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 'אמסמך 
 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 למתן רישיונות שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה  2220/7מכרז פומבי מס' 

 רןקדימה צו ית וממקהמועצה העבור 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

למתן רישיונות שימוש, תחזוקה  "( מזמינה בזאת הצעות  מועצהה)להלן: "  המועצה המקומית קדימה צורן
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. עבור המועצה ותמיכה במערכות ליבה

לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:   )להלן:   zoran.muni.il-www.kadimaניתן 
 .לשם הגשת הצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרזתחת לשונית "מכרזים". "( אתר המועצה

ועדכונים    שינויים  ות,הבהר  ,פרסום תשובותהמועצה אחר  באחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של  
שיפורסמו  עדכון  הבהרה ו/או  תשובה ו/או  כל  .  תן להגשת ההצעומועד האחרו וזאת עד ל  למכרז זההנוגעים  

 .באתר מחייבים את המציעים

מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה   ₪, כולל 4,000סך של  על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 
הה ברחוב  המועצה,  של  הגבייה  במחלקת  יעשה  התשלום  המכרז.  ביטול  של  במקרה  קדי1גנה  לרבות  מה  , 

בימי א'צורן,  השעות  -ם  בין  השעות    08:00-13:00ה'  בין  ג'  רכישת  .  16:00-19:00וביום  בגין  הקבלה  את 
 . מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע

לאחר ביצוע התשלום, יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספח הקשור  
 ם בהתאם להוראות המכרז. מועצה, ולהגישרסם באתר הלמכרז, שיפו 

תנאי   עפ"י  הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  המכרז,  מסמכי  כל  את  ימציא  במכרז  להשתתף  המעוניין  כל 
בשני   מצוין  המכרז,  עליה  המציע  של  זיהוי  סימני  ללא  סגורה  כשהיא  המכרז  במעטפת  זהים,    -עותקים 

ידנית  ", אך ורק במסיר7/2022"מכרז פומבי מס'   לתיבת המכרזים במשרדי המועצה,  באמצעות הפקדה  ה 
  2.8.2022מיום  "( לא יאוחר  משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל  

למען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות בלבד.    12:00עד השעה  
 .הפקדה ידנית בתיבת המכרזים

 שהן כרוכות או משודכות. עות יש להגיש כההצאת 

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

 ות במסמכי המכרז. נהוראות מפורטות נוספות מצוי

 
 ______________ 

 קרן גריןגב'        
 מועצה ראש ה     
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 'במסמך 

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 7/2022' סמ  פומבי מכרז 
 ליבה  למתן רישיונות שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות

 מועצה מקומית קדימה צורן עבור  
 

 תנאי המכרז  
  

 ההתקשרות עיקרי  .1

צורן  .א קדימה  המקומית  "  המועצה  בזאת  מועצהה)להלן:  מזמינה  רישיונות  הצעות  "(  למתן 
 רז. י המכ, הכל כמפורט במסמכ עבור המועצה רכות ליבהשימוש, תחזוקה ותמיכה במע

הזוכה מתחייב לספק למועצה את כל המערכות, המודולים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .ב
ההתקשרות  להסכם  א'  נספח  הטכני,  ובנספח  המכרז  במסמכי  למפורט  בהתאם     והשירותים 

 . "(השירותים)להלן: "

בהצעתם לכלול  המציעים  על  כי  המוצע  יובהר,  הפתרון  המודו  את  כל  למימוש  ידם  לים  על 
הפתרון המוצע על ידי המציעים יזכה לניקוד איכות בהתאם להוראות  כלולים במפרט הטכני.  ה

 מכרז זה.

יכל  לא  במכרז  הזוכה  ידי  על  המוצע  והפתרון  הטכני,  ובמידה  המפרט  לדרישות  מלא  מענה  ל 
י בתוך תשעה חודשים ממועד חתימת  יהיה עליו לממש באופן מלא את דרישות המפרט הטכנ

 . . למועצה שמורה הזכות להאריך מועד זה, כמפורט בהוראות ההסכםרז זהוא מכההסכם נש 

בכפוף   .ג ורק  המועצה  עם  החוזה  לחתימת  בכפוף  ורק  אך  השירותים  את  יבצע  במכרז,  הזוכה 
שים לכך  להוצאת "צו התחלת עבודה" או "הזמנת/ות עבודה" חתומים כדין ע"י הגורמים המור

 במועצה. 

ביום חתימת שני הצדדים על    ן, שתחילת (3)  שלוש שניםלהינו  ז זה  תוקפו של החוזה מכוח מכר  .ד
לעיל,   מהאמור  לגרוע  מבלי  הזכות  מועצהלהחוזה.  שמורה  החוזה    בלבד  תקופת  את  להאריך 

לא תעלה על  סך כל תקופת החוזה  .  או חלק ממנהשנה    כל אחת בתתקופות נוספות  (  10בעשר )
  .( שנים13)שלוש עשרה 

בא .ה לעאין  כדימור  ה  לפגוע   יל  של  מתן    מועצהבזכותה  ידי  על  עת  בכל  ההתקשרות  את  לבטל 
   יום מראש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בחוזה. 30 ,זוכהבכתב להודעה 

ידה  םחלקאת  או    השירותים  את  לבצערשאית    מועצה ה  ,ןכ   כמו .ו עי על  ראות  לפי  ומבלי    ניה, 
כל טענה או תביעה או    מועצהה כלפי הלזוכה לא תהיו  להיזקק להזמנת שירותים מאת הזוכה,

חלק מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  ה   םזכות  מצידו    שירותיםשל  הזוכה  ידו.  על  לביצוע 
ה לבצע  ה  שירותיםמתחייב  לדרישות  להם    מועצהבהתאם  ובמחירים  הנדרש  ובאופן  במועד 
 . ות הצעתהתחייב במסגר

   ה.הוראות החוזרום, בהתאם לה גם בשעת חיהמציע מתחייב לספק את השירותים למועצ  .ז

 .שירותיםה  חוזה ובמפרטיתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה .ח
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 ריכוז התאריכים במכרז   .2

 התאריכים  הפעילות

 12:00בשעה  19.7.2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00ה  בשע 2.8.2022 חרון להגשת הצעות במכרזהמועד הא

 

 השתתפות במכרזם לתנאים מוקדמי .3

העומדים   בישראל,  כדין  הרשומים  תאגידים  או  ישראל,  תושבי  יחידים  במכרז  להשתתף  רשאים 
 להלן: המפורטיםהמצטברים  במועד האחרון להגשת הצעות בכל התנאים 

ניסיון מוכח, בכל אחת מהשנים .א באספקת תוכנות ושרותי תמיכה    ,2021עד    2018  המציע בעל 
ך וכו' לפחות  בכלל זה מערכות גביה, מערכות פיננסיות, מערכות חינוואחזקה למערכות ליבה ו

 .  מקומיות מועצות (2שתי )  ( רשויות מקומיות, מתוכן לפחות5לחמש )

וכן אישור    למכרז זה  מסמך ה'נוסח  ניסיונו בתצהיר בלהוכחת תנאי זה על המציע לפרט את  
 . למכרז זה 1מסמך ה'ממזמין העבודה בנוסח 

במחשוב    כספימחזור  ל  בע הינו  המציע   .ב תמיכה  ושרותי  תוכנות  אספקת  של  בתחומים  שנתי, 
 . 2021, 2020  ,2019,   2018בכל אחת מהשנים  ₪,  3,000,000של  ,לרשויות מקומיות

יצרף   זה  תנאי  כלהוכחת  מחזור  אודות  רו"ח  ואישור  תצהיר  בנוסח  המציע  המציע  של  ספי 
  למכרז זה.  1מסמך ו'ו מסמך ו'

מפורטים בפתרון המוצע על ידו,  ו/או השיווק בכלל הרכיבים הזכויות הקניין  המציע הנו בעל   .ג
 ובעל יכולת לבצע שינויים והתאמות תוכנה ככל שיידרשו על ידי המועצה, במסגרת מכרז זה.

לפיו  להוכחת תצהיר  המציע  יצרף  זה  המפורטים  בעל  הוא    תנאי  הרכיבים  בכל  הקניין  זכות 
  -ניין בהם בבעלות צד ג'  כלולים רכיבים שזכות הקר בהצעתו  . מציע אשבפתרון המוצע על ידו

דרישות    יצרף לפי  בתכנה  פיתוחים  לבצע  ו/או  לשווק  רשאי  הוא  לפיו  התכנה  מיצרן  אישור 
 . עצההמו

)איסומ .ד זרים  עובדים  חוק  בתנאי  שעומד  הוגנים(ציע  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  ,  ר 
ם, , כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריי1987  -וחוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991  -תשנ"א  
 . 1976 -התשל"ו  

 למכרז זה. מסמך ד'להוכחת תנאי זה יצרף המציע תצהיר בנוסח 

ב .ה מורשה  עוסק  אישור  בעל  הדרישותהמציע  בכל  עומד  וכן,  מע"מ  לצרכי  חוק  לפי    תוקף 
 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

המציע   יצרף  זה  תנאי  )למעט  להוכחת  מע"מ  שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  תעודת  העתק 
מוסמך או    עמותות ומלכ"רים שאינן נדרשות לצרף תעודת עוסק מורשה(, אישור מרואה חשבון 

 . ם פקיד השומהרים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור מטעמפקיד השומה כי הינו מנהל ספ

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .ו

 להוכחת תנאי זה יצרף המציע קבלה אודות רכישת מסמכי המכרז. 
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וכל   לעיל,  הנקובים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  הנדרשת  אחת,  משפטית  ישות  של  תהא  המציע  הצעת 
  הגישה את ההצעה למכרז. המציע אינו רשאי הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות ש המסמכים

זו, בין באמצעותו, באלהיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מה מצעות צעה אחת במענה לפניה 
 בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע. 

 שיש לצרף להצעה מסמכים .4

 : כים הבאיםם, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכלול בהצעתו שני עותקיכל מציע י .א

תוגש   -  עהמצי   י כשהיא חתומה על יד  למכרז זה,  ג'מסמך  הצעת המחיר בנוסח המצורף כ (1
 .במטעפה נפרדת

התשל"ו   (2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  המצורף 1976  -תצהיר  בנוסח  למסמכי    , 
 .למכרז זה ' ד ךמסמהמכרז כ

הוכהצהרה   (3 בעמיד ת  חלצורך  לנלעיל,    .א.3  תנאי הסףת המציע  ' ה  מסמך   וסחבהתאם 
 . למכרז זה

העבודה,   (4 ממזמין  המציע  אישור  עמידת  הוכחת  הסףבלצורך  בהתאם   ,לעיל  .א.3  תנאי 
 . יש להגיש אישורי מזמין בהתאם לנוסח זה בלבד -  למכרז זה 1מסמך ה'לנוסח 

, לצורך  פי של המציעהצהרה בדבר מחזור כספי של המציע ואישור רו"ח בדבר מחזור כס (5
 למכרז זה. 1ומסמך ו' מסמך ו' בנוסח לעיל,.ב. 3 תנאי הסףבהוכחת עמידת המציע  

  , בנוסח או לחבר מליאת המועצהעובד המועצה המקומית ו/הצהרה בדבר העדר קרבה ל  (6
 . למכרז זה 'זמסמך 

מסמך מאת המציע חתום ומאושר על ידי עורך דין בנוסח  בדבר היעדר הרשעות  תצהיר   (7
 . למכרז זה 'ח

 .  למכרז זה 'טמסמך המכרז בנוסח  ה לחשיפת מסמכיהסכמה/ אי הסכמאישור בדבר   (8

ו/או אישור   צעבכל הרכיבים המפורטים בפתרון המותצהיר בדבר זכויות קניין/ שיווק   (9
   .לעיל.ג. 3תנאי הסף  ב, לצורך הוכחת עמידת המציע מיצרן התכנה

  כמו כן, יכללו מסמכי )  למכרז זה  מסמך י'הפתרון המוצע על ידי המציע בהתאם לנוסח   (10
נספח א'    -ענה המציע בטבלאות הכלולות בחלק ג' למפרט הטכני  הפתרון המוצע, את מ

 .כרז(למ

מע"מהעתק  המצאת   (11 שלטונות  מאת  מורשה  עוסק  ומלכ"רים   תעודת  עמותות  )למעט 
מורשה( עוסק  תעודת  לצרף  נדרשות  מפקיד,  שאינן  או  מוסמך  חשבון  מרואה    אישור 

כחוק ספרים  מנהל  הינו  כי  השומה על    ישורוא  השומה  פקיד  מטעם  במקור  מס    ניכוי 
 .()מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח

מספרי הרשם   ותהגשת ההצע האחרון לתאגיד, יצרף פלט עדכני למועד    הינום המציע  א (12
מות פרטי  ל המציע, וכן אישור עו"ד/ רו"ח לאישהרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית  

 גיד.  התאגיד, זכויות החתימה של התא

 (. בלבד מועצהה מאתר)קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז  (13

אכן נעשו כאלו, כשהם חתומים  , ככל ש מועצהו בידי הת שהוצאעותק ממסמכי ההבהרו (14
 בידי המציע. 

כל מסמכי המכרז בשני העתקים, מקור וצילום, חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע   (15
 עמוד.  בכל
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למכרז    'אי  מסמךכ   ורטת גם ברשימת המסמכים המצורפתרשימת המסמכים הדרושים במכרז מפ
 שו את מספריהם ברשימת המסמכים. ים שיוגי המסמכבעל המציע לסמן על ג .זה

לעיל  ,יובהר .ב המפורטים  האישורים  ו/או  מסמכים  צירוף  אי  בסיס   עלול,  כי  פסילת  ל  לשמש 
 ע"י ועדת המכרזים.  ההצעה

 

  נדרש ,  מוגבל  תוקף  בעלי  הינם   דלעיל  רטים פוהמ מסמכים  ה  בו   מקרה  בכל  כי,  במפורש  בהרמו .ג
 .  העניין  לפי, ההארכה/החוזה  תקופת כל במשך ן וכ ההצעה  הגשת במועד תקפים יהיו אלו  כי

הזכות  מועצהל .ד הבלעדי,לפנות  שמורה  דעתה  שיקול  פי  על  מהמציע    ,  ולדרוש  פרטים  לחקור 
ו הצעתו  בדבר  כל  להוהבהרות  ו/או  ציג  כישמסמך  מידע  להוכחת  נידרש    סיונו ישירותו, 

הפיננסית   מומחיותו,  , המקצועי נ  איתנותו  השירותים  לביצוע  המכרזוהתאמתו  "ב  וכיו  שוא 
את מלוא    מועצההמציע יהיה חייב למסור ל.  , אף אם לא צורפו על ידו להצעה)לרבות המלצות(

המציע יסרב למסור  ת דעתה. במקרה בו  המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנח
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף    מועצהרשאית ה  , הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור  ,ךמסמ

   סול את ההצעה.פל

 והצהרות המציעאופן הגשת ההצעה  .5

דו   .א הינו מכרז  כי המכרז  לב המציעים  בין מעטפות ההצעה    -תשומת  יש להפריד  כן  ועל  שלבי 
 י המכרז, כמפורט להלן. הכספית ליתר מסמכ

ג'    -מציע  הצעת המחיר של ה .ב יירשם: "מסמך  פומבי מס'   למכרז תוכנס למעטפה עליה   מכרז 
למעטפה  "כספיתהצעה    -  2202/7 יוכנסו  הכספית,  ההצעה  ללא  המכרז,  יתר מסמכי    נפרדת . 

אחת  פה  ט. שתי המעטפו יוכנסו למע "מסמכי המכרז  -  7/2022  מכרז פומבי מס'  עליה יירשם: " 
 ". 7/2022 מכרז פומבי מס'המילים: "  ליהע

המציע. של  הכספית  להצעה  הקשור  פרט  כל  המכרז  מסמכי  במעטפת  לכלול  אין  כי    יובהר, 
ההצעה קבצי  בין  הפרדה  לוודא  עליו  מגנטית,  במדיה  גם  מסמכים  יגיש  והמציע   במידה 

 הכספית ליתר מסמכי המכרז.

 . ל עלולות להיפסלהצעות שלא יוכנסו למעטפת המכרז כאמור לעי

כמפורט    לאספקת כל השירותים נשוא המכרזהתמורה המבוקשת על ידו  ת  א  על המציע לציין .ג
חודשי כולל למתן השירותים    מחיר, באופן של הצעת  המציעטעם  המחיר מהצעת    -  מסמך ג'ב

 .לא כולל מע"מ  . הצעת המחיר תוגש בשקלים בלבד,למועצה

מחירתשומ נקבעו  ג'  במסמך  כי  המצעים  לב  מקסימוםת  הצעה   -  ומינימום  י  להגיש  אין 
  או המינימום   מחירי המקסימוםמ  שתחרוגהצעה    -  או המינימום  חירי המקסימוםממ  חורגתה

 .תיפסל על הסף ולא תידון

וייחתמו על  חההצעה תוגש, באמצעות חתימה על החוזה ועל נספ .ד יו, המהווים לאחר שימולאו 
 "(. ההצעהע )לעיל ולהלן: "של המצי את הצעתו די מורשה החתימה של המציע,י

פיהם   .ה על  הנדרשות  וההשלמות  הנלווים  הנספחים  כל  בצירוף  והחוזה,  המכרז  תנאי  הזמנה, 
 "(, הינם הנוסח המחייב את המציע. מסמכי המכרזביחד: ")להלן, 

דף באמצעות הגורם המוסמך  בשולי כל  על צרופותיו,    מכרזעל המציע לחתום על כל מסמכי ה .ו
ה מטעם המציע(. ככל שנדרשת חתימה של  המציע ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימלחתום בשם  
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ים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה  יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכ
 הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.

 

במ .ז והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  וא הגשת  כהצהרה  כמוהם  היכרז  פרטי  שכל  מכרז  שור 
כל  בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  כרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע  ומסמכי המ

ז ובכלל  והעובדות  הפרטים  ההנתונים,  מהות  הנדרשים    ות, שירה  התנאים  כל  את  ויודע  מבין 
 והסכים להם בהתאם להצעתו.   שירותלביצוע ה

ההצעהכ הגשת  כן,  היד  מו  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  והסגולות  כמוה  הכישורים  יעות, 
להמקצועיות   הדרושים  השירות  והאחרות  המכרז,  מתן  התנאים  נשוא  בכל  עומד  הוא  כי 

דלע  האמורים  ליל,  המקדמיים  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  ה  ספקוכי  נשוא  את  שירותים 
    הכל כמפורט במסמכי המכרז. - המכרז 

מטע .ח ההצעה  תנאי  הגשת  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  על  ם  לרבות  מסמכיוהמכרז,   ,
 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

ו/או למחוק  ככל שנדרש(    מעט )ל  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף יובהר כי   .ט
  מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים 

ו/או  ו/או השמטה    ת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגותובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחר
ת  ציע במכרז, רשאישנעשו על ידי המ  "("הסתייגויות תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן:  

 : מועצהה

 לפסול את הצעת המציע;   (1

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

 טכני בלבד; ות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם ראל (3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר   (4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.  

דעת   לשיקול  נתונה  הנ"ל  האפשרויות  בין  אם  מועצהה ההחלטה  ה ת.  לפי    מועצהחליט  לנהוג 
בס"ק   המנויות  האפשרויות  ל4)-(2)אחת  להסכים  יסרב  והמציע  לעיל,  רשאי ההחלטת (  ת  , 

   לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. מועצהה

למ  הצעהה .י המציע  על  למכרז.  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  כמפורט  תוגש  הצעתו  לא 
( וכן כל  ' לחוזהא נספח  )   הטכנימפרט  ה)מסמך ג'(,  פס ההצעה  טוחוזה,  ה דלעיל ולחתום על גבי  

על    PDFוהעתק נוסף בקובץ    )מקור וצילום(  חיםקשי  בשני העתקיםנוסף בו הדבר נדרש,  מקום  
גבי המדיה המגנטית(  על  גם  הכספית  לוודא הפרדת ההצעה  )יש  מגנטית    סמןל  כןו,  גבי מדיה 

רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה  יבראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת
 ההצעה.   פסילתלהביא ל

פ .יא כל  על  בתוקפה  תעמוד  שתוגש  הצעה  למ כל  וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  יום    90שך  רטיה, 
את  תהיה רשאית לדרוש מהמציע, להאריך    מועצההמהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.  

