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למתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה
של מערכת קשר לשגרה וחירום
במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
מכרז פומבי מס' 01/2019
כללי
.1

המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב [להלן "המזמין"] פונה בזה ,במסגרת של מכרז פומבי ,מתן
שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום במועצה מקומית
תעשייתית נאות חובב [להלן" :השירותים"] ,והכל על פי תנאי מכרז זה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.
בשטחי המועצה כ 40-מפעלים אשר נדרשים במסגרת רישיון העסק להחזיק מערכת קשר פנימית .במסגרת
זו ,המועצה מעוניינת כי המפעלים שיהיו מעוניינים לרכוש מערכות קשר מתוך מפרט המוצרים המופיע
בכתב הכמויות יהיו זכאים לעשות כן במחירים שיוצעו על ידי המציע הזוכה.
המציע הזוכה מחויב לספק לכל מפעל בתחומי המועצה אשר יפנה להתקשר עם המציע הזוכה לרכישת
המוצרים הכלולים בכתב הכמויות ,מוצרים במחירי הצעתו במכרז.
מובהר כי ההתקשרות עם המפעלים שיהיו מעוניינים לרכוש מוצרים כאמור הינה ישירות בין המציע
הזוכה למפעל ללא כל תיווך או אחריות של המועצה להתקשרות.

.2

המערכת שתסופק תהיה מערכת קשר משולבת שתכלול:
 .2.1מערכת קשר רדיו דיגיטלית בתקן .DMR
 .2.2מערכת קשר בטכנולוגיית )PTT Over Cellular( POC

.3

השירותים והתנאים המבוקשים מפורטים בהסכם ובמפרט ,שמצורפים כנספחים ב' (נוסח ההסכם) ו-
ג' (המפרט הטכני) למסמכי מכרז זה.

.4

המחיר יכלול את כל ההיטלים ,הביטוחים ,המיסים (מלבד מע"מ) ,עלויות ההובלה וכל העלויות הנוספות
הנדרשות לאספקת השירותים למזמין בהתאם למסמכי המכרז.

.5

תקופת ההתקשרות :ההתקשרות היא לתקופה של ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר למזמין בלבד
קיימת אופציה להאריך את ההתקשרות שלש פעמים נוספות ,לשנה נוספת בכל פעם ,באותם תנאים .סך
כל תקופות ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים ,הכל בהתאם להוראות ההסכם (נספח ב') ונספחיו.

.6

המועד לתחילת ביצוע השירותים :בתוך ( 14ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה על ידי
המזמין.

.7

המועד לסיום ביצוע השירותים ולתחילת הפעלת מערכת הקשר במצב תקין ולשביעות רצון המזמין,
ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים במפרט הטכני (נספח ג') ,הוא – 45ימים קלנדריים מיום מתן צו
התחלת עבודה.
העמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי.

מסמכי המכרז
.8

מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן ,ביחד ולחוד' ,מסמכי המכרז' ,כדלקמן:
.8.1
.8.2
.8.3
.8.4

טופס הצעה למכרז  -נספח א';
תצהיר המציע על העסקת עובדים כדין ושמירה על חוקי העבודה  -נספח א';1-
תצהיר המציע בדבר העדר הרשעות פליליות  -נספח א';2-
התחייבות לתוכנות מקוריות או מורשות נספח א';3-
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.8.5
.8.6
.8.7
.8.8
.8.9
.8.10
.8.11
.8.12
.8.13
.8.14
.8.15
.8.16

פרטי המציע וניסיונו  -נספח א;4-
נוסח הסכם עם הזוכה על נספחיו  -נספח ב';
מפרט טכני  -נספח ג';
הצעת המחיר (כתב כמויות) לרבות על גבי דיסק און קי או סי.די - .נספח ד';
נוסח ערבות בנקאית למכרז  -נספח ה';1-
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם  -נספח ה';2-
נוסח נספח ביטוח  -נספח ו';1-
אישור מוקדם לתנאי הביטוח – נספח ו';2-
נוסח כתב אחריות – נספח ז';
נספח בטיחות לקבלן חוץ – נספח ח';
התחייבות לשמירת סודיות – נספח ט';
פרוטוקול סיור קבלנים – נספח י'; (יועבר בהמשך למשתתפי הסיור).

הכרת המכרז
.9

על המשתתף במכרז לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ,לרבות נספחיו ,ולהשתתף במפגש המציעים (סיור
הקבלנים חובה) ,ולערוך את כל הבדיקות והבירורים הנראים לו נחוצים ,לרבות הצגת שאלות למזמין,
כדי להכיר ולהעריך את ההתקשרות ואת ההסכם על כל פרטיהם ,והכל בטרם הכנת הצעתו והגשתה
למזמין.
לאחר הגשת ההצעות המציע ייראה כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו ,וכמי שערך כל בדיקה
שהייתה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה ,ולא תישמע עוד טענה מצד המשתתף בדבר טעות ו/או
הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה של פרט כלשהו לגבי כל העניין הקשור במכרז זה על
נספחיו וכיו"ב טענות.

שאלות הבהרה ושינויים במכרז
 .10איש הקשר למכרז מטעם המזמין הוא מר תומר אהרון [מייל tomera@neho.org.il :טל',08-6543185 :
פקס .]08-6543131 :ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום  12.02.19בשעה .14:00
אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ,ולצרפם למסמכי המכרז כשהם חתומים.
 .11למען הסר ספק ,מתן הבהרות על ידי עובדי המזמין או מי מנציגיו ,או כל מצג אחר בין בכתב ובין בעל פה
או בכל אמצעי או אופן אחר ,שלא בהתאם לדרך המפורשת בסעיף  ,9אינו תקף ואינו מחייב את המזמין.
 .12יובהר ,כי המזמין אינו מתחייב ליתן תשובה ו/או להיענות לכל שאלה ו/או הערה ו/או בקשה לשינוי תנאי
או איזה מהם מתנאי המכרז.
 .13משתתף במכרז שעיין בו ועמד על כך שיש במסמכי המכרז טעות ו/או סתירה ו/או הנחה ו/או הוראה לא
סבירה וכיו"ב ,יודיע על כך למזמין ללא דיחוי .המזמין יהיה רשאי לתקן כל שיבוש שנפל כאמור במסמכי
המכרז מחד ,ומציע לא יהיה זכאי לעשות בו שימוש לתועלתו מאידך.
 .14המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לאחר פרסום המכרז ,להודיע על תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות
בתנאי המכרז ,ומעת שהודיע על כך ,יהוו אלה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .המציע יצרף למסמכי
הצעתו את הודעת המזמין וכל מסמך שהוסף כאמור ,כשהם חתומים בחתימתו.
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מפגש מציעים (סיור קבלנים)  -חובה
 .15מפגש מציעים/סיור קבלנים חובה יתקיים ביום ראשון 03.02.2019 ,בשעה  .11:00במשרדי המועצה.
ההשתתפות בסיור היא חובה .הצעה של מציע שלא השתתף בסיור ונרשם  -תפסל על הסף .למועצה הזכות
לקבוע מפגש מציעים חלופי או נוסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ערבות בנקאית למכרז
 .16מגיש הצעה למכרז יצרף אליה ערבות בנקאית כספית אוטונומית מוחלטת ובלתי מותנית לטובת המזמין,
אשר תוצא על ידו ובשמו ,בנוסח "נספח ה' "1-המצ"ב בסך של ( 10,000עשרת אלפים ש"ח) .הצעה שלא
תצורף לה ערבות בנקאית תיפסל על הסף ,ולא תיבדק.
ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה שהערבות שצורפה לה סוטה מנוסח נספח ה'.1-
יש להקפיד לכתוב את שמו המלא והמדויק של המציע ושל המזמין ואת מספר הח.פ .של המציע בגוף
הערבות הבנקאית.
ערבות זו תהווה בטוחה לקיום הצעתו של הזוכה וחתימתו על ההסכם תוך  7ימים מהיום בו יודיע לו
המזמין כי זכה במכרז ,ככל שיזכה.
ערבות זו תעמוד בתוקפה ,עד לתאריך  .01.04.2019המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לפי בקשת
המזמין ,עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז .אי הארכת תוקף הערבות תביא לפסילת
הצעת המציע על הסף.
לא זכה מגיש הצעה במכרז – תוחזר לו הערבות בתוך  60ימים ממועד החלטת המזמין.
לא קיים הזוכה הצעתו ו/או לא חתם על ההסכם במועד ,תחולט הערבות הנ"ל כולה לטובת המזמין,
כפיצוי קבוע ,מוערך ומוסכם מראש ,בגין נזקי המזמין כתוצאה מכך .למען הסר ספק ,מובהר בזה כי אין
בחילוט האמור משום ויתור של המזמין על פיצוי בגין נזקים העולים על סכום הערבות ,במידה שיהיו.
עם חתימת ההסכם על ידי הזוכה כדין וקבלת ערבות ההסכם (נספח ה' ,)2-תוחזר לידיו הערבות על ידי
המזמין ,בתוך  14ימים.
לוח הזמנים של המכרז
 .17הליך בחירת הזוכה ייערך בלוח הזמנים הבא:

הפעולה

המועד

מכירת מסמכי
המכרז

החל מיום 03.02.2019

סיור מציעים
(חובה)

ביום  03.02.2019בשעה 11:00

מועד אחרון
לשאלות הבהרה

עד ליום  12/02/2019בשעה 14:00

מועד אחרון
להגשת הצעות

עד ליום  25.02.2019בשעה 12:00

מועד פתיחת
מעטפות

ביום  25.02.2019בשעה 15:00

הערות
עלות ₪ 800
במשרדי המועצה
למייל mihrazim@neho.org.il
על גבי קובץ  WORDבלבד.
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תנאי הסף למכרז:
 .18רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו בכל תנאי הסף הבאים ,במצטבר:
.18.1

המציע הינו משווק מורשה מטעם היצרן/ים של המוצרים המוצעים על ידו ,ובעל הזכויות לספק,
לתמוך וליתן שירות למוצרים נשוא המכרז ,ובידיו כל הזכויות המאפשרות לו להתקשר בעסקה
נושא מכרז זה ,והמציע המציא אישור על כך.

.18.2

המציע ,או מי מבעלי השליטה בו  ,לא הורשעו בעבירות על חוקי העבודה בשלוש השנים שקדמו
למועד הגשת ההצעה למכרז ,ולא נקנסו ע"י מנהל עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המנהליות התשמ"ו  1985 -בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה ,ביותר משני קנסות בשל
הפרת דיני עבודה.
על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א."1-

.18.3

התחייבות לתוכנות מקוריות או מורשות על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א-
."3

.18.4

על המציע להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים/ביצוע
העבודות.
המחזור העסקי של המציע ,בהתאם לספרי החשבונות שלו ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר  2017ו 2016-עולה על ( ₪ 2,000,000שני מיליון  )₪לא כולל מע"מ
המציע יצרף להצעתו אישור רואה חשבון לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז
ומסומן כנספח א.2-

.18.5

המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976
(תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של מע"מ ,אישור על ניהול ספרים וניכוי במקור של מס
הכנסה) וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.

.18.6

המציע השתתף בסיור הקבלנים ,הגיש הצעתו למכרז בזמן ובמקום בצירוף ערבות בנקאית
כמפורט בסעיף  16לעיל.

.18.7

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע
בלבד .אין להגיש הצעות משותפות של מספר תאגידים.

.18.8

המציע יצרף רישיון בתוקף המוכיח כי הוא בעל רישיון תקף ממשרד התקשורת של מדינת ישראל
לספק שירותים למערכות רדיו קשר ומכשירי טלפון ניידים ברשת הסלולרית.

.18.9

ניסיון מוכח :המציע ביצע לפחות  2פרויקטים דומים (הקמת מערכת קשר משולבת בטכנולוגיית
 )POC + DMRבארץ ושהסתיימו בשלוש שנים האחרונות בין השנים  ,2017-2014כשכל פרויקט
כולל:
 .18.9.1אספקת ,הפעלת ותחזוקה של לפחות  100מכשירים מסוגים שונים.
 .18.9.2הקמת עמדת מוקד שליטה מרכזי על מערכת הקשר.
 .18.9.3הקמת  2תחנות ממסר (המקושרות ביניהן לכדי מערכת אחת) המאפשרות שימוש
ללפחות  150משתמשי קצה.
על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א."4-
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 .18.10מערך שרות ותחזוקה :למציע  3חוזי שרות ותחזוקה חתומים לתחזוקת מערכות קשר בהיקף
המצוין לעיל בסע' .18.9.1
על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א."5-
אומדן
 .19אומדן כספי מטעם המזמין יוכנס במעטפה לתיבת המכרזים ,וייפתח יחד עם ההצעות.
הצעת המחיר
" .20הצעת המחיר" נספח ד' ,שתוגש על ידי המציע ,הינה סכום כולל ,סופי ומוחלט למתן כל השירותים על
פי הסכם ההתקשרות .יובהר ,הכמויות בהצעת המחיר נספח ד' אינן אלא בגדר אומדן בלבד ,אין בהן כדי
לחייב את המועצה ו/או כדי ליצור מצג מטעמה ,והכמויות שיחייבו הן הכמויות שתוזמנה ותבוצענה בפועל
בלבד.
הצעת המחיר תפרט ותכלול את כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים נשוא המכרז ,לרבות
כל המפורט בנספח ד' ,ולרבות רווח סביר של המציע ,עלות מנהל העבודה מטעם המציע ,הוצאות שינוע,
פגישות ,עלויות נלוות מכל סוג ,נסיעות ,דלק ,רישיונות ,אישורים ,היתרים ,ביטוחים ,וכל הזכויות
המגיעות לעובדי המציע על פי כל דין ,הסכם קיבוצי וצו הרחבה ו/או לפי מסמכי המכרז.
 .20.1על המציע לשים לב להוראות הביטוח ועליו לבדוק אצל המבטחים שלו את יכולותו להסדיר את
הביטוח כפי הנדרש במכרז .מציע אשר יזכה ולא יסדיר ביטוח כאמור ללא כל שינוי בתוכנו ,עלולה
זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי שיקול דעתה של המועצה המקומית תעשייתית
נאות חובב.
 .20.2כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא
לצורך הגשת הצעתו.
 .20.3מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 .20.4אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז ,או חלקי סעיף או סעיפים
במסמכי המכרז ,אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר
חלקי מסמכי המכרז ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 .20.5על המועצה ו/או היועצים ששימשו אותן ,לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות
ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע
למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
 .20.6מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים ,עובר להגשת הצעתו במכרז ,בעבירה
שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או
אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ,לא יוכל המציע להגיש הצעה כלשהי
למכרז.
 .20.7מובהר בזה כי השימוש בלשון "הצעה" בחוברת זו ,על נספחיה ,בין שצורפו לה ובין אם לאו ,הינו
למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא .אין בשימוש המועצה בלשון זו כדי להכשיר ,בשום דרך
ובכל מקרה שהוא ,את המסמכים אשר יוגשו על ידי המציעים במכרז לכדי הצעה על פי דין.
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אופן דירוג ההצעות
 .21התחרות במכרז ,בין המשתתפים שיעמדו בתנאי הסף ,תהיה על מרכיב המחיר ( )60%וכן על מרכיבי
האיכות ( )40%שיפורטו להלן.
 .22אופן שקלול מרכיבי האיכות והמחיר בהצעה יהיה כדלקמן :
 .22.1מרכיב המחיר בהצעה יהווה  60%מהציון הסופי של הצעת המציע .ההצעה הכספית הנמוכה
ביותר ,הכוללת את כל הרכיבים בנספח ד' ,תזכה למירב הנקודות ( ,)60%וההצעות הגבוהות יותר
ינוקדו באופן יחסי אליה.
 .22.2מרכיב האיכות בהצעה יהווה  40%מהציון הסופי של הצעת המציע.
 .23ציון האיכות (סה"כ  )40%יורכב מהפרמטרים הבאים:
אמות המידה האיכותיות לפיהן ייבחנו ההצעות הינן:

משקל
20%

15%

15%

20%
10%
10%
10%

המרכיב האיכותי
כמות פרויקטים של המציע בהם הותקנו מערכות
קשר משולבות בסעיף זה יבחנו הפרויקטים
המפורטים העונים על הקריטריונים המפורטים
בסעיף  18.9לתנאי הסף .בהתאם לממליצים
המפורטים בנספח א' 4 -למכרז
כמות פרויקטים של המציע בהם הותקנו מערכות
קשר בטכנולוגיית  DMRבסעיף זה יבחנו
הפרויקטים המפורטים בהתאם לממליצים .וועדת
המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להתקשר
לממליץ אחד או יותר מהרשימה.
כמות פרויקטים של המציע בהם הותקנו מערכות
קשר בטכנולוגיית  POCבסעיף זה יבחנו
הפרויקטים המפורטים בהתאם לממליצים .וועדת
המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להתקשר
לממליץ אחד או יותר מהרשימה.
המלצות טלפוניות לשרות ותחזוקה שוטפת
בהתאם לממליצים המפורטים בנספח א' 5 -
למכרז .וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות
להתקשר לממליץ אחד או יותר מהרשימה.
מערך שרות ותחזוקה – יכולת מענה  24/7ובמצב
חירום.
מערך שרות ותחזוקה – מוקדי שירות ,ושירותי
מעבדה בפריסה ארצית הגעת נציג לקוח לשרות
במעבדה  /מרכז שרות
מערך שרות ותחזוקה – מערך פריסת טכנאי שרות
להגעת טכנאי  /צוות לשרות בבית הלקוח

המפתח לחישוב
כמות פרויקטים 10 .פרויקטים
יקבלו ציון מקסימאלי

כמות פרויקטים 10 .פרויקטים
יקבלו ציון מקסימאלי

כמות פרויקטים 10 .פרויקטים
יקבלו ציון מקסימאלי
כמות חוזים 10 .חוזרים יקבלו
ציון מקסימאלי התרשמות
משיחות הממליצים
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המזמין יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון ההצעות.
המציע מאשר למזמין לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.
 .24ועדת המכרזים תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לתת ,במקרה של שוויון בהצעות ,עדיפות למציע בעל ציון
איכות גבוה יותר.
הוראות כלליות
 .25ההצעה תכלול את כל המסמכים כמפורט .והמציע ימלא בדייקנות ובשלמות את כל הטעון מילוי על ידו.
 .26למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על פי תנאי המכרז ,אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או
הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו .כל שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה שייעשו בכל דרך שהיא באחד או
יותר ממסמכי המכרז ,עלול להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתו של המזמין.
 .27אי -מילוי פרט כלשהו במסמכי המכרז על ידי המציע ,עלול להביא לפסילת ההצעה ,לפי שיקול דעתו של
המזמין .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה ,בכל מועד ,לרבות השלמות ו/או הבהרות
למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי הסף במכרז זה.
 .28על המציע למלא בקפדנות בהדפסה או בכתב יד ברור את כל הפרטים הדרושים בהצעה למכרז ,ולחתום
כדין על כל אחד ואחד מהעמודים של ההצעה ושל כל אחד ואחד ממסמכי המכרז .הצעה שלא נחתמה
כנדרש עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתו של המזמין.
 .29כל טעות חישוב אשר תתגלה בהצעה תתוקן על ידי המזמין.
צירוף מסמכים להצעה
 .30המציע יצרף להצעה את הפרטים והמסמכים הבאים:
.30.1

מציע מאוגד יצרף מסמכי התאגדות מעודכנים [תעודת התאגדות ,נסח חברה וכד'] .המציע יצרף
אישור של רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה בתאגיד ,וכן את רשימת בעלי המניות והדירקטורים
בתאגיד.

