכה יהיה 2.1.2
בלעדי לתקינותן ולאחזקתן המלאה, לרבות אספקת נייר צילום, חומרים מתכלים או כל ציוד אחר 

. מובהר כי שירות זה יבוצע באופן שוטף ורציף בכל מהלך הנדרש לצורך פעילותן התקינה של המכונות

 .הסכםההתקשרות מכוח ה

יתאפשר גם ע"י מטבעות, כרטיס נטען אמצעי התשלום  -בכל אתר בו נדרשת הצבת מכונה אחת בלבד  2.1.3
אמצעי התשלום  –באמצעות כרטיס אשראי. בכל אתר בו נדרשת הצבת מספר מכונות הגבוה מאחת  וגם

לפחות ממספר המכונות יהיה גם באמצעות אשראי וגם באמצעות מטבעות וכרטיס נטען )בכל  30%ב 
לבחירת הספק  –אשראי/מזומן  –יתר המכונות באתר יהיה ניתן לספק אמצעי תשלום אחד בלבד 

ש כי יודג קבלה תסופק במעמד התשלום המתבצע בכרטיס נטען/אשראי.ובתיאום נציג המזמינה(. 
במסגרת המכרז, על הספק הזוכה לשאת באחריות המלאה והבלעדית לחיבור רשת האינטרנט ותקינותה 

 .לתקשורת ואיסוף נתונים בכל הקשור לחיבור מכונות הצילום

 10או  5, קרי בעיגול של הזוכה במכרז לצילום בודד במזומן תהיה בסכום עגולשל יודגש כי הצעת המחיר  2.1.4
ע יציע ויספק במסגרת המכרז יהיה ציוד חדש בלבד, כפי שיצא משערי מפעלי היצרן הציוד שמצי , אגורות

 להוציא תוספות שהיצרן מאשר למזמין / לספק להוסיף.
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תפוקתן ואיכותן לא תהיה פחותה מזו המופיעה במפרט הטכני  המפורט בפרק זה. גיל ייצור המכונות לא 

 .שנים לפני מועד ההצבה 3יעלה על 

 .ישראל במדינת הנדרשים בטיחות ותיקני תקן אישורי ידו על המוצעת מכונה לכל לצרף המציע על 2.1.5
תקינה  מכון או הישראלי התקנים מכון של תקן תו וויישא הנדרש את תואמים יהיו הבטיחות אישורי

הנציג המזמין יחתום על תעודת המשלוח המאמתת את אספקת המכשירים  .לנדרש בהתאם ל"בינ
 כנדרש.

 חריג במקרה .במסגרת המכרז ידו על שהוצעו והדגמים מהיצרנים מכונות בהצבת מחויב הזוכה הספק 2.1.6

 חליפית בעלת מכונה הזוכה המציע יציב ,המוצעים מהדגמים יותר או אחד של ייצור הפסקת של
 הנהלת בתי המשפט. באישור מיטיבות. הדבר מותנה או זהות תכונות

אישור  לקבלת פנייה הדבר מחייב ,כלשהן מסיבות יצרן להחלפת צורך יתעורר באם ,ספק הסר למען
 הנהלת בתי המשפט.בכתב מ

ע"ג   .המכונות תמוקמנה במקומות שונים במיקומים שונים באתרי בתי המשפט הפזורים ברחבי הארץ 2.1.7

הוראות הפעלה ומס' טל'  ,כל מכונה שתסופק ידביק המציע מדבקה ובה מצוין מס' המכונה , מועד הצבה
 וקד שירות.למ

 .חיבור המכשירים לחשמל יבוצע על ידי הספק הזוכה, בתיאום ופיקוח של נציג המזמין  2.1.8

הספק הזוכה יהיה אחראי   .ככלל כל מכונה שתוצב ע"י הספק הזוכה, תהיה רכושו ובאחריותו הבלעדית 2.1.9
נזק מכל  לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכונה ו/או לציוד הנלווה. הנהלת בתי המשפט לא אחראית לכל

סוג שהוא שייגרם למכונות או למתקנים של המציע בין בשימוש לא נכון או חבלה או כל נזק שיגרם בכל 
 דרך אחרת

אחריות המציע למכונות הינה מלאה וכוללת את המכונה על כל רכיביה ואביזריה, כולל חלקים נעים,   2.1.10
במכשיר והציוד הנלווה לו הנמצא נזק /. בעת תקלה, לרבות תחזוקת שבר חלקי מתכת, גומי ופלסטיק

באחריות המציע והמקושר לפריטים אחרים שאינם באחזקתו, הטכנאי יעשה כל הנדרש על מנת להביא 
 את הפריט למצב עבודה. 

הספק הזוכה יחליף מכונות שאינן תקינות, מכונות שאינן עומדות בעומס הנדרש, ויוסיף או יגרע  2.1.11

 פרק זה.באת בהתאם לרמת השירות הנדרשת כמפורט ז .מכשירים במקומות אשר יידרשו לכך

הספק הזוכה מתחייב למכור כרטיסים מגנטיים/חכמים/ נטענים המתאימים לשימוש במכונות הצילום  2.1.12
בכמות שתידרש, ו/או לטעון מחדש כרטיסי צילום מגנטיים/חכמים שנרכשו בהתאם לצרכי המשתמשים 

כמות זמינה ומספקת של הכרטיסים לאורך כל תקופת במכונות הצילום . הספק הזוכה מתחייב להחזיק 
ההסכם. בכל מקרה של חוסר, מתחייב להשלים החוסר בכרטיסים באופן מיידי ולא יאוחר מיום העבודה 

 הבא .

עצמו כדמי פיקדון שיוחזרו ללקוח עם החזרת הכרטיס לספק בתום  הנטעןניתן יהיה לרכוש את הכרטיס  2.1.13
 השימוש.

עת שיידרש, יבצע הזזת מכונות בתוך אתרי המשרד או הוספת מכונות באתרים  הזוכה מתחייב, כי בכל 2.1.14
שעות מרגע  72פי דרישת המשרד, וזאת תוך פרק זמן שלא יעלה על -הקיימים או באתרים חדשים, על

 קבלת בקשת ההזזה.

ם יום מראש להחזיר מכונות, וזאת רק במקרים בה 90המשרד יהיה רשאי בהודעה של  –החזרת מכונות  2.1.15
חלו במשרד שינויים ארגוניים מהותיים. במקרים אלו יהיה רשאי הזוכה לספק את המכונה המוחזרת 

 וזאת למעט מקרים בהם המכונה הוחזרה עקב בעיות טכניות בלתי פתורות. לאתר אחר, 
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  מינימלי מפרט טכני 2.2

)המציע נדרש לצרף מפרט טכני של מכונות צילום: תפוקתן ואיכותן של המכונות המוצעות  2.2.1
 לא תהיה פחותה מזו המופיעה במפרט הטכני המינימלי המפורט להלןהמכונה המוצעת ( 

 שנים ממועד התקנה  3 -שנת תוצרת: לא תפחת מ 

  שניות  8מהירות צילום לדף ראשון לא תעלה על 

 30,000 לפחות  :עפ"י הגדרות יצרןדשי וח טווח צילומים 

 לדף  :מהירות צילוםA4 (PPM): 30  לפחות 

 רזולוציה: DPI 600X600 

 דף 520 לפחות :לת נייר מינימליתוקיב  

 יכולת הוספת מגירות נייר 

  : 200%-50%זום 

  :שחור לבןצבע 

 אפשרות לצילום דו צדדי 

 צילום רצוף לפי דרישה 

  על המכונה לעמוד בדרישותRoHS לצמצום חומרים מסוכנים ופליטות 

  עמידה בדרישות תוEnergy star מצב" חסכון באנרגיה . כמו כן ,אנרגיה נמוכה לצריכת
 "וכיבוי אוטומטי לחיסכון בחשמל.

  ולמכונות כרטיסי צילום מפרט טכני מינימלי למכונות תשלום 2.2.2

 קבל את כל כרטיסי האשראיי ותהמכונ 

 מטבעות.תקבל  ותהמכונ  

  סכום מינימלי  – מבוקשמכונת טעינת כרטיס הצילום תאפשר טעינת כרטיסים לפי סכום
 ₪ . 5לטעינת כרטיס יעמוד על 

 המכונה תפיק כרטיסים חדשים ותטען כרטיסים ישנים. 

 .המכונות יפיקו קבלה בגין טעינת הכרטיס/התשלום בשקלים ובכרטיסי האשראי 

  .הספק מתחייב להחזיק כמות זמינה ומספקת של כרטיסים מגנטיים לאורך כל תקופת ההסכם 

וסר, הספק מתחייב להשלים החוסר בכרטיסים המגנטיים באופן מיידי ולא יאוחר בכל מקרה של ח
   .  מיום העבודה הבא

 מפרט טכני עבור ההתקנה 2.2.3
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 הארונית תסופק עם תא , יספק ארונית על גבי גלגלים שעליהן יונחו המכונות הספק הזוכה
 .ו/או רכיב תקשורת במידת הנדרש חומרים מתכלים נעילה לטובת ל ללאחסנה הכו

  לתפעול המכונה בשלבים וכן, דרכי התקשרות שפות  3הנחיות ב דף הספק הזוכה נדרש לספק
 לתמיכה ושירות בטלפון ובאמצעים אחרים כדוגמת דוא"ל 

ללא פגיעה בביצועי המדפסת או  הספק הזוכה מתחייב לבצע שימוש בנייר ממוחזר/אקולוגי  2.2.4
 .שיינתן על ידו ברמת השירות

   

 רמת שירות נדרשת   2.3

 שירותי ולמתן לתיקון מעבדה וברשותו טלפוני לקוחות שירות מוקד הספק הזוכה יפעיל 2.3.1

 .יצרנים/היצרן מטעם מורשות שהינן מעבדות ,הצילום מכונות

מוקד השירות יהיה מרכז תמיכה ממוחשב, שישמש הן לקבלת הזמנות של מכונות להעתקת  2.3.2

מסמכים, הן להתייעצויות מקצועיות, הן להודעה על תקלות, הן לטיפול בתקלות והזמנת 

מתכלים. כל הקריאות ירשמו במערכת רישום קריאות ממוחשבת. כל קריאה תקבל מספר 

ם: אופי התקלה: משביתה/לא משביתה, תאריך, שעת סידורי וירשמו לגביה הפרטים הבאי

פתיחת התקלה, פרטי המוסר ופרטי המקבל. בסיום הטיפול בתקלה ירשם זמן סגירת 

התקלה והפרטים הרלוונטיים בנוגע לאופן הטיפול בה. דוח התקלות ירוכז ויועבר מדי חודש 

 נציג המזמין בלבד.  למשרד, במצורף לחשבון החודשי המוגש לו. קריאות במוקד יפתחו ע"י

במסגרת השירותים המבוקשים, מתחייב הזוכה להיענות לקריאות שירות טלפוניות בכל  2.3.3

הנושאים הקשורים לבעיות תפעול, תקלות חומרה, תקלות תוכנה וכו' וכן למתן פתרונות 

ה', בין -מספקים. שירותי מערך התמיכה יינתנו בזמנים ובמועדים המפורטים להלן: ימים א'

 .17:00 – 8:00ת השעו

 60הזוכה מתחייב, כי זמן ההמתנה למענה טלפוני של אנשי מערך התמיכה לא יעלה על  2.3.4

 שניות.

