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 'אמסמך 
 

 ןצורדימה ק קומיתמועצה מ
   לניהול נכסים דיגיטליים  2020/03מכרז פומבי מס' 

 רןקדימה צו מקומית המועצה העבור 
 

 ותהזמנה להציע הצע 
 

רותי ניהול נכסים מתן שילעות "( מזמינה בזאת הצמועצהה")להלן:  קדימה צורןמית המועצה המקו
 המכרז.י מסמכפורט בכמל , הכדיגיטליים עבור המועצה

: )להלן li.zoran.muni-www.kadima :בכתובת מועצהשל ה נטרנטר האיבאת זהמכר יכמסמב ןיילע תןני

 .כי המכרזמסוש את מיש לרכה, הצעלשם הגשת רזים". כמ" תלשוני חתת"( צההמועאתר 

ועדכונים  יםנוישי ות,רבהה ,בותתשופרסום אחר  הצעהמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המבאחריות 
שיפורסמו עדכון ו ו/א בהרההתשובה ו/או כל  .להגשת ההצעות ןמועד האחרווזאת עד ל למכרז זההנוגעים 

 .את המציעיםבים מחייאתר ב

מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  כולל ₪, 300סך של על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 
, קדימה 1יעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב ההגנה תשלום רז. הל המכות במקרה של ביטולרב
את הקבלה בגין רכישת . 16:00-19:00וביום ג' בין השעות  08:00-13:00ה' בין השעות -ן, בימים א'צור

 .מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע

ות כל מסמך ו/או נספח הקשור רז לרבי המכמסמכ ס מאתר המועצה אתלאחר ביצוע התשלום, יש להדפי
 המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.למכרז, שיפורסם באתר 

ים הנדרשים עפ"י תנאי ת כל מסמכי המכרז, בצרוף כל המסמכאיא כל המעוניין להשתתף במכרז ימצ
 -צוין ליה מציע עימני זיהוי של המעותקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סהמכרז, בשני 

באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה,  ", אך ורק במסירה ידנית03/2020"מכרז פומבי מס' 

 22.3.2020מיום "( לא יאוחר משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1הרצל  חובבלשכת מנכ"ל המועצה, בר
או שלא באמצעות מכן ו/לאחר תוגש לא תידון הצעה ש למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.  12:00עד השעה 

 .הפקדה ידנית בתיבת המכרזים

 הצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.את ה

 עט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.מת לדרך אחראין לשלוח הצעות בכל 

 במשרדי המועצה. 13:00 בשעה 22.3.2020פתיחת ההצעות תתקיים ביום 

 ז.רככי המת במסמצויוות מספנו מפורטותהוראות 

 

______________ 

 יןקרן גרגב'        

 מועצהראש ה    
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 'במסמך 

 מועצה מקומית קדימה צורן
 

 03/2020' מס פומביז מכר
 דיגיטלייםכסים נול לניה

 קומית קדימה צורןממועצה ר עבו 
 

 אי המכרז  נת
  

 שרות תקהה יקרעי .1

ניהול  תירוקבלת שילת והצע בזאת "( מזמינהמועצהה")להלן:  צורן קדימההמועצה המקומית  .א
 . כי המכרזהכל כמפורט במסמ, ליים עבור המועצהנכסים דיגיט

ק של בוהפייסעמוד ניהול את היתר, בין ם לילותים כוירהשל, עיור לליות האממבלי לגרוע מכל .ב

ר עבו טגרםל עמוד אינסניהו, הקמת ור האינטרנט של המועצה, ניהול ותחזוקת אתצההמוע
ועריכת קמפיינים שונים עבור  בור המועצהל של מערכת ניוזלטר עהוינוה מהק ,המועצה

 ."(יםרותהשי" :ןהל)ל (ההתקשרות חוזהנספח א' ל) ירותיםשה במפרטוהכל כמפורט  המועצה,

 מועצה, אשר יאושר מראש ובכתב על ידי הרפרנט קבועעמיד לרשות המועצה וכה מתחייב לההז .ג
  .הזוכה עם המועצה שלהקבוע ה את איש הקשר ווהיצה ומועתן השירותים לאשר ירכז את מו

דדים על ימת שני הצתתה ביום חזה הינו לשנה אחת, שתחיל ה מכוח מכרזוזשל החוקפו ת .ד
החוזה  ופתתק אתיך להאר שמורה הזכות דלבב מועצהלמהאמור לעיל, וע לגר מבלי .הזהחו

לא תעלה על חוזה הופת קת לכ סך. מנהלק מאו חשנה  כל אחת בת נוספות תקופות ארבעב
  .יםשנ( 5)חמש 

ל ידי מתן בכל עת ע לבטל את ההתקשרות מועצהה זכותה שלוע בלפג יאין באמור לעיל כד .ה

  ה.הבלעדי, כמפורט בחוז היום מראש, הכל לפי שיקול דעת 30 ,הכוזבכתב להודעה 

לי בומ הינעי אות, לפי רדהעל י םחלקאת או  השירותים את לבצערשאית  מועצהה ,ןכ כמו .ו
כל טענה או תביעה או  מועצהה פיכליה תה אללזוכה ו ,הזוכהמאת  יםרותהיזקק להזמנת שיל

מצידו  הכלביצוע על ידו. הזו רותיםיששל ה םקו/או מסירת חלת ירי מסין אפיצוי בג זכות
הם ש ובמחירים לדרהנבמועד ובאופן  מועצהדרישות האם לבהת תיםשירוהע מתחייב לבצ

 .ועתהצ גרתבמסיב התחי

  .המציע מתחייב לספק את השירותים למועצה גם בשעת חירום, בהתאם להוראות החוזה .ז

 .שירותיםה זה ובמפרטוחסח הם בנויטרות מפורשקלהת ביחס ותוראיתר התנאים והה .ח

 ם במכרז  ריכוז התאריכי .2

 יכיםהתאר לותהפעי

 12:00עה בש 12.3.2020 שאלות הבהרה גשתן להוראחהמועד ה

 12:00בשעה  22.3.2020 רזכמות בת הצעשחרון להגד האעהמו

 13:00ה שעב 22.3.2020 ת ההצעותמועד פתיח
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 רזכבמהשתתפות תנאים מוקדמים ל .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםהכל ד בומעהע  תתף במכרז מצילהש רשאי .א

האחרון  השנים שקדמו למועד חמשת, במהלך חולפ אחתהינו בעל ניסיון של שנה ע ציהמ (1
 .לפחותאחת  תת מקומיבניהול נכסים דיגיטליים עבור רשו ,רזלמכ תולהגשת הצע

אתר אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם,  -ם צורך סעיף זה הינ" לסים דיגיטלייםכנ"
 יוזלטר.נ

 נאים טחת תוהב כדין קה שלאר העסזרים )איסודים וק עובבתנאי ח דמשעו מציע (2
בחוק עסקאות  פורט, כמ1987 -התשמ"ז ימום, מינכר וחוק ש 1991 -הוגנים(, תשנ"א 

 .1976 -ו של"יבוריים, התגופים צ

חוק לפי  ישותכל הדרעומד ב ,"מ וכןעמלצרכי  שה בתוקףוראישור עוסק מ למציע בעה (3
 .1976 -ל"ו(, התשות מסתשלום חובת ונובושת חכיפאיים )ציבורעסקאות גופים 

 את מסמכי המכרז. שרכש עמצי (4

לעיל,  קוביםסף הנתנאי הכל מוד בשת לעת, הנדראח טיתות משפל ישא שתה הצעת המציע
יע המצאת ההצעה למכרז.  ות שהגישהאותה ישעל שם  יהיו במכרזהנדרשים ל המסמכים וכ

לפניה זו, בין  נהאחת במע המהצע ביותר קיפיןישרין או בעבמ ורבשאי להיות מעאינו ר
 יע.צהמת של ברת בות חאו באמצע ,ת בעל השליטה בואמצעותו, באמצעוב

 שיש לצרף להצעה םמכיסמ .4

 :כים הבאיםהמסמ אחד מןשל כל  ד במקור,אח, לפחות י עותקיםתו שנעצכלול בהיכל מציע  .א

 יע.מצה ייד מה עלכשהיא חתו ,זה למכרז ג'מסמך כ סח המצורףעת המחיר בנוצה (1

 סמכימל המצורף, בנוסח 1976 -"ו קאות גופים ציבוריים, התשלי חוק עסתצהיר לפ (2
 .הז למכרז' ד ךמסמרז כהמכ

, על לעיל (1))א(3 פיםבסעיהסף  איבתנ כנדרש ,הסףבתנאי  המציע עמידתבדבר הרה צה (3
 .למכרז זה' ה מסמךגבי 

נוסח המלצה להם סופקו שירותי ניהול נכסים דיגיטליים, בהתאם ל לקוחותהמלצות מ (4
 .)המלצה אחת לפחות מרשות מקומית( למכרז זה מסמך ו' - מלקוח

 בנוסח ,מית ו/או לחבר מליאת המועצהעצה המקומוה בדקרבה לעו רדבר העדה בהרהצ (5
 .למכרז זה 'זך מסמ

מסמך  נוסחדין בר על ידי עורך שחתום ומאומאת המציע ת בדבר היעדר הרשעו רתצהי (6
 .זהלמכרז  'ח

 . למכרז זה 'טמסמך ח וסרז בני המכפת מסמכשילחאישור בדבר הסכמה/ אי הסכמה  (7

ובדים תצהיר רו"ח חשבון בדבר כמות הע -ים שרה עובדעמככל שהמציע מעסיק למעלה  (8
 . במציע

ך אישור מרואה חשבון מוסמ, מות מע"נולטשה מאת שעוסק מור דתתעוהעתק ת צאהמ (9
ד פקיטעם קור ממס במ יל ניכוישור עוא ל ספרים כחוקמנהומה כי הינו יד השו מפקא
 ."ח(י עו"ד/רומאומת ע" רולמקר עתק מאוש)מקור/ה שומהה
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 מספרי הרשם ותהגשת ההצעלהאחרון ני למועד יצרף פלט עדכ ,ידתאג הינוציע מהם א (10
פרטי  תאימורו"ח ל /ל המציע, וכן אישור עו"דש שפטיתמה לאישיות אםהתב ונטי,לוהר

 ד. גימה של התא, זכויות החתיהתאגיד

 .(בלבד מועצהה תרמא)סמכי המכרז משת רכי עלה דהמעיקבלה  (11

מים ו, כשהם חתוכאלשו נע אכן, ככל שעצהומו בידי האסמכי ההבהרות שהוצממ עותק (12
 בידי המציע.

 מת המציעמים בראשי תיבות וחותחתום, וילוצ רקים, מקועתה בשני רזמכהי כל מסמכ (13
 וד.עמ בכל

 . למכרז זה 'י מסמךכפת צורהמ המסמכיםת ברשימורטת גם ם הדרושים במכרז מפהמסמכירשימת 
  מכים.המס שימתבר יהםאת מספר ושי המסמכים שיוגבגעל  לסמן עיעל המצ

פסילת ל בסיס שמשל וללע, ללעיטים המפור םיורו האישצירוף מסמכים ו/א אי כי ,יובהר .ב
 ם.המכרזיע"י ועדת  ההצעה

 

 רשדנ, מוגבל קףתו ליעב הינם ליעדל רטיםהמפו כיםמסמה בו מקרה בכל כי, במפורש מובהר .ג
 . יןניהע לפי, כהארהה/הוזחה תקופת לכ במשך וכן ההצעה הגשת במועד םיתקפ ויהי אלו כי

פרטים ע מהמצידרוש לור ולחק י,הבלעדדעתה ול יקש פי, על תלפנו שמורה הזכות מועצהל .ד
 סיונוינירותו, כשהוכחת ידרש לישמסמך ו/או  דעמיכל להציג וו עתדבר הצוהבהרות ב

"ב וכיו זררותים נשוא המכצוע השיו לביתמאתוה יתננסהפיותו איתנ מומחיותו, ,עיקצוהמ
א ות מלא מועצהלמסור לב ייח יהע יההמצי. ו על ידו להצעהצורפ אם לא, אף המלצות( רבות)ל
מסור המציע יסרב לבמקרה בו תה. להנחת דע ושרדות שנרטים וההבהרמסמכים, הפה ע,דימה

ניה ואף ראות עי לפיות נקמסיק להס מועצהית הרשא ,כאמור אכלשהויתוח או נ הסבר ,ךמסמ
  ההצעה. לפסול את

 עהמצירות והצה ת ההצעה הגשפן וא .5

רדת מיתר חלקי ורה ונפגס , במעטפהמסמך ג' -מטעמו  על המציע להגיש את ההצעה הכספית .א
". חוברת הצעה כספית -03/2020מס' מכרז פומבי המילים: " ההצעה כשעל גביה יירשמו

, עה הכספיתצהה למעטהמכרז כולה ובשלמותה, לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ו
 ".זי המכרמסמכ -03/2020מס' מכרז פומביעם המילים: " תדה נפריוגשו במעטפ

 .ספית של המציעכי המכרז כל פרט הקשור להצעה הכול במעטפת מסמלכליובהר, כי אין 

". 03/2020מס' מכרז פומבי את שתי המעטפות הנ"ל המציע יכניס למעטפה אחת עליה יירשם "
 או כל סימן זיהוי של המציע./נ"ל כל כיתוב שהוא וגבי המעטפות ה פרט לכך, לא יצוין על

 .היפסלל עלולות ליעלמכרז כאמור הכנסו למעטפת הצעות שלא יו

  - ג' ךמסמבט ורפמכ מתן השירותיבעבור  על ידו וקשתמבה יע לציין את התמורההמצעל  .ב

 סוגיאחד מלכל  ביחס ("ממע לא כולל) יםמחירבאופן של הצעת , המציעם המחיר מטע הצעת
 .פיעה במסמך ג'בלה המובטתים המפורטים רוהשי

לגביהם כי לא ינוקדו במסגרת  ם אשר צויןיחס לסעיפיש הצעת מחיר גם ביובהר כי יש להגי
 .הצעת המחיר בדיקת

על  שימולאו וייחתמו יו, המהווים לאחרחפסנ ה על החוזה ועלמחתיעות באמצ, תוגשצעה הה .ג
 "(.הההצעלן: "להל ו)לעי המציעשל את הצעתו  ע,יצתימה של המהחשה מורידי 
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על פיהם השלמות הנדרשות הוחים הנלווים כל הנספוף ירצבוהחוזה, י המכרז , תנאהזמנה .ד

 .ציעת המיב אח המחיהנוס הינם "(,זהמכר מסמכי" ד:יחן, בלה)ל

 ךמהגורם המוסעות צדף באמ בשולי כלצרופותיו,  לע מכרזה ל מסמכיל כעם על המציע לחתו .ה
של מה חתי ל שנדרשתע(. ככעם המציתימה מטהח ורשהנו, מיי)דהייבו ע ולחמצישם הלחתום ב

ה החתימורשי ידי כל מ מו עלחתיים סמכימהציע, הרי שהמ מנת לחייב את מגורם אחד על יותר
 ם.מכיסלמתוקף מחייב  מתןר לכאמושים הנדר

 

 כרזר שכל פרטי המושיהצהרה ואם כוהמכרז כמשתתפותו בהמציע וה לשהגשת הצעתו  .ו
כל בחן את נדרש, ע המידה אואת מל בלקיהמציע  וכי למציע יריםונה דועיםי כרזכי המומסמ

ם דרשים הנאיהתנ ת כלאיודע מבין ו ,תושירהת הומ ל זהלכהעובדות ובים, הפרטים ונתונה
  .ם להם בהתאם להצעתויסכוה שירותוע הביצל

 ולותסגוה םשוריהכי ,עותהידיע את כל יצה כי יש למכהצהרה כמוה מו כן, הגשת ההצעכ
בכל התנאים כי הוא עומד רז, המכ ואשנ תומתן השירדרושים לרות הוהאח ועיותהמקצ

 ם נשואשירותיהאת  ספקא לה שהיבחינ למסוגל מכא הו יכו ל,דלעי םיים האמורימקדמה
   ז.רכמפורט במסמכי המל ככה - המכרז 

ת רבול ,יומסמכ על ז,כרמאי הש לכל תנארוה הסכמה מע מהועם המציהגשת ההצעה מט .ז
 .או תוספתשינוי ו/ א כלל בלה, והכהחוז

מחוק ו/או לש( שנדר כלכ עט)למ ףימכרז, להוסלשנות את מסמכי ההמציע אינו רשאי כי  רבהיו .ח
ם ם, בין בגוף המסמכייכלהוציא עמוד מהמסמ וא/הם ותנות עלילה או/יג והסתיל ו/אוהם, מ

ו/או מטה ו השו/א ותתייגו הסי ו/אנושי רה שלכל מק. באחרתבכל דרך  ולוואי ו/א כתבבמן ובי
ת שאירז, רמכב יעהמצ ידשנעשו על י "("הסתייגויות: או צורה כלשהי )להלן/ך ודר לתוספת בכ

 :מועצהה

 ; מציעעת הצאת ה לפסול (1

 כלל ולהתעלם מהן; וא נכתבכאילו לנ"ל הות אות בהסתייגוירל (2

 ד;י בלבכנן מהוות פגם טהויות כאילו תייגראות בהסל (3

יר י לשנות את המחאין בכדור אמכ שבתיקון , ובלבדגויותהסתיין את היע לתקהמצמ שרולד (4
 עה. צההותי ברט מפהמוצע ו/או 

לנהוג לפי  הצמועהחליט ת. אם צהמועהדעת קול נה לשיל נתות הנ"האפשרויו ה ביןלטחהה

ת י, רשאהחלטתהרב להסכים לסילעיל, והמציע ( 4)-(2ס"ק )ויות בהאפשרויות המנ אחת

  .די המציעוגשה על ית ההצעה שהול אלפס מועצהה

כמפורט  הצעתוא מלל המציע למכרז. על סים המצורפיםתוגש אך ורק על גבי הטפ העצהה .ט
( וכן ' לחוזהאח פסנ) שירותיםמפרט ה ג'(, )מסמךעה ההצפס טוחוזה, בי הם על גולחתולעיל ד

יבות של שי תברא סמןל ןכו, (צילוםור וק)מ ני העתקיםשבהדבר נדרש, ו ב סףמקום נו כל
 תליפסה להביא ללולמכי המכרז ערשם בגוף מסישת. הערה זמכרהי דף של מסמכימתו כל חת

  ה.עההצ

 יום 90ה למשך תיפווביה, נספחיה וצרל כל פרטיה, מרכיכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה ע .י
 , להאריך אתמהמציעש ה רשאית לדרויהת מועצהההצעות. מהמועד האחרון הקבוע להגשת ה

לתום עד המכרז,  ם בענייןנקטו הליכים משפטיייום נוספים ובמידה שי 90שך למ עתהצתוקף ה
 האחרון להגשתד ועמימים לאחר ה 180יום או עד תום  30אלה ובתוספת  הליכים משפטיים

זר בו ציע שחמכ, ייחשב צעתוהארכת תוקף השיסרב למציע ההצעות, לפי המאוחר מביניהם. 
ר אשר הסכים ציע אחור בהצעת מהליך המכרז ולבחלהמשיך בתהיה רשאית  מועצההצעתו והמ
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ה כאמור, הייתה לא הוארכש כאמור, וזאת אף אם ההצעה ההצעהההארכת תוקף ל תהשלבק

 .הצעה עדיפה

 כל ורשות, וכן בהתקשרות זו ייןלענפי דין -המתנהל על מרשםבכל  רשוםהוא י כ רהימצהמציע  .יא
 רות.התקשביצוע הי דין לפ-לעם הנדרשייונות הריש

 הבהרה שאלות .6

תאמה גיאה ו/או אי הכל סתירה, שדעה בדבר רז וכן הולמכר להבהרות בקש שאלות ובקשות .א
המכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה,  בין מסמכי

עד השעה  12.3.2020מיום ר , עד לא יאוחהצשל המועממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים 
טלפוניות או פניות תקבלו א י. לmoria@fsrlaw.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני  ,12:00

יב על שאלות אשר הוגשו הבלעדי, להש המועצה רשאית, לפי שיקול דעתהאחרות. יובהר כי 
 .לאחר המועד הנקוב הנ"ל

 יותהפנ. מכרזה םשו פרמס ,עמו קשר צירתיל ןפוטל, המלא שמו את ונהפה יציין בפנייתו .ב
 :לןלה כמפורט הלטב של הבנבמ, בלבד Word קובץ של טובפורמ תבבכ חנהתשל

 רזהמככי במסמ וונטילרהסעיף ה ההרהבת/בקשה לוגייהסת/שאלה ד"מס

1.  ________________ ____ 

הרות או בה, ירושיםפל פית. כתהא סוו מועצהנט של הר האינטראתב תפורסם מועצהתשובת ה .ג
 תןמלה ל ידמך עשהוסמי  וא/ו ועצההמ דבלר מאח או ע"י גורםבע"פ ו/ נויתים שנהסבר

רד נפ לק בלתיה חוותה"ל הנ ועצהמה תשובת .מועצהה ייבו אתלא יח רז,למכ ביחסשובות ת
מה מורשה החתי תומה על ידיכשהיא ח ידי המצעים להצעתם, , ותצורף עלמתנאי המכרז

 עמם.מט

ציע ו את המלא יזכ ,תהאו אי קבל המי מטעמ אוו/ ועצההמד צמשובה הת קבלתאיחור ב .ד
יה יהו עתודין הצ מצד ועדת המכרזים את כלשהיובחשלהתו או תעצה שתלהגעד מורכת הבהא

 .יןועני כל דברהצעה אחרת ל כדין כל

 במכרז ו/או רמולא הבהרות המתליתן מיוזות הזכ מועצהשמורה למור לעיל, מבלי לפגוע בא .ה
 להא כלא תציעים ולמגשת ההצעות עד למועד הוך בו שינויים, לער וא/וו ב לושנפעויות ט ןלתק

