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 03/2022מכרז פומבי מס' 

  צילום מכונות ותיקון אחזקה ,לאספקה

 מג'דל שמס המקומית  למועצה

 
' מס פומבי במכרז מחיר הצעות בזאת מזמינה, מועצה מקומית מג'דל שמס, )להלן: "המועצה"(, המזמינה .1

 המפרט לפי ומחלוקותיה המועצה בבנייני הממוקמותלאספקה, אחזקה ותיקון מכונות צילום  ,03/2022
 . ב"המצ

 ניהול על ואישור התאגדות תעודת או/ו מורשה עוסק או/ו פטור עוסק תעודת אישור להצעתו לצרף המציע על .2
 . במקור מס ניכוי על ואישור כחוק ספרים

 . עבודתו מתוקף אליו להיקלע העלול אינטרסים או/ו עניינים ניגוד מכל יימנע המציע .3
 . מעביד-עובד יחסי ישררו לא למזמינה המציע בין .4
 . בלבד המציע ידי על יסופק השירות .5
 . בהצעתו הנקוב למחיר מעבר כלשהו לתשלום זכאי יהיה לא והמציע המציע הוצאות כל כוללת ההצעה .6
 . מההזמנה נפרד בלתי חלק מהווה ב"הרצ ההסכם .7
 . מ"מע כולל לא הצעתו את להגיש המציע על .8
. 0021: שעה 01/02/2022 :מיום יאוחר לא  aiman69@gmail.com   למייל להעביר ניתן הבהרה שאלות .9

 . מכרז מספר לציין יש הנושא בשורת
 בכל יוחזרו שלא₪   500 תמורת הרגילות העבודות בשעות הגבייה ממחלקת המכרז מסמכי את לרכוש ניתן .10

מג'דל  המקומית המועצה לחשבון בנקאית בהעברה תשלום לבצע וניתן. להצעה לצרף יש הקבלה את, מצב
 . להצעה לצרף יש ההעברה אישור את 5035 חשבון' מס, 744 סניף, 12 בנק' מס, הפועלים בנק שמס,

 מג'דל שמס ולהוריד את המכרז מהאתר. המקומית המועצה באתר המכרז מסמכיב לעיין ניתן .11
 רשויות עם התקשרות. דומה שימוש היקף עם ללקוחות התקשרות דרכי כולל ממליצים רשימת יצרף המציע .12

 . חיובית להמלצה בכפוף יתרון יהווה השימוש בהיקף דומות
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 טונר כולל, המידי לשימושה וצילום הדפסה מכונות הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך לרשות יספק הזוכה .13

 : הבא המפרט לפי, בקשתה לפי וצבע

 מיקום כמות תאור מוצר
צורך 
 צבע בפקס

גודל 
 נייר

ממוצע 
שחור 

 לבן
ממוצע 

 צבע

 M3645idnמכונת צילום קיוסרה 
 או 

 3דור  IR 527Iמכונת צילום קנון 
 או משהו שווה ערך

4 

 גזברות
מחלקת 

 גבייה 
 פרנקו וייס

מחלקת 
 רווחה

   A4 10000 שחור פקס

 A3 BIZHUBמכונת צילום קוניקה 
C224E 

 או
 A3 CANONמכונת צילום צבעונית 

c3826 
 או משהו שווה ערך

3 

מרכז 
 הפעלה

מחלקת 
 חינוך

 הנדסה

 A3 5000 1,200 צבע פקס

 i-SENSYS Xמכונת צילום קנון 
C1127iF 

 או 
 A4 Kyoceraמדפסת צבע משולבת 

ECOSYS M6630CIDN   
 צילום, הדפסה, סריקה ופקס

 או משהו שווה ערך

2 
 1קומה 

 מח'
 גבייה/רוז

 A4 1000 800 צבע פקס

       9          
  
16,000  2,000 

 
 הערה: הזוכה יספק מוצרים מהדגם הרשום ברשימה שלעיל ו/או מוצר שווה ערך

 
 משנת  מחודשותחדשות ו/או  יהיו למועצה שיסופקו המכונות .14
 . כללי ותיקון השמשה בדיקת שעברו לאחר, מעולה במצב שהן ובתנאי 2021 .15
. המזמינה של ודרישתה צריכתה פי עלוחלקים  צבע ,טונרים, שוטפת תחזוקה כולל המחיר, ספק הסר למען .16

