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 כללי .1

  02-2016 מפרטת את ההנחיות לרכישת סורקים שולחנים במסגרת מכרז מרכזי מספר והודעה ז 

 :מוצרים הבאיםל, בהתייחס )להלן: "המכרז"( הלאספקת ציוד מולטימדי

   ."(סורק בינוני" )להלן:סורק שולחני בינוני  

   ."(קטןסורק " )להלן:סורק שולחני קטן  

   ."(גדולסורק " )להלן:סורק שולחני גדול  

 ."(H.Dסורק " )להלן: A4/A3 למסמכי  Heavy dutyסורק  

  .סורק אנכי 

 :המכרז במסגרת יסופקוש השירותים 

)להלן: "השירותים  3.2אספקת המוצרים למשרדים או לאתרי המשרד, בעלות המפורטת בסעיף  

 המבוקשים"(.

 שנים למוצרים ממועד האספקה. 5 - אספקת שירות תיקונים ואחריות ל 

 .3.3 אספקת שירותים נוספים למשרדים כמפורט בסעיף 

 להלן. 6מפורטים בסעיף  הספקפרטי  

במסגרת המכרז )הפקת הזמנות רכש( הינה כמפורט להלן )להלן: "תקופת  המוצריםרכישת  תקופת 

 :"(הרכש

 .2023בפברואר  28 עד לתאריךתתאפשר  ובינוניקטן הרכש לסורק תקופת  

 אפרילב 01 עד לתאריךתתאפשר  וסורק אנכי H.Dסורק  ,גדולסורק עבור תקופת הרכש  

2022. 

 מספר עבור סורקים שנרכשו במסגרת מכרז מרכזיתיקונים אחריות ו שירותבמסגרת המכרז, ניתן לרכוש  

 .5בהתאם למפורט בסעיף  ,20-2012

 ספקת כלל השירותים המבוקשים. אהעלויות הכרוכות בכל את  כוללהתשלום עבור רכישת מוצרים  

 . מהספק שאושר בהודעה זוהמשרדים מחויבים לרכוש את השירותים המבוקשים  

 .מוסף ערך מס כוללים אינם כל המחירים בהודעה זו 

 מטרת ההודעה 

 .הממשלה ויחידות הסמך ידי משרדי עלסורקים הרכישת תהליך את  ריהסדל

 הנחיות לביצוע .2

 מנהל לקוח 

טיפול למנהל לקוח מול המשרדים, אשר יהווה כתובת לכל עניין הקשור למימוש ההזמנות או  ימנה הספק

 להלן.  6פרטי מנהל הלקוח מופיעים בסעיף  למשרד. ובמוצרים שיסופק

 הזמנת השירותים המבוקשים 

 .אספקת הציוד והשירותהזמנת עבודה חתומה כנדרש לצורך נציג המשרד יעביר לספק  
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  לרבות: ,כלל הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה ורטויפבהזמנה  

 .הפריט והציוד הנלווהפירוט  .2.2.2.1

 .מקום ומועד הספקה נדרש .2.2.2.2

 לקבלת המוצרים.פרטי הנציג במשרד  .2.2.2.3

 פקס./ר אלקטרוניימי עבודה מיום קבלתה בדוא 3ספק תוך נציג המשרד יוודא קבלת אישור ה 

  הזמנה כל עוד לא סופקה ההזמנה פיזית למשרד.היוכל לבטל את נציג המשרד  

כשהמוצר ארוז  ,ימים מקבלתו 10להחזיר מוצר תוך  ,בתיאום עם הספק ,יוכל נציג המשרד 

את המוצר להחזיר  נציג המשרדבאחריות . באריזתו המקורית וללא כל פגם, מכל סיבה שהיא

 ,מעלות ההזמנה 95%הספק הזוכה יזכה את המשרד בעלות של  .בתיאום עם הספק הזוכה

 "(.דמי ביטול" :להלן) מעלות ההזמנה 5%וינכה 

 ה והתקנהספקא 

, אלא ממועד העברת ההזמנה לזוכה ימי עבודה 14תיעשה תוך למשרדים ספקת המוצרים א 

 בעת ביצוע ההזמנה. נציג המשרדסוכם אחרת מראש ובכתב עם אם 

לא יעמוד הספק במועד הנדרש, יהיה זכאי נציג המשרד לקבל מהספק מוצר דומה שבו במקרה  

 2.9הספק בפיצוי מוסכם כמפורט בסעיף  זמני עד אספקת והתקנת המוצר המוזמן. בנוסף, יחויב

 להלן.

. לבקשת נציג נארזה על ידי היצרןשקרטון מקורית כפי  תשהם ארוזים באריזכהמוצרים יסופקו  

קוד מוסכם כפי שינחה  בציון לא ציון שם המשרד אלאהמשרד, ניתן יהיה לספק מוצרים מסוימים ל

 נציג המשרד.