ט של רנהאינטתפורסם באתר  ר,והרה כאמבהבדבר שינוי ו/או  בה בכתדעוה. גין כךב נהעט
 . מועצהה

לשינויים שיתבקשו בנוסח  או לדחות בקשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים מועצהכמו כן, ל .ו
בכפוף  (,לחוזה 'גנספח )הביטוחי המפורטים בנספח זה  הכיסוי ודרישותטוחים יבה נספח

 נוי בנספח הביטוחוככל שהבקשה לשי מועצהה ץ הביטוח שלשינויים אלה ע"י יועלאישור 
המציעים  הביטוח. תידחה, על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינויים מנספח

ת בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם, וקיבלו יטוח המפורטובהמצהירים כי העבירו את דרישות 
"פ דרישות הביטוח המפורטות וחים עיסות ביטוח ואישור קיום ביטפקת פולאת אישורם לה

 תהייההזוכה בהתחייבותו זו,  אם לא עמדם כי ידוע להם כי נספח זה. כ"כ מצהירים המציעיב

מכך ע"פ תנאי  על כל המשתמע ,המועצה רשאית לראות את הזוכה כאילו נסוג מהצעתו
   .ההזמנה להציע הצעות ותנאי ההחוזה

)להלן:  י המכרזכממסמ וו חלקיה עיף זהבס וראמכ ים שניתנונקותי הבהרות,תשובות,  .ז
 מכי המכרזסמין ובת בהרוכי ההבמסמ רומן האיבשל סתירה רה בכל מק. "(תמכי הבהרוסמ"

רות לבין ין מסמכי ההבהב רהמקרה של סתי בהרות, ובכלסמכי ההבמ וראמ, יגבר הםיהמקורי
 תר.אוחר יומסמך ההבהרות המהאמור ב עצמם, יגבר
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רטים כלשהם לשהו או לפט כקשר לפרידיעה ב רוסח ה ו/אוהבנאו אי ו/ ותטעל טענה בדבר כ .ח

בל תקת , לאהמכרז במסמכי ינו מופיעאשבר ד אוו ו/על נספחי זהוחהאו /טי המכרז ומפר
ביניהם, הצעות, לפי המוקדם מלהגשת  המועד וםת ו/או לאחר עיר הגשת הצעת המצלאח

חיו פסנ עלחוזה, וב במכרז מורהאו לכל התנאים עציהמ ו מסכיםובעצם הגשת הצעת
  .כההצעתו כזו בחררה שבו תיקמב מועצהה עם תקשרותוולה

 מורהתה .7

כה הזו ל, יקבל התחייבויותיו מכוח המכרז והחוזהוע כצובכפוף לבי םיתרוהשי מתןמורת ת .א
. "(התמורה"ן: להל) זמסמך ג' למכר מסגרתב ור שהוגשה על ידיהמחת צעבהתאם לה התמור

 חודשלכל אחת  התשולם התמור ,יתשלום חודש נקבעשירותים בגינם ור בעב יובהר, כי
 ,תוהצע במחירי ,לתמורה יהיה הזוכה זכאי שירותיםיתר היחס לב .בהתאם להוראות החוזה

 .וע בפועלבהתאם לביצ

תים את כל השירו המציע לבצע מהווה התחייבות שלהגשת הצעה למכרז  הר, כיעוד יוב

י ן מלא, במחירבאופ םצעהזוכה מתחייב לבו (הא' לחוז)נספח  שירותיםבמפרט ההכלולים 
    ט השירותים.במפר רותים הכלוליםל תמורה נוספת בגין ביצוע שיאי לכתו ולא יהיה זכהצע

את כל  תללכוו שירותיםה ביצועין גוסופי ב אם מלתשלו הווהמ התמורה יבזאת, כ מובהר .ב
נאיו פי תל ע חוזההבביצוע  הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי ן כלליות,יבת וחדומיו, בין ותההוצא

, כלי ציודכוח אדם,  בות, לרזהא החושוהמציע נייבויות וי מלא לכל התחכיסם הווית ומומשלב
ין י ד"פמורה מע"מ בשיעורו עלתף , יתווסור לעילמהאאף  לעו"ב. יכו , אישוריםרכב, ביטוחים

 .עצהומעל ידי ה שר ישולםא

ם ינתשמ םיפכרז בהיקח הממכו את השירותיםן ת להזמיאירש עצהומה כי ,תבזא מובהרכן  .ג
ד מאוחר ים למוערותהשי הזמנתיית ל דחלהחליט עאו /רותים בלבד ומין חלק מהשילהזאו /ו

 ע אתלבצ מועצהה ת, רשאיכמו כן בה.תקציה וליכלצרה, תעדול לשיק בהתאםל הכ תר,יו
 תהא לא וכהלזו אות עיניהלפי ר ם,ריאחלנים בקובדיה ו/או ת עועצבאמ םאו חלקרותים ישה

 .כך טענה בגיןל כ

 מועצהה י דת ההצעות על ייקבד .8

ת המציע חירלים לביקוה של שחבת ריל קשרשאית להפע צהמועהיה הת תצעויון בההד תבע .א
ת נירגוהאמציע, יכולתו עית של הוהמקצו, יכולתו סיונ, כושרו, נירתית, בין הבורלוכה הז

 הנאי והיא מצא לנכוןתק אחר כפי של שיקול או נימווכן כו ותציוד שברשה ,ליתהכלכו
 .צעה שהיאל הו כיותר אה בלה הזולקבל את ההצע מתחייבת

הצעות אל הערכה של הוה היקלך הבדמהב הדעת שיקול לפנות לפי הזכותעל  תשומר מועצהה .ב
ות ירובהילהסיר אי  יכדב הם אוילהצעותקם( על מנת לקבל הבהרות לחלם או עים )כומציה

לצות מהאו ע חסר ו/מידאו להשלים /נם לראיון ון לזמוכ ,תעוההצ דיקתבהתעורר בשעשויות ל
 המכרז.אי הסף של נם בתמידתבירור עלבקשר רבות רים לישואו או/

 

עונית ו/או עתה הינה הצעה גירדה אשר לפסול הצעאית לדת המכרזים רשעו פק,הסר סלמען  .ג
זה  י מכרזנאתי לפ וי עובדיפלכ נותן השירותים יותויבתחיאי מילוי הלש חשמעלה  עה אשרהצ

 ודה. עבת דיני ם להוראוובהתא

 



 

10 
 _________________ ע ת המציחתימ

 

ותה זכ עלת שומר העצמוה "(.האומדןן: ")להלרות שקההת וויל ששן אומדן כהו רז זהכמל .ד

 עהי הסף, ואף אם הוגשה למכרז הצאמדות בתנאם הן עו אומדן, גםמהת החורגו תעוצהל וסלפ
בשל פסול הצעה ל מועצהה ייד לעשיוחלט  דיון. ככלבד לאחת בל ותרה הצעהנש ולבד אאחת ב
ר אח קוםבכל מ וראמה על אף ,לד כלנוקא תלההצעה ו ןיבחלא ת ,ןדת מהאומחורגהיותה 

ם המכרז, אבדרישות כך שהצעתו עומדת על יע של מצ ודמצ טענה שמע כללא תי. כרז זהמב
 מדן הכספי.ואהמאמור ורגת כחנפסלה בשל היותה היא 

נאי וסעיפי פורטת לתהתייחסות מ רשל חוסב ההצעב לכל התחשבלא ל תישאר מועצהה .ה
 ראוי.עה כההצ הערכת מונעת מועצהשלדעת ה ופןז, בארכמה

י ונים לגבם שועצים ומגורמיל חוות דעת מיבות ולקקיבד רוךלע מועצהת השאיהא רתכן  .ו
ו/או  לניסיונם ות ו/אוביחס לטיב השיר תו, לרבקםחלו הם, כולם אם ו/או הצעותיהמציעי

  .ת גבוהיםואיכות ובנמוזה במי מכרז וחוזה השירותים נשוא ם למתןתולליכ סחבי

לילית דעת ש תוביו חוגלקיימת אשר  עמצי הסף לע סוללפ זכותאת ה הלעצמ תמרוש מועצהה .ז

על  כתסומ מועצהשר הא אחר או לגוף מועצהעל ידו, לשירותים יב מתן הבודתו וטל טיב עע
ה טלחהפה לפני מתן ה בכתב ו/או בעל וןעיט כותזע למצי ןאלה תינתים מקר. בדעתוחוות 

 .העצמוה הבלעדי של התעדול לשיקפוף וזאת בכ ,פיתהסו

פלילים הורשעו במי מבעליו, שר הוא, או א עמצי לסות לפוכאת הז הלעצמ תשומר מועצהה .ח
בטחון  נגד בירותבעון להגשת ההצעות, חרהא ועדמלשקדמו ם האחרונות ( השני7שבע )ב
ם דאשל  ושורכ דו/או נג םאד פו שלוג , כנגד1977-"זי חוק העונשין, תשלפ או על/ו ינה,דמה

וא מכרז השירותים נש גומס םישירות ןתציע במהמ של וום עיסוקתחת לגעוהנו עבירותו/או ב
צמה לעת ה כאמור. כן שומרריבעין גבליכים שר מתנהלים נגדו הו/או אתיישנו, אשר לא הזה 

 משפטיות תיעוו, תבילעכנגד מי מב ואשר עומדות כנגדו ו/אמציע  סולת לפוכהזאת  מועצהה
  .םס נכסיונאו לכיו/ גלר ו לפשיטתא/ק וורילפ הנוגעיםמשפטיים  םליכיו הו/א

 

 ,תרהי, בין ל ועדת המכרזיםהבלעדי ש קול דעתההתאם לשי"ל תיעשה בלטת הפסילה הנחה

את ע ו/או יכולתו לבצע יות המצנימומה תועל אמינ כיםות/הליעשב בהשלכות של ההרשתחבה
 נדרש. כרז א המכושנירותים הש

 קודואופן הני ההצעות בחינתב ביםלש .9

י ידוגשו על עה שהי ההצמסמכ ובדקיי הזבשלב : אי הסףצעה בתנההדת עמיבדיקת  -א'ב של .א
      . סףה איתנב דתעומ הצעהכל מציע על מנת לוודא שה

וף י אי ציריובהר, כם להצעה. שירים הנדסמכשל המ ה צירופםב זדק בשלבו כן, יימכ
הסף  עמדו בתנאיאשר ית הצעואך ורק . ההצעה תלא לפסייבלה לים, עלושדרנכמסמכים ה

 עות.של בחינת ההצ אלב הביעברו לשכאמור, 

  .ללמהניקוד הכו %55 -ה ההצעבדיקת איכות  -שלב ב'  .ב

 .סףנאי הים בתידת המציעעמ בדיקת אחררק ל קדבתי ההצעהאיכות י כת זאר בהבומ (1

 ותצו. "(צוות הבדיקהנה על ידי ועדת המכרזים צוות )להלן: "ההצעות ימו לצורך ניקוד (2
 :רט להלןבהתאם למפו ,תונקוד 55 עד ,הבדיקה יעניק לכל הצעה ניקוד
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 קלמש ן הניקודאופ אמת המידה מס"ד

עודף ניסיון  1
יהול נכסים נב

דיגיטליים 
רשויות  עבור

 מקומיות

ניהול נכסים  שירותיהעניק המציע  להן, תוות מקומיוירש עבור
השנים שקדמו  חמשבמהלך , , משך שנה לפחותדיגיטליים

הרשויות  פרסממעבר ל, למכרז למועד האחרון להגשת הצעות
  נקודות 15עד של ד ע לניקויזכה המצי אי הסף,הנדרש בתנ

 :להלן רטפומכ

ון ניסיתנאי הסף )סה"כ נדרש באחת מעבר ל תרשוניסיון ב •
  .נקודות 10 -( בשתי רשויות

 תנאי הסף נדרש בעבר למ או יותר רשויות תיון בשניסי •
 .נקודות 15 -( ומעלה רשויות שלושסה"כ )

15 
 נקודות

 תומכ 2
העובדים 

המועסקים 
 עיעל ידי המצ

 10כה לניקוד מלא )חות יזדים לפוב( ע10עשרה )יק מציע המעס
 ו.( בגין אמת מידה זנקודות

תו אישור רו"ח מציע להצעלצורך ניקוד אמת מידה זו יצרף ה
 , במועד האחרון להגשת הצעותמציעבדבר מספר העובדים ב

 .למכרז

10 

המלצות  3
 ותמלקוח

לקוחות )לפחות המלצות חתומות מ וששלעתו הצל המציע יצרף
כסים י ניהול נותק שירהעני םלה ,מרשות מקומית( המלצה אחת

השנים שקדמו  חמשמהלך , במשך שנה אחת לפחות ם,דיגיטליי
 .רזלמועד האחרון להגשת הצעות למכ

רז זה צורף כמסמך ו' למכמהההמלצות ינתנו בהתאם לנוסח 
כל ב 10 - 1ע בציון של יהמצ תג אליצים לדרידרשו הממ הןוב

 :הבאיםאחד מהפרמטרים 

 שירותיות -

 זמינות -

 סוחיםדה והניהעבו איכות -

 יים ומשבריםקשם עהתמודדות  -

 שביעות רצון כללית -

ל המלצה יינתן ציון על פי ממוצע הציונים שניתנו ביחס בגין כ
 .ףילכל סע

 .1ן ציובד מליץ, יחשב כסעיף שנוקמסעיף שלא ינוקד על ידי ה

יתנו יונים שנהצ סכוםיהיה  וז דהאמת מי גיןהציון המשוקלל ב
 לדוגמא: .ביחס לכל ההמלצות

 8מוצע מ ציון - 1המלצה 

 7מוצע ציון מ - 2המלצה 

 6ציון ממוצע  - 3המלצה 

 (8+7+6) = 21 - ציון משוקלל

יבחר צוות  ,המלצות ע יותר משלושי המציעל יד צורפובמידה וי
דעתו קול לשי , בהתאםייחסלצות להתמהדיקה לאילו הב

 בעניין זה.   עמוד כל טענהולמציע לא ת של צוות הבדיקה בלעדיה

30 
 נקודות
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  ל.מהניקוד הכול %45 - המחירהצעת  קתבדי - 'גשלב  .ג

  :ההצעה הכספיתין גב ותנקוד 45 עד של ציוןינתן  ,ןללה למפורטבהתאם  (3

כל אחד ל ביחס ,צע על ידומוה מחירב( מסמך ג'ו )נקוב בהצעתלמציע ה על (א
 .הצעת המחיר -ג' המופיעה בנספח  יריםבטבלת המח ים הכלוליםמהסעיפ

 :וסחה שתפורט להלןם לנבהתא רדביחס לכל סעיף יינתן ציון בנפ (ב

A/B*C =D 

 :הסבר

A - באותו סעיף םציעין המיר מבתביו מוךהמחיר הנ. 

B - באותו סעיף הנבחן של המציע המחיר. 

C - יף.עקל הסשמ 

D - עיףבאותו ס ירמחעת הבגין הצ ללקוהציון המש. 

ציון המחיר המשוקלל יהיה בהתאם תוך ף מכל סעילתן הציון שיינמשקל  ( ג
 :להלןלמפורט 

 הסעיף קלמש ם הסעיף ש  "דמס

 18% קבועדשי ם חותשלו -סבוק יהול עמוד פיינ 1

 - סדר היום לקידום נושאים שעלקמפיינים מיוחדים  2
  קמפייןלפי  םתשלו

4% 

וע עמי עבור ביצלום חד פתש -הקמת עמוד אינסטגרם  3
 העבודה

 דקינולא 

 דקינולא  תשלום חודשי קבוע -ם טגרסאינעמוד יהול נ 4

תשלום חד פעמי לביצוע  -זלטר ות ניהקמת מערכ 5
 העבודה

3% 

ושליחת  רכתק מעבממש טרלזוועריכת ני עיצוב 6
 שנשלח זלטריונכל  ורעבתשלום  -  ניוזלטר

3% 

 9% תשלום לפי שעה -ראפיים ם געיצובי 7

תשלום  - עצהניהול ותחזוקת אתר האינטרנט של המו 8
 ועקב חודשי

8% 

 .ה את ציון המחיר המשוקללוהציונים שניתנו ביחס לכל סעיף יהו סכום (ד

 : יעת הציון המשוקלל הסופיבק .ד

 ה עם הציוןאיכות ההצע בגין ון שניתןיצהיבור היה חהסופי ילל שוקמציון ההצעה ה (1
   .ת המחירעהצהמשוקלל שניתן בגין 

, מועצהת הרשאיהיה תעות, צהל יינתןשי הסופקלל הציון המשו ןבי שוויוןבמקרה של  (2
 ההצבעשל  בדרך"ל, הנ ותזההצעות הרב הכה מקוזי, לבחור בדבלעדעתה העל פי שיקול 

מתן יותר ל יםנו מתאהי םתדעציע אשר להמ תצעבה ,םזיהמכר תדוועידי חברי  על
ת תנובאי וו/א באמינות ו/או ןויסהצעתו ו/או בניתנאי ם בהקשורי םעמימט רותיםהשי

, תוההצעות הזה יעלמי מב ביצוע ההתקשרות של או ביכולתר ו/בכוש וו/א סיתהפיננ
 ףאת בכפוזו חרתיב בהצבעה תולהקו את מרבל קבאשר תת פיההצעה הסור כאש

   .בשליטת אישהדפת עסק הע ,ןלהל 10סעיף ות ארוהל
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 ישהטת אסק בשלית עהעדפ .10

 2016-(, התשע"ו2' ל הדרישות של צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מסעל מציע העונה ע
"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, קומיותמהתיקון לצו המועצות ה)להלן:"

-, התשנ"במכרזיםב' לחוק חובת ה2תאם לסעיף הבוא בשליטת אישה היר לפיו העסק האישור ותצ
, במקרה 1950-י"אצו המועצות המקומיות, תשל( לתוספת הרביעית 1)ה22. בהתאם לסעיף סעיף 1992

מידה על שתי הצעות ואחת מן עדה כי יש להמליץ באותה ושקלול התוצאות מצאה הו בו לאחר
בעת וכה במכרז ובלבד שצורף לה זכר ההצעה האמורה ליטת אישה, תיבחההצעות היא של עסק בש
 .אמורהגשתה, אישור ותצהיר כ

 העדפת מציע מקומי  .11

מגיש הצעה למכרז אשר מקום מושבו ו/או עסקיו נשוא  – "מציע מקומי" לענין סעיף זה:  .א

ומית קדימה מועצה המקועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, נמצאים בתו למכרז, נכון למהצע
להגשת הצעות, מיסי האחרון למועד  החודשים שקדמו 12 ךשוהוא שילם בגינם, במ, צורן

 .קומית קדימה צורןמועצה המארנונה ל

 כהגדרתומקומי" מציע של " ולהצעתנקודות,  5של עד יתן עדיפות רשאית לועדת המכרזים  .ב
המכרזים לא החליטה לדחות את הצעתו לעיל אם עמד בכל תנאי הסף של המכרז וועדת 

 .יותרבהזולה הכשרה מההצעה  5%-יותר מבצעתו איננה יקרה המטעמים אחרים ובלבד ש

 לעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל החלטה על פי יתר ב'אין באמור בס"ק  .ג
 ט בתנאי המכרז. השיקולים לבחירת הזוכה כמפור

 להלן: יע "מציע מקומי", יש לצרף בנוסף את המסמכיםלהוכחת היותו של המצ .ד

מציע כתובתו של המציע. הזהות בו מצויינת יצרף צילום תעודת  -פרטי  םשהינו אד –מציע ( 1
יתן לצרף תדפיס יצרף תדפיס עדכני ממרשם התאגידים הרלוונטי )נ –שהינו תאגיד רשום 

 בו מצויין מקום מושבו / עיסוקו של המציע. (מאתר האינטרנט

 כנדרש בסעיף שצרף שוברי תשלום ארנונה של המציע מהשנה האחרונה בהתאמה למסמכים( 2
 לעיל. (1

 "שני"כשיר  .12

בדירוג  ותבאה ןהינ יהםתו, שהצעיםשני או דאחע צימב שאית לבחורזים תהיה רמכרת הועד .ה
ר ו/או הכשיר השני ישהכו רביככל שס. שי"ישל כשירכ"ו , כ"כשיר שני"הזוכה ההצעה לאחר

 יםמציעב רורשאית לבחא תה מועצהה ,ישליש רכשי ו/או ישנ שיר, לשמש ככישילשה
 .הלאהוכך הם לאחריש מותבמקו וגורד םיהתועהצש

צו  ןמיום מתיים עד תום חודש ןבתוקפ ויעמד השלישי רשיהכאו ו/ יהשנ כשירה של םתצעה .ו
האחרון להגשת  בע כמועדשנק מועדמת אחה עד שנ יותרולכל ה וריכה המקת עבודה לזוחלהת

 כויארי המועצי היד על ותבקשי םאבמידת הצורך, . ביניהםם מוקדהמ לפי ת למכרז,ועצה
  נוספת. הפולתק םיהתוהצע את תוקף ישילכשיר השו/או ה יר השניהכש

 בו הבכל מקר כרזה במוככזו/או השלישי ני שההכשיר ל יז ערם רשאית להכועדת המכרזי .ז
, מוע שנחתם וזההחוטל שיב חוזה או ומע או שלא ייחתם ובו מהצעת זוריח וריהמק ההזוכ

 .עתה הבלעדיד ולקתאם לשי, זאת בהאישהמכל סיבה 

 ע שידורגתישלח למצי ישיר שלישככ ו/או ניש ירשכמציע כו של בחירתעל מה מתאי הודעה .ח
 . ו כאלוגרככל שידו, אםבהת
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הלך מבמו קשר עלא תת םא מועצהי הכלפתביעה  לתעיכל  תהיה שי לאלישהו ני ו/אלכשיר הש .ט

