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 אוניברסיטת חיפה
 

 /29132 מכרז 
 

 32/291 הזמנה להגשת הצעות למכרז 
 

 
  ים וממוחזריםימקור -ראשי דיו והדפסה , אספקת טונרים: בנושא

 
 

לאספקת מסגרת בזאת להגיש הצעות להתקשרות בחוזה תך אואוניברסיטת חיפה מזמינה 
 . הכל כמפורט ובמסמכי המכרז, מקוריים וממוחזרים -ראשי דיו והדפסה , טונרים

 
 

אגף , 282חדר , תכליתי-בבניין הרב, 11.80.11 -ה' אאת חוברת המכרז ניתן לרכוש החל מיום 
: בין השעות' ה-'בימים א, 84-0249111' טל, שוקי רפפורטאצל , משק ומבנים באוניברסיטת חיפה

89:88-10:88. 
 

אך , (בדף הבית" מכרזים)"ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של האוניברסיטה 
 .במכרז מחייבת רכישת חוברת המכרז השתתפות

 
 

לתיבת  12:88בשעה  18.89.11 -ה' געד לא יאוחר מיום : מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
 .בניין רב תכליתי, אגף משק ומבנים, 282דר המכרזים בח

 
 

, סכום זה לא יוחזר בשום מקרה. ₪ 288על המציעים לרכוש את חוברת המכרז תמורת סך של 
 .לרבות במקרה של ביטול או דחייה של המכרז

 
 .ביותר או כל הצעה שהיא זולההאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה

 
 
 
 ,בברכה            

                                                                                                                                
 נחמה ברמן

 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                                         
 

 
 ת ריכוז תאריכיםטבל

 
 

 שעה תאריך נושא
  89.80.11 פרסום מודעה 

 89:88-10:88' ה—ימים א 11.80.11 מכירת חוברת המכרז
 10:88: עד השעה 20.80.11 מועד אחרון להגשת הבהרות בכתב 

 12:88: עד השעה 18.89.11 מועד אחרון להגשת ההצעות
 

 



 3עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 וניברסיטת חיפהא
 
 /29132מכרז  

 
 'מסמך א

 
 

 32/291 תב הוראות למגישי הצעות למכרז כ
 

 הגדרות .2
 
 .הר הכרמל חיפה, שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה "האוניברסיטה"
 
ראשי דיו והדפסה , טונרים התקנה ואחסנה של, הובלה, אספקה "השירות"

ועל פי תנאי , מטעם האוניברסיטההזמנה על פי  ,מקוריים וממוחזרים
 .כם להלןמסמכי המכרז והוראות ההס

 
 .כהגדרתו לעיל, "השירות"לביצוע  192311 מכרז   "המכרז"
 
 .מי שהגיש הצעה למכרז  "המציע"
 
י האוניברסיטה להספקת "מי שהגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה ע "הזוכה"

 .כולו או מקצתו, השירות
 
לביצוע , ההסכם אשר ייערך וייחתם בין האוניברסיטה ובין הזוכה "ההסכם"

בנוסח ובתנאים כמפורט בטופס ההסכם הכלול , הנשוא במכרזהשירות 
 .בין מסמכי המכרז

 
( 'מסמך ב)לטופס ההצעה  1נספח ו 2נספח  ,רשימת הפריטים ומחיריהם "ניםהמחירו"

הכל כמפורט במסמכי , 'דמסמך , חלק בלתי נפרד מההסכם יםהמהוו
 .המכרז

 
  "הפריטים"

 .כל הפריטים המפורטים במחירונים או 
  "מוצריםה"
 
 הצעות .1
 

 .ובמסמכי המכרז 1כמוגדר לעיל בסעיף , "השירות"מוזמנות בזה הצעות לביצוע 
 
 לידיעת מגישי ההצעות ./
 

י "ההתקשרות תתבצע על פי ההסכם ומימושו יהא באמצעות הזמנה שתימסר לזוכה ע .א
הכול כמפורט במסמכי  האוניברסיטה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה

 . וההסכם המכרז
 

 ואוה, ידוע במועד ביצוע המכרז ואינ היקף צריכת השירות על ידי האוניברסיטהכי  יובהר .ב
הערכת . בתקופת ההסכם, בדרך של ביצוע הזמנות מעת לעת, י האוניברסיטה"קבע עיי
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 ההינה בגדר הערכה בלבד ואין ב, ניםבמחירולרבות זו המופיעה , אם תינתן, כלשהיכמויות 
, או מי מטעמם3או עובדיה ו3כלשהם מצד האוניברסיטה ו התחייבות או/ו וות מצגכדי לה

 האוניברסיטה כלפי או תביעה3או טענה ו/ו דרישה לו כל תהיינה ולא לו אין כי והמציע מצהיר
 .נספחיו על זה במכרז זה בהקשר או לאמור/זה ו בסעיף ביחס למידע

 
או כמותי 3בהיקף כספי ו את השירותמהזוכה  כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמיןיובהר  .ג

 אחרים3במכרז זה מספקים נוספיםאת השירות נשוא והיא תהיה רשאית להזמין , כלשהו
בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה , ים3בין הזוכההפריטים אספקת או לשנות היקף 3ו

 .האספקההיקף שינוי ים לא יהיו זכאים לכל פיצוי עבור 3הזוכה .הבלעדי
 

האוניברסיטה לא תפצה ולא , למסמכי המכרז 'דמסמך  -ובהסכם , בלי לגרוע מהאמור לעילמ .ד
פעולות מאורגנות , השבתה, לרבות בנסיבות של שביתה, תשפה את הזוכה בגין אובדן הכנסות

 .או אינדיווידואליות של חברי הסגל המנהלי או האקדמי

לגבי כל  ,המפורטים במחירוניםם המחירי כלולמלא את  תהמציע חייב להגיש הצעות מלאו  .ה
 . 'מסמך ב, לטופס ההצעה 1ונספח  2נספח , כמפורט במחירונים, אחד מהפריטים

 
 מסמכי המכרז .4

 
 :המסמכים המפורטים להלן מהווים את מסמכי המכרז

 
 .כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז .א
 

 :טופס הצעה למכרז ונספחיו .ב

 
 .ורייםראשי דיו והדפסה מק, טונריםלמחירון . 1
 
 .ראשי דיו והדפסה ממוחזרים, טונריםלמחירון . 2

 
 .נוסח ערבות ביצוע ההסכם .ג
 

 :ונספחיוהמסגרת הסכם  .ד
 
 .ראשי דיו והדפסה מקוריים, לטונרים מחירון .1
 
 .ראשי דיו והדפסה ממוחזרים, מחירון לטונרים .2
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .5
 

 :תנאים המצטברים הבאיםלמלא אחר ה, כתנאי לבחינת הצעתו, על המציע
 

במהלך חמש השנים שקדמו  ביצוע השירותב לפחות תייםשנלהיות בעל ניסיון מוכח של  .א
 . למועד האחרון להגשת הצעות

 
או כמותי דומה להיקף האספקה 3בהיקף כספי ו הפריטיםהמציע ביצע בעבר אספקה של  .ב

מידתו בדרישה זו יצרף להוכחת ע. עבור מוסדות בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה, שבמכרז
  .המציע להצעתו את רשימת המוסדות להם בוצעה האספקה בעבר

 
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים את כדין ויש בידו  ספרים מנהל המציע .ג

 .1990-ו"התשל, ציבוריים
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ן נושא ההתקשרות וכן יש בידו כל יבכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לענירשום  המציע .ד
 .שיונות הנדרשים על פי דיןיהר

 
, עומדים בדרישות כל התקנים הנדרשים, נשוא הצעתו הפריטיםלרבות , המציע והצעתו .ה

ולרבות כל התקנים , 1901-ג"תשי, ובכלל זה כל תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים
 .הנדרשים

 
 .המציע רכש את חוברת המכרז .ו

 
 

 .להשתתפות במכרז אי סףא מהוראות הסעיף לעיל הינה תנ"העמידה בכ
 

 
 דרישות האוניברסיטה בקשר לביצוע השירות .6
 

 :על הזוכה לעמוד בכל אחד ואחד מהתנאים ומהדרישות המפורטים להלן
 
על , ה מקוריים וממוחזריםסראשי דיו והדפ, הזוכה יחזיק במחסניו מלאי מספק של טונרים .א

 .כנדרש במסמכי המכרז מנת שיוכל לבצע את השירות
 

הזמנה תועבר לזוכה או . יבוצע על ידי הזוכה על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה השירות .ב
הזמנה תכלול את פירוט המוצרים  .לרבות בדואר אלקטרוני, באמצעות הטלפון או בכתב

 . לאוניברסיטה נדרשתהכמות ההנדרשים לרבות 
 

 מנה דחופההז. ימים מתאריך ההזמנה( שלושה) 1תוך  תסופק על ידי הזוכה  הזמנה רגילה .ג
 . שעות משעת ההזמנה( עשרים וארבע) 24תסופק על ידי הזוכה תוך 

 
 .בלבדההזמנה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה  .ד
 

ק "במידה ואין באפשרות הזוכה לספק מוצר כלשהו המפורט בהזמנה ובתוך הזמן הקבוע בס .ה
בלת ההזמנה וינקוב שעות מעת ק (שלוש) 1הזוכה יודיע על כך לאוניברסיטה תוך , לעיל' ג

 . בזמן אספקה משוער
 
ראויים לשימוש , מתאימים לתיאורם, המוצרים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים .ו

 . ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי, ובהתאם לתקן הישראלי
 
 התמורה .7

 
מסמך )לטופס ההצעה  1נספח ו 2נספח  ,ניםלמחירוהתמורה בגין מתן השירות תהא בהתאם  .א

 .'דמסמך , ה חלק בלתי נפרד מההסכםהמהוו( 'ב

ראש דיו 3במסגרת ביצוע המכרז יתחייב הזוכה לזכות את האוניברסיטה עבור החזרת טונר .ב
 .'נספח בו 'נספח א, בסכום שיצוין על ידו במחירונים, ראש דיו חדש3ישן כנגד רכישת טונר

 
טה למציעים שזכו תפנה האוניברסי, בכל הנוגע לפריטים שאינם מצוינים במחירונים כאמור .ג

 24בתוך . במכרז לצורך מתן הצעה פרטנית לביצוע השירות בנוגע לאותם פריטים כאמור
ישיב , או במועד אחר שצוין בפנייה הפרטנית, שעות לאחר משלוח הפנייה הפרטנית כאמור

הזוכה לנציג האוניברסיטה את הפנייה הפרטנית ויציין בתשובתו את מחיר הפריטים 
המציע הזוכה אשר יציע את המחיר הנמוך ביותר לביצוע . ה הפרטנית כאמורשיידרשו בפניי
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השירות בנוגע לאותם פריטים כאמור יספק את השירות ויבצע את ההזמנה בנוגע לאותם 
 .באופן כמפורט במסמכי המכרז, פריטים

למען הסר הספק . מ"המחירים הנקובים במחירונים כאמור נקובים בשקלים וכוללים מע .ד
הובלת ההזמנות לרבות , העלויות הכרוכות בביצוע השירות כלם כאמור כוללים את המחירי

 .האוניברסיטהלמחסן הראשי של 
 

אלא אם ימציא הזוכה אישור תקף , 18%האוניברסיטה תנכה מס במקור בשיעור של  .ה
 .משלטונות המס על פטור או ניכוי בשיעור נמוך יותר

 
 .'דכמסמך מצורף ה, תנאי התשלום מפורטים בהוראות ההסכם .ו
 
 מועד וכתובת להגשת הצעות למכרז .8

 
בבניין  282חדר , על ההצעה למכרז להגיע למזכירות אגף המשק והמבנים באוניברסיטת חיפה .א

הצעה למכרז . לתוך תיבת המכרזים, 21:11עה ש /21.19.2-ה' גלא יאוחר מיום ,תכליתי-הרב
 .לא תובא לדיון -שתגיע לאחר מועד זה 

 
אינו עונה על דרישות , ל"עד המועד הנ, י שירות הובלה כלשהו"או ע, בדוארמשלוח הצעה  .ב

 .לעיל בזמן כאמור( א)ק "אם ההצעה לא הגיעה למקום המתואר בס, המכרז
 
 אופן הגשת הצעות למכרז .9
 

 :    כדלקמן בשני עותקיםההצעה למכרז תוגש 
 

המצורף , "עה למכרזהצ"תמולא ותוגש בהתאם לנוסח ועל פי נוסח , צעה למכרז תיערךהה .א
, ויצורפו אליה כל שאר מסמכי המכרז והמסמכים שנדרשו בו, למסמכי המכרז 'כמסמך ב

 . כאשר הם ממולאים וחתומים על ידי המציע
לרבות על קובץ , נספחיו וצרופותיו, מובהר כי יש לחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז

יש לחתום באמצעות , כמו כן. תיבות באמצעות חותמת ובראשי-התשובות לשאלות ההבהרה 
 . חותמת וחתימה מלאה בכל מקום שנדרש לעשות כן

 
המכרז ' עליה ירשם מס, תושם במעטפה חתומה , על כל נספחיה וצרופותיה, הצעה למכרז .ב

 .ונושא המכרז
 

כשהם מודפסים או , על המציע למלא בקפדנות את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז .ג
חתום כדין על ההצעה ועל כל אותם המסמכים הנלווים לה אשר על מגיש ול, בכתב יד ברור

  .ההצעה לחתום עליהם בהתאם לכתב הוראות זה
 
 ,רישיונות ואישורים, המלצות, ניסיונו, פרטים לגבי המציע, בין היתר, על ההצעה לכלול .ד

 . לרבות האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת תנאי הסף
 

 דהמחירים הנדרשים בהצעה לגבי כל אח כלהצעות ולמלא את  המציע חייב להגיש .ה
הצעות לחלק . 'מסמך ב, לטופס ההצעה 1ונספח  2נספח , ניםכמפורט במחירו, מהפריטים

 .לא תתקבלנה המחירוניםמסעיפי 
 

כמצוין הנדרשת  פריטיםהכמות עבור  ;בודד פריטהמציע נדרש למלא את המחיר עבור  .ו
הפריטים הנדרשים כמצוין במחירונים עבור כל המחיר הסופי וכן את  ;כאמור במחירונים

  (.סכימת כל המחירים)
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לטופס  'ונספח ב 'נספח א, במחירוניםהמציע נדרש למלא במקום המיועד לכך , בנוסף .ז
ראש דיו ישן 3מהו סכום הזיכוי שיינתן לאוניברסיטה תמורת החזרת טונר ,'מסמך ב, ההצעה

 .דיו חדש ראש3כנגד רכישת טונר( משומש)
 

, לחתום על הצעת המחיר המצולמת, על ידו ושמולא המחירוניםלצלם את  המציע על, כמו כן .ח
 .'מסמך בולהגישה כחלק מהצעתו עם שאר מסמכי המכרז לטופס ההצעה 

 
הינם סופיים ומגלמים בתוכם את  במחירוניםהמחירים המוצעים על ידי המציע ושיינקבו  .ט

לרבות עלויות , רשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהםתשלום עבור כלל המרכיבים הנד
המחירים המוצעים לא יועלו , כמו כן. ב"תחזוקה וכיוצה, האחריות, ההובלה, פריטיםה

מ לפי שיעורו "מסיבה כלשהי ויכללו את כל המסים הממשלתיים ותשלומי החובה  לרבות מע
 .והכל כמפורט במסמכי המכרז, בדין ביום הגשת ההצעה

 
הר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את כמות הפריטים כמצוין מוב .י

הכמויות המפורטות במחירונים הן בגדר הערכה לצורכי חישוב ההצעה וכי , במחירונים
 .בלבד

 
 :בין השאר, על ההצעה לכלול .יא
 
 . לצרף להצעתו כל מסמך שנדרש בהתאם לכתב הוראות זהעל המציע  .1
 
 .השירות בביצועסיון המציע נתונים לגבי ני .2
 
גופים מוסדיים בסדרי גודל דומים  עבוראת השירות  ביצע בעברהמציע מסמכים המעידים כי  .1

