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 נספח א'

 הוראות למשתתפים

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 9722816-03; פקס: 9722888-03טל: 
 13/2020מס'  פומבימכרז 

  :לביצוע עבודות  פומביהודעה ותנאי מכרז 
 במועצהאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום 

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 12:00עד השעה  א' 10/5/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 

 15:00עד השעה  ד' 27/5/2020 הגשת הצעות

 16:00 ד' 27/5/2020 פתיחת מעטפות

 

  מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה
בכל מקרה, יבוצע המועצה בהתאם להנחיות למשלוח שאלות הבהרה. להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את 

 צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.  

 

 כללי .1

 אליהם תפנה מזמינה בזאת מציעים (המזמיןו/או המועצה  - )להלןחבל מודיעין המועצה האזורית  .1.1
 אזעקה ואינטרקוםלהגיש הצעתם לביצוע עבודות אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות 

 במועצה, בהתאם למסמכי המכרז וההסכם הנלווה להם.

לא עה, ותשומת לב המציעים עקב מגבלות התנ ("מרחוק"מסמכי המכרז, ניתן לרכוש  את .1.2
אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין  ש"ח 500 בתמורה לתשלום שלמתקיימת קבלת קהל במשרדי המועצה. 

https://www.modiin-במסמכי המכרז ללא עלות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 
region.muni.il/  באתר, למכרז בנוגעהבהרות /בשינויים להתעדכן יש . 

בכפוף להנחיות משרד הבריאות, את תנאי המכרז, המסמכים  -רכישה מרחוק של מסמכי המכרז  .1.3
 500הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של  

העבודה הרגילות,  * בשעות3106או  03-9722836שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון ₪ 
-einava@modiinכאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה בגין הרכישה, למייל 

region.muni.il עם קבלת המייל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי המכרז במייל חוזר לרוכש ,
  המכרז.

https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
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יש לצרף  -רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  -תשומת לב המציעים 
להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או 

 באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ירכוש את מסמכי  –מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז 
 המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש. 

 יתקיים במכרז זה לא  -  סיור קבלנים .2

עקב מגבלות ההתכנסות, לא יתקיים סיור קבלנים במכרז זה. אין מניעה לבצע סיור עצמאי בשטח,  .2.1
 בכפוף למגבלות התנועה ויתר הנחיות משרד הבריאות. 

על המציעים לעיין במסמכי המכרז ולהעלות במסגרת שאלות הבהרה כל שאלה ו/או פניה להבהרה  .2.2
 בנוגע למכרז זה. 

למען הסר ספק, בעצם הגשת הצעה במכרז, יראו את המציע כמסכים לכל דרישות והוראות המכרז  .2.3
 ולא תועלה כל דרישה ו/או טענה בדבר אי הבנה/ אי התאמה כלשהי. 

 ומהות השירותים תיאור העבודות .3

מערכות ת ברשותה באמצעות התקנת ואשר קיימלשדרג את מערכות הביטחון המועצה מעוניינת  .3.1
 למערך הקיים.  ו, אשר יתממשקנוספות

המערכת כוללת את הרכיבים המופיעים ו ע"י קבלנים שונים. ת אשר הותקנות מערכובמועצה פועל .3.2
הקבלן הזוכה יספק תמיכה, שרות ואחריות למערכת הקיימת כמפורט במסמכי המכרז  1ב'  בנספח

 וכן למערכות משלימות שיסופקו על ידו. 

בהדרגה על פי סדר עדיפות  ,בשטח נוספים אמצעיםהתקנת בנוסף למערכות הקיימות, הקבלן יבצע  .3.3
 שייקבע על ידי המועצה ובהתאם לאישור תקציבי. 

  –כוללים שני שירותים עיקריים  השירותים .3.4

מובהר כי המערכות   .הקיימת למערכת מעבר נוספות מערכות של והתקנה אספקה .3.4.1
העבודות  –יסופקו בהתאם לצו/ צווי התחלת עבודה / הזמנות עבודה שיוצאו לזוכה 

   ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. הכליתבצעו כולן ו/או באופן מדורג, 

במהלך  - הזוכה"י ע יותקנו /שיסופקו מערכות וכן הקיימת המערכת של שוטפת תחזוקה .3.4.2
 תקופת הבדק ובכל תקופת ההסכם, לרבות אופציה, ככל שתמומש.  

  

 8:00ה' בשעות  –כן, הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א'  כמו .3.5
. מעבר לשעות הפעילות הקבלן הזוכה יעמיד לרשות 13:00 – 8:00וביום ו' בין השעות  19:00ועד 

 . 24/7זמין  המועצה כונן אשר יהיה

 מערכת קיימת: .3.6

, כמפורט  מערכות מדגמים וסוגים שונים ע"י קבלנים שוניםביישובי המועצה הותקנו  .3.6.1
 .1בנספח ב'

על פי הזמנות המערך הקיים ולהתקין מערכות נוספות, על הזוכה יוטל להרחיב את  .3.6.2
 עבודה שיועברו לזוכה מעת לעת. 

המופיעות במחירון או כל כמות אחרת המועצה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות  .3.6.3
 של פריטים ועבודות מהזוכה.

 : 2020לוחות זמנים מתוכננים לשנת  .3.7

 להלןלו"ז להקמת אתר יכלול את האמור  .3.7.1
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I.  ימי עבודה להגעה לפגישה במועצה הכוללת סיור באתר  5תוך
 הפרויקט.

II.  ימי עבודה מהפגישה הגשת תכנית לאישור הפרויקט,  5תוך
ימי עבודה  10באם נדרש ביצוע חפירות  תינתן ארכה של 

 נוספים.

III.  ימי עבודה מיום קבלת אישור מהמועצה  5ביצוע הפרויקט תוך
 לביצוע הפרויקט. 

הוראות הסכם המכרז ונספחיו, המפרט הטכני,  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .3.8
  .(השירותים -המועצה, דרישות והוראות כל דין )להלן נציג הוראות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד משירותי הקבלן הינו קבלת אחריות על מערכת  .3.9
קיימת וביצוע השדרוגים הנדרשים ע"פ דרישות המועצה, כולל התממשקות למערכת קיימת. 

 תנתן בהתייחס לכל המערכת, כמקשה אחת.  –כאשר שירותי האחריות, תחזוקה ושירות 

חודשים. למועצה תהיה שמורה האופציה  36בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של  ההתקשרות .3.10
 שנה בנותתקופות נוספות,   2להאריך את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד 

 .לקבלןבכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  שני חודשים מראש  ,אחת כל

 מתוך יאוחר לאעל המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז  .3.11
 .זכייה הודעת קבלת ממועד יום 30

 בין המועצה למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה. .3.12

וזאת  -כמו כן, הזוכה יידרש להציג למועצה רישיון לעבודה בגובה שלו או של קבלן משנה מטעמו  .3.13
למקרה בו יידרשו עבודות בגובה  ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שהקבלן יידרש לבצע 

לא יבוצעו  -עבודות הדורשות רישיון לעבודה בגובה ו/או רישיון קבלני אחר מרישיון הקבלן שלו 
ודות אלו ע"י הקבלן, אלא באמצעות קבלן משנה מטעמו )העומד בדרישות כאמור(, אשר יאושר עב

 מראש ע"י המועצה. 

 ,מחיצות ,, גדרות בטחוןובאחריותו חשבונו-העבודות, על רבאת להקיםהמציע הזוכה יידרש  .3.14
העבודות  רלאתגורמים בלתי מורשים ימנע גישת ש כל אמצעי בטיחות ואזהרה אחרוכן מחסומים 

 וכן לדאוג לפירוקם עם סיום העבודות והחזרת המצב לקדמותו. 

ידי המציע הזוכה במכרז והמציע -כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות יסופקו על .3.15
 הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.

כגון: קיימות ת בו תשתיות בו תבוצענה העבודות נמצא באזור אשר קיימו ותמובהר, כי אתר העבוד .3.16
על המציע הזוכה במכרז יהיה להקפיד הקפדה ווכיו"ב  , בזקמים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון, כבלים

יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים 
קיימות, הכל היות תשתהותעבורתיים, לשמירה על כללי הבטיחות, למעבר הולכי רגל ולשמירה על 

 ולאהבלעדי. המציע המשתתף במכרז מצהיר כי דברים  ופי שיקול דעת-פי דרישות המזמין ועל-על
 כי לקח אותם במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו.וידועים לו 

, בין השאר, חשבונו ובאחריותו-על ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשיםיהמציע הזוכה במכרז  .3.17
יות נושאות חומר תשתית, למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, בנוגע להעברת משא

 העבודות. רהצבת שילוט מתאים רלבנטי, הזמנת עזרה ופיקוח משטרתי, גידור את

במועד סיום ביצוע העבודות יהיה המציע הזוכה אחראי להשיב את המצב באתר העבודות לקדמותו,  .3.18
 ריגרמו לאתשירבות תיקון כל הנזקים והפגמים כפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, ל

העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש 
 סביבתו.באחר הנמצא באתר העבודות ו
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנת ציוד/מערכות ע"פ מכרז זה תעשה באופן שלבי/ הדרגתי,  .3.19
יותאם לתקציב קיים. המועצה תהיה רשאית להגדיל/  –לות התקציב. קצב הביצוע בשים לב למגב

, לרבות בפרטים/פרקים שלמים, ללא שינוי במחיר ליחידה. 50%להקטין את היקף העבודות עד 
התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בלבד. לא תשולם תוספת כלשהי בגין ביצוע עבודות בשלבים/ באופן 

למרות האמור בסעיף זה, מובהר ה יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההסכם.  הדרגתי ומחירי ההצע
בזאת כי ביצוע  העבודות יהיה ע"פ תקציב קיים והמועצה תהיה רשאית להפחית פרקים שלמים 

 מביצוע העבודות ללא מגבלה בהיקף ההפחתה וללא שינוי במחיר ליחידה. 

וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות  .3.20
 לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

 

 

 להשתתפות במכרזסף תנאי  .4

צעת הקבלן תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, והמסמכים המוכיחים את דרישות הניסיון ואת ה
 הדרישות הנוספות במכרז יהיו על שם המציע בלבד.

או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף על ההצעה ו/
 להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

רשאים להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים 
 ן: המצטברים המפורטים להל

המציע הינו בעל ניסיון, כקבלן ראשי, באספקת שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של  .4.1
בישראל לפחות, החל או גופים ציבוריים רשויות מקומיות  3מערכות אזעקה ואינטרקום, עבור 

 ואילך.  2016משנת 

( עבור רשות כולל התקנות, שירות למערכות מנ"מ )לא 2020 - 2017המציע סיפק במהלך השנים  .4.2
 לפחות לא כולל מע"מ. ₪  80,000מקומית או גוף ציבורי אחד לפחות, בהיקף כספי של 

יום בשנה, הכולל לפחות  364שעות ביממה,   24למציע קיים מערך שירות ואחזקה למערכות מנ"מ .4.3
למען הסר הספק, שירות  במפרט הטכני. המפורטים  SLAניידות שירות בכדי לעמוד בתנאי ה  2

קליטת הודעות, מענה אוטומטי או כל סוג מענה אחר שאינו על ידי מוקדן שביכולתו לפתוח קריאת 
 .לא תיחשב כמענה מוקד שירות –שירות ולזמן הגעת טכנאי לאתר באופן מידי 

יונו ויצרף אישורים והמלצות להוכחת ניס 2ה'את נספח  המציעימלא   4.3 -4.1 להוכחת תנאי סף
 כנדרש. 

הפריטים המוצעים בהצעת המציע עומדים בדרישות הסף של המפרט הטכני )למעט חריגה מותרת  .4.4
 מהפריטים(.  5%של עד 

פימא או ריסקו או שווה מסוג מובהר בזאת כי בהתייחס למערכות אזעקה ניתן להציע מערכות 
 בשלב ההבהרות ובכתב. ערך מאושר מראש, ציוד שווה ערך או שווה איכות באישור מראש מוקדם

טבלת יצרן ודגם יש למלא מחירים בטבלה ולצרף  -בהתייחס לכל פריט מוצע בהצעת המציע 
בקובץ( ,  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyובעותק דיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  

הקובץ  ף.דגם ומחירים. הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הס
, הפנייה לכל קובץ תבוצע דרך PDFהדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים של הציודים בפורמט 

מענה טכני במדיה מגנטית הכולל מענה מלא לטבלת ציוד פירוט יצרן +דגם לכל פריט  המחירון.
 וקישור )לינק( לקטלוג / מפרט טכני באתר היצרן. )לא להדפיס קטלוגים

)לא כולל מע"מ(  ₪ מיליון   של לפחות  2018 -ו 2017, 2016כל אחת מהשנים למציע מחזור כספי ב .4.5
המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי,  כל אחת מהשנים כאמור ל

  מערכות מנ"מ.  עבור 

  .3ה' המציע אישור רו"ח לעמידתו בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח יצרףלהוכחת תנאי זה 
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להוכחת האמור ימלא המציע הצהרה בנוסח  - נעדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאההמציע  .4.6
 המצורף למסמכי המכרז, מאומתת ע"י עו"ד.  

 כנדרש במסמכי המכרז. שיק/ערבות בנקאית / ערבות חברת ביטוחהמציע צירף להצעתו  .4.7

 המציע, או מי מטעמו, רכש את מסמכי המכרז.  .4.8

 לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים תפסל על הסף.תנאי הסף המפורטים  .4.9

 

  -צירוף מסמכים נוספים  

על המציע לצרף להצעתו )בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים  .5
 שנדרש לצרף(, את המסמכים הבאים:

 לעיל.  4 בסעיףמסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים  .5.1

 כמפורט בתנאי המכרז. -צעה בטחת ההלה שיק/ערבות חברת ביטוח /ערבות בנקאית  .5.2

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. .5.3

 .1976 - אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו .5.4

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .5.5

  יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.  .5.6

 במידה והמציע הינו תאגיד: .5.7

וכן תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן לתאריך שלא יאוחר  תעודת התאגדות של החברה .5.7.1
 .מחודש לפני מועד הגשת ההצעה במכרז

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.7.2

סמכויות כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת  .5.7.2.1
 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. .5.7.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. .5.7.2.3

 אישור כי הצעת המציע במכרז נחתמה באמצעות מורשי החתימה. .5.7.2.4

 במידה והמציע הינו שותפות: .5.8

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .5.8.1

 הסכם השותפות. .5.8.2

 חתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות ה .5.8.3

 אישור כי הצעת המציע במכרז נחתמה באמצעות מורשי החתימה. .5.8.4

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י הקבלן, מאושרים  .5.9
 ומאומתים כדין.
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יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי  .5.10
 המכרז. 

 .לפסולהתהיה ועדת המכרזים רשאית  -אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור הצעה 

 מסמכים, דוגמאות והסברים .6

לעיין בכל המסמכים המהווים חלק רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, המציע המשתתף במכרז  .6.1
 בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי מזכירות

 המועצה, לאחר הודעה ותיאום מראש.

ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הוא מצהיר כי  ,בחתמו על מסמכי המכרז ,המציע .6.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

 והצעת מחיר  הגשת המכרז .7

 רישא למסמך זה.טבלת המועדים בהנקוב בהמועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו  .7.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז. -ההצעה תוגש על .7.2

להצעה  שיק/בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף הערבות הבנקאית ,על המציע להגיש את הצעתו .7.3
 ומסמכים נוספים מטעמו )המלצות, אישורים וכיו"ב(. 

 כי המכרז מצורף כתב כמויות. למסמ .7.4

מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי, הכוונה גם למוצר שווה ערך   .7.5
)שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות 

 הבהרה. 

ולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפע .7.6
 מסמכי המכרז. 

ובלה, אספקה, התקנה, הפעלה וכל פעולה ו/או עבודה אחרת מובהר בזאת כי המחירים כוללים ה .7.7
שנים, אשר  3 -הנדרשת להפעלה מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שירות ואחריות ל

הפריט/המערכת ו/או האביזר ו/או החלק. מחירי כולל קלקולים ותקלות עד לתיקון מושלם של 
 הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרים של  גניבות, שבירות וונדליזם.

 .כולו המתייחסת למפרט הצעה להגיש יש אחת שלמה. יחידה מהווה כולו המפרט .7.8

רת למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז במלואה. חל איסור להשמיט עמודים מחוב ההצעות את .7.9
המכרז. למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי הושמטו ממנה 

 עמודים. 

יוגש, בעותק מודפס וחתום בכל דף, עם טבלת יצרן ודגם  ח'( בנספח כתב הכמויות )המחירון .7.10
בקובץ(  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyובעותק דיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  

בכל  , דגם ומחירים. הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף.
ילקח בחשבון  –מקרה של סתירה בין כתב הכמויות המודפס לכתב הכמויות בקובץ האקסל 

 המחיר הנמוך. 

תבוצע , הפנייה לכל קובץ PDFהקובץ הדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים של הציודים בפורמט  .7.11
 דרך המחירון.

מענה טכני במדיה מגנטית הכולל מענה מלא לטבלת ציוד פירוט יצרן +דגם לכל פריט וקישור  .7.12
 )לינק( לקטלוג / מפרט טכני באתר היצרן. )לא להדפיס קטלוגים(".

המחירים הנקובים במחירון לא יכללו מע"מ. מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר  .7.13
פי, הכוונה גם למוצר שווה ערך )שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר של יצרן ספצי

אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות הבהרה. ליד כל תיקון בהצעת המשתתף על 
 המשתתף לחתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת. 
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ות שיש לבצע על פי הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבוי .7.14
מסמכי המכרז. חובה על המשתתף למלא את כל המחירון ולנקוב בכל שורה בטבלה את המחיר 

)חל איסור להותיר משבצת ריקה בטבלה(. משבצת שתיוותר  0הנדרש או לציין את הספרה 
ריקה, יראו את הקבלן כמי שהציע לבצע את אותו פריט ללא תשלום. על הקבלן למלא בכל שורה 

בלה הצעת מחיר אחת בלבד. מילוי מספר הצעות מחיר בשורה אחת יוביל לפסילת ההצעה. בט
למען הסר ספק, העותק המודפס של נספח א הוא העותק הקובע לעניין הצעתו הכספית של 

 הקבלן )במקרה שיימצאו סתירות בין העותק הדיגטלי לעותק המודפס(.

  -מובהר בזאת  -בהתייחס לרכיב תחזוקה .7.15

  -סעיף התחזוקה מחולק לשני סעיפים .7.15.1

שנים(, הכוללת תחזוקה של  3תחזוקה שנתית בתקופה הראשונה של ההסכם ) .7.15.1.1
 כל המערכות הקיימות וכן אחריות על כל המערכות שיסופקו בפועל ע"י הזוכה. 

 שנים(.  3 -יש למלא מחיר )לשנה וכן סה"כ מחיר סעיף זה במכפלה ל

כמפורט  -רחבת ההסכם לתקופות נוספותתוספת לעלות לעיל, במקרה של ה .7.15.1.2
ע"פ המפורט בהסכם. אין צורך להגיש הצעת  5%תשולם תוספת של  – בהסכם

 מחיר לרכיב זה. 
 

תחזוקה עלות שנתית בגין ללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעת המציע באשר  .7.15.2
וזאת ללא תלות בהיקף השעות הנדרשות לביצוע  גלובליתהינה הצעת מחיר  והתיקונים

. למציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר תוספת , כולל חלפיםהשירותים בפועל
לתמורה הגלובלית כפי שהתבקשה על ידו. בנוסף מובהר בזאת כי בעיתות חרום יידרש 

כן רותים. המציע לספק שירות ללא שינוי בתמורה, הכל כמפורט בהסכם ובמפרט השי
מובהר בזאת כי בסעיף התחזוקה נכללות כל עלויות הספק, לרבות תיקון ליקויים/חלפים 

 לם תוספת כלשהיווכיו"ב. לא תש

את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות  ותכלול יובהר כי הצעת המציע הינה סופית .7.16
, נסיעות, שרדי המועצהבהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים, השתתפות המציע בפגישות במ

 והכל בהתאם לתנאי המכרז. –  הוצאות אישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו"ב

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף  .7.17
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך  והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את  מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרזבכל 
 שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

לרבות  ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .7.18
ידי -על כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש הנספחים המצורפים למסמכי המכרז

  המועצה, באופן הבא:

 .ומענו המלאתוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  .7.18.1

 שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות המציע  היה .7.18.2
 . תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

 תאגיד רשום או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש  המציע היה .7.18.3
 חותמת התאגיד.  בצירוףתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם  ,חייב את התאגידכדי ל

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז. .7.19

ידי המועצה( -)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .7.20
במסירה ידנית , ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, עותקים זהיםבשני  ,סגורה
התאמה בין שני עותקי -במקרה של אי לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.זאת  - בלבד

שיקול דעתה ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב עמה, בהתאם ל
  הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה בעניין זה.

 
לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר 

 .שנקבעהמועד 

 מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאתבטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את  .7.21
 .וציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלמזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין ל
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 .ואין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של .7.22

 

 שאלות ובירורים .8

מציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז  .8.1
יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים והנספחים למסמכי המכרז. שאלות ובקשות להבהרות 

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון , עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה
בלבד. לא יתקבלו פניות טלפוניות  region.muni.il-einava@modiinבדוא"ל  למסמכי המכרז

ו/או  03-9722805ו ו/א 03-9728979או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו 
 באמצעות דוא"ל חוזר.

