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 נספח א'
  חבל מודיעין המועצה האזורית      

 , שוהם10רח' מודיעים 
 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 

 13 /2019מס'  פומבימסגרת מכרז           

עבור מוסדות חינוך נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  קבלת הצעות לרכישה ואספקה של פניה ל
 בתחום שיפוט המועצה וציבור 

 

 -כללי למציענוהל תנאי המכרז ומידע  -

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 12:00 רביעי 19/06/19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד השעה  רביעי 26/6/19 מועד אחרון להגשת הצעות
15:00 

 16:00 רביעי 26/6/19 פתיחת מעטפות
 )מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה( 

 כללי .1

"(, מכריזה בזאת על רצונה המזמיןו/או " המועצה")להלן: " חבל מודיעין המועצה האזורית  .1.1
 בנושא המכרז. אליהם תפנה מספקים לקבל הצעות 

מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה  את .1.2
אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה  ש"ח 500  לתשלום של
יש להתעדכן   /region.muni.il-https://www.modiinבכתובת  האינטרנט של המועצה ו/או באתר

בשינויים/הבהרות בנוגע למכרז, באתר. אין להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר 
 . האינטרנט

 מהות השירותים .2

עבור מוסדות נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  מכרז זה הינו לקבלת הצעות לרכישה ואספקה של  .2.1
הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו )לעיל ולהלן:  ציבור וחינוך בתחום שיפוט המועצה, 

 ( "הציוד"ו/או  "השירותים"

 הציוד הנדרש הינו כמפורט במפרט הטכני.  .2.2

 12תקופות אופציה בנות עד   4וד לתקופה של שנה + עד עם הזוכה יחתם הסכם לרכישת הצי .2.3
חודשים כל אחת. במהלך תקופת ההסכם, תהיה המועצה רשאית להוציא לזוכה הזמנת עבודה 

 לרכישת ציוד בכל היקף שידרש למועצה מעת לעת ובמחיר שהוצע במכרז. 

  -מכרז זה מתפרסם ע"י המועצה עבור המועצה וכן הגופים העירוניים הבאים  .2.4

 (.החברה הכלכלית -החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ )להלן .2.4.1

 (.מעגלים -תאגיד מעגלים )להלן .2.4.2

 תאגיד היכל התרבות(. -תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ )להלן .2.4.3

https://www.modiin-region.muni.il/
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 . מודיעים - העמותה לגיל הרך .2.4.4

 הגופים הנלווים(. -להלן יחדיו)

מכרז זה, תחייב את הגופים הנלווים לעניין מכרז זה החלטת ועדת המכרזים של המועצה לעניין  .2.5
ככל שהגופים הנלווים יבקשו לעשות שימוש במכרז זה ולהתקשר עם זוכה במכרז לצורך ביצוע  -

 העבודות נשוא המכרז.

הגופים הנלווים יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם עם הזוכה במכרז זה  .2.6
 ההסכם על הגופים הנלווים  ו/או מי מהם בהתאמה.  יחולו כל הוראות -ובמקרה כזה 

 
הגופים הנלווים ו/או מי מהם יהיו רשאים לבצע רכישות באמצעות  – לחלופין, באישור המועצה

  –הסכם המועצה, כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות הבאות 
התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י הגופים הנלווים כנגד חשבון שיופק ישירות לגופים  -

 אלו.  
 המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה לגופים הנלווים.  -

 בכל מקרה, ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים.  -

בתי ספר ציבוריים בתחום שיפוט  -חינוך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מוסדות  .2.1
המועצה יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם ישירות עם הזוכה, הכל כמפורט 

 להלן במסמכי המכרז. 

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי משרדי המועצה והחברה הכלכלית מצויים בישוב שוהם  .2.2
י תאגיד מעגלים נמצא ברחוב מודיעים ומשרדי המועצה כוללים מספר מחלקות ומבנים. משרד

 קרית שדה התעופה.  4בשוהם ומשרדי תאגיד היכל התרבות נמצא ב רח' הגלבוע  10

בתי ספר על יסודיים. רשימת יישובי המועצה  1 -בתי ספר יסודיים ו 7בתחום שיפוט המועצה, 
 מצויה באתר האינטרנט של המועצה.  

יוד עבור משרדי המועצה )על מחלקותיה השונות( המכרז מיועד בעיקרו להסדרת רכישת הצ .2.3
והגופים הנלווים. קיימת אופציה למוסדות החינוך )בתי ספר ( לבצע גם רכישות ישירות מהספק 

 הזוכה ע"פ מחירי המכרז )והנחת הספק הזוכה(, הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז. 

  –בתי ספר ציבוריים בתחום שיפוט המועצה  .2.4

בתי הספר ציבוריים שבתחום שיפוט המועצה את זהות הזוכה  המועצה תביא מנהלי .2.4.1
 מהם  וכן מחירון הזוכה ע"פ תוצאות המכרז.

יהיו רשאים לפנות לזוכה במכרז ולהתקשר איתו בהסכם לאספקת ציוד  -בתי כאמור  .2.4.2
ע"פ הוראות הסכם המכרז ו/או הוצאת הזמנת עבודה לאספקת ציוד במחירי המכרז 

למחיר המכרז לגופים אלו. רשימת גורמים רלבנטיים בבתי  ובמקרה כזה מחויב הספק
 תימסר לזוכה. -הספר הרשאים לפנות לספק הזוכה 

על הספק להסדיר את חתימת הזמנת העבודה /  -במקרה של פניה לספק ע"י בית ספר  .2.4.3
 הסכם מול הפונה ישירות.

ין במכרז מודגש כי בתי הספר תקציב / מסגרת חשבונאית עצמאית ונפרדת מהמועצה וא .2.4.4
 כדי לחייב אותם להתקשר עם הזוכה. 

זולת  -כמו כן, כל התקשרות מול מוסדות החינוך )בתי ספר( תהיה ישירות מול הספק 
 בהזמנת עבודה של המועצה. -במקרה בו תתבצע רכישה מרוכזת של המועצה עבורם 

מיועד המכרז למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של אף אחד מהגורמים עבורם  .2.5
 כדי לחייב את הגורמים כאמור לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק.

 –מסגרת תקציבית לרכישת ציוד במהלך תקופת ההסכם  .2.6
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ש"ח לא כולל מע"מ לשנה,  150,000לא תעלה על סך של  -מסגרת תקציבית של המועצה  .2.6.1
ת המועצה לא כולל מע"מ. האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב א

 לרכישת ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל. 

 תקבע מסגרת תקציבית נפרדת על ידם.    –ככל שהגופים העירוניים יבקשו לרכוש ציוד  .2.6.2

הצעת המציע תכלול את אספקת הציוד, התקנת תוכנות בציוד, הובלתו, מתן שירות ואחריות  .2.7
 המכרז על נספחיו ובמפרט. באתרי המועצה לתקופה כאמור במפרט והכל כמפורט במסמכי

במסגרת המכרז, נדרשים המציעים להציע מחירים עבור הציוד הנדרש כמפורט בכתבי הכמויות  .2.8
 המצורף למסמכי המכרז. 

המציע הזוכה יספק את הציוד לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי שתורה לו  .2.9
וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך.  המועצה ו/או מי מטעמה מעת לעת בהתאם לפרטי ההזמנה

 הציוד יסופק במועד ובשעה שייקבעו לכך על ידי המועצה.

כנדרש בהוראות  )זולת ככל שנקבע אחרת(  חודשים 36של לתקופה  אחריותלציוד שיסופק תנתן  .2.10
 המכרז /מפרטים טכניים. 

 .ימי עבודה 10תוך  -מועד נדרש לאספקת הציוד  .2.11

 בנוסח המצורף. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם.עם הזוכה ייחתם הסכם  .2.12

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 
       

 הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף.

למוסדות חינוך ו/או למוסדות נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  ציוד באספקת בעל ניסיון המציע  .3.1
 ציבור ו/או לרשויות מקומיות ו/או לגורמים גדולים אחרים, לשביעות רצונם.

מוסדות ציבור ו/או רשויות  של על המציע לצרף להצעתו פרטים )שם, מען, מספר טלפון( 
, לרבות שמות אספקת ציוד מחשבים להם סיפק המציע שירותי -מקומיות ו/או גופים אחרים 

 .ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור

 
 המציע הינו ספק מורשה של הציוד המוצע על ידו. .3.2

 לצרף להצעתו אישור יצרן או יבואן הציוד כי הינו משווק מורשה.המציע  לע

  קטלוג מוצר.  יש לצרף מפרט טכני/ –מפרט הטכני הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות ה .3.3

 –המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה  .3.4

 להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד.  