הזוכה מתחייב להעביר למשרד מידי חודש דוח רישום תקלות מלא הכולל את פרטי התקלות,  2.3.5

 .אופן ומועדי הטיפול בהן במצורף לחשבון החודשי

 סוגי תקלות: 2.3.6

  משביתה את המכונה לחלוטין, ואינה מאפשרת לבצע תקלה אשר  –תקלה משביתה
 צילומים.

  תקלה אשר משבשת את עבודת המכונה, אך מאפשרת  –תקלה שאינה משביתה
 עבודה חלקית באמצעות המכונה.

 זמני תיקונים :  2.3.7

  תתוקן  10:00תיקון תקלה שאינה משביתה, שבגינה נפתחה קריאה לפני השעה
 . 18:00באותו היום עד לשעה 
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 שעות .  24תתוקן תוך  10:00שאינה משביתה ונפתחה לאחר השעה  תקלה 

  שעות מרגע פתיחת הקריאה.  4תקלה משביתה תתוקן תוך 

 ידי טכנאי או מומחה מערכת לא -זמן פתרון תקלה, שניתן לפותרה באופן טלפוני על
 יעלה על שעתיים מרגע הודעת המשרד.  

 30תקלות משביתות במהלך  4מסוימת עולה על במידה ושכיחות התקלות החוזרות במכונה  2.3.8

או במידה  לתקלה תקלה בין שעות 48 של בתכיפות זהותתקלות  3 או ימי עבודה עוקבים

ותתגלה תקלה במכונה, אשר לא ניתן לתקנה או במידה ונדרשת החלפה, יחליף הזוכה את 

 מכונה התקולה. ימי עבודה במכונת להעתקת מסמכים שוות ערך, לפחות , ל 14המכונה תוך 

 חליפית שהציב מכונה לפני במעבדה לתיקון מכונה ייקח לא בכל מקרה הספק הזוכה 2.3.9

 נציג. עם מראש זאת שתיאם ולאחר

להלן טבלה המרכזת את רמת השירות הנדרשת וגובה הפיצוי הכספי  שייתן הזוכה בגין אי  2.3.10

 עמידה ביעד רמת השירות הנדרשת:

הפיצוי הכספי  שייתן הזוכה גובה  רמת שירות נדרשת מרכיב
בגין אי עמידה ביעד רמת השירות 

 הנדרשת.

המתנה למענה 
לקריאה טלפונית 

 למרכז השירות.

 60מענה לשיחה תוך 
שניות מרגע הקריאה 

 במרכזת הזוכה.

פי רישומי  -על כל חריגה, על₪  10
ידי -הדוחות החודשיים שיוגשו על

פי תלונות מתועדות -הזוכה ו/או על
 של נציגי המשרד. 

פיגור במועד הצבת 
 המכונות 

שלושה שבועות מיום 
קבלת רשימת אתרי 

 הפריסה מנציג המזמינה

ליום איחור או חלקו לכל ₪  100
 מכונה

טיפול בבעיית איכות 
 במכונה.הדפסה 

שני ימי עבודה מרגע 
 קבלת הקריאה

לכל יום ₪  25לאיחור של יום ופחות, 
 100או חלקו/ לאיחור של יותר מיום, 

 לכל יום או חלקו, לכל הזמנה ₪ 

מתן פתרון לתקלה 
שאינה משביתה את 

 1המכונה

לכל יום ₪  25לאיחור של יום ופחות,   2.3.6כמפורט בסעיף 
 100או חלקו/ לאיחור של יותר מיום, 

 לכל יום או חלקו, לכל הזמנה ₪ 

מענה לתקלה 
המשביתה את 

לרבות טיפול 2המכונה
ערכת במבתקלה 

 הגבייה/סליקה

שעות מרגע קבלת  4תוך 
 הקריאה

לכל ₪  20לאיחור של עד שעתיים 
שעה או חלקה, לאיחור של יותר 

לכל שעה או חלקה, ₪  50ים משעתי
 לכל קריאה

החלפת מכונה במכונה 
חלופית עקב תקלות 

 חוזרות.

 

 2.3.6כמפורט בסעיף 
 בגין כל יום איחור באספקה.₪  200

עיכוב בהעברת דוח 
מספר הדפסות 

 15דיווח נדרש עד ליום 
לחודש העוקב בגין 

 לכל יום עיכוב.₪  200

                                                 
 התשלום בכרטיסי אשראיתקף גם מכונות תשלום במטבעות, מכונות כרטיסי הצילום הנטענים ומכשירי  1
 תקף גם מכונות תשלום במטבעות, מכונות כרטיסי הצילום הנטענים ומכשירי התשלום בכרטיסי אשראי 2
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וצילומים בכל מכונה 
 המוצבת באתרים 

פעילות של החודש 
 הקודם

איחור בהמצאת 
מסמכים הנדרשים 

למכרז לרבות  בהתאם
פוליסת ביטוח, 

 מעודכנות. וערבות

יום מהודעה על  14תוך 
זכייה או על מימוש זכות 

ליום. החל מיום האיחור ₪  500 ברירה.
 השני.

אי שימוש בנייר 
 ממוחזר/אקולוגי

 בגין כל הפרה₪  50 2.2.4כמפורט בסעיף 

   

אמנת השירות להלן היא כלי בידי המשרד, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה, 
תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה. תקלות, אשר נגרמות 

. לדוגמה:  אי יכולת המשרד S.L.A -כתוצאה מגורם חיצוני לא יחשבו כאי עמידה ביעדי ה
 חשמל וכיוצא בזאת.באספקת 

ואישור של  מורשה חתימה מטעם  קבלת חשבונית זיכוי מימוש הפיצויים ייעשה בדרך של  2.3.11

 המשרד.

ימי עבודה  2בתוך תקופה של  הפיצויבטרם יופעל קנס, תהיה לספק זכות לטעון בכתב נגד  2.3.12

 מתאריך שליחת ההודעה על ידי המשרד אליו.

עפ"י  אחרים המוקנים להלכל סעד ו/או תרופה  הנהלת בתי המשפטמבלי לגרוע מזכויות  2.3.13

הקנסות  לחלט את סכומית רשאי הנהלת בתי המשפט תהאמכרז זה ו/או עפ"י כל דין, 

מהגורמים  המוסכמים והמפורטים לעיל מערבות הביצוע. האמור יתבצע בכפוף לדיווח

 הלזוכה. חילט ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש בהנהלת בתי המשפטהמתאימים 

את ערבות הביצוע  ערבות הביצוע כאמור, ימלא הזוכה באופן מיידי את הנהלת בתי המשפט

 עד לגובה סכום ערבות הביצוע.

הנהלת בתי המשפט למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי מנגנוני הפיצוי העומדים לרשות  2.3.14

 בהתאם לסעיף האמור ועפ"י כל דין, בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל במקרה הצורך.

למצות את טענות המשרד כלפי נותן השירות והוא שומר לעצמו את הזכות  אין בקנסות בכדי 2.3.15

לתבוע את נזקיו בנוסף, לפי כל דין ומבלי שסכום הקנס יגרע מזכות זו ומבלי שתיגרע הזכות 

למימוש ערבות הביצוע בגין הנזק שנגרם. יודגש: תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו 

התחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי כשלעצמו משום שחרור הספק הזוכה מ

 הסכם זה.

 פיקוח  המשרד 2.4

המציע יתחייב לאפשר לנציג הנהלת בתי המשפט או מי מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על  2.4.1

 ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על השירותים.

או מי מטעמה בכל העניינים הקשורים  המציע יתחייב להישמע להוראות הנהלת בתי המשפט 2.4.2

 לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.
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נותן השירות מתחייב לתת כל דיווח שיידרש בכתב,  או באמצעים טכנולוגיים, הכל כפי  2.4.3

 שיידרש על ידי נציגיה המוסמכים של הנהלת בתי המשפט.

 

 תאום כניסה ואישורי כניסה 2.5

ימי עבודה, ממועד  14המציע מתחייב להגיש להנהלת בתי המשפט תוך  -עובדים קבועים  2.5.1

זכייתו,  רשימה של עובדים מטעמו לצורך בדיקת ביטחון והנפקת אישורי כניסה למתחמי 

 המשרדים.

באחריות הספק הזוכה לתאם אישור כניסה למול אגף הביטחון של  –עובדים שאינם קבועים  2.5.2

 ת העובד הארעי לבית המשפט.שעות לפני הגע 24הנהלת בתי המשפט 

נציג הנהלת בתי המשפט רשאי לדרוש מן הספק להרחיק ממקום ביצוע העבודה כל אדם  2.5.3

המועסק על ידיו או לפסול כל אדם המועסק על ידי הספק, וזאת מבלי לנמק את דרישותיו. 