: "מכרז מס' כדלקמן שם ומספר המכרזלמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  כל פנייהיובהר כי,  .8.2
 לביצוע עבודות אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום 13/2020
 , ולאחר מכן נושא הפנייה.במועצה

 :בפורמט WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש בפורמט הבא בלבד בקובץ  .8.3

פירוט  מס' סעיף מס' עמוד מס"ד
 השאלה/הבהרה

 

 

    

. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את ענוילא יהמועד לעיל  פניות שיגיעו אחרי .8.4
כלשהו במסמכי הבנה בקשר לפרט -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אימסמכי המכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזההמכרז ו/או ב

 ר שאלותורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .8.5
 באופן ובמועד כאמור, ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 התאמות וכיו"ב.-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-טענות בדבר אייהיה מנוע מלטעון 

בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל רוכשי המכרז / מתעניינים, פרוטוקול מסודר  .8.6
  בכתב, הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

יס שינויים ותיקונים הצעות למכרז, להכנהלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .8.7
והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

בלתי חלק יחייבו ויהוו ( '/ דוא"למכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-עלבכתב שיישלחו 
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזנפרד 

 .המועצה, לא תחייבנה את באמצעות הטלפוןאו  פה-בעלשתינתנה,  ותוהודע הבהרות .8.8

 

 סדרי עדיפויות .9

 הוראות מסמכי המכרז הינן משלימות זו את זו.  .9.1

מסמכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה בין  .9.2
המכרז, סדר העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם כן, צויין במכרז 

 הוראות סותרותכאשר הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על  -במפורש אחרת( 
 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:  

 : בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות
 זמין ו/או המפקח; הוראות המ .9.2.1
 תכניות העבודה; .9.2.2
 המפרטים הטכניים המיוחדים; .9.2.3
 חוזה המכרז. .9.2.4

 :בנושאים כספיים/משפטיים



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 10חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 נספח התמורה;  .9.2.5
 חוזה המכרז; .9.2.6
 המפרטים המיוחדים )כתבי הכמויות והמפרטים הטכניים המיוחדים(; .9.2.7
 יתר נספחי המכרז )למעט המפרט הכללי( ; .9.2.8

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה או אי התאמה  .9.3
יכריע בהן המפקח.  -כלשהם בין הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 

 החלטת המפקח בעניין זה תינתן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ותהיה סופית ומחייבת. 

 

 חלקית צעהה הגשתהסתייגות ואיסור  .10

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

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה  מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .10.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן. .10.3

 בטחונות .11

 ערבות הצעה 

ערוכה בלתי מותנית או ערבות של חברת ביטוח להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף במכרז  .11.1
הערבות תהיה חלק  ₪, 0,0001 שלבסכום  ,מסמכי המכרז' ל1דוגמת נספח דבנוסח  לטובת המזמין,

 (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן עם ההצעה במכרזבלתי נפרד מההצעה ויש להגישה 

המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ובלבד שתהיה בלתי מותנית, כאשר סכום הערבות ותוקפה  .11.2
 יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף זה ולהלן. 

לדרוש המזמין רשות בידי ה  30/8/2020עד ליום לפחות  ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה .11.3
לעשות  חייב יהיה והמציע חודשים נוספים 3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  ה שלהארכ

 .כן

 0,0001,לפקודת המועצה על סך של שיק של המציעאו  בנקאירשאים המציעים לצרף שיק  לחלופין,
מיידי ולא יאוחר מהמועד האחרון  –, מועד פרעון ש"ח להבטחת התחייבות המציע להצעתו במכרז

  .להגשת הצעות במכרז

נועדה להקל על המציעים לאור המצב  –מובהר בזאת כי מתן אפשרות להגשת שיק חלף ערבות  .11.4
הקיים ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק כלשהו. המועצה תהיה רשאית 

להמיר בהמשך את השיק לערבות בנקאית ובמקרה כזה יהיה  –לדרוש ממציע שצירף להצעתו שיק 
 ימים ממועד קבלת הדרישה.   7עביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר מתוך מחויב המציע לה

המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  .11.5
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:

 מהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.הוא נהג ב .11.5.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .11.5.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .11.5.3

מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  .11.5.4
 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.
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אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י  .11.5.5
המועצה, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי 
מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום 

 ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

ידרש יימים מיום ש 3תוך  המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו  .11.6
הערבות הבנקאית להצעה ולמסור השיק/  המזמין לחלט את מלוא סכום, רשאי המזמיןידי -לכך על

 למציע אחר. ותהעבודביצוע את 

 

 ערבות ביצוע 

, בלתי אוטונומית ,ערבות בנקאיתלמזמין, הזוכה  המציעימציא  חוזה המכרזהחתימה על בעת  .11.7
וזאת  - ₪  30,000ך של בס ,צמודה למדד המחירים לצרכןולטובת המועצה ערוכה  מותנית,

 התחייבויות המציע הזוכה.מלוא להבטחת מילוי 

תקשרות, לרבות במהלך תקופות האחריות ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת הה .11.8
 הקבועות בהסכם זה.

 בחינת ההצעות  .12

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .12.1
ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 הצעה שהיא, כזוכה במכרז. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל .12.2

 בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בשני שלבים:להלן,  14בכפוף להוראות סעיף  .12.3

    -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז  - שלב א' .12.3.1

. אין באמור כדי תפסל ולא תובא לדיון -הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  
 לגרוע מסמכות המועצה לפנות למשתתפים בפניה להשלמת מסמכים. 

 המועצה רשאית לפסול: .12.3.2

 
 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה. .12.3.2.1

 הצעה של קבלן שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו. .12.3.2.2

 הצעה של קבלן שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.  .12.3.2.3

בזאת כי המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות עקב חוסר סבירות במחיר בהשוואה מובהר  .12.3.3
לאומדן המועצה, וזאת בכפוף לשימוע. למען הסר ספק, אין בעובדה כי במכרז נכללו 

ועדת המכרזים לבחון את וסמכות מחירי מקסימום )ככל שנכללו( כדי לגרוע מאפשרות 
 סבירות ההצעה, בין השאר, בהשוואה לאומדן המועצה. 

על  השירותיםהמחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן  .12.3.4
פי מסמכי המכרז, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש 

 במסמכי המכרז.

שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים בה המועצה רשאית לפסול הצעה  .12.3.5
 פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת שייעשו  .12.3.6
ף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגו

המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז )זאת יחשב 
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כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים( או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת 
 ההצעה.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  .12.3.7
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות

 המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 ההצעה הזוכה .12.4

 ,כן הצעה שהיא. כמו כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אינה .12.4.1
 פיצוי כלשהו. בתשלום הזכות לבטל את ההליך מבלי שתחויב את לעצמה המועצה שומרת

 הסכימה לקבל את הצעתו באותם תנאים כי בכתב, המועצה לקבלן אישרה לא עוד כל .12.4.2
 לחייב כדי ממשתתפי המכרז מי ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת המועצה את תאשר בהם

 המועצה.

 כספית התחייבות או עליה כל חובה, חבות להטיל כדי מועצה לקבלן, בפניית תהיה לא .12.4.3
 כלפי הקבלן ו/או כלפי צד שלישי כלשהו. שהוא סוג מכל

פי מכרז זה או חלק מהן  על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה .12.4.4
המועצה לכך, והכל בהתאם על פי  של ובכתב מראש הסכמה נתקבלה לאחר, למעט אם

 כללי כל דיני המכרזים.

 הן לפני הגשת הצעות והן ,והסופי המוחלט הבלעדי, דעתה שיקול לפי המועצה רשאית, .12.4.5
 להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה, בנוגע לאיזה מהעניינים וכן הבהרות לבקש מכן, לאחר

 מבין הקבלנים, כולם או חלקם ו/או עם צד שלישי כלשהו. מי עם זה, בהליך הנזכרים

מובהר בזה, כי המועצה תהא רשאית שלא לבחור בהצעה מסוימת בשל ניסיון גרוע שהיה  .12.4.6
 לה בהתקשרות קודמת עם הקבלן. 

ת ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. מבלי המועצה אינה מתחייבת לקבל א .12.4.7
לפגוע באמור במסמכי המכרז, במסגרת שיקוליה תתחשב המועצה בקיומם של נתונים 
המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים, המקצועיות והמיומנות וכן מירב הנוחות 

 באספקת השירותים הנקובים במסמכי המכרז ונספחיו.

  .יבת לבלעדיותאין המועצה מתחי .12.4.8

המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות כי העבודות יבוצעו בשלבים אשר  .12.4.9
 עיתויים יקבע ע"י המועצה ו/או לבצע רק חלק מהעבודות.

המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  .12.4.10
עצה ושל רשויות מקומיות וגופים הקבלן לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של המו

אחרים עם הקבלן בעבר, בין בהסתמך על המידע שימסור הקבלן במסגרת מסמכי המכרז 
ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים וכן את שיקולי תקציב 

 המועצה.

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .12.4.11
רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו במסגרת 

 שיקוליה, כאמור, לרבות מאזנים, דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.

מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה, רשאית המועצה לפסול כל הצעה שנעשתה או שהוגשה  .12.4.12
 שלא על פי הוראות מכרז זה, כולן או חלקן.

 ביטוח .13

עתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט על  המציע שהצ .13.1
בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת 

 מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

אם לנספח אישור בשעה החתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהת .13.2
 הביטוח, וללא הסתייגויות.
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ימים מיום שידרש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  .13.3
 לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

 נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש לחתום .13.4
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע 
בשאר זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה 

 שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים  .13.5
ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול 
דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

נדרש, יהווה הפרה יסודית של המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כ
 התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות ההצעה. 

 שונות .14

שלהם המשוקללת מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר  .14.1
עימו למועצה יש  תבחר מבין ההצעות כאמור ההצעה של המציע –הזולה ביותר היתה שווה והינה 

ניסיון חיובי. בהעדר ניסיון חיובי ו/או במקרה בו קיימות מספר הצעות כאמור אשר למועצה  
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך  ניסיון חיובי עם המציע

לבצע הגרלה ו/או  כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות
 בין המציעים כאמור. 

קיבלו תוצאה משוקללת למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר  .14.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

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

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

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"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" 
 אלה: אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -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)

יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 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;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .14.3
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .14.4

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ימועצה תהיה רשאית להתחשב בנה .14.5
 ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.
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בשיקולי המועצה ילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב  .14.6
דמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל סיונו של המציע בעבודות קויהעבודה של המציע, לרבות נ

 ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו( אשר  .14.7
לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת 

 וריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.שכיש

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  .14.8
מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 

בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש  המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך
 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 

פניה נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות 
 להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .14.9
 ההצעה מונע הערכת המועצה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי  .14.10
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול -אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.

 . המכרזמכרז הינה כמפורט בחוזה הפי -על ההתקשרותתקופת  .14.11

 חד שצוין לכך, ככל שצוין.אלא במקום מיו ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .14.12

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.13

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או מהצעתו בו יחזור, הזוכה לרבות, במכרז שמשתתף במקרה .14.14
 במילוי יעמוד לא או למלא יסרב או/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו

 דעתה שיקול פי על לפעול זה כגון במקרה זכאית  המועצה תהא, להצעה בהתאם התחייבויותיו
. לנכוןכלשהו, ככל שתמצא  'ג צד כל או, במכרז אחר משתתף כל עם התקשרות לרבות, המוחלט

 על, מראש מוסכמים כפיצויים, לטובתה כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית  המועצה תהא כן
 ייחשב המכרז ערבות וסכום  המועצה של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי המועצה של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע כדי, לעיל באמור אין. כך בגין מטעמה מי או/ו  המועצה כנגד שהוא וסוג מין מכל טענה
 דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על  המועצה של מזכויותיה בזכות, לפגוע

, הזוכה בהצעה עיון זכות קיימת, הדין להוראות בהתאם כי המשתתפים לידיעת בזאת מובא .14.15
 נתונים/  המסמכים מהם בהצעתם לציין המציעים על. מקצועיים/  מסחריים לסודות בכפוף

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

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

 ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה
 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות  .14.16
 .  הצעתו בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת

 מסמכי המכרז .15

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 ".אנספח " -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .15.1
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 ".בנספח " -חוזה המכרז  .15.2

 .1ב'נספח " –מפרט מערכות קיימות  .15.3
 ".2ב'נספח " - טכנימפרט  .15.4

 ".3'בנספח " –תמיכה טכנית, שירות תחזוקה  .15.5
 ".גנספח " - נספח ביטוח .15.6
 ".'3'ד" -" 1'דנספחים " -נוסחי הערבויות )להצעה, לחוזה ולתקופת הבדק(  .15.7

 ."1'ה"נספח  - 1976-עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר בדבר  .15.8

  ."2'ה"נספח  – המציע  ניסיון בדבר  תצהיר .15.9

 ".3ה'נספח " -הצהרת משתתף ואישור רו"ח  .15.10

 "4ה'"נספח  -הצהרה בדבר העדר זיקה חבר מליאה או עובד מועצה  .15.11

 ."5'ה"נספח  - תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז .15.12
 ".ונספח " -מסמך העדר תביעות  .15.13
 ".זנספח " -נוסח הצהרה של מהנדס בטיחות  .15.14

 ".חנספח " - כולל כתב כמויות כתב הצעה והתחייבות .15.15
 נספחיהם.מפרטים טכניים מיוחדים לעבודות, על  .15.16

 ידי המציע.-יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 ,בכבוד רב 

 שמעון סוסן    
 ראש המועצה האזורית חבל מודיעין         
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 ספח ב'נ

 ח ו ז ה

 שנערך ונחתם במועצה האזורית חבל מודיעין  ביום ______

 ב י ן
 

 המועצה האזורית חבל מודיעין 

 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה  
 03-9722816; פקס: 03-9722888טל:               

 (המזמיןאו  המועצה - )להלן
 - מצד אחד -

 ל ב י ן

   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן - )להלן   

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

 (הקבלן - )להלן       
 - מצד שני -

 

אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום  עבודותוהמזמין חפץ בביצוע  הואיל:
 (, והכל כפי שיפורט להלן בחוזה זה;והשירותים העבודות – )להלן במועצה

 ( והצעת הקבלן זכתה במכרז;המכרז - לביצוע העבודות )להלן 13/2020 פומביפרסם מכרז והמזמין  והואיל:

 ;ובמפרט הטכני כמפורט בחוזה זה עבור המועצהוברצון הקבלן לבצע את העבודות,  והואיל:

ואספקת  מסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות במכרז על סמך הצעת והצהרות הקבלן ,והמזמין והואיל:
 חוזה זה; הוראותל, בכפוף השירותים

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 והנספחים לחוזה המבוא .1

 .זוומהווה את הבסיס להתקשרות הימנו הינו חלק בלתי נפרד  ,על כל האמור בו ,המבוא לחוזה .1.1

 עליהן.מוסיף אלא  ,רע מהוראות המכרזוחוזה זה אינו ג .1.2

ו, והם מהווים חלק בין אם צורפו ובין אם לאכוללים את כלל מסמכי המכרז, הנספחים לחוזה זה  .1.3
 בלתי נפרד הימנו. 

  התאמות-סתירות / אי .2

 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.  .2.1

הקבלן, בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי המכרז השונים, בינם  .2.2
כך מיד -יודיע על -לבין עצמם או ביחס לתנאי אתר העבודות וככל שקיימת סתירה/אי התאמה 

  ובכתב למזמין. 

ו, סדר העדיפויות בין המסמכים מעות או רב משמעות שיתגלדו מש/אי התאמה/מקרה של סתירהב .2.3
השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם יצוין במכרז במפורש אחרת, כאשר הוראות מסמך המופיע 

 הנכללות במסמך שבא אחריו ברשימה, כדלקמן:   הוראות סותרותברשימה שלהלן תגברנה על 
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 : בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות
 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .2.3.1
 תכניות העבודה; .2.3.2
 כתבי כמויות;  .2.3.3
 המפרטים הטכניים המיוחדים; .2.3.4
 חוזה המכרז.  .2.3.5

 :בנושאים כספיים/משפטיים
 נספח התמורה;  .2.3.1
 חוזה המכרז; .2.3.2
 המפרטים המיוחדים; .2.3.3
 המפרט הכללי(; למעטיתר נספחי המכרז ) .2.3.4

 בנושאים כספיים, לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי! 

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה/אי התאמה בין  .2.4
יכריע בהן המפקח. החלטת  -הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 

  המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא תהיה סופית ומחייבת. 

מהוראות החוזה או לא גילה סתירה או אי התאמה  היה ויתברר, כי הקבלן לא קיים הוראה כלשהי .2.5
שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות 

 שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

 הגדרות .3

 לצורכי קריאת חוזה זה ייעשה שימוש בהגדרות הבאות: 

 חוזה זה על נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו.  -" זהחו"

, התנאים והדרישות לביצוע המכרז לביצוע העבודות, על נספחיו, ובין אלה: הוראות המכרז -" המכרז"
 .בעתידלחוזה צורף או יצורף שצוין, כל מסמך העבודות, המפרטים, כתבי הכמויות, התשריטים, המפות ו

או  ,בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות העבודותשמקרקעין ומקומות אחרים  -" העבודות ראת"
 .וסביבתם חוזהקיום הידי המזמין לצורך -מקומות שהוקצו על

מנהליו, באופן אישי, ודינם יהיה כדין הקבלן לענין מסירת הקבלן עמו נחתם החוזה, לרבות  -" הקבלן"
שהמזמין גורם כל מנהל עבודה או כן העבודות ומחוצה לו ו רבאתההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן 

 .המוסמכים יורשיו ונציגיוכולל גם את  ,חוזההלצורכי  ,הקבלן יכול לראות בו מנהל עבודה.

 ותחזוקתם אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה – "העבודות "
 .ובמפרטים בהסכם כמפורט הכל, ההתקשרות לתקופת

 
לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל מי שמשתמש ו/או פועל בשמו ומטעמו לצורך  -" הקבלן"

  ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה.

 

כשהן מושלמות בהתאם  ,ומסירתן לידי המזמיןשל העבודות ביצוען והשלמתן  -" ביצוע העבודות"
ולאחר שהתקבלו כל האישורים בהתאם להוראות כל דין , פקחלהנחת דעתו של המ, חוזהלהוראות ה

 הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.הנדרשים מאת 

לאחר שהמפקח נתן  המזמין,/ומסירתן לידי המפקחבשלמותן ביצוע העבודות  -" העבודות קבלת/מסירת"
הנדרשים מהרשויות חוזה ונתקבלו כל האישורים הכי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי  בכתבאישורו 

 המוסמכות בגין העבודות.

, המכשירים, חלקים המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,החומרים, חמרי העזר, המוצרים -" ציוד"
כל ציוד אחר מכל סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם כן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,של העבודות

העבודות ישאו תו ביצוע ים שבהם ישתמש הקבלן לצורך לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל החומר
 תקן או סימן השגחה מחייב ותקף.
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 פקח ולתאם את ביצוע העבודות. למפקחו/או מי מטעמו. תפקידו  של המפקח לקב"ט המועצה  -" המפקח"
אין בעבודות המפקח  .בלבד אישור גזבר המזמין, המסורים לתקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין 

 כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש;

לפיה הקבלן נדרש להתחיל בביצוע העבודות, כולן או  -הודעה בכתב מאת המזמין  -" צו התחלת עבודות"
 בהתאם למצוין בהודעה.  -חלקן 

העבודות, לרבות יועצים, מומחים  בקשר עם ביצוע תכנון וכיו"ב/בצע פעולות יעוץימי שכל  -" יועצים"
 ובעלי מקצוע אחרים.

חב' חשמל, מע"צ, משטרת ישראל, חב' ת, משרדי ממשלה, ות מקומייורשורשויות התכנון,  -" רשויות"
חברות התקשורת והסלולר, מפעל המים, ערים,  ימקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודחב' בזק, 

 הנדס/ת המועצה.הג"א, כיבוי אש וכו' וכן מ

 ספק/ים שעימהם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרוש לביצוע העבודות. -" ספק/ים"

מבלי שיהיה זכאי  -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו  -" חשבון-על"
העבודה, העובדים, ובין אלה: עלות הציוד, החומרים, כלי  -לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

הקבלנים, היועצים, תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך ביצוע העבודות, לרבות העלויות 
  הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.

אף קיומה של הגדרה זו, כל העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי חובה/שכר עובדים, -למען הסר ספק, על
חשבון", אלא אם כן נאמר בחוזה -כלולות כבר במסגרת התשלום "על הנדרשים במסגרת החוזה והמכרז

 במפורש אחרת.

הכוונה היא לכל  -בכל מקום בחוזה או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח זה  -" שווה ערך"
ידי המזמין במסגרת מסמכי המכרז/כתב -מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על

הפרט הנדרש(, כאשר אלה נדרשים להיות זהים או עולים על הפרט הנדרש )מבחינה  -)להלן הכמויות 
  פי החלטת המזמין/המפקח(. -על -ומבחינת מחיר תפקודית 

  ללא מתן נימוק לכך.  -המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט שווה ערך 
יקר מדי, רשאי הוא לדרוש מהקבלן אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה 

להפחית את מחירו. מכל מקום, לא תאושר כל תוספת כספית בגין שימוש בפרט שווה ערך ולא יתאפשר 
  פי קביעת המפקח.-על -שימוש בפרט שווה ערף שתפקודו טוב פחות מתפקוד הפרט הנדרש 

עצה, ע"פ הרשימה, נספח הקיימות בתחום המוהאזעקה והאינטרקום מערכות  –"המערכת הקיימת " 
 . 1ב'

 
מערכות בטחון שונות העומדים בדרישות הנספח הטכני  – "רכיבי מערכת חדשים" או "הרכיבים"

  ' למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המציע .2ב'המצורף כמסמך 
 

 תיאור העבודות .4

 .ובחוזה שפורטו במכרז ואספקת השירותיםחוזה זה הינו לביצוע העבודות  .4.1

 הקבלן יבצע את העבודות והשירותים הנדרשים בהתאם להוראות חוזה זה והמפרט הטכני.  .4.2

 מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ידרש לספק את השירותים המפורטים להלן:  .4.3

 ו, אשר יתממשקמערכות נוספותבאמצעות התקנת  תוקיימשדרוג מערכות הביטחון ה .4.3.1
 . כת הקיימתלמער

, בהתאם להוראות המועצה וע"פ החלטתה חדשיםרכיבים /להתקין מערכות חדשות .4.3.2
 הבלעדית. 

