
 

 

 ' חשון תש"פיד
 1122נובמבר  21 

0202הצעותשנתיות-תנאיםכלליים

צילום-העתקותאור
 

 מוזמנות בזה הצעות מחיר לציוד הנ"ל. 

 רשאים  להגיש הצעות בעלי יכולת לספק את הנ"ל עפ"י דרישת העירייה.

אתהצעותהמחירניתןלמצואבאתרהעירייהתחת/לשירותךבקליק/מכרזים
,אובכתובותהמופיעהבתחתיתמסמכיההצעה.0202הצעותמחירשנתיותורכש/

(.תפסלנה)הצעותשתוגשנהע"גמסמכיםאחרים

  עד  1211211111המחירים שיופיעו ע"ג ההצעה יהיו תקפים וקבועים מתאריך
. העירייה שומרת לעצמה את האפשרות להארכה לשנה 0212111111לתאריך 

 נוספת.

 יה בהתאם לכמות שהוזמנה וסופקה בפועל. התשלום בפועל יה 

   .הצעת המחיר תוגש במטבע ישראלי בסכומים לפני מע"מ 

  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת רכישת הטובין
 בהתאם לשיקול דעתה. 

  :מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של העירייה. 54שוטף + תנאי תשלום 

 עה, מאשר המציע את יכולתו לספק את הטובין. במילוי מסמכי ההצ 

  המציע מצהיר, עם הגשת הצעתו, כי ברשותו פוליסת ביטוח מתאימה לכיסוי כל
 נזק שייגרם למזמינה עקב אספקת הטובין. 

   .חובה לציין כל ניגוד עניינים בין המציע לבין העירייה במסמך המצ"ב 

 ה לא תשולם למציע התמורה. ללא הזמנה חתומה ע"י מורשי החתימה של העיריי 

  מס או -המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ
 רואה חשבון ואישור תקף על ניכוי מס' במקור.

  הצעה שלא צורפה אליה המחאה בנקאית1ערבות בנקאית תפסל על הסף ולא
 תידון,

 ע אחד או לחלקה העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל  את האספקה ממצי
 למציעים שונים או לקבל חלק מהאספקה בלבד.

 .העירייה רשאית לקבל את האספקה במסגרת התקציב העומד לרשותה 

 .אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 
 .המציע  חייב לצרף להצעתו רישיון עסק בתוקף כנדרש עפ"י חוק 

  בו נדרש ו1או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, אי הגשת הצעת מחיר במקום
במסמכי ההצעה ו1או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו1או כל שינוי או תוספת 

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 
 .יביאו לפסילת ההצעהבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 



 

 

 

 

 ולא לסעיפים בודדים % -מציע לתת הנחה או תוספת  ב על ה. 

 .על המציע לחתום ע"ג כל הדפים שבגוף ההצעה בחתימת ידו ובחותמתו 
 .כל הפריטים שיסופקו יהיו בעלי תו תקן ובהתאם למופיע  בכתב הכמויות 

  ימי עבודה. 4תוך  –מועד אספקת הטובין 

 .אספקה, התקנה והובלה על חשבון הספק בלבד 
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הצעתהמציע:–כתבהתחייבות

 לכבוד
 ועדת הרכש 

 עיריית עפולה 
 

צילום-העתקותאור–תמחירשנתיותהנדון:הצעו

לאחרשבדקתיוהבנתיאתהחומרבדברהפריטיםהמבוקשים

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם ________________ )שם המציע(, את הצעת המחיר 
לאספקת הטובין על פי המפורט במסמכי ההצעה. אני מתחייב לבצע את העבודה 

 המתוארת במפרט ובמסמכי ההצעה.

יר המוצע על ידי בסעיפים המפורטים שלהלן יהיה עבור ביצוע האספקה נשוא ההצעה המח
ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי 
ההצעה ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי נשוא לביצוע תקין ומושלם של העבודות נשוא 

 ההצעה.

שנרשמו על ידי, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין המחירים בהצעתי, כפי 
כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירותים נשוא ההצעה על פי תנאי ההצעה, עפ"י 

 לאכוללמע"מ. –הכלול במפרטים, לרבות רווח וכל הוצאה אחרת 

המחיריםכולליםאתהטובין,חומריהעבודה,כליהעבודההנדרשיםלביצוע
העבודה,ובכלמקוםשיידרשכוללאספקתוהובלתהטובין.

