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 שמורות הזכויות כל

 או המסמ� את לצל! או להעתיק אי�.  לאומי לביטוח המוסד של קניינו הוא זה מסמ�
 כל לעשות אי�.  לאומי לביטוח מהמוסד ובכתב מראש אישור קבלת ללא, ממנו חלקי!
 מהמוסד בכתב אישור ולאחר זו תרתבכו שמוגדרת כפי למטרתו אלא, זה במסמ� שימוש
  .לאומי לביטוח
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ה  .0 ל ה נ  )M(מ
0 .  טבלת ריכוז תאריכי� 0

 התאריכי	 הפעילות

 6.8.2009 פרסו� המודעה בעיתונות 

 9.8.2009 היו� בו נית� להתחיל לרכוש את טפסי המכרז

 24.8.2009 תארי  אחרו� לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעי�

  ימי� ממועד קבלת שאלות ההבהרה 10בתו�  רו� למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרהתארי  אח

 15:00  שעה 9.9.2009 תארי� אחרו� להגשת ההצעות לתיבת המכרזי	

 9.12.2009 תוק" הערבות בגי� הגשת ההצעה  

 9.12.2009 תוק" ההצעה

 

לבי� תאריכי� אחרי� המופיעי בי� תאריכי� אלה   � במקרה של סתירה 
זו, בגו� המכרז  .קובעי� התאריכי� בטבלה 

0 .   כללי 1
קוראי /סורקי בזאת לקבל הצעות לאספקת מבקש") המוסד "$ להל�(המוסד לביטוח לאומי  0.1.1

, וכמו כ�, ")הציוד "–להל�  (ואחזקת� ברקודמדבקות תרמיות להפקת מדפסות  וברקוד
, אינ� מודפסות מראש תרמיות שדבקותמאספקה שוטפת של מדבקות ברקוד מודפסות מראש ו

אחריות ושרות , תיעוד, הדרכה, אינטגרציה, אספקת חומרי� מתכלי� למדפסות האמורות
י "ועפ, הכול בהתא� לדרישות מכרז זהו, אופציות ושירותי� נוספי�, בתו� תקופת האחריות

 .הזמנות המוסד מעת לעת
השירותי� האחרי�  והחומרי� המתכלי�, המדבקות, על המציע לענות על כל פריטי הציוד 0.1.2

חלופה אחת בלבד לכל המציע להגיש על . הצעות חלקיות יפסלו על הס". הנדרשי� במכרז זה
   .אחד מפריטי הציוד המוגדרי� במכרז זה

לפי , שהצעותיה� יזכו לציוני� המשוקללי� הגבוהי� ביותר,  מציעי�שלושההמוסד יבחר עד  0.1.3
   .")הזוכה "–להל� ( שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

, באר+ ובעול�, ל ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בתחו� ברקודע 0.1.4
 .וכ� על כל הדרישות המפורטות במכרז זה
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ע� אפשרות , ייחת� לתקופה של שלוש שני�נשוא מכרז זה טובי� הלרכישת הסכ� ע� הזוכה ה 0.1.5
תקופת ההתקשרות   .וסדלפי שיקול דעתו הבלעדי של המ, שתי הארכות של שנה כל אחתל

החל ממועד ,  עד שבע שני�היה לרכישת שרות אחזקה לציוד בתו� תקופת האחריות ת
כמפורט בסעי" , החתימה על הסכ� לרכישת הטובי� ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

 0.18.  
, המדבקות, הציודהמוסד יזמי� את : כלומר, מכרז מסגרתמכרז זה הוא במתכונת של  0.1.6

במועדי� ובכמויות שיקבעו על ידו , בשלבי�  והשירותי� הנוספי�החומרי� המתכלי� 
בהתא� לצרכי ,  מכרז זה בי� הזוכי�י”ההזמנות עפלחלק את בתקופת ההתקשרות ויהא רשאי 

כל דגמי� של ציוד ת המוסד אינו מתחייב להזמנ.  שיקול דעתו הבלעדיהמוסד מזמ� לזמ� ולפי
 החומרי� המתכלי�, המדבקות, רכיבי הציודהמוסד יקבע את . בכמות כל שהיאשהוא ו

 .לו בכל הזמנה והזמנה על פי שיקול דעתו הבלעדיוהשירותי� שיידרשו 
מדבקות מדפסות  $100 וכ"אקדח"בתצורת סורקי ברקוד  $1000המוסד מערי  כי יידרשו לו כ 0.1.7

, בכל שנהברקוד  מיליו� מדבקות $10כ, וכמו כ� 2010�2009י� תרמיות במהל  השנברקוד 
 . כל שה�לכמויותשל המוסד ללא התחייבות והכול 

 על ידי כל הציוד שיסופק למוסד על פי מכרז זה יזכה לאחריות מלאה של שנתיי� באתר המוסד 0.1.8
בכתב של נציג המוסד לאישור בכפו"  החל ממועד האספקה בכל הזמנה והזמנה והזוכה

 .לשביעות רצונו המלאהקבלת הציוד מוסמ  על ה
לרכוש מאת הזוכה שירותי אחזקה לציוד בתו� תקופת , א  לא חייב, המוסד יהא רשאי 0.1.9

ת ובהתא� למחיר השירות השנתי למדפס, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, האחריות
  . כמפורט בפרק העלויות, המופיע בהצעת הזוכה למכרז זה, ברקוד

בתו� המוסד אינו מתחייב לרכוש מאת הזוכה שירותי אחזקה לציוד האמור , את כימודגש בז
  .והמוסד יהא רשאי לרכוש שרותי אחזקה לציוד מספקי� אחרי�תקופת האחריות 

 מבוקש לכל� מחירו, )פרק ההצעה הכספית( בהצעתו למכרז זה 5במענה לפרק על המציע לפרט  0.1.10
יחייב  �המחירו.  הנדרשי� במכרז זההאופציותו� החומרי� המתכלי ,המדבקות,  הציודפריטי
ג� וזאת , א� תהיינה, לרבות תקופות הארכה, לאור  כל תקופת ההתקשרות הזוכהאת 

 .� וג� א� יבחר המוסד יותר מזוכה אחדאו הגדלתהכמויות במקרה של הקטנת 
לכמויות   ודגמי�בהתא� ל, בהצעת הזוכהי� על פי המחיר, הטובי�המוסד ישל� לזוכה עבור  0.1.11

ובכפו" לאישור המוסד על , על פי הזמנות המוסד מזמ� לזמ�, שיספק הזוכה למוסד בפועל
 . פרק העלויות– 5ול כמפורט בפרק והכ,  האמורי� לשביעות רצונו של המוסד הטובי�קבלת

, הוצאות הזוכהכל בהצעת המציע יהיו קבועי� וסופיי� ויכללו תשלו� עבור המחירי� כל  0.1.12
, העמסה ופריקה באתרי המוסד, אינטגרציה, הטמעה, הדרכה,  באתרי המוסדאחריות: לרבות

י "שתידרש עפ, היטלי� ומיסי� וכל הוצאה אחרת, אריזה, ביטוחי�, הובלות לאתרי המוסד
 .מ"למעט מע, מכרז זה

   שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות ס" ,המוסד לא יתחשב בכל הצעה 0.1.13
 או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי" מסעיפי )"L"ובסיווג " M" בסיווג כל סעי" במכרז(

    .או החלטה כדבעי/שלדעת המוסד מונע הערכה ו, המכרז
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0 .  )I(הגדרות  2

 .ה זו להצעות וכל נספחיהבקש 'מפרט / מכרז  0.2.1
 . סד לביטוח לאומיוהמ 'סד  והמ 0.2.2
 .הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה 'ה עהצ 0.2.3
 .והגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה,  ש את מסמכי המכרז� שרכרגו 'ע ימצ 0.2.4
והמוסד חת� , תיבחר כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזי� של המוסדמציע שהצעתו  –זוכה  0.2.5

 .השירותי� הנדרשי� במכרז זההמדבקות ו, הציודעימו על הסכ� לאספקת 
פועל בדימוי , ד המיועד לקריאה של קוד ברקו, "אקדח" בתצורת Retailסורק  – סורק ברקוד 0.2.6

   USB.למקלדת ושולח את המידע שנסרק למחשב אישי באמצעות כבל  
המיועדת להדפסת  Direct Thermal מסוג מדפסת – מדפסת תרמית/ מדפסת  ברקוד  0.2.7

משתמשת בחו� ליצירת תבנית ההדפסה ואשר , אחת אחת בגליל של מדבקותמדבקות ברקוד 
   .או רדיד דיוללא צור  בריבו� , על נייר תרמי מתאי�

לרבות שירותי אחריות ושירות ,   כל סורק ברקוד ומדפסת ברקוד הנדרשי� במכרז זה–הציוד  0.2.8
 .אינטגרציה והטמעה, תיעוד, הדרכה, בתו� תקופת האחריות

הנדרש להפעלה ולאחזקה שוטפת של ', אמצעי וכדו, רכיב,  כל חומר– חומרי	 מתכלי	 0.2.9
 .לרבות ראשי הדפסה, פי המלצות היצר�מדפסות הברקוד המוצעות במכרז זה על 

הרגיש לחו� ומיועד ,  באיכות מעולהעשויות מנייר תרמיהמדבקות  של  גליל– מדבקות תרמיות 0.2.10
. באיכות הדפסה מעולה, שנה אחת ובעל אור  חיי� של לפחות לשימוש במדפסות תרמיות

 . זההמדבקות יהיו בגודל ובעיצוב ובהתא� למפרט הנדרש על ידי המוסד במכרז
הכוללות הדפסה של , העשויות מנייר רגיל באיכות מעולה מדבקות $ מדבקות מודפסות מראש 0.2.11

אור  . בגודל ובעיצוב הנדרש על ידי המוסד במכרז זה, קידוד ברקוד של מפתח אלפאנומרי ר+
. החיי� של המדבקות המודפסות מראש יהיה לפחות שלוש שני� באיכות הדפסה מעולה

 .בהתא� להנחיות המוסד, י הזוכהההדפסה תתבצע על יד
ה� מדבקות תרמיות וה� מדבקות מודפסות ,  כל סוגי המדבקות הנדרשות במכרז זה– מדבקות 0.2.12

 .מראש
 .המדבקות הנדרשי� במכרז זה והחומרי� המתכלי�,  כל פריטי הציוד– הטובי� 0.2.13
, זהוהאופציות הנדרשי� במכרז  שירותי�ה, המדבקות, הציודכל  מחירי $ מחירו� הזוכה 0.2.14

 .ומופיעי� בהצעת המציע בתשובה למכרז זה
המדבקות ושירותי , מכרז זה לרכישת הציודעל פי   ההסכ� שיחת� בי� הזוכה למוסד– הסכ	 0.2.15

 .האחזקה לציוד בתו� תקופת האחריות
 .  מבנה המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלי�– או משרד ראשי. ר.מ 0.2.16
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 רשימת . פעילות של המוסדשמתקיימת בו או תתקיי� בו אתר  , משרד,  כל סני"$ אתר המוסד 0.2.17
 . il.gov.btl.wwwהסניפי� מפורטת באתר האינטרנט של  המוסד בכתובת 

 על ידי המציע ת/המוצע ,או חברת שירות/או חברת בת ו/או קבל� ו/ ספק ו– קבל� משנה 0.2.18
  .בביצוע מכרז זה" להשתת

, למעט שבתות, )לרבות ימי חול המועד( יו� המשמש לעבודה במשק הישראלי – עבודהיו	  0.2.19
 .וימי� המוגדרי� כימי שבתו� במשק, ימי שישי, חגי�

 .   מדד המחירי� לצרכ� הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה$ מדד בסיס 0.2.20
] נוסח חדש[לפקודת הראיות '  תצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� א לפרק ב– תצהיר בכתב 0.2.21

 .$1971ו"התשל
 .$1981א"התשמ, )רישוי( כמשמעותו בחוק הבנקאות – בעל שליטה 0.2.22

0 .  מנהלה  3
 רכישת מסמכי המכרז  0.3.1

באמצעות תשלו� ) שלא יוחזרו בשו� מקרה( 4 500 תמורת את מסמכי המכרזלרכוש יש  0.3.1.1
שרו� כה� ' הגב ירושלי� אצל 13וייצמ� ' במשרד הראשי של המוסד בשד, בהמחאה בלבד

בימי� , 02-6079443: טלפו�   , 201 חדר 2מ בקומה "במינהל תמתפעול אג" זכירות במ
 . 09:00�15:00ה בי� השעות $א

נית� לשל� עבור מסמכי המכרז ג� באמצעות אתר התשלומי� של המוסד , כמו כ� 0.3.1.2
יש לקבל את מסמכי , במקרה זה. בקישור המופיע בד" הבית  il.gov.btl.wwwבכתובת 

  . האמור לעיל כנגד הצגת אישור על ביצוע התשלו�0.3.1.1המכרז כאמור בסעי" 
 .ס" להשתתפות במכרזרכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי  0.3.1.3
 הנוסח אול�, ) il.gov.btl.www ( באתר האינטרנט של המוסדהמכרז חוברת נית� לעיי� ב 0.3.1.4

הניתנת לרכישה כאמור ,  המודפסתהקובע והמחייב הוא הנוסח המופיע בחוברת המכרז
 . לעיל0.3.1.1 בסעי"  

משו� יצירת , בכל דר  שהיא, המכרז מהאינטרנט או בהעתקתוחוברת אי� בהורדת  0.3.1.5
 .בעלות עליו

 הקשרש יא 0.3.2
 :אוד לכל עניי� הקשור למכרז זה ההקשר מטע� המוסש יא

  מנהל אג" תפעול–) בבס(מר אברה	 ברוס 
  il.gov.nioi@bebs  :דואר אלקטרוני, 6528511-02   :פקס  02 -4436709    :פו�טל

 . 91909ירושלי� , גיורא לוט�$ ככר13 ויצמ� '  שד:כתובת לפניה בכתב
 עברת שאלות ובירורי	נוהל ה 0.3.3

 הקשר ש ייש להפנות בכתב לא, בכל הנושאי�, שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז 0.3.3.1
 ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפו� לא יענו ( בלבדבאמצעות דואר אלקטרוני, ל"הנ

 .פרטי השואל וכתובת דואר אלקטרוני, הפניה תכלול את פרוט השאלה 0.3.3.2
. 0.0 למועד המפורט בטבלת ריכוז התאריכי� בסעי" יש להעביר את שאלות ההבהרה עד  0.3.3.3

 .  יתקבלו שאלות לאחר מועד זהלא 
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עד למועד , לשאלות ההבהרה ישלחו בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרזהמוסד תשובות  0.3.3.4
בטבלת ריכוז  מפורטכ, האחרו� לשליחת תשובות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי�

נית� יהיה להוריד את קבצי שאלות ההבהרה ותשובות , כמו כ�.  0.0 התאריכי� בסעי" 
החל  במדור מכרזי�   il.gov.btl.www: בכתובת , המוסד מאתר האינטרנט של המוסד

 .  המוסד יהא רשאי לשלוח למציעי� יותר מקוב+ הבהרות אחד   .ורהאממועד המ

 .המכרז והוראותיומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי תשובות המוסד לשאלות ההבהרה  0.3.3.5
חתומי� על ידי מורשי , על המציעי� לצר" להצעת� תדפיס של כל קבצי הבהרות המוסד

 .החתימה של המציע
 .לא יתקיי� כנס מציעי�: מציעי	כנס  0.3.4

 ירת ההצעותסמ 0.3.5
עותקי� זהי� ותיער  בהתא� להנחיות המפורטות בשלושה , הצעת המציע תוגש בכתב 0.3.5.1

 .    להל�0.9 בסעי" זה ובסעי" 

 :כל אחד מהעותקי� יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמ� 0.3.5.2
כולל כל הנספחי� והאישורי� ,  במכרז 0�4מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקי�  )1

, דוגמאות של מדבקותיש לצר" למעטפה הראשונה   .בחוברת כרוכה,  הדרושי�
  .0.6.12 כמוגדר בסעי" 

 ".0�4 מענה לפרקי	 2009) 1(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� 

המענה לפרק העלויות יכלול  . )ויותפרק העל (5מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק  )2
  . בחוברתכרו  ,  החתימה של המציעיוחתו� על ידי מורשעותק מודפס 

 )".עלויות  (5 מענה לפרק – 2009) 1(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� 

 .יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש 0.3.5.3
 שהוגשו בשמות ,המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. יע יגיש הצעה אחת בלבדצמה 0.3.5.4

 .תאגידי�/לא נית� להגיש הצעות משותפות למספר מציעי�, כמו כ�.  שוני�
על שני חלקיה   העותקי� של ההצעהכתב הערבות המקורי ואת שלושתיש להכניס את  0.3.5.5

הממוקמת בארכיב שבקומה , למעטפה סגורה היטב ולמסור בתיבת המכרזי� של המוסד
  .15:00עד לשעה , יוסי מרציאנו מר אצל  ירושלי�13צמ� י בשדרות וי2

  . ללא סימ� מזהה כל שהוא, על גבי המעטפה יש לציי� את ש� המכרז ומספרו בלבד
 .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחי	 בלבד

יש להקפיד על קבלת . מסירת ההצעה תמורה למסירת הצעתו  יקבל המציע  אישור עלב 0.3.5.6
 .אישור זה

  .0.0 רו� להגשת ההצעות מפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי" המועד האח 0.3.5.7
 .ל"המוסד לא ידו� בהצעה שתגיע לאחר המועד הנ

 תוק" ההצעות 0.3.6
עד ליו	 , ההצעה תהא בתוק" במש  שישה חודשי� מהמועד האחרו� להגשת ההצעות

יארי  המציע את תוק" , לבקשת המוסד  .0.0 " מפורט בטבלת ריכוז תאריכי	 בסעיה
 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, ההצעה וערבות ההגשה
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0 .  )I(מפרט ה 4
 :הבאי� הפרקי� את מכילה") המכרז/המפרט "$ להל� (להצעות זו בקשה

 .  0מסומ� כפרק  )פרק זה(פרק מנהלה  0.4.1
 .4�1המסומ� כפרקי� , )השירותי� הנדרשי�המדבקות ו, הציודאפיו� (לק הטכני  חה 0.4.2
   .5המסומ� כפרק , )ההצעה הכספית(פרק העלויות  0.4.3
 : המכרזנספחי 0.4.4

 

 ,)פרק המנהלה(זה פרק הוראות יש לקרוא היטב את , לפני העיו� בחלקי� אחרי� של המכרז 0.4.5
. זהלמכרזלהגיש הצעה יש את האופ� בו אשר מפרט את תנאי הס" המנהליי� ומגדיר במדויק 

  

 ;נוסח ערבות הגשה �  0.6.1נספח  

 ;נוסח ערבות ביצוע � 0.7.1נספח 
  ;נוסח אישור מורשי חתימה  ודוגמאות חתימה �  0.6.2.3נספח  

  ;תאגיד בשליטת אישה � 0.6.2.4נספח  
  ;אישור מחזור כספי � 0.6.2.6נספח  
 ;הצהרת המשתת! במכרז � 0.6.5נספח  

 0.6.6נספח  
בדבר היעדר הרשעות בשל  ובעלי השליטה תצהיר המציע  

 ; דיני העבודה הפרת

 0.6.7נספח  
 בעניי" שמירת זכויות   ובעלי השליטה תצהיר המציע 

 ;עובדי#

 ;נוסח ההסכ# �   0.7.3נספח  

 .נוסח התחייבות לשמירת סודיות �  0.7.4נספח  
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0 .  )I (מכרזה רכיבי סיווג 5
 :   מסווגי� לפי הסימו�  הבאמכרזכיבי ה ר$ השיטה 0.5.1

 I (Information) � ".קראתי והבנתי"ולידו יש להשיב  , סעי! המובא לידיעה בלבד

 G (General) � . סעי! הדורש תשובה כללית

 –קראתי והבנתי "תשובת המציע  תהיה מסוג  .  (GO/NO GO)סעי! ס! מנדטורי
תשובה מהסוג האחרו" ". S"בדומה לסיווג או תשובה עניינית ומלאה , "מקובל עלי

או צירו! אישור או מסמ) , יכולה להיות מת" הצהרה בנוסח שנקבע ברכיב הס!
או תשובה לא , תשובה שאינה עונה לדרישה, חוסר תשובה.  שנקבעו  ברכיב הס!