כמפורט ומערכות שיסופקו ע"י הקבלן תמיכה, שרות ואחריות למערכת הקיימת אספקת  .4.3.3
 .1'בבנספח במסמכי המכרז וע"פ התנאים המפורטים 

בהדרגה על פי  ,בשטח נוספים אמצעיםהתקנת בנוסף למערכות הקיימות, הקבלן יבצע  .4.3.4
 בע על ידי המועצה ובהתאם לאישור תקציבי. סדר עדיפות שייק
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ה'  –כמו כן, הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א'  .4.3.5
. מעבר לשעות הפעילות הקבלן 13:00 – 8:00וביום ו' בין השעות  19:00ועד  8:00בשעות 

 . 24/7הזוכה יעמיד לרשות המועצה כונן אשר יהיה זמין 

 
 מיום חתימת החוזה. יום  30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .4.3.6

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד משירותי הקבלן הינו קבלת אחריות  .4.3.7
על מערכת קיימת וביצוע השדרוגים הנדרשים ע"פ דרישות המועצה, כולל התממשקות 

ס לכל תנתן בהתייח –למערכת קיימת. כאשר שירותי האחריות, תחזוקה ושירות 
 המערכת, כמקשה אחת. 

 

על הקבלן לבדוק את כל התנאים בדייקנות ובמקצועיות על מנת לוודא עמידתו בלוחות  .4.3.8
, ובמתן שירות ואחזקה ראויים ונאותים 2021 / 2020הזמנים הצפויים בשנות העבודה 

 בהתאם לדרישות במסמכי המכרז.

לממש את תכנית המועצה על הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן בכדי  .4.3.9
 בהתאם ללו"ז שיקבע.

זמני המימוש יחלו מקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י המועצה והעברתה לקבלן לביצוע  .4.3.10
פרויקט , מלבד תחזוקת המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת 

 הזכייה במידית.
 

כגון: מים, ביוב, ניקוז,  ,בו תשתיותידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות -על נהבוצעתהעבודות  .4.4
על הקבלן יהיה להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע למניעת וחשמל, טלפון, כבלים וכיו"ב 

הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, שמירה על כללי הבטיחות בכל 
פי דרישות המזמין -, הכל עלכאמור קיימותהתשתיות הלשמירה על והקשור למעבר הולכי רגל 

 פי שיקול דעתם הבלעדי.-המפקח ועלו

תכנית הסדרי התנועה פי הוראות -ידרש לבצע את כל התיאומים הנדרשים, בין השאר, עליהקבלן  .4.5
בנוגע להעברת משאיות נושאות חומרי תשתית, למעבר כלים  הזמניים )כהגדרתה להלן בהסכם(

 רגידור את ,בת שילוט מתאים, הזמנת פיקוח משטרתימכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, הצ
 .העבודות ועוד

על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע הנדרש לו ביחס  לפני מועד התחלת ביצוע העבודות .4.6
את כל  , לפי הצורך,ימציא למפקחלמיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן 

 פי התכניות.הרשיונות והאישורים לביצוע העבודות ל

לא תהיה לקבלן כל  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .4.7
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמיןכנגד  הדריש ה אותביעה, טענ

העבודות לקדמותו, כפי  רבמועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב באת .4.8
העבודות ולסביבתו  ריגרמו לאתשיבודות, לרבות תיקון כל הנזקים שהיה בטרם התחלת ביצוע הע

 רכפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר באת
 פי הנחיות המפקח.-על - העבודות או בסביבתו

הינו בגדר אומדן וכי  -מובהר בזאת, כי היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז, ובמפרט הטכני  .4.9
 מהתמורה 50%עד  .המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות נשוא המכרז

הכוללת בגין ביצוע העבודות, לרבות הגדלה/הפחתה, באופן חלקי או מלא, של פרקים ו/או 
חידות וזאת ללא כל שינוי כלפי מעלה במחירי הי -סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים 

 .או העבודות

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הזמנת ציוד/מערכות ע"פ הסכם זה תעשה באופן שלבי/ הדרגתי,  .4.10
יותאם לתקציב קיים. המועצה תהיה רשאית להגדיל/  –בשים לב למגבלות התקציב. קצב הביצוע 

ליחידה. , לרבות בפרטים/פרקים שלמים, ללא שינוי במחיר 50%להקטין את היקף העבודות עד 
התשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל בלבד. לא תשולם תוספת כלשהי בגין ביצוע עבודות בשלבים/ באופן 

למרות האמור בסעיף זה, מובהר  .הדרגתי ומחירי ההצעה יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההסכם
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 בזאת כי ביצוע  העבודות יהיה ע"פ תקציב קיים והמועצה תהיה רשאית להפחית פרקים שלמים
 מביצוע העבודות ללא מגבלה בהיקף ההפחתה וללא שינוי במחיר ליחידה.

 יישום העבודות ושלבי ביצוע הפרויקט .5

 עם קבלת צו תחילת עבודה לשלב הרלוונטי, על הקבלן לתאר ולהגיש את תכנית העבודה .5.1

 המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו בצו תחילת העבודה.

 התוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים ויאושר על ידי המועצה. .5.2

 תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים: .5.3

 שיגיש היועץ. PDRסיור שטח עם היועץ ע"פ ה  .5.3.1

 ביצוע סקר תקשורת אלחוטי. .5.3.2

 שיכלול: CDR( Critical design reviewסקר תכנון סופי והגשת  ) .5.3.3

 מערך התקשורת על בסיס סקר התקשורת שבוצע.פריסת  .5.3.3.1

 הצגת המערכות והציוד הסופי שיסופק על בסיס המחירון. .5.3.3.2

 לוחות זמנים סופיים. .5.3.3.3

 צוות הפרויקט. .5.3.3.4

 מערך ההתקנות. .5.3.3.5

 .מפקחביצוע ההתקנה ואישורה ע"י ה .5.4

 תמיכה טכנית.מפרט הגשת תיק מערכת כמפורט ב .5.5

  2020לוחות זמנים מתוכננים לשנת  .6

 לבצע את הפרויקט בלוחות זמנים דחופים ומיידים . המועצהבכוונת  .6.1

 להלן לוחות הזמנים המתכוננים לביצוע: .6.2

 יום מהכרזת הזוכה. 30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .6.2.1

כאשר יבוצעו  2021 - 2020אתרים חדשים במהלך שנת  40עד  30בכוונת המועצה להקים כ  .6.2.2
אתרים ) לא כולל שדרוג המוקד ( במקביל בלוחות הזמנים הקבועים  4על ידי הקבלן 
 כמפורט להלן:

 לו"ז להקמת אתר יכלול את האמור להלן: .6.3

 ימי עבודה להגעה לפגישה במועצה הכוללת סיור באתר הפרויקט. 5תוך  .6.3.1

ימי עבודה מהפגישה הגשת תכנית לאישור הפרויקט, באם נדרש ביצוע חפירות   5תוך  .6.3.2
 ימי עבודה נוספים. 10תינתן ארכה של 

 ביצוע הפרויקט תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת אישור מהמועצה לביצוע הפרויקט.  .6.3.3

 
 תקופת ההסכם .7

עד חתימתו, קרי החל מיום חודשים ממו 36 -הינו בתוקף להסכם זה בכפוף ליתר הוראות ההסכם,  .7.1
 תקופת ההסכם(.  -_____________________ ועד ליום ____________________ )להלן
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הקבלן יהיה אחראי על ביצוע תחזוקת המערכת הקיימת ממועד חתימת ההסכם. בנוסף, במהלך    .7.2
מת תקופת ההסכם, תהיה רשאית המועצה להוציא צווי התחלת עבודה לקבלן לביצוע עבודות הק

   -מערכות שונות נוספות מעבר למערכת הקיימת בישובי המועצה ויחולו ההוראות הבאות 

לצורך כך יוצא לקבלן צו/צווי התחלת עבודות והזמנת/הזמנות עבודה הכולל את  .7.2.1.1
כל המערכות אותן ידרש הקבלן לספק. מובהר בזאת כי העבודות יכולות להתבצע 

 בלעדי של המועצה. באופן מלא או מדורג, ע"פ שיקול דעתה ה

הקבלן ידרש להשלים את ביצוע עבודות אספקה והתקנה המערכות ע"פ צו  .7.2.1.2
לעיל  6התחלת עבודות /הזמנת העבודה לא יאוחר מלו"ז ההקמה הקבוע בסעיף 

 ובמפרט הטכני ו/או כל לו"ז אחר שיקבע במועד הוצאת צו התחלת עבודה. 

בלה של העבודות ותחל תערך ק -בתום ביצוע עבודות ההתקנה בכל האתרים  .7.2.1.3
תקופת בדק של שנה ובכפוף לכך שהמערכות יהיו תקינות/ לא נדרש תיקון 

יספק הקבלן במהלך תקופת הבדק וכן במהלך תקופת  –ליקויים בתקופת הבדק 
 שירות תמיכה ותחזוקה ביחס למערכות.   –התחזוקה 

סיבה שהיא  כל תוקפו מלהפסיק את ההסכם  בתקופת למרות האמור לעיל, המועצה תהיה רשאית  .7.3
 לסיום ההסכם. הנקוב , לפני המועדספקליום  30של  בכתב על כך הודעה מוקדמת הובלבד שמסר

להעברה מסודרת של כל המידע יפעל  הקבלןבכל מקרה של סיום ההתקשרות ע"פ הסכם זה,  .7.4
 .ו/או למי שהוא יורה פקחביחס לשירותים נשוא הסכם זה למ הקבלןוהמסמכים שהוכנו ע"י 

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי  .7.5
חודשים כל אחת )להלן: "תקופת האופציה"(,  12תקופות נוספות, כל תקופה בת עד  2למשך עד 

 בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת חודשיים מראש לספק.

 .המשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זהיהיה מחויב ל הקבלןבמידה וניתנה הודעה כאמור,  .7.6

 .מובהר, כי הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים .7.7

   למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית. .7.8

 הצהרות הקבלן .8

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

וכי אין לו כל  קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודותכי נהירים לו כל תנאי ההסכם, כי הוא  .8.1
 מניעה טכנית, מקצועית, משפטית או כלכלית לביצוע העבודות, באופן מעולה.

 כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע מוכחים לביצוע העבודות. .8.2

-ם מיומן, ציוד תקין, חומרים ומימון עלכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אד .8.3
מנת לבצע את העבודות בלוח הזמנים שנקבע לכך בהסכם וכי הצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל 

 פי ההסכם.-התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על

כי ניתנה לו האפשרות לבקר באתרי העבודה הפוטנציאליים והוא בחן את כל התנאים, הנתונים  .8.4
יסוד בדיקתו, כי -הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מביצוען, והוא שוכנע על והנסיבות

התמורה נשוא ההסכם מניחה את דעתו ומהווה תמורת נאותה והוגנת לכל התחייבויותיו. הקבלן 
יוכל להעלות תביעה כספית כלשהי שמקורה באי ידיעתו של תנאי או נתון כלשהם הקשורים  לא

 הנובעים מביצוען. בביצוע העבודות או
 

כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לרבות בהתחשב במיקומם  .8.5
 ומהותם של מבני המועצה הרלבנטיים.

 .1976-כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .8.6

משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין, להנחת  כי במידה והקבלן הינו תאגיד או כל גוף .8.7
 דעתו, אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.
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, לרבות בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת ההסכםכי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת  .8.8
 .1976 -תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -עובדים זרים 

 כי ידווח למזמין על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו, מיד עם היוודע לו על כך. .8.9

הוא ידיעה של אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל וכי -אית תביעה על יסוד טעניעלה כל כי לא  .8.10
ה מלא ,תמורה הוגנת החוזה מהוומוצעת בה התמורהכי  ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,שוכנע

 וסופית לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע הוא כי  .8.11
 בחוזה זה. כנדרש, באופן מעולה את העבודות

 .להוכחת האמורכי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .8.12

כי הוא יעמוד בהצהרותיו אלו לאורך תקופת ההתקשרות כולה וידווח למועצה באופן מיידי, אם  .8.13
 יחול שינוי כלשהו בנכונותן. 

 התחייבויות הקבלן .9

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

למלא אחר התחייבויותיו בהסכם ולבצע באופן מושלם את כל העבודות, בהתאם להוראות  .9.1
 ן., המפקח, הרשויות והדיהסכםה

 . לספק למזמין שירות מקצועי, תומך ומלווה, במהלך תקופת ההסכם .9.2
 

להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעל נסיון מוכח, מיומן ובעל כישורים מקצועיים  .9.3
 .הולמים

כי ככל שבמהלך ביצוע העבודות, יידרש לבצע עבודות המערבות מערכות חשמל למיניהם, העבודות  .9.4
 חשמלאי מוסמך בלבד מטעם הקבלן.יבוצעו אך ורק ע"י 

 ינכח במקום העבודות, המציע ו/או עובד של המציע  נשוא ההסכם,העבודות  כל ביצועבעת כי  .9.5

כי כל הכלים, האביזרים, הציוד והחומרים שישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם באיכות  .9.6
 התחייבויותיו.ובטיב מעולים, הכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל 

לבצע את העבודות באופן שלא יפריע שלא לצורך, לנוחות הציבור או לפעילות השוטפת המתבצעת  .9.7
 .במבנים, בשים לב לרגישות המיוחדת הכרוכה בביצוע עבודות במבני ציבור

לנהל רישום מפורט, בהתאם להוראות המפקח, ביחס למהלך ביצוע העבודות, סוג וכמות  .9.8
עשה שימוש לצורך ביצוע העבודות וכיו"ב. רישום זה יועבר לידי המפקח, החומרים בהם הקבלן 

 לפי דרישתו או בהתאם לקבוע בהסכם. 

 וסמכויותיו המפקח .10

 המפקח אחראי מטעם המזמין לפקח על ביצוע העבודות. .10.1

 לצורך בדיקתו. -הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע, המסמכים והציוד  .10.2

של המפקח לקבלן, או למי מטעמו, מחייבות אותו, אולם הן לא תהוונה עילה הנחיות מקצועיות  .10.3
 לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לקבלן.

לפי שיקול דעתו המקצועי, והקבלן  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בביצוע העבודות  .10.4
 מתחייב לפעול בהתאם לכך.  

 מיד עם היוודע לו עליו. הקבלן ידווח בכתב למפקח על כל פגם בביצוע העבודות,  .10.5

 המפקח הינו הפוסק הבלעדי ביחס לאיכותם של חומרים ומקורם וכן ביחס לעבודות ולציוד. .10.6

ו/או על  הסכם ידי הקבלן בהתאם לתנאי ה-למפקח סמכות להורות על ביצוע עבודות שונות על .10.7
בות החלפת , לרהסכםתיקון עבודות שנעשו וכן על כל פעולה הנחוצה לביצוע העבודות בהתאם ל
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או סילוק ציוד מאתר העבודות, ביצוע מחדש של עבודות שלא בוצעו כראוי וכן החלפת עובד/ים 
 ו/או בעל/י תפקיד, שלדעת המפקח, אינם כשירים/ראויים לבצע את העבודות.

סמכות להורות על ביצוע עבודות הכרוכות בתשלום נוסף, לרבות עבודות  איןכן, למפקח -פי-על-אף .10.8
מאת הגורמים  ות שאינן מוסדרות בהסכם, אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב לכךנוספות/חדש

לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת/חדשה שהקבלן ביצע  .המוסמכים במועצה
 ללא קבלת אישור בכתב זה.   

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את ההסכם,  .10.9
 ין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.וא

לא קיים הקבלן הוראה של המפקח, יהיה רשאי המזמין להעסיק אנשים אחרים ולשלם להם בעד  .10.10
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד  -ביצוע אותה הוראה וכל ההוצאות בגין כך תחולנה על הקבלן 

 פי הוראות ההסכם והדין.-למזמין על

ככל שהזמנת עבודה תכלול סעיפים לביצוע מתוך כתב הכמויות, כאשר ישנם סעיפים דומים /  .10.11
כפולים / אחר בכתב הכמויות אשר יכולים להיות מתאימים לביצוע העבודות, ההחלטה על הביצוע 

 בפועל תתקבל ע"י המפקח מטעם המועצה בלבד. 

 

 

 אופן ביצוע העבודות .11

 .יםהטכני יםבמפרט תבוצענה כאמור בהסכם זה, ובאופן המפורט העבודות

 . 2ב'תעשה בהתאם לדרישות המפרט, נספח  –אספקת ציוד /רכיבי מערכת חדשים 

למען הסר ספק, תחזוקת .  2ב' יעשה בהתאם לדרישות מפרט טכני, נספח  –שירות ותחזוקה אחריות, 
למערכת קיימת הינה החל ממועד חתימת הסכם זה, כאשר בשלב ראשון יתחזק הקבלן את המערכת 
הקיימת ולאחר מכן יתחזק כל מתקן ו/או מערכת שיותקן על ידו באתרים השונים, יחד עם המערכת 

 הקיימת, כחלק בלתי נפרד משירותי התחזוקה.  

 איכות העבודות .12

ידי עבודה מטיב מעולה ובמומחיות -כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על ,ל חשבונוע ,הקבלן יבצע .12.1
 .לשם כךויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

אם לדעת  ,ידי הקבלן-לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על ,לפי שיקול דעתו ,המפקח רשאי .12.2
  דרישות החוזה.את תואם  ואו אינהראויה המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות 

, הנדרשים תיקוניםל, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלק
על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות  ,ידי אחרים-בעצמו או על

 העבודות שנפסלו. מביצועיגרמו למזמין כתוצאה יש

 הציוד ואספקתו .13

ובכמויות מספיקות את כל שיידרש כל מקום לכל מקום ומחשבונו -להוביל עלהקבלן מתחייב  .13.1
 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.ההציוד 

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו להתגבר על  רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .13.2
 ציוד.בפגם  או כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

 מים והחשמל הדרושים לצורך ביצוע העבודות.הן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת הקבל .13.3

 שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו./תשלומי החובה החליםבכל הקבלן ישא  .13.4

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני  .13.5
 רציוד במקום הייצור של הקבלן או באתולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את ה
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מרים הדרושים לשם ולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וח לסייעהעבודות. הקבלן מתחייב 
 הציוד שמשתמשים בהם.ובדיקה, מדידה ובחינה של איכות, משקל או כמות החומרים 

  לעבודות. םהמפקח, לפני הכנסתלדרישת הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים  .13.6
 ווהתאמתהציוד הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא

 ולנוהג ההנדסי.המחייבים לתקנים 

 חשבון הקבלן.-עלכאמור תהיינה עלויות כל הבדיקות 
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או  .13.7
 מראש. ללא הסכמתו של המפקח -מוסתר 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר בו חלק כלשהו 
 את דעתו של המפקח.מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור ו/או באופן שלא מניח 

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק 
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני 

 כיסויו או הסתרתו.

 ה יסודית.הפרידי הקבלן הינה -עלמעיקרי החוזה והפרתו  והינבסעיף זה האמור 

 בעלות בחומרים ובציוד .14

כנתונים לבעלותו של המזמין, והקבלן העבודות לאתר הגעתם חשבו עם יציוד שהקבלן יספק יהכל  .14.1
י שהרשה לקבלן מלא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המזמין כ

מין הזכות לסלק לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה למזהציוד להשתמש בכל 
  עבודות.ה , או למקרה שהקבלן נטש אתהעבודות את ידי הקבלן מאתר

ברם, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש בחומרים 
 כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד. 

המפקח רשאי להתיר אולם ח, בכתב של המפקמראש וציוד, ללא הסכמתו  העבודותלא יוסר מאתר  .14.2
העבודות ציוד שלא לסלק מאתר  ,או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן

 ת המפקח כאמור לאלתר.ווהקבלן ימלא אחר הורא נעשה בו שימוש

ידי הקבלן לקבלן, והדברים -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -שהמפקח הורה  הציודעם סילוק 
חשבונו לאותם מחסנים שמהם נלקחו או למקום -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-עלשסופקו 

 בתחום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות העבודות כפי שיורה המפקח. אחר

, לטפל םידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי לסלק-הקבלן את הדברים שסופקו בשעתו עליסלק לא  .14.3
כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה( את כל  ,לפי שיקול דעתו ,בהם או למוכרם

 .לכךהוצאות שנגרמו בקשר ה

שיש לתשלומי חובה חובות הקבלן, בכל הנוגע מהוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות  .14.4
 .המבניםהקמה ועל האו רישוי, החל על העבודות, על ציוד  ,או ביטוחם,לשלמ

 

 רכוש המועצהשמירה על  .15

 המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין  .15.1

 .המועצהבדן או גניבה או השחתה של רכוש וישא בכל העלויות במקרה של איהקבלן  .15.2

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .16

הדרושים בכדי  הזהירות והבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי ,ביצוע העבודותבטרם ובמהלך  .16.1
-באתר העבודות, בין השאר, בהתאם לתכנית בטיחות שתערך עלבטיחות נאותים  לשמור על תנאי

ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנית זו תשמש, בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, תאונות 
 -הקשורות בעבודות חפירה, הנחת תשתיות, הובלת חומרים וציוד, הפעלת ציוד וכלים וכן הלאה 

והנחיות  ,הנחיות של משרד העבודה והרווחהותקנים פי -עלדין, לרבות וזאת בהתאם להוראות כל 
 בטיחות הרלבנטיות לכך.ה
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הקבלן ידאג להתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים, מחסומים, שלטי  .16.2
 לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה משהות באתר.  -אזהרה וכו' 

ם העבודות, באחריות הקבלן למלא את כל הבורות, ליישר את הערמות ולסלק את כל עם סיו .16.3
 המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.    

