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 'אמסמך 

 הזמנה להציע הצעות
 

לאספקת  "( מזמינה בזאת הצעותמקומיתהמועצה ה"" או "המועצה)להלן:  קדימה צורן מועצה המקומית

, המצלמות, IPעבור מערכות המידע, התקשוב, מרכזיית תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת תפעול, שירותי 

, הכל קדימה צורן מועצה מקומיתעבור צורן, -תיכון "עודד" קדימהבהאזעקות ואמצעי הניטור והבקרה 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 
http://www.kadima- המועצה המקומית בכתובתהאינטרנט של באתר המכרז ניתן לעיין במסמכי 

zoran.muni.il, לשכת מנכ"ל(, קדימה 1הרצל  ', רחמקומיתתחת לשונית "מכרזים", או במשרדי המועצה ה( ,

 .  09:00-13:00ה' בין השעות -בימי א', צורן
את התשלום  .ז )סכום שלא יוחזר()חמש מאות( ₪ דמי השתתפות במכר 500שלם לשם הגשת הצעה, יש ל

 09:00-13:00ה' בין השעות -בימי א')מחלקת גביה(, או  09-8902909כרטיס אשראי, בטלפון ניתן לבצע באמצעות 

 במחלקת הגביה במועצה. 

  
את ההצעה )בשני עותקים(, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה 

לשירותי תפעול ותחזוקה  01/2020מכרז פומבי מס' " -סימני זיהוי של המציע עליה מצוין סגורה ללא 
, קדימה צורן, 1הרצל , ברחוב מועצה המקומיתבניין הולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ב" למערכות מידע

 .עד למועד האחרון להגשת ההצעות כמפורט במסמכי המכרז, )בלשכת מנכ"ל המועצה(
 

 ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.את 
 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.

 
 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

 

__________________ 

 מועצה המקומיתראש ה  

  

 

 
  

http://www.kadima-zoran.muni.il/
http://www.kadima-zoran.muni.il/


   מועצה מקומית קדימה צורן 
  01/20 'מספומבי מכרז 

 שירותי תפעול, תחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, ל
 תיכון עודד קדימה צורן -אזעקות ומערכות ניטור ובקרה

 

 _________________  :תימת המציעח                                     4    משרד עורכי דין -© כל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'
 

4 
 

 'במסמך 

  תנאי המכרז 

 ההתקשרותעיקרי  .1

"( מזמינה בזאת הצעות מקומיתההמועצה "" או המועצהמקומית קדימה צורן )להלן: המועצה ה 1.1

למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות  שוטפת תחזוקהתמיכה טכנית שירותי תפעול, ל

מקומית המועצה העבור  "(התיכון)להלן גם " קדימה צורןבומערכות ניטור ובקרה בתיכון "עודד" 

והחוזה המצורף אליו על נספחיהם לרבות נספח  הכל כמפורט במסמכי המכרז, קדימה צורן

  .השירותים

 

 בין היתר: השירותים המבוקשים כוללים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  1.2

עבור מערכות המידע, התקשוב, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת תפעול, שירותי אספקת  (1

 .תיכוןשביטור והבקרה , המצלמות, האזעקות ואמצעי הנIPמרכזיית 

 מנוסה בתחומי השירות נשוא המכרז,תמיכה איש "( ימנה הספקהספק הזוכה )להלן גם " (2

(, SOPHOSבעל תעודת הסמכה של היצרן )העומד בדרישות הסף ביחס לאיש התמיכה ושהינו 

"( אשר יהיה "נציג הספק" או איש התמיכה" שיועסק על ידי הספק במשרה מלאה )להלן:

בימי החופשות מלימודים,  )לרבות בשעות הפעילות כהגדרת בחוזה זהנוכח בתיכון לכל הפחות 

  באמצעותו יסופקו השירותים בימים ובשעות האמורות. למעט בחגי ישראל(

תמיכה אנשי ( 3שלושה )לפחות שיהיה מאויש באמצעות מוקד תמיכה טלפוני  הספק יפעיל  (3

)לרבות בימי החופשות מלימודים, למעט בחגי ה' -א בימיםואשר יופעל  ומנוסיםיים מקצוע

המוקד  .07:30-13:30וערבי חג יהודיים   'ו ובימי 07:30-18:00השעות  ביןה -א בימיםישראל( 

כלים לשליטה, טיפול וניהול קריאות מרחוק של תקלות מצויד בציוד ו  וצוות המוקד יהיה

המצויות ברחבי התיכון ובשירותי  מחשוב, רשתות ומערכות מידעחומרה, תוכנה, תקשורת, 

הפניה אל המוקד תיעשה באמצעות איש התמיכה ו/או נציגי התיכון ו/או המועצה הענן שלו. 

 ולפי שיקול דעת המועצה ו/או נציגה.

גם מומחה באבטחת מידע, שהינו יר כאיש תמיכה ב כאמור,, בנוסף לאיש התמיכה הספק ימנה (4

בעל הינו שו)העומד בדרישות הסף ביחס לאיש התמיכה הבכיר  תשתית וירטואלית ומרכזיה

אשר "( הנציג הבכיר" או "איש תמיכה בכיר: ")להלן גם SOPHOSתעודת הסמכה של היצרן 

המועצה או ( פעמים בשבוע, בימים ובשעות קבועות שייקבעו על ידי 2שתי ) יגיע לתיכון לפחות

וכן במועדים בהם יתקיימו בחינות בגרות לשם מתן מענה כפי שיידרש, לבקרה ותמיכה  נציגה

  .לנציג הספק, לשם תיעדוף משימות 

חיהם  כל הוראות המכרז והחוזה הרצ"ב על נספבהתאם ל שירותיםהמציע יידרש לאספקת מלוא ה 1.3

 .ו/או המנהל וכפי שיהיו מעת לעת מועצה המקומיתדרישת הובהתאם ל

על ידי המועצה  החל ממועד חתימת החוזה משך שנה אחתתהא למכוח המכרז תקופת התקשרות  1.4

 .ולפי שיקול דעת המועצה עליו תורה המועצה ובלבד שחתמה על החוזה מאוחר יותר או ממועד

תקשרות בתקופות נוספות, כל ההבלעדי, להאריך את תקופת ה הדעת, על פי שיקול תרשאיועצה המ
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 .במצטבר )חמש( שנים 5אחת בת שנה ו/או חלק ממנה, ועד למקסימום של  

, בהתראה מראש הלסיים את ההתקשרות בכל עת, לפי שיקול דעת תרשאיועצה יחד עם זאת, המ

 יום.  30בת 

הורות על שינוי מועדי נוכחות נציג הספק ו/או הנציג ל ם/מנהל התיכון רשאיו ,המנהל ,המועצה 1.5

וקשים על ידי בבכיר מטעם הספק ו/או שעות פעילות המוקד ו/או לשנות את היקף השירותים המה

לזוכה לא תהיה ובהתאם לצורכי התיכון  םהמועצה, להוסיף או להפחית, בכל עת ולפי שיקול דעת

הזמנת או כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין ם ו/או מי מטעמ , התיכוןמועצה המקומיתכלפי ה

בהתאם לדרישות  שירותיםספק את ה. הזוכה מצידו מתחייב לאי הזמנת שירותים מהספק הזוכה 

ובאופן הנדרש  יםבמועדבאמצעות מנהל התיכון או מי שהמועצה תמנה לשם כך,  מועצה המקומיתה

 . וובמחירים להם התחייב במסגרת הצעת

על מובהר, כי  שעל המציע לבצע. שירותלתאר את האופי, טיב והיקף ההינה  המכרז מסמכימטרת  1.6

השירותים בהתאם להנחיות מנהל/ת תיכון עודד ומי שימונה על ידי הספק הזוכה יהיה לבצע את 

 ו/או מי מטעמו. "(המנהלכאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: " מועצה המקומיתה

כמו כן, מובא להלן היקף הכמויות/הציוד המצוי בתיכון, בקירוב, נכון למועד פרסום המכרז.  1.7

ו/או טופולוגיית היקף הציוד או /כמויות ולחוזה. ה א' בנספחגיית הרשת שבתיכון מופיעה וטופול

הם או מי מאו מנהל התיכון ו/או מי /להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעת המועצה ו יםעשויהרשת 

 בהקשר זה והנובע ממנו. ולספק הזוכה לא יהיו כל טענות הם מינו לשם כך,ש

 
 כמות סוג

 13 עמדת מנהלה )מחשב, מסך, אינטרנט(

 35 עמדות מורה קומפלט )מחשב, מסך, אינטרנט(

 190 מחשבים נייחים לתלמידים )מחשב, מסך, אינטרנט(

 70 מחשבים ניידים לתלמידים

 51 לתלמידים טאבלטים

 100 מחשבים ניידים למורים

 60 מקרנים

 13 מדפסות

 1 מדפסת פלוטר

 1 מדפסת תלת מימד

 IP  1מרכזיית 

 45 שלוחות חכמות

Ruckus AP's Wifi 90 

 7 מכונות צילום

 NVR 3שרת 

 80 מצלמות
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 4 אזעקה 

 134 חיישני אזעקות

 2 פועלת בשרידות SG125 דגם SOPHOSחומת אש 

 45 מתגים 

 
מועצה הערכה בלבד ואינם מחייבים בשום אופן את היובהר, כי הנתונים הנ"ל זה מהווים 

הספק יספק למועצה את השירותים נשוא המכרז והחוזה על נספחיהם בהתאם  .המקומית
בכפוף לאישור והכל תקציב, ל, םלצרכיבהתאם , םיקול דעתשלצרכי המועצה והתיכון ולפי 

 להזמנה תקציבית מאושרת כדין שתימסר לזוכה.תקציבי ובהתאם 

 .חוזהה יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח 1.8

 התאריכים במכרזוז ריכ .2

 התאריכים  הפעילות

 0001:בשעה  09.02.2020 מציעים  סיור

 12:00 שעהב 20202.025. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  202015.03. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 הבאים:המצטברים השתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי ובעמידה בכל תנאי הסף  3.1
 

 המציע הינו בעל ידע וניסיון מקצועי מעשי בתחומים להלן: 3.1.1

 

תפעול, במתן שירותי  ,2015-2019השנים  (5חמש )בעל ניסיון מוכח בישראל בהמציע הוא  .א

שירותים "זהים" או בעלי תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת של ציוד תקשוב ומערכות מידע 

רשויות מקומיות ו/או  3נשוא מכרז זה, עבור לפחות "מאפיינים דומים" לשירותים 

כל אחת, באמצעות טכנאי קבוע ומוקד תמיכה טלפוני  משתמשים לפחות 70ם עאזוריות 

 מרחוק.

, שירותים כאמור לפחות עבור 2016-2019נים במצטבר, בין השנים ש 3במשך  סיפקהמציע  .ב

 תלמידים בכל בית ספר . 1,000-בתי ספר תיכוניים מתוקשבים עם למעלה מ 2

 

א', 3.1.1ב' יכול שיהיה מקביל לניסיון הנדרש בתנאי הסף  3.1.1הניסון הנדרש בתנאי הסף  •

הדרישות שבתנאי  כל ובלבד שיענה הן עליוכח באמצעות אותם שירותים לאותם לקוחות שו

 הדרישות שבתנאי הסף ב'(  כל הסף א' והן על 

"זהים" היות שירותים  ןמובהר כי למועצה ו/או מי מטעמה שיקול הדעת היחיד להכריע לעניי •

 נשוא המכרז. או בעלי "מאפיינים דומים" לשירותים

3.1.2  
הינו המציע ו/או בעלים ו/או ( המוצג בהצעת המציע נציג הספק))הנציג(  התמיכה איש.    א

איש  מנהל במציע ו/או מועסק אצל המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות והינו
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בתחומי  (2019 -2016ניסיון של לפחות שנתיים )בשנים הסמכות ובעל בעל מקצוע 
 בתחומים הבאים: פורטכממוכח  ובעל ניסיון Systemה הרשת ו

 (לפחות מחשבים 1,000דולה )ניהול רשת ג •

. הגדרת חוקים, ניתובים, ביצוע אקטיבי של עדכוני FWניהול אקטיבי ותחזוקה של  •

 תוכנה, בדיקה ומיטוב החוקים הקיימים וביצוע הקשחות. 

 . IPניהול ותחזוקה מצלמות  •

 .  Ruckus Wireless ניהול ותחזוקה רשתות אלחוטיות מבוססות בקר חכם •

 . Microsoft Office 365  דואר בענןניהול מערכת  •

 HP  התקנה ותחזוקה מתגים תוצרת ,ניהול •

   Microsoft Windows 2016 Serverניהול ותחזוקה שרתי •

 Microsoft Windows 2016 Hyper-V ניהול ותחזוקה מערכת  •

   VMware vSphere ותחזוקה מערכת ניהול  •

• Microsoft SQL Server 

 Microsoft Office 365ניהול מערכת דואר בענן  •

 VEEAM 9.5ניהול ותחזוקה מערכת גיבוי  •

 NASניהול ותחזוקה מערכת אחסון  •

הסתרה של  \יישום ואכיפה נהלי אבטחת מידע, יישום מערכת הרשאות, חשיפה  •

 GPO משאבי רשת עפ"י הגדרת תפקיד באמצעות

 .Riscoניהול ותחזוקה מערכות אזעקה מתוצרת  •

 .VMwareשל חברת  VCP, הסמכות  MCSAהסמכות חובה מייקרוסופט מינימום  •

 
הינו המציע ו/או בעלים ו/או  הבכיר )הנציג הבכיר( המוצג בהצעת המציע  תמיכההאיש ב. 

עומד בכל  מנהל במציע ו/או מועסק אצל המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות והינו
 לעניין היותו הדרישות והתנאים הנדרשים ביחס לאיש התמיכה המוצג בהצעה )לרבות

בתחומים מפורטים  (2019 -2016בעל ניסיון של לפחות שנתיים )בשנים בעל הסמכות ו
הינו גם מומחה באבטחת מידע, תשתית להלן( ובנוסף  3.1.3א' לעיל  ובסעיף  3.1.2בסעיף 

 וירטואלית ומרכזיה.
 
תעודת הסמכה של ולאיש התמיכה הבכיר מטעם היועץ, יש  איש התמיכה מטעם היועץל 3.1.3

איש של ת הסמכה ועל המציע לצרף להצעתו את תעוד) -על שמם  SOPHOSהיצרן 
 .(מטעמוהתמיכה ושל איש התמיכה הבכיר 

 
תומכי  3מוקד טלפוני, הכולל בכל עת לפחות מפעיל נכון למועד הגשת ההצעה מציע ה 3.1.4

וביום  18:00 – 07:30בין השעות  'ה-'בימים א לפחות זמיןהאמור סיסטם מנוסים. המוקד 
 בכל ימות השבוע. 07:30-13:30ו' בית השעות 

 
)מעבר לנציג לפחות אדם אחד נוסף למועד הגשת ההצעה נכון באופן קבוע המציע, מעסיק  3.1.5

וזאת לצורך מתן השירותים  א'3.1.2 הסףתנאי העומד בדרישות המציע המוצג בהצעה( 
 .ליתן את השירותים באופן זמניהמציע/מועמד התאגיד במקרה בו יבצר מ
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 נציג מטעם המציע השתתף בסיור המציעים שהתקיים בתיכון. 3.1.6

 
 .רכישת מסמכי המכרזרכש את מסמכי המכרז חובה לצרף אסמכתא על  המציע 3.1.7

 
מועצה לטובת השניתנה לבקשתו,  ,בנקאית על המציע לצרף להצעתו ערבות -מכרז ערבות 3.1.8

 25,000על סך  ,ללא תנאי, במסמך ח'בנוסח המצורף למסמכי המכרז  המקומית,
ותהא ניתנת  30.6.2020עד ליום הערבות תהא בתוקף  ₪. (עשרים וחמישה אלף)במילים: 

המועצה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות הבנקאית. למימוש במשך כל תקופה זו. 
הארכת תוקף הערבות הבנקאית משמעה הארכת תוקף ההצעה. המועצה תהא רשאית 

 בתוקף בכל עת. מקורית ערבותלא צורפה אליה לפסול הצעה ש
 

ר עוסק מורשה בתוקף לצרכי מע"מ וכן, עומד בכל הדרישות לפי חוק המציע בעל אישו 3.1.9
 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול מועצה המקומיתת הרשאי, האמוריםא מילא מציע איזה מהתנאים ל 3.2
בהיר להתקן ו/או לשלים ו/או לו להלאפשר  הבלעדי, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין הדעת

 .איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה
 

ספק, מובהר ומודגש, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים וכי על תנאי  תלהסר 3.3

נקבע במסמכי המכרז אלא אם , ם במציע עצמוהסף הנדרשים במכרז זה על פי הסעיף הנ"ל, להתקיי

וכן כי על כל האישורים והמסמכים  המציע ו/או מי מטעמו גייו/או נצ ביחס לעובדיבמפורש אחרת 

 הרלוונטיים להיות על שם אותו מציע.

 
 שיש לצרף להצעה מסמכים .4

 עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאים: שניהמציע לכלול בהצעתו  על 4.1

על ידי  חתוםועמידתו בתנאי הסף,  3.1.1בדבר ניסיונו של המציע להוכחת תנאי סף תצהיר  .א

 להזמנה זו. 1'ג מסמךהמצורף כבנוסח  ומאומת על ידי עו"ד המציע

 

 הניסיון למכרזות ישהמלצות מלקוחות המציע שהוצגו בהצעתו לשם הוכחת עמידתו בדר .ב

 .למכרז 2כמסמך ג'המצורף טופס 'אישור והמלצת לקוח' , בנוסח )לפחות שלוש המלצות(

 

 ציג המציע המוצע )או מהמציע עצמו במקרה שהמציע אינו תאגידנ -איש התמיכהתצהיר מאת  .ג

. בנוסח 3.1.3א', 3.1.2בדבר עמידתו בתנאי הסף  (ג בהצעהוהמציע הוא גם איש התמיכה המוצ

 3ג' מסמךכהמצורף 

 
המוצע )או מהמציע עצמו במקרה הבכיר ציג המציע נ -איש התמיכה הבכירתצהיר מאת  .ד

בדבר עמידתו בתנאי  (והמציע הוא גם איש התמיכה הבכיר המוצג בהצעה שהמציע אינו תאגיד

 .4ג' מסמךכ. בנוסח המצורף 3.1.3ב', 3.1.2הסף 
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, כמפורט IP AVAYAמרכזיית  יהולעה בגין ניסיון בנאישור לקוח המציע לצורך ניקוד ההצ .ה

נוסח טופס אישור והמלצת  2)באמצעות מסמך ג' (למציע למכרז )במידה ורלוונטי 10.3.1בסעיף 

 לקוח המציע(

  

למסמכי המכרז  , בנוסח המצורף1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ו

 .ד' למסמכי המכרז ךמסמכ

 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות העתק , גופים ציבורייםעם ישורים לפי חוק עסקאות א .ז

ישור על וא אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק, מע"מ

 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה

 

פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם  תאגיד, יצרף הינום המציע א .ח

לאישיות המשפטית של המציע, וכן אישור עו"ד/ רו"ח לאימות פרטי התאגיד, זכויות החתימה 

 של התאגיד. 

 
  .המציעיםאישור בדבר השתתפות בסיור  .ט

 

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז .י

 

מסמך  או ו/או לחבר מועצת העיר, בנוסח המועצה המקומיתהעדר קרבה לעובד  הצהרה בדבר .יא

 .ה'

 

 . מסמך ו'תצהיר בדבר היעדר הרשעות מאת המציע חתום ומאושר על ידי עורך דין בנוסח  .יב

 

 . ז' מסמךאישור בדבר הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז בנוסח  .יג

 

 .למכרז זה כמסמך ח'ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב  .יד

 

 כשהיא חתומה על יד המציע. 'טמסמך הצעת המחיר בנוסח המצורף כ .טו

 

, ככל שאכן נעשו כאלו, כשהם מועצה המקומיתעותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו בידי ה .טז

 חתומים בידי המציע.

 

כל מסמכי המכרז בשני העתקים, מקור וצילום, חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע בכל  .יז

  עמוד.

למסמכי  'יכמסמך רשימת המסמכים הדרושים במכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים המצורפת 
 את מספריהם ברשימת המסמכים.  ,המכרז. על המציע לסמן על גבי המסמכים שיוגשו

 .פסילת ההצעהל לשמש בסיס עלול, מסמכים ו/או האישורים המפורטים לעילאיזה מהאי צירוף  4.2
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 יהיו אלו כי נדרש, מוגבל תוקף בעלי הינם דלעיל המפורטיםמסמכים ה בו מקרה בכל כי, מובהר 4.3

 . העניין לפי, ההארכה/החוזה תקופת כל במשך וכן ההצעה הגשת במועד תקפים

 

לחקור ולדרוש מהמציע  לפנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמורה הזכות מקומיתהלמועצה  4.4

 סיונויידרש להוכחת כשירותו, נימסמך שמידע ו/או להציג כל הבהרות בדבר הצעתו ואו /פרטים ו

"ב וכיו נשוא המכרז שירותיםהתאמתו לאספקת האו /איתנותו הפיננסית ו מומחיותו, ,המקצועי

מקומית ההמציע יהיה חייב למסור למועצה . )לרבות המלצות(, אף אם לא צורפו על ידו להצעה

המציע יסרב ות שנדרשו להנחת דעתה. במקרה בו את מלוא המידע, המסמכים, הפרטים וההבהר

להסיק  מקומיתהמועצה רשאית ה ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,מסמךמידע, הבהרה, למסור 

  מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 התמורה .5
', תהווה ט מסמךהצעת המחיר טופס המציע בהמבוקשת על ידי המציע, אותה ינקוב תמורה  5.1

תשלום סופי ומלא עבור כל שירותי המציע, וכן עבור כל השירותים המפורטים בחוזה והנלווים, 

וכן כל הוצאה או עלות נלווית, או נוספת מכל מין וסוג שהוא, הנדרשת לשם ביצוע השירותים 

 .במלואם, כמפורט בהזמנה ובחוזה על נספחיהם

מע"מ. המועצה תשלם מע"מ על פי דין התמורה שתצוין בהצעה תהיה בשקלים חדשים ולא תכלול  5.2

כפי שיחול בעת הוצאת החשבונית. לא תשולם תוספת לתמורה בגין שינויים בשערי מטבע בין 

מועד הגשת ההצעה לבין מועד אספקת השירותים, ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת שקלול 

 הצעתו.