יום נוספים ובמידה שינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, עד לתום    90למשך    צעתוהתוקף  
ובתוספת  הליכים משפטיים   תום    30אלה  עד  או  להגשת  י  180יום  מים לאחר המועד האחרון 

לפי המאוחר מביניהם. מציע שיסרב להארכת תוקף הההצעות ייחשב כמציע שחזר בו  צעתו,   ,
רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים  יה תה  מועצה מהצעתו וה

  ף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור, הייתה כאמור, וזאת א  ההצעהלבקשתה להארכת תוקף ה 
 . הצעה עדיפה
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פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל  -המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על .יב
 לביצוע ההתקשרות.  פי דין-הרישיונות הנדרשים על 

 שאלות הבהרה .6

י התאמה  שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או א  .א
,  גב' ציפי וקנין לידי    ל במקביתייגות או פניה אחרת יש להעביר  בין מסמכי המכרז ו/או כל הס

גב' אורית  לידי  ו  zoran.muni.il-vaknin@kadimaבאמצעות דואר אלקטרוני    גזברית המועצה
,  orit@foresee.co.ilרוני  ת דואר אלקטבאמצעו   כיועצת מקצועית חיצונית,המשמשת    ,פרימוב

ות. יובהר  . לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחר 12:00עד השעה    19.7.2022עד לא יאוחר מיום  
רשאית,   המועצה  דעתהכי  שיקול  המועד    לפי  לאחר  הוגשו  אשר  שאלות  על  להשיב  הבלעדי, 

 . הנקוב הנ"ל

  הפניות .  מכרזה  ושם  מספר,  עמו  קשר  תליציר  טלפון,  המלא  שמו  את  הפונה  יציין  בפנייתו .ב
 :להלן  כמפורט טבלה של במבנה, בלבד Word קובץ  של ובפורמט בכתב  תשלחנה

 המכרזי ונטי במסמכהסעיף הרלו להבהרה יגות/בקשהשאלה/הסתי מס"ד

1.   ________________  ____ 

ות או  תהא סופית. כל פירושים, הבהרו   מועצהנט של הבאתר האינטר  תפורסם  מועצה תשובת ה .ג
ו/ בע"פ  שניתנו  המהסברים  מלבד  אחר  גורם  ע"י  מי    ועצהאו  למתן  ו/או  ידה  על  שהוסמך 

יחייבו את    תשובות ביחס למכרז, ק בלתי נפרד  הווה חלהנ"ל ת  ועצהובת המתש  .מועצההלא 
החתימה   מורשה  ידי  על  חתומה  כשהיא  להצעתם,  המצעים  ידי  על  ותצורף  המכרז,  מתנאי 

 מטעמם.

התש .ד בקבלת  המובה  איחור  מטעמ  ועצהמצד  מי  קבלתה  ה ו/או  אי  המציע    ,או  את  יזכו  לא 
הצעתו יהיה    כרזים ודיןבהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המ

 .ועניין דברכל הצעה אחרת לכל כדין 

לעיל,   .ה לפגוע באמור  מיוזמתהזכות    מועצהשמורה למבלי  ו/או    הליתן  הבהרות לאמור במכרז 
או לערוך בו שינויים, עד למועד הגשת ההצעות ולמציעים לא תהא כל  /ויות שנפלו בו ולתקן טע

כך.   בגין  בכתב  טענה  והודעה  שינוי  הבהרה  /בדבר  באתכאמור,  או  האינטרנטתפורסם  של    ר 
 .  המועצה

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח    מועצהכמו כן, ל .ו
זה  ים  ביטוח ה  נספח  בנספח  המפורטים  הביטוחי  הכיסוי  לחוזה(,ג)נספח  ודרישות  בכפוף    ' 

ה של  הביטוח  יועץ  ע"י  אלה  שינויים  הביטשהבקשה  כל  וכ  מועצהלאישור  בנספח  וח  לשינוי 
המציעים  עים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינויים מנספח הביטוח.  תידחה, על המצי

וקיבלו   וח המפורטות בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם,מצהירים כי העבירו את דרישות הביט
ביטוחים ע"פ דרישות הביטו  ואישור קיום  ביטוח  פוליסות    ח המפורטות את אישורם להפקת 

ידוע להם כי אם לא עמד הזוכה בהתחייבותו זו, תהייה  הירים המציעים כי  בנספח זה. כ"כ מצ
על מהצעתו,  נסוג  כאילו  הזוכה  את  לראות  רשאית  תנאי    המועצה  ע"פ  מכך  המשתמע  כל 

    .ההזמנה להציע הצעות ותנאי ההחוזה

חלק   .ז יהוו  זה  בסעיף  כאמור  שניתנו  תיקונים  הבהרות,  המכתשובות,  )להלן:    רזממסמכי 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .  "(הבהרותמסמכי  "

ה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין  המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקר 
 עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר. 

mailto:vaknin@kadima-zoran.muni.il
file://///FSRSQL1/Odlight_6642/Docs/(30553)קדימה-צורן%20(מכרזים)/(30553_0)קדימה-צורן%20(מכרזים)/מכרזים/2022/מכרז%20ליבה/orit@foresee.co.il
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או לפרטים כלשהם בקשר לפרט כלשהו    חוסר ידיעהל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או  כ .ח
ה מ ו/או  המכרז  מופיע    חוזהפרטי  שאינו  דבר  ו/או  נספחיו  המכרזעל  תתקבל  במסמכי  לא   ,

המציע  הצעת  הגשת  מביניהם,  א/ו  לאחר  המוקדם  לפי  הצעות,  להגשת  המועד  תום  לאחר  ו 
ע ובחוזה,  במכרז  והאמור  התנאים  לכל  המציע  מסכים  הצעתו  הגשת  נספחיו  ובעצם  ל 

   .במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה צהמועלהתקשרותו עם הו

 התמורה .7

השירותים .א מתן  והחוזה  תמורת  המכרז  מכוח  התחייבויותיו  כל  לביצוע  הזובכפוף  יקבל  וכה  , 
קבועה  תמורה יד  חודשית  על  שהוגשה  המחיר  להצעת  למכרז   מסגרתב  ו בהתאם  ג'    מסמך 

 .  "(התמורה)להלן: "

ירותים הכלולים  ציע לבצע את כל השוה התחייבות של המ ו למכרז מה  הגשת הצעהיובהר, כי  
יהיה זכאי לכל תמורה    והזוכה מתחייב לבצעם באופן מלא, במחירי הצעתו ולא  הטכני,במפרט  

     .טכניהכלולים במפרט הספת בגין ביצוע שירותים  נו

כי    מובהר .ב בגין    המהוו   התמורהבזאת,  וסופי  מלא  כל    תללכו ו  שירותיםה  ביצועתשלום  את 
על פי תנאיו    חוזהבביצוע ה הכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא   לליות,דות ובין כ, בין מיוחההוצאות

נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי  בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע  
"י דין  על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפוכיו"ב.    , אישורים רכב, ביטוחים

 . העצמוישולם על ידי ה אשר

ה  מובהר כן   .ג כי  רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים    מועצהבזאת, 
להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר  ו  להזמין חלק מהשירותים בלבד ו/א ו/או  

ה רשאית  כן,  כמו  ולתקציבה.  לצרכיה  דעתה,  לשיקול  בהתאם  הכל  את  צע  לב  מועצהיותר, 
ולזוכה לא תהא    ובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניהעות עבאמצ  םותים או חלקהשיר

 . כל טענה בגין כך

 מועצהה בדיקת ההצעות על ידי  .8

הדיון בה .א ה בעת  לבחירת המציע    מועצהצעות תהיה  שיקולים  של  רחבה  להפעיל קשת  רשאית 
המקצו יכולתו  ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  לרבות,  המצ הזוכה  של  הארגונעית  יכולתו  ית  יע, 

הציו  אינה  והכלכלית,  והיא  לנכון  שתמצא  כפי  אחר  נימוק  או  שיקול  כל  וכן  שברשותו  ד 
 . כל הצעה שהיא מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או

במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל    הלפנות לפי שיקול דעת  ה על זכות  תשומר  מועצה ה .ב
)כולם או חלקם(  אי בהירויות  הם או בכדי להסיר  בל הבהרות להצעותי על מנת לק   המציעים 

שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות  
 אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז. ו/או 

 

ית ו/או  צעה גירעונ למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה ה .ג
כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם    ספק הי התחייבויות  מעלה חשש לאי מילו הצעה אשר  

 להוראות דיני עבודה.  

של   .ד אומדן  הוכן  זה  " למכרז  )להלן:  ההתקשרות  ההאומדןשווי  זכותה    מועצה"(.  על  שומרת 
מכרז הצעה  אם הוגשה ללפסול הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף, ואף  

לפסול הצעה בשל    מועצהאחת בלבד לדיון. ככל שיוחלט על ידי הד או שנותרה הצעה  אחת בלב
תנ  ולא  ההצעה  תיבחן  לא  מהאומדן,  חורגת  אחר  היותה  מקום  בכל  האמור  אף  על  כלל,  וקד 
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נה מצדו של מציע על כך שהצעתו עומדת בדרישות המכרז, אם במכרז זה. לא תישמע כל טע
 ר מהאומדן הכספי. היותה חורגת כאמו נפסלה בשל היא

וסעיפי    ת רשאי  מועצה ה .ה לתנאי  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  בהצעה  כלל  להתחשב  לא 
 עת הערכת ההצעה כראוי. ונ מ מועצההמכרז, באופן שלדעת ה

רשאיתכן   .ו ההא  לגבי    מועצהת  שונים  ומגורמים  מיועצים  דעת  חוות  ולקבל  בדיקות  לערוך 
ה ו/או  כהמציעים  לרבוצעותיהם,  חלקם,  או  השירוולם  לטיב  ביחס  ו/או  ת  לניסיונם  ו/או  ת 

 ביחס ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים.  

את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית    הלעצמ  תשומר  המועצה .ז
ידו, ל על  וטיב מתן השירותים  ל  מועצהעל טיב עבודתו  על    כתסומ  המועצגוף אחר אשר האו 

ההחלטה   מתן  לפני  פה  בעל  ו/או  בכתב  טיעון  זכות  למציע  תינתן  אלה  במקרים  דעתו.  חוות 
 .מועצה הבלעדי של ה   הדעתפוף לשיקול הסופית, וזאת בכ

בפלילים    ה לעצמ  ת שומר  מועצה ה .ח הורשעו  מבעליו,  מי  או  הוא,  אשר  מציע  לפסול  הזכות  את 
( השנים7בשבע  האחרו האחרונות    (  למועד  ב שקדמו  ההצעות,  להגשת  בטחון  ן  נגד  עבירות 

העונשין, תשל"ז חוק  פי  על  ו/או  של אד1977-המדינה,  רכושו  נגד  ו/או  של אדם  גופו  כנגד  ם , 
ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז  

ת לעצמה  כאמור. כן שומרליכים בגין עבירה  לים נגדו ה ו, ו/או אשר מתנהזה אשר לא התיישנ
כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות משפטיות  את    מועצהה הזכות לפסול מציע אשר עומדות 

 שפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.  ו/או הליכים מ

 

ועד בין היתר,    ת המכרזים,החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
ות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את  בהשלכות של ההרשע  בהתחשב

 השירותים נשוא המכרז כנדרש. 

 ות צעההבחינת שלבים ב .9

עה שהוגשו על ידי  מסמכי ההצ  ו בדקיזה י  : בשלב ההצעה בתנאי הסףבדיקת עמידת    -שלב א' .א
עומ שההצעה  לוודא  מנת  על  מציע  הכל  בתנאי  יי.  סףדת  כן,  זכמו  בשלב  ל  ש צירופם  ה  בדק 

להצעה.  המסמ הנדרשים  עלולכים  כנדרש,  המסמכים  צירוף  אי  כי  לפסילת    יובהר,  להביא 
 הסף כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות. שר יעמדו בתנאיאך ורק הצעות א. ההצעה

 :מהציון הסופי 70% - הקת איכות ההצעבדי -שלב ב'  .ב

  שתורכב "(  המקצועיתהועדה  )להלן: "ההצעה תמנה המועצה ועדה מקצועית  וד איכות  לצורך ניק
אשר תנקד    מם,שלושה חברים: מנכ״ל המועצה, גזברית המועצה ומנמ״ר המועצה ו/או מי מטעמ

 לן:בהתאם לאמות המידה המפורטות להנקודות(  70)עד  את איכות ההצעות 

 משקל אמת המידה  אופן הניקוד מידה אמת ה 

א שביעות רצון ממליצים  1 ה'  במסמך  לפרט  המציעים  ת  על 
של   הקשר  חמישה  פרטי  לפחות 

לשלושה  ממליצים.   תפנה  המועצה 
שפורטו   הקשר  אנשי  מבין  ממליצים 

 יע במסמך ה' למכרז. על ידי המצ

המציע   את  לדרג  ידרש  ממליץ  כל 
של   אח  10  -  1בציון  ד  בכל 

 ם הבאים: מהפרמטרי

רצון  .  1 שוטשביעות  ף  מטיפול 

 נקודות  25
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 בלקוח. 

ה  .2 פיתוחים  איכות  לצורך  מענה 
 .נוספים

לדרישות  .3 מקצועי  מענה  מתן 
 לקוח. ה

איכות  4 הטמעת  .  פרויקט  ניהול 
פרויקט   אצל הלקוח ואיכותהמערכת 

 . הההסב

יהיה   זו  מידה  אמת  בגין  הציון 
הממוצע   הציון  למשקל  בהתאם 

ביחס10)מתוך   המי  (  דה  לאמות 
 ת לעיל. המפורטו

 לדוגמה:  

 . 9 - 1מידה ין אמת ציון בג 

 . 8 - 2ציון בגין אמת מידה 

 . 7 - 3ציון בגין אמת מידה 

 . 6 - 4ציון בגין אמת מידה 

 . 7.5 - ציון ממוצע

ז מידה  אמת  בגין  משוקלל   -ו  ציון 
18.75 (25 *0.75 .) 

כי   לוודא  המציעים  באחריות 
ידם   על  שיפורטו  במסמך  הממליצים 

ם בשירותים שניתנו  מכרז בקיאיה' ל
ידם שלהם    על  הקשר  פרטי  וכי 

 ים. נכונ 

ניקוד   לגרוע  רשאית  תהיה  המועצה 
להשיג   יהיה  ניתן  לא  בו  במקרה 
סביר   ניסיונות  מספר  לאחר  ממליץ 

ע ו/או  ו/או במקרה בו הממליץ לא יד
יסרב לנקד את המציע בחלק מאמות  

 המידה או כולן. 

לשיק  בהתאם  דעתה  המועצה,  ול 
לאילו ממליצים מבין    לעדי, תבחרהב

לפנות  אלו   ה'  במסמך  שפורטו 
 בלת המלצה.  לק

ה  2 דעת  ועדה  חוות 
מהפתרון    תהמקצועי 

 המוצע והצגתו 

הוועדה המקצועית תנקד את הפתרון  
המצי ידי  על  בהתאם המוצע  ע 

על   שהוגשו  המוצע  הפתרון  למסמכי 
למכרז   הפתרון  ידו  להצגת  ובהתאם 

 ועצה.במשרדי המ ידי המציע על

ינוקד  המוצע  בהתאם    הפתרון 
 :למפורט להלן

45 
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חמישה  1 בחינת  רוחביים  .  תהליכים 
עיקריים  מערכות(    5עד    -  )חוצי 

תהליך   לכל  נקודות    25  -נקודות 
 בסה"כ. 

הפתרון.  2 הפת  שלמות  רון  והתאמת 
הוועדה    -  מפרט השירותים  לדרישות

האם   תבחן  שלם  המקצועית  הפתרון 
מקצה  ונותן   בהתאם מענה    לקצה 
 לצורך.

מדגמ בדיקה  במהלך  תתבצע  ית 
הפתרון    ההדגמה מסמכי  פי  ועל 
זה    המוצע בהקשר  שאלות  יוצגו  וכן 
 נקודות בסה"כ.  10  -  לספק

יובהר, כי הפתרון המוצע צריך לכלול  
המו לכל  הכלולים  התייחסות  דולים 

 במסמכי המכרז. 

הועדה  .  4 חברי  התרשמות 
הפתרוןמידידות המוצ  יות    -  עהשלם 

 נקודות בסה"כ.  5

של חברי הועדה  התרשמות כללית  .  5
 נקודות בסה"כ.  5  -מהפתרון המוצע  

המקצועית   הועדה  מחברי  אחד  כל 
למפורט   בהתאם  ההצעות  את  ינקד 
ינקדו   הועדה  חברי  כי  יובהר,  להלן. 

ההצ רשאים את  הם  אך  בנפרד,  עות 
התייעצות   לאחר  ההצעות  את  לנקד 

 .  בניהם

 

 70 "כ סה

 

 כות ההצעות(לדירוג אי 2)אמת מידה  הצגת הפתרון המוצע

בהתאם לנוסח מסמך  ידם  על המציעים לפרט את הפתרון המוצע על    :מסמכי הפתרון המוצע(  1
ך י'  מידם על גבי מסמך שונה ממס  י' למכרז זה. המציעים רשאים להגיש את הפתרון המוצע על 

יובהר כי לא תתאפשר השלמת מסמכים    -מסמך י'  המפורטים בובלבד שיכלול את כל הפרטים  
 שיוגשו על ידי המציע. לפרטים שלא נכללו במסמכי הפתרון המוצע ביחס 

למפרט   ג'  בחלק  הכלולות  בטבלאות  המציע  מענה  את  המוצע,  הפתרון  מסמכי  יכללו  כן,  כמו 
 נספח א' למכרז.  -הטכני  

המוצע(  2 הפתרון  ה הצגת  את  יציגו  המציעים  המוצ:  ב פתרון  ידם  על  הצגת  ע  המועצה.  משרדי 
כחמש  משך הצגת הפתרון הינו    שיקבע על ידי המועצה, בתיאום עם המציע.הפתרון תערך במועד  

 שעות. 

ׂ   On-Line  -יובהר, כי במסגרת הצגת הפתרון על המציעים להציג את המערכת המוצעת עצמה  
גת המערכת, לרבות  ש לצורך הצם לכל הדרו(. על המציעים לדאוג בעצמPower Point)ולא מצגת  

 .  שיוספקו על ידי המועצה( קרן ומסך )למעט מ 'ווכ אמצעי מחשוב, 
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מעבר לשלב הבא של בדיקת ההצעות, קרי: פתיחת מעטפות ההצעה הכספית, הינו ציון סף ל
 נקודות אפשריות(. 70נקודות מתוך  56קרי,  רי )לפחות מסך ניקוד האיכות האפש 80%

 :נקודות מהציון הכולל(  30) המחירהצעת קת  בדי - 'גב של .ג

  המציעיםאותם  פתחו מעטפות ההצעה הכספית של  יי   ,ת ההצעותרק לאחר בדיקת איכו (1
 .  מוראשר עמדו בציון הסף ביחס לרכיב האיכות כא

 לביצע השירותים.   המוצע על ידו  החודשי מחירב( מסמך ג'נקוב בהצעתו )על המציע ל (2

הזול ה (3 המחיר  תזצעת  ביותר  לניקוד  ה  ) כה  המחיר  הצעת  בגין  ויתר    30המלא  נקודות( 
 אליה בהתאם לנוסחה הבאה:  יקדו באופן יחסההצעות ינו

C=  %*30 A/B 

 הסבר:

A -  .המחיר הנמוך ביותר מבין המציעים 

B - .המחיר הנבחן של המציע 

C - עציון המחיר של המצי . 

