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  9/2019מכרז פומבי מס' 

 
 

  שירותי אחזקת מערך המחשובאספקת ל
 במועצה המקומית מצפה רמון 

 
 14:00 השעהעד   2/7/2019מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 

 
 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

 
, ברח' נחל רמוןלשכת מנכ"ל במשרדי המועצה המקומית מצפה ב ידניתהמסירה תיעשה 

 .א' במצפה רמון 2סלעית 
 

אשר לא יוחזרו, החל ₪  500ל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך ש

, 1במשרדי הגבייה של המועצה המקומית מצפה רמון ברחוב נחל ציחור   18/6/2019מיום

 .08-6596227/9מצפה רמון או בטלפון שמספרו 

 

והן באתר  מנכ"ל המועצה , וקודם לרכישתם הן במשרדא תשלוםניתן לעיין במסמכי המכרז, לל

   www.mitzpe-ramon.muni.ilבכתובת  מצפה רמון המועצה המקומיתהאינטרנט של 

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד 
 הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

 
ש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי מובהר, כי השימו

נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" 

 עפ"י דיני המכרזים.

 9/2019לוח זמנים לביצוע מכרז 

 אירוע מועד

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 12:00 השעהעד  25/6/2019

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 14:00 השעה עד  2/7/2019

 
 2019 יוני תאריך:

 
 9/2019 מכרז פומבי מס'
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 הזמנה להציע הצעות 

 

אחזקת מערך  שירותי לאספקת[ מזמינה בזאת הצעות "המועצה"]להלן:  מצפה רמון המועצה המקומית

 .(שירותים""ה )להלן:המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמון 

חלק בלתי נפרד והנספחים המצורפים להם והמהווים הוראות מסמכי המכרז  בהתאם השירותים יינתנו

 מההתקשרות.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[: .1
 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום או  יחידים רשאים להשתתף במכרז
 הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

 
 נו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.המציע הי .א

  
במקרה של מציע שהינו תאגיד על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה 

שיתופית או שותפות(. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם 

ומה. במקרה של מציע יחיד על ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רש

 .המציע לצרף אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה

 
 ;2014-2018כל אחת מהשנים מחשבים בו זמנית וברצף ב אנשי 5לפחות  מעסיק המציע .ב

 
 ;מנהלי רשתות בעלי הסמכות מתאימות מחברת מיקרוסופט 3לפחות  מעסיק המציע .ג

 

 ;ותאחד לפח SQL DBAמומחה  המציע מעסיק .ד
 

 ;ותשונרשויות מקומיות  5  –על המחשוב ב  (2016-2018) שנים האחרונות 3 –ב  יאחרא המציע .ה
 

שויות ר 3  -ב אחד לפחות טכנאי מחשוב ,(2017-2018) בשנתיים האחרונות עסיקה המציע .ו
   .עמדות עבודה  20 -שרת אחד ולמעלה מ ןמה תובכל אח מקומיות

 
רשויות במספרי טלפון של האחראים  המציע להמציא רשנדלצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 

 .תות המקומייו+ המלצות מהרשו המקומיות
 

, אשר ק"מ מהמועצה 30במרחק של עד  ,שנים 3סיון של לפחות יטכנאי מחשוב זמין עם נ מציעל .ז
 עומד בכל הקריטריונים שלהלן:

 
 

 לפחות. שעות 150קורס גבוה בתחום מערכות מידע ממוחשבות בהיקף של בוגר 
 :או
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 .הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/ טכנולוגיה
 :או

 . שעות לפחות 100בהיקף של  טכנאים/נ"ל אשר עבר קורסים מתקדמים במערכות מידעהחסר תואר 
 

 :מהטכנאי )תנאי סף()מצטברים( ניסיון וידע נדרשים
 ידע וניסיון בסיוע למשתמשים בהתגברות על תקלות תפעול.  .א
 בין המשתמשים לבין נותני שירותים חיצוניים. ידע וניסיון כאיש קשר .ב
 ידע וניסיון בייצוג נותני שירותים חיצוניים כלפי המשתמשים וההיפך. .ג
 ידע וניסיון בריכוז דרישות ותרגום צרכי המשתמשים לתוספות ושינויים במערכים הקיימים. .ד

 ידע וניסיון בריכוז נושא הדרכה והטמעה מטעם המשתמשים. .ה
 מערכות ציוד קיים ומתן סיוע למשתמשים בתפעולם והפעלתם.  לה והפעלת הכרת עקרונות פעו .ו

 
 

 לתמיכה מרחוק. help deskהחברה מפעיליה שרותי  .ח

 
 רשתבניהול  2014-2018שנים ב בביצוע עבודות דומות ובהיקף דומה מוכח ניסיון בעל שהוא מי .ט

,  Windows Servers , Active Directory שרתי מערכות ניהול הכוללת MICROSOFT בסביבת
 .SQL, עבודה על שרתי dpm גיבוי פתרונות עם הכרות 365או אופיס , Exchange 2007 דואר שרתי

 

 מיקרוסופט של ואופיס הפעלה במערכות בתמיכה וניסיון PC ת/כטכנאי ניסיון .י

 

 מרחוק במשתמשים תמיכה ניסיון .יא

 

 היקפי וציוד במדפסות בתמיכה ניסיון .יב

 

 .ונתבים מתגים: תקשורת בציוד תמיכה ניסיון .יג

 

, במלואם ולאחר שמולאו בהם כל הנתונים והפרטים הגיש את כל המסמכים כמפורט במסמך זה .יד
 הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

 

 

 

 

 יוענק יתרון )אך אין הדבר בגדר תנאי הסף( למי שהינו:

 . CCNAהסמכת  .א

 .חברה לאוטומציההכרות וניסיון עם מערכות שירות לרשויות מקומיות מטעם ה .ב
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 קורות חיים של טכנאי המחשוב המוצע על ידו. המציע להמציא נדרשלצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 

 
 

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 

ימה של המציע על את מסמכי המכרז וצרופותיו יש להגיש כאשר הם חתומים בחותמת וחתימת מורשה חת
כשהיא סגורה וללא  חלקהמסמכים אלה יוכנסו למעטפה  בשני עותקים.כל דף. את כתב ההצעה יש להגיש 

 ,המועצה, בתיבת המכרזים בבניין המועצהכל סימני זיהוי, והיא תופקד, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת 
]להלן:  14:00 השעה עד 2/7/2019מיוםלא יאוחר  א' במצפה רמון 2לשכת מנכ"ל, ברח' נחל סלעית 

מכל סיבה שהיא,  או שלא למקום שנקבע לעיל, "[. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשהמועד ההגשה"
 תיפסל ולא תובא לדיון. לא תתקבל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

 
 

ם לפסילת את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלול לגרו
 ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים מופנית למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות 
 ולכן לא תותר הגשת הצעות במשותף. 

נה הישות המשפטית הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הי
החתומה על כתב ההצעה ]להלן: "המציע"[. ככל שמוגשת הצעה של שותפות, אחריות המציעים 

 הינה ביחד ולחוד. מועצהבמשותף כלפי ה

שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את  המועצה
 ההזמנה.

" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה
 בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון 
 רכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז..תהא רשאית לדרוש הא מועצהלהגשת הצעות. ה

סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט 
 שבע.-המוסמכים בבאר

 

המכרז, בקשר עם המכרז הנדון,  מסמכימסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו למקבלי 
 דכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או ע

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2
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אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  .א

ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב 

 ת ההצעה.להיות בתוקף בזמן הגש

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  - אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות .ב

 -חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור. .ג

 "מ.מטעם מע תעודת עוסק מורשה
 העתק מרישיון העסק.  .ד

אנשי מחשבים בו זמנית וברצף בכל  חמישההעסקת לפחות  (1 :תעודות ומסמכים המוכיחים .ה

העסקת לפחות שלושה מנהלי רשתות בעלי הסמכות מתאימות ( 2 2018-2014אחת מהשנים 

התקשרות עם חמש רשויות  (4אחד לפחות  SQL DBAהעסקת מומחה  (3מחברת מיקרוסופט. 

העסקת לפחות טכנאי מחשוב אחד  (5( 2018-2016ת שונות בשלוש השנים האחרונות )מקומיו

העסקת טכנאי מחשוב בעל  (6עמדות עבודה.  20בשלוש רשויות מקומיות וכל אחד מהם לפחות 

ק"מ מהמועצה, אשר עומד בקריטריונים  30ניסיון של שלוש שנים לפחות במרחק של עד 

 5-ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות ובהיקף דומה ב (AMCS, 8 הסמכת (7 המפורטים לעיל.

 שרתי מערכות ניהול הכוללת MICROSOFT בסביבת רשת שנים האחרונות בניהולה

Windows Servers , Active Directory  ,דואר שרתי Exchange 2007 , הכרות 365או אופיס 

 בתמיכה וניסיון PC ת/איכטכנ ניסיון (SQL. 9ועבודה על שרתי  dpmגיבוי  פתרונות עם

 ניסיון (11מרחוק,  במשתמשים תמיכה ניסיון (10 מיקרוסופט של ואופיס הפעלה במערכות

 ניסיון תמיכה בציוד תקשורת: מתגים ונתבים. (12 היקפי. וציוד במדפסות בתמיכה

 
של הציוד מן  המציע אספקה ביצע על התצהיר לפרט את הלקוחות עבורם -תצהיר המשתתף  .ו

 , ולכלול את פרטי איש הקשר אצל המזמין. 2017-2018במהלך השנים  הנדרש במכרז זההסוג 

  המכרז. למסמכי כחלק ו' רףמצונוסח התצהיר הנדרש          

 

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים  .ז

תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם  (1)

 העמותות(.

עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או אישור  (2)

בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו 
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או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף 

 במכרז.

המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת  תמצית מידע מרשם החברות/העמותות, (3)

היותו של המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות 

 למכרז.

 אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה. ( 4)

 

בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות  - הצהרת המשתתף .ח

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים ם גופי

 למסמכי המכרז. בחלק ז'המפורט בהתאם לנוסח התצהיר  - 1976 -תשל"ו   זרים כדין(,

למשתתפים,  מועצהשהומצא על ידי ה ושל כל מסמך נוסף העתק חתום של פרוטוקולי הבהרות .ט

 ולרבות תשובות למתן הבהרות.

  .ודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרזהמעידות על ביצוע עב - המלצות .י

 ' למסמכי המכרז.1/בחלק דתצהיר בדבר הזמנות עבודה בהתאם לנוסח המפורט  .יא

 חלק ט' למסמכי המכרז(.נפרד )העתק נוסף של כתב ההצעה, באופן  .יב

 .צילום תעודת זהות של המשתתף -אם המשתתף הינו יחיד  .יג

למסמכי  'יאלפי חלק או לחבר המועצה  מועצהחתית לעובד ההצהרה בדבר קרבה משפ .יד

 .המכרז

  .2ד/שבחלק תצהיר המשתתף בדבר אי תאום מכרז לפי הנוסח  .טו

 

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז : -חלק ב' 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 ר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.המשתתף שבח -המציע 

 שיזכה במכרז. המציע- הספק/המציע/המשתתף

אחזקת מערך המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמון  שירותי אספקת ,–השירותים  

בהתאם להוראות המנהל ועל פי  למסמכי מכרז זה, וכן כחלק ה'המצורף כמפורט במפרט 

 .הזמנות עבודה חתומות כדין

 .ו/או מי מטעמו ועצהממנכ"ל ה–המנהל 

על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף  .א

ולחתום לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 
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ף שבו נדרש , על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דבאופן מלא

 למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות המועצה על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת  .ב

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות, וכד', 

המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום  .ג

במקום חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 . שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור

לא במקום המיועד לכך, אם רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, ש .ד

ועלול להביא לפסילת מסמכי  המועצה המקומיתבגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

 המכרז של המשתתף.

על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה.  .ה

 למסמכי המכרז. 'ט בחלקמובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע 

על המציע לרשום את המחיר הנדרש על ידו בגין מתן שירות זה בטופס הצעת המחיר. בהצעה יצוין 

 רכיב המע"מ. בהצעה שלא יצוין רכיב המע"מ, תיראה ככוללת מע"מ.

כל שינוי או תוספת שייעשו בכתב הכמויות, בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות 

ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום  לגביהם, בין על

 לפסילת ההצעה.

המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף בכתב הכמויות, המופיע 

בפרקים שונים ו/או מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון 

 יותר לאותו סעיף.המחיר הנמוך ב

מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת עבודה מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי 

 חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.

על המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש  .ו

 הנפרד מהחוברת. ',טחלק , והשני בעותק נוסף של מועצהידו ל

יקח בחשבון את כל חובותיו של הספק ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, י ,סכום ההצעה .ז

  .מועצההכרוכות בביצוע העבודות, והספק לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת ה

 לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת דרישות המכרז ו/או העבודה.
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בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה  יכתבי התמורה סכום .ח

  זה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז.

תקופת למשך כל  בתוקף, שיצוין על ידי המשתתף יהיה למתן השירותים סכום התמורה .ט

 ההתקשרות, בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

או כל  השירותים של לבצע שיעור מסואינה מתחייבת  המועצהזאת כי למען הסר ספק, מובהר ב .י

מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, 

 , ובהתאם לצורך.מועצהותזרימיות הקיימות ב

ז, בשל תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרהמועצה  .יא

 נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו וכו',  .יב
או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז 

בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים  ללשכת מנכ"ל המועצההתקשרות מכוחו, עליו לפנות וה
 בהליך ללא ציון שם הפונה.