.30.2

פרופיל עסקי מקצועי וכלכלי של המציע שכולל תיאור תמציתי שלו ,הניסיון המקצועי שלו והצוות
המיועד מטעמו לביצוע השירותים.

.30.3

מסמכים המוכיחים את ניסיונו של המציע בביצוע שירותים דומים לשירותים נשוא מכרז זה,
לרבות אישורים והמלצות (מקומות ,תקופות הפעלה ,מספר עובדים ,היקף שירותים) ,בחמש
השנים האחרונות.

.30.4

בנוסף ,המציע יפרט כל ניגוד אינטרסים שעלול להיות בינו לבין המזמין ,וכן כל קשר שיש או שהיה
לו עם המזמין או מי מטעמו בעשור האחרון.

.30.5

תצהיר חתומים ומאומתים ע"י עו"ד ,נספח א'  , 1בדבר העדר הרשעות פליליות.

.30.6

תצהיר נספח א'  3חתום ומאומת על ידי עו"ד ,לפיו המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות
מקוריות בלבד או כי ברשותו הרישוי לעשות שימוש בתוכנות השונות בהן בכוונתו להשתמש.
חתימת המציע
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.30.7

כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף .8

.30.8

כל המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף .18

.30.9

ערבות בנקאית למכרז ,בנוסח נספח ה'.1-

 .30.10אישור מוקדם לתנאי הביטוח חתום עקרונית על ידי מבטחו ,בנוסח "נספח ו' ,"2-כאישור למפרע
כי יאשר את נוסח האישור נספח ו' ,1-במידה שהמציע יזכה במכרז.
 .30.11כל תשובות המזמין להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,וכן פרוטוקול סיור
הקבלנים – כולם חתומים על ידי המציע.
 .31הצעה של מציע שלא יצרף את כל המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  30לעיל להצעתו עלולה
להיפסל ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .32המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מכל משתתף/מציע במכרז בכל שלב של המכרז מסמכים נוספים,
מענה לשאלות ו/או הבהרות להצעתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .33המציע שייבחר יצטרך לחתום על הסכם ההתקשרות (נספח ב') שמכיל הוראות מפורטות בקשר לאחריותו
ולביטוחים שעליו לעשות ,וכן להחתים את המבטחת שלו על אישור קיום ביטוחים.
כמו כן ,המציעים נדרשים בזאת לעיין היטב בהוראות הסכם ההתקשרות ולרבות בדרישות הביטוח.
 .34חתימת ההצעה תבוצע כמפורט להלן:
.34.1

על המציע לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו,
בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

.34.2

ההצעה המוגשת על ידי יחיד ,תיחתם על ידי המציע בצירוף שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת מלאה,
ומספרי טלפון ,נייד ,דוא"ל ופקס'.

.34.3

הצעה המוגשת על ידי שותפות ,תיחתם על ידי כל אחד מהשותפים בצירוף שמו המלא ,מס' ת.ז.
וכתובתו המלאה ,ומספרי הטלפון ,הנייד ,הדוא"ל והפקס' שלו; או שיחתום עליה אחד השותפים,
שיצרף ייפוי כוח מיתר השותפים ,ויציין את פרטי כל השותפים ,כמפורט לעיל.

.34.4

ההצעה מוגשת על ידי חברה בע"מ או עמותה תיחתם על ידי מורשי החתימה בשם
החברה/העמותה .בנוסף ,יימסר גם שמו המלא ,מס' ת.ז ,.כתובת מלאה ,ומספרי טלפון ,נייד,
דוא"ל ופקס' של אחד המנהלים.

 .35כל מסמכי המכרז הינם רכושו של המזמין והם נמסרים למציע אך ורק לצורך הכנת הצעתו .המציע אינו
רשאי להעתיק את המסמכים או חלקם ,למעט לצורך הכנת עותק נוסף להגשה [וכן לצורך שמירת עותק
בתיקיו] ,ואין הוא רשאי להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 .36ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים מלאים וזהים ,במעטפה סגורה ,עליה יירשמו שם המכרז ומספרו בלבד,
ללא כל סימן זיהוי של המציע .ההצעה הכספית (דהיינו נספח ד' בצירוף דיסק און קי או סי די) תוגש
במעטפה חתומה נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה .יש להגיש את ההצעות במסירה ידנית בלבד ,לתיבת
המכרזים במשרדי המועצה לא יאוחר מיום שני  25.02.2019בשעה  .12:00אין להגיש הצעה באמצעות
הדואר או הדוא"ל או בפקסימיליה ,והצעה כאמור תיפסל.
הצעה שתוגש לאחר מועד זה ,לא תובא לדיון.
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המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני
חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ,ובלבד שהודעה על כך תפורסם.
 .37לשימת ליבכם ,על ההצעה הכספית להתייחס לכל אחד מן הרכיבים בנספח ד' (התמורה) .הצעה שאינה
מלאה עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתו של המזמין.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במידה שמי מהמציעים לא יציע מחיר לפריט אחד או יותר במסגרת הצעתו
(להלן" :ההצעה החסרה") ,יהיה המזמין בלבד ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולצורך בחינת ההצעה ,רשאי
לראות כאילו הציע אותו משתתף עבור אותו פריט את המחיר הגבוה ביותר שהוצע על ידי מי מהמציעים
המשתתפים בפנייה .אולם יודגש :זכתה ההצעה החסרה ,תחושב התמורה המגיעה לבעליה בגין אותו
פריט על בסיס המחיר הזול ביותר שהוצע לפריט זה על ידי מי מהמשתתפים ,ואף משתתף בפנייה ,לרבות
הזוכה ,לא יהיה רשאי להעלות כל טענה בקשר עם כך.
מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים לפסול את ההצעה בגין החוסרים כאמור.
 .38יובהר ,המזמין יהיה רשאי לחלק את אספקת השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתו המוחלט ,בין
מספר מציעים.
 .39מגיש הצעה ייראה כמי שהצהיר על כך שהצעתו תקפה למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
במידה שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לוועד המקומי וטרם הודעת הזכייה ,יהיה המועצה
רשאי לחלט את ערבות ההצעה לטובתו.
 .40פגמים במכרז
 .40.1קבע בית משפט כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה
מפגם זה לא זכה מציע במכרז ובמקומו זכה מציע אחר ,יהא זכאי המציע לקבל מהמועצה ,עקב אי
זכייתו ,אך ורק פיצויים עבור הוצאות מוכחות שהוציא בפועל בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי
המכרז ובלבד שאלו לא יעלו על ( ₪ 2,000אלפים שקלים חדשים) .פרט לפיצויים אלה לא יהיה זכאי
המציע לכל פיצוי אחר ,בגין הוצאות ,הפסדים או אבדן רווח ,אשר נגרמו לו לטענתו ,כתוצאה מפגם
בהליכי המכרז והוא מוותר ומוחל בוויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה בגין הוצאות,
הפסדים או אבדן רווח כאמור.
 .40.2קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע שזכה ,מיד עם הודעת
המועצה ,לפעול בהתאם להוראות המועצה לרבות להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו
עפ"י המכרז ולאפשר למועצה למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז
עפ"י קביעת בית המשפט המוסמך.
למועד
במקרה כזה ,לא תשלם המועצה למציע דבר זולת התמורה עבור העבודה שביצע עד
הפסקת העבודה ,בכפוף לתנאי החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות או דרישות מכל סוג
שהוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,בכל הקשור למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכיו"ב ,וכן בקשר
עם החוזה שנכרת בעקבותיו ו/או בקשר עם כל חוזה אחר שיחתם ע"י המועצה בקשר עם מכרז זה.
בחינת ההצעות והודעה על הזוכה
 .41המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמציע ,בעת בדיקת הצעתו ,את כל ההסברים ,הפרטים הנוספים
וההשלמות שייראו לו דרושים לבחינת ההצעה והערכתה ,לרבות בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו,
מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו ,וכן כל מידע אחר שלדעתו יש עניין בגילויו .המציע יהיה חייב
למסור לועד המקומי פרטים והסברים אלו כתנאי להמשך בדיקת הצעתו .מציע אשר נמנע מלמסור את
המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון ו/או מידע חלקי בלבד או מטעה – רשאי המזמין שלא לדון עוד
בהצעתו או לפסלה.
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 .42בנוסף לאמור לעיל ,למזמין שמורה הזכות להזמין את המציעים ,כולם או חלקם ,לפגישה עם חברי ועדת
המכרזים של המזמין ,או מי שיוסמך על ידה לכך ,לשם בירור פרטים משלימים.
 .43נציגי המזמין יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ,באתרים המופעלים על ידיו בהווה ו/או במתקנים
שהופעלו על ידו בעבר ,ולקבל כל מידע שנראה להם נחוץ לשם מתן החלטתם.
 .44מציע שייקבע כזוכה במכרז ,יהיה חייב בין היתר ,בתוך ( 7שבעה) ימים ממשלוח ההודעה אליו על דבר
זכייתו במכרז:
.44.1

לחתום על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז בשינויים המחוייבים,
וכן על יתר המסמכים המתחייבים מהזכייה במכרז ומההתקשרות עם המזמין ,וכן:..

.44.2

להמציא למזמין ערבות בנקאית בנוסח נספח ה'.1-

.44.3

להמציא למזמין אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין בנוסח נספח ו'.1-

.44.4

אם לא יעמוד המציע שנקבע כזוכה בהתחייבויות אלה ,יהיה המזמין פטור מכל התחייבות כלפי
המציע.

 .45המזמין יבחר את ההצעה המיטיבה עמו ביותר לפי דעתו .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה
הנמוכה/הגבוהה ביותר (לפי העניין) או כל הצעה אחרת ,ונתונה בידו הזכות לדחות כל הצעה ו/או את כל
ההצעות כולן ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .46למציע לא תהיה כל עילה לתביעה כלשהי בקשר להכנת הצעתו ולהגשתה ,ובקשר לכל הוצאה שנגרמה לו
עקב השתתפותו במכרז.
 .47המזמין יהיה רשאי ,בנוסף לבחירת הזוכה במכרז ,לקבוע גם מציעים כשירים נוספים ,והוא יהא רשאי
להתקשר עם מי מהם ,במקרה בו הזוכה לא ימלא את התחייבויותיו כמפורט לעיל ו/או במידה שיחליט
לעשות כן בנסיבות שיחייבו זאת גם לאחר מכן .יובהר כי ,בכפוף לכל דין ,המזמין יהיה זכאי אך לא חייב
להתקשר עם מציע כשיר כאמור.
 .48המזמין שומר על זכותו לעשות כל שינוי ו/או תיקון ,כפי שימצא לנכון במכרז ובתנאיו ,לרבות שינויים
בלוח הזמנים שלו ,וכן לבטלו ,והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי .המציעים מוותרים בזאת במפורש על סעדי
אכיפה או פיצויים במקרה של ביטול המכרז כאמור.
להחליט
 .49מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז ,רשאית המועצה
העבודות לזוכה או
למסור לביצוע חלק מן העבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן
זוכים אחרים ,או לבצע העבודות כולן או חלקן בעצמה .ככל שוועדת המכרזים תחליט בהחלטה מנומקת
על פיצול העבודות
להחליט על
 .50מבלי לגרוע מחובת המציע לתת הצעה לכל העבודות נשוא המכרז ,רשאית המועצה
פיצול העבודות למספר שלבים .כמו-כן למועצה תהיה זכות להגדיל או להקטין היקף העבודה או את
הכמויות בכל שיעור שהוא .במקרים אלו לא ישתנו מחירי היחידה בכתב הכמויות ובהצעת המציע הזוכה.
לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב ביצוע האמור בסעיף זה.
 .51בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים ,אם המזמין יידרש
לעשות כן ,פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי.
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 .52בנוסף ,המזמין יהיה רשאי לחלק את השירותים נשוא המכרז לפי שיקול דעתו המוחלט ,בין מספר
מציעים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,למזמין שמורה הזכות לבצע כל התחייבות של המציע בעצמו
ו/או באמצעות בעל מקצוע אחר שאינו מציע במכרז זה.
 .53המזמין ייחשב כמי שהתחייב התחייבות כלשהי כלפי מציע כזוכה במכרז ,אך ורק לאחר שנחתם בינו לבין
אותו מציע הסכם ,שעליו חתמו מטעם המזמין מורשי החתימה שלו ולאחר שהזוכה המציא לו ערבות
הסכם וכן אישורי קיום ביטוחים חתומים על ידי חברת הביטוח .מסמך אחר ו/או החלטה אחרת של גוף
כלשהו ,לרבות של ועדת המכרזים ,לא יחייבו את המזמין באופן כלשהו.
 .54מודגש ,כי על הזוכה לבצע את השירותים לשביעות רצון המזמין ,על פי הוראות ההסכם שייחתם בינו לבין
המזמין ונספחיו .מובהר בזאת כי המזמין יהא זכאי לבצע בכל עת כל שינוי בהיקף השירותים או בפרטיהם
או בתכנם לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלו.
 .55פתיחת מעטפות המציעים תבוצע במשרדי המזמין ביום שני ,25.02.2019 ,כל אדם רשאי להיות נוכח בעת
פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
 .56בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ,יגברו הוראות ההסכם נספח ב'.

בכבוד רב,
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה
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נספח א'
הצעה
אל:
מועצה מקומית תעשייתית
נאות חובב

תאריך ...............

א.ג.נ,.
הנדון :הצעה למכרז פומבי מס' 01/2019
.1

אני/אנו הח"מ ,מורשי החתימה של התאגיד _____________ מס' רישום ___________ [להלן
'המציע'] מאשרים ומצהירים בזאת כדלקמן:

.2

קראנו בעיון את הפנייה לקבלת ההצעות ואת כל מסמכי המכרז שנלוו אליה ,לרבות ההסכם והנספחים
[להלן 'מסמכי המכרז'].

.3

סיירנו ולמדנו את תנאי השירותים ,לרבות את המפרט הטכני (נספח ג').

.4

הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,שאלנו את השאלות כפי שמצאנו לנכון וקיבלנו עליהן תשובות,
ובדקנו את כל הנושאים שיש בהם כדי להשפיע על הצעתנו ועל התחייבויותינו אם נזכה במכרז ,לרבות
הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות ,וכן את מסמכי ההבהרות למכרז וכל שינוי שנעשה בתנאיו בגדר
ההליך.

.5

אנו מצהירים כי אין כל ניגוד עניינים בין המציע ו/או לקוחותיו של המציע לבין המזמין.

.6

אנו מודעים לכך שהמזמין רשאי וזכאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לשנות את היקף ההתקשרות
בכל דרך ,ולא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא.

.7

תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע השירותים נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לנו,
וכי בהתאם לכך קבענו את הצעתנו.

.8

התמורה הנדרשת על ידי המציע הינה כמפורט בנספח ד'.

.9

מוסכם כי המחירים המפורטים בהצעתנו מהווים תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת למילוי כל התחייבויות
ה מציע על פי הסכם זה ,ולרבות נשיאה בכל העלויות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת השירותים
במלואם ,לרבות מתן האחריות בתקופת האחריות (כולל תחזוקה וחלקי חילוף) ,ביטוחים ,תשלומים
לעובדים ,עבודה וחומרים ,ציוד ,הובלות ,רישוי והיתרים ,התקנה ,אספקה ,הפעלה ,תחזוקה ,תשומות,
שירותים תקורה והנהלה ,הוצאות מיוחדות ,כלליות ואחרות ,לרבות מיסים ,אגרות ו/או היטלים וכל
תשלומי חובה אחרים ,אישורים ,רישיונות ,וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם אספקת
השירותים וכיו"ב.