   .תקופת מתן השירותו; לרבות ציון שמות המוסדות, לאוניברסיטה
 
מסמך , ההצעה לטופס 1נספח ו 2נספח , ניםכמפורט במחירו, המחירים אותם מציע המציע .4

 . 'ב
 
רישיונות ואישורים לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע  .0

 . בתנאי הסף
 
ד של מסמכי ההתאגדות ותעודת הרישום "העתקים מאומתים על ידי עו -תאגיד מציע שהוא  .0

כשהיא , מנהליו ומורשי החתימה שלו, רשימת בעלי המניות של התאגיד; של התאגיד
 .ח"ד או רו"י עומאושרת על יד

 
 .ח"רו3ד"י עו"אישור זכויות חתימת המציע מאומת ע .9
 
אכיפת ניהול )אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .0

([ אישורים)אכיפת ניהול חשבונות ]ותקנות עסקאות גופים ציבוריים  1990 -ו"תשל( חשבונות
 .שהותקנו על פיו

 
ח המעיד כי המציע הינו עוסק מורשה וכי הוא "ר עדכני משלטונות מס ערך מוסף או מרואישו .9

וכי , על פי חוק מס ערך מוסף והתקנות שהותקנו לפיו, מנהל כחוק פנקסי חשבונות ורשומות
 .או כי הוא פטור מלעשות כן, הוא נוהג לדווח על העסקאות שמוטל עליהן מס לפי אותו חוק

 
, ב לחוק חובת המכרזים2מציע המעוניין בהעדפה כאמור בסעיף  -עסקים עידוד נשים ב .18

בהתאם לדרישות הסעיף " תצהיר"ו" אישור"יצרף להצעתו "( החוק: "להלן) 1991 -ב "התשנ
הינה תנאי הכרחי למתן , בעת הגשת ההצעה, "תצהיר"ו" אישור"צירוף . האמור בחוק

 .ההעדפה
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 זמן תוקפה של הצעה למכרז וביטולה .21
 

 .יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 98תוקפה של ההצעה יהא  .א
 

רשאי המציע , יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 98לא הסתיימו הליכי אישור המכרז תוך  .ב
 .לבטל הצעתו

 
ביטול ההצעה יעשה על ידי משלוח הודעה בכתב למרכז ועדת המכרזים באוניברסיטה לפיה  .ג

לת הודעת הביטול ובלבד שאם נקבע זוכה לפי קבלת תבוטל ההצעה למכרז בתאריך קב
 .תהא הצעתו ברת וקף לגביו, הודעת הביטול של זוכה זה

 
 ערבות בנקאית .22

 
ימציא הזוכה לאוניברסיטה ערבות בנקאית צמודה בנוסח , בד בבד עם חתימת הזוכה על ההסכם

אשר  ,(חדשיםשקלים  אלפים עשרת)ח "ש 18,888בסך של  'גכמסמך המופיע במסמכי המכרז 
ולהבטחת  ,('דמסמך )תשמש כבטוחה למילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 

, ערבות הביצוע "(.ערבות הביצוע: "להלן)על ידי הזוכה מתן השירות שיינתן אחריות טיב 
 מסמך)תקופת הביצוע הנקובה בהסכם יום מתום  98תעמוד בתוקף עד חלוף , ק זה"כמפורט בס

 .ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן( 'ד
 

 ואמות מידה לזכייה בדיקת ההצעה .21
 

 .בדקנה עמידת ההצעות בתנאי הסף למכרזית - בשלב הראשון .א
 

יילקחו , י האוניברסיטה"בבדיקת ההצעות ובהפעלת שיקול הדעת ע - ניבשלב הש .ב
הבאים ובמשקלות הנקובים  קריטריוניםשקלול ה, בין יתר הגורמים, בחשבון

 :מןכדלק
 

 המשקל הקריטריון
כמפורט , השירותלביצוע י מציע "עהמחיר המוצע 

א מהצעות המחיר ייעשה באופן יחסי "ניקוד כ. במחירונים
באופן שהמציע הכשר הזול יקבל , מההצעה הזולה ביותר

 .ניקוד מלא

 
 
 

91% 

  
בין היתר יילקחו בחשבון ניסיונו של  -ניסיון והתרשמות 

והתרשמות האוניברסיטה מאופן , תבביצוע השירוהמציע 
 .האישורים ואימותם במידת הצורך, על פי ההמלצות ביצועו

 
 
 

21% 
 

הזוכים כאמור יהוו רשימת ספקים מאושרת להזמנות עתידיות לאחר חתימת  .ג
האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לזוכים שנבחרו בתקופת ההסכם . ההסכם עמם

כמפורט , בהזמנת האוניברסיטהיוזמן לצורך הזמנת שירותים בהיקף ובאופן ש
 .בנוסח ההסכם

 
היה לגביו , האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לפסול הצעה של מציע .ד

או 3סיון כושל וינ, השנים האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז 1במהלך , לה
מה או מר3או הפרת חוזה ו3או חוסר שביעות רצון מהותי מעבודתו ו3סיון רע וינ

 . ב"וכיו
 

 



 9עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 הזוכה במכרז ./2
 
, י האוניברסיטה"או במועד אחר שיקבע ע, ימים ממועד הודעת הזכייה במכרז לזוכה 18 בתוך .א

הזוכה מתחייב לחתום על כל הנספחים ועל כל מסמך שיידרש לשם ביצוע והוצאה לפועל של 
 .ללעי 11כאמור בסעיף , הזכייה במכרז וכן להמציא לאוניברסיטה את ערבות הביצוע

 
ובכפוף לזכות , 'דכמסמך מצורף הזוכה מתחייב בזאת לחתום על ההסכם בנוסח ה .ב

 .כמתחייב על פי שיקול דעתה, האוניברסיטה לעשות כל שינוי בנוסחו
או , ל או חלק מהם"אוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנה .ג

 .ן הזוכה לאוניברסיטהלי ביאלפני חתימת ההסכם הפורמ, להתנות תנאים אחרים
 

משתתפים אשר יהוו מאגר ספקים להזמנות  2האוניברסיטה תבחר כזוכים במכרז עד  .ד
האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות לזוכים בפניה . מםלאחר חתימת ההסכם ע עתידיות

בהיקף ובאופן שיוזמן בפניה הפרטנית  השירותפרטנית בתקופת ההסכם לצורך הזמנת 
 "(.הפניה הפרטנית: "להלן)ם וכמפורט בנוסח ההסכ

 
 ההתקשרות ותנאיה .24

 
 0.18.111 מיום החל, חודשים 10למשך  תהיה, לאוניברסיטה הזוכה בין ההתקשרות תקופת .א

 .י האוניברסיטה בהתאם לשיקול דעתה"או במועד נדחה כפי שיקבע ע
 

ההתקשרות  לקצר את תקופת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האוניברסיטה תהיה רשאית .ב
כ תקופת ההתקשרות "באופן שסה, חודשים 12עם הזוכה או להאריכה בעוד תקופה אחת בת 

 .  שניםארבע לא תעלה על 
 
י "ימים מיום חתימת ההסכם ע 9על הזוכה להיערך למתן השירות לא יאוחר מ  .ג

ל או "האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות להוסיף ולשנות את התנאים הנ. האוניברסיטה
לי בין הזוכה אלפני חתימת ההסכם הפורמ, או להתנות תנאים אחרים, חלק מהם

 .לאוניברסיטה
 

 ביטול המכרז .25
 
או לצאת , את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו לצמצםהאוניברסיטה רשאית  .א

או , לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, למכרז חדש מכל סיבה שהיא
או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי , או שלא יעמדו כדרישות האיכות, דרישות הסףשלא יעמדו ב

 .אי קבלת היתרים וכיוצא בזה, בעיות תקציב, בלוחות הזמנים
 

מובהר ומודגש כי האוניברסיטה תהא רשאית לבטל , על פי כל דיןוכאמור בנוסף לאמור לעיל  .ב
באופן משמעותי או בלתי סביר את המכרז גם אם ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה 

תיאמו הצעות מחירים , כולם או חלקם, או יש בסיס סביר להניח שהמציעים3האומדן ון מ
 .או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל3ו

 
על ביטול הודעה . כל שהוא בעקבות ביטול המכרז פיצויהאוניברסיטה לא תשלם בשום מקרה  .ג

 .שנמסר על ידם עם רכישת מסמכי המכרזל "דוא3המכרז תועבר למציעים למספר הפקס
 

 שונות .26

בשעה  0.80.112לשאלות ובירורים ביחס למכרז ניתן לפנות עד לתאריך  - שאלות והבהרות .א
 ל"או בדוא3ו 84 - 0200804: 'לפקס בכתב בלבד פניות תעשנה . מזן נחמה ל 12:88

iv.haifa.ac.il@unnmezan  . כל התשובות לשאלות ירוכזו במסמכי הבהרות ויופצו לכל
 .רק תשובות בכתב תחייבנה לעניין הזמנה זו. ל"או בדוא' המשתתפים באמצעות פקס

mailto:nberman@univ.haifa.ac.il
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האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא  .ב
האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס . י הוראות כתב הוראות זה"בתנאים ועפ, באופן

או להצעה 3או להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה ו3להצעה בלתי סבירה ו
להתחשב בהצעה שהיא בלתי או לא 3ו שלא צורפו אליה כל המסמכים שנדרשו לפי הזמנה זו

עיף חוסר התייחסות מפורטת לס, תנאיה, סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה
 .מונע הערכת ההצעה כדבעיאוניברסיטה שלדעת ה, מסעיפי המכרז

 
כדי לקבל הבהרות , האוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מציע .ג

 .או כדי להסיר אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות
 

או כל הסתייגות  או בכל אחד מנספחיו3ואו תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז 3כל שינוי ו .ד
תקנה זכות  -או בכל דרך אחרת 3בין אם בגוף מסמכי המכרז ובין אם מכתבי לוואי ו, לגביהם

ל והכ, או לפסול הצעה, תוספת והסתייגות כאילו לא היו, לאוניברסיטה להתעלם מכל שינוי
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי

 
אין . הצעה אחרת שהיא האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל .ה

 .בעצם פרסום המכרז משום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פיו
 
רמת ואיכות ; האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לברר איתנותו הכלכלית של המציע .ו

ולקחת ממצאיה בחשבון במסגרת , ב"וכיוצ; מוניטין המציע; על ידו הפריטים המסופקים
 .שיקוליה לבחירת הזוכה

 
נשוא מכרז זה בין בשירות האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות ותהא רשאית לפצל ביצוע  .ז

ים לא יהיו זכאים לכל 3הזוכה. ים3או לשנות היקף העבודות בין הזוכה3מציעים שונים ו
 .פיצוי עבור הקטנת היקף העבודות

 
 לאברסיטה והאוני, סופיותמובהר בזאת כי ההצעות שיוגשו על ידי המציעים הינן הצעות  .ח

 .תנהל משא ומתן כלשהו עם המציעים בנוגע להצעות שיוגשו על ידם
 

המכרז  ות במכרז למשתתפי3הצעות הזוכה3האוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה .ט
, ים ממנה יציין מראש3מציע המבקש לשמור בסוד את הצעתו או חלק. ח"ש 188בעלות של 

המציע מסכים . שהם בבחינת סוד מסחרי מהם החלקים בהצעתו, עם הגשת הצעתו למכרז
כי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מימוש זכות העיון בהצעה הזוכה מוקנה , ומאשר

 .  או תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זה3לאוניברסיטה והמציע מוותר על כל טענה ו
 
למכרז  או הקשורים3סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו .י

 . או להסכם תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד3ו
 

הנכם מתבקשים להחזיר לאוניברסיטה  את , בין אם בחרתם להשתתף במכרז ובין אם לאו
 .כל מסמכי המכרז שהומצאו לכם בהיותם רכוש האוניברסיטה

 
 ,בברכה                                                                                                      

 
 ברמןנחמה                                                                                                       

 מנהלת מחלקת הרכש והפרסומים                                                                                                    
 .אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל

 

     _________________         ____________________         __________________ 

 חתימה    כתובת              שם מגיש ההצעה      
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 'למסמך ב 2 נספח

 :יםנהוראות למילוי המחירו
 

שבטבלאות להלן כך שהטבלאות  כל אחד מן הפריטיםיש למלא את התעריף המוצע עבור  .א
לא נכתב תעריף מוצע לגבי אילו מן  .כפי שפורט בכתב ההוראות, תהיינה מלאות בשלמותן

 .הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה -הפריטים כאמור ובאופן הנדרש
 

המשוערת עבור כמות הפריטים הנדרשת  ;המציע נדרש למלא את המחיר עבור פריט בודד .ב
המשוערים וכן את המחיר הסופי עבור כל הפריטים הנדרשים ; כמצוין במחירונים כאמור

 .(סכימת כל המחירים)כמצוין במחירונים 
 

המציע נדרש למלא במקום המיועד לכך מהו סכום הזיכוי שיינתן לאוניברסיטה , בנוסף .ג
 ,זה בעניין .ראש דיו חדש3כנגד רכישת טונר( משמשו)ראש דיו ישן 3תמורת החזרת טונר

כנגד  בודד( משומש)ראש דיו ישן 3החזרת טונר המציע נדרש למלא את סכום הזיכוי עבור
בכמות ( משומשים)ראשי דיו ישן 3החזרת טונריםעבור  ראש דיו חדש וכן3רכישת טונר

 .דיו חדשיםראשי 3כמצוין במחירונים כאמור כנגד רכישת טונרים המשוערת הנדרשת
 

כמויות ההערכת וכי  אספקת השירותמובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להיקף  .ד
 התחייבות או/ו הינה בגדר הערכה בלבד ואין בה כדי להוות מצגהמופיעה בטבלאות להלן 

והמציעים מוותרים מראש והמציע , או מי מטעמם3או עובדיה ו3כלשהם מצד האוניברסיטה ו
 .תביעה כלפי האוניברסיטה בעניין זהאו 3על כל טענה ו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 ראשי דיו והדפסה מקוריים, מחירון לטונרים

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     30 זוג KX-A136טונר לפקס פנסוניק דגם  5121 1

2 5131 
-C3903A 5P-5MPדגם  HPטונר למדפסת 

6P-6 5 'יח     

     30 'יח שחור-54615A 850דגם  HPדיו למדפסת  5150 3

4 5151 
-C-1823D 720/890Cדגם  HPדיו למדפסת 

     5 'יח צבע

     15 'יח שחור-54616A 500דגם  HPדיו למדפסת  5152 5

     5 'יח C4096A 2100TNדגם  HPטונר למדפסת  9562 6

     30 'יח צבע-C6578Dדגם  HPסת דיו למדפ 10032 7

     10 'יח שחור- C6615Aדגם  HPדיו למדפסת  11015 8

     5 'יח UG 3350דגם UF585טונר לפקסימיליה   11555 9

     10 'יח C8061Xדגם  HP 1444טונר למדפסת  13534 10

11 13674 
 PANASONIC UG-3221טונר לפקסימיליה 

UF-490 10 'יח     

     5 'יח שחור- BCI 3EBKדגם  CANONדיו למדפסת  14476 12

     20 'יח C4092Aדגם  HP 4444טונר למדפסת  14805 13

     40 'יח 7818A 3420דגם   HPדיו שחור למדפסת  15074 14

     10 'יח 7817A 3420דגם   HPדיו צבעוני למדפסת  15075 15

     10 'יח C4844Aדגם  HPדיו שחור למדפסת  15146 16

     10 'יח C4838Aדגם  HPדיו צהוב למדפסת  15147 17

     10 'יח C7115A 3330דגם  HPטונר למדפסת  15287 18

     10 'יח Q1338דגם  HP 1144טונר למדפסת  15354 19

     60 'יח C6656דגם  HP2210דיו שחור למדפסת  15593 20

     20 'יח C6657ם דג HP2210דיו צבעוני למדפסת  15594 21

22 16214 
 HP4600Nטונר צהוב למדפסת לייזר צבעונית 

     10 'יח  C9722Aדגם 



 13עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     15 'יח Q2610Aדגם  HPטונר למדפסת  16365 23