לבטל  תא רשאייקבל, והשההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תת תמתחייב האיננ מועצהה 5.3

המועצה  תהבלעדי, לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד. כן רשאי המכרז זה לפי שיקול דעת

 .ההמקומית לא לקבל הצעה במחירים החורגים מהערכותי

  -סיור מציעים .6

, נקודת המפגש לסיור המציעים, בחדר 0001:בשעה  09.02.2020ביום סיור מציעים ייערך  .א

 .קדימה צורן ,55",  רח' הוורדים עודד"תיכון מזכירות בי"ס 

 

 .חובההמציעים ההשתתפות בסיור  .ב

 המציעים נוספים לפי שיקול דעתסיור לקבוע מועדי אינה חייבת , אך תרשאיהמועצה  .ג

 הבלעדי.

למסמכי המכרז טעמם מועצה, התיכון ו/או מי מלא יהיה תוקף לכל ההתייחסות של ה .ד

 .ועצהבמהלך הסיור, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב מעת המ
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 שאלות הבהרה .7

אי התאמה בין ו/או  סתירה, שגיאהשאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל  7.1

ממשרד , יש להעביר לידי עו"ד מוריה גילה או פניה אחרתכל הסתייגות או /מסמכי המכרז ו

, 12:00 השעה עד_25.02.2020מיום  לא יאוחרעד  ,ועצההיועצים המשפטיים החיצוניים של המ

יובהר כי  לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. moria@fsrlaw.co.ilדואר אלקטרוני באמצעות 

הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב  ה, לפי שיקול דעתתרשאי ועצההמ

 .הנ"ל

 . מכרזה ושם מספר, עמו קשר ליצירת טלפון, המלא שמו את הפונה יציין בפנייתו 7.2

 :להלן כמפורט טבלה של במבנה, בלבד Word קובץ של ובפורמט בכתב תשלחנה הפניות

 
המסמך הרלוונטי,  דמס"

הסעיף והעמוד 
הרלוונטי למכרז 
 נשוא השאלה/הפניה

 המענ שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה

1.   ________________ ____ 

 
במכרז שינויים ו/או תיקונים כלול , בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות, לתשאיעצה רהמו 7.3

מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות לשלוח למשתתפים ו/או הבהרות מכל מין וסוג שהוא ו/או 
הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה  הנוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעת

 לשאלות המציעים הפוטנציאלים.

פרסם ו/או ת רז והמציאו למועצה את פרטיהםרכשו את מסמכי המכציעים ששלח למעצה תהמו 7.4
ו/או שינויים, תיקונים ו/או  יהמענה לשאלות ההבהרה שהועברו אל ,עצהבאתר האינטרנט של המו

 ה.הבהרות למכרז, לפי שיקול דעת

בכתב עצה המקומית על ידי המו כי רק הבהרות, שינויים ותיקונים שנמסרולהסרת ספק  מובהר 7.5
ויהוו חלק ממסמכי המכרז. בכל מקרה של ועצה המ"( יחייבו את מסמכי הבהרות)לעיל ולהלן: "

סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי 
ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור במסמך 

 ההבהרות המאוחר יותר. 

י המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו על לא תישמע טענה מפ 7.6
 הבכתב ונשלחו על ידמועצה המקומית י ה, אלא אם כן ניתנו על ידועצה ו/א תיכון עודדהמידי 

 .מועצהבאתר האינטרנט של ה הו/או פורסמו על ידרכשו את מסמכי המכרז אשר  למציעים

שגיאה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי המכרז לא תתקבל כל טענה בדבר אי התאמה, ו/או  7.7
, ובעצם הגשת מבניהםלאחר הגשת ההצעה ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם 

ולהתקשרותו  הםנספחימסמכיהם ו הצעתו, מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה, על
 במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה. ועצההמעם 

 

 אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע .8

זה  חוזהו מכרזנשוא  אספקת השירותיםל המציע לציין את התמורה המבוקשת על ידו בעבור ע 8.1
 ."(טופס הצעת המחירלהלן גם ") המציעהמחיר מטעם הצעת  – 'טמסמך בכמפורט 

 

mailto:moria@fsrlaw.co.il
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למסמכי המכרז, כשהפרטים  'ט מסמך המציע,כתב הצעת  על גבי ההצעה תוגש על ידי המציע 8.2

 החסרים בו ירשמו באופן ברור. 

יצורפו כל מסמכי המכרז והמסמכים הנדרשים עפ"י כאמור וטופס הצעת המחיר   ההצעהלטופס 

חתימת כשהם חתומים ע"י המציע בחתימת ידו ) ,בשני עותקים לרבות החוזה , הכלהוראות המכרז

 תאגיד(.מציע שהינו הוחותמת מורשי חתימה 

 
מסמכי  כל על אחד העותקים יירשם "עותק מקור" ואליו תצורף הערבות המקורית וכן

 .המכרז החתומים במקור

 
מס' מכרז פומבי על גביה יירשמו אך ורק המילים: "למעטפה יש להכניס את מסמכי ההצעה  8.3

". אין לרשום על המעטפה את שם המציע ו/או כל סימן  לשירותי תפעול ותחזוקה למערכות מידע

תוגש אל תיבת המעטפה מזהה אחר המאפשר את זיהויו של המציע בטרם פתיחת המעטפה. 

 .12:00בשעה  15.03.2020, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המכרזים כשהיא סגורה

 
 .הצעות שלא יוכנסו למעטפת המכרז כאמור לעיל יפסלו

 לשלוח הצעות בדואר.אין 

)בלשכת מנכ"ל  מועצה המקומית,ין היאת מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים שבבנ

 .  , קדימה צורן1המועצה(, בהרצל 

 

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא 8.4

כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

אספקת מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים להפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות, 

והחוזה על  , בהתאם לכל תנאי המכרז, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספתוהסכים להם השירותים

 . נספחיהם

מו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות כ
כי הוא עומד בכל התנאים נשוא המכרז, אספקת השירותים המקצועיות והאחרות הדרושים ל

 - שירותים נשוא המכרז את ה ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להמקדמיים האמורים דלעיל, 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז.

ו/או למחוק )למעט ככל שנדרש(  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיףיובהר כי  8.5

מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין 

תוספת ו/או במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה 

מועצה ת השנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי "("הסתייגויותבכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 

  :המקומית

 לפסול את הצעת המציע;  (1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;ל (3

  דרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות ל (4
 את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 
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מועצה חליט הת. אם מקומיתהמועצה הההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת 

( לעיל, והמציע יסרב להסכים 4)-(2לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות בס"ק ) מקומיתה

  לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. מקומיתהת המועצה , רשאיהלהחלטת

 

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  8.6

בתוקפה עד  הצעההליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד ה במידה וינקטוהקבוע להגשת ההצעות. 

ימים לאחר המועד האחרון להגשת  90עד תום  או יום 30לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  מועצה המקומיתה ההצעות, לפי המאוחר מבניהם.

יובהר, כי הארכת תוקף ערבות  והמציע חייב יהיה לעשות כן. ,מועצה המקומיתנוספת כפי שתורה ה

 .המכרז משמעותה כהארכת תוקף הצעת המציע

 

פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל -המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על 8.7

 פי דין לביצוע ההתקשרות.-הרישיונות הנדרשים על

 
 בדיקת ההצעות .9

 

ההצעות שהוגשו ייבחנו על ידי המועצה המקומית באופן הבא: בשלב הראשון תיערך בחינת  9.1

ההצעות ביחס לתנאי הסף, בהתאם לשיקול דעת המועצה המקומית. רק הצעות אשר יעמדו בתנאי 

הסף כולם, יעברו לשלב השני, בו תיערך בחינה של ההצעות על פי אמות המידה המוגדרות במכרז 

 זה. 

 

"(. המועצה המקומית שומרת על האומדןה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות )להלן: "למכרז ז 9.2

זכותה לפסול הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף ובדרישות המקצועיות, 

ואף אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון. ככל שיוחלט על ידי 

לפסול הצעה בשל היותה חורגת מהאומדן, המועצה רשאית שלא לבחון ההצעה המועצה המקומית 

על פי אמות המידה ולא לנקדה כלל, על אף האמור בכל מקום אחר במכרז זה. לא תישמע כל טענה 

מצד מציע על כך שהצעתו עומדת בדרישות המכרז, אם היא נפסלה בשל היותה חורגת כאמור 

 מהאומדן הכספי.

 

של במהלך הבדיקה וההערכה ה לפנות לפי שיקול דעת הזכותעל  תמרות שמועצה המקומיה 9.3

או בכדי להסיר אי  יהםתולקבל הבהרות להצע)כולם או חלקם( על מנת  יםאל המציעההצעות 

לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או , וכן ת להתעורר בבדיקת ההצעותשויובהירויות שע

 .בירור עמידתם בתנאי הסף של המכרזהמלצות ו/או אישורים לרבות בקשר ל
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את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו  הלעצמ תהמועצה המקומית שומר 9.4

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון  (7) שבעבפלילים ב

או נגד רכושו של אדם ו/או /, כנגד גופו של אדם ו1977-המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר 

המועצה ת לעצמה לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר

ביעות משפטיות ו/או המקומית את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, ת

החלטת הפסילה הנ"ל  הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין היתר, בהתחשב בהשלכות של 

ז ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את השירותים נשוא המכר

 . כנדרש

 

את הזכות לקיים בדיקה בדבר מצבו הכלכלי של המציע ובדבר  ת לעצמההמועצה המקומית שומר 9.5

  נכונות ונאותות הפרטים הנ"ל. 

 

לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי  תרשאי המועצה המקומית 9.6

 וי.מונעת הערכת ההצעה כרא המועצה המקומיתהמכרז, באופן שלדעת 

 

המועצה המקומית לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי  תכן רשאי 9.7

המציעים ו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/או ביחס 

 ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים. 

 

את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת  הלעצמת שומרהמועצה המקומית  9.8

מתן השירותים על ידו, למועצה המקומית או  או איכות טיבאו /ו עבודתואו איכות שלילית על טיב 

זכות טיעון מציע . במקרים אלה תינתן לעל חוות דעתו כתלגוף אחר אשר המועצה המקומית סומ

הבלעדי של המועצה  הו בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתאו/בכתב 

 .המקומית

 

 .אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי המועצה  9.9

 

את הזכות לבטל המכרז ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא ו/או גם  הלעצמ תרשומ מועצה המקומיתה 9.10

הבלעדי, ולמשתתפים לא תהא כל  הגשת הצעות, וזאת על פי שיקול דעתלהוציא הזמנות חדשות לה

ו/או צד ג' בגין כך  המי מטעמ מועצה המקומיתטענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד ה

 בתום לב. הובלבד שפעל

 

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .10

  – בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף -שלב א'

תיבדקנה כל ההצעות האם הן עונות על כל דרישות תנאי הסף, לרבות כל המסמכים שנדרשו  ראשוןבשלב  10.1
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המציעים לצרף להצעותיהם. יובהר, כי אי עמידה בתנאי הסף ו/או אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול 

 להביא לפסילת ההצעה. 

 ות.אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, יעברו  לשלב הבא של בחינת ההצע

 
 . איכות 40%מחיר,  60%אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה, הן כדלקמן:  10.2

 
 בדיקת איכות ההצעה -שלב ב' 

 : להלן   הקריטריונים המפורטים  ייקבע לפי (0%4) איכותה ציון  10.3

 .7%, עד 2018 -, 2017משך השנים  AVAYAמרכזיית  – IPניהול ותחזוקה מרכזיית בניסיון המציע  10.3.1

 

 AVAYAמרכזיית  -IPמציע בעל ניסיון כאמור אשר סיפק שירותי ניהול ותחזוקת מרכזיית  .א
בעצמו או באמצעות אדם שהינו בעלים ו/או מנהל ו/או עובד שכיר במציע )נכון לתקופת מתן 

 . 7%השירותים האמורים( יזכה את ההצעה בניקוד של  

 

 AVAYAמרכזיית  -IPוקת מרכזיית מציע בעל ניסיון כאמור אשר סיפק שירותי ניהול ותחז .ב
באמצעות קבלן משנה ו/או ספק חיצוני )ובלבד שהשירותים סופקו מטעמו של המציע ששימש 

 .   4%כקבלן ראשי( יזכה את ההצעה בניקוד של  

  
מציע שעומד באיזה מהדרישות האמורות, יציין זאת בהצעתו ויצרף להצעתו מכתב אישור מהלקוח 

השירותים שסופקו על ידי המציע, ושם המרכזיה שנוהלה על ידו עבור הלקוח  אשר בו יצויינו מהות
 . IPוכן את פרטי האדם שבפועל ביצע את שירותי ניהול מרכזיית ה 

 

 של ציון האיכות(  40%)מתוך כלל ( 16%) -שירותי המציעמביעות רצון לקוחות המציע ש 10.3.2
 
 
 
 מס' 

 
 נושא 

 ציון     
 לקוח/ות 

 משקל   
הקריטריון 

 המקסימלי  לרכיב 

 נוסחת הניקוד

 
 א'

זמינות 
וגמישות של 
הספק המציע 

לטיפול 
בתחזוקה 

שוטפת 
ובתקלות 

שצצות אצל 
 הלקוח

 
   0-4 

 
   4% 

חישוב ניקוד האיכות, בגין רכיב שביעות רצון לקוחות 
הספק המציע משירותי המציע, ייעשה על פי ממוצע 

הנבחן כפי שבאו לידי ביטוי הציונים הסופיים של הספק 
באישורי והמלצות לקוחות הספק המציע שצורפו להצעה 
ו/או כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצות נוספות )בכתב או 
בע"פ שהגיעו לידי המועצה או מי מטעמה( ו/או בבירור 
שערכה המועצה המקומית ו/או מי מטעמה, ככל שייעשה 

המועצה בירור כזה, ו/או מכוח ניסיונה הקודם של 
 המקומית.

 
 ב'

זמינות הנציג  
של הספק 

המציע 
ושביעות רצון 
הלקוח ממתן 
השירותים על 
ידי נציג הספק 

 המציע

 
   0-4 

 
   4% 
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שקלול שביעות רצון לקוחות המציע כפי שבאו לידי ביטוי באישורי והמלצות הלקוח שצורפו להצעה ו/או  .א

ו/או מכוח  ,ו/או מי מטעמה, ככל שייעשה בירור כזה המקומיתמועצה כפי שבאו לידי ביטוי בבירור שערכה ה

 . %16 - זכה את ההצעה בעד י ,מועצה המקומיתניסיונה הקודם של ה

 
מובהר להסרת ספק כי המועצה רשאית שלא לקחת בחשבון המלצות שלא מולאו כראוי, או לקחת אותן  .ב

שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית המועצה בחשבון בהסתייגות, ללא הסתייגות, באופן מלא או חלקי ולפי 

לקבל חוות דעת נוספות בכתב ו/או בע"פ, ביחס לכלל המציעים או לחלק מהם והכל לפי שיקול דעת המועצה 

 ו/או נציגיה ולמציע לא יהיו טענות בהקשר זה .

 

בהתאם לנושאים  , בכפוף לאמור לעיל,, ייעשהות המציעשביעות הרצון של לקוחהניקוד לרכיב חישוב  .ג

 ולמשקלם כמפורט להלן:  

 
 %17 –התרשמות מהמציע בראיון  10.3.3

 

מהמצעים שזכו לציון הגבוה ביותר בגין רכיבי ניקוד האיכות  2-5המועצה המקומית תזמין לראיון  .א

בפני המראיינים את  )ללא הניקוד בגין התרשמות מהמציע בראיון(, במסגרתו יציגו המציעים

המקצועיות וכדו' )הראיון יכול שיהיה בפני הוועדה ויכול  םונם, יכולותיהההצעה מטעמם, את ניסי

 שיהיה בפני גורמים אחרים מטעם הועדה(.

 

 הניקוד יינתן על פי התרשמות הנוכחים בראיון ו/או הועדה ועל סמך המידע שיועבר לוועדה.

 
 )הוועדה תהא רשאית לאמץ את הניקוד שנתנו המראיינים(.

 
 
 

 
 ג'

שביעות רצון 
כללית של 

הלקוח 
מהשירותים 

הניתנים על 
ידי הספק 

 המציע

 
0-4 

 
   4% 

איכות שירותי  ד'
הספק המציע  
בהקשר של 
זמן תגובה 

לטיפול 

בתקלות בלתי 
 צפויות 

0-4    4% 

 16%  סה"כ                     
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 לראיון יינתן בהתאם לפרמטרים שלהלן:הניקוד  .ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מועצה רשאית, ובפרט לעניין רכיב שביעות רצון לקוחות המציע משירותי המציע, להסתמך על ה 10.3.4
הקודם, ככל שהיה כזה עם מי מהמציעים, כן רשאית המועצה לפנות אל הלקוחות נותני  נסיונה

המלצות ו/או לחלקם ו/או ללקוחות אחרים של כל מציע ו/או של חלק מהמציעים, )אף אם לא  
צורפו המלצות שלהם להצעה(, לשם קבלת אישור, חוו"ד, המלצה וכיו"ב בכל הנושאים האמורים 

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או ביחס לחלק מהם
בהקשר זה לרבות לעניין פניה ללקוחות, העדר פניה ללקוחות, אופן ו/או מהות הבירור ו/או קבלת 
חווה"ד, המלצה ו/או משמעותה של חווה"ד, המלצה וכיו"ב ו/או לעניין מסקנות הבירור ו/או לעניין 

 הנושא ו/או בגין רכיב האיכות של המציע.הניקוד שניתן בגין 
 

עמידה בתנאי  יובהר כי הקביעה לעניין "זהים" או "מאפיינים דומים" ו/או אופי השירותים לעניין 10.3.5
ועצה ו/או נציגיה הבלעדית של המ הוהחלטת הניקוד ההצעות, תיעשה על פי שיקול דעת הסף ולעניין

 . םולפי שיקול דעת
ו/או על ידי מי שהועדה הסמיכה לשם כך  ועצהידי ועדת המכרזים של המעל ניקוד ההצעות ייעשה  10.3.6

 . הולפי שקול דעת
 

 מהניקוד הכולל.  60% -בדיקת הצעת המחיר -' גשלב 

 בטופס הצעת המחיר . המפורטיםהחלקים  -שלביםביחס לכל העל המציע להגיש הצעת מחיר  10.4

 , לפי הטבלה הבאה:60%יינתן משקל של  )מסמך ט' למסמכי המכרז(לתמורה המבוקשת על ידי המציע 

 אחוזים סעיף הדירוג

, כהגדרתו "תהליך יישור קושלב " -סכום תמורה כולל לשלב הראשון
 (חוזהמפרט השירותים נספח א' לבחוזה על נספחיו )לרבות 

6% 

 42%  ם תמורה חודשי, לשירותים שיינתנו לאחר "שלב תהליך יישור קו"וסכ

בחוזה על נספחיו )לרבות  מגדר כ לשעות הפעילותעלות שעה מעבר 
 (חוזהמפרט השירותים נספח א' ל

12% 

 60% סה"כ 

 

 

הניקוד  הנושא לגביו יינתן ניקוד
המרבי בגין 

 הנושא

ניקוד 
מקסימל
 י לנושא

)לרבות נציגיו שיספקו בפועל את  המציע וצוותו היכרות
את תחום השירותים הנדרשים לשם מתן השירותים  השירותים(

 נשוא המכרז

 
2 

 
 

 
התרשמות ממקצועיות המציע ונציגיו למתן השירותים בפועל  17

 בתחומי השירותים נשוא המכרז
3 

"זהים" או בעלי  ניסיון המציע ונציגיו בתחום שירותים
בנסיבות "מאפיינים דומים" לשירותים נשוא המכרז ו/או 

 הדומות לאלו הצפויים להידרש למועצה 

3 

יכולת גמישות ומתן פתרונות לוגיסטיים, מקצועיים, ארגוניים 
ואחרים לפתרון בעיות ודרישות הצצות מעת לעת במסגרת מתן 

 םשירותיה

2 

זמינות ונגישות המציע וצוותו למתן מענה יעיל הקשור במתן 
 ועצה ו/או נציגיה השירותים ופניות המ

2 

 5 ההתרשמות כללית מהמציע צוותו ויכולתיו



   מועצה מקומית קדימה צורן 
  01/20 'מספומבי מכרז 

 שירותי תפעול, תחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, ל
 תיכון עודד קדימה צורן -אזעקות ומערכות ניטור ובקרה

 

 _________________  :תימת המציעח                                     18    משרד עורכי דין -© כל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'
 

18 
 

  :קביעת הציון המשוקלל הסופי 10.5

בחירת ההצעה הזוכה תיעשה ע"י שקלול ההצעות באופן שבו יחובר הציון לכל הצעה בשלב האיכות עם 

הציונים שיינתנו ביחס לכל רכיב של הצעת המחיר(, הציון שניתן בשלב בחינת ההצעה הכספית )חיבור 

 : בהתאם לנוסחת השקלול

 . C +(B /A x12) +( B /A x42) +( B /A x6)הבאה: 

 :הסבר

A –  ,הנבחנת של המציע. ההצעה הכספית ברכיב הרלוונטי 
B– שהצעותיהם לא נפסלו ההצעה הכספית הזולה ביותר ברכיב הרלוונטי מבין המציעים. 
C – .סה"כ הניקוד שניתן למציע בגין איכות 

 
 נוסחת החישוב לכל אחד מרכיבי המחיר : 

  
 למחיר ברכיב המחיר הרלוונטי הזולהההצעה                                                                           

             המחיר הנבחנת ברכיב הרלוונטי תהצע    X    חוזשיעור הא                  הניקוד שיינתן = 
 לניקוד הרכיב                   

 הרלוונטי         
ו/או על ידי מי שהועדה הסמיכה לשם  על ידי ועדת המכרזים של המועצה המקומיתניקוד ההצעות ייעשה  10.6

 . הכך ולפי שיקול דעת

 

 הגורם המקצועי ו/או יהיה רשאי במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי של ההצעות הסופיות,  10.7

בפני וועדת להמליץ  ו/או מי מטעמם ולפי שיקול דעת המועצה,  ה לשם כךתנושמחברי וועדה מקצועית 

, לחילופין תהא רשאית דפת על המועצה המקומית מבין ההצעות האמורותעל ההצעה המועהמכרזים, 

. הוועדה תהיה רשאית הוועדה להחליט על כך בעצמה בהצבעה לפי רוב קולות והכל לפי שיקול דעת הוועדה

 רב הקולות בהצבעה של חברי הועדהיההצעה אשר תקבל את מלבחור מבין ההצעות שקיבלו ציון זהה את 

 .ר שהוועדה תמצא לנכוןאו בכל אופן אח

 

 העדפת עסק בשליטת אישה 11

התיקון " )להלן: 2016-"ו(, התשע2צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' על מציע העונה על הדרישות של 

"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו לצו המועצות המקומיות

. בהתאם לסעיף סעיף 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף העסק הוא בשליטת אישה בהתאם 

, במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אלתוספת הרביעית ( 1)ה22

תיבחר יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, הוועדה כי 

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

 

 "כשיר שני" 12

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור במציע אחד או שניים, שהצעותיהם הינן הבאות בדירוג לאחר  12.1
"כשיר שלישי". ככל שסירבו הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי,  ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני" וכ

תהא רשאית לבחור במציעים  מועצה המקומיתלשמש ככשיר שני ו/או כשיר שלישי, ה
 ומות שלאחריהם וכך הלאה.שהצעותיהם דורגו במק

 



   מועצה מקומית קדימה צורן 
  01/20 'מספומבי מכרז 

 שירותי תפעול, תחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, ל
 תיכון עודד קדימה צורן -אזעקות ומערכות ניטור ובקרה

 

 _________________  :תימת המציעח                                     19    משרד עורכי דין -© כל הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'
 

19 
 

הצעתם של הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי יעמדו בתוקפן עד תום חודשיים מיום מתן צו  12.2
התחלת עבודה לזוכה המקורי ולכל היותר עד שנה אחת ממועד שנקבע כמועד האחרון להגשת 

 מועצה המקומיתהצעות למכרז, לפי המוקדם מביניהם. במידת הצורך, אם יתבקשו על ידי ה
 הכשיר השלישי את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת. יאריכו הכשיר השני ו/או

 

ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני ו/או השלישי כזוכה במכרז בכל מקרה בו הזוכה  12.3
המקורי יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה 

 שהיא, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

מה על בחירתו של מציע ככשיר שני ו/או ככשיר שלישי תישלח למציע שידורג הודעה מתאי 12.4
 בהתאם, ככל שידורגו כאלו.