.10

כל המחירים הנקובים בהצעתנו ו/או בכל מקום אחר כוללים רווח הוגן שקבענו לעצמנו ,וממלאים את כל
דרישותינו ואת כל הדרוש למתן כל השירותים ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו לפי כל אחד ממסמכי
המכרז.
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.11

אין למציע ולא תהיינה לו טענות כלשהן בקשר עם התמורה ,והוא לא יהיה זכאי לתשלום אחר בגין אספקת
השירותים נוסף לתמורה .אנו מאשרים כי לא נציג כל תביעה ולא נטען כל טענה לכל תוספת ,בכל עניין
הקשור לשירותים ולהיקפם ולא נטען לכל תוספת למחירי השירותים ,מכל סיבה ,לרבות עקב אי הבנה או
אי ידיעה שלנו ,אלא אם מצויין בהסכם ההתקשרות במפורש אחרת.

.12

תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף  "45 +יום ממועד קבלת החשבונית,
ובהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח ד'.

.13

ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לממש את כל כתב הכמויות או חלקו לפי סדר עדיפות ,תקציב
וצרכי המזמין וכי המזמין יהא זכאי לבצע בכל עת כל שינוי (לרבות הגדלת ו/או צמצום היקף השירותים
ו/או ביטולם בכל עת לרבות הגדלת ו/או צמצום פרטי הציוד ושטח מתן השירותים) בהיקף השירותים לפי
שיקול דעתו הבלעדי ובהתחשב באילוצי התקציב שלו ,ואנו מאשרים ומצהירים כי אין לנו ולא תהא לנו
כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי המזמין.
המציע מצהיר כי ביכולתו לספק שירותים אשר ניתן להרחיבם ,הן ברמת האמצעים והן ברמת המערכות,
לרבות הוספת מכשירים נישאים ,קבועים ,רכב ,תחנות ממסר ,עמדות עבודה ,הוספת אתרי קצה וכיו"ב.

.14

מועד אספקת השירותים – בתוך  30ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

.15

אנו מאשרים ומצהירים ,כדלקמן:
א.

המציע הוא בעל ידע ,ניסיון ומומחיות הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.

ב.

ברשותו של המציע כל הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים על פי כל דין לביצוע
השירותים ,לפי חוק וכל התקנות הרלוונטיות שהותקנו על פיו ,ויבצע את השירותים באמצעות
עובדים שהינם בעלי הרישיונות ,ההיתרים ,הסיווגים והניסיון הדרושים לביצוע השירותים על פי
הוראות החוק והתקנות.

ג.

ברשותו של המציע כל כוח האדם והציוד הנדרשים על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז.

ד.

המציע מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז.

ה.

המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות הנדרשות על פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע השירותים
נשוא המכרז ,לרבות דרישות בטיחות וגיהות ,אישור משרד התקשורת למוצרי התקשורת ואישור
עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,תשס"ז.2017-

ו.

המציע הוא משווק מורשה מטעם היצרן/ים של המוצרים המוצעים על ידו לספק ,למכור ,לשווק,
להפיץ ,לתמוך וליתן שירות למוצרים נשוא המכרז ,ובידיו כל הזכויות המאפשרות לו לתת את
השירותים נשוא מכרז זה ,והמציע המציא אישור על כך .המציע מצהיר ומאשר כי יש לו מאת
היצרן/ים את הגיבוי המתאים וכן את היכולת והכלים לספק חלקי חילוף בכל תקופת ההתקשרות
ובכל זמן שיידרש.

ז.

המציע הינו בעל אישור הסמכת  ISOשל מכון התקנים הישראלי.

ח.

המציע או מתקין מטעמו ,הינו בעל אישור עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודה בגובה) ,תשס"ז 2007-של משרד העבודה והרווחה.

ט.

המחירים שמפורטים בהצעת המציע ,הכל כפי שנרשם על ידנו בהצעה על פי תנאי המכרז ,כוללים
תקורה ורווח קבלני.
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י.

ידוע לנו כי המזמין זכאי לחלק את השירותים בין קבלנים ,לפי שיקול דעתו .מבלי לגרוע מהאמור,
לוועד שמורה האפשרות לבצע בעצמו ו/או להעביר לבעל מקצוע אחר ,שאינו מציע במכרז זה ,את
התחייבויות המציע.

יא.

הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

.16

אנו ו/או המציע מצהירים כי בשום מקרה השכר שישולם לעובדי המציע לא יפחת משכר המינימום על פי
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז –  1987ו/או על פי כל דין ,וכי משולמים לעובדי המציע מלוא התשלומים
הסוציאליים בהתאם להוראות כל דין ו/או ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה שחל עליהם.

.17

הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של  120יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

.18

אנו מסכימים מראש לגילוי הצעתנו בפני משתתפים אחרים ,אם המזמין יידרש לעשות כן ,וכי מתחרים
שלא זכו בהליך זה רשאים לבקש לעיין בהצעה שזכתה .אנו מציינים מראש את הסעיפים בהצעתי החסויים
בפני הצגה למתחרים ואת סיבת החיסיון:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________.
מובהר בזאת ,כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה ,לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות העיון למציעים והיקפו
של העיון ,הינו של ועדת המכרזים.

.19

אם המציע ייקבע כזוכה במכרז הנדון ,המציע מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי המכרז בהתאם לכל
תנאי ,לשביעות רצון המזמין ו/או מי מטעמו ,על פי הוראות ההסכם ובהתאם לכל דין.

.20

לא ידוע לנו על כל קושי כספי או כלכלי או אחר שהמציע צפוי לו ,ואנו ו/או המציע מצהירים בזה כי יש
ביכולת המציע לעמוד בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

.21

אם יחול שינוי בהצהרותינו או שינוי מהותי כלשהו במצב המציע ו/או במצב עסקיו עד לחתימת ההסכם
עם הזוכה במכרז ,הננו מתחייבים להודיעכם על שינוי זה מיד כאשר נדע עליו .אין באמור בסעיף זה כדי
לפטור אותנו מכל התחייבות שלנו בגדר הצעה זו ו/או כל הסכם.

.22

אם הצעת המציע תתקבל ויזכה במכרז ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות כמפורט להלן:
לחתום על ההסכם (נספח ב') ועל כל המסמכים הנלווים לו ,לצרף ערבות בנקאית בנוסח נספח ה' 2-ואישור
(שבעה)
7
בתוך
והכל
ו',1-
נספח
בנוסח
חתום
ביטוחים
קיום
ימים מיום שתישלח לו ההודעה על זכייתו ,ולמלא אחר כל התחייבויותיו ,כמפורט בהסכם ובנספחיו.
במידה שלא יעשה כן ,ידוע למציע כי המזמין יהא רשאי לבטל את זכייתו במכרז ,וכן הוא יהיה רשאי לחלט
את הערבות הבנקאית המצורפת להצעה .כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך ,שסכום הערבות ישמש פיצוי
קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום ההתחייבויות שנטל המציע על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
כמו כן ,לא יהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות שתעמוד לרשות המזמין עקב הפרת ההתחייבויות שהמציע נוטל
על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

.23

אם הצעת המציע תתקבל ויזכה במכרז ,המציע מתחייב להתחיל לבצע את השירותים בתוך ( 14ארבעה
עשר) ימים ממועד קבלת צו הזמנת עבודה.
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.24

אם הצעת המציע תתקבל ויזכה במכרז ,אנו ו/או המציע מתחייבים שלא להסב את כל או חלק מזכויות
המציע ,מכוח הזכייה במכרז ו/או מכוח ההסכם שייחתם עם המציע בעקבות הזכייה במכרז ,לצד ג'
כלשהו ,ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב.

ולראייה באתי/באנו על החתום:

פרטי המציע:

..................................................................
[חותמת/חתימה/חתימות לפי העניין]

כתובת  ..................................מס' טל':
פקס'..............................

...........................

מס'

שם .................................... :ח.פ/.ת.ז......................... :.
חתימה................................
אישור [לתאגיד]
אני הח"מ .....................................עו"ד מ .........................................מאשר בזה כי ההצעה הנ"ל,
ויתר מסמכי המכרז ,נחתמו על ידי ה"ה ...............................בעל ת"ז מס' ..........................
ו.......................בעל ת"ז מס'  .....................................שמוסמכים לחייב בחתימתם את
החברה/העמותה /השותפות  ..................................וזאת לאחר קבלת החלטה כדין ,להגיש את ההצעה
למכרז.
...................................
חתימה וחותמת
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נספח א'1-

תצהיר
[מחק את המיותר וחתום בפני עו"ד מאשר]
אני/אנו הח"מ  .................................נושא ת.ז .שמספרה  .................מורשה חתימה מטעם ______________
(להלן" :המציע" ) ,מצהיר בזה ,לאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק ,כי:
 .1כל הפרטים שנמסרו על ידי בהצעת המציע הם אמת.
 .2הנני *בעל מניות * /מנהל  /דירקטור * /שותף במציע.
 .3אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .4המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א –  1991ובהתאם לחוק שכר מינימום ,תשמ"ז –  ,1987ומקיים
את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים על פי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים
הרלוונטיים.
 .5המציע או מי מבעלי המניות והדירקטורים בו לא הורשעו בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעת
המכרז בשל הפרת דיני העבודה בכלל ,ובעבירות על חוק שכר מינימום ,תשמ"ז  1987 -וחוק עובדים זרים ,תשנ"א
  1991בפרט.אם הורשעו ,יש לפרט זאת להלן (סעיף העבירה ,מועד ההרשעה ,פרטי התיק)
....................................................................................................
 .6המציע או מי מבעלי המניות והדירקטורים בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המנהליות ,התשמ"ו –  ,1985בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,ביותר משני קנסות בשל הפרת
דיני העבודה.
אם נקנסו ,יש לפרט להלן הפרטים לעניין הקנסות:
.............................................................................................. ......
 .7מתנהלות ו/או צפויות להיות מוגשות/לא מתנהלות ,ולא ידוע לי על תביעות אזרחיות מהותיות או הליכים
מהותיים בבית משפט] שעומדות להיות מוגשות נגד המציע במכרז:
....................................................................................................
 .8תביעות אזרחיות [או הליכים מהותיים בבית משפט] שמתנהלות או עומדות להיות מוגשות נגד המציע במכרז הן
כמפורט להלן:
.........................................................................................................
 .9אני מאשר בזאת ,כי למציע לא מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר אשר יש בו כדי
להעיד על חשש חדלות פירעון של המציע ,וכן לא הוטלו עיקולים על נכסי המציע ולא ננקטו כנגדו הליכים
משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא ,אשר יש בהן להעיד על חשש להמשך קיומו של התאגיד המציע כעסק חי.
 .10הערות נוספות.................................................................................................... :
זהו שמי ,זוהי חתימתי ותוכן תצהירי זה – אמת.
ולראיה באתי על החתום:
אישור

.........................................
שם המצהיר

אני הח"מ..................................... ,עו"ד ,מאשר בזה כי היום ...............................התייצב/ה בפני מר/גב'
 .................................................בעלת ת"ז מס' ........................המוכר/ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי
עליו /ה להצהיר אמת וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה בפני את תצהירו/ה זה ו
חתימת המציע
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וחתמ/ה עליו בפני.
...........................................
חותמת

.................................................
חתימה
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נספח א'2-

אישור רו"ח
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
(להלן" :המועצה)
א.ג.נ,.
כרואי החשבון של ________________ בע"מ (להלן" :החברה") ולבקשתה ,ביקרנו את הנתונים
הכלולים בהצהרת המציע המצורפת והמסומנת בחותמתנו לשם זיהוי (להלן" :ההצהרה") בדבר היקף
המחזור העסקי הכספי של המציע ,לפיה ,המחזור העסקי של המציע ,בהתאם לספרי החשבונות שלו ,לכל
אחת מהשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2017ו 2016-עולה על ( ₪ 2,000,000שני מיליון  )₪לא כולל
מע"מ בכל אחת מהשנים הנ"ל .הנתונים הנ"ל כפי שנכללו בהצהרת המציע ,הינם באחריות הנהלת המציע.
אחריותנו היא לחוות דעה על נתונים אלו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה בדבר נתוני המחזור העסקי הכספי הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ובהתבסס על הביקורת שערכנו ,ההצהרה משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
הנתונים הכספיים ביחס למחזור העסקי הכספי של המציע הכלולים בה.

בכבוד רב,
תאריך___________ :
___________________
 ,רו"ח

חתימת המציע
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נספח א'3-

כתב התחייבות

אני הח"מ  .................................נושא ת.ז .שמספרה  .................מצהיר ומתחייב בזה ,כי המציע עומד ויעמוד
בכל תקופת ההתקשרות עם המזמין בדרישה לעשות שימוש ולספק למזמין אך ורק תוכנות מחשב מקוריות או
מורשות.

חתימת המציע:

____________
שם המציע

_____________
חתימה/חותמת

_____________
תאריך

אישור
אני הח"מ..................................... ,עו"ד ,מאשר בזה כי המציע ___________ חתם על התחייבות זו בפניי.

.................................................
חתימה  +חותמת
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נספח א' – 4ניסיון מוכח פרויקטים דומים  -תיאור פרויקטים
פרויקט מס' 1
שם הלקוח __________________________
שם איש קשר ______________________ טל_______________ .
תיאור הפרויקט
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__ ____________________________________________________________

שם ומשפחה ______________________
חתימת המצהיר :מנכ"ל  /מורשה חתימה _____________________
חותמת המציע ____________________
חותמת קבלן המשנה (במידה ורלוונטי) ______________
אימות חתימה
אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר
זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על תצהירו לעיל.
חתימה  +חותמת
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נספח א' – 4ניסיון מוכח פרויקטים דומים  -תיאור פרויקטים
פרויקט מס' 2
שם הלקוח __________________________
שם איש קשר ______________________ טל_______________ .
תיאור הפרויקט
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________ ____________________________________________________________
______________________________________________________________

שם ומשפחה ______________________
חתימת המצהיר :מנכ"ל  /מורשה חתימה _____________________
חותמת המציע ____________________
חותמת קבלן המשנה (במידה ורלוונטי) ______________
אימות חתימה
אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר
זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על תצהירו לעיל.
____________________
חתימה  +חותמת

חתימת המציע
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פירוט עבודות נוספות שביצע המציע

מס' שם המזמין

תיאור האתר
וכתובתו

פירוט מהות
העבודות שבוצעו
על ידי המציע

מועד
תחילת
וסיום
עבודות

היקף
פעילות
שנתית
וכוללת
בש"ח

שם איש קשר
מזמין +טלפון
ישיר

(לא כולל
מע"מ)

1

2

3

4

חתימת המציע

24

נספח א' – 5יכולת תחזוקה תצהיר פירוט חוזי שירות
אני הח"מ _____________ת.ז_________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה כדלקמן:
 .1אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן" :המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.
 .2להלן פירוט חוזי השירות של המציע כנדרש:
סודר שנת
ביצוע

המזמין

תיאור חוזה השירות

היקף כספי

 .3אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת
___________
חתימת המצהיר
אימות חתימה
אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר
זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על תצהירו לעיל.
____________
חתימה  +חותמת
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נספח א'4-
פרטי המציע וניסיונו
על המציע להשלים ליד כל סעיף את הפרטים המבוקשים ולצרף מסמכים בהתאם למבוקש.
א .מידע כללי על המציע
שם המציע:
מספר תאגיד:
מעמד משפטי (סוג התאגיד).
יש לצרף:
מסמכי התאגדות ,אישור רו"ח/עו"ד
בדבר מורשי חתימה ,ורשימת בעלי
המניות והדירקטורים.
כתובת וטלפונים –
משרדי הנהלה
שנת ייסוד התאגיד:
מבנה התאגיד ,תחומי התמחותו
כתובת וטלפונים –
הסניף המוצע למתן השירותים למזמין
מספר עובדים קבועים

יש לצרף המלצות
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נספח ב' – הסכם ההתקשרות

חוזה התקשרות
לחודש

שנערך ונחתם ביום

שנת 2019

בין
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
באמצעות מורשי החתימה כדין
(להלן :המועצה ו/או המזמין)

מצד אחד

ובין

ח.פ/ע.

מרח'
טל':
דוא"ל:

פקס':
.
מצד שני

(להלן" :הספק")

הואיל :והספק הינו הזוכה במכרז מס' __________ מתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של
מערכת קשר לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בהתאם לתוכניות שצורפו כנספחים
והמהווים חלק ממסמכי המכרז שפורסם על ידי המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב (להלן:
"המכרז")
והואיל :וברצון המועצה להזמין מהספק מתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר
לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בהתאם לתוכניות ולמפרטים שצורפו כנספחים
והמהווים חלק ממסמכי המכרז בהתאם לתנאי המכרז ,והספק מעוניין לבצע את העבודות והכול בתנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המועצה מזמינה בזאת מהספק מתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר
לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כאמור במסמכי המכרז נספחיו ומפרטיו ותנאי
ההתקשרות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן" :העבודה" או "הפרויקט" או "השירותים").
 .2נציג המועצה לצורך חוזה זה הינו ________________ מר _________________
___________________.

טלפון:

 .3המועצה מודיעה כי מינתה את ________________________ כמפקח הפרויקט ,בהתאם למסמכי
המכרז.
 .4הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לפרטים המפורטים בחוזה זה ,כתבי הכמויות והתכנון הרצ"ב
כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
___________________
הספק

___________________
חותמת
___________________________
מועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
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כללי
 .1דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
 .2הגדרות ופרשנות
 2.2בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור
השמאלי דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.
המונחים

המשמעות

"תנאי המכרז"

התנאים הכללים של המכרז.