 :, במדבקה זו יופיעו הנתונים הבאיםכל ציוד שיסופק יסומן במדבקה 

 ומועד תום תקופת האחריות. מועד תחילת תקופת האחריות -תאריך האספקה  .2.3.4.1

 מספר המכרז והתיחור שבמסגרתו נרכש הציוד. .2.3.4.2

 .הספקמספר הטלפון של מרכז השירות של  .2.3.4.3

 .מספר סידורי, המזהה את הציוד במאגרי המידע של הספק - מספר מזהה ייחודי .2.3.4.4

, לכלל בפריסה ארציתאת המוצרים לפזר  הספק, ככל שיהיה צורך,במסגרת המכרז יידרש  

 האתרים בהם מצויים מתקני הלקוחות.

 ,הבודד תבוצע עד לרמת החדרהנלווה )ככל שתבוצע על ידי הספק(,  הציודמוצרים ואספקת ה 

בהם יש צורך שבהם יש צורך בסיווג בטחוני העולה על "שמור" או אתרים שלמעט אתרים 

  .בבדיקה ביטחונית מקיפה

  להגיע למחסן הספק ולבחור מוצרים מתוך מלאי המוצר המוזמן באופן אקראי. רשאי נציג המשרד 

נציג המשרד רשאי לבקש מהספק שירות של התקנת הסורק והדרכת הפעלה באתרי הלקוח.  

ההתקנה תבוצע בליווי  .0השירות יבוצע תמורת תשלום חד פעמי, בעלות כמפורט בסעיף 

 ובפיקוח מלא של נציגי המשרד ומי מטעמם. הספק מתחייב לעמוד בהנחיות של נציגי המשרד.
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. ההדרכות יבוצעו המשרדלנציגי אחת לכל סוג מוצר שיסופק  באחריות הספק לבצע הדרכה 

איש. הספק אחראי לספק את כל הכלים  20 - לא תכלול יותר משכיתת לימוד בהמשרד, באתרי 

 ומערכי ההדרכה לביצוע ההדרכות. 

 במהלך תקופה זו רשאי המשרדיום.  30בת ה פת בדיקלאחר אספקת המוצר למשרד, תוגדר תקו 

ך, צור בו יששמקרה כולל פתיחתו ובדיקת תכולתו. ב ,לבדוק את הציוד בכל דרך שימצא לנכון

 רשאי המשרד לבקש כי הציוד ייבדק במעבדה מוסמכת.

על הספק לספק, ביחד עם אספקת פריט הציוד, את כל התיעוד הנלווה לציוד על כל הרכיבים  

 יצרן הציוד. ל ידיכפי שהוא מופק ע ,הכלולים בהזמנה

 ציוד  מתכלה 

  .ציוד מתכלהאחת של  ההספק יספק יחד עם המוצר ערכ 

 .בלבד היצרן של תמקורישתסופק תהיה ערכת הציוד המתכלה  

כל סוגי הגלילים, הנדרש לצורך הפעלת הסורק לרבות את כל הציוד המתכלה ערכת הציוד תכיל  

 דומה.וכ החומרים, יחידת הפרדה, גלגלת גריפה

 להלן.  3.2ף עלות ציוד מתכלה נוסף מעבר לערכה שתסופק עם הסורק מפורטת בסעי 

 תקופת האחריות  

לאספקת שירות יהיה אחראי  הספק .שנים מיום האספקה 5תעמוד על  למוצרתקופת האחריות  

לכל המוצרים אשר  המקורי היצרן של מקוריים חלפים אספקתתיקונים ותחזוקה מלאה לרבות 

 זו.   ההודע יסופקו במסגרת

"תקופת  :תקופות אחריות נוספות עד תקרה של שנתיים נוספות )להלןהמשרד רשאי לרכוש  

שנים מאספקת  7כך שמשך תקופת האחריות הכוללת תסתכם בעד  ,"(האחריות המורחבת

חודשים לפני תום  3מהמשרד לספק לכל המאוחר  ה בכתבבקש כפוף להעברתבזאת, המוצר. 

. התשלום עבור חלקי חילוף תשירכתכלול  רחבתהאחריות המו המקורית.תקופת האחריות 

 .3.2רכישת תקופת אחריות נוספת יתבצע כמפורט בסעיף 

עם זאת, נציג המשרד יהיה רשאי המשרד. יחד השירות למוצרים בתקופת האחריות יינתן באתר  

לאשר מראש ובכתב את הוצאת המוצרים מאתרי המשרד לצורך קבלת השירותים בתקופת 

 ההתקשרות.