 

אם לא תתקשר עמו  מועצה המקומיתלכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי ה 12.5
מועצה במהלך תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת ה

בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני ו/או לשלישי, אלא לבטל המכרז או  מיתהמקו
 לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 והתקשרות עם הזוכה הודעה על זכייה 13

 מקומית תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז. ההמועצה  13.1

 

 7דין, תוך ככשהוא חתום  מועצה המקומיתחזירו ליחתום על החוזה המצורף למכרז ויהזוכה  13.2
  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. מועצה המקומיתימים מתאריך הודעת ה

 

חוזה, את המסמכים הבאים ויבצע את עד למעמד חתימת ה מועצה המקומיתימציא ל  הזוכה/ים 13.3
 הפעולות הבאות:

מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על  תום מאת חברת ביטוחאישור חימציא למועצה  (1
 (. נספח ג' לחוזה) נספח הביטוחפי נוסח 

 
בסכום השווה לתמורה  )ערבות ביצוע( חתומה אוטונומית רבות בנקאיתעימציא למועצה  (2

 'בבנוסח נספח  ( . ערבות הביצוע תהיה12החודשית למשך שנה )סכום התמורה החודשית כפול 
החוזה ואספקת בתקופת  התחייבויות הזוכהלהבטחת ביצוע ותשמש המצורף לחוזה 
 .התקשרותהשירותים נשוא ה

ימים מיום שהודע לו על  7בצירוף המסמכים הנ"ל, בתוך שלא המציא את החוזה כאמור זוכה  13.4
תהא רשאית לבטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  מועצה המקומיתזכייתו כאמור לעיל, ה

 . מועצה המקומיתשיעמוד לזכות ה

 

ית רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מקומהכמו כן, תהא המועצה  13.5
מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי 

 מקומית עם מציע אחר במקומו.  העקב התקשרותה של המועצה 
 

היה הזוכה חייב כה, יבשל אי מילוי התחייבויות הזומקומית עם מציע אחר ההתקשרה המועצה  13.6
לבין  מועצה המקומיתבין ההצעה שנבחרה על ידי ה הכספי מקומית את ההפרשהלשלם למועצה 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות  .למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזההצעתו הוא, 
עצמו  מקומית כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל עלהאו סעד שיעמדו לרשות המועצה 

  המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה במכרז יידרש לספק את השירותים  הזוכה 13.7
. הזוכה יידרש לאספקת השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות מקומיתהומאושרת ע"י המועצה 

 כמפורט במסמכי המכרז.  הכל ,מקומיתההמנהל ולשביעות רצון המועצה 

 

ההתקשרות עם הזוכה והיקפה, מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה מובהר כי  13.8
מקומית וכן בקבלת כל האישורים התקציביים המקומית, בצרכים המשתנים של המועצה ה

וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון 
מקומית תקציב מאושר לרכישת השרות, ככל שישנם. במקרה בו לא יהיה למועצה ההתק

ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל,  שירותיםה
אשר לא נתקבלה בגינם  שירותיםע"י הזוכה ו/או לא יסופקו חלקם של ה שירותיםלא יסופקו ה

 עים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.הרשאה תקציבית ולא תהיה למצי
 

כלשהן, או להעביר  שירותיםמקומית רשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה הזמנות ההמועצה  13.9
מקומית, ולספק לא הבהיקפים משתנים, מעת לעת ועל פי צרכי המועצה  שירותיםלביצועו הזמנות 

 יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

 

ו/או  שירותיםמקומית רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על רכישת חלק מההמועצה ה 13.10
, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה שירותיםעל דחיית רכישת חלק מן ה להחליט

מקומית ו/או עקב שינויים המקומית ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה ה
מקומית שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו הרגולטוריים רלוונטיים. המועצה 

או חלקם ללא מכרז, הכל  שירותיםהחליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל ו/או לרכוש את ה
 בכפוף לדין החל עליה.   

 

חה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נד 13.11
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. 

מקומית לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר הה בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצ
 מקומית עבור רכישת מסמכי המכרז.ההמחיר ששולם על ידו למועצה 

 

בלבד ו/או לדחות את ביצוע הזמנת חלק  שירותיםמקומית להזמין חלק מן הה החליטה המועצה 13.12
למועד מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים  שירותיםמן ה

מקומית שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים להזמנת הבנסיבות העניין. המועצה 
 שהזמנתם בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל.  שירותיםחלק מן ה

 
, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי מקומית על זכותה להזמין מהזוכההכמו כן, שומרת המועצה  13.13

אשר לא הוזמנו בתחילת ביצוע השירותים וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב  שירותיםה
 שהזמנתם נדחתה במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. שירותיםהזוכה לספק את אותם ה

 

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או הצעה  13.14
אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הספק כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות 

 דיני עבודה. 

 

מקומית תהא רשאית לדרוש מהמציע אישור העובדים אשר יועסקו לצורך אספקת ההמועצה  13.15
מקומית רשאית לדרוש החלפת עובד המציע הנשוא מכרז זה, וכן תהא המועצה  שירותיםה

 מקומית בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. העבור המועצה  שירותיםהעורב בהספקת המ

 שונות 14

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי המועצה  14.1
 או ביטול הזמנת הפסקת ו/או  שירותיםההזמנת בחתימה על חוזה ו/או יכוב מקומית, בגין כל עה

, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, שירותים
 על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.
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לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת בעצם הגשת הצעתו כי  כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר 14.2
דרישה או תביעה  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,שירות/עבודה זחוזה ו/או הפסקת ה

 עקב כך.ו/או מי מטעמה  מועצה המקומיתכלפי ה

 

 העיריות לתקנות( ט)22 ולתקנה, 1993 - ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות( ה)21 לתקנה בהתאם 14.3
 סעיפים כי סבור אשר מציע. הזוכה בהצעה לעיין לבקש רשאים מציעים 1987-ח"מתש(, מכרזים)

 זכו שלא למציעים להתיר מתנגד והוא מקצועי סוד או מסחרי סוד מהווים בהצעתו מסוימים
 "(מסחרי סוד: "להלן) חסויים לטענתו אשר הצעתו חלקי את מראש יציין, בהם לעיין במכרז

 ".מסחרי סוד" להיחשב יכול אינו ההצעה מחיר כי, יובהר. במסגרת מסמך ז' למסמכי המכרז
 על. הצעתו מסמכי כל לחשיפת הסכמתו שנתן כמי יוחזק בהצעתו, חסויים חלקים יציין שלא מציע

 ומידע מסמך כל, במכרז זכו שלא מציעים בפני להציג רשאית המכרזים ועדת, לעיל האמור אף
 מסורה בהם העיון בעניין הסופית ההחלטה. מקצועי או מסחרי סוד מהווים אינם לשיטתה אשר

 .בלבד המכרזים ועדת דעת לשיקול

 

המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד  14.4
שמורה  מועצה המקומיתול מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו

. מבלי לגרוע מכלליות הזכות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן
 האמור לעיל, תיאום הצעות כולל:

למעט אדם או גוף שהינו  -כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  א. 
תוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות, בעניין עלויות, שי -במציע בעל עניין 

 הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  ב. 
כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד 

 של מציע אחר.

מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או חלקן,  14.5
לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, 

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. מועצה המקומיתלצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה
נה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה, נית

 והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.
 

מקומית וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת המסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה  14.6
א לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז מקומית, כאמור במכרז זה, ולההצעת הצעות למועצה 

 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.
 

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו  14.7
משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הוראות החוזה/ הנספחים, לפי 

 .  מועצה המקומיתלשיקול דעת ה העניין ובהתאם

_________________________ 

___________ 

 מועצה המקומיתראש ה
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 מסמך ג'1

 הצוות המקצועי נציג הצהרה על ניסיון המציע ו  
 מכרז ללהוכחת עמידה בתנאי הסף 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת     מס' זהות     אני הח"מ 

כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 

 לאמור:

ומוסמך  "(מציעהה______________________ )להן: "___________ אצל -הנני משמש כ .1

 .ליתן תצהיר זה בשמה

2.  

תפעול, תמיכה טכנית במתן שירותי  ,2015-2019ים השנ( 5מוכח בישראל בחמש )למציעה ניסיון  .א

" או בעלי מאפיינם דומים לשירותים זהים"ותחזוקה שוטפת של ציוד תקשוב ומערכות מידע 

 משתמשים לפחות 70רשויות מקומיות ו/או אזוריות עם  (3שלוש ) זה, עבור לפחותנשוא מכרז 

 כל אחת, באמצעות טכנאי קבוע ומוקד תמיכה טלפוני מרחוק.

 

 (2שני ) , שירותים כאמור לפחות עבור2016-2019שנים במצטבר, בין השנים  (3שלוש ) במשך סיפקהמציע  .ב

 תלמידים בכל בית ספר . 1,000-בתי ספר תיכוניים מתוקשבים עם למעלה מ

 

ביל לניסיון המוצהר בסעיף א' לעיל, או שמדובר )הניסיון המוצהר בסעיף ב' לעיל יכול שיהיה מק •

באותם שירותים שנתנו לאותם לקוחות ובלבד שהשירותים שסופקו עונים על כל הדרישות 

 ב'  לעיל .   -שבסעיפים א' ו

 

הקביעה לעניין "זהים" או "מאפיינים דומים" ו/או אופי השירותים לעניין ידוע לנו ומוסכם עלינו כי  •
ניקוד ההצעות, תיעשה על פי שיקול דעתה והחלטתה הבלעדית של עמידה בתנאי הסף ולעניין 

 המועצה ו/או נציגיה ולפי שיקול דעתם .
 

משקף נכונה את ניסיונה של המציעה ומפורט בטבלה שלהלן  של המציעה כמוצהר לעיל הניסיון .3

תפעול ותחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, באספקת שירותי וכנדרש בתנאי המכרז, 

  .מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה

 מס"ד
 

 שם 
הלקוח 

אצלו 
נצבר 

 הניסיון 

 שם 
הממליץ 

אצל 
 הלקוח 

 תפקיד 
הממליץ 

אצל 
 הלקוח

 מס' 
טלפון של  

 הממליץ 
)סלולרי  

 וקווי(

 :פירוט השירותים שסופקו ללקוח זה
 
)יש לסמן את המערכות לגביהם ניתנו  

  לכל לקוח( השירותים
 

 תקופת 
 ביצוע 

השירותים  
)לציין מ 

)חודש 
ושנה( ועד 

)חודש 
 ( ושנה

האם 
השירותים  

סופקו עבור 
בית ספר תיכון 

מספר + ציון 
ם  יהתלמיד
 התיכון בבי"ס 

 

1 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

2 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________
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3 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

4 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

5 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

6 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

7 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

 

 

 

 

8 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

9 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

 

10 

 : תחזוקה לתמיכה טכנית ושירותי תפעול,     

  מרכזיה,__תקשוב, __ מערכות מידע, __ 

 מערכות ניטור___אזעקות ___מצלמות,  __

 פירוט נוסף: ________________________

  

הנוסף יהיה ניתן להוסיף דף נפרד ובו הפרטים הנדרשים להצגת ניסיון המציעה, ובלבד שהדף  -במקרה שהטבלה אינה מספיקה *

 ערוך כתצהיר  ומאושר על ידי עו"ד )כמסמך זה(.
 

4.  
 כהאיש התמי /כנציג הספק_________ ת.ז. _________  גב'/למנות את מר תמתחייב ההמציע .א

 .("איש התמיכהאו " "נציג המציע" למתן השירותים בפועל מטעם הספק )להלן:

הספק/ איש בכיר מטעם כנציג המציעה מתחייבת למנות את מר/גב' _________ ת.ז. _________  .ב

למתן בפועל של השירותים הנדרשים מאיש התמיכה הבכיר כמפורט במסמכי  כה הבכירתמיה

 .("הבכיר איש התמיכהאו " "בכירנציג הה" המכרז והחוזה  )להלן:

5.  
( 2019 -2016ובעל ניסיון של לפחות שנתיים )בשנים מקצוע הוא איש  -(נציג המציע) איש התמיכה .א

ובעל  דרשים במסמכי המכרזנלפחות בתחומים ה מוכח ובעל ניסיון System -הבתחומי הרשת ו
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, הינו בעל תעודת הסמכה של מכרז(תנאי הסף בלא.  3.1.2)לרבות המפורט בסעיף הסמכות כנדרש 

ך מבמסש ( למסמכי המכרז והינו עומד בתנאים ובדרישות3.1.3)כנדרש בסעיף  SOPHOSהיצרן 

 .(3הצהרת ניסיון נציג המציע )במסמך ג'

 מצורפת להצעתנו(על שם איש התמיכה  SOPHOSשל היצרן )העתק תעודת ההסמכה 

 .הינו נכון 3במסמך ג'המצורף  ציג המציע נ -איש התמיכהניסיון 
 

הינו המציע ו/או בעלים ו/או מנהל במציע ו/או  –)נציג הבכיר מטעם המציע(  הבכיראיש התמיכה  .ב

עומד בכל הדרישות והתנאים  מועסק אצל המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות והינו

לעניין היותו בעל שתי שנות ניסיון המוצג בהצעה )לרבות  הבכיר הנדרשים ביחס לאיש התמיכה

' ב 3.1.2האמור בסעיף ולרבות  בתחומים הנדרשים ובעל הסמכות כנדרש(2016-2019בשנים )לפחות 

  הינו גם מומחה באבטחת מידע, תשתית וירטואלית ומרכזיה.כן ( ותנאי הסף במכרזל

 התמיכה הבכיר מצורפת להצעתנו(של איש  SOPHOSההסמכה של היצרן )העתק תעודת 

 הינו נכון.  (4במסמך ג'המצורף  הבכיר  נציג המציע -איש התמיכה הבכירניסיון 
 

 ,תומכי סיסטם מנוסים 3נכון למועד הגשת ההצעה מוקד טלפוני, הכולל בכל עת לפחות  המפעיל ההמציע .6

 . 07:30-13.30בין השעות  'וביום ו 18:00 – 07:30בין השעות ה' -בימים אזמין  האמור המוקדכש

 נציג מטעם המציע השתתף בסיור המציעים שהתקיים בתיכון . .7

 

נציג נכון למועד הגשת ההצעה, באופן קבוע לפחות אדם אחד נוסף )מעבר ל המעסיק ההמציע .8

ושהינו בעל ], לעיל 5שהינו מקצועי ומנוסה בתחומים המפורטים בסעיף  איש התמיכה(המציעה/

יהיה מסוגל לספק אשר ו [למסמכי המכרז(  3.1.3)כנדרש בסעיף  SOPHOSתעודת הסמכה של היצרן 

 לספק את השירותים מכל סיבה שהיא. את השירותים במקרה שבו יבצר מאיש התמיכה

 )לצורך ניקוד ההצעות( המציענא לסמן אם רלוונטי לגבי  .9

כששירותים , 2018 -, 2017משך בשנים  AVAYAמרכזיית  – IPניהול ותחזוקה מרכזיית ניסיון בלמציע       

על ידי בעצמו או באמצעות אדם שהינו בעלים ו/או מנהל ו/או עובד שהיה שכיר במציע  אלו סופקו

 (.2018, 2017באותן שנים )

כששירותים , 2018 -, 2017 משך בשנים AVAYAמרכזיית  – IPניהול ותחזוקה מרכזיית למציע ניסיון ב      
אלו סופקו על ידי המציע באמצעות קבלן משנה ו/או ספק חיצוני )ובלבד שהשירותים סופקו מטעמו 

 .  של המציע ששימש כקבלן ראשי(
 
מצורף אישור הלקוח לו סופקו השירותים ואשר בו מצוינים מהות השירותים שסופקו על ידי המציע,  •

שם המרכזיה שנוהלה על ידו עבור הלקוח וכן את פרטי האדם שבפועל ביצע את שירותי ניהול 
 עבור הלקוח.  IP מרכזיית ה 

 ____________________              _____________________                     ___________________ 

 חתימה וחותמת                                          שם                                                             תאריך                     
 

 דיןה עורך/תאישור 
ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ /כי ביום ____________ הופיער/ת ח"מ, ________________, עו"ד מאשאני ה
ת לי באופן /המוכר,ה על ידי ת.ז. _____________ /תה עצמו /_____________ שזיהה גב'/עיר ______________ מר/בישוב

ה בפני על /יעשה כן, חתם/בחוק אם לא ת ה לעונשים הקבועים/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי תה /ה כי עליו/אישי, ואחרי שהזהרתיו
 התצהיר דלעיל. 

