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 מועצה מקומית  ג'ת 
 2020/25מס'  פומבימכרז 

 

לאספקת שירותי מחשוב  ( מזמינה בזה להגיש לה הצעות"מועצה)" מועצה מקומית ג'ת 
 קת ציוד דיגיטאלי למועצה מקומית ג'ת.פואס

לבין  המועצה יתר תנאי ההתקשרות בין כן התמורה ותנאי תשלומה, וואופן מתן השירות, תנאי 
תמורת סך של  7.12.20החל מיום לרכוש אותם ניתן , הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז

  מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  חוברת לכל ש"ח   500

החל , ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז 
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד  .בשעות העבודה המקובלות 7.12.20מיום 

 :לכתובת הדוא"ל 12:00בשעה:  14.12.20יום וזאת לא יאוחר ממנכ"ל המועצה  יליד

hm7003@gmail.com .ינתן על ידי המציע עד יתשובות לשאלות הבהרה ימסרו בכתב למייל ש

 .15:00בשעה  20/12/2020ליום 

מסמכי המכרז כל על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל 
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, במסירה  הצעתוולהגיש את 

לתיבת  14:00בשעה  24.12.2020 ליום עדידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל זאת לא יאוחר ו
שתוגש במועד מאוחר יותר לא  הצעה המועצה  מנכ"לבלשכת הנמצאת במועצה המכרזים 

 תתקבל.
 

  ___________ 
 חאלד גרה

 המועצה המקומית ג'ת  ראש 
 
 
 

 זמנים לוח
 תאריך תיאור 'מס

 4.12.2020 המכרז פרסום 1

 7.12.2020 המכרז מסמכי מכירת התחלת 2
 14.12.2020  והבהרות שאלות להגשת אחרון מועד 3
 20.12.2020  המועצה"י ע השאלות על בכתב מענה 4
 24.12.2020 ההצעות להגשת אחרון מועד 5
 31.3.2021 מכרז ערבות תוקף מועד 6
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 הגדרות .1

 ו/או מי מטעמו. המועצה, ראש מועצה מקומית ג'ת –" המועצה"הרשות"/" 1.1

אשר הגיש הצעתו למכרז  אדם או תאגיד משפטי הרשום כדין בישראל – "מציע" 1.2
  ; במכרז המפורטים הסף והעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל תנאיבמועד 

את אספקת  קיבל על עצמוו זכה במכרז אשר מציע – "הספק"/"זוכה"/"זכיין" 1.3
. לעניין ביצוע הוראות ההסכם, למועצה המקומית ג'ת, מכרז זהב השירותים כהגדרתם

 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, מורשיו, שלוחיו המוסמכים בשמו או בשבילו. הספק

כל ולקבלת הצעות  ההזמנהכל מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות  - "המכרז" 1.4
על  הסכםרישות המפורטות בקובץ תנאי המכרז על נספחיו, המפרטים הטכניים וההד

     והצעת הספק הזוכה.נספחיו 

אספקה והתקנת ציוד מחשוב וציוד דיגיטאלי, חדר שרתים, שדרוג  – השירות/ים" 1.5
בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו, לרבות הסכם  ,למועצה IPמחשבים ומרכזיית 

והדרישות המקצועיות המצורפים למכרז ותוך ציות  ההתקשרות ונספחי השירות
להנחיות המנהל ו/או המפקח לצורך מילוי כל התחייבויות, המטלות והפעולות 

 הנדרשות מהספק כמפורט במכרז ונספחיו.

הצעת המחירים שהגיש מציע ושלפיה זכה במכרז בהחלטה סופית של  - "הצעה הזוכה" 1.6
 ועדת המכרזים.

ות המצורף בחלק ב' למסמכי המכרז בקשר עם מתן הסכם ההתקשר –"ההסכם"  1.7
השירותים והתנאים הכלולים בו הכולל את כל מסמכי המכרז על נספחיו וכן כל מסמך 

 אחר שהוסכם בהסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

ערבות אשר הוגשה על ידי המציע עם ההצעה למכרז בהתאם לנוסח  -"ערבות המכרז" 1.8
 ז. המצוין במסמכי המכר

ערבות אשר ניתנה לאחר ההודעה על הזכייה במכרז כאמור בתנאי  – "ערבות ביצוע" 1.9
 מכרז זה ועל פיו לשם הבטחת ביצוע מלוא מחויבויותיו של הספק על פי ההסכם.

או מי שמונה על ידו לצורך ריכוז הטיפול בעניין השירותים  המועצהמנכ"ל  –"מנהל"  1.10
 נשוא מכרז זה.

 .המועצהאדם שמונה לצורך כך על ידי  –"מפקח"  1.11

 ;מועצה מקומית ג'תועדת  המכרזים של  – ים"ועדת המכרז" 1.12

מדד המחירים לצרכן כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי חודש על ידי הלשכה  – "מדד" 1.13
  ;המרכזית לסטטיסטיקה

 ;נשוא מכרז זה הסכםהמדד הידוע במועד חתימת ה – "מדד בסיס" 1.14

 ;המדד הידוע במועד התשלום על פי תנאי המכרז – "מדד קובע" 1.15

  ;השינוי בין מדד הבסיס למדד הקובע – "התייקרות" 1.16

 תיאור ההתקשרות .2

אספקה והתקנת ציוד מחשוב וציוד הצעות מחיר לקבל מזמינה בזאת  המועצה 2.1
וזאת בהתאם לתנאים, הדרישות   IPדיגיטאלי, חדר שרתים, שדרוג מחשבים ומרכזיית 

 וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי  המכרז להלן. 
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, או ם המפורטים בהצעהמרכיביההזכות להזמין את כל נתונה  למועצהמובהר בזאת כי  2.2

הכמות שתוזמן מכל מרכיב ממציע אחד או יותר על פי שיקול חלקם, וכן לקבוע את 

 דעתה הבלעדי.

 :תנאי סף להגשת הצעה .3

בסעיף זה על כל תתי על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות י להשתתפות במכרז כתנא
דרישות הסף  לפסילת ההצעה. תביאאי עמידה בתנאים המוקדמים . באופן מצטברסעיפיו, 
 להלן:הינם כד

 להצעה  ערבותצירוף  3.1

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת  3.1.1
למסמכי המכרז )יש  4נספח בבנוסח המפורט  ,ש"ח 20,000ך בס ,המועצה

לצרף  המציעלהקפיד להבחין בין נוסח ערבות הביצוע לבין נוסח הערבות שעל 
 הספק.ע"י  ישמש כערבות לחתימת החוזה זהום להצעתו(.  סכ

ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף  31.3.2021 הערבות תהא בתוקף עד ליום 3.1.2
ייה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת ההצעות ולדרוש את העיר .להלן 6

 ., על פי שיקול דעתה הבלעדיהארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" 3.2

לא קיימת וכן כי  אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגלכי המציע ימציא אישור רו"ח 
למסמכי   א2בנספח  , בהתאם לנוסחחי" אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק

   המכרז.

 ניסיון וותק 3.3

אספקת שירותי מחשוב וציוד דיגיטאלי עיקר עיסוקו של המציע הינו בתחום  3.3.1
והינו בעל ניסיון של לרשויות מקומיות ו/או תאגידים ו/או לגופים ציבוריים 

( שנים במכירה, הספקה, התקנה ומתן שרות באתר הלקוח של חמש) 5לפחות 
וציוד , ציוד היקפי מחשבים אישיים, ציוד היקפי, תוכנה למחשבים אישיים

להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע מתודולוגיה כתובה ובה בין היתר:  תקשורת.
 פרטים בדבר פרופיל עסקו, שנות ותק ותחומי עיסוק וכן אמנת שירות.  

רש במכרז ( השנים האחרונות ציוד ושירותים כנד3המציע סיפק במהלך שלוש ) 3.3.2
 ( רשויות מקומיות או גופי סמך שלהן לרבות מוסדות חינוך.3זה לפחות לשלוש )

המלצות מרשויות מקומיות ו/או גופי סמך על אספקת הציוד  3על המציע לצרף 
 נשוא המכרז.

, VMלמציע ו/או לעובדיו תעודות הסמכה בתחומים הרלוונטיים: ניהול רשתות,  3.3.3
 ניהול מערכות מייקרוסופט.

בכל אחת מהשנים  לפחות₪  500,000מציע מחזור כספי שנתי לעסק של ל  3.3.4
 המציע יצרף אישור רו"ח .2017,2018,2019

המציע יצרף קורות חיים של כל אחד  –אנשי צוות לפחות  3המציע מעסיק   3.3.5
 מאנשי הצוות. 

 

-   
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 כדיןבעל רישיונות תוכנה  3.4

תוכנה וכל מוצרים או אמצעי חומרה ו/או ההמציע הינו בעלי הזכויות ו/או רישיונות של 
לצורך עמידה בתנאי זה יחתום המציע על הצהרה  .מכרזהיסופק על ידו במסגרת אשר 

   במכרז זה. '1בנספח כמפורט 

)"חוק עסקאות גופים  1977 –אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז  3.5
 ציבוריים"(              

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות -מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 3.5.1
כי המציע המעיד , 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

שבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס מנהל פנקסי ח
 .ערך מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 3.5.2

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 3.5.3

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 3.6

 עבור רכישת מסמכי המכרז. על המציע לצרפה למסמכי המכרז. קבלהבידי המציע 

לא תורשה עמידה בתנאי הסף ביחס ליחידי המציע וכל האישורים והמסמכים האמורים 
 יתייחסו לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה.  

  שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .4

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  מכים והאישוריםבנוסף לצרף את המסבדרישות הסף וכן 

  יש לצרף להצעה: במידה והמציע הינו חברה בע"מ, 4.1

 תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה במכרז. 4.1.1
 :המאשר ומצהיר  אישור עו"ד או רו"ח 4.1.2

כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת  4.1.2.1
 סמכויות התאגיד;

 של התאגיד;שמות המנהלים פירוט בדבר  4.1.2.2
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד;פירוט בדבר  4.1.2.3

 

על המציע לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה 
 הבאים:  המסמכים והאישורים לרבותבדרישות הסף 

, בין על ידי המצאת הסף של וותק וניסיוןאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  4.2
רשויות מקומיות ובין על ידי המצאת אסמכתאות אחרות לרבות  / המלצותםאישורי

חוזה/י ההתקשרות עם רשות/יות מקומית/יות למתן השירותים )ניתן למחוק מהחוזים 
 את סכומי התשלומים הכספיים(.  

, ניהול מערכות VMבתחומים הרלוונטיים, לרבות ניהול רשתות, הסמכה תעודות  4.3
 מייקרוסופט.
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)"חוק עסקאות גופים  1977 -שורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז אי 4.4
 ציבוריים"(              

חוק עסקאות גופים תנאי להשתתפות במכרז הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי 
 , אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:ציבוריים

פי חוק עסקאות חשבון או מיועץ מס על -מרואהמפקיד השומה,  אישור תקף 4.4.1
כי המציע המעיד , 1976-גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 
 .ערך מוסף

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 4.4.2

 ./ תעודת התאגדות תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה 4.4.3

 תחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זריםה 4.5

המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים 
בדבר העדר הרשעות  ,1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו על ידי עורך דין 

בנוסחים , 1987-התשמ"ז  או חוק שכר מינימום, 1991-לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א
 למסמכי המכרז. 3-ו 2, 12המפורטים בנספחים: 

 ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה 4.6

וכן לחתום על  המועצהעל המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד 
ולצרף אותה   '4בנספח התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים בהתאם לנוסח המפורט 

 להצעתו.

 התקשרות;תנאי  .5

 בפרק ב , המצ"המועצהקבלת הצעת המחיר מותנית בחתימה על הסכם התקשרות עם  5.1
 למכרז זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'ג

 .מפורטמיום הגשת חשבון עסקה בצירוף דו"ח  יום 45תנאי התשלום הינם שוטף +  5.2
 בכל מקרה התשלום ישולם לאחר העברת תקציב ייעודי על ידי משרד הפנים.

. האמור הינו תנאי צורך ביצוע התשלום יחתום הזוכה על כל הטפסים הנדרשיםל 5.3
 לביצוע תשלום על ביצוע עבודות על פי מכרז זה.

אספקת הציוד וסיום התקנת  קבלת הזמנת עבודה.העבודה הינו החל מלו"ז לביצוע  5.4
אישור  הפרויקט והתקציב  על ידי חודשים ממועד  (3המערכות לא יאוחר משלושה )

  .משרד הפנים

וללא תוספת תשלום, יסופק  ממועד חתימה על חוזה התקשרות שנתיים בנוסף, במשך  5.5
מענה טלפוני וטיפול בתקלות, לא יאוחר מיום עבודה אחד ובעת תקלה משביתה בתוך 

 שעתיים ממועד פתיחת הקריאה.

 המציע מודע לכך כי אין בזכייה במכרז זה לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי 5.6
ליצור בינו ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר  המועצה
יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא נוהל זה, לרבות הוא, יהיו וייחשבו 
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 יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא. המועצהין כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לב

חודשים ולא תישא שום ריבית הצמדה ו/או  12 -הצעת המחיר תהיה תקפה ל 5.7
 התייקרויות כלשהן.

 עיון ורכישת מסמכי המכרז; .6

המציע המשתתף במכרז, יוכל לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז  6.1
ל פרט נחוץ ולקבל הסברים כלליים בקשר להגשת )"חוברת המכרז"(, לראות ולבדוק כ

 . 7.12.2020, לפני רכישתו החל מיום המועצהבאתר האינטרנט של הצעות למכרז, 

מובהר בזה, כי מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמפורט לעיל, הצעתו תיפסל  6.2
על הסף ולא תידון בפני ועדת המכרזים. הקבלה על רכישת מסמכי המכרז תהיה 
רשומה על שם המציע בלבד. רכישת מסמכי המכרז באמצעות  גורם  או גוף שאינו 

 המציע  במכרז, עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

 הגשת ההצעה ומקום הגשתה;מועד  .7

ההצעה על נספחיה תימסר בשני העתקים במעטפה סגורה אשר תוכנס לתיבת המכרזים  7.1
 14:00בשעה  24.12.2020, עד ליום מקומית ג'תהמועצה במשרדו של מנכ"ל  ההנמצאת 

בדיוק )"המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז"(, לא יתקבלו מעטפות מכרז מעבר 
 למועד זה.

להצעה את כל המסמכים להוכחת עמידותו של המציע בתנאי הסף האמורים יש לצרף  7.2
לעיל, לרבות: תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאגדות, אישור ניכוי מס במקור,  1בסעיף 

אישור על ניהול ספרים ועסקאות, תעודות ואישורים להוכחת ניסיון נדרש לרבות 
חים יצורף חתום על ידי המלצות ואת כל הנספחים המצורפים )אישור קיום ביטו

 החברה המבטחת רק לאחר הודעה על זכייה וכתנאי לחתימה על הסכם ההתקשרות(.

אין לציין על מעטפת המכרז כל סימן אשר יש בו כדי להעיד בדבר זהות המציע או כל  7.3
 .25/2020הינו כיתוב אחר, ויש לציין את מספר המכרז בלבד אשר 

ת ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופי 7.4
מסמך ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי 

 לחזור בו מן הצעתו. 

הטפסים והנספחים המצורפים, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בכתב יד קריא וברור  7.5
 בעט דיו.

 הסתייגויות המציע מההצעה; .8

את מסמכי ההצעה להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן  מציע אינו רשאי לשנות 8.1
 האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה  8.2
המציע במסמכי ההצעה או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא 

דעתה ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן: לראות רשאית להפעיל שיקול  המועצה
בהסתייגויות כשינוי מהותי המביא לכדי פסילת הצעת המציע; לראות בהסתייגויות 
כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב ולדרוש 

ר מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחי
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 ההצעה או פרט מהותי בה. 

המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי  8.3
  מראש ובכתב. המועצהתנאי החוזה, וזאת ללא קבלת הסכמת 

 שאלות והבהרות; .9

 המועצהמנכ"ל  חוסאם ותד ייין המכרז יוגשו בכתב בלבד לידשאלות והבהרות בענ 9.1
 לכתובת הדוא"ל: 12:00בשעה:  14.12.2020ך וזאת לא יאוחר מתארי

hm7003@gmail.com  .שעה ב 20.12.2020עד יום יינתנו לשאלות הבהרה  תשובות
16:00.   