ישלם המשרד עבור תיקון  -בו לא ניתן להוציא את הסורק מאתר המשרד למעבדה שבמקרה  

 .3.3 הסורק בבית הלקוח כמפורט בסעיף

 :להלן כמפורט הסורק של ניקוי לבצע נדרש המשרד, האחריות בתקופת 

 סריקות. 5,000כל  -קטן הלסורק  .2.5.5.1

 סריקות. 15,000כל  -לסורק הבינוני  .2.5.5.2

 .סריקות 20,000כל  -לסורק גדול .2.5.5.3

 סריקות. 60,000כל  -  A3למסמכי  Heavy dutyלסורק  .2.5.5.4
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 שילוב הסורק במערכת מרכב"ה 

המפורטים בהודעה זו הינם סורקים שולחנים המתחברים למחשב  הבינוניוהסורק  הקטןהסורק  

 במערכת מרכב"ה. מודול לוגיסטיקהלו HRמודול ל ישירוארכוב סריקה ומאפשרים   USBבחיבור

את  ומייעלרב  פשוט, נוח, חוסך זמןהינו  קטןהכוב מהסורק . הארבמשיכהמתבצעת הסריקה  

 הסריקה והארכוב.תהליך 

נוהל התקנה  -נספח ב לפירוט אודות אופן התקנה והפעלת סורק במערכת מרכב"ה ראה  

 .והפעלת סורק במערכת מרכב"ה

 מוקד שירות תקלות  

בו יהיה שחלון קריאת השירות להלן.  5הפנייה למוקד הספק תבוצע בהתאם לפרטים בסעיף  

 08:00 בימי ו' וערבי חג בין השעות, ו17:00 - 08:00 בין השעותה',  - ימים א'במענה אנושי הוא 

 ,פעיל בהן חלון קריאות השירותשבשעות  ,זמן ההמתנה המקסימאלי למענה אנושי. 13:00 -

   דקות. 5לא יעלה על 

העבודה המקובלות. הודעה  ניתן יהיה לשגר הודעה בפקס/דואר אלקטרוני על תקלה לאחר שעות 

אלקטרוני, תחשב כהודעה אשר נמסרה לזוכה בבוקרו של יום העבודה  שתישלח לפקס/דואר

 .10:00הבא לפני השעה 

 מענה לתקלות  

 תקלה רגילה .2.7.3.1

יגיע הטכנאי עד  ,בבוקר 10:00התקבלה קריאת שירות עד לשעה  אם  .2.7.3.1.1

  ביום העבודה הבא.בצהריים  12:00 לשעה

בבוקר, יגיע  10:00אם התקבלה קריאת השירות לאחר השעה  .2.7.3.1.2

 12:00מיום פתיחת הקריאה עד לשעה  כעבור שני ימי עבודההטכנאי 

  בצהריים.

ביום יגיע הטכנאי  ,בימי ו' או בערבי חגאם התקבלה קריאת שירות  .2.7.3.1.3

 בצהריים. 12:00עד השעה  העבודה הבא

ע כל שימוש במערכת )המשביתה את המערכת ולא ניתן לבצ חמורה תקלה .2.7.3.2

 :ובחלקיה(

 ,בבוקר 10:00 עד לשעה בימי העבודה התקבלה קריאת שירות אם .2.7.3.2.1

  .16:00 השעה יגיע הטכנאי באותו יום עד

יגיע הטכנאי  ,, בימי ו' או בערבי חג10:00 לאחרה קריאהאם התקבלה  .2.7.3.2.2

 בצהריים. 12:00עד השעה  ביום העבודה הבא

 .יעות רצון המשרדיפעל ברציפות לפתרון התקלה לשב הספק .2.7.3.3

, שעות מרגע פתיחת הקריאה 48תוך סתיים יבמקרה של תקלה אשר תיקונה לא  .2.7.3.4

 15במקרה של תקלה שתיקונה לא יסתיים תוך ציוד חלופי ללא עלות נוספת.  יסופק

mailto:takam@mof.gov.il
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
https://takam.mof.gov.il/home


 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  5עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

ללא עלות נוספת, באופן קבוע, בציוד חלופי שתאריך ייצורו  יוחלף הציוד ,ימי עבודה

  ימי עסקים לתאריך הייצור של הציוד המוחלף. 30 - מאינו קודם ביותר 

 מעבדת השירות 

לביצוע שירותי אחריות ותיקונים המורשית על ידי היצרן מעבדה או יתקשר עם יפעיל  הספק 

 ידו. על יםלמוצרים המסופק

 , אשר יכיל לכל הפחות את הפרמטרים הבאים: ממוין ינהל באופן ממוחשב יומן תקלות הספק 

 .שם המשרד .2.8.2.1

 .יודצדגם ה .2.8.2.2

 .תיאור התקלה .2.8.2.3

 .אופן הטיפול .2.8.2.4

 .מועד קבלת המוצרים .2.8.2.5

 חזרה למשרד.  המוצרים מועד מסירת .2.8.2.6

 המשרד רשאי בכל עת לקבל דוח תקלות ממוחשב מאחראי המעבדה. .2.8.2.7

כל תקלה בתקופת האחריות תתוקן ללא תשלום. במקרה של תקלה אשר תחזור על עצמה יותר  

בדיקה יסודית, ובהתאם להחלטת  הלגביפק ס, יערוך היום רצופים 120 פעמים במהלך 3 - מ

 .פי קביעת המשרד( בציוד חלופי חדש את הציוד הפגום )עלספק המשרד יחליף ה

 (SLAאמנת שירות ופיצויים מוסכמים ) 