 

, לא  יאוחר ללשכת מנכ"ל המועצהשאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, והנספחים יופנו בכתב  .יג

 ramon.muni.il-drord@mitzpe  :באמצעות דוא"ל WORDבקובץ  0012:בשעה  25/6/2019מיום 

 . 

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו  .יד
 מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

 

ובעים והבלעדיים יהיו התנאים המפורטים בכתב למען הסר ספק, מובהר ומדגש כי תנאי המכרז הק .טו
 ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.

 

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  קודםרשאית, בכל עת המועצה  .טז

י המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלת

בדואר נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו עלאלקטרוני ו/או 

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות  .יז

וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות בזמנו החופשי, 

וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת 

ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו 

 .( לעילגי) בס"קימסרו למעוניינים כאמור 

mailto:drord@mitzpe-ramon.muni.il
mailto:drord@mitzpe-ramon.muni.il
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הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים  .יח

 ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

באיכות ההצעה ובטיבה.  להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, מועצהבעת דיון במכרז, רשאית ה .א
להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן  מועצהכן רשאית ה

 מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות  .ב
 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -ק התכנון והבניה, התשכ"ה בעבירות בניה לפי חו

 
 תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין. מועצהה .ג

 
על  נוספיםאישורים פרטים נוספים, רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון,  מועצהה .ד

רשאית  מועצה. כן תהא העים שירותיםלהם סיפקו המציאו הזמנות והמלצות ממזמינים עבודות 
לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור 

 את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.
 

רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  מועצהה .ה
כחה שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות הו

מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או 
אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם 

את הפרטים  מועצהרשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לאינו כלול ב
וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים 

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. מועצהכאמור, רשאית ה
 

בטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו. שומרת לעצמה את הזכות ל מועצהה .ו
 במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  מועצהה .ז
נת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם הבדיקות המוקדמות, וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחי

 ההליך.
 

שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את  מועצהמובהר בזאת במפורש, כי ה .ח
 העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.

 
הצעה שהיא, והיא רשאית להתחשב  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל מועצהאין ה .ט

במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה/ים, לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות בין היתר, בגובה 
הצעתו הכספית, ביכולתו הכלכלית, בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא המכרז, בהמלצות 

רט אחר שנדרש המציע שקיבל, בניסיונה הקודם עמו, בסוגי הפריטים המוצעים ובכל מסמך או פ
 להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו, ובמידע והנתונים שקיבלה כאמור לעיל.
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השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .י
תב לוואי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכ

 או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי מועצהה .יא
מונע  מועצהההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ה

 הערכת ההצעה כדבעי.
 

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את  מועצהדי להטיל על האין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכ .יב
 בהיקף כלשהו. מועצההזכות, להתקשרות עם ה

 
שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, במידה  מועצהה .יג

 , בעקרונות השוויון.מועצהולא יפגע, לדעת ה מועצהשויתור שכזה לא יגרום כל נזק ל
 

הצעות זהות, אשר הינן ההצעות הזולות/הטובות ביותר, ייבחר המציע בעל הניסיון הרב הוגשו  .יד
מניסיונה בעבר עם המציע, ככל  מועצהביותר בביצוע העבודות הנדונות, בהתאם להתרשמות ה

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו של המציע ו/או  מועצהוקיים. מבלי לגרוע באמור לעיל, רשאית ה
 העבודות ו/או שאר מרכיבי הצעתו לרבות מקום עסקיו ופניה לממליצים. כושרו לביצוע

 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת,  .טו
כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד 

 ין בעקיפין. האחר, הכל בין במישרין וב
 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי  .טז
מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא 

והכל בין בעקיפין  , ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר,1999-משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט
 ובין במישרין.

קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן 
 זוגו של כל אחד מאלה.

 
לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או  .יז

 ז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.בעקיפין, עם מציע אחר במכר
 זה:  ןלעניי

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או   בהתנהגות, בין אם  -"הסכם, הסדר ו/או הבנה"
 פי דין ובין אם לאו; -הוא מחייב על

לטים ע"י אותו בעל המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נש -"קשר" 
 .1968 -שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 
 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו; .א
 באמצעות שלוח או נאמן; .ב
 בנה;ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או ה .ג
 באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; .ד
 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    .ה
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הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה  .יח
 ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 
ו אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כל טענה בדבר טעות ו/א .יט

 המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 
 

רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה  מועצהה .כ
להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או את העבודות או חלקן ו/או 

להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה 
שומרת על זכותה  מועצה. ההמועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  מועצההבלעדי של ה

 טה על ביטול המכרז כאמור דלעיללפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החלי
 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,  .כא
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג 
בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות 

 העניין.
 

 ה והתקשרות:יהודעה על הזכי .3

 

, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף ואישור סופי של ראש המועצה עם קביעת הזוכה במכרז .א

ערבות  ימי עסקים, 4, בתוך לחתום על החוזה ולהמציא למועצהב שייקבע כזוכה במכרז מתחיי

מסמך נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה. הוראה זו הינה  וכל להלן 7 בסעיףכמפורט בנקאית 

 .מהותית

 
  לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.משתתף שהצעתו  .ב

בה נדרש לתקן את  היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו הנ"ל, לאחר שניתנה לו הודעה .ג

 מועצההמעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה, תהא ה

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, ולהתקשר בחוזה עם מציע 

צוי אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפי

 עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש. מועצהעקב התקשרותה של ה

 

את ההפרש הכספי בין  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  מועצההתקשרה ה .ד

לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת  מועצהההצעה שנבחרה על ידי ה

 בחוזה.

 
 כנגד הזוכה עפ"י כל דין. מועצהו/או סעד העומדים לרשות ה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות .ה
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 :והביצוע ההתקשרות תקופת .4

אין בכך לגרוע  .מועד חתימת הצדדים על החוזהמחודשים החל  12 -תקופת ההתקשרות הינה ל .א

פריטים שסופקו פת התחזוקה ותקופת האחריות לגבי מהחובות המוטלות על הספק במהלך תקו

 בהתאם לתנאי החוזה.  ,ככל שסופקו על ידו,

נתונה האפשרות, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות, לתקופה  מועצהל .ב

פעמים נוספות ונפרדות כל  ארבעחודשים נוספים ורצופים, או חלק ממנה, וזאת עד  12של עד 

רשאית לחלק כאמור את תקופת ההארכה למספר  המועצהלמען הסר ספק יובהר כי  אחת.

חודשים.  60ודשים כל פעם, ובתנאי שסך כל תקופת ההתקשרות )כולל הארכות( לא תעלה על ח

קיימת האופציה הבלעדית  מועצה. לתודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות למציע הזוכההמועצה 

 לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.

לשינויים שהתחייבו מעצם  הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוףהבתקופת  .ג

להארכה ו/או חידוש  הספקהארכת ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג 

הערבויות הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או 

 חידוש.

פיצויים  פקהסבמועדים הקבועים בחוזה ובהזמנת העבודה , ישלם  הספקבמידה ולא יעמוד  .ד

לפי הדין  מועצהמוערכים ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון ל

 ו/או ההסכם.

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה המועצה על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית  .ה

ו, לידי גמר, על גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצת

המועצה יום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  30 ספקלידי הודעה בכתב אשר תינתן 

בפועל לשביעות רצונו המלא סיפק אשר  שירותאת התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין ה לספק

אותם  , בניכוי כל הכספיםהמועצהכמופיע בהודעת  מתן השירותיםשל המנהל עד למועד הפסקת 

זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה המועצה 

כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או  ספקלהנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 

הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך 

ם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי טר

טכני הכפי שנקבע במפרט  שירותתום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות ובזמן תקופת האחריות ל

 .בעת הרכישה
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 תמורה ותנאי תשלום: .5

 התמורה תשולם למציע בהתאם למפורט להלן:

 

 את הסכומיםהמועצה תשלם תנאי המכרז והחוזה, בשלמותם, לפי  השירותיםאספקת תמורת  .א

עבודה חתומות  ואשר יערכו על סמך הזמנות המועצהשיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו על ידי 

 "[.התמורה"  –לפי הצעתו שאושרה ]להלן ובמכרז,  ספקלמחירים שנקבעו ל והכל בהתאם ,כדין

 ה ולמעט מע"מ.התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע העבוד

 
, נקוב בש"ח, ביחס לסכום התמורה למנהל חשבון מפורט ספקלצורך קבלת התמורה, יעביר ה .ב

 ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור רלוונטי.השירותים המגיעה לו בעד אספקת 

 
אשר  שירותיםעבור מלוא ה לכל חודש קלנדרי, 5-לעד החשבון יוגש ע"י הספק בתחילת כל חודש,  .ג

 במהלך החודש הקלנדארי שקדם. סופקו על ידו

 
יום הגשת החשבון כאילו הוגש ב  לעיל יחשב גבסעיף במידה והחשבון לא יוגש עד למועד האמור  .ד

 הבא.לחודש  5

 
 ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל הספקחשבונותיו של  .ה

 מלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. החשבון ב

לתיקון ו/או השלמת מסמכים ו/או כל סיבה אחרת  ספקבה כלשהי יוחזר החשבון לבמידה ומסי

 לחודש שלאחר קבלת החשבון המתוקן. 5-יחשב מועד ההגשה לעניין תנאי התשלום כהגשה ב

 
ימים ממועד  14המנהל יבדוק את החשבון לצורך אישורו לתשלום, במלואו או בחלקו בתוך  .ו

יום מתום החודש בו  45 -נהל תשולם לספק לא יאוחר מהגשתו והתמורה שתאושר על ידי המ

 הומצא החשבון. 

על האף האמור לעיל, הייתה עסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, ראשית  .ז

הרשות המקומית לדחות את מועד התשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון 

ת המימון החיצוני, ובהתאם להוראות "חוק מוסר ימי עסקים מיום קבל 10החיצוני, עד תום 

 ". 2017-תשלומים לספקים, התשע"ז

 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון למנהל. 45 -לא יאוחר מרה תשולם לספק התמו .ח
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ע"פ לוח הזמנים  מועצהלמען הסר ספק יובהר כי באחריות הספק לוודא את העברת החשבון ל .ט

 הצורך. ולהתריע בפני המנהל במידת

, ישולמו לקבלן הפרשי הצמדה וריבית מועצהלא הועברו התשלומים במועדם, מסיבה התלויה ב .י

 .2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז כקבוע בחוק

רשאית, לבקשת הספק ולשיקול דעתה הבלעדי, להקדים את תשלום התמורה לספק.  מועצהה .יא

 ק הפועלים, לתקופת ההקדמה. הקדמת התמורה תישא תשלום הריבית החריגה הנהוגה בבנ

 
 :תנאי הצמדה

 

המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של  .יב

 התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 
היה וההסכם יוארך, והתקופה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תום תקופת ההתקשרות  .יג

 שיש לפעול ע"פ ההוראות הבאות:חודשים, הרי  24הנוספת תעלה על 

 
i.  המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של

החודשים, שמניינן יחל מהמועד האחרון להגשת ההצעות  24התייקרות במהלך כל תקופת 

 החודשים הראשונים של ההתקשרות"(. 24)להלן: "

ייקרות על פי מדד הבסיס והמדד הקובע להתקשרות, תיזקף הת 25-החל מהחודש ה

 המפורטים להלן:

 
 החודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 24הוא המדד הידוע בתום    -"מדד בסיס"   

המדד האחרון הידוע במועד)י( הגשת החשבון)ות( או כפי שיקבע במסמכי  -"מדד הקובע" 

 המכרז.

 
ii.  ים של ההתקשרות יחול שינוי החודשים הראשונ 24למרות האמור לעיל, אם במהלך

מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה התאמה  4%במדד החוזה ושיעורו עלה על 

לשינוים הבאים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, שהיה ידוע 

, לבין המדד הקובע במועד )י( הגשת החשבון)ות( לתקופת 4%ממועד שבו עבר המדד את ה 

 ד.הארכת החוזה בלב

 
למען הסר ספק, יובהר בזאת כי תוספת התייקרויות האמורה לעיל, תנתן אך ורק 

 לחשבון)ות( ששירותם ניתן בתקופת ההארכה.
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התמורה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה  .יד

הוצאות הספק בגין שכר עבודה ולפי מסמכי המכרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב 

שימוש בכלי הרכב והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, אגרות ותשלומים לפי , והעסקת עובדים

הדין, התחייבויות הספק לתקופות התחזוקה והאחריות וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה 

 לביצוע העבודות.