 בשעות פיזית או/ו מרחוק קריאות, המזמינה לקריאות מענה ויספק שוטף באופן במכונות יטפל הזוכה כן כמו
 .הרשות פעילות

 :הבא( SLA) הזמנים בלוח לעמוד מחויב יהיה הזוכה .17

 שעות 12 תוך מרחוק לקריאה מענה. 
 קריאה מפתיחת שעות 24 תוך, צבע או טונר אספקת . 

 התברר הטכנאי ובהגעת במקרה. שעות 48 תוך טיפול ומתן פיזית בהגעה שירות לקריאת מענה 
 .שעות 24 בעוד יתארך המענה, במכונה חלקים בהחלפת צורך ויש בתקלה לטפל ניתן שלא

 עבודה ימי 2 תוך, תקולה מכונה במקום מחודשת או/ו חדשה מכונה אספקת . 

 וללא שעות 48תוך  תוחלף, תקלה כל או/ו טכניות תקלות עקב פעמים 3 עד שתתוקן מכונה 
 . התניה כל וללא המזמינה של בקשה וללא דיחוי או/ו שיהוי

 . השונים לעדכונים בהתאם למכונות וקשוחות תוכנה עדכוני יספק הזוכה .18
 . הצורך פי על. MAIL2FAX -ו FAX2MAIL בשירותי תמיכה יספק הזוכה .19
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 השירות והטמעת, למייל סריקה לרבות,   OFFICE 365 כולל MICROSOFT 365   לשירותי יתממשק הזוכה .20
 וניהול,   DC\AD או  AZURE AD לשרתי  התממשקות. המזמינה/המועצה עובדי שבשימוש המחשבים בכלל

 הדפסה לרבות, כלליות הרשאות
 . מדויק באופן וההוצאות השוטף השימוש אחר ובקרה ניטור .21
 . 13כמפורט בטבלה מסעיף  המדפסות לכל בחודש לפעימות תתחייב המועצה .22
 חלקי כל אחריות, טבעי בבלאי המתכלים החומרים כל אספקת, המדפסות התקנת כוללת המונה פעימות .23

 . באתר טכנאי ושרות  HELP DESK טלפוני ושירות, המכונות
 ההזמנה את לבטל אף רשאית והיא אחרת הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל חייבת לא המועצה .24

 .  לנכון שתראה שלב בכל הצעות לקבלת
 .         מראש הודעה ולפי% 25 עד ההתקשרות היקף את להקטין או להגדיל רשאית המועצה .25
, דל שימוש בהן שיש או/ו בשימוש צורך בהן שאין מכונות החזרת או/ו מכונות הוספת לבקש רשאית המועצה .26

 . להזמנה או/ו להסכם כלשהי הפרה יהווה לא והדבר ההתקשרות בתקופת
 מג'דל שמס בכפר סניף יש שלעסקיו או/ו מג'דל שמס תושב ידי על תקבלתש הצעה להעדיף רשאית המועצה .27

  .מג'דל שמס תושב שאינו מציע ידי על שהוצעה ביותר הזולה ההצעה מסך 3% על עולה אינו שסכומה ובתנאי
 מקצועית אחריות ביטוח בפוליסת, חשבונו על, ידו על המועסקים והעובדים עצמו את לבטח מתחייב הזוכה .28

 תוך המזמינה לידי יימסר מהפוליסה העתק'. ג צד כלפי אחריות הכוללת ההסכם לתקופת בה צד שהמזמינה
 .  ההסכם חתימת מיום שבועיים

 בלשכת המכרזים לתיבת ידנית מסירה י"ע 14:00 השעה עד 06/02/2022 יום הוא ההצעות לקבלת אחרון מועד .29
 (. המציע וחותמת חתימתו עם חתומה תהיה ההצעה) סגורה במעטפה המועצה ל"מנכ