  –כמפורט להלן  -המציע צירף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע  .3.5

לפקודת המועצה ע"ס  שיק בנקאי או שיק של המציעכל משתתף במכרז יצרף להצעתו  .3.5.1
לא  – ללא מועד פרעון או( הגשת ההצעהמועד פירעון מיידי )לא יאוחר מיום  -₪   3,000

 .יתקבלו שיקים דחויים

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון! –הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור  .3.5.2
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ימים,  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .3.5.3
רש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום ההמחאה לטובתה, מיום שייד

 ולמסור את העבודה למציע אחר.

 להצעת המציע צירוף מסמכים .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 דלעיל.  3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1

 -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .4.2
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  .4.3
 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

אור המציע, ותק המציע, פרוט יגע למציע, כולל, תיש לכלול במסמך זה פירוט בנו -פרופיל המציע  .4.4
ניסיון המציע בייצור ו/או שווק ציוד דוגמת הציוד המבוקש במכרז, פרוט מרכז שירות/מכירות 

 .של המציע

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.5

 .1976-ל"ו)אכיפת ניהול חשבונות(, תש חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .4.6

 או פטור מכך. ניכוי מס במקורעל  אישור .4.7

אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר חוק עסקאות גופים ציבוריים )אישור בר תוקף לפי  .4.8
המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות  1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 .ביחס למציע רשם החברותתדפיס מעודכן מאת  וכןתעודת התאגדות  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.9.2

 ;שמות המנהלים של התאגיד

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. 

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.10

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד .4.10.1

 ;השותפות הסכמים של .4.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.10.3

 של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף - אישה בשליטת עסק שהינו מציע .4.11
 . העסק בשליטת מחזיקה

  - זה סעיף לעניין

ים עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נש –"עסק בשליטת אישה" 
( של ההגדרה 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

הורה, צאצא, ובן הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
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נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 
 י השליטה בעסק;מכל סוג של אמצע 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  -"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -תוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור הצעה ש

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת 
 המציע בתנאי הסף. 

 

 הצעת המציע  .5

במסמכי ואת כל הפרטים הנדרשים כתב הכמויות בש"ח את בש"ח על המשתתף למלא בדיו כחול  .5.1
לחתום  המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים 
 ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה. למסמכי המכרז

הכמויות הן כמויות משוערות לתקופה של שנה, נועדו  מובהר בזאת כי הכמויות הכלולות בכתב .5.2
לצרכי השוואה בלבד ואין בהם כדי לחייב את המועצה. הזוכה ידרש לספק ציוד בכל היקף 

 ללא שינוי במחיר ליחידה גם במקרה של הגדלה/ הקטנה של כמויות.  –דרש ישי

ל מחיר לכל הרכיבים הצעה שלא תכלו -תב כמויות כיש להגיש הצעה לכל הרכיבים הכלולים ב .5.3
 לא תובא לדיון. -בכתב כמויות 

 –המחירים המוצעים על גבי כתב הכמויות בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד  .5.4
ויכללו את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז, בביצוע  ללא מע"מ

אספקת הציוד, התקנת התוכנות המבוקשות בציוד, הובלתו, פריקתו באתרי המועצה בהתאם 
 והכל בהתאם לתנאי המכרז. –לדרישתה, אחריות על הציוד ומתן שירות 

ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי  -המציע  .5.5
 כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

על המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת ההצעות אשר נמסרה לו על ידי המועצה  .5.6
במסגרת כלל מסמכי המכרז. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי 

 אחר.

 בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל.מובהר  .5.7

 תמורה .6

התמורה למציע  עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכם המצורף 
 למסמכי המכרז.

 המועד להגשת הצעה ותוקפה .7

חתומים ומלאים  את ההצעה, על נלוותה, וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים, .7.1
, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך מעטפה באופן ידניכנדרש, יש להגיש 

המועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בריישת מסמך זה לא יאוחר מסגורה היטב ולא מזוהה, 
 המועצה.  לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל"(,המועד להגשת הצעות)להלן: "
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אר. יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת אין לשלוח את ההצעה בדו
 לעיל, כשעליה רשום מספר המכרז. 

 הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.

 יום מהמועד להגשת הצעות. 90ההצעה תעמוד בתוקפה, לתקופה של  .7.2

המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, והיא תהיה  .7.3
רשאית לבטל מכרז זה בכל שלב לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת 

 בלבד. הכול כמפורט במסמכי המכרז. 

יע את קבלת הצעתו ותשיב למצ-המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי .7.4
שנמסר על ידו במסגרת הצעתו. המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או  שיק האישי/שיק בנקאי ה

 שיפוי כלשהם מהמועצה. 

  בחינת הצעת המציע .8

בשלב ראשון תיערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא  .8.1
 תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון. 

לפי שיקול דעתה המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם המועצה תהא רשאית,  .8.2
 לדרישות ולתנאי המכרז.

 למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים. 

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין השאר, סבירותה של הצעת המציע ביחס למהות ההצעה,  .8.3
יכולתו הכספית וכן ניסיונו של המציע  הידע המקצועי וכושר הביצוע, אמינותו של המציע,

בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומות והעדר תביעות מטעם 
  מזמינים אחרים בעבר.

כן, המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים, אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם -כמו
חרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם לשביעות רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של א
 מספיקים או מספקים לביצוע העבודה, להנחת דעתה.

אין המועצה  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .8.4
 כולם או חלקם.  -מתחייבת להזמין ציוד כלשהו מהמציעים הזוכים במכרז 

 או מידע ו/או מסמכים הנוגעים למציע./המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו .8.5

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .8.6
חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה 

לא שיתף המציע פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 
 כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  .8.7
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה 

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.להשלמת 

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר המחיר שלהן זהה והינו הטוב  .8.8
תהיה רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי  -ביותר 

 ן כל ההצעות כאמור.שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבי

קיבלו תוצאה זהה שהיא  יותר או הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות .8.9
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה   התוצאה הטובה ביותר,

  כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

 הבהרות ושינויים .9
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למנמ"ר המועצה מר ירון גנץ בדוא"ל   בכתבהעברת שאלות ניתן לפנות /הבהרותלצורך קבלת  .9.1
region.muni.il-yaron@modiin עד למועד האחרון לשאלות הבהרה בטבלה בריישת מסמך זה .

  054-7895596קבלה בטלפון  לוודא יש

ע"פ איש הקשר לעיל במכרז מחויב להשאיר את פרטיו אצל  כל מציע המעוניין להשתתף .9.2
הפרטים לעיל וזאת על מנת שניתן יהיה ליצור עימו קשר ולמסור לו הבהרות / שינויים, ככל 
שיהיו ביחס למכרז. מציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה 

 .  חס למכרזבדבר אי ידיעה של שינויים/ הבהרות, ככל שהיו בי

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .9.3
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו 

המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה משתתפי חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל 
 המשתתפים.לפי הפרטים שנמסרו על ידי 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .10

תהיה ועדת המכרזים  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .10.1
 רשאית לפסול את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .10.2

י המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף הגשת הצעה כמוה כאישור כ .10.3
 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 באופן מיידי. על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  .11

  -כללי  / שונות  .12

 שצוין.אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל  ,אין לכלול מס ערך מוסףספק בהצעת ה .12.1

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .12.2

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,  .12.3
 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה

 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו

לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות
 לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבותשיק הערבון /  את לחלט רשאית המועצה  תהא כן

 וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על
 כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות
 כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה
 כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור

 דין.

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .12.4
ם / נתונים המסמכי בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר  מבלי לגרוע משתתפים אחרים.

 מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהשהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה בסמכות ועדת

כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  תהאחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו

 האחרים.

mailto:yaron@modiin-region.muni.il
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מועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה .12.5
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .12.6

 מסמכי המכרז .13

 .נספח "א" -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .13.1

 .נספח "ב" -הסכם  .13.2

   .1נספח ב' –דוגמת הזמנת עבודה  .13.3

 ".1ג" ינספח –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .13.4

  .2'ג נספח - מועצהנוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת  .13.5

 1נספח ד' -נספח תיאור המציע  .13.6

 .2נספח ד' -נספח ניסיון לעניין תנאי סף  .13.7

 .'הנספח  -כתב התחייבות והצעה  .13.8

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.

 זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.מסמך 

 
 בכבוד רב, 

 שמעון סוסן
 חבל מודיעין ראש המועצה האזורית 
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 ספח ב'נ
   מסגרת  ח ו ז ה

 
 _________ביום _____ לחודש _________ בשנת  חבל מודיעין גבעת שנערך ונחתם ב

 ב י ן
     

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
 , שוהם10מודיעים רח' 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל: 
 ("המועצה"ו/או  "המזמין")להלן:  

 - מצד אחד -          
 

 ל ב י ן
    

    
__________________ ________________________ 

 ח.פ. _____________________ ת.ז. _______________   
 מרח' ____________________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________   
 ולהתחייב בשמה כדין:   (ספקה - )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (ספקה - )להלן       
 

 -מצד שני  -
 

למוסדות נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  באספקת ורכישת ציוד מעוניינת  מועצהוה הואיל:
 והכל כפי שיפורט להלן בחוזה זה;במועצה  ציבור וחינוך 

לצורך אספקת השירותים והצעת הספק  13/2019מס'  פומביפנתה במכרז והמועצה  והואיל:
  זוכה במכרז. נקבעה כ

בחוזה זה  ספק עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים -והספק  והואיל:
ולמשך כל תקופת החוזה, כהגדרתה במכרז ובחוזה זה, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי 

 ;המועצה, הכול כמפורט בחוזה זה

והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים והכול  והואיל:
המפורטים בחוזה  בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים

 ;זה

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה  והואיל:
 לעיל ולהלן;

 
 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:
 

 ותחולת הסכם מבוא  .1
 

 נפרד הימנו., מהווים חלק בלתי הסכםהמבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ה .1.1
 

  -הסכם זה הינו עבור המועצה וכן הגופים העירוניים הבאים  .1.2

 (.החברה הכלכלית -החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ )להלן .1.2.1

 (.מעגלים -תאגיד מעגלים )להלן .1.2.2
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 תאגיד היכל התרבות(. -תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ )להלן .1.2.3

 .  מודיעים - העמותה לגיל הרך .1.2.4

 הגופים הנלווים(. -להלן יחדיו)

 

יחולו כל  -הגופים הנלווים יהיו רשאים לחתום הסכם עם הזוכה במכרז זה ובמקרה כזה  .1.3
 הוראות ההסכם על הגופים הנלווים  ו/או מי מהם בהתאמה. 

 
הגופים הנלווים ו/או מי מהם יהיו רשאים לבצע רכישות באמצעות  – לחלופין, באישור המועצה

  –, כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות הבאות הסכם המועצה
התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י הגופים הנלווים כנגד חשבון שיופק ישירות לגופים  -

 אלו.  
 המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה לגופים הנלווים.  -

 בכל מקרה, ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים.  -

בתי ספר ציבוריים בתחום שיפוט  -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מוסדות חינוך  .1.4
המועצה יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם ישירות עם הזוכה, הכל כמפורט 

 להלן במסמכי המכרז. 

ישת הציוד עבור משרדי המועצה )על מחלקותיה השונות( המכרז מיועד בעיקרו להסדרת רכ .1.5
והגופים הנלווים. קיימת אופציה למוסדות החינוך )בתי ספר ( לבצע גם רכישות ישירות מהספק 

 הזוכה ע"פ מחירי המכרז )והנחת הספק הזוכה(, הכל כמפורט להלן במסמכי המכרז. 

  –בתי ספר ציבוריים בתחום שיפוט המועצה  .1.6

מנהלי בתי הספר ציבוריים שבתחום שיפוט המועצה את זהות הזוכה  המועצה תביא .1.6.1
 מהם  וכן מחירון הזוכה ע"פ תוצאות המכרז.

יהיו רשאים לפנות לזוכה במכרז ולהתקשר איתו בהסכם לאספקת ציוד  -בתי כאמור  .1.6.2
ע"פ הוראות הסכם המכרז ו/או הוצאת הזמנת עבודה לאספקת ציוד במחירי המכרז 

ב הספק למחיר המכרז לגופים אלו. רשימת גורמים רלבנטיים בבתי ובמקרה כזה מחוי
 תימסר לזוכה. -הספר הרשאים לפנות לספק הזוכה 

על הספק להסדיר את חתימת הזמנת העבודה /  -במקרה של פניה לספק ע"י בית ספר  .1.6.3
 הסכם מול הפונה ישירות.

עצה ואין במכרז מודגש כי בתי הספר תקציב / מסגרת חשבונאית עצמאית ונפרדת מהמו .1.6.4
 כדי לחייב אותם להתקשר עם הזוכה. 

זולת  -כמו כן, כל התקשרות מול מוסדות החינוך )בתי ספר( תהיה ישירות מול הספק 
 בהזמנת עבודה של המועצה. -במקרה בו תתבצע רכישה מרוכזת של המועצה עבורם 

ורם מיועד הההסכם  למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של אף אחד מהגורמים עב .1.7
 כדי לחייב את הגורמים כאמור לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק.

 

 הגדרות .2

 בחוזה זה תהיה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן, כמפורט בצידן:

עבור מוסדות חינוך/ נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  ציוד  אספקת - השירותיםו/או  הציוד .2.1
לתקופה בהתאם  אחריות התקנות תוכנות בציוד, הובלתו, , לרבותציבור בתחום שיפוט המועצה

, שירותי תמיכה ואחזקה "באתרי הלקוח". הכול כמפורט במסמכי המכרזו לקבוע במפרט
  .(הציודו/או  השירותים - )לעיל ולהלן .ובמפרט בנספחיו

 .חבל מודיעין המועצה האזורית  - המועצה .2.2
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י המפקח לשמש כמפקח על ביצוע ו/או אספקת יד-או מי שמונה על/ו מנמ"ר המועצה  – המפקח .2.3
 השירותים, כולם או מקצתם.

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

פיו וכי -כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על .3.1
רותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקש

 פיו.-התחייבויותיו על

כי הוא יודע שהמועצה רשאית שלא להזמין ממנו ציוד כלשהו )כולו או חלקו( ו/או להסתייע  .3.2
בשירותי ספקים אחרים, לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה, ולספק לא תהיה כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה. 

ל המידע הנדרש לאספקת השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לספק כי קיבל את כ .3.3
 את השירותים במועדים, כמפורט בחוזה, באיכות ובטיב מעולים.

 של הציוד שיסופק על ידו.ספק מורשה  /כי הינו משווק מורשה  .3.4

 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המועצה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. .3.5

בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי המועצה הרלבנטיים לצורך אספקת כי יעבוד  .3.6
 .השירותים

 כי יעמדו לרשותו הציוד, הכלים האביזרים וכוח האדם הנחוצים לצורך מתן השירותים. .3.7

כי יספק את הציוד לכל מזכירות לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי שיורו  .3.8
 וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך. -לפי פרטי ההזמנה  -ו מידי פעם לו המועצה ו/או מי מטעמ

ידו ואשר, לדעת המועצה ו/או המפקח -כי יחליף ויספק באופן מיידי, את הציוד אשר סופק על .3.9
פי שיקול -ו/או מי מטעמם, אינו תקין ו/או פגום ו/או ראוי להחלפה, מכל סיבה שהיא, והכול  על

 ו/או המפקח וללא כל תשלום נוסף בגין כך.דעתה הבלעדי של  המועצה 

-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-כי הינו בעל אישור תקף על .3.10
1976. 

ובדבר  1987-כי הוא עומד בנוסח ההצהרות בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז .3.11
 .העסקת עובדים זרים, המצורפות לחוברת המכרז 

ינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות כי ה .3.12
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-שעליו לנהל על

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. .3.13

כי הוא מתחייב להמציא למועצה, להנחת דעתה של המועצה, אישורים תקפים כדין בדבר  .3.14
 רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם, ככל שיידרש. כשירותו,

במחיר שלא יעלה על המחר כי הוא מחויב לספק למועצה ציוד שיעמוד בדרישות המפרט הטכני  .3.15
 שהוצע על ידו במכרז.

 כי ידוע לו, שרק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכימה המועצה להתקשר עמו. .3.16
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 תקופת החוזה .4

( קרי תקופת החוזה -חודשים מיום חתימת החוזה )להלן  12זה זה יהיה בתוקף לתקופה של חו .4.1
במהלך תקופת ההסכם תהיה  מיום _________________ ועד ליום _________________.

כמו כן מובהר בזאת רשאית להוציא לספק הזמנות עבודה נוספות לאספקת ציוד, כמפורט להלן. 
חודשים ממועד  36 -לך תקופת ההסכם יסופק עם אחריות יצרן לכי כל ציוד שיסופק במה

  אספקתו, כמפורט בהסכם זה. 