עדיפויות להספקה,  המשרד להגדרת מדיניות וסדריאו  אמנת השירות היא כלי בידי עורך המכרז 

  הספק.ידי  המכרז על קיום תנאילתחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח בדבר 

רשאי עורך  ,באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות לעיל הספקבמקרה שבו לא יעמוד  

 להלן. פיצויים מוסכמים כמופיע בטבלה הספקמן  המכרז או המזמין לגבות

אישור של מורשה בבדרך של קיזוז תשלומים בחתימה ולהתבצע מימוש פיצויים מוסכמים יכול  

 ידי עורך המכרז מהערבות הבנקאית או בכל דרך אחרת. או על ,המשרד חתימה מטעם

 טבלת פיצויים מוסכמים 

 מפתח חיוב פיצוי מוסכם תיאור החריגה רותימרכיב איכות הש #

 .חריגה בתאריך האספקה 1
ימי עבודה ממועד קבלת  14מעל 

 .ההזמנה אצל הספק

 מעלות ההזמנה בגין כל יום פיגור, החל 1%

 מהיום השני לפיגור.

2 

חריגה בשעת ההגעה של 

המוביל שתואמה לקבלת 

-09:00הציוד בין השעות 

16:00. 

 לכל שעת חריגה.₪  427עד   .חיוב בפיצוי עבור כל שעת חריגה
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  תכולת הערכה .3

 :)יחידות( הבאים הפריטים יסופקו הסורק בערכת 

 הפריט #

 סורק בינוני

Avision 

AD 350 

 קטןסורק 

Avision 

AV 332IL 

 גדולסורק 

Avision AD 

280 

 A3סורק 

KVS5058 

Panasonic 

  סורק אנכי

 VK16דגם 

 סורק 1

  

  
 

 A4 A4 A4 A3/A4 A3/A4 גודל דף 2

3 
ערכת ציוד 

 מתכלה 

עבור 

150,000 

 סריקות

עבור 

100,000  

 סריקות

  200,000עבור 

 סריקות

 350,000עבור 

 סריקות
--------- 

 --------- אופציונאלי אופציונאלי      כרטיס רשת 4

3 

חריגה בזמן תגובה 

לתקלה חמורה )באותו יום 

או  16:00עד השעה 

 12:00למחרת עד השעה 

 .בצהרים(

 .שעת חריגה חיוב בפיצוי עבור כל

עבור כל שעה מהשעתיים ₪  17עד 

 הראשונות.

 בגין כל שעת פיגור נוספת.₪  85עד 

4 

חריגה בזמן תגובה 

לתקלה רגילה בהתאם 

 .2.7.3.1לסעיף 

 .חיוב בפיצוי עבור כל שעת חריגה

השעות  4 - מעבור כל שעה ₪  8.5עד 

 הראשונות.