 

 

 ,בברכה
 

 דולאן אבו סאלח
 המקומית המועצה ראש
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  :תנאי המכרז 
 

 . מההזמנה נפרד בלתי חלק מהווה ב"הרצ ההסכם .1
 . מ"מע כולל לא הצעתו את להגיש המציע על .2
 התפקידים לבעלי שיתאפשר כך מקוונת בצורה למזמינה ובקרה ניטור, מעקב אפשרות לתת המציע על .3

 דיגיטלי בממשק זאת וכל. ועוד קריאות תקלות, הפעימות מספר אחרי לעקוב בוחרת המזמינה אשר במועצה
 . ידניות קריאות ידי על ולא

 גורמים של( ומטבעות, נטען כרטיס, אשראי כרטיס) בתשלום הדפסה של אפשרות הוספת לאפשר המציע על .4
 . נוספים מקומות להוספת אפשרות עם מראש המועצה ידי על שייבחרו במקומות חיצוניים

 רשויות עם התקשרות. דומה שימוש היקף עם ללקוחות התקשרות דרכי כולל ממליצים רשימת יצרף המציע .5
 . חיובית להמלצה בכפוף יתרון יהווה השימוש בהיקף דומות

 טונר כולל, המידי לשימושה וצילום הדפסה מכונות הזכייה על ההודעה מיום ימים 7 תוך לרשות יספק הזוכה .6
 : הבא המפרט לפי, בקשתה לפי וצבע

 

 מיקום כמות תאור מוצר
צורך 
 צבע בפקס

גודל 
 נייר

ממוצע 
שחור 

 לבן
ממוצע 

 צבע

 M3645idnמכונת צילום קיוסרה 
 או 

 3דור  IR 527Iמכונת צילום קנון 
 או משהו שווה ערך

4 

 גזברות
מחלקת 

 גבייה 
 פרנקו וייס

מחלקת 
 רווחה

   A4 10000 שחור פקס

 A3 BIZHUBמכונת צילום קוניקה 
C224E 

 או
 A3 CANONמכונת צילום צבעונית 

c3826 
 או משהו שווה ערך

3 

מרכז 
 הפעלה

מחלקת 
 חינוך

 הנדסה

 A3 5000 1,200 צבע פקס

 i-SENSYS Xמכונת צילום קנון 
C1127iF 

 או 
 A4 Kyoceraמדפסת צבע משולבת 

ECOSYS M6630CIDN   
 צילום, הדפסה, סריקה ופקס

 או משהו שווה ערך

2 
 1קומה 

מח' 
 גבייה/רוז

 A4 1000 800 צבע פקס

       9          
  
16,000  2,000 

 
 הזוכה יספק מוצרים מהדגם הרשום ברשימה לעיל ו/או מוצר שווה ערךהערה: 

 
 שעברו לאחר, מעולה במצב שהן ובתנאי 2021משנת  מחודשות חדשות ו/או יהיו למועצה שיסופקו המכונות .5

 .  כללי ותיקון השמשה בדיקת

 
 
 

 כן כמו. המזמינה של ודרישתה צריכתה פי על וצבע, טונרים, שוטפת תחזוקה כולל המחיר, ספק הסר למען .6
 בשעות פיזית או/ו מרחוק קריאות, המזמינה לקריאות מענה ויספק שוטף באופן במכונות יטפל הזוכה

 .הרשות פעילות
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 :הבא( SLA) הזמנים בלוח לעמוד מחויב יהיה הזוכה .7

 שעות 12 תוך מרחוק לקריאה מענה. 
 קריאה מפתיחת שעות 24 תוך, צבע או טונר אספקת . 
 התברר הטכנאי ובהגעת במקרה. שעות 48 תוך טיפול ומתן פיזית בהגעה שירות לקריאת מענה 

 .שעות 24 בעוד יתארך המענה, במכונה חלקים בהחלפת צורך ויש בתקלה לטפל ניתן שלא
 עבודה ימי 3 תוך, תקולה מכונה במקום מחודשת או/ו חדשה מכונה אספקת . 

