15.8.2019

הנדון :בקשה להצעת מחיר (בל"ה) עבור מחשבים ומסכים למשרדי המועצה
ולמוסדות החינוך
 .1אופן הגשת ההצעה:
 1.1ההצעה תכלול את מסמך זה ותיחתם בכל עמוד (לרבות מסמך זה) ע"י מורשה
החתימה של המציע .את ההצעה יש להגיש למייל . mankal@oranit.org.il :
תאריך אחרון להגשה .21.6.2020 :
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
 1.2.1מפרט יצרן של המוצרים המוצעים.
 1.2.2אישור מרשות המיסים ו/או מרו"ח כי המציע מנהל ספרים כחוק.
 1.2.3תעודת עוסק מורשה או אישור מרשם החברות.
 1.2.4צילום המחאה ו/או אישור בנקאי על ניהול חשבון.
 1.2.5פרופיל חברה קצר המתמצת את עיסוקי החברה /העסק.
המציע מאשר בחתימתו כי הוא מסכים לפרסום הצעתו ע"י המועצה.
המועצה רשאית לבטל בכל עת את פנייתה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
המציע מצהיר כי יש בידיו את כלל הביטוחים הנדרשים לעניין חבות מעבידים וצד ג'.
תוקף ההצעה הינו  12חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשתה.

 .2מנגנון בחירת הזוכה:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

המועצה תבחן את הצעת המציע ע"פ התאמתה לדרישות מסמך זה (לרבות נספח א').
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המועצה תשקול בין היתר שיקולי איכות בהתאם למסמכים שהוגשו ולבדיקת
המועצה את האמור.
המועצה רשאית לקבל הצעה באופן חלקי ו/או לקבוע מס' זוכים לחלקים לביצוע
חלקי או מלא וביחד או לחוד.
המועצה אינה מתחייבת לממש כל סכום שהוא ,אלא ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
הכמות לרכישה בנספח א' הינה משוערת .לפיכך ,המועצה רשאית לרכוש כל כמות
של הפריטים המוצעים ובהתאם להזמנות רכש שתישלחנה לזוכה.
תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה מיום הודעת הזכייה לזוכה.

 2.8הסכום המרבי להתקשרות ע"ב בקשה זו לא יעלה ע"ס של  ₪ 70,000לא כולל מע"מ .

 .3ביצוע העבודה:
3.1
3.2
3.3
3.4

הזוכה יקבל הזמנת רכש חתומה ע"י מורשה החתימה של המועצה .המועצה לא
תכבד חשבונות של הזוכה במידה ולא יוצגו כנגד הזמנת רכש בהתאם.
ההזמנה תתקבל לא יאוחר מעשרה ימים מיום שליחת הזמנת הרכש לזוכה.
הזוכה יתקן כל הפרה ו/או סטייה מהכמות ו/או מהמפרט לא יאוחר משלושה ימים
מיום הודעת המועצה על האמור לעיל.
כל ערבות ו/או ביטוח כאמור בס' יהיו נתונים להפעלה ע"פ הצעה זו.

חתימת המציע_______________ :

 .4תשלום:
 4.1לאחר ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה ,יעביר הזוכה למזמינה חשבונית
מס בהתאם להזמנת הרכש.
 4.2מועד התשלום הינו שוטף .45 +

שם מלא של מורשה חתימה מטעם המציע
מס' עוסק מורשה
חתימה וחותמת
שם איש הקשר מטעם המציע
דוא"ל
דוא"ל איש הקשר מטעם המציע

על החתום :שם מלא של מורשה החתימה מטעם המציע מס' עוסק מורשה חתימה וחותמת שם איש
הקשר מטעם המציע טל' איש הקשר מטעם המציע דוא"ל איש הקשר מטעם המציע

*אין להוסיף הערות או לתקן את נוסח נספח זה.

חתימת המציע_______________ :

נספח א'
הצעת המחיר של המציע
לכבוד:
המועצה המקומית אורנית
שלום רב,
להלן הצעתנו נספח א :

המחירים כוללים מע"מ
מחשב נייח ( :ניתן להגיש הצעה על מחשב נייח שווה ערך – כפוף לאישור יועץ המחשוב של המועצה )
 Intel Core i3-9100 3.6GHzמעבד
 H310 ASUSלוח אם
 SSD 240GBכונן
 GB DDR4זיכרון 4
מחיר יחידה _____________ :
אחריות באתר___________ :
מסך מחשב:
מסך מחשב מבית  hpבגודל  "23.8מדגם  hp monitor "23.8 n246vכולל vga\dvi\hdmi vesa 1080X1920 16:9
מחיר יחידה__________:
אחריות באתר_________ :

חתימת המציע_______________ :

מחשב נייד דגם hp 340 G7 :
 G1-Intel® Quad Core™ i5מעבד : HP 340 G7 1035 :מחשב נייד דגם
GB DDR4זיכרון 8 :
GB SSDדיסק קשיח 256 :
''מסך 14 :
לא קיים  DVD :כונן
ac + Bluetooth 4.1אלחוטי  : Intel Graphics 620 802.11 :כרטיס מסך
 : Win 10 proמערכת הפעלה
משקל  1.5 :ק"ג
מחיר יחידה__________:
אחריות באתר_________ :
עמדת עגינה אוניברסלית לנייד
עמדת עגינה למחשב ניידHP USB
מחיר יחידה__________:

תוכנת אופיס
: Word, Excel, Outlook, PowerPoint ,כולל  Office Home and Business 2019תוכנת אופיס
רישיון בקופסה ללא מדיה להתקנה
מחיר יחידה__________:

חתימת המציע_______________ :

