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א.ג.נ., 

הליך חדש   
הדגשים באדום – תוספות לנוסח הקודם 

הנדון:  פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקה והתקנת מכונות משולבות להפקת מסמכים 
ומתן שרותי תחזוקה לחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ  

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין") מבקשת בזאת לקבל הצעה 
למתן שירותי אספקה והתקנת מכונות משולבות להפקת מסמכים ו/או מכונות להפקת מסמכים בלבד 

(להלן: "המכונות") ומתן שרותי תחזוקה לחברה (להלן: "השירות"). 

רקע כללי ומהות ההתקשרות המבוקשת   .1

1.1 להלן רקע כללי על החברה (מידע נוסף יימסר לפי דרישה): 

• 

• 
• 

החברה עוסקת ברכש פחם ושינועו מרחבי העולם אל תחנות הכוח הפחמיות של חברת 
החשמל – תחנת "רוטנברג" באשקלון ותחנת "אורות רבין" בחדרה. 

החברה הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של חברת החשמל. 

החברה מעסיקה כ- 30 עובדים ופעילותה העיקרית הינה בתחומי שוק הפחם והספנות. שני 
השווקים הינם שווקים בינלאומיים גלובליים בעלי מאפיינים ייחודיים. 

מאפייני ההתקשרות   .2
למען הסרת ספק, השירות כולל את כל השירותים הנלווים לשם קבלת מוצר מודפס ו/או סרוק. 

ההתקשרות תכלול אספקה, התקנה והגדרה של המכונות במשרדי החברה ובסניפים.  

תקופת ההתקשרות:  60 חודשים מיום האספקה. 
המכונות יהיו חדשות או מחודשות. 

טכנולוגיית הדפסה של כל המכונות  - "לייזר". 
חומרים מתכלים כגון טונרים, חלקים, שירותי טכנאי, הובלה והתקנה (למעט נייר הדפסה) יסופקו 

בעת הצורך על חשבון המציע. 

Next Business ) NBD תחזוקה שוטפת (ראה להלן) תיקון ואספקה לפי – SLA הסכם שירות

 .(Day

מתן שירותי תחזוקה שוטפת יכללו : 

טיפול בתקלות במערך מכונות הצילום והמכונות באתרי המזמין.    2.1

אספקה והחלפה של כל הרכיבים הנדרשים כולל אספקת מתכלים לכלל המכונות נשוא מכרז   2.2
זה, כמוגדר בנספח א' באתרי המזמין, לרבות: טונרים, תנורים, גומיות, סנסורים וכו' ולמעט 

נייר. 

החלפת מכלולים ע"פ דרישת היצרן לפי כמות מונה והדפסה.   2.3

רכיבים נוספים אותם נדרש להחליף באופן שוטף, על פי הנחיות יצרן המכונות.   2.4
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אחזקה מונעת, לרבות ניקוי, שימון, וכל פעולה אחרת הנדרשת על פי הנחיות היצרן.   2.5

תקופת ההתקשרות והביצוע   .3
תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תהיה למשך תקופה של 60 חודשים (להלן: "תקופת 
ההתקשרות"). המזמין בלבד יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים, בהודעה 
בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ- 10 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לשלוש 
תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסה"כ ב-36 חודשים נוספים, (כל אחת מהתקופות 
לעיל תהיינה להלן: "תקופת האופציה") עד לסך של שמונה שנים, הכול בהתאם להוראות ההסכם 

המצ"ב למסמכי  הפנייה. 

 (SLA) אמנת שירות  .4

רמת שירות נדרשת מרכיב איכות השירות מס"ד 

7 ימי עבודה מיום ההזמנה ע"י נציג המזמין זמן אספקת מוצר 1. 

2 ימי עבודה מיום ההזמנה ע"י נציג המזמין זמן אספקת חומרים מתכלים 2. 

התחלת טיפול ביום פתיחת הקריאה (SMB) טיפול ותיקון בעיית איכות הדפסה במכונה 3. 

 (NBD) סיום טיפול – עד כולל טיפול ותיקון בעיה המשביתה את המכונה4. 