                 ____________________              _____________________                     ___________________ 
 חתימה                               מס' רישיון                                                          תאריך                   
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 מסמך ג'2
 לכבוד

 צורןמועצה מקומית קדימה 
 

 לקוחות אישור והמלצתטופס 
 
 
מקבל או "  "הלקוח"_______________________)להלן:  תאגיד נותן האישור וההמלצה  שם ה .1

 (."השירותים
 

 שם הארגון/החברה מקבלת השירותים _____________ האישור וההמלצה: טופסמלא פרטי מ -
 ________  בתאגיד: תפקיד , ______________ :של ממלא המסמך  שם מלא

 _____________  מס' טלפון נייד:___________ דוא"ל : _______מס' טלפון _ -
 

 

שירותי תפעול ותחזוקה למערכות ביחס ל ,השירותיםמקבל /לקוחאישורנו והמלצתינו זו ניתנים בשם ה .2

נותן מ _____________ ________ ) מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות ומערכות ניתור ובקרה

 : ("ספקה" ( )להלן:השירותים לגביו ניתן אישור הלקוח/המציע במכרז

 
למערכות שוטפת לציוד תקשוב, ותחזוקה , תמיכה טכנית תפעולסיפק למקבל השירותים, שירותי הספק 

מ ________, עד  ,משתמשים או יותר 70עם  מצלמות, אזעקות ומערכות ניתור ובקרה, IPית מידע, מרכזי

  (.נא לציין חודש ושנה) ______

 
 

 : ומידה והאמור מתקיים נא לסמן .3
  מועצה המקומיתמקבל השירותים הינו     

 
 ( תלמידים1,000השירותים סופקו בבית ספר תיכון מתוקשב עם למעלה מאלף )

 
 למקבל השירותים בכל התקופה האמורה, כללו את כל השירותים שלהלן:ספק שירותי ה .4

 
 הציוד/המערכת לגביהם ניתן השירות מהות/סוג השירות 

 שירותי תפעול  • 

 תמיכה טכנית  •
 תחזוקה שוטפת •

 לציוד תקשוב,  •

 למערכות מידע,  •
 , IPלמרכזיית  •

 למצלמות,  •

 לאזעקות  •
 מערכות ניתור ובקרה •

 
 נא לסמן במידה ורלוונטי, ולמחוק במידה ולא רלוונטי .5

 

 .2018 -, 2017משך השנים  AVAYAמרכזיית  – IPניהול ותחזוקה מרכזיית הספק סיפק לנו גם שירותי       

בעצמו או באמצעות  AVAYAמרכזיית  -IPהספק סיפק לנו את שירותי ניהול ותחזוקת מרכזיית         .א
 . אדם שהינו בעלים ו/או מנהל ו/או עובד שכיר אצל הספק

 

באמצעות קבלן משנה  AVAYAמרכזיית  -IPהספק סיפק לנו את שירותי ניהול ותחזוקת מרכזיית         .ב
 מש כקבלן ראשי למתן השירותים( . ו/או ספק חיצוני מטעמו )אך הספק שי

 
 

 בתקופה האמורה לעיל.  קספשקיבלנו מהם האמורים שירותיהלהלן אישור מטעמנו לאיכות  .6
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 קריטריונים 

נא לסמן בטור הרלוונטי ביחס לכל רכיב מהרכיבים  
  ספקד' את רמת שביעות הרצון משירותי ה-א' 

 ניתן לסמן רק סימן אחד בכל שורה( )

 
 
 
 

ציון 
כולל 
של  

 הלקוח

במידה 
נמוכה 
מאוד 

 0ציון 

במידה 
נמוכה  

 1ציון 

במידה 
בינונית 

 2ציון 

במידה 
גבוהה ציון 

3 

במידה 
גבוהה 

 מאוד
 4ציון 

 
 א

ק לטיפול בתחזוקה  ספזמינות וגמישות של ה
 הלקוח  אצל שוטפת ובתקלות שצצות 

     

 
 ב

שביעות רצון הלקוח הנציג של הספק וזמינות  

 נציג הספקממתן השירותים על ידי 

     

 
 ג 

שביעות רצון כללית של הלקוח מהשירותים 
 ק ספהניתנים על ידי ה

     

הקשר של זמן תגובה  שירותי ההספק באיכות  ד
 . לטיפול בתקלות בלתי צפויות 

     

--------------------------------------------------------- ד -סה"כ ניקוד מצטבר של סעיפים א 
- 

 

 
תהא רשאית לתת בגין קריטריון מועצה המקומית * במקרה שמסיבה כלשהי יסומן יותר מטור אחד לקריטריון, ה

לפי שיקול הכל  -ולנקד בהתאם לבירור שייעשהאו הציון הנמוך מבין אלו שצוינו ו/או לבצע בירור  0כאמור, ציון 
 .מועצה או מי שמינתה לשם כךדעתה ה

 
 אני מאשר כי האמור נכון למיטב ידיעתי והבנתי   
 
 

______________        _______     ________           ___________ 
 חתימה          שם                          תפקיד                         תאריך                                           
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  3ג'  מסמך 
 נועל ניסיואיש התמיכה   -ת נציג הספקהצהר  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת     מס' זהות     אני הח"מ 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

)להלן:  (המציע שם הספק___ )________אצל ________ב/מועסק בעלים ו/או מנהל ו/או הנני  .1

תפעול, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת לציוד תקשוב, כנציג תמיכה במסגרת מתן שירותי  "(המציע"

 , מצלמות, אזעקות ומערכות ניתור ובקרה. IPלמערכות מידע, מרכזיית 

במידה והמציע יזכה במכרז, אני מסכים לשמש כנציג ספק וכאיש התמיכה שיספק את שירותי  .2

 תיכון עודד בקדימה צורן .התמיכה התפעול והתחזוקה בפועל בבית ספר 

וכמבוקש  במתן שירותים כאמור( 2016-2019של לפחות שנתיים )בין השנים יש לי ניסיון  .3

 ולרבות הסמכות וניסיון בתחומים כמפורט להלן: Systemה בתחומי הרשת ו, במסמכי המכרז

 מחשבים לפחות( 1,000ניהול רשת גדולה ) •

. הגדרת חוקים, ניתובים, ביצוע אקטיבי של עדכוני תוכנה, FWניהול אקטיבי ותחזוקה של  •

 בדיקה ומיטוב החוקים הקיימים וביצוע הקשחות. 

 . IPניהול ותחזוקה מצלמות  •

 .  Ruckus Wireless ניהול ותחזוקה רשתות אלחוטיות מבוססות בקר חכם •

 . Microsoft Office 365  ניהול מערכת דואר בענן •

 HP  התקנה ותחזוקה מתגים תוצרת ,ניהול •

   Microsoft Windows 2016 Serverניהול ותחזוקה שרתי •

 Microsoft Windows 2016 Hyper-V ניהול ותחזוקה מערכת  •

   VMware vSphere ותחזוקה מערכת ניהול  •

• Microsoft SQL Server 

 Microsoft Office 365ניהול מערכת דואר בענן  •

 VEEAM 9.5ניהול ותחזוקה מערכת גיבוי  •

 NASניהול ותחזוקה מערכת אחסון  •

הסתרה של משאבי רשת עפ"י  \יישום ואכיפה נהלי אבטחת מידע, יישום מערכת הרשאות, חשיפה  •

 GPO הגדרת תפקיד באמצעות

 .Riscoניהול ותחזוקה מערכות אזעקה מתוצרת  •

 .VMwareשל חברת  VCP, הסמכות  MCSAהסמכות חובה מייקרוסופט מינימום  •

       
 )העתק תעודת ההסמכה מצורפת להצעה( . – SOPHOSהיצרן על שמי מתעודת הסמכה  בעל  הנני .4

 

י משקף נכונה את ניסיונובטבלה שלהלן האמור כמוצהר לעיל נצבר על ידי כמפורט  הניסיון .5

תפעול ותחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, שירותי מתן בפועל של ב, המקצועי

  .אזעקות ומערכות ניטור ובקרה
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 מס"ד
 

 שם 
הלקוח/הגוף 
אצלו נצבר 

 הניסיון 

פרטי נציג/עובד הגוף שבו 
)לציין שם  נצבר הניסיון 

 מלא+תפקיד+טלפון+דוא"ל( 

התקופה 
בה נצבר 

הניסיון 
האמור 
)לציין 
חודש 
 ושנה(

 :פירוט השירותים שסופקו ללקוח זה
 
)יש לסמן את אופי השירותים שבוצעו על ידי   

הנציג הטכני של המציע בהתייחס לניסיון  
 לעיל .  3הנדרש בסעיף 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 

    

 
5 

    

 
6 

    

 
7 

    
 
 
 

הנדרשים להצגת ניסיון המציעה, ובלבד שהדף הנוסף יהיה ניתן להוסיף דף נפרד ובו הפרטים  -במקרה שהטבלה אינה מספיקה *

 ערוך כתצהיר  ומאושר על ידי עו"ד )כמסמך זה(.
                    ________    __________            ____________ 

 חתימה וחותמת                                          שם                                                           תאריך          
 

 הדין עורך/תאישור 
ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ /כי ביום ____________ הופיער/ת ח"מ, ________________, עו"ד מאשאני ה
ת לי באופן /המוכר,ה על ידי ת.ז. _____________ /תה עצמו /_____________ שזיהה גב'/עיר ______________ מר/בישוב

ה בפני על /יעשה כן, חתם/בחוק אם לא ת ה לעונשים הקבועים/יהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/אישי, ואחרי שהזהרתיו
 התצהיר דלעיל. 

                     _____________________                     ___________________          ____________________ 
 חתימה                               מס' רישיון                                                          תאריך                   
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   מסמך ג' 4

 נו על ניסיואיש התמיכה הבכיר  -ת הנציג הבכיר מטעם הספקהצהר  
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת     מס' זהות     אני הח"מ 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

 

)להלן:  (המציע שם הספקאצל ___________________ )ב/ בעלים ו/או מנהל ו/או מועסק  הנני .1

  .נכון למועד חתימת תצהירי זה"( המציע"

איש תמיכה בכיר מטעמו במכרז למתן  -ידוע לי ואני מסכים כי המציע אציג אותי כנציג בכיר .2

, מצלמות, IPתפעול, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת לציוד תקשוב, למערכות מידע, מרכזיית  שירותי

 . בבית ספר תיכון "עודד" בקדימה צורן אזעקות ומערכות ניתור ובקרה

ספק וכאיש  בכיר מטעם נציג -איש תמיכה בכירבמידה והמציע יזכה במכרז, אני מסכים לשמש כ .3

תמיכה תפעול ותחזוקה בפועל בבית ספר תיכון עודד בקדימה שיספק שירותי הבכיר התמיכה 

 צורן .

וכמבוקש  במתן שירותים כאמור( 2016-2019של לפחות שנתיים )בין השנים יש לי ניסיון  .4

 ולרבות הסמכות וניסיון בתחומים כמפורט להלן: Systemה בתחומי הרשת ו, במסמכי המכרז

 מחשבים לפחות( 1,000ניהול רשת גדולה ) •

. הגדרת חוקים, ניתובים, ביצוע אקטיבי של עדכוני תוכנה, FWהול אקטיבי ותחזוקה של ני •

 בדיקה ומיטוב החוקים הקיימים וביצוע הקשחות. 

 . IPניהול ותחזוקה מצלמות  •

 .  Ruckus Wireless ניהול ותחזוקה רשתות אלחוטיות מבוססות בקר חכם •

 . Microsoft Office 365  ניהול מערכת דואר בענן •

 HP  התקנה ותחזוקה מתגים תוצרת ,ניהול •

   Microsoft Windows 2016 Serverניהול ותחזוקה שרתי •

 Microsoft Windows 2016 Hyper-V ניהול ותחזוקה מערכת  •

   VMware vSphere ותחזוקה מערכת ניהול  •

• Microsoft SQL Server 

 Microsoft Office 365ניהול מערכת דואר בענן  •

 VEEAM 9.5ניהול ותחזוקה מערכת גיבוי  •

 NASניהול ותחזוקה מערכת אחסון  •

הסתרה של משאבי רשת עפ"י  \יישום ואכיפה נהלי אבטחת מידע, יישום מערכת הרשאות, חשיפה  •

 GPO הגדרת תפקיד באמצעות

 .Riscoניהול ותחזוקה מערכות אזעקה מתוצרת  •

 .VMwareשל חברת  VCP, הסמכות  MCSAהסמכות חובה מייקרוסופט מינימום  •
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 )העתק תעודת ההסמכה מצורפת להצעה( . – SOPHOSיצרן שמי מהשל תעודת הסמכה  בעל  הנני .5

 
 באבטחת מידע, תשתית וירטואלית ומרכזיה. בנוסף הנני מומחה ובעל ניסיון .6

 

נצבר על ידי  ,לרבות באבטחת מידע תשתית וירטואלי ומרכזיה ,הניסיון האמור כמוצהר לעיל  .7

תפעול שירותי מתן בפועל של ב, כמפורט בטבלה שלהלן ומשקף נכונה את ניסיוני המקצועי

אבטחת , ותחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה

  .מידע, תשתית וירטואלית ומרכזיה

 מס"ד
 

 שם 
הלקוח/הגוף 
אצלו נצבר 

 הניסיון 

פרטי נציג/עובד הגוף שבו 
  הנציג הבכיר  נצבר הניסיון 

)לציין שם  
 מלא+תפקיד+טלפון+דוא"ל( 

התקופה 
בה נצבר 

הניסיון 
האמור 
)לציין 
חודש 
 ושנה(

פירוט השירותים 
ללקוח זה על ידי שסופקו 

 : הנציג הבכיר
)יש לסמן את אופי  

השירותים שבוצעו על 
של  בכירידי הנציג ה

המציע בהתייחס לניסיון 
 לעיל .  3הנדרש בסעיף 

האם   ולפרטנא לציין 
הניסיון כולל גם 
אבטחת מידע 
תשתית וירטואלית  

 ומרכזיה

 
1 

     

 
2 

     

 
3 

     

 
4 

     

 
5 

     

 
6 

     

ניתן להוסיף דף נפרד ובו הפרטים הנדרשים להצגת ניסיון המציעה, ובלבד שהדף הנוסף יהיה   -מספיקהבמקרה שהטבלה אינה  *

 ערוך כתצהיר  ומאושר על ידי עו"ד )כמסמך זה(.
                    ________    __________            ____________ 

 חתימה וחותמת                                          שם                                                           תאריך          
 

 הדין עורך/תאישור 
ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ /כי ביום ____________ הופיער/ת ח"מ, ________________, עו"ד מאשאני ה
ת לי באופן /המוכר,ה על ידי ת.ז. _____________ /עצמו תה /_____________ שזיהה גב'/עיר ______________ מר/בישוב

ה בפני על /יעשה כן, חתם/בחוק אם לא ת ה לעונשים הקבועים/יהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/אישי, ואחרי שהזהרתיו
 התצהיר דלעיל. 

                 ____________________              _____________________                     ___________________ 
 חתימה                               מס' רישיון                                                          תאריך                   
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 מסמך ד'
 לחוק עסקאות גופים ציבוריים )א(1ב2-ו ב)ב(2 פיםבדבר עמידה בתנאי סעי רתצהי

 לכבוד
 עצה מקומית קדימה צורןמו

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 
  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ )יש למלא את שם המציע(, המבקש להתקשר עם 
 (."המציע"המזמין )להלן: 

_______________ )יש למלא בהתאם( במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה  -אני מצהיר כי אני מכהן כ
 תצהיר זה.בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  הנני מצהיר כי .2

 כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן  ווכל בעל זיקה אלי עד היום המציע
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( דהיינו עבירה  ,בחוק

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי ו/ 1991-התשנ"א

 כהגדרתן בחוק וכי  כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות ואו כל בעל זיקה אלי המציע
 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 Xסמן במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) הנני מצהיר כיבנוסף,  .3
 (:במשבצת המתאימה

  'חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  - חלופה א
 "( אינן חלות על המציע.שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 נטיות(:יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוו –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל  100המציע מעסיק
 חובותיו יישום  בחינת הכללי של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

ליישומן,  בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך   ובמקרה ,זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי
ר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים לחילופין, המציע התחייב בעב

הוא פנה כאמור  זכויות, לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת
)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 העבודה, משרד של למנהל הכללי לעיל 3 סעיף לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע .4
ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק  ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים הרווחה

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו עסקאות גופים

    _________________   _________________            

 חתימת המצהיר                 תאריך       
 אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו ___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי 

מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

       וחתם/מה עליה בפני.
  _________________    _________________            

 חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד                             



32 
 _________________ חתימת המציע 

 

 מסמך ה'
 מליאת המועצה המקומית  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר

 תאריך:__________
 לכבוד

 ( "המועצה: "להלן ) קדימה צורן מועצה מקומית
 

 א.ג.נ.,
( במסגרת הצעתי במכרז "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן  .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   01/2020מספר 

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

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

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 

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

חבר   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. 

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

זוגו, סוכנו או שותפו,  כל -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד  

מהשירותים בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות 

 שהמועצה מספקת״. 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

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

או ברווחיו   אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו .3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3

 ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  .4

 פרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי ה .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
התקשרות מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

 א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 89לפי סעיף 

 

 ____________________ חתימה י חתימה של המציע/מורששם/שמות  תאריך:____________

 ____________________ חתימה י חתימה של המציע/מורששם/שמות  תאריך:____________

 
 אישור

 בפני ___________ ו/אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה
ות.ז. מס' המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________  ו ________
לומר את  ם/כי עליו/ה ם/החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה י/מורשה ם/ואשר הינו_________

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  צפויים/צפוי/ה יהין/האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה
   עליה בפני. מו/דלעיל וחתם/מה ם/נכונות הצהרתו/ה ו/כן, אישר/ה יעשו/יעשה/תעשה

  _________________    _________________            

  חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד                             
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 חתימת המציע _________________
 

 מסמך ו'
                  לכבוד

  מועצה מקומית קדימה צורן

 
 בדבר היעדר הרשעות קודמות  תצהיר

 
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:
 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.תצהירי זה ניתן  .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  7בפלילים ב  תיהריני מצהיר כי לא הורשע .2
כנגד רכוש , כנגד גופו של אדם ו/או 1977-בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

כן אשר לא התיישנו, ו ,נשוא מכרז זה דות מסוג העבודותבביצוע עבו יבעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו/או 
 .הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד כי לא

הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת  .3
 רגל ו/או לכינוס נכסים.

לעיל, על המציע לפרט  3ו/או  2הליכים כמפורט בסעיף לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו 
את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני 

 עורך דין ולצרפו להצעתו.

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 להלן: "המציע"(.הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, ) .1

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  .2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  7בפלילים ב  עולא הורשהמציע, או מי מבעליו, הנני מצהיר כי  .3
, כנגד גופו של אדם 1977-של"זלהגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, ת

נשוא מכרז ביצוע העבודות מסוג העבודות ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בו/או רכוש 
 .מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישנו, ו ,זה

לי המציע, תביעות משפטיות הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מי ממנה .4
 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

 

לעיל, על  4ו/או  3לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 
בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידי המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס 

 מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.

 
______________      _____________       

  חתימת המצהיר                    תאריך
          

 אישור                
בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם 
המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
 

              ______________________ 
 חתימת וחותמת עורך דין           
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 מסמך ז'      

 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז -הסכמה/אי
 (ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ

 
תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל המציע מודיע בזאת שבמקרה בו 

 הינה:  וחלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדת

  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו: .1
 

  מציע(__ )חתימת _מסמכי המכרז: ________כל מסכים לחשיפת 

מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט ועל יסוד  .2
  הטעמים הבאים: 

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 לא תידון. -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.
 
 

__________________ 
  חותמת וחתימת המציע                
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 'חמסמך 

 למכרז נוסח ערבות בנקאית

 __________תאריך: __

 לכבוד

 קדימה צורן מועצה מקומית

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאית מס' ________הנדון:  
 
 
 ש"ח (עשרים וחמישה אלף) 25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

___________________________  (יש לציין את שם המציע) שתדרשו מאת ("הערבות סכום)להלן: "
תפעול, תחזוקה למערכות מידע,  למתן שירותי 01/2020מס' "(, בקשר למכרז פומבי הנערב)להלן: "

עבור עריית  קדימה צורן -תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה ב תיכון "עודד"
  .קדימה צורן

 

ידינו לפי כתובתנו  מתאריך התקבל דרישתכם על עשרה ימיםמלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2
סכום הערבות, מבלי להטיל על המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה 

 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 

ספר דרישות שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במ .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ולאחר  2020 שנת יונילחודש  30ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .4
 

 מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 
 
 

      
                                                                                                       ___________________ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                               
 

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 מסמך ט'

 מכרז לשירותי תפעול, תחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, 
 צורן -עבור מועצה מקומית קדימה -קדימה צורן -בבי"ס תיכון עודד -ומערכות ניטור ובקרהאזעקות 

 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 קדימה צורן מועצה מקומית

 הצעת המציע
 
 

כי קראתי בעיון את כל  ,_ מצהיר____________________________ )שם מלא ות.ז(  אני הח"מ .1
למערכות שוטפת תחזוקה תמיכה טכנית ו שירותי תפעול, אספקתלמסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי 

עבור  -קדימה צורן -אזעקות ומערכות ניטור ובקרה בבי"ס תיכון עודד, מצלמות, IP מידע, תקשוב, מרכזיה
, הכל בהתאם למסמכי "(המועצה המקומית" או "המועצה)להלן: " צורן -מועצה מקומית קדימה

  "(.השירותים)להלן: "והחוזה על מסמכיהם ונספחיהם המכרז 

 בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז. שירותיםהאת  מועצה המקומיתהנני מעוניין לספק ל .2

תונות, כל יכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעכי קראתי והבנתי את כל פרטי המ ,הנני מצהיר .3
ת, ידועים ומוכרים לי, אני השירומכי המכרז וכי תנאי המכרז, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על מס

 שירותיםלאספקת היודע את כל הפרטים הנוגעים הנני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 
ת, לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגומציע ואני 

בניכוי אחוז ההפחתה שציינתי בהתאם להצעתי,  הםו/או כל חלק מ שירותיםובכלל זה לספק את ה
 בהצעתי.  

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר  .4
נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררנו  שירותיםהקשרו לאספקת ה

י יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי המכרז אם כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כ

 נזכה בו.

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר .5

 , כח האדם, הציודהרישיונות, ההיתריםהמומחיות, הכשירות,  סיון,יהנ הנני בעל הידע, .א

גם מבחינה ונשוא המכרז, גם מבחינת המימון  אספקת השירותיםוהכישורים הדרושים ל
 .מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז

הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט  תנאי הסף -נאים המקדמייםהנני עומד בכל הת .ב
, ולראיה הנני מצרף את כל 3סמך ב'(, סעיף במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מ

 מן אישור או/ו מסמך אצרף ולא במידה כי לי למסמך ב'. ידוע 4המסמכים הנדרשים בסעיף 
 .הצעתי לפסול עלולה םהמכרזי ועדת לעיל המפורטים

 מסמךו/או  מידע כל להציג ממני ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי לי ידוע עוד .ג

אספקת ל התאמתי, איתנות פיננסית, מומחיותי, ניסיוני, כשירותי להוכחת שיידרש נוסף
 המידע מלוא את לוועדה למסור חייב אהיה ואני המלצות לרבות, המכרז נשוא השירותים

, כאמור כלשהוא ניתוח או הסברמידע, , מסמך למסור אסרב אם. דעתה להנחת המסמכיםו
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיקרשאית  מועצה המקומיתה

לבצע את כל הדרישות נשוא המכרז ו שירותים, לספק את ההנני מסוגל, מכל בחינה שהיא .ד

ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים  וההתחייבויות על פי הוראות המכרז
הנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית, לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע 

, הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות מי שימונה על ידי שירותיםלאספקת ה
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ינתנו לי מעת לעת. ידוע לי שי ,"(המנהלמטעמה למכרז זה )להלן: " כאחראי מועצה המקומיתה

 כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.  

הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי  יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחירהנני מצהיר כי י .ה

 הדין. 