עליהן מהווים חלק בלתי  המועצהמובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות  9.2
 נפרד ממסמכי המכרז. 

מודגש, כי לא תתקבל כל טענה מצד מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  9.3
. במועצה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו למועצהלמכרז זה והגשתה 

מובהר בזאת, כי מלבד תשובות אשר ניתנו בכתב על ידי מרכז המכרז, וזאת בכפוף לכך 
ף במכרז כחלק בלתי נפרד ממנה, לא יהיה שתשובות אלה צורפו להצעה על ידי המשתת

 כלל וכלל. המועצהבתשובות בעל פה כאמור, כדי לחייב את 

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים; .10

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות  10.1
רבות ובין למכרז, להשלים מידע ו/או אישורים ו/או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, ל

היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
 על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

לקבל הצעה חסרה במסמכים או במידע  המועצה מתחייבתעל אף האמור לעיל, אין  10.2
הנדרש למסמכי המכרז, וכן את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא 

 לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.   מועצה רשאיתוה

 אחריות והחזר הוצאות .11

אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם  המועצה 11.1
 הצעתו כזוכה במכרז.  בחירתהשתתפותו במכרז, לרבות בשל אי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת  11.2
, השתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרזהוצאות הכרוכות בהצעה למכרז וה

 יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז.   לא אשר

 שונות .12

רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות מועד  המועצה 12.1
. ההגשה, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים

 ת הצעות.  אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח הענקת אורכה להגש

ביותר, חלק ממנה או כל הצעה  הנמוכהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצה 12.2
שומרת לעצמה את הזכות לקבל את הצעה כולה או מקצתה ואף  והמועצהשהיא 

 לדחות ולפסול את כל ההצעות.

mailto:osnath@kfar-yona.org.il
mailto:osnath@kfar-yona.org.il
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למסור לו את מלוא היקף  המועצהידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחייב את  12.3
תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה  מועצהוההשירותים, 

בעצמה או באמצעות אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית המציע בין 
המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה 

 בגין זאת.ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  המועצההבלעדי של 

 . למכרז זהסמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור  האת בחיפהלבית המשפט  12.4

 סמכי המכרזמ .13

להזמנה זו מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנה המסמכים הבאים )הזמנה זו והמסמכים  13.1
  "(:מסמכי המכרזהמצורפים לה יכונו "

 ונספחיו; תנאי המכרז – חלק א' 13.1.1

   ;תצהיר אודות זכויות קניין 1נספח 
 ;תצהיר רו"ח  2נספח 
 ;חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" א2נספח 
 תצהיר על תצהיר על תשלום שכר מינימום  3נספח 
 ערבות המכרז  4נספח 
 ;תצהיר העסקת עובדים על פי דין  5נספח 
 התחייבות להעסקת עובדים בעלי אזרחות ישראלית  6נספח 
 ;התחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים  7נספח 
 יע צטבלת נסיון המ 8נספח 
 טבלת ריכוז מסמכים למציע; 9נספח 

 על נספחיו; החוזה – חלק ב'   

 ערבות ביצוע; -( 1ב')
 אישור קיום ביטוחים; -( 2ב')

 כתבי הכמויות והצעת המחיר של המציע;  – חלק ג' 13.1.2

 תנאים לעניין צירוף ערבות להצעה  .14

למסמכי ' 4בנספח  נוסח המצורף למסמכי המכרזבהתאם למכרז ערבות יש לצרף  14.1
 .  3.1 והתנאים המצוינים בסעיף  המכרז

לפסילת  ותביא יפסל על הסףתערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז  14.2
בערבות מהותי  בהצעה בשל פגם כלל דוןתלא  ועדת המכרזים . למען הסר ספק,ההצעה

בנוסח הנדרש בהתאם  , לרבות צירוף ערבות אשר אינוהבנקאית המצורפת אליה
המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  . לדרישות המכרז, בכפוף לדיני המכרזים

 .המועצהוכל שיידרש ממנו על ידי  יום 90, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך המועצה

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת  14.3
לפי בחירתה וזאת ללא כל צורך להוכיח נזקים ו/או חלקה,  המציע למכרז, כולה או

לתבוע את נזקיה הממשיים  המועצההפסדים כלשהם ומבלי לפגוע בזכויותיה של 
לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני הגבוהים מגובה ערבות המכרז, ו

 ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 ה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;המציע נהג במהלך המכרז בעורמ 14.3.1

לרבות,  המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק 14.3.2
אי עמידה בהתחייבויותיו והצהרותיו של המציע "הצהרות והתחייבויות 

 המציע";
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 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; 14.3.3

ו/או מסמך ו/או מידע חסר ולא עשה כן במסגרת המציע נדרש להשלים פרט  14.3.4
 הזמן אשר הוקצב לו;

לאחר שהודע למציע בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות  14.3.5
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה 
על חוזה ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות 

 (  , אישור קיום ביטוחים וכיוצ"בכגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ולמציע   14.3 חילוט הערבות בהתאם לסעיף  14.4
 ישה או טענה בקשר לכך. לא תהא כל דר

מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים  14.5
 המפורטים להלן:

הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר  המועצה 14.5.1
 ;ולא יאוחר מחודשיים ממועד קבלת ההודעה כאמור המועצהמתן הודעה של 

עה למקום שני במכרז, תוחזר לו הערבות רק לאחר ככל שהצעתו של המציע הגי 14.5.2
שהמציע אשר הצעתו נקבעה כזוכה במכרז, חתם על חוזה ההתקשרות והמציא 

 את כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה;  למועצה

ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר  14.5.3
המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי  חתימת החוזה והמצאת כל

( 1בנספח ב' ), לרבות המצאת ערבות ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף החוזה
 להסכם ההתקשרות. 

הערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכה שהצעתו התקבלה  14.5.4
 ולא יאוחר משלושה חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה.

  והיקף התקשרות אומדן .15

לעומת האומדן בשיעור  המועצההוגשו למכרז ימצאו מרעות עם אשר אם כל ההצעות  15.1
כלשהו תהא ועדת המכרזים רשאית להורות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על ביטול 

 . המועצההמכרז וזאת בכפוף לאישור ראש 

 - הטכניכמצוין במסמכי המכרז ובמפרט  השירותיםמובהר בזאת, כי למען הסר ספק,  15.2
קפם, שינוי תהא רשאית להפחית או להגדיל מהי המועצהוכי  בלבד בגדר אומדן נםהי

בהיקף כאמור לא תהווה עילה לספק לשינוי גובה התמורה אשר המציע התחייב 
אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הספק ממילוי כל התחייבויותיו בהתאם   בהצעתו.

 מכרז זה, במלואן. לתנאי

 הצעת המחיר .16

לרבות  בקשר עם אספקת המוצר ההוצאות כל את לוכלהצעת המציע תהא סופית ות 16.1
 ה וכיוצ"ב.מסיר, פריקה, עמסהה ושינוע, ובלהה ,ביטוח הוצאות ,אגרות

יובהר כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין המציע ובין הרשות.  16.2
לאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה מקור המציע נושא באחריות מ

 ההתקשרות הבלעדי עם הרשות. 

הצעת המחיר תמולא על ידי המציע בשקידה ראויה וללא כל מחיקות או תיקונים.  ככל  16.3
שנעשתה טעות סופר ותיקונה ביחס למחיר שמילא המציע, יחתום המציע ליד התיקון 

 בכתב ברור ונהיר.  בצירוף חותמתו ויציין את הסכום הנכון 
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התמורה היחידה אשר המציע שיזכה במכרז יהיה זכאי לה, תהיה בהתאם למחירים  16.4
כתבי כמויות" או מחיר זול יותר  -"הצעת המציע  -במכרז  'המוצעים על ידו במסמך ג

לא יהיה  לבין המציע לאחר אישור זכייתו. מלבד זאת, המציע המועצהשיוסכם בין 
לום ו/או לסכום נוסף ו/או התייקרויות כלשהן, לא כשכר ולא זכאי לתמורה ו/או לתש

כתוספת שכר, גם אם יוסיף לעובדיו, לא כעמלה, לא כהשתתפות בהוצאות הקשורות 
 באספקת השירותים ולא בכל הוצאות ותשלומים אחרים כלשהם.

 ביטול ותהא תקפהלאו ו/הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי הצעתו של המציע  16.5
, החל מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ובהתאם להארכת יום 90במשך 

. במשך כל תקופה זו, המציע לא יהיה רשאי המועצההמועד להליכי המכרז על ידי 
לסגת מהצעתו ו/או לשנותה מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים במחירים ו/או בשער 

 המטבע ו/או במדד יוקר המחיה ו/או במדד כלשהו.

 של המציע וסיון, ותק ויכולתינלקחת במסגרת שיקוליה את תהיה רשאית  המועצה 16.6
כי  למועצהלרבות ניסיון רע עם המציע בגין התקשרות קודמת וכן ככל שנודע 

בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב 
זאת במסגרת  רשאית לשקול המועצההשירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, תהא 

 למועצהשיקוליה ולהעדיף מציע אחר, אף אם הצעתו תהא נמוכה מזו של המציע אשר 
 סבור כי קיים חשש לניסיון רע עמו. 

 בחינת הצעת המחיר; .17

את  בפרק ג'  "הצהרת משתתף והצעת המחיר"המציע ינקוב בטופס הצעתו במסמך  17.1
כולל ₪  500.000סך של על על ידי המועצה  השנקבעמהאומדן שיעור אחוז ההנחה על 

כמפורט בכל מסמכי המכרז ובהתאם אספקת הציוד והשירותים כתמורה עבור  מע"מ,
 לכל תנאי חוזה ההתקשרות. 

מוסכם ומפורש כי הצעת המחיר של המציע אינה מהווה התחייבות מצד המועצה  17.2
 להזמין העבודות או את שירותים נשוא המכרז בהיקף כלשהו ובכלל.

 :הבא הניקוד פי על תתבצע הזוכה ההצעה בחינת 17.3

  – % 60רכיב המחיר 

 אחוז  X              ___ 60 ההצעה הזולה

 ההצעה הספציפית

 על פי הפרמטרים המפורטים בטבלה להלן: 40%רכיב איכות 

 .טלפוני /אישי ראיון

 מנהל או המציע של העמידה ויכולת הרצינות ממידת כללית התרשמות
יינתן מהתרשמות מיכולת המקצועית של עובדי הניקוד  המציע מטעם

 בנוגע למענה לתקלות ותמיכה . המציע לספק את השירותים

 5%נתן  למקצועיות הצוות יהציון י

 %%-נגישות וזמינות 

 

 מסך  10% 

  זה לשלב הציון

לכל המלצה   ם, מארגוני המלצה מכתבי 4 לצרף המציע על - רלוונטיות המלצות איכות
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 י,עירונ אופי בעלי או עירוניים תאגידים או מוניציפליות תלרשויו בעדיפות
 העבודה בעת תפקידם בדבר ופירוט עימם התקשרות פרטי כולל

 ..(לשירותים נשוא מכרז זה ההמלצה על .המשותפת

 שציין הממליצים כל עם לשוחח ה,דעת שיקול פי על המועצה רשאית,
 לצורך הממליצים מבין חלק לבחור ,חלקם עם רק או בהצעתו המציע
 של בדבריו להתחשב שלאת ורשאי ,מושכל באופן או אקראי באופן ,שיחה

 על המועצה שומרת המועצה. של הבלעדי הדעת שיקול לפי והכל ,ממליץ
 על ידיעה לו יש אשר אחר אדם כל עם גם ממליצים שיחת לקיים הזכות

 ניקוד להעניק כדי שיאסוף במידע ולהתחשב ,המציע של עבודתו איכות
 .זו פניה לצרכי איכות

נקודות   5יוענקו 
 20 -לא מעבר ל

 נקודות 

 

אספקת  יעילות ניסיון ב - הבאים בהקשרים רלוונטי ניסיון בדבר פירוט
 סמך על יתבצע הניקוד .מקומיות לרשויות יתרון עם השירותים 
 כפי ,המוצג הניסיון של ורלוונטיות אותנטיות מבחינת עניינית התרשמות

 .לנכון למועצה שיראה

להוכחת ניסיון  המציע  לאספקת שירותי ציוד  בהתאםנתן יהניקוד י
 10%לכל רשות  ועד  5% –ותמיכה  

 מסך 10%

 זה לשלב הציון

 

מקום ו, למציע אשר מקום מגוריו 3%תינתן עדיפות בבחינת ההצעה הזוכה, בשיעור  17.4

 המקומית ג'ת.עסקו על פי דיווח הארנונה, הינו במועצה 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה  17.5
ו/או בחינת הצעות המציעים, את אמינותו, ניסיונו, כושר ביצוע, ותק ויכולת של 
המציע. בתוך כך, תהא רשאית ועדת המכרזים להתחשב בהמלצות של רשויות 

ע שירות ו/או עבודות, בעבר או בהווה, מקומיות ו/או גופים אחרים להם סיפק המצי
 הדומים לשירותים נשוא המכרז. 

 התקשרות עם הזוכה .18

 משא ומתן עם הזוכה 18.1

הכרזה על הזוכה תהא בכפוף להמצאת כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת  18.1.1
נבחרה יכולתו של הזוכה לעמוד בתנאי ההתקשרות כמפורט לעיל. ואולם, ככל ש

לית של ועדת המכרזים, אבהחלטה סופית ופורמ הצעתו של מציע כזוכה במכרז
 רשאית לנהל עם המציע משא ומתן ביחס למחיר הצעתו.  המועצהתהא 

תהא רשאית גם לאחר קביעת הזוכה במכרז, לחזור בה  המועצהעל אף האמור,  18.1.2
מן ההזמנה ולא להתקשר עם אף אחד מן המציעים לרבות המציע אשר הצעתו 

ום על החוזה כלל. הודעה על החלטה כאמור נקבעה כזוכה במכרז, ולא לחת
 והנימוקים לה יימסרו למציע, מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין. 

מובהר בזה, ככל שחזרה בה העירייה מההזמנה נשוא המכרז דנן לא תישא  18.1.3
בכל אחריות להוצאה או לנזק שייגרמו למציע הזוכה או למי מן  המועצה

רז ו/או בקשר עם השתתפותו במכרז, לפי המציעים בקשר עם קביעתו כזוכה במכ
העניין והמציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר פיצוי או שיפוי או החזר כספים 

 כלשהם.
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 התחייבות והמצאת אישורים מטעם הזוכה 18.2

)בנוסח  על הסכם התקשרותמציע אשר יקבל הודעת זכייה במכרז יידרש לחתום  18.2.1
את יתר המסמכים הדרושים,  להמציאבחלק ב' למסמכי המכרז( והמצורף 

  לצורך זכייתו במכרז תוך שבוע ימים מהיום בו נודע לו על זכייתו, כגון:

( להסכם 1) נספח ב'במפורט בהתאם לנוסח הערבות ביצוע  18.2.1.1
. המציע יידרש להמציא ערבות ביצוע עבור כל סל פריטים ההתקשרות

 בו זכה.  

מפורט לנוסח ה, נקי מכל הסתייגות, בהתאם אישור קיום ביטוחים 18.2.1.2
שומרת לעצמה את הזכות  המועצה .( להסכם ההתקשרות2בנספח ב' )

לבחון הסתייגויות ככל שקיימות ולהפעיל שיקול דעת בהתאם לחוות 
 . המועצהדעת יועץ הביטוחים של 

 בהיקף ההתקשרות  יםשינוי .19

מפרט כתבי הכמויות בבהשירותים הנדרשים, הכל כמפורט היקף  ומודגש, מובהר 19.1
להזמין  המועצהשל משום התחייבות  כךעל פי אומדן והערכה בלבד ואין בהנו  ,הטכני

לבצע  תהיה רשאית והמועצה בהיקף כלשהוכולם או מקצתם ו/או קבלת שירותים  את
וזאת ללא , צרכיהרצונה ושינויים בדבר תמהיל הטובין הנדרש ו/או הכמויות בהתאם ל

לעניין זה כל תביעה ואו כל דרישה ו/או מתן נימוקים וללא הגבלה. למציעים לא תהיה 
  טענה מסוג כל שהוא.