 
ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל  .טו

מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה 

 העסקתו של הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 
 רעון כל חשבון אם הספק אינו ממלאיתהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פהמועצה  .טז

ין המועצה הודעה בכתב לספק, בה תצואחר התחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן 

 רעון כאמור.יהסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפ

 הזמנת העבודה: .6

 

ו/או חלקן לפי שיקול דעתה  השירותים על פי המכרזלהזמין מהזוכה את כל  מועצההרשות בידי ה .א

ועל פי תנאי המכרז. וכן  מועצהבהתאם לדרישת ה ועצהמהמוחלט ועל הזוכה להענות להזמנות ה

 .הזמנה חלקית בלבד לבצע מועצההרשות בידי ה

 

מהשירותים שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק  מועצהמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי ה .ב

שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע  מועצהבמכרז בהתאם למגבלות התקציביות. ה יםהכלול

. לכךרק לאחר שימצאו התקציבים  הזמנהלבצע את יתרת הוא המכרז בשלבים, נשו השירותים

חלק בלבד  הזמיןלעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בהסכם, ל מועצהכמו כן, שומרת ה

ספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא והנשוא המכרז שירותים מה

 נשוא המכרז. נותזמהבכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מה

 

על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות  מועצהכמו כן, שומרת ה .ג

אשר לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה 

 נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. הזמנותלבצע את אותן 

 

מרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות שו מועצהה .ד

בעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל 

שיקול דעת מוחלט  מועצהכמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.  לצורך כך, מובהר ומוסכם כי ל
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, מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. באשר להערכת היקף העבודות

 הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

 

בהתאם רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים  מועצהה .ה

 .1950-ת המקומיות תשי"א( לתוספת הרביעית לצו המועצו7)3להוראות תקנה 

 

יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י  .ו

 וגזבר. לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין. מרה"

 

ו/או ירותים לקבל את השתהא רשאית  מועצהמובהר כי לספק הזוכה לא תהיה כל בלעדיות, וה .ז

חלקו מגורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 .מועצהבמקרה זה כנגד ה

 

 ערבות ביצוע:  .7

המועצה בידי  הקבלןעל פי חוזה זה, יפקיד  ספקביצוע וקיום כל התחייבויותיו של ה להבטחת .א

-בסכום השווה ל ת,ואוטונומי תבנקאירבות לפני מועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה, ע

 משווי ההתקשרות הכללי )כולל מע"מ(.  10%

 

חודשים. הערבות תהא  15 -, ובתוקף ל13למדד המחירים לצרכן, לוח מס' הערבות תהא צמודה  .ב

ותשמש כערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע  בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז,

 ם. התחייבויות הזוכה על פי ההסכ

 

על הספק יהיה להאריך הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל  .ג

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3מקרה תהא בתוקף עד 

 
לאחר תום תקופת ההתקשרות, אלא אם לא בוצעו  שלושה חודשיםהערבות תוחזר לספק בתום  .ד

סכם זה, שנמסרו לספק בתקופת הספק לפי ה והתחייבויות השירותיםעד לאותו מועד כל 

ההתקשרות, שאז תוחזר הערבות הבנקאית לספק עם סיום מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם 

 זה.

 

מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה  הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .ה

 רף לחוזה.ערבות תקפה בנוסח המצו המועצהו/או התקופה/ות המוארכת/ות, תהיה בידי 
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 ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת.י הספק .ו

 

ולקזז   ספקלעכב את יתרת תשלומיה להמועצה בנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית  .ז

ו/או  המועצהכלפי   הספקמיתרת תשלומיה, כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של 

 כלפי צד ג'.

 

לפי ויותיו כממילוי כל חובותיו והתחייב הספקובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את מ .ח

עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, המועצה 

כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים  מהספק, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע המועצהעל ידי 

 זה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.נוספים על פי החו

 חתימת החוזה וביטוח: .8

 

 עסקים ימי 4 תוך מאשרהמציע מתחייב לחתום על החוזה ]ולרבות כל נספחיו[ לא יאוחר  .א

"[. עם החתימה על החוזה ההסכם" / "החוזה" -ממועד קבלת ההודעה על זכייתו במכרז ]להלן 

ורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה על המציע להמציא את כל אישורי הביטוח כמפ

אשר יפסוק אם  יועץ הביטוח של המועצה,מהותית והפוליסות/אישורים הנ"ל יומצאו לבדיקת 

הביטוח,  ציע הזוכה מתחייב לאור הערות יועץאישורי הביטוח ממלאים אחר תנאי החוזה. המ

 עמוד בתנאי החוזה.להמציא לאלתר כל פוליסה ו/או אישור ביטוח או תיקונם על מנת ל

 

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום  4זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  .ב

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, המועצה ולא ימלא אחר התנאים הנ"ל, כולם או חלקם, תהא 

תה ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דע

 המועצה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש.
 

את ההפרש הכספי בין  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  המועצההתקשרה  .ג

ההתקשרות המפורטת לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת  המועצהההצעה שנבחרה על ידי 

 בחוזה.

 

כנגד הזוכה עפ"י כל  המועצה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  .ד

 דין.
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 המכרז: במסמכי והעיון ההצעה סודיות .9

 המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין, במכרז התקבלה לא שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת .א
, המכרזים חובת לתקנות( ה)21 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם, הזוכה ההצעה ובמסמכי

 .הפסוקה להלכה ובהתאם 1998-ח"תשנ, מידע חופשה לחוק בהתאם 1993-ג"התשנ

 אם כי לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל ללא ניתנה כאילו תיחשב המציע הצעת .ב
 .במכרז המשתתפים של לעיונם והצעת תועמד, כזוכה ייקבע

 חלקים–להלן)  עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .ג
 ינהג, המכרז סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו"(, דייםוס

 :כדלקמן

i .משמעי חדו ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין. 

ii.מקצועי סוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע יש מדוע ינמק 
 .כאמור הרלוונטיים החלקים את ויציין נפרד בדף

iii.לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע 
 אותו יראו כסודיים הצעתולקים בח שסימן מציע.  במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 .אחרים מציעים לעיון סומנו לא אשר הצעתו חלקי שאר למסירת שמסכים כמי

iv.גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון 
 בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים מציעיםה הצעות של אלה

v.מסמך בבחינת אינו[, ההצעה מחירי] ההצעה כתב כי למציע ידוע, לעיל האמור כל למרות 
 .לעיון יותר והוא סודי

 המציעים של העיון זכות היקף בדבר הסופי הדעת שיקול כי, יודגש, לעיל האמור כל למרות .ד
 ולאמות המכרזים יניד להוראות בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד המכרזים ועדת של הינו

 .מנהלית רשות המחייבות המידה

 סוד או מסחרי סוד של בטענה מציע בהצעת עיון למניעת בבקשה תדון לא המכרזים ועדת .ה
 .בהצעה גורף סימון בשל או/ו מנומקת אינה היא אם מקצועי

 הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .ו
 פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן כסודיים

 .העניין נסיבות את ההולם זמן

 בטרם הזוכה למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .ז
 .המבקש של לעיונו החומר מסירת

 

 :שמירת זכויות .10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות מועצהרות לכל הזכויות במסמכי המכרז שמו )א(
 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

 
תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז,  המועצה )ב(

 בהתאם לתנאי החוזה.
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למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המציע  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה .11

 בלבד.

 
 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .12

 

 : קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .13

נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי  

לן: " זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )לה

המקורי לשום פיצוי או תשלום  הזוכה  העבודה לטובת הזוכה המאוחר . במקרה שכזה , לא יהא זכאי

 , פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל .  המועצהמאת 

 . המועצה, בגין ההליך שבוצעעה ו/או דרישה כלפי לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תבי 

 

 :המחאת זכויות עתידית .14

 

 מספר תאגידים עירוניים.  מועצהמובהר כי ל 

וצאות מכרז זה גם עבור אותם לעצמה את הזכות לעשות שימוש בת מועצה, שומרת הבהתאם לכך 

 תאגידים עירוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין 

לצו המועצות ( לתוספת הרביעית 7)3בהתאם להוראות תקנה באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם 

 עבור אותם מוסדות או תאגידים עירוניים. , 1950-המקומיות תשי"א

זכות להמחות ו/או להעביר  מועצה, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שללפיכך 

 ., לתאגיד עירוני כאמור וחובה או יותר מחובותיהלהסב זכות או יותר מזכויותיה  ו/או

 

 

 

 
 

.       _________________________________                _____________ 
 כתובת המציע מס' עסק מורשה/ח.פ  שם המציע         

 
 ___________________  ________________________________  

  
 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      

 
 

 תאריך : _____________   ותמת המציע: ________________חתימה וח
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 ביצוע נוסח ערבות  - 'חלק ג

 בנק ______________  לכבוד                                                                                           
 סניף _______________     המועצה המקומית מצפה רמון

 כתובת הסניף _______________        
 תאריך _______________

 נ,ג.א.
 

 ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  מס'_____
 
על פי בקשת ___________________________ ת.ז./  ח.פ. ____________)להלן: "המבקש/ים"(, אנו  . 1

"ח ש_______________עד סך של ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום 

הצמדה למדד כמפורט  הפרשי)להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת  (:______________________)במילים

אחזקת מערך  שירותי לאספקת _______ להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז פומבי מס'

  המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמון.

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -דד חדש" "מ )א(  

 והעומד על ________נק'.או בסמוך לכך  15/5/19ביום שפורסם  2019אפריל ש מדד חוד -"מדד יסודי"  )ב(

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 13, לוח מס' המחירים לצרכןמדד  -"מדד"  )ג(

ולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא כלכלי כ

 במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם  .3

בות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום את סכום הער

התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

 סכום הערבות.על בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל ימים מתאריך  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 המבקש/ים.

דרישה ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. ____________ יום ערבות זו תישאר בתוקף עד  . 5

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
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 הביטוח התחייבות למחלקת - 'חלק ד
 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 מצפה רמון מועצה מקומית

 9/2019זה מס' חוהנדון:  

 שירותי אחזקת מערך המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמוןלאספקת 
 

מת החוזה ולאחר מכן מדי לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתי .1

בתוקף, אישור על קיום ביטוחים,  צה המקומית מצפה רמוןהמועכל עוד החוזה ביני לבין  ,שנה בשנה

בנוסח במצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יהיה חתום על ידי הביטוח המבטחת אותי 

 . 

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין  .2

 ים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.אם פוליסות הביטוח מכסות נזק

למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה  .3

 שאבצע לפי החוזה.

מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה לא נידרש המציע להמציא את אישור הביטוח חתום, המצאת האישור  .4

במסגרת שאלות נדחות, ככול ויש הערות לאישור הביטוח יש להגישם / יש להגישם  וההערות באישור

 ההבהרה כמתבקש.

מובהר המצאת אישור הביטוח החתום לא יהוו אישור כלשהו על התאמת הביטוחים ו/או הקיפי  .5

הביטוח הנדרשים ו/או היקפי האחריות בקשר לספק ו/או לדרישות המכרז ו/או החוזה ו/או מסמכי 

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  מועצהשרות ולא יטילו על הההתק

 פי כל דין . -פי מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההתקשרות ו/או על-על כדי לצמצם את אחריות הספק 

 
 

 שם הספק __________________, חתימת הספק ____________________

 ________________________________שמות החותמים: _______________

 כתובת ומספר טלפון : _____________________________________________
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 תצהיר לעניין תשלומים  - 1/חלק ד

 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך  .1

  (. המציע/הזוכה –להלן לחתום ולהצהיר בשמו )

בוצעו ללא ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים ש .2

 . המועצה המקומיתוגזבר  המועצה המקומיתקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש 

ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר  .3

 אי תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.

כות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או ז .4

המועצה אשר סופקו וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של 

 .המקומית

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

          _______________ 

 חתימת המציע               

 

 אישור

 
ה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי הנני מאשר בז

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 

ה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות וכי יהיה/תהי
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

  חותמת  
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז - 2'דחלק 

 

_______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה  אני הח"מ __________________________ ת.ז.
' מספומבי למכרז  "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת 

היר "(, מצהמכרז)להלן: " אחזקת מערך המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמון שירותילאספקת  9/2019
 בזאת כדלקמן:

 
 יר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצה .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
מכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, בהמחירים המופיעים בהצעת המשתתף  .3

 הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש מכרז לא בהמחירים בהצעת המשתתף  .4

 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5
והה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבילא הייתי מעורב בנ .6

 מכרז.ב
 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ינלא הייתי מעורב ב .7
מכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או בהצעת המשתתף  .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .9

 
 ____________    _______________     ______________________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
 

 
 אישור

 אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 
המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

_______________                                                                                 __________________________ 
  תאריך                                                                                          שם מלא + חתימה + חותמת 

  



 

24

 
 

 

24 

 

 
 מפרט מיוחד  -חלק ה' 

 
 9/2019בי מס' מכרז פומ

 שירותי אחזקת מערך המחשוב של המועצה המקומית מצפה רמוןלאספקת 
 
 

 מועצה מקומית מצפה רמון אחזקת מערך המחשוב של עבור שירותי  מפרט טכני 
 

 

 :של שירותי הטכנאות ומנהלי הרשתות פירוט הביצועים והמשימות העיקריות
 

 . המועצהשירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי  .1

רבות, שרתים מקומיים, שרתים בענן, להתקשורת בבעלות הרשות המקומית ותי ניהול רשתות שיר .2
, טלפוניה, מרכזיות Active Directoryגיבויים, תשתיות תקשורת והגדרתם במערכות המחשוב, 

 ועוד.