שוקלל של ההצעות יהיה חיבור ציון האיכות עם ציון המחיר של המציע. ההצעה בעלת  ן המהציו .ד
 . רז כזוכה, בהתאם להוראות מכרז זההציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכ

ש  .ה הסופי  המשוקלל  הציון  בין  שוויון  של  התהצעות,  ל  יינתןבמקרה  רשאית  פי  מועצההיה  על   ,
הצבעה על ידי חברי  ות הנ"ל, בדרך של  ההצעות הזהקרב  ה מזוכשיקול דעתה הבלעדי, לבחור ב

המכרזים ל  ,וועדת  יותר  מתאים  הינו  לדעתם  אשר  המציע  השירבהצעת  מטעמים    ותיםמתן 
בניסיון ו/או  הצעתו  בתנאי  הפיננסית  ו/או  באמינות  ו/או  הקשורים  ו/או    ו/או   באיתנות  בכושר 

ההצעה הסופית אשר תקבל את  אשר  , כהותביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הז
    .להלן, העדפת עסק בשליטת אישה 10סעיף הוראות וזאת בכפוף ל תיבחר מרב הקולות בהצבעה

 העדפת עסק בשליטת אישה .10

מס'   )תיקון  )א(  המקומיות  המועצות  צו  של  הדרישות  על  העונה  מציע  התשע"ו 2על   ,)-2016  
בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה,  ידוד נשים  יין ע, לענ "(התיקון לצו המועצות המקומיות)להלן:"

-כרזים, התשנ"בב' לחוק חובת המ 2אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה בהתאם לסעיף  
, במקרה  1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל( לתוספת הרביעית  1)ה22. בהתאם לסעיף סעיף  1992
יבו   כי  הוועדה  מצאה  התוצאות  שקלול  להמלאחר  בש  מידה  ליץ  מן  אותה  ואחת  הצעות  שתי  על 

עת  ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה ב
 ., אישור ותצהיר כאמורהגשתה

 "כשיר שני" .11

בדירוג    ותהבא   ןהינ  יהםת ו, שהצעאו שניים  זים תהיה רשאית לבחור במציע אחדועדת המכר .א
ו הכשיר השני ו/או הכשיר  רבי. ככל שסוכ"כשיר שלישי"  "ר שניכ"כשילאחר ההצעה הזוכה,  

שניהשלישי ככשיר  לשמש  שלישי  ,  כשיר  ל  מועצהה  ,ו/או  רשאית  במציעתהא    ים בחור 
 וכך הלאה. לאחריהם ש מות במקו ודורג  יהםתושהצע

צו    ןבתוקפ  ויעמד  ו/או הכשיר השלישי  כשיר השניה  של  םצעתה .ב עד תום חודשיים מיום מתן 
מועד שנקבע כמועד האחרון להגשת  י ולכל היותר עד שנה אחת מזוכה המקורודה ללת עב התח

למכרז,   מביניהםהצעות  המוקדם  הצורךלפי  במידת  יתבקש .  אם  ה  ו,  ידי    כו יארי   מועצהעל 
 לתקופה נוספת.   םיהת ואת תוקף הצע ו/או הכשיר השלישי הכשיר השני
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על   .ג להכריז  רשאית  המכרזים  השני  ועדת  השלו/א הכשיר  בו זכישי  ו  מקרה  בכל  במכרז    וכה 
עמו,    המקורי  הזוכה שיבוטל החוזה שנחתם  או  חוזה  עמו  ייחתם  או שלא  בו מהצעתו  יחזור 

 . , זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישהיא מכל סיבה 

על   .ד מתאימה  שניהודעה  ככשיר  מציע  של  שלישי  בחירתו  ככשיר  שידורג   ו/או  למציע    תישלח 
 .  ו כאלו, ככל שידורגבהתאם

אם לא תתקשר עמו במהלך    מועצהו השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי השני ו/אר השילכ .ה
עם   זו, לרבות הארכותיה. התקשרות  נתונה לשיקול דעת התקופה  בלבד    מועצההכשיר השני 

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

 זכייה הודעה על  .12

 תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.    צהמועה .א

למכרז  ייהזוכה   .ב המצורף  החוזה  על  לחתום  נספחיו  דרש  לעל  חתום    כשהוא  מועצהולהחזירו 
   לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  מועצהימים מתאריך הודעת ה 7דין, תוך כ

ל    הזוכה .ג ות  הפעולויבצע את    את המסמכים הבאיםחוזה,  עד למעמד חתימת ה   מועצהימציא 
 : אותהב

ח (1 ביטוחאישור  חברת  מאת  פי    תום  על  בחוזה  כנדרש  הביטוחים  עריכת  על  מטעמו 
   (.לחוזה  'גנספח ) נספח הביטוחב  המפורטים  םהתנאי

בנקאית ע (2 ביצוע    חתומה  רבות  הזוכה להבטחת  החוזה   התחייבויות  וביצוע    בתקופת 
המכרז נשוא  ושבעה)₪    00057,בסך    השירותים  בנוסח ח" שאלף    חמישים    ' בנספח    (, 

   .צורף לחוזההממדויק  ב

בתוך   .ד הנ"ל,  המסמכים  בצירוף  החזירו  ולא  החוזה,  על  לחתום  שנדרש  בו    7זוכה  מיום  ימים 
לבטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד  רשאית    תהא  מועצה, הזכייתו כאמור לעילהודע לו על  

 . מועצה אחר שיעמוד לזכות ה

ה .ה תהא  כן,  מ  מועצהכמו  כלרשאית,  לתת  או    בלי  מציע  הודעה  עם  בחוזה  להתקשר  התראה, 
אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי  

 עם מציע אחר במקומו.    מועצהקב התקשרותה של הע

י עם מציע אחר    מועצההתקשרה ה היה הזוכה חייב לשלם  בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, 
ההפ  עצהמול ה  הכספי   רשאת  ידי  על  שנבחרה  ההצעה  הוא,    מועצהבין  הצעתו  למשך  לבין 

הראשונים   ההתקשרות  חודשי  כדי  באמואין    .האחרהמציע    עם    המועצהל  ששלושה  לעיל  ר 
כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל    מועצה לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

   ת הצעתו למכרז.ציע עם הגשעל עצמו המ
יידרש לספק את השירות    הזוכה .ו ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה  במכרז  רק לאחר 

ה  ע"י  הנדרמועצהומאושרת  השירותים  לביצוע  יידרש  הזוכה  המנהל  .  להנחיות  בהתאם  שים 
 הכל כמפורט במסמכי המכרז.    מועצהצון הולשביעות ר

מ  מועצה ה .ז וה  ,לא התקבלה   ציע שהצעתותודיע בכתב לכל  מציע לא יהא  על אי קבלת הצעתו 
איננה מתחייבת למסור פרטים    מועצה. כמו כן, ה מועצהל פיצוי או שיפוי כלשהם מהזכאי לקב

כלש  הצעה  קבלת  לאי  נימוקים  ככל  או  אלא  שנתקבלה,  ההצעה  על  פרטים  למסור  או  הי 
 תה דיני המכרזים.שמחייבים או
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 נוספיםהשירותים ותנאים  הזמנת .13

והיקפה, מותנים בקשרההת .א ידי  ות עם הזוכה  על  , בצרכים מועצההקיומו של תקציב מאושר 
ה של  משרדי    מועצההמשתנים  מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן 

 שישנם.   ו מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל הממשלה א 

ו כל האישורים  שירותים ו/או לא יתקבלר לרכישת התקציב מאוש  מועצהבמקרה בו לא יהיה ל
ים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא  התקציבי 

אש השירותים  של  חלקם  למציעים  יינתנו  תהיה  ולא  תקציבית  הרשאה  בגינם  נתקבלה  לא  ר 
 ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.  

להג  מועצהה .ב היקרשאית  את  בדיל  השירותים  ל  50%-באו    25%-ף  המועצות  בהתאם  צו 
 . ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  1950  -, תשי"א המקומיות

  שירותים , או להעביר לביצועו  שירותים כלשהםלביצוע הזוכה  רשאית כלל לא להעביר  מועצהה .ג
  לא   ספק, ולמועצהל פי צרכי העת ועמעת ל,  תיםו/או להזמין חלק מן השירו  בהיקפים משתנים

 היו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך. י

להחליט    מועצהה .ד ו/או  לבטל את המכרז  או חלקםרשאית  בעצמה את השירותים  ו  ו/א   לבצע 
ו/או    מועצהחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הלה

  מועצה לטוריים רלוונטיים. הו/או עקב שינויים רגו   מועצהשות השיעמוד לר  בהתחשב בתקציב
שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל  

 ירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל עליה.    ו/או לרכוש את הש

היקפו   .ה הוגדל  או  היקפו  הוקטן  או  המכרז  ביבוטל  נדחה  ו/או  או  סיבה  צועו  מכל  ממנו,  חלק 
לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו    יא, לא תהא למציע ו/או שה

זכא יהיה  לא  הזוכה  ו/או  והמציע  כאמור,  שינוי  נזק  כל  ייערך  ולא  וסוג  מין  מכל  לפיצוי  י 
 בתמורה שתשולם לו.  

ה  .ו השירותים   מועצה החליטה  מן  חלק  ביצוע  את  לדחות  ו/או  בלבד  השירותים  מן  חלק    לבצע 
בשינויים  הצעתו,  בסיס  על  חוזה  הזוכה  עם  ייחתם  יותר,  מאוחר  בנסיבות    למועד  הנדרשים 

על   המועצהעניין. ה לפ  שומרת  ורסם מכרז/יזכותה  נפרדים  נוספים לביצוע חלק השירותים  ם 
 בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל.  םשהזמנת

ה .ז שומרת  כן,  יותר  מועצהכמו  מאוחר  מועד  בכל  מהזוכה,  להזמין  זכותה  חלקי  על  את   ,
ביצו בתחילת  הוזמנו  לא  אשר  כזה  השירותים  במקרה  כאמור.  נדחה  וביצוען  השירותים  ע 

 צעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. דחו במחיר השירותים שנ םאת אות הזוכה לבצעמתחייב 

מתן    מועצהה .ח לצורך  יועסקו  אשר  העובדים  פרטי  בדבר  אישור  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא 
רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המספק את    מועצהה, וכן תהא ההשירותים נשוא מכרז ז

 תה המלא. לשיקול דע  בעובד אחר, בהתאם מועצה השירות עבור ה

 שונות .14

לא    בזה,  מובהר .א זוכה,  לרבות  מציע,  לכי  כלפי  רשאי  בדרישות  או  בטענות  בתביעות,  בוא 
עיכוב  מועצהה כל  בגין  ו/או  ,  חוזה  על  ,  השירותיםסקת  פהו/או    שירותיםההזמנת  בחתימה 

על ידי  זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו,  
 לשהם.שלישיים כ ע או צדדיםמצי
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חוזה ו/או  ה כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .ב
על  ז  עבודהשירות/הפסקת   מוותר  והוא  קבועה,  או  טענה,מנית  כלפי    כל  תביעה  או  דרישה 

 עקב כך.   מועצהה

ת  לצו המועצו)ט(  22קנה  , ולת1993  -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בהתאם לתקנה   .ג
תשי"א  המקומיות   כי   סבור   אשר   מציע .  הזוכה  בהצעה  לעיין  לבקש  רשאים  מציעים  1950  -, 

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

  סוד "  להיחשב  יכול   אינו  ההצעה   מחיר  כי ,  יובהר.  למסמכי המכרז  ' ט  במסגרת מסמך   "(מסחרי
  ל כ  לחשיפת  הסכמתו  שנתן  כמי  יוחזק  ,בהצעתו  חסויים  חלקים  יציין  שלא  מציע  ".מסחרי
  זכו   שלא   מציעים   בפני   להציג   רשאית  המכרזים   ועדת,  לעיל  האמור  אף   על .  הצעתו  מסמכי
  ההחלטה .  מקצועי  או  מסחרי  סוד  מהווים  אינם  לשיטתה  ראש  ומידע  ךמסמ  כל,  במכרז

 . בלבד המכרזים ועדת  דעת לשיקול  מסורה בהם העיון בעניין הסופית

ע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד  המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמצי .ד
ל כלמהם  אחר  מציע  הצעת  עם  המציע  הצעת  לתיאום  יפעלו  הזכות    המועצ ול  שהוא  שמורה 
כי  לפסול   יימצא  . מבלי לגרוע מכלליות  נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתןהצעות אשר 

 האמור לעיל, תיאום הצעות כולל: 

למעט אדם או    -ה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  כריתה מפורשת של חוזה או הבנ א. 
ים, העברת  ימון, מחירף פעולה, מבעניין עלויות, שיתו  -גוף שהינו בעל עניין במציע  

 רטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב. נכסים, אסט

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

 או שלוח או עובד של מציע אחר.

ולפי החוזה, כולן או  ו התחייבויזכויותיו אלהמחות את  יננו רשאי  מציע א  .ה זו  לפי הזמנה  ותיו 
חלקן, לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין  

בעק האו  הסכמת  קבלת  ללא  שלישי,  לצד  להוראות  מועצה יפין,  ובהתאם  ובכתב,  מראש   ,
יע לפי הזמנה זו ולפי  תיו של המצמהתחייבויוכדי לגרוע , אין בכך החוזה. ניתנה הסכמה כאמור

 החוזה, והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה. 

מטרת הצעת  ם נמסרים למציעים ל וקניינה הבלעדי וה  מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה .ו
יק  כרז לא יעת, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי הממועצההצעות ל
 ת הגשת הצעתו.ם אלא למטרא ישתמש בהאותם ול

אי התאמה או דו    , יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה .ז
ם, לפי  נספחיה  /ה , תכרענה הוראות החוזנספחיםה  /העות בין תנאי המכרז להוראות החוז משמ

 .   מועצהובהתאם לשיקול דעת ה  העניין

 

 

________________________ 
   קרן גרין גב' 

 מועצה ראש ה
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 

 7/2022מס'  פומבי מכרז 
 ה למתן רישיונות שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליב

 המועצה המקומית קדימה צורןעבור  
 הצעת המציע 

 

את כל    כי קראתי בעיון  ,מצהיר  _________ ___ ____________ _____  )שם מלא ות.ז(    אני הח"מ .1
והננימסמכי המ הצעתי    כרז  בזאת  ליבה מגיש  במערכות  ותמיכה  תחזוקה  שימוש,  רישיונות    למתן 

  ."(שירותיםה)להלן: "המכרז כי מסמ, הכל בהתאם ל עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 . ורף למכרזבהתאם לתנאי החוזה אשר צ את השירותים   מועצההנני מעוניין לספק ל .2

  תונות, כל ית כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעוהבנתי א  כי קראתי  , הנני מצהיר .3
וכי תנאי המכרז,   הגורמים האחרים המבוקשים  שירותה,  מפרטהמסמכי המכרז  ים המשפיעים  וכל 

דע את כל  יוהנני  ת, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  השירועל  
הנ והתנאים  מציע  אני  ו  יםהשירות לאספקת  וגעים  הפרטים  ההתחייבויות  כל  את  עצמי  על  לקבל 

זה   ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  המכרז  במסמכי  את  הכלולים  חלק  השירותים  לספק  כל    הם מו/או 
 .   בהתאם להצעתי

הסיכ  תיבדק .4 העלויות,  המגבלות,  התנאים,  הדרישות,  כל  את  ומקצועי  עצמאי  וכל  באופן  פרט  ונים 
וא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן,  שירותים נשר לביצוע הוקשאחר ה

כל התחייבויותינו על פי    ביררנו כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את
 המכרז אם נזכה בו. 

 מתחייב בזאת כי: ומסכים  ,אני  מצהיר .5
 

היד  .א בעל  הכשירות,    ן,סיויהנ  ע,הנני  ההיתריםהמומחיות,  הציוד הרישיונות,  האדם,  כח   ,  
ל הדרושים  השירותיםוהכישורים  המימון    מתן  מבחינת  גם  המכרז,  מבחינה  ו נשוא  גם 

 . רזמקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכ

התנאים   .ב בכל  עומד  כמפורט במסמך  הנני  למכרז,  הגשת ההצעה  לצורך  המקדמיים הנדרשים 
)והוראות לתנאי המכרז   ב'(, סעימשתתפים  ולראיה ה3ף  מסמך  נני מצרף את כל המסמכים  , 

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

  מסמך /עמיד  כל  להציג  ממני   ולדרוש  לחקור   הזכות   שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לי  ידוע   עוד .ג
פיננסית,  מומחיותי,  ניסיוני,  תיכשירו  להוכחת  שיידרש  סףנו   לביצוע   התאמתי,  איתנות 

  מלוא   את  לוועדה  למסור  חייב  אהיה  ואני  המלצות  לרבות,  המכרז  נשוא  השירותים
,  כאמור   כלשהוא  ניתוח   או   הסבר ,  מסמך  למסור  אסרב   אם .  דעתה  להנחת   ם המסמכי/ המידע
 . ההצעה  את לפסול ואף  הניעי ראות ילפ מסקנות  להסיק מועצהה רשאית

שהיא .ד בחינה  מכל  מסוגל,  ו הנני  המכרז  נשוא  השירותים  את  לספק  הדרישות  ,  כל  את  לבצע 
המכרז הוראות  פי  על  האדם   וההתחייבויות  כוח  באמצעות  האמצעים    ומסמכיו,  וכל  המיומן 

שייקבע    לרבות עמידה בלוח הזמנים  ם על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית,הנדרשי
השיל כמ   רותים, ביצוע  במהכל  להוראותפורט  בהתאם  וכן  המכרז  ידי    סמכי  על  שימונה  מי 
שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי    ,"(המנהלכאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: "  מועצהה

 שוא המכרז.   זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נ
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בויותיי לפי  וך קיום מלוא התחייתי ת הצע  במחירש באפשרותי וביכולתי לעמוד הנני מצהיר כי י .ה
 הדין.  

תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי    מועצההנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז וה .ו
דין,  והחוזה  רז  רז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכמכח המכ ו/או  והוראות כל  פי כל דין  ועל 

הוראהתקן   ו/או  הנחייה  ו/או  חוזר  קי   ו/או  התחייבלצורך  נשום  המכרזויותיי  עות  לשבי  וא 
 .   מועצהשל ההמנהל ו/או  צונם המלאה ר

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

 

הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או  פי  י ל יאו התחייבויות   ייותת את זכוי להמחו  הנני מתחייב שלא .ח
ואיננ  שלישי,  לצד  או    יחלקן,  במישרין  חלקם,  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  להעביר  רשאי 

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה.  מועצהקבלת הסכמת ה  בעקיפין, לצד שלישי, ללא 
  י החוזה, והאחריות לפי הזמנה זו ולפ ייותי מהתחייבו  ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע

 בכל מקרה.  ילביצוע החוזה תישאר של

מועצה וכראיה לכך חתמתי על  מליאת  או חבר    מועצה  כי אינני בעל קרבה לעובד הנני מצהיר   .ט
 המכרז.   ' למסמכיז יר המצורף כמסמך התצה

קט  ני נוטיות וכי אי הגנת הפרהנני פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקונריני מצהיר כי  ה .י
הבכל   ה אמצעי  חוק  מהוראות  כמתחייב  והבקרה  הפרטיות,  אבטחה  ותקנותיו  גנת  תיקוניו 

 והנחיות רשם מאגרי מידע. 

ו להשתמש במידע  קבל במסגרת ההתקשרות, אביר לצד שלישי מידע שיתלא להעמתחייב  הנני   .יא
חרת  רות, לכל מטרה אאגב ביצוע ההתקש  פו אליומטעמי יחש   כל גורםאני ו/או עובדיי ו/או  ש

 ת.תקשרולביצוע ההקשורה   שלא

כי   .יב מתחייב  אחרא מעסיק    אניהנני  לכשכיר  מידע  אבי  הא  וסייברטחת  על  וכי  חראי  מטעמי, 
שה  נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגילאבטחת המידע והסייבר להבטיח שימוש  

ובהגנת   ומשאבי  למידע,  ומערכות התקשרות  מערכות המחשוב  מידע השייך  המכילות  המידע 
    כל עת. טחה בבלנציג המועצה לערוך ביקורת א נני מתחייב לאפשרעצה. המול

זה,    מסמךב רש  זכרה במפוהמכרז, גם אם לא הו  מסמכיהמופיעה ב  ידוע לי, כי כל התחייבות .יג
   מחייבת אותי.

 
 שלהלן.ינו כמפורט בהצעתי ה  ,נשוא המכרז  יםמתן השירותהמחיר המוצע על ידי עבור  .6

 

את  כוללים    ,שירותים נשוא המכרז זהה  מתןעבור  ,  הכלולים בהצעת המחיר  יםמחיר כי ה  ,הנני מצהיר .7
  מועצה שירותים לה  קתספ אבהכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא  , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאות
והיתרים,  הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי  ובין היתר  

המתחי  התההתאמות  לצורך  כלשהו  מתן חלת  יבות  ה  שירות  אחר    ,וכיו"בשירותים  מבין  דבר  וכל 
 המכרז.  מכח   יהתחיבויותהדרוש לביצוע  

 
נשוא המכרז, על כל הכרוך    השירותים מתן  תמורה נוספת בגין    ל כ  י לא תשולם  כי ל  ,בזאתלי  מובהר  

ישולם  רו עפ"י דין, אשר  למעט מע"מ, בשיעו  ,ל זהובכלכאמור    , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב
  . מועצהעל ידי ה

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

מהסכומים    מועצהעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הם  וביצוע  יםת וירהש
   ים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.דין, והעברת סכומיה לנכות לפי כל ום שעל כל סכ  י לשיגיעו 

 



 
20 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

  השירותים   לצורך  יועסקו  אשר  העובדיםזהותם של    לאשר את  לדרוש  רשאית  תהא  מועצהה  כי  לי  ידוע .8
  דעתה   לשיקול  בהתאם,  אחר  בעובד  עובד   החלפת  לדרוש   רשאית   מועצה ה   תהא  וכן,  זה  מכרז  אנשו
 .  בלעדיה

את הפעולות המנויות  במועד  לא אבצע  בי מהצעתי ו/או אם  ור  אחזכי ידוע לי שאם    ,אתאני מצהיר בז .9
מקצתן,  לעיל או  זו,כולן  מכרז  בחוברת  הכלולה  אחרת  כלשהי  התחייבות  כל  או  את    ,  תי  זכואאבד 

ה עם  רשאית    מועצהוה  מועצהלהתקשר  כלתהא  עפ"י  לרשות  לפעול  שיעמדו  סעד  או  עקב    הזכות 
 גשת הצעתי למכרז. שאני נוטל על עצמי עם ההפרת ההתחייבויות 

עם מציע    מועצה הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות ה .10
הננאחר במקומי.   ה  קרהבמ   כי  י מתחייב,כן  יהיה    מועצה בו תתקשר  דלעיל,  כאמור  מציע אחר  עם 

 . לבין הצעתיעליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה 

 כדלקמן: ם עלי ידוע ומוסכ .11

על    ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
ה גזברות  המשתמועצהידי  בצרכים  ה,  של  האישורים  העצומנים  כל  בקבלת  התקציביים    וכן 

ף במימון  וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתת
 שיהיו.  נויים רגולטוריים, ככל החוזה ו/או שי 

ו/או לא יתקבלו כל האישורים    לרכישת השירותים תקציב מאושר    מועצה לא יהיה לבמקרה בו   .ב
לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן  ,  מפורט לעילו כישתלרכההרשאות    ו/או התקציביים  
 ך.תביעה עקב כ כל טענה ו/אוי תהיה ל  אללא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית,   חלקו אשר

  ה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  המכרז מועצה .ג
מהשי חלק  הזמנת  על  להחליט  בלבו/או  דעתהד,  רותים  לשיקול  ובהתאם    בהתאם  הבלעדי 

רז/ים נפרדים  זכאית לפרסם מכ  מועצהלתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן ה
 יתר השירותים הנדרשים לה.  לרכישת  וספ/ים  ונ

בכל הנוגע ו/או בקשר  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    יתהיה ל  הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
, מכל  מועצהית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי הדחיז,  מכרם ביטול הע

דלעיל. כמפורט  שהיא,  הא  סיבה  מכלליות  לגרוע  דלעי מבלי  לקבלת  מור  זכאי  אהיה  לא  פיצוי  ל,  כל 
בהיקף    מכוח המכרזהשירותים  כל תביעה בגין ביצוע    ינזק. כמו כן, לא תהא ל   ייגרם ל אם  אף  בגין כך  