כפופה  הינה ו/או הזמנת שירותים כלשהם כמפורט במכרז זהכי התקשרות  יובהר 19.2
מאושרת לצורך ביצוע מכרז זה והשירותים  בקיומה של מסגרת תקציביתותלויה 

או ככל שלא כאמור מכל סיבה שהיא . לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב הניתנים מכוחו
, תופסק לקבלת השירותים נשוא המכרזלא יהיה תקציב פנוי יועבר תקציב במועד ו

ו/או יבוטל המכרז ולספק או למציע לא תהא כל טענה בגין כך כלפי  ההתקשרות
 .המועצה

המתייחס  לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנהרשאית  המועצהמובהר בזה, כי  19.3
, גם בעצמה ו/או בכל דרך םאו חלק ותים כולםלהזמין את השיר, לרכיבים מסוימים

  ., הכל בהתאם לצרכיהשתמצא לנכון

 ניהול ופיקוח .20

על מתן השירות ואיכות השירותים להשגיח לבדוק ובכל זמן שהוא רשאית  המועצה 20.1
עמידתו מידת בתנאי המכרז ו וכן לבדוק את מידת עמידתו המסופקים על ידי הזכיין

 .בלוחות הזמנים

בכפוף לאמור בחוזה  המי מטעמ , המנהל אוהמפקחבאמצעות  המועצההוראות  20.2
התחייבויותיו של  ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   .הספקתחייבנה את 

אינה מקטינה את  העירייה, והשגחת תקופת ההתקשרות במסגרתהחוזה  הספק על פי
 . תנאי מכרז זהלפי התחייבויותיו לביצוע  הספקאחריות 

ביחס , או מי שמונה לכך מטעמה המפקח ו/או המנהלבאמצעות  המועצההקביעה של  20.3
לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית  התחייבויותיו מבצע הספקאם לשאלה 

 ומכרעת. 

 שונות .21

 עומדים בדרישות המכרז.תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  המועצה 21.1

די לחסוך בכספי הציבור ולפי שיקוליה הבלעדיים לפי הכדאי לה ביותר וכ ,המועצה 21.2



 25/  2020מכרז פומבי מס' 
 למועצה מקומית ג'ת לאספקת שירותי מחשוב  וציוד דיגיטאלי

 מסמכי המכרז
 
 

14 

 
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

לקבוע זוכה אחד בלבד, שהינו בעל ההצעה  שומרת לעצמה את הזכותוהמוחלטים, 
הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם היא איננה ההצעה הנמוכה ביותר הכל 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בד או מכל סיבה שהיא ועל רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בל המועצה 21.3
שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף  המועצהפי שיקול דעתה הבלעדי וכן רשאית 

 זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה.

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנימוקים שירשמו, ועל  21.4
רתם על פי דיני המכרזים, אם פי שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגד

מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל 
 את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.

 תהא רשאית שלא להזמין את השירותים ו/או הטובין כולם או חלקם, ולבטל המועצה 21.5
 כאשר הספק, לפי העניין,עת ולסיים את ההתקשרות עם  בכל לדחותו או המכרז את

 :לה התברר

יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעלו   21.5.1
 בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף; 

 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מנהליים;  21.5.2

 על על ידי המפקח כנדרש הזמנים בלוחות םעומדי אינם המציע או הספק כי  21.5.3
לביצוע  מספיקים אינם המציע או הספק כישורי כי לה התברר וכי הפרויקט

הערבות  את לממש העירייה רשאית זה במקרה. סבירה העבודות באיכות
 ולהפסיק את עבודתו של המציע או הספק;

המכרז  לא הועבר התקציב הנדרש לצורך קבלת השירותים או העבודות נשוא 21.5.4
 .המועצהלידי 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 לד גרהאח

 ראש המועצה ג'ת
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 תצהיר זכויות קניין   1נספח   

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ___ לאחר שהוזהרתי______________ ת.ז _________אני הח"מ ___

 כדלקמן:לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 

____ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך _______________הנני נותן תצהיר זה בשם _____

 ״(. המציע)להלן: " שפרסמה מועצה מקומית ג'ת  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מכרז פומבי מספר

 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

 במשבצת המתאימה( V)סמן 

  המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות
״(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו זכויות הקנייןבהצעתו )להלן ביחד: ״

 עורך המכרז כמפורט במכרז.ולהתקשר לפיה עם 

  זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי _____________ והמציע מורשה
 לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

 

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה 

עה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות הרכישה או מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצ

או תביעה של צד \השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו

 ג׳ כנגד המזמין.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 1.   2.   

 חותמת+ חתימה   .4 שם  .3 תאריך
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 אישור עורך הדין

 

_____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ 

___ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ________במשרדי אשר ברחוב _________

המוכר/ת לי באופן אישי,  __________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /______

ת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמ

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 5.   6.   

 ת עו"דחתימ  .9 "דחותמת ומספר רישיון עו .8  .7 תאריך
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 תצהיר ואישור רו"ח על מחזור כספי -__ 2נספח  

 

 תאריך:______________: ______________________________________ המציעשם 

 הרינו להצהיר כדלקמן:

כולל לא ) מיליון ש"חחצי   לפחות של 2019-ו 2018, 2017שנתי ממוצע בשנים  מחזור הכנסות למציעכי 

הערה המעלה ספק בדבר  2019לשנת  המציעולא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של מע"מ( 

של לשכת רואי החשבון  58יכולת המציע להמשיך להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 

 בישראל.

 

 ₪.היה בסך של ____________________  2017 בשנת המציעהמחזור הכספי של 

 

 ₪.היה בסך של ____________________  2018בשנת  המציעהמחזור הכספי של 

 

 ₪.היה בסך של ____________________  2019בשנת  המציעהמחזור הכספי של 

 

 

 

 

 10.   11.   

חתימה + חותמת רואי  .13  .12 

 החשבון

 המציע חותמת+ חתימה  .14 
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 א   2נספח  

 אישור רו"ח על מחזור כספי

 

  :תאריך

  

  :לכבוד

 

 831.12.201, 731.12.201 ביוםשנסתיימו  מהשניםאישור על מחזור כספי לכל אחת הנדון : 

 931.12.201-ו

  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 _______. _______ חברתכם משנת של/ כםהננו משמשים כרואי החשבון של .א

 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017 הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום .ב
 על ידי משרדנו.בוקרו/נסקרו )בהתאמה( 

 לחילופין:

 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום 

 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום  .ג
לת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או אינה כול 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017

 (.2כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו  כוללת 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017

 רט בסעיף ד' להלן.השלכה על המידע המפו

 לחילופין:
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חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום 

חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות  כוללת 31.12.2019-ו 31.12.2018, 31.12.2017

 כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

-ו 31.12.2018, 31.12.2017וקרים/סקורים ליום בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המב .ד

בסך  הינו 2019-ו 2018, 2017 שניםבשל חברתכם  הממוצע השנתימחזור ההכנסות  31.12.2019

 )לא כולל מע"מ(. ₪  500,000 לפחות של

כם הערה המעלה ספק בדבר יכולת 2019 כם לשנתשל המבוקרים הכספיים"חות בדו קיימת לא .ה

 החשבון רואי לשכת של 58' מס ביקורת בתקן כהגדרתו", חי"עסק כ להתקיים להמשיך

 .בישראל

 

 בכבוד רב,

 

     

 חתימת רואי החשבון .15    
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 3 נספח

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים

 

______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת אני הח"מ 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: לא וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

שהוא הגוף  ח.פ._________________הנני נותן תצהיר זה בשם _________________  .1
. אני "(המזמינה)" מועצה מקומית ג'ת, "(המציע)להלן: " נההמבקש להתקשר עם המזמי

 .ליתן מטעמו תצהיר זה /תומוסמך המציעכ__________ אצל  ת/משמש

וייחתם בין הצדדים  נהככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמי .2
תקופת  הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל

התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את 
האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת 

 "(: חוקי העבודההאמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –תשי"א  חוק שעות עבודה ומנוחה,

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 

  ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; המציעהנני מצהיר כי 

 אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה  **או בעל זיקה המציע
 אחת לפחות ממועד ההרשעה*;
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 או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו  המציע
 ועד ההרשעה האחרונה*.שלוש שנים לפחות ממ

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 [ב' לחוק2כהגדרת מונח זה בסעיף  -"בעל זיקה" ]**

 

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 

 חתימת המצהיר

  

 

 א י ש ו ר

הופיע/ה  _____________, עו"ד )מ.ר. _______( מאשר, כי ביום ________________אני הח"מ

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי _________________, ת.ז.____________________בפניי מר/גב'

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 4נספח 

 ת )ערבות השתתפות במכרז(נוסח ערבות בנקאי

     לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת 

 ג'ת המשולש

 ,.נג.א.

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המבקש" -על פי בקשת_____________ )להלן 

להבטחת  25/ 2020 וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי₪(, עשרים אלף במילים: ) 20,000של 

 .הפעלה שבמסמכי המכרזמילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ה

 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 

כלשהו או באופן כלשהו, או שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם  בקשלדרוש את הסכום תחילה מאת המ

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. בקשטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למ

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן 

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 כלל.ועד ב  31.3.2021 עדערבות זו תישאר בתוקפה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 לעניין כתב ערבות זה. כדין תחשב כדרישה לקטרוני או באמצעי אדרישה בפקסימיליה 

 

 בכבוד רב,

_____________ 

     ב נ ק     
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 5-נספח

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

עלי לומר את האמת לאחר שהוזהרתי כי , ______________בעל  ת.ז מס' ,__________אני הח"מ, 
 בזאת בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר /הוכי אהיה צפוי

"( ומוסמך ליתן תצהיר הקבלן)להלן: " _________________אצל  ____________כ /תאני משמש
 רו.וזה בשמו ובעב

 בתצהיר זה:

גם בעל  -הוא חבר בני אדם הקבלן , בעל השליטה בו, ואם הקבלןמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

 (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 
 1991 -לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( חוק עובדים זרים" -)להלן 

לפי חוק  (2002בינואר  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר     
תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 חתימת המצהיר

 א י ש ו ר
הופיע/ה  ____________, עו"ד )מ.ר. ________( מאשר, כי ביום ________________אני הח"מ

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את , _____________, ת.ז._____________בפניי מר/גב'

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את 

                   תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 
 )חתימה וחותמת עוה"ד(                                                                                             
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 6 ספחנ

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים 

 
 

 לכב'  
 מועצה מקומית ג'ת

 
 

 

  כדין העסקת עובדיםהנדון:           
 
 
 

_, ___מרח'______________ פ_____________-______________ חאנו הח"מ, חב'_______
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית  .1

המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, 
כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר 

 ין ע"י הרשות המוסמכת. ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כד
 

 

אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים  .2
בעלי אזרחות ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים 

בכל תקופת  בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף
עבודתם אצלנו במהלך ביצוע העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי 
כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף 

 במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבורכם. 
 

 

בישראל או כאלה שאין אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי  .3
 ברשותם אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 

 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים 
עבורכם, יפקע או יבוטל או יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את 

 ו מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. העסקתו של העובד מיידית כאשר יודע לנו א
   
   

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה  .4
 והעבודה של עובדינו המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

היה ונפר את ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את 
 האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 

   
  .העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר עבודת  א. 
   

 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
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 המציע/מורשי חתימה

 

העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפניכם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו  ג. 
 המועסקים בעבודה עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 

   

כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את 
 המועד בו עלינו לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

    
היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את  .ד 

ההתקשרות עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, 
 מיד וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 

קשרות ונהיה מנועים מלנקוט אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההת
הליכים למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות 

 עמו. 

 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי  .5
התקשרה עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות  מועצהה

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של החוזה בינינו, על כל המשתמע מכך. 
 
 
 
 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 
 
 

________________________ 
 חתימת הקבלן באמצעות

 מורשי החתימה
 

     
       

לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה  יהרינ
ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 
ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל 

 דבר ועניין. 
 

 תאריך:________________. 
_______________________ 

 חתימה וחותמת של עו"ד
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 המציע/מורשי חתימה

 

 '7נספח 

 והעדר ניגוד עניינים מועצהאו לחבר ה מועצההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ה

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:מועצה מקומית ג'ת 

 :,הקובעים כדלקמן1950-בצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א .1

חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או  א() .103"
שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

עדותיה, פרט לחוזה בדבר ועדה מוולמענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בו
 צה מספקת לתושבים." קבלת שירות מהשירותים שהמוע

לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, (3)"
 ".1963-תשכ"ג

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  . )א(א103
ו ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה אהעולה על עשרה אחוזים בהונו 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. -צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 

 

 :,הקובע כי1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א142סעיף .2

עקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, בא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא ל .142"
סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או 
בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין 

ת עובד כאילו אושיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לר
יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 

 ")ב( לגבי חבר המועצה.103

 ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של( א) 12 כלל .3
 :הקובע המקומיות

" עירייה חבר; "זה לעניין; המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא העירייה חבר"
 בעל" הגדרות ראה) בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או עירייה חבר –

 ((."ב()1)5 -ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב" ו" שליטה

 :כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם .4

 לא ואף, בת או בן, הורה, זוג בן: לי/לחברה( המיותר את מחק) אין/  יש המועצה חברי בין .א
 .שותף או סוכן

 חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו מועצה, חבר( המיותר את מחק) אין/  יש .ב
 או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה
 .בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד

 .ברשות העובד סוכן או שותף, זוג – בן( המיותר את מחק) לי אין/  יש .ג

 יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה המקומית של המכרזים ועדת כי לי ידוע .ד
 .נכונה לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה לי

 זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .ה
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 .אמת הינו

 לפקודת( 3)א 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .ו
 רשאית הפנים שר ובאישור שני שלישים מחבריה ברוב מליאת המועצה לפיהן, העיריות

 פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת( א)א 122 סעיף לפי התקשרות להתיר
 .ברשומות

       

 

 הצהרה

 
בשם אני הח"מ __________________ נושא ת"ז __________________ מצהיר בזאת 

המועצה שהוא הגוף המבקש להתקשר עם , "(המציע_______ )להלן: "________________
  "(, כדלקמן:המזמינהת )להלן: "'המקומית ג

 .זה ליתן מטעמו תצהיר /תומוסמך______________________ אצל המציע  כ ת/אני משמש .1

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי מכרז זה לבין כל פעילות ו/או  .2
 התחייבות אחרת שלו.

ו/או למי מטעמה בקשר עסקי/משפחתי או קשר קבוע  ת'גהמציע אינו קשור למועצה המקומית  .3
 כלשהו.

לבין המועצה במישרין המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע  .4
 ו/או בעקיפין והמציע מתחייב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.

המציע מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי, כל שירות או מידע בקשר לשירותים הניתנים  .5
ו בעקיפין למועצה  על פי המכרז ו/או כל שירות אחר בקשר לפעולה אחרת הנוגעת במישרין ו/א

לשירותים אלה, בין שהשירות או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט 
 לשירותים שהמציע נותן למועצה.

  התחייבות זו ניתנת מרצוני הטוב והחופשי והינה בלתי חוזרת. .6

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .7
 אמת.