מחירון:

 יחידות שם המוצר מס'
מחיר 
לפני 
 מע"מ

 8.5 מ"א צילום תכניות ע"ג נייר לבן 1

 13.0 מ"א צילום תכניות ע"ג נייר שקוף )כולל הקטנה והגדלה 2

 2.8 יח' צילום על שקף 3

 1.5 יח' צילום על בריסטול 4

 0.7 יח' A4פורמט( שקף דף ניילון ) 5

 1.3 יח' A3דף ניילון )פורמט( שקף  6

 0.4 יח' A4צילום מסמכים  7

 0.7 יח' A3צילום מסמכים  8

 3.0 יח' A2צילום מסמכים  9

 6.0 יח' A4צילום צבעוני  10

 10.0 יח' A3צילום צבעוני  11

 75.0 יח' A2צילום צבעוני  12

 150.0 יח' A1צילום צבעוני  13

 220.0 יח' A0צילום צבעוני  14

 200.0 מ"א A0צילום צבעוני מעל  15

 7.0 יח' A4שירותי תווין )פלוטר(  16

 9.0 יח' A3שירותי תווין )פלוטר(  17



 

 

 12.0 יח' A2שירותי תווין )פלוטר(  18

 21.0 יח' A1שירותי תווין )פלוטר(  19

 25.0 יח' A0שירותי תווין )פלוטר(  20

 21.0 מ"א A0תווין )פלוטר( מעל  שירותי 21

 16.0 יח' A4שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי  22

 20.0 יח' A3שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי  23

 26.0 יח' A2שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי  24

 30.0 יח' A1שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי  25

 35.0 יח' A0שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי  26

 30.0 מ"א A0שירותי תווין )פלוטר( צבע קווי מעל  27

 20.0 יח' A4שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים  28

 25.0 יח' A3שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים  29

 35.0 יח' A2שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים  30

 58.0 'יח A1שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים  31

 69.0 יח' A0שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים  32

 58.0 מ"א A0שירותי תווין )פלוט( משטחים צבעוניים מעל  33

 2.8 יח' ש1ל A4הפקת קובץ  34

 4.8 יח' ש1ל A3הפקת קובץ  35

 10.0 יח' צבע A4הפקת קובץ  36

 18.0 יח' צבע A3הפקת קובץ  37

 2.5 יח' A4סריקה לקובץ ש1ל  38

 4.5 יח' A3סריקה לקובץ ש1ל  39

 45.0 מ"א סריקה לקובץ ש1ל  40

 8.0 יח' A4סריקה לקובץ צבעוני  41

 12.0 יח' A3סריקה לקובץ צבעוני  42

 100.0 מ"א סריקה לקובץ צבעוני 43

 10.0 יח' A4איסוף כריכה וסרט )קרטון תחתון וצלוליד(  44

 14.0 יח' A3תון וצלוליד( איסוף כריכה וסרט )קרטון תח 45

 16.0 יח' A2איסוף כריכה וסרט )קרטון תחתון וצלוליד(  46

 11.0 יח' A4כריכת ספירלה  47

 16.0 יח' A3כריכת ספירלה  48

 20.0 יח' A2כריכת ספירלה  49

 1.0 יח' A4חוצץ  50

 1.8 יח' כיס לתכניות 51

 1.6 יח' A4צלולויד  52

 6.0 יח' A3צלולויד  53

 18.0 יח' A2צלולויד  54

 30.0 יח' A1צלולויד  55

 120.0 מ"א פוסטר על נייר עבה 56

 140.0 מ"א  UVפלוט צבע  57

 40.0 מ"א למינציה 58

 4.0 יח' A4קפסולציה  59

 8.0 יח' A3קפסולציה  60

 12.0 יח' תיק צהוב1כחול1ורוד 61



 

 

 10.0 יח' 1.4-4תיק קרטון גב  62

 11.0 יח' 8ב תיק קרטון ג 63

 14.0 יח' 21תיק קרטון גב  64

 18.0 יח' 21תיק קרטון גב  65

 30.0 יח' 11תיק קרטון גב  66

 25.0 יח' 1ארכיב14תיק קרטון  67

 10.0 יח' קלסר 68

 30.0 יח' A4קאפה  69

 40.0 יח' A3קאפה  70

 70.0 יח' A2קאפה  71

 90.0 יח' A1קאפה  72

 110.0 יח' A0קאפה  73

 10.0 יח' הדפסת דף במעבד תמלילים1 כתב כמויות 74

 12.0 יח' הדפסת דף1 טבלה 75

 10.0 יח' CDצריבה ע"ג  76

 20.0 יח' משלוח רגיל 77

 260.0 יח' שליחות מיוחדת 78



ישלנקובב%הנחהאו%תוספתלפיהמחירון

 תוספת% הנחה% שםהפרק

     צילום-העתקותאור

 י מע"מ המחירים לפנ 


פרטיהמציע:

שםהמציע/חברה:__________________ח.פ/ע.מ:_________________



תאריך:____________________חתימהוחותמת:____________________



אישקשר:__________________מס'טלפוןנייד:____________________



כתובתדואראלקטרוני:_________________________________________

פקס:_____________________כתובת:__________________________

הצהרהוהתחייבותהנדון:



 

 

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו1או תאגיד שלעירייה שליטה בו, 

  :הנני מצהיר כדלהלן

 מאלה:אינני נמנה על אחד  .א

 

קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר1ת מועצת העיר  (2
 עפולה.