 בגין כל שעת פיגור נוספת.₪  43עד 

5 

פתרון תקלה מתמשכת או 

 החלפה קבועה של הציוד

 .ימי עבודה 7תוך 

 .יום חריגהחיוב בפיצוי עבור כל 
 .עבור יום החריגה הראשון₪  43עד 

 בגין כל יום פיגור נוסף.₪  171עד 

6 

אספקת ציוד לא תקין ו/או 

שאינו תואם את הנדרש  

 .במכרז

 3במקרה שבו הציוד לא הוחלף תוך 

ימי עבודה, חיוב בפיצוי בהתאם עבור 

 .כל יום חריגה

מהיום הרביעי ועד בגין כל יום ₪  34עד 

 .השישיהיום 

)מהיום  בגין כל יום פיגור נוסף₪  85עד 

 .השביעי ואילך(
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 הפריט #

 סורק בינוני

Avision 

AD 350 

 קטןסורק 

Avision 

AV 332IL 

 גדולסורק 

Avision AD 

280 

 A3סורק 

KVS5058 

Panasonic 

  סורק אנכי

 VK16דגם 

 1 1 1 1 1 ספר הפעלה 5

6 

כבל מתח, כבל 

USB-2 ,CD 

עם הדרייברים 

קישו/והתוכנות

ר להורדת 

דרייברים 

 ותוכנות

1  1 1 1 

 1 1    תוכנת סריקה  7

 
 "בע"מ ומדפסות אלפא מסופים"ו על ידי חברת קשיסופ סורקים יומחיר מיםדג 

בש/ל  דפים בדקה 80/40בעל מהירות סריקה של  - AV332ILסורק שולחני  -  A4קטןסורק  

לרשת אינו מתחבר  ,דפים 5000 בהיקף יומי של עד 300dpiשל  הברזולוציבצבע  32/64ו

 לעמדת מחשב אישית. והמחשוב הארגונית, ניתן לחבר

 300ב בדקה  דפים 50/100בעל מהירות סריקה של  - AD350סורק שולחני  -A4 בינוני  סורק 

dpi  ולחברדפים, אינו מתחבר לרשת המחשוב הארגונית, ניתן  15,000בהיקף יומי של עד 

 .במעמד הזמנת הסורק לרכוש בנפרד כרטיס רשתניתן ו לעמדת מחשב אישית

בדקה בהיקף  דפים 80/160של  סריקהמהירות  בעל- AD280סורק שולחני  -A4 סורק גדול  

לחבר את ניתן  בעל יחידת נמרור דיגיטאלי כשהתיעוד על גבי קובץ,, דפים 10,000 יומי של עד

 .ניתן לרכוש בנפרד כרטיס רשתו אישיתמחשב לעמדת הסורק ישירות 

המיועד לסריקת דפים בגודל  Heavy duty  KVS5058 Panasonicסורק  -  A3/A4 סורק 

3A דף בגודל  90/180של . בעל מהירות סריקהA4 ניתן  .דפים 25,000יומי של עד  בהיקף

 .רשת כרטיס בנפרד לרכוש ניתןואת הסורק ישירות לעמדת מחשב אישית  לחבר

ספרים, סריקה עילית מסמכים, מיועד לסרוק  VK16דגם  VIISANסורק אנכי  –סורק אנכי  

מחייב התחברות  . סורק מסוג זה, כרטיסי ביקור, תמונות ואף גופים תלת ממדייםתחוברו

 למחשב.
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תיאור 

המוצר/השירותים 

 המבוקשים

 ט/דגם סורק"מק
 עלות

 מע"מ( ללא)₪ 

 קטןסורק 

Avision AV 332IL  508.55 ₪ 

 )רולר גריפה ורולר הפרדה(  -ערכת ציוד מתכלה 

 100,000  כמות סריקות לערכה

 KIT AV332מק"ט 

 (2) הערה

170.9 ₪ 

  אחריותשנות תוספת 

 (1)הערה 
25.43 ₪ 

 בינוניסורק 

Avision AD350 1276.92 ₪ 

  רולרים להפרדה(  2- )רולר גריפה ו ערכת ציוד מתכלה

  200,000 לערכהכמות סריקות 

 KIT AD350מק"ט 

 (2הערה )

7.266 ₪ 

 תוספת שנת אחריות 

  (1)הערה 
63.85 ₪ 

 והתקנתו אספקתולסורק בינוני  100/1000עלות כרטיס רשת פנימי 

 לבצע הזמנה במעמד רכישת הסורק  יש - בסורק
213.7 

 סורק גדול

Avision AD 280 2242.7 ₪ 

 ערכת ציוד מתכלה 

 200,000  סריקות לערכהכמות 

 KIT AD280-17מק"ט 

 (2)הערה 

223.9 ₪ 

 תוספת שנת אחריות 

 (1)הערה 
112.1 ₪ 

כולל אספקה  Avision AD 280לסורק מגה  1000כרטיס רשת 

 והתקנה
384.6 ₪ 

סורק מסמכים 

heavy duty 

 A3לדפי 

KVS5058 Panasonic 8452.13 ₪  

₪ Panasonic KVS5058 384.6 כרטיס רשת לסורק  

 ערכת ציוד מתכלה 

 350,000  כמות סריקות לערכה

 KV-SS068 "ט מק

 (2)הערה 

965.5 ₪  

  לסורק עם כרטיס רשת תוספת שנת אחריות

  (1)הערה 
441.8 ₪  

 תוספת שנת אחריות ללא כרטיס רשת 

  (1)הערה 
422.6 ₪  

 סורק אנכי
VIISAN  דגםVK16 3.551 ₪  

 ₪  27.6  תוספת שנת אחריות
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תיאור 

המוצר/השירותים 

 המבוקשים

 ט/דגם סורק"מק
 עלות

 מע"מ( ללא)₪ 

  (1)הערה 

 
 :לעיל לטבלה הערות

שנות  2שנות האחריות הכלולות במחיר הסורק. ניתן לרכוש עד  5 - מעבר ל ההינתוספת שנת האחריות  (1)

 שנות אחריות(. 7אחריות נוספות )סה"כ עד 

 .במחיר הסורק הלוערכת הציוד המתכלה הינה מעבר לערכה הכל (2)

 
 הסורקים כלל עבור נוספים שירותים 

 השירותים המבוקשים/המוצרתיאור 
 בשקלים חדשיםמחיר 

 )לא כולל מע"מ(

באתר והדרכת המשתמש ת סורק אחד התקנ

 הלקוח
137 ₪ 

סורקים באותו  4 - עלות התקנת למעלה מ

  הלקוחאתר של 
427  ₪ 

 לכל סורק(₪  106.84)

בהם לא ניתן שתיקון באתר הלקוח )במקרים 

 במעבדה חיצונית(להוציא את המכשיר לתיקון 
213.6 ₪ 

 
 .מפרט טכני של הסורקים - נספח אסורקים מפורט במפרט טכני של הה 

 ההצמדה במכרז .4

 סעיף זה מיועד רק עבור משרדים ויחידות שאינם עובדים במרכב"ה.*

 ההצמדה במכרז הינה לשער הדולר כמפורט להלן. 