  .2020 __________לחודש  ________ראייה באתי על החתום היום ול .8

 

                 _____________________ 

  חתימת המציע + חותמת

 

 

 בכפוף לנוהלי משרד הפנים. המועצה* בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת יועמ"ש 
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 8נספח  

 פרטי המשתתף במכרז וניסיונו

 כללייםנתונים 

 סוג האישיות המשפטית: __________________

 שם התאגיד: ___________________

 מס' תאגיד: ____________________

 כתובת: _____________________

 מס' טלפון: ____________________

 מס' פקס: _____________________

 כתובת דואר אלקטרוני: _________________

 זכויות חתימהמנהלים ובעלי 

 שם פרטי שם משפחה מס' תעודת זהות תפקיד

    

    

    

 

 עובדים: __________. מספר

 אספקת  שירותי מחשוב וציוד דיגיטאלי ניסיון פירוט 

תקופת  מהות  השירות  שם הלקוח

 השירות  

שם איש קשר /  זהות מקבלי שירות 

ממליץ מטעם 

 הלקוח ותפקידו
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 רשימת ממליצים )לפרט שם, תפקיד ומספר טלפון(:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________ 

 :הערות

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 חתימה וחותמת:___________________ שם המשתתף: _______________ 
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 חלק ב' 

 

 החוזה ונספחיו   
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 הסכם ההתקשרות –' בנספח 

 2020שנערך ונחתם ביום  ____ לחודש ____  שנת  

 

 
 מועצה מקומית ג'ת   בין:

  ____________________כתובת:     

 מצד אחד;      "(המזמין")   

 

 ________________ ח.פ ________________   לבין:

 כתובת: _____________________________   

 באמצעות: ___________________________   

 "(.הספק)להלן: "                                       

 

 מצד שני          

 

 

 
שירותי אספקת "( אשר עניינו המכרז)" 25/2020פומבי מס' פרסמה מכרז  המועצהו :הואיל

אשר הינם חלק  בנספחיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז וחשוב וציוד דיגיטאלימ
   "(;המכרזבלתי נפרד בהסכם זה )"

, _____________אשר נתכנסה ביום המועצהובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  :והואיל
ביחס לאספקת ציוד ו/או אביזרים ו/או  במכרז כהצעה הזוכה הוכרזה הצעת הספק

 "(;הטוביןכמפורט בכתב הכמויות ולמפרט הטכני )" ו/או שירותים חומרים

כאמור בחוזה זה ובהתאם ן לספק את הטוביוהספק מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן  :והואיל
לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, 

  ;נספחיו וכל תכולתו

ודרך וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות  :והואיל
בחוזה , כמפורט מועצהשיתוף הפעולה ביניהם לגבי אספקת הטובין על ידי הספק ל

 ;זה להלן

 

 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:
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  כללי

 

 בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה.  כחלקההגדרות בחלק א' למכרז, ישמש  סעיף .1

 התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם .2
לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים,  המועצהוהמותנה בין הצדדים במלואו. 

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  .3
בות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה , לרלהסכם זה מצורפים

 בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי  .4
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

ישמשו לצורכי פרשנותו של כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא  .5
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  .6
מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, 

 תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

שמעו גם בלשון רבים, וכן , מלרבות ההסכם כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז .7
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן,  להיפך.

 הספק כל חובותיו והתחייבויותיו של הספק וכל התנאים והדרישות, המוטלים על .8
 .ממנו לגרועעל חובותיו של הספק ולא , באו להוסיף בהסכם זה

ין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם גילה הספק סתירה ו/או אי התאמה ב .9
נהל פי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב למיזה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל לשם, מטעם העירייה כהגדרתו במכרז
 ספק.העליו לפעול. הפירוש שיינתן על ידי המנהל, יהא סופי ומוחלט ויחייב את 

 כולל את מנהליו הספק .10
יורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הספקלמען הסר ספק, 

ן מסירת ההוראות ילעני הספקבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים ושלוחיו
  הספק.לעובדיו ו/או שליחיו של 

 והשירותים עבודותהתיאור  .11

ם והעבודות כמפורט בנספח הדרישות המקצועיות הספק מתחייב לספק את השירותי
 וכמפורט כדלקמן:

 ציוד מחשובאספקה והתקנת  .12

במסגרת מתן שירות זה יידרש הספק לספק מחשבים הכוללים מערכת הפעלה ותוכנות  .13
תהא רשאית  המועצהוהנחיותיה.  המועצהמחשב מקוריות בלבד, הכל בהתאם לדרישות 

להתקין את תוכנות המחשב בעצמה, הכל בהתאם לדרישות המקצועיות המפורטות 
 במפרט השירות אשר צורף למפרט הטכני והדרישות המקצועיות במסמכי המכרז. 

הספק יידרש לבצע עבודות להקמת חדר שרתים, שדרוג המחשוב הקיים במועצה והקמת  .14

 .IPמרכזיית 

 י מחשוב בהתאם למפרט המצורף כנספח _.אספקת מכשור דיגיטאלי ושרות .15

חודשים מסיום התקנת המערכות על פי  24מתן תמיכה טכנית ותיקון תקלות, למשך  .16
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ההסכם, ללא עלות נוספת. הספק מתחייב להעניק מענה טלפוני ולטפל בתקלות לא 
יאוחר מיום עבודה אחד ממועד הקריאה, ובעת תקלה משביתה בתוך שעתיים ממועד 

 יאה.פתיחת הקר

 תקופת ההסכם  .17

 . _________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום .18

חודשים  3סיום אספקה של כלל הציוד והתקנתו כולל כלל המערכות הנדרשות, בתוך  .19
 .ו/או ממועד אישור תקציבי על ידי משרד הפנים  ממועד הזכיה

חודשים מסיום התקנת  24כן מתחייב הספק למתן תמיכה טכנית ותיקון תקלות, למשך  .20
המערכות על פי ההסכם, ללא עלות נוספת. הספק מתחייב להעניק מענה טלפוני ולטפל 
בתקלות לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד הקריאה, ובעת תקלה משביתה בתוך 

 שעתיים ממועד פתיחת הקריאה.

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  המועצהור לעיל, מבלי לגרוע מהאמ .21
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי 

 שהמועצהימים לפחות, מבלי  30משלוח הודעה מוקדמת בכתב לספק, בהתראה של 
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. 
לספק לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו 

 בזכותה על פי סעיף זה.  המועצהנגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש 

 הצהרות והתחייבויות הספק .22

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  הסכם זהכי קרא הספק מצהיר בזאת,  .22
לספק את הטובין לעירייה והוא מסכים ומקבל עליו את כל ם יידרש לפיהאשר והתנאים, 

לרבות, התנאי כי תשלומים ישולמו בכפוף להעברת תקציב מתאים  האמור בו במלואו.
 על ידי משרד הפנים

טובין נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, מצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת  .23
מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים, משאבים כספיים, כישורים, מקצועיות, 

וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע אספקת הטובין 
 בהתאם ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה; מועצהל

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו לכל צורך  אין ולא יהיה בינו כי הספק מצהיר ומתחייב בזאת,  .24
ויפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם  כל יחסי עובד מעביד, והספק מועצהלבין השהוא, 

 זה והוראותיו כספק עצמאי;

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג  .25
גורם  ל ידיבעל פה עלו ניתנו  ו הבטחות ו/או מצגים אשרו/א תשובות בדברשהוא, 

וכי מובהר לספק, כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם העירייה הינם  כלשהו בעירייה
 ;המועצהגזבר וראש  –מורשי החתימה על פי חוק 

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  .26
זה וכי חתימתו על הסכם זה  הסכם ביצוע התחייבויותיו במסגרתהנחוצים לצורך 

 ;מחייבת אותו לכל דבר ועניין

בחתימתו על הסכם זה, מצהיר הספק ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  .27
וההתחייבויות בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות  הינווכי בשיקוליו להכנת הצעתו במכרז 
 בהסכם זה.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .28
ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות,  המועצהכנגד 
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אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה המבוססות על טעות מצדו ו/או אי ידיעה ו/או 
 שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא.

הספק מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  .29
הסכם זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון 

 .עצההמו

ברמה ובטיב מעולים, בהתאם לדרישות  למועצההספק מתחייב בזאת, לספק את הטובין  .30
 .המועצההתקן הישראלי הרלבנטי ולשביעות רצונה המלא של 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי לליקויים ופגמים שיתגלו בטובין שיספק  .31
ישים, במצב מעולה וכי אספקה לצורך הסכם זה הינה אספקת טובין שמ לעירייה

 .המועצהולשביעות רצונה המלא של 

 המועצההמנהל מטעם מוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הספק לבין העירייה, החלטת  .32
 תהא סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור.

וכי אינו מצוי  בהליכים  המועצההספק מצהיר כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי  .33
 משפטיים כנגדה.  

יו, לרבות תיוובכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבותנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי  .34
לבטל לאלתר חוזה  המועצה תוזכאי תרשאיאי עמידה בלוחות הזמנים לאספקת הטובין, 

 זה מבלי שלספק תקום זכות פיצוי כלשהי.

 קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/אועמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הוא כי .35
 ות ומתן השירותיםיש קשר בינן לבין ביצוע העבודאשר בעבירות עבירות מין ובכל 

, שהורשע עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכםכדוגמת העבודות והשירותים נשוא 
 .כאמור

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, למלא ולקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או עירוני  .36
, וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי קיים ו/או עתידי, אם יחוקקו

שיונות יהוראות הדין בקשר עם אספקת הטובין ובכלל זה, ישיג אישורים, היתרים ור
וישלם את כל המסים, האגרות  למועצההנדרשים לצורך ביצוע אספקת הטובין 

 וההיטלים, אם ידרשו לצורך כך, במשך כל תקופות ההתקשרות עפ"י הסכם זה.

מי מעובדי ק מצהיר בזאת, כי אין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין הספ .37
ו/או  המועצהכי לא קיימת בינו ולבין ראש ו ונבחריה המועצה ליאתלרבות מ המועצה

 ו/או , קירבה משפחתיתהמועצה ה הבכירים שלו/או עובדי המועצהסגניו ו/או חברי 
הספק מתחייב בזאת, כי בטרם . "(אסורה קירבה)" קשרים עסקיים קבועים כלשהם

וכן  ומאיזה סוגאסורה  עם מי יש לו קירבה למועצהחתימתו על הסכם זה יודיע בכתב 
במהלך ההתקשרות מיד עם היוודע לו על שינוי הנסיבות בדבר  למועצהמתחייב כי יודיע 

 .קיומה של קרבה כאמור

שהצהיר בכל מסמכי המכרז הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות,  .38
במשך תקופת ההתקשרות  למועצהוחוזה זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר ימסור 

עפ"י חוזה זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד 
כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על  למועצה
חתום על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ל המועצההחלטת 

 ויסודי בהסכם זה.

הספק, לאחר שהוזהר בזאת, מצהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו  .39
במלוא  המועצהבחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את 

ותשלום  זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזההסעדים העומדים לה על פי חוזה 
 .פיצויים
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אינה מתחייבת על הזמנת  והמועצהידוע לספק כי הסכם זה הינו הסכם מסגרת  .40
רשאית על פי שיקול  והמועצהשירותים בהיקף כלשהו ואינו בבחינת התקשרות בלעדית 

יקפי דעתה הבלעדי להחליט האם להתקשר עם ספקים נוספים וכן להחליט בדבר ה
הטובין והשירותים הנדרשים לה בהתאם להסכם זה, להרחיבם, לצמצמם או לבטלם, 

 וזאת ללא מתן נימוקים וללא כל הגבלה. 

הספק מודע לכך כי חובותיו והתחייבויותיו הינן כחובות ספק נותן שירותים חיצוני  .41
, בכפוף להוראות 1974-באופן זהה לקבלן כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות, התשל"ד

הסכם זה, וכן כי התקשרות לפי הסכם זה כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, כפי 
 . במועצהמסגרת תקציב מאושרת שיהיה בתוקף מעת לעת, ומותנה בקיומה של 

 אישורים ומסמכים .42

הספק מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה, יהיו ברשותו, על  .43
שמו ובתוקף כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות 

תר, אישור המנויים להלן, וכי בכל עת שתהיה הפסקה ו/או סיום תוקף של כל רישיון, הי
הספק  . למועצהידית לחידוש תוקפו ולהודיע על כך יכלשהו, הספק מתחייב לפעול מ

במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לחתימתו, צילומים של כל האישורים  למועצהיגיש 
 והמסמכים המפורטים להלן.

 ככל שנדרש הדבר על פי חוק, רישיון עסק בתוקף מהרשות המקומית בה מתנהל עסקו, .44
 עפ"י הסכם זה. למועצהמשרדיו ומחסניו, אשר מהם יספק את הטובין  לרבות

אישור תקף כדין מפקיד השומה, על שם הספק, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, על  .45
 .1976 -פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות(, תשל"ו 

על ניכוי מס הכנסה במקור או על פטור אישור תקף כדין מפקיד השומה, על שם הספק,  .46
 מניכוי מס במקור.

 אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ על שם הספק. .47

 אספקת הטובין .48

 אספקה על פי הזמנה מאושרת 22.1

צרכיה  ל פילספק מדי פעם, ע המועצה תגישבמשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה,  .49
אשר אספקת טובין, ועפ"י קביעתה הבלעדית, הזמנות בכתב ל הכספיותומגבלותיה 

 ."(הזמנה)" בטרם ביצוע אספקת הטובין המועצהתהיינה חתומות על ידי הגזבר וראש 

אינם נכללים בהסכם זה ואשר אשר תוספת ו/או שינוי כלשהם, מובהר בזה כי כל  .50
זמנה נפקת המהווים תוספת כספית לתמורה המגיעה לספק עפ"י הסכם זה, מחייבים ה

תוך ציון תוספת  בטרם ביצוע אספקת הטובין המועצהוראש  חתומה בכתב על ידי הגזבר
 .התמורה אשר אינה נכללת במסגרת הסכם זה

למניעת כל ספק מובהר בזאת, כי לא ישולם סכום כלשהו לספק, אשר אין לגביו הזמנה,  .51
כאמור לעיל, וביצוע אספקת טובין אשר מהווה תנאי לתוקפה של התחייבות כספית 

 ריות הספק ועל חשבונו.במקרה זה יהיה על אח

לצורך חוזה זה, תחשב כל הזמנה לביצוע אספקת טובין כהזמנה עצמאית ונפרדת וכל  .52
תנאי והוראות חוזה זה, יחולו במלואם על ביצוע כל אחת מפעולות אספקת טובין, 

 , כאמור.המועצהשתבוצענה על ידי הספק עפ"י הזמנת 

בין במשך תקופת וכמויות הטמספר ההזמנות לביצוע אספקת טובין וכן סוגי ו .53
כניותיה ושיקוליה ו, תהמועצהההתקשרות אינו ידוע מראש ויהיו בהתאם לצרכי 

אינה מחויבת ואינה מתחייבת להזמין מהספק מספר ו/או היקף  המועצההבלעדיים. 
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כלשהו של טובין, בכל עת שהיא, והספק אינו ולא יהא רשאי להעלות כל טענה, מכל סוג 
 מספר ו/או היקף הטובין שיוזמנו ממנו, בכל עת שהיא.שהוא, לגבי 

לרכישת טובין, יהא בתוקף עד למועד אספקת הטובין  המועצההמחיר הרשום בהזמנת  .54
לא תשלם לספק כל תוספת עבור התייקרות, אלא אם כן  המועצהולא יהיה ניתן לשנותו. 

 הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

 אופן ביצוע האספקה .55

על  .המועצהתורה לו ובמועד הקבוע בהזמנת  המועצהובין במקום שהספק ימסור את הט .56
רמות דחיפות:  3את רמת דחיפותה של ההזמנה בהתאם ל  המועצהגבי ההזמנה תציין 

 רגילה, דחופה, דחופה מאוד. 

 הספק יידרש לעמוד במדדי שירות מינימליים לביצוע ההזמנה בהתאם לאמור להלן:  .57

מהמועד שנתקבלה ההזמנה אצל  שעות 72 -לא יאוחר מהזמנה בעלת דחיפות רגילה:    .58
 הספק , אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

מהמועד שנתקבלה ההזמנה אצל הספק, אלא  שעות 24 -לא יאוחר מהזמנה דחופה:   .59
 אם כן הוסכם במפורש ובכתב אחרת.

ל פי הספק מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות והדרושות לביצוע התחייבויותיו ע .60
יחולו וכן כל הוצאה אחרת אשר  מועצההוצאות הובלת הטובין להסכם זה, לרבות 

 במלואן על הספק וישולמו על ידו.

 , באריזה המקורית וכשהם חדשים,םמי, שלניםתקי הספק ימסור את הטובין כשהם .61
כל ציוד אשר הינו בעל תאריך תפוגה יסופק אך ורק כאשר  מכל פגם ו/או מום. יםנקי

 חודשים לפחות.  12וקף למשך תקופה של הוא בת

הספק יבצע כל פעולת התקנה הנדרשת עבור הטובין, ויעניק שירות תמיכה, הסבר  .62
 והתקנה ביחס לכל טובין שיסופקו.