חודשים כל  12תקופות נוספות של עד  2המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם לעד  .4.2
 יום מראש לספק.  30אחת, בכפוף למתן הודעה של 

בהתאם מובהר בזאת כי טרם החלטה על הארכת ההסכם לשנה נוספת, תהיה רשאית המועצה , 
לנהל מו"מ עם הספק להורדת  – לצרכי המועצה בפועל ובשים לב למחיר השוק במועד הרלבנטי

 יעודכן המחיר בהתאם.  –מחיר הציוד בהתייחס לשנות ההתקשרות הנוספות ובמקרה כזה 

יחולו בתקופות הארכה ההוראות הסכם  -הארכת תקופת ההסכם מימשה המועצה את זכותה ל .4.3
 .  לגביו ניתן לח –, למעט בנוגע למחיר זה

למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת להזמין היקף ציוד כלשהו ו/או בכלל והיא תהיה  .4.4
רשאית להקטין את היקף הציוד הנדרש.  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי אין בחתימת 

 ה כדי להוות התחייבות לבלעדיות כלשהי. הסכם ז

4.5.  

. לא כולל מע"מ לשנה₪   מיליוןלא תעלה על סך של  -מסגרת תקציבית של המועצה  .4.5.1
האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת ציוד 

 בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל. 

 תקבע מסגרת תקציבית נפרדת על ידם.    –ככל שהגופים העירוניים יבקשו לרכוש ציוד  .4.5.2

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה  .4.6
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט  30מראש של 

עד לתאריך  -על למועצה זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפו
 .סיום החוזה, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם

למען הסר ספק יובהר כי במקרה בו המועצה תבטל את החוזה כאמור בסעיף לעיל, הרי שהספק 
 יהיה זכאי לתמורה בגין ציוד ושירות שסופקו בפועל.

 הזמנה, אספקה והתקנת הציוד  .5

לעת, בהתאם לצרכי המועצה, תפנה המועצה לספק בהזמנת עבודה ספציפית בהתאם לנוסח מעת  .5.1
הנכלל כנספח להסכם )ו/או בכל נוסח אחר שיוסכם ע"י הצדדים( לקבלת ציוד  בהיקף ספציפי  

 "(. הזמנת העבודהכמפורט בהסכם זה )להלן: "

 בהזמנת העבודה ייקבעו, היקף וכמות הציוד הנדרש.  .5.2

 ק, הוראות הסכם זה יחולו על כל הזמנת עבודה בנפרד. למען הסר ספ .5.3

הספק יבצע את העבודה במחיר המוסכם, הכלול בכתב הכמויות,  אשר יכלול  שימוש בכל אמצעי  .5.4
עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, מבלי שתידרש 

 כל תמורה נוספת מאת המועצה.

לעניין הסכם ידי מורשי החתימה של המועצה, -ודה תהיה מחייבת רק אם נחתמה עלהזמנת העב .5.5
 "(.רשימת מבצעי ההזמנה)להלן: " מנמ"ר המועצה   –זה 

 המועצה תהא רשאית לעדכן את רשימת מבצעי ההזמנה מעת לעת.
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הזמנה מאת המועצה ו/או כל מי מטעמה תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס' )להלן:  .5.6
 "(.הזמנה"

תחשב כהזמנה  -ידי מי מרשימת מבצעי ההזמנה  -מובהר בזאת כי רק הזמנה החתומה, על
 תקפה לצורכי מכרז זה.

של  12:00ועד לא יאוחר מהשעה  -ימי עסקים מיום קבלת הזמנה  10מועד אספקת הציוד, הינו  .5.7
 "(.מועד האספקהאותו יום  )להלן: "

הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד מבלי לגרוע מחובת הספק, כאמור לעיל,  .5.8
האספקה, את מקום/ות הפריקה ואת סוגי וכמויות הציוד שיפורקו ויותקנו בכל מקום, הכול 

 בהתאם לקביעת המועצה.

שעות  24בכל מקרה של שינוי שירצה לבצע הספק במועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  .5.9
  מראש למפקח. 

 ודיע על שינוי, כאמור לעיל, יראו בו כמו שאיחר בביצוע האספקה. מובהר בזאת, כי ספק שלא י

הספק יספק את הציוד נשוא המכרז לכל לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה,  .5.10
 כפי שיורו לו המועצה ו/או מי מטעמה, וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך.

 טים הבאים: כל מארז של הציוד יסומן באמצעות מדבקה, הכוללת את הפר .5.11
שם המועצה, שם הספק, מס' טלפון לשרות, מספר סידורי של הציוד ותאריך סיום תקופת 

 בהתאם להוראות הסכם זה. היצרן האחריות 

הציוד יסופק למועצה, בצירוף תיעוד מלא ומפורט, לרבות, הוראות יצרן, מדריך למשתמש  .5.12
ת שימוש ומפרטים טכניים בעברית, מדריך למשתמש באנגלית, תעודות אחריות, רישיונו

  מקוריים ומלאים ביחס לכל פריט של הציוד נדרש.  

הספק יספק ויתקין את כלל המרכיבים הנדרשים לשם הפעלת הציוד שסופק במסגרתו, לרבות  .5.13
 המספר הסידורי שלהם.

לכל אחד  תוכנות ההפעלה הנדרשותאת כל  במסגרת ההסכם,הספק מתחייב לספק ולהתקין,  .5.14
 מרכיבי הציוד והדרושים לצורך פעולתו התקינה של הציוד. 

לתקינות פרטי הציוד והתוכנה שיותקנו. בדיקות סופיות עם השלמת ההתקנה, יבצע הספק  
הספק והמפקח יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות ויהיו רשאים לדרוש מהספק ציוד 

התאמה להזמנה ו/או אי תקינות ו/או פגם ו/או  חדש אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי
 ימים.  7תוך פרק זמן שאינו עולה על  -על חשבונו  -חוסר אחרים, והספק מתחייב לעשות כן 

בנוסף, ימסור הספק למועצה אחת לרבעון, דו"ח מפורט על כלל הציוד שסופק על ידו למועצה עד 
 למועד הדו"ח.  

יוד יהא במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול ושימוש הספק מתחייב, כי לאחר ההתקנה, הצ .5.15
 יום יומי שוטף, וכן יהיה חופשי מכל פגם, תקלה, אי התאמה בציוד ובתוכנות.

מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש מן הספק את תיקונו של איזה פרט מפרטי הציוד  .5.16
תוך  -על חשבונו  -ב לעשות כן ו/או עריכת שינויים בו לצורך התאמתו למתחייב, והספק מתחיי

 ימים ממועד הדרישה.  7פרק זמן שאינו עולה על 

ולאחר מתן התראה ככל שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לפרק זה, ככתבן וכלשונן,  .5.17
תהא המועצה רשאית לתקן את הציוד  יום לתיקון ההפרה אשר לא תוקנה, 14בכתב לספק של 

ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות שתיגרמנה בשל כך על  או באמצעות אחר ההפגום בעצמ
והמועצה תהא רשאית, בנוסף לכל זכות אחרת שלה בדין, לקזז הוצאות אלו מכל סכום  הספק

 שתחוב או חבה לספק
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-, תיחתם תעודת המשלוח עלבהתאם להוראות הסכם זה עם ביצוע אספקתו והתקנתו של הציוד  .5.18
פקיד המקבל, תאריך קבלת הציוד, מספר סידורי של ידו, בחותמת המועצה, שם המקבל, ת

  הציוד וחתימת המקבל. 

 העתקים המסמכים הבאים:  בשנילאחר ההתקנה כאמור יועברו למועצה  .5.19

  .טופסי הבדיקה הסופית, כמפורט לעיל 

 .חשבונות התשלום, כשהם מלאים וחתומים כנדרש 

 גבי תעודות -כן, לא יבוצעו שינויים על-תעודת המשלוח, כשהן מלאות וחתומות כנדרש. כמו
  המשלוח.  

 
 מובהר בזאת, כי לא תתקבלנה תעודות משלוח ו/או חשבונות לתשלום ללא     

 גבי תעודות המשלוח.  -כן, לא יבוצעו שינויים על-החתימות הנדרשות וחותמת המועצה, כמו

יעבור הציוד ויהיה לקניינה של המועצה, והמועצה ו/או  -ועד מסירת הציוד מוסכם כי החל ממ .5.20
 המוסדות ו/או תלמידי מוסדות החינוך יוכלו להשתמש בציוד כמנהג בעלים לכל דבר ועניין.