 ינקבו בשקלים חדשים. מחירי הספק כפי שנקבעו בתיחור, 

 :הם הבסיס תאריכי. להצמדות הבסיס כתאריך יקבע התיחור ביום פורסם אשר הדולר שער 

 .2021במאי  25 –ובינוני( קטן בו בוצע תיחור הסורקים )שהמועד  - 1 בסיסאריך ת 

  .2020בפברואר   H.D -17גדול וסורק בו בוצע תיחור סורק שהמועד  - 2 בסיסאריך ת 

 .2020 בספטמבר 14 -סורק אנכי  תיחורבוצע  בושהמועד  - 3בסיס תאריך  

לעיל. תאריך הבסיס  3.2על פי המחירים הנקובים בסעיף  ,הזמנות יצאו לספק על ידי המזמין בשקלים 

 . 4.3יהיה בהתאם לאמור בסעיף 

רסם על ידי בנק ישראל ביום הוצאת התשלום יבוצע בהתאם לשער הדולר היציג הידוע, כפי שמתפ 

 לעיל. 4.3 בהתאם לסעיף ,וצמד. תשלום זה יהחשבונית על ידי הספק
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 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  10עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 20-2012במכרז קודם בתיחור לסורקים שנרכשו  מתן שירותי אחריות ותיקוניםבהמשכיות  .5

עבור דגמי הסורקים, אשר נרכשו ממנה תיקונים  שירותתספק  "בע"מ ומדפסות אלפא מסופים"חברת  

 חודשים מיום רכישת הסורק. 60משך במסגרת הודעות קודמות, ל

  :דגמי הסורקים ועלויות זאתבורף מצ 

 שם הספק
שמכר את 

 הסורק
 השירות הפריט ט"מק יצרן

מחיר 
בשקלים 

חדשים לא 
 כולל מע"מ

 הערות

"אלפא 
מסופים 

ומדפסות 
 בע"מ"

Avision 

AV176U מכשיר    
עבור מכשיר שנרכש ממרץ 

2021עד מרץ  2019  

שירות תיקונים 
 בלבד

 ללא עלות
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

 ערכת ציוד מתכלה לסורק

עד  2019שנרכש ממרץ 

 2021מרץ 

KIT AV176U-17 

ערכת ציוד 
 מתכלה

85.5  ₪ 

ניתן לרכישה 
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

"אלפא 
מסופים 

ומדפסות 
 בע"מ"

Avision 

  AD250 מכשיר
עבור מכשיר שנרכש ממרץ 

2021עד מרץ  2019  

תיקונים שירות 
 בלבד

 ללא עלות
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

KIT AD250-17 
ערכת ציוד 

 מתכלה
170.9  ₪ 

ניתן לרכישה 
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

"אלפא 
מסופים 

ומדפסות 
 בע"מ"

Avision 

 AV176U מכשיר    
עבור מכשיר שנרכש בשנים 

2018-2017  

שירות תיקונים 
 בלבד

 ללא עלות
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

 ערכת ציוד מתכלה לסורק

AV176U  

KIT AV176U-17 

ערכת ציוד 
 מתכלה

13 ₪ 

ניתן לרכישה 
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

"אלפא 
מסופים 

ומדפסות 
 בע"מ"

Avision 

AD240AD260 
עבור מכשיר שנרכשו בשנים 

2017-2018 

שירות תיקונים 
 בלבד

 ללא עלות
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

 ערכת ציוד מתכלה לסורק

AD260  כמות הסריקות

 150,000לערכה 

KIT AD260-17 

ערכת ציוד 
 מתכלה

120₪ 
 5למשך 

שנים מיום 
 הרכישה

 פרטי הספק .6

  "אלפא מסופים ומדפסות בע"מ" 
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  11עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 "אלפא מסופים ומדפסות בע"מ" שם הספק 

 פ"ת 29 נחשון כתובת

 4400000210 מספר הסכם במרכב"ה

 אלון פרדס בכירמנהל מכירות 

 050-2254500 מנהל מכירות -טלפון נייד 

 alon@alpha99.net דוא"ל מנהל מכירות

 03-9214422 טלפון משרד להזמנות

 03-9219966 משרד להזמנות פקס'