תתקשר איתי בחוזה, אבצע את  מועצה המקומיתהנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז וה .ו
ועל פי כל רז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז והחוזה והוראות כל דין, בויותיי מכח המכהתחיי

לשביעות רצונם המלאה  לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז הנחייה והוראה, חוזר, תקן, דין
 .  מועצה המקומיתשל ההמנהל ו/או 

 קשר על אשמור חוזהב עימי תתקשר מועצה המקומיתוה במכרז ואזכה במידה כי מתחייב הנני כן .ז
 טלפון, פלאפון) קשר באמצעי שימוש תוך ההתקשרות תקופת במהלך המנהל עם ורצוף מיידי

 (. ב"וכיו
 

י לפי הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או יאו התחייבויות יילהמחות את זכויות הנני מתחייב שלא .ח
, כולם או חלקם, במישרין או שירותיםאספקת הרשאי להעביר את  יחלקן, לצד שלישי, ואיננ

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות מועצה המקומיתבעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה
לפי הזמנה זו ולפי החוזה,  ימהתחייבויותי החוזה. ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע

 רה.בכל מק יוהאחריות לביצוע החוזה תישאר של

או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על  המועצה המקומיתהנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד  .ט
 למסמכי המכרז. כמסמך ה'התצהיר המצורף 

המכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  מסמכיידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה ב .י
  מחייבת אותי.

 
 .ינו כמפורט בהצעתי שלהלן נשוא המכרז ה שירותיםאספקת העל ידי עבור  יםהמוצע יםהמחיר .6

 

את כל נשוא המכרז זה, כוללים  שירותיםאספקת העבור על ידי,  יםהמוצע יםמחירהנני מצהיר, כי ה .7
מועצה ל שירותיםבאספקת ההכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא כלליות,, בין מיוחדות ובין ההוצאות
ובין היתר הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי  המקומית

וכל דבר אחר הדרוש  וכיו"ב, שירותיםוהיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת אספקת ה
 המכרז. מכח  ייהתחייבויותלביצוע 

 
נשוא המכרז, על כל הכרוך  יםאספקת השירותכל תמורה נוספת בגין לי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר 

ובכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד כלשהו, למעט  , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב
  .מועצה המקומיתמע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי ה

  
אספקת כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על 

מהסכומים  מועצה המקומיתעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה ה שירותיםה

  לי.אעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום שיגיעו לי כל סכום ש
 

אספקת  לצורך יועסקו אשר העובדים לאשר את לדרוש רשאית תהא מועצה המקומיתה כי לי ידוע .8
 בהתאם, אחר בעובד עובד החלפת לדרוש רשאית מועצה המקומיתה תהא וכן, זה מכרז נשואהשירותים 

 . בלעדיה דעתה לשיקול

את הפעולות המנויות במועד לא אבצע אחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .9
אאבד את זכותי  לולה בחוברת מכרז זו,, או כל התחייבות כלשהי אחרת הככולן או מקצתן, לעיל

זכות או סעד שיעמדו  לפעול עפ"י כלתהא רשאית  מועצה המקומיתוה מועצה המקומיתלהתקשר עם ה
 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הלרשות
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 מועצה המקומיתהתקשרות ההנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב  .10

עם מציע אחר כאמור  מועצה המקומיתכן הנני מתחייב, כי במקרה בו תתקשר העם מציע אחר במקומי. 
 מועצה המקומיתדלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, וה

 רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

 כדלקמן:ומוסכם עלי  ידוע .11

על ידי  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
 וכן בקבלת כל האישורים מועצה המקומית, בצרכים המשתנים של המועצה המקומיתגזברות ה

ף לה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתהתקציביים וההשתתפות של משרדי הממש
 במימון החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו. 

ו/או לא יתקבלו כל  שירותיםלרכישת התקציב מאושר  מועצה המקומיתלא יהיה לבמקרה בו  .ב
ע"י הזוכה ו/או  שירותיםלא יסופקו ה, ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעילהאישורים התקציביים 

 לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את   מועצה המקומיתה .ג
ובהתאם הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתהבלבד,  שירותיםו/או להחליט על הזמנת חלק מה המכרז

זכאית לפרסם מכרז/ים  מועצה המקומיתלתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן ה
 הנדרשים לה.  שירותיםנפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר ה

בכל הנוגע ו/או בקשר עם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
, מועצה המקומיתהמבוקשים על ידי ה שירותיםאו שינוי כלשהו בהיקף הביטול המכרז, דחיית ביצועו, 

כל פיצוי מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
מכוח המכרז בהיקף השירותים כל תביעה בגין ביצוע  יא תהא לנזק. כמו כן, ל ייגרם לאם אף בגין כך 
 מסוים.

  

ואשר עשויים להשפיע  , ככל שצוינו,מועצה המקומיתההכמויות/ההיקפים שצוינו על ידי  כי לי מובהר .13

 כללית לידיעה(, הובא 'ב במסמך מופיעי המועצה )לרבות כעל ידוזמנו/ירכשו השירותים שיהיקף על 
 מועצה המקומיתה, ספק הסר למען. ועניין דבר לכל מועצה המקומיתה את לחייב כדי בו ואין בלבד

 לרבות, המכרז במסגרת כלשהואו כמותי  כספי בהיקף הזמנת שירותיםל מתחייבת איננה
 .   זה במכרז המובא יקףההכמויות/ה

, ו/או מי מטעמה מועצה המקומיתוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ההנני מצהיר בזאת, כי לא אב .14
 הזמנתם ו/או  או הפסקתו/ שירותיםאספקת בהזמנת/הליכי המכרז ו/או בהשלמת בגין כל עיכוב 

מהליכי משפט שיינקטו, אם מדרישות ו/או , זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה אספקתם
 יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

 אום עם מציעים אחרים במכרז. הצעתה זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תי .15

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90קף ותחייב אותי במשך תקופה של תהיה בתו הצעתי זו .16
ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד שהוגדר בתנאי המכרז. 

ימים לאחר המועד  90או עד תום  יום 30הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 
קפה של ויוארך ת מועצה המקומיתבמידה ותדרוש ההצעות, לפי המאוחר מביניהם. האחרון להגשת ה

 .לתקופה נוספתהצעתי 

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .17
 כאמור דלעיל.

 :להלן פרטי הצעתי
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" כהגדרתו במסמכי המכרז והחוזה הנו תשלום חד יישור הקושלב של התמורה המבוקשת על ידי לביצוע " .18

 ."(תשלום ליישור קו )" ₪ בתוספת מע"מ פעמי של _____ )במילים: __________________(

( בהתאם )לאחר סיום שלב יישור הקוהתמורה המבוקשת על ידי בגין כל חודש בו יבוצעו השירותים במלואם  .19

)וחלק יחסי ביחס  לחודש ₪  )במילים: __________________(  לכל התנאי המכרז והחוזה הנה  _____

 . "(התשלום החודשי)" לחלק מחודש( בתוספת מע"מ

במסגרת מתן  לשעות עבודה שהינן מעבר לשעות הפעילותהתמורה המבוקשת על ידי בגין שעת עבודה ביחס  .20

הינה   _____  )במילים:   השירותים, ואשר אושרו לביצוע ולתשלום מראש ובכתב על ידי המועצה המקומית

 ₪ לשעה בתוספת מע"מ. __________________(

 
  . 20-18 המפורטים בסעיפיםהפריטים להגיש הצעה ביחס לכל יש * 
בסכום  התמורה המבוקשת במספר ובמילים. במקרה של העדר התאמה בין  יש לנקובסעיף ביחס לכל * 

המספר למילים, המועצה רשאית לפסול את ההצעה או להחליט כי המוצע במילים יכריע או כי המוצע 

  .במספר הוא שיכריע ולפי ישקול דעתה הבלעדי
עה או לקבוע כי המציע במקרה של השארת סעיף ללא הצעת מחיר, הוועדה תהא רשאית לפסול את ההצ* 

 . ' )אפס( ₪ בגין הסעיף שבו לא מולאה הצעת המחיר0מבקש תמורה בסכום '
, בהתאם לשיעורו ע"פ מועצה המקומיתאשר ישולם  על ידי ה יתווסף מע"מ, הצעה ם הנקובים ב* למחירי

 דין. 
 

 ____________ת.ז./ח.פ:______   ________________המציע:_____________ שם

 ___________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  __________

 כתובת דוא"ל: ___________________ ________________________________________ כתובת:
 

 __________________________________________________ : פלאפון/טלפון

 ______________________________ המוסמכים לחתום בשם המציע:שמות ומספר הזיהוי של האנשים 
 _________________________________________________חתימות:____________________

 
 _____________________. תאריך:

 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'( 

 ___, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:_____________________אני הח"מ ______

 ________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(__________ ת.ז. _____________ה"ה _______

 ________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(_____________ת.ז. ___________ה"ה _______

 ______________________ת.ז. ___________________ה"ה ____

 ___ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.__וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______

 ______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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 ך י'מסמ
 מסמכים הנדרשים מהמציע  

 

 הערות: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 (-/+סימון ) הדרישה 'מס

  )מסמכים א' ב' למכרז( תנאי המכרז )חתום כנדרש( . 1

  החוזה ונספחיו )חתומים ומלאים כנדרש(. . 2

  המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף ונסיונו ריצהת -1מסמך ג' . 3

  טופס אישור והמלצת לקוח  -2מסמך ג' 4

5 

 ניסיונו בדברהצהרת נציג המציע )איש התמיכה של המציע(  -3מסמך ג' .א
 .המקצועי

של הבכיר המציע )איש התמיכה הבכיר מטעם נציג ההצהרת  -4מסמך ג' .ב
 המציע( בדבר ניסיונו המקצועי

 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  -מסמך ד' . 6

  ו/או חבר מועצת העיר. המועצה המקומיתהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  -'המסמך  7

  תצהיר בדבר העדר הרשעות.  -'ומסמך  . 8

9 
לחשיפת של המציע הסכמה -הסכמה/איאישור חתום על ידי המציע בדבר  -מסמך ז'

 .מסמכי המכרז
 

  נוסח ערבות מכרז -מסמך ח'  10

  המחיר של המציע )חתום ומלא כנדרש(.הצעת טופס ההצעה ו מסמך ט'  11

12 
על שם הנציג מטעם המציע ועל שם הנציג הבכיר   SOPHOSתעודת הסמכה של היצרן 

  ת הסמכהועל המציע לצרף להצעתו את תעוד -מטעם המציע 
 

  המלצות לקוחות המציע כנדרש במסמכי המכרז 13

14 
 IP- AVAYAאישור לקוח המציע לעניין ניסיון המציע במתן שירותי ניהול מרכזיית 

 כנדרש במסמכי המכרז )אופציונלי( 
 

15 . 
אישור רו"ח על  , תעודת עוסק מורשה ,גופים ציבורייםעם ישורים לפי חוק עסקאות א

 למכרז( 4)סעיף   ואישור מפקיד שומה על ניכוי מס במקורניהול ספרים כחוק, 
 

16 . 

פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברות או  אם המציע הינו תאגיד,

, אישור עו"ד/ רו"ח  העמותות או השותפויות, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע

 ו למכרז(4)סעיף בדבר זכויות חתימה. 

 

  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  . 174

  המציעים אישור בדבר השתתפות בסיור  18

  הבהרה שעורך המכרז פרסם, ככל שפורסמו .סמכי מ 19

למסמך ב'( או  3ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס' – לתשומת לב המציעים
האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה  –למסמך ב'(  4רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'

 .במקרה של סתירה כאמור מועצה מקומיתומחובת המציעים לפנות ל
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תחזוקה למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, תמיכה ו שירותי תפעול,ל חוזה
  קדימה צורן  "עודד"מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה ב תיכון 

 2020 שנת  ________לחודש   ________שנערך ונחתם בקדימה צורן ביום 

 
  קדימה צורן מועצה המקומיתה בין:          
 וגזברה  מועצה המקומיתבאמצעות ראש ה    
   .קדימה צורן, 1הרצל  רח'מ    

 "(מועצה המקומיתה)להלן: "    
 מצד אחד;                                                                                                      

 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        
 _ ת.ז. _______________באמצעות המורשה מטעמו מר ____________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(ספקה)להלן:  "               

 מצד שני;                                                                                                          
 

אספקת השירותים ל 01/20מס' פומבי מכרז  פרסמה מקומיתהמועצה ה   __________וביום   הואיל:
בהתאם למסמכי  הכל, "(המכרז" )להלן: ןכהגדרתם להלן עבור מועצה מקומית קדימה צור

 ;המכרז
 

ולספק לה את  מועצה המקומית, במסגרתה הציע להתקשר עם ההגיש הצעתו למכרז ספקוה  והואיל:
 ;רותים נשוא חוזה זה להלן, כהגדרתם להלן, בהתאם למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיויהש

 
 ספק;הצעת הוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת   והואיל:

 
ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט ראש   והואיל:

 ;בחוזה זה ספקביום __________ להתקשר עם ה מקומיתהמועצה ה
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו. כותרות הסעיפים בחוזה זה  המבוא לחוזה זה .א

נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוזה זה. הנספחים המצורפים לחוזה זה 

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ובכל מקום שנאמר "החוזה", הכוונה היא לחוזה ולנספחיו.

מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות נספחיו, יגברו הוראות על אף האמור לעיל, בכל  .ב

 . , אלא אם כן נאמר בפורש אחרתהחוזה

 הגדרות .2

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה 

  אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .קדימה צורן מועצה המקומיתה    -" מועצה המקומיתה" .א

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.  -" מקומיתהמועצה גזבר ה" .ב

, אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך מועצה המקומיתנציג ה  -" המנהל" .ג

 חוזה זה.

 מנהל/ת בית ספר תיכון "עודד".  -מנהל/ת התיכון" .ד
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תקשוב, המידע, הלמערכות  שוטפת תחזוקהתמיכה טכנית שירותי תפעול,   -"   שירותיםה" .ה

ניטור האזעקות ומערכות המצלמות, ה, (IP)כולל מרכזיית  מרכזיהה

 הכל כמפורט במסמכי המכרז, קדימה צורןבבקרה בתיכון "עודד" הו

   .כנספח א' לחוזה והחוזה על נספחיו לרבות נספח השירותים המצורף

יהיה מוקד טלפוני שיופעל על ידי הספק ועל חשבונו, אשר  -"טלפונימוקד תמיכה " או "מוקד" .ו

( אנשי תמיכה מקצועיים 3מאויש באמצעות לפחות שלושה )

 בשעות פעילות המוקד כהגדרתן בחוזה זה. ומנוסים ואשר יופעל 

המוקד וצוות המוקד יהיה  מצוייד בציוד וכלים לשליטה, טיפול 

מרה, תוכנה, תקשורת, מחשוב, וניהול קריאות מרחוק של תקלות חו

 רשתות ומערכות מידע המצויות ברחבי התיכון ובשירותי הענן שלו.

נציג הספק, המועסק אצל הספק במשרה  -"איש הסיסטם" או "איש התמיכה" או "נציג הספק" .ז

שהינו מלאה, שהינו מנוסה ובעל יכולת לספק בפועל את השירותים, 

בעל ניסיון ובעל ההסמכות כפי שנדרש במסמכי המכרז והמפורטות 

וכן לרבות  למכרז 3.1.2 בסעיף המפורט, לרבות בנספח השירותים

 . SOPHOSהסמכה של היצרן  תעודת

איש תמיכה נוסף שימונה על ידי  -""איש סיסטם בכיר" או מיכה בכיראיש ת" או "נציג בכיר" .ח

בתחומים הנדרשים הספק, אשר הינו איש תמיכה בכיר המומחה 

מאיש התמיכה ובנוסף הינו גם בעל ניסיון ומומחיות בתחומי 

אבטחת מידע, תשתית וירטואלית ומרכזיה אשר יגיע לתיכון לפחות 

( פעמים בשבוע, בימים ובשעות קבועות שייקבעו על ידי 2שתי )

 .המועצה או נציגה 

או אלה ו/ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו  ספקעובדיו של ה -" עובדי הספק" .ט

יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי  ששרותיהם 

, כל מי או בקשר אליהםלצורך מתן השירותים נשוא המכרז שליחיו 

אחראי על פי כל דין  ספקוכל מי שה שמעורב במתן השירותים,

 למעשיו או למחדליו. 

 . קדימה צורןב בית ספר תיכון "עודד" -"תיכון עודד" או "התיכון " .י

 .למפרט הטכני )נספח א' לחוזה( 5כמפורט בסעיף  -יישור הקו""שלב  .יא

  שעות פעילות איש תמיכה, שעות פעילות מוקד כמפורט להלן: -"שעות הפעילות" .יב

 מהלימודים חופשה ימי)לרבות   08:00-16:00בשעות  'ה-'ימים א  -"שעות פעילות איש תמיכה" .יג

 (.ישראל חגי ולמעט

  07:30-18:00ה' בשעות -ימים א' -"שעות פעילות מוקד" .יד

 חופשה ימי לרבות) 07:30:13:30ובימי ו' וערב חג בימים 
 (.ישראל חגי ולמעט מהלימודים

בהגדרת המונח הנקובות הפעילות שעות שמעבר לשעות  -"שעות עבודה שמעבר לשעות הפעילות" .טו

, אשר בהם הספק סיפק בפועל שירותים על פי חוזה שעות הפעילות 

העבודה מעבר לשעות הפעילות אושרו מראש  תובלבד ששעוזה 

 . ו/או מנהל בית בית הספר ובכתב על ידי המנהל
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 מהות ההתקשרות והצהרות הספק .3

, וצרכיה מועצה המקומיתבהתאם לדרישות ה למועצה המקומית שירותיםההספק מתחייב לספק את  .א
  .נספח השירותים -נספח א'הוראות נספח השירותים לרבות  על נספחיו הוראות חוזה זהבהתאם ל

השירותים וסופקו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין וכפי שיהיה מעת לעת, לרבות הוראות חוק הגנת  .ב
 .2017ותקנותיו ולרבות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז  1981-הפרטיות התשמ"א

 השירותים נשוא חוזה זה, כוללים בין היתר:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .ג

עבור מערכות המידע, התקשוב, תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפת תפעול, שירותי אספקת  .1

 , המצלמות, האזעקות ואמצעי הניטור והבקרה שבתיכון.IPמרכזיית 

יהיה נוכח בתיכון שהוצג בהצעת הספק למכרז ושאושר לתפקיד על ידי המנהל, איש התמיכה  .2

והוא שיבצע בפועל את השירותים בימים  בשעות הפעיות כהגדרתן בחוזה זהפחות לכל ה

 . ובשעות האמורות

. הפניה אל המוקד תיעשה באמצעות כהגדרת המונחהספק יפעיל  מוקד תמיכה טלפוני בנוסף,  .3

ולפי שיקול דעת המועצה ו/או מנהל/ת התיכון איש התמיכה ו/או נציגי התיכון ו/או המועצה 

 .ורו מעת לעתוכפי שיו/או נציגיהם המנהל ו/או 

שהינו גם מומחה באבטחת מידע, תשתית  הספק ימנה איש תמיכה בכירוסף לאיש התמיכה, נב .4

( פעמים בשבוע, בימים ובשעות קבועות 2יגיע לתיכון לפחות שתי ) אשרוירטואלית ומרכזיה 

וכן במועדים בהם יתקיימו בחינות  ו/או מנהל/ת התיכון שייקבעו על ידי המועצה או נציגה

 .בגרות לשם מתן מענה כפי שיידרש, לבקרה ותמיכה לנציג הספק, לשם תיעדוף משימות

בכיר מטעם ההורות על שינוי מועדי נוכחות נציג הספק ו/או הנציג ל םמנהל התיכון רשאיהמנהל ו/או  .5

וקשים על ידי המועצה,  בשעות פעילות המוקד ו/או לשנות את היקף השירותים המעל הספק ו/או 

מועצה  לא תהיה כלפי הספק לבהתאם לצורכי התיכון ו םלהוסיף או להפחית, בכל עת ולפי שיקול דעת

הזמנת או אי הזמנת כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין עמם ו/או מי מט , התיכוןהמקומית

באמצעות  מועצה המקומיתבהתאם לדרישות ה ספק את השירותיםמתחייב לספק . השירותים מהספק

 ובאופן הנדרש.  יםבמועדהתיכון או מי שהמועצה תמנה לשם כך,  המנהל ו/או מנהל מנהל

וצוותו )לרבות איש התמיכה איש התמיכה הוא  יר כילליות האמור לעיל, הספק מצהמבלי לגרוע מכ .ד
חוזה ובכלל זה בעל , בהתאם ללמועצה המקומיתעל פי כל דין לספק את השירותים  יםכשירהבכיר( 

. ככל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצורך מתן השירותים
שירותים, או ייערכו בו שינויים, מתחייב הספק כלשהו הדרוש למתן ה היתר/אישורישיון/שיבוטל ר

 בדבר הביטול או השינוי. מועצה המקומיתלעדכן את ה

הניסיון, ולצוותו )לרבות לאיש התמיכה ולאיש התמיכה הבכיר( עוד מצהיר הספק בזאת כי יש לו  .ה
השירותים המומחיות, הידע, הכישורים, כוח אדם כשיר, היכולת והציוד הדרושים לספק את 

בתוך כך מצהיר הספק כי יש לו את הניסיון הנדרש במכרז ובחוזה  יומנות וברמה מקצועית גבוהה.במ

 וכי לצוותו )לרבות לאיש התמיכה ולאיש התמיכה הבכיר( יש הניסיון כנדרש במסמכי המכרז והחוזה

עוד מצהיר ומתחייב הספק כי אין הגבלה בדין, בחוזה או במסמכי ההתאגדות של הספק )אם הוא  .ו
 תאגיד(, להתקשרותו בחוזה זה ולספק השירותים בהתאם לחוזה זה.