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימוש ואחזקה בציוד/כלי  .16.4
 ם מסוכנים וכן הלאה.  עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, חומרי

במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב הקבלן למנוע נגישות  .16.5
 למפגעים בטיחותיים.

במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים  .16.6
פי הוראות כל -על -הזהירות הנובעים מכך והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי 

 דין והרשויות.

על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה הנדרש לשם דאגה לבטיחותם  .16.7
 ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום בהם.

לא נאותים או לא  המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים .16.8
אולם, אין בכך כדי לשחרר את הקבלן  מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

 מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. 

על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיחות כדי להבטיח קיומם של תנאים בטיחותיים נאותים  .16.9
 של השוהים ו/או העובדים בו. 

 י' כנספחמהנדס הבטיחות למלא ולחתום, בטרם ביצוע העבודות, על ההצהרה המצורפת  על .16.10
 להסכם.

 הציבור ובזכויות בנוחות פגיעהמניעת  .17

הוא . לכן של המזמין השגרתיתבמקביל לפעילות  נהתתבצעשיכול והעבודות מודע לכך  הקבלן .17.1
לא והציבור  בנוחות ,לא לצורךשייגרמו פגיעה או מטרד, ביצוע העבודות לא כדי תוך , כי מתחייב

 . זאתהוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח כי תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, ו

השגרתית של הדורשת הפרעה לפעילות  עבודהמראש כל ימים  7לתאם לפחות מתחייב הקבלן  .17.2
  ובכפוף לאישור המפקח. המזמין 

מראש ובכתב עם תיאום או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר מים  ניתוקי .17.3
 .המזמין

 קבלן עצמאי הינוהקבלן  .18

 . מבצע את העבודות עבור המזמיןמצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא הקבלן  .18.1

 .בלבד חוזההכשהוא כפוף להוראות הקבלן,  אחריותבהעבודות תבוצענה כל  .18.2

ולקבלן לא תהיה כל סמכות להעסיק עובדים או  ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד-שיועסק עלמי כל  .18.3
 להזמין שירותים בשם, מטעם או עבור המזמין. 

 ,מטעם המזמין או בשמו ,שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו .18.4
 איזו שהיא חבות או התחייבות.

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .19
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הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים לביצוע  .19.1
חוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, האיזו מהתחייבויותיו לפי 

 .ידי המזמין-עלכולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הוסכם הדבר בכתב ובמפורש 

מומחיותו והתאמתו של  ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותולקבלן משנה,  אישור של המזמין .19.2
 קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן תחול על הקבלן.

אם לדעתו האינטרס של  ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .19.3
  ידו. -ו של המועסק עלבמקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את עבודת המזמין מחייב זאת.

 למען הסר ספק, הקבלן לא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה מטעמו. .19.4

העברת זכויות מהשליטה בקבלן, בין בבת אחת ובין בחלקים, תחשב כ 20%מוסכם כי העברת  .19.5
 , אלא אם הדבר נעשה באישור מראש ובכתב של המזמין.אסורה

 העסקת עובדים .20

הוא לבדו ישא בכל וכי  ,בלבדשלו ידו הם עובדיו -העובדים שיועסקו עלהקבלן מצהיר שכל  .20.1
 פי כל דין.-חוזה או עלהפי -האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

בכלל ובהתאם לסעיפי  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהקבלן מתחייב לפעול  .20.2
, 25, 24, 22 , 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:החוק המפורטים להלן

 א.33 -ו 33

וימלא בקפידה אחר  ידו לצורך ביצוע העבודות-יועסקו עלשתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן  .20.3
 .חוקי העבודה השונים

, אם לדעת הקבלן עובדימי מכי יפסיק את עבודתם של  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .20.4
המפקח הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. משדרש המפקח כאמור, חייב הקבלן להפסיק 

אחרים מתאימים. המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להוסיף, בלאלתר את עבודתם ולהחליפם 
והקבלן מתחייב להוסיף את  ,אינו מספיק םמדי פעם בפעם עובדים, אם לדעת המפקח מספר

 ידי המפקח.-יקבע עליפרק הזמן ש העובדים הנ"ל תוך

      מעביד-העדר יחסי עובד .21

ו/או עובד מעובדיו ו/או כל הקבלן או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן  .21.1
יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים  ו(או מי מטעמהמזמין )אדם אחר מטעמו לבין 

בינם ואין בלבד הקבלן יהיו וייחשבו כעובדי הוראות החוזה ורך ביצוע לצ י הקבלןיד-שיועסקו על
 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  וו/או מי מטעמהמזמין לבין 

כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה  וו/או למי מטעמלמזמין מצהיר כי אין הקבלן  .21.2
 מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר הקבלן די כל התשלומים לעוב .21.3
וישולמו הקבלן יחולו על  -הקבלן הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות  ,ההוצאות

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

כהגדרתו  ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א ,מצהירהקבלן  .21.4
 . החוזהפי -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-וכי חוק העסקת עובדים על ,בחוק

פי חוק העסקת -עלהמועצה שתופנה כנגד תובענה בגין כל המועצה מתחייב לשפות את הקבלן  .21.5
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם 

הקבלן ידי -על מהו/או מי מטעהמועצה פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי -עלמתובענה כתוצאה 
 איתם. הקשורכל גורם ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או -או עלהקבלן ידי עובד של -ו/או על

ת, בין השאר, ומתבסס ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי הקבלן  .21.6
  . אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות על 
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 מסירת/קבלת העבודות .22
בהתייחס לכל עבודה שתתבצע ע"י הקבלן הן בהתייחס למערכת קיימת והן בהתייחס למערכות  .22.1

 עבודות ישלים את ביצועלאחר שהקבלן   - לקבלן מעת לעתשיותקנו ע"פ צווי עבודה שיוצאו 
יודיע על כך בכתב למזמין ולמפקח.  , הואהתקנה של המערכת והתממשקות למערכת הקיימת

יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן  15המפקח יקבע את המועד לבדיקת העבודות שיהיה תוך 
 ויודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.

כי הן בוצעו במועד והושלמו  ,המפקח את העבודות וככל שהוא ימצא קיבדו במועד שנקבע .22.2
  .(גמרתעודת  - הוא יאשר זאת בכתב )להלן ,חוזה ונתקבל אישור היועצים לכךהכמפורט בתנאי 

, וכלשהנדרש לגביהן תיקון/שינוי יש צורך בביצוע עבודות שלא בוצעו או שככל שהמפקח ימצא 
ידחה עד ימסירת העבודות ומועד ידו -קבע עלין תוך תקופת זמן שתידרוש המפקח מהקבלן לבצע

 המפקח.להוראות שלא בוצעו, בהתאם כאמור תיקונים והשהקבלן יוציא לפועל את כל העבודות 

המזמין יהיה רשאי להשתמש  בהן, ואלו אינם מונעים שימושבעבודות ככל שעדיין נותרו ליקויים  .22.3
תוך מתן אפשרות לקבלן לבצע צע במסגרת העבודות באתר בכל המתקנים, הבמבנים והציוד שבו

 בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות.ואולם, אין  את התיקונים.

לידי המועצה ו/או מי מטעמה, בהתאם למנגנון המפורט מערכת במועד המסירה יימסרו רכיבי ה .22.4
  להלן: 

 המערכת, הכולל תיעוד מקיף של רכיבי מתקן" עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר  .22.4.1
קטלוגים מפרטים תעודות אחריות שמות אנשי קשר וטלפונים. הקבלן ימסור ספר אחד 

עותקים מושלמים מכל ספר  4לבדיקה והערות המפקח. לאחר תיקון הערות המפקח  יכין 
 וימסרם לנציג המועצה. 

 סכם והמפרטים.ההחדשים עומדים בתנאי המערכת המפקח יבדוק האם רכיבי ה .22.4.2

 בעת קבלת פרויקט לביצוע יבוצעו התהליכים הבאים: .22.4.3

 היועץ יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר  .22.4.3.1

 היועץ והקבלן יערכו סיור באתר  .22.4.3.2

 הקבלן יכין תכנון מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ. .22.4.3.3

 ביצוע ההתקנה בפועל. .22.4.3.4

 מסירה ליועץ. .22.4.3.5

 מבחני קבלה. .22.4.3.6

 כולל תיק מתקן. מסירה למועצה .22.4.3.7

 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .22.4.3.8

שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו מערכת מצא המפקח את רכיבי ה .22.4.4
חדשים מערכת נספחיו והוראותיו תינתן לקבלן תעודת השלמה ביחס להתקנת רכיבי 

הקבלן על "( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת תעודת ההשלמהבאותו אזור )להלן: "
 מערכת השלמת ביצוע העבודות ביחס לאותו אזור. מצא המפקח שחלק מרכיבי ה

החדשים לא הותקנו או בוצעו בהתאם לדרישות המכרז תימסר לקבלן בכתב על ידי 
"( וכן מועד מחייב רשימת ליקוייםהמפקח רשימת תיקונים שינויים והשלמות )להלן: "

עודת השלמה. עבודות ההשלמה יבוצעו לא לביצוע העבודות הנדרשות לצורך קבלת ת
 ימים מיום ההודעה ובהלימה להנחיות המפקח . 30 -יאוחר מ
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לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך התקופה  .22.4.5
ועל פי שיקול דעתו המוחלט פקח שנקבעה על ידי המפקח או בכל מקרה בו לדעת המ

קבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה והסופי אין ביכולתו של ה
סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי רצון תהא רשאית המועצה  מבלי לגרוע מיתר 
זכויותיה על פי החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם 

ו/או ההשלמות כאמור  בעצמה ו/או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים
יחולו על הקבלן והמועצה תנכה הוצאות אלה מהתשלומים אותם חייבת לקבלן או 

 תקורה.  %10מערבויות הקבלן בתוספת 

אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו בנספחים הטכניים מערכת מצא המפקח כי רכיבי ה .22.4.6
הקבלן את כלל להסכם, בין לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת, יחליף 

 התקולים.חלקי המערכת 

הקבלן יישא בהוצאות המועצה באשר לבדיקות המעבדה כאמור לעיל. בעניין זה רשאית  .22.4.7
המועצה לקזז את עלות בדיקת המעבדה מהתשלום לקבלן. ולקבלן לא תהיה כל תביעה 

 או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור.

 

כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת רשימת הליקויים כדי  מוסכם ומוצהר בזאת .22.4.8
שהיא ישירה ו/או עקיפה  לליקוי שנשכח  -לשחרר את הקבלן מכל אחריות כלפי המועצה

החדשים ובדיקתם על ידי מערכת או שהתגלה לאחר תהליך קבלת רכיבי ה לא נחשף
  המפקח. 

 הקבלןאחריות ושירות תקופת הבדק  .23

  ,הקבלן מתחייב לתקן .העבודותואיכות יות מלאה ומוחלטת לטיב הקבלן אחראי באחר .23.1
חודשים  13הליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או בחלק מהן במשך ואת כל הפגמים  ,חשבונו-על

וזאת  -כל תקופת האחריות הקבועה בחוק המכר )דירות( אורך מיום מסירת העבודות למזמין וכן ל
( והכל בנוסף תקופת הבדק והאחריות - חלות על הקבלן )להלןגם אם הוראות החוק הנ"ל אינן 

 ,ככל שתהיינה ,ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם לתעודות אחריות ספציפיות
 לפריטי הציוד השונים.ביחס 

רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של כל העבודות וקבלת  תחלמוסכם כי תקופת הבדק והאחריות  .23.2
 מהמפקח במסמכי המכרז.גמר תעודת 

הליקויים הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את הליקויים  לתיקוןהמפקח יקבע אם הקבלן אחראי  .23.3
הערבויות ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט את  7 -הנ"ל תוך לא יאוחר מ

 הקבלן.חשבונו של -על ,באמצעות אחר/ים ביןו, בין בעצמו ו/או לבצע את התיקוןשבידו 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ומוסכם בזאת כי במהלך תקופת הבדק והאחריות, קרי תקופה  .23.4
יספק הקבלן למועצה תחזוקה  –של שנה שתחילתה ממועד קבלת אישור בדבר מסירת העבודות 

  . 2בושירות ע"פ הוראות נספח  

 –שירות אחריות ותחזוקה  .23.5

הקבלן יספק תחזוקת למערכת קיימת הינה החל ממועד חתימת הסכם זה, כאשר בשלב  .23.5.1
ראשון יתחזק הקבלן את המערכת הקיימת ולאחר מכן יתחזק כל מתקן ו/או מערכת 
שיותקן על ידו באתרים השונים, יחד עם המערכת הקיימת, כחלק בלתי נפרד משירותי 

 התחזוקה.  

 . ע"פ מפרט טכני –תחזוקה ואחריות  .23.5.2

המפרט הכל לפי מערכת יידרש הקבלן לספק שירות ותחזוקה לרכיבי כל התקופה כאמור לאורך  .23.6
 רכיבי מערכת חדשים למען הסר ספק מובהר כי אספקת חלפים ל מפרט התחזוקה.הטכני ו

תיעשה על חשבון הקבלן כחלק מאחריותו למוצרים המסופקים האחריות החדשים במהלך תקופת 
 על ידו על פי החוזה.
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 הגבלת הוצאות .24

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו בקשר לביצוע של אינו הקבלן  .24.1
 את הסכמת המפקח.  ,מראש ובכתב ,אלא אם קיבל לכך ,העבודות

לבדו אחראי הוא יהיה לעיל, כמפורט מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התחייב הקבלן בשם המועצה,  .24.2
 .בגין כךיוב לכל הוצאה, תשלום או ח

 העבודות רסילוק יד הקבלן מאת .25

העבודות ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים  רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את את .25.1
 להשתמש לשם כך בכל הציודכן בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ו ,את העבודות

ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל  חלקו, ו, כולו או, או למכור אותממנוחלק , או שבאתר העבודות
 סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

 ימים ממועד דרישה.  4הפרת הסכם שלא תוקנה תוך  .25.1.1

 או לא ביצע הוראה של המפקח הפסיק את ביצוען ,הקבלן לא החל בביצוע העבודותאם  .25.1.2
 ימים להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. 4ולא ציית תוך 

במועד  ןהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתאם  .25.1.3
 הנדרשים.מפקח לנקוט באמצעים ה של ימים להוראה בכתב 4והקבלן לא ציית תוך 

נה בביצוע כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן מש .25.1.4
 בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב. ,העבודות

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת  .25.1.5
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף  -נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

או הוגשה כנגדו תובענה לצו  ,ופן אחרמסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים בא -מאוגד אחר( 
 ימים. 30פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני, שלא הוסרו תוך 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או  ,להנחת דעתו ,כשיש בידי המזמין הוכחות .25.1.6
  הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

לאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך משפטי ככל ש .25.1.7
שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע 

 .מוטעה

 משום ביטול החוזה  יהוולא ממנו, כאמור לעיל, העבודות וסילוק ידו של הקבלן  רתפיסת את .25.2
 .לפי העניין -והקבלן ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו  ידי המזמין-על

על עקב סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור לעיל, תחולנה הוצאות השלמת העבודות  .25.3
 תמורה להוצאות מינהליות וכיו"ב.ב 20%בתוספת של  ,הקבלן

ויציין  יום על כך לקבלן 20יודיע המפקח בכתב תוך , כאמור ,העבודות רתפס המזמין את את .25.4
ואת פירוט  העבודותבהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת אתר 

 במקום אותה שעה. ההציוד שהי

 ררשאי המפקח לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאת ,בו ציודוהיה העבודות  רתפס המזמין את את .25.5
-ימים, רשאי המזמין על 7ך ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תו ו,חלקאו  ולוכ ,העבודות את הציוד

יהיה אחראי לכל והמזמין לא יראה בעיניו יהעבודות לכל מקום ש רחשבון הקבלן לסלקם מאת
אינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בציוד או אלו . הוראות לציודיגרם ינזק או אובדן ש

 והמזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה. ולמכר

למזמין והנמצא ברשותו או  ךהשיי את הציודימים  7יחזיר הקבלן למזמין תוך  ,החוזהבוטל  .25.6
 בין במישרין ובין בעקיפין. ,בשליטתו

 קנסות .26
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הפר הקבלן אחת או יותר מההפרות המפורטות בטבלה שלהלן, יחוייב בקנס, בהתאם לאמור  .26.1
 בטבלה שלהלן. 

 מובהר בזאת, כי אין בהטלת קנס כאמור כדי לגרוע מכל זכות מזכויות המועצה. 
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 העבודות או פינויו רניקוי את .27

 הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 לכל יום.₪,  2,500 ביצוע עבודות ללא צו התחלת עבודה/ היתר בניה

 לכל יום.₪,  2,500 ביצוע עבודות ללא אישור משטרה.

 לכל יום.₪,  1,000 שעות לפני תחילת העבודה. 24אי דיווח, בכתב, על תחילת עבודה בכתב לפחות 

 , לכל מקרה ולכל יום.1,500 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 לכל יום.₪,  500 אי שימוש ביומן עבודה.

 מקרה.לכל ₪,  2,500 חסימת כבישים ומדרכה ללא אישור.

 לכל מקרה.₪,  2,000 שימוש במים ללא שעון.

 לכל יום.₪,  1,000 מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי רגל.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 ערמת עפר/ פסולת חוסמת חלקית כביש/ מדרכה ערמה לא מגודרת.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 אי פינוי ערימת עפר/ פסולת.

 לכל מקרה ולכל יום₪,  500 לא תקינים.תמרורים פגומים/ 

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500 פודות.א -פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן

אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, גדר רשת, תאורה, פנסים מהבהבים, מחסום 
 ניו ג'רסי, שילוט להכוונת הולכי רגל וכיו"ב אביזרי בטיחות.

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  500

 לכל יום איחור.₪,  1,000 רישום מנהל עבודה במשרד התמ"ת.אי 

לכל מקרה, לכל יום איחור ₪,  1,000 אי ציות להוראות המפקח.
 במילוי הוראת המפקח.

 לכל יום איחור. ₪  1,000  איחור בלו"ז ביצוע 

 לכל יום.₪,  1,500 איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח זמנים שנקבע.

אי פינוי הציוד, המכשירים, החומרים והחפצים מאתר העבודה בתום ביצוע 
 העבודות

 לכל יום.₪, 2,500

 לכל מקרה ולכל יום.₪,  1,000 אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה.

 לכל יום עיכוב.₪,  5,000 אי תיקון נזק שנגרם על ידי הקבלן לתשתיות ציבוריות.

לתקלה  במפרט טכני )פרק תחזוקה/שירות( כפי שפורט  SLA-באי עמידה 
 קריטית.

 

פרק  –כמפורט בנספח הטכני ₪ 
SLA 

וזאת מבלי לגרוע מזכות ₪  20,000 הפרה של סעיף יסודי/ מהותי בהסכם 
המועצה לביטול ההסכם וכן מקיזוז 
נזקים שנגרמו למועצה כתוצאה 

 מההפרה 
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 ,המפקח כל פסולתלו העבודות ומכל שטח שיורה  רהעבודות יסלק הקבלן מאת ביצוע במהלך .27.1
שתמשו בהם, ובעת גמר העבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ האשפה וחומרים אחרים שלא 

 רוישאיר את את וציוד, בניה, חומרים עודפים, לכלוךהחומרי לרבות  ,ציודהל את כויסלק ממנו 
 להנחת דעתו של המפקח.  ,העבודות במצב נקי ומסודר

 ובהתאם להוראות כל דין.  חשבון הקבלן-על ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת הפינוי  .27.2

 ןחשבו-על ,ידי אחר-בעצמו או עללעשות כן המזמין רשאי  ,העבודות רלא פינה הקבלן את את .27.3
 הקבלן.

הם רכוש המזמין והקבלן יעבירם  למזמיןמוסכם, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו  .27.4
 .אלווירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי למכור עודפי עפר 

אישור המפקח לסיום גמר ולקבלת העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת  רפינוי את .27.5
 העבודות.

 אחריות לנזיקין .28

שייגרם למועצה, או למי מטעמה או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד שלישי הקבלן אחראי לכל נזק  .28.1
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מביצוע , ו/או לכל עובד

העבודות או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות, בין בתקופת הבדק והאחריות ובין לאחר 
 ידי עובדיו, שלוחיו או כל הנתון למרותו.  -ידו ובין אם נגרם על-ן אם נגרם עלמכן, בי

 בהשבת המצב לקדמותו. וישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור יהקבלן  .28.2

הקבלן יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור, מיד עם  .28.3
פי כל -או על החוזהפי -מבלי לגרוע מזכויות המזמין עלוזאת  -דרישתה הראשונה של המועצה לכך 

 דין לכל תרופה או סעד אחרים.