 .תפסול את ההצעה על הס!, ברורה ולא חד משמעית בסעי! זה 

� M (Mandatory) 

א# המציע אינו עומד . ”M“  כמו  סעי!  בסיווג  (GO/NO GO)טורי סעי! ס! מנד
 .הצעתו לא תתקבל, בדרישות של סעי! מסוג זה

יודגש כי סעי� זה משתת� . המציע מוזמ� להציע יכולות מעבר לנדרש בסעי� זה 
 .”S“התשובה הנדרשת כמו בסיווג . בשקלול האיכות של ההצעה

� L (Mandatory & 
Specific) 

 S (Specific) � .מכרזבפורמט שנדרש ב, ב הדורש תשובה מפורטת ומדויקתרכי

מטרת סימו" זה היא .  ואי" לענות עליה#מכרזסימו" מיוחד לרכיבי# שהושמטו ב
 .אלא השמטה מכוונת, לציי" למגיש ההצעה שאי" כא" טעות

� N (Non relevant) 

 אשר לא נדרשו ברכיבי , או השלמותתוספות, אי� להתנות על רכיבי הס" ואי� להוסי" הערות 0.5.2
 .הס"

 .L $ וSההצעה  תשוקלל בסעיפי� מסווגי�   0.5.3
אלא א� צוי� , סיווג המופיע בראש פרק או סעי" משנה תק" לכל הסעיפי� והרכיבי� שמתחתיו 0.5.4

 . אחרת בכותרת תת הסעי" הנדו� או בסעי" עצמו
 .ות המנוסחות ש�יש לשי� לב להנחיות שבגו" הסעי" עצמו ולדריש, בנוס" לסיווג 0.5.5

 :אופ� הגשת ההצעה 0.5.6
 0.9  בהתא� להנחיות המפורטות בסעי�  יש להקפיד על הגשת ההצעה למכרז
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0 .  התחייבויות ואישורי� בגי� הגשת ההצעה  6
רק א� ,  יינתנו�וה כל האישורי� והצהרות המציע הנדרשות בסעיפי� הבאי� הינ� בגדר חובה

אלא א� נכתב במפורש , אכ� עומד בדרישות שלגביה� נדרשות ההצהרות והאישורי� עצמובהמציע 
  .או לקבלני המשנה מטעמו/שהדרישה האמורה מתייחסת למציע ו

 
דהיינו כל סעי" במכרז , יש לשי� לב לתנאי ס" נוספי� המוגדרי� בסעיפי� אחרי� במכרז, כמו כ�
 ".L"או " M " בסיווג

 ת בגי הגשת ההצעהערבו 0.6.1
בס  של , ברת חילוט, בלתי  מותנית לטובת המוסדמקורית על המציע לצר" להצעתו ערבות 

  .0.0 עד לתארי� המפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי� הערבות תהיה בתוק"   . 30,0004
שיו� לעסוק יל חברת ביטוח ישראלית שברשותה רהערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או ש

 .1981  –א "תשמ, י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח”בביטוח עפ

המצור�  ערבות הגשה בנוסח בדיוקרבות תוגש כערבות מקורית  עה
 . השמטות או שינויי�, ללא תוספותלמכרז זה  0.6.1בנספח 

 .לא יתקבל צילו� של הערבות
  !!!רו� לפסילת ההצעהכל שינוי מהנוסח האמור יג

לצר" צילו� של הערבות יש ובנוס" , יש להצמיד את הערבות המקורית לאחד מעותקי ההצעה
  .)לחלק הניהולי(עותקי ההצעה שלושת לכל אחד מ

 
א� המציע שזכה במכרז לא יחתו� על ההסכ� לאור זכייתו , המוסד יהא רשאי לממש הערבות
לאחר . � ממועד הודעת המוסד על זכייתו במכרז זה יו15 $במכרז ובסמו  לה ולא יאוחר מ

המציע יארי  את תוק" . יוחזרו הערבויות למציעי� שלא זכו במכרז, סיו� הליכי המכרז
 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,  הערבות וההצעה לבקשת המוסד

 אישורי� 0.6.2

נקסי אישור תק" על ניהול פ "רלצ שי $שור בר תוק� על ניהול פנקסי חשבונות אי 0.6.2.1
  . 1976 –ו "חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�  התשל

להצעה צילו� אישור רכישת מסמכי על המציע לצר"  –אישור רכישת מסמכי המכרז  0.6.2.2
 .המכרז

ד על מורשי "צר" אישור עועל המציע ל –אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה  0.6.2.3
 .מכרז זה ב0.6.2.3צילו� נספח על גבי , החתימה ודוגמאות חתימה מטע� המציע

לחוק חובת ' ב2 להצעה אשר מתקיי� בה האמור בסעי" $ תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.4
יצורפו אישור , כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע, 1992 $ב "המכרזי� התשנ

  .0.6.2.4בנוסח המצור" בנספח , רואה חשבו� ותצהיר כמפורט בסעי" האמור
 אינו חובה ומותנה בקיו� המצב כאמור ובלבד שתאגיד המציע אינו יצויי� כי אישור זה

חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הוצעו לציבור על פי תשקי" או שותפות 
 )S. (הרשומה בישראל
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 על הסמכת המציע  על המציע לצר" להצעתו אישור רשמי תק" $ אישור אבטחת איכות 0.6.2.5
 .נכו� למועד הגשת ההצעה למכרז זה,   ISO 9001:2000  לתק� אבטחת איכות 

, 0.6.2.6על גבי צילו� נספח , ח של המציע" על המציע לצר" אישור רו$אישור מחזור כספי  0.6.2.6
בכל אחת מהשני� בישראל בתחו� שיווק ואחזקת ציוד ברקוד המפרט מחזור מכירות 

 )L (   .כל שנהל4  מיליו�  1ולפחות , מ"ח ללא מע"בש, 2008�2006
0.6.2.7 הצהרה המעידה על היותו בעל ניסיו�  על המציע לצר" להצעתו – לי מוכחא מינימניסיו

לתאגידי� ישראלי�  התקנה ואחזקת ציוד ברקוד , בשיווק,  שני� לפחות  3  מוכח של
   )L.  (או לארגוני� ממשלתיי� וציבוריי� בישראל/ו

 )L (רשימת לקוחות 0.6.3

,  ש� הלקוח: ול את הנתוני� הבאי�יכליער  בטבלה ו הבאי�לכל אחד מהסעיפי� הפירוט 
 .לש� קבלת חוות דעת על המציעשל הלקוחות אנשי קשר טלפוני� ו, היקפי מכירות

או /ומדפסות ברקוד שהמציע סיפק לה� , לקוחות 5לפחות  לשימה שרעל המציע לפרט  0.6.3.1
הלקוחות  יחידות לכל אחד מ300של לפחות כולל בהיק" , מסוגי� שוני�סורקי ברקוד 

   . 2006�2008 השני� אחת או יותר מב, י�המפורט

 ע� ברקוד שהמציע סיפק לה� מדבקות,  לקוחות5רשימה של לפחות על המציע לפרט  0.6.3.2
 לכל אחד מהלקוחות ,מ"לא כולל מע 4 50,000בהיק" כולל של לפחות , מודפס מראש

  .  2006�2008באחת או יותר מהשני�  , המפורטי�

 עיו בהצעות 0.6.4

חוק חובת   "$להל� (, $1992ב" חוק חובת המכרזי� התשני"וע לו שעפהמציע מצהיר כי יד
לראות את הצעתו , שלא זכו במכרז ,יתכ� שתהיינה פניות של מציעי� אחרי�, ")המכרזי�

מצהיר המציע כי אי� לו התנגדות לכ  ואי� צור  לבקש ממנו רשות , כמו כ�.  במידה וזכה
) בתשובתו לסעי" זה(על המציע לציי� מראש . י�בכפו" לחוק חובת המכרז, להראות את הצעתו

י ”ועדת המכרזי� תהא רשאית עפ, למרות זאת. אלו סעיפי� בהצעתו חסויי� להצגה למתחרי�
 והוא  או מקצועי שיקול דעתה להציג כל מסמ  שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי

  . ותקנותיו�דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזי
מ בגי� צילו� "כולל מע 4 0.3יידרש לשל� למוסד , מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל

 . של כל ד" שיבקש לצל�

 הצהרת המשתת� במכרז 0.6.5

ל ידי מורשה החתימה של עחתומה , 0.6.5הצהרה על גבי צילו� נספח על המציע לצר" להצעתו 
קיבל את כל ההבהרות , כרז זהכי קרא והבי� את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במ, המציע

, האמצעי� הכספיי�, המומחיות, הכושר, הידע, ברשותו הניסיו�, וההסברי� אשר ביקש לדעת
 תחייבויות הזוכה במכרז זהההאמצעי� הנדרשי� לביצוע כל יתר  וכוח אד� מיומ� ומקצועי

ור  כל וימשיכו להיות ברשותו לא,  ובלוח הזמני� הנדרשברמה מקצועית גבוהה, בשלמות
י ”בהתא� לדרישות המכרז ועפוהכול , לרבות הארכות א� תהיינה, תקופת ההתקשרות

  .י מכרז זה”התחייבויותיו בהסכ� שיחת� עמו עפ
א  ורק בתוכנות מורשות ע� , המציע יתחייב לעשות שימוש לצור  מימוש מכרז זה, כמו כ�

 . רישיו� יצר�
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   עבודהתצהיר בדבר היעדר הרשעות  בשל הפרת דיני ה 0.6.6

של המציע ושל בעלי השליטה ) 0.2.21   כהגדרתו בסעי"(על המציע לצר" להצעתו תצהיר בכתב 
השני� בשלוש , בדבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני העבודה, )0.2.22   כהגדרת� בסעי" (בו 

   .שקדמו למועד האחרו� להגשת הצעות למכרז זה
ב "בהתא� לנוסח הרצ, יש לחתו� על תצהירי� נפרדי� למציע ולכל אחד מבעלי השליטה בו

 . 0.6.6בנספח 
   תצהיר בדבר קיו� חובותיו של המציע בעניי שמירת זכויות עובדי� 0.6.7

בדבר קיו� חובותיו , טה בועל המציע לצר" להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השלי
צווי ההרחבה וההסכמי� , לפי דיני העבודה, של המציע בעניי� שמירת זכויות עובדי�

במהל  כל , הקיבוציי� החלי� על המציע כמעסיק לצור  אספקת העבודה או השירותי�
  . תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה

ב "בהתא� לנוסח הרצ, יטה בויש לחתו� על תצהירי� נפרדי� למציע ולכל אחד מבעלי השל
  . 0.6.7בנספח 

 )S(אזורי עדיפות לאומית  0.6.8

 –ח "התשנ) העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(תקנות חובת המכרזי� קבוע בבהתא� ל
דרש המציע יי, כתנאי לקבלת העדפה.  תינת� עדיפות להצעות מאזור עדיפות לאומית1998

, ח  על כ "זורי עדיפות לאומית ולהמציא אישור רואו שירותי� מא/להצהיר כי מדובר בטובי� ו
 .כמפורט בתקנות האמורות

 )S(אישור על טובי מתוצרת האר    0.6.9

בהתא� לקבוע בתקנות חובת להצעות המתבססות על טובי� מתוצרת האר+ תינת� העדפה 
כתנאי לקבלת . 1995 –ה "התשנ) העדפת תוצרת האר+ וחובת שיתו" פעולה עסקי(המכרזי� 

,  על שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעהח"אישור רויידרש המציע לצר" להצעתו , העדפה
 .כמפורט בתקנות האמורות

 ויות קנייזכ 0.6.10
וכי אי� כל בטובי� המוצעי� כי הוא הבעלי� הבלעדי של זכויות הקניי� , על המציע להצהיר

י� של צד שלישי  לשימוש המוסד או הפרה של זכויות  קניהטובי�מניעה או הגבלה על הצעת 
שייכות טובי� המוצעי� או כול� במקרי� בה� זכויות הקניי� בחלק מה. כתוצאה מכ , כלשהו

למקור , להנחת דעת המוסד, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, לצד שלישי
יבהיר המציע כי ישפה את המוסד בכל ,  כמו כ�. הטובי�מציע להציע למוסד את של ההזכויות 
  .הטובי� המוצעי�וקשורה בזכויות , שתוגש נגד המוסד, ל תביעת צד שלישי מקרה ש

 גמה ומצגותהד 0.6.11

 המדבקות המוצעותהציוד המוצע וההצעות ואת המוסד ימנה ועדת בדיקה מטעמו שתבח� את 
  . ובמת� שרות לציוד המוצעבביצוע פרויקטי� דומי�והיכולות המקצועיות של המציע 

לקבל הדגמה , להיפגש ע� המציעי�ימת אפשרות כי המוסד יבקש קי, במסגרת תהלי  הבדיקה
ולהתרש� ממעבדת השירות של המציע , והמדבקות המוצעותהציוד המוצע מעשית של 

בלוח הזמני� שיקבע , תהמציע מתחייב לאפשר את ההדגמה הנדרש. ומיכולותיו המקצועיות
 .המוסד בתיאו� ע� המציע
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  מראשדוגמאות של מדבקות ברקוד מודפסות 0.6.12
זהות למדבקות המוצעות במכרז , מדבקות ברקוד 1000לפחות על המציע לצר" להצעתו  0.6.12.1

 :כדלקמ�, זה ובהתא� לגודל ולעיצוב הנדרשי� במכרז
מדבקות ברקוד  1000או גליל מדבקות בקיבולת של  (fan-fold)  רצי" מתקפלנייר )1

 שדה וברקוד שדה הכוללות הדפסת , לא תרמי, עשויות מנייר לב�, מודפסות מראש
$מר+ החל שוט" מספר  תווי� מתוכ� מהווי� 8כאשר ,  תווי�14אלפאנומרי באור  של 

בהתא� למפרט , 10לרבות חישוב אוטומטי של ספרת הביקורת בשיטת מודולו , 1
 .3.3 המדבקות בסעי" 

 אשר, דבקות ברקוד עשויות מנייר לב� תרמייש לצר" גליל מ, לכל מדפסת ברקוד תרמית )2
  .dpi 200ברזולוציה של , הודפסו מראש על ידי מדפסת ברקוד המוצעת במכרז זה

 8כאשר ,  תווי�14המדבקות יכללו הדפסת שדה ברקוד ושדה אלפאנומרי באור  של 
לרבות חישוב אוטומטי של ספרת , $1תווי� מתוכ� מהווי� מספר שוט" ר+ החל מ

  .3.3 בהתא� למפרט המדבקות בסעי" , 10ת בשיטת מודולו הביקור
 . במכרז זה3.3 מפורט בסעי" הגודל של המדבקות הדרושות העיצוב ו 0.6.12.2
ות המודפסות מראש המוסד יעביר את דוגמאות המדבק, כחלק מתהלי  בדיקת ההצעות 0.6.12.3

, מובהר בזאת כי. מטפלות בסריקת מסמכי המוסדלשכות השירות הלסריקה ופענוח ב
 %96 $לא יפחת מאחוז הפענוח של קוד הברקוד בכל המדבקות שיתקבלו מ� המציעי� 

 . במכרזהמציע כתנאי ס" להמש  השתתפות 

 הצהרה לנושא חלפי� ועדכוני� 0.6.13

שכל רכיבי הפתרו� המוצע ) הצהרת המשתת" במכרז(תו  להצע0.6.5להצהיר בנספח על המציע 
או שיווק�  בדק שאי� שו� מידע על הפסקה מתוכננת של ייצור� המציעוש, הינ� בייצור שוט"

ואי� בעיה לספק למוסד חלפי� ועדכוני� או המציע /י היצר� ו"או הפסקת התמיכה בה� ע
  .שני� מיו� ההתקנה  7  למש 
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0 . זכייה במכרז התחייבויות ואישורי� בג 7  י� 

 ערבות בגי זכייה 0.7.1

בלתי מותנית ערבות מקורית , ביחד ע� החתימה על ההסכ�, כה במכרז ימציא למוסדוזה
  . 4 40,000 בס  של לטובת המוסד

לעמידה ,   יו� לאחר סיומו90+ הערבות האמורה תהיה תקפה למש  כל תקופת ההתקשרות 
י המדד הידוע ביו� החתימה ”רי� לצרכ� עפהערבות תהיה צמודה למדד המחי.  בתנאי ההסכ�

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית . על ההסכ�
 . 1981 –א"התשמ, פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח$שיו� לעסוק בביטוח עלישברשותה ר

  0.7.1המצור� בנספח  ערבות ביצוע בנוסח בדיוקרבות תוגש כערבות מקורית עה
 .השמטות או שינויי�, ללא תוספות, למכרז זה

בכל מקרה שהזוכה לא עמד , המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי
וזאת מבלי לפגוע , ובהתראה של שבועיי�, בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה

  .כדי�, בזכויות המוסד לכל סעד אחר
וזאת למש   , או לחדש את הערבות במידה וההסכ� יואר הזוכה במכרז יתחייב להארי  

 .מייד ע� דרישת המוסד,  יו� לאחר סיומה90+ תקופת ההארכה 
 ריות כוללת אח 0.7.2

שיידרש לספק ,  ולמדבקותלחומרי� המתכלי�, לציודלתת אחריות כוללת תחייב הזוכה י
ויתחייב , היו כאלוא� י, כולל אחריות על קבלני המשנה מטעמו, לאור זכייתו במכרזלמוסד 

 בהיק"אמצעי� טכניי� ומשאבי� אחרי� , רכבי שירות, חלקי חילו", טכנאי שירותלהקצאת 
בלוח הזמני� , על פי תנאי המכרז, במכרז זההשירותי� המוגדרי� שיידרשו לביצוע  באיכותו

לרבות , וזאת למש  כל תקופת ההתקשרות,  ובהתא� להזמנות המוסדי המוסד"הנדרש ע
 . א� תהיינההארכות

 הסכ� התקשרות 0.7.3

מכרז זה .   במכרז זה0.7.3הזוכה מתחייב לחתו� על הסכ�  לפי הדוגמא המצורפת בנספח 
והבהרות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי� והצעת הזוכה  בתשובה למכרז זה והבהרות 

  .פרד מההסכ� שיחת�יותשובות הזוכה יהיו חלק בלתי נ
 . בראשי תיבות ולצרפו להצעה0.7.3יש לחתו� על ההסכ� בנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 0.7.4
שיעסקו בביצוע העבודות ) כולל קבלני משנה( יתחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו הזוכה

 לפי, יחתו� על טופס הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד, והשירותי� המוגדרי� במכרז זה
 0.7.4 הצהרת הסודיות בנספח המציע יחתו� על צילו�. 0.7.4הדוגמא המצורפת בנספח 
 .בראשי תיבות ויצרפו להצעה
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 זכויות השימוש 0.7.5

תעבור ,  שיספק הזוכה למוסד, והחומרי� המתכלי�המדבקות , פריטי הציודהבעלות בכל 
אי� באמור לעיל לפגוע , מובהר בזאת כי.  ולזוכה לא תהיה כל זכות בה�,לבעלות המוסד

או זכויות הקניי� הרוחני האחרות /וסימני מסחר , יי�סודות מסחר, פטנטי�, יוצרי�בזכויות 
  .של צד כל שהוא

 הודעה על זכייה 0.7.6

זכייתו אלא לאחר תיאו� ואישור / הזמנה / הזוכה יתחייב לא לפרס� הודעה על קבלת העבודה 
 .0.3.2 בסעי" כמפורט , הקשריש י א"נוסח ההודעה מראש ובכתב ע

 שירות וחלקי חילו�, ריותאח 0.7.7

לכל פריט ציוד , על חשבונו של הזוכה, הזוכה יספק אחריות מלאה באתרי המוסד 0.7.7.1
ג� א�  (ממועד אספקתו למוסד, לית של שנתיי�אלתקופה מינימ, שיסופק על ידו למוסד

הסתיימה לפני תו� תקופת האחריות לציוד , 0.18.1 כמוגדר בסעי" , ההתקשרותתקופת 
 .)שיסופק על ידו למוסד

האחריות מתייחסת לכל תקלה שהתרחשה במהל  שימוש שיגרתי בציוד וכוללת את כל  0.7.7.2
רכיבי חומרה ורכיבי , דרייברי�, חלקי פלסטיק, ראשי ההדפסה, האביזרי�, המכלולי�

חלופי על פי תקי� העמדת ציוד , י�אספקת והתקנת חלפ, לרבות תיקוני תקלות , תוכנה
 . וזאת ללא תוספת תשלו�, הצור  וכל הוצאה אחרת במת� השירות

הזוכה מתחייב שיהיה לו מלאי רכיבי� וחלקי החילו" הנדרשי� לספק את השירותי�  0.7.7.3
 שני� 7לית של  אלתקופה מינימ, ברמת השירות הנדרשת, לציוד הנדרש במכרז זה

 .י מכרז זהמתחילת ההתקשרות עימו על פ
 שינויי� והתאמות 0.7.8

הזוכה מצהיר שיש לו הידע הדרוש לביצוע התאמות ושינויי� בציוד והוא א" מתחייב  0.7.8.1
 יבוצעו על פי הוראות והנחיות היצר� ולא יפגעו , שיבצע בציוד,ששינויי� והתאמות
 וכ� ששינויי� והתאמות אלו ישתלבו ;יצר� לתת אחריות ושירות לציודהבמחויבות הזוכה ו

 . כ  שלא ימנעו שדרוג של הציוד על פי הוראות היצר� בעתיד,ציודב
הזוכה , פסיק לייצר או לשווק פריט כל שהוא המופיע בהצעת הזוכה למכרז זהיהיצר� א�  0.7.8.2

 באיכות זהה או באיכות טובה יותר מהאיכות של ,יתחייב לספק למוסד פריט חדש חליפי
 .הפריט האמור בהצעת הזוכה למכרז זהוזאת במחיר שלא יעלה על מחיר , הפריט המוחל"

 ניסויי� ומבחני קבלה 0.7.9
 או תקופה ארוכה יותר שבועיי�הזוכה יתחייב להעמיד לרשות המוסד לבדיקה לתקופה של 

 במהל  תקופת שהמוסד יבקש לבדוקציוד שני פריטי� מכל דג� , בהסכמת שני הצדדי�
, וזרי� הנדרשי� כדי להפעיל והאביהתוכנות, יברי�יהדר, לרבות כל הרכיבי�, ההתקשרות

 הזוכה יספק את הציוד . מצד המוסדרכישה וללא כל התחייבות על חשבו� הזוכה וזאת 
 .לבדיקה בתו  שבוע מבקשת המוסד



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  18דף  

0 .  מכרזוציא המ –ויות המוסד זכ 8
 ל המכרזביטו 0.8.1

י ”ת את ביצוע המכרז  וזאת עפואו לצאת במכרז חדש או לדח/סד רשאי לבטל את המכרז וומה
במקרה . ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, ללא צור  בנימוק החלטתו,  דעתו הבלעדישיקול

 . זה תימסר הודעה מתאימה למציעי�
 ירת הזוכהבח 0.8.2

 . או כל הצעה אחרת, � המוסד מתחייב לקבל  את ההצעה הזולה ביותריא 0.8.2.1
לעומת מהות ההצעה , סד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירההמו 0.8.2.2

 וא, )L ו אM(ישת ס" רדכאו שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות , נאיהות
או /שלדעת המוסד מונע הערכה ו, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי" מסעיפי המכרז

היה . מכרזאו שינויי� כלשה� מהאמור ב/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/ו, החלטה כדבעי
או תוספות מעבר לאמור /או הסתייגויות ו/ ווהמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויי�

 .יראו אלו כבטלי� ולא יחייבו את המוסד, מכרזב
 שת הבהרותקב 0.8.3

בכפו" לחוק , המוסד  שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעי� לצור  קבלת הבהרות על הצעת�
 .חובת המכרזי�

 י מכרז זה" עפטוביהזמנת  0.8.4

לפי שיקול דעתו הבלעדי , בי� הזוכי�על פי מכרז זה ההזמנות וסד רשאי לחלק את המ 0.8.4.1
ת ותקופות הארכה א� התקשרוהלאור  כל תקופת ובכל זמ� וזאת , והמוחלט של המוסד

    .תהיינה
  .בכמות כל שהיאוומדבקות של ציוד דגמי� כל שה� אינו מתחייב להזמנת וסד המ 0.8.4.2
ש את ההצעה בחלקי� או מאו  למ/והמבוקש טובי� מהרשאי להזמי� חלק המוסד  0.8.4.3

 .לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בשלבי�
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0 .  מבנה הצעת המציע  9
 :הצעת המציע תוגש בכתב בעברית ותיער  בהתא� למבנה הבא 0.9.1
 :כדלקמ�, הצעת המציע תוגש בשני חלקי� 0.9.2

0.9.2.1  :  הכוללת,  המענה המנהלי והטכני יער  בחוברת כרוכה$ חלק ראשו

 .מכתב פתיחה חתו� על ידי מורשי החתימה .א
 .אחד לאחד, 4 עד 0לכל סעיפי המכרז בכל אחד מהפרקי� ל� מפורט ושמענה  .ב
העתק תשובות , הצהרות חתומות, אישורי�, ערבות הגשה: פרק נספחי� הכולל .ג

 ,המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי� חתו� על ידי מורשה חתימה של המציע
 .וכל דבר אחר שהמציעי� נדרשו למלא ולצר" להצעת�

י " למסמכי המכרז חתו� בראשי תיבות ע0.7.3ב בנספח "צילו� ההסכ� הרצ .ד
 .מורשי החתימה של המציע

דוגמאות של מדבקות מודפסות יש לצר" למעטפת החלק הראשו� , כמו כ� .ה
 . 0.6.12 בהתא� לאמור בסעי" , מראש

, )פרק העלויות (5לפרק כלול מענה תו, בחוברת כרוכהההצעה הכספית תיער   – חלק שני 0.9.2.2
  .חתו� על ידי מורשי החתימה של המציע,  במכרז5מפורט להל� ובפרק בהתא� למבנה ה

 בהצעה 0.6.2סעי" : לדוגמא. מכרזלמבנה ה" אחד לאחד"מבנה המענה יהיה תוא� בסעיפיו  0.9.3
אי� . ' וכדומכרז ב4.2.2 בהצעה יכיל תשובה לסעי" 4.2.2סעי" , מכרז ב0.6.2יכיל תשובה לסעי" 

  .לדלג על סעיפי� במענה למכרז

 .על הס�עלולה להידחות הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה 
 0.5 כמוגדר בסעי" , L,M,G,S,I: מבנה התשובה בכל סעי" יהיה בהתא� לסיווג הסעי" במכרז 0.9.4

או להתנות על הוראות /או לגרוע ו/משלו ואו הצעות /המציע אינו רשאי להוסי" הערות ו. לעיל
 .הדבר לא יילקח בחשבו� בבדיקת הצעתו, א� יעשה כ� .המכרז

במקרה של סעי" ". קראתי והבנתי"יכתב בהצעת המציע ילסעי" שלגביו אי� צור  בתשובה  0.9.5
ראשי או סעי" משנה הכולל סעיפי� ורכיבי� מתחתיו ואי� צור  בתשובה לגבי כל אחד מרכיבי 

מספיק לכתוב בהצעת המציע בתשובה לסעי" הראשי או לסעי" המשנה בלבד ,  האמורהסעי"
 .ואי� צור  לענות בנפרד על כל אחד מרכיבי הסעי" האמור, "קראתי והבנתי"

נית� יהיה לבקשת מי שרכש את מסמכי המכרז לקבל את המכרז , לצרכי סיוע למענה למכרז 0.9.6
  . 0.3.2  הקשר כמפורט בסעי" ש ייה לאבאמצעות פני,  בדואר אלקטרוניWORD   כקוב+

.  הנוסח המחייב הוא א  ורק הנוסח המודפס והחתו� הנית� לרכישה במשרד הראשי בירושלי�
 . שהנוסחי� זהי�WORD $המציע אחראי לוודא בזמ� השימוש בקוב+ ה

את כל למלא  , ו וכלשונוככתבבמכרז זה ) 5פרק (יות פרק העלועל המציע לצל� או להעתיק את  0.9.7
   ). הצעה הכספיתל (בהצעתו לחלק השני � בשלמות ולצרפטבלאות המחירי�  

 .יוחת� בחותמת הרשמית של המציע,  נספחי� להצעההלרבות ,  על שני חלקיהכל עמוד בהצעה 0.9.8
 ג� תהא )5 פרק צילו� (בהצעה הכספיתאחד מהדפי� בכל הפותח של ההצעה ו/ד" הראשו�ב

 .  חתימה מטע� המציעהחתימת מורשי 
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יילקחו בחשבו� רק א� יהיו מלווי� בחתימת מורשי חתימה , א� יהיו, תיקוני� בכתב יד 0.9.9
 .וחותמת ליד התיקו�

, האישורי� וההצהרות שנדרשו במכרז, הנספחי� כליש להקפיד לצר" להצעת המציע את  0.9.10
לרבות מכתבי , נספחי� בחלק הראשו� של המענהערוכי� וחתומי� כנדרש ולרכז אות� בפרק ה

, חתומי� על ידי מורשי חתימה של המציע, התשובה של המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי�
 :כמפורט בטבלה הבאה

מספר 
הנספח 
 הבהצע

סעי�  ש� הנספח
 המכרז  

 הערות

ספח  בנוסח המופיע בנבדיוקיש להקפיד שנוסח הערבות יהיה  0.6.1 ערבות הגשה 0.6.1
0.6.1. 