 שירלי עולי מנהל לקוח

 050-8876967 נייד מנהל לקוחטלפון 

 alpha99.netshirli@ מנהל לקוחדוא"ל 

 510845555 מספר עסק

 177788חשבון:  מספר 610סניף  ,(12) פועלים פרטי בנק לתשלום

  איש הקשר מטעם מינהל הרכש הממשלתי .7

ניתן לפנות באמצעות  , אליוניסים בן צרפתיאיש הקשר לכל שאלה/הבהרה הקשורה למימוש המכרז הוא: מר 

 .nisimtza@mof.gov.il כתובת הדואר האלקטרוני:

 רשימת נספחים .8

 סורקים. ה של טכני מפרט - א נספח 

 . נוהל התקנה והפעלת סורק במערכת מרכב"ה - ב נספח 

 .תוקף הארכות טבלת - ג נספח 

 .הדעטבלת שינויים שבוצעו בהו - ד נספח 

mailto:takam@mof.gov.il
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  12עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 נספח א

 מפרט טכני של הסורקים

 

 הפריט #

 סורק בינוני 
מדגם 
Avision 
 AD 350 

 
 קטןסורק 

 מדגם
Avision 
AV 332IL  

  גדולסורק 
 Avisionמדגם 

 AD 280 

 מדגםסורק 
Panasonic 
KVS5058  

 סורק אנכי 
 VK16 דגםמ

 סורק  1

  

 

 

 
 

 A4 A4 A4 A3/A4 A3/A4 גודל דף 2

3 
מפרט 

AD350.pdf טכני

 

AV332IL.PDF

 

AD 280.pdf

  

pdf.דף נתוני מוצר
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  13עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  בנספח 

 ה והפעלת סורק במערכת מרכב"הנוהל התקנ

 תשתיות  .1

 אין לחבר את הסורק למחשב לפני התקנת ממשק הסורק. :לתשומת לבכם .1.1

 שמור אותם בתיקיית ההתקנה.לוהמצורף קישור את קובצי ההתקנה מה נדרש להוריד .1.2

 לתוך תיקיית ההתקנה. ZIPאת קובץ ה נדרש לפתוח  .1.3

 התיקייה כוללת:

 בהתאם לדגם הסורק שיותקן. AD280ו   AV332IL –ו AD350 תיקיות משנה  2 •

 הכולל הוראות התקנה לסורקים הנ"ל. PDFקובץ  •

 TSScan_client_2.8.exe.קובץ להתקנת הגישה המרוחקת לסורק  •

 .TwainDefaull.exeקובץ לבחירת הסורק שיותקן כבררת מחדל  •

אחד קרה שבו במ שהופעלו במחשב. (RDP Connection)סגור את כל חיבורי הטרמינל נדרש ל .1.4

לא תותקן כהלכה  .TSScan_client_2.8תוכנת הגישה המרוחקת  ,החיבורים יישאר פתוח

 ה לא תוכל להפעיל את הסורק."מרכבמערכת ו

 התקנת סורק בתחנת קצה  .2

המתאים. לצורך הפעלת הסורק  PDF -את ממשק הסורק בהתאם להוראות שבקובץ הנדרש להתקין  .2.1

 . TWAINה יש להתקין רק את ממשק הסורק "מרכב מערכתמתוך 

 All Programs\Avision Axxx Scanner))תחת   Avision Capture Toolsאת תוכנת נדרש להריץ  .2.2

 תפקד.וודא שהסורק מוכן ל

 בחירת הסורק כבררת מחדל בתחנת קצה .3

 יש, TwainDefaull.exeהפעלת הקובץ  ידי לע תתבצעבחירת הסורק שהותקן כבררת מחדל של העמדה 

 בעבר במחשב. מתוך רשימת הסורקים שהותקנו ותקןאת הסורק שזה עתה ה לבחור

 התקנת תוכנה לאפשור יכולת סריקה על גבי תשתית טרמינל בתחנת הקצה .4

 2.0לביצוע התקנה נדרשת גרסת  .(XP ,7 ,8ביט ) 64 - ו 32תחנות עבודה עם עבור ההתקנה עובדת 

NET framework .לפחות 

 להתקנת קישור הסורק לשרת.  TSScan_client_2.8.exeאת הקובץ  יש להפעיל .4.1

mailto:takam@mof.gov.il
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http://ftp.sun.co.il/support/merkava/Client.zip


 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  14עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  

  Next. על הכפתור הבא: ץולחיש ל 

  

 . Next הבא:על ההסכם יש ללחוץ על הכפתור אישור מתן לאחר 
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  15עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  

 
 :לתשומת לבכם

 
Important! During the installation of the TSScan client ALL remote desktop 

connections should be closed. The TSScan Client will register itself as a 

component of the Microsoft RDP client. It is important that no mstsc.exe processes 

are running during the installation as the installer could have problems registering the 

required TSScan Client DLLs. If you are sure that each RDP connection is closed .  