שעות, אלא אם כן נקבע  72מובהר כי ככל שלא צוין אחרת, זמן מינימלי לאספקה הינו  .63
, על מועד המועצההרכש מטעם למנהל מתחייב להודיע  במפורש בכתב אחרת. הספק

 מראש. שעות 24 לפחות תוךהאספקה המדויק 

 בדיקת הטובין .64

לצורך כך  המועצההמנהל או אדם אחר שמונה מטעם כי  ם,מסכי לספק והינודוע י .65
קבלתו. ככל שסבר המנהל או מי לצורך  מועצהל ואספקת במועד הטוביןק את ויבד

פגם או ליקוי או אי התאמה בין הזמנה לבין הטובין אשר סופקו בפועל  קייםמטעמו כי 
 בפרוטוקול אשר ייערך על ידו:רשם יי

כנדרש  ביצוע ההזמנההתיקונים, ההשלמות והפריטים החסרים הדרושים לצורך מהם  .66
 (."תיקונים")

מדד שירות מינימלי לאספקה  לשם ביצוע התיקונים. לספקהתקופה המוקצבת מהי  .67
שעות מיום הודעת המזמינה על האספקה החלקית, אלא אם כן הוסכם  24תוך  ייחשב

 במפורש ובכתב אחרת.

 ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון במידה ואלו קיימים.מהם ה .68

התחייבות  קבלתל בכפוף גם לפני ביצוע התיקונים כאמור  ,במועצה הטוביןדבר השארת  .69
את התיקונים כמפורט  המועצהשל ה צונשלים לשביעות ריו שיבצע מאת הספקבכתב 

 יקבע.ישד בפרוטוקול עד המוע

  .לספק  ו, והחזרתהטוביןדבר אי  קבלת   .70

תו לצורך עמיד ,בפרוטוקולהמנהל לבצע את כל הדרוש על פי קביעת  מתחייב הספק .71
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 .י המנהל, וזאת בפרק הזמן שנקבע על ידבהתחייבויותיו לפי הסכם זה

רשאית  תהא המועצהלמען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי  .72
להודיע לספק על פגמים ו/או ליקויים בטובין, בכל מועד שהוא עד המועד בו שילמה את 

יום מיום אספקתם ו/או נתינתם או עד תום תקופת  90התשלום הסופי עבורם או 
 האחריות של הספק, המאוחר מהשלושה.

או  בלבדלמנהל הצדדים כי הסמכות לקבוע את כל האמור בסעיף זה נתונה  מוסכם על .73
לא  לספקכאמור תהיה סופית.  וקביעת וכי  המועצהאדם אחר שמונה לצורך כך מאת 

 בשל כך. מועצהמין וסוג שהוא כנגד ה תהא כל טענה ו/או תביעה מכל

 אי ביצוע תיקונים ו/או אי מילוי הוראות .74

תוך  המועד שנקבע  לעיל, 66  ע  תיקון כלשהו כמצוין בסעיףבצילא   והספקבמידה   .75
הכל על  פי שיקול  מהרשום להלן,  רשאית לבצע אחת או יותר  המועצהתהא  פרוטוקול

 דעתה  הבלעדי:

לקזז מחשבונו של הספק את הסכום בגין הטובין, שלא הטובין לספק ולהחזיר את  .76
 .המועצההכל על פי קביעתה הבלעדית של  ,המועצהסופקו על ידו או שהוחזרו לו על ידי 

בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר, לעניין זה לרבות רכישת הטובין  לבצע את התיקון .77
ת, עהערבות המצויה בידה באותה ולנכות מסכום החשבון הסופי או מכספי מספק אחר,  

ו/או הפרש המחיר בין הטובין אשר  להיעשות היו שנעשו או צריכים התיקון את מחיר
  15%  בתוספתהיו אמורים להיות מסופקים על ידי הספק לבין המחיר ששולם בפועל, 

 .להלן 135 , הכל כמפורט בסעיף טיפול והוצאות כלליות דמי

 לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם. .78

מובהר בזה, כי הספק מתחייב לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור  .79
 כאמור לעיל.  ההמועצוהחלפה על חשבונו, מייד עם קבלת הודעה בדבר הצורך בכך מאת 

עומד אשר כל אמצעי לנקוט ב המועצהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .80
 .כל דיןהוראות י ל פזה וע הסכםי ל פלזכותה ע

 הפרת תנאי ההזמנה 22.2

 חשב כמפר תנאי ההזמנה במקרים הבאים:יהספק ימבלי לגרוע מהוראות הסכם זה 

 לא מסר את הטובין במועד הקבוע בהזמנה. הספק .81

פגומים  בשל היותם אינם מתאימיםשסיפק טובין שונים מאלה שהוזמנו ו/או  הספק .82
ו/או מכל סיבה אחרת, אשר בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את ו/או לקויים 

 "(.אי התאמה)" הדעת

 העדר בלעדיות לספק .83

ש טובין כלשהם באופן בלעדי מהספק ותהיה אינה מתחייבת עפ"י הסכם לרכו המועצה .84
רשאית לבקש הצעות מחירים ולנהל משא ומתן עם ספק/ים אחר/ים ולרכוש מהם טובין 

 . המוצעים על ידי הספק במסגרת הסכם זה  , לרבות מסוג/הדגםמכל סוג ודגם שהוא

ומכל  ההמועצלפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי מבלי  .85
סעד ו/או תרופה, המוקנים לה עפ"י מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, בכל עת שהספק 
לא יבצע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ו/או לא יספק את הטובין במועד שנקבע 

רשאית לרכוש את  המועצהו/או במועד שתואם עימו בכתב, תהא  המועצהבהזמנת 
כפי שתחליט  , הכלבכל אופן ותנאיו"(, פק אחרסמספק אחר )"כולם או מקצתם הטובין 

 העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 תמורה עבור הטובין  .86
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 המחיריםלספק את  המועצהעבור אספקת הטובין בהתאם להוראות מכרז זה, תשלם  .87
כתבי  -"הצעת המציע  - למכרז במסמך ג'הספק הנקובים בהצעת המחיר אשר הגיש 

או לחילופין יחולו התעריפים עליהם הסכימו הצדדים להסכם זה  "(המחירים") כמויות"
לאחר זכיית הספק במכרז, וכמפורט בהזמנה. מובהר בזה, כי המחירים המצוינים 

 בהצעת המציע יהוו תקרה מקסימאלית למחיר המשולם עבור הטובין.

במלואן ואת כל  , כוללים את כל התחייבויות הספקמובהר בזה כי מחירי הספק .88
אספקת ו התחייבות הספק על פי הסכם זה ביצועצורך ל ותמרכיבים וההוצאות הדרושה

הפעלתם תיקונם  כלים, ציוד, כלי רכב,הוצאות בגין: , לרבות על ידו כל סוגי הטובין
ביטוחם, שכר עבודה וכן כוללת את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, 

ן וסוג שהוא, כולל רווח הספק, הכרוכות בביצוע בין ישירות ובין עקיפות, מכל מי
 .הז והסכםמכרז הבמסמכי  , הכל כמפורטאספקות הטובין

הספק לא יהיה זכאי לתמורה ו/או לתשלום ו/או לסכום נוסף ו/או למען הסר ספק,  .89
התייקרויות ו/או תוספות כלשהם בנוסף למחירים הנ"ל, לא כשכר ולא כתוספת שכר, 

לרבות הוצאות ביחס לעובדיו או כל הוצאה  פות בהוצאות כלשהןלא כעמלה, לא כהשתת
רכישת ציוד, חומרים, כלי רכב, לעניין אספקת כל סוגי הטובין, לרבות ל הנוגעת אחרת

יהיו אשר הפעלתם, תיקונם, החזקתם, ביטוחם, וכן שכירת פועלים ועובדים אחרים, 
ים אחרים כלשהם, לרבות דרושים לביצוע אספקות הטובין ולא בגין הוצאות ותשלומ

האמור בסעיף קטן זה,  ארנונה, מיסים, היטלים ואגרות כלשהם, עירוניים ו/או ארציים.
 אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

תקופת במשך  יםבהם שינוי וולא יחול המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים .90
 ההתקשרות.

 התקציבים על ידי משרד הפנים.ידוע לספק כי התמורה תשולם לספק בכפוף להעברת  .91

 כתבי הכמויות - במסמך ג'טובין שאינם כלולים  תמורה עבור .92

רשאית בכל עת במשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה,  המועצהעל אף האמור לעיל,  .93
לבחון את המחירים בהצעת הספק במסמך ג' וכן את המחירים של טובין שלא נכללו 

 :בחינת המחירים ועדכונם תעשה בהתאם להלן, "(טובין חריגים"להלן: במסמך ג' )

 קביעת עלות הטובין החריגים באמצעות ניתוחי מחירים.  -ניתוח מחירים  .94

 התבססות על מחירונים מקובלים בשוק. -חירונים מ .95

תפנה לספקים אחרים ותקבל מהם הצעות מחירים לגבי  המועצה -הצעות ספקים  .96
מקרה התשלום המרבי בגין אספקת הטובין הטובין החריגים, בנוסף להצעת הספק. בכל 

חריגים, לא יעלה מעל הנקוב בהצעה הזולה מבין כל ההצעות שהתקבלו. היה והספק לא 
רשאית לרכוש תהא  המועצהיאות לספק את הטובין לפי מחיר ההצעה הזולה, כאמור, 

 את הטובין החריגים מספק אחר שהצעתו זולה יותר.

לגבי המחירים המעודכנים ו/או לגבי  המועצהמת בכל מקרה על הספק לקבל את הסכ .97
 ואספקת הטובין על ידי הספק. המועצהמחירי טובין חריגים, בטרם ביצוע הזמנת 

 הגשת דו"ח הזמנות ואספקה –תנאי תשלום התמורה  .98

 דו"חעם אספקת פריט הטובין האחרון, על פי ההזמנה, יגיש הספק למנהל הרכש  22.3
 בהתאם לפורמטבמהלך החודש האחרון,  על ידואשר סופקו  הטוביןהמפרט את כל 

 כהגדרתו במסמכי המכרז.  ,המנהל ידי על לו אשר יומצא

ומילוי טפסים למשרד הפנים והרשויות לצורך קבלת  דיווחתנאי לקבלת התמורה   .99
תקציב למימון  הפרויקט. התשלום מותנה בקבלת תקציב ייעודי לפרויקט מטעם משרד 

 הפנים.



 25/  2020מכרז פומבי מס' 
 למועצה מקומית ג'ת לאספקת שירותי מחשוב  וציוד דיגיטאלי

 מסמכי המכרז
 
 

39 

 
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

 

שר את החשבון ויהיה רשאי להפחית מסכום התמורה בגין המנהל יבדוק ויא .100
ההזמנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את מחירי הטובין אשר טרם בוצעו תיקונים בגינם, 

ו/או  פגמים ו/או ליקוייםלעיל, ו/או מוצרים אשר סופקו ונתגלה בהם  64 בהתאם לסעיף 
שהינם חסרים ו/או בלתי מתאימים וכי אופן אספקתם אינו משביע רצון, הכל לדעתו של 

 המנהל. 

פק. מובהר בזה, כי אין בסעיף יום ממועד הגשת דו"ח הס 30בדיקת המנהל תהא עד  .101
להודיע על פגמים ו/או ליקויים אשר נתגלו לה  מועצהזה כדי לגרוע מזכותה  של ה

 עיל.ל 72 יום לאחר האספקה, בהתאם לסעיף  90במהלך 

עם אישור החשבון על ידי המנהל, יגיש הספק חשבונית מס לאישורו של המנהל  .102
, וכן, אסמכתא על מילוי דווח והטפסים הנדרשים אל מול משרד הפנים המועצהמטעם 

 והרשות. 

למען הסר ספק, התשלום יבוצע רק בכפוף לקבלת תשלום מהמדינה עבור השירותים,  .103
החשבונית תשולם לפי  י הספק. בכפוף לאמור, לאחר הגשת הטפסים והדיווח על יד

 המפורט להלן: 

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא יישא הפרשי ריבית. .104

 התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הספק. .105

מועד תשלום דמי התמורה יהיה כרוך בקבלת התשלום מהמדינה עבור השירותים  .106
ום החודש בו ימציא הספק חשבונית מס לתשלום מיום יום מת 60שוטף +  והציוד, ו/או

 . לפי המאוחר – אישור החשבון על ידי המנהל

לא יהווה הפרה  106 ממועד התשלום הקבוע לפי סעיף  יום 30 עד איחור בתשלום של .107
 . מועצהשל חוזה זה, ולא יזכה את הספק בפיצוי כלשהו מה

שולם החשבון, יהווה התשלום כסילוק מלא, סופי וגמור של כל אותן הטענות  .108
 בגין אותו חשבון. המועצהשתהיינה לספק מול 

לעיל, ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה בכל  מבלי לגרוע מהאמור .109
 הנוגע לתשלומים, ששולמו לספק על פי חוזה זה.

המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים  .110
 על יציבות מחירים במצרכים ושירותים.

 העברת התמורהכובים בעי בגין לעירייהאו טענות ו/לא תהיינה כל דרישות  לספק
אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או ו , אשר הגיש הספקהנובעים מדו"ח

וכן ככל שחל עיכוב חיצוני אשר אינו תלוי  פרטים לא נכונים ו/או חוסר מסמכים
  בעירייה ומגבלות תקציביות כלשהו.

 וביטול ההסכםה הפר .111

חוזה זה הם מעיקריו והפרת כל אחד מהם תיחשב להפרה יסודית של כל סעיפי ה .112
בפיצוי כספי קבוע ומוסכם מראש בסך הקבוע בסעיף  המועצההסכם זה, אשר יזכו את 

 להלן.  132 

ו/או אי  יסודית מוסכם כי במקרה של הפרהלעיל,  112  מבלי לגרוע באמור בסעיף .113

 המועצה הספק,על ידי  הנ"ל, 112 בסעיף קיום של איזה תנאי או התחייבות הכלולים 
ימים מהמועד שניתן  3כי אם לא יתקן את ההפרה הנ"ל תוך  לספקלהודיע  תרשאי תהא

לסיים את ההתקשרות באופן מיידי  המועצהתהא רשאית לו לתיקון ההפרה כאמור 
פיצויים על  לרבותלקבל כל סעד ותרופה אחרים  המועצהשל  הוזאת מבלי לפגוע בזכות
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עקב ההפרה או אי הקיום הנ"ל, ו/או לנקוט בכל אמצעי, צעד, או סעד  הכל נזק שייגרם ל
 כל דין.הוראות אחר כנגד הספק עפ"י חוזה זה ו/או 

ועל אף כל הוראה אחרת  להלן 132 לעיל וסעיף   112  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .114
בהסכם זה, מוסכם כי גם המקרים המפורטים להלן, ייחשבו כהפרה יסודית המזכה את 

מראש, וזאת  ימים 3בטל את ההסכם בהתראה מוקדמת בכתב של בזכות ל המועצה
הפיצוי קבלת בנוסף לכל סעד אחר, העומד לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לרבות 

 ן:להלן, כדלקמ 132 המוסכם כמפורט בסעיף 

ו/או מתרשל  , כי הספק הסתלק מביצוע החוזההמועצההוכח להנחת דעתה של  .115
 .בביצועו

הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק ספק משנה בביצוע  הספק .116
  מראש ובכתב. המועצהבלי שניתנה לו הסכמת מהעבודות 

נתן  הספקאו אדם אחר בשמו של  שהספק ההוכחות להנחת דעת המועצהכשיש בידי  .117
או טובת הנאה כלשהיא בקשר לחוזה או לכל  שיאו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה.

הוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי הספק, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .118
לגבי נכסיו או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה, לא הופסקו או לא הוסרו לחלוטין 

 יום ממועד הטלתם ו/או ביצועם. 30תוך 

יום מיום  30, והעיקול לא יוסר תוך מהמועצההוטל עיקול על כספים, המגיעים לספק  .119
 .הטלתו

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  .120
 חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל.

ק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או התקבלה על ידי הספק החלטה על פירו .121
ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם או חלקם, או שפנה 

 לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר איתם.

בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע על ידי נאמן, מנהל עיזבון, או כל אדם  .122
 הממונה על נכסי הספק.

כי הספק, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע שוחד,  המועצהוכח, להנחת דעתה של ה .123
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה על נספחיו או בקשר לביצוע 

 העבודות נשוא ההסכם.