     15 'יח Q2613Xדגם  HP 4044טונר למדפסת  16374 24

25 16826 
 PANASONICלפקסימיליה  A84Eתוף דגם 
KX-512 10 'יח     

     10 'יח שחור - Q2670Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17135 26

     10 'יח כחול - Q2671Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17136 27

     10 'יח צהוב - Q2672Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17137 28

     10 'יח אדום - Q2673Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17138 29

     70 'יח Q2612Aדגם  HPטונר למדפסת  17245 30

31 17261 
-PANASONIC  KXטונר לפקסימיליה דגם 

FL512CX  A83E 20 'יח     

 10 'יח 0114דגם  XEROXטונר למדפסת  17611 32
  

     10 'יח Q6511A HP 2420טונר למדפסת דגם  17776 33

     40 'יח HP 6213משולבת  למדפסת 404ראש דיו  17922 34

35 18093 
-PANASONIC UFתוף לטונר לפקסימיליה 

     10 'יח 490

     25 'יח Q5949Aדגם  HPטונר למדפסת  18158 36

     10 'יח SAMSUNG 1740טונר למדפסת  18327 37

     10 'יח HP 1044טונר למדפסת דגם  18342 38

     10 'יח C9396Aדגם  HPראש דיו שחור למדפסת  18554 39

     10 'יח C9391Aדגם  HPראש דיו כחול למדפסת  18555 40

     10 'יח C9392Aדגם  HPראש דיו אדום למדפסת  18556 41

     10 'יח C9393Aדגם  HPראש דיו צהוב למדפסת  18557 42

     10 'יח C9361Hדגם   HP 5443דיו צבעוני  למדפסת   18636 43

     10 'יח C9362Hדגם  HP 5443דיו שחור למדפסת   18637 44

     15 'יח Q6000Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  18680 45

     10 'יח Q6002Aדגם  HPטונר צהוב  למדפסת  18681 46

     10 'יח Q6001Aדגם   HPטונר כחול  למדפסת  18682 47

     10 'יח Q6003Aדגם  HPטונר אדום  למדפסת  18683 48

49 18717 
 XEROX 6120Nטונר צהוב  למדפסת 

     10 'יח 

 30 'יח C9351דגם  HPדיו שחור למדפסת   18842 50
  



 14עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     40 'יח C9352דגם  HPדיו צבעוני למדפסת  18843 51

     60 'יח צבעוני - 401דגם  HPו למדפסת די 18885 52

     90 'יח שחור - 404דגם  HPדיו למדפסת  18886 53

     20 'יח XEROX PHASER 855דיו צבעוני למדפסת  18929 54

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע שחור למדפסת  19167 55

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע כחול למדפסת  19168 56

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע צהוב למדפסת  19169 57

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע אדום למדפסת  19170 58

     5 'יח HP 2840תוף הדמיה למדפסת  19171 59

     10 'יח XEROX 3122טונר  למדפסת  19316 60

     10 'יח CL-41דגם  CANONדיו צבעוני למדפסת  19458 61

     10 'יח OKI 1444דפסת טונר למ 19524 62

     25 'יח C936דגם  HP D4163דיו שחור למדפסת   19525 63

     10 'יח LC900Mדגם  BROTHERדיו למדפסת  19609 64

     10 'יח LC900Cדגם  BROTHERדיו למדפסת  19610 65

     10 'יח LC900Vדגם  BROTHERדיו למדפסת  19611 66

     15 'יח LC900M BKדגם  BROTHERדיו למדפסת  19612 67

     30 'יח Q7553Aדגם  HPטונר למדפסת  19801 68

     10 'יח C8719דגם  HPדיו שחור למדפסת  19811 69

     10 'יח C8773דגם  HPדיו צהוב למדפסת  19812 70

     10 'יח C8774דגם  HPדיו ציאן בהיר למדפסת  19813 71

     10 'יח C8771דגם  HPפסת דיו ציאן למד 19814 72

     10 'יח C8775דגם  HPדיו מגנטה בהיר למדפסת  19815 73

     10 'יח C8772דגם  HPדיו מגנטה למדפסת  19816 74

     20 'יח FX-10 MF4150דגם   CANONטונר למדפסת  19904 75

     15 'יח Q7551Aדגם  HPטונר למדפסת  19962 76

77 19973 
-PANASONIC KXקסימיליה דגם טונר לפ
FA83E 10 'יח 

  
 10 'יח CLI-8BKדגם  HPטונר שחור למדפסת  20134 78

  



 15עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש
 

     10 'יח CLI-8Cדגם  HPטונר כחול למדפסת  20135 79

     10 'יח CLI-8Mדגם  HPטונר אדום למדפסת  20136 80

     10 'יח CLI-8Yדגם  HPטונר  צהוב למדפסת  20137 81

     15 'יח PGI-5BKדגם  HPטונר שחור למדפסת  20166 82

     10 'יח BROTHER TN2000טונר למדפסת  20373 83

     10 'יח BROTHER  DR2000תוף למדפסת  20381 84

     10 'יח HP7551Xדגם  HPטונר למדפסת  20561 85

     30 'יח HL 2030דגם  BROTHERטונר למדפסת  20661 86

87 20690 
דגם  SAMSUNGטונר למדפסת 
SCX5530FN 5 'יח     

     20 'יח LC10דגם  BROTHERנטה למדפסת 'דיו מג 20731 88

     15 'יח Lדגם  BROTHERדיו כחול ציאן למדפסת  20732 89

     15 'יח LC1000דגם  BROTHERדיו צהוב למדפסת  20733 90

     30 'יח LC1000דגם  BROTHERדיו שחור למדפסת  20734 91

     15 'יח CB335Hדגם  HPדיו שחור למדפסת  20823 92

93 21005 
דגם  HPצהוב למדפסת /כחול/ראש דיו אדום

C9382A 10 'יח     

     10 'יח C9381דגם  HPראש דיו שחור למדפסת  21006 94

     30 'יח CB 436Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  21235 95

     20 'יח CB323HEדגם   HPדיו  כחול למדפסת  21238 96

     20 'יח CB324HEדגם   HPנטה למדפסת 'דיו  מג 21239 97

     20 'יח CB325HEדגם   HPדיו  צהוב למדפסת  21240 98

     10 'חי CC6400Nדגם  HPדיו שחור למדפסת  21274 99

     10 'יח CC643Hדגם  HPדיו צבעוני למדפסת  21275 100

     10 'יח CB338HEדגם  HPדיו צבעוני  למדפסת  21280 101

     10 'יח CB336HEדגם  HPדיו שחור  למדפסת  21281 102

103 21341 
-PANASONIC KXטונר לפקסימיליה דגם 

FA75A 10 'יח     

 10 'יח Q6470Aדגם  HPמדפסת טונר שחור ל 21399 104
  

 10 'יח Q7561Aדגם  HPטונר ציאן למדפסת  21406 105
  

     5 'יח Q5950Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  21562 106



 16עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח Q5951Aדגם  HPטונר כחול למדפסת  21563 107

     10 'יח Q5952Aדגם  HPטונר צהוב  למדפסת  21564 108

     10 'יח Q5953Aדגם  HPטונר אדום למדפסת  21565 109

     30 'יח HP 656מדפסת   144ראש דיו מקורי צבעוני  21568 110

     30 'יח HP 651מדפסת  144ראש דיו מקורי שחור  21570 111

     10 'יח Q7563Aדגם  HPנר ורוד למדפסת טו 21586 112

113 21588 
דגם  SAMSUNGטונר אדום למדפסת 

CLPM300A 5 'יח     

114 21589 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

CLPK300A 10 'יח     

115 21590 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב למדפסת 

CLPY300A 5 'יח     

116 21591 
גם ד SAMSUNGטונר ציאן למדפסת  

CLPC300A 5 'יח     

     10 'יח XEROX 6110טונר צהוב למדפסת  21596 117

     10 'יח HL 2035דגם  BROTHERטונר למדפסת  21598 118

     30 'יח CC641HEמדגם   414XLראש דיו שחור  21609 119

     30 'יח CC644HEמדגם   414XLראש דיו צבעוני   21610 120

121 21909 
דגם  HPלמדפסת  114XLו שחור ראש די

CD975E 30 'יח     

122 21910 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו כחול 

CD972E 30 'יח     

123 21911 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו אדום 

CD973E 30 'יח     

124 21912 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו צהוב 

CD974E 30 'יח     

     30 'יח CC364Aדגם  HPת דיו שחור למדפס 21943 125

     20 'יח CB322HEדגם   HPדיו  שחור למדפסת  21954 126

     30 'יח CE505Aדגם  HPטונר למדפסת  21963 127

128 21966 
 01Xדגם  LEXMARKראש דיו שחור למדפסת 

     10 'יח 7350

121 21967 
דגם   LEXMARKראש דיו צבע למדפסת 

8054 05X     10 'יח     

104 21976 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

CLTK409S 30 'יח 
  

131 21978 
דגם  SAMSUNGטונר אדום למדפסת 

CLTM409S 30 'יח 
  

132 21979 
דגם  SAMSUNGטונר כחול למדפסת 

CLTC409S 30 'יח     

133 21980 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב למדפסת 

CLTY409S 30 'יח 
  



 17עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     30 'יח HP J6413למדפסת  414XLראש דיו שחור  22006 134

     30 'יח HP J6413למדפסת  414XLראש דיו צבעוני  22007 135

     30 'יח CB321HEדגם  HPדיו שחור למדפסת  22044 136

     20 'יח CB 435Aדגם  HPשחור למדפסת  טונר 22091 137

     20 'יח C8721Aדגם  HPדיו שחור למדפסת  22123 138

     20 'יח PG-37דגם  CANONדיו שחור למדפסת  22195 139

     20 'יח CL-38דגם  CANONדיו צבעוני למדפסת  22196 140

     20 'יח CB543דגם  HPדיו אדום למדפסת  22215 141

     20 'יח CB542דגם  HPדיו צהוב למדפסת  22216 142

     20 'יח CB541דגם  HPדיו כחול למדפסת  22217 143

     20 'יח CB540דגם  HPדיו שחורלמדפסת  22218 144

     10 'יח XEROX 3150טונר שחור  למדפסת  22228 145

     10 'יח BROTHERלמדפסת  TN-3230טונר שחור  22268 146

     10 'יח שחור C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22366 147

     10 'יח כחול C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22367 148

     10 'יח אדום C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22368 149

     10 'יח צהוב C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22369 150

151 22390 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

SCX48 10 'יח     

     10 'יח ML347דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת  22395 152

     10 'יח ML2240דגם  SAMSUNGטונר למדפסת  22493 153

     10 'יח LC980 BKדגם  BROTHERדיו למדפסת  22625 154

     10 'יח LC980 Yדגם  BROTHERדיו למדפסת  22627 155

 
     10 'יח LC980 Cדגם  BROTHERדיו למדפסת  22628 156

 10 'יח LC980 Mדגם  BROTHERדיו למדפסת  22629 157
  

158 22649 
 Pro 8000 HPלמדפסת   C9406Aטונר שחור 

Office  10 'יח     

     10 'יח OKI B430dnלמדפסת טונר שחור   22654 159

 10 'יח SAMSUNG 1454/1455טונר למדפסת  22699 160
  

 10 'יח Xerox 6280nטונר צבעוני עבור מדפסת   22763 161
  



 18עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח Xerox 6280nטונר שחור עבור מדפסת   22764 162

     10 'יח JET PR  7444טונר צבעוני למדפסת מסוג  22770 163

164 22784 
דגם  SAMSUNGטונר למדפסת 
SCX4824FN 5 'יח     

     10 'יח HP 8000ראש דיו צבעוני  סט מדפסת  22852 165

     5 'יח HP 5000למדפסת  C4906Aראש דיו שחור  23014 166

     5 'יח HP 7544למדפסת   C4907AEראש דיו ציאן  23015 167

168 23016 
 7544למדפסת   C4908AEראש דיו מגנטה 

HP 5 'יח     

     5 'יח HP 7544למדפסת  C4909AEראש דיו צהוב  23017 169

170 23232 
דגם  HP2320FXIטונר שחור למדפסת 

CC530A 5 'יח     

171 23233 
דגם  HP2320FXIטונר כחול למדפסת 

CC531A 5 'יח     

172 23234 
דגם  HP2320FXIטונר צהוב למדפסת 

CC531A 5 'יח     

173 23235 
דגם  HP2320FXIטונר אדום למדפסת 

CC531A 5 'יח     

174 23236 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

175 23237 
דגם  SAMSUNGטונר מגנטה מדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

176 23238 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

177 23239 
דגם  SAMSUNGטונר כחול למדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

     5 'יח 0144דגם  XEROXטונר למדפסת  23246 178

     5 'יח XEROX 0414טונר למדפסת  23321 179

180 23322 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

K508L 5 'יח     

181 23323 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר כחול מדפסת  

C508L 5 'יח     

181 23325 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר אדום מדפסת  

C508L 5 'יח     

183 
23329 

-CLTדגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת  
C508L 5 'יח 

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר שחור למדפסת  23410 184

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר צהוב למדפסת  23411 185

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר מגנטה למדפסת  23412 186

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר כחול למדפסת  23413 187

  

188 23425 
-MLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

D104S 5 'יח 
  



 19עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

       

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

183 
23329 

-CLTדגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת  
C508L 5 'יח     

     5 'יח BROTHER 1414טונר שחור למדפסת  23410 184

     5 'יח BROTHER 1414טונר צהוב למדפסת  23411 185

     5 'יח BROTHER 1414טונר מגנטה למדפסת  23412 186

     5 'יח BROTHER 1414טונר כחול למדפסת  23413 187

188 23425 
-MLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

D104S 5 'יח     

189 23485 
דף  1445Xדגם  HPלמדפסת  טונר מגנטי

     5 'יח 440444

190 23486 
דף  1445Xדגם  HPטונר מגנטי למדפסת 

     5 'יח 110444

191 23539 
דגם  LEXMARK 4474טונר שחור למדפסת 

44N021 5 'יח     

     5 'יח LEXMARK 4474טונר צבעוני למדפסת  23540 192

193 23574 
גם ד SAMSUNGטונר מקורי למדפסת 

5605FN 5 'יח     

     5 'יח XEROX 3120טונר  למדפסת  23592 194

     5 'יח HP LAZERJET 1300טונר למדפסת  23593 195

196 23621 
-SAMSUNG SCXטונר לפקסימיליה דגם 

     5 'יח 5530

197 23699 
 BROTHER MFC-7320ראש דיו  למדפסת 

TN2120 5 'יח     

     5 'יח UF-5100דגם  PANASONIC טונר למדפסת 23722 198

     10 'יח 1814D5דגם  SAMSUNGטונר למדפסת  23874 199

200 23899 
 XEROX WorkCenterטונר למדפסת 

3220V-DN 5 'יח     

     10 'יח SAMSUNG 209Lטונר למדפסת  23913 201

     5 'יח FX-10דגם  CAN0N L-140טונר לפקסימיליה  23914 202

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר אדום למדפסת  24033 203

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר אדום למדפסת  24034 204

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר צהוב למדפסת  24035 205

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר שחור למדפסת  24036 206

     20 'יח CE285A 1102Pדגם  HPטונר למדפסת  24042 207

   5 'יח ML-3561DNדגם  SAMSUNGטונר למדפסת  24043 208
 



 21עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח ML2851NDדגם  SAMSUNGטונר למדפסת  24067 209