 בדלב מועצהת הדעל יקותונה לשר השני ניהכשקשרות עם הת. יההארכותות לרבו, פה זתקו
רז או לפרסם מכ אלא לבטל המכרז לישי,לש ו/או השני רישלכ לא לפנותית ששאר והיא תהא

 דש/נוסף.ח

 דעה על זכייה וה .13

 . כרזבמ הייזכה על הב לזוככתע בודית צהמועה .א

ם ותהוא חכש מועצהו לריולהחזנספחיו על  זמכרף לצורמה וזהתום על החחל שרדייכה הזו .ב
  מכרז.יתו בזכיבר דב לזוכה מועצהההודעת  תאריךימים מ 7 תוך דין,כ

צע את הפעולות ביו יםהבאים כמאת המס חוזה,מעמד חתימת הד לע מועצהלציא ימ  ההזוכ .ג
 :הבאות

י ל פע הוזחבש דרכנם חיטוהבימו על עריכת עטמ וחביט חברתת תום מאאישור ח (1

  .(זהוחל 'גפח סנ) נספח הביטוחב המפורטים םהתנאי
וביצוע  זהת החובתקופ הזוכה תיובוהתחייוע להבטחת ביצ מהחתו תרבות בנקאיע (2

במדויק  'בנספח  בנוסח ,("חש עשרת אלפים₪ ) 10,000ך בס מכרזהנשוא ותים השיר

 .צורף לחוזההמ

ם בו ום מיימי 7בתוך  ,להנ" םיכמהמס ירוףו בצולא החזיר, וזהל החום עתחדרש לזוכה שנ .ד
סעד כל לפגוע בבלי את מזו וכייתל זלבטרשאית  האת המועצ, הלעילמור ו כאתיכיעל ז דע לוהו

 . מועצההזכות וד לאחר שיעמ

יע זה עם מצה, להתקשר בחועה או התראודה כלת תמבלי ל אית,רש מועצהכן, תהא הו כמ .ה
 פיצויכות לו/או ז התביעאו /טענה ו לכ היתה אל. לזוכה דעתה הבלעדי לקולפי שי תאזאחר ו

 קומו.  ע אחר בממצי עם מועצהה של השרותתקה עקב

שלם היה הזוכה חייב ליה, זוכת הוייבויי התחמילובשל אי אחר ציע עם מ מועצהה ההתקשר
למשך כל  א,הוהצעתו  ןלבי מועצההעל ידי  בין ההצעה שנבחרה הכספי הפרשה תא מועצהל

דו או סעד שיעמות כז כלב ועלפג ייל כדבאמור לע ןיא .הטת בחוזרוהמפות רשופת ההתקתק
ו הצעתשת עם הגמציע מו השנטל על עצ ויותההתחייבפרת הה עקב כוהזנגד כ מועצהת הושלר
  ז.רכלמ

ה מתקציבית חתו הזמנה רק לאחר ובהתאם לקבלתות את השיר קפסיידרש ל כרזבמ הזוכה .ו
נהל ת המוחיהנתאם לבהשים רהנדתים השירו עוצלבי דרשיי הזוכה .מועצהה "יע רתומאוש

 המכרז.  יבמסמכ כמפורטל הכ מועצהצון הר יעותבשול

לא יהא  מציעו והת הצעתאי קבלל ע ,להקבלא התצעתו ע שהתב לכל מצייע בכתוד עצהומה .ז
ים ור פרטמתחייבת למס הננאי מועצה. כמו כן, המועצהאו שיפוי כלשהם מהוי ל פיצקבל איזכ

כל אלא כ קבלה,נתש הצעהם על הפרטי ורמסאו ל שהיכל הצעהבלת קאי ם ליקמוינאו 
 ים.דיני המכרז אותה יביםיחשמ

 ים נוספותנאים  שירותיםמנת הזה .14

 בצרכים, מועצהה דיי לעשר קיומו של תקציב מאוב תנים, מווכה והיקפהשרות עם הזתקהה .א
י שרדמת ות מאפתהשתם וההתקציביי כל האישוריםת בלקוכן ב מועצהשל ה יםהמשתנ

 . םנים, ככל שישירותשה וןף במימלהשתת ממן אולורים מרים שאחים אופג מאת אוה ממשלה
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בלו כל האישורים תקא יל השירותים ו/אור לרכישת אושב מציתק מועצהיהיה ללא  ה בורבמק

לא  זוכה ו/אורותים ע"י השיה יינתנו רט לעיל, לאפושתם כמת לרכירשאואו ההים ו/יבהתקצי
 עיםה למציתהי בית ולאיאה תקצשינם הרגלה בקבנתא ר לאש ותיםשירל הש ו חלקםנתיינ

 ב כך. ה עקיעבתאו /ו הנלזוכה כל טעאו /ו

צות צו המועבהתאם ל 50%-באו  25%-ב דיל את היקף השירותיםרשאית להג מועצהה .ב
 .יבלעדדעתה ה לוקבהתאם לשי י,בשור תקציובכפוף לאי  1950 -, תשי"א ותומיהמק

 רותיםישיצועו בלביר או להע ,כלשהםתים רושייצוע הזוכה בל ירלהעב ל לאכל תאישר מועצהה .ג
נותן ול ,מועצההי כרעל פי צלעת ות מע, זמין חלק מן השירותיםהל אוו/ בהיקפים משתנים

 .כך גיןת בישות ו/או תביעודר או/ענות וטכל היו לא י השירותים

 ו/או םלקו חם אותישירה ה אתמצעבצע לבהחליט המכרז ו/או לטל את ת לביארש מועצהה .ד
או /ו עצהומשל ה יל דעתה הבלעד, בהתאם לשיקוםירותישת חלק מן השרכי יתיחיט על דלהחל

 מועצה. הםינטילוום ררגולטורייים נוישי ו/או עקב מועצהה בתקציב שיעמוד לרשות שבתחבה

יל דלע רוכאמ זרכהמ יטה על ביטוללחו הב הרם במקי/חדש ז/יםמכר רסםעל זכותה לפשומרת 
    חל עליה.ן הלדי כפוףהכל ב מכרז, אקם לללחאו  יםהשירותוש את רכו/או ל

ה בל סי, מכחלק ממנו ועו ו/אודל היקפו או נדחה ביצוגה קפו אוין הוקטאו הבוטל המכרז  .ה
יגרם לו  אם אף ייצופ כלעה בגין או זכות תבי/ביעה ולזוכה כל ת או/ו יעלמצ אהא תשהיא, ל

וי שינ ך כלא ייערסוג ולומין  לכוי מיצכאי לפיהיה זא זוכה לו הו/א עיוהמצ ,ראמונזק כ
ציע ות את המלזכ מועצהרז תשקול המכה חלט שלמול יטות בובתשולם לו. בנסיבתמורה ש

 רז.המככישת מסמכי עבור ר מועצהל ידועל  לםששוזר המחיר בהח הזוכהו/או 

 ירותיםמן הש יצוע חלקת בת אוחו/או לד לבדים במן השירות חלק עצלב העצמוהחליטה ה .ו
ת בנסיבו םנדרשיה וייםס הצעתו, בשינל בסיזה עה חוכוזם הם ער, ייחתתאוחר יומ מועדל

רותים השיחלק וע ביצם לים ונוספיפרדז/ים נלפרסם מכרל זכותה שומרת ע מועצהניין. ההע
 לעיל. פורטה כמדחתבוטלה/ נ םתשהזמנ

 קילחאת ר, חר יותמאו דעבכל מו וכה,מהז ןמילהז התזכועל  מועצהת השומר, כןכמו  .ז
ה כזה רמקמור. באכנדחה  צועןע השירותים וביצוילת בינו בתחמזהו לאים אשר תהשירו

 ים בחוזה.דרהמוג םיאבתנו ובמחיר הצעת ים שנדחוותן שירותצע את אמתחייב הזוכה לב

מתן  ךרוצלועסקו י שראובדים העי פרטבר דב אישורע מהמצי דרושתהא רשאית ל מועצהה .ח
מציע המספק את עובד הלדרוש החלפת  רשאית הצמועתהא ה ןכזה, ו א מכרזשונ יםהשירות

 המלא.ל דעתה ם לשיקוובד אחר, בהתאבע מועצההור עב תשירוה

 שונות .15

י כלפ ישותבדר אות ת, בטענוא בתביעובורשאי ל אל זוכה, לרבות יע,ה, כי מצמובהר בז .א
, השירותיםת קסהפ ו/או םותירשיהת הזמנאו /ו החוז לתימה עחבוב עיכ ין כל, בגהמועצה
י ו, על ידטקטו, אם ייננקייט שמשפ יכימהלרמו, כתוצאה , אם יגגרמואשר י ,או קבועהת מניז

 ם.ו צדדים שלישיים כלשהמציע א

זה ו/או וחהת ימתחבבים עיכושל  ותשרחשבון אפבכי לקח יר בזה צהמ זוכה, תולרב ,ציעכל מ .ב
עה כלפי ו תביאדרישה  טענה, לל כר עא מוותוה, והית או קבוענמז הדעבורות/ישת הפסק

 כך. עקב מועצהה
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)ט( לצו המועצות 22, ולתקנה 1993 -רזים, התשנ"ג לתקנות חובת המכ)ה( 21אם לתקנה בהת .ג

 כי רסבו רשא מציע .הזוכה הצעבה לעיין לבקש איםשר עיםמצי 1950 -מקומיות, תשי"א ה
 םיעיצמל להתיר מתנגד ואהו מקצועי דסו או יחרמס סוד יםוומה ותבהצע םימויסמ סעיפים

 סוד: "לןהל) ייםוסח לטענתו אשר ועתהצ קילח את אשמר יציין, בהם ןיילע במכרז וזכ שלא
 סוד" שביחלה יכול אינו ההצעה מחיר כי ,הריוב .כרזהמ יכלמסמ 'ט מסמךבמסגרת  "(מסחרי
 כל פתלחשי מתוהסכ שנתן כמי זקיוח ,צעתוהב וייםסח יםחלק יציין שלא יעצמ ".מסחרי
 זכו שלא םעימצי בפני יגלהצ רשאית המכרזים תועד, ילעל האמור אף לע. הצעתו מסמכי
 טהחלהה .עיוצמק או ירמסח דסו מהווים אינם לשיטתה אשר ומידע מסמך כל ,במכרז

 .בלבד המכרזים ועדת תדע וליקלש מסורה םבה העיון בעניין יתהסופ

חד א משרה בכלבו או נושא  ןבעל עניי הינו יעצהמגוף שכל או יע, ו/ן במצייל ענבע ואציע, ו/מה .ד
שמורה הזכות  מועצהול הוכלש עם הצעת מציע אחרע ציהמצעת תיאום היפעלו למהם לא 

 ותילכללגרוע מ. מבלי שתןלצורך הגו/או  גשתןם בהתיאו רךנע כי יימצא רשות אלפסול הצע
 :כולל תהצעו םותיאמור לעיל, אה

אדם או  למעט -הו וף כלשאו ג םסוג עם אד ה מכלבנהו חוזה א לת שמפורש הכרית א. 
ה, מימון, מחירים, העברת ף פעול, שיתובעניין עלויות - יעצבמ ןיבעל ענישהינו  גוף

 יו"ב.ה וכלהצענוגע ב הכל ,תטרטגיוסאים, נכס

אדם יו לולאו גידע ימ רסוםפ ,חרתדע בצורה אימ פתלחה ור אואמכ של מידע קבלה ב. 
ה ושא משרעניין או נ ף הוא בעלהאדם או הגו ע למציע כיר ידואשכ, כלשהוף לגו או

 של מציע אחר. בדעו או חואו של

לן או זה, כוהחו ולפיה זו מנהז יפליותיו ובתחיישאי להמחות את זכויותיו או היננו רמציע א .ה

רין יש, במו חלקםלם אוכתים, ירושה יצועב תר ארשאי להעבי וננאי אוהי, ויששלקן, לצד חל
 ותראהובהתאם ל, מראש ובכתב, וצהמועסכמת הללא קבלת ה ,לצד שלישי יפין,עקבו א
י פלזו ו ההזמנ יפהמציע ל של ין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיור, אזה. ניתנה הסכמה כאמוחוה

 בכל מקרה. עיצמה של ישארת זהיצוע החוחריות לבה, והאהחוז

עת מטרת הצל םימסרים למציעוהם ני דלענה הבוקניי מועצהשל ה הרכוש הינם המכרז יכמסמ .ו
תיק רז לא יעהמכ סמכיטרה אחרת. מקבל ממ וםלשולא רז זה, מור במכ, כאעצהומהצעות ל

 .ותת הצעשגהלמטרת  אלאותם ולא ישתמש בהם א

ו או ד התאמה יא ,השל סתיר הרקמ בכל ה.את זזה ים כמשלימ כי המכרזת מסמאות אריש ל .ז
ם, לפי יפחנסה /הת החוזנה הוראועכר, תנספחיםה /חוזהה תאולהורהמכרז  ן תנאיביעות ממש

 .  מועצהעת הד וליקם לשובהתא ןהעניי

 

 

________________________ 
  ין קרן גרגב' 

 מועצההראש 
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 'ג מסמך

 לכבוד
 זיםהמכר תדוע
 ת קדימה צורן ימקומה מועצהה
 

 03/2020מס'  פומבי זמכר
 סים דיגיטלייםמתן שירותי ניהול נכל
 צורן המועצה המקומית קדימהר עבו 

 עת המציע צה
 

ת כל בעיון א תיכי קרא ,מצהיר_ ____________________________ ז( ות. )שם מלא "מהח אני .1
עצה יגיטליים עבור המויהול נכסים דן שירותי נתמלהצעתי  מגיש בזאת רז והננימסמכי המכ

  ."(שירותיםה" לן:)לה כרזהמ כימסמ, הכל בהתאם להמקומית קדימה צורן

 מכרז.צורף ל אשראי החוזה בהתאם לתנתים את השירו מועצהל לספק עונייןמ נינה .2

 ת, כלנוותיים בעעיצום ההודעה למרבות פרסהמכרז, לל פרטי י את ככי קראתי והבנת ,הנני מצהיר .3
 יםעימשפה יםוכל הגורמים האחרוקשים במהים שירותה, רטמפההמכרז,  תנאיי כרז וכמכי המסמ
כל  דע אתויהנני הצעתי. לכך קבעתי את להם ובהתאם  מסכיםי נא ם לי,ריכוומם ת, ידועיוירהשל ע
 והתנאים תכל ההתחייבויועצמי את לקבל על מציע י אנו יםלאספקת השירותטים הנוגעים פרה

 הםמו/או כל חלק השירותים  תאלספק לל זה בכתייגות, וסהא כל למכרז בסמכי המבהכלולים 
   .יצעתבה יתשציינה תחהפה בניכוי אחוזתי, צעלה םאהתב

רט פ כלים וגבלות, העלויות, הסיכונם, המהתנאישות, ירהד ועי את כלצמאי ומקצפן עבאו תיבדק .4
לואן, מבמועדן וב ,זהמכרי ו על פותיניובייום התחימכרז ולקהלביצוע השירותים נשוא  רור הקשאח

נו על פי יותיובייתחכל ה תאם יילקכולתנו בי היהי כיו נאידווך לכפרט הדרוש לנו בקשר  כלו ביררנ
 אם נזכה בו. זרהמכ

 בזאת כי: ייבמתחו מסכים ,אני  מצהיר .5
 

 דויצם, ההאד , כחתריםיהרישיונות, הה כשירות,חיות, הומהמ ,וןסייהנ הנני בעל הידע, .א

 נהיחמבגם ומבחינת המימון גם  ז,כרנשוא המ תיםומתן השירל םידרושה יםישורוהכ
 .רזכמה יכסמאם לכל מתהבת, ועימקצ

ורט במסמך , כמפלמכרזעה הצה לצורך הגשת דמיים הנדרשיםקמהכל התנאים בד מוע יננה .ב
ם יכמסאת כל המני מצרף נ, ולראיה ה3(, סעיף ב'ים )מסמך למשתתפוראות תנאי המכרז וה

 יםורטהמפ מן רשואי או/ו מסמך אצרף ולא הדימב כי לי דועי. ב' למסמך 4עיף בסדרשים הנ
 .יהצעת לוסלפ עלולה זיםרכמה ועדת ילעל

 מסמך/מידע כל להציג ממני ולדרוש רלחקו הזכות השמור כרזיםמה לוועדת כי יל ידוע עוד .ג
 עולביצ יהתאמת ,סיתנניפאיתנות  ,מחיותיומ, ניסיוני, כשירותי חתלהוכ רשידשי סףונ

 מלוא תא דהועלו רסולמ בחיי אהיה ואני המלצות תבולר, המכרז ואשנ השירותים

, ורכאמ הואכלש ניתוח או הסבר, מסמך רלמסו אסרב אם .התדע חתלהנ םיכסממה/עהמיד
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק מועצהה איתשר

ות רישאת כל הד עצלבא המכרז וושים נותת השירק אלספ ,ה שהיאינמכל בח ,להנני מסוג .ד

אמצעים ל הוכ ןיומדם המאה חות כבאמצעו, כיוומסמ זכרמה תאובויות על פי הורוההתחיי
 קבעייש לרבות עמידה בלוח הזמנים עית,מקצו ורהם בצאת השירותימנת לספק על ים הנדרש

ידי  ונה עלמי שימ ותראוהלתאם בהן כרז וכמה הכל כמפורט במסמכי ם,וע השירותילביצ
אי נת יכלי . ידוע לעת מעת ליו נתנייש ,"(המנהללהלן: "ז זה )מכרה לאי מטעמחרכא מועצהה

 המכרז.   ות נשואתקשרי בהיסודי ועיקר אינת נוהי זה
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 יהתחייבויותיי לפ מלואיום תוך ק הצעתי חירש באפשרותי וביכולתי לעמוד במיי היר כמצהנני  .ה
 ן. דיה

וזה, אבצע את התחייבויותיי חי בשר איתתקת מועצהכרז והמבואזכה במידה י ב, כייתחי מהננ .ו

ן ו/או פי כל דיל וען, וראות כל דיהו הזוחהוז המכר יכמסמם ל, בהתאלמותןרז בשכהמ חכמ
לשביעות  המכרז יותיי נשואחייבוהת לצורך קיום או הנחייה ו/או הוראה/וזר וחו/או  תקן

 .  העצמושל ה אוו/ל נההמאה המל רצונם

 יידמי קשר על וראשמ ,חוזהב עימי תתקשר מועצהוה זכרבמ ואזכה הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .ז
 ןפוטל, פוןפלא) קשר יבאמצע שמושי תוך ההתקשרות פתוקת ךהלבמ המנהל עם ףצורו
 (. ב"יוכו
 

או ן לוכ ,ההחוזלפי זו ו י לפי הזמנהיותחייבויאו הת ייותזכוי אתלהמחות  הנני מתחייב שלא .ח
 ן אוריישמב ים, כולם או חלקם,ע השירותיצות בעביר אהלאי רש י, ואינניששלי צדל לקן,ח

 החוזה. אם להוראותובהתתב, ובכ ראש, ממועצהת הכמסה לתקב , ללאישילשצד , ליןיפבעק
ת ריווהאח ,נה זו ולפי החוזההזמ לפי יויותיתחייבהוע ממה כאמור, אין בכך כדי לגרה הסכניתנ
 ה.מקר בכל ילשאר שיהחוזה ת ועלביצ

 לי עחתמת כךל יהה וכראמועצאת מלי או חבר מועצה בדבעל קרבה לעואינני כי יר צהמ ניהנ .ט
 ז.כרהמ למסמכי 'זמסמך כ ףרמצוהיר הצתה

זה,  מסמךורש בפהמכרז, גם אם לא הוזכרה במ מסמכיה בפיעמוה ותכל התחייב יכ י,ע לידו .י
  אותי.חייבת מ

 
 .ןהלשלרט בהצעתי פוכמו ינה ,כרזנשוא המ יםותהשיר מתןדי עבור יוצע על מההמחיר  .6

 

את ים כולל ,רז זהנשוא המכ םישירותה מתןעבור , מחירת ההצעבם לילוהכ יםירחמה יכ ,רהנני מצהי .7
 המועצלתים שירוה פקתבאס הכרוכות ,וג שהואוס מכל מין ליות,כל דות וביןמיוח , ביןכל ההוצאות

רים, והית ה, רישוידובוכלי עאביזרים וציאליים, ים סתנא ,, ביטוחיםבודהכר עות שאהוצתר ן היובי
ר אחר וכל דב ,וכיו"בתים רוישהמבין  ת כלשהורושי מתן תלתחרך הלצו תיבותחימהת ומתאהה

 ז. כרהממכח  יותחיבויתההדרוש לביצוע 

 
 ךכל הכרוז, על א המכרשונ יםרותהשי מתןן גינוספת ב כל תמורה לים תשול לא יכ ,בזאת ילמובהר 

שולם ר יאש דין,פ"י ע רועוישבמ, "למעט מע ,זהלל ובכמור אכ יעל יד המוצעים , מעבר למחיריםכךב
  .מועצהל ידי הע

  
אספקת  ד עלו בעתייחולאשר  החלים או ,הואש וגס כלמ, חובה יטל, תשלוםה ס,מ כי כל ,כן מובהר לי

ים מהסכומ מועצהתנכה ה ,ךכ לצורך ידי. למו עלעליי וישוחוזה זה, יחולו  עפ"ים וביצוע השירותים
  לי. שלוםהווה תו לזכאי תאל מיםסכות העברן, ודיי כל פל תוכעליה לנש וםסכ כל ילו גיעיש

 
 יםרותהשי ךלצור יועסקו רשא דיםהעובשל תם זהו תלאשר א ושלדר תרשאי תהא העצמוה כי יל ידוע .8

 דעתה קוללשי בהתאם, ראח בעובד עובד פתהחל לדרוש יתרשא מועצהה אתה וכן, זה מכרז נשוא
 . יעדבלה

ות מנויולות העאת הפ במועדבצע א לאם או אמהצעתי ו/ יבור אחזשאם  יל עוכי יד ,אתיר בזמצהי אנ .9
ד את זכותי אבא זו,ברת מכרז ה בחוהכלולחרת א הילשכ תובהתחיי לכ , אוצתןאו מקלן וכ, לעיל

 עקב העד שיעמדו לרשותאו ס ותזכ כל עפ"יול לפעשאית רתהא  מועצההו צהמועלהתקשר עם ה
 .למכרזתי הצע שתגהצמי עם ע על לנוט שאני בויותתחייפרת ההה

 עם מציע המועצהות קשרי עקב התו/או זכות לפיצוו/או תביעה ל טענה כ ילתהיה  כי לא מצהירני נה .10
 יהיהדלעיל, כאמור  חרמציע אעם  המועצתתקשר ה בו יב, כי במקרהכן הנני מתחיאחר במקומי. 