 . ויםמס

 

בהשלמת  , בגין כל עיכוב  מועצהוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ההנני מצהיר בזאת, כי לא אב  .13
הפסקתהשירות   זמניתהשירות  או  קבו  ,  משפט  או  מהליכי  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  עה, 

 שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

 ום עם מציעים אחרים במכרז.  תיאאו ו/ לא כל קשרמוגשת לה זו הצעת .14

ן להגשת ההצעות כפי  ימים מהמועד האחרו   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .15
ידוע  שהו כי  גדר בתנאי המכרז.  ה  מועצההלי  תוקף  כמפורט    צעתירשאית לדרוש ממני להאריך את 

ה תוקף  להארכת  אסרב  באם  וכי  איחש צעתיבמכרז,  ש,  כמציע  תהיה  מה  בו  חזרב  והרשות  צעתו 
שתה  רשאית לפסול את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבק

 . כאמור, וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה צעתולהארכת תוקף ה

ביחס   .16 ניתנת  זו  במערכות  הצעתי  ותמיכה  תחזוקה  שימוש,  רישיונות  לידו  .ליבהלמתן  כי    יע 
, וכי בהצעתי זו הנני  א' לחוזה(  )נספח  ט הטכניהשירותים, כוללים את מלוא השירותים בהתאם למפר 

ידוע לי כי לא תשולם לי כל תמורה    ט במחירי הצעתי.נשוא המפר  א השירותיםולבצע את מל  יבמתחי
 שירותים.ביצוע הנוספת בגין 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

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

מ  .18 ב  תחייבהנני  המכרז  נשוא  השירותים  את  שימוש    עבור לבצע  דמי 
 . מע"מ  בתוספתם:_______( ₪, סך של _______ )במיליחודשיים ב

החודשיים  .19 השימוש  יעל  דמי  "מחיר  ₪    27,000על     ו לא  )להלן:  לחודש 
)להלן: "מחיר המינימום"(    לחודש₪    24,000-מ   ולא יפחתו  המקסימום"( 

 . (מע"מ )מחיר המקסימום והמינימום אינם כוללים 

 
 :יובהר כי

 . דמחיר בשקלים חדשים בלבלנקוב ב שי*
ה *   הצעה  להגיש  המקסימוםמ  חורגתאין  המינימום    מחיר  שת  -או  המקסימוםממ  חרוגהצעה  או    חירי 

 תידון. תפסל על הסף, מבלי ש המינימום
, בהתאם לשיעורו מועצהיתווסף מע"מ,  אשר ישולם  על ידי ה  ,הנקובים על ידי לעיל  יםמחירל  ידוע לי כי  *

 . ע"פ דין
 

 __ _________ _________ ___ת.ז./ח.פ:______    ________________ המציע:_____________ שם

 __ _________ ________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  __________ 

 _________________ ________________________________ _________ כתובת:
 

 ___________________________ כתובת דוא"ל: ___________________

 __________________________________________________  : פלאפון/ןפו טל

 ע: שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המצי

 _________________________ __________________________________________________ 

 ______________ ______________________________ _____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 _

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

 ________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(_________ת.ז. _______________ה"ה _______

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

 ______________    ________________ 
 חתימה      תאריך            
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 

 'מסמך ד
   תצהיר 

 
 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים   )א( 1ב 2-ו   ב)ב( 2  פים בדבר עמידה בתנאי סעי 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  לומר  עלי    וזהרתי כימ לאחר שה אני הח"

   בזאת לאמור: לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר
זה   תצהיר  נותן  _________הנני  המציע  עם  בשם  להתקשר  המציע(, המבקש  שם  את  למלא  )יש   ______

 (."המציע"המזמין )להלן: 
יע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה  מלא בהתאם( במצ________ )יש ל_______   -אני מצהיר כי אני מכהן כ

 ין לחתימתי על תצהיר זה. בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל ד
 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והתאם לקבוע בחוק ה ניתן ב תצהירי ז  .1

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

 הי המעד  ב  ציע ום  זיקוכל  אליעל  כהגדרתן    ו ה  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  לא  בחוק,  כהגדרתו 
עבירה    ,בחוק חודהיינו  עובדלפי  כדק  שלא  העסקה  )איסור  זרים  הוגנים(  ים  תנאים  והבטחת  ין 
 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז  חוקאו עבירה לפי ו/  1991-נ"אהתש

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

כי בנוסף,   .3 מצהיר  )  ועדבמ   הנני  מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת    Xסמן  האחרון 
 (:במשבצת המתאימה

  'חוק  )להלן: "  1998-"חהתשנ   בלות,ים עם מוגויות לאנש לחוק שוויון זכ   9הוראות סעיף    -  חלופה א
 "( אינן חלות על המציע. שוויון זכויות

  'והוא מקיים אותן.  יות חלות על המציעלחוק שוויון זכו  9הוראות סעיף   - חלופה ב   

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

 ( 1חלופה) – ים. עובד 100-יק פחות מהמציע מעס 

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

שוויון 9 סעיף לפי חובותיו הנחיות לשם  –הצורך    ובמקרה  ,זכויות  לחוק   קבלת 

התחהמצי  לחילופין,ליישומן,   בקשר משרד ע  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  ייב 
בחינת והשירותים החברתיים לשם  והרווחה   9 סעיף לפי חובותיו וםייש   העבודה 

 פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    זכויות, לחוק שוויון
ן  יה נתשרות שלגב ה עמו התק)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשת

 ייבות זו(. התח

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

 . 1976  -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

                                                                                                  
   _________________    ________________ _            

 חתימת המצהיר           תאריך        
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

                        

 

 אישור

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

וכי  לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד    המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  מורשה החתימה מטעם
לעונשי  צפוי/ה  הצהיהיה/תהיה  נכונות  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  דלעם  יל  רתו/ה 

 י. ה בפנה עליוחתם/מ

            

   _________________     _________________            

 חתימת עו"ד                     חותמת עו"ד                               



 עצה מקומית קדימה צורן מו
 7/2022מכרז פומבי מס'                  

 

 
24 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך ה'
 .א. למסמך ב' למכרז 3 הסף  עמידה בתנאיבדבר הצהרה 

 
 :כיבזאת, (, מצהיר  "המציעהח"מ, מטעם ________________ )"

בעהמצי .1 מהשנים  ע  אחת  בכל  מוכח,  ניסיון  ואחזקה  2021עד    2018ל  תמיכה  ושרותי  תוכנות  באספקת   ,

גביה,  למערכו זה מערכות  ובכלל  ליבה  פמערכת  )  יננסיות,ות  לחמש  לפחות  וכו'  חינוך  רשויות  5מערכות   )

 . ( מועצות מקומיות2מקומיות, מתוכן לפחות שתי )

 ציע:ונו של המלהלן פרטי ניסי
  

ע בורה  הרשות 
 צעו השירותיםבו 

  ומשך תקופת  
ביצוע 

  השירותים
ה  )מחודש/שנ

ועד  
  שנה(חודש/

שבו  העבודה  ידי תיאור  על  צעה 
 על ידו והמערכות שסופקו  המציע

 פרטי איש הקשר בלקוח

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

  
 
 

  

    

    

 
 

 

המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח  י  אשר יחתם על יד  הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף בטבלאות לעיל    השורות*

 . מסמך זה

 
_______________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 
ביום   כי  בזה  מאשר  בפני    ____________ הנני  עו"ד,הופיע  ב  ___________________,  רח' במשרדי 
מר  ______________________  על   _________________,  עצמו  זהה  זהות  -אשר  תעודת   פרמסידי 

כי יהיה צפוי לעונשים  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ו  ,המוכר לי באופן אישי  /  __________________
 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. לא הקבועים בחוק אם 

   
 

 עו"דמת חתי                                       חותמת עו"ד           



 עצה מקומית קדימה צורן מו
 7/2022מכרז פומבי מס'                  

 

 
25 

 _________ ________ חתימת המציע 
 

 1ך ה'מסמ        
 .א. למסמך ב' למכרז 3 בדבר עמידה בתנאי הסף  אישור מזמין

 
 לכבוד, 

 דימה צורן מקומית קהמועצה ה
 

)תפקיד החותם(, ב_______ )שם הרשות  ם(, הח"מ, משמש כ__________אני, _____________)שם החות
, ביצע עבור הרשות  "(המציע: ")שם המציע( )להלן"(, מאשר כי ________  הרשותמזמינת העבודה( )להלן: "

 : כדקלמןשירותים 
 

ליבה מיכה ואחזקה למערתוכנות ושרותי ת   סיפק עבור הרשותהמציע   )נא לפרט אתפורט להלןמכ  כות  סוג    : 
 :יפק המציע(אותם ס  השירותים

______________________  _______________________________________________________   
 

ב ההמועדים  ביצע  מ את    מציעהם  )החל  הרשות  עבור  ועד  -השירותים  ל  חודש/שנה  שנה(:    -ל  חודש/ 
 ________________________________________ ___________________ __________________ 

  
 שם ותפקיד:___________ 
 שם הרשות:___________ 
 תאריך:______________ 

_______________________ 

 מת המציעחתי                                                                                                                                                
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך ו'

 הצהרה בדבר מחזור כספי של המציע 
 

___________ ת.ז.  בעל   ________________ הח"מ  מט אני   ,_______________________ ____  עם 
כן, אהיה צפוי  "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה  המציע)"

אספקת תוכנות  משירותי    ,המציעשל  ר בזאת כי, נתוני המחזור הכספי השנתי  הקבועים בחוק, מצהי  לעונשים
  ₪ לפחות, בכל אחת משנות הכספים   3,000,000  של  על סך  עומדים,  תלרשויות מקומיוושרותי תמיכה במחשוב  

לנתוני ההכנסו  2021,  2020   2019  , 2018 הנתונים מתאימים  בדוחות הכספיים המבווכי  קרים של המציע  ת 
 הנדונות. בשנים

 
 ______________________ 

 חתימת המצהיר  
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 1מסמך ו'
 

 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי של המציע 
 

 ___ ____________ יך:תאר
 

 לכבוד 
 ______________ )שם המציע(

 
ל אחת  כל שוב לרשויות מקומיותאספקת תוכנות ושרותי תמיכה במח מחזור כספי/הכנסות משרותי הנדון : 

 2131.12.20וביום , 31.12.2020ביום , 931.12.201ביום , 31.12.2018ביום מהשנים שנסתיימו 
 

משרד   ____ אנו  הרו"ח  רואי   ,_________________(  ________ של  המבקר  "המציע"(  חשבון  להלן: 

וכח  מ  פיכסמחזור  י ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר  ת כ/(, מאשר22/7למכרז  )החברה המגישה הצעה  

  למתן   22/7מס'  למכרז  הכלולה בהצעה    במחשוב לרשויות מקומיותמשירותי אספקת תוכנות ושרותי תמיכה  

במערכותריש ותמיכה  תחזוקה  שימוש,  צורן  ליבה  יונות  קדימה  המקומית  המועצה  המציע  ,  עבור  של 

  , 31.12.2021  ,.20012.231,  931.12.201,  31.12.2018מהתאריכים    המתייחסת לשנים המסתיימות בכל אחד

 י בלבד.  המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהו  )ובפרט כמפורט במסמך ו' למסמכי המכרז(

 

ההנהלה באחריות  הינה  זו  לחוו  הצהרה  היא  אחריותנו  המציע.  על  של  בהתבסס  ההצהרה  על  דעה  ת 

 ביקורתנו. 

ביקורת  וערכנו את  בישראל  ביקורת מקובלים  ביקורת אשר ראינו    ו אתנקטננו בהתאם לתקני  נהלי  אותם 

בטחון שאין בהצהרה הנ"ל    תם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של או

כוללת בדיקה  הצגה מוטעית מה ביקורת  ובמידע שבהצהרה.  ותית.  של ראיות התומכות בסכומים  מדגמית 

י ההנהלה  אומדנים המשמעותיים שנעשו על יד של המו ו כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיוש  ביקורת 

ורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות  של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סב

 עתנו. ד

מהשנים   אחת  בכל  הנ"ל,  ו'  במסמך  כמפורט  המציע  של  הכנסות  בדבר  ההצהרה  המסתיימות  לדעתנו, 

בגין לעיל,  המצוינים  מכרותיהשי  בתאריכים  נאות  באופן  משקפת  האמורים,  המהותיות ם  הבחינות  את    ל 

 . המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה

 ,בכבוד רב  
 

 
   

 

 חתימה וחותמת רו"ח של השם מלא  תאריך 

 

 אמור.ובלבד שיהיה בנוסח ה -ניתן להדפיס על נייר לוגו של משרד הרו"ח
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך ז'
 

 עצה המקומית המו עובדהצהרה בדבר העדר קרבה ל

 ו/או לחבר מליאת המועצה  
 תאריך:__________ 

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 ג.א.נ.,

_________________ צה .1 ידי  על  מוגשת  זו  )להלןהרה  הצעתי  "המציע"  :_________  במסגרת  מכרז  ל( 
שי  7/2022מס'    פומבי רישיונות  ליבה  למתן  במערכות  ותמיכה  תחזוקה  המקומית   ההמועצעבור  מוש, 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. "( המועצה)להלן: " קדימה צורן

 ם: וראות הסעיפים הבאיהביאה לידיעתי את ההמקומית קדימה צורן צה הנני מצהיר בזאת כי המוע .2

 "( הקובע כדלקמן: ת המקומיותצו המועצו)להלן: "  1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל  103ס'  .2.1

לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי    שישמועצה  חבר     )א("
ה, למענה או בשמה, או בכל  טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצקרוביהם, כל חלק או  

לדיו העומד  או  ענין  במועצה  לחוזה  ן  פרט  מועדותיה,  שירותבועדה  קבלת  מהשירותים   בדבר 
 –שבים קת לתושהמועצה מספ

הענין      ( 1) או  העסק  החוזה,  כי  לו  שנודע  לאחר  מיד  פה,  בעל  או  בכתב  למועצה,  כך  על  יודיע 
 ; רים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקולהאמו 

בעה על כל  לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצ     ( 2)
 שאלה בקשר להם; 

 .1963-וב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"גה, "קרסעיף ז לענין     ( 3)
  מניות או חבר בגוף   עצה מחמת היותו בעל א( אינן חלות על חבר מוהוראות סעיף קטן )   )ב(          

ף קטן, אלא אם היה אותו  הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעי -משפטי שיש לו חלק או טובת
לקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה  י בגוף משפטי, או אם היה חד אחראאו פקי חבר משמש מנהל  

 אחוזים.  5על 
עלה    )ג(           דינו    עובר  )א(,  קטן  סעיף  או קנס חמש מאות    מאסר  -הוראות  שלושה חדשים 

 ". ת או שני הענשים כאחדלירו 

 הקובע כדלקמן: המקומיות,  צו המועצותלא)א(  103ס'  .2.2

מועצה,  " על סוכנ  קרובו,חבר  העולה  חלק  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  ו 
זה הם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחועשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מ

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

של  12  כלל .2.3 למניע )א(  כללים  בדבר  ניגוההודעה  עניי ת  נבחרד  של  המקומיותנים  ברשויות  הציבור   י 
 קובע כדלקמן:  

  -" עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 
טה" חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שלי

 "()ב((.5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 תאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  הב .3

וג, הורה, בן או בת, אח או אחות  ז   בן(:  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש לי בין חברי מליאת המועצה   .3.1
 מי שאני לו  סוכן או שותף.ואף לא 

למחוק המיותר )  אין/יש .3.2 או  יש  סוכנו  קרובו,  מועצה,  על  ( חבר  העולה  שותפו, שיש לאחד מהם חלק 
ו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או  ם בהונאחוזי  עשרה

 עובד אחראי בו. 

 סוכן העובד במועצה. ( בן זוג, שותף או  יש למחוק המיותר) יש ליאין לי/ .3.3

אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי   .4
 ונה. לא נכ הצהרה מסרתי

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

דין    אין .6 כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  סעיףבאמור  מהוראות  ובפרט  המועצות  ל(  3א)ב()103  בכלל  צו 
שרות לפי  יר התקית להתמחבריה ובאישור שר הפנים רשא  2/3  וב של, לפיהן מועצת המועצה ברתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות  צו המועצות המקומיותל א)א(103סעיף 

  
 _______________ חתימת המציע: ___  _______________  ע: ____ שם המצי
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'חמסמך 
                   לכבוד

  המועצה המקומית קדימה צורן
 

 בדבר היעדר הרשעות קודמות  הירתצ
 

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

 
 גשת מטעם יחיד:במקרה שההצעה מו

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.  .1

עות,  האחרון להגשת ההצלמועד שקדמו השנים האחרונות  7בפלילים ב   תיא הורשעהריני מצהיר כי ל  .2
כנגד רכוש  ופו של אדם ו/או , כנגד ג1977-בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

כן  אשר לא התיישנו, ו , נשוא מכרז זה בביצוע עבודות מסוג העבודות  יחום עיסוק נוגעות לת בעבירות הו/או 
 . וררה כאמהליכים בגין עבי 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   2שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף מציע הורשע ו/או לחילופין, ככל שה
על ידו ומאומת בפני   ם נכון להיום, בתצהיר חתוםס בגינהסטטו את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת

 עורך דין ולצרפו להצעתו.

 

 מטעם תאגיד:במקרה שההצעה מוגשת  

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

 .  כרז זהשמו למית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בתצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספ  .2

חרון  השנים האחרונות שקדמו למועד הא  7בפלילים ב  עולא הורשהמציע, או מי מבעליו, הנני מצהיר כי  .3
, כנגד גופו של אדם  1977-ה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"זינלהגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המד

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

תביעות משפטיות   ו מי מבעלי המציע, ו/או מי ממנהלי המציע,הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע, ו/א  .4
 ים. וס נכסגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינו/או הליכים משפטיים הנו

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

 יע. עת המצהמציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצמורשה החתימה מטעם 

 
 ______________       _____________        

  חתימת המצהיר                      תאריך 
           

 אישור                  
שר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  ______ עורך דין, מאאני החתום מטה _____ 

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

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

            ____________________    __ 
 חתימת וחותמת עורך דין           
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 ' טמסמך       
 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  -הסכמה/אי 

 ( ציעביטוי עמדת המק הרלוונטי ל )נא למלא החל 
 

מוד  שהמציע  בזאת  כל יע  על  הוא  הצעתו  לרבות  המכרז,  מסמכי  לחשיפת  עתירה  או  בקשה  תוגש  בו    במקרה 
 ירת הזוכה, עמדתו הינה:  חרי בח ובין אחלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני 

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

  חתימת מציע( __ ) _ מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ________

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

   תם מוסכמת: יפחשים שמסמכ 
 ______________________________________________________________________

_________________________________________________ _____________________
_________________________________________________________ _____________

______________________________ ____________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
_____________________________________ _________________________________

_______ _____________________________________ __________________________
__________________________________________________________ ____________

 __________________________________________________________ 

  ל:  מסכים לחשיפת המסמכים הנ"הטעמים בגינם המציע אינו   
 ___________________________ ___________________________________________

 ___________________ ___________________________________________ ________
 _______________________________ _______________________________________

_________________________________________________________ _____________
 _______________________________________________________ 

 

 תידון.  לא  -וקי המציע לאי החשיפה בה נימפורטו בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא י  יובהר כי

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

__ ________________ 
  חותמת וחתימת המציע                 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 מסמך י'
 

 מסמכי הפתרון המוצע 
 

 
 : כל אחד מהםבקש בט המתהמציע לענות על כל המסמכים הבאים בפורמעל 

ישות  מפרט מיוחד מהווה פירוט הדרישות של כלל המודולים הנדרשים למכרז זה. הדר  –מסמך ז'   .1

 יימת באופן מלא, חלקי או כלל לא.  יש לסמן עבור כל דרישה האם מתק ןמפורטות בטבלאות בה 

 מך זה בפורמט הנתון בלבד באופן מלא. על המציע למלא את כל הטבלאות במס .2

אתל  יש .3 הרלוונטיים,    צרף  העובדים  כל  של  חיים  קורות  לרבות  כנדרש  המתאימים  המסמכים 

 בות מורשי החתימה, מבנה ארגוני. ן על נכונות כל הפרטים לראישור רואה חשבון / עורך די
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 הצהרת המציע 
 

הגד והתנאים המפורטים בפרקי  זה מקיים את הדרישות  רת  הננו מתחייבים שהפתרון המוצע במענה למכרז 

תבקש בעתיד להבטחת    שהמועצהותנאים נוספים    , בנוסף לדרישותםכנספח א' להס  -הטכני    מפרטהדרישות ב

 שונות. תהליכי הניהול השוטף במערכות ה

נכון    מענה מלא לדרישות המפרט הטכנינותן  כי במידה והפתרון המוצע על ידינו אינו    יריםמצההננו  כמו כן,  

הגשת   תשעה    ם מתחייביאנו  ,  למכרז  הצעתנולמועד  בתוך  הטכני  המפרט  דרישות  את  מלא  באופן  לממש 

 .נשוא מכרז זה חודשים ממועד חתימת ההסכם

 

 

 ___________ תפקיד: __________   שם מלא: __________________ 

 

 חתימה וחותמת: _______________    תאריך: ___________________ 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 תמצית תיאור הפתרון המוצע

יתרונות המערכת, מגבלות המערכת בהקשר    ריך לכלול את עיקרי המוצע צ  תיאור הפתרון ההצעה ותכולתה, 
שימות המערכת, תפעול, הסבות  שר רלוונטיים לנושא ילנדרש במכרז זה, דגשים שיש לתת עליהם את הדעת א 

 נתונים, הטמעה וכיסוי המענה לכלל המודולים וכן יכולות הרחבה עתידיות. 
 