שהקבלן לא יהיה רשאי ביחד או לחוד, הרי  ,כנגד המזמין והקבלן הסכםל בקשר תובענההוגשה  .28.4
 ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. -להתפשר  או להסדיר

כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הקבלן בענין זה יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב 
לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה. בנוסף, הקבלן מתחייב לשאת בכל תשלום 

 בגין תובענה כאמור. שייפסק כנגד המועצה

 התמורה .29

בהתאם להצעת לקבלן תמורה תשלם  המועצהבתמורה למילוי התחייבויות הקבלן על פי ההסכם,  .29.1
  -כמפורט להלןהקבלן במכרז )נספח ח'( 

)כולל מערכות שיסופקו ע"י  מערכת קיימתשל  תשלום שנתי עבור אחריות ותחזוקה .29.1.1
חודשים/ תשלומים  12 -בחלוקה ל לשנה,₪ הקבלן( , בסך של __________________ 

 לחודש. ₪ שווים, קרי ________________ סך של _________________ 

, קרי לאחר אישור קבלה השניהתשלום זה ישולם לקבלן במהלך תקופת ההסכם 
 חודשים. 36למערכות והתממשקות למערכת הקיימת ולמשך עד 

 

נוסף לתשלום בככל שהמועצה תאריך את ההסכם לתקופות נוספות,  תשלם המועצה  .29.1.2
בפועל הנגזרת משווי כספי )עלות _  5%תוספת שלא תעלה על   לעיל 29.1.1הקבוע בסעיף 

  -חדשות שהותקנו ע"י הקבלן בפועל וכמפורט להלן  ללא מע"מ( של מערכות

לקראת תום תקופת ההסכם, תערך בחינה של עלות כספית כלל המערכות  .29.1.2.1
ע"פ חשבונות  –החדשות אשר סופקו בפועל ע"י הקבלן במסגרת הסכם זה 

סופיים ששולמו בפועל לקבלן בגין עבודות הקמת מערכות ואישורים על ביצוע 
 ההתקנות. 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 33חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

וספת החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם, תשלם המועצה לקבלן ת .29.1.2.2
 אחוזית כמפורט לעיל. 

תשלם  לא כולל מע"מ  ₪ 100,000הותקנו בפועל מערכות בעלות של  -לדוגמא 
  ₪ . 500המועצה תוספת של 

הצדדים יהיו רשאים להסכים על תמורה הנמוכה מכך, אולם התמורה לא תעלה 
 על התמורה הקבועה בהצעת הקבלן במכרז. 

בהתאם להיקף מערכות שהותקנו  –התחשבנות ע"פ סעיף זה תעשה אחת לשנה  .29.1.2.3
ע"י הקבלן בפועל ע"פ הסכם זה  בשנים קודמות. קרי, ככל שהמועצה תאריך את 

הנ"ל יתבצע בהתייחס לשלוש שנים ראשונות. ככל  –ההסכם לשנה רביעית 
 הנ"ל יתבצע בהתייחס לארבע שנים קודמות.  –שהוארך ההסכם לשנה חמישית 

תשולם גם היא  –בתחילת כל שנת הארכה  תוספת התמורה כאמור, אשר תחושב .29.1.2.4
 תשלומים/חודשים.  12 -בחלוקה ל

תמורה ע"פ הצעת המחיר במכרז, בהתייחס לרכיבים שסופקו בפועל, ככל שסופקו, ע"פ  .29.1.3
 הזמנת  עבודה. 

למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המחירים כוללים אחריות לתיקונים, לרבות  .29.1.4
תיקונים, חלפים, ציוד וכל העלויות השונות. כן מובהר בזאת כי עלות השירות ותחזוקה  

 כולל תיקונים וחלפים, ללא תוספת תשלום.   

זה ולא ישולם כל  הסכומים המצוינים לעיל יהוו את סך התמורה עבור השירותים נשוא הסכם .29.2
 (.התמורה -תשלום נוסף לקבלן )להלן ביחד 

למען הסר ספק, התשלום הינו עבור ביצוע בפועל. לא תשולם תמורה עבור שירות/ מוצר שלא  .29.3
 סופק. 

לחודש שלאחריו חשבון ובו יפורט  5 -הקבלן יגיש למועצה בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה .29.4
במסגרת החשבון בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל. החשבון בגין השירותים בחודש שחלף 

 יש לערוך פילוח בין סעיף תחזוקה לסעיפים/ רכיבים של אספקת מערכות.  

 המפקח. ע"י שיידרש בנוסף יצרף הקבלן לחשבון, כל דו"ח נוסף  .29.5

 תנאי יהווה ידו על החשבון ואישור לתשלום, חלקו או כולו, ויאשרו החשבון את יבדוק המפקח .29.6
 .תשלום כל יצועלב

המפקח כנגד המצאת מועד אישור יום מ 45כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף + עד  .29.7
 חשבונית מס על ידי הקבלן.

התמורה תשולם לקבלן רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד  .29.8
 הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

להקבלן על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל התשלומים אשר ישולמו  .29.9
 אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא  .29.10
התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם 

לומים היחידים להם זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו התש
המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין 

 ביצוע העבודות על פי חוזה זה.

מומש. מדד התמורה בהסכם תוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מתקופת האופציה, ככל שת .29.11
החודשים הראשונים  36הבסיס הינו המדד הידוע במועד חתימת ההסכם. למניעת ספקות, במהלך 

 לא יחולו הצמדות /התייקרויות ביחס לתמורה.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבצע הזמנת עבודה לשירותים נוספים/ פרטים  .29.12
משווי ההתקשרות וזאת באמצעות  25%של עד  נוספים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים, בהיקף

ימסור הקבלן  –הזמנות עבודה נפרדות שיוצאו לקבלן. ככל שלא נכלל מחיר לפריט/ שירות נדרש 
הצעת מחיר לאישור המפקח וגזבר המועצה. למען הסר ספק, רק הצעות מחיר מאושרות והזמנות 

זמין פריטים נוספים ו/או לנצל את עבודה מאושרות יחייבו את המועצה. המועצה לא מתחייבת לה
אפשרותה ע"פ הסכם זה להגדלת היקף העבודות והיא תהיה רשאית לבצע שירותים נוספים אלו 

 באמצעות כל גורם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

 ביטוח .30

לעיל( ועל פי דין, מיד עם מתן  38מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה )לרבות סעיף  .30.1
העבודות יהיה על הקבלן לערוך ולקיים על שמו ועל שם המזמין וכל הבאים מטעמם  הצו להתחלת

את הביטוחים המפורטים בהמשך כאשר הביטוחים יערכו על חשבונו של הקבלן באמצעות חברת 
 .ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות

 אישור קיום ביטוחים.בהתאם להוראות נספח לכל הפחות הביטוחים כאמור הינם  .30.2

מובהר בזאת כי ככל שבוטלה אחת מפוליסות הביטוח ולא חודשה במיידית רשאית המועצה לבטל  .30.3
 הסכם זה.

ו/או עובדיה" )+סעיף חבל מודיעין  לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "המועצה האזורית  .30.4
תבצעות בשטחי היה והעבודות מ אחריות כלפי צד שלישי(. –אחריות צולבת ביחס לפרק ב' 

היישובים, יתווסף לשם המבוטח .... ו/או הועדים המקומיים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או 
 האגשח"ים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

 המצ"בהנוסח מסמך מחברת הביטוח, עפ"י  , במעמד חתימת הסכם זה,הקבלן ימציא למועצה .30.5
 יכלול בין השאר: , אשרכנספח ג' 

כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל מקרה של חבל מודיעין  אישור על הוספת המועצה האזורית  .30.5.1
 פיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. .30.5.2

השינוי / הביטול לא ייכנס לתוקף  -אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה  .30.5.3
חבל יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום למועצה האזורית  60בטרם חלפו 

 .מודיעין

יום לפני תום תוקפו של כל  15הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש לפחות 
 אישור, כל עוד ההסכם תקף.  

הקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו .30.6
 כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר לעיל.

יד המזמין והמזמין לא יידרש להפעיל -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .30.7
 את ביטוחיו. 

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית שבפוליסת הביטוח  .30.8
הקבלן מתחייב להחזיר מיידית למועצה את  -או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו /ו

 הסכום שיידרש על ידו.

 המועצה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן. .30.9

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. .30.10

יעביר לו המזמין את  –תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המזמין  .30.11
 תגמולי הביטוח שקיבל, או שעתיד לקבל, מחברת הביטוח.

 בטחונות .31
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עבודות התיקון בתקופת כלל העבודות ולביצוע להבטחת ביצוע  ,לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן
 :, כמבואר להלןמין את הבטחונותהבדק והאחריות, ימסור הקבלן למז

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן 

ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן וביצוע מושלם של העבודות, ימסור הקבלן למזמין  .31.1
 יאושר מראש ' ש2נספח דבנוסח  ,בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,בנקאית אוטונומית

ידי הלשכה המרכזית -צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם עלידי המזמין, כשהיא -על
ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המדד הכאשר המדד הבסיסי יהיה  ,לסטטיסטיקה

 (.ערבות הביצוע -להלן )₪    30,000של ך ושתהיה בס

 חוזה.התקפות /הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .31.2

 והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין.  ,ההסכםלמשך כל תקופת הביצוע הינו ת תוקף ערבו .31.3
 .תום תקופת ההסכם תוחזר לקבלן רק לאחר הביצוע ערבות 

 ערבות בנקאית לתקופת הבדק והאחריות

להבטחת טיב העבודות, ביצוע תיקונים ואחריות הקבלן ביחס לעבודות ובתקופת הבדק  .31.4
ערוכה לטובת  ,זמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותניתימסור הקבלן למוהאחריות, 

 ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן י המזמין,יד-יאושר מראש על' ש3נספח דבנוסח  ,המזמין
(. ערבות הבדק - כאשר המדד הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע בעת אישור החשבון הסופי )להלן

  

מסירת מיד לאחר  םשתחילת ,)שלושה עשר חודשים( חודשים 13בתוקף למשך הבדק תהא ערבות  .31.5
משווי העבודות/ מתקנים שסופקו בפועל. ערבות  5%שיעור העבודות ושיעורה/סכומה יהיה ב

 תמורה.התמסר למזמין עם מסירת העבודות וכתנאי לתשלום יתרת הבדק 

והאחריות, אזי  יארך מעבר לתקופת הבדקיתיקונם שישנם ליקויים בעבודות  ,אם לדעת המפקח .31.6
בתקופה/ות נוספת/ות הבדק הקבלן יאריך את תוקף ערבות והאחריות ותוארך תקופת הבדק 

  לפי קביעת המפקח. -בהתאם 
לגבי עבודה והאחריות תוארך תקופת הבדק  -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הבדק 

קון וערבות הבדק והאחריות חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התי 13זו לתקופה של 
 תוארך בהתאם.

של  ןג תוקפופיאו ש ,או איזה מהן ,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבויות הבנקאיות .31.7
מוש יימים מיום הש 7 -מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ הבנקאיות,הערבויות 

ות בנקאית בה נעשה בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערב
 מוש או שפג תוקפה.יש

 סמכויות המועצה  .32

 פי כל דין. -דבר האמור בחוזה זה אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות שלטוניות/ציבוריות של המועצה על

 קיזוז .33

 או תשלוםחוזה הפי -רשאי לקזז כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן הקבלן על המזמין .33.1
 דין.פי כל -או על

קבלני לאו  לספקיםלקזז כל סכום אשר הקבלן חב  -בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי  המזמין .33.2
ידי קבלני המשנה -ביצוע עללזרז פי דין, על מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים או -משנה, על

  הקיזוז אליהם.סכום ולהעביר את 
אולם יודגש, כי אין בכך משום יצירת יחסים משפטיים בין קבלני המשנה ו/או הספקים לבין 
המועצה או משום יצירת אחריות של המועצה כלפי צד שלישי כלשהו וכי הדבר נועד אך כדי לזרז 

 את ביצוע אספקת השירותים. 

כל דרך אחרת ואינן הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור ב .33.3
 . או מכח דיןהעומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה  או אמצעיגורעות מכל סעד, /פוגעות
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 השתק -מניעות  -ויתור  .34

אלא אם  ,חוזה, לא יהיה להם תוקףבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .34.1
 דדים.ידי הצ-עלנעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

התחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם או הסכמות  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .34.2
 נכללים במפורש בחוזה זה.

חוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ההסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי  .34.3
כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין 

 חוזה.הפי -או המפקח בזכויות המסורות לו על

 מס ערך מוסף .35

פי החוזה, אינם -כל המחירים הנקובים בחוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן על .35.1
 , אלא אם נכתב במפורש אחרת. לים בתוכם מס ערך מוסףכול

 יגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.שבחשבונות  .35.2

ידי המזמין -כפי שיאושר על ,המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון .35.3
 לשלטונות מע"מ. והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .35.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .35.5

 המועצה כמפעל חיוני  .36

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן 
כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מתחייב בזאת 

  -מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(  .36.1
 .1973-תשל"ד

 .1951-אג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .36.2

-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .36.3
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .36.4

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

 תחולת חוק החוזים .37

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

 כתובות הצדדים .38

או בפקס'/דוא"ל )כולל  כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום 
, תחשב כאילו הגיעה או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה על פי הכתובת לאחד הצדדיםוידוא קבלה( 

 שעות ממועד המשלוח. 72לצד המכותב בתוך 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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  ___________________   ____________________ 
 הקבלן         המזמין                

 
 

 תאגיד שהקבלןאישור עו"ד במקרה 

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

       לכל דבר ועניין. הקבלן, מחייבת את הקבלןחותמת 
         

 ____________, עו"ד       
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 '1ב'נספח 

 מערכות קיימות מפרט 

 מפרט מערכות אזעקה קיימות 

 
 ישוב כתובת שם מנוי

 בן שמן )כפר נוער( בי"ס יסודי כפר הנוער בן שמן  מ
בן שמן )כפר 

 נוער(

 בן שמן )כפר נוער( בי"ס יסודי כפר הנוער בן שמן  מ
בן שמן )כפר 

 נוער(

 לפיד השקמה ) לפיד חדר מחשב -בי"ס יסודי לפיד 

 שוהם שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות א+ב שוהם

 שוהם שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות ג+ד שוהם

 שוהם שוהם 10מודיעים  בי"ס יצחק נבון כיתות ה+ו שוהם

בי"ס יצחק נבון 
 שוהם שוהם 10מודיעים  מנהלה+ספריהשוהם

 לפיד לפיד 71השיקמה  בי"ס ממלכתי לפיד

 נחלים נחלים בי"ס נחלים מ.א.חבל מודיעין

ביה"ס מודיעים נחלים חדר 
 נחלים נחלים מחשבים

 לפיד לפיד בית הספר לפיד

 שוהם מודיעים  שוהם בית הקשיש מבנה ראשי

 בית נחמיה בית נחמיה חדר נשק -בית נחמיה 

 נחלים נחלים 1משק  בית ספר יסודי נחלים

 שוהם שוהם 16הלפיד  מ.א.ח מודיעין-בית ספר מישרים

 נחלים נחלים בית ספר ממלכתי נחלים

 נחלים נחלים 2ירדן  ד-ג-ב-בית ספר נחלים כיתות א

 שוהם שוהם 10מודיעים  מ.א חבל מודיעין -בניין המועצה

 טירת יהודה טירת יהודה בסיס הפעלה טירת יהודה  מודיעין

 לפיד השיקמה  לפיד גן ילדים תור זמיר

 בארות יצחק בארות יצחק חדר נשק בארות יצחק

 טירת יהודה בית  טירת יהודה חדר נשק טירת יהודה מ.א.ח מודיע

 לפיד לפיד חדר נשק לפיד על יד סניף הדואר

 שוהם שוהם 10מודיעים  הפעלה שהםחדר נשק מרכז 

 שוהם שוהם חלק חדש -חטיבת ביניים נחשון 

 שוהם שוהם מבנה ישן -חטיבת ביניים נחשון 

 שוהם שוהם חטיבת ביניים נחשון מבנה חדש

 שוהם הזית  שוהם חטיבת נחשון כיתות לימוד

 כפר רות כפר רות חדר נשק -כפר רות 

 שוהם שוהם 10מודיעים  חדר נשק -מ.א חבל מודיעין

 שוהם מודיעים  שוהם מ.א.ח מודיעין )קידום נוער(

 שוהם שוהם מ.א.ח מודיעין תחנת שאיבה

 שוהם שוהם 10מודיעים  מ.א.ח. מודיעין )בסיס הפע' מועצ

 גבעת כ"ח גבעת כ"ח מ.א.ח. מודיעין//מעון אחווה

 שוהם שוהם 10מודיעים  מ.א.ח. מודיעין/מחסן לוגיסטי

 שוהם שוהם 10מודיעים  הוועדה לתכנון-מ.א.ח. מודיעין
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 שוהם שוהם מ.אחבל מודיעין חברה כלכלית

 מודיעין מודיעין חדר נשק -מבוא מודיעין 

 מבוא מודיעים מבוא מודיעים מועדונית מבוא מודיעין

 בית עריף בית עריף מועצה אז. ח. מודיעים חדר נשק

 חדר נשק -מזור 
 42המייסדים 

 מזור מזור

 רינתיה רינתיה מחסן המועצה מושב רינתיה

 בארות יצחק קיבוץ בארות יצחק מחסן מל"ח בארות יצחק

 לפיד לפיד מתקן שאיבה לפיד

 בני עטרות בני עטרות ספריה אזורית

 שוהם מודיעים  שוהם עמותה לקשיש + שי"ל

 שילת רימון  שילת חדר נשק -שילת 

 שירות פסיכולוגי
בני  10משק 

 בני עטרות עטרות

 כפר טרומן כפר טרומן תחנת שאיבה מ.א.ח מודיעין

 

 מפרט מערכות אינטרקום קיימות 

 
 פריסת מע' אינטרקום 

 מושב שם אתר מס"ד

 אחיסמך גן דליות 1

 אחיסמך גן תפוח )שולי(  2

 בית נחמיה גן תות 3

 בית נחמיה גן זית  4

 בית עריף רימון טיפול שפתי  5

 בית עריף גן יובל 6

 כנב"ש גן דובדבן 7

 בן שמן גן חצב 8

 בן שמן גן שקד  9

 בני עטרות גן צבר  10

 ברקת גן דקל 11

 ברקת גן חרצית 12

 גבעת כח גן אביב  13

 גבעת כח גן ברושים 14

 גינתון גן רימון 15

 גנתון גן לילך  16

 גמזו גנון ענבל  17

 גמזו גן רויזי 18

 חדיד סביוןגן  19

 טירת יהודה גן פרחים 20

 כפר דניאל גן ניצנים 21

 כפר דניאל גן פרחים 22

 כפר טרומן גן אורנים 23

 כפר טרומן גן ניצנים 24

 לפיד גן אנקור 25

 לפיד גן שקמה 26
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 לפיד גן פשוש 27

 לפיד גן תור 28

 מזור גן תות 29

 מזור גן אהבה 30

 נופך גן פשוש טיפולי שפתי 31

 נחלים גן אפיקים 32

 נחלים גן ניצנים 33

 נחלים גן מעיין 34

 נחלים גן יובלים 35

 רינתיה גן זית  36

 רינתיה גן פיקוס 37

 רינתיה גן רימון 38

 שילת גן שקד 39

 ביארות יצחק  גן חרוב 40

 אחיסמך מעון רקפת אחיסמך 41

 בית נחמיה מעון דובדבן   42

 בית עריף מעון יום חרוב  43

 בני עטרות מעון בני עטרות 44

 בן שמן מעון בן שמן 45

 ברקת מעון אתרוג 46

 גבעת כח מעון אחווה  47

 גינתון מעון גינתון 48

 חדיד מעון שקד 49

 טירת יהודה מעון יובל 50

 כפר טרומן מעון אפרוחים 51

 כפר הנוער מעון 52

 נחלים מעון חרמון נחלים 53

 שילת מעון שילת 54

 נחלים בית ספר נחלים 55

 שוהם בית ספר מישרים 56

   בי"ס נחשון חדרי כיתת לימוד 57

 שוהם המפעל להכשרת חריגים  58

 שוהם קידום נוער 59

 בני עטרות בני עטרות -שרות פסיכולוגי  60

 אחיסמך מ.למידה אחיסמך 61

 חדיד מועדונית פרחי בר 62
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 בית עריף מועדונית הפרחים 63

 ברקת מועדונית רימונים 64

 שוהם העמותה לקשיש שיטור 65

 שוהם העמותה לגיל הרך  66

 שוהם המפעל להכשרת חריגים  67

 שוהם הוועדה לתכנון ובניה 68

 שוהם בניין המועצה חבל מודיעין 69

 שוהם בניין המועצה 70

 שוהם קידום נוער 71

 שוהם לתכנון ובנייההוועדה  72

 בני עטרות בני עטרות -שרות פסיכולוגי  73

 בני עטרות טיפול במשפחה  74

 בני עטרות הסיפרייה האזורית 75

 אחיסמך מרכז הפייס  76

 אחיסמך מ.למידה אחיסמך 77

 בית עריף מ.למידה בית עריף 78

 ברקת 1מ.למידה ברקת 79

 ברקת 2מ.למידה ברקת 80

 גבעת כח גבעת כחמ.למידה  81

 נופך מ. למידה נופך 82

 חדיד מ.למידה חדיד 83

 אחיסמך מועדונית החלומות 84

 טירת יהודה מועדונית פרחי בר 85

 בית עריף מועדונית הפרחים 86

 ברקת מועדונית רימונים 87

 מבוא מודיעים נועדונית 88
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 שוהם מחלקת רווחה 89

90   
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 2נספח ב'

 
        

 מפרט טכני 
 

  
אספקה התקנה, הפעלה ותחזוקה של 

 מערכות אזעקה 

 ואינטרקום
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I.  תאור הפרויקט ותכולת העבודה –כללי 

 קיים מצב

  1שמפוט בנספח ב'בישובי המועצה הותקנו מערכות שונות כפי 

 מערכות אלו כוללות:

  מערכות אזעקה, אינטרקום דיבור ואינטרקוםTV .במוסדות חינוך 

 .מערכות אזעקה באתרי המועצה 

 

 כללי .1

נספח זה מכיל את הדרישות והמפרטים טכניים המגדירים את נושאי מכרז זה קרי אחזקת והרחבת  .1.1

מערכות הקיימות במועצה, הרחבתן והתקנת מערכות נוספות, בהתאם לדרישות ומפרטים  במסגרת 

 מכרז זה .