 או/ו שיהוי וללא מיד תוחלף, תקלה כל או/ו טכניות תקלות עקב פעמים 3 עד שתתוקן מכונה 
 . התניה כל וללא המזמינה של בקשה וללא דיחוי

 . השונים לעדכונים בהתאם למכונות,  והקשחות תוכנה עדכוני יספק הזוכה .8
 . הצורך פי על. MAIL2FAX -ו FAX2MAIL בשירותי תמיכה יספק הזוכה .9

 השירות והטמעת, למייל סריקה לרבות,   OFFICE 365 כולל MICROSOFT 365   לשירותי יתממשק הזוכה .10
 וניהול  AD\DC או azure ad לשרתי  התממשקות. המזמינה/המועצה עובדי שבשימוש המחשבים בכלל

 הזוכה, ספק הסר למען. מדויק באופן וההוצאות השימוש אחרי ובקרה ניטור הדפסה לרבות, כלליות הרשאות
  office 365 להטמעת צורך שיש במקרה מענה לספק נדרש זאת עם יחד,  office 365 שירותי על אחראי אינו
 קבצים שרת ולתוך, לפקס, למייל סריקות, בענן לתיקיות סריקה, והדפסה סריקה כגון, הצילום מכונות מול

 '. וכו מיקרוסופט מבוסס
 . 6כמפורט בטבלה מסעיף  המדפסות לכל בחודש לפעימות תתחייב המועצה .11
 חלקי כל אחריות, טבעי בבלאי המתכלים החומרים כל אספקת, המדפסות התקנת כוללת המונה פעימות .12

 . באתר טכנאי ושרות  HELP DESK טלפוני ושירות, המכונות
 

 שימוש בהן שיש או/ו בשימוש צורך בהן שאין מכונות החזרת או/ו מכונות הוספת לבקש רשאית המועצה .13
 .להזמנה או/ו להסכם כלשהי הפרה יהווה לא והדבר ההתקשרות בתקופת, דל

 
ככל שנבחר זוכה בלעדי אשר בוטלה זכייתו מכל סיבה כלשהי וככל שתופסק ההתקשרות עם הספק הזוכה  .14

לאחר החתימה על ההסכם או בגין אי החתימה על הסכם התקשרות או מכל סיבה אחרת, תהא המועצה 
כאילו היה הזוכה במכרז בהתאם רשאית לפנות למציע שדורג במקום השני במכרז, )להלן: "כשיר שני"(, 

 ובכפוף העמידה בתנאי המכרז.
 

 
                                                                                                                     ___________ 

 חתימת המציע                                                                                                                     
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 ' א נספח

 מחיר הצעת טופס

 מיקום כמות תאור מוצר
צורך 
 צבע בפקס

גודל 
 נייר

ממוצע 
שחור 

 לבן
ממוצע 

 צבע

מחיר 
פעימה 
 בשחור

מחיר 
פעימה 
 בצבע

סה"כ 
כולל 
מע"מ 
 בחודש

 M3645idnמכונת צילום קיוסרה 
 או 

 3דור  IR 527Iמכונת צילום קנון 
 או משהו שווה ערך

4 

 גזברות
מחלקת 

 גבייה 
 פרנקו וייס

מחלקת 
 רווחה

         A4 10000 שחור פקס

 A3מכונת צילום קוניקה 
BIZHUB C224E 

 או
 A3מכונת צילום צבעונית 

CANON c3826 
 או משהו שווה ערך

3 

מרכז 
 הפעלה

מחלקת 
 חינוך

 הנדסה

       A3 5000 1,200 צבע פקס

 i-SENSYS Xמכונת צילום קנון 
C1127iF 

 או 
 A4מדפסת צבע משולבת 
Kyocera ECOSYS 

M6630CIDN   
 צילום, הדפסה, סריקה ופקס

 או משהו שווה ערך

2 
 1קומה 

מח' 
 גבייה/רוז

       A4 1000 800 צבע פקס

 סה"כ התחייבות לחודש  9       
 
16,000  2,000       

 

 
 הזוכה יספק מוצרים מהדגם שברשימה לעיל ו/או מוצר שווה ערךהערה: 