 ןלתיקושל הספק , לא יפטור את הספק מאחריותו המועצהביטול החוזה על ידי  .124
סופקו  המועצהבין ו/או עבור טובין, אשר לפי קביעת הנזקים, כתוצאה מאי אספקת טו

 לעיל. 64  לה על ידי הספק כשהם פגומים ו/או לקויים, כאמור בסעיף

תיים הסכם זה הודעה לספק על ביטול ההסכם, כאמור לעיל, יס המועצהנתנה  .125
 בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה.

חייבת לשלם לספק כל תשלומים עקב  המועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  .126
לא יהיה כן הבאת ההסכם לקיצו, והספק לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו, ו

 מועצהזכאי לתשלום עבור נזק כלשהו, מלבד התמורה שתגיע לספק הטובין שסיפק ל
זכאית  מועצהבפועל עד מועד סיום ההסכם, ולאחר שקוזזו ממנה כל הסכומים שה

 לקזזם עפ"י הוראות הסכם זה ועפ"י הוראות כל דין. 

לא ייחשב הספק כמי שהפר הוראות הסכם זה, אם אי אספקת למרות האמור לעיל,  .127
הכרחי לפי טובין ייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש וה

, אולם הספק לא יהיה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה והסיבות, המועצהדעת 



 25/  2020מכרז פומבי מס' 
 למועצה מקומית ג'ת לאספקת שירותי מחשוב  וציוד דיגיטאלי

 מסמכי המכרז
 
 

41 

 
חתימה וחותמת 

 המציע/מורשי חתימה

 

  :שמנעו אספקת טובין, כמפורט בסעיף זה להלן

 אין לספק שליטה עליה. המועצהבשל סיבה הנובעת מכוח עליון, שלדעת  .128

ת שביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי הספק יצטרפו אליהם, אך לא שביתו .129
 של עובדי הספק בלבד.

 .המועצההפסקת אספקת טובין לפרק זמן לפי הוראות  .130

לא יאפשרו אספקת טובין על פי  המועצהפריצת מלחמה או מצב חירום, שלדעת  .131
 הסכם זה.

 תרופות וסעדים   .132

ולא תיקנה לאחר  ,לעיל 111 הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, כמפורט בסעיף  .133
פיצוי קבוע  למועצהיהיה הספק חייב לשלם  שניתנה לו הזדמנות סבירה לעשות כן

ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בתוספת הפרשי הצמדה  ₪ 7,500ומוערך מראש בסך של 
בסיס הידוע ביום חתימת הסכם זה ועד למדד הידוע למדד המחירים לצרכן, ממדד ה

מהתמורה  המועצהבעת ביצוע תשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו על ידי 
לבטל את החוזה בשל  המועצה"(, וזאת בין אם בחרה פיצוי מוסכם)" המגיעה לספק

לכל סעד נוסף  המועצהאותה הפרה יסודית בין אם לאו, והכל מבלי לפגוע בזכותה של 
, אף בגין מקרים של הפרה יסודית אחר, העומד לה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין

תהא רשאית לנקוט בכל הסעדים כולם או מקצתם, כמפורט  והמועצהכמפורט להלן, 
 .בהסכם זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 קנסות מוסכמים עקב אי עמידה במדדי שירות ומועדי האספקה .134

איחור בהשלמת אספקת הטובין, הקמת המערכות והתקנת התוכנות,  בגין כל יום .135
 ₪.  300בהתאם להוראות ההסכם, יחויב הספק בקנס בגובה 

חסרים ו/או תיקון תקלות במועדים הקבועים, יחויב הספק  בגין אי השלמת פריטים .136
 בהתאם לשיקול דעת המזמינה.₪  300ב

והספק לא סיפק במועד האספקה היה מובהר ומודגש, כי מבלי לגרוע מאמור לעיל  .137
ו/או לא סיפק את שירות התקנה ו/או לא סיפק שירותי מיכה  הקבוע את הטובין

אשר ו/או השירותים בקבלת הפריטים  ודחוף צורך ממשי למועצה, והיה קיים ותיקונים
 המועצהלא סופקו במועד והדבר הובא לידיעת הספק במסגרת ההזמנה תהיה רשאית 

 למועצהמספק אחר  והספק יהא חייב להשיב  ו/או לקבל את השירות לרכוש את הציוד
הספק לו  ו/או השירותים הפריטיםמעבר לעלות  למועצההעלות שנגרמה תוספת את 

יגרמו אשר  בכל ובמלוא עלויות והוצאות נוספות,ולשאת עצמו היה מספק את הטובין 
של הוצאות כלליות תוספת תקורה בלרבות , עקב אי עמידה במועדי ההזמנה למועצה
  מסך ההזמנה. 15%בשיעור 

, הספק לא יהא זכאי לטעון כי המחירים לפיהם שילמה 135 המצוין בסעיף במקרה  .138
עבור רכישת הטובין מהספק האחר, כאמור, הינם מוגזמים, בלתי סבירים או  המועצה

 תהיה רשאית לקזז את כל סכום העלויות, ההוצאות והתקורה המועצהשיש להפחיתם. 
וכן תהא רשאית לחלט סכום כאמור מכתב הערבות של  מכל סכום שתהיה חייבת לספק

 .הספק המצויה בידיה באותה העת

רשאית לגבות ו/או לנכות את סכום ההוצאות הנזקים והעלויות מכל סכום,  המועצה .139
המגיע או שיגיע ממנה לספק, לרבות מסכומים שיגיעו לספק עפ"י הסכמים אחרים, אם 

 .וכן מסכום הערבות אשר בידיה ו ייחתמו בינה לבין הספקנחתמו ו/א

נקיטת סעדים וקבלת פיצויים ל , כולן או מקצתן,בזכויותיה המועצההשתמשה  .140
, האמורה, כביטול החוזה על ידי המועצהלעיל, לא יראו את השימוש בזכות כאמור 
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ים על ידי תשלום הפיצויואין בהודיעה על כך במפורש בכתב  המועצה, אלא אם המועצה
שחרר את ל כדימסכומים המגיעים לספק,  המועצה, או קיזוזים על ידי למועצההספק 

כל אחרת ו המועצה, אלא אם נקבע על ידי התחייבויותיו על פי חוזה זהמלוא הספק מ
 , כאמור.בכתב עוד לא ניתנה לו הודעה

ל ע המועצהו/או סעדים העומדים לרשות לגרוע מזכויות אין באמור לעיל ולהלן כדי  .141
תהא זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק  והמועצה, פי הוראות כל דין

  , ועל פי  כל דין.1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 עצמאי קבלן - הספק .142

ן לרבות ומבלי יעצמאי לכל דבר ועני קבלןהינו  שהספקמוצהר ומוסכם בזה במפורש  .143
 , כמפורט להלן:בהסכם זה לגרוע מכלליות האמור

ועל אחריותו כשהוא  לספקהנראות העבודה  העבודות תבוצענה בהתאם לשיטות .144
 ;כפוף להוראות חוזה זה ונספחיו בלבד

וכל אדם שיועסק על ידי  המועצהלא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם  לספק .145
 ;ייחשב כעובדו בלבד הספק

לקבל על עצמו מטעם  הספקת שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך א .146
 ;איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא האו בשמ המועצה

 המועצהקבל תשא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיי הספק .147
לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה, מע"מ 

 ות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.וכן בכל העלויות הנדרש ובטוח לאומי

 יחסי עובד מעביד העדר .148

ו/או לספק ו/או מי מטעמה,  המועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין  .149
ו לפי הסכם זה אינם ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ ועובד מעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לספק המספק או יחסי שותפות יוצרים יחסי עובד מעביד
, הבאים מכוחה או המועסקים על המועצהשירותים, ככל שמדובר באחריות וחובות של 

 ידה כלפי הספק והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי הספק הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  .150
לומי המס החלים עליו במע"מ ובביטוח לאומי והספק יהיה אחראי וישא בכל תש

 כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק כי בכל תקופת מתן השירותים הוא רשום  .151
ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב 

את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או לשלם למוסד לביטוח לאומי 
 כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

עובדי הספק וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא  עוד מובהר כי כל .152
הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הספק בלבד, והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים 

לא תהא חייבת  והמועצהתחול על הספק בלבד והתביעות הנובעים מיחסיו איתם 
בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי, 

 ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על  .351
עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לספק כל אחריות בגין מחלה, תאונת  המועצה

ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן 
 המועצההשירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה. כמו כן, 

   לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור הספק.
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ל שיחול על התקשרות זו צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים(, ככ .154
, באופן שהחובה לתשלום ביטוח לאומי תחול על הספק, ינוכו דמי הביטוח 1972-תשל"ב

הלאומי וישולמו על ידי הרשות המקומית כמתחייב על פי הצו, אולם לא יהיה בכך כדי 
 לכל דבר ועניין. לשנות את מעמדו של הספק כספק עצמאי 

בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל  המועצההספק ישפה את  .155
טענה או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. 

תהא רשאית  המועצהלכך.  המועצהשיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של 
 לקזז כל סכום שיגיע לה מהספק לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לספק ממנה. 

 אחריות הספק כלפי עובדיו וביטוחים  .156

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים  .157
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או 

סכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או כל ה
 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הספק .158
אין דרישה העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק בובטיחות ותנאים לשמירת בריאות 

-כזו כפי שיידרש על ידי המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד
1954. 

הספק יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו  .159
את שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות 

מי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי וההוצאות הנלוות, לרבות תשלו
פיטורין, ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה, 
קרנות עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הספק בגין 

ות כל דין או עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להורא
 הסכם החלים על הספק ועל עובדיו. 

על פי דרישה, אישור בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים  למועצההספק ימציא  .160
החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי עובדיו 

ה המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הספק או מורש
 חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.

לא  המועצה והמועצההספק והמועסקים על ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי  .161
תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

 ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

לעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה הספק יהיה האחראי הב .162
ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם 

 ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

  המועצהאחריות הספק כלפי  .163

הספק לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק  .164
, עובדיה, שלוחיה, למי למועצהכלשהם, לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו לרכוש, 

מטעמה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב 
ו המקצועית או כתוצאה או עקב שגיאה מקצועית של הספק  או הזנחה במילוי חובת

שימוש או אספקה של כלים או טובין או ציוד או אביזרים לקויים או העדר נאמנות או 
העדר תום לב מצד הספק ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי 

 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -חוזה זה. למען הסר ספק 
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ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו  עצההמוהספק פוטר את  .165
או  המועצהכאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את 

מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על 
מה, בגין כל אבדן, חבלה ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטע

או נזק שהם באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות 
תודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו  המועצהשיגרמו עקב כך. 

 להתגונן מפניהם, על חשבונו. 

 אחראית על ציוד ו/או אמצעים של הספק.  המועצהאין  .166

אשר יתגלו לאחר תום כמפורט לעיל  תחול גם לגבי נזקיםלעיל הספק אחריותו של  .167
 תקופת החוזה.

 פיצוי ושיפוי .168

ו/או  המועצההספק יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את  .169
עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה 

על פי חוזה זה ובגין כל תביעה, לרבות הגנה  מועצהל על ידוו/או הציוד שסופקו  הטוביןמ
משפטית ו/או דרישה כלשהי, לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו 
ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות במלואן, 

דיה ו/או שלוחיה ו/או כל ו/או עוב מועצהוכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או הצמדה, שה
אדם מטעמה, יחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפועל, וזאת מחמת כל נזק 
ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין 

 .שבוצעו ברשלנות

תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין  המועצה .170
הנזק אם הספק לא יעשה זאת בתוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא 
יאוחר מתום שלושים הימים מהמועד בו אירע הנזק, ולחייב את הספק במחיר התיקון 

 מוערכות וקבועות מראש. כהוצאות כלליות, 15%ו/או הפיצוי בתוספת 

לעיל מיד עם  169 כאמור בסעיף  המועצההספק מתחייב לשלם את הסכום בו תחויב  .171
אה קבלת ההודעה בדבר החיוב. ככל שלא ישלם הספק תוך שבוע ימים מהיום בו הומצ

 15%לשלם ולחייב את הספק בסכום ששילם בתוספת  המועצהלו הודעת החיוב, רשאית 
 הוצאות מינהליות. 

 

 ביטוחים .172

 2כנספח ב תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המסומן 
 )"אישור קיום ביטוחים"(. והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ואחריותו לנזקים עפ"י הסכם זה, ומבלי לפגוע  .173
בהוראות כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבונו בחברת ביטוח הרשומה ופועלת 
במדינת ישראל כחוק, את עצמו ואת כל עובדיו ושלוחיו ו/או כל אדם אחר, המועסק 

ו/או לפי כל דין, יחדיו, בביטוחים  1968 -בשירותיו, לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 
אישור קיום ביטוחים. המפורטים להלן ובהתאם לנוסח מלא ומדויק של נספח 

הביטוחים יכסו את כל הסיכונים והנזקים, שעלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, 
לרכושו של הספק ו/או עובדיו ו/או כל אדם, הפועל בשם הספק ומטעמו בביצוע אספקת 

, המועצהו/או מתן השירותים עפ"י חוזה זה ו/או לכל צד ג' כלשהו ו/או לרכוש  הטובין
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כתוצאה מביצוע התחייבויותיו ו/או אי ביצוע התחייבויותיו של  הספק ו/או עובדיו ו/או 
 שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו, עפ"י הסכם זה.

 ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור )צד שלישי( על פי כל דין .174

אחריות חוקית כלפי הציבור )"ביטוח צד שלישי"(, על פי כל דין, בגבולות ביטוח  22.3.1
 12לתובע, למקרה ולתקופה )כל ₪  1,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

 חודשים(.

הביטוח מורחב לכסות את אחריות הספק לכל הסיכונים, הנזקים וההפסדים,  .175
אה ו/או בקשר עם ביצוע שעלולים להיגרם ו/או לנבוע, במישרין או בעקיפין, כתוצ

עפ"י חוזה זה ובקשר לכל פעולה  למועצהאספקת טובין ו/או מתן שירותים על ידי הספק 
אחרת הנובעת ו/או הקשורה לביצוע ההסכם על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
מי שבא מטעמו, ובקשר לכל פעולה אחרת הנובעת ו/או הקשורה לביצוע ההסכם, לגופו 

ו/או לשלוחיה וכל הבאים  המועצהלרכושו של צד שלישי כלשהו ו/או לעובדי ו/או 
מכוחה ו/או מטעמה ולרבות הספק, עובדיו, מועסקיו, שלוחיו,  ספקי ו/או קבלני משנה 

 .למועצהועובדיהם וכל אדם הפועל בשם הספק ומטעמו במתן שירותיו 

ים, הנזקים כמו כן, הביטוח מורחב לכסות את אחריות הספק לכל הסיכונ .176
, המועצהוההפסדים, שעלולים להיגרם ו/או לנבוע, במישרין או בעקיפין, לרכוש 

כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע אספקת הטובין על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או כל 
 הפועלים מכוחו ו/או מטעמו.

לנזקים שעלולים להיגרם לעובדי הספק  המועצההביטוח מורחב לכסות את אחריות  .177
ועלים בשמו ומטעמו בקשר ו/או כתוצאה מאספקת טובין ו/או ממתן ואלה הפ

 .למועצההשירותים על ידו 

הביטוח מורחב לכסות נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב של הספק מעל לגבולות  .178
האחריות הסטנדרטיים של כלי הרכב וכן נזקי גוף, שאינם מכוסים על ידי ביטוח רכב 

 חובה.

 ביטוח חבות מעבידים .179

לתובע ₪  5,000,000טוח חבות מעבידים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך בי .180
חודשים(, בגין כל עובדיו ומועסקיו, לרבות  12לתקופה )כל ₪  20,000,000 -ולמקרה ו

שלוחיו וקבלני משנה ועובדיהם ושלוחיהם, המועסקים על ידי הספק, במישרין או 
ח מתאים ובסכום נאות להבטחת שכרם בעקיפין, בביצוע העבודות על פי חוזה זה, בביטו

המלא וזכויותיהם הסוציאליות וההפרשות בגין השכר על פי כל דין, ולהבטחתם מפני כל 
תאונה או חבלה או פגיעה או נזק כלשהו, וזאת מחמת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה 

 ו/או מחמת כל תקלה ו/או התרשלות בביצוע העבודות.