 .תיעצדה לבין העל י רהצעה שנבחהיי לשלם לה את ההפרש בין העל
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 :ןקמכדלי וסכם עלידוע ומ .11

על  רשמאו תקציבים בקיומו של מותנקפה כן הירות עימי ושקהתה ,נןד במכרזכה ואזבמידה  .א
ם בייקציתה האישורים לבלת כוכן בק מועצהנים של השתם המיכבצר, מועצהת הגזברו ידי

מימון או להשתתף בלממן  וריםאשר אמ יםחרלה והגופים האמשי המשל משרד תפותתוההש
 . יוהשי ככלוריים, טלגואו שינויים רו/ החוזה

האישורים  בלו כליתק אל ו/או םלרכישת השירותי אושריב מתקצ מועצההיה לי אלבו קרה מב .ב
 נתןא ייו/או ל הכזוה ית ע"שירוהן נתלא יי, עיללפורט ההרשאות לרכישתו כמ אוו/יים ביצהתק

 כך. בקע תביעה ה ו/אוכל טעני ה לתהילא תקציבית,  רשאהה ונבלה בגיקנת לא קו אשרחל

 המכרז  בטל אתלקה והיא רשאית לו חכולה א שהיא,הצעה כל  לקבל יבתיחאיננה מתה מועצה .ג
אם תהובי הבלעד עתהד שיקולבהתאם לשירותים בלבד, מהחלק  תנו/או להחליט על הזמ

ז/ים נפרדים זכאית לפרסם מכר העצמו. כן הלפועו אליה בעברווי שותהעמדו לרישם יבצילתק
  ה.ים לרשדהנ תיםר השירותית וספ/ים לרכישונ

ר קשאו ב/ובכל הנוגע תביעה או /ה ושירדו ו/א טענהכל  יתהיה ל לאשות, כי מפור תיר בזאהני מצנה .12
ל כמ, מועצהדי הל יים עבוקשותים המריהש ףבהיקלשהו כ נויו שיועו, אצית בידחיעם ביטול המכרז, 

וי פיצ לכת זכאי לקבל היהל, לא איעדלהאמור  לליותוע מכלגרמבלי  דלעיל.יא, כמפורט הסיבה ש
היקף מכרז בה מכוח םהשירותין ביצוע ה בגיעבית לכ יהא לנזק. כמו כן, לא ת ייגרם ל אםאף כך  יןגב

 מסוים.

 

בהשלמת יכוב בגין כל ע, מועצהכלפי ה תודרישאו בבטענות  ,ותעיתבב ואאב אכי לת, היר בזאצהנני מ .13
שפט מ יהליכמכתוצאה  ,גרמו, אם יוגרמר יועה, אשבקו , זמנית ארותהשי או הפסקתת השירו

 כלשהם.ים שלישיים דדצמציע או  ייד אם יינקטו, עלשיינקטו, 

  ז.במכר אחריםציעים עם מ ו/או תיאום גשת ללא כל קשרומ ה זותעצה .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90קופה של ייב אותי במשך תהצעתי זו תהיה בתוקף ותח .15
כמפורט  צעתיוקף הת תלהאריך א ממני לדרוש תרשאי עצהומהי ידוע לי כ נאי המכרז.שהוגדר בת

עתו והרשות תהיה ו מהצר בשחזאיחשב כמציע , צעתיוקף הלהארכת ת כי באם אסרבו במכרז,

אחר אשר הסכים לבקשתה ע ציולבחור בהצעת מ שיך בהליך המכרזל את הצעתי ולהמסולפרשאית 
 .ה הצעה עדיפה, הייתרלא הוארכה כאמוה שכאמור, וזאת אף אם ההצע צעתולהארכת תוקף ה

דוע לי כי י .להלן 18ים כמפורט בסעיף טלייגייהול נכסים דרותי נשי ירימחלס ביחניתנת י זו תעהצ .16
נספח  -רותים ט השימלוא השירותים בהתאם למפר להלן, כוללים את 18בסעיף כלולים השירותים ה

 ידוע תי.המפרט במחירי הצע א השירותים נשואומל צע אתיב לבבהצעתי זו הנני מתחיא' לחוזה, וכי 
 .שירותיםביצוע הפת בגין תמורה נוסכי לא תשולם לי כל לי 

חייבת וקפה ומומדת בתיא ע, והוןיקלתאו וי נל, לשייטולבת היא בלתי חוזרת ובלתי ניתני זו עתהצ .17
 לעיל.ד ורכאמאותי 

ים מחירה עבורבהמכרז  אנשו תיםירואת הש לבצע תחייבהנני מ .18
 :(מע"מ פתוסתב)המפורטים להלן 
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 לולבשקמשקל  אופן תשלום מחיר  השירות 

 המחירעת הצ

 18% תשלום חודשי  סבוק ד פייעמו יהולנ 1

על ם נושאים שקמפיינים מיוחדים לקידו 2
  סדר היום

 4% לכל קמפייןמחיר  

עבור ם חד פעמי לותש  מוד אינסטגרם ת עהקמ 3
 ביצוע העבודה

 לא ינוקד

 קדלא ינו ם חודשיתשלו  םטגרסיהול עמוד איננ 4

עבור תשלום חד פעמי   זלטרמת מערכת ניוקה 5
 ודהביצוע העב

3% 

 רכתבממשק מע זלטרוועריכת ני עיצוב 6
  וזלטר ושליחת ני

עבור כל תשלום  
 שנשלח זלטרניו

3% 

 9% תשלום לפי שעה   ייםראפעיצובים ג 7

 8% יחודש תשלום  ועצהר האינטרנט של המניהול ותחזוקת את 8

 :כי יובהר
 .יר בשקלים חדשים בלבדחמב בנקוליש *
 .(יללע 4- 3בדיקת ההצעות )סעיפים לא ינוקדו במסגרת יש הצעת מחיר גם עבור הסעיפים שלהג שי*
 . הסף, מבלי שתידון לל עתפס -  ם בטבלה לעיליהכלולים עיפתתייחס לכל הסלא אשר חלקית הצעה * 
עורו אם לשיתהב ,מועצהה ר ישולם  על ידישא , מע"מיתווסף  ,ידי לעיל להנקובים ע יםירמחלוע לי כי די* 

 . "פ דיןע
 

 _______________________:______.פח/ז.ת.   _________________________:____יעהמצ שם

 ____________________________רט:  _חר( נא לפאו אפות תוש ה,ברח )אדם, תיאורו

 __________________________________________________________ כתובת:
 

 ______________________________________________ :ל"ת דואובכת

 __________________________________________________ : פוןאלפ/טלפון

 :שם המציעם בחתול יםהמוסמכל האנשים שוי זיהה פרסמת ושמו

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ות:__ימחת
 ____________._________ ך:תארי

 ( כיוב'ו פותשותי, חברה, פטמשד אגיא תע הו)כשהמצי ימה:ר חתאישו

 נחתם ע"י:יל דלעמך המסבזאת כי  שרו"ח מארעו"ד/___, ___________________________אני הח"מ 

 ם(אד אע הוהמצימולא כש____ )י___________ת.ז. ___ ____________________ ה"ה

 גיד(א תאוע ההמציימולא כש_______)_________ת.ז. _______________________ה ה"

 ני.ך זה בפמעל מסחתמו  יכותאגיד, ה ___ ולחייב את_______: _ם התאגידשתום בלח םוסמכיוכי אלה מ

______________   ________________ 
 מהיחת     תאריך           
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 'מסמך ד
  תצהיר

 
 

 ם ציבורייםיפקאות גוק עסלחו )א(1ב2-ו ב(ב)2 פיםדה בתנאי סעיעמי בדבר
 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמהמועצה ה

 

 צפויה יהלא אעשה כן אאם וכי  ד,בלב תמהא ואתאמת כולה ת הלומר אעלי  יכ רתיוזהר שהלאח אני הח"מ
  מור:בזאת לא ריהמצ ,חוקם בעיובים הקלעונש

ר עם ש להתקש, המבקע(המצימלא את שם ל יש_ )______________ בשם המציע הר זתן תצהיהנני נו
 (.ע""המצי )להלן: זמיןהמ

יר זה תצהלתת  מךמוס ינהנ ( במציע, וכיתאםמלא בה)יש ל _______________ -מכהן כ ינר כי אאני מצהי
 ה.היר זתצ על תיחתימדין ל לכ פיעל עה מני י איןיבו וכולחיע יצבשם המ

 

 (. ""החוקלהלן: ) 1976-התשל"ו, רייםגופים ציבו תאועסקק ע בחותאם לקבותן בהזה ני תצהירי .1

 :(המתאימה במשבצת X)סמן  יר כימצה ניהנ .2

 תן הגדרכ תותר משתי עבירביושעו רהולא  ,קבחוכהגדרתו  וליה אעל זיקוכל ב המציעהיום  דע
( וגניםתנאים ה ין והבטחתדכשלא  העסקהיסור )א זרים ק עובדיםחו יפל עבירה וניידה ,קחוב

 .1987-ז"מם, התשינימושכר מ קחו לפי הרעביאו ו/ 1991-אנ"התש

 וכי  קבחוגדרתן רות כהעבימשתי  ביותר ורשעוחוק, הברתו כהגד ויאל ל זיקהאו כל בע ציעמה
 .חרונהה האעשהרה עדוממ ותחפשנה לחלפה  מכרזל תוון להגשת הצעאחרעד הובמ

 Xסמן ) מאלהאחד תקיים מ רזכלמת ההצעון להגשת ועד האחרומב יר כימצה הנני סף,בנו .3
 (:המתאימהבמשבצת 

  חוק)להלן: " 9981-חהתשנ" לות,בגעם מוים לאנשיות זכווויון שלחוק  9הוראות סעיף  - א' חלופה 
 ציע.המ ל"( אינן חלות עתיוכוז ןוויוש

  ים אותן.והוא מקי עילות על המצות חזכוייון וולחוק ש 9 ףעיס הוראות - 'ה בופחל  

 ות(:ילוונטנה הרשמן בחלופות מסשיך וליש להמ –ב'  ימן את חלופהשסר יצה)למ

  ם.ידעוב 010-ות מק פחיע מעסימצה – (1)חלופה 

 ( 2חלופה) – הלמנה ליפנז רכבמ כהיזכל שכי כב ייותר והוא מתחו יים אדובע 001 סיקהמציע מע 
 יישום  תינבח לשם חברתיים שירותים ההו והרווחה  העבודה  דמשר של  הכללי 

 ותיהנח לתקב לשם –ך  ורהצ קרהובמ ,תוזכוי  וויוןלחוק ש 9 סעיף ילפ וחובותי
רד ל מששי הכלל למנהבר לפנות לבעיב ע התחיהמצי ,לופיןלחי מן,ישויל בקשר

 9 סעיף ילפ יוחובות שוםיי  נתשם בחיל םיחברתיותים ההשירו החהעבודה והרוו
 ישומןפעל לי ובותיוח ישוםבל הנחיות ליקים או כאמורהוא פנה  זכויות, ןולחוק שווי

ן ה נתיבת שלגשרוהתק עמו עשתהזו ונ נייהפ צעייב בעבר לבחיר התשהמצה ה)במקר
 ת זו(.יבוהתחי

 ,העבודה רדשמ לש לליהכ נהלמל עילל 3 סעיף ילפ רשמס מהתצהיר עתקיר הבעהל יביחמת המציע .4
בחוק  זהונח ות, כהגדרת משרתקהה ממועד ימים 30 בתוך, יםיתם החבררותיוהשי וחההרו

 .1976 -ל"ום, תשייגופים ציבור עסקאות

                                                                                                
________________  _   _________________            

 צהירחתימת המ          ךריתא       
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 וראיש

 בפניע/ה ____ הופי_____ם יות בזה כי ב/ר, מאשך דיןרו_____ ע____ה __מט תוםהח ינא
הינו ____ ואשר ____הות מס' ____ת זתעוד פיעל  ה/תיואישית/שזיהי לי מוכר/ת___ ה________
ד וכי לבב תאמה ה ואתהאמת כולמר את ה לו/עליו ה כי/שהזהרתיו לאחריע ום המצעטמ מהחתיה הרשומ

יל דלע תו/ההצהרונות כה נ/שראיה/תעשה כן, שלא יעק אם וחועים בם הקבלעונשי צפוי/הה תהי/יהיה
 .ה בפניעלי המוחתם/

            

_________________      _________________            

 דימת עו"תח                   דתמת עו"וח                              
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 ה' מךמס
 ( 1)( א) 3  סףנאי ת בעמידה בדבר הרה צה

 
 :כי את,זהיר בצ"(, מהמציע___________ )"_____הח"מ, מטעם 

עד האחרון להגשת הצעות שקדמו למו השנים חמש, במהלך ן של שנה אחת לפחותל ניסיועהינו בע ציהמ .1

 .אחת לפחות תת מקומיעבור רשובניהול נכסים דיגיטליים  ,רזלמכ

 יוזלטר.אתר אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם, נ -ם סעיף זה הינ רךצו" לסים דיגיטלייםכנ"

 ע:מציה ןלהלן פירוט ניסיו
       

בוצעו  העבור רשותה

 שירותים ה

 ךשמו  תקופת

  שירותיםביצוע ה

די  י עלה צעבו דה שו בר העתיאו 

 המציע

 לקוחבר קשאיש הפרטי 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 חד בהתאם לנוסדי עו"על י ראושוי י המציעדייחתם על  אשר ף נוסףד ףיניתן להוס בד.בל מחשההל הןל לעי אותלטבב רותהשו*

 .זה מסמך

 

 

_______________________ 

 מצהיר הת חתימ

 

 

 

 ר שו אי

' רחברדי במש עו"ד, _____,______________ בפניהופיע  ____________יום בזה כי הנני מאשר ב

מספר  תדת זהודי תעוי-מו על צעזהה אשר  _________________, מר ______________________

  וי לעונשים פצ יהיהי מת וכהאת ר אהיהצל וכי עלי ואחרי שהזהרתיו ,אישי ופןאב יהמוכר ל / __________________

 . עליהוחתם  ו הנ"להרתהצ נותכואת נישר ן, אה כיעש ם בחוק אם לאיהקבוע

   

 

 חתימת עו"ד                                      חותמת עו"ד           
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 מסמך ו '

 
   נוסח המלצה מלקוח

 
 ________תאריך:____

 : ______________"(עיהמצהלן: "שם המציע עבורו ניתנת ההמלצה )ל

 ______________:לקוחם הש

 _____________:בלקוחותפקידו  שם הממליץ

 ______________________המועדים בהם ניתנו השירותים ותיאור השירותים שניתנו: _____________

_____________________________________________________________________________ 

 

 (1-10ון )צי אמת המידה מס"ד

 הגבוה ביותר( 10ביותר,  הנמוך 1)

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תיותשירו 1

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמינות 2

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 סוחיםדה והניהעבו תכואי 3

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ם קשיים ומשבריםהתמודדות ע 4

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 תשביעות רצון כללי 5

          

 

  בסעיף זה. 1יחשב כאילו ניתן ציון  בטבלה לעיל. סעיף בגינו לא ינתן ציון עיפיםהס ד את כל*יש לנק

לצורך  או בחשבוןבכתב לא יובם או ציונית . הערוהציון בטופס( ן)באופן של סימו ם בלבדד במספריק*יש לנ

  ה.מלצניקוד הה

 

 

 

 

 

_______________________ 

  מליץהמת מחתי
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 מסמך ז'

 

 המועצה המקומית  דבו לע קרבה  רדעה  הצהרה בדבר

 ה מועצ מליאת ה רחבלו ו/א 

 __________:יךארת
 בודכל

 ןורצית קדימה מקומ מועצה
 

 ג.א.נ.,

מכרז להצעתי ( במסגרת "המציע" :___________ )להלן____________וגשת על ידי ___זו מ הצהרה .1

)להלן:  ורןצת קדימה ה המקומיעבור המועצ ים דיגיטלייםשירותי ניהול נכסן מתל 03/2020מס'  פומבי

 במכרז.חלק בלתי נפרד מהצעתי  ומהווה "(המועצה"

 ם הבאים:יפיהסעהוראות הביאה לידיעתי את  ןרקדימה צוהמקומית  צהועהנני מצהיר בזאת כי המ .2

 :כדלקמןהקובע  "(קומיותהמ צו המועצות)להלן: " 1950-ות, תשי"אצו המועצות המקומיל 103ס'  .2.1

ידי   בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או עלבמישרין או בעקיפין,  חבר מועצה שיש לו,  )א("
או בשמה, או בכל  צה, למענה ק שנעשה עם המועעס  ואטובת הנאה בכל חוזה קרוביהם, כל חלק או 

ותים  שירמה דבר קבלת שירותצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה ב ענין העומד לדיון במוע
 –המועצה מספקת לתושבים ש

, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין  ועצה, בכתב או בעל פהיודיע על כך למ   ( 1)
 ל; דעה תירשם בפרוטוקווהורים עומדים לדיון וההאמ

עה על כל  נין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבלא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הע    ( 2)
 ר להם; שאלה בקש

 .1963-תו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"גב" לאדם פלוני כמשמעולענין סעיף זה, "קרו    ( 3)

ו חבר בגוף  ל מניות אמועצה מחמת היותו בע )א( אינן חלות על חברהוראות סעיף קטן   )ב(          
אותו  קטן, אלא אם היה  נאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיףה-משפטי שיש לו חלק או טובת

יה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה  בגוף משפטי, או אם ה משמש מנהל או פקיד אחראי חבר 
 אחוזים.  5על 

דשים או קנס חמש מאות  ר שלושה ח מאס - קטן )א(, דינו  על הוראות סעיףהעובר    )ג(          
 . "לירות או שני הענשים כאחד

 דלקמן:הקובע כהמקומיות, צו המועצות לא)א( 103ס'  .2.2

אמורים חלק העולה על יש לאחד מהשותפו, או תאגיד שאו קרובו, סוכנו  חבר מועצה,"
זה וצד לח בו, לא יהיה יאהל או עובד אחרמהם מנשאחד  ווחיו ארה אחוזים בהונו או ברועש

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -צה; לענין זה, "קרוב" מועסקה עם האו לע

 יותמויות המקושרב של נבחרי הציבורים עת ניגוד עניינם למנידבר כלליעה בההודשל )א( 12 כלל .2.3

  :כדלקמן קובע

 - "העצומ רחבין זה, "נעל ;תמימקום הרשות הע סקהלע וה אצד לחוז יהיהלא  ר המועצהבח"
 ה" על שליט"ב  הגדרות)ראה יטה בו לשעלי בו ברוא או קשהואגיד ו ת או או קרוב הצעמוחבר 

 ".()ב((5)1-ו ()ב(1)1בסעיף  ו"קרוב"
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 : הצהיר כילני מבקש להודיע וך הנם לכבהתא .3

אחות  אח או ,תזוג, הורה, בן או ב ןב(: רותמיה קיש למחו) ילאין לי/יש רי מליאת המועצה בין חב .3.1

 לו  סוכן או שותף.מי שאני  ואף לא

ולה על חלק הע םהד מיש לאחפו, שותאו ש ונ, סוכקרובוה, עצמו ר( חבריותהמ ש למחוקי) יש/אין .3.2

 ל אוההם מנד משאחו ת הצעתי אא שתיהג באמצעותו המועצו של הברווחיאו  הונואחוזים ב עשרה

 בו. ובד אחראיע

 .מועצהבד בוכן העוס ואותף וג, שזבן  (רתויק הממחויש ל) ליש י/ין ליא .3.3

עיל, או אם ר לאמוקרבה כיש לי ם י אאת הצעת לרשאי לפסו ההית מועצהל הם שרזיכהמועדת  יי כוע לדי .4

 נה.נכו מסרתי הצהרה לא

 .מתא זו הינו הור בהצהראים, והאמלומ כוניםם ניניל התי לעמסרהפרטים ש את כיהיר בזאני מצ .5

צו המועצות ל( 3א)ב()103 מהוראות סעיףבכלל ובפרט  וראות כל דיןרוע מהגלבאמור לעיל כדי  אין .6

לפי רות התקשר הפנים רשאית להתיר באישור שמחבריה ו 2/3 ב שלמועצת המועצה ברו , לפיהןתהמקומיו

 .רסמו ברשומותשהאישור ותנאיו פו ובלבד יותצו המועצות המקומל )א(א103סעיף 

  
 ________________: __ציעמת המחתי  ___________________יע: המצ םש
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 'חמסמך 

                  לכבוד
  צורןקדימה ועצה המקומית המ

 
 ת דמוקו תועבדבר היעדר הרש ירתצה

 
אהיה צפוי   כן אעשהלא  וכי אם ד,לבהאמת ב ואת להת כות האמאמר לו תי כי עליי הח"מ לאחר שהוזהרנא

 ר:ומחוק, מצהיר בזאת לאב םועילעונשים הקב
 

 :ם יחידשת מטעגומ הצעהשה במקרה

 גיש.י משהננ תיצעה הכספבמצורף לה רי זה ניתןהיתצ .1

ות, עההצשת להג אחרוןועד הת שקדמו למרונוהאח ניםהש 7 בבפלילים  תישעהור י לאהיר כצמ ינהרי .2
כוש ר דכנגפו של אדם ו/או גו נגד, כ1977-ק העונשין, תשל"זחופי  ו עלינה, ו/אדבטחון המ נגד ותעבירב