 אישורי� תקפי� של  רשות המיסי� 0.6.2.1 אישורי� על ניהול ספרי�  0.6.2.1

  אישור המוסד על רכישת מסמכי המכרזצילו� 0.6.2.2 אישור רכישת מסמכי המכרז 0.6.2.2

 0.6.2.3צילו� נספח ח  על גבי "ד או רו"אישור עו 0.6.2.3 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.2.3

 0.6.2.4צילו� נספח ח ותצהיר על גבי "אישור רו 0.6.2.4 תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.4
 אישור רשמי על הסמכת המציע לתק"  0.6.2.5 אישור אבטחת איכות 0.6.2.5

ISO 9001:2000 
 0.6.2.6צילו� נספח  על גבי ח של המציע"אישור רו 0.6.2.6 אישור מחזור כספי 0.6.2.6
 הצהרת המציע 0.6.2.7 " מינימאלי מוכחניסיו 0.6.2.7
  והצהרה לנושא הצהרת המשתת$ במכרז 0.6.5

 חלפי� ועדכוני�
0.6.5 
0.6.13 

 0.6.5צילו� נספח הצהרת מורשה חתימה של המציע על גבי 

 בדבר  ובעלי השליטה בו תצהיר המציע 0.6.6
 היעדר הרשעות בשל הפרת  דיני העבודה

 0.6.6 צילו� נספח  ד   על גבי"תצהיר עו 0.6.6

בעניי"  ובעלי השליטה בו תצהיר המציע  0.6.7
 שמירת זכויות עובדי�

 0.6.7ד   על גבי צילו� נספח  "תצהיר עו 0.6.7

   אופציה–ח "אישור רו 0.6.8 אישור על אזורי עדיפות לאומית 0.6.8
   אופציה–ח "אישור רו 0.6.9 אישור על טובי" מתוצרת האר' 0.6.9

של מדבקות ברקוד בהתא� דוגמאות על המציע לצר$ להצעה  0.6.11 צירו$ דוגמאות של מדבקות 0.6.11
 .לסעי$ האמור

 .  בחוברת המכרז0.7.3  נספח צילו�יוגש על גבי  0.7.3  הסכ� התקשרות 0.7.3

 .  בחוברת המכרז0.7.4  נספח צילו�יוגש על גבי  0.7.4  הצהרת סודיות 0.7.4

בהרות המוסד לשאלות הבהרה מסמכי ה 0.3.3.5
 למכרז זה 

יש להקפיד  שמסמכי ההבהרות יחתמו על ידי מורשה חתימה  0.3.3.5
 . מטע� המציע
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0 . 1  ) I( ועל ההצעה מכרזבעלות על ה 0
  ושימוש בומכרזבעלות על ה 0.10.1

.  אשר מועבר לרוכש אותו לצור  הגשת הצעה בלבד,  זה הוא קניינו הרוחני של המוסדמכרז
  . י המציע" לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצור  הכנת ההצעה עאי� להעבירו

 בעלות על ההצעה ושימוש בה 0.10.2
למציע תהיה אפשרות להשתמש .  קניינו הרוחני של המוסד�ת המציע והמידע שבה העצה

המוסד מתחייב לשמור את תוכ� הצעת . בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמי� אחרי�
יות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי מכרז המציע במסגרת חובת הסוד

 ).כמתחייב מחוק חובת המכרזי�, הקשור להצעות , למעט מסירת מידע(זה  

0 . 1  )   קבלני משנה(ות ההצעה ואחריות כוללת מלש 1

 , אספקת מדבקות: לנושאי� הבאי� בלבדקבלני משנה במכרז זה המציע יהיה רשאי להעסיק  0.11.1
).M (מער  השרות של המציעלתגבור כ,  המוצעשרות אחזקה לציודמת�  ושליחויות והובלות
  

 ).S (המוסד יית� עדיפות למציע ללא קבלני משנה או ע� מספר מינימאלי של קבלני משנה
ברור ומוסכ� על הצדדי� כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  0.11.2

 ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרי� שלו הראשיקבל� מגיש ההצעה יחשב ל. ותפעולית אחת
יבויותיו לגבי יוהתח, וכל מי מטעמ�, אחד מקבלני המשנה מטעמומי מטעמו לרבות כל ושל כל 

 . עובדיו יהיו תקפות ג� לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיה�
תפקיד� , ניסיונ�, שמותיה�את  4.2 סעי"במענה לבמידה וקיימי� קבלני משנה יש לפרט  0.11.3

   . ושליחויות   אי� לפרט קבלני הובלות. האמורי הפירוט הנדרש בסעי"”עפ, בפרויקטהמדויק 
ולפי שיקול זמ� בכל , זוכה שיועסק בפרויקט זה מטע� ה,קבל� משנההמוסד יהיה רשאי לפסול  0.11.4

 קבלני המשנה מטעמו  כלפיאו/והזוכה מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי , דעתו הבלעדי
או העובדי� מטעמו יפסיקו את עבודת� בפרויקט זה מיד ויוחלפו /בל� המשנה וובמקרה זה ק

או מי מטעמ� לא יהיו /או קבל� המשנה מטעמו ו/מובהר כי הזוכה ו. י הזוכה לפי הצור "ע
 .או שיפוי בגי� הפסקת עבודת קבל� המשנה לפי סעי" זה/זכאי� לכל פיצוי ו

 של החלפתו או העסקתו הפסקת על ,מראש יו� 30 לפחות ,למוסד בכתב להודיע תחייביהזוכה  0.11.5
 הסכמת את קיבל א� לאא , הזוכה ביוזמת כזו החלפה תבוצע לא מקרה בכל .קבל� משנה

. המוחל"הקבל� מ ויכולתו בכישוריו ייפול לא המחלי"קבל� המשנה . ובכתב מראש לכ  המוסד
 .דיעהבל ודעת שיקול לפי המשנה קבל� את לאשר שלא הזכות אתהמוסד שומר לעצמו 

0 . 1  )   I(סמכות השיפוט  2

או בכל תביעה הנובעת מהלי  , סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאי� ולענייני� הנוגעי� למכרז זה
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי�, ניהול מכרז זה
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0 . 1  )I(מספר ההצעות  3

.  מות שוני�שהוגשו בש, המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. המציע יגיש הצעה אחת בלבד
  .לא נית� להגיש הצעות משותפות למספר מציעי�, כמו כ�

0 . 1  )I(תהלי� בחירת הזוכי�  4
  . L $  וM $י סעיפי הס" המסומני� ב”סינו� ההצעות עפ $ בדיקת תנאי ס� 0.14.1
 בהתא� לטיב המענה לדרישות ,כל תנאי הס"מדו בהצעות שעהשל דירוג איכות  $ דירוג איכות 0.14.2

 נקודות 100 מתו  70 לי להצעה הינוא משוקלל מינימציו איכות  . S $  וL $המכרז המסומנות ב
 ).M(אפשריות 

המוצעי� סורקי הברקוד איכות : ה�אמות המידה העיקריות להערכת איכות ההצעות  0.14.3
איכות המדפסות התרמיות המוצעות והתאמת� לדרישות , )30%(והתאמת� לדרישות המפרט 

 ).10%(הערכת טיב ואיכות המדבקות המוצעות , )30%(הערכת יכולות הספק , )30%(המפרט 
 ציו עלות משוקלל 0.14.4

  . 1.3 לאומד� הכמויות המוגדר בסעי" הכולל יחושב בהתא� מחיר ההצעה  0.14.4.1
 :) ג+ב+א (שלושת הסכומי� הבאי� מחיר ההצעה יורכב מהסיכו� של 

בגודל ובסוג הנדרשי� במכרז זה , מיליו� מדבקות $10עלות צריכה שנתית של כ .א
 . בהתא� למחיר בהצעת המציע, ובמספר משיכות על פי צורכי המוסד

יחיד עלות התפעול הכוללת של סורק  ב1.3 המפורטת בסעי" , כמות הסורקי�מכפלת  .ב
 מחיר הסורק: הרכיבי� הבאי�את עלות התפעול הכוללת תכלול . לחמש שני�

 .מחיר שרות לחמש שני� פחות מספר שנות האחריות שהוצעו+ והמעמד השולחני 
מדפסת עלות התפעול הכוללת של  ב1.3 המפורטת בסעי" , כמות המדפסותמכפלת  .ג

מחיר שרות לחמש  + סתמחיר המדפ: עלות התפעול הכוללת תכלול. לחמש שני�
 5עלות החלפת ראשי הדפסה במהל   + שני� פחות מספר שנות האחריות שהוצעו

 עבודה למדפסת  מדבקות ליו�1000בהתבסס על היק" הדפסה של לפחות (שני� 
   .)תרמית יחידה

שער הדולר היציג הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות ח לפי "מחיר ההצעה יחושב בש 0.14.4.2
 .למכרז זה

  . נקודות בסרגל העלות ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה65ה הזולה ביותר תקבל ההצע 0.14.4.3
 ומשקל העלות 35%משקל האיכות בציו� המשוקלל הוא  $ שקלול מרכיבי האיכות והעלות 0.14.5

 .65%בציו� המשוקלל הוא 
כנספח למסמכי , ההצעות למכרז זהודירוג ב פרוט אמות המידה והמשקלות להערכת "רצ 0.14.6

 .המכרז
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0 . 1   ואבטחת מידע ת סודיות רימש 5
 כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לש� ביצוע , שידוע לו, הזוכה מצהיר בזה:אי פרסו� מידע 0.15.1

ההתחייבות . ועליו להחזירו למוסד בתו� השימוש, אי� לפרסמו, י מכרז זה”התחייבויותיו עפ
 .לשמירת הסודיות תחול ג� לאחר תו� תקופת ההתקשרות בי� הצדדי�

למסור או להביא לידיעת אחר , להודיע, ולא להעביר,  הזוכה מתחייב לשמור בסוד:שמירת סוד 0.15.2
אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו או קוב+ מחשב /ואו ידיעה /כל מסמ  ו

, 1977–ז "התשל,  לחוק העונשי�118 $ ו91תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפי� . י מכרז זה”עפ
ע� גו" מבוקר , לרבות קבל�, י בעל חוזה "ל מסירת ידיעות רשמיות עשעניינ� איסור ועונש ע

 .1958 –ח "תשי, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה
 : י עובדי הזוכה"שמירת סוד ע 0.15.3

והעונש על אי , הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיות 0.15.3.1
 . מילוייה

על הצהרת סודיות , או מקצת�כול� , המוסד יהא רשאי להחתי� את עובדי הזוכה 0.15.3.2
לגבי כל מידע שיודע לה� , 0.7.4לפי הדוגמא המצורפת בנספח  , של המוסדת סטנדרטי

 .במסגרת עבודת� על פי ההסכ�
 כל התחייבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו ג� על כל קבלני :י קבלני משנה"שמירת סוד ע 0.15.4

 על טופס  שהוצעו על ידו,הבאחריות הזוכה להחתי� את קבלני המשנ. המשנה מטעמו
 . ולהמציאו למוסד0.7.4נספח לפי הדוגמא המצורפת ב, שמירת סודיותהתחייבות ל

וכ� בהתא� להוראות חוק הגנת ,  יהיו לפי הנהוג במוסד:אבטחת המידע במערכתהלי נ 0.15.5
הזוכה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.  והתקנות שהוצאו לפיו1981א "הפרטיות תשמ

המסמכי� קבצי המחשב ומור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנ� ופרטיה� של  לשמתחייב
 שיעסקו בביצוע ו ומורשיו ולאפשר גישה אליה� א  ורק לעובדי, על ידי המוסדלושיימסרו 
 .ההסכ�

 :חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר 0.15.5.1
 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קוד� לגילוי ללא חובת סודיות �
 ; שימוש במידע סודיפותח באופ� עצמאי ללא �
 ;ללא חובת סודיות' י צד ג"נמסר לזוכה ע �
 ;הינו או הפ  להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד �
ידע וטכניקות הקשורי� לפעילות העסקית של הזוכה , תפיסות, רעיונות �

ואשר נשמרו בזיכרונ� של עובדי הזוכה שהיו בעלי , הכלולי� במידע של המוסד
 ; זהמכרז למידע בהתא� לגישה

 . חלוטעל הזוכה לגלותו בהתא� לצו שיפוטי �
אלא , לפרס� או להפי+, משו� מת� הרשאה לזוכה לגלות 0.15.5.1 אי� באמור בסעי"   0.15.5.2

 :כמפורט בכל מקו� אחר בהסכ�
 ;את המקור של המידע הנלווה �
 ;ו נתוני כוח אד� של המוסדכל נתוני� סטטיסטיי� א �
 .תוכניות עסקיות של המוסד �
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יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות , שיעבדו באתרי המוסד, או מי מטעמו/עובדי הזוכה ו 0.15.6
 לקבל מראש ובכתב את יתחייבהזוכה . במידה ויתבקש על ידי מנהל הביטחו� במוסד, במוסד

המועסק בביצוע , או מי מטעמו/ובדיו והסכמת מנהל הביטחו� של המוסד לגבי כל עובד מע
עבודות על פי מכרז זה ומנהל הביטחו� יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני 

המוסד לא יהא . ומבלי שיהא עליו לפרשו, או מי מטעמו מכל טע� שימצא לנכו�/של הזוכה ו
כתוצאה מאי מת� , רמוא� ייג, חייב לפצות את הזוכה בגי� הפסדי� או הוצאות שייגרמו לו

אי� באישור המוסד להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור את הזוכה מאחריותו לפי . אישור כאמור
כולל עובדי , ואי� בכ  מניעה מהמוסד לדרוש החלפת עובד כל שהוא, הסכ� זה או לפי כל די� 

 . קבלני המשנה

0 . 1  תנאי� כלליי�  6
התחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מה� את זכויותיו ו) להסב(הזוכה לא יהא רשאי להמחות  0.16.1

 כי במקרה יתחייבהזוכה . אלא א� כ� נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכ , לאחר
ימשי  הזוכה לשאת בכל התחייבויותיו על פי מכרז , או גו" אחר, שיעבור לבעלות חברה אחרת

 . זה
ה או מחדל שלו או של מי אשר עלול להיגר� למוסד עקב מעש, הזוכה יהיה אחראי לכל נזק 0.16.2

 .מעובדיו או שלוחיו או כל מי מטעמו  במסגרת פעולת� לפי מכרז זה
 בגי� כל נזק 0.7.1 או לחלט את סכו� ערבות הביצוע כאמור בסעי" /המוסד יהא זכאי לקזז ו 0.16.3

המוסד יהא זכאי לקזז כל נזק , כמו כ�. עמואו מי מט/או עובדיו ו/י הזוכה ו"שייגר� למוסד ע
 . או מי מטעמו מכל סכו� שיגיע לזוכה/או עובדיו ו/י הזוכה  ו"שיגר� לו  ע

או /או מי מטעמו ו/או למועסקיו ו/או לעובדיו ו/הזוכה יהא אחראי לכל הנזקי� שייגרמו לו ו 0.16.4
, או של כל מי מטעמו/או של עובדיו ו/לכל צד שלישי שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו

 .והמוסד לא ישא בכל תשלו� הנובע מכ 
הזוכה יבטח על חשבונו הוא אצל מבטח מורשה כדי� בישראל לטובתו ולטובת המוסד יחדיו  0.16.5

העלולי� להיגר� במישרי� או בעקיפי� תו  כדי ביצוע השירותי� שיספק , או אובד�/מפני נזק ו
עובדי המוסד , לרבות עובדי הזוכה או מי מטעמו, או לרכושו של כל אד�/הזוכה למוסד לגופו ו

הזוכה ימציא העתק מ� הפוליסה למוסד או לחילופי� ימציא .  וכל אד� אחר הנמצא בשירותו
למוסד אישור מהמבטח האמור על קיו� ביטוחי� כנדרש במכרז זה ואשר יכלול את מספרי 

 .א� יידרש לכ  על ידי המוסד, הפוליסות הרלוונטיות
ב "היטל וכיוצ, הוצאה, נזק, הלי , דרישה, פצה וישפה את המוסד על כל תביעההזוכה י 0.16.6

סימני מסחר או זכויות , מדגמי�, זכויות יוצרי�, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי�
 . י הזוכה או מי מטעמו למוסד"אשר יסופקו ע, דומות בדבר מוצרי חומרה ותוכנה

או /או לבי� עובדיו ו/כל יחסי עובד ומעביד בי� המוסד לבינו והזוכה הינו קבל� עצמאי ולא יהיו  0.16.7
י הזוכה במסגרת פעולת� לפי מכרז "אשר מועסקי� ע, או מי מטעמו/קבלני המשנה מטעמו ו

 מזמי� הנחית כדי� דינ� המוסד נציגי י"ע יינתנו או שניתנו והוראה הדרכה ,הנחיה כל . זה
 הוראה או הנחיה ,הדרכה כל תשחרר לא ,כ� כמו .מעביד/עובד יחסי כל ייווצרו ולא ,בלבד

 .שייחת� ההסכ� ולפי זה מכרז לפי מהתחייבויות הזוכה העובד את ל"כנ
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יחייב את ,  זה לאמור בהצעת המציעמכרזאו אי התאמה בי� האמור ב/בכל מקרה של סתירה ו 0.16.8
 לעומת או שוני בהצעת המציע/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. מכרזהצדדי� א  ורק האמור ב

ולא יחייבו את הצדדי� להסכ� על א" בחירת הצעת הזוכה והתקשרות ,   בטלי� בזאתמכרזה
  . י הסכ� זה”המוסד עימו  עפ

0 . 1  )I(מחירי� ותנאי תשלו�  7

 . של מכרז זה5אופ� הגשת ההצעה הכספית ותנאי התשלו� וההצמדה מוגדרי� בפרק 

0 . 1  תקופת ההתקשרות  8
 ממועד חתימתשלוש שני� תהיה למש    מכרז זההטובי� נשואלרכישת תקופת ההתקשרות  0.18.1

המוסד יהא רשאי להארי  את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל . ההסכ�
 .לפני תו� תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכהימי�  60בתו  וזאת בהודעה לזוכה ,  אחת

 ועד חתימתממשלוש שני� תהיה למש  שרות אחזקה לציוד לרכישת תקופת ההתקשרות  0.18.2
תקופות נוספות של שנה כל ארבע המוסד יהא רשאי להארי  את תקופת ההתקשרות ל. ההסכ�

 לפני תו� תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה ימי� 60בתו  וזאת בהודעה לזוכה ,  אחת
 .הראשונה

 וחומרי� המוסד אינו מתחייב לרכוש מאת הזוכה שרותי אחזקה, מודגש ומובהר בזאת כי 0.18.3
המוסד יהא רשאי לפנות לספקי� אחרי� שלא . יאזמ� כל שהתקופת כל שה� ולמתכלי� 

קבלת שרות לציוד שיסופק למוסד על פי רכישת חומרי� מתכלי� והשתתפו במכרז לצור  
 .לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכרז זה ויצא ממסגרת תקופת אחריות

יהיה , רות אחזקה לציוד וה� לנושא רכישת שטובי�ה� לנושא רכישת , תואר  ההתקשרותבא�  0.18.4
ג� וזאת ,  יו�90 ת ההתקשרות בתוספת תקופת הארכעד לתו� על הזוכה לחדש את הערבות 

 .לזוכה על הארכת תקופת  ההתקשרותבמת� הודעה המוסד איחר 
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0 . 1  הפסקת ההתקשרות 9
בא� . קול דעתו הבלעדיי לפי ש,כל עתאת ההתקשרות ע� הזוכה ברשאי להפסיק יהא המוסד  0.19.1

ה על כ  בכתב א יעביר המוסד התר,מכל סיבה שהיא, סד להפסיק את ההסכ�יחליט המו
  ").הודעה מוקדמת: "להל� (, מראש יו� 60 ,לזוכה

, ללא צור  בהודעה מוקדמתהפסיק את ההתקשרות להמוסד יהא רשאי , למרות האמור לעיל
 : בהתקיי� לפחות אחד מהתנאי� הבאי�

  .מפרק סופי או זמנינה לו ימו במקרה ש$במידה שהזוכה הינו תאגיד  .א
כשיר יוכרז כפושט רגל או יהפו  לבלתי  במקרה ש$במידה שהזוכה הינו אד� פרטי 