כלפי העובדים המועסקים על ידי  המועצהבותה של הביטוח מורחב לכסות גם את ח .181
 הספק בקשר עם העבודות, היה ותחשב כמעבידתם.

 ביטוח אחריות המוצר .182

, לתובע₪  500,000ביטוח אחריות המוצר, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  .183
 חודשים(. 12למקרה ולתקופה )

 לעיל. 173 ף הביטוחים המפורטים לעיל, יכסו יחדיו את כל המוטבים בסעי .184

 כללי

 הביטוחים, המפורטים לעיל, יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה. .185

סכומי הביטוחים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד  .186
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 חתימת הסכם זה.הידוע ביום 

הספק ישלם את הפרמיות במלואן לחברת הביטוח, וימציא את פוליסות הביטוח לידי  .187
 , מיד לאחר החתימה על ההסכם.מועצהה

תהיה הנהנית על  למועצה והמועצההעתקי הביטוחים, כשהם מאומתים, ימסרו  .188
 וחים.פיהם, עד כמה שהביטוחים מתייחסים לביטוח צד ג' ואילו הספק יהיה בעל הביט

עריכת הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה אינה משחררת את הספק מחובותיו  .189
, למועצהואחריותו על פי הסכם זה, וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי 

ו/או לעובדיה ושלוחיה ו/או לעובדי הספק ושלוחיו ו/או לצד ג' כלשהו, מחמת המעשים 
 חוזה זה. ו/או המחדלים בביצוע העבודות עפ"י

בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף, לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסה,  .190
 .למועצהיום מיום שנתנה הודעה על כך בכתב  60או לעשות בה כל שינוי, אלא לאחר 

בכתב  המועצההספק מתחייב בזה, שהוא לא ישנה תנאי הפוליסות ללא אישור  .191
תנאי הפוליסות, מתחייב הספק להודיע על  ומראש. במקרה שחברת הביטוח תשנה את

 ולקבל את הסכמתה בכתב ומראש. למועצהכך מיידית 

יום  21העתק מחידוש פוליסות הביטוח, מדי פעם, תוך  למועצההספק ימסור  .192
יום מיום תשלום  20על כך, וכן העתק מקבלות תשלום הפרמיות תוך  המועצהמדרישת 

וכן העתק של כל תוספת, או נספח לפוליסה תוך הפרמיה על ידו במשך תקופת חוזה זה, 
 יום מיום קבלתם על ידו. 20

שא יבכל מקרה של נזק, שייגרם ע"י הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, הספק בלבד י .193
 באחריות, בין אם פוליסות הביטוח מכסות ובין אם אינן מכסות.

ספק לתבוע להגיש תביעה לחברת הביטוח של הספק, מתחייב ה המועצהאם תחליט  .194
 וימסרו לה.  למועצהיחד איתה. כספי הביטוח, שיתקבלו, יהיו שייכים 

היה והספק לא יבצע את הביטוחים, כנדרש עפ"י הסכם זה, כולם או מקצתם, הרי  .195
רשאית, אך לא  המועצהחבות כל שהיא בקשר לכך, תהא  המועצהמבלי להטיל על 

חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוחים, לרבות הפרמיות 
השוטפות, ולנכות כספים אלה, ששולמו על ידה, מכל סכום שעליה לשלם לספק מכוח 

 חוזה זה, בכל זמן שהוא, או לגבותם מהספק בכל דרך חוקית אחרת.

ו של הספק לביצוע הביטוחים, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ולהבטחת התחייבות .196
במעמד חתימתו על הסכם זה אישור על קיום ביטוחים המצורף  למועצההספק ימציא 

, בנוסחו המלא והמדויק, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח. זאת עד לקבלת למכרז
 הפוליסות הקבועות, באם אינן ברשותו במועד החתימה על ההסכם.

רשאי לבצע ביטוחים  והספקישות מינימום בלבד הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דר .197
 .על פי הסכם זה נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו

לא  המועצה והמועצהיד -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .198
תידרש להפעיל את ביטוחיה. כן מובהר כי למבטח של הספק לא תהיה כל זכות שיתוף 

 .ועצההמבפוליסות 

לשלם את דמי ההשתתפות העצמית  המועצהבכל מקרה של אירוע בו תאלץ  .199

הספק  -חייב לשאת בו  הספק יהאשבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר 
 את הסכום שיידרש על ידו. למועצהמתחייב להחזיר מיידית 

אין באמור בסעיף  .מערבות הביצועאת הסכומים הנ"ל,  לחלטרשאית  תהא המועצה .200
 זה כדי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה.

עביר לו ת - המועצהאת הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון  הספקתיקן  .201
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 לקבל, מחברת הביטוח. ה, או שעתידהאת תגמולי הביטוח שקיבל המועצה

להבהרה יאמר, כי כל חובותיו והתחייבויותיו של הספק על פי פרק זה, להוסיף זה על  .202
 לא לגרוע.זה באו, ו

 ערבות ביצוע .203

הספק נשוא הסכם זה ימציא הספק עם מועד מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  .204
בנוסח  המועצהערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת חתימת החוזה 

כשהיא  מערך ההתקשרות על פי מכרז זה 15%להסכם זה על סך של   1 בנספח בשצורף 
צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר 

ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יהמדד הבסיסי לענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/ושתהיה 

ככל שהסכם זה מתייחס לאספקת מספר סלים, מצרף המציע ערבות כאמור לכל סל  .205
מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל וד בנפרד. למען הסר ספק מובהר כי פריטי צי

  הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה זה.

מיום חתימה שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  .206
מעבר לתום תקופת  שלושה חודשיםעל הסכם זה למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

לא יאוחר ת כהגדרתה בהסכם זה. הספק מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות ההתקשרו
כך שבכל  (,יום לפני תום תקופת ההתקשרות המסתיימת )הראשונה או הנוספת 30 -מ

  יום מתום תקופת ההתקשרות הנוספת.  90פעם ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום 

רכת תוקף הערבות תנאי כאמור להארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הא .207
 למשך כל התקופה הנוספת.  

סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתיימת  .208
בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס הידוע ביום 
חתימת הסכם זה ועד למדד הידוע ביום הוצאת ערבות הביצוע החדשה על ידי הבנק. 

לתקופה הנוספת תהיה באותם תנאים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן ובנוסח  הערבות
. המצאת ערבות ביצוע בכל עת שתידרש, כאמור אשר צורף למכרזמלא ומדויק לנספח 

 לעיל, הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

ע"י  אישורקבלת רק לאחר לספק בתום תקופת ההתקשרות והערבות כאמור תוחזר  .209
 בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל. המועצהי מטעם המנהל או מ

בפעם אחת או תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה,  המועצה .210
בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הספק, בהתאם  במספר פעמים, ולהיפרע

ו/או אי מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה  132 ו/או  111 לסעיף 
של שבוע ימים לתיקון ההפרה והספק לא כנדרש, ובלבד שניתנה לספק התראה בכתב 

תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפיצוי 
 קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

בצורה בלתי חוזרת, כי  המועצההספק מסכים ומייפה את כוחה של מובהר בזאת, כי  .211
זכאית ורשאית לחלט את  המועצה, או אחת מהן, תהא לעילבקרות ההפרות המנויות 

והספק מוותר בזאת מראש על כל זכות  ,ערבות הביצוע בלי כל הודעה או התראה נוספת
 תנקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע. שהמועצהלהתנגד לכל צעד, 

 המועצהאין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של  .212
בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים 

ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת 
 .1970-החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א
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חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הספק ערבות חדשה או ישלים את יתרתה  .213
, אי השלמת סכום הערבות המועצהה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת עד גוב

כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לספק 
 על פי חוזה זה. 

הוצאה וכל  הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמורלמען הסר ספק מובהר בזה כי  .214
  בלבד.  הספקכלשהי, תהיה על חשבון 

 פיקוח, בקרה ודיווח .215

מפקח ו/או כ במסמכי המכרז, םכהגדרת מנהלה המפקח ו/אוממנה בזה את  המועצה .216
 .("נהלהמ")המפקח והמנהל יקראו לעיל ולהלן: על ביצוע העבודות נשוא המכרז מנהל 

וכי נושאים , וכיו"ב לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציב נהללמיובהר, כי 
 בלבד. המועצהגזבר מראש ובכתב של  באישוראלה יהיו 

בהתייחס תקופת ההתקשרות ינתנו במהלך יהנחיות והוראות המנהל לספק אשר  .217
עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה לא יהוו מתן השירות על ידי הספק ל

 במכרז. הספקוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של  הספק

ויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות הספק יהא עצמאי בביצוע התחייב .218
, המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל שהוראות אלה קשורות לעניינים אשר המועצה

 .המועצהמצויים באחריות 

רשאית להחליף את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים,  המועצה .219
למנות לו עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא 

 זאת לנכון. 

או מי מטעמה שהוגדר לצורך תפקיד זה, תהא  מועצהלמנהל אשר ימונה מטעם ה .220
קים על ידי הספק מבוצעים כראוי על פי הסמכות המכרעת לקבוע אם השירותים המסופ

 תנאי חוזה זה ונספחיו.

באמצעות המנהל או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן  המועצה .221
ביצוע השירותים, טיב הציוד, הכלים, הטובין, כשירות העובדים, והאמצעים בהם 

 ומילוי אחרזה את מידת עמידתו בתנאי החומשתמש הספק לצורך מתן השירותים ו
  .המועצההוראות 

מכדי המנהל הינו איטי מדי לדעת  המועצהמתן השירות ומענה לפניות אם קצב ב .222
ומתן שירותי ההתקנה ו/או התמיכה  בזמן הקבוע בחוזה זהאספקת הטובין להבטיח את 
בכתב וזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם  לספק המנהלודיע על כך י, ו/או התיקון

אך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על  - המנהלכפי שאישר  - השירותמתן החשת 
עבודה בשעות  לרבות ולרבות )אך לא אלה בלבד(, המועצהוהמאושרים על ידי  הספקידי 

עבור נקיטת  נוסף בכל תשלום הספקנוספות, עבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את 
 צעדים אלה. 

 תהא לספק המועצה בהתאם להנחייתלא תתוקן  במתן השירותבמקרה והתקדמות  .223
מתן ולהמשיך את  הספקבנוסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת  תזכאי המועצה
, וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים של הספק על חשבונו גורם אחר באמצעות השירות

 .הספקבכך יחולו על 

, לא יפורש תהשירו מתן פקח על מהלךל למועצהזכות  שקיימתאף על פי מובהר כי  .224
מאחריות לטיב  הספקמשחרר את באופן אשר או סעיף אחר מסעיפיו  ההתקשרות חוזה

 . או לטיב העבודה בהתאם למפרט ולתנאי החוזה חומרי ההוראה

החוזה  התחייבויותיו של הספק על פי ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   .225
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לביצוע לפי  הספקאת אחריות  אינה מקטינה המועצה, והשגחת תקופת ההתקשרותבכל 
מי שמונה לצורך כך ו/או  באמצעות המנהל המועצהפרטי המפרט והחוזה. הקביעה של 

לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא  מילא התחייבויותיו הספקאם בדבר , מטעמה
 סופית ומכרעת. 

 הסבת והמחאת זכויות חובות והתחייבויות איסור .226

בלבד, והוא אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות הסכם זה נערך עם הספק  .227
ו/או להעביר את החוזה כולו, או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או איזו זכות 
מזכויותיו ו/או חוב מחובותיו ו/או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לכל אדם 

 או תאגיד אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

או  25%אגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת אם הספק הינו ת .228

לעיל,  227 יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 
 ן אם נעשתה בחלקים.בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובי

הספק לא יהיה רשאי להמחות סכומים המגיעים ו/או אשר יגיעו לו בגין ביצוע הסכם  .229
 בכתב ומראש. המועצהזה, אלא אם תסכים לכך 

תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או להתנותם בכל תנאי שיראה  המועצה .230
 יות.לה לפי שיקול דעתה המוחלט, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבו

 קיזוז .231

לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום  רשאית המועצה .232
, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה לספקהמגיע ממנו על פי חוזה זה 

. הוראות סעיף זה לספק המועצהוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  הספקאחר שבינו לבין 
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות  המועצהשל  האינן גורעות מזכות

 כלפי הספק המועצהו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות 
 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

כל סכום ו/או פיצויים תהא רשאית לקזז  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .233
את הספק, לרבות הפיצויים המוסכמים לעיל,  ו/או כל סכום שעל מ למועצהאשר יגיעו 

יהיה לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים  המועצה
של הספק ואו עובדיו ו/או מועסקיו וכל הבא מטעמו ו/או כל סכום, העשוי להגיע 

קזזו מכל תמורה ו/או רשאית ל המועצהמאת הספק בהתאם להסכם זה, תהיה  למועצה
לספק, לרבות חלוט הערבות הבנקאית שנתן הספק  המועצהמכל סכום אחר שיגיעו מאת 

, למועצהבקשר להסכם זה, שתשמש, בין השאר, גם לכיסוי הסכומים המגיעים  למועצה
 כאמור.

 התחייבות הספק לאי העסקת ספקי משנה .234

, וכן מובהר בזה כי דיוהספק מתחייב לספק את הטובין בעצמו ו/או באמצעות עוב .235
משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים  קבלניאינו רשאי להתקשר עם  הספק

לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות 
והחובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב 

 מראש ובכתב. המועצהלו זאת  הרש ו/או אם אישרובמפו

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו י, אם יהמועצהאישור  .236
תחול תמיד על הספק והתאמתו של קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 

 לבדו. הספק

 מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית המועצה .237
 מחייב זאת. המועצההאינטרס של  הלדעת
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את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה  הספקבמקרה כזה יפסיק מיד  .238
ללא אישור מראש ובכתב  הספקעל כך מאת המנהל. כל שינוי בזהות בעלי המניות של 

 של המזמין יחשב להעברת זכויות אסורה.

י לכל תשלום נוסף בגין עבודות לא יהיה הזכא הספקמובהר, למען הסר ספק, כי  .239
 קבלני המשנה הפועלים מטעמו.

 שמירת סודיות על ידי הספק .240

הספק מתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו, שלוחיו וכל הבא מטעמו, ישמרו על סודיות  .241
 עפ"י חוזה זה. למועצהמלאה בקשר לכל מידע, שיגיע לידיהם במשך מתן שירותיו 

אסור על הספק ו/או מי מטעמו להציג את נתוני המידע, בפני כל גורם שהוא, ללא  .242
 בכתב ומראש. המועצההסכמת 

מוסכם בזאת, שהוראות אלו לשמירת סודיות, הינן לתקופה בלתי מוגבלת והספק  .243
בפיצוי מלא בגין נזקים, שיגרמו לה עקב אי שמירת  המועצהמתחייב בזאת, לפצות את 

 /או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו וכל הבא מטעמו.סודיות על ידו ו

 ויתור ומניעות .244

תנאי  ומהוות, המפורטות בחוזה זה, אינן ניתנות לערעור ו/או לשינוי המועצהזכויות  .245
 הכרחי לחתימתה על החוזה.

עפ"י  המועצהאין בכל האמור בהסכם זה ו/או בנספחיו, כדי לגרוע מזכויותיה של  .246
 ההסכם  לכל סעד על פי כל דין.

אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה  .247
ו/או  המועצה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כויתור מצד המועצהעל ידי 

מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם הספק  מועצהכעובדות היוצרות כנגד ה
 לא יגרעו מחמת כך. למועצהושום זכות ו/או יתרון שיש 

לסטות מתנאי או מתנאים בהסכם זה במקרה מסוים או בסדרת  המועצההסכמת  .248
 מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיהם, לא  .249
הא להם כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק יהיה מנוע י

 מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה.

בכפוף להוראות מפורשות או סעדים, שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם זה, יחול חוק  .250
והוראותיהם של מסמכי המכרז והסכם  על תנאיהם 1973 –החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 

 זה.

חובותיו והתחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה, הן כחובות ספק כמשמעותו בחוק  .251
 , בכפוף לאמור בחוזה זה.1974חוזה קבלנות תשל"ד 

ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, שיהיה בתוקף  .252
 הם ישולמו הסכומים עפ"י הסכם זה., שמהמועצהמעת לעת ומותנה בתקציבי 

מוסכם בזאת, כי חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי  .253
 המכרז, הנחשבים לחלק מהחוזה ושהוראותיהם מחייבות את הספק.