ה יתקין מערכות חדשות ויתחזק את המערכות הקיימות. בתקופת ההתקשרות של מכרז זה, הזוכ .1.2

 הבלעדית. ולהפחית את העבודות בהתאם להחלטת להגדיל או מזמין שומר לעצמו את הזכותה

המועצה, על פי שיקול דעתה, וכפי שפורט בנספח זה להסכם תקבע את הרכב המערכת הרצוי לה  .1.3

 וכמויות הציוד שיותקנו במוסדותיה. 

יובהר כי המפורט להלן בנספח זה קובע את המפרט הטכני, התקנים וכיו"ב לגבי כל עבודה ו/או שירות  .1.4

 אחרים אשר נדרשו במסגרת מסמכי המכרז לרבות בנספחים אחרים, גם אם לא פורטו בנספח זה. 

כרז מפרט טכני זה בנוי כמפרט מסגרת שמטרתו לקבוע מחירי ציוד ועבודות, לצורך ביצוע העבודה במ .1.5

 זה. 

כל אחת מהמערכות הכלולות במפרט הטכני תתוכנן ותותקן באופן מודולרי במטרה לאפשר למועצה  .1.6

לבחור לעצמה את המערכת הרצויה לה, החל ממערכת בסיסית ופשוטה וכלה במערכת מורכבת 

 ומתקדמת, כל זאת לפי הצורך. 

של כל פריט ציוד המופיע  הספק/ים הזוכה/ים ידרשו להגיש לאישור מוקדם של המועצה את הדגם .1.7

בכתב הכמויות )למעט המוקד( מלווה במפרט טכני מפורט. אישור הרשות יהיה תנאי לאספקת 

המערכת/החלקים. במידה שהדגמים יותקנו ללא אישור, יישא הספק בעלויות ההחלפה ובכל נזק שנגרם 

 לרשות בגין ההתקנה שלא אושרה.

 .17:00עד ו 07:30הזוכה יספק שרות בימי חול משעה  .1.8

מסמך זה מרכז את כל הדרישות לביצוע העבודות וההפעלות הנדרשות לצורך תחזוקה שוטפת  .1.9

 ומונעת, העתקות, תוספות והתקנות חדשות.

 המערכות במפרט זה כוללות:  .2

 אזעקה .2.1

 TVאינטרקום  .2.2

 אינטרקום שמע .2.3

 

 

 .מערכות חדשות , שיפורים ושדרוגיםדרישות להתקנת  .3

 

 אצ"ל קב"ט המועצה. CDRתכנון מפורט לאתר, הכנת ואישור  .3.1

 התקנה. .3.2

 תיאום פיקוח ומסירה. .3.3

 אישור חשבון כפוף לצו תחילת עבודה. .3.4
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 כללי .4

 ככלל כל המערכות הקיימות כיום ברשות פעילות ועובדות באופן תקין. .1

באתרי ימי עבודה  מיום הזכייה  יידרש הספק לעדכן את התיעוד הקיים  90במהלך תקופה של  .2

המועצה, במסגרת תיעוד זה תודבק מדבקה על כל רכזת גילוי פריצה עליה יירשמו במפורט כל 

 אזורי הגילוי. במדבקה יופיע לוגו החברה ופרטי התקשרות ודיווח בעת תקלה.

במסגרת הגשת ההצעה הספק מודע כי המערכות תקינות ופעילות. ברם, ניתנת לספק אפשרות  .3

במידה וירצה, עד מועד הגשת ההצעה. ההצעה תכלול החלפת כל  לבצע בדיקה לכל המערכות

 הנדרש  במידה ויידרש. 

 כל העבודות ואו ציוד חלקי חילוף שיסופק יהיה עפ"י דרישות המפרט הטכני כמפורט במפרט זה. .4

 

 תחזוקה מונעת, טיפול וביקורות .5

וח לכל מערכת בנפרד, הכולל חודשים טכנאי מוסמך יבצע ביקורת מקיפה לכל המערכות וינפיק ד 6אחת ל 

 אישור תקינות.

 הביקורת תכלול:

בדיקה פונקציונלית של כל הפריטים במערכת )רכזת לוח מקשים, סוללות בפריטים אלחוטיים,  .5.1

 מצברים( במידת הצורך החלפת כל פריט לרבות סוללות ומצברים ללא עלות נוספת.

 פריט שיוחלף יותקן במקומו פריט חדש בלבד. .5.2

 שלמות הפריט –ואלית בדיקה ויז .5.3

 ירידה בביצועים. –תפקוד הפריט והפעלתו  .5.4

 בדיקת כבילה, חיבורים וקורוזיה. .5.5

 בדיקת תשתית ואיטומים לפרטים ולמובילים. .5.6

 ניקיון קופסאות בקרה, ארונות ציוד, בקרים וכיו"ב. .5.7

ימים מלו"ז זה תגרור  10הספק יכין לו"ז לביצוע הביקורות הכולל תאריך ושם האתר. סטייה של  .5.8

 .10סעיף  SLAקנסות כמפורט בנספח 

 3ולתקופה של  24/7מובהר בזאת כי מחירי היחידה יכללו התקנה שרות ואחריות לכל מרכיבי המערכת ל  .6

 שנים מיום ההפעלה והמסירה וכן הפעלה והדרכה.

מהשירות ומההתקנות יידרשו מעת לעת לבצע העתקה )כולל פירוק והתקנה( של פריטים ואביזרים כחלק 

 שיחויבו ע'"פ מחיר המחירון.

ציוד שווה ערך או  ,או שווה ערך מאושר מראשאו ריסקו  אסוג מערכות האזעקה שיותקנו יהיו מסוג פימ

 שווה איכות באישור מראש מוקדם בשלב ההבהרות ובכתב.
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II.  מערכת גילוי פריצה  -  1פרק 
III.  

יש להציע מערכות תוצרת פימא או ריסקו בלבד,  ציוד שווה ערך או אזורים   128גילוי פריצה   IPרכזת  .1

 שווה איכות באישור מראש מוקדם בשלב ההבהרות ובכתב.

 אזורי גילוי. 128הרכזת תנהל לפחות  .1.1

 אינטגראלי. IPהרכזת תסופק עם כרטיס רשת  .1.2

 שני אזורי טמפר מובנים בכרטיס הראשי . המערכת תכלול .1.3

 לרכזת תהיה אפשרות הגדרת כל אזור לשימושים הבאים: .1.4

 השהיית כניסה / יציאה  .1.4.1

 אזור מושהה  .1.4.2

 אזור מותנה  .1.4.3

 אזור נגרר  .1.4.4

 אזור מיידי  .1.4.5

 הפעלת אזעקה שקטה/ רועשת  .1.4.6

 שעות ללא הפעלת סירנות אך עם דווח למוקד 24אפשרות לבקרה   .1.4.7

 ולילה.אפשרות תכנות יום  .1.5

בזמן  ON LINEאביזרי הגילוי יחוברו עם נגדי סוף קו , המערכת תדווח למוקד על קצר/נתק מיידי  .1.6

 אמת.

 הרכזת תאפשר חיבור למוקד בתקשורת מתוך קופסת הבקרה בערוצים הבאים : .1.7

 (  GPRSקווי / סלולרי / רדיו / רשת קווית / רשת סלולרית )  .1.8

בלתי מחיקים      )לא  500חרונים ללא  מגבלת זמן מתוכם אירועים א 1000הרכזת תכיל  זיכרון ל  .1.9

 תלויים באספקת מתח (.

 דרך קווי בזק או דרך משדר סלולרי . –בשני אופנים   SMSהמערכת תאפשר קבלת הודעות  .1.10

הרכזת תכיל מודול בודק קו טלפון אינטגראלי פעיל שיחובר למוקד באמצעות משדר אלחוטי ו/או  .1.11

 טת היועץ.מודם סלולארי ע"פ החל

 .ON LINEלרכזת תהיה אופציה חיבור מדפסת   .1.12

 לרכזת לא תהיה הגבלה על נטרול אזורים ידני או אוטומטי. .1.13

כל נטרול יבוטל אוטומטית לאחר מחזור דריכה בודד של המערכת וזאת כדי למנוע מצב שבו  .1.14

 יישאר אזור מנוטרל זמן ממושך.

 למוקד. כל דריכת מערכת עם אזור מנוטרל, ידווח אוטומטית .1.15

 בעת חוסר רשת חשמל הרכזת תדווח מיידית למוקד. .1.16

במידה וסוללות החירום התרוקנו למצב שבו  אין המערכת יכולה לפעול באופן תקין תפסיק  .1.17

המערכת את פעולתה, תשמור בזיכרון נפרד את מצב פעולתה האחרון ועם חידוש זרם החשמל 

 תחזור הרכזת לפעול במצב האחרון שבו הייתה.

תבדוק באופן אוטומטי כל שעתיים את המצברים בעומס מלא, ובכל מקרה של תקלה הרכזת  .1.18

 תדווח למוקד.

 הרכזת תדווח למוקד על כל כניסה לתפריט טכנאי בלי קשר למצב המערכת דרוכה / מנוטרלת . .1.19

 ניתן יהיה לבצע בדיקה מלוח המקשים בכל רגע נתון. .1.20

 מדורים )תת מערכות(. 16אפשרות חלוקת הרכזת ל  .1.21

 לוחות מקשים. 8פשרות לחיבור א .1.22
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 (ON/OFFאינדיקציה בכל לוח מקשים על מצב המדורים ) .1.23

 קוד הטכנאי והקוד הראשי ימסרו לנציג ממחלקת הביטחון במועצה.  .1.24

הרכזת תתוכנת לדריכה אוטומטית לתת מערכת בשני אופנים פסיבי ) שעה קבועה ( ואקטיבי )  .1.25

 המזמין.בדיקת אזורים סגורים (   ע"פ דרישת 

 למוקד . Prealarmהרכזת תכלול אפשרות להודעת אירוע  .1.26

 הרכזת תאפשר הצגת הודעה אקטיבית ללקוח על הצורך בביצוע בדיקת תקינות שנתית. .1.27

 חייגן .2

 . CONTACT IDכדוגמת ה   חייגן המוקד  יעבוד בפרוטוקול .2.1

 תאפשר את ביצוע הפעולות הבאות : CONTACT IDשיטת תקשורת   .2.2

 הודעות שונות למוקד. 960העברה עד  .2.3

 האזורים. 128העברת מידע נפרד על כל אחד מ  .2.4

 העברת מידע על כל מדור .2.5

 העברת כל סוגי האירועים: .2.6

 אזעקה .2.6.1

 תקלות מערכת .2.6.2

 פתיחה /  סגירה .2.6.3

 נטרול אזורים .2.6.4

 בדיקה ובקרה .2.6.5

 פתיחה /  סגירה לתת מערכת .2.6.6

 צופר חיצוני משולב נצנץ  .3

 צופר פנימי יותקן בתוך המבנה וללא נצנץ.  .3.1

 מטר ויעוגן  ע"י בורגי ג'מבו. 4הצופר החיצוני בגובה של לפחות   .3.2

 מטר. 1דציבלים במרחק  110עוצמת הצופר תהא   .3.3

החיצוני  יותקן בתוך קופסאות מאושרות תקן, קופסת הצופר תמוגן ע"י טמפר נגד פתיחה  הצופר  .3.4

 ועקירה.

 הבהובים בדקה. 30-50של  וואט לפחות. הנצנץ יהבהב בתדירות 5מנורת הנצנץ תהיה בהספק של   .3.5

 

 גלאים .4

 גלאי משולב פסיבי, מיקרוגל ואנטי מסק    .4.1

 מטר. 15שטח כיסוי הגלאי   .4.1.1

 שעות.  24אינדיקציה פתיחת טמפר באזור   .4.1.2

 .4 -1מרווח פולסים   .4.1.3

 אפשרות לברירת הפעלת לד.  .4.1.4

 מטר. 2.00ל  0אפשרות כיוון טווח חסימה בין   .4.1.5

 טכנולוגיה אנטי בלוק נגד חסימה רחוקה.  .4.1.6

 אנטי מסק על טכנולוגיית המיקרוגל ולא הא.א.  .4.1.7

 אזורים נפרדים )מסק, גילוי וטמפר(. 3הגלאי יחובר ל  .4.1.8

 גלאי א.א פסיבי חיצוני אנטי מסק  .4.2

 מטר. 25מטר,  15שטח כיסוי הגלאי :  .4.2.1

 גלאי דואלי כפול א.א. פסיבי ומיקרוגל. .4.2.2

 אנטי מסק אקטיבי )א.א(.  .4.2.3
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 טמפר וגלאי זעזועים. .4.2.4

 .LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .4.2.5

 שעות. 24אזור אנטי מסק יחובר לאזור  .4.2.6

 אזורים נפרדים )מסק, גילוי וטמפר(. 3הגלאי יחובר ל .4.2.7

 

 מטר 50גלאי א.א. אקטיבי )דו קרן כפול( טווח גילוי עד  .4.3

הכמויות בעל שתי קרניים כפולות גלאי א.א. אקטיבי לטווחים שונים עפ"י הנדרש בכתב   .4.3.1

 בלבד. OPTEXאו  TAKEXתוצרת 

 מטר. 50טווח הגילוי עד  .4.3.2

 הגלאי לא יושפע מפגעי מזג האוויר.  .4.3.3

 הגלאי לא יושפע מהפרעות מגנטיות.  .4.3.4

 ".IP66הגלאי יותאם להתקנה חיצונית "  .4.3.5

 במידה ויותקן בתוך עמוד הגלאי יותאם בעמוד המסתיר את מיקומן המדויק של הקרניים.  .4.3.6

עמוד להתקנת הגלאי יהיה מבנה מתכתי מגולבן וצבוע בצבע חיצוני קלוי בתנור בצבע שחור   .4.3.7

מטר ויכלול מעטה סמוי להסתרת מיקום הגלאים, כל המכלול יהיה  1.80מטר עד  1.60בגובה 

 .TEMPERלל מיגון מוגן אנטי ונדל כו

 הגלאי יופעל אך ורק בחיתוך של שתי קרניים.  .4.3.8

 .SOMESEC -ל SOMESEC -לגלאי תהיה אפשרות כיוון מהירות תנועה מ  .4.3.9

 .VDC12-18הגלאי יעבוד בתחום מתחים של   .4.3.10

 .H.S D.E.O.Lקו הגלאי יוגן ע"י נגד בקו בתצורת  .4.3.11

 חבלה באף הגלאי ובעמוד הגלאים. TEMPERהגלאי יכיל  .4.3.12

 מנגנון אוטומטי לשליטה על עוצמת הקרניים ושליטה ידנית על מהירות התגובה. .4.3.13

 הגלאי יהיה  בעל הגנת ברקים. .4.3.14

 כיוון תדרים לביטול הצלבת משדרים למניעת אזעקות שווא. .4.3.15

 תדר משתנה. .4.3.16

 טכנולוגיית מודולציה כפולה. .4.3.17

 

 מעלות  360גלאי א.א פסיבי תקרתי  .4.4

 מטר. 3.6ה התקנה של מטר בגוב 10.8שטח כיסוי שטח הגלאי :  .4.4.1

 גלאי דואלי כפול המבוסס על מיקרו מעבד. .4.4.2

 מעלות.  360שדה ראיה  .4.4.3

 .LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .4.4.4

 טכנולוגית גילוי כפולה. .4.4.5

 

 

 מפסקים מגנטיים לדלתות / חלונות / פתחים/ מכסים ושערים .4.5

 המפסקים המגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, חלונות פתחים וכו'.  .4.5.1

 האלמנט המגנטי יותקן בכנף, והאלמנט המתג יותקן ע"ג המשקוף.  .4.5.2

המגעים המגנטיים יהיו מסוג מפוצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול ע"י הצמדת    .4.5.3

 (. S.Hמגנט חזק ) 
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המפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות, שערים ומכסים עשויות עץ, זכוכית ומתכת.  נגד   .4.5.4

 סוף קו, יותקן בצמוד למפסק.

ובמשקוף יש להשתמש במגנט כבד(  -)במקום בו לא ניתן המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנף, .4.5.5

ויותקן כך שלא יהיו חוטים גלויים בין המפסק לצנרת. ההתקנה לא תאפשר גישה ונטרול 

המפסק מכל אחד מצידי הדלת. בהתקנה גלויה וחיצונית יכלול כבל הגלאי צינור מגן 

 שרשורי מנירוסטה.

 מ"מ. 10סימאלי בין המגנט למגעים, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על המרווח המק  .4.5.6

 פתיחה וסגירה מהירה של מכסה או דלת תגרום להתראה.  .4.5.7

 לא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת במצב נעול.  .4.5.8

מיקום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך תיאום והוראות המפקח   .4.5.9

 באתר.

 מחזורי עבודה. 1,000,000ובעלי אורך חיים של  ULן המפסקים יהיו בעלי תק  .4.5.10

ויתאימו לטמפרטורת עבודה:     DUTY  HEAVYמפסקים להתקנה חיצונית יהיו מסוג   .4.5.11

C º60 - C º10-. 

 .TEMPERתיבות החיבור וצנרת המגן יהיו מתכתיים ויכללו הגנת   .4.5.12

IV.  

 GPRSמשדר סלולארי   .5

 בפרוטוקול סטנדרטי.המשדר יאפשר העברת הודעות ברמת אזור למוקד  .5.1

 המשדר יהיה בעל ספק מתח עצמאי ומצב עצמאי. .5.2

 למנויים. SMSלמשדר תהא היכולת להעברת הודעות  .5.3

 מצבים: 3המשדר יאפשר עבודה ב .5.4

  משדר בערוץ הסלולר בלבד  –ראשי 

  משדר רק בתקלה בערוץ הקווי  –גיבוי 

  משדר במקביל לערוץ הקווי  –מקבילי 

 ד למוקד.המשדר יקבל מספר מנוי נפר .5.5

 תתאפשר התקנת המשדר בתוך קופסת הבקרה. .5.6

 תקשורת וקליטה סלולארית. SIMמאפשר בדיקת תקינות לכרטיס  .5.7

 

 לוח מקשים להתקנה חיצונית .6

, עם פתח קפיצי לשימוש  לוח IP65לוח המקשים יותקן וימוגן בתוך קופסא מפוליאסטר משוריין, 

 ס"מ לפחות, לרבות טמפר עקירה. 30X20X25מקשים,  במידות חיצוניות  

 

 מרחיב ומצבר. 8/16ספק כח חיצוני כולל מפצל זרם ל  .7

 אמפר למערכת האזעקה יותאם לעבודה מול הרכזת.  3ספק מתח חיצוני  .7.1

 .8/16מפצל זרם ל  .7.2

 וולט. 9 –מתחת ל  –שעות על נפילת מתח רשת ו/על סוללה חלשה  24הספק ידווח למוקד  .7.3

 שעות. 24רכת הפריצה באזור האינדיקציות יחוברו למע .7.4

 אמפר.  7בספק יותקן מצבר  .7.5

 קופסת הספקים תמוגן ע"י טמפר נגד פתיחה ועקירה. .7.6

 אזורים. 8/16הספק יכלול מרחיב אזורים ל  .7.7
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 מ"מ 3.5ארון פלדה  .8

הקבלן  יספק ארון מתכת להגנת הרכזת כל הציוד הדרוש לאמור: רכזות בקרה, מרחיבי  אזורים,  .8.1

וני, משדר מוקד, כרטיס ממסרים וממשקים חיצוניים, להפעלות חיצוניות וכל ספקי כוח חייגן חיצ

 אביזר הנדרש להפעלת המערכת. 

שורות של מהדקים מקצועיים) קרונות(  כדוגמת המהדקים בלוחות חשמל  2הארון יצויד ב  .8.2

 ופיקוד.

מוגן רתק. הארון יהיה מוגן בפני פתיחה וזעזועים )מגנט  מ"מ 16הארון ינעל באמצעות מנעול  .8.3

 תעשייתי וסנסור(.

ס"מ ויכלול גב מתכת. הארון יחובר לקיר  60ס"מ עומק  200ס"מ גובה  180ודל הארון יהיה: רוחב  .8.4

 ס"מ לפחות.  10בורגי ג'מבו  8באמצעות 

 אוורור הארון. .8.5

הארון, כאשר פתח כניסת אוויר יהיה פתחים. פתח אחד מכל צד של  2הארון יאוורר באמצעות 

בחלקו התחתון של הארון ופתח יציאת האוויר יהיה בחלקו העליון של הקיר הצדדי הנגדי. הפתחים 

יהיו חלק אינטגראלי של הארון וימוגנו באמצעות מסנן ייעודי למניעת כניסת אמצעים שיגרמו לנזק 

יציאת האוויר תותקן ונטה מבוקרת  מכוון )כגון צינור מים וכיו"ב(  זוחלים וחרקים בפתח

מעלות צלסיוס, תועבר אינדיקציה  45מעלות.  מעל  40טמפרטורה. המאווררים יכנסו לפעולה ב 

למוקד. הארון יצויד בתאורה פנימית. הקבלן יבצע את תכנון החשמל, חלוקת המתחים ללוח 

 .החשמל ולאמצעים

 ארון מס"ד .9

יוורים, פנל שערות, פנל חיבורים וכל הנדרש לחיבור כולל פנלים ע U32בגובה  19ארון מס"ד " .9.1

 והפעלה קומפלט

 תשתית המערכת .10

 מטר. 15התשתית תהיה ייעודית למערכת האזעקה בלבד אשר תיפרס ותסומן כל  .10.1

, תוצרת חברת טלדור 0.5בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .10.2

 לתנאי חוץ. NYYאו כבל חיצוני 

 .RFI -ו  EMIתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות תש .10.3

כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ ובתוך קופסאות פלסטיק  .10.4

 אטומות  שיקבעו לקיר ויסומנו " מערכת פריצה".