 ןכיישנו, ותה אלאשר  ,זהרז א מכושנ העבודות דות מסוגובביצוע עב יקלתחום עיסוהנוגעות  תרוביבע ו/או
 .עבירה כאמור יןם בגיכיהל ידגמתנהלים נ כי לא

 תטפשיו/או לטיים הנוגעים לפירוק משפ יכיםו/או הל תות משפטיותביעי כנגדמדות וא עי לצהיר כי מהננ .3
 ם.יסרגל ו/או לכינוס נכ

ציע לפרט מה לעעיל, ל 3או ו/ 2 ףעייכים כמפורט בסהל מתנהלים נגדואו ש/רשע ויע הוצמהש ככל ין,לחילופ
ני פומאומת ב ידו עלתום היר חצבת ום,נכון להי את הסטטוס בגינם"ל ום הניכיההל וארשעות ו/את סוג הה

 פו להצעתו.ולצרדין עורך 

 

 טעם תאגיד:מ תוגשבמקרה שההצעה מ

 להלן: "המציע"(.)__________, ___יע ____מטעם המצ ____________כ __ שמהנני מש .1

  בשמו למכרז זה. חייבלהת סמךמו יננמציע ושהת שמגיש הצעה הכספיהל ףרבמצו יתןה נרי זיהתצ .2

רון חאהעד השנים האחרונות שקדמו למו 7ב  םילילבפ עושהורלא עליו, י מבמ המציע, או כי הירהנני מצ .3
 אדםשל  ופגוכנגד , 1977-של"זתוק העונשין, או על פי חנה, ו/ידמהחון בט בירות נגדעבלהגשת ההצעות, 

ז מכר שואנת וג העבודוביצוע העבודות מסע בהמצישל קו וסילתחום ע ת הנוגעותאו בעבירו/ו שואו רכו/
 .ראמוים נגדו הליכים בגין עבירה כנהלמת אכן כי לו ו,התיישנ אר לאש ,זה

 טיותפשמ המציע, תביעותלי הממנ ו/או מי עלי המציע,מי מב או/ויע, המצדות כנגד מוהנני מצהיר כי לא ע .4
 ינוס נכסים.ו לכו/א רגלטת ישפק ו/או לעים לפירוטיים הנוגפמש םהליכיאו ו/

יל, על לע 4ו ו/א 3 הליכים כמפורט בסעיף ו/אועות ימות הרשימבעליו, קמי  אוע ו/המצי דכנגל שין, ככלחילופ
די ל יום עתחר בתצהיכון להיום, נסטטוס בגינם הנ"ל ואת הליכים הה וו/א עותסוג ההרש תאהמציע לפרט 

 הצעת המציע.פו לולצרין ך דרועמת בפני מה מטעם המציע ומאויהחת מורשה

 
______________      _____________       

  חתימת המצהיר                    ריךתא
          

 אישור                

 __________י _בפנע/ה יפהוביום _________  ימאשר/ת בזה כעורך דין, _ ________ה __מט אני החתום
ם מטע מההחתיורשה מנו הי _______ ואשרות מס' _____ת זהתעודפי על ה /המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו

ה יהיה/תהיה צפוי/בד וכי האמת בל תאה וכי עליו/ה לומר את האמת כולו/ה הרתילאחר שהזוהמציע, 
 עליה בפני.  מה/םל וחתלעיה דרתו/הצה כונותן, אישר/ה נכא יעשה/תעשה בחוק אם ל קבועיםם היעונשל
 
 

           ______________   ________ 
 עורך דין תמותוח חתימת           
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 'טמסמך       

 חשיפת מסמכי המכרז מה להסכ-הסכמה/אי
 (ציעוי עמדת המטי לביטהרלוונ קלחא ה)נא למל

 
וא על כל הו תעות הצלרבז, המכר ימכשיפת מסעתירה לח ותוגש בקשה א שבמקרה בו דיע בזאתומע ציהמ

  הינה: דתועמ בחירת הזוכה,י ובין אחרי לפנ בין רז,למכ אוחלקיה ובכל שלב שה

  זו:ר הסכמה ומצרף חתימתו לאישועמו ז מטמכי המכרסמשיפת כל ם לחכימס .1
 

  ציע()חתימת מ ________סמכי המכרז: ___מסכים לחשיפת מ

מכים, לפי הפרוט ועל יסוד סהמ תת יתרשיפלח סכיםמ נוהמכרז ואיממסמכי  שיפת חלקם לחמסכי .2
  ים: הבאים מעטה

   מוסכמת:  מסמכים שחשיפתם 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  לחשיפתם: ין הסכמה ם שאכימסמ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הנ"ל:  סמכיםסכים לחשיפת הממ ואינהטעמים בגינם המציע  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 דון.תילא  -יפה החש לאיימוקי המציע יפורטו בה נ ר לאם אשלשהם כיכמיובהר כי בקשה לאי חשיפת מס

 הצעת המחיר. תפחשילא ניתן להתנגד ל ט,לעמדת בתי המשפ םכי בהתא כן יובהר
 
 

__________________ 
  חותמת וחתימת המציע                
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 'ימסמך 
 

   מציעמה   םנדרשיים המסמכ

 

 

 רות: הע

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 

    

 (-/+)ן מוסי הדרישה 'מס

  רש(.ום כנדכרז )חתמהי תנא . 1

  רש(.ים ומלאים כנדומפחיו )חתה ונסהחוז . 2

  .דרש(כנ לאמותום חמציע )של ההמחיר ה תהצע - מך ג'מס . 3

  קאות גופים ציבוריים.סע קוי חיר לפתצה - מסמך ד' . 4

  .ףסבתנאי ה עהמציעמידת הצהרה בדבר  - מסמך ה' . 5

  .ה מלקוחהמלצ חנוס - מסמך ו' . 6

7 . 
 מועצה המקומיתר העדר קרבה לעובד ההצהרה בדב  - ך ז'מסמ
 . ו/או לחבר מליאת המועצה 

 

  עדר הרשעות. הדבר יר בתצה - 'חמסמך  . 8

9 . 
של המציע הסכמה -ה/איהסכמבדבר  עיצהמ יר חתום על ידישוא - 'ט ךמסמ

 .כרזי המלחשיפת מסמכ
 

10 . 
ור שאיו םריייבום צגופי עםאות וק עסקלפי ח ריםישוא ,הרשק מוסעואישור 

 ורקי מס במה על ניכומפקיד שומ
 

11 . 

ת או רשם החברו גשת ההצעה מספריועד הדכני למט עפל גיד,תאינו יע הצמאם ה
"ד/ עו ר, אישושל המציעית שפטישיות המאלות, בהתאם תות או השותפוימועה

  ה.ימזכויות חתדבר רו"ח ב
 

   המכרז.מסמכי ישת על רכעידה מהה קבל . 12

  ו .שפורסמ פרסם, ככלשעורך המכרז רה הבהבי מכת . 13

  י המציעם על ידחתו שירותיםה מפרט . 14

או ב'( ך למסמ 3)ס'ף סהי תנאן לבי הך זבין מסמ הריככל שתמצא סת – המציעים לבשומת תל
מסמך זה ר בובר על האממסמך ב' יגמור בהא –למסמך ב'(  4רף )ס'המסמכים שיש לצ רשימת

 .כאמור תירהל סקרה שבמ מועצהות ליעים לפנצומחובת המ
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הול נכסים דיגיטליים עבור המועצה המקומית ני למתן שירותי  החוז
 קדימה צורן 

                 2020נת ש ________לחודש   ________ום בי רןמה צוקדינחתם בערך ונש 
 

  מקומית קדימה צורןהמועצה ה  בין:         
 וגזברה  מועצההש צעות ראאמב    
   .קדימה צורן ,1הרצל  רח'מ    
 "(המועצה" )להלן:    

 אחד;ד מצ                                                                                                      
 _________________________, ת.ז./ ח.פ. __לבין:        

 _______________ ז..__ תטעמו מר ___________מה מורשת הבאמצעו    
 _________ קס____ פ___________ טל' _________________רח' _מ    

 ("ותיםנותן השיר"  :הלן)ל               
 ני; שמצד                                                                                                          

 
מתן שירותי ניהול נכסים ל 03/2020מס'  ביפומז רמכ מועצההמה סרפ   __________וביום   יל:אוה

 ;("כרזהמ: ")להלן קדימה צורןומית דיגיטליים עבור המועצה המק
 

את ה ל פקסול מועצה, במסגרתה הציע להתקשר עם הנ"לז הכרלמיש הצעתו הג ירותיםנותן השו  יל:והוא
 ;ה ונספחיוז תנאי חוזהועל פי  התאם למכרזב ,לןכהגדרתם לה, שרותיםה

 
 ;נותן השירותיםת על קבלת הצע_______ המליצה _מיום  תהבישיב יםזרהמכת עדוו  יל:ואוה
 

 ה_____ החליט_____ מיום________ מס'   בתהשימים כרזיעדת המי עיון בהמלצת וחרוא  :אילוהו
 ;בחוזה זה נותן השירותיםעם תקשר __ להביום ________ מועצההראש 

 

 כדלקמן:דדים בין הצהוסכם הוצהר, ו לכך אי

 מבוא .1

ה זחוזה בפים עיהס ותרותמתנאיו. כנו ובחזקת תנאי מנפרד הי בלתי חלקוה הומ זהזה לחווא מבה .א

צורפים לחוזה זה חים המה. הנספהוראות חוזה זו לפרשנות שמיש ולא בלבד,ת נועדו לשם הנוחו

 חיו.ולנספלחוזה ה היא ה", הכוונחוזהמר "נו, ובכל מקום שנאד הימנפר ימהווים חלק בלת

 תוראוה ברויג אות נספחיו,החוזה לבין הור תין הוראוירה בסת לרה שמקל בכ לעיל, ורעל אף האמ .ב

 . ההחוז

 הגדרות .2

צידן )אלא אם כוונה להלן, ההגדרות ב למונחיםיו מהחוזה יה מהווים חלקה כיםהמסמובכל ה בחוזה ז

  מגופו של עניין(: שתמעתרת מחא

 ו.מעבוא בשמו או מטי שיות כל מלרב  -" המועצהבר זג" .א

 .ןמקומית קדימה צור מועצה    -" מועצהה" .ב

הוראות ל בהתאם להכ, ועצהדיגיטליים עבור המכסים ניהול נ שירותי  - "ותיםירשה" .ג

, הלוהוראות המנ ,('אנספח ) שירותיםמפרט ה וזה,, החמסמכי המכרז

 . ותוכניות העבודה שיקבעו על ידה ותקציבה מועצהה ם לצרכיבהתאו

 ה.ז הל לצורך חוזהמנך על ידה לשמש כסמהור אש ,מועצהנציג ה   -" מנהלה" .ד
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כל מי שפועל  כים, וכןוסממה שיורומו נותן השירותיםשל ו נציגית לרבו  -" נותן השירותים" .ה

 .וע העבודותצמו בביבשמו ומטע

דו או ימועסקים על ה או/ו/או שליחיו ו נותן השירותיםשל ו דיעוב  -" נותן השירותים"עובדי  .ו

 ליחיו ידי שו על א דיועוב ידיל עו דו אעל יו ירכשו ם יושכרו איהששרותאלה 

כל אחראי על פי  תיםהשירונותן שמי  וכל ןאליה ות או בקשרדע העבובביצו

 ו.ו או למחדלישין למעדי

 םנותן השירותית צהרוהוהתקשרות מהות ה .3

המצ"ב  תיםשירובמפרט ה ורטפמל ם, בהתאניהול נכסים דיגיטלייםשירותי בזאת מזמינה  מועצהה .א
 ת החוזהלהוראו אםבהת יםירותהש אתיב לספק תחימ נותן השירותיםו ה זהלחוז 'אנספח כ
 .זה חוזה ותראובהתאם להו רכיהוצ צהמועה ותדרישלו

לתוכניות העבודה  בהתאםגם ת השירותים אספק לנותן השירותים בנוסף על האמור לעיל, מתחייב 

   צה.עו על ידי המועשיקב

את  ספקוא כשיר על פי כל דין לה מצהיר כי נותן השירותים ל,עיור למלליות האלגרוע מכי למב .ב
 ם והרישיונות מכלריתורים, ההיישהאכל ל זה בעל לחוזה ובכל םא, בהתועצהמעל ידו ל ירותיםהש

ש שהו הדרוכל היתר/שוריאון/ישיל רכל שיבוט. כיםך מתן השירותצורים לשהדרוין וסוג שהוא מ
 בדבר הביטול או מועצהת הלעדכן א נותן השירותיםב חיימת ים,בו שינויו ייערכו א ם,ותישירלמתן ה
 השינוי.

וח אדם כשיר, , כשוריםהכי ידע,הומחיות, מההניסיון,  ולי יש בזאת כ יםנותן השירות עוד מצהיר .ג
 .גבוהה קצועיתוברמה מ תנואת השירותים במיומק ם לספדרושיציוד הוהת היכול

נותן גדות של י ההתאסמכזה או במבדין, בחו להגבה כי אין נותן השירותיםומתחייב יר וד מצהע .ד
 .זה הספק השירותים בהתאם לחוזול וזה זהלהתקשרותו בחוא תאגיד(, אם ה) םהשירותי

שמורה כן  .תניםם משובמועדי תיומובכעת מעת לם את ביצוע השירותיהזמין לרשאית  מועצהה .ה
נותן ידוע ל .לעדיה הבדעת יקול, על פי שף השירותיםיקה טין אתאו להק תכות לשנוזה מועצהל

ע"י  לם שיינתנו בפועעד שירותיה בתמור ותיםנותן השירלשלם לבת מתחיי מועצה, כי ההשירותים
 , במועדיםמועצהע"י הדין ת כושרומאות וחתומ ביותציקתנות , בהתאם להזמירותיםנותן הש

ללא קבלת  כי ,במפורשיובהר  ה.חוזה ז תו, ובכפוף להוראזהחומכי הסבמ המתוארים םיפנובאו
 .מועצההים לרשות ובדד עם העמילתשלום, אף אזכאי  נותן השירותיםיהא א ל - יתהזמנה תקציב

ועצות המקומיות, צו המלבהתאם  50%-או ב 25%-ב ף השירותיםת היקא דילרשאית להג מועצהה .ו
 .בלעדידעתה ה קוללשים אהתב שור תקציבי,איכפוף לוב 1950 -תשי"א 

נותן רכיה ולצ על פי םולחדשם ותישירמתן הלעצור את  , בכל עת,תרשאי מועצהיובהר, כי ה .ז
 שירותיםבתוצרי הוש שימות זכאית לעש אתה המועצין כך. הל טענה בגכ היהלא ת יםהשירות

 .ותן השירותיםנבאישור  על פי צרכיה וללא צורך בו שלעד לאות שהתקבלו

נותן  תאף כלשהו מבהיקים רותזמין שיהתחייבת למ ינהא מועצההכי  ,השירותים נותןידוע ל .ח
, זמין חלק מהשירותים בלבדו להנים אמשתבהיקפים  להזמין את השירותיםוהיא רשאית  השירותים

 לעדי.תה הבת ועפ"י שיקול דערר באותה ערי השווטה, המצב הרגוליב, תקצמועצהלצורכי התאם בה
באמצעות , צמהבע ם,או מקצת לםוזה זה, כוחרותים מושא בצע את השיה לותעל זכ תשומר מועצהה

ל הבלעדי שה יקול דעתש הכל על פי ,ן השירותיםנותת אם מותישירת הדקק להזמנהזי למבליה, עובד
שאית כן, רלעשות כן. כמו  רחככל שתב המועצה גדכנ א תהיה כל טענהל נותן השירותים, ולהמועצה
ים השירותן זמין חלק מומים ו/או להים זהים או דרותבלת שיקחר לצורך א זרלפרסם מכ מועצהה

  .מועצהה על חלה דיןהכל בכפוף ל מכרז,ללא 



 קדימה צורן מועצה מקומית

 03/2020 מס'רז פומבי מכ                

 

 

32 
 _________________ ע ת המציחתימ

 

ככל רותים ן לביצוע השימית זהיוולנהל המם ורצוף ע על קשר מיידיור שמל ביתחימ ן השירותיםנות .ט

 . עתוצהלה במעבר לתמורה הכלו נוספתה ללא כל תמורו תוהלך תקופת ההתקשרמב רששייד

את  למסוריה רשאית תה מועצה, הדלעיל כאמור רותיםשיבביצוע ה נותן השירותים יתחיל אם לא .י
ת בהוצאו נותן השירותים חייב אתול צמהעב םבצעחר או לא שירותיםנותן הידי ל יםהשירותביצוע 

יעלו  ירותיםהש יגם אם מחיר אות נלוות,צו, לרבות האחר שירותיםנותן אותו די י על רותשי וע כלביצ
חוזה  עפ"י המועצהמיתר זכויותיה של  רועגוזאת מבלי ל ,נותן השירותיםבהצעת  השירותיםל מחיר ע

 .תאם לכל דיןבהזה ו

 זה חוזה בצע עפ"ישעליו ל תיםושיררטי הפא בדק את כל הו כית אזמצהיר ומתחייב ב ותיםרנותן השי .יא
מקצועית  ברמהם ישירותבצע את כל הלתחייב מומסוגל  מטעמו מי/כי הואו שירותיםהט מפרו

במחירי וה חוזה זמכרז ות הובהתאם להוראו מועצהת רצון הועבנאמנות, בשקדנות, לשבי ,ההגבו
 . ותעצה

במתן  ר יועסקום אשהעובדית זהוש לאשר את רושאית לדר תהא מועצהה כי נותן השירותיםידוע ל .יב
 העוסק במתן שירות נותן השירותיםד בעולהחליף רשאית לדרוש  המועצן תהא הכוירות עבורה הש

 .המועצהלפעול מיידית בהתאם להוראת  נותן השירותיםעל , ומועצהל

 ו להלן: פורטלרבות במקרים שי ,לא גם בשעות חירוםם באופן מהספק מתחייב לספק את השירותי .יג

השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  ידי-הכרזה על מצב חירום על (1
 .1973-( תשל"דמיוחדות

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90ו בסעיף ני כהגדרתהכרזה על אירוע כאירוע אסון המו (3
 .1971-ל"אתש

 לחוק יסוד הממשלה. 38אם להוראות סעיף הכרזה על מצב חירום בהת (4

 הת החוזפתקו .4

. "(זהוחה תקופת")להלן:  חוזהל הצדדים עתימת הח מועדנה אחת מזה הינו לש החוזשל פו תוק .א

 כלקה, נות שנה או חלב נוספות פותקות בעארל חוזהת התקופאת  להאריךת אישרבד, בל מועצהה

  .שנים חמשעל תעלה לא ת וסך כל ההתקשר "(.תקופת ההארכהלן: ")לה אחת

 בכתב ותיםנותן השירה לדעך הון על כנתלעיל, תי מורזה, כאהחושל  תוקפו ךילהאר מועצהההחליטה  .ב

 .הזת החותקופ ם לפני תוםיו 30הל המנ"י ע

 עדבמו מועצהל נותן השירותים יאימצ, לעיל ורכאמ חוזהה פתתקו את להאריך מועצהה יטההחל .ג

 דרושת ראש אחר מסמך וכל, בתוקף איתבנק ערבותו וחיטב תופוליס ההארכה חוזה על חתימתו

 .החוזה תנאי פי-על כלה, ועצהמה

ת בכל ע של המנהל כתבה בראבהו ל החוזהרשאית לבט תהא מועצההלעיל, ר מון האמגרוע מבלי ל .ד

בלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם ק וממוני כל מבלי לתת, למנהשל ה ידדעתו הבלעע"פ שיקול 

 נחתםחוזה כאילו את הו איר קרה כזהבמ. מראש ימים 30ראה של בהת אתוז, עת בכל ל,יטובבגין ה

 ה.הודעוב בעד הנקש עד למומרא

 תההתקשרו יכ פורשמב זאתב ומוסכם מובהר ,רזהמכ מסמכיו החוזה הוראות תרמי לגרוע ימבל .ה

 יםגורמה י"ע תקציבי וראיש לקבלת פיםכפו החוזה מכוח התמורה וםתשל ןוכ היקפה, זה בחוזה

 .דין י"עפ מועצהב יםמכהמוס

 הזהה לתמור היהרכה תההאבתקופת  נותן השירותיםם לתשול רה אשר, התמועילהאמור דלף על א .ו

 . זה החוזובה בנקה
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ת החוזה ופבמהלך תק נותן השירותיםי ל ידסופק עתה ה זוזחנשוא שירות פקת הספק, אס למען הסר .ז

חרת החלה על א כל מניעהעיצומים, שביתות, השבתות ו ם שלקיומך מהלטף ורציף אף בבאופן שו

 רת. ל אחהמנהינחה  א  אםאל ועצהמ יובדע

 התמורה  .5

תן נול ועצהמתשלם הוזה זה, וראות חאם להובהת מועצההון רצות לשביע ,יםותביצוע השיר תמורת .א

 -במכרז  במסגרת הצעתו נותן השירותיםם טעמ הגשיר שהומחהצעת הל בהתאםמורה ת יםהשירות

 .("רהמוהת)להלן: " כמפורט להלן יןכד, בתוספת מע"מ ג'מסמך 

 םלו, תשקבוע חודשי בדרך של תשלום ם תמורהשירותים בגינם נקבע כי תשולור עב יובהר, כי

הופסק ו/או נעצר  אוו/קרה בו בוטל החוזה במזה זה. חואחת לכל חודש בהתאם להוראות  התמורה

ת התקופה בה העניק א בגיןרק תמורה נותן השירותים זכאי ל יהיה היא,מכל סיבה ש תים,והשירמתן 

שירותים לתמורה נותן ה, יהיה זכאי כאמור הופסק מתן הישרותיםכו מהלבגין חודש ב. שירותיםה

 .אותו החודשים מתוך שירותאת הפרק הזמן בו העניק  לק היחסי שלהחעבור 

קבוע, יהיה נותן  חודשי םשלותתשולם תמורה באופן שאינו בעבור שירותים בגינם נקבע כי 

     לביצוע בפועל. םאירותים זכאי לתמורה בהתשה

, תההוצאו כל את תוכולל, תיםהשירו צועבי יןבג פיוסו מלא תשלום הוומה ורההתמ כי, בזאת מובהר .ב

ומפרט  מכרזה תנאי פי לע ירותיםשה בביצוע וכותרכה ,אוהש וסוג מין מכל ,כלליות ןובי מיוחדות בין

 וחכ תלרבו, החוזה נשוא םותינותן השיר תויוהתחייב לכל מלא כיסוי ווהומה ותלמבשתים שירוה

 ההתאמות, תתעודו, ותנוישיר, יםאישור, היתרים, םביטוחי, ובלותה, חומרים, רכב כלי, ציוד, אדם

 . ב"ויכו, שירותיםה מבין כלשהי עבודה ביצוע תתחלה ךרלצו תהמתחייבו

 חשבונית קההונפ במהלכוהחודש  תום עדמומיום  45 וךבת יםנותן השירותל ה תשולםהתמור .ג

  ."(45)"שוטף + נותן השירותיםעל ידי ום שללת

 .שהוא וסוג ןמי כלמ ספיםנו םמיסכו הצעהה ירלמח יתווספו לא כי רהמוב כן .ד

 .מועצהי העל יד שר ישולםפ"י דין אעבשיעורו  מלתמורה מע" ווסףתילעיל,  ל אף האמורע .ה

יד תבעו ליחו או אשרים לום חובה, מכל סוג שהוא, החתשל היטל או, מס כי כלורש, בהר במפמו דוע .ו

תנכה מהסכומים  ועצהמה וישולמו על ידו. נותן השירותיםולו על יחזה,  חוזה עפ"יצוע השירות על בי

מי ותשלו , היטליםת מיסיםא, ובכלל זןכות לפי כל דייה לנום שעלכל סכ יםתן השירותנולהמגיעים 

 .נותן השירותיםל לוםאי תהווה תשלזכ םתברעוה חובה,

ם, הסכומי את כל תן השירותיםנול גיעהמשלום מכל תתהא רשאית לנכות  מועצהי הכ, כםסעוד מו .ז

אי ביצוע  שר יחולו עליו עקבא יכוייםנו זה ם לאמור בחוזהי מוסכם בהתאצוכל פי לאמור בהתאם

 מועצהל גיעהמה רתע מכל תרופה אחרומבלי לג וזאת ,מסגרת חוזה זהבכל הנדרש ממנו  ות שלבשלמ

 ל דין.פ כ"ועוזה פ ח"ע

ת ירולששור המנהל ת איבפועל ובקבלירות הש צועבביה נה מותיקפכן מובהר, כי תשלום התמורה וה .ח

 זה.   