יסופקו ש שירותיםמתחייבת לשלם לספק תמורה בעד כמות ה מועצה המקומיתידוע לספק, כי ה .ז
, מועצה המקומיתבפועל ע"י הספק, בהתאם להזמנות תקציביות חתומות ומאושרות כדין ע"י ה

במועדים ובאופנים המתוארים במסמכי החוזה, ובכפוף להוראות חוזה זה. יובהר במפורש, כי ללא 
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מועצה ם העמיד עובדים לרשות הלא יהא הספק זכאי לתשלום, אף א –קבלת הזמנה תקציבית 

 .המקומית

בהיקף כלשהו מאת הספק  שירותיםמין אינה מתחייבת להז מועצה המקומיתהידוע לספק, כי  .ח
מועצה מאת הספק תיעשה מעת לעת, בהתאם לצורכי ה שירותיםלקבלת  מועצה המקומיתשת הודרי

, המצב הרגולטורי השורר באותה עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. המועצה , תקציבוהתיכון המקומית
שומרת על זכותה לבצע את השירותים מושא חוזה זה, כולם או מקצתם, מבלי  מועצה המקומיתה

, מועצה המקומיתהשירותים מאת הספק, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ה להזדקק להזמנת
מועצה ככל שתבחר לעשות כן. כמו כן, רשאית ה מועצה המקומיתולספק לא תהיה כל טענה כנגד ה

לפרסם מכרז אחר לצורך קבלת שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השירותים  המקומית
 . מועצה המקומיתין החל על הללא מכרז, הכל בכפוף לד

 ככל שיידרשלשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל ולהיות זמין לביצוע השירותים  מתחייבהספק  .ט
 . מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו וללא כל תמורה נוספת במהלך תקופת ההתקשרות

ור את תהיה רשאית למס מועצה המקומית, הדלעיל כאמור שירותיםבביצוע ה הספקאם לא יתחיל  .י
על  שירותבהוצאות ביצוע כל  ספקלחייב את הבעצמה ו םאחר או לבצע ספקלידי השירותים ביצוע 

בהצעת  השירותיםיעלו על מחיר  השירותיםגם אם מחירי  , לרבות הוצאות נלוות,אחר ספקידי אותו 
 .עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין מועצה המקומיתספק, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הה

וכי  זה חוזהשעליו לבצע עפ"י  שירותיםמצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי הספק ה .יא
בנאמנות, בשקדנות,  ,ברמה מקצועית גבוההשירותים לבצע את כל הומתחייב מסוגל  מי מטעמו/הוא

 ובמחירי הצעתו. חוזה זה ובהתאם להוראות המכרז ו מועצה המקומיתלשביעות רצון ה

תהא רשאית לדרוש לאשר את העובדים אשר יועסקו במתן השירות  מקומיתהמועצה ידוע לספק כי ה .יב
מועצה רשאית לדרוש להחליף עובד הספק העוסק במתן שירות ל מועצה המקומיתעבורה וכן תהא ה

 .מועצה המקומית, ועל הספק לפעול מיידית בהתאם להוראת ההמקומית

נע ככל הניתן מפגיעה ו/או הפרעה שלא לצורך לפעילות התיכון ו/או הלימודים הספק מתחייב להמ .יג
 ולרבות בציבור התלמידים, צוויתי התיכון וכל אדם שנמצא במקום.

הנזקים שייגרמו למועצה ו/או לתיכון ו/או למי מטעמם מסיבה הקשורה במתן הספק יישא בכל  .יד
ו/או לא מקצועי /או בשל אי קיום איזה מהתחייבויות השירותים ו/או מתן השירותים באופן רשלני 

 הספק .

 התקשרותתקופת ה .4

מועד בו חוזה זה נחתם על ידי המועצה או לשנה אחת, שתחילתה בההתקשרות על פי חוזה זה הנה  .א

במועד מאוחר יותר עליו תודיע המועצה כמועד לתחילת תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעת 

להאריך את תקופת  בלבד שמורה הזכות מועצה המקומיתלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה. 

סך כל תקופת "(. ההארכה תקופתבתקופות נוספות כל אחת בת שנה אחת או חלקה )להלן: "החוזה 

 .במצטבר ( שנים5) חמשלא תעלה על  ההתקשרות

 להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה לספק בכתב מועצה המקומיתהחליטה ה .ב

 .יום לפני תום תקופת החוזה 30ע"י המנהל 

 מועצה המקומיתל הספק ימציא, לעיל כאמור החוזה תקופת את להאריך מועצה המקומיתה החליטה .ג

 מקרה קודם לתחילת תקופת הארכה, ימים ממועד ההודעה על הארכת ההתקשרות ובכל  10תוך 

שיהיו בתוקף לפחות עד חלוף  בנקאיתה ערבותהוהארכת תוקף  ביטוח פוליסות תההארכאישור על 

 הכל, המקומיתמועצה ה תדרוש אשר אחר מסמך וכל, ימים מסיום תקופת ההתקשרות המוארכת  60

 .החוזה תנאי פי-על
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תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ שיקול דעתו  מועצה המקומיתה .ד

מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל , של המנהל הבלעדי

החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד במקרה כזה יראו את . מראש ימים 30וזאת בהתראה של , עת

 הנקוב בהודעה.

 ההתקשרות כי במפורש בזאת ומוסכם מובהר, המכרז ומסמכי החוזה הוראות מיתר לגרוע מבלי .ה

 הגורמים י"ע תקציבי אישור לקבלת כפופים החוזה מכוח התמורה תשלום וכן היקפה, זה בחוזה

 .דין י"עפ מועצה המקומיתב המוסמכים

האמור דלעיל, התמורה אשר תשולם לנותן השירות בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה על אף  .ו

 זה, ללא הפרשי הצמדה למדד.  חוזההנקובה ב

על ידי הספק במהלך תקופת החוזה באופן  ונשוא חוזה זה יסופק יםלמען הסר ספק, אספקת השירות .ז

ניעה אחרת החלה על עובדי שוטף ורציף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מ

 אם ינחה המנהל אחרת. אלא   המועצה המקומית

 מנהלה .5

כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו וימלא את יהיה הספק  .א

 התחייבויותיו לשביעות רצונו.

לבדוק  ,מוסמך לבקרמבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל בהתאם לחוזה זה, מוסכם ומוצהר כי המנהל  .ב

רציפות והכל בהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי  ,קיום ,םביצוע ,ם, רמתהשירותיםולפקח על 

א'  תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או התאמה כמפורט בס"קבדבר , ספקלמסור הודעה ל מנהלה

למלא אחר הוראות  על הספק ואינה ניתנת לערעור.לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה הינה סופית 

  המנהל, לשתף עמו פעולה ולאפשר לו לבקר כל שירות המסופק ע"י הספק.

על הספק ועל איש התמיכה לדווח למנהל על כל תקלה שארעה ועל דרך הטיפול בה וכן מתחייבים  .ג

הודיע למנהל על כל תקלה צפוי מיד בסמוך למועד בו התעורר החשד לתקלה, הספק ואיש התמיכה ל

מי למנהל בכל עת ש וידווחונציג התמיכה  בצירוף מתווה לפתרון התקלה. מבלי לגרוע מהאמור, הספק

המנהל על פי  ויציג בפניו/או מתן השירותים כל פרט הקשור בביצוע החוזה תבקש לכך, ביחס לימהם 

 השירות.לביצוע אישור/ היתר/ רישיון וכיו"ב אשר נדרש עפ"י דין  /דרישתו כל מסמך

 ספקשחרר את ה, כדי למצד המועצה ו/או המנהל ו/או מי מטעמםאין בפיקוח ו/או במתן הוראות  .ד
 ו/או כלפי התיכון. מקומיתהמועצה כלפי העל פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, בויותיו יהתחימאיזה מ

ו/או ע"י  יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו ספקה
 .על ידו ו/או לעל ידי מי מטעמוהמועסקים 

  זהירותבטיחות ו אמצעי .6

הדרושים לשם מתן השירותים נשוא החוזה והבטיחות הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות  .א

 אדם או רכוש.  סיכוןנזק ו/או לבאופן שלא יגרום ל

 המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר התחייבויותמען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי הל .ב

 נפרדת בגין הוצאות אלו.  נוספת או ולא תינתן כל תמורההצעת הספק, 

 התמורה  .7

השירותים בהתאם לכל הוראות יישור הקו", כנגד אספקת השירותים ומילוי כל התחייבויות הספק ב "שלב  .א

של _____ )במילים:  חד פעמיתשלם  המועצה לספק סכום , החוזה והוראות כל דין ולשביעות רצון המנהל

 . "( בגין שלב יישור הקו תשלום ה₪ . )להלן: " __________________(
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, בהתאם לכל הוראות החוזה והוראות כל דין ולשביעות רצון המנהל, תשלם המועצה לספק םהשירותיספקת א בגין .ב

 .  לחודש ₪  _____  )במילים: __________________(  בכל חודש בו סופקו השירותים במלואם כאמור סכום של 

 ישולם סכום יחסי בהתאם."(. בגין חלק מחודש תשלום התמורה החודשית" או  "התשלום החודשי" )להלן:

בשלב יישור הקו ולא בגין  שסופקומובהר להסרת ספק כי תשלום התמורה החודשית לא ישולם בגין שירותים 

 תקופה שבה ספקו שירותי שלב יישור הקו.

ואשר אושרו לביצוע ולתשלום מראש ובכתב על ידי בגין שעות עבודה שמעבר לשעות הפעילות למתן השירותים  .ג

_____  )במילים:   , תשלם המועצה לספק סכום של או מי שהמועצה הסמיכה במפורש לשם כך קומיתהמועצה המ

 "בגין שעות מעבר לשעות הפעילותהתשלום " )להלן: ₪ לשעה. __________________(

שירותי , הכוונה לתשלום הרלוונטי בגין "תמורה"בכל מקום במסמכי המכרז והחוזה בו קיימת התייחסות למונח  .ד

 ג לעיל. -א 7כאמור בסעיפים  הספק

"התשלום  ין התקופה שבה יחול שלב יישור הקו, לא ישולם לספק גמובהר להסרת ספק כי בגין שלב יישור הקו וכן ב .ה

 כל תשלום מעבר לזה המוגדר לעיל כ "תמורה בגין שלב יישור הקו".  החודשי" וכן לא ישולם 

 ב יישור הקו", לא ישולם לספק תשלום בגין "שלב יישור הקו". כמו כן, בגין אספקת השירותים לאחר "של

 בין, ההוצאות כל את וכוללת, השירותים ביצוע בגין וסופי מלא תשלום מהווה התמורה כי מובהר .ו

והחוזה  המכרז תנאי פי השירותים על בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות

, וכן כל הוצאה או עלות נלווית,  לשירותים הנלוויםהוצאות הנדרשים לביצוע פעולות ושירותים , לרבות בשלמות

 התחייבויות לכל מלא כיסוי ומהווה ,השירותים במלואםאו נוספת מכל מין וסוג שהוא, הנדרשת לשם ביצוע 

, רישיונות, ישוריםא, היתרים, ביטוחים, הובלות, חומרים, רכב כלי, ציוד, אדם כוחלעניין  לרבות, ספקה

 . ב"וכיו, השירותים מבין כלשהי עבודה ביצוע התחלת לצורך המתחייבות ההתאמות, תעודות

 הצמדה הפרשי לרבות שהוא וסוג מין מכלכלשהם  נוספים סכומיםתמורה ל יתווספו לא כי מובהר כן .ז

 . אשהו לכ למדד

 .מועצה המקומיתבשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה יתווסף לתמורה מע"מעל אף האמור לעיל,  .ח

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  .ט

תנכה  מקומיתהמועצה , יחולו על הספק וישולמו על ידו. הים או על איזה חלק מהםביצוע השירות

מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, 

 והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקבלת הזמנה מאושרת כדין ואישור תקציבי מאת הגזברות  .י

לתשלום ולספק לא תהיה כל  יאושרוכדין, לא  מאושרת הללא הזמנ שירותים שיסופקולתשלומים אלו. 

  טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   

 אופן התשלום .8

 תשלום בגין שלב יישור הקו .א

", בהתאם לכל הוראות החוזה על נספחיו ולשביעות ישור הקויביצוע שירותי שלב והשלמת בסיום 

 ספק למנהל דו"ח וחשבונית לתשלום. , ימציא הרצון המננהל

ימים מסיום החודש שבו הומצאו הדוח  45התשלום בגין שלב יישור הקו יבוצע בשיטת שוטף + 

והחשבונית לתשלום כאמור ובכפוף לאישור החשבונית לתשלום על ידי המנהל ועל ידי הגורמים 

 הרלוונטיים במועצה.
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 (סיום שלב יישור הקובגין השירותים שלאחר החודשי )תשלום ה .ב

שבו סופקו השירותים  )לאחר השלמת שלב יישור הקו( ( בחודש10ועד לעשירי )בתחילת כל חודש 

 ולמנהל מועצה המקומיתימציא הספק ל, במלואם בהתאם לכל הוראות החוזה ולשביעות רצון המנהל

ואשר יפרט גם שעות עבודה שמעבר  חודש שחלףשסופקו על ידו ב שירותיםדו"ח מפורט ביחס ל

, וכן חשבון לשעות הפעילות שבגינן מגיע לו תשלום )בהתאם להגדרת המונח בחוזה זה( ככל שבוצעו

בגין השירותים ובגין שעות עבודה שמעבר  שחלף חודשהמפורט של התמורה המגיעה לספק בגין 

 . לשעות הפעילות

לכל  10-ל ועד בחודשו חודש מידי" מקור" מס חשבונית/חשבון מקומיתהמועצה ל יגיש הספקכן  .ג

 .שחלףשסופקו על ידו בחודש  שירותיםביחס ל חודש,

, במלואם או בחלקם, בחתימתו ויאשרם הספק ידי על המוגשים והדו"ח החשבונית את יבדוק המנהל .ד

 . הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם, ב"וכיו שלמותם, בהם המופיעים הפרטים נכונות בדיקת לאחר

 להוראת בהתאם מקומיתהמועצה ל הומצאה שבמהלכו החודש מתום יום 45 תוך תשולם החשבונית .ה

 ."(התשלום מועד: "להלן)חוזה זה 

דוחות והדיווחים יהיו בפורמט עליהם יורו המנהל ו/או מנהל התיכון ו/או המועצה, יכללו את כל הכל  .ו

הנתונים, הפרטים והפעולות שבוצעו בתקופה נשוא הדוח הרלוונטי וכן יכללו כל פרט ונתון כפי 

איש שיתבקש מעת לעת על ידי מנהל התיכון ו/או המנהל ו/או המועצה. כל דוח יהיה חתום עחל ידי  

 התמיכה ועל ידי הספק.

 להזמנות או/ו לחוזה בכפוףלסכומים המגיעים לספק,  בהתאם, כל חשבונית לתשלום תהא מפורטת .ז

: להלןותוגש בהתאם להנחיות המועצה ו/או המנהל וכפי שיהיו מעת לעת ) כדין מאושרות תקציביות

 "(.חשבונית"

, דויקיםמ או/ו מלאים או/ו נכונים אינם ובחשבונית בחשבון המופיעים הפרטים בו במקרהמוסכם כי  .ח

 או/ו תיקונים לבצע לספק ולהורות לאשרם שלאו/או המועצה  המנהל רשאי, בחלקם או במלואם

 כאילו זאת ויראו בחשבון נמצאו אשר םיהליקוי פירוט תוך, הבלעדי דעתו שיקול לפי השלמות

 תיספר לא המתוקנת החשבונית להמצאת עד הימים ותקופת מועצה המקומיתל הומצא לא החשבון

 . התשלום למועד עד הימים במניין

 קבלני משנה .9

מועצה , אלא בהסכמת החלקםרשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או אינו הספק  .א

בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין  האת הסכמת מועצה המקומיתה נהמראש ובכתב. נת המקומית

הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והספק יישא באחריות ההסכמה האמורה פוטרת את 

 מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מספקי השירותים, באי כוחם ועובדיהם.

, חוזהאחריותו המלאה והבלעדית של הספק לכל השירותים שעליו לספק במסגרת המ גרועמבלי ל .ב

לדרוש הפסקת עבודתו  מועצה המקומיתת המשנה, רשאי קבלניהעסקת  מועצה המקומיתה האישר

אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או  המשנה אשר לדעת קבלן ופעילותו של כל

 זה ולנספחיו.  חוזהשאינו מספק את השירותים בהתאם ל

   לביצוע החוזהבנקאית ערבות  .10

המקומית  ספק במועצהעל פי חוזה זה יפקיד ה ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו של ה .א

השווה לסכום  ללא תנאי לטובת המועצה המקומית על שמו בסךאוטונומית  ערבות בנקאית

₪. הערבות תהיה למשך ( 12התשלום החודשי למשך שנה )סכום התשלום החודשי כפול 

 ימים.  60התקשרות ובתוספת של תקופת 

 '.בכנספח הערבות תהיה בנוסח שצורף לחוזה זה 
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מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  למדד המחירים לצרכן הערבות זו תהא צמוד .ב

 תקופות הארכתו.

 

 מראש.סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם  .ג

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שאית לחלט את הערבות הבנקאית ר מועצהה .ד

ק או למי ספבה נמסרה לעת שעות מ 24של הפרת החוזה בהפרה שלא תוקנה תוך  במקרה

 ן ההפרהוקילת מועצה או דרישת התיכון, או דרישת המנהל או מי מטעמםת הדריש מטעמו

 .הפר החוזה הפרה יסודית וכן בכל מקרה של הפרה חוזרת ספקו/או באם ה

של מימוש הערבות או חלק ממנה וכל עוד תקופת החזה לא הסתיימה, יהיה על  במקרה .ה

על מלא ו בתנאים תוך יום עסקים אחד, ערבות עדכנית תמועצה המקומילהמציא ל ספקה

 הסכום כאמור לעיל.

וכן כי חילוט, אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו אמור ן הערבות כמובהר כי מת .ו

תבוע המועצה ו/או מי מטעמה ל מימוש הערבות, כולה או חלקה, לא יהוו מניעה מצדו/או גבייה 

 מהספק כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

 

להאריך את תקופת החוזה, ידאג הספק מיד עם קבלת ההודעה על  מועצה המקומיתהחליטה ה .ז

, או ימים כאמור 60ובתוספת  הארכת החוזה להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת

, כאמוראשר תוקפה עד לתום התקופה  כום זההבס חדשה ערבות בנקאית אוטונומיתלחלופין יפקיד 

מועצה ת מוסד בנקאי שה.א. לעיל(, מא10ם להוראות סעיף )בהתאחוזה ל נספח א'בנוסח המפורט ב

 אישרה מראש לעניין זה.   המקומית

 התקשרותלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת ה .ח

ערבות/יות תקפה/ות בנוסח  מועצה המקומיתותקופות ההארכה )ככל שתהיינה(, תהיה/ ינה בידי ה

 .א' נספח

 ין.יהוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה, בשינויים המחויבים לפי הענ .ט

 ת לחוזה.ויסודיות הוראהוראות סעיף זה לעיל הנן  .י

 נזיקין אחריות ב .11

על כל  , התיכון ומי מטעמםמועצה המקומיתהספק יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ויפצה את ה .א

 לתיכון, ,מועצה המקומיתאו לרכוש, שייגרם לו/תשלום, נזק, הפסד, אובדן, ישיר או עקיף לגוף 

או ו/לצד שלישי כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל של הספק, מי מעובדיו ם, למי מטעמם ו/או לעובדיה

ריות מאח , התיכון, בעלי תפקיד בהם ומי מטעמםמועצה המקומיתמי מטעמו. הספק פוטר את ה

 כלשהי בגין כל תשלום, הפסד או אובדן כאמור לעיל. 

, לתיכון, למנהל ולמי מועצה המקומיתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה ל .ב

 וחויבילא  ו/או התיכון ומי מטעמם מועצה המקומיתכל אחריות בקשר לעובדי הספק וה מטעמם,

, התיכון ומי מועצה המקומיתעבודתם, והספק ישפה את ה בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין

תביעה שתוגש דרישה ו/או בקשר למי מהם הוצאה ונזק שייגרמו ל תשלום,דרישה,  בגין כל  מטעמם

או /, שעילתה קשורה בשירותים וו/או התיכון ו/או מטעמם על ידי מי מעובדי הספק מי מהם נגד

 ההתקשרות נשוא חוזה זה. 

על כל נזק  , התיכון ומי מטעמם מועצה המקומיתהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  ספקה .ג

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה 

בות לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לר שיגרםו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 
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מועצה הככל שתופנה דרישה ו/או תוגש תביעה נגד  שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד.ההוצאות המשפטיות 

 הפסד ו/או הוצאה נזק,בכין  םטעממו/או מי  םהשלוחיו/או  םו/או עובדיהו/או התיכון  המקומית

 או לשלם כללפי העניין התביעה הדרישה ולסלק את  ספקשנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על ה

כל סכום שיגיע כאמור לעיל  .לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמוריפסק שיידרש ו/או סכום 

יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י  ספקמאת ה , לתיכון ו/או מי מטעמםמועצה המקומיתל

 עד תאריך התשלום בפועל. ספקמה מועצה המקומיתה

 מונזק שיגרפגיעה או בגין כל  התיכון ומי מטעמם, מועצה המקומיתהיהיה אחראי וישפה את הספק  .ד

ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו ו/או מי מטעמו  הספקעקב שגיאה מקצועית של  מי מהםל

 המקצועית.

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת הספק חריות א .ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יבצע את השירותים פעם נוספת במידה וניתנו שלא  .חוזהה

כיאות ו/או במידה ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתן השירותים וכתוצאה מקבלתם, בעקיפין או 

 במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים.

מעשים ו/או מחדלים מקרים של ק לעיל תחול גם בלמען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס" .ו

מכח חוזה זה, לרבות עובדים, קבלני  והתחייבויותישל כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 

 משנה וכיו"ב.

רישה ו/או בגובה הסכומים אשר יהיו נושא ל ספקתהא רשאית לעכב תשלומים ל מועצה המקומיתה .ז

תביעות אלה באופן דרישות ון כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה בגין נזק או אובדהספק תביעה כנגד 

 .מועצה המקומיתהסופי ומוחלט לשביעות רצון 

 מועצה המקומיתמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ח

בגין מעשי ו/או  תתבע ע"י צד ג', תידרש ו/או יהיה לשאת בהם מחמת ש מועצה המקומיתו/או שעל ה

רשאית לקזז  מועצה המקומיתמחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה

  מהסכומים המגיעים ממנה לספק.