  .ניהול  ותחזוקת מערכות המחשוב ורשתות תקשורת מקומית, לפי הפרוט להלן .2.1

העבודה למחשב. עמדות עבודה, התקנות, תחזוקה שוטפת ומונעת, התקנה והתאמת סביבת  .2.2
 בדיקות וניטור שוטף לביצועים.

 ניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים, תקשורת, מערכות הפעלה.  .2.3

הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, הגבלת גישה , ניהול ותחזוקה שוטפים,  –אבטחת מידע  .2.4
 ספקים שונים: מצלמות, תוכנה ועוד.  , בדיקת התאמות צרכי אבטחה מולvpnהגדרות 

, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, בדיקת תקינות, המועצהניהול מערך הגיבויים השוטף של  .2.5
 ביצוע שחזורים על פי הצורך.

 , מתגי תקשורת. ,firewallאל פסק, מערכת  –הגדרות ותפעול התקנים שונים  .2.6

 נה, תקשורת.חומרה, תוכ -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות  .2.7

 קשר ותאום עם ספקים שונים לתחזוקה ורכש מערכות. .2.8

 הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות. .2.9

 סיוע בהכנת תוכנית מחשוב ללקוח. .2.10

 
שירותי ניהול ותחזוקת רשתות התקשורת )מקומיות ומרוחקות( בבעלות הרשות  –מנהל רשת  .3

 המקומית ותמיכה במשתמשי הרשת.
 משימות מרכזיות:

 ושדרוג אפליקציות משותפות רשת:התקנה  .3.1

 עדכוני אנטי וירוס. .3.1.1

 התקנת תוכנות חדשות ברשת. .3.1.2

בקרה על  ניהול מערך הגיבויים השוטף של הלקוח, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, .3.1.3
 בדיקת תקינות, ביצוע שחזורים על פי הצורך. ,גיבוי קודמים

, ניהול ותחזוקה שוטפים, הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, הגבלת גישה – אבטחת מידע .3.2
 , בדיקת התאמות צרכי אבטחה מול ספקים שונים: מצלמות, תוכנה ועוד.vpnהגדרות 

 יהול שרתי הדפסה:נ .3.3

 .הגדרת מדפסות למשתמש .3.3.1

 .שחרור וטיפול בהדפסות בעייתיות .3.3.2
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 טיפול במערך אבטחת מידע ברשת הפנימית והחיצונית: .3.4

 .אנטי וירוס .3.4.1

3.4.2. Firewall פעילות אינטרנט. 

 ותמיכה ביישומי דואר אלקטרוני: ניהול .3.5

 .הגדרות משתמשים .3.5.1

 .שירותי תמיכה .3.5.2

 בהנחיית מנהל מערכות מידע. ם נוספיםאחזקה שוטפת של מחשבי ומשתמשי .3.5.3

 סיוע בהכנת  מפרטים לצורך הצעות מחיר. .3.5.4

 .טיפול בתקלות כגון: מערכת הפעלה, חומרה, שרתים ותקשורת .3.6
 

 רשויות והאשכול.שירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי ה – טכנאי .4

 ביצוע התקנות למחשבים חדשים לפי נוהל ו/או העברה של מערכות מחשוב. .4.1

 טיפול בתקלות מחשבים, מסכים. .4.2

 )לפי נוהל ביצוע(. תחזוקה מונעת לכלל מחשבי הארגון באופן שטף .4.3

 מדפסות: הגדרת מדפסות למשתמשים, אספקת ציוד מתכלה. .4.4

 אחריות על מעבדת המחשבים. .4.5

 רגון המפוזרים בעיר לפי דרישה.סיוע במחלקות הא .4.6

 ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר. .4.7

 סיוע לטכנאי המחשבים בבתי הספר בעת הצורך. .4.8

 לרבות: המועצהשירותי ניהול ותחזוקת מערכות המחשוב בבעלות  .4.9

 התקנה והתאמת סביבת העבודה למחשב. .4.9.1

תקשורת עמדות  , , מתגיfirewallאל פסק, מערכת  –הגדרות ותפעול התקנים שונים  .4.9.2
 עבודה, התקנות, תחזוקה שוטפת ומונעת, בדיקות וניטור שוטף לביצועים.

, ניהול ותמיכה ביישומי OFFICE, WINDOWSביצוע תפעול והתקנות מערכות הפעלה  .4.9.3
 דואר אלקטרוני.

כולל דו"ח ביצוע  -חומרה, תוכנה, תקשורת  -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות  .4.9.4
 .מרגע פנייה למוקד הטלפוני ופתיחת קריאה לטכנאי שעות 24עד  –משימות 

 בדיקה וטיפול מעמיק במקרה של בעיות איטיות ברשת/אינטרנט. .4.9.5

 קשר ותאום עם ספקים שונים לתחזוקה ורכש מערכות. .4.9.6

 הגדרת צרכים וניתוח פעילויות. הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות. .4.9.7

 סיוע בהכנת תוכנית מחשוב ללקוח. .4.9.8

העבודה כפי שאושרה על ידי הרשות והקמת פרויקטים  תוכניתביישום  למנכ"ל סיוע .4.9.9
 .שהחדשים בתחום הרשת על פי דרי

 .ומרכזיותותחזוקה של תשתיות טלפוניה  ניהול .4.9.10

 ניהול שרתי הדפסה, כולל העברת המדפסות הקיימות לפעול מול השרת. .4.9.11

ות את שירותי טיפול בכל הקשור בתקשורת  הקווית והסלולרית בקשר עם החברות המספק .5
 התקשורת.

ייעוץ למנכ"ל המועצה בכל הקשור לתקשורת ומחשוב בענייני חומרה תוכנה, קבלה ובדיקת  .6
 הצעות מחיר מספקים.

אחזקה וטיפול ברשתות אלחוטיות בכל מוסדות המועצה. והגופים הקשורים למועצה כולל  .7
 מוסדות חינוך, מתנ"ס והחברות הכלכליות.
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שעות מרגע הקריאה  24בתוך  זמינים לתיקון תקלות ומענה מיידיו מנהל הרשת והטכנאים יהי .8
 Help Deskועד הטיפול בתקלה. הקריאות ינוהלו על ידי מוקד 

 
 :Help Deskשל שירותי  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות .9

מוקד מאויש באנשי מקצוע המסוגלים לתת תמיכה מרחוק )בעזרת הדרכה טלפונית ותוכנת 
, וכן מוקד לזימון טכנאים ומנהלי רשתות. על המועצהוק על המחשב( לעובדי השתלטות מרח

 .15:30-08:30ו, בין השעות -המוקד להיות מאויש שישה ימים בשבוע, א
 

טכנאים, מנהלי רשתות  –מובהר בזאת, כי במקרה של תקלה דחופה, כלל בעלי התפקידים הנ"ל  .10
דקות מהמועד בו התקבלה ההודעה על  30ך יתנו מענה מיידי, ולכל המאוחר בתו Help Deskו

התקלה. לעניין סעיף זה "פנייה דחופה" הינה טיפול המחייב לדעת הרשות אינו סובל דיחוי מאחר 
 ואופי התקלה עלול גורם נזק לא סביר לרשות.

ובהלימה , בתאום מלא ויפעל בזיקה הטכנאי יהיה כפוף גורמים המתאימים ברשות המקומית .11
 יינתן ע"י החברה שהצעתה תתקבל.ש ת התמיכהולשר

 
 במסגרת תפקידיו:

טיפול בתיקון תקלות חומרה ותוכנה באתרי המועצה, מוסדותיה ומערכת החינוך בכל הקשור  .1

 במערכות מחשוב ותקשורת.

קשר עם נותני השירות החיצוניים בקרה ומעקב על רמת השירות שהם מספקים וקבלת שירות  .2

 .במסגרת אחריות מוצר ושרות

וע הזמנות רכש )באמצעו מחלקת הרכש במועצה(, הכנת מפרטים להצעות מחיר, קבלת ציוד ביצ .3

 ושירותים ובקרת קבלה.

 ותקשורת וסיוע לרכש בקבלת הצעות מחיר קביעת צורכי חומרה, תוכנה  .4

ציוד, תוכנה, חומרה בתחום המחשוב והתקשורת, בדיקות התאמה להזמנות  בקרה על קבלת  .5

 ותקינות בעת קבלתם.

בדיקת חשבוניות ספקים, בדיקת התאמה בין ההזמנות לציודו/או השירות שהתקבל ואישור  .6

 חשבוניות הספקים.

 תוכנות אבטחת מידע ואנטי וירוס בכל מחשבי המועצה.ועדכון אחריות על התקנת  .7

 
 

 היקף השרות הנדרש
 

 שעות חודשיות (  182טכנאי רשת במשרה מלאה ) 
  17:30עד  8:30עות שימים בשבוע ב 5בזמינות של  help deskשרותי 

 לילה, שישי  וערבי חג –שרותי תמיכה מרחוק לתקלות חרום משביתות מעבר לשעות העבודה 
 בכיר לניהול ותחזוקה מרחוק  systemשרותי 

 על הצעת המחיר לכלול את כל רכיבי השרות המבוקשים 
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 אחריות החברה על הטכנאי:
 

באתר מרובה מחשבים )רצוי  ניסיון בטכנאותשנות  3עם לפחות אי טכנ במועצההחברה תדאג להציב  .1
 (ציבורימוסד 

בצורה פרטנית  לעבדים החברה תדאג לוודא שהטכנאי שולט בשפה העברית ומסוגל להעביר הדרכות  .2
 והן לקבוצה

 האחריות המקצועית על תפקודו של הטכנאי תהיה מוטלת על החברה.  .3

 בכל תקלה שאינו יכול לפתור בעצמובמועצה ר לטכנאי שמוצב לכל היות שעתייםהחברה תסייע תוך  .4
 

 הטכנאי: אישורהליך 
על החברה הזוכה להציג למועצה מסמך בחתימת מנהל החברה המאשר שהטכנאי עומד בכל הדרישות  .1

 שהוצגו במסמך זה ונמצא מתאים לשמש כטכנאי מחשוב בבתי הספר.
ל הדרישות במסמך זה, הוא יגיע לראיון במועצה לאחר שייבחר ע"י החברה הזוכה טכנאי שיעמוד בכ .2

 אצל מנהל אגף החינוך ואצל מנהל המחשוב במועצה. 
 במוסדות החינוך.  ליתן את השירותיםלתשומת לבכם רק טכנאי שיאושר ע"י המועצה, יוכל 
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 :בדבר ניסיוןלהוכחת עמידה בתנאי סף תצהיר המשתתף –חלק ו' 
 

 לכבוד
  מועצה מקומית מצפה רמון

 
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 האמת,  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
 
מ./ח.פ. ע. הנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם __________________ .א

שירותי לאספקה  9/2019(, המגיש הצעתו למכרז מספר המציע –להלן ) ______________________
 אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה רמון

 
  תפקידי במציע הוא _____________________________________.  ב.
 
  להוכחת הניסיון, התואמים את האמור  להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמיני עבודות, ואנשי קשר,   ג.

 לעיל: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________ 

 שם המציע + חתימה
 
 
 

שנים 
2014-2018  

 בלבד

 טלפון )רצוי נייד( אנשי קשר  שם המזמין

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  



 

29

 
 

 

29 

 

 אישור
 
 

___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני,
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד 

אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק 
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 
 
     

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

 חותמת  
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: -' זחלק 

 
 לום חובות מסחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תש

 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 
 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי, האמת

 
 – להלן) בשמו ולהצהיר לחתום מוסמך שאני______________  המציע בשם/בשמי זה תצהירי שהעו אני

  (. המציע
 

 (:  המיותר את מחק) זה בסעיף להלן המפורטות האפשרויות מן אחת מתקיימת במציע
 

או לפי חוק ו/לפי חוק שכר מינימום  ביותר מאשר שתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .א

 ים זרים;עובד

 

או לפי חוק ו/לפי חוק שכר מינימום ביותר מאשר שתי עבירות הורשעו המציע או בעל זיקה אליו  .ב

 ;האחרונה עובדים זרים, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה

 

 6-המציע או בעל זיקה אליו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין יותר מ .ג

 הפרות של חוקי העבודה או חלקם;

 

, 1976 - ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק המפורט פי על הינן זה תצהיר לעניין המונחים הגדרות
 :להלן מובאות מהן שחלק

 - א"התשמ(, רישוי) הבנקאות בחוק כמשמעותם–" שליטה"ו" החזקה", "שליטה אמצעי" .1
1981; 

 

  :מאלה אחד כל–" זיקה בעל" .2
  ;המציע ידי על שנשלט אדם יבנ חבר 
  ;בו השליטה בעל :מאלה אחד, אדם בני חבר הוא המציע אם

 של כאמור להרכב במהותו דומה, העניין לפי, שותפיו או מניותיו בעלי שהרכב אדם בני חבר
 ; המציע של פעילותו לתחומי במהותם דומים האדם בני חבר של פעילותו ותחומי, המציע

 ;העבודה שכר תשלום על המציע מטעם שאחראי מי
 שליטה שנשלט, אחר אדם בני חבר –מהותית שליטה שנשלט אדם בני חבר הוא המציע אם .3

 ;במציע ששולט מי בידי מהותית

 

 ה"כ יום אחרי שנעברה בעבירה, חלוט דין בפסק הורשע –בעבירה", הורשע" .4
 (; 2002 באוקטובר 31) ג"התשס בחשוון
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(, הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים םעובדי חוק –" זרים עובדים חוק"  .5
 ;1991 - א"התשנ

 

 ; 1987 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק–" מינימום שכר חוק" .6

 

 להגשת האחרון המועד – מכרז בעקבות בעסקה התקשרות לעניין –" התקשרות מועד" .7
 ; במכרז ההצעות

 

 ;מינימום רשכ חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירה –" עבירה" .8

 

 בחבר שליטה אמצעי של מסוים בסוג יותר או רבעים שלושה של החזקה–" מהותית שליטה" .9
 ; האדם בני

 
  .אמת זה תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני

 
 
 

 ה/המצהיר            
 

 אישור
 במשרדי___________(, . ר.מ) ד"עו, ___________ בפני ה/הופיע__________  ביום כי בזה מאשר הנני

 שמספרה. ז.תת/נושא' ________________ גב/מר_________________________  שברחוב
 בלבד האמת את להצהיר עליה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי ת/המוכר_______________/

 נכונות את אישרה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפויה/צפוי תהיה/יהיה וכי
 .בפני עליו וחתמה/וחתם דלעיל תצהירה/תצהירו

 
 

 
 
 

 ד"עו,                          
 . __________ר.מ

 חותמת 
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -’ חחלק 

 
 9/2019מכרז פומבי מס' 

 אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה רמון שירותי לאספקת 
 

 
אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, ולרבות 

ההסכם,  הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לאספקה 

ם לוח התשלומים, תנאים מיוחדי אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה רמון שירותי של 

 לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;
 

ולאחר שבדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי 

ביצוע אספקת נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם 

; והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע שירותיםה

 העבודה בשלמותה;

אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית  מתן שירותיהנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש ל

, וכי באפשרותי לבצע את כל מסמכי המכרזל במפרט הטכני )תיאור העבודה(בהתאם למפורט מצפה רמון 

, ובאפשרותי מתן השירותים הנדרש מהזוכה במכרז, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי

 לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים שבחוזה.