טיפול ותיקון זמני בבעיה שאינה משביתה5. 
את המכונה 

שני ימי עבודה מרגע קבלת הקריאה

טיפול ותיקון קבוע בבעיה שאינה משביתה6. 
את המכונה 

חמישה ימי עבודה מרגע קבלת הקריאה 

תקלה משביתה (*) בתדירות של יותר 7. 
משלוש פעמים בחודש באותה מכונה 

החלפה במכונה חדשה (לא מחודשת) תוך 7 ימי
עבודה. 

(*) תקלה משביתה מוגדרת כתקלה במכונה שבה לא ניתן לבצע הדפסה/צילום מכל סיבה שהיא 
(שאינה מחסור בנייר / טונר / הפסקת חשמל וכו') 

תנאי סף   .5
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים 

להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל. 

תנאי סף כלליים:   5.1

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית     5.1.1
הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי 
החתימה מטעם התאגיד המציע. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת 
למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד 

אחר. 

אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה תקפה למועד הגשת הצעה זו;     .5.1.2

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,    .5.1.3
תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 , וכן 
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על המציע להמציא את כל האישורים התקפים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום 
על תצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז. 

למציע הון עצמי של לא פחות מ-1 מיליון ש"ח ליום 31.12.16 על פי דוחות כספיים   .5.1.4
מבוקרים.  

על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר הון עצמי ליום 31.12.16 או לחילופין   
לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים על ידי רו"ח ליום 31.12.16. 

תנאי סף ניסיון ודרישות מקצועיות:   .5.2

למציע ניסיון מוכח ורציף של חמש שנים לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת   .5.2.1
ההצעות, במתן שירותים דומים לפחות לשלוש חברות – באספקה, אחזקה ותיקון 
של מכונות משולבות ואישיות בארגונים בהיקף המבוקש כדוגמת הצעה זו, בכל 

אחת מאותן השנים.  
המציע יצרף להצעתו פרטי קשר של 3 לקוחות הדומים במהותם לחברה מבחינת 

כמות מכונות / הדפסות. 

יתרון יינתן למציע שהינו שותף עסקי (Business Partner) מול יצרן המכונות   .5.2.2
והמכונות המוצעות על ידו. על המציע לצרף להצעות אישור מיצרן המכונות על כך. 

הספק הזוכה יתחייב להציב את המכונות עד יום 1.1.2018 .   .5.3

מקום הצבת המכונות ומועד התקנתן באתרים יעשה בתיאום עם החברה ומנהלי   . 5.3.1

האתרים. 

הספק הזוכה מתחייב כי עם סיום ההסכם או הפסקתו, יפנה את המכונות שהוצבו   . 5.3.2
על ידו משטח כל אתר ואתר תוך 3 ימי עבודה וישאיר את האזורים בהם הוצבו 

המכונות במצב תקין ושלם, כפי שקיבל אותם. 

על כל מכונה יצוינו במדבקה פרטי הזוכה כולל מספרי טלפון ליצירת קשר, מספר   . 5.3.3
טלפון של מוקד השירות בחברה, וכן שהמכונות והשירות הן באחריותו הבלעדית 

של הזוכה. 
המכונות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג מלבד האמור בסעיף זה, והכל 

בכפוף לאמור בהוראות כל דין. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, 
לפרסם הזמנה חדשה, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון. 

אמות המידה לבחירת ההצעה המיטבית   .6

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה הינן כדלקמן:   6.1

מחיר – 100% 

בהתאם לאמור בנספח ב', הצעת המחיר תכלול תמחור רכיבים כמפורט להלן: 

 ,00066 ו ןלב ורחש בתוספהד ,000180ת וברל(ה נשך שמלת ורישהע וציבר ובער יחמת עצה
   .)עבצבות פסדה

 .ותפסדה 00080,1ל שית נתשות מכלר בעמל /שת פוסנה פסדה לכר ובער יחעת מצה
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 .ותפסדה ,00066 לשית נתשת וכמל רבעע מבצבת פוסנ הסדפ הכלר ובער יחעת מצה

 .יהשכל דהמצה אשיילא ו "מעפת מסולא תל ,םילשקב עבוק ההי ירחימה

יש להדגיש כי שקלול ההצעות שיתקבלו בהליך לצורך בדיקת ההצעה המיטבית מבחינת   6.2
החברה יבוצע על פי כמות שנתית של 180,000 ש/ל וכמות שנתית של 66,000 צבעוני, בתוספת 

חריגה של 10,000 ש/ל ו 5,000 צבעוני. 