210 24210 
מקט  0144/0114דגם  XEROX-טונר ל

446r01487 5 'יח     

211 24399 
 BROTHERראש דיו שחור למדפסת 

LC1100BK 20 'יח     

212 24405 
 BROTHERראש דיו  צהוב למדפסת  

LC1100Y 20 'יח     

213 24406 
 BROTHERראש דיו  כחול למדפסת  

LC1100C 20 'יח     

214 24407 
 BROTHERראש דיו  אדום למדפסת  

LC1100M 20 'יח     

215 24545 
למדפסת  411XLCH563HEראש דיו שחור 

HP 1000 10 'יח     

216 24546 
 HPמדפסת  411XL CH561HEראש דיו צבע 

     10 'יח 1000

217 24547 
דגם  SAMSUNG 3310NDטונר למדפסת 

MLTD205L 30 'יח     

218 24583 
 HPלמדפסת  CE320Aראש דיו שחור 

CP1525N 10 'יח     

219 24584 
 HPלמדפסת  CE321A' ראש דיו כחול צ

CP1525N 10 'יח     

220 24585 
 HPלמדפסת  CE323Aראש דיו אדום מג 

CP1525N 10 'יח     

221 24586 
 HPלמדפסת  CE322Aראש דיו צהוב 

CP1525N 10 'יח     

222 24589 
  SAMSUNGלמדפסת  D205Eטונר   

ML3710ND 10 'יח     

223 24637 
 BROTHER MFCJ265Wסת שחור טונר מדפ

LC985BK 10 'יח     

224 24638 
 BROTHER MFCJ265Wטונר מדפסת ציאן 

LC985C 10 'יח     

225 24639 
 BROTHER MFCJ265Wנט 'טונר מדפסת מג

LC985M 10 'יח     

226 24640 
 BROTHER MFCJ265Wטונר מדפסת צהוב 

LC985Y 10 'יח     

227 24641 
 HPלמדפסת  C8719HE177ראש דיו שחור 

C7283 10 'יח     

228 24642 
 HPלמדפסת  C8775HE177נט 'ראש דיו מג

C7283 5 'יח     

229 24643 
 HPלמדפסת  C8773HE177יאן 'ראש דיו צ

C7283 5 'יח     

230 24644 
 HPלמדפסת  C8773HE177ראש דיו צהוב 

C7283 5 'יח     

231 24666 
דגם  SAMSUNGML1640טונר למדפסת 
MLT D-108S 10 'יח     

232 24684 
דגם  CANON MX320' ראש דיו שחור למדפ

PG512 10 'יח     

233 24685 
דגם  CANON MX320' ראש דיו צבע למדפ

CL511 10 'יח 
  



 21עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש
 

234 24698 
 XEROXלמדפסת  446R01604ור טונר שח

     15 'יח 6505

235 24699 
 XEROXלמדפסת  446R01601טונר צהוב 

     15 'יח 6505

236 24700 
 XEROXלמדפסת  446R01602טונר ציאן 

     15 'יח 6505

237 24711 
 XEROXלמדפסת  446R01603נטה 'טונר מג

     15 'יח 6505

     20 'יח CE278Aגם ד HP 4566טונר למדפסת  24746 238

239 24747 
-CE390A' דג HP LaserJ Ente600' טונר מד

     20 'יח מק

     10 'יח CE505Xדגם  HP 1455טונר למדפסת  24752 240

     10 'יח CE505XDדגם  HP 1455טונר למדפסת  24753 241

242 24818 
 HPLaserJet P4015Dnטונר למדפסת 

     10 'יח CC364Xדגם

243 25014 
  SAMSUNGטונר  מקורי למדפסת 

SCX5637FR 10 'יח     

244 25197 
 -ל-TN 325/315 4Kשחור  BROTHERטונר 
     10 'יח 6444

     10 'יח TN 325/315 3.5Kנטה 'מג BROTHERטונר  25198 245

     10 'יח TN 325/315 3.5Kצהוב  BROTHERטונר  25199 246

     10 'יח TN 325/315 3.5Kכחול  BROTHERטונר  25200 247

248 25453 
 CANON SUPER G3למדפסת  FX10טונר 

MF 4150 10 'יח     

249 25515 
 SAMSUNGלמדפסת לייזר  440טונר 

4729PD 10 'יח     

     10 'יח PGI9C CANON IX7000דיו כחול למדפסת  25581 250

     10 'יח PGI9M CANON IX7000דיו אדום למדפסת  25582 251

     10 'יח PGI7BK CANON IX7000דיו שחור למדפסת  25583 252

     10 'יח PGI9Y CANON IX7000דיו צהוב למדפסת  25586 253

254 25656 
 LASERJET PRO M451NWטונר שחור 

HP410 10 'יח     

255 25657 
 LASERJET PRO M451NWטונר כחול 
HP411A 10 'יח     

256 25660 
 LASERJET PRO M451NWטונר צהוב 
HP412A 10 'יח     

257 25661 
 LASERJET PRO M451NWטונר אדום 

HP413A 10 'יח     

258 25662 
 HP OFFICE JET PRO 8100טונר שחור 

 10 'יח 950
  

259 25921 
 XEROXלמדפסת  446RO1632טונר אדום 

     10 'יח 6000



 22עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

260 25922 
 XEROXלמדפסת  446RO1633טונר צהוב 

     10 'יח 6000

261 25923 
 XEROXלמדפסת  446RO1631טונר כחול 

     10 'יח 6000

262 25924 
 XEROXלמדפסת  446RO1634טונר שחור 

     10 'יח 6000

     10 'יח BROTHER HL2240למדפסת  TN2220טונר  25942 263

264 25988 
 HP OFFICE JET PRO CNO48Aטונר צהוב 

951XL 10 'יח     

265 25989 
 HP OFFICE JET PRO CNO46Aטונר כחול 

951XL 10 'יח     

266 25990 
 HP OFFICE JET PRO CNO47Aטונר אדום 

951XL 10 'יח     

267 26000 
 CANON PRIXMAמדפסת  CL513טונר צבע 

MX360 10 'יח     

268 26144 
 SAMSUNGטונר שחור תואם מדפסת 

CLP660 20 'יח 
  

269 26461 
ל  HPCN053Aשחור  101XLראש דיו 

6844HP   10 'יח     

     10 'יח    6844HPל  HPCN055Aאדום  100XLראש דיו  26462 270

     10 'יח    6844HPל  HPCN056Aצהוב  100XLראש דיו  26463 271

     10 'יח    6844HPל  HPCN054Aכחול  100XLראש דיו  26464 272

     10 'יח HP940XL C4906AEראש דיו שחור  26502 273

     10 'יח HP940XL C4909AEראש דיו צהוב  26503 274

     10 'יח HP940XL C4908AEראש דיו אדום  26504 275

     10 'יח HP940XL C4907AEראש דיו כחול  26505 276

277 26593 
למדפס  MLT-D105Lטונר חלופי  

SAMSUNG 1915 10 'יח     

278 26589 
למדפסת  CLT-Y406Sטונר צהוב 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

279 26590 
למדפסת  CLT-M406Sטונר אדום 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

280 26591 
למדפסת  CLT-C406Sטונר כחול 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

281 26592 
למדפסת  CLT-K406Sטונר שחור 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

282 26593 
למדפס  MLT-D105Lטונר חלופי  

SAMSUNG 1915 10 'יח     

     10 'יח SAMSUNG MLT-D101Sטונר  26612 283

284 26688 
למדפסת  HPCE323Aינטה 'טונר מג

HP1525/1415 10 'יח 
  

285 26689 
 HPלמדפסות  HPCE322Aטונר צהוב 

     10 'יח 1525/1415



 23עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 יחידה  תאור הפריט

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 מ"כ כולל מע"סה ח"בש

 ראש דיו משומש/החזרת טונר
     044 'יח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

286 26690 
 HPלמדפסות  HPCE321Aטונר ציאן 

     10 'יח 1525/1415

287 26691 
 HPלמדפסות  HPCE320Aטונר שחור 
     10 'יח 1525/1415

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1281דיו שחור  26717 288

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1282דיו כחול  26718 289

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1283דיו אדום  26719 290

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1284דיו צהוב  26720 291

     10 'יח HP CE255Xטונר שחור  26835 292

 
    

    

   

 
 סך הכל כללי 

 



 24עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
 'למסמך ב 1 נספח

 
 ראשי דיו והדפסה ממוחזרים, מחירון לטונרים

 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

מחיר 
' יח

כולל 
מ "מע
 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     20 'יח C4127X 4ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  12764 1

     10 'יח C4129X 5ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  12765 2

3 12779 
 54615Aממוחזר דגם  HPדיו שחור למדפסת 

     30 'יח 850

     40 'יח C65780 970ממוחזר  HPדיו צבעוני למדפסת  14119 4

5 15091 
דגם  -צבעוני-ממוחזר HPדיו למדפסת 

C6625A 30 'יח     

     10 ' יח C8061X 4100ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  16139 6

     30 'יח C6656ראש דיו שחור ממוחזר דגם  17688 7

     20 'יח C6657ראש דיו צבעוני ממוחזר דגם  17689 8

9 18156 
דגם  HP1320טונר ממוחזר למדפסת 

Q5949A 20 'יח     

     10 'יח Q5949Xדגם  HP1320טונר ממוחזר למדפסת  18157 10

     50 'יח 1641דגם  HP 1020טונר ממוחזר למדפסת  18370 11

 10  'יח 0114דגם  XEROXטונר חלופי למדפסת  18575 12
  

     10 'יח 8714דגם    BROTHERטונר חליפי למדפסת  18777 13

     10 'יח 0446דגם  XEROXטונר חליפי למדפסת  18818 14

     10 'יח Q7553Xדגם  HPטונר תואם למדפסת  20314 15

16 20691 
דגם  SAMSUNGטונר חלופי למדפסת 

SCX5530FN 30 'יח     

     20 'יח 144XLראש דיו ממוחזר שחור  21569 17

     20 'יח 144ראש דיו ממוחזר ציבעוני  21571 18

19 22223 
דגם SAMSUNGטונר שחור חלופי למדפסת 

ML3051 10 'יח     

     10 'יח Q7551Xדגם  HPמוחזר למדפסת טונר מ 22490 20

21 22898 
 SAMSUN SF-560Rטונר לפקס דגם 

     5 'יח (ממוחזר)

22 23573 
דגם  SAMSUNGטונר חלופי למדפסת 

5605FN 5 'יח     



 25עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
 
 
 
 
 

 יחידה  תאור הפריט
כמות שנתית 

 משוערת 
כולל ' מחיר יח

 מ"כ כולל מע"סה ח"מ בש"מע

 ראש דיו משומש/ת טונרהחזר
     044 'יח 

 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

מחיר 
' יח

כולל 
מ "מע
 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

10 23575 
דגם  SAMSUNGטונר חליפי למדפסת 

SCX4828 10 'יח     

24 23581 
דגם  PHASER XEROXטונר חילופי למדפסת 

     5 'יח 0144

     5 'יח Q7551Aדגם  HPטונר ממוחזר למדפסת  24487 25

26 24748 
-CE390A' דג HP LaserJ Ente600' טונר מד
     5 'יח ממוחזר

27 24832 
דגם   HP4015Xטונר ממוחזר למדפסת 

CC364X 5 'יח     

28 24962 
דגם SAMSUNG SCX 5835טונר ממוחזר 
MLTD208L 20 'יח     

29 25015 
  SAMSUNGטונר  ממוחזר למדפסת 

SCX5637FR 10 'יח     

     10 'יח samsung ml3471טונר ממוחזר למדפסת  25262 30

     10 'יח  BROTHERלמדפסת TN2220טונר שחור תואם  25965 31

     10 'יח CE278A HP 1566טונר ממוחזר למדפסת  26228 32

33 26294 
 MLT D205Lטונר חלופי למדפסות 

SAMSUNG 10 'יח     

     10 'יח HP CE285Aטונר חלופי  26458 34

35 27277 
 HPCE323Aינטה חלופי 'טונר מג

 10 'יח HP1525/1415ל
  

36  27278 
 HPל HPCE322Aטונר צהוב חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

37 27279 
 HPל HPCE321Aטונר ציאן חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

38 27280 
 HPל HPCE320Aטונר שחור חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

39 27459 
 SAMSUNGטונר ממוחזר למדפסת 

ML2851ND 10 'יח 
  

 
 סך הכל כללי

 



 26עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 אוניברסיטת חיפה
 

 /29132 מכרז 
 'מסמך ב

 
 

 הצעה למכרז
 
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה שדרות אבא חושי 

 ח י פ ה
 

 , .נ.ג.א
 

 ראשי דיו והדפסה מקוריים וממוחזרים, לאספקת טונרים 311192הצעה למכרז   : הנדון
 

 _________________________________________________________מ"אנו הח .1

 כתובת                                           שם  

__________________________________________________________ 
 מורשה עוסק' מס3  שיתופית אגודה או שותפות, חברה של רישום' מס3יזיהו' מס                    

 
בחנו ובדקנו בתשומת לב ובקפדנות את כתב ההוראות למגישי הצעות למכרז , אנולאחר שקר

ת ת הבנקאינוסח הערבו, "(ההסכם: "להלן)את ההסכם נשוא המכרז , "(כתב ההוראות: "להלן)
ולאחר שקיבלנו את כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו , המבוקשת ואת שאר מסמכי המכרז

ראשי דיו והדפסה מקוריים , לאספקת טונרים, רט להלןכמפו, מציעים בזאת הצעתנו, מכם
 .כמוגדר בכתב ההוראות, וממוחזרים

 
 :אנו מצהירים כדלקמן .1
 
היתרים , אישורים, כשירות, מיומנות, ניסיון מוכח, יכולת, ידעאנו מצהירים כי הננו בעלי  .א

והה ביותר על תקין והולם וברמה גב, ורישיונות מתאימים כדי לבצע את השירות באופן סדיר
 .פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז

 
 -ו 0ובכלל זאת בסעיפים , אנו מצהירים כי כל התנאים והדרישות המפורטים בכתב ההוראות .ב

 .מקובלים עלינו וכי נוכל לעמוד בהם, 'דמסמך , ובהסכם, שבו 0
 
 .והולמתהשירות בצורה מקצועית  לבצע וספק אתאנו מתחייבים  .ג
 

הפריטים שיסופקו במסגרת והולמת וכי בצורה מקצועית  שירותלבצע את התחייבים אנו מ .ד
 .והמחירוניםההסכם , ובהתאם לדרישות המכרז, יהיו ברמה הגבוהה ביותר המכרז

 
 .בעלי תווי תקן הנדרשים לפי כל דין הפריטים שיסופקו על ידינואנו מצהירים כי  .ה

 
ות תתבצע על פי ההסכם ומימושו יהא באמצעות אנו מצהירים כי ידוע לנו כי ההתקשר .ו

י האוניברסיטה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם "הזמנה שתימסר לנו ע
 .לצרכיה
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, ידוע במועד ביצוע המכרז ואינ על ידי האוניברסיטה תהיקף צריכת השירואנו מצהירים כי  .ז
 . בתקופת ההסכם, ת לעתבדרך של ביצוע הזמנות מע, י האוניברסיטה"קבע עיי ואוה

 
בהיקף  את השירותאנו מצהירים שידוע לנו כי האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין מהזוכה  .ח

מכרז זה מספקים להזמין את השירות נשוא והיא תהיה רשאית , או כמותי כלשהו3כספי ו
 .בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, אחרים3נוספים

 
 לטופס 'בנספח ו 'נספח א, ניםם בגין הספקת השירות מפורטת במחירוהתמורה שאנו מבקשי .ט

 . הצעה זה
 

וכוללת בתוכה תשלום עבור כלל המרכיבים  הינה סופיתל "מחיר הנההצעת ידוע לנו כי 
, ובלההה, הפריטיםלרבות עלויות , הנדרשים במסגרת המכרז וההסכם על נספחיהם

 .ב"וכיוצ התחזוקה, האחריות
לנו כי המחירים המוצעים לא יועלו מסיבה כלשהי וכי כל המסים הממשלתיים  ידוע, כמו כן

הכל כמפורט , מ לפי שיעורו בדין ביום הגשת ההצעה"לרבות מע, ותשלומי החובה יכללו בהם
 .במסמכי המכרז

 
או כל , נציגינו, היה אחראים בלעדית לכל נזק שייגרם לעובדינואנו מצהירים כי ידוע לנו כי נ .2

 .בקשר עם מתן השירות', צד ג

נעמיד ערבות ביצוע בגובה , לכך ומאשרים בזאת כי במקרה ונזכה במכרז מסכימיםאנו  .1
וערבותנו זו תשמש כבטוחה למילוי כל ( שקלים חדשים אלפים עשרת)₪  18,888

 .ערבות זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. 'דמסמך , על פי ההסכם והתחייבויותינ

 
 (:'ותק בענף וכו, סוג ההתאגדות)חברתנו  להלן פרטים אודות .4
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
סיפקנו 3השירות כיום תלהלן מוסדות בסדרי גודל דומים לאוניברסיטה להם אנו מספקים א .0

 :בעבר
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
, בתנאים המפורטים בכתב ההוראות למגישי ההצעות, אנו מסכימים לניהול המכרז .0

 או על משתתף3ומתחייבים למלא את כל הוראות כתב זה החלות על המשתתפים במכרז ו
 .במכרז שנבחר לזוכה במכרז