 . משפטית
 .  קלו�ה שיש עימההזוכה הורשע בפלילי� בעביר .ב

, על הזוכה למלא באופ� מלא ומקצועי את כל התנאי�, בתקופת ההודעה המוקדמת 0.19.2
 .עד סיו� עבודתו במוסד, על פי תנאי המכרז,  עליונהלי העבודה  וכל  המוטל,  ההתחייבויות

על מנת לצמצ� את הנזק כתוצאה ,  לפעול ולנקוט בכל האמצעי� שברשותויתחייבהזוכה  0.19.3
 .מסיו� ההסכ� לפי סעי" זה

ימסור הזוכה למוסד בתו  , לפי סעי" זה, הביא המוסד את ההסכ� או חלק ממנו לידי סיו� 0.19.4
תיעוד וקוד מקור לרבות , כל דבר המהווה רכוש המוסד, פרק זמ� סביר שיתוא� בי� הצדדי�

וכ� יעמיד לרשות המוסד כל ,  של רכיבי תוכנה שפותחו עבור המוסד כחלק ממימוש מכרז זה
וכ� יחזיר למוסד כל סכו� שהמוסד לא קיבל , דבר ששול� עבורו על ידי המוסד לצור  ההסכ�

 .תמורה עבורו
, במקרה זה. לפי שיקול דעתו הבלעדי,  בכל עתהמוסד רשאי להפסיק ההסכ� ע� הזוכה 0.19.5

עד תארי  , י הזוכה"או בוצע ע/הינו רק עבור מה שסופק ו, התשלו� היחיד לו יהא הזוכה זכאי
או פיצוי נוס" /ומעבר לכ  לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלו� ו, שיקבע על ידי המוסדההפסקה 
על מנת לצמצ� את הנזק , שותו לפעול ולנקוט בכל האמצעי� שבריתחייבהזוכה . מהמוסד

 .כתוצאה מסיו� ההסכ� לפי סעי" זה
, התשלומי� שישולמו על ידי המוסד לזוכה, כי בכל מקרה, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 0.19.6

 .אלמלא הביטול, כ המחיר שהיה על המוסד לשל� לזוכה"לא יעלו על סה, כאמור לעיל
 – 5 להסכ� ובפרק 9 בהוראות פרק כמוגדר, נוהל התשלו� לזוכה בתקופת ההודעה המוקדמת 0.19.7

 . זהמכרזפרק העלויות ב
,  על הזוכה למלא באופ� מלא ומקצועי את כל התנאי�,בתקופת ההודעה המוקדמת 0.19.8

 . עד סיו� עבודתו במוסד,מכרז על פי תנאי ה,וכל  המוטל עליו בויותיההתחי
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1.  � י ד ע י ה ק  ר  ) I(פ
1 .  המשתמש העיקרי/הלקוח 0

, לרישו� אשר אחראי� ברחבי האר+, ביטוח לאומיה� עובדי המוסד להציוד משתמשי  1.0.1
 .המתקבלי� ממבוטחי המוסד, מסמכי� שוני�טיפול ומעקב אחר 

מדפסות וציוד היקפי , תפעול ואחזקת ציוד מחשבי�, התקנת, האחראי לרכישתהגור�  1.0.2
 .משרד הראשימ ב"מינהל תמאג" התפעול בבכל אתרי הביטוח הלאומי ברחבי האר+ הוא 

ות יסופקו למוסד בתיאו� ובהתא� להנחיות מנהל מלאי ארצי באג" הציוד והמדבק 1.0.3
 .התפעול

, לרבות בציוד ברקוד, עובדי המוסד האחראי� בפועל להתקנה ולתמיכה בציוד הקצה 1.0.4
ה� תומכי התקשורת המוצבי� במרבית אתרי המוסד ברחבי האר+ , באתרי המוסד

    .באג" התפעול, וכפופי� למנהל חטיבת תקשוב היקפי

1 .  די המכרזיע 1
, המוסד מבקש לייעל את הטיפול במסמכי� השוני� שהמבוטחי� מעבירי� לידי המוסד 1.1.1

הפקת ,  למעקב מסמכי�באמצעות ניהול פרטי המסמכי� במערכת מידע ממוחשבת
 המסמ  ומפתוחו בהתא� לשדות הברקוד על תסריק, והדבקת מדבקת ברקוד לכל מסמ 

 .ות לסריקת מסמכי�באמצעות לשכות שירות חיצוני, גבי המדבקה
קריאה אוטומטית של שדות המפתח לאחזור של מסמכי� לעומת הקלדה ידנית של שדות  1.1.2

 .המפתח בעבר
אפשר לשפר את תהליכי יהניהול הממוחשב של המסמכי� הנכנסי� באמצעות ברקוד  1.1.3

לרשות כל המחלקות יעמוד סרק יוסלק ימכיוו� שכל מסמ  ש, העבודה במוסד
 .בו זמנית, בכל מקו� שהוא, סדהמקצועיות בסניפי המו

, מדבקותו) במידה ונדרש (חומרי� מתכלי�, ראשי הדפסה,  של ציוד ברקודרכישה 1.1.4
 . מאת הזוכי� במכרזבהתא� להזמנות המוסד מעת לעת

ה� , באתרי המוסד, שרות אחזקה מלא ומסודר לכל הציוד שיסופק על פי מכרז זהקבלת  1.1.5
 ולפי שיקול דעתו הבלעדי  בתשלו� נפרד,תבתקופת האחריות וה� לאחר תקופת האחריו

  .של המוסד
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1 .  אתרי המוסד  2
 4,000 $המשרתי� כ,  אתרי� בכל רחבי האר+100מעל  , כיו�המוסד מפעיל ומתחזק 

 :כדלקמ�אתרי המוסד מתחלקי� , וייעוד� מבחינת גודל�  . משתמשי�
 .�$ ביראשי המשרד האתר  1.2.1
ועוד , מ"כדורי ובית תמ, גדולי� מאודהכוללי� שני אתרי� , �$אתרי משרד ראשי בי 1.2.2

 .מ"בית וולפסו� ומל, בית עומר: שלושה אתרי� קטני� 
 . סניפי� ראשיי�25במוסד יש כיו�  .  עמדות עבודה 300 $ ל100בי� סני" ראשי הכולל  1.2.3
 . סניפי משנה20במוסד יש כיו�  .  עמדות עבודה60 $ ל20 בי� סני" משנה הכולל 1.2.4
 אשנבי� 50 $במוסד יש כיו� כ.  עמדות עבודה10 $ודה אחת ל בי� עמדת עבהכוללאשנב  1.2.5

 .ונקודות שרות קטנות
 .אתרי� נוספי� 1.2.6

 

1 .  אומד� כמויות 3
 . יחידות$1000כמות סורקי הברקוד מוערכת בכ 1.3.1
 . לכל אתרי המוסד100 $מוערכת בכהתרמיות כמות המדפסות  1.3.2
 .קות בכל שנה מיליו� מדב$10מוערכת בכהכוללות ברקוד מודפס מראש כמות המדבקות  1.3.3
 . מדבקות בכל שנה$500,000כמות המדבקות התרמיות ללא הדפסת ברקוד מוערכת בכ 1.3.4
,  ברקוד בכל אתרי המוסד הוא בתו  שנתיי� עד שלוש שני�ציוד לוח הזמני� הצפוי להתקנת  1.3.5

 .מותנה באפשרויות התקציביות
ואינ� מכרז זה לצור  הערכת ההצעות לל הינ� אומד� בלבד "כי הכמויות הנ, מודגש בזאת 1.3.6

המוסד יקבע את הכמויות הדרושות לו על פי צרכיו . מחייבות את המוסד בכל צורה שהיא
 .  התקציביותיוואפשרויות

 
  

ה .2 ק  ר � שייפ ה– )N(ו ז ז  ר כ מ ב י  ט נ ב ל ר א  ל   
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הפ .3 י ג ו ל ו נ כ ט ה ק  (ר  L(  
3 . ( כללי 0  M( 

על נות על המציע לע. ציוד הברקוד הנדרש ואת מפרטי המדבקות הנדרשותפרק זה מגדיר את  3.0.1
 .כל הרכיבי� הנדרשי� במכרז זה

וחלופה אחת של סורק  ברקוד תרמיותת מדבקות מדפסחלופה אחת של המציע להגיש על  3.0.2
 .ברקוד

 כאסמכתא לכל הנתוני� הטכניי� המפורטי�, יצר� הציודשל מפרט טכני מקורי יש לצר"  3.0.3
 .   לכל אחד מדגמי הציוד המוצעי�, בהצעתו

) סורקי ברקוד (3.1.2 בסעי"  את טבלאות המפרטי�  הטכניי�  יש למלא בשלמות ובדייקנות 3.0.4
 .לכל אחת מהחלופות המוצעות ולצרפ� להצעה, להל�) מדפסות תרמיות  (3.2.2 בסעי" 

ות התרמיות י� להפעלת ואחזקת המדפסיש לפרט את כל החומרי� המתכלי� הנדרש 3.0.5
 .  להל�3.2.2 בטבלת המפרט הטכני בסעי" , לרבות ראשי הדפסה, המוצעות

שהודפסו מודפסות מראש וג� מדבקות תרמיות דוגמאות של מדבקות ה לצר" להצעיש  3.0.6
  הדוגמאות יודפסו על . 0.6.12 מור בסעי" התא� לאב, ת במכרז זהות המוצעובאמצעות המדפס

  .מדבקות המוצעות במכרז זההגבי 
המוסד לא ידו� בהצעות שאינ� כוללות דוגמאות של מדבקות כנדרש או שקידוד הברקוד 

על ידי ,  הנבדקתכמות הביחס לכל  96% עליה� לא פוענח באופ� מלא ברמה של שהודפס
 .לשכות השירות לסריקה עימ� עובד המוסד

ה� , הזוכה יהיה אחראי לתכנו� ועיצוב המדבקות על פי דרישת המוסד ועל חשבו� הזוכה 3.0.7
מדבקות מודפסות מראש וה� מדבקות תרמיות שיודפסו על ידי המוסד באמצעות המדפסות 

 .    התרמיות המוצעות במכרז זה
ממשקי התוכנה  והדרייברי� , הקבצי�, ה של כל ההגדרותהזוכה יהא אחראי להכנה ואספק 3.0.8

   Windows XPבסביבת , הנדרשי� להפעלה מיידית של המדפסות וסורקי הברקוד במוסד
והכול על חשבו� הזוכה וללא תוספת תשלו� מאת המוסד על מחירי הציוד בהצעת , ומעלה

הכולל , מתאי� למדפסת המוצעתהזוכה יכי� על חשבונו קיט אתחול , כמו כ�.  הזוכה למכרז זה
.  הדרייברי� והנתוני� הנדרשי� להדפסת מדבקות על פי דרישות המוסד, את כל ההגדרות

  המצור" לאריזה של כל מדפסת או  יימסר למוסד בכל דר  CD$הקוב+ האמור יועלה על ה
 .  שתוסכ� בי� הצדדי�, אחרת

שינוצל , מומחה ברקוד / מהנדס תוכנה שעות סיוע טכני של30הזוכה יספק על חשבונו בנק של  3.0.9
.   מאת המוסד וללא תוספת תשלו�, על פי הצור , על ידי המוסד לאור  תקופת ההתקשרות

הסיוע הטכני ישמש בי� היתר לצור  הדרכת אנשי התוכנה של המוסד בפיתוח ממשקי תוכנה 
בנק שעות זה , �כמו כ.   למדפסת ולסורק  ובשילוב ציוד הברקוד במערכות המידע של המוסד

א� יבקש זאת , ישמש ג� לצור  שינוי עיצוב מדבקת הברקוד או להגדרת עיצובי� נוספי�
 .המוסד

במענה , החומרי� המתכלי� והאופציות השונות, המדבקות, יש לפרט את המחירי� של הציוד 3.0.10
 . בלבד5לפרק 
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3 .  )L(סורקי ברקוד  1
 דרישות כלליות 3.1.1

למלא את טבלת המפרט הטכני עליו לאחת ובנוס" על המציע לענות על הדרישות הבאות אחת 
 .3.1.2בסעי" 

המתאי� לסביבה  (Handheld Scanner)" אקדח"בתצורת יש להציע סורק ברקוד  3.1.1.1
 .  או  לייזרCCDמשרדית ופועל בטכנולוגית 

ישירות לתוכנה הסורק המוצע חייב לפעול בדימוי מקלדת ושידור של המידע הנסרק  3.1.1.2
ללא צור  ו USBבאמצעות ממשק , הברקוד במחשב אישיהאפליקטיבית הקולטת את 

 .בהפעלת מקש שידור
 מהווה תמיכה בברקוד דו ממדיה. )L (הסורק חייב להתאי� לסריקה של ברקוד חד ממדי 3.1.1.3

 )S( .יתרו� א  אינה דרישת חובה
בריאות הגנה על לרבות תקני� ל, מקובלי�הסורק חייב להיות תוא� תקני בטיחות  3.1.1.4

 FCC Class-B, CE Class-B, EMC, U/C CSA :כדוגמת, העיניי�

  נית� להציע . ממנומ" ס5הסורק המוצע צרי  לפעול במרחק אפס מהמסמ  ועד מרחק של  3.1.1.5
 .מ  מהמסמ " ס15סורקי� שפועלי� במרחק גדול יותר עד 

 . להעמדת הסורק כאשר איננו בשימוש) סטנד(על הסורק לכלול מעמד שולחני  3.1.1.6

, עמיד בפני מכות, נית� לאחיזה נוחה ביד, ארגונומי, במשקלעל הסורק המוצע להיות קל  3.1.1.7
  .טלטולי� או נפילות

 הנדלקת במקרה של סריקה ופענוח של שדה ברקוד וכמו כ� הסורק צרי  לכלול נורית 3.1.1.8
 ).S(רצויה אפשרות לויסות עוצמת הצפצו" ).  L  ((Beeper) צפצו" מתאי�

אול� רצויה , ני שידור� למחשב האישיאי� צור  ביכולת אגירה ועריכה של הנתוני� לפ 3.1.1.9
  .אפשרות צפייה בנתוני� שנסרקו

, כל סורק שיסופק על פי מכרז זה יזכה לאחריות מלאה של לפחות שנתיי� באתר המוסד 3.1.1.10
דהיינו החלפה של סורק פגו� או בלתי תקי� בסורק זהה תקי� , בשיטה של אחד כנגד אחד

  .ובהתא� לאמור בפרק המימוש
הציע תקופת אחריות ארוכה יותר והמוסד יתחשב בזה בתהלי  בחינת המציע מוזמ� ל

 . 0.14.4  כמפורט בסעי" , ודירוג ההצעות למכרז

לא יידרש חיבור נפרד של  .  USBהסורק המוצע יקבל את מתח החשמל באמצעות כבל  3.1.1.11
 .הסורק לרשת החשמל

 . מטר לפחות1.5ר  של   מתאי� באוUSBהסורק יסופק ע� כבל  3.1.1.12
 .קינפוג הסורק יהיה פשוט וקל 3.1.1.13



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  31דף  

 מפרט לסורקי ברקוד 3.1.2

 .על המציע למלא את הטבלה הבאה בשלמות
מס
' 

סיווג  ערך דרישה
 הדרישה

 תשובת המציע

 פרטים כלליים
  G נא לפרט הסורקדגם .1

  G נא לפרט שם היצרן.2

אתר אינטרנט של .3
  G נא לפרט היצרן

  G נא לפרט ארץ ייצור.4

 דרישות טכניות
ממשק חיבור למחשב .5

 אישי
USB 

L  

 סורק ברקוד חד ממדי.6
 

 כל הקודים הנפוצים
L  

 סורק ברקוד דו ממדי.7
 

 PDF 417לפחות 
S  

מירבי של השדה רוחב .8
  מ שניתן לסורק"במ

 מ" מ100לפחות 
L  

  5V DC ± 5% L מתח חשמלי.9
  scan/sec L 100לפחות  קצב סריקה.10
11.Reading Indicator Beeper and LED L  
  L  גרם150-לא יותר מ משקל בגרמים .12
  S נא לפרט מידות.13
עמידות בני מכות .14

 וטלטולים
 נא לפרט

S  

  L לפחות שנתיים תקופת אחריות.15

  S נא לפרט פרוט תכולת האריזה.16
מעמד שולחני לסורק .17

 )סטנד(
 חובה

L 
 

תכונות ואופציות .18
 אחרות

 
 

 נא לפרט

S 

 

 מ " ס5 עד 0 מרחק הסריקה .19
 L מ" ס15 עד 0או 
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3 . (מדפסות ברקוד 2  L( 
על המציע לענות על הדרישות הבאות אחת לאחת ובנוס� עליו למלא את טבלת המפרט הטכני 

 � .3.2.2בסעי

 דרישות כלליות 3.2.1

כל מדבקה . אחת אחת, מדבקות ברקודדפסה והפקה של המדפסות הנדרשות ישמשו לה 3.2.1.1
בתק$ נפו# ומקובל בשוק ליישומי" וקידוד ברקוד ה אלפאנומרי הדפסה של שדתכלול 
 . ועל פי הנחיות המוסדדומי"

לא מחייבת ש, (direct thermal) תרמיתנדרשת מדפסת ברקוד בטכנולוגית הדפסה  3.2.1.2
לא בגיליונות של וברקוד  רדיד דיו ואשר משתמשת בגליל של מדבקות/שימוש בריבו$

 .מדבקות

, מ” מ25מ ובאור( של " מ50ברוחב של בגליל  במדבקות נייר המוסד מבקש לעשות שימוש 3.2.1.3
   .מ" מ50מדפסת צריכה לאפשר הדפסה ברוחב של עד  ה, ועל כ$

מ ועד רוחב מירבי " מ50+נית$ להציע ג" מדפסות ברוחב הדפסה גדול מ, מובהר בזאת כי
יר מ על מדבקות ני" מ50מ ובתנאי שמדפסות אלו יכולות להדפיס ברוחב של " מ100

   .מ" מ50ברוחב של 

מתאימה לעבודה ש, קומפקטית במידותיה, פשוטה לתפעול, אמינה מאודנדרשת מדפסת  3.2.1.4
 )S  (. מדבקות ביו"1000בהיק� של עד , שוטפת ורצופה בסביבה משרדית

,  חד ממדיהמדפסת חייבת לתמו( בכל התקני" המקובלי" והנפוצי" בהדפסת ברקוד 3.2.1.5
,   נפו# אחר 2D או בתק$  PDF 417בתק$ , מדיבהדפסת ברקוד דו מוכאופציה ג" 

 )S  (.שיאושר על ידי המוסד

 .200DPI –רזולוציה מינימאלית  3.2.1.6

בכל כמות ,  על ידי כל סורק ברקוד100%איכות ההדפסה תהא מעולה וניתנת לזיהוי של  3.2.1.7
  .200DPIברזולוציה של , מדבקות שהיא

.  ג" ק2מ  ובמשקל של עד " ס20 ברוחב שאינו עולה על יהמדפסת קטנה במידות נדרשת 3.2.1.8
)S( 

 .ו חיונינ  אוטומטי אינCUTTER.    ידניCUTTERהמדפסת תכלול  3.2.1.9

 )S  (.א( אי$ זה חובה, ")קול� מדבקות  ("PEELERנית$ להציע מדפסות ע" אפשרות של  3.2.1.10

המדפסת תכלול סנסורי" אופטיי" או אלקטרוניי" מתאימי" להתרעה על חוסר נייר  3.2.1.11
 )S  ( נא לפרט–ומצבי שגיאה נוספי"  הדפסה החלפה של ראש, מדבקות

שאינ$ , טלטולי" , שעמידות בפני נפילות, תינת$ עדיפות למדפסות אמינות ושקטות 3.2.1.12
נות מפני חסי, כוללות חלקי" נעי" ומנגנוני" מכניי" עדיני" שדורשי" טיפול מיוחד

 )HEAVY-DUTY . )Sלא נדרשת מדפסת   .' וכדונוזלי"שפיכה של 

, ZEBRAכדוגמת , מוכרגדול וות יהיו מתוצרת יצר$ בינלאומי המדפסרצוי ש 3.2.1.13
INTERMAC ,DLOG ,DATAMAX ,SNBC"ואחרי  .)  S( 
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האחריות  תסופק .   באתר המוסדשנתיי" לפחותכל המדפסות יזכו לאחריות מלאה של  3.2.1.14
  .בפרק המימושבהתא" לתנאי האחריות והשירות המוגדרי" 

וכה יותר והמוסד יתחשב בזה בתהלי( בחינת המציע מוזמ$ להציע תקופת אחריות אר
 . 0.14.4  כמפורט בסעי� , ודירוג ההצעות למכרז

ויכלול את כל הרכיבי" והאביזרי" באריזה מקורית , כל הציוד המוצע יהיה ציוד חדש 3.2.1.15
י  ע" כל רכיבCD :לרבות ,  ולהפעלתה ואחזקתה השוטפתהנדרשי" להתקנת המדפסת

ההגדרות והדרייברי" הנדרשי" להפעלה מלאה של ,  (API’s)ממשקי תוכנה , התוכנה
הפעלה , מדרי( התקנה, להפקת מדבקותנפרדת ללא צור( ברכישה של תוכנה , המדפסת

לחיבור המדפסת '  מ1.5  באור( USBכבל , 220vבל חשמל כ,  בעבריתואחזקה שוטפת
כל דבר אחר הנדרש להפעלה  ועט או אמצעי אחר לניקוי ראש ההדפסה, למחשב אישי
 . המוצעתשל המדפסתאופטימאלית 

ג" תוכנה מתאימה להדפסת מדבקות , ספק למוסד ללא תוספת תשלו"יידרש לזוכה ה 3.2.1.16
, לרבות הדפסה של שדה ברקוד שוט� ר# וחישוב אוטומטי של ספרת הביקורת, הברקוד

�   בסעימפורטכ 3.3.8. 