 התמורה מלוא לתשלום בכפוף תהיה למועצה כלשהן זכויות או בעלות  מובהר כי העברת
 מוצרי/מוצרים/בתוצרים היצרן לזכויות ובכפוף, ההסכם הוראות פי על לספק המגיעה

 הרלוונטי. היצרן רישיון לתנאי ובהתאם תוכנות/מדף

 , שירות ותחזוקה יצרן אחריות .6

 -ידו -לטיבו של כל אחד מרכיבי הציוד והתוכנות שיסופקו עלאחריות יצרן הספק יהא אחראי  .6.1
  . כאמור בכתב הכמויות ביחס לכל פריט ציודוזאת לתקופה 

 
תקופת האחריות כאמור, שמתחייב לה הספק בגין הציוד, תחל ממועד מסירת הציוד והתקנתו 

)להלן:  בהתאם להוראות הסכם זה בפועל וקבלת אישור המפקח בדבר התקנתו של הציוד
 "(.תקופת האחריות"

 למען הסר ספק, האחריות הינה אחריות יצרן.  .6.2

הציוד ונחתם טופס הבדיקה הסופית ימים לאחר שנמסר  60היה ונתגלה במשך תקופה של  .6.3
אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח,  -כנדרש לעיל 

מיד עם קבלת דרישה לכך  -מתחייב הספק להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר 
וזאת  -אמור כ 60 -מאת המפקח או המועצה ואפילו אם תתקבל דרישה זו לאחר תום היום ה

מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם 
 להוראות כל דין.

בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או  .6.4
ונו חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד ו/או בשירותים, הכול בהתאם להוראות המפקח, ועל חשב

 של הספק.

  –מובהר בזאת כי  .6.5

 טיפול כוללים אינם, האחריות בתקופת לרבות והתחזוקה, התמיכה, האחריות שירותי .6.5.1
 לא הפעלה או שימוש( 1: )להלן המפורטים המקרים בשל נגרמו אשר תקלה או בנזק

 שינויים או עבודה ביצוע( 2.   )מהם חלק כל של או המערכת/התוצרים של נכונים
 כלשהו גורם ידי על המערכת ממשק זה ובכלל, מהם חלק בכל או בתוצרים או במערכת

 מוצרים, מדיה, חומרה, בתוכנה שימוש( 3. )שלו משנה קבלני או הספק מעובדי לבד
. הספק י"ע סופקו שלא אחרים מוצרים או מתכלים מוצרים או/ו מוגבל חיים אורך בעלי

 אש בשל נזק, הזנחה, למיניהם טבע פגעי או עליון כוח, תאונה, ונדליזם, זדון מעשה( 4)
 תחזוקה( 5. )הספק של לשליטתו שמעבר אחרות סיבות או חשמליות הפרעות, מים או
 בדרישה עמידה אי או הולמים שאינם אתר תנאי( 6. )נאותים בלתי או לקויים כיול או

 הפרעות או/ו הפסקות( 8. )הספק ידי על שלא הובלה( 7. )נאותה עבודה סביבת לקיום
 רשת או/ו המזמין מערכות בשל שיגרמו תקלות או/ו ניתוקים או/ו שיבושים או/ו

 כל או/ו האינטרנט לרבות אחרת תקשורת רשת כל בשל או/ו הציבורית הטלפונים
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 end of) היצרן י"ע נתמכת שאיננה בתוכנה תקלות( 9) אחר תקשורת מרכיב

support/)היצרן י"ע נמכרת שאיננה בחומרה תקלות (End of life.) 

 שירותי האחריות והתחזוקה יינתנו בכל מקרה בכפוף לאחריות הסטנדרטית של היצרן. .6.5.2

הצבת ציוד חליפי זהה / שווה ערך עד לתיקון הציוד המקורי ייחשב כעמידה בתנאי  .6.5.3
 הבקשה.

הספק מתחייב לטפל ו/או לבצע את תיקוני תקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם מרגע שייוודע  .6.6
 דבר התקלה כאמור, וכן לא יאוחר מתוך המועדים הבאים: לו על

 שעות לספק תמיכה טלפונית לצורך טיפול בתקלה.  12תוך  .6.6.1

שעות ממועד קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, על הספק להגיע לאתר  24תוך  .6.6.2
 הלקוח לשם טיפול בתקלה.  

שעות מרגע קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, לתקן את התקלה ולאפשר  48תוך  .6.6.3
 פעולה סדירה של הציוד. 

זמני התגובה עד לתיקון התקלות כאמור יימדדו מרגע קבלת הקריאה לשירות. לצורך חישוב  .6.7
  הזמנים כאמור, לא יילקחו בחשבון שבתות וחגים, ימי שישי, ערבי חג וימי שבתון.

צדדים, כי לצורכי סעיף זה בלבד תחשב "הודעה" גם הודעה שתבוצע באמצעות מוסכם בין ה
 הטלפון, האיתורית או כל אמצעי אחר.  

באם לא ניתן יהיה לתקן או להחליף את הציוד,  -הציודבמקרה של תקלה המשביתה את עבודת  .6.8
תיקון הציוד פי המועדים הנקובים בחוזה זה, ימציא הספק תוך מועדים אלו ציוד חלופי עד ל-על

 המקורי. 

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות תיקוני תקופת האחריות, בגין תיקון, החלפת  .6.9
חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, 

ידי הספק, -יסופקו על -הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל 
 על חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

פעיל, המספק שירותים זמינים בין גדרה לחדרה, לפחות  מוקד שירות ותחזוקההספק יספק  .6.10
 במשך כל תקופת האחריות, שבמסגרתו יינתנו, בין השאר, השירותים הבאים: 

ות, החלפת חלקים ותחזוקה קשר טלפוני זמין לצורך הפעלת מרכיבי הציוד ברציפ .6.10.1
מונעת, מעקב אחר תקלות ופתרון בעיות שתתעוררנה בהפעלת הציוד, מעקב אחר 
ביצועי הציוד ושיפורם, במידת הצורך, שירותי אחזקה שיבטיחו את הימצאות הציוד 

 במצב עבודה תקין, כמקובל ביחס לציוד.

 .8:00 - 17:00ה' בין השעות -מוקד השרות יעבוד בימים א' .6.10.2

הספק מתחייב, כי בכל שעות הפעילות של מוקד השירות ישהה בו צוות תפעול מקצועי  .6.10.3
 שעות. 12 -ומיומן, אשר יוכל להיענות לכל קריאה בטווח זמן של פחות מ

הספק מתחייב להצטייד בכל הכלים, המכשירים, הספרות המקצועית וכל מה שיידרש,  .6.10.4
 מוקד השירות כאמור. לשם אספקת השירותים נשוא חוזה זה, לרבות הפעלת 

 

 פיקוח וביקורת .7

ידה, כמפקח על מתן -ו/או כל אדם אחר שימונה עלנמ"ר המועצה מכאמור, המועצה ממנה את  .7.1
 "(.המפקחידי הספק )להלן: "-השירותים על
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למניעת ספק יצוין, כי המפקח יקבע בלעדית, אם אכן סופקו השירותים בהתאם להוראות החוזה  .7.2
פי חוזה זה, אלא אם נתקבל על כך -יהיה זכאי לתמורה כלשהי עלודרישותיו וכי הספק לא 

 "(.אישור המפקחאישור בכתב של המפקח ו/או מי מטעמו )להלן: "

הנחיות והוראות המפקח לספק, אשר יינתנו במהלך אספקת השירותים נשוא החוזה, לא יהוו  .7.3
 ית של הספק.עילה לדרישה לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקור

הביקורת על ביצוע השירותים, טיבן וכיו"ב יהיו בסמכות המפקח ועל הספק להישמע להוראותיו  .7.4
 ולתקן מיד את הטעון תיקון, בהתאם להנחיות המפקח. 

למען הסר ספק, אין באישור ו/או הנחיות ו/או הוראות המפקח משום אישור לתקינות, טיב  .7.5
פק ממילוי כלל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ובהתאם ואיכות הציוד ואין בו משום פטירת הס

 להוראות כל דין. 

 התמורה .8

יום לאחר מסירת כל פריטי הציוד לרשות  45 עד התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף + .8.1
 ומסירת כלל הטפסים והאישורים המפורטים בחוזה זה.  -בהתאם לתנאי החוזה  -המועצה 

מוסכם בזאת, כי מתשלום זה ינוכו כל הסכומים, המגיעים למועצה או שיש לנכותם מהספק,  .8.2
 בהתאם להוראות חוזה זה. 

ימים ממועד אספקת הציוד במלואו, את  10מועצה לאישורו, בתוך מפקח מטעם ההספק יגיש ל .8.3
נות דרישת התשלום בכתב, שתתייחס לכל השירותים אשר סופקו בפועל, בצירוף העתקי ההזמ

 ידי האדם המוסמך במועצה, כמצוין ברשימת מבצעי ההזמנה.-החתומות על

מובהר בזאת, כי רק הזמנה הכוללת את חתימת אחד מהאנשים, אשר שמם מצוין ברשימת 
מבצעי ההזמנה, תחשב כהזמנה לצורך חישוב התמורה המגיעה לספק. הזמנה אשר לא תכלול 

 חישוב התמורה כאמור.את החתימות הנ"ל לא תילקח בחשבון לצורך 

שצורפו לחוברת המכרז לא יעודכנו בכל  -מובהר בזאת, כי המחירים הנקובים בכתבי הכמויות  .8.4
 תקופת ההסכם, לרבות לא התייקרויות ו/או שינויי מדד ו/או שינויי שערים וכיו"ב. 

