תקנון
מכירת מחשבים עבור תלמידים  /מורים  /גננות /סטודנטים  /פסיכולוגים /
תושבים מגיל  65ומעלה לצורך שמירת הקשר
 .1הגדרות
"העירייה" – עיריית רעננה
"משתתף" – תלמידים  /מורים  /גננות  /סטודנטים  /פסיכולוגים  /תושבים מגיל 65
להלן הפירוט:
א .תלמידים – תושבי רעננה בלבד מגילאי .5-18
ב .מורים  /גננות שבפועל עובדים במסגרת חינוכית ברעננה( .לעניין זה" ,מסגרת חינוכית" ברעננה -
אחד ממוסדות החינוך ברחבי רעננה ,לרבות מוסדות החינוך הכוללים את המוכר שאינו רשמי ,מעונות יום
של משרד העבודה והרווחה ,ומעונות יום פרטיים הפועלים תחת תקנות משרד העבודה והרווחה)
ג .פסיכולוגים  -המועסקים במסגרת השירות הפסיכולוגי בעיריית רעננה
ד .סטודנטים – תושבי רעננה בלבד (הצגת תעודת סטודנט בתוקף וספח תעודת זהות)
ה .תושבים מעל גיל  – 65המתגוררים ורשומים ברעננה
ורכש במערכת התשלומים בהתאם להוראות תקנון זה.
"מחשב דגם - "B
מפרט טכני ,עלות כולל משלוח עד הבית או עד מקום העבודה ברעננה בלבד.
מחשב נייד מסוג HP250 G7 15.6 HD I5-8250U
מעבד  , i5 :זיכרון ,8 GB :דיסק קשיח  ,SSD 256 GB :גודל מסך ," 15.6 :עכבר אלחוטי,
המחשב כולל  – WIN 10מערכת הפעלה ,תיק מהודר למחשב.

* עבור תלמידים  /מורים  /גננות  /פסיכולוגים  -שדרוג מיוחד:
מערכת ההפעלה הינה  WIN10 EDUודיסק קשיח SSD 512 GB
עלות המחשב 1,890 :ש"ח כולל מע"מ וכולל משלוח ברעננה בלבד.
"אחריות ושירות" – אחריות ושירות על חומרה הניתנים ע"י ספק המחשבים ,שלוש שנים בבית הלקוח.
"אתר האינטרנט" –  https://www.raanana.muni.il/הטופס מפורסם באתר העירוני
"הספק" – וואן שילוב מערכות בע"מ  . ONE1 SYSTEMSטלפון 03-97678787
בדוא"לsysmoked@one1.co.il :

 .2פרשנות
2.1
2.2

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם
בנושא ,תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
למען הנוחיות בלבד ,תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה כמובן גם
לנקבה .עמכן הסליחה.
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 .3מטרה
3.1

עיריית רעננה מעוניינת לסייע ל"משתתף"  ,בהתאם להגדרה לעיל ,שעונה על תנאי
ההשתתפות כאמור לעיל לרכוש מחשבים לצורך לימוד מרחוק ,הוראה מרחוק ושמירת קשר,
כחלק מההתמודדות והפקת הלקחים בנוגע למשבר הקורונה וכהכנה לפתיחת שנת הלימודים.
לשם כך תרכוש העירייה מחשבים בעלות מופחתת מהספק .לעירייה לא יהיה כל רווח בפרויקט
זה.