, שיופקו באמצעות המדפסות המוצעות, הזוכה אחראי על חשבונו לעיצוב המדבקות 3.2.1.17
 � .3.0.7 כאמור בסעי

 למדפסות ברקוד מפרט טכני 3.2.2
 .על המציע למלא את הטבלה הבאה בשלמות

סיווג  ערך דרישה 'מס
 הדרישה

 ציעתשובת המ

 פרטים כלליים
  G נא לפרט דגם המדפסת המוצעת.1

  G נא לפרט שם היצרן.2

  G נא לפרט אתר אינטרנט של היצרן.3

  G נא לפרט ארץ ייצור.4

 דרישות טכניות
 מדפסת תרמית שיטת הדפסה.5

 (direct thermal) L  

 רזולוציה.6
 

 DPI 200לפחות 
L  

המדפסת צריכה לאפשר  רוחב הדפסה .7
 50 ברוחב של הדפסה

 מ"מ
L 

 

מידות המדבקה .8
 הנדרשת על ידי המוסד

 50רוחב המדבקה הוא 
  מ” מ25מ באורך של "מ

L 
 

רצויה תמיכה בתקן  הדפסת ברקוד דו ממדי.9
PDF 417לפחות  

 
S 
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סיווג  ערך דרישה 'מס
 הדרישה

 ציעתשובת המ

  L כל הקודים הנפוצים הדפסת ברקוד חד ממדי.10
  USB L ממשק חיבור למחשב.11
 דרייברים.12

 
 Windows XPלפחות 

L  

מ "מהירות הדפסה במ.13
  S נא לפרט לשנייה

מהירות הדפסה  .14
במדבקות ברוחב 

50x25 מ לדקה" מ 
 S נא לפרט

 

  S נא לפרט טמפרטורות עבודה.15

  S נא לפרט תנאי לחות.16

  L כלול באריזה ספק כוח פנימי או חיצוני.17
מתאים חיבור לרשת .18

 החשמל בישראל 
 כבל חשמל כלול באריזה

L  

 ופציות אחרותתכונות וא.19
 

 

 נא לפרט

S 
 

 MEDIA -פרטים על המדבקות הנתמכות 
רוחב מדבקה מירבי .20

  S נא לפרט מ"במ

רוחב מדבקה מינימאלי .21
  S נא לפרט מ"במ

אורך מדבקה מירבי .22
  S נא לפרט מ"במ

קוטר גליל המדבקות .23
הגדול ביותר שניתן 

 מ"לטעון למדפסת במ
 S נא לפרט

 

  S נא לפרט עובי המדבקה.24

  S נא לפרט סוגי המדבקות.25

כמות המדבקות .26
המירבית בגליל ברוחב 

 מ” מ25מ ובאורך " מ50
 S נא לפרט

 

 מידות המדפסת
  S נא לפרט מ  "רוחב במ.27
  S נא לפרט מ"עומק במ.28
  S נא לפרט מ"גובה במ.29
 ג"משקל בק.30

 S נא לפרט
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סיווג  ערך דרישה 'מס
 הדרישה

 ציעתשובת המ

 תוחלת חיים
אורך החיים הממוצע של .31

  S לפרטנא  המדפסת בשנים

 הנדסת אנוש ותפעול המדפסת
  S נא לפרט יציאת הנייר מהחזית.32
  S נא לפרט סנסורים/נוריות חיווי.33
התרעה על חוסר נייר .34

במדפסת או נייר שהולך 
 להיגמר 

 S נא לפרט
 

התרעה על אורך החיים .35
  S נא לפרט של ראש ההדפסה

 התרעות אחרות .36
  S נא לפרט 

 ספת תשלוםמידע על אופציות בתו
37.PEELER נא לפרט S  
38.

  S נא לפרט אופציות אחרות

 )אם נדרשים(מידע על ראשי הדפסה וחומרים מתכלים 
 יש לפרט - ראש הדפסה.39

את אורך החיים של 
ראש ההדפסה במטרים 
או במדבקות בגודל 

 הנדרש במכרז

ט "נא לפרט מק
 ותדירות ההחלפה

S  

עט לניקוי של ראש /קיט.40
 הדפסה

ט "ט מקנא לפר
 ותדירות הניקוי

S  

  S נא לפרט חומרים אחרים.41
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3 .  )L (מפרט טכני למדבקות 3
 : כדלקמ , במכרז זה נדרשי� שני סוגי� של מדבקות 3.3.1

 . בצבע שחורברקוד מודפס מראשהכוללות מנייר לב  רגיל מדבקות  3.3.1.1

התרמיות המוצעות ת ובמדפסבמוסד מיועדות לשימוש שוט$ ה, מנייר לב  תרמימדבקות  3.3.1.2
  .כרז זהבמ

נכתב במפורש , אלא א� כ , לעילהדרישות המפורטות להל  תקפות ביחס לשני סוגי המדבקות  3.3.2
 . אחרת

  ובגובה של)מ" מ50 'כ('  אינ&2 שלסטנדרטי יהיו בצבע לב  ברוחב ) מכל הסוגי�(המדבקות  3.3.3
 .המוסד יהא רשאי להזמי  מאת הזוכה מדבקות בגדלי� נוספי�.  )מ" מ25 'כ('  אינ&1

 .דבקות יתאימו לכל פריטי הציוד המוצעי� במכרז זההמ 3.3.4
יהיו באיכות מעולה ע� דבק עמיד שני הסוגי� המדבקות שיסופקו למוסד על ידי הזוכה  3.3.5

  .  תלישת המדבקות והפרדת  מהניר הנושא תהיה קלה. לתקופה ארוכה
 מדבקות ע� ברקוד מודפס מראש 3.3.6

תהיה ) 3.3.1.1 סעי$  (ראשברקוד מודפס מאיכות ההדפסה של המדבקות הכוללות  3.3.6.1
 על ידי 100%באיכות של הדפסת לייזר בצורה שתאפשר את קריאת הברקוד באמינות של 

ג� כאשר הסריקה , באמצעות הסורקי� המוצעי� במכרז זהבפרט , כל סורק ברקוד
 המדבקות הכוללות ברקוד מודפס   אור- החיי� של .200dpiמתבצעת ברזולוציה של 

 .מראש יהיה לפחות שלוש שני�

 .להל  3.3.8  מפורט בסעי$ הנדרש הברקוד שדה המבנה של העיצוב של המדבקות ו 3.3.6.2

 יסופקו בצורת נייר רצי$ מתקפל של דפי  מדבקותמדבקות ע� ברקוד מודפס מראש  3.3.6.3
)(fan fold paper -באופ  דומה לקרטוני� של דפי , מתאי�ע� מכסה קרטו   ויארזו בתו

A4  . 

יש להקפיד לשמור על מרווח מתאי� . דפי המדבקות יופרדו ביניה� באמצעות פרפורציה 3.3.6.4
 . כדי לאפשר תלישה קלה ומהירה של מדבקות אחת אחת, בי  מדבקה למדבקה

כלול לפחות כל קרטו  י.  מדבקות15יכלול לפחות מודפסות מראש מדבקות של כל ד$  3.3.6.5
 )S (    : הבאי�על המציע למלא את הפרטי� . דפי מדבקות1000

 המידות של ד$ מדבקות .א

 מספר המדבקות בכל ד$ מדבקות .ב

 מספר הדפי� בכל קרטו  .ג

 כ מדבקות בכל קרטו "סה .ד

מדבקה מתאימה על כל קרטו  בפורמט שהמוסד , על חשבונו, להכי  ולהדביקעל הזוכה  3.3.6.6
המדבקה האמורה עשויה לכלול את . ל הסכ� ההתקשרותימסור לזוכה לאחר החתימה ע

טווח מספרי , מספר הדפי� בקרטו , מספר המדבקות הכולל: הנתוני� הבאי� בי  היתר
 .לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, הברקוד הנכללי� בקרטו  ופרטי� נוספי�
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 מדבקות תרמיות 3.3.7
דפסת הכיתוב וקוד - שהכ, יהיו עשויות מחומרי� מעולי�  המוצעותהמדבקות התרמיות 3.3.7.1

חדה וברורה ובעלת , תהיה איכותית, באמצעות כל מדפסת ברקוד תרמית, הברקוד עליה 
 .שנה אחתאור- חיי� של לפחות 

לקל$  מדבקה אחר /באופ  כזה שנית  לשלו$, יסופקו בגלילי�התרמיות המדבקות  3.3.7.2
 . מדבקות1000 בכל גליל מדבקות יהיו . נייר הנושאהמדבקה בקלות מ

באופ  שנית  יהיה , באריזה מתאימה  התרמיות את גלילי המדבקותלארוז ל הזוכה ע 3.3.7.3
  .לשנע ולאחס  אות� בקלות

 מבנה שדה הברקוד 3.3.8
דפסו על ידי ה  מדבקות מודפסות מראש וה  המדבקות שיו, מכל הסוגי�המדבקות  3.3.8.1

ותא� בגודל אות המ,  תווי�14באור- של , נומרימפתח ר&  בצורה של שדה יכללו , המוסד
ובלבד שיהיה קריא וברור , הספק רשאי לבחור את הגופ  המתאי�.  לרוחב המדבקה

 .   היטב

  :שדה המפתח יהיה במבנה הבא 3.3.8.2

 
 הסבר אורך ערך

 .זיהוי של מסמכי המוסד, ערך קבוע  2  33

יתחלף   .שנת הדפסת המדבקותשתי ספרות אחרונות של  2 שנת הפקה 
 .ה חדשהשל שנבכל אחד לינואר אוטומטית 

 8באורך קבוע של ,  חד ערכי ושוטף , )unique(מספור רץ יחיד  8 מספר רץ 
תאפס מחדש י ו00000001-המספור השוטף יתחיל ב. ספרות

 .שמאלצד אפסים מהמספר יושלם עם . בתחילת כל שנה

 מספר גורם 
 מנפיק 

  המזהה את הספק או את המוסדמספר גורם מנפיק 1

  סיפרת  
 ביקורת 

, שדה המפתח כולועל  10בשיטת מודולו   שתחושב יפרת ביקורתס 1
  3.3.17בהתאם לפירוט בסעיף 

 
הדפסת הברקוד תהיה ברוחב  .  Barcode Code 128cמסוג הזוכה ישתמש בגופ  ברקוד  3.3.8.3

של פענוח סריקה ווזאת כדי להבטיח , בהתא� למידות המדבקה, ובגובה מקסימאליי�
המוסד שומר לעצמו את הזכות . 200DPI   זולוציה של בר100%ברמה של הברקוד שדה 

 .לשנות את עיצוב המדבקה מזמ  לזמ  ובהתא� לצרכי המוסד

כדי לוודא שהדפסת הברקוד תתבצע , על הזוכה להפעיל בקרות מתאימות ואפקטיביות 3.3.8.4
כמפורט לעיל וכי כל מדבקה תשא זיהוי ברקוד יחיד וחד , בדיוק בהתא� לדרישות המכרז

על המציע לפרט אילו בקרות הוא יבצע כדי למנוע הדפסה   . ללא כפילויות) unique(ערכי 
 )S   (.של מדבקות ע� שדה ברקוד זהה

על פי שיקול , המוסד יקבע את הכמויות הדרושות בכל הזמנה והזמנה ואת סוג המדבקות 3.3.8.5
 .תנאי אספקת המדבקות מפורטי� בפרק המימוש. דעתו הבלעדי
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 :ורתאופ� חישוב ספרת הביק 3.3.8.6

ביחס למדבקה הנושאת את , כמפורט בדוגמא להל  , 10ספרת הביקורת תחושב בשיטת מודולו 
   _3309000038971  : מפתח הבאה

 החל מצד ימי  הבאי� 1,2יש להכפיל את הספרות של השדות הנומריי� במפתח במקדמי�  .א
 :כדלקמ , 2והחל במקד� 

 : להל  שדה המפתח שבדוגמא זו .ב

? 1 7 9 8 3 0 0 0 0 9 0 3 3 

 
 : להל  מקדמי ההכפלה .ג

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
 :כדלקמ , יש לחבר את שתי הספרות של כל מכפלה .ד

 2 7 9 8 6 0 0 0 0 9 0 3 6 
 

. 2 או 1שהתקבלו לאחר חיבור שתי הספרות של כל מכפלה במקד� יש לסכ� את הספרות  .ה
 .50  המספר במקרה זה מתקבל

לפיכ- ספרת הביקורת  . 0תקבל לעשירייה הקרובה יש להוסי$ כדי להשלי� את המספר שה .ו
 .ל"הנדוגמא  ב0היא 

0 1 7 9 8 3 0 0 0 0 9 0 3 3 

 
  .33090000389710  : מפתח הבאעל המדבקה יודפס ה
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ק  .4 ר ש פ ו מ י מ  ) M(ה
4 .  )L(טי
 על המציע רפ 1

 )G(י�  יפרטי�  כלל 4.1.1
 :על המציע למלא את הפרטי� הבאי�

 יעתשובת המצ פרוט 'מס
  :ש� המציע .1

  :כתובת מלאה .2

  :פקס/טלפו�' מס .3

  :דואר אלקטרוני .4

  :במקרה והמציע הוא תאגיד) פ.ח(מספר חברה  .5

  :מספר תיק עוסק מורשה .6

  :פרוט תחומי העיסוק העיקריי� .7

  :מבנה הבעלות על החברה .8

  :העסק /שמות מנהלי החברה .9

 

  :ש� איש הקשר בכל הנוגע למכרז זה .10

  :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, לפו�ט .11

 

ש� מנהל השרות שיהווה כתובת ניהולית בכירה  .12
 .4.5כאמור בסעי! , בכל הקשור למימוש מכרז זה

 

ש� ממלא מקו� קבוע למנהל השרות במקרה של  .13
 'מילואי� וכדו, מחלה, חופשה

 

  ש� הבנק: פרטי הבנק  .14

  סני! הבנק: פרטי הבנק  .15

  חשבו� הבנק: פרטי הבנק  .16

 



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  40דף  

 )L(עמד עסקי ואיתנות כלכלית של המציע בשוק המקומי מ 4.1.2
ציוד ואחזקת שיווק המפרט מחזור מכירות בתחו� , ח של המציע"אישור רוצר$ המציע י 4.1.2.1

 .0.6.2.6 בהתא� לאמור בסעי$ , בישראל ברקוד 

המפרט מחזור מכירות ,  או של קבל  משנה מטעמו ציעח של המ"יצר$ אישור רוהמציע  4.1.2.2
 .S) (בתחו� שיווק מדבקות בישראל

 )L(וותק וניסיו� קוד� באר�   4.1.3

,  שני� לפחות  3  הצהרה המעידה על היותו בעל ניסיו  מוכח שלעל המציע לצר$ להצעתו  4.1.3.1
� או לארגוני� ממשלתיי/התקנה ואחזקת ציוד ברקוד לתאגידי� ישראלי�  ו, בשיווק

 . 0.6.2.7 כאמור בסעי$ , וציבוריי� בישראל

  )L (רשימת לקוחות 4.1.4

או /שהמציע סיפק לה� מדפסות ברקוד ו,  לקוחות5על המציע לפרט רשימה של לפחות  4.1.4.1
 יחידות לכל אחד מהלקוחות 300בהיק$ כולל של לפחות , סורקי ברקוד מסוגי� שוני�

 .0.6.3.1כאמור בסעי$ , 2006�2008באחת או יותר מהשני�  , ורטי�המפ

שהמציע סיפק לה� מדבקות ע� ברקוד ,  לקוחות5על המציע לפרט רשימה של לפחות  4.1.4.2
לכל אחד מהלקוחות , מ"לא כולל מע 1 50,000בהיק$ כולל של לפחות , מודפס מראש

 .0.6.3.2 כאמור בסעי$, 2006�2008באחת או יותר מהשני�  , המפורטי�

 )S(כוח אד� המועסק על ידי המציע  4.1.5
וג� באמצעות באופ  ישיר כוח האד� המקצועי המועסק על ידו התפלגות את מציע יפרט ה

 :בהתא� לפירוט הבא, קבלני משנה

 תנאי ס� כ"סה הפרוט המבוקש

מספר העובדי� הכולל המועסק על ידי 
  בקביעותהמציע

  

ל עבקביעות מספר הטכנאי� המועסקי� 
, ידי המציע במת  שרות לציוד ברקוד

 כדוגמת הציוד המוצע במכרז

   טכנאי� במשרה מלאה5לפחות  
)L( 

מספר הטכנאי� המועסקי� על ידי קבלני 
, משנה של המציע במת  שרות לציוד ברקוד

 כדוגמת הציוד המוצע במכרז

  

מהנדסי /יועצי� טכניי�מספר 
מומחי� המתמחי� בברקוד /תוכנה

 בקביעות על ידי המציעומועסקי� 

מומחי� / יועצי�2לפחות  
 )L (במשרה מלאה

 .עובדי� או קורות חיי�שמות אי� לצר� רשימות של 
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 )S (המלצות בכתב 4.1.6
ציוד סיפק לה� ש,  באר&המלצות בכתב של גופי� שוני� 2לפחות להצעתו צר$ על המציע ל 4.1.6.1

 .שני� האחרונותב, ושרותי אחזקה לציוד האמורברקוד דומה לציוד המוצע במכרז 

שהמציע או קבל  ,  המלצות בכתב של גופי� שוני� באר&2על המציע לצר$ להצעתו לפחות  4.1.6.2
 .המשנה מטעמו סיפק לה� מדבקות מודפסות מראש בשני� האחרונות

    .את יתרונות הצעתומוזמ  לפרט בקצרה המציע , כמו כ  4.1.6.3

 )L( פרוט מער� השירות הטכני של המציע  4.1.7

המציע יפרט . שרדיו מעבדת שירות אחת לפחות לתיקו  ציוד ברקודעל המציע להפעיל במ 4.1.7.1
ויפרט תשתיות )  טכנאי�5לפחות ( את מספר הטכנאי� המועסקי� במעבדותיו 

 .  לוגיסטיות וטכניות  שעומדות לרשותו במעבדת השירות

 ולהזנקת לקבלת קריאות שירות) HELPDESK(על המציע להפעיל במשרדיו מרכז שירות  4.1.7.2
שרות מרכזי פריסת : הנתוני� הבאי�יש לפרט את . לפחות מרכז שירות אחד, טכנאי�

מספר , מספרי הטלפו  של מוקדי השירות,  של מרכז השירותשעות הפעילות, ברחבי האר&
  .'מספר רכבי השירות וכדו, טכנאי שרותכולל של מספר , העובדי� במרכזי השירות

לכל פרטי הציוד הנכלל במכרז , ד לפחותאח, על המציע להפעיל מחס  חלפי� וציוד רזרבי 4.1.7.3
 . בהיק$ שיאפשר לו לעמוד בתנאי השירות הנדרשי� לאור- כל תקופת ההתקשרות, זה

כישורי� ואמצעי� רלבנטיי� נוספי� שעומדי� לרשותו , המציע מוזמ  לפרט יכולות 4.1.7.4
בהפקת מדבקות מודפסות מראש ע� מספור שוט$ יחיד לכל , בביצוע פרויקטי� דומי�

 )S  (.קה ובמת  שרות לציוד המוצעמדב
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4 .  ) S(טי על קבלני משנה רפ 2
הא� באפשרותו לבצע את כל עבודות המכרז הנדרשות לפי מפרט זה באמצעות על המציע לפרט  4.2.1

ית  עדיפות למציע ללא קבלני יהמוסד  . וללא תלות בקבלני משנה אחרי�,עובדיו הקבועי�
   .או ע� מספר מינימאלי של קבלני משנהמשנה 

, על המציע למלא את הטבלה הבאה לכל אחד מקבלני המשנה המוצעי� מטעמו במכרז זה 4.2.2
 : ושליחויותלמעט קבלני הובלות 

 'מס פרוט תשובת המציע

.1 ש
 קבל� המשנה 
.2 :כתובת 
.3 :טלפו�' מס 
.4 :פקס 
.5 :דואר אלקטרוני 
 :העסק /שמות מנהלי החברה 

 
 

6.

נה  הגדרת התפקיד המדויק של  קבל� המש 
 :המוצע במכרז זה

 
 

7.

פרוט הניסיו� של קבל� המשנה בביצוע עבודות  
 :דומות

 
 

8.

ש
 איש הקשר מטע
 קבל� המשנה בכל הנוגע  
 : למכרז זה

9.

.10 :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, טלפו� 
 :פרוט יכולות נוספות 

 
 

11.

 



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  43דף  

4 . יצר 3 וד ני פרטי� על  נציגהצי ו  )S(באר� יה�  
ה  ביחס ,  ונציגיה� הרשמיי� באר&ציוד הברקוד המוצעשל היצרני� ה את על המציע לתאר בקצר

  .טבלה הבאהבהתא� ל, ברקודלמדפסות תרמיות וה  ביחס לסורקי 
 

ציוד של מספר יצרני� יש למלא את הטבלה הבאה ביחס לכל אחד במקרה  והצעת המציע כוללת 
 .מהיצרני� הנכלל בהצעה

 תשובת המציע פרוט 'מס

1.  מיקו� ההנהלה הראשית ומפעלי ,  הציודש� יצר
 .הייצור העיקריי� בעול�

 

2.   .כתובת אתר אינטרנט של היצר

דירוג , מבחינת היקפי מכירות, מעמד היצר בעול� .3
 . 'על ידי אנליסטי�  וכדו

 

של היצר ) או הנציגי�(פרטי� על הנציג הרשמי  .4
 .בישראל

 

המציע  (טיב  הקשר העיסקי בי היצר לבי המציע .5
, משווק בלעדי בישראל, חברת בת, הוא היצר

 ).קשר אחר, משווק לא בלעדי

 

המציע יפרט ממי הוא רוכש את הציוד המוצע   .6
  .במכרז זה

 

פרטי� על השתלמויות טכניות שעובדי המציע עברו  .7
 .אצל היצר  והסמכות מקצועיות

 

8.   .שנות וותק בעבודה המשותפת ע� היצר

ל התמיכה הטכנית של היצר או נציגו מידע נוס� ע .9
 .הרשמי במציע 

 

10.   . על המציענית לצר� המלצה בכתב מאת היצר
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4 .  תנאי אספקה 4
 כללי 4.4.1

פריקה והובלה של כל הטובי  שיספק למוסד , העמסה, על חשבונו לאריזה אחראי זוכהה 4.4.1.1
א� בהת, )אתר אחד או יותר(על פי מכרז זה לאתרי היעד של המוסד שיפורט בהזמנה 

 .  להזמנות והנחיות המוסד

המוסד יהא רשאי להוציא הזמנה יחידה עבור כמות מסוימת של טובי  והזוכה יאחס  את  4.4.1.2
הכמות המבוקשת במחסניו ויספק לאתרי המוסד את הטובי  במספר משיכות על פי צורכי 

 .המוסד
 ציוד ברקוד 4.4.2

ירת ההזמנה לזוכה יסופק למוסד בתו- ארבעה שבועות ממועד מס, הציוד הכלול בהזמנות 4.4.2.1
  . בתיאו� ע� הזוכה, או בלוח זמני� קצר יותר

וזאת מבלי לגרוע , עובדי המוסד יהיו אחראי� להתקנת הציוד ולהפעלתו השוטפת 4.4.2.2
 הזוכה מתחייב לסייע למוסד במקרה של בעיות .מהאחריות של הזוכה לתקינות הציוד

 .ו�וזאת ללא תוספת תשל, טכניות בהתקנת המדפסות שיספק למוסד

 : אספקה של כל מדפסת ברקוד תכלול את כל הרכיבי� הבאי� 4.4.2.3

 .מדפסת ברקוד חדשה מבלי שנעשה בה שימוש קוד� באריזה מקורית של היצר   .א

 .כבל חשמל מתאי� .ב

 . מטר  1.5  לפחות   באור- שלUSBכבל  .ג

 במידה ונדרש ספק כוח חיצוני, ספק כוח .ד

תקנת ולהפעלת המדפסת   הכולל את כל הדרייברי� והתוכנות הנדרשי� להCD .ה
עריכה והדפסה של ,  ותוכנה בסיסית לעיצוב WINDOWS XPבסביבת 

שתודפס על גבי המדבקות , לרבות עיצוב תבנית מדבקה אחידה, מדבקות ברקוד
 .המודפסות מראש וג� על המדפסות שהזוכה יספק למוסד על פי מכרז זה

 .קיט מתאי� לניקוי של ראש ההדפסה .ו

 . ל ואחזקה בעבריתתפעו, הוראות התקנה .ז

 כל אביזר אחר שיידרש להפעלה מלאה ותקינה של המדפסת .ח
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 : אספקה של כל סורק ברקוד תכלול את כל הרכיבי� הבאי� 4.4.2.4

 .סורק ברקוד חדש מבלי שנעשה בו שימוש קוד� באריזה מקורית של היצר   .א

 . מטר לפחות1.5  באור- של USBכבל  .ב

שי� להתקנת ולהפעלת הסורק   הכולל את כל הדרייברי� והתוכנות הנדרCD .ג
 .WINDOWS XPבסביבת 