ל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כ

בכל היקף ובשלמות, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם  השירותיםלהידרש לאספקת 

 רשות מוסמכת זו או אחרת.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות 

שבכתב ההצעה בשלמות בהתאם השירותים המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לספק את  שבמסמכי

 לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

מועד הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מה

 האחרון שנקבע להגשת ההצעות. את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם  4היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

 ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי 

 אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.
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 תיות דפוס( : ________________________שם המשתתף )באו

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________
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 כתב הצעה– חלק ט'
 מצפה רמון מועצה מקומית

 9/2019 'מסמכרז פומבי 
 

 מועצה מקומית מצפה רמון אחזקת מערך המחשוב של שירותי לאספקת 
 

בשם המציע  9/2019 מס' ההצעה למכרזכתב ולחתום על  , להתחייבאני הח"מ, מוסמך להצהיר
 ______, כדלקמן:__________________

 

 ון הווה ראשון יחיד ]אני[ הכוונה היא גם למציע. בכל מקום המצוין בלש 1

בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז, בחוזה ובמסמך ההוראות  ,המציע ו/או מי מטעמו 2
מתן אספקת דק את כל הוראות הדין, התקנים והנהלים החלים על בלמשתתפים על כל נספחיהם, ו

 המציע שלהלן.  עלול להשפיע על הצעתא בחשבון כל פרט היוהבנשוא המכרז  השירותים

 .בבחירת הזוכה במכרז המועצה המקומיתקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי  3

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי מנציגי  4
 והתחייבויות ההצעהוש את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבהמועצה המקומית מצפה רמון 

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם  -בקשר עם אי המועצה, ולא תהא לנו כל טענה כלפי המציע
נקבעה , וכי בהתאם לכך ואספקת השירותים בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה

 .ההצעה ע"י המציע

 , לא תובא לדיון.במכרזרטו ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפו 5

וזה יתווסף בשיעורו על פי דין בעת ביצוע התשלום  כוללים מע"מ כחוק אינם המחירים כי ידוע לי 6
 אופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה. בפועל, וכי

ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים הגלויים בכתב הכמויות יגרמו לפסילת מסמכי  7

 ולה. ההצעה כ

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר,  המועצהדוע לי, כי י 8
 ואף לדחות ההצעות כולן. 

ידוע לי, כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה  9

 .מועצהחתומה ע"י מורשי החתימה של ה

במידה ויידרש  -כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, ובכללן כל תשלום ידוע לי, כי עליי לשאת ב 10

 בגין דרישת הרשויות המוסמכות. -כזה 

ולמשך שלושה חודשים  מועצהידוע לי, כי הצעתי תעמוד בתוקפה מעת הגשתה לתיבת המכרזים של ה 11

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 

 לאמור, הצעתי הינה כדלקמן: אי לכך ובהתאם 12
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   מחיר יחידה                                        יח' מידה                   תיאור
           (   בש"ח )ללא מע"מ                           

                                         חודש   אחזקת מערך מחשוב
   שעות חודשיות  182)בהיקף של  של המועצה בהתאם 

 _______________________                           בתיאום עם לשכת מנכ"ל( למפורט בנספח הטכני
 
 
 

         
 
 
 
 
         

 מ"ללא מע ח "בש                                                                                                  

                                                                             כל שעה נוספת בגין 

                                                                                                        ________________________   

 

 

 

 

 

 _  ______כתובת:_____________ ח.פ./ת.ז.: ___________ שם המציע:____________
 
 
 

________המציע _________________וחותמת  חתימת   ___________תאריך:___
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 חוזה; –חלק י' 

 
 מצפה רמון מועצה מקומית
 9/2019 חוזה מס'

 שירותי אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה רמוןלאספקת 
 

 2019ביום _____________ לחודש ____________ שנת  מצפה רמוןחוזה שנערך ונחתם ב
 
 
 בין

 )רשות מקומית( מצפה רמון ומיתמועצה מק

 א', מצפה רמן 2רח' נחל סלעית 

 ("המועצה המקומית" -)להלן 

 מצד אחד           

 לבין 

 השם: _______________________ ת.ז./ח.פ. ________________

 : _____________________________________________הכתובת

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

1______ .__________________ 

2________________________ . 
  

 ( "ספקה" -)להלן 

 מצד שני;

 ("הצדדים" -)ושניהם ביחד, להלן 

 

שירותי אחזקת מערך המחשוב של מועצה למתן  9/2019מס'  , פרסמה מכרז פומבימועצהוה הואיל:
  .מקומית מצפה רמון

 
      ז וההסכם על כל נספחיהם, הגיש הצעה מטעמו והספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של המכר  והואיל:

למכרז ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע, ניסיון, כח אדם מקצועי, כלי רכב, ציוד, וכלים מתאימים 

 הדרושים לביצוע העבודה;

 

, ראש ספקוועדת המכרזים, בהחלטתה מיום __________, המליצה על קבלת הצעתו של ה והואיל:

מעוניינת להתקשר עם הספק  מועצהקיבלה את ההצעה, וה מועצהוה המלצהאישר את ה מועצהה

 ;לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה אשר הוגשה על ידו
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והספק מתחייב לבצע את השירותים כהגדרתם במכרז, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים  והואיל:

ים, ותקנים מחייבים הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צוו
 ובהתאם להנחיות והוראות כל הגורמים המוסמכים;

 
וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציביים כדלקמן:   והואיל:

.____________ 
 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:
 
 
 

 ן הצדדים כדלקמן:אי לזאת הוצהר, הותנה  והוסכם בי
 
 מבוא: 1

 
 המבוא לחוזה זה ונספחיו  מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. (א)
 
 כותרות חוזה זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה. (ב)
 
מקשה       הינם חלק ממסמכי החוזה המהווים  המכרז, על נספחיו וכן נספחי הסכם זה, כל מסמכי (ג)

 אחת.
 

 
הצדדים, כי חוזה זה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של החוזה ונספחיו, מוסכם על  (ד)

וכל פרשנות של חוזה זה תתבצע בהתייחס להוראותיהם במשולב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל 
 ביניהם.

 
גילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור  (ה)

לדעת הספק ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המנהל בחוזה או שיש 
והמנהל  מועצהיפנה הספק בכתב ל -הודעה לספק שלדעתו אין הספק מפרש כהלכה את החוזה 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. -יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך 
 

 הגדרות 2
 

 ים הפירושים שבצדם:בחוזה זה יהיו למונחים הבא     
נשוא  השירותיםאו מי שהוסמך על ידו לשמש כמנהל לצורך ביצוע  מנכ"ל המועצה – המנהל

 המכרז. 

לרבות מנהל העבודה  ,מועצההזוכה במכרז לפי קביעת ועדת מכרזים של ה - ספקים/הספק

עסקו על ידו מטעמו, בעל כשירות לפי הדין, ולרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיו

 (, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו. מועצה)אם יאושרו ע"י ה

כמפורט שירותי אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה רמון של  אספקה - השירות

 . וכמפורט בכתב ההצעה הספציפי של המציע בתנאי המכרז, המפרט וחוזה זה

חלקי ציוד, כלים, מכשירים, חלקי חילוף וחלקים  ציודי מחשב, אמצעי גרפיקה, ציוד מכני, -"ציוד"

 רושים לביצוע השלמת העבודות.אחרים מכל סוג שהוא הד
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 ההתקשרות 3
 

שירותי אחזקת מערך המחשוב של מועצה מקומית מצפה  ההתקשרות בחוזה זה הינה לאספקה של (א)
 , הכל כמפורט בהסכם זה.רמון

 
של המועצה, על פי חוזה זה  מראשבאישור עבודות הספק, לרבות קבלני משנה שיועסקו על ידו  (ב)

ובכפוף לתנאיו, כוללים את ביצוען באופן תדיר ושוטף, בהתאם לדרישות המכרז והחוזה ונספחיו 
 .כפי שהוא מופיע בכתב ההצעה, לרבות בהתאם למפרט דרישות לביצוע

 

 היקף העבודות 4
 

זה והיקפה מותנים בקיומו הספק מצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שההתקשרות עמו מכוח חוזה  (א)
וכן בקבלת כל האישורים הרלוונטיים. במקרה בו לא יהיה  מועצהשל תקציב מאושר על ידי ה

לא יבוצע חלקן של הספק ו/או מ ההזמנות, לא יבוצעו הזמנותתקציב מאושר לביצוע ה מועצהל
 יעה עקב כך. נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה לספק כל טענה ו/או תב אשר לא ההזמנות

 
בלבד  ההזמנהרשאית להחליט על ביצוע חלק מן  מועצהמבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, ה (ב)

 ההזמנותלמועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף  ההזמנהו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן 
 המועצשיידרש הספק לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 . מועצהולצרכיה, ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ה
הספק מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל, ומתחייב לבצע את העבודות בכל 

 היקף אשר יידרש, בהתאם לתנאי חוזה זה, לרבות התמורה המופיעה בו.
 
 הספקמאוחר יותר, מתחייב  לדחות את ביצוע חלק מן העבודות למועד מועצהבמקרה בו החליטה ה (ג)

 במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. , כשיתבקש לכך,לבצע את אותן עבודות נדחות
 

בהתקיים אחד )או יותר( מן המקרים המנויים לעיל, מתחייב הספק לבצע את העבודות, בכל היקף  (ד)
ת חוזה זה, וכן לקיים את כל הוראו מועצהשיידרש כאמור, במחירי הצעתו ולשביעות רצון ה

 בשינויים המתחייבים.
 

 הצהרות והתחייבויות הספק 5
 

הספק מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה, במועד, בדייקנות, ביעילות ובהתאם    (א)
, למלא מועצהלהנחיות המפורטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל, בנאמנות ולשביעות רצון ה

אות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הור
 לביצוען.

 
הספק מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים   (ב)

הדרושים לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר: 
 ופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל.לבצע את העבודה בא מועצהוהוא מתחייב כלפי ה

 
 

הספק מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה, והוא מתחייב לבצע את  (ג)
ולכל תקן מחייב, החלים על העבודות נשוא המכרז, לרבות  העבודה, בכפוף להוראות כל דין

 הוראות והנחיות של כל גורם מוסמך.
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חשבונו, לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע הספק מתחייב לדאוג, על  (ד)
על פי  מועצההעבודות, ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע העבודות הנדרשות על ידי ה

 חוזה זה.
 

הספק מצהיר כי בידיו כל הרשיונות וההיתרים הדרושים לאספקתו והתקנתו של הציוד נשוא חוזה  (ה)
קנין הרוחני ובדבר עמידת הציוד על כל רכיביו בתקן ישראלי)ובהיעדר תקן זה, ובכלל זה זכויות ה

תקן אמריקאי ו/או אירופי(, וימציא למנהל את כל האישורים מיד עם דרישתו,  –ישראלי רשמי 
את מלוא זכויות הבעלות והשימוש בציוד  בלא שתהא  מועצהוכי מרגע אספקת הציוד מעביר הוא ל

 ת כלשהי של צד ג'. כפופה לכל מגבלה או זכו
 

הספק מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה, והוא  מתחייב להישאר מורשה כאמור  (ו)
, כל ספק מועצהבמשך כל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, ובאם יעסיק קבלני משנה באישור ה
ה כאמור במשך משנה יהיה מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה והוא מתחייב להישאר מורש

כל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, מבלי לגרוע מיתר ההוראות החלות על קבלני משנה עפ"י 
 חוזה זה ועפ"י כל דין.