 

 שירות +דיו החלפת +בתקלות וטיפול שוטפת תחזוקה +המכונות השכרת עלות כולל המחיר
 

 : המציע פרטי

 : _________________________מלא שם

 :___________________________כתובת

 : ______________נייד

 

 ____________________ :המציע וחותמת חתימה
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 03/2022מכרז פומבי מ' 
 

 ' ______מס עבודות ביצוע הסכם
 ______ לשנת_____  לחודש____ ביום  במג'דל שמס ונחתם שנערך

 
 

 דל שמס'מג המקומית המועצה:        בין
 1243800 מג'דל שמס - 1ת.ד                
 "(המזמינה"להלן: )               

 אחד מצד
 _______________________:     לבין

 _______________________ 
 _______________________ 

 
 "(השירות נותן" להלן:)             

 שני מצד
 

אספקה, אחזקה  השירות נותן מתחייב לפיה, 02/2022'  מס פומבי במכרז מחיר הצעת למזמינה השירות נותן :ו הואילו 
, מכרזה במסמכי כמפורט והכלומחלקותיה,  דל שמס'במג המקומית המועצה בבנייניותיקון מכונות צילום 

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווים"( העבודות:" להלן) ובהצעה, זה חוזהב
 

    העבודות בביצוע מטעמו שיועסקו השירות נותני/  והעובדים הוא כי מצהיר השירות נותן    :ו והואיל
 .בהצעה  המפורטות העבודות את לבצע דין כל י"עפ ורשאים מוסמכים, ניסיון בעלי 

 
  בין מעביד – עובד יחסי לייצור כדי זה הסכם י"עפ בהתקשרות אין כי מצהירים הצדדים שני:   ו והואיל

 .העבודות בביצוע ידו על שיועסק מי או/ו השירות נותן לבין המזמינה  
 
 
 
 

    :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, ךלכ אי
            

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1
 

 י"ע או/ו  המועצה ל"ממנכ שיקבל הנחיות ולפי בהצעה כמפורט השירות את לתת מתחייב השירות נותן .2
 . לכך שהוסמך מטעמו מי

 
 . בשירות שיחול שינוי כל על בכתב אישורה את ולקבל למזמינה מיד להודיע מתחייב השירות נותן .3

 
 הזכויות כל את הכולל במועד שכרם מלוא את ידו על המועסקים לעובדים לשלם מתחייב השירות נותן .4

 .דין כל י"עפ זכאים הם להן והתוספות
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 :נותן השירות יספק למועצה את המכונות כמפורט שלהלן .5

 

 מיקום כמות תאור מוצר
צורך 
 צבע בפקס

גודל 
 נייר

ממוצע 
שחור 

 לבן
ממוצע 

 צבע

 M3645idnמכונת צילום קיוסרה 
 או 

 3דור  IR 527Iמכונת צילום קנון 
 או משהו שווה ערך

4 

 גזברות
מחלקת 

 גבייה 
 פרנקו וייס

מחלקת 
 רווחה

   A4 10000 שחור פקס

 A3 BIZHUBמכונת צילום קוניקה 
C224E 

 או
 A3 CANONמכונת צילום צבעונית 

c3826 
 או משהו שווה ערך

3 

מרכז 
 הפעלה

מחלקת 
 חינוך

 הנדסה

 A3 5000 1,200 צבע פקס

 i-SENSYS Xמכונת צילום קנון 
C1127iF 

 או 
 A4 Kyoceraמדפסת צבע משולבת 

ECOSYS M6630CIDN   
 צילום, הדפסה, סריקה ופקס

 או משהו שווה ערך

2 
 1קומה 

מח' 
 גבייה/רוז

 A4 1000 800 צבע פקס

       9          
  
16,000  2,000 

 
 נותן השירות יספק מוצרים מהדגם שברשימה לעיל ו/או מוצר שווה ערך

 שירות +דיו החלפת +בתקלות וטיפול שוטפת תחזוקה +המכונות השכרת עלות כולל המחיר        

 
 )כולל מע"מ( ₪ בתמורה למתן השירות המועצה תשלם לנותן השירות סך של: __________  .6

 כולל מע"מ.₪ )במילים: ____________________________(, 
 

 במקור מס חשבונית הצגת כנגד מטעמו מי או/ו המועצה ל"מנכ באישורהתשלומים יועברו לנותן השירות  .7
 .המזמינה י"ע שאושרה ולאחר"( התמורה: "להלן)
 