סכמה ורטיקאלית של המערכת.כל הכבלים יהיו מוגנים קצר נתק,   AMהקבלן יגיש בתוכניות  .10.5

 וכך תוגדר  הרכזת.

למען הסר ספק הכבילה לא תימדד, קיים אומדן בכתב הכמויות, באחריות המציע לתכנן ולמדוד  .10.6

 את מהלך כבילתו.

 עמוד נירוסטה .11

לחיבור  מטר כולל בסיס 1-4אספקה והתקנת עמוד נירוסטה להתקנת גלאים פסיביים באורך  .11.1

 העמוד לקיר, או לחומה, או לגדר.

 עמוד פוליקרבונט .12

ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס  150אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט בגובה  .12.1

 לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה
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 מערכת אינטרקום  -  02פרק 

 מערכת אינטרקום 

 Pan codeפנל כניסה  .1

 ערכת דיבור ושמע. .1.1

 קיבורד )לוח מקשים( שיאפשר פתיחת הדלת. .1.2

 מוגן נגד ונדליזם. .1.3

 .IP67מוגן מים לתנאי חוץ  .1.4

 הפנל יהיה ממוזער במידותיו. .1.5

 בלחיצת המקשים ישמיע צליל אקוסטי לביקורת  .1.6

 התממשקות לבקרת כניסה לפתיחת הדלת. .1.7

 

 שלוחת אינטרקום פנימית .2

 השלוחה תהיה בעיצוב נאה. .2.1

 גבוהה. תכלול צלצול אלקטרוני בעצמה .2.2

 משולבת אפרכסת ודיבור ושמע ללא אפרכסת .2.3

 

 LCDפנל כניסה ראשי כולל צג  .3

 פנל הכניסה יכלול בתוכו מערכת דיבור .3.1

 לחצנים אנלוגיים ) לחצני שירות ( לקריאה ישירה  2אפשרות הוספה  .3.2

 הפנל יהיה ממוזער במידותיו. .3.3

 בלחיצת המקשים ישמיע צליל אקוסטי לביקורת  .3.4

 למנטים של מערכת בקת דלתות.תהיה אפשרות ממשק לא .3.5

 מנעולים חשמליים, יציאת מגעים יבשים לפונקציות שונות. .3.6

 מצלמה  .4

  .CCDיחידת מצלמה  .4.1

 תשתלב עם הפנלים החיצוניים.  .4.2

 קווים. 625רזולוציה גבוהה  .4.3

 מעלות לפחות. 60שדה ראיה  .4.4

 צמצם אוטומטי. .4.5

 לוקס. 0.5רגישות לאור לפחות  .4.6

  ללא צגפנל כניסה לדלת   .5

 יופיעו ספרות. LCDבפנל זה במקום צג  .5.1

 כל הפריטים זהים לחלוטין כמו  פנל עם תצוגה. .5.2

  שלוחת אינטרקום .6

 השלוחה תהיה בעיצוב נאה. .6.1

 תכלול צלצול אלקטרוני בעצמה גבוהה. .6.2

 לחצני שירות:  3 .6.3
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 לפתיחת הדלת. .6.4

 לקריאה לשומר / מאבטח. .6.5

 ליציאה יזומה לדלת מסוימת , לעמדת מאבטח / דירה. נוספת. .6.6

 שלוחת האינטרקום תכלול באזר ונצנץ מהבהב לצורך הגברת הצלצול וזיהוי הצלצול בכל שטח הגן. .6.7

 שלוחת אינטרקום טלוויזיה בצבע .7

 שלוחת האינטרקום תכלול מסך טלוויזיה .7.1

 שקוע  ) ישר עם הקיר(. 5של לפחות  " .7.2

 הפנל במגוון צבעים.  .7.3

  960*  234רזולוציה גבוהה לפחות  TFTהמסך יהיה מסוג   .7.4

 שלוחה פתוחה ) ללא שפופרת (. .7.5

 עוצמת דיבור שמיעה גבוהה. .7.6

 בנוסף היחידה תכלול: .7.7

 .AVכניסות  2 .7.8

 בורר ווידאו. .7.9

 לחצני שרות. 4 .7.10

 ווסתי תמונה, צבע. .7.11

 

 

 

 עבודות התשתית, חשמל ותקשורת:  -  03פרק 

 

 מובילים .א

לשימוש ע"י הרשויות עבורן צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה מהסוג המאושר  .1

 הם מותקנים:

 חב' "הבזק".  .1.1

 חברת החשמל.  .1.2

 משרד השיכון.  .1.3

כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח בגמיש וכד'. במידה ויש צורך  .2

הצינור באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו אביזרים אלה מקוריים המיועדים ע"י יצרן 

 לאותו צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור וכד'(.

יש לאטום כל חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת מים דרך ההיקף  .3

 החיצוני של איזור החדירה.

לי ( אולטרה ויולט בעV.Uקופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר עמיד בקרינת ) .4

לפחות. התקני פתיחת המכסה יותאמו לכלי פתיחה  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECתו תקן 

מיוחד ולא למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכתה ממקומה. הקופסא תסופק עם פלטת 

כל לפחות.  66IPכל החדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות אל מתכתיות לדרגת איטום  DINהתקנה ופס 

חרוט שיאפשר זיהוי מקור הזינה של  -קופסא תשולט הן על המכסה  והן בתוך הקופסא בשילוט בר קיימא 

 .TEMPERהקופסא. לכל תיבות התקשורת  תהיה הגנת 

 70"וולקן"   בעובי  קונסטרוקציות עזר יבוצעו מפרופילים מגולוונים בחום ע"פ מפרט גילווון של חב'  .5

 ו שאריות מתכת.  מיקרון לפחות ללא חודים א
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 ריתוכים ינוקו מ"שלקה" וישויפו עד לקבלת אחידות של פני השטח המרותך. .6

 70בעובי   477-001בכל נקודה בה יפגע הגלוון המקורי יש לבצע ניקוי וצביעה בצבע "צינקוט" של טמבור  .7

 מיקרון לפחות.

מ"מ לפחות ולחזקו בשני  8 בכל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר .8

הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצורה שתימנע חדירת גופים זרים או בוץ לצינור. באחריות 

הקבלן להחליף כל שרוול שימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות הנלוות עקב 

ש, סגירת התוואי והחזרתו למצבו המקורי החלפה זו יחולו על הקבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חד

 כולל תיקוני תשתיות, מדרכות, כבישים, צנרת וגינון(.

כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקרקע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן את הקצה  .9

ס"מ חרוט  30X20באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על כל קצה או לחילופין שלט נירוסטה 

ס"מ בקרקע, החלופה עפ"י החלטת המפקח  30X30X30המעוגן בלבנת בטון  2מותקן על צינור מגולוון "

 ומחיר הסימון כלול במחיר הצינור.

במידה ותסופק ע"י חב' החשמל במחסני החברה.  6" -ו 4צנרת/שרוולים לחב' החשמל. צנרת בקטרים " .10

 ולהתקינה בהתאם לתקנות חב' החשמל.הקבלן ידאג לקבלת הצנרת, להובילה 

קנים/שרוולים עבור בזק וט.ל.כ. יבדקו לכל אורכם בנוכחות נציגי בזק ע"י החדרת קונוס  בדיקה )סטנדרט  .11

בזק(. לאחר מכן יושחל בהם כבל משיכה סטנדרט בזק. קנים למערכת ט.ל.כ יהיו מסוג "סיליקור" בקוטר 

צנרת תסופק ע"י חב' הטלוויזיה בכבלים בתופים ועל הקבלן מ"מ המשמשים כסטנדרט בחב' הכבלים. ה 63

 להתקין את הצנרת בהתאם לתוכניות. אספקת הצנרת תסופק לקבלן באתר ע"י חב' הכבלים.

ועד  1" \3/4צינורות למערכת האבטחה יהיו צינורות מתכת עם תיבות הסתעפות ומעבר מתכתיות בקטרים " .12

 ס"מ. 40גולוונות כל .  התקנת הצינורות עם שלות חיזוק מ2"

  

   כבלים .ב

הקבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם הכבל, עובי  .1

 הבידוד, חתך המוליכים, סוג הסיכוך, )במידה ונדרש( והתאמתו לדרגות המתח הנדרשות.

על הבידוד החיצוני של כל הכבלים המשרתים מערכות חשמל השייכות לעירייה או לרשות המקומית יצוינו  .2

ס"מ, סוג הכבל,  100 -בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא יותר מ

 חתך המוליכים".

שתתגלה בו פגיעה בבידוד הן כבלים יותקנו בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל  .3

בבדיקה חזותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף במלוא אורכו. לא יאושר ביצוע תיקון 

 באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.

ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות כדוגמת כפר מנחם, נעלי  10ל קצות כל מוליכי הכבלים מחתך ע .4

ל תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלחיצה תבוצע בעזרת תותב משושה ע"י מכשיר הכבל יישאו הטבעה ש

 לחיצה הידראולי תקני.

גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה במקרה של פירוק  .5

 העמוד.

יו רציפים במלוא אורכם ויה c 90כבלים בתוך עמודי התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של  .6

 החל ממגש החיבור בתחתית העמוד ועד לפס המהדקים שבתוך גוף התאורה.

השלט  כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.  .7

 יכלול זיהוי הלוח המזין ומספר המעגל.

 .66IPכתית לדרגת אטימות כל חדירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מת .8
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 נקודת תקשורת קומפלט.  .ג

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.

 , השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזרים.Cat6Aכבל לתשתיות בתקן  .1

 /TIA התקן  המפורטות ב:  ותענה על כל דרשות  category 6Aתשתית התקשורת שתתוקן תעמוד בתקן  .2

ITU/ EIA 568B. 

 המיועד להתקנה חיצונית. AWG.23*4*2קשיח מסוכך  CAT7 רשתכבל  .3

 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .4

 .AWG.23המוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .5

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה, סימון, קידוחי  .6

 מטר. 90תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד למרחק של קיר, פתיחת 

 

 כבל מתח נמוך  .ד

 ", XLPE", עם בידוד "N2XYכבל, מסוג " .1

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .2

 תוצרת טלדור או שו"ע.  .3

, תוצרת חברת טלדור או כבל 0.5בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .4

 .CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100 Gigabit Ethernet for 15 metersתקשורת 

 .RFI -ו  EMIתשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .5

ה, סימון, קידוחי מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחל .6

 150קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד למרחק של 

 מטר, מעבר לכך ישולם תוספת בגין החלק היחסי למחיר היחידה.

 

 חפירות ויציקות

 משטח הבטון.בסיסי בטון יש לצקת בתבנית לכל גובה היציקה. אין להסתפק בתבנית על החלק העליון של  .1

 8ס"מ, ובבסיסי לוחות חשמל יש להתקין רשתות זיון מברזל בנין בקוטר  30X30X30 -מ -בבסיסים הגדולים  .2

מ"מ  4X40ס"מ מסביב לכל פאות היציקה. בבסיסים אלה יש לשלב פס מגולוון  10X10מ"מ בצפיפות של 

 -יציקה. היציקה תבוצע בבטון בס"מ מחוץ לפני המשטח  העליון של ה 40שירותך לברזלי הזיון ויבלוט 

תאורה יש להכין  .בבסיסים יש לשלב שרוולי חדירה גמישים בקשת מכסימאלית. בכל בסיס של עמוד200

 60 -כמינימום  שלושה שרוולי חדירה. השרוולים יצאו מבסיס הבטון בחלקו התחתון בעומק של לא פחות מ

 ס"מ מפני הקרקע.

ס"מ מפני הקרקע הסופיים.זר ברגי עיגון  15 -ע"פ מפלס סופי גבוה ב באחריות הקבלן לפלס את פני הבסיס .3

לעמוד תאורה יהיה מקורי ויותאם למידות החורים בעמוד. ברגי הזר יהיו מרותכים למסגרת מוכנה מראש 

ומגולוונת. לא יאושר ביצוע וריתוכים לברגים שלא יתאימו לעמודים. במקרה זה יהיה על הקבלן לסלק את 

 קת יסוד חדש במקומו.היסוד ולצ

 .KAPTIGEדגם  SOGEXIאחר התקנת ופילוס העמוד יש להתקין על ראש הבורג כיפת מגן כדוגמת ל .4

ס"מ מפני הקרקע.  בבסיסים תבוטן מסגרת  התקנה  30בסיסי הארונות לרכזות המיגון וללוח החשמל יבלטו  .5

רוולים שמורים מעבר לנדרש עבור ש 50%ללוח שתיוצר ע"י יצרן הלוח. בבסיסי הארונות יותקנו לפחות 

 כניסות הכבלים הידועות.

בריכות המעבר יהיו סטנדרטיות מתוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בריכות מוגנות מים עם צנרת  .6

 טון(. 25יציקה.   לבריכות יהיו מכסים כבדים )
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קטן מהתקן, יש לצקת  בחציות בין מערכות מים וביוב לחשמל ותקשורת בהם המרחק האנכי בין המערכות .7

 ס"מ על כל שטח החצייה. 15בין המערכות משטח בטון בעובי 

מ"מ עם ציפוי נחושת  19במקומות שיוגדרו בתוכניות, יותקנו אלקטרודות הארקה עשויות פלדה בקוטר  .8

מטר שיוחדרו לקרקע באמצעות פטיש חשמלי. על ראש האלקטרודה  6מיקרון לפחות, באורך  70בעובי 

ס"מ בקרקעית הבריכה.  10ס"מ עם מילוי חצץ בעובי  60ס"מ ובעומק  60כת בטון עגולה בקוטר תותקן ברי

על ראש הבריכה יותקן מכסה כביש כבד עם סימון הארקה משולב במכסה. מוליכי הארקה יחוברו 

 לאלקטרודה באמצעות חב' כבד מקורי של יצרן האלקטרודה.

 ס"מ. בחפירה יונח מצע חול מסונן    60ס"מ וברוחב עד  100חפירות יבוצעו בעומק  .9

כיסוי החפירה  ס"מ.  10ס"מ, על המצע יונחו הצינורות ומעל הצינורות מצע חול מסונן נוסף בגובה  10בגובה 

ס"מ מפני הקרקע יותקן סרט סימון סטנדרטי לכבלי תקשורת וכבלי חשמל. הידוק  30בשאר החפירה ובגובה 

צוע יתדות סימון לתוואי החפירה. המרחק בחפירה בין צנרת לחשמל החפירה ופילוס פני הקרקע כולל בי

 ס"מ לפחות. 20לצנרת תקשורת או בטחון יהיה 

  

 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 56חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 תמיכה טכנית 04 -פרק  

 
 אחריות, שירות ותחזוקה. .1

 

הקבלן הזוכה יספק אחריות כוללת לביצוע דרישות המפרט לכל המערכות נשוא ההתקשרות ובתוך כך  .1.1

לל כיוונים, תיקון תקלות, וכל שיידרש לפעילות מלאה ותקינה של כל המערכות, כוחלקי חילוף, רכיבים, 

לתקלות שנגרמו ע"י וונדליזם או כוח עליון. מודגש כי עבור ציוד, פריטים ועבודה ובמקרה של 

ונדאליזים, השרות יסופק בהתאם לנוהל זה אך המציע יהיה זכאי לקבלת תשלום מלא עבור ביצוע 

 עבודות אלו.

ופת האחריות תחל ממועד תום תקופת ההקמה ואישור המפקח, ולאחר שתוקנו כל התקלות, תק .1.2

הליקויים, הפגמים ו/או הבעיות שהתגלו במהלך תקופת ההקמה ואישור המפקח בכתב ומסירת 

 הפרויקט. משך תקופת האחריות יהיה חמש שנים וחודשיים. 

 יש לתת מחיר לשנת שירות בתום תקופת האחריות. .1.3

 קשר למערכות אחרות:  -חיצוניים  ממשקים .1.4

למען הסר ספק, על הקבלן הזוכה לטפל ולהבטיח פעילות תקינה ושוטפת של המערכת  .1.4.1

שהקבלן התקין, על כל רכיביה וכלל המערכות הנלוות לרבות כל הממשקים עם רשת המחשוב 

 של מערכות הביטחון שהותקנה בפרויקט.

יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, לשם איתור בכל מקרה של דיווח על תקלה, הקבלן הזוכה  .1.4.2

התקלה ותיקונה. הקבלן הזוכה יעריך שהתקלה נובעת מתקלה בתחום שאינו במסגרת מכרז 

זה , רק לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות במסגרת תחום פעולתו הוא. במקרה זה 

 הקבלן הזוכה יודיע על כך לנציג המזמין שדיווח על התקלה. 

ייב לשתף פעולה עם כל גורם המטפל בתחום של תשתיות תקשורת, ציוד הקבלן הזוכה ח .1.4.3

אקטיבי, מערכות מחשוב, תשתיות חשמל או מערכות אחרות שאינן נשוא מכרז זה, אך 

קשורות למערך השו"ב והתקשורת, לשם איתור ותיקון תקלה, בהתאם לדרישת המזמין, 

 הגורם הרלוונטי. לרבות הגעת טכנאי מטעם הקבלן הזוכה לאתר בתיאום עם 

הקבלן הזוכה יישא באחריות מלאה לטיב המוצרים הביצוע והשירות. כל נזק הכרוך בליקוי  .1.4.4

 בתכנון העבודה/ביצוע/המוצר או הנובעים מהם יתוקן/יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

אישור העבודה ע"י המזמין לא יפטור את הקבלן הזוכה מאחריות לשגיאות, טעויות, אי  .1.4.5

 ו ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.דיוקים א

חובת הקבלן הזוכה להתריע על כל בעיה ו/או מכשול אשר עלולים להשפיע במישרין או  .1.4.6

בעקיפין על הפעילות השוטפת והתקינה של המערכת והמערכות הנלוות בטווח הקצר המיידי 

 ובטווח הארוך.

שירות או תיקון יתבצע בלי להפריע כלל כל ביצוע עבודת ההספקה, ההתקנה והאחזקה,  .1.4.7

לפעילות המזמין ולפעילות התקשורת בהם. לפני התחלת העבודה הקבלן הזוכה יקבל מראש 

 את אישור המזמין לביצוע העבודות הנדרשות.

המערכת שתוקם תתוחזק עם אפשרות התחברות מרחוק ממערך השליטה והבקרה באתר  .1.4.8

 בתקלות על בסיס תשתית השליטה והבקרה. המרכזי לביצוע אבחון ראשוני וטיפול 

 הקבלן יציג את נוהלי הטיפול בתקלה כולל כללי אסקלציה הנהוגים אצלו.  .1.4.9

חודשים אשר יחלו ממועד  36הקבלן יספק למזמין שירותי אחריות, תחזוקה ושרות למשך  .1.4.10

ך תום שנת הבדק ולאחר שתוקנו כל התקלות, הליקויים, הפגמים ו/או הבעיות שהתגלו במהל

 שנת הבדק )להלן: "תקופת האחריות"(. 
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אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תחול על כל חומר, ציוד, חומרה, תוכנה פריט או פרט או  .1.4.11

עבודה  אחרת  שתסופק על ידיו בין אם הוא היצרן ובין אם רכש אותו מצד שלישי. הקבלן 

הדרישות על פי דין או על  לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות המזמין ועמידתו בכל יתר

 פי הסכם זה.

עם תום תקופת האחריות תהא למזמין אופציה להזמין שירותי תחזוקה ושרות, לתקופה ו/או  .1.4.12

)חמש( שנים. על התקופה  5תקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלו על 

 סכם התחזוקה.ו/או התקופות הנוספות כאמור לעיל יחולו הוראות מפרט זה והוראות ה

 מוקד תמיכה של הקבלן הזוכה: .1.5

, 19.00 - 8.00ה, בשעות -הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א .1.5.1

שעות  24.  מעבר לשעות פעילות אילו הקבלן הזוכה יעמיד כונן 13.00 - 8.00וביום ו', בשעות 

 ביממה.

באמצעות תוכנת ניהול קריאות והן לתמיכה המוקד ישמש הן לפתיחת תקלות ולמעקב אחריהן  .1.5.2

 תפעולית שוטפת. המוקד ישמש לפניות נציגי המזמין בין היתר בנושאים הבאים:

 דיווח על תקלה 

 תמיכה תפעולית והדרכה לנציגי המזמין המוסמכים לכך 

 טיפול בדרישות / תקלות / עדכונים 

 החלפת חומרה פגומה 

וכן לשמור ברשות מלאי חלפים מספק לצורך עמידתו  הקבלן מתחייב להעסיק כ"א מיומן ומוסמך .1.6

 בדרישות מפרט זה.