ליצרן שהינו שותף עסקי (Business Partner) של יצרן המכונות המוצעות על ידו במסגרת    6.3
הליך זה תוענק עדיפות בשקלול המחיר בשיעור של 5% ביחס למציע שאינו שותף עסקי של 
המכונות המוצעות על ידו בהליך זה. ההעדפה תינתן בדרך של הפחתת 5% מהצעת המחיר 

של מציע שהינו שותף עסקי כאמור לצרכי קביעת המציע הזוכה בלבד. 
יובהר כי הסכום שישולם למציע הזוכה ייקבע על פי ההצעה הזוכה בלבד.   

הערות כלליות   .7

פניה זו לקבלת הצעות נעשית בהליך תחרותי פטור ממכרז פומבי.    7.1

הצעת שכ"ט תכלול את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירות, למעט מע"מ כדין.    7.2

החברה תהיה רשאית בכל עת לפנות למציע לבירורים ו/או לקבלת הבהרות (ללא התייחסות   7.3
למחירים). 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים אשר יקבעו במסגרת קבוצת   7.4
המציעים הסופית (לעניין סעיף זה – בקבוצת המציעים הסופית יכללו כל המציעים שיעמדו 
בתנאי ההליך). בסיום המו"מ יהיה כל מציע, כאמור, רשאי במועד בו תקבע החברה, להגיש 
לתיבת המכרזים הצעה סופית. מציע אשר לא יגיש הצעה נוספת, הצעתו הראשונה תיחשב 
כהצעה סופית. לאחר הגשת ההצעות הסופיות החברה לא תנהל עוד משא ומתן עם 
המציעים. החברה תבדוק את כל ההצעות שיוגשו, לרבות ההצעות הראשונות ותקבל 

החלטתה. 

במקרה בו רק מציע אחד ייכלל בקבוצת המציעים הסופית, החברה תהא רשאית לנהל עמו   7.5
מו"מ ותהא רשאית להחליט כי המציע לא יהא חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים, 
אלא להגישה בכתב או בכל דרך אחרת שתקבע. כמו כן, החברה רשאית להחליט שלא ינוהל 

עמו משא ומתן. 

במקרה בו תוגש הצעה יחידה להליך, או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, רשאית החברה   7.6
להחליט על בחירת ההצעה או על עריכת הליך חדש. 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   7.7

יובהר, כי חזרה מהצעה במסגרת הליך זה לאחר מועד ההודעה על הזכייה בהליך, תהווה   7.8
הפרת חוזה לכל דבר ועניין. הפרת חוזה כאמור תקנה לחברה את הזכות לקבל פיצוי על פי 
כל דין, בגין הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה. כמו כן, במקרה של חזרה מהצעה 
כאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את ההצעה המיטבית הבאה בתור או 

לצאת בהליך חדש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
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מציע שלא זכה בהליך יהיה רשאי, בתוך 14 ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות   7.9
ההחלטה הסופית של החברה, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 
המציעים, בחוות דעת מקצועית שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת 
הזוכה בהליך, ולקבל עותקים ממסמכים אלה, כאמור בסעיף 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, 

התשנ"ג- 1993, למעט:  
בחלקים של ההחלטה או ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף  א. 
סוד מסחרי או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או 

בביטחון הציבור. 
בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות  ב. 
אפשריות שונות לפעולה או להחלטתה של וועדת המכרזים, או הערכת סיכויים 

וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

לאור זכות העיון המוקנית למציעים בהליך על-פי דין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות   7.10
עיון בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעה, 

נדרש לסמן את החלקים החסויים בהצעתו ולציין את הנימוקים הרלוונטיים לחיסיון.  

חלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינו לגביהם הנימוקים   7.11
לחיסיון יחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות 
למציע כדי לברר אם חלקים בהצעתו חסויים ו/או את הנימוקים לחיסיון, במקרה שאלו לא 

צוינו בהצעתו.  

יובהר כי בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות   7.12
ועדת המכרזים של החברה, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. 

בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה 
לכל מציע אשר יבקש גילוי כאמור. 

מציע יהיה מנוע ומושתק מלטעון כי הוא זכאי לעיין בהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים   7.13
לאלה אשר סומנו כסודיים בהצעתו. 

מתן זכות עיון כאמור לעיל יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך 350 ₪ כולל מע"מ.   7.14

אין לערוך כל מחיקות ושינויים במסמכי ההליך ואין להוסיף תנאים, תניות, בקשות או   7.15
הסתייגויות מחיקות, שינויים, תוספות ע"ג המסמכים. יש לערוך כל תוספת  ו/או בקשות 
במסמך נפרד. הסתייגויות או בקשות לשינויים יקנו לחברה זכות לפסול את ההצעה, או 
לחלופין, להתנות את שקילת ההצעה בהסרת המחיקות, השינויים, התוספות, ההסתייגויות 

ו/או הבקשות, תוך פרק זמן שייקבע ע"י החברה. 

נוסף לכל המקרים האחרים שבהם החברה רשאית לבטל את ההליך על-פי דין, לחברה תהיה   7.16
זכות לבטל את ההליך, בכל שלב שהוא, בכל אחד מהמקרים הבאים: 

מקרים שבהם מצאה החברה שהתקיים פגם מהותי בהליך הוצאת/ניהול ההליך או  א. 
בהליך בחירת ההצעה הזוכה או ההצעה שהייתה אמורה להיות הזוכה. 

במקרים שבהם גילתה החברה טעות או חסר במפרט או בתנאים המוקדמים  ב. 
להשתתפות, לאחר הוצאת ההליך. 

חל שינוי נסיבות או השתנו צורכי החברה באופן המצדיק, לדעת החברה, ביטול ההליך.  ג. 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם תיאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  ד. 

המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. 

מסיבות תקציביות ו/או ביצוע עצמי.  ה. 
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החברה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו ו/או למי מטעמו בקשר לביטול   7.17
ההליך בנסיבות המפורטות לעיל ובנסיבות אחרות שבהן היא רשאית לבטל את ההליך על-

פי דין. אם יוחלט בחברה על ביטול ההליך, הודעה מתאימה תימסר למציעים. 

החברה רשאית שלא לרכוש ו/או לממש ו/או לנצל כמות כלשהי של שירותים ו/או חלקי   7.18
סעיף בהליך ו/או בהזמנה. 

החברה תהא רשאית, בכל עת, לא לקבל הצעת משתתף בהליך, בהתאם לשיקול דעתה   7.19
הבלעדי, אם על-פי הערכת החברה באשר לאיתנותו הפיננסית של המשתתף יימצא כי אינה 
מתאימה למתן השירות ולאספקת המוצרים הנדרשים ו/או לעמידה בכל ההתחייבויות 

הכלולות בתנאי ההתקשרות. תימסר הודעה מתאימה למציע/ים. 

לאחר מתן הודעת הזכייה בהתקשרות, וניהול מו"מ אם יידרש, החברה תעביר למציע הזוכה   7.20
הסכם/חוזה בכתב לחתימה. החוזה יוחזר לחברה חתום כדין ע"י המציע הזוכה, תוך 14 יום 
מתאריך משלוחו. אי החזרת החוזה לחברה, חתום כדין, תוך פרק הזמן שמצוין לעיל, יהווה 
הפרת חוזה מהותית מצד המציע הזוכה, אשר תקנה לחברה זכות לבטל את הודעת הזכייה 
ואת החוזה שנוצר בגין הודעת הזכייה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר, שיעמוד לרשות החברה 
עפ"י דין. כ"כ, אי החזרת החוזה חתום כדין, לחברה, תקנה לחברה זכות להשהות כל 

תשלום, המגיע למציע הזוכה, עד למועד החזרת החוזה, חתום כדין, לחברה. 

עם חתימת החוזה ע"י שני הצדדים, יחייב החוזה, על כל תנאיו ותניותיו, את הצדדים. תנאי   7.21
או תניה, שלא נכללו בחוזה ובנספחיו, או במסמך אחר, הכלול בחוזה על דרך ההפניה, לא 

יחייב את הצדדים. 