 הספק מתחייב למלא מיד אחר דרישה כאמור.

כלשהי, בגין הפסדים ו/או  ספק, בדרךהנהלת בתי המשפט לא תהיה חייבת לפצות את ה 2.5.4

 שנגרמו או שעלולים להיגרם לו בשל דרישה של נציג המשרד כאמור לעיל.נזקים 

אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הספק להעסיקו במקום ביצוע העבודה בין  2.5.5

 במישרין ובין בעקיפין.
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 : תנאי סף  3פרק 

  מציע לעמוד בתנאי הסף שיפורטו להלן:העל 

עסקאות גופים  להלן: "חוק ( 1976 –המציע עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  3.1.1

 ציבוריים" וברשותו כל האישורים הנדרשים לפי חוק זה. 

 :להגיש ל המציע עלהוכחת עמידה בתנאי זה 

 .'אשבנספח נוסח על פי התצהיר מלא ומפורט  3.1.1.1

ולפי חוק שכר  1991-תצהיר בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א 3.1.1.2

 .שבנספח ד'ע"פ הנוסח  1987-מינימום, תשמ"ז

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי  3.1.1.3

או שהוא פטור מניהולם  1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ופקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ 

ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן 

 .1א'אישור זה יסומן ע"י המציע כנספח  מס לפי חוק מס ערך מוסף.

ם )תיקון מס' בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריי תצהיר 3.1.1.4

ע"פ  1998ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  2016והוראת שעה( התשע"ו   10

 .שבנספח ה'הנוסח 

אישור לדוגמא: במידה ומדובר המציע רשום במרשם המתנהל ע"פ דין. להוכחת תנאי זה יצרף המציע  3.1.2

יש  –תה עתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר בעמובחברה, על המציע לצרף ה

יש לצרף העתק – מ"במע מורשה כעוסק רשום , במידה והמציע המציעלצרף אישור מרשם העמותות

 .2זה יסומן ע"י המציע כנספח מס' א' אישור תעודת עוסק מורשה.

הרלוונטי, ללא   המציע רשום כדין בישראל במרשם הרשמי - (חברה או שותפות)אם המציע הוא תאגיד  3.1.3

שבה מוגשות ההצעות  חובות אגרה שנתית לרשם החברות או השותפויות, בגין השנים הקודמות לשנה

 לפניה ואינו מפר חוק ולא קיימת לגביו התראה על הכרזתו כמפר חוק.

תאגיד אשר במסגרתו יצוין כי לתאגיד של העדכני יצרף המציע  נסח  בתנאי סף זה הוכחת עמידהלצורך 

אין חובות לרשם הרלוונטי )רשם החברות/ רשם השותפויות(. במידה ומפורט חוב לרשם התאגידים 

 ענסח זה יצורף ויסומן ע"י המציבנסח המצורף, יש לצרף אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים. 

 .3כנספח א'

על המציע לחתום על תצהיר . להוכחת עמידה בתנאי זה, המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר 3.1.4

 '.דבדבר אי תיאום מכרז בנוסח שבנספח 

או תקן איכות בינלאומי אחר מוכר שיסומן ע"י המציע כנספח  ISO 9001אישור תקן איכות למציע  3.1.5

 .4א

ינלאומי או תקן איכות ב ISO 9001אישור תקן איכות ליצרן מכונות הצילום המוצעות על ידי המציע ,  3.1.6

 .5יסומן ע"י המציע כנספח אר אחר מוכ

 צילום והדפסה של ותחזוקת מכונות( באספקת 2017-2020שנים )בשנים  3לפחות של למציע ותק  3.1.7

לצורך עמידה בתנאי סף זה, המציע יפרט את הלקוחות . במוסדות וארגוניםשירותי צילום והדפסה 

להם סיפק את השירות, תקופות והיקפי ההתקשרות, רשימת אנשי קשר ודרכי התקשרות עמם בהתאם 

 ' למסמכי המכרז.חלנוסח נספח 
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מרכז ב בצפון,למציע ניסיון בשירות הנדרש במכרז זה באספקה, הצבה ותחזוקה של מכונות צילום  3.1.8

מכונות  50 של לפחותכולל בהיקף אספקה ו  בכל האזורים , לכל הפחות, אתרים  10-ל  דרום הארץבו

 (, ללקוח אחד או יותר.2016-2020במהלך חמש השנים האחרונות )ו ,לכל הפחות, פותובמשך שנתיים רצ

לצורך עמידה בתנאי סף זה, המציע יפרט את הלקוחות להם סיפק את השירות, תקופות והיקפי 

 ' למסמכי המכרז.חההתקשרות, רשימת אנשי קשר ודרכי התקשרות עמם בהתאם לנוסח נספח 

ממליצים לפחות, תוך ציון שם הארגון/המוסד שקיבל השירות, תקופת השירות,  2 לציין על המציע  3.1.9

איש קשר ומספרי טלפון נייד כמפורט בנספח ו' למכרז.  במקרים בהם המציע עבד בעבר עם מערכת בתי 

המשפט, תתייחס הנהלת בתי המשפט גם לניסיון העבודה עימה בעבר, ותקבל את חוות דעתו של נציג 

יודגש, מערכת בתי המשפט תיחשב כלקוח אחד ועל כן תתקבל חוות הדעת  השירות. המערכת שקיבל

 מנציג/ה אחד/אחת.

לצורך עמידה בתנאי סף זה, המציע יפרט את הלקוחות להם סיפק את השירות, תקופות והיקפי 

 ההתקשרות, רשימת אנשי קשר ודרכי התקשרות עמם בהתאם לנוסח נספח ח' למסמכי המכרז.

על המציע לצרף להצעתו מפרט טכני של מכונות הצילום המוצעות  – המוצעת המכונה של טכני מפרט 3.1.10

 .על ידו

 

  שהוגשו ,הצעות תתקבלנה לא .עצמו במציע להתקיים תנאי הסף צריכים כי , יובהר בזאת 

 על ידי המציע וגוף נוסף. ,במשותף

  המציע ביום הגשת ההצעהיובהר כי תנאי הסף הם תנאים מצטברים, אשר צריכים להתקיים אצל. 

 

 

על אף האמור לעיל, שומר לעצמו המשרד את הזכות לאפשר למציע אשר לא צירף אישור מהאישורים המפורטים 

"צירוף מאוחר"(. צירוף  –לעיל, להשלים את הגשת המסמכים במועד המאוחר למועד פתיחת המעטפות )להלן 

  ציע.סמכים לא צורפו בשל טעות בתום לב של הממאוחר כאמור לעיל, יתאפשר רק מקום שהוברר, כי המ
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 ומסמכים נדרשים הגשת ההצעה אופן :4פרק 

 למכרז זה. )תנאי הסף( 3על המציע לצרף את כל המסמכים והאישורים כפי שנדרשים בפרק  4.1

 על המציע על המציע למלא את טופס ההצעה כפי שמופיע בנספח ז'  למכרז. 4.2

במידה וקיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט  4.3
 ' למסמכי המכרזובהתאם לנוסח המופיע בנספח  -את החלקים ואת הנימוקים לסודיותם  

על המציע למלא טופס המפרט את הנתונים הטכניים והפיזיים המכונות המוצעות , שלא יפחתו מהמפורט  4.4
' ולצרף קטלוג  המכונות )קטלוג בלמסמכי המכרז בהתאם לנוסח בנספח י" 2במפרט הציוד המוצע בפרק 

 .המפרט הטכני בדרישות המכשירים עמידת להוכחת וזאת ,( 1בהמכונות יסומן ע"י המציע כנספח י"

ות ותחומי על המציע לצרף להצעתו פרופיל החברה : תיאור מבנה החברה, תחומי התמחותה, שנות ותק, כמ 4.5
התמחות עובדיה, תיאור לקוחותיה וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות 

 במסמך זה יסומן ע"י המציע כנספח י" .החברה

 '. יעל המציע לחתום על דוגמת חוזה נספח  4.6

ב' לחוק חובת 2היה ותאגיד המציע הינו בשליטת אישה, יוגש אישור רואה חשבון בהתאם לאמור בסעיף  4.7
 .  1992 –המכרזים, התשנ"ב 

  להלן ריכוז מסמכים שעל המציע להגיש בהצעתו :

  הערות שם המסמך

  ע"פ נוסח נספח א' תצהיר מנכ"ל חתום ע"י עו"ד

בהתאם  רו"ח/יועץ מס או פקיד מורשה אישור
 למכרז 3.1.1.3לסעיף 

  1יסומן ע"י המציע כנספח א

  2יסומן ע"י המציע כנספח א ע"פ דיןאישור רישום במרשם המתנהל 

  3יסומן ע"י המציע כנספח א נסח תאגיד

או תקן איכות  ISO 9001אישור תקן איכות 
 בינלאומי אחר מוכר של המציע

  4איסומן ע"י המציע כנספח 

או תקן איכות  ISO 9001אישור תקן איכות 
בינלאומי אחר מוכר ליצרן מכונות הצילום 

 השונות אשר יסופקו על ידי המציע 

  5א יסומן ע"י המציע כנספח

  'גע"פ נוסח נספח  תצהיר אי תאום מכרז

תצהיר בדבר היעדר הרשעות  בגין העסקת 
 עובדים זרים ושכר מינימום

  'דע"פ נוסח נספח 

  ה'ע"פ נוסח נספח  מוגבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם 

  'וע"פ נוסח נספח  טופס חלקים חסויים

  ע"פ נוסח נספח ז' טופס הצעת המחיר

  'חע"פ נוסח נספח  הוכחת וותק וניסיון כנדרש ע"פ תנאי הסף 

  ע"פ נוסח נספח י' דוגמת חוזה

  בע"פ נוסח נספח י" טופס נתונים הטכניים המכונות המוצעות

  1ביסומן ע"י המציע כנספח י" המוצעות קטלוג המכונות

  2ביסומן ע"י המציע כנספח י" פרופיל חברה
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הקריטריונים לבחירת הספק  :5פרק   

 ההצעות תבחנה בארבעה  שלבים בהתאם למתואר להלן : 

  במכרז  3שלב א' :בשלב זה  תיבדק הצעתו של המציע  מבחינת עמידתו בתנאי הסף כפי שפורטו בפרק

 .תיפסל הצעתו. הצעות שעמדו בתנאי הסף, תעבורנה לשלב הבא -שלא יעמוד בתנאי הסף  זה. מציע

 5.1מהציון הסופי ויחושב כמפורט בסעיף  25%מהווה  –שלב ב' : בחינת מרכיב האיכות. 