"הספק"

לרבות נציגיו של הספק ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ולרבות כל ספק
משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודה.

"החוזה"

פירושו חוזה זה על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,
המפרטים המיוחדים ,כתב הכמויות התוכניות ,וכל מסמך ,מכל
מין וסוג ,שהוא שיצורף לחוזה בעתיד לרבות פרטים נוספות או
תכניות משנות.

"אתר העבודה"

המקרקעין המיועדים לביצוע העבודה ואשר בהם דרכם ,מתחתם
או מעליהם תבוצע העבודה וכן סביבתם הקרובה,
לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הספק לצורך ביצוע
העבודה על פי החוזה.

"העבודה"

פירושה כל העבודות ,והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של
העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הספק לבצע בהתאם
לחוזה זה ונספחיו בקשר עם מתן שירותי תכנון ,אספקה,
התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום
במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב בין אם היא מפורשת
ובין אם לאו ,לרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר
למתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של
מערכת קשר לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות
חובב.

"הציוד"

כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה.

"החומרים"

חומרי בניה ,מוצרים ,ציוד מכני וחשמלי ,חומרי עזר ו/או כל
החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.

"התכניות"

התוכניות וכתבי הכמויות שאושרו על ידי המועצה ,לרבות כל
שינוי בתוכניות ובכתבי כמויות אלה שאושר בכתב ע"י המפקח
לעניין חוזה זה ,וכן תכניות וכתבי כמויות שיתווספו ,מזמן לזמן,
ויאושרו על ידי המפקח.

"המפקח"

מי שמונתה/מונה על ידי המועצה לפעול מטעמה לניהול ,תיאום
ופיקוח על ביצוע העבודה על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה,
הכול לפי קביעת המועצה.

"כוח עליון"

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד:
מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות מזוינים של מדינת אויב
(בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא) ואסון טבע .למען הסר ספק
חתימת המציע
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מובהר בזאת כי גיוס מילואים ,שביתות והשבתות אינם נחשבים
ככוח עליון.
2.3
2.4

חוק הפרשנות יחול על החוזה .לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
חוזה זה ,על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק אי
וודאות ,או דו -משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,וללא כל הזדקקות לכותרות,
לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 .3נספחים
 .3.1המסמכים המפורטים לעייל במסמכי המכרז ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,מהווים חלק
בלתי נפרד מחוזה זה ,והספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל דין ומסמכי המכרז.
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ותנאי המכרז ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי
החוזה".
 .3.2למניעת כל ספק מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,
לרבות אלה שלא צורפו ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב
לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם .אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הספק או אי
התחשבות בו על ידו לא תקנה לספק זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו
כל תביעות או דרישות כלפי המועצה ו/או החברה המפקחת בעניין זה.
 .4הצהרות הספק
 4.1הספק מצהיר ומתחייב כי הוא הספק הראשי של העבודה וכי הוא מחזיק בכל האישורים ו/או
ההסמכות הנדרשות לבצע את העבודה נשוא חוזה זה.
4.2

הספק מצהיר כי סייר ברחבי המועצה/באתר העבודה ובחן את התנאים ,הנתונים הפיזיים ,המבנים
והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה ,התכניות והתשתיות ,והכל קודם לחתימתו
על חוזה זה .הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,כלפי
המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו .בביצוע עבודות ע"י הספק תהיה ראיה לכך כי
הספק בדק את כל הטעון בדיקה בטרם שהחליט לבצע את העבודה.

4.3

הספק מצהיר כי יש לו היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים
והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות שתזמין המועצה מזמן לזמן בהתאם
להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

4.4

על העבודות שימסרו לביצועו של הספק יחולו כל ההוצאות הכלולות במסמכי המכרז והחוזה.

 .5סתירות במסמכים והוראות מילואים
 5.1על הספק לבדוק מיד עם קבלת החוזה ,או כל אחד ממרכיביו ,את כל הנתונים והמידע האחר הכלולים
בהם.
5.2

גילה הספק ,בין לפי האמור בסעיף קטן  .5.1ובין בכל עת אחרת ,סתירה ,אי התאמה ,דו – משמעות,
וכיוצא באלה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הספק מסופק בפירושו
הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לספק ,שלדעתו אין הספק מפרש
כהלכה את החוזה ,יפנה הספק בכתב למתאם עם העתק למהנדס המועצה והמתאם ייתן הוראות
בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר
מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של הספק והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה
זה .הספק חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני ביצוע העבודה
ולקבל הוראות כאמור .לא עשה כן ,ונהג לפי פירוש מסוים לחוזה ,לא יהיה בכך ,או בסתירה כאמור,
כדי למנוע מן המפקח להורות לספק לנהוג לפי פירוש אחר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
הספק מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות
בשל כך שנהג לפי פירוש ,כאמור ,או בגין הוראה כלשהי של המפקח ,כאמור.
חתימת המציע
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 5.3המפקח רשאי להמציא לספק ,מזמן לזמן ,תוך כדי ביצוע העבודה ,הוראות ,לרבות תכניות ,לפי הצורך
לביצוע העבודה.

.6

5.4

הוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיפים קטנים  5.2ו –  5.3מחייבות את הספק ,אולם אין באמור
בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי החוזה.

5.5

מובהר בזה כי יש לראות את הפרוגראמה ,התוכנית להיתר ,הנחיות הבטיחות ,מפרט הפיתוח,
המפרטים המיוחדים ,ההנחיות לעבודות תכנון ,המפרט הכללי והתוכניות ו/או כל תכנית אחרת
שסופקה לספק כמשלימים זה את זה ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית
לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי העניין.

סתירות במסמכים בעניין הנוגע לביצוע העבודה – סדר עדיפויות
 .6.1בכל מקרה של סתירה ,אי – התאמה ,דו – משמעות ,אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור
בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו ,או בין נספח לנספח ,בעניין הנוגע לביצוע העבודה
תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

המכרז ונספחיו.
מפרטים מיוחדים ומפרטים טכניים מיוחדים.
התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגשו למועצה ואושרו על ידה.
חוזה זה.
תקנים ישראליים.
תקנים זרים.

הקודם עדיף על הבאים אחריו ,אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם,
שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה להוראות תנאי המכרז ונספחיו תחול ההוראה המחמירה
עם הספק.
 .6.2בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מהמסמכים הנזכרים לעיל
לבין תקנים ישראליים ,חייב הספק לפנות אל המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות
שיש לנהוג על פיו.
 .6.3בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו – משמעות ,אפשרות לפירוש שונה וכיוצא
באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית
ובכפוף לכל דין ,בשאלת העדיפות והספק ינהג על פי הוראותיו .כל ההוצאות הכרוכות בהסדרת
הסתירה ,אי ההתאמה ,דו – משמעות האפשרות לפירוש שונה וכיו"ב יחולו על הספק וישולמו על
ידו.
.7

בדיקות מוקדמות
 .7.1הספק מאשר כי בדק טרם חתימת חוזה זה את אתר העבודה וסביבתו ,את טיב הקרקע ,את
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה ,מיקומם של
מערכות תשתית עיליות ותת קרקעיות לרבות תשתית תקשורת (בזק ,הוט חשמל וכיו"ב) והחיבורים
אליהן ותנאי העבודה ,ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על התחייבויותיו
לרבות מבנים הבנויים באתר ,וכי אין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין  .לפני כל ביצוע עבודה
שתימסר לביצועו של הספק יבצע הספק בדיקות כאמור .ביצוע עבודות הינה ראיה חלוטה כי הספק
ביצע את הבדיקות על כל המשתמע מכך.
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 .7.2הספק מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימות תשתיות מסוגים שונים לרבות
צנרת מכל סוג שהוא ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל וטלפון ומחשבים וכן מערכות
מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע ,כולם או חלקם.
 .7.3הספק מצהיר ומתחייב לספק מוצרים ומערכות ,בעלי תו תקן ככל שישנו כזה ואם ישנו תו תקן ירוק
לספק המוצרים והמערכות בעלי תו תקן ירוק .כמו-כן מתחייב להשתמש בחומרים לצורכי הבניה
בעלי תו תקן ישראלי ותו תקן ירוק במקום שישנו כזה.
 .7.4הספק מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בחוזה זה ,מניחים את
דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה .לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד
או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הספק .
 .7.5המפקח רשאי אם רצונו בכך ,להמציא לספק דוחות וסקרים שנעשו מטעם המועצה לצורך העבודה,
אולם אלו יהיו למידע כללי בלבד ,לא יהוו חלק מן החוזה ולא יפטרו את הספק מהחובה המוטלת
עליו לבצע בעצמו בדיקות ,כנדרש בסעיף  8.1לעיל .המועצה תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות
לשלמות ולדיוק הדוחות והסקרים שהמציאה לספק כאמור לעיל.
 .7.6הספק מתחייב להמציא למפקח ,תוך  5ימים ממועד חתימת חוזה זה ,את המסמכים והאישורים
כדלקמן:
 .7.7רשימת כל קבלני משנה לביצוע העבודה (אם יהיו) לאישור המפקח.
 .7.8כל מסמך אחר שדרש המפקח ו/או המועצה ואשר לדעתם נחוץ לאישור או לביצוע העבודות.

.8

התחלת ביצוע העבודה
 .8.1הספק יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בהוראה בכתב שתיקרא צו התחלת עבודה וזאת לאחר
שווידא (ככל ונדרש על פי דין) כי הוצא היתר בניה כדין.

 .8.2הספק יחל בביצוע בהתאם ללוח הזמנים וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע ובקצב
הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בחוזה ,אלא
אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך .תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה
בתקופת הביצוע ולא תינתן לספק כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של
תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה.
 .9התמורה
 .9.1בגין ביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא הספק זכאי לתמורה כמפורט
בנספח ד' למסמכי המכרז ובהתאם להצעתו.
 .9.2התמורה תשולם לספק בשיעורים כמפורט בנספח ד'.
 .9.3התמורה תשולם לספק במועדים כמפורט להלן:
 .9.3.1המנהל ביחד עם המפקח יבדקו את החשבון שיוגש על ידי הספק ויאשרוהו במלואו או
בחלקו או שלא יאשרו כלל ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,תוך  10ימים מיום הגשתו.
 .9.3.2בהתאם להחלטת הגורם המאשר כאמור בס"ק  1לעיל תומצא על ידי הספק חשבונית מס
על גובה התמורה המאושרת.
 .9.3.3המועצה תשלם לספק את הסכום המאושר תוך  45יום מתום החודש בו אושר החשבון
וזאת בניכוי כל הסכומים שהמועצה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י
הוראות כל דין.
 .9.3.4מובהר בזאת כי המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של
איחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצאתה למועצה.
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 .9.3.5לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה במועצה – ישולמו לספק הפרשי ריבית
והצמדה (להלן" :תשלום פיגורים") בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א-
 1961החל מהיום ה 30 -לפיגור ועד ליום התשלום בפועל.
 .9.3.6פיגור בתשלום של עד  30יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים.
 .9.3.7תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי מלא ,סופי ומוחלט בגין כל נזקי הספק
בגין איחור בתשלום כאמור לעיל.
 .10מועד השלמת העבודה
 .10.1הספק מתחייב לסיים את ביצוע העבודות ,ולמסור אותן במועד שלא יחרוג מ 45 -ימים קלנדריים,
שתחילתם במועד שנקבע בצו התחלת העבודה .פרק הזמן המפורט לעיל הינו ממועד הוצאת צו
התחלת עבודה וכולל את הזמן הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות הספק על פי הסכם
זה.
 .10.2למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לאמור להלן ,וכי
אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.
 .11הארכת מועד השלמת העבודה
 .11.1סבור המפקח כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה ,מחמת שינויים או תוספות לעבודה או
מחמת כוח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים ,לדעת המפקח ,מתן הארכה ,רשאי המפקח ליתן ,לפי
שיקול דעתו ,אם נתבקש לעשות כן על ידי הספק ,ארכה להשלמת העבודה לתקופה המתאימה ,לפי
שיקול דעתו.
 .11.2מתן הארכה של  10ימים ומעלה ,בין לבדה ובין במצטבר ,מעבר למועד השלמת העבודה ,שנקבע
כאמור לעיל ,טעון אישורו בכתב של מנכ"ל המועצה ולא יהא תקף בלא אישור זה.
 .12הפסקת העבודה
 .12.1הופסק ביצוע העבודה ,כולה או חלקה ,לצמיתות ,לאחר שניתן לספק צו התחלת עבודה ,והספק החל
בביצוע העבודות למעשה ,יהיה הספק זכאי לתשלום בגין העבודה שביצע בפועל.
 .12.2תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הספק ,ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות,
כספיות או אחרות ,כלפי המועצה ו/או המפקח  ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה
ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהיא בקשר עם הפסקת העבודה
וכתוצאה ממנה.
 .13ביצוע העבודה לשביעות רצון המועצה
הספק יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה וימלא לצורך זה אחרי
כל הוראותיו של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה ,אשר ניתנו על – פיה.
 .14אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 .14.1הספק מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים והדברים האחרים
הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
 .14.2הספק מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש
וכי הוא אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם
לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי
מכון התקנים ,או תקנים זרים ,ואושרו על ידי המפקח.
 .14.3מבלי לגרוע מאחריות הספק לטיב החומרים שיספק ,מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר,
הנדרשים לביצוע העבודה ,חייב הספק לקבל מהיצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת
אחריות מתאימה.
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 .15עבודה בימי חול
לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל בהתאם לכל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים על פי דין.
ביצוע עבודה שאמורה להיות מבוצעת באחד ממבני המועצה ,תעשה רק בתיאום עם המועצה.
 .16מתן הוראות ,קבלת רישיונות ותשלום אגרות
בכל הכרוך בביצוע העבודה ,לרבות לעניין הבטיחות בעבודה ,ימלא הספק אחר הוראות כל דין ,לרבות הוראות
בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות .הספק יטפל ויעשה כל הדרוש ,לרבות נשיאה על
חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות ,לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות
המוסמכות על פי כל דין .לפי דרישת המפקח יציג לו הספק את הרישיונות והאישורים כאמור לפני תחילת
ביצוע העבודה ,וכן ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין
ולהוראותיה של אותה רשות.
 .17זכויות יוצרים
 .17.1הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים ,זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות ו/או
החוזיות ו/או האחרות הגלומות בשירותים וכי הוא זכאי להפיצן ו/או יש בידיו את כל האישורים
הנדרשים מטעם בעלי הזכויות כאמור להפיצם ולהתקשר בהסכם זה.
 .17.2הספק מצהיר כי אין בהתקשרות עפ"י הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים ,פטנט ו/או כל זכות אחרת
של צד ג' כלשהו ,וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור .הספק מתחייב לשפות
את המועצה על כל הוצאה או נזק שיגרמו לה במקרה שתוגש נגדה תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות
יוצרים ,פטנט או פגיעה בקניין רוחני כתוצאה ו/או בקשר עם קבלת השירותים מאת הספק לפי חוזה
זה.
.17.3

.17.4
.17.5
.17.6

כל תפוקת עבודה ,מסמכים ,יצירה מקורית וזכויות יוצרים ,זכויות פטנט ו/או מדגם הנובעות
מהשימוש במערכת ו/או שנוצרו עקב ו/או באמצעות השימוש במערכת יהיו בבעלות המועצה לבדה
והיא רשאית לעשות בהם שימוש ,באמצעות עובדיה ו/או באמצעות גורמים חיצוניים ,כרצונה לרבות
לפרסמם ו/או להעבירם לאחר ,לכל מטרה אחרת שנראית לה.
העברה כאמור בס"ק  1לעיל ע"י המועצה אינה טעונה הסכמת הספק.
זכויות היוצרים ,וזכות הפטנט בתוכנות המהוות חלק מן המערכת תשארנה של הספק.
על אף האמור בס"ק  3לעיל מוסכם בזאת כי המועצה תהא רשאית לעשות שימוש מלא ,עצמאי ובלתי
מותנה בתוכנות המהוות חלק מן המערכת ,הן בעצמה ,והן ע"י עובדיה ו/או מי מטעמה ,וזאת החל
ממועד התקנתן במועצה ואילך ,לרבות לאחר תום תקופת ההתקשרות.
כמו כן תהא המועצה רשאית להכניס במערכת שינויים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או תוספות
בהתאם להבנתה וצרכיה ,בעצמה ,על ידי עובדיה או על ידי קבלן מטעמה ,מבלי לקבל אישור לכך
מאת הספק מראש או בדיעבד ללא כל תשלום נוסף לספק ולא יראו במעשים אלה משום הפרה של
זכויות הספק במערכת או בתוכנות.