בי מאת הגזברות תקצי ישוררת כדין ואבקבלת הזמנה מאושה והיקפה התמור עוד מותנה תשלום .ט

נותן לם וושללת וושראידין, לא שרת כואמה ללא הזמנת עבוד וצעיתבש םירותישתשלומים אלו. ל

    לכך. ר שתהיה כל טענה ו/או תביעה בק אל השירותים
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 ן התשלוםאופ .6

 חודשצעו על ידו בוים שברותביחס לשי רטמפודו"ח  מועצהל ותן השירותיםנציא ל חודש ימכחילת תב .א

צעת , בהתאם להשחלף חודשהבגין  שירותיםנותן ההתמורה המגיעה לט של ורן חשבון מפוכ, שחלף

  .ישהג המחיר אותה

-ל ועד ודשלח 1-מ דשובחו חודש לתשלום" מקור" מס שבוניתח/ןחשבו צהמועל גישי נותן השירותים .ב

 קציביותת תמנוהז או/ו לחוזה וףבכפ ולהצעת תאםבה, שירותה מתן אחרלש ודשחב ודשלח 10

 "(.תחשבוני: "ןלהל) כדין שרותמאו

 או קםחלב ,תובחתימ ויאשרם יםנותן השירות ידי על המוגשים הדו"חו ניתוהחשב את יבדוק המנהל .ג

 דעתו שיקולל םאבהת, ב"ווכי מותםשל, בהם המופיעים פרטיםה נכונות תקדיב לאחר, םלואבמ

 . יהבלעד

 או/ו איםמל או/ו כוניםנ אינם יתבונובחש ןבחשבו המופיעים הפרטים בו רהבמק כי, בזאת מובהר .ד

 םיונתיק צעלב נותן השירותיםל תהורוול םלאשר אשל המנהל רשאי ,בחלקם או במלואם, קיםויידמ

 כאילו זאת אוויר חשבוןב צאונמ אשר םיהליקוי פירוט וךת, הבלעדי תודע יקולש ילפ ותלמהש וא/ו

נותן ת מתוקנת על ידי חשבוניעד לתשלום ימנה ממועד המצאת והמו מועצהל הומצא לא חשבוןה

 .עניין זהב מועצהה אותאם להור, בהתיםהשירות

 למנהה .7

מלא את ויך מטעמו לכ הנמושי מי וא/ול של המנה תיוותיו והנחיווראכפוף להיהיה  תיםנותן השירו .א

 יעות רצונו.יבויותיו לשבהתחי

וק לבד ,מוסמך לבקרהר כי המנהל וסכם ומוצ, מזה זהלחו בהתאם הלכויות המנסמ וע מיתרלגר מבלי .ב

 שאיזה. כן יהיה רוהחת ורציפות והכל בהתאם להורא ,יוםק ,םועביצ ,םרמת ,ותיםרהשיקח על ולפ

מידה בזמנים ע לות ו/או איתקבדבר ט, רויקפל הנהו למא/ו רותיםנותן השיודעה לר הלמסו מנהלה

 נת לערעור.ואינה ניתית ה הינה סופז לענייןל השל המניל. קביעתו על בס"ק א'פורט מה כמו/או התא

שר ולאפ להשתף עמו פעו, לות המנהלאר הורא אחלמל מטעמו פרויקטאו מנהל הו/ ירותיםנותן השעל 

  .נותן השירותיםי ע" ירות המסופקל שלו לבקר כ

ביצוע הקשור ב ל פרטגבי כשיידרש ל כל עתלמנהל ב נותן השירותים ווחל, ידר לעיומבא פגועל יבלמ .ג

 לביצועעפ"י דין נדרש  שיון וכיו"ב אשרתר/ ריור/ היכל מסמך/ איש דרישתו ייו עפ"ה ויציג בפנחוזה

 השירות.

מילוי תנאי ל עצהמוכלפי ה תיובויויהתחימ נותן השירותיםאת א ישחרר לבידי המנהל  שרוח אקפיה .ד
שגיאות ות, הה אחראי לכל הפעוליהי השירותים נותןון דירישות שבכל הדוי לילמו הז זהחו

 .ועסקים מטעמוו/או ע"י המ דיועל י ורמו נגעות שנעשו אמגרמטות והההש

  תזהירוובטיחות  צעיאמ .8

וא ותים נשהשיר מתן לשם דרושיםהזהירות ה בכל אמצעי זאת לנקוטבתחייב מ ירותיםהש נותן .א

 וש. כאו ר םאד יכוןגרום לסשלא י באופן חוזהה

 צעתה רולות במחיכלזה בסעיף  המפורטות ובותבגין מילוי הח ייבותהוצאות המתחה הסר ספק, למען .ב

 ו.אל ן הוצאותגית במורה נפרדתא תינתן כל ול, השירותיםנותן 
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 נהמש ספקי .9

כמת אלא בהסכולם או מקצתם,  וע השירותים,יצאת ב, אחרור לרשאי למסנו אי נותן השירותים .א

זה, אין ההסכמה  תאם לאמור לעיל בסעיףבה הסכמתאת ה ועצהמה נהנתכתב. מראש וב מועצהה

א ישי נותן השירותיםו החוזה,י לפ יותיוהתחייבומוו ותמאחרי םנותן השירותיפוטרת את  האמורה

 ם.חם ועובדיהכו ירותים, באישה פקימסשה ו/או מחדל של עלכל מ מלאה יותאחרב

משנה  ספקשמש ליחדל  ולא המשנה ספק יוחלף , לאמשנהי פקסהעסקת  מועצהה ההיה ואישר .ב

להעסקת  בכתוב מראש מועצההת ה לכך הסכמנתקבל זה, אלא אם וזהח ביצוע השירותים נשואל

 .יםחלופי נהשמ ילנקב

לספק במסגרת  ם שעליוותישירל הלכ נותן השירותיםאחריותו המלאה והבלעדית של ע בולפג מבלי .ג

 שלפעילותו ודתו ובוש הפסקת עלדר מועצהת הימשנה, רשא קבלניהעסקת  ועצהמה ה, אישרזהחוה

 נו מספק אתיאש או/עית הנאותה וומה המקצדתו בראת עבונו מבצע יא התעלדמשנה אשר  ספק כל

 נספחיו. לו זה הוזחל אםים בהתתוהשיר

   ערבות לביצוע החוזה .10

 ותיםנותן השירכולן או מקצתן, מוסר  ,זהבתקופת החו ותיו על פי החוזהיוי התחייבומיל תלהבטח .א

 אלפים עשרתילים: מב) ₪  10,000 ודה בסכום שלת צמת בנקאיה, ערבוזחתימת החו טרםב צהמועל

  ."(הערבות"ן: להל) זהחופת הקות למשך הוקפשת, קיודבמ ה' לחוזבנספח ח בנוס ("חש

כל חובותיו ילוי ממ נותן השירותיםאת  טרל אינו פולעידבות כרהע כי מתן ,מובהר בזאת .ב

 ות,ומימושה של הערביתה ילו גבידין, וא ה ובהתאם לכלזה זועפ"י ח צהמועכלפי הוהתחייבויותיו 

 יםוהפסד םיזקל נכ רותיםהשינותן ע מובתל דהיהוו מניעה מצ א, למועצהדי הה, על יחלקו אכולה 

 ן. עפ"י דיו אוזה זה ו/חואחרים עפ"י כל סעדים נוספים  כןו וספיםנ

 אית לחלטשתהא ר מועצהוה אשכם מרקבוע ומוס צוימש כפייש מועצהה על ידי ההערבות שנגב סכום .ג

ר גמוה הנייקנליגרם, ויהפוך שיו למידת הנזק נזק ו/אלה  םנגרש ךר לכבמלואה וללא קשרבות את הע

 או ראש מועצהכלשהי לבוא כלפי הזכות  נותן השירותיםלא התבלי שמ ועצהמה לשוחלט והמ

ותיה של וימזכגרע ך, ומבלי שדבר זה ילכ ן בקשרומענות כלשהבטענות  מועצהר הגזבו א עצהמוה

  .זהוחרת הפגין הבל פי כל דין ו/או עחוזה על פי ה מועצהה

ם תנאיבחדשה  ותבער נותן השירותיםמציא יבוטל, י אל הזחווה מועצהידי העל הערבות תחולט היה ו

    .הה ימי עבודשתוך שלו זהים לערבות שחולטה

הארכת  עה עלודמיד עם קבלת הה נותן השירותיםידאג  ,הזחופת התקו להאריך את מועצהליטה ההח .ד

ית נקאב ערבותן יפקיד לחלופי וארכת, אופה המועד לתום התקבות הער וקףלהאריך את ת חוזהה

 'בנספח ארכת, בנוסח המפורט בהמו הפהתקו םועד לת הפר תוקאש ום זההכסב הדשח אוטונומית

   ין זה.עניל מראשאישרה  מועצהקאי שהנד במוסמאת  ,חוזהל

הלך תקופת מבכל עת בי כ ,וג ולוודאאמתחייב לד נותן השירותיםי כ ,למען הסר ספק מובהר בזאת .ה

 חספנח נוסב פה/ותות/יות תקברע מועצהינה בידי ה תהיה/ ,(ינהככל שתהיהארכה )הופות קהחוזה ות

 "ל.הנ 'ב

 .ם לפי העניןיביחוייים המשינו, ברכההאת הקופת התקפה בתבורעל הע הוראות סעיף זה יחולו .ו
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 נזיקין אחריות ב .11

 ,ק, הפסדשלום, נזעל כל ת מועצהת הה אאו יפצו/ ישפהוובלעדי  אלמ ראיאחיהא  נותן השירותים .א

ין כל מעשה , בגהושכלי ישללצד ש ו, לעובדיה אמועצהל רםף לגוף או לרכוש, שייגר או עקיישין, אובד

 מאחריות מועצהפוטר את ה נותן השירותים. ומעמי מט או, מי מעובדיו נותן השירותיםל או מחדל ש

 עיל. ל מוראן כובדאאו ד כלשהי בגין כל תשלום, הפס

נותן כל אחריות בקשר לעובדי  מועצהא תהיה לול יןא כי ,יל, מוסכםאמור לעמכלליות ה עמבלי לגרו .ב

ישפה  תיםהשירו נותןי כלשהו בגין עבודתם, ופיצוו ו אהשכללום בתש לא תחויב מועצההו ירותיםהש

מי י ל ידעגדה גש נה בקשר לתביעה שתול נזק שייגרמואו ו/ום, הוצאה לכל תש בגין מועצהאת ה

 וזה זה. שוא חנת שרוההתקאו /רותים והשי יצועבב שורה, שעילתה קנותן השירותיםדי בועמ

עה או יל תבכ נגדוכק ל כל נזע מועצהה ות אתמלשב ותמתחייב בזה לפצות ולשפ ירותיםנותן הש .ג

חיה ו/או מי שלו אומעובדיה ו/ ו/או נגד מיגדה נאדם כלשהו, די , שתוגש על ישה, מכל עילה שהיאדרי

בגין פגיעה עקב לרבות בגין ו/או לרכוש, וף אדם, לג לכל גרםשיה או נזק לחב ,נהאוין כל תגמה, במטע

ובת ם לב של חולשון הרע; העלבת אדם; הפרה בת חדירה לתחום הפרט )כלל פגיעה בפרטיות(;

אות צהוות הלרב ,וכד', גניבה ספרותית וכל הקשור בכך, הפרת זכויות יוצרים סודיות והוצאת דיבה

י שבא ו מאו/ה וחישלה ו/או יו/או עובד מועצההע תבתאם  שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד.המשפטיות 

 יעה כנגדהלסלק את התב נותן השירותיםא על יל, יהלע תוצאה מהאמורעמה על נזק, שנגרם כמט

וצאות ה לרבות אחרת ת מוסמכתושו/או ר טשפמית ל ידי בע חובתהכל סכום שיפסק ל לשלםו

ישא ריבית י השירותים נותן מאת ועצהמל לעיל כאמור שיגיעל סכום כ .ורמשכ"ט כאטיות ומשפ

 ך התשלום בפועל.עד תארי נותן השירותיםמ מועצהי הע"ו ישתדרת מעק דה כחומוהצ

גיאה שעקב לה  ומנזק שיגרגיעה או פן כל יבג מועצההשפה את וי ייהיה אחרא נותן השירותים .ד

 המקצועית.חובתו וי מילבה נחהז ו/אול ו/או מחד עמו טו/או הבאים מ תן השירותיםנוועית של צמק

מור כאשלנות ר וא/ו של שגיאות םיקרמ ביגם לג לתחו ו/או מי מטעמו נותן השירותים ריותו שלחא .ה

ע יבצ נותן השירותים, ילר לעכלליות האמוע ממבלי לגרו .זהחותקופת הלאחר תום ר יתגלו של אעיל

חר לה לאשנתגכלשהו  קוילי ונוצרדה ת ו/או במיאוילא כוניתנו שמידה ב תספים פעם נואת השירות

 ןרות ביהתקשום היס חרלאת אף ן, וזא, בעקיפין או במישריםבלתצאה מקותכורותים השי מתן

רותים פעם השילבצע את  נותן השירותיםלאשר ל מועצהב את הכדי לחייבור מאאין ב .הצדדים

 וספת.נ

כל  ו מחדלים שלם ו/אעשיבשל מגם  לחולעיל תט ורכמפ נותן השירותיםשל  , אחריותופקלמען הסר ס .ו

ה משנ ינבלק ם,, לרבות עובדיזה זהחוח חיבויותיו מכהתע ומטעמו בביצ וו/אועל בשמו ורם הפג

 ב."כיוו

 לתביעה כנגדשא ומים אשר יהיו נוסכבגובה ה נותן השירותיםתשלומים ל לעכברשאית  האת מועצהה .ז

ופי אלה באופן סביעות תנה ושבשר תיאעד , ור בפרק זהו אובדן כאמבגין נזק א השירותים נותן

 .מועצההות רצון ביעומוחלט לש

 עלאו שו/ צהמועלגיעו ישר א ,וייצכם, שכל סכום ו/או פסעיל, מוצהר בזה ומול רלפגוע באמו ימבל .ח

ו/או  נותן השירותיםי חדלי ו/או ממעש"י צד ג',  בגין ע עלשאת בהם מחמת שתתבה יהי מועצהה

נותן ממנה לם ומים המגיעיהסכאית לקזז מרש מועצה"ד, תהיה העו "טשכווצאותיה קיו, כולל המועס

  .השירותים

סמכי במ טרומפכ ות,השיר בעת ממהותהנו נותן השירותיםגרוע מאחריות ל יבסעיף זה כד ן באמוראי .ט

 כרז.מה
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  ביטוח .12

 אשריטוח ראות הבפי דין, הו על פי חוזה זה ו/או על שירותיםנותן ה ייבות ואחריותתחמה עלי לגרומב .א

 חלק, ומהווה 'ג חנספכף לחוזה זה ח המצורח הביטונספ התאם להוראותן בינדדים היחולו על הצ

 .הימנו דנפרבלתי 

ם ע יחד הביטוח.א נושלכל  בסיסהם ', הינג חפנסו רת חוזה זהסגים במטוח הנדרשר, כי תנאי הביהביו .ב

 ועץי לאישורפוף אלו, בכים נאתב שינויים רשאית לאשר די,קול דעתה הבלעפי שי , עלצהמועזאת, ה

יה מחויב יה שירותיםנותן ה, שהונוי כלשר שיאלא ת מועצהכל שה, כי כריובהוד ע. הוח מטעמהביט

 '.גובנספח בעו בחוזה זה ח כפי שנקי הביטואנתל

        םדאח כו .13

ן ניסיוי בעלחשבונו, עובדים מיומנים,  ירותים, עלן השתמ ךיק לצורעסתחייב להמ נותן השירותים .א

 .  רותיםישדע במתן היו

נהל את ט, אשר יעל חשבונו, מנהל פרויק לצורך מתן השירותים, להעסיקנותן השירותים מתחייב  .ב

מנהל וה את איש הקשר לצורך מתן השירותים למועצה )להלן: "וועצה ויהתן השירותים לממ

 .ועצהתאושר מראש על ידי המ מנהל הפרויקטזהותו של "(. טהרפרנ" או" רויקטהפ

 הל.מנב של האש ובכתיעשה באישור מר מנהל הפרויקטשינוי בזהותו של  כל .ג

 בודהשעות העך הלמבועצה הל הפרויקט יהיה זמין לפניות המהשירותים מתחיייב כי מננותן  .ד

בשעות לא שגרתיות לצורך טיפול  צורך יהיה זמין לעבודהמידת היהיה זמין בוכן  ועצההמקובלות למ

    .במשברים או בשעות חירום

היו עובדים ה יותים נשוא חוזה זהשיר גרת מתןבמס נותן השירותיםקו על ידי ועסשידים כל העוב .ה

ר תצהי לע וראמכל העובדים כיחתים את  ן השירותיםנותו כן, שראל. כמיד בם על פי דין לעבואירשה

 .ו"דבירות תעבורה(, שיאומת כדין על ידי עעט עמל) פליליותת דר הרשעובדבר הע

ת א יפצהי ום האישרעובדיו וליושות מנמהיות מוחלטת לי באחרייהא אחרא בלבד ותיםנותן השיר .ו

ת ה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפראכתוצלהם ל נזק שיגרם ין כי השירות בגלקבמת ו/או א מועצהה

 .נותן השירותיםי מעובד דובע"י ע הים בדרך כלששנגר רחא זקו/או נון מא

 נותן השירותים מעובדי ובדעכל החלפת  עת,, בכל רותיםנותן השיוש מתהא רשאית לדר מועצהה .ז

זה חו הוראותל ו בהתאםדלא ימלא את תפקי שרא חר,בעובד א מועצהם עבור הירותיהמספק את הש

ם למתן מתאילו בלתי  האריי רשו/או א מועצהה יותנחו בניגוד לההדין ו/א תלהוראו גודזה ו/או בני

 מועצהש, כי היודג. שיהוילא ה זו לשלא אחר דרימתחייב למ נותן השירותיםזה, והחושוא רותים נשיה

 בטרםרם ולאשיונם ניסלבחון כשירותם,  יון,לראם דיעובת הא רשאית לזמן תהא המי מטעמאו /ו

 ים.ביצוע השירות

י לתו של מהשכ אוסיונו ו/ינ עלס סכרז בהתבלמ נותן השירותיםבמידה והוגשה הצעתו של י כיובהר,  .ח

 ה.חוזלהעסיק עובד זה משך על תקופת ה נותן השירותים חייב, מתמעובדיו

א אחר לכך, ולממהמשתמע שכר עובדיו, על כל  תא ובונל חשע ייב לדאוג לשלםמתח נותן השירותים .ט

רה על דין ביחס לשמיי ההרחבה וכל ום, צוימים הקיבוצית, ההסכבודה, התקנוכל חוקי הע הוראות

(, 1987-תשמ"זשכר מינימום ) קחות וראועל הלרבות  ם,תם ורווחיאותרטיחותם, בב לע ם,תיהזכויו