המרביים ברכיב זה לא יעבור לשלב בדיקת הצעת  25%מתוך  18% -יודגש כי מציע שיקבל ניקוד הנמוך מ

מציעים לפחות, תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט בהתאם לשיקול  2במידה ולא יעברו שלב זה,  .המחיר

 .15% דעתה הבלעדי, להעביר לשלב הבא מציעים ובלבד וציון מרכיב האיכות שלהם עמד על

    5.2מהציון הסופי ויחושב כמפורט בסעיף  75%מהווה  -שלב ג' : בחינת מרכיב המחיר. 

 י . בשלב זה ייעשה חיבור בין ציון האיכות שניתן למציע בשלב ב' לבין ציון המחיר שלב ד' : ניקוד סופ

ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה בכל מחוז. בסל ב'  -בסל א'  -שניתן בשלב ג'  

 ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה בכל מחוז.

 ג' וד':,ב'להלן הפרמטרים לבחינת ההצעות בשלבים 

 (25%בחינת האיכות ) 5.1

 25%מתוך  18% -יודגש כי מציע שיקבל ניקוד הנמוך ממהציון הסופי .  25%מרכיב האיכות מהווה 

 2המרביים ברכיב זה לא יעבור לשלב בדיקת הצעת המחיר והצעתו תיפסל. במידה ולא יעברו שלב זה, 

לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר לשלב הבא מציעים לפחות, תהיה רשאית הנהלת בתי המשפט בהתאם 

הנהלת בתי המשפט תפנה לשני ממליצים מתוך  .15%מציעים ובלבד וציון מרכיב האיכות שלהם עמד על

משקל  רשימת הממליצים שציין המציע בנספח ח' להצעתו לשם קבלת ציון בנוגע לתפקודו של המציע

 ממבחן האיכות. 5% ציון זה יהווה 

 הצעת המציע בהתאם להצעתו , ע"פ הפרמטרים הבאים:בשלב זה תיבחן 

משקל  תיאור הפרמטר
 הרכיב

בחינת 

הפתרון 

המוצע על ידי 

 המציע

 

 

 

 

 

 

 

דקות בפני נציגים מטעם המזמינה ,  30בן  3המציעים יידרשו להגיע לריאיון
 בו יידרשו להציג את הפתרון המוצע למתן השירותים :

תהליך הפריסה ההצגה תכלול סקירה כללית של החברה , סקירה של 
מכונת הצילום המוצעת, תפעול המכונה, ניסיון העבר, באתרים , סקירה של 

תהליך התשלום באופציות השונות )באמצעות אשראי, ובאמצעות 
ותו לרבות אופן מתן מזומן+כרטיס נטען(, ותהליך מתן השירותים בכלל

 מענה לתקלות.
  את הצגת המציע ביחס לקריטריונים הבאים: יעריך וינקדהבחינה  צוות

 

 ותהליך פריסת השירותים מניסיונה שמות כללית מהחברה , התר
 (  3 –)מס' נקודות מירבי  המתוכנן

 מירבי ביחס למפרט הטכני )מס' נקודות איכות המוצרים המוצעים 
– 2 ) 

 איכות אופן התשלום )מס' ו ותפעול , מידת ידידותיות המכשיר
 (10 –נקודות מירבי 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 במידה ולא יתאפשר קיום הריאיון במשרדי המזמינה בשל מגבלות הנחיות משרד הבריאות, יתקיים הריאיון באמצעות הזום.  3
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משקל  תיאור הפרמטר
 הרכיב

  ( . 5 –רמת הטיפול בתקלות )מס' נקודות מירבי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ציון חוו"ד 

שני לקוחות 

 של המציע

המשנה של ועדת  ועדת -המציע לקוחות של דעת חוות שתי ציוני ממוצע
המכרזים תפנה, טלפונית , לפי שיקול דעתה, לשני לקוחות  מבין 

 רמת לגביעל מנת לקבל חוות דעתם  הניסיוןהלקוחות שיפורטו בנספח 
של עמידה בלוחות זמנים גיוס כוח אדם  בהיבטים המציע של השירותים

 התרשמות כללית .וואיוש עובדים הולם,  מענה לדרישות הלקוח 
 10ל  1יתבקש לדרג את שביעות הרצון בין   הלקוח

  הציון הסופי שיקבל המציע בסעיף זה יהיה הציון 
 . הדעת חוותהממוצע של  

מציע לו יהיה ציון הממוצע הגבוה ביותר יקבל את הציון המקסימלי 
לסעיף זה ויתר המציעים ידורגו ביחס אליו. במידה והמציע סיפק 

המשרד  ועדת המשנה לנציג תפנהשירותים בעבר להנהלת בתי המשפט, 
שקיבל את השירות גם אם איננו מופיע ברשימת הממליצים שפורטו 

 בנספח .
 

5 

 ( 75%ר ) בחינת המחי 5.2

הצעות תיבחנה ותדורגנה על פי הפרמטרים של מחיר המפורטים בטבלה.  הצעת המחיר הזולה ביותר ה
טבלה שלהלן תקבל את הציון המקסימלי ויתר ההצעות יקבלו ציון שיחושב באופן יחסי לציון בהתאם ל

 הגבוה ביותר . 

 

 הערות משקל פרמטר/שירות

 לא כולל מע"מ עלות לצילום בודד

 למחירים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כחוק

יודגש כי העלות לצילום בודד תגלם את כל  75%

העלויות שיגרמו למציע במסגרת מתן 

שירות זה על פי המפורט במסמכי המכרז. 

 שיוצע על ידי המציעים יהיה סופי.המחיר 

  ד' : ניקוד סופישלב  5.3

למציע בשלב ב' לבין ציון המחיר שניתן בשלב ג'.  ההצעה בשלב זה ייעשה חיבור,  בין ציון האיכות שניתן 
, אם לאחר שקלול יודגש .בעלת הציון הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה למתן השירותים במכרז

התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן 
 הצעה האמורה כזוכה.ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ה

כמו כן, במצב שבו יש שוויון בציון המשוקלל הגבוה ביותר של שני מציעים או יותר שאף אחד מהם אינו 
 תהיה ההצעה הזוכה. האיכותעסק בשליטת אישה, ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר במרכיב 
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הזוכה עם  מהספקמסמכים ואישורים שיידרשו  :6פרק 
 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

לצרף המסמכים ו/או  הזוכההספק מחויב , עבודהימי  14עם היוודע לו דבר זכייתו במכרז ולא יאוחר מחלוף 

תהיה רשאית הנהלת בתי בחלוף מניין ימים אלו האישורים הבאים. מציע שלא ימציא המסמכים האמורים 

 המשפט לפנות למציע שדורג במקום השני. 

 

 .לפקודת המשרד 10,000₪בסך של ערבות בנקאית  6.1

בהסכם ההתקשרות ובגין של הספק הזוכה להבטחת ביצוע הצעתו וכל התחייבויותיו הערבות נועדה 

אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ניתנת לביטול.  צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן,, תהיה מכרז זה

יום נוספים מתום ההתקשרות )בנוסח  90למשך כל תוקפו של ההסכם ולמשך  תוקפה של הערבות יהיה 

 (.ח' נספח

 '. טכדוגמת החוזה המצורפת למכרז זה ומסומנת כנספח ( נספחיו) על כל חתימה על חוזה  6.2

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 09גירסא 

 

20 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 12/20מכרז מס' 
 מכונות צילום והדפסה לשימוש קהל באי בתי המשפטה ותחזוקת אספק

 

 נזיקין, שיפוי ופיצוי: 7פרק 

 משפטית אחריות

שא בכל פיצוי כספי ו/או סעד אחר שייתבעו יהספק יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד וי 7.1

או שיידרשו מהמשרד, שמקורם במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של העובדים מטעמו, לרבות קבלני משנה 

 מטעמו במסגרת העסקתם לפי מכרז זה או כוחו.

הספק פוטר בזאת את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו  7.2

מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב ובגין כל הוצאה שתיגרם לה  הספקבפרויקט. 

כלפי  הספקעל  עקב תביעה כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה מוקדמת לערכאות. חובה זו תחול

אחראים במשותף כלפי ניזוק או  הספקהמדינה אף אם יחליט ביהמ"ש המוסמך במקרה מסוים כי המדינה ו

 נפגע מסוימים, והספק ישיב, יפצה או ישפה את המדינה במלואו של כל סכום שתשלם כאמור.

הנמצא בשירותו כתוצאה  לעובד או לכל אדםעל פי  כל דין הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים  7.3

 מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

שיגרם למאן דהוא לרבות נזק פיננסי טהור , פיצויים בגין הפרת חוזה וכו'.  הספק מתחייב לשאת בכל נזק 7.4

נזק או אבדן כל עקב מחדליו או הפועלים עימו ו/או מטעמו והוא מוותר בזאת על תביעה נגד המשרד בגין 

 רכוש ו/או לגוף כאמור.ל
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 ניגודי עניינים ויחסי הצדדים, שמירת סודיות: 8פרק 

 ספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה.ה 8.1

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה בכתב מהמשרד.  8.2

 1981  -שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה  8.3

  -ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו 

1986. 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך. 8.4

לבין  המוצעתעבודתו  חשש לניגוד עניינים בין  בדיו אינו נמצא במצב שלספק יתחייב כי הוא או מי מעו 8.5

עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, 

הספק יחתים את עובדיו וכן  להודיע מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. הספקמתחייב 

ובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זאת. כמו כן, במקרים בהם יגיע המשרד כל ע

 למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד כמתחייב מן העניין.