 כמו. המזמינה של ודרישתה צריכתה פי על וצבע, טונרים, שוטפת תחזוקה כולל המחיר, ספק הסר למען .8

 שירות באמנת ועמידה. המזמינה לקריאות מענה ויספק שוטף באופן במכונות יטפל השירות נותן כן

(SLA )הבאה: 

 .שעות 12 תוך מרחוק לקריאה מענה 8.1

 . קריאה מפתיחת שעות 24 תוך, צבע או טונר אספקת 8.2

 ניתן שלא התברר הטכנאי ובהגעת במקרה. שעות 48 תוך טיפול ומתן פיזית בהגעה שירות לקריאת מענה 8.3

 .שעות 24 בעוד יתארך המענה, במכונה חלקים בהחלפת צורך ויש בתקלה לטפל
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 . עבודה ימי 3 תוך, תקולה מכונה במקום מחודשת או/ו חדשה מכונה אספקת 8.4

 של בקשה וללא דיחוי או/ו שיהוי וללא מיד תוחלף, טכניות תקלות עקב פעמים 3 עד שתתוקן מכונה 8.5

 . המזמינה

 

 מאת לפיצוי זכאית תהיה המזמינה, לעיל 6 בסעיף המנויים ובסעיפים השירות באמנת עמידה אי של מקרה בכל .9

 .השירות אמנת לפי מענה במתן איחור או/ו חריגה כל בגין השירות נותן

 

. _____________ :ליום ועד _________________ :מיוםאחת, החל  הלשנ הינה ההתקשרות תקופת .10

 ובסך אחת שנה בת תקופה כל, נוספות תקופות ארבעל זה הסכם להאריך הזכות את לעצמה שומרת המזמינה

 .המקורי שבהסכם ההתקשרות תקופת כולל)חמש שנים(,  שנים 5 עד הכל

 

 המועצה ל"מנכ י"ע המאושר החשבון קבלת מיום ימים 45+ שוטף השירות לנותן המזמינה י"ע תשולם התמורה .11

 .לכך שהוסמך מטעמו מי או

 

 מצד להסכם הפרה יהווה ולא, השירות מתן להפסקת עילה יהווה לא נוספים ימים 30 ב התמורה בתשלום איחור .12

 . המזמינה

 

 הפרה יהווה לא והדבר, מראש ימים 30 בכתב בהודעה עת בכל לסיומו זה הסכם להביא רשאית המזמינה .13

 . בפועל ההתקשרות סיום ליום עד זכאי הוא לה לתמורה לתשלום זכאי יהיה השירות נותן. מצידה להסכם

 

 והדבר. השונים וצרכיה דעתה שיקול פי על וזאת המדפסות במספר להוסיף או/ו להוריד רשאית המזמינה .14

 .  מצידה להסכם כלשהי הפרה יהווה לא

 

 מצידה כהפרה יחשב שהדבר מבלי זה הסכם לבטל רשאית תהיה המזמינה, זה בהסכם האמור אף על .15

 :הבאים מהמקרים יותר או אחד בכל זה להסכם

 .העבודות את לבצע השירות נותן כשירות פקעה  אם .א

 אחר ומילוי העבודות בביצוע יסודי באופן התרשלו מטעמו העובדים אחד או/ו השירות נותן .ב

 .זה הסכם י"עפ התחייבויותיו

 אינטרסים או/ו עניינים ניגוד של במצב עצמם את העמידו מטעמו העובדים או/ו השירות נותן .ג

 .העבודות בביצוע הקשור בכל

 סיבה כל ללא רציף באופן בביצועם השתהה או לבצעם חדל, העבודות ביצוע עכב השירות נותן .ד

 .מוצדקת

 