 .1968 -שכ"חמי )נוסח משולב(, תואלה טוחהבי וק(, ח1958-שי"ח ת השכר )התנהג חוק
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  בידמעסי עובד יום יחקאי  .14

לויות יתר הפעיזה וכל  חוזהתים לפי השירו עוביצו כי ההתקשרות ת,ורשובזאת מפסכם מוצהר ומו .א

 מועצהמעביד בין ה-יחסי עובדת וצרשב כיא תחוצרת ולי אינהזה  חוזהביב יכמתח נותן השירותים של

ם בזאת ומוסכזה,  וזהחב שנה כאמורמ ינבלקת בולרו או מי מטעמו, ידעוב, נותן השירותים ביןל

 עצמאי. ספקזה הינו  חוזהל ל צדכוכי  נות חוזייםבלק דים הם יחסיהיחס בין הצד כי ת,מפורשו

פי כל  ו, עלשל יםהעובד כלפיכמעביד ו יבויותייוהתח ובותיוחל כ ראחא ב למלמתחיי נותן השירותים .ב

נאים ובכל התת בשכרם לל זאת לשאבכו, דיובל עוים החלים עליו ועצי, וצוובויק וי אאיש חוזהדין, 

שה, דמי הבראה, תשלום פמי חוי, לרבות חוזה פי עלפי דין או  ים להם הם זכאים עללייאוצהס

נדרשים על מים השלוהתאת כל דים עד העובב ש ולשלםילהפר ב, וכן"יוכו יהנסנות פל, קרת גמלקופו

, פיצוייםלקופות ות המס, מי, לשלטונאולח יטובסד לומבלי לגרוע למו , לרבותהוזחי פעל פי דין או 

 ה, גמל וכיו"ב.סיפנ

ין לו ולא י איר ומתחייב בזאת מפורשות, כהמצ נותן השירותיםהאמור לעיל, ות ליי לגרוע מכלמבל .ג

בות לר ,העצמוהביחסי עבודה עם  כרוךן הייבר וענכל דביעות לת רישות אועמו דלמי מט וא ולו היי

לקופות או ת רשוים, הפים סוציאלות ותנאיוקדמת, זכוימה ודעהה, שפחו פיטורים, דמיפיצויי 

 ור מלא.יתוכל דבר ועניין, כתב סילוק ולווה, הזה מ חוזהימתו על תחי דומה, וכלקרנות וכ

ין ב, הודשהי מתחום יחסי העבכלשלום ה חובת תחל מועצהה עלדין, כי בפסק ייקבע,  וב הקרמ בכל .ד

, מועצהאת ה השירותים נותןוישפה ב, יפצה נלוות, ישי לש יןובם ייליאשל תנאים סוצ של שכר, בין

מים מקבלת י 7תוך בגין פסק הדין, וזאת ב לשלמם מועצהיי שיהא על הצואה או פיצבגין כל עלות, הו

הא ת צהמועבזאת, כי ה כםמוסן. יבית כדיה ורשי הצמדפרבתוספת ה ונה,הראש מועצההת ישדר

 .לעילור ו כאמא יחויב בושהם כוס כל השירותיםנותן עה לורה המגילקזז מהתמ תשאיר

 החוזת הפר .15

אחת מהפעולות  כללעשות מנהל ה או/ו מועצההם ירשא ,זה החוזהוראה מהוראות  נותן השירותים הפר 

 ת:  באוה 

זה  זהע"פ חו שירותיםה נותן תהתחייבויווי יללמוכבטחון לביצוע  מועצהה לנשנית רבותלממש את הע .א

  .כהרההא ו/או תקופת פת החוזהובגין תק

 תוך ,זה חוזהע"פ  ועוביצב בחיי נותן השירותיםש שירותם את הי/ראחספק/ים ת צעושות באמלע .ב

 ת,נוספזכאי לתמורה שיהיה מבלי  ,נותן השירותיםנעשו ע"י ש תיםושירות וולבפע בלהללא הגש ושימ

         בכך.    ת כווהוצאות הכרהל כב ותיםותן השירנאת  בולחיי

 חוק החוזים זה לובכל כל דין "פזה ו/או ע חוזהע"פ  כל סעד או תרופהרוע מעיל כדי לגלר באמוין א .ג

הנזק הממשי שנגרם  את כללתבוע  מועצהה כותל זה זכלבו 1970 -תשל"א  ,ת חוזה(רהפ שלת ב)תרופו

 מההפרה. ה קיפין כתוצאען ברין והבמישיגרם לה הן ה ו/או ל

 ספציפיות אותרבהו ובפרט, חוזהה אותהור משאר עוגרל דיכ ויפסעי תתי על זה יףסעב ןאי .ד

 רלמסו או/ו בעצמה חלקם או/וירותים שה עבצל, עיניה תראו לפי, עצהמוה רותלאפש תחסוהמתיי

 .נותן השירותים חשבון על, אחר לאדם ןיצועב
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 וזהסיום ח .16

 החוזה פרתשלא בשל ה סיום

החוזה ו/או  אתא, לבטל ישהל סיבה כמו בלעדי,הה ל דעתקושי ד תהא רשאית, על פילבב מועצהה .א

ת או ותקשרההופת חילת תק, לפני מועד תהקו חלאכולה ה, רות לפי החוזההתקשת להפסיק א

ימים  30דמת של ה, וזאת בהודעה מוקההארכמתקופות ה איז הלךרות או במקשהתבמהלך תקופת ה

 "(.זההחו םהודעת סיו"לן: )לה

פסקת ההתקשרות ו/או וזה ו/או החה י ביטולכ לתי חוזר,ב באופןב ייחמצהיר ומת נותן השירותים .ב

זכות  ספות, הנהוכה נארפות הות לתקותקופת ההתקשר כתי האראו או/ ופת ההתקשרותקת תקפסה

 יהר וכן יהחוז לתיאופן בתר בזאת בם האמורים הוא מווהמקרית איזה מרוקי בוכ ,מועצהל תניהמוק

ותים למשך כל ו למתן שירתכובר הסתמדבבות טענה רלכך,  שלב הנוע ומושתק מלטעון כל טענמ

 קן( ובפרטחלאו  לןה )כות ההארכבמהלך תקופו םתישירו למתןו תו/או הסתמכושרות התקהתקופת 

 .יתכנותםם הבקשר ע עם השירותים ו/אובקשר  נותן השירותיםיע שקהתן או נן השקעותיניטענות שע

נותן  יה, יהן השירותיםנות בויותיו שליהתחי רתהפמתוצאה ביטול החוזה, שלא כ את מועצההה דרש .ג

, ע בפועלם אותן ביציירותין השגו בהמגיעה ל תמורהאת ה ך ורקא מועצהלקבל מהזכאי  השירותים

ה ביטול החוזהיה בכי לא יבהר, חוזה. מוול היטן בוגמור בגימלא , זאת כסעד סופיד, ומוע תועד לאו

ל יתר כ לביצוע נותן השירותים תריואחמ עו/או כדי לגרוות נוספת ריחכל א מועצהל היל עדי להטבכ

טענה  לטעון כלממושתק וע ונמ וכן יהיהבזאת מוותר  נותן השירותיםו זה זה,ל פי חויבויותיו עיתחה

ים מכל מין וספנ שיפויו/או שלום ו תו/א וייצפזכאי לכל יהיה  לאג שהם וכן ן וסול מימכאו תביעה /ו

  לכך. בקשרשהם וסוג 

 הפרת החוזה ם בגיןסיו

וזה הביא חרשאית ל בלבד תהא ועצהמ, הלעיל ..ג16 -א .16פים בסעיאמור הת יולללפגוע מכ מבלי .ד

נותן ל בלבד שנתןית, ויסוד ההפרה שאיננ החוזה, את ותן השירותיםנ בו הפרמקרה כל סיומו בל

 ור.מהתקופה כא, תוך פרההיקן את הלא ת נותן השירותיםום יו 14 של תמוקדמדעה הו השירותים

מן  אחד או יותרת , בקרוהזחוזה  ת כל דין אוואהור ל פיע מועצהאחרת של ה תמכל  זכו ועמבלי לגר .ה

 זה: תר, חוזהללאל, ת לבטרשאי מועצההא התהמקרים הבאים, 

כונס נכסים וי ינלמאו הליכים ו/את הקפו/או ל פירוקלה בקש נותן השירותיםגד וגשה כנה .1

קרה שבקשה כאמור מין והכול בלפי העניי זמנ נוי מפרק או מפרקו/או למי עוו קבזמני א

 ה. תשמועד הגיום מ 30ך ותלה בבוט לא

הליך  וגדח נפתכשנל או נגדו בקשת פשיטת רגאו שהוגשה  פושט רגל נותן השירותיםכש .2

כסיו כולם או בי נגיד לגל תאש מקרהאו ב םנכסי סכינו וצ כשניתן נגדוו לפועל אצאה הו

לפרוק או ניתן  השה נגדו בקשון או שהוגמרצ וקלה על ידו החלטה על פירבק, נתלקםח

ם, או שהוא פנה כולם או חלקר עם נושיו דואו סי הרהגיע לפשאו שהוא  וקרפי ו צוגדנ

ש( סח חדוות )נרת החבדקואתם בהתאם לפ ען הסדרה למה או פשרכארבל ק מעןשיו ללנו

 . 1983 –"ג שמת

בי ה כלשהי לגולפעאו בוצעה  כולו או מקצתו ,שירותיםנותן הוש טל עיקול על רכהו .3

 ם או חלקם(,ולתים )כורת מתן השימבעדו א וענמל עלולו ע אר, באופן המונוהרכוש כאמ

 נקיטתם.  עדוממים ימ 30ך העיקולים כאמור לא בוטלו בתוו

ע ביצובה משנ ספקו מעסיק ר אלאחתו, קצו מאו כול חוזההסב את מ נותן השירותיםכש .4

 מראש. תב ובכ מועצהא הסכמת הלל וזהחח הייבויותיו מכהתח
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 . הלהמנ לתו שדע, להנחת חוזהע הומביצמסתלק  נותן השירותיםכש .5

, או כשהוא מפסיק או חלקם יםותים המבוקשירהשאת  קפמס ואינ נותן השירותיםכש .6

 הלנהמ שר ע"יע ואוקבשנ מניםזח הלולפי  קםספו מינאו שהוא אתם ספקא הלךמ את

צב בק תיםשירובאספקת הלהמשיך  ול אהל להתחיבכתב מהמנית להוראה צימואינו 

פרו אחת או ו העממטאו מי /ו נותן השירותים, או כאשר ניםמו לפי לוח הזש ו/אהדרו

ראה על תו הקיבלשאחר לולא תיקנו את ההפרה  חוזהרות ביבויות האמוחיר מההתתוי

ו/או  םנותן השירותיבנהל התרה ר המאשו כא ,תראהבהקב נהל תוך הזמן שננהממאת כך 

נקט  אשביעות רצונו והוא לינו לתן, אקצמ צע על ידו, כולן אווהמבמטעמו כי השירות  מי

 . השירות רדים נאותים לשיפועצ זו ראההת תבלמייד עם ק

  .החוזה ביצועבן ודל בזשמתר ירותיםנותן הששהמנהל הוכחות להנחת דעתו כשיש בידי  .7

תן או חר בשמו, נא דםאו א השירותיםנותן ש עתה,ת דהנחל ותחוכה מועצהכשיש בידי ה .8

 ל דברככלשהי בקשה לחוזה או  נאהטובת ה ן אווחד, מענק דורוש ולשההציע לאדם כ

 חוזה. וע הציהכרוך בב

או ר ו/ביס שותיו תוך זמןלדרי הל ולא נענהמנה ראותוהאינו ממלא את  נותן השירותים .9

  וראה. ותן ההי נע"ך ע לכנקבזמן שך התו

ו/או נגד מי  השירותיםנותן יליים נגד ים פלננקטו הליכית או לפלי היראם נפתחה חק .10

 יו. למנה או/ו י מניותיומבעל

ה אינה ז חוזהעם חתימת  תנה בקשרישנ נותן השירותיםכלשהי של רר כי הצהרה התב .11

די כה בה ל היההותית אשר לדעת המנבדה מעוילה ג אל ירותיםנותן הששנכונה, או 

 . ותן השירותיםנעם ת תקשרוהעל שפיע לה

במסגרת  מדוייקיםם תונים שאינאו נ/צהרה וה מועצהלמסר  נותן השירותיםתברר כי ה .12

 תפקידו. 

 - 7, 3 ות:ייסודכהוראות אים הנחשבים יפי החוזה הבעסמ יףהפר סע השירותיםנותן כש .13

13 ,17. 

ת רשאי ה,ף זסעי אותאם להורהתה בת החוזא המועצה הטלזה, בי הזהוראות חו ארמש ערומבלי לג .ו

ים בשיתוף צוע השירותלהמשיך את בי י כל דין,על פ הלקנות רוע מיתר הזכויות המוג, מבלי למועצהה

 הבלעדי. פי שיקול דעתה על  רחם אורג ם כלפעולה ע

זה  ההוראות חוזל בהתאם מועצהמדת לעואחרת הת מכל זכוזה לא יגרע וחיטול הבמובהר בזאת, כי  .ז

  דין. ראות כלתאם להובה ו/או

 זהחוהוקנו לה בשמהזכויות לשהי כ בזכותכלשהי מהסמכויות, או  בסמכות מועצהה ההשתמש .ח

נותן ללא יהיו , לו או מקצתואת ביצועו, כו סיקהפהאו , תומקצ , כולו אוחוזהאת הוביטלה 

ל כולגרמו לו שנו הפסדים א/זקים ונ ןל דרישה אחרת בגיכ וו/או תביעות ו/אות נעכל ט השירותים

  טין.    מוניה בפגיע

 תיוסוד .17

של  היינבענ ודע שיגיע אליכל מי לשהוג' כ ות לצדא לגללודיות ולשמור בסמתחייב  נותן השירותים .א

ות בהתחיי נוסח יחתום על נותן השירותיםובמהלך מתן השירותים. רות קשהתה , במהלךמועצהה

 .הז וזהחל 'דנספח ף כורסודיות בנוסח המצת לשמיר
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 תשונו .18

ליו לפי החוזה עת לוטת המבוחייתכל ה לא ביצע, וכן אוהתחייב לבצע וה השירותים נותןכל פעולה ש .א
 ונו,חשב ו ועללעשותם במקומו חר תחתיוא נותן השירותיםים לש מועצהשאית הר -ה מילא והוא לא
תוך תיו ייבויותחלא את הו למממנ הל, והדורשתנל ידי המע בכתבדעה וכן ה יננשלחה אליו לפובלבד ש

בהתאם  מועצהה של הותיימזכו ף זה כדי לגרועיע, כי אין באמור בסמובהרודעה. בהבע שנק ןהזמ
 דין. לחוזה זה ובהתאם לכל

זה חועל פי  כויותיוו או זיובותאת חשלישי להמחות לצד  אולהעביר להסב, שאי ו ראינ השירותים נותן .ב
  . ובכתבמראש  ,צהמועבאישור ה ן או חלקן, אלאולכ ,הז

ו פי ו כל טובת הנאה עלא ,וה, כולו או מקצתביר את החוזהע נותן השירותים יכ ,מועצהרר להתב .ג
נותן ול וזהחה בטל אתלרשאית  מועצהה תהא -מראש בכתב ו מועצההסכמת ה תקבלא אחר ללל

 ך.בשל כ מועצהנגד ה ואל סוג שהה מכעבית ו/אוכל טענה לא תהא  השירותים

ת )בין בבת אח, ויותיוכזותיו ו/או מממניה עלומ 25%ר לא יעביכי  תן השירותיםנויב ימתחבכלל זה  .ד
 .מועצהתב של הבכש ואלא לאחר שקיבל אישור מרא (ובין בחלקים

 שירותיםנותן הרסה, על בבורות יה נסחשמניות בוריתרה ציהינו חב נותן השירותיםבמקרה בו 
מיד כשייודע זאת מור, כא וכן על כוונה להעברהויות זכו על העברת מניות ו/א בכתב ועצהמל להודיע

  ות.תעמוד הזכות לבטל את ההתקשר מועצהברה ולעת ביצוע העב דב, מיושלעשות כן וכן ונה כועל 

 ה זה. זחוכל הקשור ליזוז, בו קו/א ןכבועיות בזאת מפורשת על זכ רמוות נותן השירותים .ה

, מאת רותיםנותן השיגיעו ליאו ש ,םים המגיעימהכספו/או לקזז כות רשאית לנ האת מועצהה .ו
למם של ו תחויב,שר, תידרש אא סכומיםה כל ניין, אתר ועדבל ו/או בגין כים רגופים אח/ מועצהה

יגיעו אשר שיפוי  אוי ו/ופיצו ו/א החוזה ו/או כל סכוםסעיפי שהו מכל רת סעיףיום או הפי קעקב א
"י צד ג' עבע תשת לשאת בהם מחמת ועצהמשעל האו /זה ו חוזהבהתאם ל ן השירותיםותנמ מועצהל

וי ו/או כל העשו י מטעממ או/וו/או מועסקיו ו דיאו עוב/ו נותן השירותיםאו מחדלי  /ובגין מעשי 
 גורע ר בסעיף זה אינואמוההוא. ש קורחוזה או מ מכח נותן השירותיםאת מ מועצהל עילהג

חילוט  לרבות ך אחרתל דרדיה בכולמו על ית הכספים ששרהחזלתבוע את  עצהמול השיה תויוזכמ
 . בידה דהפקיש בותהער

 יה על פלי המוקנית שהכות כלז עלתה ו/או מהפמועצה של נעות מפעולהמימחדל או ה ואשום ויתור  .ז
גות או נהת התממח קהשתו אעות ו/וצרות כנגדה מניהי ובדותכע חשבדין, לא ת או על פי כל/חוזה זה ו

כותה זעל  מועצההף אלא אם כן ויתרה תוקכל  , ולא יהא להתיםותן השירונביחסיה עם  חרתבדרך א
 . בכתב ובמפורש

במקרה כל דין  פ"עלהם  פה המגיעיםותרו/או  דעל סויות הצדדים לכזכוע מיל כדי לגרעין באמור לא .ח
 נותן השירותיםת מצד תביעוו א/וות ישו/או דר ותישמעו כל טענלא  מור,הא אף עלת החוזה. של הפר

  דדים.סיום ההתקשרות בין הצועד ממה זה, בחלוף שלוש שנים וזחקשר לב

 חוזהד לצ ם, וכיידהצדוא המוסכם בין מל ת אתיו, משקפוחזה, על נספ החוזאות כי הור ,בזה םמוסכ .ט
 וזה.י חתימת החלפנל, כלם ב, אעשותחייבויות שנם, הבטחות והר במצגישוק יהיהלא 

  ותדעהו .19

 ים הם :  הצדדבת ותכ

  1ל הרצרח'  – דימה צורןת קמיעצה מקומו

 __________________________________  - נותן השירותים
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ום שעות מי 72ען תקבל ע"י הנמאילו נב כשחיי מענו דלעיל,י נהו לפשמם לישלח ע"י הצדדיש תבל מככ

 דואר רשום.  ו כדברמשלוח

 : חתוםהעל  אוב ולראיה
 
 

 

 נותן השירותיםת ימחת                   מועצהה רגזב                  מועצההראש             
 
 

ח.פ. ./ת.ז ____________________________ :נותן השירותיםשם 
 __________________________ 

 
 _______________________.ז.: ____ ת__________________תימה: שם : _ה החמורש תועבאמצ

 
 ________________________טלפון: _______פלא'/ _____________________________ בת:ותכ

 

 __________________________________________________ל: __________"דוא בתכתו
 
  ______   __ך __ריאת
 
___________________________ _ תפקידו____________________ בנוכחותו של חתם וזה נחה
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 נספח א'     

 רותיםשיה מפרט
 

 הול עמוד הפייסבוק ני
כולל שימוש במאגרי  פוסטים ביום שלושהכ תכנים מתאימים בהתאם לתכנית התוכן  ה ועיצובכתיב .1

 .תמונות של המשרד

 .לרבות העלאת תכנים בימי שישי ובמוצ"ש בהתאם לצרכי המועצהלעיל  1סעיף  .2

 .ה לאווירתיקונים לפני עלייוביצוע  עצהמואישור כל הפוסטים מול דוברות ה .3

   .בשנהקאברים  שישהכהתאמת כל הפוסטים שעולים לשפה הגרפית ועיצוב  -עיצוב שפה גרפית לעמוד .4

 .התכנים בקבוצות הרלוונטיות ביישוב שיתוף .5

בקבוצה יהיו חברים לפחות שני אנשי צוות ממשרד  ,זמינות מלאה בקבוצת הווטסאפ של הדוברות .6
 מוצאי שבתי שישי ובלרבות בימ 24/7הקבוצה פעילה  . הפרסום

 .בעמודמדידת הפעילות  .7

 .וחשיבה פגישה אחת לחודש שתוקדש לטובת עדכוני דוחות .8

  .בהתאם לאישורים ממחלקת הדוברות שעות מרגע שעלו לעמוד 4מענה לשאלות הגולשים עד  .9

 .במועצה םלות ובעיות גולשים אל הגורמים הרלוונטייהפניית  שא .10

 .ר מול התושבים בהודעות אישיות ועודניהול הקשל 106הדרכת צוות מוקד  –רכות הד .11

 התנהלות בזמן משבר וחרום:  
 .מדיה חברתיתשנות ניסיון + איש  6חמ"ל כבראשו עומד ראש צוות עם לפחות הקמת צוות  .1

סופי ב הדוברות של המועצה ואת ראש המועצה לאורך כל זמן המשבר לרבותהצוות ילווה את צוות  .2
 .שבוע

ערוצי המדיה של המועצה לרבות העלאת פוסטים לעמוד  הצוות בכלבמהלך המשבר יטפל  .3
 .מועצה ובמידת הצורך יטפל בהפקת ניוזלטר ושליחת סמסיםהפייסבוק/האינסטגרם/אתר ה

 .וטאספ חירום של היישובהצוות יתבקש גם להיות חבר בקבוצת הו ראש .4

 .רות המועצהטיים לדובהיישוב  והצפה של תכנים רלוונל ניתור הפעילות בקבוצות הפייסבוק ש .5

 קמפיינים מיוחדים
מיוחדים אותם ת ופיצוח בריפים לקמפיינים אחת לחודש יידרש משרד הפרסום לחשיבה קריאטיבי .1

מפיין בנושא אכיפה מוגברת של איסוף גזם יל דוגמת קמפיין בנושא ניקיון היישוב/קתרצה המועצה להוב
 ועוד.