איתור עובדים לרבות  –רת ארגונית" השירותים יינתנו במסגרת ארגוניות של הספק בלבד. לעניין זה "מסג 8.6

רם וכל השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכהעסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, משנה,  ו/או קבלני

 .הספקהעסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת תשלום סוציאלי נלווה אגב 

עסקים והינם עובדים ומל ידיו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הספק מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים ע 8.7

במסגרת הארגונית של הספק, ולא של המשרד. הספק בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני 

לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי  הספקהעבודה והנזיקין. כן יהיה 

לעשות מעשה ן, לשאת חבות, או ויבו המשרד כדיהמועסקים על ידו למטרות חוזה זה. אם על אף האמור יח

 באופן מלא. הספקכלשהו, יפצה אותו על כך 

ציבור הנהנים כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי  הספק מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא 8.8

רשאי להציג את השירותים הניתנים לפי משרד יש חלק בארגונן, אולם הספק משירותים אלה, כפעולות של

 העניין.תחת פיקוחו,  הכל לפי  שת המשרד,בק

לכל דבר ועניין. הספק עצמאי  ספקן הספק, יחשב הספק, כבכל הקשור למערכת היחסים בין המשרד לבי 8.9

 ו/או קבלני המשנה מטעמו לבין המשרד.מעביד בינו ו/או עובדיו -סי עובדמודע לכך שלא מתקיימים יח

בהתאם לצרכים ובכלל מקום, להכשרת עובדים  בוי למילויהספק אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגי 8.10

 במכרז.על חשבונו על פי צרכי השירותים  זה השתלמויות וקורסים

מכרז זה כולן או חלקן כויותיו או את חובותיו לפי תנאי הספק אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את ז 8.11

 ללא הסכמה בכתב המשרד.

ללא הסכמה בכתב חלקו במישרין או בעקיפין לאחר,  אין הספק רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או 8.12

חוזה כלשהם בין המשרד לבין ספק אחר, כאמור, אם ניתנה לא תיצור יחסי  ומראש של  המשרד. הסכמה

 כלפי המשרד לביצוע השירותים.הספק הזוכה יהיה בכל מקרה אחראי ו
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 למכרז : נספחים9רק פ

 

 תצהיר מנכ"ל חתום ע"י עו"ד נספח א'

יצורף ע"י  -למכרז 3.1.1.3בהתאם לסעיף  רו"ח/יועץ מס או פקיד מורשה אישור  1נספח א

  המציע

 יצורף ע"י המציע – אישור רישום במרשם המתנהל ע"פ דין 2נספח א

 יצורף ע"י המציע -נסח תאגיד 3נספח א

 –או תקן איכות בינלאומי אחר מוכר של המציע ISO 9001אישור תקן איכות  4אנספח 

 יצורף ע"י המציע

או תקן איכות בינלאומי אחר מוכר ליצרן מכונות  ISO 9001אישור תקן איכות  5אנספח 

 יצורף ע"י המציע –הצילום השונות אשר יסופקו על ידי המציע 

 אישור קיום ביטוחים נספח ב'

 תצהיר אי תאום מכרז נספח ג'

 עובדים זרים ושכר מינימוםתצהיר בדבר היעדר הרשעות  בגין העסקת  נספח ד'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות נספח ה'

 טופס חלקים חסויים נספח ו'

 טופס הצעת המחיר נספח ז'

 הוכחת וותק וניסיון כנדרש ע"פ תנאי הסף 'חנספח 

 נוסח כתב ערבות ביצוע נספח ט'

 דוגמת חוזה נספח י'

 מכונותרשימת אתרי בתי המשפט וכמות  נספח י"א

 טופס נתונים הטכניים המכונות המוצעות נספח י"ב

 יצורף ע"י המציע -קטלוג המכונות המוצעות 1בנספח י"

 יצורף ע"י המציע - פרופיל חברה 2בנספח י"

 ההדפסות והצילומים שבוצעו בכל מכונה בכל האתרים כמותדיווח  נספח י"ג
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  נוסח תצהיר: 'אנספח 
 

אני החתום מטה ____________ נושא ת.ז. שמספרה ___________ המוסמך להתחייב בשם המציעה, לאחר 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 

ם ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חובות למציעה אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופי .א

בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים  1976-מס(, התשל"ו

; )מצ"ב האישור( האישור בתוקף עד ליום 1987-התשמ"ח ציבוריים  )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, 

 .__________ 

 

 דין.המציעה מדווחת למע"מ כ .ב

 

המציעה עומדת בדרישות כל דין, לרבות לעניין תשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיה בכל מועד בו  .ג

מתבצעים התשלומים לעובדים, ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל דין רלבנטית לצורך ביצוע 

  .העבודה לפי המכרז לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים

 

שיופעל על ידה במסגרת הצעתה או מטעמה ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים על למציעה ולכל מי  .ד

פי כל דין )לרבות: אישורים בדבר רישוי עסקים, אישורי העסקת עובדים כדין כנדרש לפי הקשר העניין ומהות 

 המופעל(.

ה לשירותים אותם היא כנגד המציעה לא מתנהלים הליכים משפטיים בין פליליים בין אזרחיים שיש להם זיק .ה

מעניקה או שהיא תעניק או שיכולה להיות להם השלכה על אלו אותם היא מציעה לרבות הליכים היכולים 

 להשליך על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה עפ"י הצעתה.

 ]לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמציתם והשלב הדיוני בו הם עומדים [.

 

 המציעה מתחייבת למסור כל מסמך המאמת את האמור בתצהיר זה, לפי דרישת המשרד.           .ו

 

אני מסכים שיימסר להנהלת בתי המשפט כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור בחוק המרשם הפלילי  .ז

  אודות המציעה ומנהליה שפרטיהם  1981-ותקנת השבים, התשמא

 

מפורטים להלן המנהלים: 

_________________________________________________________________ 

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. .ח

 

 

 

   
 תאריך  שם +חתימה
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 אישור

אני החתום מטה עו"ד _____________ מאשר כי ביום ___________התייצב בפני מר ________________ 

להתחייב בשם המציעה והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר ת.ז.____________ המוסמך 

_________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אישר באוזני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי

 

   
   
 תאריך  עו"ד, שם וחתימה         
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 ביטוחיםאישור  –נספח ב' 
 יש לצרף להצעה אישור מחברת הביטוח בדבר קיום דרישות ביטוחיות בהתאם למכרז .

 

 ביטוח  .1

הנהלת בתי  –הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  .א

)להלן: המשרד( למשרד את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות  –המשפט 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: 

 

 

 .  ביטוח חבות מעבידים 1

  

אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל הספק יבטח את  (.1)

 והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך   גבול (.2)

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  (.3)

 כמעבידם.

וח יורחב לשפות את המשרד, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם הביט (.4)

 נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  

 .  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי2

 

ח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטו (.1)

 כולל נזקי גרר, בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  2,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  (.2)

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) (.3)

וטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המב (.4)

 ועובדיהם.

המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק ו/או כל איש שבשירותו פועלים או  -כל סייג/חריג לגבי רכוש  (.5)

 פעלו בו, יבוטל.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. (.6)

ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו. הביטוח יורחב לשפות את המשרד ככל שייחשבו אחראים למעשי (.7)

  

 

  PRODUCTS LIABILITY  -.  ביטוח חבות המוצר 3

 

הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מכונות צילום והדפסה כולל מוצרים נלווים  (.1)

 ואביזרים מתכלים, חלקי חילוף, תיקון תקלות, תחזוקה ושירות, בהתאם למכרז וחוזה עם המשרד.

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (.2)

 .1980-למוצרים פגומים
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 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ולרכוש.₪  2,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך (.3)

                 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:                             (.4)

 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את המשרד לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר  (.5)

 סופקו למשרד על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 מטעמו( . ביטוח רכוש )ככל ובבעלות הספק ו/או מי4

 

הספק יבטח בביטוח מסוג אש מורחב או מסוג כל הסיכונים ציוד אלקטרוני את הציוד, מכונות הצילום 

הם ובמלוא ערכם, כולל כנגד סיכוני נזקי טבע, רעידת יבהמסופקים למשרד בהתאם למקובל לג וההדפסה

 אדמה, פריצה ושוד.    

 

           

 . כללי5

 

 ללו התנאים הבאים:בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכ

הנהלת בתי המשפט, בכפוף להרחבי  –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: (1)

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  (2)

 המשרד.יום לפחות במכתב רשום לחשב  60על  כך הודעה מוקדמת של 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי המשרד ועובדיו, ובלבד  (3)

 שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  (4)

 הפוליסות. המוטלות על המבוטח על פי תנאי

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. (5)

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח  (6)

אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על  

 וליסות הביטוח.פי פ

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף  (7)

 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.            

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. (8)

             

ותו קיימת, להחזיק בתוקף את הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המשרד וכל עוד אחרי .ב

פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם 

 המשרד בתוקף.
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אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד עד למועד חתימת החוזה. הספק  .ג

חתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד לכל המאוחר שבועיים מתחייב להציג את האישור חתום ב

 לפני תום תקופת הביטוח.  

 
מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח 

שר לחברות המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפ

הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה 

ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

  בביטוחיו ללא הסתייגויות.

 
מה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות הנהלת בתי המשפט שומרת לעצ–מדינת ישראל  .ד

במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את 

עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן 

ה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות כאמור מיד עם קבלת הדריש

 להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל.