פרטים נוספים   .8

משך ההתקשרות – ראה סעיף 3 לעיל.   8.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכם ההתקשרות בכל עת על ידי מתן הודעה   8.2
מוקדמת בכתב 14 יום מראש. 

תנאי תשלום: תשלומים רבעוניים, בתחילת הרבעון תשלום עבור הרבעון הנוכחי. לגבי    8.3
חריגה מעבר לכמות השנתית – התשלום יבוצע בתום השנה לאחר בדיקת כמות ההדפסות. 

הבהרות והשלמות   .9

 ,erezsh@ncsc.co.il   לשאלות והבהרות לעניין ההליך ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת  9.1

או  yossiz@ncsc.co.il נא לא לשלוח את הצעות המחיר לכתובת דוא"ל זו או לפקס של 
החברה, שכן הצעות אלו יפסלו ולא ידונו.  

שאלות והבהרות טכניות יש להפנות אל:- מר ארז שמואל או מר יוסי זמיר באמצעות דואר   9.2

 yossiz@ncsc.co.il erezsh@ncsc.co.il ;  אלקטרוני בלבד

על המציע להתעדכן בפרסומים באתר האינטרנט של החברה  לגבי הבהרות טכניות להליך,   9.3
עדכונים ותשובות לשאלות שנשאלות על ידי מציעים ועדכונים נוספים לגבי ההליך עד

למועד האחרון להגשת הצעות. 
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10. אופן הגשת הצעות 

הנכם מתבקשים להעביר את הצעתכם (על גבי נספחים א' ו ב' המצ"ב), מלאה וחתומה   10.1
כדין עד ליום 12.12.2017, בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון לקבלת הצעות"), למייל 

מאובטח להלן: 

tenders@ncsc.co.il

עבור 

 "מכונות 2017 – הליך חדש". 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות בכל עת   10.2
לפני המועד הנ"ל.  

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מביע הסכמתו ומקבל את כל האמור לעיל ואת נוסח הסכם   10.3
ההתקשרות המצ"ב כמות שהוא.  

האחריות להגעת ההצעה למייל המאובטח הנ"ל עד המועד לקבלת ההצעות, חלה במלואה   10.4
על המציע. הצעה שלא תגיע לתיבה זו במועד האמור לקבלת ההצעות לא תידון. 

על מנת למנוע איחורים בהגשת ההצעה אנא דאגו להעביר הצעתכם לפני המועד האחרון   10.5
לקבלת ההצעות. 

11. הצעות שהוגשו בהליך הקודם 

מציע שהגיש הצעה בהליך הקודם ועומד בתנאי הסף על פי סעיף 5 לעיל, ואינו מעוניין לשנות    11.1
את מפרט המכונות המוצעות על ידו, אינו צריך להגיש את כל המסמכים הנלווים הנוספים 
פעם נוספת (כגון דוחות כספיים, אישור רו"ח)  אלא רק את נספח א' ואת נספח ב' ואת 

מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו. 

בכבוד רב, 

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
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 'אח פסנ

 תנוכומה לש ינטכט רפמ יע:מצה תהצע

5 מכונות שיוצבו במשרד ראשי בתל אביב (לינקולן 20) כדלקמן: 

2 מכונות משולבות פקס וצילום צבעוניות כולל מעמד מגירות נייר (3 מגירות לפחות כולל מגירת  -

A3) דופלקס, סריקה למייל ולרשת, קצב הדפסה גבוה לפחות 30 דף לדקה, רזולוציה גבוהה.  

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (1) 

מכונה חדשה / מחודשת  

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (2) 

מכונה חדשה / מחודשת 

1 מכונה משולבת פקס וצילום צבעונית 2 מגירות נייר, סריקה למייל ולרשת, קצב הדפסה גבוה -

לפחות 30 דף לדקה, רזולוציה גבוהה. 

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (1) 

מכונה חדשה / מחודשת 

1 מכונה משולבת פקס וצילום שחור לבן 2 מגירות נייר, סריקה למייל ולרשת, קצב הדפסה גבוה  -

לפחות 30 דף לדקה, רזולוציה גבוהה. 