 . זה להסכם  י"עפ התחייבויותיו מלוא אחר מילא לא השירות נותן .ה
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 . לעיל 6 בסעיף הרשומה( SLA) השירות באמנת עמד לא השירות נותן .ו

 

 אחריות ביטוח בפוליסת, חשבונו על, ידו על המועסקים והעובדים עצמו את לבטח מתחייב השירות נותן .16

 '. ג צד כלפי אחריות הכוללת ההסכם לתקופת בה צד שהמזמינה מקצועית

 

 את תעביר שהמזמינה מראש מסכים השירות נותן, לעיל 13 בסעיף המנויים, ל"הנ מהמקרים מקרה בכל .17

 תהיה והמזמינה לכך להתנגד זכות תהיה לא השירות ולנותן, אחר לגורם, זה הסכם נשוא, העבודות ביצוע

 העבודה בוצעה לא או/ו העבודה בוצעה לא בו יום כל בגין השירות נותן מאת₪  800 בסך לפיצוי זכאית

 .האחר הגורם ידי על העבודה חידוש ליום עד עוכבה או

 

 

 

 
 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 
 
 
 
 

             ________________________          _________                                      ______________ 
 ראש המועצה               גזבר                    חשב מלווה

  השירות נותן                                                                                                             המזמינה
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור היועמ"ש:
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 כדין מינימום שכר ובדבר זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר

 1976 - תשל״ו, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 אהיה וכי האמת להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר,  _____________ .ז.ת ________________ הח״מ אני
 :כדלקמן, בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 במכרז  הצעה הגיש אשר(, המציע - להלן) המציע אצל ____________________________ כ משמש אני .1
  המחיר הצעת נשוא העבודות לביצוע"(, המזמינה: "להלן) דל שמס'מג מקומית מועצה פרסמה אשר 03/2022 'מס

 .ובעבורו בשמו זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך, "(המחיר הצעת" – להלן)
לאספקה, אחזקה ותיקון מכונות  03/2022מהמכרז מס'  נפרד בלתי וכחלק בתמיכה זה תצהיר עושה הנני .2

             צילום
         

 :בתצהיר זה .3

 תאגיד או בו השליטה בעל גם - אדם בני חבר הוא המציע אם. המציע ידי על שנשלט מי - זיקה״ ״בעל
 לאלו פעילותו ובתחומי בהרכבו הדומה תאגיד או, המציע אצל השליטה בעל שבשליטת

 .העבודה שכר תשלום על המציע מטעם מאחראי מי או, המציע של

 .1981-התשמ״א( רישוי) הבנקאות בחוק כהגדרתה - ״שליטה״

 יש] למציע זיקה בעל וכל אנוכי,  המחיר בהצעת ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .4
 [:המתאימה במשבצת X לסמן

 31 - התשס״ג, בחשון כ״ה יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא □
 1991-התשנ״א(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי, 2002 באוקטובר

 ;1987-התשמ״ז, מינימום שכר חוק לפי או/ו

 לפי, 2002 באוקטובר 31 - התשס״ג בחשון כ״ה יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו □
 שכר חוק לפי או/ו 1991-התשנ״א(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק

 לפחות אחת שנה חלפה,  המחיר בהצעת ההצעות להגשת האחרון במועד אך, 1987-התשמ״ז, מינימום
 ;האחרונה ההרשעה ממועד

 ה״ה,  _______________  עו״ד בפני ה/הופיע ___________  ביום כי, לאשר הריני       

 _____________________________ , 
 לעונשים ה/צפוי תהא/יהא וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר,  _________ .ז.ת

 .בפניי עליו מה/וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפניי ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם, בחוק הקבועים

 חתימה וחותמת עו״ד
  

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .5

 אישור

mailto:info@majdal.co.il


 

 

 

 

 

 
 מועצה מקומית מג'דל שמס

 רמת הגולן 12438מיקוד  1מג'דל שמס, ת.ד. 