 
הספק מצהיר ומתחייב כי זכות המשרד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי  המשרד, או

היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת 

 בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

 
גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו,  .ה

בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק , ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל 

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים 

 בהתאם לכך. הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות

 

 תאריך: _____________

 

 חתימה וחותמת: ____________________
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז: 'גנספח 
 

 אני הח"מ____________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד____________________ 
 )שם התאגיד(           

 מצהיר בזאת כי :

 תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. אני מוסמך לחתום על  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת  .3

 קשר עימו(:

 יצירת קשרפרטי   תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה  שם התאגיד

     

     

     

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .4

 לעיל(.  3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה  .5

 3או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לעיל(. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 כרזהתאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מ 

 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___ 
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  התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות
 של תיאומי מכרזים 
 אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

 
         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  התאגיד שם  תאריך
 המצהיר

 
 
 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ____________ , מ"ר __________ , מרח' ____________ , מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _________ , שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי 

, אישר בפני את נכונות עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא  צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן
 התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
 

     

  שם מלא וחותמת   
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום: 'דנספח 
 

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

 
"( המבקש להתקשר עם המציע"  :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

עבור  ____________________לאספקת  ___________________ פרמס התקשרותעורך 
 תת תצהיר זה בשם המציע. . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ל__________________

 
  :)להלן 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"
עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים עבירה לפי חוק  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  מועד עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
לאספקת מספר_____________________ התקשרות"( מטעם המציע בלהגשה

 .___________________עבור  ____________________

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 
 י ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימת

____________________       ____________________         ____________________ 
 חתימה וחותמת                שם     תאריך    
 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
וכי יהיה/תהיה ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
 

_________________           ___________________               ___________________ 
 חתימה וחותמת                 מספר רישיון    תאריך  
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 אנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר העסקת : ה'נספח 
 

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

 
עורך "( המבקש להתקשר עם המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 
 __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
 אותן.        

נדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

x )במשבצת המתאימה: 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100מעסיק המציע 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 
 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לות, התשנ"ח זכויות לאנשים עם מוגב לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת
הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו כאמור ואם קיבל 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 
 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה 

____________________       ____________________         ____________________ 
 חתימה וחותמת                שם     תאריך    
 

 

 
 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
  ____________________   ____________________   __________________ 

 חתימה      חותמת ומספר רישיון              תאריך      
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 : חלקים חסויים בהצעה'ונספח 
 

 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 הנהלת בתי המשפטבאמצעות משרד : 

 א.ג.נ.,

 

 חלקים חסויים בהצעההנדון: 

 או מקצועי:ו/אני מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי 

 

 

 

 

 

 

 עלי, כי ועדת המכרזים בהנהלת בתי המשפט מוסמכת להחליט בעניין זה, עפ"י שיקול דעתה. ידוע ומוסכם

 

 

 :חתימת המציע

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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  הצעת המחירטופס  : 'זנספח 
 

 לכבוד

 המרכזירכש האגף  -הנהלת בתי המשפט 

 22רח' כנפי נשרים 

 ירושלים

 

 לשימוש קהל בתי המשפטוהדפסה מכונות צילום ותחזוקת אספקת   ________מכרז פומבי הנדון  :  

   12/20מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז פומבי מס' _____________________________אנו__ .1

 .לשימוש קהל בתי המשפטוהדפסה מכונות צילום ותחזוקת אספקת 

המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו  אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי .2

 פיהם.-מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על

ובמועדים  .אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במלואו במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה .3

כוללת את כל העלויות, בין המיוחדות, כי הצעת המחיר שפורטה להלן ו מעת לעת. נציג המשרד שייקבעו ע"י

כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן  נציגבין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, ולא 

 מסמכי המכרז, תנאי ההסכם ו/או נספחיו ו/או מכל סיבה אחרת.

הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המשרד את אנו מצהירים בזאת כי  .4

כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו; לא תהא לנו כל טענה כלפי המשרד 

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע 

 רותים.השי

לאחר הודעה על קבלת הצעתנו ע"י המשרד, קודם לחתימת החוזה, נגיש למשרד את כל האישורים הנדרשים  .5

מיום  יום 14ה. אי מילוי התחייבות זו בתוך ונעמוד בכל התנאים וההתחייבויות, כנדרש במסמכי מכרז ז

ים ע"י המשרד וכן לנקיטת צעדים מנהליים או משפטי להביאקבלת הזמנת המשרד להתקשרות, עלול 

 לאפשר למשרד להתקשר עם המציע או המציעים שהצעתם דורגה אחרינו. 

 במכרז זה. 3בכל תנאי הסף המופיעים בפרק  יםעומד אנוכי  יםומאשר יםמצהירו הננ .6

כל היתר ורישיון תקפים כנדרש על פי הוראות כל דין או תקן, להצבת מכונות הצילום והציוד  יבעלננו ה .7

לעמוד בדרישות  ידינוולמתן השירותים בקשר עם המכשירים ועל המכשירים אשר מוצעים על הנלווה להם 

 כל התקנים והוראות כל דין החלים על המכשירים.

כי כל האנשים שיופעלו מטעמו במכרז זה יהיו בעלי תעודות מקצועיות, רישיונות, רישומים  יםמתחייב  הננו .8

זה על נספחיו, ויהיו מיומנים, מקצועיים ומתורגלים במתן והסמכות כנדרש עפ"י כל דין ו/או במכרז 

 השירותים הנדרשים.

מעבדת תיקון למתן שירותי  וברשותנומוקד שירות לקוחות טלפוני  יםמפעיל ובזאת, כי אנ יםמצהיר הננו .9

 מכונות הצילום, שהינה מעבדת מורשת מטעם היצרן/יצרנים.

 להלן פרטי המציע המלאים : .10

 הפרטים משנינושא  נושא ראשי

  שם 

  מ.ר/ח.פ
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נתונים  

 כלליים

 על המציע

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל

 

 פרטי 

 איש 

 הקשר

  שם

  כתובת

  טלפון

  פקסימיליה

  כתובת דוא"ל

 

במצב של ניגוד עניינים בין השירותים הנדרשים במכרז זה לבין עבודה עם  יםנמצא נוכי אינ יםמצהיר והננ .11

 .גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד

 להלן הצעתי הכספית למתן השירותים: .12

 כולל מע"מ  לאמחיר מוצע  פרמטר/שירות
)בחלק זה על המציע לנקוב 

כולל מע"מ( המוצע  לאבמחיר )
 על ידו .

 הערות

 לצילום בודדעלות 
במכונה בה אמצעי 
התשלום באמצעות 

מטבעות וכרטיס נטען 
 בלבד

יודגש כי העלות לצילום בודד תגלם את  
כל העלויות שיגרמו למציע במסגרת מתן 
שירות זה על פי המפורט במסמכי 
המכרז. המחיר שיוצע על ידי המציעים 

 יהיה סופי.

 

 רצ"ב כל המסמכים בהתאם לנדרש במכרז. .13

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 ניסיון וממליציםותק, הצהרת הספק על  ': חנספח 
 

 :בהתאם לנדרש  במכרזניסיון ממליצים, ותק ולהלן פירוט 

איכות תנאי הסף ובדיקת  ימסמך זה ישמש את הנהלת בתי המשפט במסגרת שלב –לתשומת ליבם של המציעים 

 .ההצעות

  הארגון פרטי  .1
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 סיום התקשרות תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 )יש לציין שמות הערים בהן הוצבו המכונות(
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות

 

  הארגון פרטי  .2
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 התקשרות סיום תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 )יש לציין שמות הערים בהן הוצבו המכונות(
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות

 

  הארגון פרטי  .3
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 סיום התקשרות תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 )יש לציין שמות הערים בהן הוצבו המכונות(
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות
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  הארגון פרטי  .4
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 סיום התקשרות תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 )יש לציין שמות הערים בהן הוצבו המכונות(
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות

 

  הארגון פרטי  .5
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 סיום התקשרות תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 )יש לציין שמות הערים בהן הוצבו המכונות(
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות

 

  הארגון פרטי  .6
 

)יש לציין  התקשרותמתן השירותים תקופת 
 מ.. עד..( –חודש 

 סיום התקשרות תחילת התקשרות
_____/_____/____ _____/_____/____ 

  מספר אתרים בארגון בהם הוצבו מכונות בארגון
 פריסת האתרים 

 בהן הוצבו המכונות()יש לציין שמות הערים 
 

 כמות מכונות שהוצבו בכל שנה 
)במידה ובין השנים היה שינוי בכמות המכונות 

 (יש לציין זאת –שהוצבו 

 

  להתקשרותנייד איש הקשר וטלפון 
  מתכונת מתן השירותים ותיאור הפעילות

 

להוסיף טבלאות נוספות ולציין הנתונים הרלוונטיים  ניתןבמידה ויש ניסיון נוסף, 

 בהתאם.