 . Nextיש ללחוץ על הכפתור הבא:
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  16עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

 . Next יש ללחוץ על הכפתור הבא:

 

  

 Install.  ללחוץ על הכפתור הבא:יש 

  

  

 . Next יש ללחוץ על הכפתור הבא:
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  17עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  

 . Finish יש ללחוץ על הכפתור הבא:

 התחברות לשרת הטרמינל לבדיקה והפעלה .5

 .(RDP)לשרת כטרמינל  יש להתחבר .5.1

לוודא שהסורק הותקן ניתן  TSSCANבשולחן העבודה בטרמינל מופיעה הצלמית קרה שבו במ .5.2

  .5.3 לסעיףולעבור על שלב זה  יש לדלגולא  קרהה. במ"מרכב מערכתכהלכה ומוכן לעבודה למול 

 יפתח החלון הבא:י הצלמיתהכפתור של לחץ במקרה שבו נ

mailto:takam@mof.gov.il
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  18עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  

 

 

 ים הפריטים הבאים:מופיעזה  לוודא כי בתצלום מסך נדרש

• Select Scanner = ותקןדגם הסורק שה  

• Document Source = Feeder 

 יש לשנות זאת. קרה שאחד מהפריטים הבאים אינו מופיע,במ

 כלפי הסורק(, הינו הצד אשר מונח הצד הכתובכאשר דף למזין הסורק ) יש להכניס

לה תמונת הדף הנסרק בוודא שהתק, וכן לPreviewלחיצה על הכפתור  ידיל בצע סריקת ניסיון עיש ל

 בחלון התוכנה.

 בצע סריקת אמת.לה ו"מרכב מערכתאת  נדרש להפעיל .5.3
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

 

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  19עמוד 

 שם המאשר: גל אמיר  תפקיד: הרכש הממשלתימנהל מינהל 

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  גנספח  

 טבלת הארכות תוקף

 

 05.06.2017 תאריך תחילת תוקף מקורי: 

 01.03.2018 תום תוקף מקורי:  תאריך
    

מספר הארכת 
 תוקף

תאריך ביצוע הארכת 
 תוקף

 סעיפים מושפעים תאריך תום תוקף חדש

1 15.02.2018 01.09.2018 
-c1פריטים )עבור  1.4.1

c3) 

 (c4)עבור פריט  1.4.2 30.11.2018 10.06.2018 2

3 05.09.2018 28.02.2019 
-c1)עבור פריטים  1.4.1

c3) 

 (c4עבור פריט ) 1.4.2 30.05.2019 19.12.2018 4

5 17.03.2019 15.09.2020 
 –)עבור פריטים  1.4.1

c1   ו- c3) 

6 01.04.2020 01.10.2020 
עובר סורק גדול  1.4.2

 h.dו

7 17.05.2020 01.10.2021 
עבור סורק גדול  1.4.2

 H.Dוסורק 

8 27.07.2020 15.3.2021 
עבור סורק  1.4.1

 אישי/קטן וסורק בינוני

9 19.07.2021 28.02.2023 
עבור סורק קטן  1.4.1

 וסורק בינוני

10 14.09.2021 01.04.2022 
 ,עבור סורק גדול 1.4.2
 וסורק אנכי H.Dסורק 

mailto:takam@mof.gov.il
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 רכישת סורקים :שם ההודעה

 

 הודעות מכרזים מרכזיים פרק ראשי: משרד האוצר

 ציוד קצה טכנולוגי פרק משני: אגף החשב הכללי

 16.3.7 מספר הודעה: הודעות מכרזים מרכזיים – תכ"ם

  7 מהדורה: 

 578810 :מספר פנייה בנעמ"ה 02-2016אסמכתה: מכרז מרכזי מספר 

 

  

 בתוקף מיום:  14.09.2021  28.02.2023   :יום עד בתוקף 20מתוך  20עמוד 

 המאשר:שם  גל אמיר  תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 קישור לאתר"ם: תכהוראות  אתר לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  takam@mof.gov.il: ושאלות לפניות

 

  דנספח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 
 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

7 14.09.2021 

1.4.2 
 H.Dסורק גדול, סורק  עבורתקופת הרכש  הארכת

 וסורק אנכי

 תיקון טעות סופר של מספר המכרז הקודם 5 -ו  1.5

2.9.4 
 6הבהרת מפתח חיוב פיצוי מוסכם של מרכיב מס' 

 בטבלה

 'א נספחו 3
 -ל KVS5046  -מ   H.Dהחלפת דגם סורק

KVS5058 

3.2 
 H.D KVS5058עדכון מהירות הסריקה של סורק 

 ועדכון מק"ט של ערכת ציוד מתכלה של סורק זה
 

mailto:takam@mof.gov.il
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