 
הספק מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא חוזה זה ולמילוי כל  (ז)

עבודות והוא מצהיר בזאת, כי התחייבויותיו בחוזה זה במלואם ובמועדם לרבות הגדלת היקף ה
, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מועצהאין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד ה

מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתרים 
תמורה הוגנת לכל  ו/או העבודה, וכי שכר התמורה שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה

 התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 

לא תהיה  מועצהמוסכם בין הצדדים במפורש, כי הספק מבצע את העבודה על אחריותו המלאה וה  (ח)
אחראית לכל נזק שייגרם על ידי הספק, או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם או לכל רכוש של 

 צד שלישי.
 

בודות לסוגיהן בציוד או בחומרים מתאימים שלגביהם הספק מתחייב להשתמש לשם ביצוע הע  (ט)
קיימים אישורים ממכון התקנים הישראלי ו/או מכל גורם מוסמך אחר, אם ניתנים אישורים 

 כאלה לאותו סוג של חומרים.
 

הספק מתחייב להתחיל את ביצוע העבודות, על פי לוח הזמנים והתנאים המפורטים בחוזה  (י)
 פק מעת לעת.ובהזמנות העבודה, שימסרו לס

 
הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות על פי הנחיות  (יא)

והוראות המנהל בכל הקשור והכרוך לביצוע חוזה זה. הספק ישמע להוראותיהם של המנהל באופן 
 קפדני.

 
המפרטים הספק יבצע את העבודה במקומות, במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי הזמנות עבודה,  (יב)

ויתר מסמכי החוזה ועל פי הנחיות והוראות המנהל ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע 
להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. אין 

 אחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של הספק. מועצהבאמור בסעיף זה להטיל על המנהל ו/או ה
ק, יובהר כי הפיקוח של המנהל על ביצוע העבודות על ידי הספק, לא ישחרר את למען הסר ספ 

למילוי תנאי חוזה זה והספק בלבד יהיה אחראי לכל  מועצההספק מהתחייבויותיו כלפי ה
 הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. 

 
זה מי שאינו אזרח ישראל או תושב בעל רישיון הספק לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה    (יג)

 עבודה כחוק.
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 הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות.   (יד)
 

הספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י  (טו)
כמו בשגרה ולא יופסק ע"י הספק, במסגרת חוזה זה, יימשך  מועצה, מתן השירות הניתן למועצהה

  כל עוד לא ניתנה לספק הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר. 
 

 

 הזמנת עבודה 6
להזמין מהספק את כל העבודות/השירות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה  מועצההרשות בידי ה  (א)

השירות הנדרש בהתאם  לבצע את העבודה /או מועצההמוחלט ועל הספק להיענות להזמנות ה
 לבצע חלק מהעבודה בעצמה. מועצהועל פי תנאי המכרז. וכן הרשות בידי ה מועצהלדרישת ה

 
העבודות יכול שתבוצענה במקביל או בדירוג, לפי הוראת המנהל, ועל הספק להיות ערוך לביצוען 

 לפי הנחיות אלה.
 

כות לבצע חלק מהעבודות ו/או שומרת לעצמה את הז מועצהמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי ה  (ב)
שומרת לעצמה הזכות,  מועצהמהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. ה

במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הספק 
לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת 

לעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא  מועצהה
בתשלום פיצוי  מועצההמכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את ה

מכל סוג שהוא לספק והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל 
 וע חלק מהעבודות נשוא המכרז.הקשור והכרוך בביצ

 
שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות  מועצהה  (ג)

בעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל 
 מועצההר ומוסכם כי לכמפורט במסמכי המכרז ובחוזה, ולרבות שינוי בכמויות. לצורך כך, מוב

שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות, מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, 
מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה  ספקרווחיותן וכיו"ב. ה

 כאמור לעיל. 
 

מנת עבודה חתומה כדין ע"י הז יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא (ד)
וגזבר. לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה  אש המועצהר

 כדין.
 

 

 שמירת דינים ושמירה על הוראות הבטיחות 7
 

הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי  (א)
צאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא עזר שהוצאו או שיו

מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, 
 קבלת רישיונות, היתרים ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל. 

 
, הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודה על פי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל (ב)

מסמכי המכרז ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, 
 תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.
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, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו הספק מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה (ג)
לרבות עובדיו, באופן בטיחותי לשמירת רווחתם ושלומם של כל עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם 

ופקודת  1954 –לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
 . והתקנות על פיהם 1970 –הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

 
בגין כל סכום, הוצאה וכל תשלום שיהיה עליה  מועצההספק יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את ה (ד)

לשלם בשל כל תביעה או משפט שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הספק, 
י כאמור לעיל, לרבות ההוצאות שנגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מנהל

 אחר שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הספק כאמור לעיל.
 
מתחייבת להעביר לידיעת הספק כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו להתגונן כלפיה  מועצהה (ה)

 .מועצהוהספק יהיה רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור ביחד עם ה
 
 

 תקופת ההתקשרות והביצוע 8
 

 בלבד החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה. חודשים 12 -הינה לההתקשרות  תקופת .א
 

אין בכך לגרוע מהחובות המוטלות על הספק במהלך תקופת התחזוקה ותקופת האחריות לגבי הפריטים 
 שסופקו על ידו, בהתאם לתנאי החוזה. 

 
חודשים נוספים ורצופים,  12 תקופות נוספות של עד 4 -בשומרת לעצמה הזכות להאריך החוזה,  מועצהה .ב

 חודשים בלבד.  60או חלק מהן בכל פעם. בכל מקרה, תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של עד 
 

קיימת  מועצהתודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק, לפני תום תקופת החוזה המקורי. ל מועצהה .ג
 .האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה

 
בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת  .ד

ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הספק להארכה ו/או חידוש הערבויות 
 הבנקאיות, אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש . 

 
 יל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בהזמנות העבודה, או לפי הוראות המנהל.הספק יתח .ה

 
במידה ולא יעמוד הספק במועדים הקבועים בחוזה ובהזמנות העבודה, ישלם הספק פיצויים מוערכים  .ו

 לפי הדין ו/או ההסכם. מועצהומוסכמים מראש, והכל כמפורט בחוזה, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון ל
 

ל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית המועצה בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם ע .ז
או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה  החוזהשלא מחמת הפרת 

 יום מראש.  30בכתב אשר תינתן לספק 
 

 השירות התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין את לספק די גמר כאמור, תשלם המועצה הובא החוזה לי .ח
בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת  סיפקאשר 

המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל 
, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים
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בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד 
שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר 

השרות ובזמן תקופת האחריות למוצר כפי שנקבע במפרט  בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן
 הטכני בעת הרכישה.

 

 התמורה לספק 9
 

תשלם  ,בשלמות על פי ההסכם ובהתאם למסמכי המכרזתמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק  (א)
לפי החשבונות שיאושרו ע"י המנהל בהתאם להצעת מחיר הספק במכרז ולספק את הסכומים  מועצהה

ו, שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל, ובהתאם למחירים המפורטים במסמכי המכרז, או מטעמ
 "[.התמורה]להלן: " וכמפורט בתנאי הסכם זה

 
בכתב  לסכום הנקובמובהר בזאת במפורש, כי התמורה לספק הינה קבועה וללא שינוי, ובהתאם  (ב)

וסוג שהוא, בין הוצאות ישירות הצעתו, והיא כוללת ומגלמת בתוכה את כל הוצאות הספק מכל מין 
ובין עקיפות, בין מיוחדות ובין כלליות, הכרוכות בביצוע העבודה על פי תנאי החוזה, ומהווה כיסוי 
מלא לכל התחייבויות הספק נשוא החוזה, לרבות כל כח האדם, כלי הרכב, הכלים, הציוד, החומרים, 

ייבות לצורך ביצוע העבודה  ו/או החזר רישוי והיתרים, מיסים, היטלים האגרות, ההתאמות המתח
לא תהיה חייבת  מועצהההוצאות אשר הוציא הספק במסגרת ביצוע העבודה ו/או כל חלק הימנה, וה

 לשלם לספק כל תשלום כספי נוסף.
 

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא חוזה זה, יחולו  (ג)
תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליו לנכות  מועצהמו על ידו, למעט מע"מ. העל הספק וישול

לפי כל דין ו/או לפי הוראות חוזה זה, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא 
הספק למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור 

 והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן.  הניכוי כאמור,
 

נדרשת לשלם בגינה, חייבת להיות חתומה על ידי מורשי החתימה של  מועצהכל הזמנת עבודה, שה (ד)
. מובהר כי הספק לא יהא זכאי לכל תמורה בגין אספקת מועצהוגזבר ה מועצהראש ה – מועצהה

 מועצהעל בלא חתימת מורשי החתימה של הו/או כל פעולה אחרת גם ככל שבוצעה בפו השירותים
 כנדרש בסעיף זה.

 
 

 תנאי תשלום: 10
 

את הסכומים שיתקבלו  מועצהלפי תנאי המכרז והחוזה, בשלמותם, תשלם ה מתן השירותיםתמורת  (א)
ואשר יערכו על סמך ההזמנות עבודה חתומות כדין, והכל  מועצהלפי חשבונות שיאושרו על ידי ה

"התמורה"[. התמורה תכלול   –פק במכרז, ולפי הצעתו שאושרה ]להלן בהתאם למחירים שנקבעו לס
 כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו, ולמעט המע"מ.

 
לצורך קבלת התמורה, יעביר הספק למנהל חשבון מפורט, נקוב בש"ח, ביחס לסכום התמורה המגיעה  (ב)

יחד עם טופס הצהרת , וונטיף לו כל מסמך ו/או אישור רללו בעד השירותים והעבודות שביצע ויצר
  "יום הגשת החשבון"(. –)להלן ולעיל  להסכם זה ב'כנספח המצ"ב שעות 

 
אשר סופקו על ידו  השירותיםלחודש, עבור  5-החשבון יוגש ע"י הספק בתחילת כל חודש, עד ליום ה (ג)

 במהלך החודש הקלנדארי שקדם. 
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 5החשבון כאילו הוגש ב יחשב יום הגשת  ל,לעי 'גקטן שבון לא יוגש במועד כאמור בסעיף במידה והח (ד)
 .לחודש הבא

 
חשבונותיו של הספק ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את כל החשבון  (ה)

 במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. 
 

ד יום ממוע 14בדיקת החשבון שהוגש ע"י הספק כאמור לעיל והעברתו לאישור הגזברות, יתבצעו תוך  (ו)
 הגשת החשבון ע"י הספק.

 

 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון למנהל. 45 -התמורה תשולם לספק לא יאוחר מ (ז)
 

למען הסר ספק יובהר כי באחריות הספק לוודא את העברת החשבון למועצה ע"פ לוח הזמנים ולהתריע  (ח)
 בפני המנהל במידת הצורך.

 

הפרשי הצמדה וריבית כקבוע  ספקה, ישולמו לסיבה התלויה במועצלא הועברו התשלומים במועדם, מ (ט)
 .2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז בחוק

 

המועצה רשאית, לבקשת הספק ולשיקול דעתה הבלעדי, להקדים את תשלום התמורה לספק. הקדמת   (י)
 התמורה תישא תשלום הריבית החריגה הנהוגה בבנק הפועלים, לתקופת ההקדמה. 

 
 תנאי הצמדה:

 

פיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג של התייקרות המחירים המו (יא)
 במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 
היה וההסכם יוארך, והתקופה מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד תום תקופת ההתקשרות הנוספת  (יב)

 חודשים, הרי שיש לפעול ע"פ ההוראות הבאות: 24תעלה על 
 
 

i. ה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל המחירים המופיעים בחוז
החודשים, שמניינן יחל מהמועד האחרון  24סוג של התייקרות במהלך כל תקופת 

 החודשים הראשונים של ההתקשרות"(. 24להגשת ההצעות )להלן: "
להתקשרות, תיזקף התייקרות על פי מדד הבסיס והמדד הקובע  25-החל מהחודש ה

 המפורטים להלן:
 

 החודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. 24הוא המדד הידוע בתום    -"מדד בסיס"   
המדד האחרון הידוע במועד)י( הגשת החשבון)ות( או כפי שיקבע במסמכי  -"מדד הקובע" 

 המכרז.
 

ii.  החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול  24למרות האמור לעיל, אם במהלך
מהמועד האחרון להגשת ההצעות, תעשה  4% שינוי במדד החוזה ושיעורו עלה על

התאמה לשינוים הבאים כדלהלן: שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד, 
, לבין המדד הקובע במועד )י( הגשת 4%שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את ה 

 החשבון)ות( לתקופת הארכת החוזה בלבד.
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מורה לעיל, תנתן אך ורק למען הסר ספק, יובהר בזאת כי תוספת התייקרויות הא

 לחשבון)ות( ששירותם ניתן בתקופת ההארכה.
    

התמורה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה ולפי  (יג)
מסמכי המכרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הספק בגין שכר עבודה והעסקת 

בכלי הרכב והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, אגרות ותשלומים לפי הדין, עובדים, שימוש 
התחייבויות הספק לתקופות התחזוקה והאחריות וכן כל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע 

 העבודות.
  