 

   

 חתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 : נוסח כתב ערבות ביצועט'נספח 
 

 ________________ :שם הבנק/חברת הביטוח
 ________________________ :מס' הטלפון

 מס' הפקס: ________________________
 

 עם הצמדה ערבותכתב  הנדון:
 לכבוד 

 ממשלת ישראל 
 באמצעות משרד ____________

 ____________ערבות מס'
 

 __אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
, ___מתאריך _________ ____________ מדדל שיוצמד, (__________________________ )במילים

 / הזמנהמכרז / עם  בקשר ,)להלן "החייב"(דרשו מאת: _________________________ אשר ת
 __.חוזה ______________________________________

 שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום ,יום מתאריך דרישתכם הראשונה 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
 ,דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא , מבלי שתהיו חייבים לנמק אתאו במסירה ידנית

 שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
 .ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

 __________________________ דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

     ___________________________________   __________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                     מס' הבנק ומס' הסניף                    

 

 
 
 

 .הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

 

 

 

 

 

 
________________          ________________               ___________________________ 

 וחותמתה חתימ                            שם מלא                     תאריך                              
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 : דוגמת חוזה י'נספח 
 

 

 חוזה

 2021שנערך ונחתם בירושלים ביום ____________ לחודש __________

 בין

מדינת ישראל המיוצגת לצורך חוזה זה על ידי מנהל בתי המשפט , סמנכ"ל בכיר תכנון פתוח ורכש מרכזי 

 וחשבת מערכת בתי המשפט הרשאים לחתום בשמה

 )להלן: "המשרד"(

 מצד אחד                                                                                                                            

 לבין

 __________ )להלן: "הספק"(

 מצד שני             

ותחזוקת אספקת   -בו הזמינה הצעות  לאשר  12/20 הואיל והממשלה פרסמה ביום ________ מכרז  מספר 
 ;)להלן: השירותים(מכונות צילום והדפסה לשימוש קהל באי בתי המשפט 

 
 והואיל והספק הציע לממשלה את השירותים בהתאם לתנאי המכרז, החוזה ויתר הנספחים, וזכה במכרז;

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 פרשנות .1

 והנספחים לו, מסמכי המכרז והצעת הזוכה למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה  

במידה ולמרות זאת תיוותר  האמור בהסכם גופו ובנספחיו יפורש על דרך ההרחבה וההשלמה. 1.2

יקבע  סתירה בין ההסכם גופו לבין שאר מסמכי המכרז המצורפים לו ומסומנים כנספח א' אזי

 המשפט את הפרשנות הראויה ליישוב הסתירה. היועץ המשפטי של מערכת בתי 

 .יחול על הסכם זה כאילו היה חיקוק 1981 -חוק הפרשנות התשמ"א  1.3

 כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהן לשום פרשנות. 1.4

בחוזה זה לרבות המבוא לעיל תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצדם במידה וזו  1.5

 .הדברים או הקשרם תוכןמתיישבת עם 

 המזמין/המשרד: הנהלת בתי המשפט.

 :ההתקשרות .2

המלאה של  הספק מתחייב לספק שירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונו  2.1

 או "השירותים"(. המשרד )להלן: "העבודה"

ק העבודה תבוצע בהתאם לכל מסמכי המכרז המצורפים להסכם זה כנספח א' בהתאם להצעת הספ 2.2

 למכרז ונספחיה, המצורפת כנספח ב' להסכם.

 הספק מצהיר כי הוא בעל יכולת מקצועית מתאימה לביצוע העבודה לשביעות רצונו של המשרד. 2.3

הנהלת בתי המשפט רשאית להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות, ואף להוסיף ולגרוע שירותים  2.4

ת לרכוש מן הספק כמות מינימאלית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת בתי המשפט לא מתחייב

 או מכסימלית של שירותים והיא שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את השירותים גם מגופים אחרים.
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מועדי מתן השירותים יהיו בהתאם לדרישות הנהלת בתי המשפט שימסרו לספק מעת לעת ובהתאם  2.5

 .לתקציבה

יום לספק. נתנה  30בהודעה מוקדמת של למשרד נתונה הזכות להביא הסכם זה כולו או חלקו לקיצו  2.6

הודעה כאמור, יפוג תוקפו של ההסכם, או של חלקו, לגביו ניתנה הודעה כאמור, וזאת בתום תקופת 

 .ההודעה המוקדמת

המשרד לא יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את הספק ו/או לשלם לו תשלום כלשהו עקב הבאת ההסכם  2.7

 .הסכם שלא בוצעהלקיצו וגם לא לשלם לספק עבור יתרת ה

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז או ההתקשרויות מכוחו בכל עת ומכל   2.8

 טעם )לרבות אי אישור חוק התקציב, שינוי תוכנית העבודה וכיו"ב(, ולספק לא תהא כל טענה בעניין. 

ביחס לכל  –המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה  2.9

רכיביו של המכרז, לחלקיו או לפריטים מוגדרים ממנו, בין שהם ניתנים לפיצול ולהפרדה ובין שאינם 

אם מייד עם קבלת ההצעה, אם במהלך ההתקשרות, אם לאלתר ואם  –ניתנים לפיצול ולהפרדה 

ן שהות לספק להתארגן או לתקן את הטעון ארגון או תיקון, אם אגב חיוב הספק בנשיאה לאחר מת

בעלויות הפסקת ההתקשרות או הפיצול ואם אגב נשיאה בעלויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות 

ידיו או למי שיבחר לכך, -למסור רכיב מרכיבי ההתקשרות שפוצלו כאמור למי שיימצא מתאים על

 ל דעתו של המזמין, ולספק לא תהיה כל טענה בעניין. לפי מיטב שיקו

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות להעביר את ביצוע כל מתן השירות לספק אחר אם ימצא כי  .3

 הספק לא עומד בתנאי המכרז וכן במקרים אחרים כפי שימצא המשרד לנכון.   

 )הקהל הרחב(. רותהתמורה של הספק תהיה ע"פ פעימות ישירות ממקבל הש -תמורה ה .4

 .מע"מ כחוק התעריף יהיה קבוע לאורך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם לתעריף הזכייה במכרז בתוספת  .5

 אחריות

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, הספק מתחייב לשפות ו/או לפצות את הממשלה, בגין כל סכום  1.1

גוף ו/או רכוש שיגרם לצד ג' או שתחויב בו, וכל הוצאה שתגרם לה, לרבות שכ"ט עו"ד, עקב כל נזק 

לממשלה, או לפועלים מטעמה, עקב מעשה או מחדל של הספק, בין אם באופן בלעדי ובין אם ביחד 

עם אחרים או של קבלני המשנה הפועלים מטעמו, הקשורים במישרין או בעקיפין בפעולותיהם על 

 פי הסכם זה.

וף ו/או רכוש שיגרם לו ו/או למי מן הספק פוטר את הממשלה מאחריות לכל נזק או אובדן לג 1.2

הפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה, עקב מעשה או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין 

בפעולותיהם על פי הסכם זה. הספק ישפה ו/או יפצה את הממשלה בגין כל סכום שתחויב וכל הוצאה 

 שתיגרם לה עקב נזק כאמור.

י, המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו הספק מתחייב לשלם כל סכום או פיצו 1.3

 כתוצאה מקיום יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

 ביטוח  .6
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הנהלת בתי  –הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל  .ו

ל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות )להלן: המשרד( למשרד את הביטוחים הכוללים את כ –המשפט 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: 

 

 

 .  ביטוח חבות מעבידים 1

  

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל  (.5)

 והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך   גבול (.6)

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב  (.7)

 כמעבידם.

הביטוח יורחב לשפות את המשרד, היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם  (.8)

 ות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.נושאים בחב

  

 .  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי2

 

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש,  (.8)

 המוחזקים.כולל נזקי גרר, בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים 

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  2,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך  (.9)

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) (.10)

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  (.11)

 משנה ועובדיהם.

חס לרכוש מדינת ישראל שהספק ו/או כל איש שבשירותו המתיי -כל סייג/חריג לגבי רכוש  (.12)

 פועלים או פעלו בו, יבוטל.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. (.13)

הביטוח יורחב לשפות את המשרד ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים  (.14)

  מטעמו.

 

  PRODUCTS LIABILITY  -.  ביטוח חבות המוצר 3

 

חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקת מכונות צילום והדפסה כולל מוצרים נלווים  הספק יבטח את (.6)

 ואביזרים מתכלים, חלקי חילוף, תיקון תקלות, תחזוקה ושירות, בהתאם למכרז וחוזה עם המשרד.

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (.7)

 .1980-פגומים למוצרים

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ולרכוש.₪  2,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך (.8)

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:                                             (.9)

 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .3
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .4
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על פי הפוליסה יורחב לשפות את המשרד לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים הביטוח  (.10)

 אשר סופקו למשרד על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 . ביטוח רכוש )ככל ובבעלות הספק ו/או מי מטעמו(4

 

הצילום הספק יבטח בביטוח מסוג אש מורחב או מסוג כל הסיכונים ציוד אלקטרוני את הציוד, מכונות 

הם ובמלוא ערכם, כולל כנגד סיכוני נזקי טבע, רעידת יבהמסופקים למשרד בהתאם למקובל לג וההדפסה

 אדמה, פריצה ושוד.    

 

           

 . כללי5

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

להרחבי הנהלת בתי המשפט, בכפוף  –מדינת ישראל  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: (9)

 השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  (10)

 יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד. 60על  כך הודעה מוקדמת של 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי המשרד ועובדיו, ובלבד  (11)

 וויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.שה

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  (12)

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. (13)

ות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליס (14)

אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על  

 פי פוליסות הביטוח.

פוף תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכ (15)

 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.            

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. (16)

             

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם המשרד וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את  .ז

ופת ביטוח, כל עוד החוזה עם פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תק

 המשרד בתוקף.

 
אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק למשרד עד למועד חתימת החוזה. הספק  .ח

מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד לכל המאוחר שבועיים 

 לפני תום תקופת הביטוח.  

 
כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח  מובהר בזאת

המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות 
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ספק יהיה הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על ה

ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

  בביטוחיו ללא הסתייגויות.