 .18העדר יחסי עובד – מעביד
 .18.1מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי מי מהצדדים לבין הצד השני יחסי
עובד-מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור מי מהצדדים בכל צורה בביצוע השירותים יראוהו לכל דבר ועניין
כעובד של אותו צד בלבד.
 .18.2כל אחד מהצדדים ישא על חשבונו בכל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם
קיום הסכם זה ו/או בקשר עם העסקת עובדיו ,לרבות תשלומי מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי,
קרנות וביטוחים והוא ישפה את הצד השני בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדו בקשר עם עניינים
אלה או בגין טענה כי התקיימו יחסי עובד ומע ביד בין עובד של אותו צד לצד השני ,ובלבד שהודיע
לאותו צד על הדרישה ו/או התביעה ,לפי העניין ,ואפשר לו להתגונן מפניהן.
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 .18.3הספק מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ,כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות
הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 .19אחריות לעבודות
 .19.1מיום מתן צו התחלת עבודה ,ועד למתן אישור מסירה יהיה הספק אחראי לכל בכל מקרה של נזק
ו/או אובדן ו/או קלקול לעבודה ו/או לציוד ו/או למבנה ו/או לאתר העבודה ולסביבתם.
 .19.2הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה ו/או המפקח לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול
שיגרמו ל מבנה ו/או לחומרים ו/או לציוד ו/או לאתר העבודה ו/או לעבודה בין שהנזק או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש והוא פוטר את המועצה ו/או המפקח ו/או
עובדיהם ו/או כל אדם הנמצא בשרותם ,מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש כאמור.
 .19.3בכל מקרה שהספק יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאים וזכאים המועצה והמפקח לקבל מאת
הספק  ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצויים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה
המפקחת ו/או עבור נזקים שהמפקח החליט שאינם ניתנים לתיקון והכל בסכום או בסכומים שיקבעו
על ידו וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
 .20אחריות לנזקים לגוף או לרכוש
 .20.1הספק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם לרבות למועצה ו/או למפקח ו/או לכל רשות עירונית או
ממשלתית ו/או לכל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל
אחד מאלה כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הספק ו/או של קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או
שלוחיהם בין בתקופת ביצוע העבודה בין תקופת הבדק .הספק יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או
הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם.
 .20.2כן יהיה הספק אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הספק על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שיגרמו כאמור למועצה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע
המבנה ו/או העבודות ולרבות בתקופת הבדק.
 .20.3המועצה רשאית לעכב ו/או לקזז תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק
ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם בגין נזק או אובדן כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי
ומוחלט לשביעות רצונה.
 .20.4הספק ישפה את המועצה והמפקח על כל סכום שיחויבו לשלם ,או שישלמו ,בגין נזק או אובדן להם
אחראי הספק על פי האמור לעיל ואו על פי כל דין לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות .המועצה
תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז תשלומים בגין נזק או אובדן כאמור עד אשר תיושבנה תביעות אלו
באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה .לספק תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל
ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 .20.5הספק ישפה ו/או יפצה את המועצה ו/או המפקח בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של
הספק ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או
אביזרים לקויים .אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת
ביצוע העבודות.
 .21אחריות לעובדים ולשלוחים
 .21.1הספק יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו
והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו
של הספק ו/או של קבלני המשנה מכל דרגה ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה
לרבות במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק ,והוא פוטר בזאת את המועצה ו/או החברה המפקחת
מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי קבלני משנה ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק
שירותים חומרים או מוצרים קבלני משנה ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים חומרים או
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מוצרים קבלני משנה ועובדיהם ספקים ועובדים עצמאיים הן של הספק והן של קבלני המשנה.
המועצה תהא רשאית לעכב ו/או לקזז תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד
הספק ו/או קבלני המשנה בגין נזק או תאונה כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצונה.
 .21.2הספק ישפה את המועצה והחברה המפקחת בגין כל תשלום שתחויבנה לשלם כתוצאה מאי קיום
התחייבותו נדרשה המועצה ו/או המפקח לשלם סכום כלשהו עקב מקרה שהוא באחריות הספק ו/או
מי מטעמו על פי האמור לעיל במסגרת ביצוע העבודה ,ישפה אותה הספק בגובה הסכומים אשר יהיו
נושא לתביעה כנגד הספק ו/או קבלני משנה בגין נזק או אבדן כאמור .המועצה תהא רשאית לעכב
ו/או לקזז תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו
באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה .לספק תימסר הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל
ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.
 .22תקופת החוזה
 .22.1חוזה זה יהא בתוקף עד למילוי כל התחייבויות הספק המפורטות בחוזה זה לשביעות רצון המועצה.
 .22.2על אף האמור ומבלי לגרוע מהוראות החוזה לעיל ,תהא המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להפסיק
בכל עת ,את ההתקשרות בחוזה זה ,בהודעה לספק של  10ימים מראש ובכתב .נתנה לספק הודעה,
כאמור ,לא תהיינה לספק כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט
לתשלום בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.
 .23עיסוק בהרשאה
 .23.1הספק מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו .1976 -
 .23.2הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי
כל דין כלפי רשויות המס ובכלל ,וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת ההסכם.
 .23.3במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הספק למועצה אישור על גובה
ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי .מוסכם בזאת כי היה ולא יומצא למועצה אישור כאמור
במועד ,לא יהא זכאי הספק לכל החזר מהמועצה בגין סכומי ניכוי שנוכו מן התמורה המגיעה לו בגין
השירותים שסיפק ,בהעדר אישור כאמור ,וזאת גם אם ימציא בדיעבד אישור למועצה.
 .24הפרת ההסכם ,ביטולו וסעדים
 .24.1על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,רשאית המועצה בכל עת ,מכל סיבה שתראה לה ,גם שלא
מחמת הפרת ההסכם או פגם שמתגלה בו ,להביא הסכם זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר ע"י הודעה
בכתב אשר תינתן לספק  30יום מראש.
 .24.2הובא ההסכם לידי גמר כאמור בס"ק  1לעיל ,תשלם המועצה לספק את התמורה בעד אותו החלק
מהשירותים אשר בוצע על ידו בפועל ,בכפוף לזכותה לקיזוז ,כאמור בחוזה זה.
 .24.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה לא תהא חבה בשום אופן פיצוי ,שיפוי או כל תשלום אחר
לספק מעבר למפורט לעיל ,עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור.
 .25כל איחור בהשלמת השירותים או איזה משלביהם יזכה את המועצה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום של
 ₪ 3000ליום איחור ,החל מיום האיחור ה .7-הצדדים מצהירים כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה נקבע תוך הערכת
וצפיית הנזק הצפוי למועצה כתוצאה מכל יום איחור בהשלמת העבודה.
 .25.1איחור של למעלה מ  20 -ימי עסקים בהשלמת או ביצוע העבודה יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 .25.2מוסכם בין הצדדים כי הצהרות הספק הינן תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחת
מהן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
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 .25.3הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה ,למשך תקופה העולה על  14ימי
עסקים ,יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.
 .25.4בנוסף לכל האמור לעיל ,מוסכם כי באם ניתנו לספק שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן
השירותים ואלה לא תוקנו ,או שתוקנו לאחר זמן בלתי סביר יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם
זה.
 .25.5הפרה יסודית של ההסכם תזכה את המועצה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך ( ₪ 20,000עשרים
אלף ש"ח) בגין כל הפרה .הצדדים מצהירים בזאת כי הפיצוי המוסכם הקבוע בס"ק זה נקבע תוך
צפיית הנזק הצפוי למועצה בגין כל אחת מההפרות המפורטות בס"ק  1לעיל.
 .25.6מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת העסקתו של
הספק כאמור לעיל ,רשאית תהא המועצה להפסיק את עבודת הספק ,לבטל עמו את ההסכם לאלתר,
ולבצע את יתרת השירותים בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאחר או לא
לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים:
 25.6.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם
או חלקם ,העשוי לפגוע במתן השירותים והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך  30ימים ממועד ביצועם.
 25.6.2ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק ,כולם או חלקם ,או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק ,או ניתן נגדו צו פירוק או שהספק הוכרז פושט רגל
ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך  30יום ממועד הוצאתם.
 25.6.3נגד הספק נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בעבירה שיש עמה
קלון.
 25.6.4הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,במתן שוחד ,או בכל מעשה
מרמה.
 25.6.5כשיש בידי המועצה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק או טובת הנאה בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
 25.6.6הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית ,כספית,
טכנית ,או מכל סיבה אחרת.
 25.6.7הספק מסר או המחה את ביצוע העבודה לאחר בלא לקבל את אישור המנהל לכך ,מראש
ובכתב.
 .25.7מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים בס"ק  1לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי
אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם באופן כאמור מכח כל עילה אחרת
בהתאם לנסיבות ולפי כל דין.
 .25.8מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק  1לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה
מכח כל דין או הסכם לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
 .26הוציאה המועצה הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הספק לשלמו עפ"י ההסכם ישפה הספק את המועצה
בגין ההוצאה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י המועצה .בכלל זה ישפה הספק את
המועצה בגין כל תשלום שחויבה בו מכח פסק דין ,תביעה או דרישת תשלום בקשר עם הסכם זה ,לרבות
תשלומים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .27המועצה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה כל סכום שלדעת המנהל
מגיע מהספק למועצה ו/או לכל צד ג' ,עפ"י כל הסכם או דין ,בין שהוא קצוב ובין שאיננו קצוב.
 .28סודיות ויחוד ההתקשרות
 .28.1הספק מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה ,על כל מרכיביו ,וכל
מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ,ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא
להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 .28.2הספק מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד המועצה ו/או המפקח ,בהתאם להוראות החוזה
או בקשר אליו ,ביחד עם צד שלישי כלשהו.
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 .28.3הוראות סעיף זה יחולו על כל מי שמועסק על ידי הספק או מטעמו בביצוע חוזה זה ,ופעולתו
תחייב את הספק לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הספק עצמו.
 .29הסבת החוזה
 .29.1הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל
חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 .29.2העברת  25%מהשליטה בספק ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,תיחשב
כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק  1לעיל ,אלא אם כן נעשתה בכפוף לקבלת הסכמת המועצה מראש
ובכתב.
מוסכם כי המועצה תהא רשאית לסרב להעברת השליטה כאמור מטעמים סבירים בלבד.
 .29.3מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הספק מכח ההסכם הינן מכח מומחיותו המקצועית
ולפיכך הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,או למסור לאחר כל
חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים ,אלא באישור המועצה מראש ובכתב.
 .29.4מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,לא יאושר ספק משנה ,אלא אם יוכח להנחת דעתה של המועצה כי
יש לו צוות עובדים קבוע ,בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת השירותים נשוא הסכם זה.
 .29.5הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המועצה לטיב השירותים המקצועיים שינתנו למועצה במסגרת
הסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על ידי מי משלוחיו .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
ישא הספק באחריות הבלעדית לגבי עבודת ספקי המשנה ,אם יאושרו ,והתאמתם לדרישות המועצה,
ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
 .29.6התמורה לספקי המשנה תשולם ע"י הספק לפי חוזה העבודה ביניהם ולמועצה לא תהא אחריות
כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 .30ערבות ביצוע
 .30.1להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ימציא הספק למועצה במעמד חתימתו על
הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בסך ₪ 20,000 :בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה (להלן:
"ערבות הביצוע") ,שתוקפה עד תום תקופת ההתקשרות.
 .30.2המועצה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם
זה על ידי הספק ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.
 .30.3הוארכה תקופת הסכם זה ,או הוגדל היקף ההתקשרות ,יאריך הספק את תוקפה של הערבות שבידי
המועצה או יעדכן את גובהה ,בהתאמה וזאת תוך  7ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת
ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות ,לפי העניין .לפי שיקול דעתה .קיבל הספק דרישה כאמור,
ימסור לידי המועצה תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה ,בהתאם לערבות המעודכנת.
לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי הספק רשאית תהא המועצה לחלט את
הערבות שבידה ,וזאת מ בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה הקיימים למועצה מכח כל דין או הסכם.
 .31קיזוז
המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב ,המגיע
לה ממנו בין ע"פ הסכם זה ובין על פי כל דין ,הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב האמור בכל דרך אחרת.
 .32שימוש או אי-שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 .32.1הימנעות המועצה ו/או המפקח מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים
או בכלל אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד
מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.
 .32.2הסכמה מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
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 .32.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה ו/או המפקח או מטעמה לא
יפגעו בזכויותיה של המועצה ו/או המפקח ולא ישמשו לספק צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי
קיום מצד הספק ,ולא ייחשבו כוויתור מצדן על זכות מזכויותיהן.
 .33שינוי החוזה
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא
מנע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
 .34ביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא החוזה בעת חירום
 .34.1מובהר לספק והספק מתחייב לבצע את העבודות ולספק את השירותים נשוא הסכם זה ברציפות גם
בשעות חירום  ,לרבות מלחמה ,פיגוע אסון טבע וכל כיוצ"ב.
 .34.2הספק יפנה למשרד התמ"ת ויקבל את אישורו בכתב המאשר לו לרתק צוות עובדים וכלי עבודה
בשעות חירום לטובת ביצוע העבודות ואספקת השירותים נשוא החוזה .הספק ימסור עותק מהאישור
למועצה .על אף האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר לספק בשעת חירום לספק
את השירותים והעבודות עליהם התחייב באופן מצומצם ובלבד שהשירותים המצומצמים שיספק
הספק לפי אישור המועצה יניחו את דעתה ויאפשרו תפקוד סביר וראוי
 .34.3הסכמת המועצה לאפשר לספק לצמצם את היקף השירותים תהיה אך ורק בכתב ותפרט את היקף
השירותים שעל הספק לספק בשעת החירום  .כל עוד לא ניתן לספק אישור בכתב כאמור יהיה הספק
חייב לספק את מלוא השירותים והעבודות עליהם התחייב  .לא תשמע טענה על מתן הסכמת המועצה
בעל פה .מובהר כי המועצה רשאית בכל שלב לחזור בה מהסכמתה לאספקת שירותים ולביצוע עבודות
בהיקף מצומצם .
 .34.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי הסכמת המועצה לאספקת שירותים בהיקף מצומצם בעת חירום
תתבטל אוטומטית  ,ככול שלא בוטלה קודם ע"י המועצה ,מיד עם סיום שעת החירום .והספק יהיה
חייב לחזור באופן מידי לעבודה מלאה ולספק את השירותים ולבצע את העבודות במלוא היקפן .כמו
כן יהיה הספק חייב לספק באופן מידי שירותים ולבצע עבודות בהיקפים עודפים עד להשלמת כל
החוסרים שנוצרו בשל מצב החירום לשביעות רצון המועצה .
 .34.5אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות המוטלת על הספק החוזה זה ולפי כל דין
 .35מיצוי ההתקשרות
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי המועצה
לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה,
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .36סמכות שיפוט
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסמכים ,בבאר שבע בלבד.
 .37הודעות
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל הודעה שתישלח לפי
הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.

______________________
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

____________
הספק
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אני הח"מ עו"ד __________________ מאשר כי חוזה זה חתום על ידי _________ו ____________ בשם
________________ (להלן" :הספק") וכי הם מוסמכים לחתום על חוזה זה בשם הספק ,ההחלטה להתקשר
בחוזה זה התקבלה כדין ,כי תוכן חוזה זה מחייב את הספק.
________________________
חותמת

____________________
,עו"ד
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פרק  - 1מבוא
.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10

בכוונת מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב לרכוש מערכת קשר ייעודית אשר תשמש את צרכי המועצה למצבי שגרה
וחירום.
המערכת החדשה שתסופק תחליף מערכת קיימת המבוססת על מכשירי מירס ותקשורת סלולארית.
מערכת הקשר החדשה שתסופק תהיה מערכת קשר משולבת ייעודית למועצה המבוססת על:
 .3.1מערכת קשר דיגיטלית בטכנולוגיית  )Digital Mobile Radio( DMRומכשירי קשר אלחוטיים דו כיווניים.
 .3.2מערכת קשר המבוססת על רשת הסלולר  )PTT Over Cellular( POCומכשירי קשר מבוססי טלפון סלולרי.
מערכת הקשר אשר פעילה כיום ונמצאת ברשות המועצה היא מערכת קשר המבוססת על מכשירי מירס ברשות
המועצה כ 30 -מכשירי מירס ובכוונתה להרחיב את השימוש ברשת הקשר עבור עובדי המועצה והמפעלים אשר
נמצאים בתחומה.
בכוונת המועצה לרכוש:
 .5.1כ 70 -מכשירי קשר מסוגים שונים העובדים בטכנולוגיית .DMR
 .5.2כ 10 -מכשירים על רשת הסלולר בטכנולוגיית .POC
באופן כללי מערכת בקשר תתבסס על מכשירים מסוגים שונים אשר יאפשרו :קשר דיבור יציב רציף ומהיר ללא
עיכובים והשהיות ,יכולת העברת טקסטים ,מצוקה ואיכון עם אפשרויות הגדרה לקשר ישיר ו/או בקבוצות.
מערכת הקשר בטכנולוגית ה DMR -תכלול  2תחנות ממסר עבור הפעלת  4ערוצים לצרכי קשר דיבור בו זמנית עבור
לפחות  200מחזיקי מכשירים (חלקם נישאים ,חלקם ברכב ,וחלקם במפעלים השונים) אשר ישתמשו במערכת.
המציע יביא בחשבון שנדרשת מערכת אשר תאפשר קליטה בכל שטח המועצה ,מבנים ,מפעלים ובמסגרת הצעתו יספק
את כל הנדרש לכך כולל כל ציוד שנדרש להתקין בתוך מבנה מועצה  /מפעל.
במוקד המועצה תוקם עמדת תקשורת מרכזית העמדה תהיה עמדת מחשב עם מסך ומערכת תוכנה שתאפשר שליטה
מלאה על מערכת הקשר.
בעמדת המוקד תותקן עמדת שליטה מרכזית במבוססת מחשב  PCעם תוכנת שליטה וניהול שבאופן כללי תאפשר:
 .10.1פתיחת ערוץ דיבור ושמע דו כיווני כולל זיהוי המשתמש.
 .10.2שליחת הודעות לצג המכשיר.
 .10.3קבלת אותות מצוקה.
 .10.4איכון מכשיר.
 .10.5ניהול שיחות רגילות ,קבוצתיות ,מתפרצות וכיו"ב.