 לכל תשלום שיש לשלם לספק לפי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור, שיהא בתוקף בעת התשלום. .8.5
 כל תשלום ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

מוסכם ומוצהר בזאת, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל  .8.6
-ולביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק על -בין הישירות ובין העקיפות  -הוצאות ועלויות הספק 

 שהו.פי חוזה זה, וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כל

 תוצאות הפרת החוזה .9

במועד  12:00בגין כל יום של איחור, או חלקו של יום, באספקת השירותים  )החל מהשעה  .9.1
משווי  5%יהיה הספק מחויב בתשלום קנס מיידי לטובת המועצה בשיעור של האספקה(, 

ובתנאי שהעיכוב נגרם כתוצאה מנסיבות  לכל יום איחור או חלק מיום כאמור -ההזמנה 
 . ות בספקהתלוי

סכומי הקנסות והפיצויים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  .9.2
 הינו מדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי האירועים הבאים ייחשבו אף הם כהפרה יסודית  .9.3
 של החוזה:

נגד הספק ו/או ביחס אליו הוגשו התראה לפשיטת רגל ו/או בקשה לפשיטת רגל ו/או צו  .9.3.1
 כינוס נכסים ו/או בקשה לפירוק ו/או צו פירוק. 
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הספק הודיע למועצה, כי אין הוא יכול או רוצה לספק את השירותים ו/או למלא אחר  .9.3.2
 הוראות החוזה. 

ה כנגד הספק ביחס לנכסי הספק, הוטל עיקול על נכסי הספק ו/או ננקטו פעולות גביי .9.3.3
 ימים ממועד ביצועם.  7כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך 

 הספק נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה משפטית.  .9.3.4

ימים ממועד מתן  14ניתנה התראה לספק לתיקון ליקוי / הפרה שלא תוקנה תוך  .9.3.5
 ההתראה.

רשאית לבטל את החוזה ולקבל מהספק את  הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, תהא הרשות .9.4
כל הסכומים ששולמו לו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית 

ידי החשב הכלכלי במשרד האוצר, שתחושב מיום הפרת החוזה -המקסימאלית, המפורסמת על
תיקן את ההפרה  ועד ליום התשלום בפועל, ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך מראש והספק לא

 ימים מיום הפניה אליו. 7תוך 

הסתייעה המועצה בשירותי ספק אחר לצורך אספקת ו/או התקנת הציוד, עקב הפרה יסודית  .9.5
כאמור של הספק, יחויב הספק בתשלום כלל ההוצאות שהוציאה המועצה לצורך השלמת ביצוע 

 השירותים כאמור. 

המגיעה לספק כל סכום של קנס ו/או פיצוי המועצה תהא רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה  .9.6
וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על  -ו/או כל סכום אחר המגיע לה בהתאם לחוזה זה כאמור 

  כך לספק.
קיזוזים ו/או ניכויים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה 

 זה.

ידה והספק -לחוזה זה, משום ביטול החוזה עלאין בשימוש של המועצה בזכויותיה, בהתאם  .9.7
ימשיך ויחויב בהתאם להוראות החוזה, עד שיקבל הודעה בכתב מאת המועצה בדבר ביטול 

 החוזה.

 , בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.לכאורהספרי המועצה ישמשו ראיה  .9.8

ימים לא יהווה הפרה  14על אף האמור לעיל מוסכם, כי איחור בתשלום לספק, אשר לא יעלה על  .9.9
 של החוזה והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור. 

 עדר יחסי עובד מעבידה .10

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל  ספקמצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ה .10.1
ת, וכי כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפו

בלבד  ספקלצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי הספק ידי ה-העובדים שיועסקו על
 ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. 

מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני  ספקה .10.2
 מו ואף לא למי מטעמם. משנה מטע

וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר  ספקכל התשלומים לעובדי ה .10.3
וישולמו  ספקיחולו על ה -ספקההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות ה

 ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה. -על

מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א, כהגדרתו  ספקה .10.4
 פי החוזה. -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-בחוק, וכי חוק העסקת עובדים על

פי חוק העסקת -מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה עלספק ה .10.5
קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם  עובדים באמצעות

 ספקידי ה-פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-כתוצאה מתובענה על
 ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם. -או על ספקידי עובד של ה-ו/או על
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התקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה, מתבססות, בין מצהיר כי ידוע לו שה ספקה .10.6
 השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה. 

 ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה. הספק .10.7

 אחריות לנזיקין .11

תוך כדי  בין במהלך ביצוע האספקה, לרבותע"פ דין לכל נזק ישיר שיגרם הספק יהיה אחראי  .11.1
העמסה, הובלה, פריקה ו/או ההתקנה ו/או האחזקה ובין לאחר מכן שייגרם למועצה או לכל 

ידו ובין אם -בין אם נגרם על -עובד או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  של הספק  
הנובע  בין שבמישרין ובין בעקיפין, -ידי מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו -נגרם על

 ו/או הקשור לביצוע השירותים נשוא חוזה זה. 

את המועצה על כל נזק כאמור שייגרם, באם יגרם, למועצה בעקבות  לשפותהספק יהיה חייב  .11.2
לעשות כן, במלוא הסכום ששילמה  ימים מיום דרישתו  7לא יאוחר מתוך פגיעה או נזק כאמור,  

ק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמועצה נשאה המועצה או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נז
בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכול מבלי לגרוע 

 .פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים-פי חוזה זה ו/או על-מזכויות המועצה על

 ביטוח  .12
  

חוזה זה באופן  התחייבויותיו על פי הקבלן יבטח על חשבונו, בחברת ביטוח בישראל ,את מלוא  .12.1
העלולים להיגרם, במישרין או  שיכסה את מלוא אחריותו על פי החוזה ואת כל הסיכונים

 7העבודה, לגופו או רכושו של כל אדם, וזאת בתוך  בעקיפין, תוך ביצוע העבודה או עקב ביצוע 
 ימים ממועד חתימת החוזה. 

 

שיהיה מזמן  טוח גם ביטוחים במלוא ערכם, כפיול הבימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכל .12.2
אחר שהובא למקום המבנה  ציוד, אביזרים מתקנים וכל דבר לזמן, של העבודות )לרבות חומרים,

לצורך ביצוע העבודות(, וזאת כנגד כל נזק או אבדן,  וכן יכלול הביטוח ביטוח  פני נזק ו/או אבדן 
ל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה ועובדיהם, כ עלולים להיגרם לגופו או רכושו שלה

  ועובדיו וכל אדם אחר הנמצא מטעם המזמין בשטח ביצוע העבודות. הקבלןעובדי המזמין, 
 

או הארגונים שבבעלותה )להלן כל אלו \הביטוח ייעשה לטובת הקבלן והמזמין, ו/או המועצה ו .12.3
כיסוי מלא של כל הנזקים ההפסדים  ויבטיח "המוטבים"(, יחדיו ולחוד, –יחד בסעיף זה 

, הוצאות דמי המועצהשל   הביטוח ותנאיו טעונים אישורהוההוצאות הנזכרים לעיל, סכום 
 \הביטוח יחולו על הקבלן.

 
הקבלן יעביר למועצה את נספח קיום הביטוחים שמצ"ב כשהוא מלא וחתום על ידי חתם  .12.4

 העסקים בחברת הביטוח בה מבוטחים עסקיו

 לביצוע מתאימים בביטוחים מבוטח הוא כי ומתחייב מצהיר ספקה, ספקה מאחריותע מבלי לגרו .12.5
בדבר קיום  ספקה של המבטח מאת אישור, דרישתה לפי, למועצה ימציא והוא השירותים

 ביטוחים כאמור.

 

 ביטוח כלי רכב: .13

, וכן ביטוח רכב מקיף 1970-ביטוח חובה בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי, תש"ל
לכל כלי הרכב והציוד המכני  -הכולל כיסויים לביטוח נזקי צד ג' רכוש וכיסוי רכוש מלא 

וההנדסי המשמשים את הקבלן למילוי מחויבויותיו עפ"י ההסכם לביצוע העבודה כולל הרחבה 
או שהותקנו בו כתוספת לצורך \ביטוחית למנוף או מתקני הרמה מקוריים המותקנים ברכב ו

 עבודתו של הקבלן.
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 הרחבת ההתקשרות  לציוד נוסף והעדר בלעדיות .14

מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את המועצה להיקף מסוים ו/או בכלל של ציוד  שיוזמנו על 
ידה בהתאם להוראות הסכם זה, והמועצה רשאית להתקשר גם עם גורמים נוספים לצורך אספקת 

 שירותים דומים לאלו הנכללים בהסכם זה. 