 
 :הננו מתחייבים כדלקמן .9
 

ומצורף " מסמכי המכרז"לחתום על ההסכם בנוסח ובתנאים של נוסח ההסכם הכלול בין  .א
 .תוך ימים מיום חתימת ההסכםולהתחיל במתן השירות ', דכמסמך 
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כם כי זכינו מהיום בו יודע לנו על יד( 18)לא יאוחר מתום עשרה ימים , לחתום על ההסכם .ב
 .במכרז

 
יום  98אנו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  .0

 .מהמועד הסופי לקבלת הצעות למכרז כנקוב בכתב ההוראות
 
 :אנו מצרפים להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה .9
 

 .חתום בידינו 192311כתב הוראות למגישי הצעות למכרז  .א

 .לכתב ההוראות( יא)9ורטים בסעיף כלל המסמכים המפ .ב

 ". שירותה"לביצוע  192311' מסהצעה למכרז  .ג

 .אישורים ותעודות בדבר ניסיון וכישורים, המלצות .ד

 .מסמכי המכרז חתומים על ידינו .ה

 .הצעת המחיר שלנו הםעל ידינו וב מיםוחתו יםממולא מחירונים .ו

 
 
 
 
 

 ________________________חתימת מגיש ההצעה
 

 _________________________________חותמת                                                                  
 

 __________________________________תאריך                                                                   
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 חיפה אוניברסיטת
 

   /29132מכרז  

 'גמסמך  

 סח ערבות ביצוענו
 

 לכבוד
 אוניברסיטת חיפה
 שדרות אבא חושי

 ח י פ ה
 

 ,.נ.ג.א
     : 'כתב ערבות מס

 
 

הרינו ערבים בזה כלפיכם ערבות "( הנערב: "להלן* )     לפי בקשת 
 ת אלפיםעשר :במילים)ח "ש 18,888מלאה ומוחלטת ומתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

י "להבטחת מילוי ע, ובתוספת הפרשי הצמדה למדד"( כום הערבותס: "להלן( )קלים חדשיםש
 ראשי דיו והדפס מקוריים וממוחזרים, לאספקת טונרים _____הנערב של תנאי ההסכם מיום 

 .  ידי  הנערב-על
 
י הלשכה המרכזית "יהיה מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם בכל חודש ע" מדד"

 .לסטטיסטיקה
 .2811פטמבר סחירים לצרכן שיתפרסם לחודש יהיה מדד המ" מדד הבסיס"
יהיה מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפני דרישה לתשלום לפי ערבותינו " המדד החדש"
 .      אך לא פחות ממדד הבסיס, זו
 

ערבותנו זאת הינה ערבות אוטונומית ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם בתוך חמישה ימים ממועד 
כל סכום שתדרשו עד לסכום הערבות ובתוספת הפרשי הצמדה , בכתב אלינו דרישתכם הראשונה

מבלי להטיל עליכם , בין מדד הבסיס למדד החדש בגין הסכום הנדרש על ידכם לפי ערבותנו זו
ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את , לבסס דרישתכם ומבלי לתת לנו כל הסברים בקשר לכך

 . התשלום תחילה מהנערב
 

 .אחרי מועד זה תהא ערבותנו בטלה ומבוטלת. ועד בכלל 11.89.19בתוקף עד ערבותנו זאת 
 

 . או להסבה בכל דרך שהיא3ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו
 

 בכבוד רב          
 

             
 חתימה וחותמת הבנק           

 .    : תאריך
 

 . יש למלא ולציין את שם הזוכה * 
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 אוניברסיטת חיפה 
 
 

 /29132מכרז 
 
 

 'דמסמך 
 
 

 מסגרת הסכם
 
 

 /112_________ לחודש________ שנערך ונחתם באוניברסיטת חיפה ביום
 
 

 ן י  ב

 

 חיפה אוניברסיטת      

  גבוהה להשכלה מוכר מוסד      

  חיפה, חושי אבא משדרות      

 ;אחד מצד   ( "האוניברסיטה": להלן)      

 

 בין ל

 

      __________________ 

      __________________ 

 ;מצד שני    ("הספק": להלן)      

 

 
התקנה ואחסנה , הובלה, לאספקהלקבלת הצעות  192311והאוניברסיטה פנתה במכרז   הואיל

הזמנה על פי  ,"(המוצרים: "להלן) ראשי דיו והדפסה מקוריים וממוחזרים, של טונרים
 ;"(המכרז: "להלן) מטעם האוניברסיטה

 
והספק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז וועדת המכרזים של האוניברסיטה קיבלה הצעתו  והואיל

 ;בכפוף לתנאי והוראות הסכם זה להלן
 

וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן  והואיל
 ;ובכפוף להן
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 :הוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך
 הגדרות .2

 
 :זהבהסכם  .א
 
 .הר הכרמל חיפה, שדרות אבא חושי, אוניברסיטת חיפה "האוניברסיטה"
 
ראשי דיו והדפסה , התקנה ואחסנה של טונרים, הובלה, אספקה "השירות"

ועל פי תנאי , מטעם האוניברסיטההזמנה על פי  ,מקוריים וממוחזרים
 .מסמכי המכרז והוראות ההסכם להלן

 
 .כהגדרתו לעיל, "שירותה"לביצוע  192311מכרז    "המכרז"
 

 " הפריטים"
 .כל הפריטים המפורטים במחירונים או        

  "המוצרים"
 
 

 .המבוא להסכם זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהימנו .ב
 
 .כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות .ג
 
 הצהרות הספק  .1
 
רישיונות והיתרים כנדרש , אישורים ,כשירות, מומחיות, וכחמ ניסיון, יכולת, הינו בעל הידע (1

 .על פי ההסכם ביעילות ובדייקנות, השירות במהירות אמצעים ומיומנויות לביצוע, י דין"עפ
 

ראשי דיו , יחזיק במחסניו מלאי מספק של טונרים, כמוגדר להלן, במשך כל תקופת ההסכם (2
  .צע את השירות כנדרש במסמכי המכרזעל מנת שיוכל לב, והדפסה מקוריים וממוחזרים

 
 .בפרט 1ובסעיף , ביכולתו לספק השירות בתנאים המצוינים בהסכם בכלל (1

 
י "עספק מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה למסירת הזמנה לידוע לו כי  (4

 .האוניברסיטה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה
 

במועד  ו ידועאינ, אם בכלל, בפועל השירות על ידי האוניברסיטהיקף צריכת ידוע לו שה (0
בתקופת , בדרך של ביצוע הזמנות מעת לעת, י האוניברסיטה"עייקבע  ואוה, כריתת הסכם זה

 . ההסכם
 

או כמותי 3בהיקף כספי ו את השירותידוע לו שהאוניברסיטה אינה מתחייבת להזמין ממנו  (0
, אחרים3הסכם זה מספקים נוספיםנשוא  ת השירותאוהיא תהיה רשאית להזמין , כלשהו

 .בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
 
 .ידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו האוניברסיטה בהסכם זה (9
 
 אופן ביצוע השירות ./
 

 :הספק מתחייב לבצע את השירות כדלקמן
או  לספקהזמנה תועבר  .על פי הזמנה מטעם האוניברסיטה הספקיבוצע על ידי השירות  .א

 .לרבות בדואר אלקטרוני, באמצעות הטלפון או בכתב
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 . הזמנה תכלול את פירוט המוצרים הנדרשים לרבות הכמות הנדרשת לאוניברסיטה .ב
 

 הזמנה דחופה. ימים מתאריך ההזמנה( שלושה) 1תוך  הספקתסופק על ידי  הזמנה רגילה .ג
 . ת משעת ההזמנהשעו( עשרים וארבע) 24תוך  הספקתסופק על ידי 

 
פריקתם ואחסנתם , הובלתם, הספק ידאג לאריזה נאותה של המוצרים לצורך אספקתם .ד

 .באוניברסיטה
 

הובלת ההזמנה לאוניברסיטה כאמור  .ההזמנה תסופק למחסן הראשי של האוניברסיטה .ה
 .תיעשה על חשבון הספק

 
פריטים שסופקו במועד אספקת ההזמנה הספק יעביר לאוניברסיטה חשבונית עבור אותם  .ו

 .באותה אספקה
 

. האחרונה תאשר את קבלת ההזמנה על ידה, לאחר קבלת ההזמנה על ידי האוניברסיטה .ז
תיאורם , כמותם, אישור האוניברסיטה כאמור יהווה ראיה מכרעת לגבי המוצרים שנמסרו

 .ומועד מסירתם
 

ק "הקבוע בס לספק מוצר כלשהו המפורט בהזמנה ובתוך הזמן הספקבמידה ואין באפשרות  .ח
שעות מעת קבלת ההזמנה וינקוב ( שלוש) 1יודיע על כך לאוניברסיטה תוך  הספק, לעיל' ג

 . בזמן אספקה משוער
 

האוניברסיטה רשאית לאשר את אספקת אותו , 'חק "נתקבלה הודעה מן הספק כאמור בס .ט
מוצר או לבטל את ההזמנה המתייחסת ל, 'חק "מוצר במועד שננקב בהודעת הספק כאמור בס

 .הכל לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה, ל"הנ
 
 או3ו זה הסכם הוראות פי על לאוניברסיטה המוקנים והסעדים הזכויות משאר לגרועמבלי  .י

 האוניברסיטה תהיה, לעיל' ק ח"לא נתקבלה הודעה מן הספק כאמור בסבמידה ו, דין כל
, האספקה של הזמנה רגילהעל כל יום איחור בביצוע ₪  08בסך של  הספק את לקנוס רשאית

במזומן לידי  הספקיעביר , כמפורט בסעיף זה, את סכומי הקנסות. לעיל', ק ג"כמפורט בס
לא שולם הקנס . ימים ממועד השתת הקנס 18-אגף כספים ובקרה באוניברסיטה לא יאוחר מ

 לאוניברסיטה כחוב יחשבו הקנס סכומי. יוכפל שיעורו, תוך חודש ממועד הטלתו כאמור
 חייבת שתהיה מבלי לספק חייבת היא אותו סכום מכל לקזזם רשאית תהיה האוניברסיטהו

  .קיזוז הודעת לתת
 

ראויים לשימוש , מתאימים לתיאורם, המוצרים שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים .יא
 . ככל וקיים לגביהם תקן ישראלי, ובהתאם לתקן הישראלי

 
 החלפת מוצרים .4

 
לאוניברסיטה סיפק  הספקאם , ברסיטה לסעד אחר על פי כל דיןמבלי לגרוע מזכויות האוני .א

לדרוש מן , הבלעדי לפי שיקול דעתה, רשאית האוניברסיטה, מוצרים שלא בהתאם להזמנה
וזאת  ,במוצרים בהתאם להזמנה, החלפת המוצרים שסופקו שלא בהתאם להזמנה הספק את

ן ההזמנה הנוגעת למוצרים בטל חלק מאו ל ;לספקמעת מתן הודעה על כך  שעות 24תוך 
 .כאמור

 
, 'ק א"בסאותם מוצרים שהאוניברסיטה זכאית להחזיר כאמור את יהא חייב לפנות  הספק .ב

 .שעות מעת הודעת האוניברסיטה על רצונה להחזירם 24תוך 
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להחליף כל מוצר  הספקמתחיב , פי כל דין מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לסעד אחר על .ג
, זה הסכםעל פי  הספקאו שאינו בהתאם להתחייבות 3אינו ראוי לשימוש ו או3שאינו תקין ו

 .ימים מעת אספקת המוצר 1תוך 
 

כי האוניברסיטה לא תהיה חייבת לבדוק את , מוצהר ומוסכם בזה במפורש בין הצדדים .ד
ולאוניברסיטה שמורה הזכות , מיד עם קבלתם, כולם או מקצתם, המוצרים שסופקו לה

ובמידה שיש אי התאמה בתיאורם , בהםים סמוך לפני תחילת השימוש לבדוק אותם מוצר
זכאית האוניברסיטה להודיע עליה רק , 1900-ח"תשכ, כהגדרתה בחוק המכר, כמותםוב

 .לאחר בדיקה כאמור
 

 .עיל יחולו על הספקאו החזרתם כאמור ל3כל ההוצאות בגין החלפת המוצרים ו .ה
 

 ביטול הזמנה .5
 

ומבלי לגרוע מזכויות , י כל דין"יברסיטה לסעד אחר עפמבלי לגרוע מזכויות האונ .א
לא סיפק לאוניברסיטה מוצרים במועד האספקה  ספקהאם , האוניברסיטה על פי הסכם זה

רשאית האוניברסיטה , לעיל (ח)1עיף או במועד שהוסכם כאמור בס לעיל( ג)1עיף כנקוב בס
אותם מוצרים או דומים את ולרכוש , לבטל את ההזמנה בגין המוצרים שלא סופקו במועד

 .האוניברסיטה ה הבלעדי שלדעת לשיקולבתנאים , הספקשלא מן , להם
 

רשאית לרכוש האוניברסיטה תהא , הזמנה או חלק ממנה על פי הסכם זה במקרה של ביטול .ב
בהתאם , שלא מן הספק, או דומים להםהנכללים בהזמנה שבוטלה את אותם מוצרים 

 .ניברסיטהלשיקול דעתה הבלעדי של האו
 

 ההתקשרות  .6
 

בהתאם לתנאים המפורטים , הספק מתחייב להיענות להזמנות האוניברסיטה למתן השירות .א
 .בהסכם זה

 
 11.18.01חודשים שתחילתה ביום  10התקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה הינה לתקופה של  .ב

 "(.תקופת ההסכם: "להלן) 10.18.01וסופה ביום 
 

יטה עומדת האופציה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את תקופת לאוניברס
 תעלה עלכך שסך כל תקופות ההתקשרות לא , חודשים 12ההסכם בעוד תקופה אחת בת 

, כי לא תהא לו כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכם, הספק מצהיר מפורשות. שניםארבע 
 .ככל שלא יוארך מעבר לתקופת ההסכם

 
 התמורה .7
 

חלק בלתי המהווים  1נספח ו 2 נספח, התמורה בגין מתן השירות תהא בהתאם למחירונים .א
 .נפרד מההסכם

ראש דיו 3במסגרת ביצוע המכרז מתחייב הספק לזכות את האוניברסיטה עבור החזרת טונר .ב
 .1נספח ו 2נספח , הכל כמפורט במחירונים, ראש דיו חדש3ישן כנגד רכישת טונר

 
 תפנה האוניברסיטה לזוכים במכרז, שאינם מצוינים במחירונים כאמורבכל הנוגע לפריטים  .ג

שעות לאחר  24בתוך . לצורך מתן הצעה פרטנית לביצוע השירות בנוגע לאותם פריטים כאמור
ישיב הזוכה לנציג , או במועד אחר שצוין בפנייה הפרטנית, משלוח הפנייה הפרטנית כאמור

ן בתשובתו את מחיר הפריטים שיידרשו בפנייה האוניברסיטה את הפנייה הפרטנית ויציי
הזוכה אשר יציע את המחיר הנמוך ביותר לביצוע השירות בנוגע לאותם . הפרטנית כאמור

באופן כמפורט , בנוגע לאותם פריטים ויבצע את ההזמנה פריטים כאמור יספק את השירות
 .במסמכי המכרז
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למען הסר הספק . מ"וכוללים מעהמחירים הנקובים במחירונים כאמור נקובים בשקלים  .ד

מנות לרבות הובלת ההז, העלויות הכרוכות בביצוע השירות כלהמחירים כאמור כוללים את 
 .למחסן הראשי של האוניברסיטה

המחירים כאמור הינם סופיים ומגלמים בתוכם את כל העלויות הכרוכות , למען הסר ספק
עלויות , התחזוקה, האחריות ,הובלתם ,הפריטיםבביצוע הסכם זה על נספחיו לרבות עלויות 

 .ב"הביטוחים וכיוצ
 

אלא אם ימציא הזוכה אישור תקף , 18%האוניברסיטה תנכה מס במקור בשיעור של  .ה
 .משלטונות המס על פטור או ניכוי בשיעור נמוך יותר

 
יום מתאריך בו הומצאה לאוניברסיטה  08+ האוניברסיטה תשלם בתנאי תשלום שוטף  .ו

 .דין בגין המוצריםחשבונית מס כ
 

 שינוי בתמורה .8
 

בגין  (א)9עיף הספק לא יהיה רשאי לדרוש מן האוניברסיטה מחיר גבוה מהמוסכם כאמור בס .א
 .להלן' ק ו"ות מחיר בכפוף לאמור בסלמעט עלי, הפריטים