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי  (יד)
עברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו התשלום ודרך ה

 של הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.
 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם הספק אינו ממלא אחר  מועצהה (טו)
הודעה בכתב לספק, בה תצויין הסיבה  ועצהמהתחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן ה

 לעיכוב החשבון או דחיית הפרעון כאמור.
 
 
 

 ערבות ביצוע 11
 

 

להבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא הספק למועצה, בזמן חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בסכום  (א)
  .משווי ההתקשרות הכללי )כולל מע"מ( 10%-השווה ל

הערבות תהא בנוסח  חודשים. 15 -, ובתוקף ל13, לוח מס' הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן (ב)
ותשמש כערבות ביצוע לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה על  בחלק ג' למסמכי המכרז,המפורט 

 פי ההסכם. 
 

הערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה בלא צורך בהנמקה, לפי פנייה חד צדדית של ראש  (ג)
בכל מקרה שלפי קביעתם הספק לא ביצע את העבודות,  או מי מטעמם,ו/ המועצה או גזבר המועצה

כולן או חלקן, ו/או הפר או לא מילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, או במקרה של 
סכומים המגיעים למועצה בגין הפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות הספק. היה 

המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בנוסח ובתנאים זהים  והערבות תחולט על ידי
  לזו שחולטה.

 
, ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהא מועצהלמען הסר ספק, סכום הערבות שנגבה על ידי ה (ד)

ו/או כלפי המנהל  מועצהו/או גזבר ה מועצהאו כלפי ראש ה מועצהלספק זכות כלשהי לבוא כלפי ה
שיש לה לפי החוזה  מועצהת ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של הבטענו

 ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה.
   

את תוקפה של ערבות הביצוע לתקופה  ספקיום לפני פקיעת מועד הערבות הבנקאית, יאריך ה 21 (ה)
ים מעבר למועד סיום נוספת, כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף לשלושה חודשים נוספ

מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת  ספקההתקשרות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ה
 ערבות תקפה בנוסח המצורף לחוזה. מועצההחוזה ו/או התקופה/ות המוארכת/ות, תהיה בידי ה

 
 הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. (ו)
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לעכב את יתרת תשלומיה לספק ולקזז מיתרת  מועצהבנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית ה (ז)
 ו/או כלפי צד ג'.  מועצהתשלומיה, כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של הספק כלפי ה

 
 צהמועמובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו עלפי ה (ח)

, מועצהעפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי ה
לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים נוספים על פי החוזה ו/או על 

 פי כל דין בגין הפרת החוזה.
 

תקופת ההתקשרות, אלא אם לא בוצעו עד הערבות תוחזר לספק בתום שלושה חודשים לאחר תום  (ט)
הספק לפי הסכם זה, שנמסרו לספק בתקופת ההתקשרות, שאז  והתחייבויותלאותו מועד כל העבודות 

 תוחזר הערבות הבנקאית לספק עם סיום מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

 
 
 
 

 ושיפוי בנזיקין , ביטוחאחריות 12
 

 ושיפוי בנזיקין אחריות .א

 העלולים הפסד או/ו אובדן או/ו רכוש נזק או/ו גוף נזק לכל מועצהה כלפי אחראי יהיה לבדו הספק (1

 לעובדי או/ו לספק או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו מטעמה למי או/ו לעובדיה או/ו מועצהל להיגרם

 נובע או/ו הקשור בכל מטעמם למי או/ו לעובדיהם או/ו ספקה מטעם משנה לקבלני או/ו הספק

 הספק של השמטה או/ו טעות או/ו מחדל או/ו ממעשה כתוצאה או/ו מהשירותיםו ו/א עבודותמה

 .מטעמו מי על או/ו עובדיו או/ו

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאובדן, נזק או קלקול ציוד מכל סוג ותאור שבאחריותו  (2

ועד לסיום הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או 

אספקת הטובין וקבלת הטובין על ידי המועצה באמצעות נציגה הרשמי ואישור בכתב לשביעות 

 רצונה המלא.

 ומתחייב כאמור נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת מועצהה את בזאת פוטר הספק (3

 עקב לשלם שתחויב סכום כל על ימים 7 תוך מטעמה הפועלים את או/ו לפצותה או/ו לשפותה

 ל"כנ נגדה שתוגש תביעה כל על לספק תודיע מועצהה. ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים

 . חשבונו על מפניה להתגונן לו ותאפשר

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  הספקלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי מועצהה (4

מעשה או מחדל שהם באחריותו של על ידי צד שלישי כלשהו בגין  מועצהמהסכומים אשר נתבעים 
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מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל הספק

 כאמור לעיל. הספק

 ביטוח .ב

, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הספק של אחריותו להבטחת (1

 אחריות קיימת עוד וכל האחריות תקופת כל במשך חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב

 יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין

 חלק המהווה א' נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים

 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי

 הודעת קבלת ממועד עסקים ימי 3-מ יאוחר ולא, זה הסכם חתימת במעמד ימציא הספק (2

 על הספק מבטחי בידי כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את, זכייתו בדבר מועצהה

 מועצהל הספק מבטחי ידי-על חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום

 הפרת בגין בתרופות מועצהה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים

 חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב הספק. ההסכם

 .מועצהמה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של

 ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת (3

 כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מועצהמה כלשהו אישור יהוו לא מועצהל

 כל פי-על או זה הסכם פי-על הספק של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר

 .דין

 העצמיות ההשתתפויות בדמי ישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו הספק (4

 .הביטוח ותבפוליס הקבועות

 או/ו הספק של מחדל או מעשה לא אילו מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הספק (5

 להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים

 הספק כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה

 העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים איאחר יהיה

 .בפוליסות הקבועה

 בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הספק (6

 ולדרישת הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור

 .הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי עולהפ כל לעשות מועצהה

 אחראי הספק יהיה, מועצהה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הספק הפר (7

 או/ו כספי נזק כל על מועצהה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים

 .זאת עקב לו שיגרם אחר
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 חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הספק על (8

 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן אחר

 

 הוראות המנהל למניעת נזק 13
 

למנהל הרשות, לבחון בכל זמן ועת, את האמצעים בהם אחז הספק למניעת נזק לעבודה. הספק חייב 
עיף זה משום הטלת להישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה ע"י המנהל, אין בהוראות ס

 לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריות הספק.  מועצההאחריות על המנהל או על ה
 

 קיזוז והפחתה  14
 

, והספק לא יתקן את שירותים הניתנים על ידי הספקבאם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המנהל  (א)
 מועצה, רשאית הויד ותוך המועד שנקבע לכך על והתאם לדרישות המנהל לשביעות רצונהליקויים ב

לבצע את התיקון בעצמה ולקזז מכל תשלום המגיע לספק את מלוא ההוצאות בהן נשאה בתוספת 
  הסכם זה.רט בכמפועבור תקורתה, ובנוסף יחוב הספק בפיצוי המוסכם  15%
 

המועצה רשאית להפחית או לקזז מכל תמורה המגיעה לספק מהמועצה )בין מכח חוזה זה ובין מכח  (ב)
חר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לספק( את הפיצוי הכספי, וכן לגבותו בכל דרך חוזה א

אחרת לרבות מערבות הביצוע, כל סכום אשר המועצה סבורה לפי שיקול דעתה המוחלט כי הוא  מגיע 
לה מהספק, ובכלל זה כל סכום שהמועצה סבורה כי הוא מגיע לה כשיפוי על נזקים שנגרמו לה על ידי 

  .הספק
 

סכומי ההפחתות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים כהגדרתו בחוזה זה, ממועד החתימה על  (ג)
רשאית לקזז כל סכום כאמור ללא צורך במשלוח  מועצההחוזה ועד למועד בו הופחת הסכום הספק.  ה

 הודעה לקבלן. 
 

לעצמם משום קיזוז סכומי הפחתות או תשלום פיצויים מוסכמים מראש, או ניכויים, אין בהם כש (ד)
שחרור הספק מהתחייבותו להשלים את העבודה או לתקן את הליקויים או מלבצע כל התחייבות 

 אחרת לפי חוזה זה. 
 

למען הסר ספק, יובהר כי הפיצויים המוסכמים מראש או הניכויים אשר ייגבו מהספק, לא יוחזרו  (ה)
 בויות.לספק לאחר השלמת העבודה ו/או תיקון הליקויים ו/או ביצוע ההתחיי

 
רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לספק לפי החוזה או מכל סכום אחר שעל  מועצהה (ו)

ו/או לצד ג' על פי כל חוזה או  מועצהלשלמו לספק, כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק ל מועצהה
 דין, בין שהוא קצוב ובין שאינו קצוב.

 
 לכל סעד נוסף לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין. עצהמואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות ה (ז)

 

מנגד, לא תעמוד לספק כל זכות קיזוז ו/או עיכבון, והספק מוותר מראש על כל זכות שכזו גם ככל  (ח)
שתעמוד לו על פי דין. בנוסף מתחייב הספק שלא להימנע ו/או לעכב קיום התחייבויותיו גם במקרה 
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כשלה בקיום מי מהתחייבויותיה, ובכלל  מועצהיתברר כי השל מחלוקת באשר לקיום החוזה, ואפילו 
 זה מתחייב שלא לעתור לכל סעד מניעתי אלא בכל הליך למצות את עילותיו בסעדים כספיים בלבד. 

 
 

 מעביד -היעדר יחסי עובד   15
 

הספק מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או בתנאי  (א)
 , כדי ליצור בין הספק או מי שמועסק על ידו  למועצה, או מי מטעמה, יחסי עובד ומעביד. מתנאיו

הספק מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה, זכויות  (ב)
סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל 

ום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו תשל
 והמועצה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה.  -ידו במלואם ובמועדם -עליו בלבד וישולמו על

הספק מצהיר, כי הוא ישפה מיד את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה או כנגד מי  (ג)
שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק ו/או של אדם המועסק על ידו לבין המועצה  מטעמה,

ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת 
 בקשר עם השירותים. ספקמהתקשרות בין צד ג' לבין ה

המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי המועצה  אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים (ד)
הינה מעבידתו של הספק ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה, מתחייב 
הספק לשפות מיד את המועצה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות 

 בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.
מתחייב לשפות את המועצה ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על המועצה הספק  (ה)

לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף 
 זה.

כן מצהיר הספק, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מהמועצה זכויות  (ו)
-תן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע עלשעיל

ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו, כי בינו לבין המועצה מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחושב 
מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את התמורה  60%שכרו הראוי של הספק כעובד על בסיס 

ישיב למועצה, מיד עם דרישתה הראשונה, את ההפרש בשיעור  ספקאילו סוכמה כך מלכתחילה והכ
מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  40%

 פי דין. -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למועצה על -
-ידי הספק ובין אם תועלה על-התביעה כלפי המועצה עלהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה  (ז)

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר -ידי עובד של הספק )ככל שישנם כאלה( ו/או על
 כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו להספק. ובהקשר זה יראו את הספק
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הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על  (א)
פי חוזה זה, כולן או  מקצתן, או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש 

לקבלת  . מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק לא יהא זכאי להמחות את זכותומועצהובכתב, מאת ה
לפי חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר  מועצהסכום כלשהו מה

ומעלה מהון מניות התאגיד,  25%לרבות העברה של  -היה הספק תאגיד תחשב "המחאה"  .מועצהה
 ממי שהחזיק בו במועד חתימת הספק על ההסכם לאחר או לאחרים.
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כויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לכל הספק יהיה רשאי לאצול מחובותיו וז (ב)
מראש וכתב, ובתנאי מפורש כי כל  מועצהצד ג' שהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של ה

 . מועצהקבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו מראש ובכתב של ה
 

הקבלנים במקצוע אותו  להעסקת קבלן משנה אשר אינו רשום בפנקס מועצהלא יינתן אישורה של ה (ג)
הוא נדרש לבצע מטעם הספק באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. קבלן המשנה, ככל 

, ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום הספק. הספק לא מועצהשיאושר בידי ה
 יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

 
ל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן לקבלן המשנה לא תהיה כ (ד)

 .מועצהכספים מאת ה
 

מסירתה של עבודה כלשהי על ידי הספק לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו  (ה)
ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והספק נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות 

הנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י המגרעות ו
 הספק ו/או נגרמו על ידו.
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מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח דין או מכוח החוזה, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים  (א)

ימים  7חוזה זה לאחר מתן הודעה בכתב של רשאית לבטל לאלתר  מועצההמנויים להלן תהא ה
אחר, או בכל  ספקשתימסר לספק, ותהא רשאית לסלק את ידי הספק מביצוע העבודות, באמצעות 

דרך אחרת שתראה לה ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה בנידון ולהשתמש לשם כך 
ת הציוד שיספק הספק )אם יספק(, הציוד, החומרים, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור א בכל

הציוד, החומרים, והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע 
 מהספק לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות. מועצהאו העשוי להגיע ל

 
י דין ועל אף כל הוראה על פי הסכם זה ו/או על פ מועצהמבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית ל (ב)

רשאית להביא הסכם זה   מועצהאחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה ה
לסיומו ע"י הודעה בכתב לספק. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה 

חר משלוחה בכתב ימים לא 7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לספק, או  96האמורה ולא לפני תום 
 בדואר רשום לספק, לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר.