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז. .ט

  ביטוח .12

על הספק לרכוש את הביטוחים על פי חוזה זה ו/או על פי דין,  הספק מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות .א

הביטוח המצורף לחוזה זה המפורטים בנספח הביטוחים ולמלא אחר כל ההוראות כמפורט בנספח 

 ., ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו'גכנספח 

ח. יחד עם יובהר, כי תנאי הביטוח הנדרשים במסגרת חוזה זה ונספח ג', הינם הבסיס לכל נושא הביטו .ב

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו, בכפוף מועצה המקומיתזאת, ה

לא תאשר שינוי כלשהו, הספק  מועצה המקומיתלאישור יועץ הביטוח מטעמה. עוד יובהר, כי ככל שה

 יהיה מחויב לתנאי הביטוח כפי שנקבעו בחוזה זה ובנספח ג'.

        כוח אדם .13

הספק מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו, עובדים מיומנים, בעלי ניסיון וידע במתן  .א

 השירותים.  

 כל העובדים שיסופקו על ידי הספק על פי חוזה זה יהיו בעלי אזרחות ישראלית וללא עבר פלילי. .ב

מועצה את ה הספק בלבד יהא אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה .ג

ו/או את מקבלי השירות בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת  המקומית

 אמון ו/או נזק אחר שנגרם בדרך כלשהי ע"י עובד מעובדי הספק.
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הספק המספק את  מעובדי עובדכל החלפת  , בכל עת,תהא רשאית לדרוש מהספק מועצה המקומיתה .ד

אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה בעובד אחר,  מקומיתמועצה ההשירותים עבור ה

ו/או אשר ייראה לו בלתי  מועצה המקומיתזה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות ה

יודגש, כי החוזה, והספק מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי. מתאים למתן השירותים נשוא 

ה תהא רשאית לזמן את העובדים לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם מי מטעמאו /ו מועצה המקומיתה

 ולאשרם בטרם ביצוע השירותים.

הספק מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא אחר הוראות כל  .ה

חוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על זכויותיהם, 

(, חוק הגנת 1987-חוק שכר מינימום )תשמ"זעל בטיחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות 

 .1968 -(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח1958-השכר )התשי"ח 

לבין הספק ו/או לבין מי מעובדי/ נציגי  מועצה המקומיתלמען הסר ספק, יובהר כי אין ולא יהיו בין ה .ו

מעביד, וכי הספק לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל הנוגע לביצוע  -יחסי עובד הספק, כל

 מכרז וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות להם על פי דין.הוראות 

 

  אי קיום יחסי עובד מעביד .14

זה וכל יתר הפעילויות  חוזהמוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי  .א

מועצה מעביד בין ה-זה אינה יוצרת ולא תחשב כיוצרת יחסי עובד חוזהשל הספק כמתחייב ב

 חוזהעובדיו או מי מטעמו, לרבות ספקי משנה כאמור בו/או מי מ לבין הספק ו/או התיכון המקומית

זה הינו  חוזהזה, ומוסכם בזאת מפורשות, כי היחס בין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד ל

 קבלן עצמאי.

 חוזההספק מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין,  .ב

אישי או קיבוצי, וצווים החלים עליו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל התנאים 

, לרבות ימי חופשה, דמי הבראה, תשלום חוזההסוציאליים להם הם זכאים על פי דין או על פי 

ות גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על לקופ

, לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופות פיצויים, חוזהפי דין או על פי 

 פנסיה, גמל וכיו"ב.

כי אין לו ולא יהיו לו או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות,  .ג

ו/או  מועצה המקומיתלמי מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם ה

, לרבות פיצויי פיטורים, דמי חופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ותנאים התתיכון ו/או מי מטעמם

מהווה, לכל דבר ועניין,  זה חוזהסוציאליים, הפרשות לקופות או לקרנות וכדומה, וכי חתימתו על 

 כתב סילוק וויתור מלא.

חלה חובת ו/או על התיכון ו/או מי מטעמם  מועצה המקומיתהבכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על  .ד

תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, בין של שכר, בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות, ישיב, 

, בגין כל עלות, הוצאה התיכון ומי מטעמם ולפי העניין, מועצה המקומיתיפצה וישפה הספק את ה

פסק הדין, וזאת החלטה ו/או לשלמם בגין , התיכון ו/או מי מהם מועצה המקומיתופיצויי שיהא על ה

הראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.  מועצה המקומיתימים מקבלת דרישת ה 7בתוך 

לקזז מהתמורה המגיעה לספק כל סכום שהוא  תהא רשאית מועצה המקומיתמוסכם בזאת, כי ה

 .יחויב בו כאמור לעיל

 חוזההפרת  .15

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ו/או מועצה המקומיתם הרשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  הספקהפר 

 הבאות:  
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ע"פ חוזה  הספקכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות  מועצה המקומיתלממש את הערבות שניתנה ל .א

 . ו/או תקופת ההארכה בגין תקופת החוזהזה 

שימוש ללא הגבלה בפעולות  תוך ,ים/אחרספק/ים אמצעות בצע את השירותים או איזה חלק מהם בל .ב

כל ב הספקולחייב את  יהיה זכאי לתמורה נוספת,הספק מבלי ש הספק,שנעשו ע"י  ושירותים

 הכרוכות בכך.            והעלויות הנוספות ות הוצאה

חוק החוזים  כל דין ובכלל זה זה ו/או ע"פ חוזהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ  .ג

והתיכון ומי מטעמם  מועצה המקומיתובכלל זה זכות ה 1970 -תשל"א  ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה  מי מהםיגרם לשאו /מהם ןמי לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם ל

 מההפרה. 

 ספציפיות בהוראות ובפרט, החוזה הוראות משאר לגרוע כדי סעיפיו תתי על זה בסעיף אין .ד

 או/ו בעצמה חלקם או/ושירותים ה לבצע, עיניה ראות לפי, מועצה המקומיתה לאפשרות המתייחסות

 .הספק חשבון על, אחר לאדם ביצוען למסור

 סיום חוזה .16

 סיום שלא בשל הפרת החוזה

בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את  מועצה המקומיתה .א

החוזה ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת 

ההתקשרות או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה 

 "(.חוזההודעת סיום הימים )להלן: " 30מוקדמת של 

הספק מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או הפסקת  .ב

ו/או הזמנת חלק תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, 

, וכי בקרות איזה מהמקרים ולתיכון מועצה המקומיתזכות המוקנית ל םהנמהשירותים מספק אחר, 

אמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות ה

טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים 

במהלך תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר 

 השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.עם 

את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק, יהיה  מועצה המקומיתדרשה ה .ג

אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותן ביצע  מועצה המקומיתהספק זכאי לקבל מה

ביטול החוזה. מובהר, כי לא  , וזאת כסעד סופי, מלא וגמור בגיןביטול ההתקשרות בפועל, עד למועד

כל אחריות ו/או התתיכון ו/או מי מטעמם  מועצה המקומיתיהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על ה

נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, והספק מוותר 

ין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מ

 פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. 

 סיום בגין הפרת החוזה

בלבד תהא רשאית  מועצה המקומית.ג. לעיל, ה16 -.א 16ר בסעיפים מבלי לפגוע מכלליות האמו .ד

להביא חוזה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתן לספק 

 לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. יום והספק 14הודעה מוקדמת של 

בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את החוזה,  מועצה המקומיתה .ה

ימים והספק לא תיקן את ההפרה, תוך  7דית, ובלבד שניתנה לספק הודעה מוקדמת של הפרה יסו

 התקופה כאמור. 
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על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות אחד או  מועצה המקומיתמבלי לגרוע מכל  זכות אחרת של ה .ו

 רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה: מועצה המקומיתיותר מן המקרים הבאים, תהא ה

ד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע הוגשה כנג .1

יום  30ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

 ממועד הגשתה. 

כשנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל או פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או  כשהספק .2

שניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו כ

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 . 1983 –ם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג הסדר את

הוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן  .3

המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים )כולם או חלקם(, והעיקולים כאמור לא בוטלו 

 ימים ממועד נקיטתם.  30בתוך 

או מעסיק קבלן ו/, לאחר ן או חלקןכולו/או התחייבויותיו מכוח החוזה,  חוזהה מסב את כשהספק .4

 בכתב ומראש.  מועצה המקומיתללא הסכמת ה בביצוע התחייבויותיו מכח החוזהמשנה 

 . של המנהלפי שיקול דעתו , למסתלק מביצוע החוזה כשהספק .5

אספקתם , או כשהוא מפסיק את מהלך מספק את השירותים המבוקשים או חלקם הספק אינוכש .6

ואינו מציית להוראה בכתב  נהלשנקבע ואושר ע"י המ מניםזח הלפי לו ספקםאינו מאו שהוא 

, או כאשר בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמניםבאספקת השירותים  מהמנהל להתחיל או להמשיך 

ולא תיקנו את ההפרה ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה  הספק

לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה 

בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו, כולן או מקצתן, אינו לשביעות רצונו והוא לא 

 . נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  שהספקות להנחת דעתו כשיש בידי המנהל הוכח .7

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע  שהספקהוכחות להנחת דעתה,  מועצה המקומיתכשיש בידי ה .8

לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע 

 החוזה. 

 וזה בין הצדדים.הספק אינו מספק את השירותים כפי  שהוסכם בח .9

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע  הספק .10

 לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או  הספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  .11

 מנהליו. 

לא  שהספקר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או תנה בקשישנ הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  .12

 . הספקעל התקשרות עם גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע 

 הצהרה ו/או נתונים שאינם מדוייקים במסגרת תפקידו.  מועצה המקומיתמסר ל הספקהתברר כי  .13

 .10-17, 7, 3-5יסודיות: כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות  .14

בהתאם להוראות סעיף  את החוזה מועצה המקומיתמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה ה .ז

י לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את , מבלמועצה המקומיתזה, רשאית ה

 . ביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי
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בהתאם  מועצה המקומיתמובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת ל .ח

 להוראות חוזה זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  מועצה המקומיתהשתמשה ה .ט

כל  לספקלא יהיו , יצועו, כולו או מקצתובחוזה וביטלה את החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ב

 טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.     

 זכויות יוצרים .17

מועצה ולמנהל, לפי דרישת מנהל התיכון, לל , ימסור הספקםשירותיהתוך כדי מהלך ביצוע  .א

מנהל, פירוט או השלמות לתוכניות ולמסמכים שהוכנו על או ה/מועצה ומנהל התיכון ו/או ה

 .הספק ו/או עבורו במסגרת השירותיםידי 

תקופת ההתקשרות ו/או מנהל, בכל עת במהלך או ה/מועצה והמנהלת ו/או העל פי דרישת  .ב

את  , וכן אם הובא הסכם זה לידי גמר מכל סיבה שהיא או שסיים הספקעד שנה מסיומה

התשריטים, הנתונים, את התוכניות, למנהלת ולמועצה ימסור הספק  ,םשירותיהביצוע 

המפות, התרשימים, החישובים, המפרטים, ניירות העבודה וכן את כל המסמכים האחרים 

ו/או ברשות נציגו ו/או מי  הנמצאים ברשותו םהמתייחסים לשירותיבכל מדיה שהיא 

 "(.תוצרי השירותים)להלן: " מטעמו

היוצרים בכל תוצרי השירותים החל ממועד תחילת הכנתם, בין  תהא זכותמועצה ל .ג

ובין אם  שהושלמה הכנתם ובין שטרם הושלמה, ובין אם הסתיימה עבודתו של הספק

הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי, והתמורה הקבועה בהסכם זה כוללת את כל השכר עבור 

לכך שזכות זו תחול רק על  , וזאת בכפוףמועצההקניית זכויות היוצרים בתוצרי השירותים ל

 . תוצרים הקשורים בשירותים ו/או במועצה ו/או בתיכון, לרבות מועסקיהם ותלמידיהםה

תהיה זכאית לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת בכל תוצרי השירותים, המועצה  .ד

 .כל מטרה שהיאאחר ל וזאת כפי ראות עיניה לרבות מסירתם לספק

את תוצרי השירותים מיד עם דרישה ראשונה, והוא לא ולמועצה מנהלת ימסור ל הספק .ה

 יהיה רשאי לעכבם בידיו מכל סיבה שהיא.

, והוא לא יהיה זכאי למנוע השירותיםלא תהא כל זכות, לרבות זכות עכבון, על תוצרי  לספק .ו

גם במקרה של מחלוקת או התדיינות משפטית בין מועצה ו/או מהמנהלת אותם מה

שו של המועצה  וותר בזאת מראש על כל טענה ותובענה בגין זכותמ הצדדים. הספק

, לרבות זכות יוצרים מכל סוג שהוא, בכפוף לזכאותו לקבלת התמורה המגיעה לו והמנהלת

שהעניק לרשות, וזאת לרבות במקרה של הבאת ההסכם  םשירותיהבהתאם להסכם זה בגין 

 לסיום מוקדם מכל סיבה שהיא.

לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתוצרי השירותים מושא  בזה, כי הספקמובהר ומוסכם  .ז

, אלא אם כן ניתן על כך אישור ם עבור המועצהחוזה זה למטרות שאינן קשורות בשירותי

 בכתב ומראש. מועצה והמנהלתה

 סודיות .18

המועצה ו/או י בעניינו לשמור בסודיות ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אליהספק מתחייב  .א

, במהלך ההתקשרות ובמהלך מתן השירותים. התיכון ו/או מי מבלי התפקיד במועצה ו/או בתיכון

, מועסקי, . האמור יחול אף על עובדיהתקשרותהתחייבות זו תמשיך לחול גם לאחר סיום תקופת ה

גיו וכיו"ב מועסקיו, עובדיו, שלוחיו, נצילכך שהספק יוודא ויהיה אחראי , ונציגי  ושלוחי הספק

 ימלאו אחר הוראה זו.וכאמור 
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 שונות .19

התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא  ספקכל פעולה שה .א
אחר תחתיו ולעשותם  ספקבצעה בעצמה ו/או באמצעות ל מועצה המקומיתרשאית ה –מילאה 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע לפי שיקול דעתה ומבלי שתהא מחוייבת לכך.  במקומו ועל חשבונו
 בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. מועצה המקומיתמזכויותיה של ה

אינו רשאי להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה זה, כולן ספק ה .ב
  , מראש ובכתב. מועצה המקומיתו חלקן, אלא באישור הא

, כי הספק העביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו מועצה המקומיתהתברר ל .ג
רשאית לבטל  מועצה המקומיתתהא ה -בכתב ומראש  מועצה המקומיתלאחר ללא קבלת הסכמת ה

 בשל כך. מועצה המקומיתוג שהוא נגד הולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל ס וזהאת ה

ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב  50%בכלל זה מתחייב הספק כי לא יעביר  .ד
 .מועצה המקומיתשל ה

 הספק מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה זה.  .ה

מועצה , מאת הספקהמגיעים, או שיגיעו ל מהכספיםו/או לקזז תהא רשאית לנכות  מועצה המקומיתה .ו
ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם גופים אחרים / המקומית

עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו 
זה ו/או  חוזהבהתאם לו/או ממי מטעמו  ספקהמ ו/או לתיכון ו/או למי מטעמם מועצה המקומיתל

ו/או  הספקלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  מועצה המקומיתשעל ה
חוזה  מכח ספקמאת ה מועצה המקומיתו/או כל העשוי להגיע לו/או מי מטעמו עובדיו ו/או מועסקיו 

לתבוע את החזרת  מועצה המקומיתאו מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של ה
 . לרבות חילוט הערבות שהפקיד בידה הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית  מועצה המקומיתשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה .ז
ה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת לה על פי חוזה ז

מועצה , ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הספקהתנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם ה

 על זכותה בכתב ובמפורש.  המקומית

"פ כל דין במקרה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע .ח
על אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד הספק בקשר של הפרת החוזה. 

 לחוזה זה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים. 

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה  .ט
 שור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.לא יהיה ק

 הודעות  .20

  - ספקה, , קדימה צורן1הרצל רח'  – קדימה צורן מועצה המקומיתהכתובת הצדדים הם :  
כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו . ______________________

 ו כדבר דואר רשום. משלוחשעות מיום  72נתקבל ע"י הנמען 
 ולראיה באו על החתום :

 

 ספקחתימת ה                   מועצה המקומיתגזבר ה     מועצה המקומיתראש ה   
 

 __________________________ ________ ת.ז./ ח.פ.____________________ שם הספק:
 

 ______________________ ת.ז.: ___________________באמצעות מורשה החתימה: שם : _____
 

 דוא"ל: ___________ ____________ טלפון:פלא'/ _________________________ כתובת:
  תאריך __________   

_____________________________ תפקידו _____________החוזה נחתם בנוכחותו של  ______
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 נספח א'

 השירותיםח פנס
 

 במסמכי המכרז והחוזה.פירוט השירותים בנספח זה בה להוסיף על האמור 
במקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יפורשו 

 הדברים כבאים להשלים זה את זה ועל פי שיקול דעת המועצה המקומית קדימה צורן.
 

 רת.למונחים בנספח זה תהא המשמעות כפי שהוגדר בחוזה אלא אם כן נאמר במפורש אח
 

 מהות השירותים
 

 הציוד המצוי בתיכון נכון למועד פרסום המכרז  .1
 , הינו כדלקמן: המצוי בתיכון, בקירוב, נכון למועד פרסום המכרז היקף הכמויות/הציוד 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט . מועצה המקומיתמחייב בשום אופן את הנו הערכה בלבד ואי ההוומפורט לעיל מהמובהר כי 
הספק יספק למועצה את השירותים נשוא החוזה על ו/או כמויות הציוד יכולים להשתנות מעת לעת. 

בכפוף והכל תקציב, ל, םלצרכיבהתאם , םיקול דעתשבהתאם לצרכי המועצה והתיכון ולפי  ונספחי
ובהתאם לפירוט וכמויות  להזמנה תקציבית מאושרת כדין שתימסר לזוכהלאישור תקציבי ובהתאם 

 כמות סוג

 13 עמדת מנהלה )מחשב, מסך, אינטרנט(

 35 עמדות מורה קומפלט )מחשב, מסך, אינטרנט(

לתלמידים )מחשב, מסך, מחשבים נייחים 
 אינטרנט(

190 

 70 מחשבים ניידים לתלמידים

 51 טאבלטים לתלמידים

 100 מחשבים ניידים למורים

 60 מקרנים

 13 מדפסות

 1 מדפסת פלוטר

 1 מדפסת תלת מימד

 IP  1מרכזיית 

 45 שלוחות חכמות

Ruckus AP's Wifi 90 

 7 מכונות צילום

 NVR 3שרת 

 80 מצלמות

 4 אזעקה 

 134 חיישני אזעקות

פועלת  SG125 דגם SOPHOSחומת אש 
 בשרידות

2 

 45 מתגים 
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לספק לא יהיו כל טענות בהקשר זה והנובע  .הציוד כפי שיהיו בתיכון ו/או יידרשו לתיכון מעת לעת 

 .ממנו

 
 נכון למועד פרסום המכרז טופולגיית הרשת בתיכון .2

 

 
 
 

הם או מהתיכון ו/או מי  תלהשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעת המועצה ו/או מנהל הטופולוגיית הרשת עשוי
 .הם מינו לשם כך, ולספק לא יהיו כל טענות בהקשר זה והנובע ממנושמי 

 
 מטעם הספקואיש תמיכה בכיר איש התמיכה  .3

 (2019 -2016בעל ניסיון של לפחות שנתיים )בשנים איש מקצוע )נציג הספק( להיות  על איש התמיכה  5.1
 בתחומים הבאים:כמופיע מוכח  ובעל ניסיון  Systemה הרשת ובתחומי 

 מחשבים לפחות( 1,000ניהול רשת גדולה ) •

. הגדרת חוקים, ניתובים, ביצוע אקטיבי של עדכוני תוכנה, FWניהול אקטיבי ותחזוקה של  •

 בדיקה ומיטוב החוקים הקיימים וביצוע הקשחות. 

 . IPניהול ותחזוקה מצלמות  •

 .  Ruckus Wireless ניהול ותחזוקה רשתות אלחוטיות מבוססות בקר חכם •

 . Microsoft Office 365  ניהול מערכת דואר בענן •

 HP  התקנה ותחזוקה מתגים תוצרת ,ניהול •

   Microsoft Windows 2016 Serverניהול ותחזוקה שרתי •

 Microsoft Windows 2016 Hyper-V ניהול ותחזוקה מערכת  •

   VMware vSphere ניהול ותחזוקה מערכת  •
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• Microsoft SQL Server 

 Microsoft Office 365מערכת דואר בענן  ניהול •

 VEEAM 9.5ניהול ותחזוקה מערכת גיבוי  •

 NASניהול ותחזוקה מערכת אחסון  •

הסתרה של משאבי רשת עפ"י  \אבטחת מידע, יישום מערכת הרשאות, חשיפה  יישום ואכיפה נהלי •

 GPO הגדרת תפקיד באמצעות

 .Riscoניהול ותחזוקה מערכות אזעקה מתוצרת  •

 .VMwareשל חברת  VCP, הסמכות  MCSAהסמכות חובה מייקרוסופט מינימום  •

 
 -2016בעל ניסיון של לפחות שנתיים )בשנים איש מקצוע מטעם הספק להיות על איש התמיכה הבכיר  5.2

לעיל  ובנוסף הינו גם בעל  5.1כמופיע בסעיף מוכח  ובעל ניסיון Systemה בתחומי הרשת ו (2019
 ניסיון ומומחיות בתחומי אבטחת מידע, תשתית וירטואלית .

 
תעודת הסמכה של היצרן  ימטעם היועץ להיות בעלועל איש התמיכה הבכיר על איש התמיכה  5.3

SOPHOS  . 