T  046981137     F  046982111      E  info@majdal.co.il       W www.majdal.co.il 

 ' ב ספחנ

 1מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה העדר על הצהרה

 
       לכבוד

     דל שמס'מג מקומית מועצה
 "( המזמינה" או/ו" המועצה: "להלן)

 
 .,נ.א.ג
 

 מכרזב הצעתי במסגרת( "המציע" -להלן__________________________ ) ידי על מוגשת זו הצהרה .1
 .  המחיר בהצעת מהצעתי נפרד בלתי חלק ומהווה המזמינה ידי על שפורסם 03/2022 'מס

 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי ביאהה המזמינה כי בזאת מצהיר הנני .2
 :לקמןכד  הקובע 1958 - ח"תשי(, האזוריות המועצות) המקומיות המועצות צול( א)ב 89 סעיף .א

 אחוזים עשרה על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר"
 עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו

 .אחות״ או אח, בת או בן, הורה, זוג ןב - ״קרוב״, זה לעניין, המועצה
 המקומיות  ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של( א) 12 כלל .ב

 :הקובע
 רחב  - מועצה״ ״חבר, זה לעניין. המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה ״חבר

 .בו יטהלש בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה
 :כי הקובע 1958-ח"תשי(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 59 סעיף .ג

 כל,  שותפו או סוכנו, זוגו-בן ידי על אול עצמוב, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה לא"
 לעובד שיש  לעניין פרט, בשמה או למענה המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק

 שירות קבלת בדבר לחוזה ופרט המועצה עובדי של הכללי בהסכם או שלו העבודה בהסכם
 .״מספקת שהמועצה מהשירותים

 : כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם .3

, הורה, זוג בן: לי אין"(  המועצה)" מג'דל שמס מקומית מועצה מליאת חברי או/ו המועצה מנהלי בין .א
 .שותף או סוכן  לו שאני מי לא ואף אחות או אח, בת או בן

 או בהונו אחוזים עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר אין .ב
 .בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו

 .במועצה העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין .ג
 הקרבה את פרט: לעיל 3 בסעיף המפורטים הקרבה סוגי מבין איזה לי יש .4

            
 נמנה שאינו מסוג המועצה או/ו המועצה לעובד או/ו המועצה מליאת לחברי או/ו הנהלה לנציגי קרבה לי יש .5

 הקרבה את פרט: לעיל 3 בסעיף המפורטים הקרבה סוגי על
            

 לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה כי לי ידוע .6
 .נכונה

 .אמת וינה זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .7
 

 :_____________________המציע של חתימה מורשה חתימת:_______________ תאריך

  ד"עו אישור

  בפניי חתמו החתימה מורשה כי מאשר אני

 (.וחותמת חתימה: _______________ )ד"עו אישור
 

                                                 
 

mailto:info@majdal.co.il


 

 

 

 

 

 
 מועצה מקומית מג'דל שמס

 רמת הגולן 12438מיקוד  1מג'דל שמס, ת.ד. 

T  046981137     F  046982111      E  info@majdal.co.il       W www.majdal.co.il 

 
                  נספח ג                       נוסח הערבות הבנקאית 

 
 לכבוד 
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 א.נ., 

 
 

  ............ערבות בנקאית  מס' .........הנדון : 
 
 
 
 לפי בקשת ______________________)להלן המבקש(  .1

 
₪ , )חמשת אלפים( ₪  5,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של       

 .03/2022פומבי מס' שנדרש מאת " המבקש " עפ"י מכרז  ("סכום הערבות" :להלן)
 
 שלם נימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו אנו  לפי דרישתכם הראשונה לא יאוחר מעשרה .2

לכם כנגד החזרת כתב ערבות זה כל סכום עד "לסכום הערבות" מבלי להטיל עליכם חובה 
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 
יך הזה תהיה בטלה ולאחר התאר בלבד, 30/04/2022: ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3

 ומבוטלת. 
 

כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו או בכל סניף אחר של הבנק לא יאוחר      מהתאריך 
 הנ"ל ברישא לסעיף זה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. 

 
                 ,בכבוד רב

 
 
 

     ---------------------------בנק                                                                
 

 סניף     __________________                                                                            
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