 . תפעול ואחזקה בעברית, הוראות התקנה .ד

 .כל אביזר אחר שיידרש להפעלה מלאה ותקינה של הסורק .ה

 .  מעמד שולחני מתאי� להעמדת הסורק כאשר איננו בשימוש .ו

 .ל יהיה כלול במחיר המדפסת והסורק בהתאמה"הרכיבי� הנכל התשלו� עבור  4.4.2.5
  קותאספקת מדב 4.4.3

תלישת . כל המדבקות שיסופקו למוסד יהיו מאיכות מעולה ע� דבק עמיד לתקופה ארוכה 4.4.3.1
 .המדבקות והפרדת� מהנייר הנושא תהיה קלה ומהירה

 מדבקות לכל 1000של יסופקו בגלילי� בקיבולת ) ללא הדפסה(מדבקות תרמיות לבנות  4.4.3.2
 .fan-foldי מדבקות    דפ   מדבקות ע� ברקוד מודפס מראש יסופקו בקרטוני� של.גליל

)  סניפי� ראשיי�25'במוסד יש כ(לסניפי המוסד הראשיי� הזוכה יידרש לספק מדבקות  4.4.3.3
 שתיקבע על ידי ,תדירות אחרתבתדירות דו חודשית או ב,  אחר של המוסדלכל אתראו 

 .  בכל הזמנה והזמנההמוסד המוסד ועל פי הנחיות 

 ימי עבודה ממשלוח הזמנה שבעהבתו- על הזוכה לספק את כל הכמות הכלולה בהזמנה  4.4.3.4
הזוכה יהיה אחראי .  מאושרת וחתומה של המוסד לזוכה באמצעות הדואר האלקטרוני

וללא , לארוז את המדבקות באריזות מתאימות ולהוביל אות  לאתרי המוסד על חשבונו
 24במקרי� מיוחדי� הזוכה יידרש לספק מדבקות בתו- .  תוספת תשלו� מאת המוסד

 .משלוח הזמנה חתומה ומאושרת לזוכהשעות מ
,  ולרציפות שדות הברקוד שיודפסו על גבי המדבקותהזוכה יהא אחראי לטיב המדבקות 4.4.3.5

 באיכות השאינע� הדפסת ברקוד היה והזוכה יספק למוסד מדבקות . 3.3 כאמור בסעי$ 
מדבקות על חשבונו וללא  ת המשלוח במשלוח תקי  של הזוכה יתחייב להחלי$ א, הנדרשת

 .כל הוצאה כספית נוספת למוסד
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 חומרי� מתכלי� 4.4.4
ה  עבור ) לרבות ראשי הדפסה ( חומרי� מתכלי� המוסד יהא רשאי לרכוש מאת הזוכה 4.4.4.1

, י מכרז זה וה  עבור מדפסות שלא נרכשו מאת הזוכה"מדפסות שיספק הזוכה למוסד עפה
   .י� בהצעת הזוכה למכרז זהלמחירוהכול בהתא� 

, י מכרז זה יהיו חומרי� חדשי� ומקוריי�"שיספק הזוכה למוסד עפ, החומרי� המתכלי� 4.4.4.2
אי  . ע� תארי- תוק$ של לפחות שנה ממועד האספקה, כפי שיצאו משערי מפעלי היצר 

להציע חומרי� מתכלי� משומשי� או מחודשי� או שאינ� משווקי� על ידי היצר  או 
בתו- , או לנציג היצר  באר& על הפסקת השיווק של הפריטי� האמורי�/מציע ושידוע ל

 .שנה מהמועד האחרו  להגשת ההצעות למכרז זה
 ימי עבודה 3י הזמנה בכתב של המוסד בתו- "הזוכה יספק למוסד חומרי� מתכלי� עפ 4.4.4.3

 .אלא א� סוכ� אחרת בכתב ע� המוסד, מיו� קבלת ההזמנה
יל ולפרוק את כל החומרי� המתכלי� על חשבונו לכל אתר להוב, הזוכה אחראי להעמיס 4.4.4.4

 . וזאת ללא תוספת תשלו�, שיקבע המוסד

במקרה והחלפה של חומר מתכלה כל שהוא צריכה להתבצע על ידי טכנאי מוסמ- על פי  4.4.4.5
וזאת , הזוכה ישלח על חשבונו טכנאי לאתר המוסד לביצוע ההחלפה, הנחיות היצר 

התשלו� עבור שעות העבודה של הטכנאי .   באותו האתרבתיאו� מראש ע� נציג המוסד
 .ושעות נסיעה יהיה כלול במחיר החומר המתכלה המתאי�

י "החומרי� המתכלי� המוצעי� במכרז זה יעברו בהצלחה תהלי- של ביקורת איכות ע 4.4.4.6
כתנאי ,  או תק  אבטחת איכות מקביל ISO-9001:2000בהתא� לתק  , יצר  החומרי�

 .מוסדמוקד� לאספקת� ל

הזוכה מתחייב לשאת באחריות לכל נזק שייגר� לציוד המותק  באתרי המוסד כתוצאה  4.4.4.7
 . משימוש בחומרי� בלתי מתאימי� או מאיכות ירודה שסופקו על ידו

או עלולי� /המוסד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל פריטי� שלדעתו אינ� מתאימי� ו 4.4.4.8
  .דפסהאו לפגו� באיכות הה/לגרו� נזק כלשהוא לציוד ו

במידה ויימצא על ידי המוסד ולפי שיקול דעתו הבלעדי ליקוי בחומרי� המתכלי� שסופקו  4.4.4.9
בי  בזמ  , בי  בזמ  אספקת�, או אי התאמה אחרת לדרישות המוסד/י הזוכה ו"ע

יהיה  חייב הזוכה להחלי$ את כל החומרי� , התקנת� ובי  במהל- השימוש בה�
 . שנבדקו על ידי המוסד וזאת וללא תמורהכולל הפריטי�, המתכלי� מאותו משלוח

 את המחירי� המבוקשי� לכל אחד 5המציע יפרט בתשובתו לפרק העלויות פרק  4.4.4.10
 .מהחומרי� המתכלי� המתאימי� לכל סוג מדפסת המוצעת במכרז זה
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4 .   תנאי האחריות 5
 וולפעולת, שיספק למוסד על פי מכרז זה, כל פריט ציוד ישא באחריות מלאה לתקינות הזוכה 4.5.1

החל , שנתיי� לפחותלמש- וזאת , לרבות שירות תיקוני� וחלפי� מלא, הרצופה והתקינה
ובתנאי שנית  לזוכה אישור בכתב , הכלול בכל הזמנה והזמנה בנפרד, ממועד אספקת הציוד

 .של נציג המוסד על קבלת הציוד לשביעות רצונו של המוסד
ספקתה למוסד לשביעות רצונו תקופת האחריות תחושב בנפרד לכל מדפסת החל מתארי- א 4.5.2

 . של המוסד
, האחריות לציוד שיספק הזוכה למוסד על פי מכרז זה תינת  בכל אתרי המוסד ברחבי האר& 4.5.3

ובכל מקו� בו יבקש המוסד כל אתר שמתקיימת בו או תתקיי� בו פעילות של המוסד לרבות 
 .לקבל שירות לציוד

כל ,  בשיטה של אחד כנגד אחדל חשבונואו יחלי$ ע, הזוכה יאתר ויתק  ,בתקופת האחריות 4.5.4
העמדת ציוד , לרבות אספקת חלפי�, פריט מקולקל או לקוי בציוד שסופק והותק  על ידו

בהתא� לתנאי השירות המוגדרי� וזאת , ביצוע השירותחלופי וכל הוצאה אחרת שתידרש ל
 .4.6 להל  בסעי$  

ת לציוד יכלול את כל  הרכיבי� והמכלולי� הפנימיי� והחיצוני� המותקני� או השירו 4.5.5
 .לרבות חלקי פלסטיק וגומי, מחוברי� לציוד

 ,תקלות שיתגלו במהל- תקופת האחריות ואשר תיקונ  לא הושל� לשביעות רצונו של המוסד 4.5.6
ויות המוסד מבלי לגרוע מזכ, זאת.  ועל חשבונוהזוכהבאחריות , ימש- תיקונ  ג� לאחריה
 . לפי מכרז זהתיוובויי את התחיבו יפר הזוכה למקרה ,לסעדי� נוספי� על פי די 

, נזקי מי�, הזוכה לא ישא באחריות לתקלות ונזקי� בגי  בעיות באספקת חשמל ומיזוג אוויר 4.5.7
   .אסונות טבע ופגיעה במזיד, אש

לרבות , ופת האחריותתמורת כל הפעילויות הנדרשות בתקלא תשול� לזוכה כל תוספת מחיר  4.5.8
 עדכוני קוד חומרה, חלפי�, ל"אש, הוצאות הובלה ופריקה, הוצאות נסיעה, שעות טכנאי

 .ציוד חלופי וכל הוצאה אחרת שתיגר� לזוכה, ביטוחי�, דרייברי�ו
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4 .   תנאי השירות 6

טלפוני במשרדו במש- כל תקופת ההתקשרות על ) Helpdesk(על הזוכה להפעיל מוקד שירות  4.6.1
יתעד ויטפל בקריאות שירות הנוגעות לתקלות בציוד שיספק , מוקד השירות יקבל. זהפי מכרז 

ג� א� הציוד , או בציוד שהמוסד יבקש למסור לאחזקת הזוכה/הזוכה למוסד על פי מכרז זה ו
   .נרכש מספקי� אחרי�

, 17:00  ועד  8:00ה בי  השעות 'בימי� א: יפעל בשעות הבאות לפחות הטלפוני מוקד השירות  4.6.2
קריאות דווח על תקלות והמוסד יוכל ל,  כמו כ .12:00  ועד   8:00ובערבי חג בי  השעות 

במקרי�  .או מענה קולי/או דואר אלקטרוני ו/ באמצעות הפקס ו,שירות בכל שעות היממהל
מיוחדי� המוסד יוכל לדווח על תקלות או בקשות מיוחדות לנציג הזוכה או למנהלי החברה ג� 

 .עילותלאחר שעות הפ
כולל תקלות שנפתרו מרחוק ללא הגעה פיזית לאתר , י הזוכה "כל קריאת שירות תתועד ע 4.6.3

 .המוסד
התקלה לא נפתרה וא� , נציג המוסדסיוע טלפוני ע� /י שיחה"לפתור את הבעיה עהזוכה ינסה  4.6.4

המוסד הרלבנטי לטיפול לאתר ממוקד השירות הקרוב ביותר טכנאי ישלח הזוכה  ,טלפונית
 .ו שליח ע� ציוד ברקוד זהה חלופי תקי  אתקלהב

י נציג " שעות מפתיחת קריאת השירות ע 4יהיה עד) בטלפו (זמ  התגובה לתמיכה מרחוק  4.6.5
 .המוסד

זמני התגובה  להגעת טכנאי שירות לאתר המוסד או להגעת שליח ע� ציוד חלופי תקי  לאתר  4.6.6
 .  המוסד יהיו בתו- יו� עבודה אחד

בזמ  , כל תקלה בציוד שבאחריותובלסיי� את הטיפול ה ברציפות ולטפל בתקל מתחייב הזוכה 4.6.7
טכנאי הזוכה ,  ע� סיו� הטיפול בכל תקלה.שהציוד יפעל במצב טוב ותקי באופ  , הקצר ביותר

יפעיל את הציוד ויוודא שהציוד חזר לפעולה תקינה ומלאה בנוכחות ובאישור תומ- התקשורת 
ת תשלו� עבור שירות שנית  מעבר לשעות הפעילות המוסד לא ישל� כל תוספ  .באתר המוסד

  . 4.6.2 המוגדרות בסעי$ 
כלי� וחומרי עבודה מכל סוג , חלפי�, ציוד רזרבי מתחייב להחזיק באר& מלאי זמי  של הזוכה 4.6.8

   . ההסכ� על פי מכרז זהלאור- כל תקופת, נדרשה  לתיקו    הציוד בזמינות י�הדרוש, שהוא
 .הזוכה יהא רשאי להשאיר ציוד רזרבי באתרי המוסד לצרכי� דחופי�

 תקיני� , מקוריי�או מכלולי� /ובחלקי� רק  עשה שימוש הזוכה י, מת  השירות למוסדב 4.6.9
 ,תקיני� וחדשי�, � או תואמי�י  תחליפיאו מכלולי�/ ובחלקי� או וחדשי� של יצר  הציוד

המציע הוא ובלבד ש, שופר יותר אשר תוא� את מפרט היצר מזהה או בעלי מפרט טכני 
 כל ולא רוב& עליה� , י מכרז זה" עפ,שימוש כדי בה� בעליה� הבלעדי או בעל הזכויות לעשות 

 .או חוב לצד שלישי/עיקול ואו / ושיעבוד
 הבעלות על החלקי�. תעבור למוסד ע� התקנת�בציוד הבעלות בכל אות� חלקי� שיותקנו  4.6.10

 . ע� ההחלפהזוכהשהוצאו תעבור לידי ה
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פריקת והתקנת הציוד המתוחזק או הציוד , הובלת, הזוכה יהיה אחראי על חשבונו להעמסת 4.6.11
וכמו , בעת שהותו ש� ובעת החזרתו למקומו, לביטוח הציוד במהל- הובלתו למעבדה, החלופי

המוסד ובחזרה מאתרי הנסיעות של עובדי הזוכה אל אתרי השליחויות וישא בעצמו בעלות , כ 
 .המוסד וכל הוצאה אחרת הדרושה לתיקו  הציוד

 שרות בתו� תקופת האחריות 4.6.12

 שירות מהזוכהלרכוש , א- לא חייב, יהיה המוסד רשאי, ע� סיו� תקופת האחריות 4.6.12.1
יהיו זהי� לתנאי השירות , תנאי השירות בתו� תקופת האחריות.  האמוראחזקה לציוד

 .זהי$ כמוגדר בסע, בתקופת האחריות

, בנפרד, ולסורק ברקודברקוד מ למדפסת "ח ללא מע"המציע יפרט מחיר שירות שנתי בש 4.6.12.2
,  הציודמחיר השירות יהיה קבוע ואחיד ללא תלות בדג�. בתשובתו לפרק העלויות

שירות או במיקומו הבמסגרת שתיכלל בכמות הפריטי� , בגיל הציוד, בתצורה הספציפית
 .  באר& או בכל התנייה אחרת

א� ( האחזקה שירותמסגרת מוסד יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי אילו פריטי� יכללו בה 4.6.12.3
המוסד יהא רשאי להוסי$ או לגרוע פריטי� . אילו אתרי� ולמש- כמה זמ ב, )בכלל

בכל עת לאור- כל תקופת ההתקשרות ולפי שיקול , בשירות האחזקהמרשימת הפריטי� 
.  מוסד בכתב על מהות השינוי ותחולתולצור- זה תספיק הודעה של ה. דעתו הבלעדי

  .השינויי�  המבוקשי� יהיו בתוק$ מייד ע� הודעת המוסד לזוכה

בהתא� , על פי מחירו  השירות בהצעת הזוכה , המוסד ישל� לזוכה עבור שרותי האחזקה 4.6.12.4
לרשימת הפריטי�  בשירות שנמסרו לאחריותו ולמש- הזמ  שהציוד היה בשירות של 

 .אותו זוכה
ח "בהתא� לדו,  בגי  רשימת הפריטי� בשירות אחזקה יתבצע מראש בכל חצי שנההחיוב 4.6.12.5

בהתבסס , לחצי שנהזוכה יגיש למוסד חשבונית בגי  דמי השירות ה. שרות שיפיק הזוכה
לאחר כל התיקוני� וההשלמות המוסכמי� בי  שני הצדדי�  והאמורהשירות ח "על  דו

 .ואשר יצור$ לחשבונית

4 .  נוהל ציוד חלופי  7
במעבדת שירות של הזוכה , שדווחה לגביו תקלה, בכל מקרה שנדרש לתק  את הציוד המקורי 4.7.1

 או בכל  לעיל4.6 שתיקונה לא יסתיי� בתו- פרק הזמ  המוגדר בסעי$ , או במקרה של תקלה
במקו� זהה תקי  ציוד חלופי הזוכה יספק למוסד , מקרה שלא נית  לתק  את הציוד המקורי
הציוד החלופי יעבור . בשיטה של אחד כנגד אחד, הציוד שיילקח על ידו לתיקו  במעבדותיו

  הצבת ציוד חלופי תבוצע .מסר לידי הזוכהילבעלות המוסד והציוד המקורי המקולקל י
 .כמפורט להל , בהתא� לנהלי המוסד

קלה חייב להיות מצויד מראש בציוד חלופי טכנאי מטע� הזוכה המגיע לאתר לצור- טיפול בת 4.7.2
 הציוד החלופי .שדווחה לגביו תקלה, למקרה שיידרש להחלי$ את הציוד או הרכיב, מתאי�

 .חייב להיות זהה לדג� של הציוד המקורי
הזוכה למלא טופס שירות ולהקפיד לציי  בטופס השירות את פרטי השליח או הטכנאי של על  4.7.3

 .מסור אותו לתומ- התקשורת באתרול, הציוד המוחל$ והחליפי
וע� " ציוד חלופי"יהיה תקי  ונקי ויסומ  על ידי הזוכה במדבקה ע� הסימו  , הציוד החלופי 4.7.4

 .ציו  של המספר הסידורי של הפריט אותו מחלי$ הציוד החלופי
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4 .  מנהל השירות מטע� הזוכה 8
שירכז , לוונטי קוד�בעל כישורי� מתאימי� וניסיו  ר ,  ימנה נציג בכיר וקבוע מטעמוהזוכה 4.8.1

ניהולית בכירה כלפי " כתובת"וינהל את כל השירותי� שיינתנו מטע� הזוכה למוסד ויהווה 
 "). מנהל השירות "–להל  (לכל עניי  הקשור למימוש מכרז זה , המוסד

ממלא . על הזוכה למנות ממלא מקו� קבוע למנהל השירות למקרה של היעדרויות, כמו כ  4.8.2
 .עודכ  בכל פרטי השירותי� והעבודות הנדרשי� על ידי המוסדהמקו� יהיה בקיא ומ

.  יעשה באישור המוסד מראשהזוכהמטע�  או מחלי$ למנהל השירותהשירות מינוי מנהל  4.8.3
,  כשאי  המוסד חייב לנמק דרישה זו,המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה החלפת מנהל השירות
 .האמורהוהזוכה ידאג להחלפתו של זה מיד לאחר קבלת הדרישה 

 .במענה לסעי$ זה, על המציע לפרט את שמ� של מנהל השירות המיועד וממלא מקומו 4.8.4
מנהל השירות וממלא מקומו יהיו זמי  בשעות העבודה הרגילות ובמקרי� מיוחדי� ג� לאחר  4.8.5

 .שעות הפעילות הרגילות
4 .  נהלי עבודה  9

בעלי , ות ישראלית בעלי תעודת זה מקצועיי�הזוכה יעסיק בביצוע העבודות א- ורק עובדי� 4.9.1
 . למת  שירותי אחזקה לציוד ולביצוע השירותי� האחרי�מיומנות טובה ומספקת

 עובד כלשהו בכל הנוגע לסד יהא רשאי  לדרוש מהזוכה בכל עת הפסקת העסקתו שהמו 4.9.2
בביצוע העבודות ולדאוג , הזוכה יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זהו, הלפעילות הזוכ

אי  המוסד חייב לנמק .  המקובל על המוסד ותו- חפיפה מסודרתלמחלי$ ברמה נאותה
כתוצאה , א� ייגר�, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגי  הפסד או נזק שייגר�. דרישתו זו

 . ורמהפסקת העסקתו של עובד במוסד כאמ
עליו לדווח לתומ- , בכל מקרה שטכנאי של הזוכה מגיע לאתר המוסד לצור- מת  שירות 4.9.3

על הטכנאי להפעיל את הציוד ולוודא שהציוד , בסיו� הטיפול בתקלה.  על הגעתוהתקשורת
 .חזר לפעולה תקינה ומלאה בנוכחות ובאישור תומ- התקשורת באותו האתר

: אשר יכלול את הפרטי� הבאי�, על הזוכה למלא טופס שירות, בסיו� הטיפול בכל תקלה 4.9.4
שעת , תארי- ושעת ההגעה, של הציודמספר סידורי , סוג ודג� הציוד המקולקל, ש� האתר

יש לציי  בטופס ג� את המספר , א� הוחל$ פריט של�. מהות התקלה והטיפול, העזיבה
, יש להחתי� את נציג המוסד באתר על טופס השירות. סוג ודג�, הסידורי של הפריט המחלי$

  . ולמסור לו העתק מטופס השירות
 פריטי� לאתרי המוסד ללא ידיעת תומ- חל איסור חמור על הזוכה להוציא או להכניס 4.9.5

 .התקשורת או נציג מוסמ- של המוסד באתר הרלבנטי מראש
הזוכה אחראי שהעובדי� מטעמו יקפידו על התנהגות ראויה בכל זמ  שהות� באתרי המוסד  4.9.6

 .ועליה� להישמע להנחיות גורמי הביטחו  ותומכי התקשורת בסניפי�
 



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  51דף  

4 . 1   הדרכה 0

, שיספק הזוכה למוסדהציוד בדי המוסד בתפעול ובהתקנת הדרי- את עודרש ליהזוכה י  4.10.1
 וסורקי על המדפסות) שליטה ובקרה(ב "שושינויי תצורה ו, איתור ותיקו  תקלותלרבות 

 .הברקוד
  המוסד יהא רשאי לקצר .כשעתיי�כל מחזור יאר- , שלושה מחזורי�ההדרכה תבוצע ב 4.10.2

 . עלות כל שהיאוללא תוספת, בתיאו� ע� הזוכה, ההדרכהאו להארי- את 
 בחדרי ההדרכה של הדרכה תבוצע  ה.המודרכי� יקבעו על ידי המוסד ויזומנו על ידו  4.10.3

 .ע� הזוכה מראשבמועד שיתוא� , המוסד
 וכ  תכלול תרגול מעשי ,תו- הצגת הציוד בשטח, ההדרכה תכלול את כל מרכיבי הציוד  4.10.4

י עובדי " ע הדרושהובטיפול בתקלות עד לרכישת המיומנותובתפעולו הציוד בהתקנת 
 .המוסד המודרכי�

למוסד הזכות לשנות את התוכנית ואת (את הנושאי� הבאי� , יתרבי  ה, ההדרכה תכלול 4.10.5
 ) :לפי שיקול דעתו , תוכ  ההדרכה

 .תאור הציוד והסבר כללי על תפקוד הציוד 4.10.5.1

 .אופ  התקנת הציוד 4.10.5.2

 .ביצוע קונפיגורציה לציוד 4.10.5.3

פקודות , בדיקות וטסטי� שוני�, SETUP, תפעול שוט$ של הציוד כולל הגדרות 4.10.5.4
 .'עדכוני גרסאות וכדו, צריכת משאבי�, בדיקות עומס, תפעול

 . ואופטימיזציהתקלותותיקו  איתור  4.10.5.5

 .ל� כל תוספת עבור ההדרכהולא תש.  כלול במחיר היחידותההדרכותהתשלו� עבור   4.10.6
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ת ולע .5 ו  )M(י
5 .  י ללכ 1

 ובסעיפי פרק זה 0.9 יות המפורטות בסעי$ לערו- את תשובתו לפרק זה בהתא� להנחעל המציע  5.1.1
   .)5פרק (