 המחאת זכויות וחובות איסור .15

פי חוזה זה, כולן או מקצתן, -הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב את הזכויות ו/או החובות שלו על
 מראש ובכתב. -לאחר/ים, אלא אם כן, נתקבלה לכך הסכמת המועצה 

 

 קיזוז .16

כנגד כל סכום המגיע ימים מראש לספק,  7תוך מתן הודעה של המועצה בלבד רשאית לקזז,  .16.1
 .פי חוזה זה-פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על-נה עלהימ

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  .16.2
פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר, העומד לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה 

 זה ו/או הוראות כל דין. 

 רק תחול הקיזוז זכות, המכרז במסמכי או/ו בהסכם אחר מקום בכל האמור אף ועל, מקרה בכל .16.3
 . הוכחו שלא לנזקים ביחס ולא קצוב לסכום ביחס

 המועצה כמפעל חיוני  .17
 
 ספקמצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" וה ספקה

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 
  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .17.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-האזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננות 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .17.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .17.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .17.4

ל דין ו/או הוראת כ 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. ספקרלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ה

 השתק -מניעות   -ויתור  .18

כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה,  .18.1
 ידי הצדדים.-ונחתמו כדין על לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש

הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו', שאינם נכללים  .18.2
 במפורש בחוזה זה.

 פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה.-לא תישמע כל טענה בעל .18.3

מסויים, לא תהווה  הסכמה כלשהי מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה .18.4
תקדים כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמשה 

 פי חוזה זה.-המועצה בזכויות המסורות לו על
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 תחולת חוק החוזים .19

 .1970 -על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  תש"ל

 כתובות הצדדים .20

 
הצדדים מצהירים בזה, כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה 

ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת -שתישלח על
 ידי שליח. -שעות מעת מסירתה על 24שעות מזמן המשלוח או בתום  48הצד השני כעבור 

 :או הצדדים על החתוםולראיה ב

 _____________________   _______________________ 

 הספק                           המועצה                            

 
            

 תאגידספק אישור עו"ד במקרה שה
 

 אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
, וחתימתם, בצירוף ספקמורשי החתימה של ה -_______________________ת.ז __________________ 

 לכל דבר ועניין. ספק, מחייב את ה ספקחותמת ה
        _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1נספח ב'

                                       דוגמת הזמנת עבודה 
 

 )הצדדים יהיו רשאים להסכים על נוסח אחר( 
 

 לכבוד
 

________________________ 
 

__________________________ 
 

_________________ 
 א.ג. נ;

 
 מסגרת שנחתם ביום ________ע"פ הסכם  -נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  הנדון: הזמנת עבודה לציוד 

 
 __________________________ -מחלקה 

 
(, הנך הסכם המסגרת -בהתאם להסכם המסגרת שנחתם בין המועצה האזורית חבל מודיעין  לבינך )להלן 

  -עבור מחלקה _______________________ מתבקש לספק למועצה את הציוד הבא, 
 

 כמות  סוג ציוד מס' סידורי
   
   
   

 על הזמנת עבודה זו חלות כל הוראות הסכם המסגרת.  .1

 התשלום יעשה ע"פ הוראות ההסכם.  .2

 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה, או כל מועד מוסכם אחר.  10-מועד אספקה, לא יאוחר מיום מ  .3

 -הזמנת עבודה זו תחייב את המועצה רק במידה ותהיה חתומה ע"י גורמים המורשים במועצה  .4
 כמפורט בהסכם. 

 
 

 שם החותם ________________________
 תפקיד ___________________________
 חתימה ___________________________
 תאריך ___________________________
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 1נספח ג' 
 

 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
 

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

  

 _________________________ אצל המציע _________________________ )להלן -אני משמש כ .1
חבל מודיעין אשר פרסמה המועצה האזורית  13 /2019מס'  פומבי(,  שהגיש הצעה למכרז מסגרת המציע -

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -נשוא המכרז )להלן , לביצוע העבודות 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש לסמן הצעות במכרז,  המציע  וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ה .4
X :] במשבצת המתאימה 

 

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ;1987-שכר מינימום, התשמ"זחוק 

 

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

חלפה שנה אחת לפחות ממועד    ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .5
 [: במשבצת המתאימה

 

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א, לפי 2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-שנ"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, הת

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .6
       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן. מקיים    
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חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .7
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .8
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 -עם מוגבלות, תשנ"חזכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא פנה 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

ה המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבוד .9
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 אישור קיום ביטוחים -נספח ב' 

 13 /2019מסגרת פומבי מס' מכרז 

עבור מוסדות חינוך וציבור  בתחום שיפוט נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  לרכישה ואספקה של 
 המועצה

 תאריך ____________________                                                                  

 לכבוד        
 או הוועדים המקומיים\המועצה האזורית חבל מודיעין ו

 גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמהו/או  
 )להלן "המועצה"(.  

עבור נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  לרכישה ואספקה של אישור קיום בטוחים בקשר הנדון: 
 .מוסדות חינוך וציבור  בתחום שיפוט המועצה

ויות החתומה מטה חב' לבטוח בע"מ מאשרת בזאת כי ערכה בטוחים כמפורט להלן לבטוח החב

,לרכישה  13 /2019מסגרת פומבי מס' מכרז ("הקבלן"" או הספק___________________)להלן "

. עבור מוסדות חינוך וציבור  בתחום שיפוט המועצהנתבים ונקודות גישה אלחוטיות  ואספקה של 

 )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"(

 
לבטוח אחריותו החוקית של הספק על פי  דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף בטוח אחריות כלפי צד ג':  .א

המועצה ו/או נזק נפשי ו/או שכלי כתוצאה מכך לרבות כלפי ו/או בגין ספקי משנה ו/או עובדיהם, 
בוטחה בכפוף לתנאי  המועצה עובדיה וכלפי כל מי שלא נוצרו לספק עמו יחסי עובד ומעביד.ו/או 

הבטוח לא יוגבל מעבודות בגובה או בעומק ו/או בגובה, משמוש בנשק ברישיון, "אחריות צולבת". 
תביעות שבוב של המוסד לבטוח לאומי, פעולה  על רכוש קיים, העסקת עובדים זמניים שאין חובה 

 1,000,000גבול האחריות כלפי צד ג' יהיה סכום הביטוח  לדווח על שכרם למוסד לבטוח לאומי.
  בע ולמקרה ולתקופת הביטוח.)מיליון שקל ( לתו

לבטוח אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ועל פי חוק  בטוח חבות המעביד: .ב
, כלפי עובדי ו/או מועסקיו הספק עקב תאונה ו/או מחלה 1980-האחריות למוצרים פגומים תש"מ

יסוי לא  יוגבל מעבודות שנגרם למי מעובדיו או מועסקיו, תוך כדי ו/או עקב בצוע השירותים. הכ
בגובה ו/או בעומק משמוש ברכב ככל שהנזק לא יוכר כתאונת דרכים, פרעות, מהומות ,שימוש בנשק  

ברישיון. המועצה צוינה כמוטב במידה ויטען כלפיה כי היא חבה  כמעסיק כלפי מי מעובדי ו/או 
האחריות למקרה ולתקופת ,גבול ₪ מיליון  6גבול האחריות לתובע עומד על סך מועסקי הספק.  

 ₪.מיליון  20בטוח שנתית נקבע לסך של 

 
ביטוח אחריות מקצועית/ בשילוב חבות המוצר לבטוח אחריותו החוקית של הספק לחבות המוצר  .ג

על פי  דין עבור כל נזק לרכוש ו/או גוף ו/או  1980 -ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ
 12ש"ח לתובע, ולתקופת ביטוח של  1,000,000בגבולות אחריות של נזק נפשי ו/או שכלי או הרעלה 

 )שנים עשר( חודשים.