 .4רכישה
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13

העירייה תקיים אפשרות לרכישה של מחשב מסוג  Bבהם יתאפשר למשתתף לציין את הזכאות
שלו באמצעות טופס הרכישה וכן פרטי התשלום במערכת המסחר האלקטרוני .סוג המחשב
ומחירו כפי שפורסם לעיל בתקנון.
הרכישה תתקיים בתאריך ובשעה כפי שיפורסמו בסמס ו/או בכל אמצעי שהעירייה תבחר
לפרסם.
מובהר בזאת כי העירייה רשאית לשנות את המועד ו/או השעה של הרישום ולשנות את כמות
המחשבים ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .העירייה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לגבי מועדי
סגירת הרכישה.
משתתף אשר יחפוץ לרכוש ולשלם עבור רכישה בכפוף לתנאי תקנון זה ,יכנס לאתר המסחר
האלקטרוני ,וימלא את הפרטים הרלוונטיים לקבוצת ההשתייכות שלו .מובהר בזאת כי משתתף
שלא ימלא את הפרטים הנדרשים באופן מלא ונכון לא יהיה רשאי להשתתף ברכישה.
מובהר כי אין בביצוע הרכישה והתשלום משום עסקה .רק מי שתוקצה לו זכות בהתאם להוראות
סעיף  5להלן יוכל לרכוש מחשב .ככל שלאחר בדיקת העירייה יתברר כי הרוכש אינו עונה על
ההגדרות למשתתף העירייה תבצע השבה של הכסף באמצעות כרטיס אשראי.
לאחר סגירת הרכישה ,יתבצע ברור זכאות (להלן – "הזכאים").
כל זכאי יחוייב באמצעות כרטיס האשראי שמסר וניתן לשלם עד  4תשלומים.
העירייה מספקת בעת הרכישה קבלה בלבד .לא ניתן לקבל חשבונית מס מאחר העירייה הינה
מלכ"ר.
בעת ביצוע העסקה מתבצעת בדיקה של כרטיס האשראי מול חברות האשראי .כרטיס אשר לא
יכובד ,לא יחשב כביצוע עסקה בפועל.
הזכאי יקבל את המחשב לביתו בעיר רעננה בהתאם לכתובת שניתנה בטופס הרכישה,
באמצעות שליח.
זכאי יוכל לבטל את הרכישה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א –, 1981
ולתקנות שהותקנו מכוחו.
במקרה של רצון לביטול עסקה או החזר ,יש לפנות למוקד העירוני בלבד  .נציג העיריה יצור
קשר
עם התושב ויקבל חזרה את המוצר ובתנאי שהזכאי הביא את המחשב לבדיקה בהתאם לפרק
הזמן הרשום בחוק הגנת הצרכן המוזכר בסעיף  7.6לעיל ,שהמוצר באריזתו המקורית לא
נפתח  ,לא נעשה בו שימוש או חובר חשמל כולל בדיקות עם שימוש בסוללה פנימית של
המחשב ,לא נפגעו האריזה המקורית והתוכנה .זמן מותר לביטול הוא בהתאם לחוק.
מובהר כי העירייה אינה אחראית לטיב המחשב ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו .האחריות
והשירות על חומרה בלבד חלה על הספק והיא תינתן על ידו בלבד .המשתתפים ,ובכללם
הזכאים ,פוטרים את העירייה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק ,קלקול ,אי
תקינות ,שיבוש ו/או כל פגם אחר הקשור ברכישת המחשב.

• המוקד העירוני  •107תקנון מעודכן גרסה 1.6
• www.raanana.muni.il
2

 .5הקצאת הזכות לרכישה
הזכות לרכישה תוקצה בין משתתפי הרוכשים ,כמפורט להלן:
המחשבים יוקצו למכירה למי שעונה על תנאי הסף לזכאות לרכישה כמפורט בסעיף  6לתקנון
זה ,בשיטת כל הקודם זוכה ,קרי במידה ועלתה כמות המשתתפים העומדים בתנאי הסף על
מספר המחשבים המוצעים למכירה ,העדיפות תינתן לפי קדימות מועד הרישום ובקריטריון
המפורט בסעיף  ,6.1בהתאם לרישום במחשבי העירייה ובהתאם לבדיקת העירייה.
הזכאות להקצאה תהיה לא יותר ממחשב אחד לכל בית אב .העירייה תהיה רשאית להחליט כי
בית אב שקיבל כבר מחשב בסיוע העירייה בשלושה החודשים האחרונים יזכה לעדיפות נמוכה
לרכישת מחשב באמצעות הליך זה.
הקצאה מתוכננת הינה  150מחשבים.

5.1
5.2

5.3

5.4

 .6תנאי הסף  -לזכאות לרכישה
רשאים לרכוש מחשב "משתתף" בהתאם להגדרות ובכפוף להוראת תקנון זה.
הזכאות בהתאם לקדימות בהרשמה (כל הקודם זוכה) ובעדיפות מכלל אוכלוסיות המשתתפים לעומדים
בקריטריון הבא:
 .6.1עדיפות ראשונה לתלמידים ולמורים.
מקבוצה זו -תלמידים – עדיפות עליונה ,עדיפות לשני תלמידים כהגדרתם לעיל או יותר במשפחה,
עדיפות לילדי רווחה ,עדיפות לתלמידים שהוריהם מקבלי הנחה בארנונה  -עפ"י הנחות כלכליות
ואישיות כמפורט בלינקhttp://ranana.org.il/Publications/PropertyTax2020/HTML/7-6 :
*הזכאות הינה אישית
 .6.2לאחר סגירת הרכישה והתשלום ,העירייה תבדוק מול הגורמים הרלוונטיים את עמידתו של
המשתתף בהגדרה שסימן בעת הרכישה .
 .6.3בעצם ההשתתפות המשתמש מאשר ומרשה לעירייה לערוך כל בדיקה שנדרשת על ידה על מנת
לוודא כי המשתתף אכן עומד בהגדרות כמפורט בתקנון זה .במסגרת בדיקה זו ,העירייה תהיה
רשאית לפנות אל המשתתף בבקשה להמצאת פרטים נוספים להוכחת זכאותו .מצאה העירייה
לאחר בדיקה זו שהמשתתף אינו עומד באחד מתנאי הזכאות כאמור לעיל ,תודיע על כך למשתתף
והחלטתה תהיה סופית.
יובהר כי הבדיקה הנה בהתאם לנתונים הקיימים בעירייה ,והם אלו שקובעים .פרטים אלה יישארו
חסויים ולא יחשפו בפני משתתפים אחרים.
 .6.4ככל ויימצא כי המשתתף לא עונה להגדרה כאמור ,הוא לא יהיה זכאי וכספו יוחזר בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מסיום מועד חלוקת המחשבים בהקצאה זו.