 פירוט נושא  

הפתרוןתפיס  ת 

 המוצע

 

  עיקרי ההצעה 

הפתרון  יתרונות 

  המוצע
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 פירוט נושא  

שעל   מגבלות 

להיות    המועצה

 מודעת להן

 

 

ישימות  

 המערכת

 

להיבטי   דגשים 

 עולתפ
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 פירוט נושא  

 הסבות נתונים

  

 

הדרכה  ביה טי 

וההטמעה 

יצרף   )הספק 

תוכנית 

 מפורטת(

 

הרחבה   יכולות 

 עתידיות
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 מציערקע ופרטים כלליים של ה

 
 . ה זולא טבלהמציע ימ

ו/או  ף אישור  ויצר  המציע יציין באופן מפורש את הנושאים באחריות ספק משנה מיצרן התכנה לפיו הוא רשאי לשווק 
  .ו/או ההסכםעמידה בדרישות המכרז לצורך  המועצהחים בתכנה לפי דרישות לבצע פיתו

 
 פירוט נושא  

  שם הספק

  כתובת

 מספרי טלפון

 

 

  שנת ההקמה 

אר חברות מבנה  כולל  גוני, 

 אם וחברות בנות

  

 יש לצרף לנספח 

חבר ה סוג 

 )פרטית/ציבורית( 

 

 פרטי מנהלים בכירים  

טלפון  תפקיד,  מלא,  )שם 

 דוא"ל(  ישיר,

 

 

חתימה  מורשי  פרטי 

ם לחתום ולהתחייב המורשי

 המציע  בשם

 

 

 

 פרטי איש הקשר  

טלפון  תפקיד,  מלא,  )שם 

 ישיר, פקס, דוא"ל( 

 

 

שנות   התמחות מספר 

 בתחום הנדרש במכרז 

 

עם  עבודה  שנות  מספר 

 צות מקומיותעיריות/מוע

 

 

   

 הפרטים לרבות מורשי החתימה. יש לצרף אישור רואה חשבון / עורך דין על נכונות כל  
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 הצוות המוצעמבנה 
 

 ציג במענה לסעיף זה את הטבלה המתארת את מבנה הצוות המוצע  : המציע י

 ה, ניסיון ותחומי אחריות תאור השכל שם מלא  תפקיד 

   

   

   

   

   

 

הסכם  ספח א' לנ  -מפרט הטכני  צע צריך להתאים להגדרות בסעיף "כוח אדם מקצועי" המתואר בהצוות המו

 מכרז זה. ל המצורף
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 פקיד מוצע פרטי בעל ת
 

 לה הבאה: , את הטבלה כדוגמת הטב למועצההמציע ימלא לכל עובד, אשר מוצע על ידו לשם מתן השירותים 

  שם העובד 

  ת.ז

  ה  תאריך ליד

  תפקיד 

השכלה  
 והכשרה

 
לפירוט   להתייחס  יש 

קורסים  
והשתלמויות  

מקצועיות  
לתפ קיד  הרלוונטיים 

 ד המועמד עבורו מיוע
 

כנ לצרף  ספח  יש 
הסמכה   תעודות 

 מקצועיות . 

 

 

 יש לצרף כנספח  קורות חיים

והיקף  וותק 
אצל   עבודה 

 המציע  

 

מקצועי  וותק 
 כולל

 

ניסיון 
אצל   מקצועי 
 לקוחות מסוג

 עירייה 

יש לפרט עבור כל לקוח מהו התפקיד, שם העירייה, מס' בתי אב בעירייה זו,  
אחריו  ומשתחומי  תאריכים  לקת,  מול  הפעילות  זמן  הפרטים  ך  וכלל  זה  וח 

 הנוספים הרלוונטים לסעיף זה

נתן   להם  לקוחות 
בתפקיד  שירות 

 המוצע

איש  תפ שם איש קשר   לקוח קיד 
 קשר

 מס' טלפון

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 תכנית עבודה 

לפי כל הסעיפים הנדרשים בסעיף "תכנית .1 ות כלליות  עבודה" לרבות פעול   המציע יצרף תכנית עבודה 

נתונים,   הסבות  לרבות  ומודול  מודול  כל  עבור  ופעולות  קונפיגורציה  שרתים,  התקנות  כגון  למערכת 

ניהוהגדר מערכת,  טבלאות  בנוסף  ל  יצרף  המציע  ועוד.  משתמשים  הגדרת  הדרכות,  התקנות,  ות, 

 תוכנית הסבה מפורטת ותוכנית הדרכה מפורטת. 

 דעה על זכיית הספק במכרז.  היה תאריך קבלת ההותאריך התחלת עבודה י .2

הינו   .3 עבודה  תחילת  תאריך  כי  בסיס  כהנחת  להתייחס  יש  העבודה  תכנית  הגשת  בסיס  ו   Xלצורך  על 

לדוגמא  התחלה  תאריך   הזמנים.  לוחות  תכנון  את  לבנות  יש  חמישה    X+5זה  עבודה  תחילת  מסמל 

 ה על המכרז. ימים על מודול מסוים לאחר חמישה ימים מתחילת העבוד

 ות את תכנית העבודה על פי הפורמט בטבלה הבאה: יש לבנ  .4

תאריך   תיאור פעולה/שם מודול #
 התחלה 

משך הזמן  
 לסיום

פעולה 
 מקדימה 

משאבים  
 נדרשים 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 הצעות לתוספות

 לעיל. המציע רשאי להציע תוספות להצעתו למכרז, אשר יכללו במסגרת העלויות המוצעות בהצעת המחיר 

 רשאית להתייחס להצעה זו, במסגרת שיקוליה במתן הניקוד. צההמוע

 הערות רכיב #

1. 

2. 

3. 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 
 'אימסמך 

 
   נדרשים מהמציעמסמכים ה

 ערות: ה
______________________________________________________________ ____________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

 

     

 (-/+סימון ) ישהדרה 'מס

  תנאי המכרז )חתום כנדרש(.  . 1

  החוזה ונספחיו )חתומים ומלאים כנדרש(.  . 2

3 . 
ג' ה   -  מסמך  ההצעת  של  ומלאמציע  המחיר  במעטפה   -  כנדרש(  )חתום  יוגש 

 .נפרדת
 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.  - מסמך ד' . 4

  י הסף. נא בת עמידת המציעבדבר  הצהרה  - מסמך ה' . 5

  נוסח אישור מזמין  -  1מסמך ה' . 6

  . בדבר מחזור כספי של המציע הצהרה  - מסמך ו' . 7

  המציע. ר כספי של  אישור רו"ח בדבר מחזו -  1מסמך ו' . 8

8 . 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית    - מסמך ז'

 .  ו/או לחבר מליאת המועצה 
 

  רשעות.  ה תצהיר בדבר העדר - 'חמסמך  . 9

10 . 
בדבר    -  'טמסמך   המציע  ידי  על  חתום  המציע  הסכמה  -הסכמה/איאישור  של 

 . לחשיפת מסמכי המכרז
 

11 . 
א  מורשה,  עוסק  לפי  יאישור  עסקאות  שורים  ציבורייםעם  חוק  ואישור    גופים 

 מפקיד שומה על ניכוי מס במקור 
 

12 . 
י רשם החברות או  פרלמועד הגשת ההצעה מס  פלט עדכני   אם המציע הינו תאגיד,

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

 

13 . 
ו/או    יין/ שיווק בכל הרכיבים המפורטים בפתרון המוצעזכויות קנ  תצהיר בדבר

     .לעיל.ג. 3ף תנאי הסב, לצורך הוכחת עמידת המציע  אישור מיצרן התכנה

14.   
כמו כן, יכללו  למכרז זה )  מסמך י'הפתרון המוצע על ידי המציע בהתאם לנוסח  

בחל הכלולות  בטבלאות  המציע  מענה  את  המוצע,  הפתרון  למפרט מסמכי  ג'    ק 
 נספח א' למכרז(.  -הטכני  

 

  קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.   . 15

  ככל שפורסמו .  מכתבי הבהרה שעורך המכרז פרסם, . 16

  ם על ידי המציע מיחתו ונספחים טכניים ואפורטייביים שירותיםהי פרטמ . 17

המציעיםלתשומ לב  לבין    –  ת  זה  מסמך  בין  סתירה  )ס'ככל שתמצא  הסף  או    3תנאי  ב'(  למסמך 
שי המסמכים  )ס'רשימת  לצרף  ב'(    4ש  ע  –למסמך  יגבר  ב'  במסמך  במסהאמור  האמור  זה  ל  מך 

 .ה כאמורבמקרה של סתיר  מועצהומחובת המציעים לפנות ל
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 וקה ותמיכה במערכות ליבהחזתן רישיונות שימוש, תלמ חוזה

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן
                 2022שנת  ________לחודש    ________ביום  קדימה צורןשנערך ונחתם ב 

 
  המועצה המקומית קדימה צורן בין:          
 וגזברה   מועצהבאמצעות ראש ה    
   .רןקדימה צו, 1הרצל   רח'מ    
 "( צהועמה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                       
 ___________, ת.ז./ ח.פ. ____________ ____       לבין:  

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________     
 _______ טל' ____________ פקס _________ __ מרח' ____________    
 "(ספק ה)להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                             

 
ונות שימוש, תחזוקה ישימתן רל  7/2022'  מסי  פומבמכרז    מועצההפרסמה     __________וביום    הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: " עבור המועצה המקומית קדימה צורן ותמיכה במערכות ליבה
 

,  שרותיםלה את ה  ספקול   מועצה ה הציע להתקשר עם ה, במסגרת להגיש הצעתו למכרז הנ"  ספק הו  והואיל:
 ; כהגדרתם להלן, בהתאם למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיו

 
 ; ספקהבישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת  ים וועדת המכרז  והואיל:

 
  ה___ החליט ___ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום ____  והואיל:

 ;בחוזה זהספק הביום __________ להתקשר עם  מועצה ראש ה
 

 לקמן:אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כד

 מבוא .1

לחו .א זההמבוא  זה    מהווה חלק  זה  בחוזה  כותרות הסעיפים  תנאי מתנאיו.  ובחזקת  הימנו  נפרד  בלתי 
הנ זה.  חוזה  הוראות  לפרשנות  ישמשו  ולא  בלבד,  הנוחות  לשם  זה  ספחנועדו  לחוזה  המצורפים  ים 

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

לעיל,  .ב לבין הוראותבכל מקרה של סת  על אף האמור  הוראות החוזה  בין  יגברו הוראות  נספחי  ירה  ו, 
 .  החוזה

 הגדרות .2

למונח יהיו  חלק מהחוזה  המהווים  ובכל המסמכים  זה  כוונה  ים  בחוזה  )אלא אם  בצידן  להלן, ההגדרות 
   אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .האו מטעמ ה וא בשמלרבות כל מי שיב  -"  מועצהה יתגזבר" .א

 .ה מקומית קדימה צורן מועצ     -" מועצהה" .ב

, הכל  עבור המועצה  מתן רישיונות שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה    - "השירותים" .ג
 ,(לחוזה  'א  נספח)הטכני    מפרטוהז, החוזה  י המכרבהתאם להוראות מסמכ 

המנהל הוהוראות  לצרכי  ובהתאם  העבו  ותקציבה   מועצה,  דה  ותוכניות 
 . שיקבעו על ידה

 , אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה. עצהמונציג ה    -" מנהלה" .ד
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

ו  ומטעמ   ומורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו  ספקהלרבות נציגיו של    -" ספקה" .ה
 בביצוע העבודות. 

של     -" ספקה"עובדי  .ו אלה ששרותי   ספקהעובדיו  או  ידו  על  המועסקים  ו/או  שליחיו  הם  ו/או 
בדיו או על ידי שליחיו  בביצוע העבודות  ל ידו או על ידי עויושכרו או ירכשו ע 

 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  ספקהאו בקשר אליהן וכל מי ש

 ספקהת צהרווההתקשרות מהות ה .3

ליבהבזאת  מזמינה    מועצה ה .א במערכות  ותמיכה  תחזוקה  שימוש,  רישיונות  למתן  בהתאם    מפורט , 
כ   כני הט  במפרט להוראות    יב לספק את השירותים בהתאםמתחי  ספקהו  חוזה זהל   'אנספח  המצ"ב 
 . זה חוזה וצרכיה ובהתאם להוראות מועצהלדרישות הו החוזה 

תק .ב אורך  לכל  לעמוד,  מתחייב  הההספק  בכל  ופת  ו/או  במלואן  הטכני  המפרט  בדרישות  תקשרות, 
במס שנכללה  אחרת  התחייבותוהתחייבות  לרבות  המכרז,  ב   מכי  מלא  באופן  הפתרון  מסלעמוד  מכי 

 , כהגדרתם במסמכי המכרז. סמך י' למכרז וחלק ג' למפרט הטכני()מ המוצע

לוח לרבות  המוצע,  הפתרון  ומסמכי  הטכני  המפרט  הוראות  כי  זמנייובהר,  העבודה  ות  ותוכניות  ם 
יסוד  הפרה  תהווה  אלו  הוראות  של  הפרה  וכל  זה  בהסכם  יסודי  תנאי  מהווים  בהם  של  שנקבעו  ית 

 ההסכם. 

יוב מענה מלא לדרישות    ן שהוצע על ידי הספק במסמכי המכרז אינו כולל הר, כי במידה והפתרועוד 
(  9לא יאוחר מתשעה )  טכני עדהמפרט הטכני, ידרש הספק להשלים ולממש את כל דרישות המפרט ה

בזאת, כי    יובהר    חודשים ממועד חתימת הסכם זה. למועצה בלבד שמורה הזכות להאריך מועד זה.
אש יבוצעו  הפעולות  ידיר  לצורך  הספ  על  המפ  מימושק  דרישות  אותו  מלוא  ייזכו  לא  הטכני,  רט 

   .כלשהי בתוספת תמורה

לאוויר .ג המערכת  עליית  כי  ביצוע  יובהר,  סיום  ו,  שימוש  /ההסבה  תחילת  ו/או  המערכת  הטמעת  או 
היה  מפרט הטכני. המועצה תשות היראישור של המועצה לעמידת הספק בדהמועצה במערכת לא יהוו  

וש מהספק מימוש ו/או השלמה ביחס לדרישה הכלולה במפרט הטכני ולא בוצעה  לדר רשאית בכל עת  
הטלת  דת למועצה, לרבות ביחס לחרת העומאת מבלי לגרוע מכל זכות א על ידי הספק באופן מלא, ז 

 . קו/או ביטול ההתקשרות עם הספ פיצויים מוסכמים

את השירותים על    ספקכל דין ל הוא כשיר על פי    יר כימצה   ספקההאמור לעיל,  לליות  מבלי לגרוע מכ .ד
חוזה ובכלל זה בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות מכל מין וסוג שהוא  , בהתאם למועצהידו ל

כלשהו הדרוש למתן השירותים,    היתר/אישורישיון/. ככל שיבוטל רצורך מתן השירותיםהדרושים ל
 טול או השינוי.בדבר הבי  מועצהכן את הלעד ספקהיים, מתחייב או ייערכו בו שינו 

מצהיר   .ה היכולת    ספקהעוד  כשיר,  אדם  כוח  הכישורים,  הידע,  המומחיות,  הניסיון,  לו  יש  כי  בזאת 
 השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה. לספק את   והציוד הדרושים

ומתחייב   .ו או במ  כי אין  ספקהעוד מצהיר  בדין, בחוזה  )אם הוא    קספהסמכי ההתאגדות של  הגבלה 
 ולספק השירותים בהתאם לחוזה זה. קשרותו בחוזה זה תאגיד(, להת

ה  יובהר, .ז ל  מועצהכי  בפועל    ספקמתחייבת לשלם  שירותים שיינתנו  בהתאם    ,ספקהע"י  תמורה בעד 
ע"י ה כדין  ובאופנים המתוארים במסמכי  מועצהלהזמנות תקציביות חתומות ומאושרות  , במועדים 

 ראות חוזה זה.  , ובכפוף להוהמכרז

ברשאי   מועצהה .ח השירותים  היקף  את  להגדיל  ב  25%-ת  המועצות המקומיות,  לבהתאם    50%-או  צו 
 . בלעדילשיקול דעתה ה ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם 1950  -תשי"א 
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  היה א ת ל  ספק על פי צרכיה ול  םולחדשמתן השירותים  לעצור את  רשאית, בכל עת,    מועצה יובהר, כי ה .ט
על    בשהתקבלו עד לאותו של  שירותיםשימוש בתוצרי ה  תהא זכאית לעשות  מועצהכך. הכל טענה בגין  

 . ספקהפי צרכיה וללא צורך באישור 

כי  ספקלידוע   .י מתחי  מועצה ה,  שיר אינה  להזמין  מאת  יבת  כלשהו  בהיקף  רשאית    ספקה ותים  והיא 
מה חלק  להזמין  או  משתנים  בהיקפים  השירותים  את  בלבדלהזמין  בהתאם  שירותים  לצורכי  , 

שומרת    מועצה ב הרגולטורי השורר באותה עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ה, תקציבה, המצמועצהה
זכותה לבצע את השירותים מושא   כולםעל  זה,  עובדיה, מבלי  בעצ  או מקצתם,  חוזה  מה, באמצעות 

להזמנת השירותים מאת   דעתה הבלעדי שספקהלהזדקק  שיקול  פי  על  ה , הכל  ולמועצהל  לא    ספק, 
הת כנגד  טענה  כל  הככ  מועצההיה  רשאית  כן,  כמו  כן.  לעשות  שתבחר  אחר   מועצהל  מכרז  לפרסם 

, הכל בכפוף לדין  רותים ללא מכרזלצורך קבלת שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק מן השי
 .  מועצההחל על ה

  ככל שיידרש מין לביצוע השירותים  ולהיות זלשמור על קשר מיידי ורצוף עם המנהל    מתחייב  ספקה .יא
 .  מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו וללא כל תמורה נוספת קשרות במהלך תקופת ההת

יתחיל   .יב לא  ה  ספקהאם  הדלעיל  כאמור  שירותיםבביצוע  למסורתה  מועצה,  רשאית  ביצוע    יה  את 
לבצע  ספקהלידי  השירותים   או  את    םאחר  ולחייב  כל    ספקהבעצמה  ביצוע  ידי  ע  שירותבהוצאות  ל 

  השירותיםיעלו על מחיר    השירותיםגם אם מחירי    ת,, לרבות הוצאות נלוואחר  תיםנותן שירואותו  
 . יןה ובהתאם לכל דעפ"י חוזה ז מועצה, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הספקהבהצעת 

ט  ומפר  זה  חוזה שעליו לבצע עפ"י    שירותיםמצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי ה  ספקה .יג
הוא  שירותיםה מטעמומ/וכי  ה  לבצע ומתחייב  מסוגל    י  כל  גבוההשירותים  את  מקצועית    , ברמה 

 רי הצעתו.  ובמחיחוזה זה ובהתאם להוראות המכרז ו   מועצהבנאמנות, בשקדנות, לשביעות רצון ה

לציית  הספ .יד בזאת  ומתחייב  מצהיר  ולנוהל ק  העבודה  המועצהוראות  י  של  המידע  בהתאם  אבטחת  ה 
המועצה להנ,  הטכני  מפרטה  להוראות שתמ  חיות  לוכפי  ל  סרנה  לעת,  מעת    דין   כלהוראות  ובהתאם 

הנחיה   בנוו/או  השא מחייבת  חוק  לרבות  הפרטיות,  התשמ"אגנת  הפרטיות  ,  1981  -,  הגנת  תקנות 
 . בוכיו" הנחיות רשם מאגרי מידע ,ט וטכנולוגיהשות למשפהר  , הנחיות2017  -שע"ז(, תטחת מידעאב)

ל  .טו ה  ספקידוע  את    מועצהכי  לאשר  לדרוש  רשאית  אשרזהות  תהא  השירות    העובדים  במתן  יועסקו 
  ספק ה , ועל  מועצהל העוסק במתן שירות    ספקה וש להחליף עובד  רשאית לדר   מועצהתהא העבורה וכן  

 . מועצהלהוראת המיידית בהתאם  לפעול

 הספק מתחייב לספק את השירותים באופן מלא גם בשעות חירום, לרבות במקרים שיפורטו להלן:   .טז

על (1 חירום  מצב  על  המוסמ-הכרזה  השר  ) ידי  חירום  שעת  בתקנות  כאמור  לכך  סמכויות  ך 
 . 1973-"ד מיוחדות( תשל

 . 1951-תשי"אננות האזרחית, ג לחוק ההתגו9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף   (2

בסעיף   (3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  חדש(,  90הכרזה  )נוסח  המשטרה  לפקודת  א 
 . 1971-תשל"א

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

 פת החוזהתקו .4

. "(חוזהתקופת ה: ")להלן  ממועד חתימת הצדדים על החוזה  ( שנים3לוש )ש זה הינו ל  זהחותוקפו של   .א
תקופות נוספות בנות שנה או חלקה, כל  (  10)  בעשר   חוזה בלבד, רשאית להאריך את תקופת ה   מועצה ה

   שנים.  (13)עשרה  שלושלא תעלה על סך כל ההתקשרות   "(.תקופת ההארכהאחת )להלן: "

 ת חוזה זה יעמדו בתוקפן באופן מלא גם בתקופת ההארכה. כל הוראו
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ה .ב ה   מועצההחליטה  של  תוקפו  הודעה  להאריך  כך  על  תינתן  לעיל,  כאמור  ע"י    בכתב  ספקלחוזה, 
 . יום לפני תום תקופת החוזה  30המנהל 

  על  חתימתו  עדבמו  מועצהל  ספק ה  ימציא,  לעיל  כאמור   החוזה  תקופת  את  להאריך   מועצהה  החליטה .ג
ביטוח חתומים ושאינם מסוייגים  ארכההה  חוזה ,  בתוקף  בנקאית  רבותוע  ביטוח  פוליסות,    אישורי 
 . החוזה תנאי פי-על הכל,  מועצהה תדרוש  אשר אחר מסמך וכל

לעיל,   .ד תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת    מועצההמבלי לגרוע מן האמור 
כל,  ל המנהלש   פ שיקול דעתו הבלעדיע" פיצויים כלשהם    מבלי לתת  ומבלי שתחויב בתשלום  נימוק 

במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם  .  מראש  יםימ  30וזאת בהתראה של  ,  תבגין הביטול, בכל ע
 מראש עד למועד הנקוב בהודעה. 