 
, י הספק"כל בקשה לשינוי מחיר ע. המחירים בהסכם זה תקפים כל עוד הסכם זה בתוקף .ב

חודשים בלבד והמחירים יהיו צמודים לשינויים ( 0)הרכש פעם בשישה  תוגש לאישור מחלקת
אלא לאחר תום , תוגש בקשת שינוי מחירים ראשונית לא. או שינוי מחיר של היצרן3ח ו"במט

 .ששת החודשים הראשונים מתאריך חתימת ההסכם
 

מחיר של בוי בכל שינ .לא יגרור שינוי במחיר המוצרים 0%של שינוי במחיר היצרן עד גבול כל  .ג
בה פירוט אחוזי וכאמור לעיל יגיש לאוניברסיטה בקשה לשינוי מחיר  ספקה, 0%מעל  היצרן

 .ים במידת הצורך3מכתב מהיצרן וכן, והמחירים החדשיםההוזלה 3ההתייקרות
ותודיע , האוניברסיטה תשיב לבקשה תוך שבועיים ימים מעת קבלת הבקשה במחלקת הרכש

 .עדכוני מחירים יתבצעו בתחילת כל חודש, בכל מקרה. לאלספק אם הבקשה אושרה או 
 

יהווה המחיר החדש שהומצא , לעילהסכימה האוניברסיטה לשינוי המחירים כאמור  .ד
ימכור לאוניברסיטה את המוצרים במחיר  והספק, חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לאוניברסיטה
 .החדש שאושר

 

תהיה האוניברסיטה רשאית , לעיללא הסכימה האוניברסיטה לשינוי המחירים כאמור  .ה
בתנאים כפי  הספקשלא מן , או דומים להם, לרכוש את המוצרים שמחירם שונה כאמור

 .שייראה לאוניברסיטה

 

ים או כל אחד מהם במחיר 3בכל מקרה בו יצרן עושה מבצע הוזלות ומוכר לספק את המוצר .ו
רסיטה ויפחית המחיר יודיע הספק על המבצע לאוניב, נמוך יותר מן המחיר ערב המבצע

 .ל באותו שיעור ההוזלה במחיר ממנו נהנה הספק"הבסיסי הנ
 

האוניברסיטה רשאית בכל עת לערוך בדיקת שוק לגבי המחירים הנדרשים ביחס לכל אחד מן  .ז
ים במחיר נמוך מן המחיר 3היה ויימצא כי בידי האוניברסיטה הצעה לרכישת פריט .הפריטים
ותצרף מסמכים  לספקהאוניברסיטה תודיע על כך , "(המחיר הנמוך:"להלן)הבסיסי 
 .מאשרים

 

לאוניברסיטה במחיר הנמוך  או חלק מהם תינתן האפשרות לספק את אותם מוצרים לספק .ח
במקרה של סירוב מצד . ל"ימים ממועד קבלת ההודעה הנ 1ובלבד שיודיע על הסכמתו זו תוך 

 פריטיםאותם לא יחול הסכם זה על , או אי קבלת תשובה חיובית במועד האמור לעיל הספק
או 3ל יפה לתקופה מוגבלת ו"במידה ויוכח כי כוחו של המחיר הנמוך הנ, ואולם. או חלק מהם
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או בתנאים 3ל על הספק למשך התקופה המוגבלת ו"כפוף לתנאים מסוימים יחול ההסדר הנ
 .המסוימים

 
 היעדר בלעדיות .9
 
נשוא  וע מהאוניברסיטה להיזקק לשירותמוסכם בזאת כי אין באמור בהסכם זה כדי למנ 

הספק מצהיר כי האוניברסיטה לא יצרה כל מצג . מחברות אחרות או מכל גורם אחרהמכרז 
כלשהו בצריכת  היקףלגבי , לא בתקופה עובר להגשת ההצעות למכרז ולא לאחריה, שהוא

 .נשוא המכרז השירות
 

 הקשר המשפטי בין הספק ועובדיו לבין האוניברסיטה .21
 

 
מזמין ואין ולא יהיו  -ובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי מ .א

או המשמשים מטעם 3או העובדים ו3מעביד בין האוניברסיטה לבין הספק ו -יחסי עובד 
או 3להורות ו, לבקר, וכי כל זכות שיש לאוניברסיטה לפקח, הספק בביצוע הסכם זה

השירותים אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות להדריך מי מעובדי הספק בקשר למתן 
 .ואין בה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין האוניברסיטה לבין מי עובדי הספק, של החוזה

 
הספק מאשר בזאת כי הסכמת האוניברסיטה להתקשר עימו בחוזה זה מבוססת על   .ב

בניגוד לכך והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגד האוניברסיטה כל טענה , האמור לעיל
אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם  -או אחר  -ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 

או 3או קביעה שהספק ו3או מי מעובדיו לבין האוניברסיטה ו3של יחסי עובד ומעביד בינו ו
 .מי מטעמו זכאי לקבל מאת האוניברסיטה זכויות כשל עובד שכיר

 
עובדים מטעמו הוא ישא לבדו במלוא התשלומים הספק מצהיר כי במידה והוא יעסיק   .ג

, או יפריש בגינם כל תשלום3וישלם לעובדיו ו, והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו
הסכם קיבוצי או , הסכם או נוהג, המגיעים להם לפי כל דין, מכל מין וסוג, גמול או זכות

נוספות ועבודה  גמול שעות, דמי נסיעה, צו הרחבה ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה
תשלום עבור זכויות , דמי חגים, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חופשה, במנוחה שבועית

תשלומי מס , החזר הוצאות נסיעות, תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, סוציאליות
 .וביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים

 
כל הוראות החוק  הספק מתחייב למלא אחר, מבלי לפגוע בכלליות האמור בהסכם זה .ד

בתקופת קיום הסכם , בין הקיימות היום ובין שיחולו בעתיד, והתקנות החלות על מעביד
 .זה
 

לנכות ולהפריש במועדם כל תשלום , מבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייב הספק לשלם  .ה
, לרבות כל תשלומי המס, והפרשה החלים עליו על פי דין בקשר להעסקת עובדי הספק

הסכם קיבוצי או צו הרחבה בגין , י דין"ויתר תשלומי החובה המגיעים עפ ביטוח לאומי
 . תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי הספק כפי שיהיו בתוקף מעת לעת

 
או 3הספק יציג לאוניברסיטה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו  .ו

לפיו הספק משלם  ח של הספק"לרבות אישור מאת רו, תשלומים שביצע בגין עובדיו
לעובדיו את כל התשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה והסכמים החלים על עובדי 

כי התמורה שעליה הסכימו הספק , מוסכם ומודגש בזאת. או כל גוף אחר מטעמו3הספק ו
או מי מטעמו אינם בגדר 3נקבעה בהתחשב בעובדה שהספק ו, והאוניברסיטה בחוזה זה

ין ולצורך כל דין ושלא יהיו לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין לכל דבר ועני" עובד"
כאמור , כך שהתמורה המוסכמת, או מי מטעמו3או סיום העסקתו של הספק ו3העסקתו ו

המלאה הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין , היא העלות הסופית, בהסכם זה
כל , גרה מכל סוג שהואאו א3היטל ו, מס, לרבות כל תשלום, ההתקשרות עם הספק
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או מי מטעמו וכן כל 3ההטבות הסוציאליות ותשלומים נלווים להם זכאי הספק ו
 .או הנלווים למתן השירות על פי חוזה זה3התשלומים הכרוכים ו

 
או הועברו במועד 3או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו3במידה ותתקבל דרישה ו .ז

לא ממלא התחייבויותיו כלפי עובדיו  הספקהיא כי או יתברר לאוניברסיטה בכל דרך ש3ו
, צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים, או בניגוד לדין3או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו3ו

לרבות , לספקאו לעכב כל תשלום עומד או עתידי 3תהיה האוניברסיטה רשאית לקזז ו
וא התחייבויות או החוב וזאת עד למילוי מל3סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו

את הסכומים שלא , י שיקול דעתה"עפ, ואף להעביר או מי מטעמו3כלפי עובדיו ו הספק
או לגוף הרלבנטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין 3שולמו ישירות לעובד ו

 . העובד
 

מתחייב  הספקאו תביעה כאמור 3במקרה של קבלת דרישה ו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל .ח
במלוא ההוצאות אשר יגרמו לאוניברסיטה לרבות הוצאות משפטיות אשר יגרמו  לשאת

או לעכב 3והאוניברסיטה תהיה רשאית לקזז ו, או תביעה זו3לאוניברסיטה בגין דרישה ו
את הסכומים המגיעים לה בגין או 3ואו מי מטעמו 3ו הספקכל תשלום הנתבע על ידי עובד 

לרבות סכומים אשר עולים על סכום  לספק הוצאות אלה מכל סכום אשר מגיע ממנה
או מי 3כלפי עובדיו ו ספקאו החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות ה3הדרישה ו

 .מטעמו
 

לרבות )או הוצאה 3או לפצות את האוניברסיטה בגין כל נזק ו3מתחייב לשפות ו הספק .ט
המתבססת על  או דרישה3שיגרמו לאוניברסיטה עקב תביעה ו( הוצאות בגין ייצוג משפטי

מעביד וזאת מיד  -שררו יחסי עובד  הספקהטענה כי בין האוניברסיטה לבין מי מעובדי 
 .עם דרישתה הראשונה של האוניברסיטה

 
כל סכום שתידרש לשלם , האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז מהסכום שיגיע ממנה לספק  .י

בה שהיא וזאת מבלי מכל סי, או של מי מטעמו3בגין כל מעשה או מחדל של עובדי הספק ו
 .או שיעמדו לאוניברסיטה בגין או עקב כך3או סעד אחר העומדים ו3לפגוע בכל זכות ו

 
על הספק ועל , האוניברסיטה תהיה זכאית לערוך ביקורות ולפקח בכל דרך שתמצא לנכון  .יא

צווי , ביצוע השירותים על ידו במטרה לבדוק את עמידתו של הספק בחוקי העבודה
והספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא , ים הקיבוציים הרלבנטייםההרחבה וההסכמ

עם הביקורות ולסייע לאוניברסיטה בכל עת ובכל דרך שהיא על מנת שתוכל לבצע את 
דוחות , חשבוניות, דוחות נוכחות, בין היתר על ידי הצגת תלושי שכר, ל"הפיקוח הנ

וכל ( כנסה ולביטוח הלאומיתשלומים למס ה, כגון הפרשות לפנסיה)מגופים חיצוניים 
נמצאה הפרה של זכויות . ח"לרבות אישור מרו מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו . עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם זה
ומאחריותו של הספק על פי הסכם זה ואין בכל האמור לעיל כדי להטיל על האוניברסיטה 

 . או בקשר לעובדי הספק3כלשהי בקשר לביצוע מתן השרותים ואחריות 
 
האוניברסיטה תהיה רשאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום שיגיע לספק על   .יב

וזאת מבלי לגרוע מזכויות , פי חוזה זה או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך
 .האוניברסיטה לקבל מהספק את יתרת הסכומים המגיעים לה

 
 ויתורים .22

 
ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן , שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור 

 .ייעשה בכתב
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 אחריות .21
 

מתחייב לשאת באחריות בכל גרימת נזק לציוד המותקן ביחידות השונות  הספק .א
שאינם מתאימים או מאיכות , כתוצאה משימוש במוצרים שסופקו על ידו, באוניברסיטה

 .ודהיר
 

 בין היתר, למדפסתכלשהו בכל מקרה בו ייגרם נזק , מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל .ב
 אוניברסיטהלהספק מתחייב לספק , (טונר)כתוצאה מנזילה של ראש דיו או פיזור אבקה 

   .מזו שניזוקה הדגם מאותו חדשה מדפסת
 

הספק , י כל דין"אחר עפ לכל סעד, ובזכויות האוניברסיטה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .ג
לאספקת  הספקעקב הפרת התחייבות  הגרם ליייפצה את האוניברסיטה על כל נזק ש

לרבות פיצוי בגין הפרש המחיר , או בהתאם להזמנה3המוצרים לאוניברסיטה במועד ו
אם שילמה מחיר העולה על , הספקששילמה האוניברסיטה בגין רכישת אותו מוצר שלא מן 

 .הספקוניברסיטה משלמת אילו רכשה אותו מן המחיר שהיתה הא

 

 שהספקכל סכום , אם תחוב, לספקהאוניברסיטה תהא זכאית לקזז מן הסכומים שתחוב  .ד
 .חייב לה מכל עילה או סיבה שהיא

 
הספק מתחייב לשפות את , זה ובנוסף לו הסכםמבלי לפגוע בכל דבר אחר האמור ב .ה

או הוצאה 3בגין כל נזק ו, אוניברסיטההמיד לפי דרישתה הראשונה של , האוניברסיטה
נציגיה ואשר האחריות או 3אחר ו' או כל צד ג3תלמידיה ואו 3או למי מעובדיה ו3שייגרמו לה ו

 .או מי מטעמו3ו על הספק -בין על פי הסכם זה ובין על פי דין כלשהו  -לגביהם מוטלת 
 

 ערבות ביצוע ./2
 

מתחייב הספק להפקיד בידי , לפי חוזה זהשל הספק  ולהבטחת כל אחת ואחת מהתחייבויותי .א
ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה , במעמד חתימת הצדדים על חוזה זה, האוניברסיטה

וצמודה למדד המחירים ( שקלים חדשים ת אלפיםעשר)₪  18,888ס של "וחתומה כדין ע
ד של תוקפה של הערבות הבנקאית יהא למוע. לצרכן מיום חתימתה ועד ליום מימושה בפועל

הערבות הבנקאית תהא ערוכה ומנוסחת . ימים מתום תקופת ההתקשרות על פי החוזה 98
 .למסמכי המכרז גכמסמך שצורף " כתב ערבות בנקאית"במדויק בהתאם לנוסח 

 
האוניברסיטה תהיה רשאית לממש הערבות כל אימת שהספק הפר הסכם זה בהפרה כלשהי  .ב

 .רש לכךימים מיום שנד 9ולא תיקן ההפרה תוך 
 

 ביטול ההסכם .24
 

בין אם התחיל , לא עמד הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא .א
ימי עבודה מקבלת  10ולא תיקן את ההפרה תוך , באספקת הטובין ובין אם טרם החל בכך

האוניברסיטה תהא רשאית להפסיק מיידית את , התראה בכתב מאת האוניברסיטה
ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי , או כל חלק ממנה, ספקההתקשרות עם ה

 .לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין

 
ברסיטה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות האוני, הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית .ב

את ההסכם וזאת מבלי לגרוע  או כל חלק ממנה בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל
 .מכל זכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין
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מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך באספקת הטובין אשר הוזמנו על ידי בכל  .ג
במקרה זה האוניברסיטה תודיע . אלא אם כן החליטה האוניברסיטה אחרת, האוניברסיטה

 .בכתב על כך לספק
 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות האוניברסיטה לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי  .ד
 . כל דין בגין ההפרה

 
 איסור הסבה לאחרים .25

 
או זכויותיו 3או לשעבד את חובותיו ו3או למכור ו3או להסב ו3הספק לא יהא רשאי להעביר ו .א

אלא אם קיבל הסכמתה בכתב ומראש , חריםאו לא3לאחר ו, כולן או מקצתן, על פי הסכם זה
 .של האוניברסיטה לעשות כן

 
מובהר כי , או יחידיו כאמור3במידה ותאשר האוניברסיטה ביצוע על ידי אחר מטעם הספק ו .ב

או על יחידיו ויחולו 3או יחידיו לפי הסכם זה ימשיכו לחול על הספק ו3כל חובותיו של הספק ו
ים לוודא ולגרום לכך כי 3או יחידיו מתחייב3עמו והספק ובנוסף גם על אותו גוף או אדם מט

 . אותו גוף או אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי ההסכם
 

, שהוא' יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג, והוא בלבד, במקרה זה מובהר כי הספק .ג
שהוא בקשר ' ד גאו לכל צ3או לספק ו3שיגרם למזמין ו, ישיר או עקיף, או הפסד3בגין כל נזק ו