פרק  - 2כללי
.1

.2

.3
.4

המציע יתחייב במסגרת הצעתו כי במידה והציוד המוצע או חלקים ממנו אינם מוכרים למזמין יעמיד המציע
לרשות המזמין ,את הציוד המוצע על חשבונו לצורך הדגמת ביצועיו ובדיקת עמידתו בנתוני מפרט היצרן
שיצורפו למענה למפרט זה.
עבודות ההתקנה ותשתיות יהיו ע"פ תקנים ישראלים ותקנים מקצועיים ,הקבלן יימנע מגרימת נזקים
למבנים ,לציוד ,קווי חשמל טלפון וכיו"ב .ביצוע העבודה יעשה תוך כדי תאום ושיתוף פעולה מלא עם
המזמין וכל הגורמים הנוגעים והקשורים לפרויקט זה.
במידה ויידרש יתקין הקבלן תשתית כבילה ייעודית.
בהגשת ההצעה יש לצרף:
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 .4.1חומר טכני של המערכת המוצעת כולל הסברים ותאור המערכת.
 .4.2מפרטים טכניים וקטלוגים של כל אביזרי המערכת .החומר שיצורף יהיה בשפה אנגלית או עברית בלבד.

פרק  - 3התחייבויות הקבלן
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

התחייבויות הקבלן משלימות זו את זו ואינן באות זו במקום זו – בכל הסעיפים להלן:
הקבלן הזוכה מתחייב עם חתימת החוזה ,להגיש לאישור מוקדם  -תכנון מפורט של המערכות.
התכנון המפורט יכלול את פריסת האמצעים כולל תוואי תשתיות התקשורת.
המערכת שתסופק תאפשר קליטה מלאה מכל מקום בכל שטח המועצה את אזור המפעלים ,בתוך מבני המועצה
והמפעלים והבריכות ללא יוצא מן הכלל.
לוחות זמנים לאספקה וביצוע.
דוגמאות ציוד לבדיקה ואישור.
פרוט ודוגמאות של כל חומרי ואביזרי ההתקנה כולל הכבלים השונים.
רשימה סופית של כל ציוד במערכת.
שילוט וסימון.
מפרטי בדיקות קבלה.
תיעוד טכני.

פרק  - 4חיבור למוקד הראשי
.1

הקבלן הזוכה מתחייב עם חתימת החוזה להגיש לאישור מוקדם  -תכנון מפורט של המערכת בעמדת
השליטה המרכזית המבוססת מחשב ומסך ואשר תותקן במוקד המועצה.

.2

באחריות הקבלן לעבוד בשיתוף עם המהנדס הראשי ומנהל המחשוב של המועצה לצורך חיבור וקישור
כל העמדה המרכזית ,כולל ההגדרות הנדרשות בתוכנת המערכת וכל הנדרש לצורך הפעלה מלאה.
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פרק  - 5דרישת סף תפעולית
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7

שטח כיסוי הקליטה יכלול שטח המועצה את אזור המפעלים ,בתוך מבני המועצה והמפעלים והבריכות
ללא יוצא מן הכלל .לצורך כך יספק הקבלן על חשבונו ובמסגרת הצעתו את כל הנדרש לכך כולל מגברי
אות רדיו באם נדרש להתקינם בתוך המבנים או המפעלים.
המערכת תתבסס על תקן  DMRותפעל עם  2ממסרים המגושרים ביניהם לצורך שיפור הכיסוי וגיבוי.
המערכת תפעל בשיטת  TDMAהמאפשרות ביצוע  2שיחות בו זמנית על תדר אחד.
מכשירים בטכנולוגית :DMR
המכשירים שיסופקו יהיו עם סוללות נטענות.
.4.1
המכשירים יכללו תצוגה (אלא אם יוחלט אחרת ע"י המועצה).
.4.2
חלק מהמכשירים יכללו רכיב איכון  GPSמובנית.
.4.3
המכשירים יכללו יכולת הפעלת לחצן מצוקה.
.4.4
המכשירים יכללו יכולת לצריבת תדרים בתחום מאושר לעבודה ע"י משרד התקשורת.
.4.5
מכשירים בטכנולוגית :POC
המכשירים שיסופקו יפעלו על גבי רשת סלולרית של מפעיל סלולרי בפריסה ארצית ברוחב
.5.1
פס רחב ומהיר ובטכנולוגיית  G3 / G4ומטה.
המכשירים שיסופקו יהיו עם סוללות נטענות.
.5.2
המכשירים יכללו תצוגה בשפה העברית.
.5.3
המכשירים יכללו רכיב איכון  GPSמובנית.
.5.4
המכשירים יכללו יכולת הפעלת לחצן מצוקה וקליטת אות מצוקה עמדת מוקד ראשי.
.5.5
המכשירים יכללו לחצן מיוחד עבור  .PTTהלחצן גם ב .WIFI
.5.6
 .5.7המכשירים יכללו אפשרות דיבור ושיחה בתנאי שיחת טלפון יום יומית רגילה.
 .5.8המכשירים יכללו אפשרות גלישה באינטרנט.
 .5.9המכשירים יאפשרו הורדת והתקנת אפליקציות לצרכי המועצה.
 .5.10המכשירים יכללו חריץ להכנסת כרטיס סים של מפעיל סלולרי ישראלי.
עמדת שיגור – תהיה עמדת שליטה ממוחשבת עבור מכשירים בטכנולוגיית  DMRתאפשר:
פתיחת ערוץ דיבור ושמע דו כיווני כולל זיהוי המשתמש.
.6.1
שליחת הודעות בעברית לצג המכשיר.
.6.2
קבלת אותות מצוקה.
.6.3
איכון מכשיר.
.6.4
ניהול שיחות רגילות ,קבוצתיות ,מתפרצות וכיו"ב.
.6.5
הפקת דוחות בחתכים ובמיונים שונים.
.6.6
עמדת שליטה ממוחשבת עבור מכשירים בטכנולוגיית  POCתאפשר:
עמדת מחשב במוקד ותוכנה התחברת לשרת מרכזי (שרותי ענן) ממוקם אצל הקבלן.
.7.1
שרותי ניהול משתמשי הקצה במערכת הגדרות צרכים לכל משתמש ניטור ואיכון מכשירים
.7.2
וכיו"ב.
פתיחת ערוץ דיבור ושמע דו כיווני כולל זיהוי המשתמש.
.7.3
שליחת הודעות לצג המכשיר.
.7.4
קבלת אותות מצוקה.
.7.5
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.7.6
.7.7
.7.8

איכון מכשיר.
ניהול שיחות רגילות ,קבוצתיות ,מתפרצות וכיו"ב.
הפקת דוחות בחתכים ובמיונים שונים.

פרק  – 6יחידות הקצה (מכשירי הקשר) – טכנולוגיית DMR
בפרויקט זה ייעשה שימוש במס' סוגים של מכשירים ונישאים כל סוגי המכשירים יאפשרו ביצוע:


שיחות פרטיות.



שיחות קבוצתיות.



קריאה לקבוצה מוגדרת.



זיהוי משתמש קורא.



קריאה למצוקה.



הודעה על מצוקה.



אפשרות לקביעת עדיפות להתפרצות.

 יכולת השבתת משתמש לפי בחירה.
 .1מכשיר נישא לצוות ,עובדים ,מפעלים  -ללא תצוגה כולל:
 .1.1מכשיר קשר בתדר .DMR
 .1.2תחום תדרים 450-470MHz – UHF :או 136-174MHz - VHF
 .1.3הספק מוצאHIGH:4W , LOW:1W (UHF) HIGH:5W , LOW:1W (VHF) :
 .1.4משקל :קטן מידות עד כ 270 -גרם.
 .1.5זמן סוללה :לפחות  16שעות במצב ( )5/5/90עם חסכון בכוח הסוללה.
 .1.6קיבולת ערוצים.32 :
 .1.7התממשקות לממסר :כן.
 .1.8תצוגה :לא.
 .1.9לוח מקשים :לא.
 .1.10תוכנת הפחת רעשים :כן.
 .1.11לחצן מצוקה :כן.
 :GPS .1.12במפעלים לא לעבדי המועצה כן.
 .1.13עמידות בתקן.IP54 :
 .1.14כתיבה וקריאת הודעה בעברית :לא.
 .1.15במצב דיגיטלי אפשרות ב 2-קבוצות דיבור על תדר ממסר אחד.
 .1.16תומך ב.TDMA -
צריבת ובדיקת כל האמצעים המסופקים עד הפעלה מלאה.
.1.17
אספקת המכשיר תכלול ספק ומטען שולחני בחיבור לנקודת חשמל  + 220Vנרתיק מתאים לנשיאה על
.1.18
חגורה  +אזנייה.
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 .2מכשיר נישא לצוות ,עובדים ,מפעלים  -ללא תצוגה מוגן פיצוץ כולל:
 .2.1מכשיר קשר בתדר .DMR
 .2.2תחום תדרים 450-470MHz – UHF :או 136-174MHz - VHF
 .2.3הספק מוצאHIGH:4W , LOW:1W (UHF) HIGH:5W , LOW:1W (VHF) :
 .2.4משקל :קטן מידות עד כ 430 -גרם.
 .2.5זמן סוללה :לפחות  16שעות במצב ( )5/5/90עם חסכון בכוח הסוללה.
 .2.6קיבולת ערוצים.16 :
 .2.7התממשקות לממסר :כן.
 .2.8תצוגה :לא.
 .2.9לוח מקשים :לא.
 .2.10תוכנת הפחת רעשים :כן.
 .2.11לחצן מצוקה :כן.
 :GPS .2.12במפעלים לא לעבדי המועצה כן.
 .2.13עמידות בתקן.IP57 :
 .2.14כתיבה וקריאת הודעה בעברית :לא.
 .2.15במצב דיגיטלי אפשרות ב 2-קבוצות דיבור על תדר ממסר אחד.
 .2.16תומך ב.TDMA -
 .2.17עומד לפחות בתקן ( UL913יתקבל מכשיר העומד בתקן .)ATEX
צריבת ובדיקת כל האמצעים המסופקים עד הפעלה מלאה.
.2.18
אספקת המכשיר תכלול ספק ומטען שולחני בחיבור לנקודת חשמל  + 220Vנרתיק מתאים לנשיאה על
.2.19
חגורה  +אזנייה.
 .3מכשיר נישא למנהלים  -עם תצוגה כולל:
 .3.1מכשיר קשר בתדר .DMR
 .3.2תחום תדרים 450-470MHz – UHF :או 136-174MHz - VHF
 .3.3הספק מוצאHIGH:4W , LOW:1W (UHF) HIGH:5W , LOW:1W (VHF) :
 .3.4משקל :כ 430 -גרם.
 .3.5זמן סוללה :לפחות  16שעות במצב ( )5/5/90עם חסכון בכוח הסוללה.
 .3.6קיבולת ערוצים.32 :
 .3.7התממשקות לממסר :כן.
 .3.8תצוגה צבעונית :כן 4 .שורות
 .3.9לוח מקשים בעברית :בהדפסה מקורית ,חלק כן חלק לא עפ"י צרכי המועצה.
 .3.10תוכנת הפחת רעשים :כן.
 .3.11לחצן מצוקה :כן.
 :GPS .3.12כן.
 .3.13עמידות בתקן.IP57 :
 .3.14כתיבה וקריאת הודעה בעברית :כן.
 .3.15במצב דיגיטלי מאפשר שימוש ב 2-קבוצות דיבור על תדר ממסר אחד.
 .3.16תומך ב.TDMA -
 .3.17יכולת עבודה בשיחה אישית  /קבוצתית.
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 .3.18יכולת לעדיפות ברשת.
 .3.19יכולת ניתוק וחיבור מרחוק.
 .3.20יכולת זיהוי משתמש בצג.
צריבת ובדיקת כל האמצעים המסופקים עד הפעלה מלאה.
.3.21
אספקת המכשיר תכלול ספק ומטען שולחני בחיבור לנקודת חשמל  + 220Vנרתיק מתאים לנשיאה על
.3.22
חגורה  +אזנייה.
 .4מכשיר נייד ברכב או נייח מוקד שליטה ובקרה כולל:
 .4.1מכשיר קשר בתדר .DMR
 .4.2תחום תדרים 450-470MHz – UHF :או 136-174MHz - VHF
 .4.3הספק מוצאHIGH:25-40W , LOW:25-45W (UHF) :
)HIGH:25-45W , LOW:01-25W (VHF
 .4.4משקל :כ 1.8 -ק"ג.
 .4.5תצוגה צבעונית :כן 4 .שורות .LCD
 .4.6אפשרות שליחת הודעות בעברית :כן
 .4.7עמידות בתקן.IP54 :
 .4.8אנטנה :אנטנה תאמת למכשיר ולתדר אליו הוא מכוון מיועדת להתקנה חיצונית על מבנה או גג.
 .4.9כבלי  RFככל שידרשו.
 .4.10ערכת מיקרופון לשולחן.
 .4.11רמקול מובנה במכשיר  +רמקול חיצוני תואם.
 .4.12ספק כח  +הגנות ברקים  +הארקה.
 .4.13במצב דיגיטלי מאפשר שימוש ב 2-קבוצות דיבור על תדר ממסר אחד.
 .4.14תומך ב.TDMA -
 .4.15יכולת עבודה בשיחה אישית  /קבוצתית.
 .4.16יכולת לעדיפות ברשת.
 .4.17יכולת ניתוק וחיבור מרחוק.
 .4.18יכולת זיהוי משתמש בצג.
התקנת מכשיר קשר במוקד במרחב המועצה תכלול :כולל ספק כח ,אנטנה  VHFמתאימה ,תורן  3מטר,
.4.19
כבל כדוגמת  ,LMR400מחברים ואמצעי אטימה.
התקנת מכשיר קשר ברכב במרחב המועצה תכלול :אנטנה  VHFמתאימה ,בסיס מגנטי או קליפס מכסה
.4.20
מנוע וכבל קואקס.
צריבת ובדיקת כל האמצעים המסופקים עד הפעלה מלאה.
.4.21
 .5המכשירים הנישאים יהיו כאלה המוגדרים ע"י היצרן לשימוש בתנאי עבודה בחוץ ,יכילו תפס לחגורה ונרתיק עור תואם
וסטנדרטי של היצרן.
 .6המכשירים שיסופקו יהיו מכשירים איכותיים עם יכולות שמע גבוהות.
 .7עוצמת הקול של מכשירים שיסופקו תתכוונן באופן אוטומטי כדי לפצות על רעשי רקע .כך שהעובדים לא יידרשו לכוון
את עוצמת השמע כדי לא להחמיץ שיחות במצבי רעש חזק או להפריע לאחרים כאשר הם עוברים למקומות שקטים.
טכנולוגיית השמע תהיה מוכללת במכשיר ותספק תקשורת קולית ברורה במיוחד כך תתאפשר לעובדים ולצוות לנוע
בחופשיות ,ללא צורך בכבלים.
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 .8המכשירים יסופקו עם אנטנות.
 .9המכשירים יהיו מותאמים לכף היד לנשיאה נוחה .וניתן יהיה לשים אותו על החגורה בנרתיק הנשיאה המיוחד שלו ולנוע
בחופשיות ללא הפרעות.
 .10הקבלן יצהיר שיש בידו חלקי חילוף לתיקון כל בעיה ותקלה במכשירים הנישאים.
 .11עמדת ממסר כוללת:
 .11.1מכשיר קשר בתדר .DMR
 .11.2תחום תדרים 450-470MHz – UHF :או 136-174MHz - VHF
 .11.3הספק מוצא.50W :
 .11.4קיבולת ערוצים.16 :
 .11.5במצב דיגיטלי מאפשר שימוש ב 2-קבוצות דיבור על תדר ממסר אחד.
 .11.6תומך ב.TDMA -
 .11.7אפשרות לחיבור  IPלשליטה מרחוק ולקישור בין ממסרים.
 .11.8תומך בחיבור רב אתרים.
 .11.9עמידות בתקן.IP54 :
אנטנה :אנטנה תאמת למכשיר ולתדר אליו הוא מכוון מיועדת להתקנה חיצונית על מבנה או גג.
.11.10
כבלי  RFככל שידרשו.
.11.11
ערכת מיקרופון לשולחן.
.11.12
רמקול מובנה במכשיר  +רמקול חיצוני תואם.
.11.13
ספק כח  +הגנות ברקים  +הארקה.
.11.14
חיווי  LEDעל מצב פעולה.
.11.15
מתח עבודה . 12V
.11.16
.11.17

טמפרטורת עבודה ℃.30℃～+60

.11.18

התקנת הממסר במרחב המועצה תכלול :כולל ארון תקשורת ,ספק כח מטען ,מצבר גיבוי ,אנטנה חיצונית
ומאגד אנטנות ,תורן  3מטר ,כבל  ,LMR400מחברים ואמצעי אטימה.
צריבת ובדיקת כל האמצעים המסופקים עד הפעלה מלאה.