 

 זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות:

 

 

 שעות עבודה רגילות:

 ה' בין השעות-א'

 17:00-ל 08:00

לאחר שעות העבודה 

 הרגילות

 

 טבלת קנסות ואי עמידה 

 SLAב

תקלה המשביתה 

 שירות/מערכת חיונית

 שעות מקריאת 4תוך 

 השירות

שעות מקריאת  8תוך 

 השירות

 1,500אי עמידה בלו"ז 

 שקלים

שקלים על כל  1,000ועוד 

 שעות איחור 8

תקלה שאינה משביתה 

 שירות/מערכת חיונית

שעות מקריאת  24תוך 

 השירות

שעות  24תוך 

 מקריאת השירות

 1,000אי עמידה בלו"ז 

 שקלים

 8שקלים על כל  750ועוד 

 שעות איחור

באביזר  תקלה קלה

 בודד

שעות מקריאת  48תוך 

 השירות

שעות  72תוך 

 מקריאת השירות

 750אי עמידה בלו"ז 

 שקלים

 8שקלים על כל  750ועוד 

 שעות איחור

 

 "זמן קריאה": המועד בו הועברה הודעה ראשונה על התקלה לספק.
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התרחשה התקלה, "זמן ההגעה": השעה בה הגיע טכנאי מיומן מטעמו של הספק לאתר ולמערכת בה 

 האיתור והטיפול בתקלה החל.
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 נספח ג'
 

 קיום ביטוחיםנספח 
 

    
                                     

 לכבוד:
המועצה האזורית חבל מודיעין  ו/או הועדים המקומיים שבשטחם מתבצעת העבודה ו/או האגשח"ים שבשטחם 

 מנהליהם ו/או עובדיהםמתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או 

 ("המזמין")להלן: 
 

 

 

 בץ נפרד ומצ"ב בק
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 '1נספח ד

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________        ,לכבוד
  סניף: _______________                      המועצה האזורית חבל מודיעין 

 מיקוד: ______________        ,ג.א.נ
 ______________תאריך:         

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

מס'  פומבי( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
ערבים בזה  אנו אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה 13/2020

 .ש"ח 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים 

לה לעמוד למבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכו
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  .4

 ועד בכלל. 30/8/2020 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 לא תענה. 30/8/2020יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  30/8/2020לאחר יום 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .6

 

 בכבוד רב,              

 _____________________בנק :        

 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 61חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 '2נספח ד

 ערבות בנקאית לביצוע

 בנק: ________________       ,לכבוד
 סניף:_______________                   המועצה האזורית  חבל מודיעין 

 מיקוד: ______________       נ.,אג.
 תאריך: ______________       

 _____________ערבות בנקאית צמודה מס' הנדון:    

 ___ _______( לביצוע התחייבויותנו לפי חוזה מיום _המבקשים - _______ )להלן____פי בקשת __-על .1
לביצוע עבודות שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות ביטחון 

ש"ח( שלושים אלף ש"ח )_30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  טכנולוגיות במועצה
 (.הפרשי הצמדה -בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

מיד עם דרישתכם הראשונה  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
ופן כלשהו, או לדרוש את הסכום בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בא

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .3
 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת 

 במכתבנו זה : .4

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.-משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

 ,(המדד החדש - פי ערבות זו )להלן-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
יהיו  ,(המדד היסודי -כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 

הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק 
 במדד היסודי.

 ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                 
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 '1נספח ה
 

  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר
 
 

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

 

 _________________________ )להלן המציע אצל_________________________  -כ משמש אני .1
, לביצוע מועצה אזורית חבל מודיעיןפרסמה  אשר 13/2020מס'  פומבי(,  שהגיש הצעה למכרז "המציע" –

 .ובעבורו בשמו זה תצהיר מטעמו ליתן ומוסמך, "(המכרז" –העבודות נשוא המכרז )להלן 

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

 :זה בתצהיר .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "זיקה"בעל 
 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"

 Xלסמן  יש] למציע זיקה בעל וכל אנוכי,  במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני .4
 [: במשבצת המתאימה

 
 באוקטובר 31 -"ג התשס בחשון"ה כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא 

 לפיאו /ו 1991-"אהתשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי, 2002
 ;1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק

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

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5
      המציע על חלות לא 1998 -"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות. 
      חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9סעיף  הוראות 

   אותן. מקיים    

נדרש  המציע על חלות 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

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

 :(המתאימה במשבצת X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7
  והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 

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

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

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

 העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע .8
 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .9

_________ 
 חתימה         
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 אישור

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק
 
 

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 המציע ניסיון בדבר תצהיר
 

אני הח"מ, _______________________ המשמש/ת בתפקיד _____________________ אצל  .1
האמת, שאם לא כן המציע(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את  -___________________________ )להלן

 –אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 
  

הריני להצהיר כי המידע שנמסר על ידי במסגרת תצהיר זה משקף את ניסיון המציע. מבלי לגרוע מהאמור, הובא  .2
 לידיעתי כי  המועצה תהא רשאית לפנות לאנשי הקשר המפורטים בתצהיר זה לשם אימות הצהרת המציע.

 
 

 

בעל ניסיון, כקבלן ראשי, באספקת שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה  הריני .3
 ואילך.  2016בישראל לפחות, החל משנת ו/או גופים ציבוריים רשויות מקומיות  3ואינטרקום, עבור 

 
ת או גוף , שירות למערכות מנ"מ )לא כולל התקנות( עבור רשות מקומי2020 - 2017במהלך השנים  סיפקתי

 לפחות לא כולל מע"מ. ₪  80,000ציבורי אחד לפחות, בהיקף כספי של 

 

 להלן פירוט ניסיוני: 

גוף /שם רשות מס'
 ציבורי

תקופת 
הביצוע, 

פרוט השנים 
שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף ה
ההתקשרות 
חוזה אחד 

לפחות 
80,000  ₪
לא  לשנה

  כולל מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 
 דרישות תנאי הסף:

 

איש הקשר שם 
ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      

4      

 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 
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ניידות  2יום בשנה, הכולל לפחות  364שעות ביממה,   24קיים מערך שירות ואחזקה למערכות מנ"מהריני מ .4
  הטכני. בנספח המפורטים  SLAשירות בכדי לעמוד בתנאי ה 

למען הסר הספק, שירות קליטת הודעות, מענה אוטומטי או כל סוג מענה אחר שאינו על ידי מוקדן שביכולתו 
 .לא תיחשב כמענה מוקד שירות –לפתוח קריאת שירות ולזמן הגעת טכנאי לאתר באופן מידי 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_________ 
 חתימה         

 אישור

י ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כ
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 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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 3נספח ה'

 אישור מחזור כספי

 

 לכבוד

 מועצה אזורית חבל מודיעין

המוגש על ידי חברת ___________________   13/2020מס'  פומביהנדון: אישור מחזור כספי עבור מכרז 

 בע"מ

)לא כולל מע"מ( לשנה.  ₪ מיליון  של לפחות    2018 -ו 2017, 2016למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים 

 מערכות מנ"מ. המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי, עבור 

 ___________________ ₪. - 2016מחזור כספי של המציע לשנת 

 _______________ ₪. - 2017מחזור כספי של המציע לשנת 

 _ ₪._________________ - 2018מחזור כספי של המציע לשנת 

 חשבון רואה אישור

_______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף  לבקשת
בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה 

 על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

 בסכומים התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 אנו. מהותית מטעה הצגה"ל הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה וזאת שבהצהרה ובמידע
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים

בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר  לדעתנו
 .לעילניסיון והיקף עבודות בשנים 

 

   תאריך: __________

 

                              _________________ 

 בכבוד רב,                                                 

 רואי חשבון                                                
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 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 לכבוד 

 המועצה(  -מועצה אזורית חבל מודיעין  )להלן
 

 ג.א. נ.,

 מספרהמציע( במסגרת הצעתי במכרז  -זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן הצהרה
 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם  13/2020

 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה המועצה כי בזאת מצהיר הנני .1

 : כדלקמן  הקובע 1958 -"ח תשי( האזוריות)המועצות  המקומיות המועצות לצו)א( ב׳ 89 סעיף .1.1

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

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

 :הקובע המקומיות  ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של)א(  12 כלל .1.2

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

 :כי הקובע( חדש)נוסח  המועצות לפקודת 59 סעיף .1.3

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

 שהמועצה מהשירותים שירות קבלת בדבר לחוזה ופרט המועצה עובדי של הכללי בהסכם או שלו העבודה
 .מספקת״

 לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  בהתאם .2

 .שותף או סוכן  לו שאני מי לא ואף אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן: לי אין המועצה מליאת חברי בין .2.1

 ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר אין .2.2
 .בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של

 .ברשות העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין .2.3

 לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה כי לי ידוע .3
 .נכונה

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .4

 המקומיות המועצות לצו( 3)ב׳ 89 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .5
 התקשרות להתיר רשאית, הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 של ברוב המועצה מליאת לפיהן(, אזוריות)מועצות 

 .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד(, אזוריות)מועצות  המקומיות המועצות לצו' )א( א 89 סעיף לפי
 

 תאריך:_______________ 

 חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד
 

 ______אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור עו"ד : ___________
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  5נספח ה'

 
 מכרזב הצעות תצהיר בדבר אי תיאום

 

_______________ )שם מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב
(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים מציעה - המציע( )להלן

 כי:מצהיר בזאת בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית חבל  –  13/2020מס'  פומביתצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז  .3

 מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא התייעצות, מציע זו הוחלטו על ידי ההמחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה  .4

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

י כל גוף או אדם במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפנ
 הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או הצעה זו  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .10

 הגשת ההצעות.
 .ע עד חמש שנות מאסר בפועלאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגי .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא 
מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ רישיון 

שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את 
 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין

 

 

 

 

 'ונספח 
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 הצהרה בדבר העדר תביעות 

 הצהרה בנוסח זה תמסר בתום ביצוע עבודות התקנת המערכות וכן אחת לשנה, בתום כל שנת התקשרות 

 

 

 

שנחתם   13/2020מס'  פומבילחוזה מכרז כי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני

כל תביעות כספיות ולא תהיינה לי/לנו  י/לנואין ל ,לבין המועצה האזורית חבל מודיעין  מיום __________ נו/ביני

במלואה וכי המועצה משוחררת מכל חובה או התחייבות  נוללי/שולמה שבחוזה מהמועצה, כי התמורה  ו/או אחרות

 .נו או כלפי מי מטעמי/נו/כלפי

 

 

 :תוםלראיה באתי על החו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך           



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 70חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 'זנספח 

 של מהנדס בטיחותהצהרה 

 

 התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה  13/2020מס'  פומבימכרז שם ומס' המכרז: _

 שם הקבלן: _____________________________  

 שם מהנדס הבטיחות: _________________________________  מספר רישיון: _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת המכרז  .1
 כאמור בעבודה, ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית. 

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער לכל  .2
 מונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. הסיכונים הפוטנציאלים הט

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם, הן  .3
של העובדים, הן של עוברי אורח והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן להבטחת שלמותו של רכוש 

 להנחת דעתו.   -ם המלאה למזמין המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירת

הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיחות  .4
מתאימות, יהיו ערים להנחיות הבטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מצויידים 

 ודה.בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העב

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________
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 נספח ח'
 

  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך

 ,לכבוד
 (המועצה -)להלן  המועצה האזורית חבל מודיעין 

 א.ג.נ.,

 של ותחזוקה הפעלה, התקנה, אספקה  13/2020 פומבימכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 במועצה ואינטרקום אזעקה מערכות

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, מצהירים, 
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו  .1
 (.מסמכי המכרז - לן)לה

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו באתר שבו תבוצענה העבודות נשוא  .2
(, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, לרבות בדיקה העבודות - המכרז )להלן

, ן, איכותןשל העבודות, את כמות ובחינה מיוחדים של סביבתם, תנאי הקרקע, דרכי הגישה, כמויות וטיבן
, את שיטת ביצוע העבודות, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום ןטיב

 התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה של אמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת לבהתאם  .3
הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע את האמורים, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, 

העבודות ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז 
 (.התמורה ותנאי התשלום - ובכתב הכמויות )להלן

ביצוע העבודות לבעלי אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את  .4
כמפורט בהוראות למשתתפים  ,כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,הצעה אחרת

 .המועצהבמכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

ד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, ימים ממוע 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1
 ידכם.-יקבע עליכפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת  .5.2
 היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

לא יאוחר  -ידכם -הכל כפי שיקבע על -להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  .5.3
ידכם, ולבצען בהתאם לכל התנאים -ינתן עליימים מיום קבלת צו התחלת עבודות ש 7מתוך 

 שבמסמכי המכרז והחוזה.

ביניהם מבמועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם  ,להפקיד בידיכם .5.4
האישורים העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן העתקי כל  -

והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה וכן את הערבות הבנקאית להבטחת קיום 
 התחייבויותינו.

כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  ,הננו מצהירים ומתחייבים .6
תיחשב הצעתנו וקבלתה  ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל,-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

 ,ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה-על
 כמפורט במסמכי המכרז.

פי הוראות החוזה וכל -אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על
 המסמכים הכלולים בו.



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 72חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 
7.  

/ שיק  ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומיתכערבות לקיום  .7.1
פי הנוסח הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר -ש"ח, לטובתכם על 10,000על סך של 

שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -כולן או מקצתן  -כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע ימים ממועד  7

המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או 
התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד 

 הנ"ל. שיק/ולחלט את הערבותלכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה,  .7.2
שתעמוד בתקופה לכל תקופת ביצוע 30,000בסך של ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם 

חייבויותינו העבודות בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את הת
 כלפיכם.

אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע  .8
-. במידה ובמהלך תקופה זו נידרש עלהמועצהידי -להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 יחוי.ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל ד

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  -)במקרה של תאגיד(  .9
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-על

מוצהר ומוסכם, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה  .10
 ה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה.וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איז

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי יהננו מצהירים, כי אנו בעלי ידע ונ .11
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה יהננו עומדים בכל תנאי הנ

סיון ובמספר מתאים יש ובמצב תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נכל הציוד הנדר
 ביצוע העבודות.לצורך  ומספיק

12. _________________________________________________________________________ 
הצעת המציע: הצעתנו לביצוע עבודות הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף. אנו  מתחייבים לבצע את 
העבודות במחיר המוצע ליחידה, ללא שינוי כלפי מעלה/ מטה במחיר ליחידה גם במקרה של הקטנה/ 

העבודות  ידוע לנו כי התמורה תשולם ע"פ ביצוע בפועל וכי המועצה תתאים את ביצועהגדלה של כמויות. 
 למסגרת תקציבית קיימת

 
  ____________________ שם המציע

 
 _______________________ כתובת

 
 _______________________ תאריך

 
       __________________________ 
 חתימת המציע                       
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך כלשהו שימוש לעשות אין -"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 73חתימה + חותמת המציע: ________________           
 נוסח סופי - docx.ה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצהספקה התקנה הפעלא - 13-2020מכרז פומבי 

 כתב כמויות/מחירון
 

חובה על המשתתף למלא את כל המחירון ולנקוב בכל שורה בטבלה את המחיר הנדרש או לציין את הספרה  *
)חל איסור להותיר משבצת ריקה בטבלה(. משבצת שתיוותר ריקה, יראו את הקבלן כמי שהציע לבצע  0

ספר את אותו פריט ללא תשלום. על הקבלן למלא בכל שורה בטבלה הצעת מחיר אחת בלבד. מילוי מ
 הצעות מחיר בשורה אחת יוביל לפסילת ההצעה. 

מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי, הכוונה גם למוצר שווה ערך )שווה  **
 . תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר אושר מראש ובכתב על ידי המועצה במסגרת שאלות הבהרה

צוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי הצעות המחירים תכלולנה בי ***
 המכרז. 

כתב הכמויות )המחירון( בנספח ח' יוגש, בעותק מודפס וחתום בכל דף, עם טבלת יצרן ודגם ובעותק  ****
בקובץ( , דגם ומחירים.  PDFהכולל טבלת יצרן )עם הפניה ל  Disk on keyדיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח  

הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם עלולה להיפסל על הסף. בכל מקרה של סתירה בין כתב 
 ילקח בחשבון המחיר הנמוך. –הכמויות המודפס לכתב הכמויות בקובץ האקסל 

 *****     למען הסר ספק, התשלום לזוכה הינו ע"פ ביצוע בפועל.   
קה, התקנה, הפעלה וכל פעולה ו/או עבודה אחרת הנדרשת להפעלה מחירי הפריטים בטופס זה יכללו: הובלה, אספ

שנים, אשר כולל קלקולים ותקלות עד לתיקון  3 -מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שירות ואחריות ל
מושלם של הפריט/המערכת ו/או האביזר ו/או החלק. מחירי הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרים של  

 רות וונדליזם.גניבות, שבי
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעת המציע באשר לעלות שנתית בגין שירותי התחזוקה והתיקונים הינה הצעת 
. למציע הזוכה לא , כולל חלפים.מחיר גלובלית וזאת ללא תלות בהיקף השעות הנדרשות לביצוע השירותים בפועל

הגלובלית כפי שהתבקשה על ידו. בנוסף מובהר בזאת כי בעיתות תהיה כל טענה ו/או דרישה בדבר תוספת לתמורה 
כן מובהר בזאת  חרום יידרש המציע לספק שירות ללא שינוי בתמורה, הכל כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים

 . כי בסעיף התחזוקה נכללות כל עלויות הספק, לרבות תיקון ליקויים/חלפים וכיו"ב. לא תשולם תוספת כלשהי
 

יח'  תאור  
מחיר  כמות מידה

 יחידה

 סיכום
)מחיר 
יחידה 

 כפול כמות(

 דגם יצרן

             מערכת גילוי פריצה  1

אזורי  128רכזת גילוי פריצה עבור   2
        15 קומפ' גילוי 

        50 יח'  אזורים  8-מרחיב אזורים ל  3
        25 יח'  אזורים 16כנ"ל  4
        15 יח' בקופסאלוח מקשים חיצוני  5
        5 יח'  לוח מקשים נוסף להתקנה פנימית  6
        15 יח'  IPכרטיס תקשורת   7
        5 יח' ספק כח כולל מפצל זרם ומצבר 8
        30 יח'  מפסק מגנטי לדלת 9
        30 יח'  מפסק מגנטי חצי כבד  10
        5 יח'  מפסק מגנטי תעשייתי רצפתי  11
        15 יח'  צופר חיצוני מוגן כולל נצנץ  12
        15 יח'  צופר פנימי 13
        20 יח'  גלאי א.א. פסיבי פנימי 14
        100 יח'  כנ"ל אך תקרתי 15

גלאי  דואלי משולב מיקרו גל ואנטי  16
        30 יח'  מסק

        35 יח'  מטר גילוי 15גלאי פסיבי חיצוני עד   17
        28 יח'  מטר  20גלאי א.א. אקטיבי למרחק   18
        25 יח'  מטר 60כנ"ל  19
        30 יח'  מטר 100כנ"ל  20
        45 יח'  לחצן מצוקה קווי מוגן 21
        15 יח'  ארון פלדה ננעל עם רתק 22
            מערכת אינטרקום  23
        20 יח'  אינטרקום חיצוני אנטי ונדאלפנל  24
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        60 יח'  שלוחה פנימית עם אפרכסת 25
        20 יח'  ספק כח כולל מפצל זרם ומצבר 26
        20 יח'  אנטי ונדל TVפנל חיצוני  27
        60 יח'  שלוחה פנימית כולל מסך 28
        20 יח'  לחצן פתיחה 29
        20 יח'  יציאה  חיצונילחצן  30
        20 יח'  לחיץ חרום 31
        20 יח'  מנעול חשמלי 32
        20 יח'  מחזיר שמן מאסיבי 33
            תשתיות   34
            מובילים 35
        500 מ"א PVC 23צינור " 36
        300 מ"א 29כנ"ל  37
        250 מ"א 25כנ"ל  38
        100 מ"א מ"מ 32כנ"ל  39
        250 מ"א מ"מ 22שרשורי מתכת  40
        350 מ"א מ"מ 25שרשורי מתכת  41
        350 מ"א 50יק"ע  42
        300 מ"א 10X20גודל  PVCתעלת  43
        300 מ"א 60X40גודל  PVCתעלת  44
        200 מ"א ס"מ 40X60תעלת פח  45
        150 מ"א ס"מ 120X60תעלת פח  46

כבל מתיחה מפלדה, כולל אביזרים   47
        400 מ"א להתקנה .

            מוליכים וכבלים 48
        300 מ"א 1.5*5ועד  1.5*3כבל חשמל  49
        100 נקודה CAT6Aנקודת תקשורת בכבל תקן  50

נקודת חיווט פנימי/חיצוני בכבל   51
        500 נקודה 6005פיקוד 

            עבודות עפר, תשתית ובינוי 52

53 
כולל  60רוחב  100חפירה בעומק 

    350 מ"א החזרה לקדמות ופינוי פסולת
    

תוספת פרוק והחזרת אריכי מדרכה,  54
        250 מ"א כורכר אספלט,

        500 מ"א חפירת ידים  55
        2 יח' ס"מ,  80שוחת מעבר,   56
            שרות שנתי  57

58 

ת וואחריות למערכ תחזוקה  שרות
)כולל מערכות שמסופקות  תוקיימ

במהלך שלוש השנים  – ע"י הקבלן(
 הראשונות להתקשרות 

   3 שנה 

  

 
 

    
  

            סה"כ לא כולל מע"מ 60
            17%מע"מ  61

            סה"כ כולל מע"מ 62
 

  ____________________ שם המציע
 
 איש קשר __________________נייד טלפון  _______________________ כתובת
 _______________________ תאריך
       __________________________ 
 חתימת המציע                       

 וחותמת במקרה של תאגיד()חתימה        