 .או כל חלק מהן, נשוא ההסכם" השירות"עם ביצוע 
 

או שינוי הרכב השותפים וחלקם 3העברת מניות ו, מ או שותפות רשומה"היה הספק חברה בע .ד
 .לעיל' ק א"בשותפות יהווה הפרת הוראות ס

 
 .תיחשב להפרה יסודית של ההסכם תתי סעיפיוהפרת סעיף זה על כל  .ה
 

 סמכות שיפוט .26
 
או  3המשפט המוסמכים בחיפה יהיו בתי המשפט היחידים המוסמכים לדון בכל תובענה ו בתי 

  .הליך משפטי אחר בין הצדדים להסכם זה בכל ענין הקשור לו
  

 הודעות .27
 
יימסרו ביד או יישלחו , או התראה שישלחו מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה3כל הודעה ו 

על פי מעני הצדדים הנקובים בראש ( אם מראשכשדמי הדואר משולמים במלו)בדואר רשום 
ויראו כל הודעה או , (או כל מעם אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב)הסכם זה 

י צד להסכם זה למשנהו בדואר "כל הודעה אשר תישלח ע. התראה כאמור כאילו נמסרו
 .שעות ממשלוחה 92רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 
 
 

 דדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעילולראיה באו הצ
 
 

______________________     _____________________ 
 הספק      אוניברסיטת חיפה 
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 :נספחי ההסכם                       
 

 .ראשי דיו והדפסה מקוריים, מחירון לטונרים -א
 

 .ראשי דיו והדפסה ממוחזרים, מחירון לטונרים -ב
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 'אנספח  
 מחירון-ראשי דיו והדפסה מקוריים0 רשימת טונרים

 
  

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     30 זוג KX-A136טונר לפקס פנסוניק דגם  5121 1

2 5131 
-C3903A 5P-5MPדגם  HPטונר למדפסת 

6P-6 5 'יח     

     30 'יח שחור-54615A 850דגם  HPדיו למדפסת  5150 3

4 5151 
-C-1823D 720/890Cדגם  HPדיו למדפסת 

     5 'יח צבע

     15 'יח שחור-54616A 500דגם  HPדיו למדפסת  5152 5

     5 'יח C4096A 2100TNדגם  HPטונר למדפסת  9562 6

     30 'יח צבע-C6578Dדגם  HPסת דיו למדפ 10032 7

     10 'יח שחור- C6615Aדגם  HPדיו למדפסת  11015 8

     5 'יח UG 3350דגם UF585טונר לפקסימיליה   11555 9

     10 'יח C8061Xדגם  HP 1444טונר למדפסת  13534 10

11 13674 
 PANASONIC UG-3221טונר לפקסימיליה 

UF-490 10 'יח     

     5 'יח שחור- BCI 3EBKדגם  CANONדיו למדפסת  14476 12

     20 'יח C4092Aדגם  HP 4444טונר למדפסת  14805 13

     40 'יח 7818A 3420דגם   HPדיו שחור למדפסת  15074 14

     10 'יח 7817A 3420דגם   HPדיו צבעוני למדפסת  15075 15

     10 'יח C4844Aדגם  HPדיו שחור למדפסת  15146 16

     10 'יח C4838Aדגם  HPדיו צהוב למדפסת  15147 17

     10 'יח C7115A 3330דגם  HPטונר למדפסת  15287 18

     10 'יח Q1338דגם  HP 1144טונר למדפסת  15354 19

     60 'יח C6656דגם  HP2210דיו שחור למדפסת  15593 20

     20 'יח C6657ם דג HP2210דיו צבעוני למדפסת  15594 21

22 16214 
 HP4600Nטונר צהוב למדפסת לייזר צבעונית 

     10 'יח  C9722Aדגם 
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  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     15 'יח Q2610Aדגם  HPטונר למדפסת  16365 23

     15 'יח Q2613Xדגם  HP 4044טונר למדפסת  16374 24

25 16826 
 PANASONICלפקסימיליה  A84Eתוף דגם 
KX-512 10 'יח     

     10 'יח שחור - Q2670Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17135 26

     10 'יח כחול - Q2671Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17136 27

     10 'יח צהוב - Q2672Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17137 28

     10 'יח אדום - Q2673Aדגם  HP 0544טונר למדפסת  17138 29

     70 'יח Q2612Aדגם  HPטונר למדפסת  17245 30

31 17261 
-PANASONIC  KXטונר לפקסימיליה דגם 

FL512CX  A83E 20 'יח     

 10 'יח 0114דגם  XEROXטונר למדפסת  17611 32
  

     10 'יח Q6511A HP 2420טונר למדפסת דגם  17776 33

     40 'יח HP 6213משולבת  למדפסת 404ראש דיו  17922 34

35 18093 
-PANASONIC UFתוף לטונר לפקסימיליה 

     10 'יח 490

     25 'יח Q5949Aדגם  HPטונר למדפסת  18158 36

     10 'יח SAMSUNG 1740טונר למדפסת  18327 37

     10 'יח HP 1044טונר למדפסת דגם  18342 38

     10 'יח C9396Aדגם  HPראש דיו שחור למדפסת  18554 39

     10 'יח C9391Aדגם  HPראש דיו כחול למדפסת  18555 40

     10 'יח C9392Aדגם  HPראש דיו אדום למדפסת  18556 41

     10 'יח C9393Aדגם  HPראש דיו צהוב למדפסת  18557 42

     10 'יח C9361Hדגם   HP 5443דיו צבעוני  למדפסת   18636 43

     10 'יח C9362Hדגם  HP 5443דיו שחור למדפסת   18637 44

     15 'יח Q6000Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  18680 45

     10 'יח Q6002Aדגם  HPטונר צהוב  למדפסת  18681 46

     10 'יח Q6001Aדגם   HPטונר כחול  למדפסת  18682 47

     10 'יח Q6003Aדגם  HPטונר אדום  למדפסת  18683 48

49 18717 
 XEROX 6120Nטונר צהוב  למדפסת 

     10 'יח 

 30 'יח C9351דגם  HPדיו שחור למדפסת   18842 50
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'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     40 'יח C9352דגם  HPדיו צבעוני למדפסת  18843 51

     60 'יח צבעוני - 401דגם  HPו למדפסת די 18885 52

     90 'יח שחור - 404דגם  HPדיו למדפסת  18886 53

     20 'יח XEROX PHASER 855דיו צבעוני למדפסת  18929 54

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע שחור למדפסת  19167 55

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע כחול למדפסת  19168 56

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע צהוב למדפסת  19169 57

     5 'יח HP 2840מחסנית צבע אדום למדפסת  19170 58

     5 'יח HP 2840תוף הדמיה למדפסת  19171 59

     10 'יח XEROX 3122טונר  למדפסת  19316 60

     10 'יח CL-41דגם  CANONדיו צבעוני למדפסת  19458 61

     10 'יח OKI 1444דפסת טונר למ 19524 62

     25 'יח C936דגם  HP D4163דיו שחור למדפסת   19525 63

     10 'יח LC900Mדגם  BROTHERדיו למדפסת  19609 64

     10 'יח LC900Cדגם  BROTHERדיו למדפסת  19610 65

     10 'יח LC900Vדגם  BROTHERדיו למדפסת  19611 66

     15 'יח LC900M BKדגם  BROTHERדיו למדפסת  19612 67

     30 'יח Q7553Aדגם  HPטונר למדפסת  19801 68

     10 'יח C8719דגם  HPדיו שחור למדפסת  19811 69

     10 'יח C8773דגם  HPדיו צהוב למדפסת  19812 70

     10 'יח C8774דגם  HPדיו ציאן בהיר למדפסת  19813 71

     10 'יח C8771דגם  HPפסת דיו ציאן למד 19814 72

     10 'יח C8775דגם  HPדיו מגנטה בהיר למדפסת  19815 73

     10 'יח C8772דגם  HPדיו מגנטה למדפסת  19816 74

     20 'יח FX-10 MF4150דגם   CANONטונר למדפסת  19904 75

     15 'יח Q7551Aדגם  HPטונר למדפסת  19962 76

77 19973 
-PANASONIC KXקסימיליה דגם טונר לפ
FA83E 10 'יח 

  
 10 'יח CLI-8BKדגם  HPטונר שחור למדפסת  20134 78

  



 43עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש
 

     10 'יח CLI-8Cדגם  HPטונר כחול למדפסת  20135 79

     10 'יח CLI-8Mדגם  HPטונר אדום למדפסת  20136 80

     10 'יח CLI-8Yדגם  HPטונר  צהוב למדפסת  20137 81

     15 'יח PGI-5BKדגם  HPטונר שחור למדפסת  20166 82

     10 'יח BROTHER TN2000טונר למדפסת  20373 83

     10 'יח BROTHER  DR2000תוף למדפסת  20381 84

     10 'יח HP7551Xדגם  HPטונר למדפסת  20561 85

     30 'יח HL 2030דגם  BROTHERטונר למדפסת  20661 86

87 20690 
דגם  SAMSUNGטונר למדפסת 
SCX5530FN 5 'יח     

     20 'יח LC10דגם  BROTHERנטה למדפסת 'דיו מג 20731 88

     15 'יח Lדגם  BROTHERדיו כחול ציאן למדפסת  20732 89

     15 'יח LC1000דגם  BROTHERדיו צהוב למדפסת  20733 90

     30 'יח LC1000דגם  BROTHERדיו שחור למדפסת  20734 91

     15 'יח CB335Hדגם  HPדיו שחור למדפסת  20823 92

93 21005 
דגם  HPצהוב למדפסת /כחול/ראש דיו אדום

C9382A 10 'יח     

     10 'יח C9381דגם  HPראש דיו שחור למדפסת  21006 94

     30 'יח CB 436Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  21235 95

     20 'יח CB323HEדגם   HPדיו  כחול למדפסת  21238 96

     20 'יח CB324HEדגם   HPנטה למדפסת 'דיו  מג 21239 97

     20 'יח CB325HEדגם   HPדיו  צהוב למדפסת  21240 98

     10 'חי CC6400Nדגם  HPדיו שחור למדפסת  21274 99

     10 'יח CC643Hדגם  HPדיו צבעוני למדפסת  21275 100

     10 'יח CB338HEדגם  HPדיו צבעוני  למדפסת  21280 101

     10 'יח CB336HEדגם  HPדיו שחור  למדפסת  21281 102

103 21341 
-PANASONIC KXטונר לפקסימיליה דגם 

FA75A 10 'יח     

 10 'יח Q6470Aדגם  HPמדפסת טונר שחור ל 21399 104
  

 10 'יח Q7561Aדגם  HPטונר ציאן למדפסת  21406 105
  

     5 'יח Q5950Aדגם  HPטונר שחור למדפסת  21562 106



 44עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח Q5951Aדגם  HPטונר כחול למדפסת  21563 107

     10 'יח Q5952Aדגם  HPטונר צהוב  למדפסת  21564 108

     10 'יח Q5953Aדגם  HPטונר אדום למדפסת  21565 109

     30 'יח HP 656מדפסת   144ראש דיו מקורי צבעוני  21568 110

     30 'יח HP 651מדפסת  144ראש דיו מקורי שחור  21570 111

     10 'יח Q7563Aדגם  HPנר ורוד למדפסת טו 21586 112

113 21588 
דגם  SAMSUNGטונר אדום למדפסת 

CLPM300A 5 'יח     

114 21589 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

CLPK300A 10 'יח     

115 21590 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב למדפסת 

CLPY300A 5 'יח     

116 21591 
גם ד SAMSUNGטונר ציאן למדפסת  

CLPC300A 5 'יח     

     10 'יח XEROX 6110טונר צהוב למדפסת  21596 117

     10 'יח HL 2035דגם  BROTHERטונר למדפסת  21598 118

     30 'יח CC641HEמדגם   414XLראש דיו שחור  21609 119

     30 'יח CC644HEמדגם   414XLראש דיו צבעוני   21610 120

121 21909 
דגם  HPלמדפסת  114XLו שחור ראש די

CD975E 30 'יח     

122 21910 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו כחול 

CD972E 30 'יח     

123 21911 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו אדום 

CD973E 30 'יח     

124 21912 
דגם  HPלמדפסת  114XLראש דיו צהוב 

CD974E 30 'יח     

     30 'יח CC364Aדגם  HPת דיו שחור למדפס 21943 125

     20 'יח CB322HEדגם   HPדיו  שחור למדפסת  21954 126

     30 'יח CE505Aדגם  HPטונר למדפסת  21963 127

128 21966 
 01Xדגם  LEXMARKראש דיו שחור למדפסת 

     10 'יח 7350

121 21967 
דגם   LEXMARKראש דיו צבע למדפסת 

8054 05X     10 'יח     

104 21976 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

CLTK409S 30 'יח 
  

131 21978 
דגם  SAMSUNGטונר אדום למדפסת 

CLTM409S 30 'יח 
  

132 21979 
דגם  SAMSUNGטונר כחול למדפסת 

CLTC409S 30 'יח     

133 21980 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב למדפסת 

CLTY409S 30 'יח 
  



 45עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     30 'יח HP J6413למדפסת  414XLראש דיו שחור  22006 134

     30 'יח HP J6413למדפסת  414XLראש דיו צבעוני  22007 135

     30 'יח CB321HEדגם  HPדיו שחור למדפסת  22044 136

     20 'יח CB 435Aדגם  HPשחור למדפסת  טונר 22091 137

     20 'יח C8721Aדגם  HPדיו שחור למדפסת  22123 138

     20 'יח PG-37דגם  CANONדיו שחור למדפסת  22195 139

     20 'יח CL-38דגם  CANONדיו צבעוני למדפסת  22196 140

     20 'יח CB543דגם  HPדיו אדום למדפסת  22215 141

     20 'יח CB542דגם  HPדיו צהוב למדפסת  22216 142

     20 'יח CB541דגם  HPדיו כחול למדפסת  22217 143

     20 'יח CB540דגם  HPדיו שחורלמדפסת  22218 144

     10 'יח XEROX 3150טונר שחור  למדפסת  22228 145

     10 'יח BROTHERלמדפסת  TN-3230טונר שחור  22268 146

     10 'יח שחור C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22366 147

     10 'יח כחול C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22367 148

     10 'יח אדום C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22368 149

     10 'יח צהוב C309דגם  HPראש דיו למדפסת  22369 150

151 22390 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת 

SCX48 10 'יח     

     10 'יח ML347דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת  22395 152

     10 'יח ML2240דגם  SAMSUNGטונר למדפסת  22493 153

     10 'יח LC980 BKדגם  BROTHERדיו למדפסת  22625 154

     10 'יח LC980 Yדגם  BROTHERדיו למדפסת  22627 155

 
     10 'יח LC980 Cדגם  BROTHERדיו למדפסת  22628 156

 10 'יח LC980 Mדגם  BROTHERדיו למדפסת  22629 157
  

158 22649 
 Pro 8000 HPלמדפסת   C9406Aטונר שחור 

Office  10 'יח     

     10 'יח OKI B430dnלמדפסת טונר שחור   22654 159

 10 'יח SAMSUNG 1454/1455טונר למדפסת  22699 160
  

 10 'יח Xerox 6280nטונר צבעוני עבור מדפסת   22763 161
  



 46עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח Xerox 6280nטונר שחור עבור מדפסת   22764 162

     10 'יח JET PR  7444טונר צבעוני למדפסת מסוג  22770 163

164 22784 
דגם  SAMSUNGטונר למדפסת 
SCX4824FN 5 'יח     

     10 'יח HP 8000ראש דיו צבעוני  סט מדפסת  22852 165

     5 'יח HP 5000למדפסת  C4906Aראש דיו שחור  23014 166

     5 'יח HP 7544למדפסת   C4907AEראש דיו ציאן  23015 167

168 23016 
 7544למדפסת   C4908AEראש דיו מגנטה 

HP 5 'יח     

     5 'יח HP 7544למדפסת  C4909AEראש דיו צהוב  23017 169

170 23232 
דגם  HP2320FXIטונר שחור למדפסת 

CC530A 5 'יח     

171 23233 
דגם  HP2320FXIטונר כחול למדפסת 

CC531A 5 'יח     

172 23234 
דגם  HP2320FXIטונר צהוב למדפסת 

CC531A 5 'יח     

173 23235 
דגם  HP2320FXIטונר אדום למדפסת 

CC531A 5 'יח     

174 23236 
דגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

175 23237 
דגם  SAMSUNGטונר מגנטה מדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