 סוכנו או שותפו של חבר1ת מועצת העיר. (1

 בן 1בת זוגו של עובד 1ת  עיריית עפולה. (0

 סוכנו או שותפו של עובד 1 ת עיריית עפולה. (5

ה על ( לעיל חלק העול1)-(2תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (4
( 1)–(2עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 

 

הנני מצהיר כי ידועות לי הוראות פקודת העיריות האוסרות התקשרות  .ב
בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן 

ה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין את ההוראות הקבועות בפקוד
העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה 
הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה 
בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 

על פי החלטת השר, ומשבוטל לא תהיה העירייה  העירייה על פי החלטתה או
חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה 

 שקיבלה. 

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי  .ג
כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות 

 השינוי.

 
 

______________ ______________
חתימתהמציעתאריך











 

 

הצהרהוהתחייבותלשמירתסודיות

 

המציע מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או להביא לידיעת כל אדם,  .2

צועה, במהלכה או לאחריה . כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ההתקשרות ו1או בי

מילוי התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה -המציע מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

, 2211-לחוק העונשין, תשל"ז 161 -ו 221-211לרבות עפ"י סעיפים  לפי דיני המדינה,

 .2282-בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 26וכן עפ"י סעיף 

כל מי שמועסק על ידו בקשר לעבודות על המציע מתחייב להחתים את עובדיו או  .1

נספח "הצהרת סודיות" לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא 

לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות או ביצועה, הן בעת 

ביצוע השירותים נשוא ההתקשרות והן לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק 

מילוי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי -י ידוע לו כי איכאמור יצהיר כ

 דיני המדינה

המציע מתחייב לשמור בסודיות כל מידע ו1או נתון ו1או מחיר, ו1או תכונה ו1או  .0

לקות בקשר לכל אחד מהגורמים הכרוכים בביצוע ההתקשרות, וכן את תנאי הסכם 

סכם זה, וזאת מבלי לגרוע זה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום ה

 מהתחייבותו של המציע לעניין זה על פי כל דין כלפי הלקוחות וכלפי עיריית עפולה.  

המציע מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה לו העיריה לשם מתן  .5

 העבודות ולהשיבם לעיריה מייד עם בקשתה ו1או תום תקופת ההתקשרות.

י סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין התחייבותו של המציע על פ .4

העיריה לבין המציע יגיע לקצו. האמור בהתחייבות יחול לא רק על המציע אלא גם 

על עובדיו, שלוחיו ונציגיו, והמציע יהיה אחראי גם על כל הפרת של התחייבות זו ע"י 

 מי מהם.

 

____________________            _________________ 

 תאריך                                                         חתימה

 



 

 

תצהירבדברתשלוםשכרמינימום)תאגיד(

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "נותן השירותים"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי 

מצהיר בזאת, בכתב,   ומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,עלי ל

         כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:            .2

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.          )א(

     נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך           )ב(

 במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.                

   נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר           )ג(

 במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה  מינימום, אך               

 האחרונה.                

 -לעניין סעיף זה               

    כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו              

 . 2282 -התשמ"א              

 אחד מאלה:כל  -"בעל זיקה"                 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.           (2)                

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:           (1)                

 בעל השליטה בו;          )א(                               

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה            )ב(                               

 של         במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו                                              

 של נותן השירותים האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו חבר בני                                              

     )ג(          מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;                                

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –"הורשע" 
 (. 02.21.11התשס"ג )

 . 2281 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום"                 

 אמת. -הנני מצהיר כי תוכן תצהירי            .1

                                                                                                                _________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                                                 



 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד )מ.ר.____________(, מרחוב 

___________, מאשר1ת כי ביום ____ בחודש _____ שנת _______ הופיע בפני 

 במשרדי _____________

ידי ת.ז. מס' ____________ 1 -________ שזיהה עצמו עלמר1גב' _________

המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את 

האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

     נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

______________ 

 עו"ד














סחערבותלהצעהנו


 



 

 


לכבוד:עירייתעפולה


א.ג.נ.

 
 

הנדון:כתבערבותמס'______________



"( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –על פי בקשת _________________ )להלן  .2

בנושא ___________  , כמפורט בהצעת המחיר והמפרט הטכני. הננו ערבים בזאת 
___________שקלים)במילים: __________ם עד לסך של כלפיכם לשלם לכם כל סכו

 (, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה ₪חדשים
המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום _______, יום 

 "(.  סכוםערבות" –הגשת ההצעה  )להלן 
 
ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  22ידינו תוך סכום הערבות ישולם לכם על  .0

בכתב, חתומה על ידי העירייה ו1או מי מטעמה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל 
חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת המבקש.
 
 זה.  לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות .2
 

ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה  02/20/0202תוקף ערבותנו זו, יהיה עד לתאריך : .7
להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.  לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, 
אלא אם הוארכה על ידינו על פי בקשת העירייה והתחייבויותינו האמורות בכתב ערבות זה 

 תוקף עד לתום מועד הארכת הערבות.תהיינה ב
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .0
  

 
 
 

בכבודרב,



בנק:_____________________




 סניף:_____________________