שלמות על גבי צילו� הדפי� הרלבנטיי�  ב5.3טבלאות המחירי� בסעי$ על המציע למלא את  5.1.2
אופציות וחלופות .   המחירי� ואת תוכנאות אי  לשנות את מבנה טבל . מחוברת המכרז

 . בנפרד באותה המתכונתפורטו  ימשלימות
 $ US ' יהיו נקובי� ב וחומרי� מתכלי�)סורקי� ומדפסות(המחירי� של ציוד ברקוד  5.1.3

 . מ"ח ללא מע"מחירי המדבקות ושירותי האחזקה לציוד ברקוד יהיו נקובי� בש. מ"ללא מע
  . להגשת ההצעות למכרז זהלמועד האחרו  ומעודכני� נכוני�  כל המחירי� יהיו

ת הארכה א� ו התנאי� ומחירי הבסיס יחייבו את הזוכה לאור- כל תקופת ההסכ� ותקופכל 5.1.4
י מכרז זה בי  ”ג� א� יבחר המוסד יותר מזוכה אחד ויחלק את הזמנות העבודה עפ, תהיינה

  .כמויות הטובי מספר זוכי� וג� במקרה של הקטנה או הגדלה של 
 הפריטי� לסוגיבהצעת הזוכה בהתא� על פי המחירו   הטובי המוסד ישל� לזוכה עבור  5.1.5

 .שיספק הזוכה למוסד בפועל, כמויותוה
כל שה� או לכמות כל טובי  מ  הזוכה אי  המוסד מתחייב להזמי  , מודגש ומובהר בזאת כי 5.1.6

דגמי הציוד .  הינ  הערכות בלבד ואינ  מחייבות את המוסדבמכרזהכמויות המפורטות . שהיא
, בהתא� לצורכי המוסד, ויוזמנו מאת הזוכה, סד מעת לעתי המו"יקבעו עהטובי  וכמויות 

  . ולפי שיקול דעתו הבלעדילהתפתחויות הטכנולוגיות בתחו�
, אחריות, )מ"למעט מע(מיסי� : לרבות, המחירי� המוצעי� יכללו את כל הוצאות המציע 5.1.7

וצאה וכל ה, תיעוד, הדרכה, ביטוחי�, נסיעות, טעינה ופריקה, אריזה, שליחויות, הובלות
לא  תשול� למציע כל תוספת . בביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זהאחרת שתיגר� למציע 

 .5.2 כמוגדר בסעי$ , מעבר למחירי המחירו  בתוספת הצמדה
5 .  תנאי התשלו�   2

י שער הדולר היציג יבוצע לפ, כדוגמת ציוד ברקוד$, US'התשלו� עבור פריטי� שנקובי� ב 5.2.1
 .ביו� הפקת ההזמנה על ידי המוסד

 18 'יהיו קבועי� ויתעדכנו החל מהחודש ה, ח" הנקובי� בשכל המחירי� בהצעת המציע 5.2.2
כאשר המדד , וזאת על פי מדד המחירי� לצרכ , האחרו  להגשת ההצעהמועד השלאחר 

 ").המדד הבסיסי: " להל(הבסיסי הוא המדד הידוע ביו� האחרו  להגשת ההצעות למכרז זה 
 .   חודשי�6 'עדכו  המחירי� יתבצע אחת ל,  חודשי�18בחלו$ תקופה של 

יחול שינוי במדד ,  החודשי� הראשוני� של ההתקשרות18כי א� במהל- , מובהר בזאת 5.2.3
שיעור : תיעשה התאמה לשינויי� כדלקמ ,  ומעלה מהמדד הבסיסי4%ושיעורו יעלה לכדי 

 . לבי  המדד הקובע במועד הגשת כל חשבונית, בי  המדד הבסיסיההתאמה יתבסס על השוואה 
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 יו� ממועד קבלת 30יעשה תו- , לכל סוגי הטובי  המוגדרי� במכרז זה, התשלו� מהמוסד 5.2.4
המחיר ,  ימי� אלה30במש- . י הגורמי� המוסמכי� לכ-"החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה ע

ריבית , תתווס$ למחיר בחשבונית, אחר מכ  ל.או ריבית כלשה /שא הצמדה וישבחשבונית לא י
 .בהתא� לריבית החשב הכללי במשרד האוצר,  ועד למועד ביצוע התשלו�31'החל מהיו� ה

5 .   מחירי�  אותטבל 3

 מחירו	 ציוד ברקוד 5.3.1
 .מ"  ללא מעUS$'מופיעי� במחירו  זה יהיו נקובי� ב� המחיריהכל 

-מחיר יחידה ב דגם הציוד רכיב 'מס
US $מ"ללא מע 

 ותהער

 תרמיותברקוד מדפסת 

     תרמיתברקוד מדפסת  .1

 אופציות למדפסת .2
 )נא לפרט(
 

   

 חומרים מתכליםראש הדפסה ו .3
 )נא לפרט( אחרים

   

 סורק ברקוד

     סורק ברקוד .4

     לסורק ברקודנוספות אופציות  .5
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 מחירו� דמי שרות שנתי לציוד ברקוד 5.3.2
, מ"ח ללא מע"רקי ברקוד ולמדפסות ברקוד בשעל המציע לנקוב במחיר שרות שנתי לסו 5.3.2.1

המחיר המבוקש יהיה קבוע ואחיד לכל סוגי סורקי הברקוד . בתו� תקופת האחריות
ללא תלות בכמות הפריטי� בשירות , המוצעי� ולכל סוגי המדפסות התרמיות המוצעות

 )M.  (על כל סעיפיו  4.6.12 כאמור בסעי$ , או בכל התניה אחרת
 

שירות מחיר  רכיב 'מס
 ח "לשנה בש

 מ"ללא מע

מחיר קבוע לאחזקת סורק ברקוד מכל  .1
בשיטה של סורק , לשנה אחת, הסוגים

 .תקין תמורת סורק בלתי תקין

 

מחיר קבוע לאחזקת מדפסת ברקוד  .2
, לשנה אחת, תרמית מכל הסוגים

בשיטה של מדפסת תקינה תמורת 
 .סת בלתי תקינהמדפ

 

 
5 .3 .2 , שימומשו, המציע רשאי לפרט אופציות ואפשרויות נוספות לביצוע השירות לציוד המוצע 2.

 )S.  (שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המוסדעל פי , א� בכלל
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 מחירו� מדבקות  5.3.3
המחיר הנקוב יתייחס לכל הכמות באותה . המציע ינקוב במחיר נפרד לכל מדרגת כמות 5.3.3.1

 .קה הראשונהמדרגה החל מהמדב

 .מדרגת הכמות מתייחסת לכמות בהזמנה אחת בודדת המיועדת לאתר יעד אחד או יותר 5.3.3.2

מידות  סוג המדבקה מ"ח ללא מע" מדבקות נייר בש1000מחיר לכל 
 המדבקה

עד 
99,999 

 -מ
100,000 

ועד 
199,999 

 -מ
200,000 

ועד 
299,999 

 -מ
300,000 

ועד 
299,000 

 -מ
300,000 

עד 
99,9994 

 -מ
500,000 

ועד 
999,999 

 -מ
1,000,000 

ועד 
1,999,999 

 -מ

2,000,000 
 ומעלה

עם ברקוד מדבקות 
 מודפס מראש

50x25 

mm 

        

מדבקות עם ברקוד 
 מודפס מראש

50x30 

mm 

        

מדבקות עם ברקוד 
 מודפס מראש

60x25 

mm 

        

מדבקות עם ברקוד 
 מודפס מראש

60x30 

mm 

        

 

תרמיות מדבקות 
 לבנות

50x25 

mm 

        

מדבקות תרמיות 
 לבנות

50x30 

mm 

        

 
 המציע רשאי לפרט מידות סטנדרטיות נוספות הקרובות למידות המבוקשות: הערה
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 נספחי�
 ש� נספח
 נוסח ערבות הגשה  0.6.1

 נוסח אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.2.3

 תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.4
 אישור מחזור כספי 0.6.2.6
 הצהרת המשתת� במכרז 0.6.5
בדבר היעדר הרשעות בשל ובעלי השליטה תצהיר המציע  0.6.6

  דיני העבודה הפרת

בעניי! שמירת זכויות ובעלי השליטה תצהיר המציע  0.6.7
 עובדי�

 נוסח ערבות ביצוע 0.7.1

 נוסח  ההסכ�   0.7.3

 טופס הצהרת סודיות 0.7.4
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ח   פ ס 0נ . 6 . 1 : ה    ש ג ה ת  ו ב ר ע ח  ס ו  נ
 

 
 _________________תארי- 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמ  
 ירושלי�

 נ.ג.א
 ' _____________כתב ערבות מס: הנדו!

אנו ערבי� בזה כלפיכ� ") המבקש "'להל  (______________________ על פי בקשת  .1
 ' בקשר למכרז מסשתדרשו מאת המבקש  , �30,000לתשלו� כל סכו� עד לס- של 

 .אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד מסוגי� שוני�בנושא    2009) 1(ת  
אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו- עשרה ימי� מעת שתגיע  .2

 להוכיח את מבלי להטיל עליכ� חובה, בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב
 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ  המבקש, דרישתכ�

על הדרישה לתשלו� להימסר בסני$ הבנק המצוי  בכתב ערבות זה והכול בשעות העבודה בה   .3
 . הסני$ פתוח לקהל

 .דרישה בפקסימיליה או מברק לא תחשב כדרישה מספקת לצור- ערבות זו .4

אוחר יותר שתגיע במועד מוכל דרישה , ועד בכלל  9.12.2009 יו�ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ל .5
 .לא תחייב אותנו

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .6
 ,בכבוד רב

 _______________חברת ביטוח /בנק
___________ _______________ __________________ 

 חתימה וחותמת מורשי החתימה ש� מלא תארי-
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ח פ ס 0 נ . 6 . 2 . ר :3 ו ש י ת א ו א מ ג ו ד ו ה  מ י ת ח י  ש ר ו   מ
ה מ י ת  ח

 
 ד "עו_____________________________________, מ "אני הח

 ")המציע "–להל   (____________________________________] ש� המציע[
 

 : כלהל , מאשר בזאת
 .מ הינ� מוסמכי� לחתו� ולהתחייב בש� המציע"הר .1

 : ל מחייבות עד לסכו� כדלהל "הנהמציע  מ שה� מורשי חתימה של "חתימותיה� של הר .2

 
 . 1_________________ עד לסכו�  ,   בחתימה מורשה אחד     

 
 . מעל לסכו� הנקוב לעיל, מורשי�_____   בחתימת      

 
 דוגמת חתימה תפקידו/תוארו ש� החות�

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 ________________________היו� ולראיה באתי על החתו�   .3

  __________________________________ 
 ד"                                  חותמת וחתימת  עו
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ח   פ ס 0נ . 6 . 2 . ה: 4 ש י א ת  ט י ל ש ב ד  י ג א ת ר  ב ד ב ר  י ה צ  ת

 
 

 'ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי$ _______________ ח "רו/ד"עואני 
 .1992 –ב "התשנ, ובת המכרזי�לחוק ח

 
 ' ______________ הינה גב _____________________  עסק/מחזיקה בשליטה בתאגיד

 ______________ . ז.ת' מס
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה ש� מלא

 
 

 
 תצהיר בעלת השליטה

 
 __________________. ז.ת' מס__________________________ אני  

 
לחוק ' ב2נמצא בשליטתי בהתא� לסעי$ ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד

 .  1992 'ב"התשנ, חובת המכרזי�
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה ש� מלא
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ח פ ס 6.0 נ . 6 . וא � 2 ר ר  ו ש י "י פ ס כ ר  ו ז ח מ  � י ג ב  ח 
 ____/___/___: - תארי

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמ  
 ירושלי� 

 
 _______________________]ש� המציע [י מנהלי החברה"לבקשתכ� ועל סמ- הנתוני� שנמסרו לנו ע

הננו , 2008'ו, 2007, 2006ובהתא� לדוחות הכספיי� המבוקרי� של החברה לשני� , ואנשי הכספי� שלה
 :הינ� כדלקמ  שיווק ואחזקת ציוד ברקוד בישראלמסות החברה להודיעכ� כי הכנ

 מ"ח לא כולל מע"הכנסות בש                             שנה

2006__________________                              

2007                             __________________ 

2008                            __________________ 

 

 .  לאספקת ציוד ומדבקות ברקוד2009) 1(' מסהודעתנו זו ניתנה לצור- השתתפות במכרז 

 ,בכבוד רב                                                                                   

 
_________________        _________________     ___ _______________ 

 תארי- ח                  " של רוחתימה וחותמת                        ש� מלא                         
            

_____________________                       ___________________________    
 טלפו                             כתובת                       
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ח   פ ס 5.0נ . ז :6 ר כ מ ב  � ת ת ש מ ה ת  ר ה צ  ה

 

 : מצהירי� בזאת כי_____________מורשי חתימה בחברת  __________________  מ "אנו הח
ומצהירי� ) 0.2.1 ראה הגדרה (  על כל נספחיו מכרזכי קראנו בעיו  רב את ה, ננו מאשרי� בזאתה .1

 וערכנו  לדעתנוההסברי� אשר ביקשההבהרות ו את כל נוקיבל, רזשהבנו את דרישות ותנאי המכ
, הניסיו , וברשותנו כוח אד� מיומ  ומקצועי, ומילאנו בהתא� לכ- את הצעת המחיר המצורפת

הלוגיסטיי� וכל יתר האמצעי� , הטכניי�, והאמצעי� הכספיי�  אמצעי הייצור ,הכושר, הידע
 .רישות המכרז על כל חלקיולביצוע מושל� ואיכותי של כל דהנדרשי� 

אשר , אנו מסכימי� לכל תנאי המכרז והננו מתחייבי� למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה .2
 אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד מסוגי� שוני�בנושא  2009) 1(מספרו ת 

לאור- כל תקופת , במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בדייקנות, א� נזכה בו, מוסדל
הסכ� ההתקשרות , והכול בכפו$ להוראות המכרז, לרבות הארכות א� תהיינה, ההתקשרות

 .וההצעה
מזמ  , י צרכי המוסד”עפבמכרז תהיה השירותי� המוגדרי� נו הזמנת כי ברור ל, הננו מצהירי� .3

למחירי� כל שה  ובהתא� ללא התחייבות לכמויות ו, לזמ  לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד
 .בהצעתנו למכרז זה

 .א- ורק בתוכנות מורשות ע� רישיו  יצר , אנו מתחייבי� לעשות שימוש לצור- מימוש מכרז זה .4

 שאי  שו� מידע על הפסקה ושבדקנו, שכל רכיבי הפתרו  המוצע הינ� בייצור שוט$הננו מצהירי�  .5
  בעיה לספק למוסד ואיי היצר  "או שיווק� או הפסקת התמיכה בה� עמתוכננת של ייצור� 

  .שני� מיו� ההתקנה  7  חלפי� ועדכוני� למש-

  

 , בכבוד רב

 
______________________________                              __________________________ 

 חתימה וחותמת    י חתימה/ש� מלא של מורשה
 

__________________________ 
 תארי-
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 בדבר היעדר הרשעות  בשל הפרת דיני העבודהובעלי השליטה ציע תצהיר המ: 0.6.6 נספח

 
 ]ולצר� להצעהתצהירי� נפרדי� על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתו� על [ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת________________ מ "ני החא
 :ה בזה כדלקמ /מצהיר, עשה כ אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא א

המבקש להגיש למוסד לביטוח , שהוא המציע___________________ נני נות  תצהיר זה בש� ה .1
אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד  ל2009) 1(ת ' לאומי הצעה בקשר למכרז מס

ת לתת תצהיר זה /ומוסמ-ת חתימה /ה כי הנני מורשה/ אני מצהיר)."המציע" 'להל  ( מסוגי� שוני�
 ]סעי� זה ימולא על ידי המציע[  . בש� המציע

המבקש להגיש , מציעבעל השליטה בשהוא ___________________ נני נות  תצהיר זה בש� ה .2
אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת  ל2009) 1(ת ' למוסד לביטוח לאומי הצעה בקשר למכרז מס

ת לתת תצהיר זה /ת חתימה ומוסמ-/ה כי הנני מורשה/מצהיראני . מדבקות ברקוד מסוגי� שוני�
 ]סעי� זה ימולא על ידי בעל השליטה במציע[  .בעל השליטהבש� 

'א"התשמ, )רישוי( כמשמעותו בחוק הבנקאות –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .3
 . תוה או/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבי /אני מאשר. 1981

לא הורשעו בשלוש השני� שקדמו למועד האחרו  , כי המציע או מי מבעלי השליטה בו, הנני מצהיר .4
 .בשל הפרת דיני העבודה, להגשת ההצעות למכרז האמור

 5לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעי$ , כי המציע או מי מבעלי השליטה בו, הנני מצהיר .5
ביותר , בשנה שקדמה למועד ההגשה האחרו  למכרז האמור, 1985'ו"התשמ, לחוק העבירות המנהליות

 .משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה
 . להל  חתימתי ותוכ  תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .6

 

 _______________________:  וחותמתחתימה_______________   :תפקיד__________  ________:ש�

 
 ת הדי!/ישור עור א

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע____________ ת כי ביו� /ד מאשר"עו________, , ________מ"ני החא
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ 

ה /יהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופ� אישי/המוכר/_____________ 
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חת�, יעשה כ�/נשי� הקבועי� בחוק א� לא תלעו

___________ ______________________               ___________           
 ד"         חתימת עו ספר רישיו  עור- די  מחותמת ו  תארי-       
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 יי� שמירת זכויות עובדי�בדבר קיו� חובותיו בענובעלי השליטה תצהיר המציע : 0.6.7 נספח
 
 

 ] תצהירי� נפרדי� ולצרפ� להצעהעל המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתו� על[
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת________________ מ "ני החא

 :ה בזה כדלקמ /מצהיר, אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ 

המבקש להגיש למוסד לביטוח , שהוא המציע___________________  נות  תצהיר זה בש� נניה .1
אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד  ל2009) 1(ת ' לאומי הצעה בקשר למכרז מס

ת לתת תצהיר זה /ת חתימה ומוסמ-/ה כי הנני מורשה/ אני מצהיר)."המציע" 'להל  ( מסוגי� שוני�
 ]סעי� זה ימולא על ידי המציע[   .בש� המציע

המבקש להגיש , שהוא בעל השליטה במציע___________________ נני נות  תצהיר זה בש� ה .2
אספקת ציוד ברקוד ואחזקתו ואספקת  ל2009) 1(ת ' למוסד לביטוח לאומי הצעה בקשר למכרז מס

ת לתת תצהיר זה /וסמ-ת חתימה ומ/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר. מדבקות ברקוד מסוגי� שוני�
 ]סעי� זה ימולא על ידי בעל השליטה במציע[ .בש� בעל השליטה

'א"התשמ, )רישוי( כמשמעותו בחוק הבנקאות –" בעל שליטה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .3
 . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבי /אני מאשר. 1981

אספקת ציוד ברקוד  ל2009) 1(ת  '  מסה והמציע יוכרז כזוכה במכרזכי במיד, מ מצהיר בזאת"אני הח .4
את כל חובותיו בעניי  כי המציע יקיי� אני מתחייב , ואחזקתו ואספקת מדבקות ברקוד מסוגי� שוני�

צווי ההרחבה וההסכמי� הקיבוציי� החלי� על המציע , לפי דיני העבודה, שמירת זכויות עובדי�
 .במהל- כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, ודה או השירותי�כמעסיק לצור- אספקת העב

 . להל  חתימתי ותוכ  תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .5

 

 ______________________: חתימה וחותמת_______________   :תפקיד___________________  :ש�

 

 ת הדי�/ישור עור�א

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע___________ _ת כי ביו� /מאשר, ד"עו, ________________, מ"ני החא
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ 

ה  עליה /ה  אותה וחת�/היא אישר/לה את מהות ההתחייבות לעיל הוא/ואחרי שהסברתי לו_____________, 
 . בפניי

___________ __              ____________________ ___________           

        ד"         חתימת עו ספר רישיו� עור די� מחותמת ו  תארי
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ח   פ ס .נ 17.0 : ת   ו ב ר ע ח  ס ו ענ ו צ י   ב
 _________________תארי- 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמ  
 ירושלי�

 נ.ג.א
 ' _____________כתב ערבות מס: הנדו�

אנו ערבי� בזה כלפיכ� ") המבקש "'להל  (______________________  בקשת על פי .1
אשר יהיה צמוד בהתא� , ")הסכו� הבסיסי "'להל  (    � 40,000לתשלו� כל סכו� עד לס- של 

 ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס,  להל 2לתנאי ההצמדה המפורטי� בסעי$ 
  .ברקוד מסוגי� שוני�אחזקתו ואספקת מדבקות אספקת ציוד ברקוד ו   בנושא 2009) 1(ת  

כאשר המדד , יהיה צמוד למדד המחירי� הכללי לצרכ ,  לעיל1הסכו� הבסיסי האמור בסעי$  .2
דהיינו (________ שנת ____________  לחודש 15 'הבסיסי הוא המדד שפורס� ב

  ").המדד הבסיסי "'להל  )   (נק_________ 
המדד  "'להל  (פני יו� ביצוע התשלו� על פי כתב ערבות זה בא� המדד האחרו  שיפורס� ל

כשהוא מוגדל בשיעור , נשל� לכ� את הסכו� הבסיסי, יהיה גבוה מ  המדד הבסיסי, ")החדש
 ").סכו� הערבות "'להל  (ההפרש שבי  המדד הבסיסי והמדד החדש 

� מעת שתגיע אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו- עשרה ימי .3
מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את , בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב

 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ  המבקש, דרישתכ�
וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב , ועד בכלל_________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�  .4

 .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו.     אמורלמע  הרשו� מטה עד למועד ה
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .5

 ,בכבוד רב
 _______________חברת ביטוח /בנק

___________ _______________ __________________ 
 חתימה וחותמת מורשי החתימה ש� מלא תארי-
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ח    פ ס 0נ . 7 . 3 :� כ ס ה ה ח  ס ו  נ
 הסכ�  

 
 ____________ר- ונחת� בירושלי� ביו� שנע

  $ ב י ! $ 
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלי�, 13משדרות וייצמ  
 מ"תמל "מנכס, מר יהודה סרוסיעל ידי  

 חשב המוסד לביטוח לאומי, ועל ידי מר אבי בר$
 מצד אחד )         המוסד –להל   ( 

  $  ל ב י !  $
 __________________________________: ש� החברה

 __________________________:       מספר עוסק מורשה
 ___________________________________:       כתובת
 ____________________________________:     ועל ידי

 מצד שני  )   הזוכה –להל  (
 אספקת ,לאספקת ציוד ברקוד ואחזקתו 2009) 1(ת והמוסד פרס� מכרז שמספרו  

ב "כמוגדר במפרט שהעתקו רצטובי  ושירותי� נוספי� , דבקות ברקוד מסוגי� שוני�מ
 ; ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה' ,  ומסומ  נספח א

 הואיל

  הטובי  בחרה בזוכה לאספקת____________ וועדת המכרזי� בישיבתה מיו� 
ווה חלק בלתי נפרד ומה' מסומנת כנספח ב, על פי הצעתו שצילומה מצור$ לזההשירותי� ו