נשוא חוזה זה   .ה ידי  תלמען הסר ספק, אספקת השירות  לך תקופת החוזה באופן  במה  ספקהסופק על 
במהלך   אף  ורציף  עובשוטף  על  החלה  אחרת  מניעה  וכל  השבתות  שביתות,  עיצומים,  של  די  קיומם 

 מנהל אחרת.  אלא  אם ינחה ה מועצה

 התמורה  .5

  ספק ל  מועצהובהתאם להוראות חוזה זה, תשלם ה  מועצהלשביעות רצון ה  ,תמורת ביצוע השירותים .א
המחירל בהתאם    חודשית  תמורה במכרז  במס  ספקהם  מטע  השהוגש  הצעת  הצעתו  , ג'מך  מס  -גרת 

 . "(התמורה)להלן: " בתוספת מע"מ כדין

לתקינותן של המערכות המסופקות    ר המנהל ביחסתשולם לספק רק לאחר אישויובהר, כי התמורה  
המוע רצון  ולשביעות  מלא  באופן  בוצעה  המערכות  והסבת  הטמעת  התקנת,  וכי  הספק  ידי  צה,  על 

הפעל הנדרלרבות  המודולים  כל  של  )להל ה  הטכני  במפרט  "שים  לאויר"(ן:  המערכת  עליית  .  מועד 
בהתאם    תלם בגין חודש זה תמורה יחסייר יחול באמצע חודש, תשוכת לאובמידה ומועד עליית המער

הספק לא  מובהר בזאת, כי    לפרק הזמן שנותר מתוך אותו החודש לאחר מועד עליית המערכת לאויר.
ת לכל  זכאי  ולא  יהא  במידה  שהיא  המועצהמורה  אישור  את  והסבת    קיבל  הטמעת  התקנת,  כי 

   המערכות בוצעה לשביעות רצונה המלא.

זכאי    ספקהיהיה    מכל סיבה שהיא,  הופסק ו/או נעצר מתן השירותים,מקרה בו בוטל החוזה ו/או  ב
הש מתן  הופסק  במהלכו  חודש  בגין  השירותים.  את  העניק  בה  התקופה  בגין  רק  רותים  ילתמורה 

החלק היחסי של פרק הזמן בו העניק את השירותים מתוך    לתמורה עבור  ספקהכאי  , יהיה זכאמור
 ש. אותו החוד

,  ההוצאות  כל  את  תוכולל,  השירותים  ביצוע   בגין   וסופי   מלא   תשלום  מהווה   התמורה  כי ,  בזאת  מובהר .ב
פרט  ומ   המכרז  תנאי  פי  על  שירותיםה  בביצוע  הכרוכות ,  שהוא  וסוג  מין  מכל,  כלליות  ובין  מיוחדות  בין

,  ציוד,  אדם  כוח  לרבות,  החוזה  נשוא  ספקה  התחייבויות   לכל  מלא  כיסוי   ומהווה  בשלמותהשירותים  
  המתחייבות   ההתאמות,  תעודות,  רישיונות,  אישורים ,  היתרים,  ביטוחים,  הובלות,  יםחומר,  רכב  כלי

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

ידי    במהלכו הונפקה  תום החודשממועד  יום    45בתוך    ספקלה תשולם  התמור .ג על  חשבונית לתשלום 
   ."(45)"שוטף + ספקה

 .מועצהבשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה תמורה מע"מיתווסף לאף האמור לעיל,   על .ד

בעתיד    עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו .ה
תנכה מהסכומים המגיעים    מועצהוישולמו על ידו. ה  ספקהלו על  ות עפ"י חוזה זה, יחועל ביצוע השיר 

לפ   קספל לנכות  שעליה  סכום  והעברתם  כל  חובה,  ותשלומי  היטלים  מיסים,  זאת  ובכלל  דין,  כל  י 
 . ספקללזכאי תהווה תשלום  
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ה .ו כי  מוסכם,  המגיע    מועצה עוד  תשלום  מכל  לנכות  רשאית  סכום   ספקלתהא    ם יי פיצו,  לרבות  כל 
ב  כוייםניו ,  םמימוסכ הנדרש ממנו  כל  של  בשלמות  ביצוע  אי  עקב  עליו  יחולו  זה,  אשר  חוזה  מסגרת 

 ע"פ חוזה וע"פ כל דין.   מועצהלגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה ל וזאת מבלי

הל לשירות  כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירות בפועל ובקבלת אישור המנ .ז
 זה.    

התמורה    עוד .ח תשלום  הגזברות  מותנה  מאת  תקציבי  ואישור  כדין  מאושרת  הזמנה  בקבלת  והיקפה 
לא    ספקלתשלום ול  יאושרוללא הזמנת עבודה מאושרת כדין, לא    וצעיתבש  שירותיםשלומים אלו.  לת

   תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.   

 אופן התשלום .6

על ידו בחודש שחלף,    ביחס לשירותים שבוצעו דו"ח מפורט    מועצה ל  קספה בתחילת כל חודש ימציא   .א
 צעת המחיר אותה הגיש.  גין החודש שחלף, בהתאם להב ספקוכן חשבון מפורט של התמורה המגיעה ל

,  השירות  מתן  שלאחר  לחודש  10-ל  עד  לתשלום"  מקור"  מס  חשבונית/חשבון   מועצהל  יגיש  ספקה .ב
 "(.ניתחשבו: " להלן) כדין ותמאושר תקציביות זמנותה או/ו לחוזה בכפוף להצעתו בהתאם

, במלואם  או   בחלקם,  בחתימתו  יאשרםו   ספקה   ידי  על  המוגשים  והדו"ח   החשבונית   את   יבדוק  המנהל  .ג
 .  הבלעדי דעתו לשיקול  בהתאם, ב"וכיו   שלמותם, בהם המופיעים הפרטים נכונות בדיקת לאחר

  או / ו  מלאים  או/ו   וניםנכ   אינם  ובחשבונית  וןבחשב  המופיעים  הפרטים  בו   במקרה   כי,  בזאת  מובהר .ד
  או/ו  תיקונים   לבצע  פקסל  ולהורות  לאשרם  שלא  המנהל  רשאי,  בחלקם  או  במלואם,  מדוייקים

  כאילו  זאת  ויראו  בחשבון  נמצאו  אשר  םיהליקוי   פירוט  תוך,  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  מותהשל
,  ספקה י  חשבונית מתוקנת על ידוהמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת    מועצה ל   הומצא  לא  החשבון

 . בעניין זה מועצהת הבהתאם להוראו

 מנהל ה .7

והנחיותי יהיה    ספקה .א להוראותיו  שימונכפוף  מי  ו/או  המנהל  של  את  ו  וימלא  מטעמו  לכך  ה 
 התחייבויותיו לשביעות רצונו.

ק  לבדו ,מוסמך לבקרמבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל בהתאם לחוזה זה, מוסכם ומוצהר כי המנהל  .ב
רציפות והכל בהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי    ,קיום  ,םביצוע  ,םרמת   ,השירותיםולפקח על  

תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או התאמה  בדבר  רויקט,  ו/או למנהל הפ  ספקהודעה ללמסור    מנהל ה
ו/או    פקסהעל    ואינה ניתנת לערעור.כמפורט בס"ק א' לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה הינה סופית  

הפרויקט הורא  מטעמו   מנהל  אחר  שירות  למלא  כל  לבקר  לו  ולאפשר  פעולה  עמו  לשתף  המנהל,  ות 
   .ספקה המסופק ע"י 

באמור .ג לפגוע  ידווח    מבלי  החוזה    ספקה לעיל,  בביצוע  הקשור  פרט  כל  לגבי  שיידרש  עת  בכל  למנהל 
 השירות.  לביצוענדרש עפ"י דין  ויציג בפניו עפ"י דרישתו כל מסמך/ אישור/ היתר/ רישיון וכיו"ב אשר  

י תנאי חוזה זה  למילו  מועצהבויותיו כלפי ה ימהתחי   ספקהא ישחרר את  ל בידי המנהל    הפיקוח אשר .ד
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו    ספקהול הדרישות שבדין  ולמילוי כ

 .ו/או ע"י המועסקים מטעמו או נגרמו על ידיו

   זהירותבטיחות ו אמצעי .8

באופן    חוזהמתן השירותים נשוא ה  לשם  הזהירות הדרושים  בזאת לנקוט בכל אמצעימתחייב    ספקה .א
 אדם או רכוש.  ם לסיכוןשלא יגרו
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הצעת    המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר  מען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובותל .ב
 ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. , ספקה

 משנה  ספקי .9

לאחראינו    ספקה .א למסור  האת  ,  רשאי  בהסכמת  אלא  מקצתם,  או  כולם  השירותים,    מועצה ביצוע 
ובכתב נתמראש  ההסכמה האמורה    האת הסכמת  מועצהה  נה .  אין  זה,  בסעיף  לעיל  בהתאם לאמור 
ו   ספק הפוטרת את   לפי החוזה,  לכל מעשה    ספק המאחריותו ומהתחייבויותיו  יישא באחריות מלאה 

 . ם, באי כוחם ועובדיהםחדל של מספקי השירותיו/או מ 

ואישר .ב יוחלף  י  ספקהעסקת    מועצהה  ה היה  לא  ולא  ספקמשנה,  לשמש    המשנה  משנה    ספקיחדל 
נשוא  לביצ השירותים  ה   חוזהוע  הסכמת  לכך  נתקבלה  אם  אלא  להעסקת    מועצה זה,  ובכתב  מראש 
 משנה חלופיים.   קבלני

של   .ג והבלעדית  המלאה  באחריותו  לפגוע  השירותי  ספקהמבלי  שעלכל  הם  במסגרת  לספק  ,  החוזליו 
  קספ  עבודתו ופעילותו של כללדרוש הפסקת    מועצהת המשנה, רשאי  קבלניהעסקת    מועצהה האישר

אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירותים    המשנה אשר לדעת
 זה ולנספחיו.  חוזהבהתאם ל

    ערבות לביצוע החוזה .10

התחייבו  .א מילוי  החוזהלהבטחת  פי  על  החוזהבת  יותיו  מוסר  קופת  מקצתן,  או  כולן    מועצה ל  ספקה, 
אלף    חמישים ושבעהבמילים:  )  ₪    00057,  כום שלה, ערבות בנקאית צמודה בסחתימת החוז טרם  ב
  ."(הערבות )להלן: " למשך תקופת החוזהה  וקפשת , במדויק  ' לחוזהבנספח בנוסח  ("חש

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי    ספקה דלעיל אינו פוטר את  רבות ככי מתן הע  ,מובהר בזאת .ב
ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  ה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה  עפ"י חוזה ז  מועצהה
ממועצהה לתבוע  מצדה  מניעה  יהוו  לא  נוספים    ספק ה,  סעדים  כל  וכן  נוספים  והפסדים  נזקים  כל 

 ו עפ"י דין.  זה ו/א ואחרים עפ"י חוזה 

תהא רשאית לחלט    צהמועישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וה  מועצהרבות שנגבה על ידי הסכום הע .ג
ינה הגמור  ילקנ ואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך  את הערבות במל

או גזבר    עצהמואש האו ר  מועצהזכות כלשהי לבוא כלפי ה  ספק מבלי שתהא ל  מועצהשל הוהמוחלט  
על פי החוזה    מועצהל הטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה שב   מועצהה

 .  חוזהכל דין בגין הפרת ה ו/או על פי

ה ידי  על  והערבות תחולט  ימציא    מועצההיה  יבוטל,  לא  זהים    ספקהוהחוזה  בתנאים  ערבות חדשה 
     .דהתוך שלושה ימי עבו לערבות שחולטה

  זה חומיד עם קבלת ההודעה על הארכת ה   ספקה, ידאג  חוזהך את תקופת הלהארי  מועצההחליטה ה .ד
  ערבות בנקאית אוטונומית ם התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד להאריך את תוקף הערבות עד לתו

, מאת  חוזהל  'דנספח  אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת, בנוסח המפורט ב  כום זההבס  חדשה
 ראש לעניין זה.   אישרה מ מועצהנקאי שהמוסד ב

בזאת .ה מובהר  ספק  הסר  לד  ספקהכי    ,למען  ולוודאמתחייב  ב  ,אוג  עת  בכל  תקוכי  החוזה  מהלך  פת 
שתהיינה( )ככל  ההארכה  הותקופות  בידי  ינה  תהיה/  בנוסח    מועצה,  תקפה/ות    ' ד  נספחערבות/יות 

 הנ"ל. 

 . בים לפי הענין, בשינויים המחויירכהפת ההאעל הערבות התקפה בתקו הוראות סעיף זה יחולו .ו
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 נזיקין  אחריות ב .11

תשלום, נזק, הפסד, אובדן, ישיר    על כל  מועצהאו יפצה את ה ו/שפה  יהא אחראי מלא ובלעדי וי  ספקה .א
, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל של  מועצהאו עקיף לגוף או לרכוש, שייגרם ל

מאחריות כלשהי בגין כל תשלום, הפסד    צהמועפוטר את ה  ספקהו.  מי מטעמ  , מי מעובדיו אוספקה
 או אובדן כאמור לעיל.  

  ספק הכל אחריות בקשר לעובדי    מועצה, מוסכם, כי אין ולא תהיה למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ב
ין כל  בג   מועצהישפה את ה  ספקהלא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם, ו  מועצהוה
ילתה  , שעספקהשייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי  או נזק  ו/ לום, הוצאה  תש

 ההתקשרות נשוא חוזה זה. או / קשורה בביצוע השירותים ו

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל    מועצההמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את    ספקה .ג
דיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין  גדה ו/או נגד מי מעובכלשהו, נעילה שהיא, שתוגש על ידי אדם  

נזק   או  חבלה  תאונה,  לרכוש  יגרםש כל  ו/או  לגוף  אדם,  בגין  ,  לכל  חדירה  לרבות  עקב  פגיעה  בגין 
סודיות   חובת  של  לב  בתום  הפרה  אדם;  העלבת  הרע;  לשון  בפרטיות(;  פגיעה  )כלל  הפרט  לתחום 

דיבה ספרותיוהוצאת  גניבה  הק,  וכל  זכויותת  הפרת  בכך,  וכד',    שור  ההוצאות  יוצרים  לרבות 
עו"ד.המשפטיות   ושכ"ט  לה  תתבע    שייגרמו  ו   מועצההאם  עובדיה  שבא  /ו/או  מי  ו/או  שלוחיה  או 

כנגדה ולשלם כל    ספקהמטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על   לסלק את התביעה 
וצאות משפטיות ושכ"ט  לרבות ה  מוסמכת אחרת   או רשות /ו   סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט 

וק מעת דרישתו ע"י  יישא ריבית והצמדה כח   ספק המאת    מועצהכל סכום שיגיע כאמור לעיל ל  .כאמור
סעיף זה יחול גם במקרים של תביעות הנובעות מהפרת    עד תאריך התשלום בפועל.  ספקהמ  מועצה ה

ו/או   הלאומי  הגנת הנחיות מרכז הסייבר  המדינה    הפרטיות   חוק  הנחיות  לגבי אבטחת מאגרי    ו/או 
 הפרות אלו. בות פיצוי צדדים שלישיים בגין , ולרמידע כמחזיקים במאגרי המידע של המועצה

וישפה את    ספקה .ד לה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגרפגיעה או  בגין כל    מועצההיהיה אחראי 
 בתו המקצועית.מילוי חוו/או מחדל ו/או הזנחה ב  ו/או הבאים מטעמו  ספקה

שלנות כאמור לעיל אשר  ראו  /תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו  ו/או מי מטעמו  ספקהו של  חריות א .ה
יבצע את השירותים פעם    ספקהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,    .חוזהחר תום תקופת היתגלו לא
שנתגלנוספת   כלשהו  ליקוי  ונוצר  במידה  ו/או  כיאות  שלא  וניתנו  מבמידה  לאחר  רותים  השי  תןה 

אין באמור    הצדדים., בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין  םמקבלתכתוצאה  ו
 לבצע את השירותים פעם נוספת.  ספקלאשר ל מועצהאת הבכדי לחייב 

כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם    ספקהלמען הסר ספק, אחריותו של   .ו
 , לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. זה חוזה תיו מכח  התחיבויוטעמו בביצוע ו ו/או מהפועל בשמ

בגין   ספק הבה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  בגו ספק א רשאית לעכב תשלומים לתה מועצה ה .ז
רצון   לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  זה,  בפרק  כאמור  אובדן  או  נזק 

 . מועצהה

לפג .ח לעיל, מוצהרמבלי  ל  וע באמור  יגיעו  פיצוי, אשר  ו/או  ומוסכם, שכל סכום    ו/או שעל   מועצהבזה 
בהם מחמת שת  מועצה ה ו/או מחדלי  יהיה לשאת  מעשי  בגין  ג',   צד  ע"י  מועסקיו,    ספקהתבע  ו/או 

 .  ספקומים המגיעים ממנה לרשאית לקזז מהסכ מועצהכולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה

 ות, כמפורט במסמכי המכרז. הנובעת ממהות השיר  ספקהות ף זה כדי לגרוע מאחרימור בסעיאין בא .ט
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  ביטוח .12

על פי חוזה זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על    ספקה   מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות .א
י נפרד  , ומהווה חלק בלת'גכנספח  הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף לחוזה זה  

 . הימנו

שא הביטוח. יחד  ', הינם הבסיס לכל נו הי הביטוח הנדרשים במסגרת חוזה זה ונספח  יובהר, כי תנא .ב
פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לאשר שינויים בתנאים אלו, בכפוף לאישור    ,מועצהעם זאת, ה על 

חויב לתנאי  יהיה מ  ספק הלא תאשר שינוי כלשהו,    מועצהיועץ הביטוח מטעמה. עוד יובהר, כי ככל שה
 . ג'י שנקבעו בחוזה זה ובנספח הביטוח כפ

         כוח אדם .13

ונו, עובדים מיומנים, בעלי ניסיון וידע במתן  סיק לצורך מתן השירותים, על חשב מתחייב להע  ספקה .א
 השירותים.   

למשך כל תקופת ההתקשרות את כל בעלי    מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו,  ספקה .ב
 . "(צוות הספק)להלן: " שנכללו בהצעתו למכרז תפקידיםה

כאשר על הספק יהיה    ,שה באישור מראש ובכתב של המנהליעמי מצוות הספק,  כל שינוי בזהותו של   .ג
 . להעמיד לעניין זה איש צוות חדש בעל כישורים והשכלה דומים

המקובלות    העבודה  יהיה זמין לפניות המועצה במהלך שעותמטעם הספק  מתחיייב כי מנהל    ספקה .ד
ורך טיפול במשברים  יהיה זמין במידת הצורך יהיה זמין לעבודה בשעות לא שגרתיות לצ  וכן   למועצה 

     .וםאו בשעות חיר 

במסגרת מתן השירותים נשוא חוזה זה יהיו עובדים הרשאים על    ספקהכל העובדים שיועסקו על ידי   .ה
העדר הרשעות  כאמור על תצהיר בדבר  עובדים  יחתים את כל ה   ספק הפי דין לעבוד בישראל. כמו כן,  

 .י עו"דפליליות )למעט עבירות תעבורה(, שיאומת כדין על יד

בא  ספקה .ו אחראי  יהא  הבלבד  את  ויפצה  האישי  וליושרם  עובדיו  למהימנות  מוחלטת    מועצה חריות 
ו/או    ו/או את מקבלי השירות בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון 

 . ספקהשהי ע"י עובד מעובדי זק אחר שנגרם בדרך כלנ

המספק את השירותים    ספקה  מעובדי  עובדכל  החלפת    עת,  , בכלספקהתהא רשאית לדרוש מ  מועצהה .ז
ה אחר,    מועצהעבור  בניגוד  בעובד  ו/או  זה  חוזה  להוראות  בהתאם  תפקידו  את  ימלא  לא  אשר 

למתן השירותים נשוא  ייראה לו בלתי מתאים  או אשר  ו/  מועצהלהוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות ה
ו לל  ספקההחוזה,  זו  ה.  א שיהוימתחייב למלא אחר דרישה  כי  מי מטעמה תהא    או /ו   מועצהיודגש, 

 רשאית לזמן את העובדים לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם בטרם ביצוע השירותים. 