 

 שלב יישור הקו .4
 בשלב זה על הספק לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן

לכל  מטעמו הבכיר והנציג הנציג עם ש,נדרוביצוע בדיקות וקבלת כל מידע  לביקור פיזיתהספק יגיע  6.1
 וייחשף  תחנות העבודה, חדרי התקשורת והספח,לרבות ל, בית הספרמתקני 

 .והציוד  מקיף ומעמיק לכל מערכות המידע, המצלמות, האזעקות, הבקרה, התקשורת המחשוב באופן
 

 טה מרחוק בכל העמדות. הספק  יתקין כלי שלי    6.2

 
השלמת כלל ההגדרות הדרושות לשליטה כוללת מרחוק וביצוע החלפת סיסמאות לכל על הספק לבצע     6.3

 מערכות ענן ועוד.  ,VPNנתבים, מתגים, שרתים, חיבורי   ,FW: לרבותרכיבי המפתח בתיכון, 

 
: ניהול ועדכון רישום את כל המידע והפרטים הנדרשים, לרבות הכנת תיק אתר מפורט ביותר הכולל   6.4

פרטי מערך התקשוב של התיכון ובהם, בין השאר, תצורת רשתות, ניהול כתובות, שמות רכיבים 
וסיסמאות, ניהול הרשאות הגישה למערכות ולציוד, מצאי של חומרה, ציוד תשתית ותקשורת, תוכנה 

פורמט אלקטרוני מוגן בסיסמא חזקה ותימסר אישית ת באמצעו וציוד מתכלה. המערכת תתועד
 למנהלת התיכון.

על הספק לקבל מהמנהל אישור בכתב כי למיטב הבנתו שלב יישור הקו בוצע.  -להשלמת שלב יישור הקו 5.5
אין במתן אישור השלמת שלב יישור הקו כדי לגרוע מטענות המועצה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם 

 בעצמו( כי שלב יישור הקו טרם הושלם וכי יש להשלימו.  )לרבות נותן האישור

 

 אופן אספקת השירות .5
 

 כללי 5.1

 איש התמיכה  -נציג הספקנוכחות  5.1.1

של תיכון יישב באופן קבוע בשעות הפעילות בחדר התקשורת הראשי התמיכה מטעם הספק  שאי

איש התמיכה להגיע לתיכון, על איש התמיכה להודיע על כך לספק ולמנהל ונבצר מ"עודד". במידה 
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ועל הספק להודיע על כך למנהל לפחות שני ימי עבודה מראש, כמו כן במקרה כאמור על הספק 

להציב למועד מו נמנע מאיש התמיכה להיות בתיכון, מחליף בעל ידע, ניסיון וכישורים דומים לזה 

צר מאיש התמיכה להגיע לתיכון מבלי שנתנה על כך הודעה מראש ומכל של איש התמיכה . בנקה שנב

יבה שהיא, על הספק להציב מחליף כאמור תוך שעה לכל היותר מעת שיידע על היעדרותו של איש ס

 התמיכה כאמור.
 

 פיצוי מוסכם במקרה של היעדרות איש התמיכה 5.1.2

ייעדרו מהתיכון, יהיה על הספק איש התמיכה ומחליפו כאמור,  -מוסכם כי בכל מקרה שנציג הספק

₪ לכל שעת היעדרות או חלק ממנה ועד  150לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך בראש בסכם של 

)אלף וחמש מאות( ₪ ליום . המועצה תהא רשאית לקזז סכומים כאמור מסכומים  1,500לסכום של 

 המגיעים לספק ו/או לגבותם בכל אופן שתמצא לנכון .

צוי המוסכם ו/או אי גבייתו בכל טווח זמן שהוא לא יהוו וויתור מצד המועצה העדר דרישת הפי

 והמועצה תהא רשאית לדרוש ולגבות הסכומים כאמור בכל עת שתמצא לנכון.

אין באמור כדי לוותר ו/או להחליף כל סעד אחר ו/או נוסף העומדים למועצה ו/או לתיכון ו/או למי 

 ן .מטעמם מכוח החוזה ו/או מכוח כל די

 
פעולות אדמיניסטרטיביות נדרשות או תחזוקה  האיש הטכני , יבצעלטיפול באין קריאה פתוחה 5.1.3

 ם למערכות התיכון. שוטפת או עדכונים נדרשי
 

 וייתן מענה מיידי לפתרון התקלה.  ייגש לאתר הרלוונטיאיש התמיכה בעת תקלה,  5.1.4

 
ומשתמשים, תוך סיוע במקביל של מוקד בעת מספר אירועים במקביל, יפעל עפ"י תיעדוף מערכות  5.1.5

 התמיכה הטלפוני.

עדכון עם פגישת מטעם הספק להתמיכה הבכיר שעות בכל פעם, יגיע איש  8למשך  פעמיים בשבוע 5.1.6

דיווחים כמפורט במפרט  עם מנהלת התיכון, בה יימסר תיאור מצב קיים ויוגשואיש התמיכה ו

ה את איש התמיכה ויסייע בפתרון תקלות שטרם במועדים אלו, איש התמיכה הבכיר ינח .השירותים

 נפתרו ובמניעתן.

 
 פתיחת קריאה 5.2

משתמשי התיכון יפתחו בשעות הפעילות, קריאות שירות באמצעות: טלפון, דואר אלקטרוני,  5.2.1

 אותם יקים הספק לטובת התיכון.  ייעודיבפורטל שירות  אואפליקציה 

האמצעים האמורים כי הפניות הגיעו אליו וכי הן על איש התמיכה להיות זמין ולוודא כל העת בכל  5.2.2

 מטופלות.

ייחודי ותאושר באמצעות מייל חזרה  IDכל קריאה תירשם במערכת הקריאות של הספק ותקבל  5.2.3

 למשתמש שפתח את הקריאה )ובהעתק למנהלת התיכון( יחד עם שעת הפתיחה.

 SLAהתמיכה, תוך עמידה באו מרחוק באמצעות מוקד איש התמיכה הקריאה תטופל מקומית ע"י  5.2.4

 שנקבע. 

 כלי השליטה מרחוק יהיה מאובטח.  5.2.5
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על הספק לציין באיזה כלי באחריות ועל חשבון הספק,  כלי השליטה מרחוק יהיה ברישיון כחוק, 5.2.6

 ישתמש.

 .ועל אחריותו ע"י הספקויתוחזק כלי השליטה מרחוק יירכש  5.2.7

 ספקוטף על ביצוע השירותים על ידי הלפקח באופן ש םרשאי יוהי הו/או מי מטעמתיכון המנהלת  5.2.8

 .ו/או מי מטעמו

שמורה הזכות לשנות את היקף השירותים, להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי למנהלת התיכון  5.2.9

 .י התיכון לפי שיקול דעתהמצא לנכון וללא כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכתש

 
 תחומי אחריות הספק .6

 
הספק יהיה אחראי לניהול, תפעול ותחזוקה שוטפת של כלל מערכות המידע, התקשורת הקווית  6.1

והאלחוטית, המחשוב, המצלמות, האזעקות, אמצעי הניטור ובקרה )פאסיביות ואקטיביות( שבתיכון 

ובכלל זה תחנות עבודה, מחשבים ניידים ונייחים, מכשירי קצה, מדפסות, סורקים, מקרנים, שרתים, 

, בסיסי נתונים, יישומי אינטרנט, אפליקציות וכל רכיב נוסף IPכות אחסון, מרכזיית טלפוניה מער

הנמצאים בשימוש התיכון וספיחיו )הקיימים והעתידיים!(. בין היתר, יהיה על הספק לבצע את הפעולות 

 שלהלן: 

 ניהול הדומיין של התיכון. 6.1.1

 המערכות שבתיכון ורכיביהן.התקנה, תחזוקה, תפעול, עדכון ושדרוג של כלל  6.1.2

אופן הטיפול וטיפול עד למתן פתרון טיפול בתקלות כולל איתור, אפיון הסיבה לתקלה, קביעת  6.1.3

 הולם וסיום התקלה.

, יפנה הספק לקבלת שירות בציוד שהינה עדיין באחריות ספק הציוד במקרה של תקלת חומרה 6.1.4

כאמור ספק הציוד שירות של מספק הציוד ו/או החברה שהציוד תחת אחריותה. במידה וה

הסתיים, ימליץ הספק על הטיפול הדרוש, ידאג לפנות למנהלת התיכון להזמנת תיקון ווידוא כי 

 הבעיה ו/או התקלה . אין באמור כדי להסיר אחריות מהספק לפתרון התקלה טופלה. 

 ניהול מערכות ורכיבי אבטחת מידע והרשאותיהן.  6.1.5

ירוס וכלי הגנה ואבטחת מידע אחרים, תוך שמירה על רמת התקנה ותחזוקה של תוכנות אנטי ו 6.1.6

 עדכון שוטף של גרסאות התוכנה העדכניים.

ניהול משתמשים: הגדרת משתמשים חדשים, ביטול משתמשים שעזבו ועדכון משתמשים  6.1.7

 קיימים.

 ניהול והקצאת משאבי הרשת: שרתים, דיסקים, סורקים ומדפסות ועוד. 6.1.8

 ארגון שטחי אחסון. 6.1.9

טיפול בכל רכיבי התקשורת, בנתבים, קווי בזק והוט וספקי אינטרנט שונים,  -בה תקשורת רח 6.1.10

 אחריות לתקינותם המלאה, הגדרותיהם ורציפות השירות.

טיפול בכבילה וציוד תקשורת מקומית, ביצוע התקנות ופיקוח על התקנת  –תקשורת מקומית  6.1.11

 ציוד תקשורת שיוזמן ע"י התיכון. הקפדה על שילוט ותיעוד !

 אינטגרציה תוך שיתוף פעולה מלא עם ספקי המועצה בקשר להתקנה, אחזקה, הדרכה ותפעול. 6.1.12

 כל פעולה נוספת שתתבקש על ידי המועצה, המנהל ו/או מנהלת התיכון . 6.1.13
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באחריות הספק, לוודא קיומו של גיבוי שוטף ומערך שרידות תקין של כל מערכות  - גיבוי ושרידות 6.2

רושה לשם הבטחת הרציפות העסקית במקרה של תקלה או פגיעה במידע. התיכון וביצוע כל פעולה הד

הספק בהנחיית המועצה ו/או המנהל ו/או מנהלת התיכון יבצע תרגול תקופתי של ביצוע שחזור מידע 

מגיבוי תוך וידוא הצלחתו. מודל הגיבוי והשרידות הקיים יוצג בקצרה בסיור הקבלנים ובהרחבה במהלך 

 תקופת ההיכרות.

 
באחריות הספק לרכז באופן רציף צרכי המשתמשים, לתת תמיכה והדרכה על  – צום קריאות שירותצמ 6.3

 מנת לצמצם עם הזמן את הדרישה לקריאות שירות תפעוליות.

 תכיפות הדוח תיאור הדוח #
הגורם 
 המדווח

1 

   דוח קריאות שירות
הדוח יכלול את כל הקריאות שנפתחו באותו השבוע בציון תאריך 

שם  ושעת פתיחת הקריאה, תאריך ושעת סגירת הקריאה,
אופן הטיפול וסטטוס עדכני  המשתמש במועצה, מהות הקריאה,

 של הקריאה.

דוח שבועי מידי 
יום חמישי 

 בשבוע 
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה

2 

 דו"ח גיבויים מקומיים
היומיים במועצה הדוח יכלול דיווח אודות הגיבויים המקומיים 

בציון המערכת המגובה, תאריך ושעת התחלת הגיבוי, תאריך ושעת 
 סטטוס הגיבוי.ו יעד הגיבוי סיום הגיבוי,

דוח שבועי מידי 
יום חמישי 

 בשבוע 
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה

3 

 דו"ח גיבויים לענן
במועצה בציון הדוח יכלול דיווח אודות הגיבויים היומיים לענן 

המערכת המגובה, תאריך ושעת התחלת הגיבוי, תאריך ושעת סיום 
 סטטוס הגיבוי.ו יעד הגיבוי הגיבוי,

דוח שבועי מידי 
יום חמישי 

 בשבוע 
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה

4 

 סטאטוס שרת ורשת מועצהדו"ח 
, תקינות השרת ברמת חומרה, תוכנה הדוח יכלול דיווח אודות

 וכלליים(,  DNS ,DHCP, SQLתהליכים ולוגים של השרת )
עדכונים נדרשים, נפח פנוי וזיהוי חריגות, בדיקת תקשורת 

 ,בקרה, תאריך ושעת סיום הבקרהתאריך ושעת התחלת הבדומיין. 
 שרת ורשת המועצה סטטוס

דוח שבועי מידי 
יום חמישי 

 בשבוע 
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 

 מטעמהמי 

5 

סטאטוס מערכות הדוח יכלול -מערכות אבטחת מידעדוח 

FIREWALL  וANTI VIRUS  כולל תיאור הבקרה והעדכונים
תאריך ושעת הנדרשים למערכות שבוצעו במהלך השבוע החולף. 

ואנטי וירוס   FWמערכות סטטוס  ,בקרה והעדכוןסיום הה והתחל
 .שרת ותחנות העבודה

דוח שבועי מידי 
יום חמישי 

 בשבוע 
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה

6 
 דוח אירועי אבטחת מידע שגרתי 

אירועי אבטחת מידע שגרתיים שהתרחשו במהלך פירוט הדוח יכלול 
 , אופן הטיפול ומשכו.החודש האחרון

דוח חודשי ביום 
העבודה האחרון 

 של כל חודש  
 18:00עד השעה 

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה

7 

 דוח אירועי אבטחת מידע חמורים 
 יםוחמור יםהדוח יכלול אירועי אבטחת מידע בלתי שגרתי

 סיוםשהתרחשו במהלך אותו היום. דוח זה יוגש מידית עם 
 .האירוע

דוח במייל 
והודעה טלפונית 

 מיידית
 אודות האירוע

מנהלת 
התיכון או 
 מי מטעמה
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באחריות הספק לוודא העלאת רמת התחזוקה ותפעול יעיל של כלל מערכות  – תחזוקה שוטפת ומונעת 6.4

)תוך תכנון שדרוגי תוכנה ובחינת השלכות השדרוג על  התיכון ורכיביהן, ושמירה על עדכניות גבוהה

המערכות והמשתמשים(, תוך הבטחת פעולה רציפה, איכותית ולשביעות רצון מנהלת התיכון 

 והמשתמשים.

 תיעוד ובקרה .7

 הספק ינהל תיעוד ממוחשב של כל קריאות השירות שיתקבלו ומכל תצורה בה התקבלו. 7.1

בהתאם להנחיות המועצה ו/או המנהל ו/או מנהלת התיכון וכפי שיהיו  הספק יגיש דיווחים שונים 7.2

 :שלהלןטבלה מעת לעת ולכל הפחות בהתאם ל

 

  SLAרמת שירות ו .8

 רמת שירות נדרשת מהות התקלה  סוג/כינוי התקלה #

 תקלה משביתה של: =  תקלה קריטית 1
, נתב HYPER-Vשרת מרכזי, מערכת 

, השבתה VoIPראשי, מתג ראשי, מערכת 
 משתמשים לפחות בכל מחלקה. 5של 

 
מדפסת, טלפון \השבתה של תחנת עבודה

IP : 
 במחלקת הגזברות  -
 מנהלת התיכוןלשכת  -

 מידית –זמן תגובה 
 

מיידי ע"י תחילת טיפול 
הטכנאי הקבוע ובמקביל ע"י 
  המוקד הטלפוני בעת הצורך.

 
ידרש עד טיפול רצוף ככל שי

 פתרון התקלה
גם בשעות שאחרי שעות 

 הרגילות פעילותה
תקלה משביתת  2

 תחנה
מדפסת, \תקלה משביתה של תחנת עבודה

 עובדים או 4המשביתה  IPסורק, טלפון 

 באחת המחלקות. פחות
תטופל  14:00תקלה שנפתחה עד השעה 

 באותו היום. 
 14:00תקלה שנפתחה לאחר השעה 

 ביום למחרת. 09:00תטופל עד השעה 

 מידית –זמן תגובה 
 

תחילת טיפול מרחוק או 
 שעות. 3בתוך  –באתר 

 
טיפול רצוף ככל שיידרש עד 

בשעות פתרון התקלה 
 בלבד. פעילותה

 תקלה שאינה 3
 משביתה

תקלה שאינה משביתה של מחשב, 
בשאר  IPמדפסת, סורק, טלפון 

 המחלקות. 
 

תטופל  14:00תקלה שנפתחה עד השעה 
באותו היום. תקלה שנפתחה לאחר השעה 

ביום  09:00תטופל עד השעה  14:00
 למחרת.

 מידית –זמן תגובה 
 

תחילת טיפול מרחוק או 
 שעות.  4בתוך  –באתר 

 
טיפול רצוף ככל שיידרש עד 

בשעות פתרון התקלה 
 בלבד. פעילותה

 
  



 מועצה מקומית קדימה צורן

 01/20מס' מכרז פומבי                  

 

62 

 

 נספח ב'

      
  נוסח ערבת ביצוע

 תאריך ___/__/__  
 לכבוד 

  קדימה צורן מועצה מקומית
 קדימה צורן

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מס' ________הנדון:  
 

 "(.הנערב" הזוכה( )להלן:הספק על פי בקשת ________________ )יש לציין את שם  .1
 

ש"ח )להלן: ( _____________)במילים:  ______ שלאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

לשירותי תפעול, תמיכה ותחזוקה שוטפים  01/20מס'  פומבימכרז לחוזה נשוא "(, בקשר סכום הערבות"
קדימה צורן עבור   "עודד"למערכות מידע, תקשוב, מרכזיה, מצלמות, אזעקות ומערכות ניטור ובקרה ב תיכון 

  .מועצה מקומית קדימה צורן
 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית למדד המחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד 
" לענין ערבות זו, מדד חודש המדד היסודיה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: "לסטטיסטיק

בחודש שלאחריו )יש לציין את המדד הידוע ביום האחרון  15 -שהתפרסם ב _______ שנת ________
 להגשת ההצעות למכרז(.

 
 ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם לפי ערבות זו. " לעניןהמדד החדש" 

 
הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו  

היסודי בסכום הדרישה, מחולק למדד הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  –הפרשי ההצמדה 

נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד  יסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי,במדד ה
 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  עשרה ימיםמלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2

סכום הערבות בתוספת הפרשי על  לבד שלא יעלההמפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה וב
הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 מאת הנערב.
 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן  .3

 בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלו על הסך הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל
 
תאריך זה  )כולל( בלבד ולאחר ______ שנת ____ לחודש ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .4

 תהיה בטלה ומבוטלת.
 

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
 
 נה ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אי .5

                                                                                                           ___________________ 
 ה    ב    נ    ק                                                                                                               

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 'גנספח 
   נספח ביטוח

 

, ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
כנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,ההסכםתקופת  כללמשך 

העניין(, אצל  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1ג'
 חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

 

, לפני תחילת מועצה המקומיתלהמציא לידי ה הספק על, מועצה המקומיתצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת התקשרות וכתנאי מוקדם לן השירותים מת

ידי ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מידהספק. כמו כן,  , כשהוא חתום בידי מבטחיםהביטוח
נוספת,  ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן מועצה המקומיתה

יום כאמור בהסכם  60ובתוספת ו/או לתקופה נוספת  ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף
 לעיל.  1כמפורט בסעיף ו
 

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד מועצה המקומיתבכל פעם שמבטח הספק יודיע ל
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש לחול בו שינוי 

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

 

המוטלת על  ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .3
ואין בה כדי לשחרר ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי הספק

מועצה הכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,מועצה המקומיתאו מי מטעם ה המקומית

 
הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, מועצה המקומיתל .4

את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, 
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותהספק 

 

אינן  ,דרישת השינויים כמפורט לעיללעריכת הבדיקה ול מועצה המקומיתהזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  מועצה המקומיתמי מטעם העל או  מועצה המקומיתהמטילות על 

המוטלת  ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאביטוחי הספק
ובין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנאם וזאת בין  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק על 

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נלאו, בין אם 

 

קשורים ואת הגופים ה מועצה המקומיתואת הבאים מטעם ה מועצה המקומיתפוטר את ה הספק .6
מי מטעם לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או אובדן או נזק  לכלמאחריות  במועצה המקומית

דרישה  ,כל טענה ספקולא תהיה לו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  מועצה המקומיתהספק לחצרי ה
, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל האו תביעה כלפי 

 לנזק בזדון.

 

סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף ייכלל שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף כאמור לא  ויתורוה ;מועצה המקומיתוכלפי הבאים מטעם ה מועצה המקומיתכלפי ה

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
 לתנאיםהמשנה פוליסות בהתאם  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי

 ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. 
לרבות שירותים במלואם, ביחס ל מועצה המקומיתאחריות כלפי המוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת

 . משנה שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
 

תנאי הביטוח הנדרשים במכרז ונוסח אישור עריכת הביטוח הינם הבסיס לכל נושא הביטוח. יחד עם  .9
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו בכפוף מועצה המקומיתזאת, ה

לא מאשרת שינוי כלשהו,  מועצה המקומיתלאישור יועץ הביטוח מטעמה. יובהר כי ככל שה
 .קבלן מחויב לתנאי הביטוח כפי שנקבעו בתנאי המכרזהזוכה/ה
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 -1ג ספח נ                                               
 __________ :תאריך                  אישור עריכת הביטוח  

באישור זה, ובלבד וסייגיהן, עד כמה שלא שונו המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ ים המפורט יםהביטוח
 .שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐

 קבלן ☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים  ☐

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם: 
צורן קדימה  מועצה המקומית 

הקשורים במועצה ו/או הגופים 
או או חברת האם ו//ו המקומית 

חברות בנות ו/או חברות 
 קשורות

 כתובת: 
      

 :כתובת
 קדימה צורן, ____ רח' מ

 
  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו 

 אספקת תוכנות מחשב ורישיונות

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

   הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/   גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה 

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   

 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☒

₪ למקרה  1,000,000 
 ולתקופה

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☐

 20,000,000   ₪
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

  אחריות צולבת ☒

ביטול   
חריג  

אחריות 
 מקצועית

לעניין  
 נזקי גוף 

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

                  ת.רטרו: 

1,000,000   ₪
 למקרה ולתקופה

אחריות  
 מקצועית

5.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי  ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

                 ת.רטרו: 
  

אחריות   
/  המוצר
ביטול 

חריג  
חבות 

 המוצר
 

6.  
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 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי  ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

  -אחר    
  לחץ כאן

7.  

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי  ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

  -אחר    
  לחץ כאן

8.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •

סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו  •
 השתתפות / כפל ביטוח. 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 
 

 