 
i.  כשהספק הוכרז פושט רגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים

לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או 
גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק,  במקרה של

או ניתן נגדו צו פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם 

 . 1983 –)נוסח חדש( התשמ"ג  לפקודת החברות
 

ii.  ,הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הספק או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו
יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.
 

iii. ימים  3על פי חוזה זה ואינו מציית תוך מפר התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו הספק כ
בכתב, להוראה בכתב של  ספקו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה שנמסרה ל

 .המנהל
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iv. נוכחה לדעת כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית, כספית,  מועצהכשה
 טכנית או מכל סיבה אחרת.

 
v. ה זה בהפרה יסודית, או שהספק הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו בכל מקרה בו הספק הפר חוז

יום מיום שהספק יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על ידי  10לא תוקנה תוך  
 המנהל בהודאה שנמסרה לקבלן בכתב.

 
vi. נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך  ספקאם תגרם ל

 "בעלי החברה ו/או מנהליה"(. –וי תפקידו.  )לקבלן ובמקרה והספק הוא תאגיד במיל
 

vii.  כשהספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודות בלי
 מראש ובכתב. מועצההסכמת ה

 
viii.  כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהספק או אדם אחר בשמו של הספק, נתן או הציע

לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע 
 החוזה. 

 
ix.  .כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע החוזה 

 
x.  הספק משתמש בחומרים ו/או ציוד גרועים ו/או אינו משתמש בציוד ו/או בחומרים  הדרושים

 עפ"י חוזה זה.
 

xi.  אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע הספק
 לכך על ידי נותן ההוראה.

 
xii.  אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו

ה או מתן שוחד והוגש כנגדו/ם כתב אישום או שהספק/ מי מטעמו נתפס/נחשד בגניבה, בלקיח
 או בכל מעשה מרמה. 

 
xiii.  התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה, או שהספק

 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הספק.
 

xiv. ים במסגרת ביצוע הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויק מועצההתברר כי הספק מסר ל
 תפקידיו.

 
xv. המהווים סעיפים יסודיים  20 -ו ,18 ,10-16 ,9-7, 5, 3 כשהספק הפר הוראה מהוראות סעיפים

, או 1970-ועיקריים בחוזה זה, כמשמעותם בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א
 .המועצרישות הימים מקבלת ד 7הפר הוראה אחרת ולא תיקן את ההפרה גם בחלוף 

 
אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ואין במנייתם כדי לגרוע  (ג)

בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים  מועצהמזכות הביטול של ה
ועל פי  1970 -העומדים לרשותה עפ"י כל דין ועל פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( תשל"א
זכאית  מועצההדין, ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה ה

לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות 
 על פי מסמכי ההסכם לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.
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בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, כביטול החוזה  צהמועלא יראו בשימוש ה (ד)
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל  מועצה, אלא אם המועצהעל ידי ה

 התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.
 

בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה  השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות או (ה)
ל טענות ו/או תביעות ו/או כו, כולו או מקצתו, לא יהיו לספק וביטלה את החוזה/ הפסיקה את ביצוע

 כל דרישה אחרת בגין נזקים/ הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין/ אובדן רווחים.
 

לשלם לספק כל תשלומים עקב הבאת ההסכם חייבת  מועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה ה (ו)
 בפועל, עד מועד סיום ההסכם. שסופקו השירותיםלקיצו מלבד התמורה שתגיע לספק בגין 

 
לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן,  מועצההפר הספק הוראה מהוראות החוזה, רשאית ה (ז)

 מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין: 
 

i.  את הערבות שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק על פי חוזה זה.לממש 
 

ii.  לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהספק חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב
 עבור תקורתה.  15%את  הספק בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 
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 .1976 –היר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו הספק מצ (א)
 

הספק מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש עפ"י כל  (ב)
 דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת תוקפו של חוזה זה.

 
מתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל הספק מצהיר ו (ג)

 ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של חוזה זה.
 

אישור על גובה  מועצהבמעמד חתימתו של החוזה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, ימציא הספק ל (ד)
אישור  מועצהפקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ל ניכוי מס במקור מטעם

בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר עבודתו  מועצהכאמור במועד, לא יהא זכאי הספק לכל החזר מה
 בהיעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור לאחר מכן.

 
ה, טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק בנוסף לאמור לעיל, ימציא הספק למועצה במעמד חתימתו על החוז (ה)

 .טופס זה יהא חתום על ידי הספק
מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  (ו)

 מועצהפרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת חוזה מטעם ה
 בגין העיכוב לרבות עבור הפרשי הצמדה, ריבית,  וכיוצ"ב.והספק לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף 

 

 ראייה בדבר תשלומים 19
 

 וחשבונותיה, ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.   מועצהספרי ה
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 הוראות שונות 20
 

ן אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. כל תיקו (א)
 או תוספת לחוזה זה ייערכו  בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

 
 מועצהשום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד ה (ב)

או הספק על זכות  מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן 
 בכל עת שימצאו לנכון.  

 
, על כל מועצהמניגוד עניינים במתן שרותיו על פי חוזה זה. הספק יודיע בכתב להספק ימנע  (ג)

 .מועצהעיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהוא נותן ל
 

חוזה זה הינו חוזה ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  (ד)
ו זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/א

 בטלים. –פה, שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בחוזה זה 
 

)להלן: מתחייב בזה לשמור על סודיות כל המידע, הנתונים ו/או המסמכים  ספקה (ה)
אשר יתקבלו אצלו מכוח הסכם זה ובכלל זה כל המידע שהובא לידיעתו  "המידע"(

 נעשה על ידי המועצה במערכת ו/או אחר.באמצעות השימוש ש
יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא בשירותו בקשר עם ביצוע  ספקה (ו)

ודות לא ישמור בסוד את המידע האמור ו/או יעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות בהע

 הסכם זה.

את  -י המוקדם יותר הכל לפ -ספק ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה ה (ז)

כל המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר לביצוע 

 העבודות על פי הסכם זה ו/או מתן השירותים.

בלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות מ (ח)

לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, 

 שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

ימנע כל נזק מהמועצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל  הספק (ט)

וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר או 

, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי מתן השירותיםדומות בדבר השימוש תוך כדי  זכויות

 .ספקה

כתובות הצדדים לעניין חוזה זה, הינם כנקוב בכותרת לחוזה זה. כל הודעה שתישלח מצד  (י)
למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, 

 נו בכותרת החוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזה זה. לפי מספרי הפקסימיליה שצוי
 

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל,  (יא)
כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה -אם   -תחשב גם היא להודעה, אלא
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מכשיר הפקסימיליה ו/או שעות מעת מסירתה למשלוח ב  72כאילו הגיעו לתעודתן בתום  
 בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה  ביד, בעת  מסירתה.

 
שבע, תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה -לבתי המשפט המוסמכים בבאר (יב)

 שתוגש בכל הנוגע להסכם זה.
 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום
 

  
    __________________              _________________      ___________________ 
 מועצהגזבר ה                               מועצהחתימה וחותמת הספק                         ראש ה 

       הספק  

 מועצה מקומית מצפה רמון        
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 א'נספח 
 אישור על קיום ביטוחים 

 
 

 
 לכבוד:

 מ.מ מצפה רמון
 א' מצפה רמון 2סלעית  נחל

 
 

חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור .....................  ,מאנו הח"

ואחריות  חבות מעבידים ,פוליסות ביטוח צד שלישי "המבוטח")להלן:  ________________________

אחזקת מערך המחשוב  שירותיבגין במלואם  והתנאים המפורטים להלןאשר כוללות את הסעיפים מקצועית 

 "(. העבודות)להלן: " של מועצה מקומית מצפה רמון

 
 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 
1.  
 מס' פוליסה: _____________________  :
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________  
 

 ופארק מים ילות אתגריתכמפעיל יחד עם אחרים ואחראי לפע ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור
 חודשים(. 12לאירוע ולתקופה )₪   1.000.000.-בגבול האחריות לתובע של 

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
יצוין במפורש בפוליסה כי המועצה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו  .2.1

 כצד שלישי.
 חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'. כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח .2.2

 .כנגד המועצה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.3

 .הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה .2.4

 חריג א. מקצועית מבוטל בגין נזקי גוף.  .2.5
 
 
 _______________מס' פוליסה: ______ ביטוח חבות מעבידים: .3
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________     
 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
$  לאירוע אחד ולתקופת ביטוח של   5,000,000.-$  לתובע ולסך של   1,500,000.-בגבולות אחריות של 

 חודשים. )שנים עשר( 12
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
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 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1
 

הביטוח חל על כל עובד של המבוטח, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2
 קיבל שכר מהמבוטח ובין אם לאו.

 .ל זכות השיבוב כנגד המועצה. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור ע3.3
 
 
ביטוח אחריות מוצר ומקצועית:  פוליסה  מס' ...........................מתאריך ............. עד.............. .4

  
 

המבטח את  המבוטח בגין תביעה או דרישה  בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה כולל           
או עובדיו מטעמו בכל הקשור למתן השירותים, בגבול במסגרת מקצועו של המבוטח מצדו ו/

לאירוע ולתקופה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ₪   1.000.000אחריות בסך של 
ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש 

גבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות כתוצאה ממקרה הביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל ה
מקרה ביטוח. כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, אי נאמנות , אי יושר,מעילה, 

 גם מצד עובדי המבוטח. -חריגה מסמכות 
 

 -תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:  
 

חודשים,  6מוארכת בת  הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח 
ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו נמסרה עליהם 

 הודעה במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף.
 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5

 
 )הח"מ(. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י המבוטח אצל מבטח אחד בלבד 5.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך המבוטח, הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה,  5.2

 עובדיה, נבחריה, וכל מי שבא מטעמה.
 

הביטוחים שערך המבוטח כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם   5.3
ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה, במכתב בדואר 

 )שלושים( יום מראש. 30לעשות כן, לפחות  רשום, על כוונתו
 

–בכל הביטוחים שערך המבוטח בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   5.4
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות,  –

אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים 
מים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, עבודות נוער, הוצאת דיבה ולשון סניטריים פגו

 הרע,.
 

כל הביטוחים שערך המבוטח כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על   5.5
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

 הקשור לעבודות.שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או 

 

כל הביטוחים שערך המבוטח כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המועצה   5.6
מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה 

 היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר כראש המועצה.
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מגבילה בדרך  כל הוראה בביטוחים שערך המבוטח, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  5.7

כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 
 והמועצה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינ

"ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי 
ויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות תנאיו, מבלי שמבטחי המועצה האחרים יח

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.
 

המבוטח התחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים ולשלם במועד את כל הפרמיות   5.8
 לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות ככל שידרשו.

 
 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. 5.9

 
 

 :על החתום ולראייה באנו
 
 
 

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שם המבטח     שם החותם       תאריך     חתימה וחותמת    
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 טופס הצהרת שעות -נספח ב'
 

 על נותן השירותים החיצוני להעביר נספח זה עם הגשת חשבונית.
 

 את השעות המפורטות, כדלקמן:הריני להצהיר, כי ביצעתי 
 

 
תאריך ביצוע 

 השירות
שעות הביצוע 
)שעת תחילת 

העבודה ושעת 
 סיומה(

מס' שעות 
 עבודה שבוצעו

תיאור השירות 
 שבוצע

חתימת  שם המבצע
 המבצע

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

 
 
 

  המועצה אישור      
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או לחבר  המועצה המקומית לעובד הצהרה בדבר קרבה משפחתית -'חלק יא
 המועצה

 
 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: המועצה המקומית מצפה רמון .1

 

 בע כדלקמן:קו 1950-א)א( לצו המועצות המקומיות התשי"א 103סעיף  .2
או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה ")א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, 

אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –. לעניין זה "קרוב" מועצהה

 ,(3114יות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשו 12כלל  .3
 : כדלקמן קובע

חבר  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1

 א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: ) 174סעיף  .4
זוגו -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן מועצה"פקיד או עובד של 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." מועצהאו שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

חתית, לפי ההגדות פש או אין לך קרבה משאם יבבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך  .5
 .מועצההדלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6
( לצו המועצות 3א' ) 103מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  .7

ריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות מחב 2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות
 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.103לפי סעיף 

 

 

 הצהרה

 

המועצה המקומית ידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: מצפה רמון,

 
לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים ו ,.קראתי את האמור לעיל1 

 הנני מצהיר:במציע, 
: בן זוג, הורה, בן או אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל מצפה רמון)א(בין חברי מועצת 

 בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
, אין לאחד מאלה ו/או מי ממנהלי המציע המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע )ב(בתאגיד שבשליטת

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים  10המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 
 לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

זוג, שותף או סוכן העובד -בן  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
 .עצהמוב

  
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"  

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי  –"מנהל" 
 מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 
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ענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי ה

 , נא פרט מהות הזיקה:מועצה
            
            
     
 

יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  מועצה.ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה2 
כאמור לעיל, או מועצה עצה ו/או לעובדי ההענין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המו

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת..3                 
 ולראיה באתי על החתום: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך: ___________ _______________  חתימת המציע: _______________   שם המציע:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