אחר הוראות כל  ל המשתמע מכך, ולמלא ו, על כמתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדי ספקה .ח
זכויותיהם,  ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על  חוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי  
(, חוק הגנת  1987-חוק שכר מינימום )תשמ"ז על בטיחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות  

 . 1968  -תשכ"ח משולב(,(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1958-השכר )התשי"ח 

   ם יחסי עובד מעבידאי קיו .14

ו .א יתר הפעילויות    זה וכל  חוזהביצוע השירותים לפי  מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות 
ב  ספקהשל   עובד  חוזהכמתחייב  יחסי  כיוצרת  תחשב  ולא  יוצרת  אינה  ה-זה  בין  לבין    מועצהמעביד 

את מפורשות, כי היחס  זה, ומוסכם בז  חוזהב  ה כאמורי משנ נקבל , עובדיו או מי מטעמו, לרבות  ספקה
 עצמאי. ספקזה הינו  חוזהצד ל בין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל
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  חוזה מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין,    ספקה .ב
ובכלל עובדיו,  ועל  עליו  החלים  וצווים  קיבוצי,  או  לש  אישי  התנאיםזאת  ובכל  בשכרם    את 

פי   על  או  דין  פי  על  זכאים  הם  להם  ימיחוזההסוציאליים  לרבות  תשלום    ,  הבראה,  דמי  חופשה, 
ת גמל, קרנות פנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על  לקופו

יים,  נות המס, לקופות פיצו , לשלטו , לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומיחוזהפי דין או על פי  
 פנסיה, גמל וכיו"ב. 

י אין לו ולא יהיו לו או  מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות, כ   ספק המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .ג
ה  עם  עבודה  ביחסי  הכרוך  ועניין  דבר  לכל  תביעות  או  דרישות  מטעמו  פיצויי  מועצהלמי  לרבות   ,

מוקדמת הודעה  חופשה,  דמי  זכויופיטורים,  סוציאליים,  ,  ותנאים  לקרנות  ת  או  לקופות  הפרשות 
 יתור מלא. , לכל דבר ועניין, כתב סילוק ווזה מהווה חוזהוכדומה, וכי חתימתו על 

חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, בין    מועצההבכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על   .ד
נלוות של  ובין  סוציאליים  תנאים  של  בין  ישיב,של שכר,  וישפה    ,  כל  מועצההאת    ספק היפצה  בגין   ,

ם מקבלת דרישת  ימי  7בגין פסק הדין, וזאת בתוך  לשלמם    מועצהעלות, הוצאה או פיצויי שיהא על ה
ה  מועצה ה כי  בזאת,  מוסכם  כדין.  וריבית  הצמדה  הפרשי  בתוספת  רשאית  מועצההראשונה,    ת הא 

 . לעילכאמור   כל סכום שהוא יחויב בו ספקלקזז מהתמורה המגיעה ל

 חוזה הפרת  .15

 הבאות:   כל אחת מהפעולות  המנהל לעשות  ו/או מועצה ם ה רשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  ספקה הפר 

ללממש   .א שניתנה  הערבות  התחייבויות    מועצהאת  ולמילוי  לביצוע  זה    ספקהכבטחון  חוזה  בגין  ע"פ 
   .ו/או תקופת ההארכה תקופת החוזה

שימוש ללא    תוך  ,זה  חוזה ע"פ    וחייב בביצוע  ספקה ש  ותשיר ת הים א/אחרספק/ים  לעשות באמצעות   .ב
ושירותים בפעולות  ע  הגבלה  לתמורה  ,ספקה"י  שנעשו  זכאי  שיהיה  את    נוספת,  מבלי    ספק הולחייב 

 הוצאות הכרוכות בכך.             כל הב

זים  וק החוח  כל דין ובכלל זה  זה ו/או ע"פ  חוזהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ   .ג
הממשי שנגרם  לתבוע את כל הנזק    מועצהובכלל זה זכות ה  1970  -תשל"א    , חוזה(  )תרופות בשל הפרת
 במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.  לה ו/או יגרם לה הן 

  ספציפיות   בהוראות  ובפרט ,  החוזה  הוראות   משאר   לגרוע  כדי  סעיפיו  תתי  על   זה   בסעיף   אין  .ד
  למסור   או/ו  בעצמה  חלקם  או/ו ותים  שירה  לבצע ,  עיניה  אותר  לפי  ,מועצהה  לאפשרות  המתייחסות

 . ספקה חשבון על,  אחר לאדם ביצוען 

 הפרות .16

לחלק א'    16בסעיף    למפורטפיצויים מוסכמים בהתאם  ועצה  למ   ספקה, ישלם  זה  הסכםבגין הפרה של   .א
 . לחוזה נספח א'  -במפרט הטכני 

קובעים .ב מוסכמי  לעיל  םמיסכו ה  את  הצדדים  קבוכפיצויים  בם,  מראש,  ומוערכים  הולם  עים  סכום 
 בות העניין. ונאות, שנשקלו, הוערכו ונמצאו סבירים ומתאימים בנסי

לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו    ועצההמוסכמים כדי לפגוע בזכויות המ  אין בתשלום הפיצויים .ג
לפגוע בכל    או כדיבפועל עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של ההסכם או ביטולו,    הל

למ  זכות אחרת כן    ועצההמוקנית  דין.  כל  פי  ועל  זה  פי הסכם  מכל    ועצההמ  תהיה רשאיתעל  לקזז 
 , את הפיצויים המוסכמים, דלעיל. ה ממנ  לס פקתמורה המגיעה 
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רשאי לגבות את הפיצויים המוסכמים    ועצההיה המת,  ספקהבכל מקרה של הפרה של ההסכם מצד   .ד
  ספק האו בדרך של קיזוז מסכומים להם יהיה   ה שביד אופן של חילוט הערבות בלעיל,  .א16על פי סעיף 

 בלעדי. ה  ה)ככל שיהיה זכאי(, על פי שיקול דעת מועצהזכאי מה

הפיצויים המוסכ .ה כי  יובהר,  יוחזרו לספק לאחר  למען הסר ספק  לא  ייגבו מהספק,  מים מראש אשר 
 ויות.  בהשלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתחיי

ן הספק ליקויים  כותה של המועצה לקבלת הפיצויים המוסכמים כמפורט לעיל, לא תיק מבלי לגרוע מז .ו
המכרז, תהא המועצה רשאית לתקן את הליקויים על חשבונו של הספק    במועדים הקבועים במסמכי 

זכאית להשבה מיידיתהות בגובה    א  וכן תקורה  נזק שנגרמו לה  כל הוצאה או  ור  מ. אין הא15%של 
 העומד לרשות המועצה.  גורע מכל סעד אחר 

 סיום חוזה .17

 סיום שלא בשל הפרת החוזה 

דעתה    עצהמוה .א שיקול  פי  על  ו/או  בלבד תהא רשאית,  את החוזה  לבטל  סיבה שהיא,  ומכל  הבלעדי, 
או   ההתקשרות  תקופת  תחילת  מועד  לפני  חלקה,  או  כולה  החוזה,  לפי  ההתקשרות  את  להפסיק 

ימים    30ות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של  או במהלך איזה מתקופ  ת במהלך תקופת ההתקשרו
 "(.ם החוזה הודעת סיו)להלן: "

ב  ספקה .ב באופן  ומתחייב  הפסקת  מצהיר  ו/או  ההתקשרות  הפסקת  ו/או  החוזה  ביטול  כי  חוזר,  לתי 
זכות   הנה  נוספות,  הארכה  לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההתקשרות  תקופת 

מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה    , וכי בקרות איזהועצהמ המוקנית ל
כך,  מ בשל  טענה  כל  מלטעון  ומושתק  כל  לרבנוע  למשך  שירותים  למתן  הסתמכותו  בדבר  טענה  ות 

תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט  
 בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.  קספ השקעות אותן השקיע הטענות שעניינן 

זכאי    ספקה, יהיה  ספקהותיו של  יטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבוי את ב  מועצהדרשה ה .ג
אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותן ביצע בפועל, עד לאותו מועד,    מועצהלקבל מה

בהר, כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על  בגין ביטול החוזה. מו  , מלא וגמורוזאת כסעד סופי
ביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי חוזה  ל  ספקהת נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות  כל אחריו  מועצהה

מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן    ספקהזה, ו
 או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. /ל פיצוי ו/או תשלום וכלא יהיה זכאי ל

 ת החוזה סיום בגין הפר

לפגוע מכלליות   .ד ה  .ג.17  -.א  17פים  בסעי האמור  מבלי  חוזה    מועצה לעיל,  להביא  בלבד תהא רשאית 
הפר   בו  מקרה  בכל  ל  ספקהלסיומו  שנתן  ובלבד  יסודית,  שאיננה  הפרה  החוזה,  הודעה    ספקאת 

 , תוך התקופה כאמור. תיקן את ההפרה לא  ספקהיום ו  14ת של  ממוקד

זה זה, בקרות אחד או יותר מן  על פי הוראות כל דין או חו  מועצהת של המבלי לגרוע מכל  זכות אחר  .ה
 רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה:  מועצההא התהמקרים הבאים, 

ונס נכסים זמני או  כבקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי    ספקההוגשה כנגד   .1
שבקב במקרה  והכול  העניין  לפי  זמני  מפרק  או  מפרק  למינוי  ו/או  לא וע  כאמור  קשה 

 הגשתה.  יום ממועד   30בוטלה בתוך 

או    ספקהכש .2 רגל  פשיטת  בקשת  נגדו  שהוגשה  או  רגל  הוצאה פושט  הליך  נגדו  כשנפתח 
סיו כולם או חלקם, ככשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נלפועל או  

פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק נת ידו החלטה על  צו    קבלה על  נגדו  ניתן  או 
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ל הגיע  או שהוא  לנושיו  פירוק  פנה  או שהוא  או חלקם,  כולם  נושיו  עם  סידור  או  פשרה 
חדש(  )נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  אתם  הסדר  למען  פשרה  או  ארכה  קבל  למען 

 .  1983 –תשמ"ג 

, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור,  ספקהל עיקול על רכוש  טהו .3
הבאו מתן  את  מבעדו  למנוע  עלול  או  המונע  והעיקולים  פן  חלקם(,  או  )כולם  שירותים 

 ימים ממועד נקיטתם.    30כאמור לא בוטלו בתוך  

ה   ספקהכש .4 את  מעסיק    חוזה מסב  או  לאחר  מקצתו,  או    עבביצומשנה    ספקכולו 
 בכתב ומראש.  מועצהללא הסכמת ה וזהח התחייבויותיו מכח ה

 . , להנחת דעתו של המנהלהחוזמסתלק מביצוע ה  ספקהכש .5

, או כשהוא מפסיק את מהלך  או חלקם  השירותים המבוקשיםמספק את    אינו  ספקהכש .6
ואינו מציית    נהלשנקבע ואושר ע"י המ  מניםזח הלפי לו  ספקםאינו מאספקתם או שהוא  

בקצב הדרוש ו/או לפי    שירותיםבאספקת הלהמשיך    כתב מהמנהל להתחיל אובלהוראה  
הזמנים אולוח  או    ספקה כאשר    ,  אחת  הפרו  מטעמו  מי  מההתחייבויות  ו/או  יותר 
על כך מאת המנהל תוך    חוזה האמורות ב ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה 

ע  טעמו כי השירות המבוצמו/או מי    ספקהזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה ב
מי נקט  לא  והוא  רצונו  לשביעות  אינו  מקצתן,  או  כולן  ידו,  זו  על  התראה  קבלת  עם  יד 

 .  ור השירותצעדים נאותים לשיפ

 .  חוזהמתרשל בזדון בביצוע ה  ספקה שכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .7

ה  .8 בידי  דעתה,    מועצה כשיש  להנחת  נת  ספק השהוכחות  בשמו,  אחר  אדם  הציע    ן או  או 
כרוך  שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הלאדם כלשהו  

 בביצוע החוזה.  

הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן    אינו ממלא את  ספקה .9
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

נגד   .10 פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  מבעלי   פקס האם  מי  נגד    ו/או 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

  זה אינה נכונה, או  חוזה בקשר עם חתימת    תנה ישנ   ספק ההתברר כי הצהרה כלשהי של   .11
עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות    ספקהש גילה  לא 

 .  ספקהעם 

 מסגרת תפקידו. ב מדוייקים הצהרה ו/או נתונים שאינם  מועצהמסר ל ספקההתברר כי   .12

,  18,  14  -  7,  3  הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:  קספהכש .13
19. 

סעיף זה, רשאית    את החוזה בהתאם להוראות  מועצהת חוזה זה, ביטלה המבלי לגרוע משאר הוראו  .ו
תים בשיתוף  ו, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירמועצהה

 כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.   פעולה עם

בהתאם להוראות חוזה זה    ועצהמל החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למובהר בזאת, כי ביטו .ז
 ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

ה .ח ב  מועצההשתמשה  לה  שהוקנו  מהזכויות  כלשהי  בזכות  או  מהסמכויות,  כלשהי    חוזה בסמכות 
טענות  כל    ספקללא יהיו  ,  קצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, כולו או מחוזהאת ה   וביטלה

 ין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.      ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בג
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 וניגוד עניינים  סודיות .18

ג' כלשהו כל מידע שיגמתחייב    ספקה .א ,  מועצהשל ה  הבעניינ  וע אליילשמור בסודיות ולא לגלות לצד 
השירותים.   מתן  ובמהלך  ההתקשרות  נ  ספקהבמהלך  על  סודיות  יחתום  לשמירת  התחייבות  וסח 

 . זה חוזהל 'דנספח כ בנוסח המצורף

וידאג להחתים כל    'הנספח  יחתום על תצהיר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף להסכם זה כ  ספקה .ב
 .מורעל תצהיר בנוסח הא  םיעובדיו המועסקים במתן השירותצוות 

 קניין רוחני  .19

יצוע  כניות, המפרטים, וכלל המסמכים הקשורים בב, התבעליה של כלל נתוני המערכת  נההימועצה  ה .א
 .  השירותים

את מבנה הקבצים ו/או הטבלאות אשר בהם נעשה    , ללא עלות,הספק מתחייב להעביר לנציגי המועצה .ב
 כלשהם, בכל עת שיידרש.  אם בקבצים חיצוניים  שימוש במערכת בין אם בבסיס הנתונים ובין

ר בהם נעשה  את תוכן הקבצים ו/או הטבלאות אש  לא עלות,, להספק מתחייב להעביר לנציגי המועצה .ג
שימוש במערכת בין אם בבסיס הנתונים ובין אם בקבצים חיצוניים כלשהם, בכל עת שיידרש. תוכן  

לפי הנדרש מהמועצה בכל פורמט הנ  יועבר  , ascii  ,execll  ,csv  מך לרבות קבצי טקסט,ת הקבצים 
 וכו'. 

אפשר את שימוש  את סיסמאות הגישה לבסיס הנתונים ול   עלות,, ללא  הספק מתחייב להעביר למועצה .ד
 ישיר של המועצה בבסיס הנתונים במידת הצורך לפי שיקול דעתה.  

השמורי .ה הנתונים  כלל  של  העברה  לאפשר  הספק  על  המועצה,  עם  ההתקשרות  במודולים    םבסיום 
למ על השונים  יותקנו  אשר  חלופיות  בכל  -ערכות  לתמוך  הספק  על  המועצה.  תידרש  ידי  אשר  הסבה 

 הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך.  ותקינה.לצורך העברת נתונים שלמה  

 .  הנתונים כאמור לעילל זכות עכבון מכל מין וסוג שהוא לגבי כהא ת ספק לא למובהר בזאת, כי  .ו

 תושונ .20

  וזה והוא לאחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החהת  ספקהכל פעולה ש  .א
ה   -מילאה   שנשלחה    ספקהלשים    מועצהרשאית  ובלבד  חשבונו,  ועל  במקומו  ולעשותם  תחתיו  אחר 

  ע אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקב 
כי  בהודעה.   המובהר,  של  מזכויותיה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  לחו  מועצהאין  זה  בהתאם  זה 

 ובהתאם לכל דין. 

סב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה זה, כולן  אינו רשאי לה  ספקה .ב
   , מראש ובכתב. מועצהאו חלקן, אלא באישור ה

או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא  ביר את החוזה, כולו  עה  ספק ה, כי  מועצההתברר ל .ג
ה  -בכתב ומראש    המועצקבלת הסכמת ה כל    ספקול   וזהח ה  רשאית לבטל את  מועצהתהא  לא תהא 

 בשל כך. מועצהטענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד ה

מתחייב   .ד זה  יעביר    ספקהבכלל  לא  )  25%כי  מזכויותיו,  ו/או  ממניותיו  ובין  בומעלה  אחת  בבת  ין 
 .מועצהקים( אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של הבחל

על    בכתב  מועצה ל   להודיע  ספק הבורסה, על  הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב  ספק הבמקרה בו  
וכן   כן  לעשות  כוונה  על  כשייודע  מיד  זאת  להעברה כאמור,  כוונה  על  וכן  זכויות  ו/או  מניות  העברת 

 תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות.   מועצהיצוע העברה ולבשוב, מיד בעת 

 זה.  כות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה מוותר בזאת מפורשת על ז ספקה .ה
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

לנכות    מועצה ה .ו גופים  /  מועצה, מאת הספקמהכספים המגיעים, או שיגיעו ל ו/או לקזז  תהא רשאית 
ועניין, את כל הסכומים אשר,  אחרים   ם עקב אי קיום או  ידרש או תחויב, לשלמתו/או בגין כל דבר 

ו/או כל סכום יגיעו ל  הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה  ו/או שיפוי אשר  פיצוי    ספק המ   מועצהו/או 
ל ה  חוזהבהתאם  ו/או שעל  ו/ או מחדלי    מועצהזה  בגין מעשי  ג'  צד  ע"י  לשאת בהם מחמת שתתבע 

מכח חוזה    ספקהמאת    המועצל העשוי להגיע לכ ו/או  ו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    ספקה
גורע אינו  זה  בסעיף  האמור  שהוא.  מקור  ה  או  של  הכס  מועצהמזכויותיה  החזרת  את  פים  לתבוע 

 .  לרבות חילוט הערבות שהפקיד בידה ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת

ת לה על פי  י ה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנמועצשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה .ז
מחמת התנהגות או   או השתקהיוצרות כנגדה מניעות ו/ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות  חוזה זה 

יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה ה ספקה ה עם  בדרך אחרת ביחסי על זכותה בכתב    מועצה, ולא 
 ובמפורש.  

במקרה  עים להם ע"פ כל דין  יאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המג .ח
ו/או דשל הפרת החוזה.   ו/או תביעות מצד  על אף האמור, לא ישמעו כל טענות  בקשר    ספקהרישות 

 ה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.  לחוזה ז 

  חוזהכי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד ל  ,מוסכם בזה .ט
 , הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.לא יהיה קשור במצגים

 עות הוד .21

 כתובת הצדדים הם :   
   1הרצל  רח'  – דימה צורן מועצה מקומית ק

 __________________________________    - ספקה

 
 

שעות מיום    72נמען  ה כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י  
 ו כדבר דואר רשום.  שלוחמ

 ולראיה באו על החתום :
 
 

 
 ספק החתימת                     צה מועגזבר ה                  מועצה ראש ה            

 
 

 ____________ ______________ ________ ת.ז./ ח.פ. ____________________  :ספקהשם 
 

 ______ _____ת.ז.: _______________ _______________ _____באמצעות מורשה החתימה: שם : 
 

 __________________טלפון: _____________ פלא'/ _____________ ________________  כתובת:
 

 כתובת דוא"ל: ____________________________________________________________ 
 

   תאריך __________   
 

של בנוכחותו  נחתם  _______________________     החוזה  תפקידו   ___________ ________ ______
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 א' נספח      
 כני  מפרט ט

 
 

 pdfבקובץ בנפרד מצורף 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'בספח נ

       

 קיום החוזהערבות בנקאית ל
 ___/__/__   תאריך                                                                   

 לכבוד  
  רן ועצה מקומית קדימה צומ
 
 
 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל    ("המבקש_____ )להלן "על פי בקשת _______
לוי  מי להבטחת  שתדרשו    "(סכום הערבות"  :להלן)  (שקלים חדשים  אלף  ים ושבעהשחמי במילים:  )₪    00057,של  

ותמיכה   רישיונות שימוש,  למתן  7/2022מס'    פומבי   מכרזמכוח    חוזהעם  ר  בקשהתחייבויות המבקש   תחזוקה 
   ."(המכרז)להלן: "עבור המועצה המקומית קדימה צורן  במערכות ליבה

 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  סכום הערבות יהיה צמוד  

 "( .  המדד"  :הלן)ל  אחר שיבוא במקומה שמימוסד ר
 

 צעות למכרז.  הגשת ההאחרון לבמועד הידוע ן האחרולעניין ערבות זו הינו המדד    סמדד הבסי
 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  
 

הראשונה דרישתכם  כת,  לפי  החזרת  חלף  לכם  נשלם  עאנו  כל  ב  זה,  עד  רבות  הערבות,  סכום  בתוספת לסכום 
ייבים לדרוש את התשלום תחילה  וכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חהפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לה 

 מאת המבקש.  
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________ 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 
 העברה בכל צורה שהיא.ינה ניתנת להסבה או ל ו אערבות ז

 

 בכבוד רב, 

 ע"מ ק__________ בנ ב                         

 תקבל נוסח ערבות שונהלא י :הערה
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'גנספח 
 אחריות וביטוח 

 
צורן ו/או   -המזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספח זה משמעותו : מ.מ. קדימה 

או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  או חברות עירוניות ו/ו/  תאגידים עירונים
 ו/או עובדיהם 

 
י לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא  הספק יהיה אחראי באופן בלעד .1

ו/או המזמינה בגין כל נזק  את במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי 

ת  וחשבונו פוליס שלישי עקב כך. הספק יוציא על הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד 

 ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. 