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (1) 

מכונה חדשה / מחודשת  

-  PCL/5 PCL/6 1 מכונה צ'קים שחור לבן, דיו מגנטי תומך

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (1) 

מכונה חדשה / מחודשת 
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2 מכונות שיוצבו בסניפי החברה, אחת בכל סניף: תחנת הכח אורות רבין חדרה, תחנת הכח רוטנברג 

אשקלון (*): 

2 מכונות משולבות פקס וצילום צבעוניות כולל מעמד מגירות נייר (3 לפחות כולל A3) דופלקס,  -

סריקה למייל ולרשת, קצב הדפסה גבוה לפחות 30 דף לדקה, רזולוציה גבוהה. 

 (*) ניתן להציע בכל סניף גם יותר ממכונה אחת ובלבד שהפונקציונליות הנדרשת תישמר. 

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (1) 

מכונה חדשה / מחודשת  

מפרט לדגם המכונה 

המוצע (2) 

מכונה חדשה / מחודשת  

מאפייני התקשרות נוספים: 

צילומים / הדפסות / פקסים: ללא הגבלה;  -

ממשק ניהול מכונות כולל בתוכנה;  -

-  ;WIN7, WIN 10, WIN 2008, WIN 2012 תמיכה במערכות הפעלה

180,000 (ש/ל);  - כמות שנתית ממוצעת (לפי נתוני 2016-17) :  

כמות שנתית ממוצעת (לפי נתוני 2016-17) :   66,000 (צבעוני).  -

 חתימת המציע 

 חותמת החברה 
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נספח ב' 

 ___________תאריך: 

לכבוד:  החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ("החברה")

tenders@ncsc.co.il  :באמצעות אימייל לכתובת

א.ג.נ., 

הנדון: הצעת מחיר למתן שירותי אספקה והתקנת מכונות משולבות להפקת 
מסמכים ומתן שרותי תחזוקה לחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ 

 2017

 ש"ח לכל שנה עבור השירות.  _______________

 ש"ח לכל הדפסה נוספת ש/ל מעבר לכמות שנתית של 180,000 הדפסות. _______________

 ש"ח לכל הדפסה נוספת בצבע מעבר לכמות שנתית של 66,000 הדפסות. _______________

כל הנ"ל בתוספת מע"מ כדין. 

ההצעה בתוקף עד ליום  31 בדצמבר 2017. 

הסכמה לתנאי ההליך והחוזה 
הנני מצהיר בזאת כי קראתי היטב והבנתי את הנוסח החדש של מכתב הפנייה לקבלת הצעות 

למתן שירותי ביצוע העבודה וכי אני מסכים לכל האמור בהם ללא הסתייגויות כלשהן. 

מסמכים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –התשל"ו - 1976 
הריני להצהיר בזאת כי במועד הגשת ההצעה היו קיימים בידי כל המסמכים והאישורים 
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אישור מעודכן של עוסק מורשה לתשלומי מע"מ, 
אישור ניהול ספרים כדין) וכן לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי 
/ אל החברה האמורה פסק/י דין חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 
31 באוקטובר 2002 לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 
התשנ"א – 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 עד למועד האחרון להגשת הצעות. 

 

תאריך תפקיד  שם החותם 

חתימה וחותמת שם החברהמספר חברה
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נספח ג' להסכם 

תצהיר נותן השירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

_____________ מס' ת.ז. _________________ מרח' ___________________ אני הח"מ

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל.   .1

 לצורך  
התקשרות עם החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ. 

2.  אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת  _____________ מס' חברה _____________

לא הוצאו כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה פסק/י   .3
דין חלוט/ים, המרשיע/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום 31 באוקטובר 2002 לפי חוק 
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ו/או לפי חוק 

שכר מינימום, התשמ"ז-1987 עד למועד ההתקשרות עם חברת החשמל. 

בתצהיר זה:  .4

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה: (1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (2) אם הספק הוא חבר 
בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, 
לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; 
(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית - חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה 

מהותית בידי מי ששולט בספק.  

"שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1981. 

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר 
בני האדם. 

זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.    .5

_________________ ___________________ 
חתימת המצהירתאריך

 במשרדי 

ב

, ___________ הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד

המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות  _______________, מר/גב' ___________,

 ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים 

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. 

,_________

___________________ ___________________
חתימהחותמת
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