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 נגב שדות האזורית המועצה

 201770/' מס מכרז

 צילום למכונות אחזקה ושירותי צילום מכונות אספקת שרותימכרז לביצוע 

 

 ואמצעים ניסיון בעלי עצמאיים ספקים בזאת מזמינה נגב שדות האזורית המועצה .1

 השירותים. לביצוע הצעותיהם להגיש, מתאימים

   בתוקף, תבנקאיערבות המחאה או  להצעה לצרף יש, ההסכם על החתימה להבטחת .2

 את ולבצע ההסכם על לחתום יסרב אשר זוכה. 10,000₪ של בסכום, חודשים לשישה

 .ערבותו סכום יחולט, העבודות

 

  ספקוהיא תשמש כהסכם בין המזמין ל זו הזמנה תכלול ספקה ידי על שתוגש ההצעה .3

 שיזכה במכרז.          

 

   ולפיו מוסף ערך מס מרשויות תעודה העתק: הבאים האישורים את לצרף יש להצעה       .4

   מנהל הספקה ולפיו הכנסה מס רשויות אישור; מ"מע לצורך מורשה עוסק הינו  הספק          

 .כחוק חשבונות פנקסי          

 

 . כלשהו למדד צמודים יהיו לא שירותיםה מחירי .5

 רשאית, במכרז המשתתפים בהצעות לדון בבואה כי, לכך מסכים והוא ספקל ידוע .7

 ספק כל של הקודם וניסיונו ויתקו, כישוריו: הבאים הדברים את בחשבון להביא המועצה

 שירותים מתן בעת ספקה לגבי שלילי או חיובי ניסיון; זה במכרז הנדרש מהסוג בשירותים

. ספקה של הפיננסית איתנותו; אחרים וגורמים לרשויות או/ו עצמה למועצה ספקה בידי

, אישורים המכרזים תיבת פתיחת לאחר וגם עת בכל ספקמה לדרוש רשאית המועצה

 לעניין, המועצה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, שונות ואסמכתאות המלצות, תעודות

 .ספקה של הפיננסית והאיתנות הוותק, הניסיון, הכישורים

 ככל, המועצה בתחומי נמצא שעסקו מי או, המועצה תושב ספק של הצעתו תועדף .8

 שאינו ספק של ביותר הטובה ההצעה לעומת 5% מאשר ביותר גבוהה אינה שהצעתו

 .  המקום תושב

 זכאית והינה שהיא הצעה כל או ביותר הטובה ההצעה את לקבל מחויבת אינה המועצה .9

 .ספקים מספר בין הזכייה את לפצל

      .ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין 10

 מזכירת למשרד להגיש יש כנדרש וממולאת ערוכה וכשהיא נספחיה כל על ההצעה את  .11

 שלנתקבל  וחותמת בחתימת חתומה כשהיא המכרזים לתיבת ולהכניסה המועצה

בשעה  27/12/17 חתשע" ט' טבת רבעי ביום מאשר יאוחר לא, המועצה מזכירות

15:00 

 ראש המועצה – תמיר עידאן

mailto:nomi@sdotnegev.org.il


  מזכירות המועצה

 rahel@sdotnegev.org.il.08-9930708. פקס: 08-9938107טלפון: 

 

 

  

 

 דגשים נוספים:

     .שעות 24 הקריאה מזמן תיקונים  לשירות לקריאה עיקובה 1

    תקינה במכונה המכונה תוחלף שעות 24 תוך תקלה תתוקן ולא במידה 

       

 ניירבלבד  למעט ,ב"וכיו סריקה תופי טונרים אספקת, תקלה לכל תיקון כולל השירות 2

  .וסיכות צילום

   .דרישה לפי המועצה במוסדות  יוצבו המכונות

 

    .צילום המכונות לכלל מונע וטיפול שוטפת אחזקה תתבצע לחודש אחת 3
   

        +30  - שוטף תשלום תנאי 4
  

 המועצה מטעם לאחראי המכונות כל שלקריאת המונים  דוחות לתת הספק באחריות 5

  .חודש כל בסוף

         

  זה הסכם תנאי פ"ע ישירות הספר בתי מול יתבצע היסודיים הספר בתי חיוב 6

        

 .לדרישה בהתאם המכונות מכמות לגרוע או להוסיף הזכות את לעצמה שומרת המועצה 7

         

 ההסכם תקופת כל למשך המכונות לכל אחיד יהיה לבן שחור למכונה מונה פעימת מחיר 8

        

  ההסכם תקופת כל למשך למכונה אחיד יהיה בצבע לצילום מונה פעימת מחיר 9

        

  , בכפוף לזכות המועצה לבטל את חתימתו  מיום  שנים לשלוש  תקף יהיה ההסכם 10

   ההסכם כתוצאה מהפרתו היסודות  בידי הספק.           

להלן מפרט למכונות צילום דיגיטליות:

מיקום הצבת המכונותסורקפקסמדפסתח.רשתחוברותחירורהידוקאפיוןצ . בדקהכמות

לובי&&&&צבעוני135

לובי&&&&&&&ש"ל175

בתי ספר+הנדסה+סליגמאן &&&&&&ש"ל875

הנח"ש+הישגים+מוזיקה&&&&ש"ל335

&&&&ש"ל1320

בתי 

ספר+לשכה+רווחה+נוער+חינוך+תחבורה+מזכירות

+סליגמאן

פונקציות
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  נוספות שנתיים לעוד החוזה להארכת לאופציה הזכות את לעצמה שומרת המועצה 10

         

    .ההסכם במהלך שיתווספו מכונות על גם יחולו ההסכם תנאי 11

       

 לצילום___________  לבן שחור לצילום מ"מע כולל חודשי לתשלום ההצעה מחיר 12

        ______________. צבעוני

  

 לתצלום לפעימה אגורות 45.  לבן שחור לצילום לפעימה אגורות 6 על תעלנה לא ההצעות 13

   .צבעוני

        

   050-8111069 בטלפון עשוש לשחר לפנות ניתן הבהרה או שאלה בכל 14

       

  חובה - העסק בחותמת לחתום ונוסף ההצעה הטופס ג"ע מחירים לרשום יש 15

        

        לעמוד יידרש בו, ההסכם חתימת מרגע שנה חצי של ניסיון לתקופת יעמוד הזוכה ספקה 16

       .המועצה רצון שביעותל התנאים בכל

   

 הספק אישור

 היטב עיינתי, בה הנזכרים המכרז מסמכי וכן זו הזמנה לידי שקיבלתי בזאת מאשר מ"הח אני

 .עלי המקובל תוכנה את הבנתי בהזמנה

 ספקה חתימת           

___________ 
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