 
 הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל. .2

 
זמינה לשלם  , ישפה הספק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המעיללגרוע מכלליות האמור י למבל .3

ל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי  בקשר עם או בגין כ 

 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות. -עובד

 
ע לספק ממנה, ם שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיה רשאית לנכות כל סכומינ המז .4

זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם   וכן תהא המזמינה

 דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 
לכל הפחות  חלותו של הסכם זה    בידיו במשך כל תקופת זיק להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק ויח .5

  הסכם זה, והוא יישא בעלותם וכן לנקוב בם ת התחייבויותיו וחובותיו בהתאאת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטח

 השתתפויות עצמיות במקרה נזק.  ישלם

 

עות רצונה של  שביימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים ל 7הספק ימציא למזמינה תוך   .6

ר  הספק יחזו . חוזית ע"פ חוזה זהואינו מסויג התואם את התחייבותו ה  כשהוא חתום על ידי מבטחיו המזמינה

 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.  14וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות 

 
יתאיין הסכם זה, על ד, גש ו/או לא חודש במועהו  הספק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא

 דית. רות, ויוצא צו הפסקת עבודה מיכל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקש
 

את פוליסת הביטוח ואת גם אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,  .7

 גין הפוליסות. ו בקבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על יד

 
הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה  מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הספק  .8

, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום הספק  המלא

 ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לספק. 

 
ים למזמינה כנגד הספק על  נ זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק ר לעיל כדי לגרוע מכלאמו אין בעריכת הביטוחים כ .9

 ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.   יל את אחריותו או להגב ההסכם ועל פי כל דין,פי 
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

ה כלשהי  צורבהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע ב
 ו על פי הסכם זה.מהתחייבויותי

ומצם או משונה לרעה  י מביטוחי הספק עומד להיות מצבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מ  .10
רוך את אותו  לעיל, מתחייב הספק לע שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

ח  וח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטומציא אישור עריכת ביטהביטוח מחדש ולה
 מור. כא

  14בתוך  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינה .11
לקיימם  לגבי אותם הביטוחים שהתחייב  ( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח ארבעה עשר)

דות ואשר אינם נכללים  העבויו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם ו/או החלים על 
כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות  במסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק", 

 המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

הסכם  בו תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור י גבולות האחריות ו/אלמען הסר הספק מובהר בזאת, כ .12
ועל הספק לבחון את חשיפתו   הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק,הספק,  טוחיזה ובאישור עריכת בי

כי הוא יהיה מנוע   לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר,
יות  או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחר ל טענה ו/או דרישה ו/מלהעלות כ

 המינימאליים כאמור. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו   .13
המזמינה, על פי  לא יפגעו בזכויות מו  ו/או מי מהבאים מטעומנהליו   מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או עובדיו

 ביטוחים אלו.

בגין כל   ,באופן מלא  לן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינהולה כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  .14
זו  נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי אי

ים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו  או מנהליו ו/או העובד מהפוליסות על ידי הספק ו/ 
 ורו. ו עבו/א

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי  ת)אך לא חייב ת המזמינה רשאי .15
אין באמור   מזמינה ביחס לאישורי הביטוח,הספק כאמור לעיל. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה

בכל הקשור לאישורי הביטוח  היא על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות ש להטיל לעיל כדי 
כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי  

 דין. הסכם זה ועל פי הוראות כל  

ליסות המפורטות באישור ביטוחי הספק, וכל תשלום  מיות הביטוח בגין הפוהספק מתחייב לשלם את פר  .16
חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע   ידי  אחר שיידרש על

ביטוח, לשלם את דמי הביטוח  בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות ה
 ות. ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבוד מלואם ובמועדם ולדאוגב

היה  תלא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .17
כולם או   ל פי דין, לערוך את הביטוחיםלפי הסכם זה או ע   האך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותי ת המזמינה רשאי
כל סכום המזמינה  פק. להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הס   חלקם )בהתאם

בתוספת תקורה מוסכמת   הראשונה  המזמינה על פי דרישת לבתשלומו כאמור יוחזר מיד   האו התחייב  מהשיל
לנכות    תאיהיה רשתזה, המזמינה   ת המזמינה על פי הוראות סעיף. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויו20%בשיעור של 

לגבותם מהספק בכל דרך   תהיה המזמינה רשאי ת ן , וכסכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא
 אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הספק למלא   .18
ות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה,  מי והחוק לביטוח בריאשות והוראות החוק לביטוח לאואחר כל דרי

חיו שיועסקו  ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושל ל, ושהותקנו לפי החוקים הנ"
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ת זכאים לכל הזכויות שעל פי  בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודו 
 החוקים הנ"ל. 

בר אחריותו  ם בד ה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסככל הורא  .19
 הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

ללו את  יכ  ופרויקט זה בלבד,יקט זה, הספק מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרו  .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זה , המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס ההרחבות המצ"ב 

 
 למתן רישיונות שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה  חוזה :  דות העבומהות 

כולל  לרבות מערכות גיבוי, אחזור, הפעלה מרחוק, עבור המועצה המקומית קדימה צורן 

   ויםשירותים נלו 

 :הביטוח כדלקמן הביטוח כולל את פוליסות
 
שיים עקב היעדר הגנות או פריצות  שלי ולרבות נזקים לצדדיםאחריות מקצועית כולל ביטוח סייבר, ביטוח   .1

  :  סייבר
 

למקרה ולתקופת  ש"ח   4,000,000. - שלא יפחת מסך של  בגבול אחריות  משולב סייבר ביטוח אחריות מקצועית
בגין  , מטעמו בגין עיסוקו כמפורט מעלה ו/או הבאים של המבוטחהמכסה את רשלנותו המקצועית  ביטוח שנתית 

המזמינה  שהיא, לרבות  ש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית ברכו פגיעה נזק כספי טהור, 
 . ולרבות נזקים הנובעים מכשל באבטחת המידע  הנובעת מרשלנות מקצועיתו

וי צדדים שלישיים בגין נזקים  ערכות המידע והן לפיצל הוצאות לשיקום והשמשת מען הכיסוי יחול ה
 . מידעהנובעים מפריצה בפועל למערכות ה 

 
 הכיסוי לא יחול מקום בו הכריזה מ.י. על אירוע פריצה כאמור כ"פעולת פח"ע"

 
 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 

ו/או חברות   המזמין ו/או חברות שלובותשל  ואת שמ כ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1

ומחדלי המבוטח והבאים  עשי  דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן מאחריותם הנובעת ממ  בנות בכל 

 מטעמו.  

אך לא תביעת הספק כנגד המזמין בגין   הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2

 .ההתקשרות נשואת אישור זה

פוליסה אחרת פוליסה ראשונית לכל  יף האומר כי פוליסה זו תהווההפוליסה תכלול סע .1.3

 כנגד אותה חבות. המזמין המבטחת את  

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי  הספקף האומר כי אי עמידתו של  סעי הפוליסה תכלול  .1.4

ד שנעשו בתום ובלב להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זוהמזמין  של  והפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . א מחמת אי תשלום פרמיהיסה או בהתניותיה, וללב, בתנאי הפול

יום, לאחר סיומה אם המבטח    180פחות מאשר  ל לא מורחבת ש יהפוליסה תכלול תקופת גילו  .1.5

יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך  

 הספק. הקיימת ע"י   ישיר לפוליסה
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יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה   60מת של לפחות כלול סעיף הודעה מוקדהפוליסה ת .1.6

 . בתנאיה

 

   ביטוח צד שלישי: .2
 

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

 
 ק זה חלות ההוראות הבאות:על פר

 
זו כצד  יסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פול צוין במפורש בפוליסה י .2.1

 שלישי. 

ובתנאי כי יש חבות  כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2

 של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או  : "  תתווסף הסיפא כדלקמן . )רשלנות רבתי ( 3.12בסעיף  .2.3

 ".  רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוחנות מקרה ביטוח כאשר רשל

 . כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.4

מי  ולמעט כלפי   המזמיןד יף ויתור על זכות השיבוב כנגהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סע  .2.5

 . בגין ההתקשרות נשואת אישור זהשגרם לנזק בזדון, 

 
   ות מעבידים:ח חבביטו .3
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  
 הביטוח. לאירוע אחד ולתקופת  ₪ ( 20,000,000. -לא פחות מ  ש"ח    )אך 20,000,000.-אחריות שלא של   

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 בקשר עם העסקת נוער כחוק. בלה לא תחול כל מג .3.1
 

 . למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הבאים מטעמו  ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 
ור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח  על אף האמכדלקמן : " רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא . )3.11בסעיף  . 3.3.

 ". ור חלקי לקרות מקרה הבטוחבשיעכאשר רשלנות רבתי תרמה  
 

   המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
  

 ל פוליסות הביטוח:הוראות כלליות החלות על כ  .4
 

 מצוינים לעיל, נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד . הכיסויים הביטוחיים ה כל  .4.1
יטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין,  ל הבהכיסוי בכ .4.2

השילוחית והשיורית   עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם

 או מי מעובדיו ו/או מטעמו. /מעשי או מחדלי הספק והנובעת מ
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החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה  ופת במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תק  .4.3

מהספק וגם או המזמין. הודיע המזמין על הבקשה להארכה, תחויב הוא בגין הפרמיות המזמין, אלא אם שילם  

האריך  שלא ל  ועל כוונת בות בקשה כנאמר לעיל בעק למזמין  ע המבטח הודי  ת הפרמיה בגין ההארכה.המבוטח א

לתוקף , תהייה למזמין אופציה חד   יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30ם, לפחות רשו את הביטוחים במכתב

ת המזמין לתשלום הפרמיה  יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבו 60צדדית לדרוש הארכה של עד 

 . ית הנדרשת לתקופה זו היחס 

טלם ו/או לצמצם היקפם, אלא  י לבהביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשא  .4.4

 )שישים( יום מראש.  60למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  אם כן שלח המבטח

למעט   –וליסה כל חריג או הוראה בפ שר לחוזה זה בטלים ומבוטלים:בכל הביטוחים שערך הספק בק  .4.5

ים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש,  גבילהמפקיעים או המ  –תביעות המוגשות נגד הספק לבדו 

התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום  

ר כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הפרת זכויות  יך מתמשך, עבודות נועכל סוג ותאור שאינו חלק מתהלתאונתי מ

 כים ומידע אך לא מסמכים כספיים.מסמ יוצרים, וכן אבדן

כל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על    .4.6

אליו , או הקשור   או גוף שלמזמין זיקה יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם  ( נגד כלSUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  זמיןלעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למ

כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת אי    .4.7

ין, שלעניין זה מוגדר  המקרה היה ידוע למזמ הגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אםמסירת הודעה על נזק, איחור ב

 ביטוח כמזמין. על הכמנכ"ל המזמין, גזבר המזמין או האחראי 

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך    .4.8

ן. כל הביטוחים  א תחול ולא תופעל כלפי המזמיכלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ל

מזכה את המזמין במלוא הפיצוי  ", ה"ביטוח ראשוני וים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינ האמור

ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות  

 החוזה.המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

ורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות  ועד את כל הפרמיות לצהספק התחייב לשלם במ   .4.9

 נה. עצמיות במידה ותחול

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי וסייגי הפוליסות תחולנה על הספק בלבד.  .4.10

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11

 ה הבטוח שיעור חלקי לקרות מקרטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בבי

 
 

י קיבלתי את אישורם להפיק עבור  ם וכ הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשי
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

/ ספק   שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ) ככל 
  ם בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברותלהמציאם חתומי

 טוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון הבי

אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור בסעיפי  
לשם כך על הקבלן  י הביטוח כאמור כאשר רוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטהביטוח שלעיל ולע

מוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן , ללספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו /
 הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק. 

וחסכון כאמור, כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח  
הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח  ית להחליף את אישורי  הרשות תהא זכא

ל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי  יופעחלופיים, אולם ככל ש 
  הביטוח של הקבלן/ ספק

 
 חתימת + חותמת הספק   שם הספק   תאריך 

 
 (   PDFבקובץ  )  1ג' מצ"ב נספח ביטוח  נספח  
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 נספח ד'
 

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ות לשמירת סודיות  כתב התחייב
 

)להלן:   המועצה המקומית קדימה צורן אני הח"מ, ____________ )ח"פ ___________(, מצהיר ומתחייב כלפי  
 "(, כדלקמן:מועצהה"

    -דם כדלהלן זה, תהא למונחים הבאים המשמעות שבצייבות בכל מקום בכתב התחי - הגדרות .1

חוז  -"  מידע" דעת,  חוות  נתון,  מסמך,  ידיעה,  חומרכל  וכל  מזכר,  רעיון,    ה,  כל  לרבות  כלשהו,  מידע  או 
של  רשימה  סקר,  בדיקה,  פעולה,  תשריט,  שרטוט,  תוכנית,  שיטה,  פיתוח,  תהליך,  שכלול,  תגלית,  פטנט, 

כספיי דו"חות  תפלקוחות,  אחרים,ם,  או  טכניים  ביצועיים,  עסקי,    עוליים,  מקצועי,  טכני,  מידע  או  ידע 
ו  ויהיה בידי  בין בעל פה, שייוופיננסי או אחר, בין בכתב  יושג,  צר, יתגבש, יפותח, יתגלה, ייחשף, יימסר, 

בשליטת  ספקה עושה ספקה,  כאמור,  מידע  על  המסתמך  מידע  כל  וכן,  מטעמו,  מי  או  שלוחיו  עובדיו,   ,  
פן או בדרך כלשהי, וכן כל העתק, שכפול או צילום של מידע  ש במידע כאמור או נובע ממנו, בכל או שימו
 ר. כאמו

על ה" ל   -"  המועצמידע  מידע הקשור  ה  מועצהכל  שבין  החוזה  נשוא  לביצוע ההתקשרות  לבין    מועצהאו 
 "(. חוזההן: "שכתב התחייבות זה מצורף אליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להל ספקה

, גישה  הבלעדי  הלגביו, מראש ובכתב, לפי שיקול דעת  האישר  מועצהוף, שהכל אדם או ג  -"  גורם מאושר"
 , לאחר שהתחייב לשמירה על סודיותו.מועצהלמידע על ה

ויחולו עליו כל תנאי כתב התחייבות זה.    מועצההבלעדי של ה  ה ייחשב למידע סודי וכרכוש  מועצה המידע על ה .2
מוותר על    ספקהמידע האמור, כל שימוש שהוא, ו לעשות ב  ת היה רשאית   הלבד  מועצה זה, הם החולאחר סיו

 בגין כך. כל זכות או טענה 

על פי    ספק ה, כולו או בכל חלק ממנו, אלא לצורך קיום התחייבויות  מועצהכל שימוש במידע על ה  לא לעשות .3
לצלם את המידע על ה לשכפל, לא  ובכפוף  לא במא  מועצההחוזה. לא להעתיק, לא  ולפי העניין,  ידת הצורך 

 לות כתב התחייבות זה. למגב

ה .4 על  המידע  את  בסוד  אמועצהלשמור  כולו  לה,  ממנו,  חלק  כל  לגורמים  ו  האמור  למידע  הגישה  את  גביל 
מאושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדה יתירה וזהירות מרבית הנדרשים למניעת הגעת המידע האמור לידי  

 ערכו, השחתתו או אובדנו. בתוכנו או ב -עת פגיעה במידע האמור ולמני כל אדם או גוף אחר 

ן, בכל אופן או דרך שהם, לכל אדם או גוף אחר, סור, לחשוף או ליתלא לפרסם, להפיץ, לגלות, להעביר, למ .5
 , כולו או כל חלק ממנו.מועצהלמעט גורם מאושר, את המידע על ה 

  ספקהזקת  , מבלי להותיר בחספקההמצוי בחזקת  ה  מועצ האת המידע על    מועצהעם סיום החוזה, להשיב ל .6
 כל העתק, צילום או שכפול מהם.

פ   ספקה  התחייבויות .7 ה  י כתב התחייבות זהעל  ייעשה  מועצההינן כלפי  בו  והן תישארנה בתוקף עד למועד   ,
,  ותדלעיל או כתוצאה מרשלנו ספק ה  לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרתן של התחייבויות מועצה המידע על ה

המפורשת בכתב לגלות את המידע על    המי מטעמו את הסכמת לו  א   ספקל   מועצההעניק  תו עד למועד שבו  א
צד שלישי  מ  ספקהשהגיע לידיעת  כן לא יחול כתב התחייבות זה על מידע    שימוש.לעשות בו כל  או    המועצה

נדרש לפמועצהשלא הפר התחייבות לשמירת סודיות כלפי ה גילויו  ו/או מידע אשר  ו/או לדרישת  י כל  ;  דין 
היעדכן    ספקהש  ובלבדרשות מוסמכת,   דריש  מועצהאת  כל  על  מיידי,  באופן  ובכתב,  כזומראש  ויאפשר  ,  ה 

צמצום דרישת הרשות האמורה. בכל מקרה, היקף המידע שייחשף יהיה מצומצם  ביטול או ל לפעול ל  עצה מול
קודם לחתימתו על    והיה ברשותהוא  , כי  הוכיח, באמצעות ראיות בכתב  ספקהככל האפשר; ו/או מידע אשר  

 . זה ת התחייבו כתב

 
 ולראיה באנו על החתום:

 ______________________ 
 ספק ה
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 _________ ________ חתימת המציע 
 

 'הנספח 
 צהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ת

 לכבוד 
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
עליי כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,_______________ מס'  ת.ז  נושא/ת   ,________________ הח"מ  את    לומר  אני 

 קמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה ומתחייב בזה בכתב, כדלהאמת, וכי אם לא אעשה כן, אהיה 

השי .1 במתן  ההסכםאין  נשוא  ה  רותים  "ההסכם"(,    מועצהשבין  )להלן:  ענייניםלביני  ניגוד  או    ,משום  עסקי 
השירותים על פי ההסכם או של  יצוע  או של גורם אחר מטעמי שייקח חלק בב י  ישל עובד מעובדאו    יאישי, של 

 לי. ש 1קרוב 

ניגוד עניינים ביניהם, לבין  כך שלא יהיה    ועצהאבצע את התחייבויותיי על פי ההסכם ואבצע את השירותים למ .2
להימנע   עליי  כי  לי  וידוע  שלי,  אחר  לקוח  או  שלי  אישי  עניין  או  שלי  אחרת  משרה  או  שלי  אחר  תפקיד 

 .חשש לניגוד עניינים, ולו למראית עיןווצר מלהימצא במצב שבו עלול להי

ש לקיומו של ניגוד עניינים  לעיל, וכי קיים חשאם יתברר לי, כי חל שינוי בעובדות המהוות בסיס להצהרותיי ד .3
או של גורם אחר מטעמי שייקח חלק בביצוע השירותים על פי ההסכם או של קרוב    ,יישל עובד מעובד או    ישל

 א דיחוי. , ללהועצשלי, אודיע על כך למ 

  גודי עניינים, עלי ע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים מוטלת עלי, וכי כדי לאתר ניידוע לי, כי האחריות להימנ  .4
כל מידע רלוונטי שיש בו כדי לתרום לבירור השאלה האם קיים חשש לניגוד עניינים    מועצהלהעביר לנציג ה

 . או עניינים אחרים שבהם יש לי עניין שיים, בין ביצוע השירותים על פי ההסכם לבין ענייניי האי

, כי  המידי, אם יתברר ללידי סיום באופן    להביא את ההסכם   תרשאי   תיהיה   ועצהידוע לי ואני מסכים, כי המ .5
בהתאם   הוסר  לא  זה  חשש  אם  עניינים,  לניגוד  חשש  של  במצב  נמצא  שלי  קרוב  ו/או  מטעמי  מי  ו/או  אני 

 בגין סיום ההתקשרות.  ועצהאו למי מטעמי כל טענה כלפי המ יה לי, ובמקרה כזה לא תה מועצהלדרישת ה

ם לפי ההסכם או שיגיע לידיעתי במסגרת  ורך ביצוע השירותילא אעשה שימוש כלשהו במידע שיימסר לי לצ 12
מתן השירותים או עקב ביצועם, אלא לצורך מילוי התחייבויותיי על פי ההסכם וביצוע השירותים על פיו, ולא  

, וזאת גם  ועצהלקבל מידע זה בתוקף תפקידו במר לידיעת אדם אחר, זולת למי שמורשה  כאמו  אביא מידע
 . המועצההתקשרות עם הלאחר סיום תקופת 

 זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת. 
 

  ________                   _________________ 
 מצהיר חתימת ה                                     תאריך   

 
 אישור

 
ה בפני,  / _____, מ.ר._________ מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיעאני הח"מ, עו"ד __________

__________________________, מר/גב' ____________________שהציג/ה עצמו/ה באמצעות במשרדי ב
לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו  / המוכר/ת  כי/ת.ז. מס'________________  וכי    ה  עליו/ה לומר את האמת 

 ניי. הצהרתו/ה דלעיל בפה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על אם לא יעש 
 

             
 דין  -עורך   חותמת 

 

 
 .ו של כל אחד מאלהן זוגבן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או ב -קרוב  1