 ניגוד עניינים העדר .254

הספק מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא  .255
פק או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם תעמיד את הס

התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר 
הנובע ממצבו של הספק, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר 
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 עליו במפורש במסגרת ההצעה.

כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך  המועצהת הספק מתחייב להביא לידיע .256
בחינת קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן 

 מיידי עם היוודע לספק דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.

ם של הספק בעת תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד ענייני המועצה .257
 ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים  .258
 . המועצהתכריע דעת בא/ת כוח 

 וברירת דיןבוררות  .259

ן אחר שיתעורר בקשר יבמקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר לחוזה זה וכל עני .260
נים המסורים להכרעת ייהערבויות הבנקאיות וכל הקשור להן, וכן הענ למעט -לחוזה זה 

הבלעדי והמוחלט  ה, לפי שיקול דעתתרשאי תהא המועצה -ולשקול דעת המנהל 
 לפעול בהתאם לאחת החלופות כדלהלן: )להבדיל באופן מפורש מהספק(,

 טת המנהל תהא סופית ומוחלטת;להביא את המחלוקת בפני המנהל והחל .261

להביא את המחלוקת להכרעתו הבלעדית של בורר שיהיה עו"ד שימונה על ידי   .262
, אוהצדדים בהסכמה, ובהעדרה, ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, 

 להביאה בפני בית המשפט המוסמך לכך.

. סכם זהבכל הקשור לההא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית י בחיפהלבית המשפט  .263
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות  לספקלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 

  .למועצהשיהיו, אם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק 

על מנת להסיר ספק, מצהיר הספק, כי אף לא תשמע מפיו כל טענה בין בהליכי  .264
ינים המסורים ישפט לפיה נושא הערבויות הבנקאיות, והענבוררות ובין בהליכים בבית מ

נכללים בגדר הסכם הבוררות ו/או סמכויות  -להכרעה ושיקול דעת המנהל כמבואר לעיל 
 הבורר ו/או סמכויות בית המשפט.

מונה בורר, הבורר יהיה קשור לדין המהותי,  המועצהבמידה ולבקשת ו/או להסכמת  .265
ת ולסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ויהיה מחוייב אך לא יהיה קשור לדיני הראיו

 לנמק את כל החלטותיו ללא יוצא מן הכלל עפ"י הדין המהותי.

חתימת הצדדים על חוזה זה כמוה כחתימה על שטר בוררין בהתאם לחוק הבוררות,  .266
דרש כל הסכמה נוספת שהיא מאת מי המצדדים לגבי מינוי יולא ת 1969 -התשכ"ח 

 יכי הבוררות.הבורר וקיום הל

ה כל להליכי הבוררות וכל הקשור בהם, או הליכי בית משפט, לא יהיו בידי הספק עי .267
 שהיא לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה.

 שונות .268

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית, או  .269
 המצוינות במבוא להסכם זה.במכתב רשום לפי הכתובות 

הודעה, מסמך או מכתב  שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי  .270
שעות משעת מסירתו  72הכתובות, המצוינות במבוא להסכם זה, יחשב כנתקבל תוך 

 בבית דואר בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.
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 ;ולראיה באו  הצדדים על החתום

 :המועצה

מאשרים בחתימותינו להלן, כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים אנו הח"מ 

הדרושים לפי כל דין; וכי ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף מס' 

 _________________________________ בתקציב רגיל.

 

__________ __________ 

 

__________ 

 

__________ 

  מועצהגזבר ה חשב מלווה

 

 מועצהחותמת ה מועצהראש ה

  הספק:

__________ 

 

__________ 

 

 חותמת ספק חתימת ספק

 

 :הדין של הספק-אישור עורך

 

"הספק"(, הרשום לעיל, מאשר ) _______________, עו"ד של ______________ אני החתום מטה

-ו_______________  ת.ז. __________________ הופיעו בפני ה"ה______________ כי ביום

המשמשים כמנהלי הספק, וחתמו בפני _______________ ת.ז.__________________ 

הדרושים על פי כל דין לחתימתם על  על חוזה זה, וכי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות והאישורים

 לכל דבר ועניין. חוזה זה, וכי והם רשאים לחתום ולחייב את הספק בחתימתם

 

ֹ ֹ ֹ ֹ____________                                      ________________  
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 (1נספח ב')

 לזוכה )צמודה( אוטונומית ערבות בנקאית נוסח

  "ערבות ביצוע"

  ,לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת
 ג'ת

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ___________________ של בנק_______________ על פיו הננו 

ת בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך יכלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנערבים 

 , המגיע או העשוי להגיע לכם מאת: (₪ עשרים וחמש אלף במילים:  ₪ ) 25.000כולל של 

לאספקת טובין  25/ 2020מס'  פומבימכרז עם שייקרא להלן "החייב", בקשר  _____________

 . למועצה המקומית ג'ת

המרכזית  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

לחודש שלאחריו  15 -שהתפרסם ב  2020 אוקטובר "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש

 )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין המדד היסודי 

ום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את בסכ

 הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם מיד לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן 

ו לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם א

 .(₪ עשרים וחמש אלף במילים:  ₪ ) 25.000שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך של 

כל דרישה על פי   כולל. 30.9.2021עד תאריך חודשים ממועד ההתקשרות ו 8ערבות זו תישאר בתוקף 

 ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
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 ( 2נספח ב' )

 אישור קיום ביטוחים
 לכבוד:

 'תמועצה מקומית ג

 

 )להלן: "המזמין" ו/או "הרשות"(

 

בהתאם להסכם עם המזמין  שירותי מחשוב  וציוד דיגיטאלילאספקת הנדון:      התחייבות  הספק 

 )להלן: "העבודות"(

 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור                             , אנו הח"מ

( פוליסות "הספק" ו/או "המבוטח"_____________________ ח.פ.  _______________)להלן: 

ביטוח, צד שלישי וחבות מעבידים ואחריות מוצר אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן 

 .2011במלואם, בכיסוי ביטוחי שלא יפחת מתנאי ביט 

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין, הספק, קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, מפני 

 אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

  –ביטוח צד שלישי  .1

 
 תאריך סיום:  _          תאריך תחילה:                              פוליסה:            

 

ש"ח לאירוע   1,000,000  -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע בסכום של 
 ולתקופה.

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
בפוליסה יצוין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הספק ייחשב  1.1

 כצד שלישי.

כי המזמין וכל הבאים מכוחו, ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד  יצוין במפורש בפוליסה 1.2

 שלישי.

 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום תאונתי. 1.3
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 הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הספק. 1.4

 כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. 1.5

סוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין הפוליסה תכלול כי 1.6

 והמבוטח.

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין,  1.7

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 הפוליסה כוללת את ההרחבות לפרק זה. .2.6
 
 

  -ביטוח חבות מעבידים  .2

 
 מס' פוליסה:                              תאריך תחילה:                          תאריך סיום:             

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 

לאירוע אחד ולתקופת $   5,000,000.-$   לתובע ולסך של   1,500,000.-בגבולות אחריות של 
 )שנים עשר( חודשים. 12ביטוח של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. 2.1

הביטוח חל על כל עובד של הספק, קבלן משנה שלו ועובדיו של ספק משנה כאמור, בין  2.2

 אם קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.

 סת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פולי 2.3

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין,  2.4

 למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 הפוליסה כוללת את ההרחבות לפרק זה. 2.5

 
 

 ביטוח  חבות המוצר: .3

 
 פוליסה:                            תאריך תחילה:                        תאריך סיום:             
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הביטוח מכסה אחריותו של הספק בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו,  3.1

אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הספק, בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת 

 .₪ (חמש מאות אלף  ) ₪  500,000יפחת מסך  הביטוח שלא 

אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  3.2

 למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 
בביטוחי חובה המבוטח בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, למעט  4.1

 של כלי רכב, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין, קבלנים וקבלני משנה.

 המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א' הוא המזמין. 4.2

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים   4.3

יע למזמין בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח ו/או המזמין, אלא אם כן נוד

)שלושים( יום לפני  30על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

 כניסת הביטול או אי החידוש לתוקף.

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  4.4

לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 ( יום מראש. שלושים ) 30לעשות כן, לפחות  כוונתו

בכל הביטוחים שערך היזם בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה  4.5

התביעה מעוגנת בנזק ליסודות,  המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר בפוליסה

יקה בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופר

מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או 

מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני 

 משנה ועובדיהם, עבודות נוער, בעלי חיים, אופניים או רכוש של המזמין.

וזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור כל הביטוחים שערך היזם בהתאם להוראות הח 4.6

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף ) של 

אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור 

 לעבודות. סעיף זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

ות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להורא 4.7

זכויות המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא 
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 המציע/מורשי חתימה

 

אם המקרה היה ידוע למזמין והודעה על כך לא נמסרה למבטח תוך זמן סביר מיום 

 שנודע על כך.

מגבילה בדרך כל הוראה של המזמין בחוזה שערך הספק המפקיעה ו/או מקטינה ו/או   4.8

לא תחול ולא תופעל כלפי   -כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר 

המזמין. כל הביטוחים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינו "ביטוח 

ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 

 כיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה. שמבטחי המזמין יחויבו להשתתף ב

 לא תקף. –חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות  4.9

הספק התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי החוזה ולשלם במועד את   4.10

כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה 

 ותיתבענה.

ת בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הספק, בכפוף לסעיף הרשות נכלל 4.11

 אחריות צולבת.

, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיה הרשותהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  4.12

 בגין נזק המכוסה בביטוח זה.

והסיבה אינה אי  במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, 4.13

מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים  רמיות ו/או ניסיון הונאה של המבוטח,תשלום הפ

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח  12ותביעות למשך 

בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך 

 הלך תקופת הביטוח.תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במ

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  4.14

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הספק למזמין ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים 

 המזמין לא היה מתקשר עם הספק, אף במחירים אחרים. 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 4.15

 

 ולראייה באנו על החתום:

 
_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך תחתימה וחותמ
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 אישור ביטוחי הקבלן  - (2( )2נספח ב' )

 ___________________ תאריך הנפקת האישור  קבלניות עבודות ביטוח - ביטוחים קיום אישור

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  אישור ביטוח זה
ט סת הביטוח למעהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 / המבוטח הנכס מען מבוטחה *האישור מבקש
 *העבודות ביצוע כתובת

 *האישור מבקש מעמד

  שם שם

מכרז לאספקת שירותי  ☒
 מחשוב וציוד דיגיטאלי 

 

 

 .מועצה מקומית ג'ת ☒
 

  מועצה מקומית ג'ת 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

  

 מען מען

 המשולש 
 

 
 

 פרקי הפוליסה
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

 
טבע סכום

מ
 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

קבלניות הרחבות כל הסיכונים עבודות 
 בהתאם לפרקי הפוליסה:

    
__________ 

 
 ₪ 

ויתור על תחלוף  - 309
 לטובת מבקש האישור.

כיסוי בגין נזקי  - 313
 טבע.
כיסוי גניבה, פריצה  - 314

 ושוד.
כיסוי רעידת  - 316

 אדמה.
מבוטח נוסף מבקש  - 318

 האישור.
מוטב לתגמולי  - 324

 ביטוח, מבקש האישור.
 ראשוניות. – 328

 ₪ 250,000    רכוש עליו עובדים
 ₪ 250,000    רכוש סמוך

 ₪ 150,000    פינוי הריסות
הוצאות שכ"ט מתכננים אדריכלים 

 ומומחים אחרים
   100,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

   250,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 חומרים לקויים או עבודה לקויה

מלוא סכום    
 הביטוח

 

   חודשים 24    תקופת תחזוקה מורחבת
הוצאות עבודה ותיקונים זמניים לאחר 

 נזק
   100,000 ₪ 

 

 צד שלישי
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

   
10,000,000  ₪ 

 אחריות צולבת - 302
הרחבת צד ג'  - 307

 קבלנים וקבלני משנה.
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
כיסוי בגין נזק  - 312

 שנגרם משימוש בצמ"ה.
כיסוי לתביעות  - 315

הנובעים משימוש בציוד מכני נזקי גוף 
הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין 

 חובה לבטחו בביטוח חובה
   600,000 ₪ 

מפגיעה במתקנים, צינורות  ישירנזק 
 וכבלים תת קרקעיים

   
מלוא גבול 

 האחריות
 

 ₪  250,000   מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
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 המל"ל. צינורות וכבלים תת קרקעיים
 -מבוטח נוסף  - 318

 מבקש האישור.
מבקש האישור  - 322

 מוגדר כצד ג'.
 ראשוניות. – 328
 רכוש מבקש - 329

 האישור ייחשב כצד ג'.
 

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען

 - 6,000,000    חבות מעבידים
 לתובע

20,000,000 
במצטבר 
לתקופת 
 הביטוח.

₪ 
 ₪ 

קבלנים וקבלני  - 307
 משנה.

ויתור על תחלוף  - 309
 לטובת מבקש האישור.

כיסוי לתביעות  - 315
 המל"ל.

היה  –מבוטח נוסף  - 319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.
 ראשוניות – 328

 
 אחריות מקצועית

 
 
 

 רטרואקטיבי
 

__________ 

    
2,000,000 
במצטבר 
לתקופת 
 הביטוח

 
 
 

 

 
 ₪ 

 אבדן מסמכים. - 301
דיבה, השמצה  - 303

 והוצאת לשון הרע.
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
מבוטח נוסף בגין  - 321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור. -

 מרמה ואי יושר - 325
 עובדים.

 פגיעה בפרטיות. - 326
עיכוב/שיהוי עקב  - 327

 מקרה ביטוח.
 ראשוניות. – 328
 6) –תקופת גילוי  - 332

 חודשים(.
 חבות המוצר

 
 רטרואקטיבי

 
__________ 

   2,000,000 
במצטבר 
לתקופת 
 הביטוח

 
 

 

 אבדן מסמכים. – 301 ₪
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור.
נוסף בגין מבוטח  321

מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור . -

 ראשוניות – 328
 12 -תקופת גילוי  - 332

 חודשים.
 

  *) ג' בנספחפירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 

 ( אספקה התקנה ושדרוג מערכות צמודי מבנה029) ☒
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 ביטול/שינוי הפוליסה :

לאחר משלוח הודעה  )שלושים( יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ מועצה מקומית ג'ת 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 

טופס ריכוז        
 11מסמכים למציע נספח 

 אין יש תיאור

   הצעת המציע

הצעת המחיר של המציע )פרק ג' למסמכי המכרז ונספחיו( חתומים על 
 ידי המציע 

  

   תנאי המכרז -מסמכים לפרק א' 

     תצהיר זכויות קניין   '1נספח 

 תצהיר רו"ח   2 נספח 
 ויש לצרף ערבות מקור בנפרד( –)אין לכרוך את ערבות מקור בחוברת ההצעה )ספירלה( של המציע 

  

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"א      2נספח 
 

 

  

 '     התחייבות להעסקת עובדים כדין ותשלום שכר מינימום כדין לפי חוק   3נספח 
 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו               

 למועצה העדר קרבה לעובד הרשות או לחבר 

 

  

 '    ערבות  מכרז 4נספח 
 

               1976 

  

    –תצהיר העסקת עובדים זרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   5נספח 
 

  

    –תצהיר העסקת עובדים זרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  6נספח 
  

 

 

  

 תצהיר ניגוד עניינים      7נספח 

 
  

   ניסיון   המציע      8נספח 
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 אין יש מסמכים משלימים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות 
והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק 

 .1976 -חשבונות(, התשל"ו עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   קורות חיים של צוות המציע 

העתק חוברת תנאי המכרז )פרק א' למכרז( בצירוף חתימות המציע על כל 
 עמוד בנפרד בהתאם לדרישות המכרז.

  

הסכם ההתקשרות ונספחיו )פרק ב' למכרז( חתום על ידי המציע בהתאם 
 לדרישות המכרז. 
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 חלק  ג'   

 

 

 מפרט   טכני   
 

 

 

 

 

 