 .7כללי
 . 7.1בעצם השתתפות המשתתף ברישום לרכישה ,המשתתף מאשר ומצהיר כי הוא קרא את התקנון
והוא מקבל עליו את כל הוראותיו ,וכי בכל מקרה הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר
ועניין.
 . 7.2העירייה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של
רשת הטלפון ,החשמל ,ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר ,ולא תישא באחריות לכל טענה
לנזק בגין הפסקות ,הפרעות ,ניתוקים וכיו"ב אשר היו עשויות למנוע ו/או לעכב את הרכישה של
המשתתף.
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7.3
.7.4
7.5
7.6

כמות המחשבים שתירכש ע"י העירייה תקבע בהתאם לביקוש ובהתאם לזמינות הקיימת אצל
הספק .העיריה שומרת על זכותה להגדיל או להקטין את הכמות כפי שתמצא לנכון.
העירייה רשאית להפסיק ו/או לבטל את המכירה ורשאית לשנות ו/או לבטל כל תנאי מתנאי תקנון
זה ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .ביטול ו/או שינוי כאמור יפורסמו באתר
האינטרנט.
ידוע למשתתף כי פרויקט זה הינו יוזמה של עיריית רעננה ורצונה לסייע ל"משתתף" וכי חל איסור
לעשות שימוש מסחרי במחשב .המחשב מיועד לשימוש עצמי.
העירייה אינה מתחייבת על כמויות המחשבים מכל דגם ובמקרה של גמר מלאי וכיו"ב לא תחוב
באחריות כלשהי.

 .8זמני אספקה
 . 8.1לו"ז לאספקת המחשבים לעירייה הינו בהתאם להתחייבות הספק ובאחריותו בלבד ,וכשבועיים
לאחר סיום אפשרות הרכישה בפרסומי בעירייה .האספקה תתבצע בהתאם לכתובת שנמסרה
ברכישה ובעיר רעננה בלבד ותבוצע ע"י חברת שליחויות ובתיאום מראש .לעירייה אין כל
אחריות להתחייבויות אלה.

 .9מפרט טכני מלא של המחשב מהספק
דגם מפרט
מסך
מעבד
זיכרון פנימי
דיסק קשיח

HP250 G7 15.6 HD I5-8250U
39.6cm (15.6") diagonal HD SVA eDP anti-glare WLED-backlit slim,
) 220 cd/m², 67% sRGB ( HP TrueVision Camera
Intel® CoreTM i5-8250U processor with Intel® UHD Graphics,
Premium (1.6 GHz base frequency, up to 3.4 GHz with Intel® Turbo
Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores
8GB DDR4-2400 SDRAM-up to 16GB
– 256 GB PCIe Gen3x4 NVMe Value Solid State Drive
סטודנטים/תושבים מגיל 65
– 512 GB PCIe Gen3x4 NVMe Value Solid State Drive
תלמידים/מורים/גננות/פסיכולוגים
Intel UHD Graphics 620
Realtek 802.11ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 Combo, nonvPro Realtek 10/100/1000 GbE NIC
2 Integrated stereo speakers

כרטיס מסך
כרטיס רשת
מערכת שמע
עכבר +מקלדת
מוארת
יציאות המחשב

)Integrated microphone (Mono or Dual Array
Keyboard - Full size textured island-style keyboard with numeric
padעכבר אלחוטי
Ports
2 USB 3.1 Gen 1
1 USB 2.0
1 HDMI 1.4 b36
1 RJ-45
1 AC power
1 Headphone/Microphone Combo Jack
1 Standard Security Lock
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Expansion Slots
1 multi-format digital media reader
Supports SD, SDHC, SDXC
Optional DVD-Writer Included
HP Long Life 3-cell, 41 Wh Li-ion
Starting at 1.78 kg2
win10 edu פסיכולוגים/ גננות/מורים/לצוותי חינוך תלמידים

כונן אופטי
סוללה
משקל
מע' הפעלה

win10  – מערכת הפעלה65 תושבים מגיל/סטודנטים
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