176 23238 
דגם  SAMSUNGטונר שחור למדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

177 23239 
דגם  SAMSUNGטונר כחול למדפסת לייזר 

CLP660 5 'יח     

     5 'יח 0144דגם  XEROXטונר למדפסת  23246 178

     5 'יח XEROX 0414טונר למדפסת  23321 179

180 23322 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

K508L 5 'יח     

181 23323 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר כחול מדפסת  

C508L 5 'יח     

181 23325 
-CLTדגם  SAMSUNGטונר אדום מדפסת  

C508L 5 'יח     

183 
23329 

-CLTדגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת  
C508L 5 'יח 

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר שחור למדפסת  23410 184

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר צהוב למדפסת  23411 185

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר מגנטה למדפסת  23412 186

  
 5 'יח BROTHER 1414טונר כחול למדפסת  23413 187

  

188 23425 
-MLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

D104S 5 'יח 
  



 47עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

       

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

183 
23329 

-CLTדגם  SAMSUNGטונר צהוב מדפסת  
C508L 5 'יח     

     5 'יח BROTHER 1414טונר שחור למדפסת  23410 184

     5 'יח BROTHER 1414טונר צהוב למדפסת  23411 185

     5 'יח BROTHER 1414טונר מגנטה למדפסת  23412 186

     5 'יח BROTHER 1414טונר כחול למדפסת  23413 187

188 23425 
-MLTדגם  SAMSUNGטונר שחור מדפסת  

D104S 5 'יח     

189 23485 
דף  1445Xדגם  HPלמדפסת  טונר מגנטי

     5 'יח 440444

190 23486 
דף  1445Xדגם  HPטונר מגנטי למדפסת 

     5 'יח 110444

191 23539 
דגם  LEXMARK 4474טונר שחור למדפסת 

44N021 5 'יח     

     5 'יח LEXMARK 4474טונר צבעוני למדפסת  23540 192

193 23574 
גם ד SAMSUNGטונר מקורי למדפסת 

5605FN 5 'יח     

     5 'יח XEROX 3120טונר  למדפסת  23592 194

     5 'יח HP LAZERJET 1300טונר למדפסת  23593 195

196 23621 
-SAMSUNG SCXטונר לפקסימיליה דגם 

     5 'יח 5530

197 23699 
 BROTHER MFC-7320ראש דיו  למדפסת 

TN2120 5 'יח     

     5 'יח UF-5100דגם  PANASONIC טונר למדפסת 23722 198

     10 'יח 1814D5דגם  SAMSUNGטונר למדפסת  23874 199

200 23899 
 XEROX WorkCenterטונר למדפסת 

3220V-DN 5 'יח     

     10 'יח SAMSUNG 209Lטונר למדפסת  23913 201

     5 'יח FX-10דגם  CAN0N L-140טונר לפקסימיליה  23914 202

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר אדום למדפסת  24033 203

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר אדום למדפסת  24034 204

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר צהוב למדפסת  24035 205

     15 'יח SAMSUNG CLX 3185טונר שחור למדפסת  24036 206

     20 'יח CE285A 1102Pדגם  HPטונר למדפסת  24042 207

   5 'יח ML-3561DNדגם  SAMSUNGטונר למדפסת  24043 208
 



 48עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     10 'יח ML2851NDדגם  SAMSUNGטונר למדפסת  24067 209

210 24210 
מקט  0144/0114דגם  XEROX-טונר ל

446r01487 5 'יח     

211 24399 
 BROTHERראש דיו שחור למדפסת 

LC1100BK 20 'יח     

212 24405 
 BROTHERראש דיו  צהוב למדפסת  

LC1100Y 20 'יח     

213 24406 
 BROTHERראש דיו  כחול למדפסת  

LC1100C 20 'יח     

214 24407 
 BROTHERראש דיו  אדום למדפסת  

LC1100M 20 'יח     

215 24545 
למדפסת  411XLCH563HEראש דיו שחור 

HP 1000 10 'יח     

216 24546 
 HPמדפסת  411XL CH561HEראש דיו צבע 

     10 'יח 1000

217 24547 
דגם  SAMSUNG 3310NDטונר למדפסת 

MLTD205L 30 'יח     

218 24583 
 HPלמדפסת  CE320Aראש דיו שחור 

CP1525N 10 'יח     

219 24584 
 HPלמדפסת  CE321A' ראש דיו כחול צ

CP1525N 10 'יח     

220 24585 
 HPלמדפסת  CE323Aראש דיו אדום מג 

CP1525N 10 'יח     

221 24586 
 HPלמדפסת  CE322Aראש דיו צהוב 

CP1525N 10 'יח     

222 24589 
  SAMSUNGלמדפסת  D205Eטונר   

ML3710ND 10 'יח     

223 24637 
 BROTHER MFCJ265Wסת שחור טונר מדפ

LC985BK 10 'יח     

224 24638 
 BROTHER MFCJ265Wטונר מדפסת ציאן 

LC985C 10 'יח     

225 24639 
 BROTHER MFCJ265Wנט 'טונר מדפסת מג

LC985M 10 'יח     

226 24640 
 BROTHER MFCJ265Wטונר מדפסת צהוב 

LC985Y 10 'יח     

227 24641 
 HPלמדפסת  C8719HE177ראש דיו שחור 

C7283 10 'יח     

228 24642 
 HPלמדפסת  C8775HE177נט 'ראש דיו מג

C7283 5 'יח     

229 24643 
 HPלמדפסת  C8773HE177יאן 'ראש דיו צ

C7283 5 'יח     

230 24644 
 HPלמדפסת  C8773HE177ראש דיו צהוב 

C7283 5 'יח     

231 24666 
דגם  SAMSUNGML1640טונר למדפסת 
MLT D-108S 10 'יח     

232 24684 
דגם  CANON MX320' ראש דיו שחור למדפ

PG512 10 'יח     

233 24685 
דגם  CANON MX320' ראש דיו צבע למדפ

CL511 10 'יח 
  



 49עמוד  [הקלד טקסט]_________________: חתימה וחותמת המציע
 

 
'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש
 

234 24698 
 XEROXלמדפסת  446R01604ור טונר שח

     15 'יח 6505

235 24699 
 XEROXלמדפסת  446R01601טונר צהוב 

     15 'יח 6505

236 24700 
 XEROXלמדפסת  446R01602טונר ציאן 

     15 'יח 6505

237 24711 
 XEROXלמדפסת  446R01603נטה 'טונר מג

     15 'יח 6505

     20 'יח CE278Aגם ד HP 4566טונר למדפסת  24746 238

239 24747 
-CE390A' דג HP LaserJ Ente600' טונר מד

     20 'יח מק

     10 'יח CE505Xדגם  HP 1455טונר למדפסת  24752 240

     10 'יח CE505XDדגם  HP 1455טונר למדפסת  24753 241

242 24818 
 HPLaserJet P4015Dnטונר למדפסת 

     10 'יח CC364Xדגם

243 25014 
  SAMSUNGטונר  מקורי למדפסת 

SCX5637FR 10 'יח     

244 25197 
 -ל-TN 325/315 4Kשחור  BROTHERטונר 
     10 'יח 6444

     10 'יח TN 325/315 3.5Kנטה 'מג BROTHERטונר  25198 245

     10 'יח TN 325/315 3.5Kצהוב  BROTHERטונר  25199 246

     10 'יח TN 325/315 3.5Kכחול  BROTHERטונר  25200 247

248 25453 
 CANON SUPER G3למדפסת  FX10טונר 

MF 4150 10 'יח     

249 25515 
 SAMSUNGלמדפסת לייזר  440טונר 

4729PD 10 'יח     

     10 'יח PGI9C CANON IX7000דיו כחול למדפסת  25581 250

     10 'יח PGI9M CANON IX7000דיו אדום למדפסת  25582 251

     10 'יח PGI7BK CANON IX7000דיו שחור למדפסת  25583 252

     10 'יח PGI9Y CANON IX7000דיו צהוב למדפסת  25586 253

254 25656 
 LASERJET PRO M451NWטונר שחור 

HP410 10 'יח     

255 25657 
 LASERJET PRO M451NWטונר כחול 
HP411A 10 'יח     

256 25660 
 LASERJET PRO M451NWטונר צהוב 
HP412A 10 'יח     

257 25661 
 LASERJET PRO M451NWטונר אדום 

HP413A 10 'יח     

258 25662 
 HP OFFICE JET PRO 8100טונר שחור 

 10 'יח 950
  

259 25921 
 XEROXלמדפסת  446RO1632טונר אדום 

     10 'יח 6000
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'מס   'יח תאור הפריט ט"מק 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

260 25922 
 XEROXלמדפסת  446RO1633טונר צהוב 

     10 'יח 6000

261 25923 
 XEROXלמדפסת  446RO1631טונר כחול 

     10 'יח 6000

262 25924 
 XEROXלמדפסת  446RO1634טונר שחור 

     10 'יח 6000

     10 'יח BROTHER HL2240למדפסת  TN2220טונר  25942 263

264 25988 
 HP OFFICE JET PRO CNO48Aטונר צהוב 

951XL 10 'יח     

265 25989 
 HP OFFICE JET PRO CNO46Aטונר כחול 

951XL 10 'יח     

266 25990 
 HP OFFICE JET PRO CNO47Aטונר אדום 

951XL 10 'יח     

267 26000 
 CANON PRIXMAמדפסת  CL513טונר צבע 

MX360 10 'יח     

268 26144 
 SAMSUNGטונר שחור תואם מדפסת 

CLP660 20 'יח 
  

269 26461 
ל  HPCN053Aשחור  101XLראש דיו 

6844HP   10 'יח     

     10 'יח    6844HPל  HPCN055Aאדום  100XLראש דיו  26462 270

     10 'יח    6844HPל  HPCN056Aצהוב  100XLראש דיו  26463 271

     10 'יח    6844HPל  HPCN054Aכחול  100XLראש דיו  26464 272

     10 'יח HP940XL C4906AEראש דיו שחור  26502 273

     10 'יח HP940XL C4909AEראש דיו צהוב  26503 274

     10 'יח HP940XL C4908AEראש דיו אדום  26504 275

     10 'יח HP940XL C4907AEראש דיו כחול  26505 276

277 26593 
למדפס  MLT-D105Lטונר חלופי  

SAMSUNG 1915 10 'יח     

278 26589 
למדפסת  CLT-Y406Sטונר צהוב 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

279 26590 
למדפסת  CLT-M406Sטונר אדום 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

280 26591 
למדפסת  CLT-C406Sטונר כחול 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

281 26592 
למדפסת  CLT-K406Sטונר שחור 

SAMSUNG 3305 10 'יח     

282 26593 
למדפס  MLT-D105Lטונר חלופי  

SAMSUNG 1915 10 'יח     

     10 'יח SAMSUNG MLT-D101Sטונר  26612 283

284 26688 
למדפסת  HPCE323Aינטה 'טונר מג

HP1525/1415 10 'יח 
  

285 26689 
 HPלמדפסות  HPCE322Aטונר צהוב 

     10 'יח 1525/1415
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 יחידה  הפריטתאור 

כמות 
שנתית 

 משוערת 

' מחיר יח
מ "כולל מע

 מ"כ כולל מע"סה ח"בש

 ראש דיו משומש/החזרת טונר
     044 'יח 
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' מחיר יח
מ "כולל מע

 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

286 26690 
 HPלמדפסות  HPCE321Aטונר ציאן 

     10 'יח 1525/1415

287 26691 
 HPלמדפסות  HPCE320Aטונר שחור 
     10 'יח 1525/1415

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1281דיו שחור  26717 288

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1282דיו כחול  26718 289

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1283דיו אדום  26719 290

     10 'יח SX130למדפסת  EPSON T1284דיו צהוב  26720 291

     10 'יח HP CE255Xטונר שחור  26835 292
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 רשימת טונרים ממוחזרים  -' נספח ב
 
 
 
 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

מחיר 
' יח

כולל 
מ "מע
 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

     20 'יח C4127X 4ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  12764 1

     10 'יח C4129X 5ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  12765 2

3 12779 
 54615Aממוחזר דגם  HPדיו שחור למדפסת 

     30 'יח 850

     40 'יח C65780 970ממוחזר  HPדיו צבעוני למדפסת  14119 4

5 15091 
דגם  -צבעוני-ממוחזר HPדיו למדפסת 

C6625A 30 'יח     

     10 ' יח C8061X 4100ממוחזר דגם  HPטונר למדפסת  16139 6

     30 'יח C6656ראש דיו שחור ממוחזר דגם  17688 7

     20 'יח C6657ראש דיו צבעוני ממוחזר דגם  17689 8

9 18156 
דגם  HP1320טונר ממוחזר למדפסת 

Q5949A 20 'יח     

     10 'יח Q5949Xדגם  HP1320טונר ממוחזר למדפסת  18157 10

     50 'יח 1641דגם  HP 1020טונר ממוחזר למדפסת  18370 11

 10  'יח 0114דגם  XEROXטונר חלופי למדפסת  18575 12
  

     10 'יח 8714דגם    BROTHERטונר חליפי למדפסת  18777 13

     10 'יח 0446דגם  XEROXטונר חליפי למדפסת  18818 14

     10 'יח Q7553Xדגם  HPטונר תואם למדפסת  20314 15

16 20691 
דגם  SAMSUNGטונר חלופי למדפסת 

SCX5530FN 30 'יח     

     20 'יח 144XLראש דיו ממוחזר שחור  21569 17

     20 'יח 144ראש דיו ממוחזר ציבעוני  21571 18

19 22223 
דגם SAMSUNGטונר שחור חלופי למדפסת 

ML3051 10 'יח     

     10 'יח Q7551Xדגם  HPמוחזר למדפסת טונר מ 22490 20

21 22898 
 SAMSUN SF-560Rטונר לפקס דגם 

     5 'יח (ממוחזר)

22 23573 
דגם  SAMSUNGטונר חלופי למדפסת 

5605FN 5 'יח     
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 יחידה  תאור הפריט
כמות שנתית 

 משוערת 
כולל ' מחיר יח

 מ"כ כולל מע"סה ח"מ בש"מע

 ראש דיו משומש/ונרהחזרת ט
     044 'יח 

 

  'יח תאור הפריט ט"מק 'מס

כמות 
שנתית 

 משוערת 

מחיר 
' יח

כולל 
מ "מע
 ח"בש

כ "סה
כולל 

 מ"מע

10 23575 
דגם  SAMSUNGטונר חליפי למדפסת 

SCX4828 10 'יח     

24 23581 
דגם  PHASER XEROXטונר חילופי למדפסת 

     5 'יח 0144

     5 'יח Q7551Aדגם  HPטונר ממוחזר למדפסת  24487 25

26 24748 
-CE390A' דג HP LaserJ Ente600' טונר מד
     5 'יח ממוחזר

27 24832 
דגם   HP4015Xטונר ממוחזר למדפסת 

CC364X 5 'יח     

28 24962 
דגם SAMSUNG SCX 5835טונר ממוחזר 
MLTD208L 20 'יח     

29 25015 
  SAMSUNGטונר  ממוחזר למדפסת 

SCX5637FR 10 'יח     

     10 'יח samsung ml3471טונר ממוחזר למדפסת  25262 30

     10 'יח  BROTHERלמדפסת TN2220טונר שחור תואם  25965 31

     10 'יח CE278A HP 1566טונר ממוחזר למדפסת  26228 32

33 26294 
 MLT D205Lטונר חלופי למדפסות 

SAMSUNG 10 'יח     

     10 'יח HP CE285Aטונר חלופי  26458 34

35 27277 
 HPCE323Aינטה חלופי 'טונר מג

 10 'יח HP1525/1415ל
  

36  27278 
 HPל HPCE322Aטונר צהוב חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

37 27279 
 HPל HPCE321Aטונר ציאן חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

38 27280 
 HPל HPCE320Aטונר שחור חלופי 

 10 'יח 1525/1415
  

39 27459 
 SAMSUNGטונר ממוחזר למדפסת 

ML2851ND 10 'יח 
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