 
לבטוח מבנים, תכולה ציוד מכל סוג, נייח ו/או נישא, המובא ו/או מופעל  ע"י  בטוח ציוד ורכוש: .ד

הספק ו/או מטעמו בקשר עם השירותים. רכוש וציוד כאמור בוטח מפני כל סיכון תאונתי בערך כנונו 
 מחדש. הכסוי לא יוגבל מנזקי אש, התפוצצות, זדון, פריצה, וכל סיכון המקובל  בבטוח אש מורחב.
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 בפוליסות הנ"ל צוין כדלקמן:   תנאים כלליים: .ה

תנאי הפוליסות לבטוח רכוש, אחריות כלפי צד ג' ובטוח חבות המעביד ובטוח חבות  תנאי ביט: א.
 לופה שוות ערך להם בתנאיה. או ח 2013המוצר הנ"ל לא יפחתו מתנאי ביט 

:  המבטח ויתר על זכות התחלוף/שיבוב כלפי המועצה, מנהליה ו/או שלוחיה השונים ותור תחלוף ב.
לרבות בפוליסה של הספק לבטוח רכושו, לרבות רכוש וציוד המובא לחצרי המועצה. ותור כאמור 

 לא יחול  כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

להודיע למועצה בדואר רשום על בטול הפוליסות הנ"ל ו/או הרעת : המבטח מתחייב הודעות ג.
יום לפני מועד בטול או הרעה כאמור לעיל  60תנאיהם ו/או הפחתת הכיסוי הביטוחי בהם לפחות 

  . 

מוצהר בזאת כי הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לכל  קדימות הבטוחים: ד.
תנאי, סעיף או סייג בפוליסות הנ"ל המפקיע או מקטין או  ביטוח שהמועצה ערכה, ולפיכך כל

מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה או כלפי 
ראשוני" המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע -מבטחיה, ולגבי המועצה ביטוחי הספק  הם "ביטוח

מועצה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי לו עפ"י תנאיהם, ללא זכות השתתפות בביטוחי ה
המועצה עפ"י דין כלשהו. למען הסר ספק אנו מוותרים  על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה 

 ו/או כלפי מבטחיה.

הספק בלבד יישא בתשלומי הפרמיות עבור הביטוחים הנ"ל כאמור לעיל ובגין כל חיוב אחר  ה.
 ת עקב הגשת תביעות ובכל חיוב אחר הנובע מהן.הנובע מהן לרבות בדמי ההשתתפות העצמי

זכויות המועצה לשיפוי על פי הפוליסות הנ"ל לא תפגענה עקב אי מלוי תנאי מתנאי הפוליסות  ו.
על ידי הספק ומטעמו וכל טענה שתהיה למבטח בגין האמור לעיל תופנה לספק  בתום לב הנ"ל

  בלבד.
     

       
ומבלי  המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש כאמור לעיל זה כפוף לתנאי הפוליסה אישור

 להרע את תנאי הפוליסות המקוריות ככל ששונו כאמור לעיל.
   

 

 _____________                                      תאריך                             חתימת ואשור המבטח   
 
 

 :נתוני הפוליסות
 

 אחריות כלפי צד ג' ..............................בתוקף עד................פוליסה לבטוח  .א

 פוליסה לבטוח חבות המעביד מס'...............................בתוקף עד................. .ב

 בטוח רכוש/ציוד נייד מס'.........................................בתוקף עד................. .ג
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  2נספח ג' 

 
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן חבל מודיעין מועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
 המציע ( במסגרת הצעתהמציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.     13 /2019במכרז מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

האמורים חלק העולה על  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

המקומיות   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  .2.2
 הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו -ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו   
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 
בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 

 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.
 הצהיר כי : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ול .3

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  למציע בין חברי מליאת המועצה אין   .3.1
 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   .3.2
  ל או עובד אחראי בו.או שאחד מהם מנה וגשה ההצעה או ברווחיו של התאגיד באמצעותו ה

 בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. מציעאין ל  .3.3
קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  מציעידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש ל .4

 הצהרה לא נכונה.
 אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .5
( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 
שהאישור  )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד 'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________

 
 

 

 

 1נספח ד' 
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 המציע רנספח תיאו

 לפרט את המידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע        

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / 
 מלכ"ר / תעודת זהות 

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

  

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 2נספח ד'

       

 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף

 על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב :

הרשות 
המקומית / 
גוף לו ניתן 

 השירות

השירותים פרטים בדבר 
או מהות השירות שניתן 

 ע"י המציע

 שנות מתן השירות

יש לציין משנה ועד )
 (שנה

 טלפון איש קשר שם איש קשר

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

     

חתימה וחותמת של   שם
 המציע 

 

 תאריך  
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 'הנספח 

 לכבוד
תאריך       המועצה( -)להלן  חבל מודיעין המועצה האזורית 

__________ 

 ג.א.נ.,

 הצעת והצהרת המשתתף

למוסדות ציבור נתבים ונקודות גישה אלחוטיות  לרכישת ואספקת ציוד  13 /2019מס'פומבי מכרז מסגרת 
 תחום שיפוט המועצהבוחינוך 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, הבנו  .1
ביקרנו בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע 

 עליהם.

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל  .2
האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .3
 ים שבמסמכי המכרז.המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנא

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה  .4
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים 

כולן ביחד, במחירים שהננו  את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו,
 "(.התמורה ותנאי התשלוםמציעים )להלן: "

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת  .5
השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה 

 רז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.למשתתפים ובהוראות במכ

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד  .6
הקבוע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה 

 במכרז.

 זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה  .7

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
יום  90להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

שנידרש, תיפסל הצעתנו זו וההמחאה שהמצאנו תפדה , כפיצויים נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכ
מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז 

 ו/או כל דין.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .9

מועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן ימים מ 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  (1)
 אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. (2)

 -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
 מסמכי המכרז והחוזה.ולבצען בהתאם לכל התנאים שב -הכל כפי שייקבע על ידכם 
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הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .10
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה  ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי-על
אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל  כמפורט במסמכי המכרז.

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-הודעה על זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו .11
 לבניכם.

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה המחאה כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתקבל, אנו  .12
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד החוזה. ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי  7מתחייבים כי תוך 

שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על  מחאה בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי ה
ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

עה, אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצ .13
 כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי  .14
טים על גבי כתבי המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפור

 הכמויות להלן:

יש לנקוב במחיר לכל רכיבי אותו כתב כמויות, אחרת  -הובהר וידוע לי כי ככל שתוגש על ידנו הצעה  .15
 .  ההצעה תפסל ולא תובא לדיון

אין בכמויות אלו כדי לחייב את המועצה  – נתבים ונקודות גישה אלחוטיות כתב כמויות
ומדובר בכתב כמויות מוערך לצרכי השוואת ההצעות בלבד. התשלום יהיה ע"פ ביצוע 

   בפועל 

 

 מפרט טכני /שם הפריט  עיףס
כמות 
 נדרשת

מחיר 
ליחידה ללא 

 מע"מ

סך הכל מחיר 
 ללא מע"מ

1.  Switch - J9772A - HP 2530- 48G-

POE(382W)+4GSFP,L-2,FM,LT 
10 

  

2.  Switch - J9773A - HP 2530- 24G-

POE(382W)+4GSFP,L-2,FM,LT 
10 

  

3.  Switch - Aruba - Aruba 1G SFP LCSX500m MMF 

XCVR 
10 

  

4.  FG - FG-100E-BDL-900-36 

Hardware plus 3 years 8X5 forticare and 
fortiguard UTM bundle 

1 

  

5.  FG - FG-100F-BDL-900-36 

Hardware plus 3 years 8X5 forticare and 

fortiguard UTM bundle 

1 

  

6.  FG - FG-200E-BDL-900-36 1   
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Hardware plus 3 years 8X5 forticare and 

fortiguard UTM bundle 

7.  FG - FG-600E-BDL-900-36 

Hardware plus 3 years 8X5 forticare and 

fortiguard UTM bundle 

1 

  

8.  FG - FAP-421E 30   

9.  FG - FC-10-PE421 -311-02-12 

8X5 Enhanced forticare  
 3תקופה –אחריות תחזוקה ורישיונות לכל המוצרים למעלה 

 שנים

30 

  

10.  Switch FS-248E-FPOE 10   

11.  FG - FWC-200D 1   

12.  Juniper  - EX2300 48-port 10/100/1000BaseT Poe 

optics sold separately 4 
10 

  

13.  Juniper  - EX-SFP-1GE-SX 10   

14.  Juniper  - EX2300 24-port 10/100/1000BaseT Poe 

optics sold separately 4 
10 

  

של  תקופהל–אחריות תחזוקה ורישיונות לכל המוצרים למעלה  

 .נתבים אחריות לכל החיים שנים.  3
 

  

  סה"כ כתב כמויות 

  מע"מ

  כתב כמויות פרק א' כולל מע"מ סה"כ

  יש לספק אחריות כמפורט לעיל.  -

שירות באתרי אחריות ולמען הסר ספק ידוע לי כי המחירים כוללים את אספקת הציוד לאתרי המועצה ומתן 
 המועצה. 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
 __________________________שם המשתתף: ___________________

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 :___________________________ המציעחתימה + חותמת 

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי 
 מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.
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 אישור עורך דין

 -______________ ואני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה 
 ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(.

 תאריך _______ חותמת _______________ חתימה_________________