וצי הפרסום השונים של המועצה ועיצוב תאמתם לערהנדרש יכלול פיצוח טקסטים וה יףפתרון הבר .2
 .גראפי ברמת קונספט

  ול חברת הפיתוחניהול אתר המועצה מ

 24ום יומי מתבצע מול חברת הפיתוח בפרק זמן של עד על בסיס י תוכן באתר המועצההעדכון ניהול  .1
 .שעות מרגע קבלת המשימה מצוות המועצה

 .צוות המועצהודיווח ל יצוע הפעילות מול חברת הפיתוחב ווידוא .2

הממושקים לאתר לדוגמא חברת של האתר ומול גופים נוספים  טיפול בבעיות אתר מול חברת הפיתוח .3
 .סליקת הדוחות

 
 אינסטגרםוד עמ יהולהקמה ונ

 .פתיחת שם משתמש והקמת עמוד אינסטגרם למועצה .1

  .פילרוהגדרות פרופיל המשתמש עיצוב תמונות פ .2

 .שוטףניהול עמוד האינסטגרם ב .3

 .וב והבניית שפה גראפית לעמוד האינסטגרםעיצ .4

  .חמישה פוסטים בשבוע לעמודכהעלאת  .5
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 .הפוסטים יאושרו מול הדוברות טרם עלייתם לאוויר .6

קב גולשים ידני על מנת להגדיל את קהילת החברים בעמוד החדש המשרד יקדיש לפחות חצי ביצוע מע .7
  .ע מעקביםצושעה ביום לבי

 .שתמשים חודשית תתבצע על ידי הדוברות בתאום מול משרד הפרסוםשל כמות מהגדרת יעדי צמיחה  .8

היישוב על מנת לייצר ברחבי לחודש יתבצע על ידי המשרד יום צילום של מספר שעות  אחת -יום צילום .9
  .תכנים לאינסטגרם ולמדיה החברתית

 
  הקמת מערכת דיוור )ניוזלטר( לתושבים

 .בחירת מערכת דיוור לתושביםחלופות ל יציג למועצה שלוש תן השירותיםנו .1

  .ניזולטרים בשנה 12-כ כתיבה עיצוב ושליחה של .2

 
 עיצובים גראפיים

 רבות המפורט להלן: צע עבור המועצה עיצובים גראפיים להספק יב .1

 .עיצוב מכוון תנועה בגודל מטר שמונים על מטר עשרים .1.1

  .3על  6עיצוב שימשונית  .1.2

  .2על  4עיצוב שימושונית  .1.3

 .1על  3ית וב שימשונעיצ .1.4

 .פולדרעיצוב  .1.5

 .עיצוב כרטיס ביקור .1.6

 .עיצוב כריכת מחברת .1.7

 .5Aר עיצוב פליי .1.8

 .3X4עיצוב לוח בילבורד בגודל  .1.9

 
לדרוש ראשית  מועצהדר הערכה בלבד. הבג , הינןלולות במפרט זה ביחס לכלל השירותיםיובהר כי הכמויות הכ

תמורה ך לשנות מההיה בכ, מבלי שיהבלעדיתה לשיקול דעגדולות או קטנות יותר, בהתאם  תויושירותים בכמ
  .שהוגשה על ידו למכרזוהצעת המחיר  לה זכאי הספק בהתאם להוראות החוזה
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 ב'ספח נ

      

 קיום החוזהאית לערבות בנק
   ך ___/__/__תארי                                                                 

 וד לכב
  ימה צורןמקומית קד מועצה

 
 

 נ.,ג.א.
 'ת מסת בנקאיוערב:  וןהנד

 
ולל כ םוככום שהוא עד לסל סיכם לתשלום כפבזה כל נו ערביםא ("שמבקה"לן _ )לה___________ תשעל פי בק

מילוי להבטחת תדרשו ש "(ערבותסכום ה" :הלןל) (םם חדשיישקל עשרת אלפיםבמילים: ) ₪ 10,000של 

עבור  נכסים דיגיטלייםיהול ן שירותי נמתל 03/2020מס'  פומבי כרזמוח מכ חוזהעם שר קבהמבקש  ותויחייבהת
  .("זרהמכן: ")להלהמועצה המקומית קדימה צורן 

 
ו כל טיקה אטיסהלשכה המרכזית לסט פרסם על ידיתשמ יפרכן כמחירים לצהלמדד ערבות יהיה צמוד ה סכום

 . ( "המדד" :ןלהל) קומהוא במרשמי אחר שיב דמוס
 

  .עות למכרזצהת הגשהאחרון ל דבמוע הידועחרון האערבות זו הינו המדד לעניין  סימדד הבס
 
  זו. תוי ערבפ לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם עלם ד שפורסדמה את זו יהערבולעניין ש החד דדמה
 

תוספת ב ת,ובערם העד לסכו כוםסכל  ות זה,בתב ערכ זרתהח לףחם שלם לכאנו נ, הראשונה תכםדרישלפי 
ילה תחלום תשהאת  יבים לדרושיחו שתהיתכם ובלי דריש להוכיח את מבלי להטיל עליכם חובהשי הצמדה, הפר

 קש. המב מאת

 
 __________ת___שנ__תוקף עד ליום ________לחודש___ב זו תהיה תבורע
 . תתאריך זה תהיה בטלה ומבוטל לאחרו
 
 שהיא.ה ורצה בכל בה או להעברת להסזו אינה ניתנ תרבוע

 

רב,בוד בכ  

 ע"מב _____ק_____בנ                         

 נהשו בותרקבל נוסח עתיא ל :ההער
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 'גפח נס
 אחריות וביטוח

 
דים יצורן ו/או תאג -זה משמעותו : המועצה המקומית קדימה  מזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספחה

 גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםיות ו/או עירוניים ו/או חברות עירונ

 
או הוצאה שיגרמו לכל גורם /י באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד והיועץ יהיה אחרא .1

ות ללא דיחוי את המועצה בגין צוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפשהוא במהלך ביצ
ץ יוציא על ו הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך. היועל נזק ו/אכ

 חשבונו פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

 ראדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמו ו/או עובדיה ו/או כל המועצההיועץ פוטר את  .2
 לעיל.

 
ידרש המועצה יישפה היועץ את המועצה בגין כל הוצאה או תשלום ש ,לעילמור מבלי לגרוע מכלליות הא .3

י היועץ  ו/או עקב טענה או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדללשלם בקשר עם 
 ירות.שעביד עם המועצה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן המ-בקשר ליחסי עובד

 
ם שיגיע ליועץ ושילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ סכום שהיאהמועצה רשאית לנכות כל  .4

מקרה בו המועצה תהא  הא המועצה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכלממנה, וכן ת
 צד שלישי כלשהו.צפויה לשלם דמי נזק ל

 
לכל ו של הסכם זה קופת חלותהיועץ ויחזיק בידיו במשך כל ת ךלהבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערו .5

הסכם זה, והוא יישא לנקוב בותיו בהתאם בטחת התחייבויותיו וחובהאת הביטוחים הנחוצים לצורך הפחות 
חריות מקצועית, כל עוד קיימת ליועץ , ולגבי ביטוח אשתתפויות עצמיות במקרה נזקה ישלם בעלותם וכן 

 אחריות ע"פ דין.
 

ימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של ממועד חת ימים 7תוך  למועצההיועץ ימציא  .6
ם הביטוחים האמור, היועץ יחזור וימציא את אישור קיו .ואינו מסויג ידי מבטחיוהמועצה כשהוא חתום על 

 מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.יום לפני  14לכל הפחות 
 

וגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין נדרש לא הבהינתן שאישור קיום הביטוחים ה היועץ מודע לכך כי
 כם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הס

 
את פוליסת הביטוח גם דרישתה הראשונה, , לפי למועצהועצה יהיה היועץ חייב להמציא בקש זאת המיאם  .7

 גין הפוליסות.על ידו ב ם בגין פרמיות הביטוח המשולמותוואת קבלות התשל
 

פוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה היועץ מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי ש .8
הסכומים הנ"ל במקום היועץ ( לשלם את כל ים)אך לא חייב תהמועצה רשאי היהתהמלא, אם לא יעשה כן 

 גיע ממנה ליועץ.יולנכותם מכל סכום כסף אשר 
 

עץ ים למועצה כנגד היונאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקביטוחים כאין בעריכת ה .9
פי ן בהם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו לואי או להגביל את אחריותו  על פי ההסכם ועל פי כל דין,

 הסכם זה.
 

 ואת הסכם זה הינו כדלקמן :שהכיסוי הבטוחי הנדרש בגין הפעילות נ.10

לא מוגבל לרבות אך  שירותי ניהול נכסים דיגיטליים עבור המועצה המקומית קדימה צורן:  ת העבודותמהו
ל של מערך קמה וניהול של עמוד אינסטגרם, הקמה ותפעולניהול עמוד פייסבוק, ניהול קמפיינים מיוחדים, ה

אתר האינטרנט של ותחזוקת  ועצה, עיצובים גרפיים וכן ניהולניוזלטר לרבות הפצתו בכל דרך שתאושר ע"י המ
 .המועצה לרבות העלאת תכנים שונים לאתר
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 פוליסות הביטוח כדלקמן:הביטוח כולל את 
 
   :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

)אך לא  למקרה ולתקופת ביטוח שנתיתש"ח  2,000,000.- של  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 
והבאים מטעמו בגין עיסוקו  המקצועית של המבוטחרשלנותו  , המכסה את₪ (  2,000,000.-ת מ פחו

לרבות  שהיא, ש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטיתבגין פגיעה ברכו, כמפורט מעלה
 הנובעת מרשלנות מקצועית.המזמינה ו

 
 
 פוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:ה

חברות שלובות ו/או חברות  זמין ו/אוהמשל  ואת שמוטחים נוספים" כ"מבשם המבוטח יכלול  .1.1
בגין מעשי ומחדלי המבוטח וחבותו בגין  בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן

 הבאים מטעמו 

פגיעה בפרטיות; לשון  ובכלל זהפרט בגין פגיעה עקב חדירה לתחום הסה כוללת כיסוי הפולי .1.2
, לתנאי "ביט"( והוצאת דיבה 10)הרחבה רה בתום לב של חובת סודיות ; הפהרע; העלבת אדם

 צרים וכד'. גניבה ספרותית על כל הכרוך בכך, הפרת זכויות יו

אך לא תביעת היועץ  כנגד המזמין בגין  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.3
 .ת נשואת אישור זהההתקשרו

ה אחרת לכל פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית וליסהפוליסה תכלול סעיף האומר כי פ .1.4
 כנגד אותה חבות.המזמין המבטחת את 

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי היועץ מידתו של הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי ע .1.5
 רע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זולהיפהמזמין של  ואו בהתניותיה, לא יפגע בזכותהפוליסה 

 . חמת אי תשלום פרמיהיה, ולא מ, בתנאי הפוליסה או בהתניותם לבובלבד שנעשו בתו

יום, לאחר סיומה אם המבטח  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.6
מכסה את אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת ה יביא את הפוליסה לידי סיום או

 עץ .היו אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י

יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה  60ת של לפחות דעה מוקדמהפוליסה תכלול סעיף הו .1.7
 .בתנאיה

 

   שלישי:ביטוח צד  .2
 

₪   2,000,000ש"ח   )אך לא פחות מ   2,000,000.-של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות 
 (לאירוע  ולתקופת הבטוח.

 
 ות הבאות:הוראעל פרק זה חלות ה

 

המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד וליסה כי יצוין במפורש בפ.2.1
 שלישי.

ובתנאי כי יש חבות יחשב כנזק לצד ג' כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים י.2.2
 ח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.של המבוט

" על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או כדלקמן : שלנות רבתי ( תתווסף הסיפא . )ר3.12בסעיף .2.3
 עור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשי

 .כנגד המזמין ת שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי לתביעו.2.4
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כלפי מי  ולמעט המזמיןת השיבוב כנגד זכו הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על.2.5
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהשגרם לנזק בזדון, 

 
  ביטוח חבות מעבידים: .3
 
 

ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה 
פת ( לאירוע אחד ולתקו  ₪20,000,000    )אך לא פחות מ   20,000,000.-חריות שלא של  בגבולות א

 .הביטוח
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 ער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נו .3.1
 

הבאים מטעמו  למעשי ו/או מחדלי היועץ  ו/או ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
. 

 
בטח לא יחריג נזק או האמור ,מ על אףוסף הסיפא כדלקמן : " תתו . )רשלנות רבתי (3.11בסעיף  .3.3

 ". קרה הבטוחמקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מ
 
 

  דון.המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזיבוב כנגד . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות הש3.4
  
 

 
 וח:הביטהוראות כלליות החלות על כל פוליסות  .4

 
 וינים לעיל, נרכשו ע"י היועץ  אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.וחיים המצכל הכיסויים הביט .4.1

 

גם את המזמין, חים שערך היועץ  בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל הכיסוי בכל הביטו.4.2
ית למעשי שיורוקבלני משנה של היועץ  בגין אחריותם השילוחית וה עובדיו, נבחריו, המפקח, קבלנים

 ובדיו.או מי מע/או מחדלי היועץ  ו

 

כפוף לקבלת הודעה במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים ב  .4.3
ת, אלא אם הבקשה להארכה, יחוב הוא בגין הפרמיות הנדרשו הודיע המזמין עלוגם או המזמין. מהיועץ  

הביטוחים  א לחדש אתשל ולמזמין על כוונת המבטח דיע הו .שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה
מין העבודה אופציה צד צדדית , תהייה למזיום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30במכתב רשום, לפחות 
זמין לתלום הפרמיה לא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות המיום , ל 60לדרוש הארכה של עד 

 . היחסית שנדרשת לתקופה זו

יו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, מפורש לפ ים שערך היועץ  כוללים תנאייטוחהב .4.4
 60עה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות ח למזמין הודאם כן שלח המבטאלא 
 ים( יום מראש.)שיש

 

למעט  –ה וליסשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפבכל הביטוחים שערך היועץ  בק .4.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ:  – לבדוד היועץ  תביעות המוגשות נג

מיים, מכשירים סניטריים , אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כיאש, התפוצצות
כחוק, הוצאת דיבה וער מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נ פגומים, זיהום תאונתי

 מכים ומידע אך לא מסמכים כספיים., אבדן מסולשון הרע
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החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על כל הביטוחים שערך היועץ  בהתאם להוראות  .4.6
ח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו , ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטSUBROGATIONחלוף )זכותו לת

 מזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.שירותים לות מלבד קבלני משנה ונותני עבודאו הקשור ל

 

 חוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת איכל הביטוחים שערך היועץ  בקשר עם ה .4.7
וצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכי

 ראי על הביטוח כמזמין.ין או האחר כמנכ"ל המזמין, גזבר המזממוגד

 

, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כל הוראה בביטוחים שערך היועץ  בקשר להוראות החוזה .4.8
ופעל כלפי המזמין. כל של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא ת כלשהי את אחריותו

ראשוני", המזכה את  "ביטוח ונלפיה הביטוח ביחס למזמין היראה הביטוחים האמורים כוללים הו
לי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מב

 בות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.להשתתף בכיסוי הנזק או הח

 

 טוחים בתוקפם וכן השתתפויותהבי עץ  התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירתהיו .4.9
 מידה ותחולנה.עצמיות ב

 

וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל,  מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי .4.10
טח" על היועץ  בלבד, על כמו כן תחולנה חובות "המבוהאמור באישור זה.  עד כמה שלא תוקנו על פי

 פי תנאי והתניות הפוליסה.

 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה שקיים.   מבוטל ככליג כוונה ו/או רשלנות רבתי חר .4.11
 . מה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוחביטוח כאשר רשלנות רבתי תר

 
אישורם   את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את  הנני מצהיר כי יידעתי

זה   התחייבותי החוזית ע"פ חוזה ת אתלהפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמ
 יוונספח

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן  שם הקבלן  תאריך
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 נספח ד'

 

 
 לכבוד

 קומית קדימה צורןמועצה מ

 

 ות ות לשמירת סודיכתב התחייב
 

לן: לה) מה צורןקומית קדימהמועצה הר ומתחייב כלפי הי___________(, מצ פ)ח"אני הח"מ, ____________ 
 (, כדלקמן:"מועצהה"

   -בצידם כדלהלן למונחים הבאים המשמעות שא תהחייבות זה, הת ם בכתבקובכל מ - הגדרות

, וןרעימידע כלשהו, לרבות כל ו , וכל חומר אחוזה, מזכרל ידיעה, מסמך, נתון, חוות דעת, כ -" מידע"
קה, סקר, רשימה של ה, בדיול, פעריטשת, וטרטת, שיתוח, שיטה, תוכניפ , תגלית, שכלול, תהליך,פטנט

י, עסקי, ועמקצים, ידע או מידע טכני, ביצועיים, טכניים או אחר, יםיים, תפעוליכספו"חות ד לקוחות,
ר, יושג, ויהיה בידי , יימסשףייחיתגבש, יפותח, יתגלה, , פה, שייווצר ב ובין בעלפיננסי או אחר, בין בכת

ע דע המסתמך על מידכן, כל מיעמו, ואו מי מט ויחושל, דיובעו ,נותן השירותים, בשליטת נותן השירותים
העתק, שכפול או  כן כלו בדרך כלשהי, ואופן א כאמור או נובע ממנו, בכלע ידשה שימוש במעו כאמור,

 .אמורצילום של מידע כ

לבין  מועצהין השבתקשרות נשוא החוזה ביצוע ההאו ל מועצהדע הקשור לכל מי -" מועצהע על המיד"
 (."הוזהח)להלן: " מנוי נפרד מו כנספח ומהווה חלק בלתמצורף אליבות זה ייחתה תבשכ השירותיםותן נ

ישה הבלעדי, ג הביו, מראש ובכתב, לפי שיקול דעתלג הראיש מועצהאו גוף, שה םכל אד -" גורם מאושר"
 סודיותו.ה על , לאחר שהתחייב לשמירועצהמלמידע על ה

 זה.תחייבות עליו כל תנאי כתב הויחולו  המועצל העדי שלבה השכווכר דיע סוייחשב למיד מועצהדע על ההמי .3
 נותן השירותיםימוש שהוא, וכל ש שות במידע האמור,לע תאיהיה רשת הלבד מועצהה, הוזהחלאחר סיום 

 בגין כך. ות או טענהכל זכ מוותר על

נותן  ותיבוייום התחירך קא לצואל, ו או בכל חלק ממנו, כולמועצהעשות כל שימוש במידע על הלא ל .4
לפי במידת הצורך וא אל מועצהעל הדע ם את המיזה. לא להעתיק, לא לשכפל, לא לצלוהחעל פי  יםהשירות

 ות זה.תחייב, ובכפוף למגבלות כתב ההעניין

מים לגור מנו, להגביל את הגישה למידע האמורו כל חלק מלו א, כומועצהאת המידע על הלשמור בסוד  .5
לידי  נדרשים למניעת הגעת המידע האמורה ות מרביתריזהו רהיתי י הקפדהוט באמצענקולמאושרים בלבד 

 או אובדנו.חתתו בתוכנו או בערכו, הש - ידע האמורמניעת פגיעה במולר ם או גוף אחאד כל

ם או גוף אחר, כל אדאו ליתן, בכל אופן או דרך שהם, ל סור, לחשוף, למות, להעביר, להפיץ, לגללא לפרסם .6
 כל חלק ממנו. או, כולו צהמועה עלידע , את המרם מאושרגוט למע

, מבלי להותיר בחזקת נותן השירותיםקת המצוי בחזמועצה הל ע את המידע מועצהלהשיב לעם סיום החוזה,  .7
 תק, צילום או שכפול מהם.הע כל נותן השירותים

ו ב תוקף עד למועדב שארנהיהן ת, ומועצהחייבות זה הינן כלפי העל פי כתב הת נותן השירותים יבויותחיהת .8
או יל עדל נותן השירותים תוצאה מהפרתן של התחייבויותלא כת הכלל, שלחלנ מועצההע על יעשה המידי

 האת הסכמתמו י מטעמלאו  ותן השירותיםנל מועצההניק עת, או עד למועד שבו וותלנרשכתוצאה מ
זה על  ייבותיחול כתב התחכן לא  .ימושלעשות בו כל שאו  מועצהעל האת המידע  המפורשת בכתב לגלות

; ו/או מועצהפי השמירת סודיות כליבות להפר התחי אלש שיליצד שמ נותן השירותיםגיע לידיעת שהע מיד
 מועצהאת היעדכן  ותן השירותיםנובלבד שת רשות מוסמכת, רישש לפי כל דין ו/או לדדרנ אשר גילויו ידעמ

שת הרשות ם דרימצוצטול או לבילפעול ל מועצהר לויאפש, וכזה על כל דריש ופן מיידי,מראש ובכתב, בא
 נותן השירותיםשר שר; ו/או מידע אכל האפמצומצם כ יחשף יהיהישע מידה יקףמורה. בכל מקרה, ההא

 .זה תיבוהתחי לחתימתו על כתב קודם ותהיה ברשותב, כי הוא ות בכאירח, באמצעות וכיה
 

 ולראיה באנו על החתום:
______________________ 

 ותן השירותים נ