 
הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות –מדינת ישראל  .ט

להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שתוכל לבחון את  במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות

עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן 

כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות 

 אות סעיף א' לעיל.להתחייבויותיו על פי הור

 
הספק מצהיר ומתחייב כי זכות המשרד לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם,  המשרד, או

חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל 

 בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

 
למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בסעיפי ביטוח אלו, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  .י

נה או מי מטעמה להיקף וגודל בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק , ואין בהם משום אישור המדי

הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים 

 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

 
החוזה ואין לפרש  אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי .יא

 את האמור כוויתור של המשרד על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

 

 אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .יב

 

 

 ערבות .7

לשם הבטחת מילוי כל חיוביו על פי חוזה זה, ימציא הספק לחשב הנהלת בתי המשפט במעמד חתימת  5.1

הסכם ערבות בנקאית צמודה במלואה למדד בסכום של ________ ש"ח כולל מע"מ שתוקפה עד ה

 יום לאחר תום תקופת החוזה )להלן: "הערבות"(. 60

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויות המזמין לפי סעיפי החוזה , בכל מקרה בו לא עמד הספק  5.2

ימים והזדמנות  10דעה מוקדמת של בהתחייבויותיו תהיה רשאית הממשלה, לאחר שנתנה לספק הו

לתקן את הטעון תיקון, לממש את הערבות, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם. זאת מבלי לגרוע מכל 

תרופה לה היא תהיה זכאית על פי כל דין או הסכם, ומבלי שיהיה עליה להוכיח כי נגרם לה נזק 

 כלשהו.

 יות הספק או לחובותיו כלפי המזמין.אין בגובה הערבות כדי לשמש תקרה או הגבלה להתחייבו 5.3

מימשה הממשלה את הערבות כאמור, חלקה או מקצתה, ימציא הספק ערבות חדשה בגובה הערבות  5.4

 שמומשה ובאותם תנאים.
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 שמירת סודיות  6

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם ידיעה כלשהי שהגיעה אליו אגב  6.1

 .או בקשר להסכם זה

מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף הספק 

. חובת הסודיות לא תחול על ידיעות שהסכם זה מתיר או מחייב 1977 -לחוק העונשין תשל"ז  118

הספק מתחייב להחתים את עובדיו ואת הפועלים מטעמו, על הצהרת סודיות בנוסח  את גילוייו.

 .ייבותו של הספק לשמור על סודיות כמפורט לעילהתח

הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש  6.2

ות, אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל הפעילים בתוכניות השונות בתום ההתקשר

 . אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד

 הספק יבחר ויעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב"ט המשרד. 

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה    מהמשרד. 

הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

גופים טיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין ותקנות הגנת הפר 1981  -

 1986  -ציבוריים(, התשמ"ו 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת 

גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום ניגוד לבין עבודה עם 

עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט 

 את מהותו.

הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח 

, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרד זאת. כמו כן

 כמתחייב מן העניין.

 

 

 קיזוז 7

 מכל סכום המגיע לספק מן  מבלי לפגוע בזכויות הממשלה על פי חוזה זה, תהיה הממשלה זכאית לקזז 

 .סכומים המגיעים לה מן הספק על פי הסכם זה הממשלה, 

 יחסי עובד מעביד 8

למען הסר ספק, הספק הינו ספק עצמאי ואין בינו לבין הממשלה, או בין הפועלים מטעמו  8.1

 .מעביד-לבין הממשלה יחסי עובד

על הספק בלבד יחולו כל תשלום או כל חובה אחרת שהוא חב בה לפועלים מטעמו, על פי  8.2

 .ם עליו כאמורכל דין, הסכם או נוהג, והוא מתחייב בזאת לקיים כל חובה או תשלום אשר חלי

למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו  8.3

 הנובעות מיחסיו עימם.

 אחריות לפעולות קבלני משנה 9
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הספק מתחייב להביא לידיעת קבלני המשנה שיפעלו מטעמו את הוראות הסכם זה והוא  9.1

 .ד לכך שכל פעולותיהם יהיו בהתאם להסכם זהיהיה אחראי לכל פעולות קבלני המשנה ובמיוח

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי ספק המשנה תיחשב  9.2

כהפרה שבוצעה על ידי הספק, ולממשלה יעמדו כנגד הספק כל הזכויות או התרופות הקיימות 

 .לה על פי כל דין או הסכם בעקבות ההפרה

על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו  למען הסר ספק, 9.3 8.1

 הנובעות מיחסיו עימם.

 אי ויתור על זכויות 9

אי שימוש על ידי הממשלה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא יחשב בשום צורה 

 מצד הממשלה על זכות כאמור, אלא אם נעשה במפורש ובכתב. רכוויתו

 המחאת זכויות 10

הספק מתחייב שלא להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת, לאדם אחר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן 

 או מקצתן.

 תהודעו 11

כל ההודעות לפי חוזה זה שיש ליתן אותן בכתב, ישלחו בדואר רשום ובהישלחן כך, יחשבו כאילו הגיעו 

 הוכח כי לא הגיעו לתעודתן. שעות מעת דיוורן כיאות, אלא אם 72לתעודתן בחלוף 

 כתובת הצדדים 12

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן:

 , ירושלים22הממשלה: הנהלת בתי המשפט, רחוב כנפי נשרים 

 __________________ הספק:  

 

 .ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנקובים בראש חוזה זה

 

      ______________    __________              _  המשרד :          

   סמנכ"ל בכיר תכנון פתוח ורכש מרכזי                 חשבת המשרד                            

 

 

 הספק:                   ____________________
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 : רשימת אתרי הנהלת בתי המשפטאנספח י"
סה"כ מכונות  אתר מחוז

נדרשות להצבה 
 בכל אתר

 3 בימ"ש אשדוד דרום

 3 בימ"ש אשקלון דרום

 1 בימ"ש שלום אילת דרום

 1 בימ"ש שלום דימונה דרום

 1 גת.-תקרייבימ"ש שלום  דרום

 8 היכל המשפט ב"ש דרום

 2 בימ"ש שלום חדרה חיפה

 2 בימ"ש שלום עכו חיפה

 2 בימ"ש שלום קריות חיפה

 10 חיפההיכל המשפט  חיפה

 1 ם-ביה"ד האזורי י ם-י

 1 ם-ביה"ד הארצי י ם-י

 3 ם-בימ"ש מחוזי י ם-י

 3 ם-בימ"ש ענייני משפחה י ם-י

 1 ם-בימ"ש עניינים מקומיים י ם-י

 7 ם-בימ"ש שלום י ם-י

 1 בית משפט בית שמש ם-י

 3 בית משפט העליון ם-י

 3 בימ"ש לוד מרכז

 3 מרכז )פ"ת(בימ"ש לתעבורה מחוז  מרכז

 2 בימ"ש רמלה מרכז

 2 סבא-בימ"ש שלום כפר מרכז

 2 בימ"ש שלום נתניה מרכז

 3 בימ"ש שלום פ"ת מרכז

 5 בימ"ש שלום ראשל"צ מרכז

 1 שמונה  תקרייבימ"ש  צפון

 1 בימ"ש שלום בית שאן צפון

 1 בימ"ש שלום טבריה צפון

 1 בימ"ש שלום צפת צפון

 1 קצריןבימ"ש שלום  צפון

 5 היכל המשפט נצרת צפון

 4 בימ"ש שוקן ת"א ת"א

 8 בימ"ש ת"א ת"א

 1 בימ"ש הרצליה ת"א

 1 בימ"ש בת ים ת"א

 97 כ"סה  
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 נתונים טכניים של הציוד המוצע : י"בנספח 
 

 האפיוןהטכני המפורט בפרק  המפרט פי על המבוקשות הקטגוריות לכל מלא מענה בהצעתו יכלול המציע
 (2במסמכי המכרז  )פרק 

 
 המפורט המכונה נתוני דף את המציע ימלא זה מכרז במסגרת המציע ידי על המוצעת משולבת מכונה לכל .1

 .להלן

 על המוצעת מכונה לכל לצרף המציע על בנוסף, היצרן בדף שמופיעים כפי המכונה נתוני פי על ימולא הדף .2
 .האנגלית בשפה ,היצור בארץ שמפורסם כפי המקורי היצרן קטלוג את ידו

 תקינה מכון או הישראלי התקנים מכון של תקן תו אישורי ידו על המוצעת מכונה לכל לצרף המציע על .3
 .לנדרש בהתאם ל"בינ

 כך על הערה המציע יציין ,הנתונים בדף להגדרתה מעבר מסוימת תכונה לפרט מעוניין והמציע במידה .4

 .ידו על המוצעת התכונה של מפורט תיאור הנתונים עמוד בסוף ויצרף ,נוסף יתר פרוט שקיים
 

 :והדפסה מפרט טכני מינימלי למכונות צילום
 מאפיין

 
 דגם מוצע דרישות מינימום

 מכון של תקן בעלת אישור תו היצרן שם+ המוצעת המכונה דגם
 תקינה מכון או הישראלי התקנים

 .לנדרש בהתאם ל"בינ

 

 המכונה בה המדינה( יצור מדינת

 )מיוצרת בפועל

  

 ממועד משלוש שנים תפחת לא שנת ייצור
 התקנה

 

  30,000 מומלץ חדשי צילומים/הדפסות טווח
  מותאם למקום ההצבה באתר המכונה של פיזי גודל

  A4 המכונה של צילום משטח

  A4  30  דפי עבור צילום מהירות
 להתקנה אפשריים נייר מגשי כמות

 במכונה
1  

 המכונה עם המסופקת מגשים כמות
 בסיסי בשלב

1  

  נדרש  פידר
  520 (דפים כמות) נייר מגש גודל

 צידי משני צילום ביצוע אפשרות
 העמוד

  נדרש

  1200X1200 / 600X600 (:לסריקה/  להדפסה DPI) רזולוציה
  נדרש  מסמכים שידוך, עריכה, רצוף צילום

  וטלפון USB, רשת קישוריות
  200%-50% זום

  נדרש מצב חסכון אנרגיה
  שניות 8 -מתחת ל זמן להדפסת דף ראשון

  נדרש Energy starעמידה בתו 

  נדרש RoHSדירקטיבת עמידה ב
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 12/20מכרז מס' 
 מכונות צילום והדפסה לשימוש קהל באי בתי המשפטה ותחזוקת אספק

 

 דיווח כמות ההדפסות והצילומים שבוצעו בכל מכונה בכל האתרים  י"ג:נספח 
 

 אתר
מקום 

 דגם המכונה מס' מכונה המכונה
פעימות 

 הערות תקלות חיוב

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