 ;מהסכ� זה

 והואיל

ב ומסומ  "שהעתק  רצ, ולאחר מועד פרסו� המכרז נמסרו בי  הצדדי� הבהרות שונות
 ';כנספח ג

 והואיל

 והואיל  ;והצדדי� הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה

 :הוצהר והוסכ� בי! הצדדי� כלהל! , לפיכ  הותנה
 .חי� המצורפי� לו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכ� זה והנספ .1

והכל בהתא� , מדבקות ושרותי אחזקה לציוד ברקוד, ציוד ברקודהזוכה מתחייב לספק למוסד  .2
 . 'לדרישות המפורטות בנספח א
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, כל המצגי�. הסכ� זה ונספחיו הוא ההסכ� השל� והיחיד בי  הצדדי� ביחס לנושאי� בו .3
� בטלי� ומבוטלי� למעט המסמכי� שאומצו במפורש המסמכי� וההבטחות שקדמו להסכ

 .בהסכ� זה

מחייבי� את הצדדי� להסכ� זה והצדדי� מקבלי� על ' והמחירי� בנספח ב' כל תנאי נספח א .4
 . עצמ� לקיימ� ולפעול על פיה�

 :ערבות ביצוע .5

 . 1 40,000בלתי מותנית  לטובת  המוסד בס-   הזוכה  מצר$ להסכ�  זה ערבות ביצוע .א

ותהיה , ת הינה צמודה למדד המחירי� לצרכ  הידוע במועד החתימה על הסכ� זההערבו .ב
 .  יו�90בתוק$ למש- כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

א� הזוכה לא יעמוד בתנאי , לחלט את הערבותלפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד יהא רשאי  .ג
סד על ידי הזוכה שייגר� למו, או בגי  כל נזק/ו' או בתנאי מתנאי נספח א/מתנאי ההסכ� ו

בהתראה של שבועיי� מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד , או מי מטעמו/או עובדיו ו/ו
 .לכל סעד אחר לפי כל די 

יחייב את הצדדי� ', לאמור בנספח ב' או אי התאמה בי  האמור בנספח א/בכל מקרה של סתירה ו .6
'  או התנייה בנספח ב/או הערה ו/ני ואו שו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 'א- ורק האמור בנספח א

ולא יחייבו את הצדדי� להסכ� זה על א$ בחירת הצעת הזוכה , בטלי� בזאת' לעומת נספח א
 . והתקשרות המוסד עימו על פי הסכ� זה

, הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגר� למוסד או לצד שלישי כל שהוא', בנוס$ לאמור בנספח א .7
והמוסד , ו של מי מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולת� על פי הסכ� זהעקב מעשה או מחדל שלו א

 .לא יישא בכל תשלו� הנובע מכ-

 :תקופת ההתקשרות .8

 ממועד חתימתשלוש שני� תהיה למש-  הטובי  נשוא מכרז זהלרכישת תקופת ההתקשרות  .א
המוסד יהא רשאי להארי- את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה . ההסכ�

לפני תו� תקופת  ימי� 60בתו- וזאת בהודעה לזוכה ,  ")תקופת הארכה"להל   ( אחתכל
 . הראשונהההתקשרות או תקופת ההארכה

 ממועד חתימתשלוש שני� תהיה למש- שרות אחזקה לציוד לרכישת תקופת ההתקשרות  .ב
תקופות נוספות של שנה ארבע המוסד יהא רשאי להארי- את תקופת ההתקשרות ל. ההסכ�

לפני תו� תקופת ההתקשרות או תקופת  ימי� 60בתו- וזאת בהודעה לזוכה ,  אחתכל 
 . הראשונהההארכה

,  וה  לנושא רכישת שרות אחזקה לציודטובי ה  לנושא רכישת , תואר- ההתקשרותבא�  .ג
,  יו�90 ת ההתקשרות בתוספת תקופת הארכעד לתו� על הזוכה לחדש את הערבות יהיה 
 .לזוכה על הארכת תקופת  ההתקשרותת  הודעה במהמוסד איחר ג� וזאת 

 .המוסד יהא רשאי שלא לחדש הסכ� זה לתקופה  נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי .ד
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 :תמורה ותנאי תשלו� .9

ולפי המחירי� '  לנספח א5התמורה ותנאי התשלו� לפי הסכ� זה יהיו כאמור בפרק  .א
בכל תשלו� על פי הסכ� המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא . י הזוכה "אשר הוצעו ע

זה או הנובע ממנו אלא א� הסכי� והתחייב לכ- במפורש במסגרת הזמנה מפורטת 
 . מטע� המוסד

יבוצע לפי שער הדולר היציג ביו� הפקת $, US'התשלו� עבור פריטי� שנקובי� ב .ב
 .ההזמנה על ידי המוסד

 18 ' מהחודש היהיו קבועי� ויתעדכנו החל, ח " הנקובי� בשכל המחירי� בהצעת המציע .ג
כאשר המדד , וזאת על פי מדד המחירי� לצרכ , שלאחר המועד האחרו  להגשת ההצעה

המדד : "להל (הבסיסי הוא המדד הידוע ביו� האחרו  להגשת ההצעות למכרז זה 
 .   חודשי�6 'עדכו  המחירי� יתבצע אחת ל,  חודשי�18בחלו$ תקופה של "). הבסיסי

יחול שינוי במדד ,  החודשי� הראשוני� של ההתקשרות18כי א� במהל- , מובהר בזאת .ד
: תיעשה התאמה לשינויי� כדלקמ ,  ומעלה מהמדד הבסיסי4%ושיעורו יעלה לכדי 

לבי  המדד הקובע במועד הגשת , שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בי  המדד הבסיסי
 . כל חשבונית

 יו� ממועד 30ה תו- יעש, לכל סוגי הטובי  המוגדרי� במכרז זה, התשלו� מהמוסד .ה
 ימי� 30במש- . י הגורמי� המוסמכי� לכ-"קבלת החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה ע

תתווס$ למחיר ,  לאחר מכ .או ריבית כלשה /המחיר שבחשבונית לא ישא הצמדה ו, אלה
בהתא� לריבית החשב ,  ועד למועד ביצוע התשלו�31'ריבית החל מהיו� ה, בחשבונית

 . רהכללי במשרד האוצ

 :הפסקת ההסכ� .10

, המוסד רשאי להפסיק הסכ� זה בכל עת וללא כל פיצוי,  לעיל8מבלי לפגוע באמור בסעי$  .א
 . יו� מראש60בהודעה של , לפי שיקול דעתו הבלעדי

 ללא הזוכה ע� ההתקשרות את להפסיק רשאי המוסד יהא, לעיל' א בסעי$ האמור למרות .ב
 :הבאי� מהתנאי� דאח לפחות בהתקיי�, מוקדמת הודעה במת  צור-

 .זמני או סופי מפרק לו שימונה במקרה ' תאגיד הינו שהזוכה במידה .1

 כשיר לבלתי יהפו- או רגל כפושט שיוכרז במקרה ' פרטי אד� הינו שהזוכה במידה .2
 . משפטית

 .הזוכה הורשע בפלילי� בעבירה שיש עמה קלו  .3

 הזוכה יהא לו ידהיח התשלו�, הזוכה ע� ההתקשרות את הפסיק המוסד בו מקרה בכל .ג
 ידי על שיקבע ההפסקה תארי- עד הזוכה ידי על בוצע או/ו שסופק מה עבור רק הינו זכאי

  . מהמוסד נוס$ פיצוי או/ו תשלו� לכל זכאי הזוכה יהא לא  לכ- ומעבר,  המוסד
 כתוצאה הנזק את לצמצ� מנת על שברשותו האמצעי� בכל ולנקוט לפעול מתחייב הזוכה
כי בכל מקרה התשלומי� ,  מובהר בזאת, למע  הסר ספק. זה סעי$ לפי ההתקשרות מסיו�

כ המחיר שהיה על המוסד "לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, שישולמו על ידי המוסד לזוכה
 .אלמלא הביטול,  לשל� לזוכה
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ימסור הזוכה למוסד בתו- פרק , הביא המוסד לידי סיו� ההסכ� או חלק ממנו לפי סעי$ זה .ד
וכ  יעמיד לרשות המוסד כל , כל דבר המהווה רכוש המוסד, יתוא� בי  הצדדי�זמ  סביר ש

וכ  יחזיר למוסד כל סכו� שהמוסד , דבר ששול� עבורו על ידי המוסד לצור- ביצוע ההסכ�
 .לא קיבל תמורה עבורו

 .לביצוע השירותי� שיידרשו לכל תקופת ההתקשרותלטובי  והזוכה ית  אחריות כוללת  .11

 :יבויות הזוכההצהרות והתחי .12

הקשורי� לביצוע הסכ� , הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבי  את כל צרכי המוסד ודרישותיו .א
 .או מי מטעמו/וכי כל הצרכי� והדרישות האלו ניתני� להשגה באמצעות הזוכה ו, זה

 ותת המבוקשווכי בכוחו לספק למוסד את המערכ, הזוכה מצהיר ומאשר כי ההסכ� ברור לו .ב
 .רותי� הנדרשי� במסגרתו בהתא� לצורכי המוסדולבצע את כל השי

הבי  , הזוכה מצהיר ומאשר כי חת� על הסכ� זה לאחר שבח  היטב את מסמכי המכרז .ג
קיבל מנציגי המוסד את כל ההסברי� וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו , אות�

גילוי ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר ע� אי , והתחייבויותיו על פי הסכ� זה
טעות או פג� בקשר לנתוני� או עובדות הקשורות במת  השירות , מספיק או גילוי חסר

 .ובביצוע המכרז

על סמ- הצהרותיו , הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו .ד
 .לעיל ולהל , והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכ� זה

מכי� המהווי� חלק מההסכ� או מסמכי� הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבי  את כל המס .ה
 .שהסכ� זה מפנה אליה�

הזוכה הנו הזוכה הראשי . הזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת .ו
 .או מי מטעמו/י� של קבלני המשנה וספקיו  ומוצרוהוא אחראי לכל הפעילויות וה

, הידע, תקופת הסכ� זה הניסיו הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במש- כל  .ז
האישורי� , האמצעי� הכספיי�, האמצעי� הארגוניי�, אמצעי הייצור, המומחיות, הכושר

לש� קיו� כל מחויבויותיו , ושאר האמצעי� הנדרשי�, כוח אד� מיומ  ומנוסה, שיונותיוהר
 .והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטי� גבוהי�, על פי הסכ� זה

פטנט או סוד , מאשר כי בעת ביצוע ההסכ� לא הפר ולא יפר זכויות יוצרי�הזוכה מצהיר ו .ח
וכי יפצה את המוסד לאלתר א� המוסד יחויב ', ולא פגע בזכות כל שהיא של צד ג, מסחרי

מוסכ� כי במקרה שתעלה טענה . או פגיעה כאמור בסעי$ זה/בתשלו� כל שהוא בגי  הפרה ו
יג  הזוכה על חשבונו על המוסד מפני אותה ,  זהני� המפורטי� בסעי$יאו תביעה בעני\ו

י בית "ט של עורכי די  שיפסקו ע"הנזיקי  ושכ, או תביעה וישל� את כל ההוצאות/טענה ו
או / ימי עבודה על כל טענה ו12ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תו- , ד חלוט"המשפט בפס

 .י  זהיככל שנית  בעניאפשר לזוכה לנהל את ההגנה וישת$ עימו פעולה , תביעה כאמור 
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] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ  אמהזוכה  .ט
'א"התשמ, )רישוי(כמשמעות� בחוק הבנקאות (ובעלי השליטה בו  כי הוא 1971 –א "התשל
בשלוש השני� שקדמו למועד הגשת ההצעות , בשל הפרת דיני העבודהלא הורשעו , )1981

הזוכה ובעלי השליטה בו מצהירי� כי לא נקנסו על ידי מפקח עבודה ,  כמו כ  ;למכרז זה
בשנה שקדמה למועד ההגשה , 1985'ו"התשמ,  לחוק העבירות המנהליות5שמונה לפי סעי$ 

 .ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, האחרו  למכרז זה
] נוסח חדש[ודת הראיות לפק' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ  אמהזוכה  .י

חובותיו של הזוכה בעניי  השליטה בו מתחייבי� לקיו�  י כי הוא ובעל1971 –א "התשל
צווי ההרחבה וההסכמי� הקיבוציי� החלי� על , לפי דיני העבודה, שמירת זכויות עובדי�

במהל- כל תקופת ההתקשרות על פי , הזוכה כמעסיק לצור- אספקת העבודה או השירותי�
 . זהמכרז 

או מי מטעמו /הזוכה מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו .יא
בשל או הרשעה /או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/בעילת רשלנות מקצועית ו

וודע יוזאת במהל- כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכ� זה מיד ע� ה, הפרת דיני העבודה
 .לו עליה�

 : המוסדהתחייבויות .13

 נתוני� וסיוע סביר שיידרשו לו לצור- מילוי התחייבויותיו על פי, להעמיד לרשות הזוכה כל מידע
 .הסכ� זה

 :ביטול ההסכ� / הפרת ההסכ� ותרופות בשל הפרת .14
  :'אי עמידה של הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפי� הבאי�  בנספח א .א

תחשב כהפרה יסודית של על כל סעיפיו  5פרק  ו4.10 עד 4.4סעיפי� , 3פרק  ,0.16, 0.15, 0.7
אי  באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות , ההסכ� על כל הנובע מכ-

 .בנספחי ההסכ�

)  תרופות(הפר הזוכה הסכ� זה הפרה יסודית לפי הסכ� זה או כהגדרתה בחוק החוזי�  .ב
זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו ולגבי הפרה ,   או תנאי אחר מתנאי הסכ� זה1970 'א "תשל

אזי בכל אחד ממקרי� אלו רשאי , והתנאי לא קוי� תו- זמ  סביר לאחר מת  הארכה
או /או לבצע בעצמו ו/המוסד לעמוד על קיו� ההסכ� ע� הזוכה או לבטל הסכ� זה ו

וזאת על , י הזוכה"באמצעות אחרי� כל דבר אשר לפי הסכ� זה אמור היה להיעשות ע
, ובנוס$ לזכויות המוסד על פי כל די  ועל פי ההוראות האחרות בהסכ� זהחשבו  הזוכה 

או חילוט /ו 1 100,000לרבות הזכות לדרוש תשלו� פיצויי� מוסכמי� מראש בס- של 
 . לעיל5הערבות האמורה בסעי$ 

'ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימו�, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג
מהווה , או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על יד� לש� ביצוע הסכ� זה/זוכה ו על ידי ה1987

 .הפרת הסכ�
וסעיפי� , $02106110 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכ� זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעי .15

 . י החלטת המוסד"נוספי� עפ
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� הסכמת מי מהצדדי� לסטות מתנאי כל שהוא של הסכ� זה במקרה מסויי� או בסדרת מקרי .16
 .לא תהווה תקדי� ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכ� זה או , לא אכ$ מי מהצדדי� או אכ$ באיחור .17
לא יראו בכ- ויתור על זכות אמורה או על זכויות , במקרה מסוי� או בסדרת מקרי�, מכוח הדי 

 .אחרות כל שה 

מוסד לא יהיו אחראי� לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה� לפי או ה/הזוכה ו .18
 –" כוח עליו ("י כוח עליו  "א� העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, הוראות ההסכ� כול  או מקצת 

או /או המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/הזוכה ו, אירוע או גור� אשר בעת כריתת ההסכ�
והמונע מהזוכה או מהמוסד למלא , והוא אינו בשליטת�,  או לחזותו מראשלא היה עליה� לדעת

או גור� לכ- שקיו� יהא בלתי אפשרי או שונה באופ  יסודי /התחייבויותיה� על פי ההסכ� ו
 ).מההסכ� באות  נסיבות שהוסכ� עליה  בי  הצדדי�

צדדי� המקבלי� על או בנספחיו ייעשה בכתב וייחת� על ידי הצד או ה/כל שינוי בהסכ� זה ו .19
 .עצמ� התחייבות מכוח אותו שינוי

יני� הנוגעי� להסכ� זה ונספחיו או בכל יחודית בכל הקשור לנושאי� ולעניסמכות השיפוט הי .20
 ויחולו עליו דיני תביעה הנובעת מהלי- ניהול הסכ� זה תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי�

 .מדינת ישראל בלבד

הינ� ,  הקניי  בכל הטובי  שיספק הזוכה למוסד על פי הסכ� זהמוסכ� בי  הצדדי� כי זכות .21
 .קניינו הבלעדי של המוסד

הזוכה מתחייב שלא להסב לאחר הסכ� זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות  .22
ניתנה הסכמת . אלא א� ניתנה לכ- הסכמת המוסד מראש ובכתב, או חובה הנובעי� מהסכ� זה

 .י כל די "או עפ/י הסכ� זה ו"יהיה בכ- כדי לשחרר את הזוכה מאחריות עפלא , המוסד כאמור

 .המוסד לא יהא חייב להזמי  טובי  בכמויות ובסוגי� כל שה� מהזוכה, למע  הסר ספק .23

 

 :מעמד הזוכה כקבל� עצמאי .24

מוצהר ומוסכ� בזה בי  הצדדי� כי היחסי� ביניה� לפי הסכ� זה אינ� יוצרי� אלא יחס  .א
וכי רק , בי  מוכר שירותי� וקונה שירותי�, או עבודה/לקבל  המספק שירות ושבי  מזמי  

לרבות עובדיו המועסקי� על , על הזוכה תחול האחריות לכל אובד  או נזק שיגר� למישהו
 .או הבאי� מכוחו או מטעמו לספק שירותי�, ידו

, ה למוסד לפקחמוצהר ומוסכ� בי  הצדדי�  כי אי  לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכ� ז .ב
אלא אמצעי להבטיח את קיו� , או להורות לזוכה או לעובדיו או למי מטעמו, להדרי-

ולזוכה ולמועסקי� על ידו לא תהיינה זכויות כלשה  של עובד , הוראות הסכ� זה במלואו
פיצויי� או הטבות אחרות בקשר ע� הסכ� זה או , וה� לא יהיו זכאי� לכל תשלו�, המוסד

או הפסקת מת  השירותי� , או בקשר ע� ביטול או סיו� הסכ� זה,  על פיוהוראה שניתנה
 .מכל סיבה שהיא, על פי הסכ� זה

) נוסח משולב(המוסד לא ישל� כל תשלו� בגי  דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי  .ג
מס הכנסה ויתר , 1994'ד"או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ, 1995'א"התשנ

והזוכה לבדו ידאג לכל תשלו� , ת של הזוכה של עובדיו ושל מי מטעמוהזכויות הסוציאליו
 .וניכוי הכרו- בזכויות אלה

 ).24סעי$ (הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעי$ זה  .ד
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 הודעות .25
כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכ� זה תינת  בכתב באמצעות מסירה ביד או  משלוח בדואר רשו� 

הודעה תחשב כאילו . י הודעת צד למשנהו"צוי  במבוא להסכ� או כפי שישונו עבהתא� לכתובות כמ
ותו- שלושה ימי עסקי� מיו� שיגורה בסני$ , י הנמע  ביו� מסירתה א� נמסרה ביד"נתקבלה ע

 .הדואר
 :ולראייה באנו על החתו�

 
 הזוכה  לביטוח לאומי המוסד

   

   

_______________________  _______________________ 



 

 2009) 1(ת ' מסציוד ומדבקות ברקוד מכרז לאספקת                                             סד לביטוח לאומי     ומה  

  73  מתוך  72דף  

ח   פ ס 4.0נ . 7 : ת    ו י ד ו ס ת  ר י מ ש ל ת  ו ב י י ח ת ה ח  ס ו  נ
 

 ____/___/___: תארי- 
 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי
 13ויצמ  ' שד

 ירושלי�
 .נ.ג.א

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייני�: הנדו�
שבי  חברה __________ שנת ______ בחודש ________ ולפי הסכ� מיו�  הואיל

רוכש ") המוסד  "'להל  (לבי  המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה  "'להל (______ _____
טובי  ושירותי� , ציוד ומדבקות ברקוד ושרותי אחזקה לציוד ברקודהמוסד מהזוכה 

  ;נוספי�

השירותי� כאמור או /הטובי  ואספקת ב, בי  השאר, ועסק על ידי הזוכהמ/עוסקואני  והואיל
 ;") דההעבו "'להל  (,  בהסכ�

והמוסד הסכי� להתקשר ע� הזוכה בתנאי שהזוכה והבאי� מטעמו ישמרו על סודיות כל  והואיל
וכ  על סמ- התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות , המידע כהגדרתו להל 

 ;המידע

קבל או א/או בקשר אליה יתכ  כי אעסוק ו/והוסבר לי כי במהל- עיסוקי בעבודה במוסד ו והואיל
בי  בעל , שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או יבוא לידיעתי מידע מסוגי� שוני�/לחזקתי ו

או לפעילויותיו בכל /או הנודע למוסד ו/השיי- למוסד ו, בי  ישיר ובי  עקי$, פה ובי  בכתב
מסמכי� , נתוני�, קבצי מחשב, לרבות א- מבלי לגרוע מכלליות האמור, צורה ואופ 

 ;")המידע "' להל (חות "ודו

עלול לגרו� , והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אד� או גו$ מלבדכ� והואיל
 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, או לצדדי� נזק /לכ� ו

 
 :מ מתחייב כלפיכ� כדלקמ�"אני הח, אי לזאת

 . מ  העבודה או ביצועהאו כל הקשור והנובע/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1
הנני מתחייב כי במש- תקופת העבודה או לאחר מכ  ,  לעיל1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי$  .2

או /לא אפרס� וכ  לא אוציא מחזקתי את המידע ו, ללא הגבלת זמ  לא אגלה לכל אד� או גו$ 
 .לצד כל שהוא, קי$בי  ישיר ובי  ע, או כל חפ& או דבר/או כל חומר כתוב אחר ו/קבצי מחשב ו
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נוהלית או , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניי� ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3
 .אחרת כדי לקיי� את התחייבויותיי על פי התחייבות זו

 .או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו .4
אשר יגרמו ,  על פי כל די  לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוגלהיות אחראי כלפיכ� .5

וזאת בי  א� אהיה אחראי לבדי , שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו לכ� או לצד שלישי כל
 .בגי  כל האמור ובי  א� אהיה אחראי ביחד ע� אחרי�

 .סח זהה להתחייבות זולהחתי� את כל קבלני המשנה מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנו .6

להחזיר לידיכ� ולחזקתכ� מיד כשאתבקש לכ- כל חומר כתוב או אחר או חפ& שקיבלתי מכ� או  .7
השיי- לכ� שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אד� או גו$ עקב ביצוע 

ל שהוא של הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כ, כמו כ . העבודה או חומר שהכנתי עבורכ�
 .חומר כאמור או של מידע

שלא לעסוק בכל דר- שהיא בעיסוק שיגרו� לי להיות במצב של ניגוד ענייני� ע� עיסוקי בביצוע  .8
 .העבודה כאמור לעיל

, או הקשור לפעילויותיכ� /או הנמצא ברשותכ� ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השיי- לכ� ו .9
  . בגי  הפרת חובת הסודיות שלעילתהיה לכ� זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהל- ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווי� 
 .1981 'א" וחוק הגנת הפרטיות התשמ1997 –ז "התשל, עבירה על פי חוק עונשי 

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכ� .10
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