.11.19

פרק  - 10עמדת ניהול שליטה בקרה וניטור
(למערכת בטכנולוגיית (DMR
ניהול שליטה בקרה וניטור (מערכת בטכנולוגיית  )DMRתכלול:
במסגרת הפרויקט יספק ,יתקין ויפעיל הקבלן את עמדת ניהול שליטה בקרה וניטור על המערכת שתפעל בטכנולוגיית
 .DMRהמערכת תאפשר:
 .1שיגור – שידור וקליטה – במצבי קשר פרטי ,קבוצה ,כולם.
 .2מערכת הקלטת רדיו  72שעות לפחות.
 .3מערכת איכון  GPSעל גבי מפות שונות.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

יכולת תחקור איכון .GPS
עדכון מיקום עפ"י פרקי זמן.
אפשרות הפעלה של עד  8רשתות קשר.
ניהול משתמשים – נידוי ,הפעלה ,תכנות וכד'.
הרחבת המערכת להפעלה של לפחות  250מכשירים.
יכולת קישור בין רשתות.
מערכת הודעות .SMS
תמיכה בהתרעות ממנויים – מצוקה ,אדם נופל ,אדם בודד ,וכד'.
תמיכה בהתרעות במתקנים – מגעים יבשים.
מיתוג בין מערכות קשר שונות .מכשירי קשר ,סלולר.
שליחת הודעות כתובות ליחידות קצה ,כולל הודעות מתוזמנות.
קבלת הודעות חירום וניהולן.
תכנות מכשירי הקצה מרחוק.
תוכנת המערכת בעברית.
הפקת דוחות בחתכים ובמיונים משתנים.

פרק  - 11יחידות הקצה (מכשירי הקשר) – טכנולוגיית POC
בפרויקט זה ייעשה שימוש במכשיר נישא או אפליקציה .המכשיר  /אפליקציה יאפשרו ביצוע:


שיחות פרטיות (.)PTT



שיחות קבוצתיות (.)PTT



קריאה לקבוצה מוגדרת.



זיהוי משתמש קורא.



זיהוי ואיתור מיקום (איכון).



קריאה למצוקה.



הודעה על מצוקה.



אפשרות לקביעת עדיפות להתפרצות.



אפשרות לעבודה ברשת .WiFi

 .1מכשיר נישא לעובדי המועצה  -כדוגמת "טלפון חכם" כולל:
 .1.1מכשיר טלפון  /קשר העובד בטכנולוגיית .)PTT Over Cellular( POC
 .1.2המכשיר יהיה מכשיר מסוג מוקשח ומתאים לעבודה בתנאים קשים ועמיד למים ואבק ויפעל באמצעות סים של
ספק שירותים סלולריים מישראל.
 .1.3משקל :קטן מידות עד כ 300 -גרם.
 .1.4סוללה נטענת :מינימום .3600mAh
 .1.5זמן סוללה :דיבור כ 9 -שעות ,המתנה כ 420 -שעות.
 .1.6מערכת הפעלה :אנדרואיד גרסה  4.1ומעלה.
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 .1.7יכולת עבודה :ברשת של מפעיל סלולרי ישראלי.Bluetooth ,WiFi ,
 .1.8הרחבה :חריץ לכרטיס סים  +חריץ להרחבת זיכרון.
 .1.9חיבורים נוספים :אפשרות לחיבור מיקרופון  +אזנייה ,USB ,ספק  /מטען.
 .1.10התממשקות לממסר :כן.
 .1.11תצוגה :מסך צבעוני מסוג מסך מגע.
 .1.12מצלמה קדמית  +אחורית.
 .1.13לוח מקשים :מובנה במסך.
 .1.14לחצן מצוקה :כן (לחצן פיזי).
 :GPS .1.15כן.
 .1.16עמידות בתקן.IP54 :
 .1.17אפשרות לטעינת אפליקציות :כן.
המכשיר יסופק עם ערכת הפעלה הכוללת ספק ומטען בחיבור לנקודת חשמל  + 220Vמטען לרכב בחיבור
.1.18
לשקע מצית סטנדרטי  +אוזניה ומיקרופון.

 .2אפליקציה להתקנה במכשיר טלפון סלולרי חכם של המועצה כולל:
 .2.1הקבלן יספק אפליקציה ייעודית אשר תותקן על כל טלפון חכם שברשות המועצה.
 .2.2האפליקציה שתותקן על גבי המכשיר תאפשר כל הנדרש לעיל במבוא בפרק .11

פרק  - 12עמדת ניהול שליטה בקרה וניטור (למערכת בטכנולוגיית
)(POC
ניהול שליטה בקרה וניטור (מערכת בטכנולוגיית  )POCתכלול:
במסגרת הפרויקט יספק הקבלן את שרותי עמדת ניהול שליטה בקרה וניטור על המערכת ושתפעל בטכנולוגיית .POC
המערכת תתבסס על מחשב ותוכנה ייעודית מרכזיים באתר מוגן ומגובה אצל הקבלן  +אתר נוסף לגיבוי (האתרים ימוקמו
באזורים גיאוגרפיים שונים ומרוחקים זה מזה).
באופן כללי המערכת תאפשר:
 .1ביצוע וניהול שיחות – במצבי קשר פרטי ,קבוצה ,כולם.
 .2הפעלת מינימום  500משתמשים במערכת באמצעות מכשירים ייעודיים ובאמצעות אפליקציה על טלפונים חכמים
בגרסת מערכת הפעלה אנדרואיד.
 .3הגדרה והפעלה של לפחות כ 200 -משתמשים בקבוצת דיבור אחת.
 .4איכון  GPSעל גבי מפות שונות.
 .5יכולת תחקור איכון .GPS
 .6עדכון מיקום עפ"י פרקי זמן.
 .7ניהול משתמשים –שליטה ובקרה על משתמשי המכשירים ומשתמשי האפליקציה.
 .8יכולת קישור בין רשתות.
 .9הקלטת שיחות.
 .10מערכת הודעות ( SMSשליחת הודעות ,קבלת הודעות).
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.11
.12
.13
.14
.15

תמיכה ומענה להתרעות מצוקה.
קבלת הודעות חירום וניהולן.
תכנות מכשירי הקצה מרחוק.
תוכנת המערכת בעברית.
הפקת דוחות בחתכים ובמיונים משתנים.
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פרק  -13תכולת שירות ואחזקת מערכת
 .1שרות ואחזקה לממסר במרחב המועצה ,עד  4שעות מקריאה .24/7/364
 .2שרות ואחזקה למכשיר קשר במוקד במרחב המועצה ,עד  24שעות מקריאה .24/7/364
 .3שרות ואחזקה למכשיר קשר נישא במרחב המועצה ,עד שבוע מקריאה או תוך  48שעות במעבדת השרות של החברה
בשעות העבודה הרגילות.
 .4שרות ואחזקה למכשיר קשר ברכב במרחב המועצה ,עד שבוע מקריאה או תוך  8שעות במעבדת השרות של החברה
בשעות העבודה הרגילות.

פרק  -14דרישות כלליות
 .1המערכת שתסופק תהיה מערכת מודולארית כך שתאפשר הרחבה ותוספות בעתיד.
 .2המערכת תאפשר גמישות בהפעלה ממוקדי שליטה חלופיים.
 .3תהיה אפשרות לפתיחת עמדות עבודה ממחשבים נוספים בארגון בו זמנית (על פי דרישה).
 .4באחריות הקבלן ביצוע כל התכנון המפורט הסופי הכולל:
 4.1תכנון מכני.
 4.2תכנון חשמלי.
 4.3תכנון כבילה ,חיווט ,גישור ,ניתוב וכו'.
 4.4תכנון הקצאת תדרים.
 4.5אינטגרציה בין רכיבי המערכת.
 4.6ממשק בין המערכת ורכיביה למערכות משיקות.
 4.7כל שאר הציוד והעבודות הנדרשים למימוש מלא ותקין של המערכת.
 4.8המציע מתחייב שמימוש המערכת על כל מרכיביה יבוצעו לפי מיטב כללי ההנדסה ,במיומנות גבוהה והתמחות
כנדרש למימוש מלא של המערכת.
 4.9הקבלן יישא באחריות מלאה לטיב התכנון ולביצוע.
 4.10כל פריט הדורש היתרי בניה ע"פ חוק תכנון ובניה וכל פריט המותקן הדורש אישור קונסטרוקטור ליציבות
הפריט יחולו על הזוכה ויבוצעו על חשבונו.
 .5כל הציוד שיסופק יעמוד בכל תקני המשרד להגנת הסביבה לקרינה בלתי מייננת ויהיו לו האישורים המתאימים
להתקנה.

פרק  - 15הדרכה ותיעוד
 .1הקבלן יכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה של המזמין לרמה שתבטיח תפעול שוטף של המערכת.
 .2המזמין יתאם את כמות המשתתפים בהדרכות ואת רמתם המקצועית עפ"י המלצות הקבלן.
 .3ההדרכות תבוצענה במתקני המזמין והקבלן יהיה אחראי לאספקת כל העזרים הנדרשים לביצוע ההדרכות.
 .4תכנית ההדרכות תכלול את ההיבטים התפעוליים והתחזוקתיים של המערכת ,מרכיביה ,תכונותיה ,צורת הפעלתה
וכיו"ב.
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 .5הקבלן יספק תיעוד מלא ותוכניות  AS MADEלכל המערכת .התיעוד יכלול חומר טכני של כל המערכות והציודים
שיסופקו ,רשימות ציוד ומיקומים ,שרטוטי מערכת ,חוברות הסברה והדרכה .כל החומר שיסופק יהיה בשפה העברית
בלבד.
 .6הקבלן יכשיר צוות של אנשי תפעול ותחזוקה של המזמין לרמה שתבטיח תפעול שוטף של המערכת.
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פרק  -16נספח ד' – כתב כמויות וטבלת ציוד
נספח ד' – הצעת המחיר
להלן הצעת המחיר מטעם המציע (כתב הכמויות מצ"ב בקובץ אקסל נפרד).
יש להגיש את כתב הכמויות מודפס וחתום  +קובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי .די.
לכל המחירים יתווסף מע"מ כחוק .בחינת ההצעות תיעשה בהתאם לנתונים ולפרמטרים המפורטים בטבלה ,שהינה
חלק בלתי נפרד מנספח ד'.
 .1המחירים אינם כוללים מע"מ.
 .2המחירים הינם סופיים ,ויצוינו בש"ח בלבד .המחירים יהיו קבועים לאורך כל תקופת ההסכם ,דהיינו שלוש
שנים .לאחר מכן ,יוצמדו המחירים למדד המחירים לצרכן.
 .3מחיר המוצר יכלול את כל המופיע במפרט כאמור לעיל ,לרבות אחריות ,תחזוקה ושירות לשלוש שנים (השירות
יינתן באתר הלקוח/המזמין ,ולפי הצורך בלבד במעבדה חיצונית ללא עלות נוספת).
 .4בנוסף ,לאחר סיום תקופת האחריות (שלוש שנים) ,מתחייב הקבלן להאריך את תקופת האחריות לתקופה
נוספת בת שנתיים ,בהתאם לסעיף בכתב הכמויות ,והכל לפי שיקול דעתו של המזמין .החל מהשנה הרביעית
וככל שהשירות יצומצם ,יתעדכנו התשלומים בעניין התחזוקה ,הביטוח והאחריות בהתאמה לפי סעיף בכתב
הכמויות.
 .5המחיר המוצע בהצעת המחיר (סעיף בכתב כמויות) יכלול הדרכה והטמעה ככל שיידרש לנציגים מטעם המזמין
בסיום הפרויקט.
 .6הצעת המחיר של המציע תתבסס על כתב הכמויות שמכיל בתוכו את תכולת העבודה והאמצעים הנדרשים
לביצוע העבודות הצפויות בתקופת ההסכם.
 .7במסגרת ביצוע תכולת העבודה בפועל יתכן וידרשו שינויים בתכולת העבודה ,בכמות הציוד ובשיטת התקשורת
בעמדות מסוימות ,הכל בכפוף לתקציב המזמין ,וסדרי העדיפות שיקבעו אך ורק ע"י המזמין ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לרבות הרחבת ו/או צמצום השירות ו/או הוספת ציוד קצה ו/או עמדות.
 .8לאחר סיור מפורט של המציע הזוכה עם המזמין והיועץ ,יוגש מסמך ( CDRתכנון מפורט סופי) .הזוכה ,בתאום
עם המזמין ,יעדכנו את פריטי הציוד והשירות ואת דרישותיו הסופיות של המזמין בתכולת העבודה בעמדה
הספציפית הסופית כפי שאושרה ב .CDR
 .9כל השינויים ייעשו ע"פ המחירים לפי מוצר כמפורט בהצעת המחיר של הזוכה.
 .10התשלום לזוכה יהיה ע"פ הביצוע בפועל.
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 .11אבני הדרך לביצוע התמורה הן כדלקמן:
 .1.1התשלום יבוצע בהתאם לשלבי התקדמות הפרויקט ,אשר יבוצע בשלושה שלבים.
 .1.2שלבי הפרויקט:
 .1.2.1שלב א' – התקנת התשתיות :עמודים ,כבילה – עם סיום שלב זה ובכפוף לאישור ביצועו
התקין על ידי המפקח מטעם המזמין ,ישולם סך של  70%מהתמורה המתייחסת להתקנת
התשתיות.
 .1.2.2שלב ב' – אספקת והתקנת הציוד והפעלה ראשונית  -עם סיום שלב זה ,ובכפוף לאישור
ביצועו התקין על ידי המפקח מטעם המזמין ,ישולם סך של  70%מהתמורה המתייחסת לשלב
זה.
 .1.2.3שלב ג' – סיום ההפעלות של כל הציוד והאביזרים ובדיקת תקינותם – עם סיום שלב זה,
ובכפוף לאישור ביצועו התקין על ידי המפקח מטעם המזמין ,תשולם יתרת התמורה.
תנאי התשלום :התשלום בתוספת מע"מ יתבצע בתנאי תשלום "שוטף  "45 +יום ממועד קבלת החשבונית
ואישור המפקח מטעם הוועד ,ובהתאם לאבני הדרך לעיל.
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נספח ה'1
נוסח ערבות בנקאית למכרז
לכבוד
המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב
נאות חובב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
על-פי בקשת _________________ ח.פ/.ח.צ/.ת.ז( ___________ .להלן – המציע) אנו ערבים בזאת כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000עשרת אלף שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר
עם השתתפותו של המציע במכרז פומבי מס'  01/2019לביצוע שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה
של מערכת קשר לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב (להלן – המכרז) ולהבטחת מילוי שלם
ומלא של כל תנאי המכרז על ידי המציע.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי ולא יאוחר מ  7ימי עבודה מקבלת דרישתכם בכתב ,כל סכום עד
לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או
לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה
אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן
בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב ערבות זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"מדד הבסיס" – מדד חודש נובמבר  2018שפורסם ביום  15דצמבר  2018או בסמוך לכך.
"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין
המדד החדש למדד היסודי בסכום המועצה מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.
ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום  01לחודש

אפריל

לשנת

2019

ועד בכלל.

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב ,תוכל לפי שיקול דעתה
המוחלט ,לפנות אלינו ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שנאריך את
תוקף הערבות ,ככל שיידרש על ידכם.

בכבוד רב,
___________________
חתימת המציע

56

נספח ה'2
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם
("ערבות ביצוע" )
לכבוד
________________
(להלן המועצה)

הנדון :כתב ערבות
על פי בקשת____________ ח.פ( ___________.להלן – "הקבלן") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של_____________ ____________( ₪ש"ח) (להלן" :סכום הערבות") וזאת בקשר עם זכייתם במכרז מס'
ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור ההתייקרות
בין המדד שפורסם עבור חודש נובמבר  2018לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות ,תוך  14יום
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו
או באופן כלש הו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  31.12.19ועד בכלל.
אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שמועצת נאות חובב תוכל ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לפנות
אלינו ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שנאריך את תוקף הערבות,
ככל שיידרש על ידכם.
בכל מקרה כל התשלומים שנשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
_____________
בנק
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.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

.8
.9

.10

נספח ו' - 1-ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר ,למשך  3שנים נוספות לאחר תום
תקופת ההסכם) ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו',)1(1-
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין) ,אצל חברת
ביטוח מורשית כדין בישראל.
ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה ,על הספק להמציא לידי המועצה ,לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי
מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי
מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח
מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למועצה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על
הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר
את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי
מטעם המועצה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
למועצה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,
ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק
להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על
פי כל דין ,וזאת בין אם דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדק את אישור עריכת
הביטוח ובין אם לאו.
הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,
המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה
לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים :ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב
השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך ₪ 400,000
בגין נזק אחד ,ביטוח מקיף לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט צד ג') המפורטים בסעיף זה,
במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל יחול ,כאילו נערכו הביטוחים במלואם.
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ,שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת
אדם ,שגרם לנזק בזדון.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי המצאת
אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת המועצה בכתב,
להמצאת אישור כאמור.
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נספח ו' -)1(1-אישור עריכת הביטוח

__________:
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא
שונו באישור זה ,ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
המבוטח  /בעל
מעמדו
מעמדו
מקבל האישור
הפוליסה
שם:
שם:
☐שוכר
☐ משכיר
________________
מועצה מקומית
☐משכיר
☐ חברת ניהול
___
תעשייתית
רמת-חובב ו/או
☐חברת ניהול
☐ בעל מקרקעין
גופים
☐ספק מוצרים
☐ שוכר
עירוניים ו/או חברת
☒נותן שירותים
☒ מזמין שירותים/
האם
עבודות
ו/או חברות בנות ו/או
☐קבלן
חברות קשורות
☐ מזמין מוצרים
☐אחר______ :
כתובת:
כתובת:
☐ אחר______ :
ת.ד 360 .באר-שבע
84102
תיאור הפעילות  /השירותים  /העבודות  /המוצרים נשוא אישור הביטוח
מכרז פומבי מס'  01/2019למתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר
לשגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
בקשר ל☐ -הסכם ☒מכרז ☐הזמנת עבודה מס'
פירוט נוסף:
הכיסויים
גבול האחריות /
סכום ביטוח
תקופת הביטוח
מספר פוליסה
סוג
☒$☐ ₪
לחץ להשלמת
לחץ להשלמת
לחץ להשלמת
 1רכוש
טקסט
טקסט
טקסט
☐ רכוש
☐ א.
תוצאתי
מיום

2

צד ג'

לחץ להשלמת
טקסט

לחץ להשלמת
4,000,000
למקרה ולתקופת טקסט
הביטוח

3

מעבידים

לחץ להשלמת
טקסט

לחץ להשלמת
טקסט

4

אחריות
מקצועית

לחץ להשלמת
טקסט

20,000,000
לעובד ,למקרה
ולתקופת
הביטוח
לחץ להשלמת
2,000,000
למקרה ולתקופת טקסט
הביטוח
ת.רטרו:

5

אחריות
המוצר

לחץ להשלמת
טקסט

לחץ להשלמת
2,000,000
למקרה ולתקופת טקסט
הביטוח
ת.רטרו:

סעיפים מיוחדים
לטובת מקבל האישור
☐מבוטח נוסף
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
☐ סעיף שיעבוד
☒ ויתור על תחלוף
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☒ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☒ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ מבוטח נוסף
☐ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
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לחץ להשלמת
לחץ להשלמת
לחץ להשלמת
 6אחר  -לחץ
☐ מבוטח נוסף
טקסט
טקסט
טקסט
כאן
☐ מוטב לתגמולי
ביטוח
ת.רטרו:
☐ הרחב שיפוי
☐ אחריות צולבת
☐ ויתור על תחלוף
 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת  30יום בכתב ובדואר
רשום למקבל האישור.
 ביחס לפעילות נשוא אישור זה ,הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור
ומבטחיו ולא יחול סעיף השתתפות  /כפל ביטוח.
המבטח
חתימת האישור:
_______________________
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נספח ו'2-
אישור מוקדם לתנאי הביטוח
לכבוד
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
הנדון  :אישור מוקדם לתנאי הביטוח
הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו וראינו את הנספח להסכם המצורף למסמכי המכרז ,הנושא את הכותרת
"נספח ו' -1-אישור קיום ביטוחים" והמהווה חלק מההסכם בעקבות מכרז למתן בקשר לעבודות מתן שירותי
תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום.
אנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את הביטוחים כמפורט בנספח האמור בעבור המציע ,באם יזכה
במכרז ,בנוסח ובתנאים כפי הרשום בהם וללא כל שינוי בתוכנם.

בכבוד רב,

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת המבטח

חותמת המבטח

תאריך
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נספח ז' – נוסח כתב אחריות
.1

הקבלן מתחייב לספק למזמין אחריות בהתאם להוראות תעודות האחריות של היצרנים ולאמור
בהסכם זה .הקבלן אחראי לפנות ולפעול מול יצרני המוצרים במידת הצורך על מנת לממש את
אחריות היצרנים השונים .אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי המזמין בהתאם לאמור
בהסכם וכתב אחריות זה.
בנוסף ,הקבלן מתחייב לצרף תעודת אחריות לשירותים הניתנים על ידו לתקופה של  36חודשים
ממועד קבלת העבודות על ידי המזמין במצב תקין ולשביעות רצון המזמין ,ולאחר קבלת כל
האישורים הנדרשים במפרט הטכני.

.2

הקבלן מתחייב לדאוג לתחזוקה תקינה של כל תכולת הפרויקט לתקופה של שלוש שנים.
תחזוקה תקינה לצורך סעיף זה הינה תחזוקה שוטפת ,מניעת תקלות ותיקונן והפעלת האחריות
על תכולת הפרויקט במקרה הצורך ,לפי הפירוט להלן:
 .2.1תחזוקה מונעת – בדיקת כל העמדות ,לרבות בדיקת תקינותן וניקיון העדשות ,כל 6
חודשים.
 .2.2טיפול בתקלות:
 .2.2.1תקלה קריטית/משביתה – תיקון תוך  4שעות ("תקלה קריטית" תוגדר על ידי
המזמין).
 .2.2.2תקלה בינונית – תיקון תוך  8שעות ("תקלה בינונית" תוגדר על ידי המזמין).
 .2.2.3תקלה קלה – תיקון תוך  24שעות ("תקלה קלה" תוגדר על ידי המזמין).
 .2.2.4בגין כל שעת חריגה מהזמנים הנקובים בסעיפים לעיל ,יחול קנס של  200ש"ח
בצירוף מע"מ לשעה.

.3

הקבלן מתחייב לתקן כל ליקוי או פגם שיתגלה במוצרים בתקופת האחריות.

.4

במידה שנדרשת החלפה של חלק במוצר ,מתחייב הקבלן להחליפו בחלק חדש ומקורי ,ללא כל
תמורה נוספת.

.5

במידה שלא קיימת אפשרות לתקן את המוצר ,מתחייבת החברה לספק למזמין מוצר חדש.

.6

במידה שהקבלן הוכיח כי הנזק שנגרם למוצר ,נגרם בשל כוח עליון או רשלנות של המזמין,
מתחייב הקבלן לתקן את המוצר ,אולם עלות התיקון ו/או ההחלפה תחול על המזמין.

.7

הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף לשירותים עד לתום תקופת האחריות –  36חודשים ממועד
סיום ההתקנה בפועל.
בנוסף ,לאחר סיום תקופת האחריות ,מתחייב הקבלן להאריך את תקופת האחריות לתקופה
נוספת של עד שנתיים ,בהתאם לסעיף בכתב הכמויות ,כל פעם לשנה אחת נוספת ,והכל לפי
שיקול דעתו של המזמין.
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נספח ח' – נספח בטיחות לקבלן חוץ
 .1הקבלן מצהיר בזה כי ידועות ומוכרות לו כל הוראות הדין המתייחסות לבטיחות בעבודה ,בכלל ,ולבטיחות
בביצוע העבודות אותן יבצע ,בפרט; לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים ,מוכרות לו הוראות פקודת
הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל 1970-והתקנות שהותקנו על פיה ,וכן הוראות חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד – .1954
 .2הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,וכן הוא מתחייב לגרום לכך שעובדיו יבצעו את העבודות ,תוך שמירה
קפדנית וקיום הוראות כל דין בדבר אמצעי הבטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים על ביצוע עבודות ,וכן
תוך שמירה קפדנית וקיום נוהלי המזמין והוראותיו בדבר אמצעי בטיחות וכללי בטיחות וזהירות החלים
על ביצוע העבודות ,לרבות עבודות בגובה.
 .3הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם התייצב בפני מזמין העבודה וקיבל ממנו תדרוך ביחס לכללי
הבטיחות אותם עליו ועל עובדיו לשמור בעת ביצוע העבודות ,אך אין בכך כדי לגרוע מחובת הקבלן להכיר
את כל כללי הבטיחות ולתדרך את עובדיו בהם כאמור לעיל .הקבלן מתחייב לנהל פנקס הדרכה לכל עובדיו
בשטח המזמין.
 .4הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודה כלשהי בטרם מילאו הוא ועובדיו כל דרישה שנדרשו למלא על ידי הממונה
על הבטיחות או מנהל העבודה של הקבלן או המפקח מטעם המזמין.
 .5הקבלן מתחייב לפקח על כל עובדיו ולהקפיד בין היתר שהם מקיימים את כל כללי הבטיחות והזהירות עפ"י
הוראות המזמין ונהליו ועפ"י הוראות הממונה על הבטיחות.
 .6הקבלן מתחייב כי כל ציוד יופעל על ידו או על ידי מי מעובדיו במקום ביצוע העבודות רק על ידי מפעיל
מוסמך לאותו סוג של מכונה או ציוד.
 .7הקבלן מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או בהיתר או בתעודת
הסמכה ,יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון ,היתר או תעודת הסמכה תקפים.
 .8הקבלן מתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד ,מכונה או כלי השייך למזמין ללא אישור המזמין.
 .9הקבלן מתחייב לא להכניס עובד חדש למקום ביצוע העבודות בטרם הדריך אותו הדרכת בטיחות על-פי
נוהל זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה.
 .10הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכל ציוד המגן האישי הדרוש ,הן עפ"י דין ,הן עפ"י הוראות
המזמין ונהליה והן עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות ,וכי אותו ציוד מגן אישי יהיה תקין וכשיר להפעלה
והעובד מתורגל ומיומן בשימוש בו.
 .11הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודות בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה.
 .12הקבלן מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול והנמצא במקום העבודות.
 .13הקבלן מתחייב כי כל הציוד בו הוא ישתמש ,לרבות מכונות ואביזרי הרמה ,סולמות ופיגומים יהיו בעלי
מבנה טוב ,עשויים מחומר מחוזק וללא כל פגם ,כשהוא תקין וכשיר להפעלה והעובד מתורגל ומיומן
בשימוש בו.תקו
 .14הקבלן מתחייב כי על כל ציוד הרמה ,אביזר הרמה או מכונת הרמה ,יוצג לוח עליו יירשם עומס העבודה
הבטוח של אותו אביזר או אותה מכונה וכי הציוד האמור לעיל יופעל בהתאם לאותו עומס בלבד .הקבלן
מתחייב כי כל אביזר הרמה או מכונת הרמה יהיו בעלי תסקיר בדיקה של בודק מוסמך בתוקף.
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 .15הקבלן מתחייב כי כל עובד שלו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית לאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות
הנדרשות על-פי כל דין.
 .16הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג בכלי רכב ,לרבות מלגזה ,בתחום אתרי המזמין יהיה
בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לשלטי התנועה והאזהרה ולחוקי התנועה.
 .17הקבלן מתחייב לגרום לכך כי במהלך ביצוע העבודות ,עובדיו לא יצרכו סם ,לא ישתו אלכוהול ,לא ישחקו
במשחקי מזל ולא ישוטטו בשטחי המזמין ללא כל מטרה המקדמת את עבודתם.
 .18הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לבטיחות של העוסקים מטעמו בביצוע העבודות ,בין שהעבודות
מבוצעות בשטח אתרי המזמין ובין שהן מבוצעות במקום אחר.
 .19במקרה שתנאי הבטיחות במקום ביצוע העבודות לא יענו על הנדרש ,על הקבלן אחריות מלאה ובלעדית
למלא את כל דרישות הבטיחות ולעכב את המשך ביצוע העבודות עד למילוין.
 .20אישור מזמין העבודה או כל אדם אחר מטעם המזמין לביצוע עבודות בתנאי בטיחות בלתי מספיקים לא
ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית האמורה.
 .21הקבלן יהיה אחראי באופן מלאה ובלעדי לכל נזק שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות לעוסקים מטעמו
בביצוען ,לרבות אך מבלי למצות נזק שייגרם בגין ליקויי בטיחות כלשהם .הקבלן משחרר בזאת את המזמין
מאחריות לכל נזק כאמור ומתחייב לשפות אותו בגין כל סכום שייאלץ המזמין לשלם כפיצוי לעוסקים
בביצוע העבודות מטעמו של הקבלן.
 .22הקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או כל אדם וגוף שיינזקו ,ייתבעו או ייפגעו בעטיו של הקבלן ועובדיו
במהלך ביצוע העבודות.
 .23ה ממונה על הבטיחות אצל המזמין ו/או מי מטעמו ,יהיה רשאי בכל את להורות לקבלן להפסיק את ביצוע
העבודות ,אם נוכח לדעת כי הקבלן אינו מקיים הוראה מהוראות נספח זה או הוראה כלשהי ,בין על-פי כל
דין ,בין על פי נהלי המזמין ובין שיצאה מפיו ,והקבלן מתחייב לפעול לפי הוראותיו ולתקן לאלתר את הדרוש
תיקון.
 .24הימנעות הממונה על הבטיחות ממתן הוראות לא תפטור את הקבלן מן האחריות המלאה והבלעדית ומן
החובה לשפות את המזמין כאמור לעיל .הוראות הממונה לא יפטרו את הקבלן מן האחריות והחובה הנ"ל,
אלא אם כן מסר הקבלן לממונה מראש ובכתב התנגדות מפורשת להוראותיו.
 .25למען הסר ספק מוצהר בזאת שאין באמור בסעיפים לעיל כדי להחיל הוראה כלשהי מחוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,התשי"ד –  ,1954על מי מהצדדים לחוזה או להטיל על מי מהם חובות הנובעות מחקיקה כלשהי
שאינן חלות על הצדדים מתוקף הוראות אותה חקיקה.
קיבלתי ,קראתי והבנתי את הנחיות הבטיחות ואני מתחייב לפעול לפיהן:
שם הקבלן..................................................................:
כתובת..................................................................... :
טלפון...................................................................... :
שם מנהל העבודה...................................................... :
סוג העבודה שתבוצע :למתן שירותי תכנון ,אספקה ,התקנה ,הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר לשגרה וחירום
במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
מספר העובדים......................................................... :
תאריך תחילת העבודה............................................... :
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חתימה........................................... :

תאריך.................................... :
נספח ט'

התחייבות לשמירת סודיות
ידוע ל[.......................................להלן 'הקבלן'] כי במהלך תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות בין מועצה
מקומית תעשייתית נאות חובב [להלן 'המזמין] ו/או התקופה בה יבצע הקבלן את השירות ו/או יספק
מוצרים כלשהם למזמין [להלן 'התקופה'] ,הגיע או עתיד להגיע לידי הקבלן או להיחשף בפני הקבלן מידע
סודי של המזמין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,כן ידוע לקבלן כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין
וב פיתוחו ובהשגתו הושקעו על ידו משאבים רבים .על רקע דברים אלה ,הקבלן מסכים ומתחייב בזאת
כדלקמן:
.1

שמירת סודיות

א .בתקופת מתן השירותים ובכל עת אחריה ,הקבלן ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי כהגדרתו
בסעיף  2להלן ,ולא יגלהו לכל אדם  /או גוף מחוץ למזמין ו/או לעובדים של החברה ו/או של המזמין
שהמידע אינו נחוץ לצורך מילוי תפקידם ,ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המזמין.
ב .כל מידע סודי הנו ויהיה רכושו וקניינו הבלעדי והמלא של המזמין ו/או של מי שהוא יורה ותהיה לו
בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לקבלן ו/או לי מטעמו ו/או
לעובדיו.
ג .במקרה של סיום ההתקשרות ו/או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,הקבלן ימסור מיד למזמין
ללא צורך בקבלת דרישה לכך ,את כל המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי עובדיו ו/או בידי מי מטעמו
ו/או בשליטתו באותה העת ולא ייקח עמו כל עותק ,תעתיק או שחזור ממנו וכן ימסור למזמין כל
מידע וכל סיוע אחר שיידרש בקשר עם כל הנושאים הנזכרים בסעיף זה על סעיפיו הקטנים.
ד.

לנהוג כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ( )1981והתקנות שהותקנו על פיו.

ה .לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או דבר קיומו ו/או את העובדה שקיימת התקשרות כלשהיא
בין המזמין לבין הקבלן ו/או שהקבלן מקבלן מוצרים למזמין אלא לצרכי הסכם זה ,וכן הקבלן לא
יעשה כל שימוש בשם המזמין בכל דרך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין או יתחייב בשמו לכל
דבר ועניין.
.2

מידע סודי -הגדרתו ותיאורו

'מידע סודי' או 'המידע הסודי' לצורך הסכם זה ו/או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:
א .ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד ,והוא יכלול ,בין
השאר ,מידע בגין ו/או בקשר לשירות ,מידע על עסקיו ,ארגונו ,משאביו ,כוח-האדם שברשותו ,נהליו,
מערכות המידע שלו ,תנאי השכר הנהוגים בו ,וכל המידע הנוגע לשיווק ,רשימת עובדים ,אורחים,
מועסקים ,קבלנים ,סוכני הפצה ,תכנון ,פיתוח מוצר קיים ו/או עתידי ,נתונים מסחריים ,נתונים
כספיים ,מידע על תהליכים שונים אחרים ,תוכניות שיווק אסטרטגיות ואחרות ,תחזיות ,רשימות של
לקוחות ,שרטוטים ,תוכנות ,מפרטים ,מסמכים שברשות המזמין; ואולם כל מידע כאמור שהפך
לנחלת הכלל לא ייחשב עוד 'מידע סודי' [אלא אם הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת התחייבות
הקבלן או מי מטעמו לשמירת סודיות או כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות על ידי מי
מעובדי הקבלן כיום או על ידי עובדיו בעבר].
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ב .הקבלן ו/או עובדיו ישמרו בסודיות ולא יעבירו מידע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין בעל-פה
ו/או בכל דרך אחרת  ,לרבות בדרך של מסמכים ,שרטוטים ,נוסחאות ,מפרטים משוואות ,תיקי ייצור,
תיעוד תוכנה ,תוכנה ,חומרה ,סרטים מגנטיים דיסקטים ,דיסקים וכל דרך אחרת או אמצעי אחר
כלשהוא ,של העברת המידע.
.3

שונות

א .כל התחייבויות הקבלן דלעיל תחולנה ,במידה שווה על עובדיו ,מי מטעמו ,שלוחיו וכל מי שבא
במקומו ו/או באישורו ו/או מטעמו ,ו/או בשליחותו .הקבלן ידאג להחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו
על הצהרה דומה.
ב .הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הקבלן ,כי קראנו בעיון כתב זה ,כי הבנו את תוכנו ,את
התחייבותו של הקבלן על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין ,ואנו מקבלים על עצמנו בשם הקבלן את
ההתחייבויות המפורטות בו במלואן.
ג .ידוע לנו ,כי בין היתר על סמך התחייבות זו נמסרו לידינו השירותים ,וכי הפרת ההתחייבות לשמירת
סודיות תגרום נזקים כבדים ,ואנו נחוייב בפיצויים בגינם.

לראיה באנו על החתום:
...................................
הקבלן
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