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 זמנה להציע הצעותה
 

 מבוא 1
 

 ואחזקה שלהפעלה  ,התקנה ,האספקל( מזמינה בזה הצעות "העירייה"עיריית עכו )להלן:   1.1 .1
 67/2018 מכרז זוטאנאים המפורטים במסמכי בהתאם לת, ("השירותים" )להלן: מערכת קשר

 .("הליך זה" או"ההליך" )להלן: 
   למסמכי הליך זההמצורף המיוחד פרט שיסופקו לעירייה יעמדו בדרישות המ שירותיםה 1.2

 .3נספח ג'/כ  
 

    י תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו,תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פ    2.1 2
 רף לתנאים אלה.המצו

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים    2.2
במסמכי ההליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו, 
בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על 

 ם.יד
 
" יש להקפיד למסור מערכת קשר –67/2018מכרז זוטא את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 3

 ה, אשר בקומ)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירותידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי 
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  השנייה

לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי 
 המעטפה. 

 
. הצעות אשר תשלחנה 13:00עד לשעה  11.12.18 את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 

לא  - העירייה, מכל סיבה שהיא, עד שעה זו מזכירותבדואר ולא תוכנסנה לתיבת ההצעות במשרדי 
  תתקבלנה.

 
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו  4.1 4

 סולטן אבו נימרמר  – ביטחון, פיקוח ושירותי חירוםלמנהל אגף  ניתן להפנות בכתב בלבד
 .15:00בשעה  04.12.18–עד לא יאוחר מיום  04-9956042( לפקס: "מנהל הפרויקט")להלן: 

 .04-9956222באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון:          
במקביל בכתב גם  תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה

 לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.
ל גורם אחר בעירייה, העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כ

 למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
  לא תידון וצירופה למסמכי  1 ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק הסתייגות       4.2

 ההליך עלול להביא לפסילת ההצעה.  

  לעיל  1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק       4.3
  יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב  
 טענות.  

 

. אין לצורך אומדן בלבד ינוה ההליךהיקף השירותים המצוינים במסמכי מובהר בזאת כי  5.1 5
העירייה מתחייבת ליתן ו/או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל או בכל 

ף אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים היק
 בביצוע מתן השירותים.

 מחירי היחידה שינוי בעילה לתביעה ל זוכהרותים, לא תקנה ליהגדלה ו/או הקטנה בהיקף הש      5.2
 העירייה  בהצעתו, או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד שהציע  
 יהיה קטן או גדול מהצפוי.  םהיקפרותים בכלל או אם ילא יירכשו ממנו ששבמידה   
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 הליךתנאים להשתתפות ב 2
 

יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל )להלן: כל זה רשאים להשתתף בהליך  6
 :כל התנאים להלןעומד ב, , במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליךשהינו ("המשתתף"

בשירות הציבורי  מערכת קשר שלוהפעלה באספקה התקנה על המשתתף להיות בעל ניסיון קודם  6.2
 בתוספת מע"מ לפחות. ₪ 100,000האחרונות בהיקף כספי של  חמש השניםבמהלך 

או תו  ETSI -להיות  בעלי תו תקן ארופאי לא כולל הממסר על הטובין שיסופקו על ידי המשתתף 6.3
 ))אבק, עמידות במים וחוזק( או תו תקן מקביל אחר. -IP57תו תקן  , וכן בעליביל אחרתקן מק

ברמה בשירות ותחזוקה שוטפים  העל ידו מצוי שמערכת הקשר המוצעתלהיות מי ל המשתתף ע 6.4
 ספקי המשנה שלוובהתחשב, בין היתר, בהיכרותו את טיב שירותי , ומי שלמיטב ידיעתו גבוהה,

דוע לו על הפסקה מתוכננת של תחזוקתם ו/או אין שום מניעה לאספקת חלקי , לא י)ככל וישנם(
 . תהמוצעהקשר  מערכתחילוף, אביזרים וחומרים הנדרשים לתחזוקת 

  בתוקף. על המשתתף להיות בעל אישור ריתוק משק"י 6.5

לפחות משטח  95%על מכשיר הקשר המוצע על ידי המשתתף להיות בעל טווח קליטה שמכסה  6.6
 וט של עיריית עכו.תחום השיפ

 יצרן של הטובין המוצעים על ידו עם חלפים מקוריים. בעל מעבדתעל המשתתף להיות  6.7

-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  6.8
 .לחוק 1ב' 2ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1976

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.9
 

לא  –הצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת ה 7
 תידון. 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.
 
רייה בנוסח המצורף קירבה לעובד ואו חבר מועצת העיהעדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  8

 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 
 
 

 ההצעה 3
 

 
  הצעת המשתתף.  -אך ורק על גבי מסמך ב'  ועל המשתתף ליתן הצעת     9.1 9

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך  9.2
 המופיעים בהם. כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים

הצעת המשתתף תוגש בעותק אשר ימולא בהדפסה או בעט. הצעות אשר תוגשנה ממולאות  9.3
  ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.לא תידונה.  –בעיפרון 

אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך, ו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי ההליך  9.4
ות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או או כל הסתייג

אשר לדעת ועדת המכרזים של העירייה בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה, למעט הערות 
 .מוסיפות על דרישות המפרט ומשפרות אותו

 

 .במסמכי ההליךר בהתאם לאמוביצוע השירותים הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 10
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. סבירות  11
 ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
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חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת ההליך עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  12.1 12
 בשמו.

 יה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.ה 12.2

( יחתמו מורשי החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי "התאגיד"היה המשתתף תאגיד )להלן:  12.3
 ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד או רו"ח על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 
 המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד. בסיומו של מסמך הצעת

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 12.4

 
על  ש"ח(, שהוצאה  עשר אלף) ₪ 10,000המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  להצעת 13

"ערבות )להלן:  11.03.19 ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
 (.המשתתף"

 
הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  6/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות  

  לא תידון. 7תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 

 . הליךל פי תנאי הבהתחייבויותיו ע
 
 

בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים  14
 המפורטים להלן: 

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 14.1
 , על שם המשתתף.1976

 על ניכוי במקור, על שם המשתתף. אישור 14.2

 .במסגרת המכרזעל ידו לכל הציוד אשר מסופק על שם המציע שרד התקשורת אישור מ 14.3
לעיל, על גבי טופס הממליצים המצורף  6.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 14.4

 .למסמכי ההצעה 1כנספח ב'/

 לעיל. 6.2 פיםתו תקן כדרישת סעיאסמכתא בדבר קיומו של  14.5

 .המשתתףאישור ריתוק משק"י בתוקף על שם  14.6

של הטובין המוצעים על ידו עם חלפים  מעבדת יצרן בעלאסמכתא מטעם היצרן כי המשתתף   14.7
 .מקוריים

אסמכתא ככל וישנה מצד ג' בעל זיקה לתחום הסייבר אודות יכולת הצפנה במכשיר קשר   14.8
 לצורך הערכת איכות בגין מדד זה. -)המוצע( להגנת סייבר מקסימלית 

של עיריית   67/2018אל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישר 14.9
עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים 

ובהתאם לתנאים  ("אישור הביטוחים")להסכם ההתקשרות להלן:  3'/גהמצורף כנספח 
ח ויצורף אליו, כחלק בלתי האישור יהא חתום על ידי חברת הביטו .המפורטים באותו אישור

לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי  .נפרד ממנו, נוסח אישור הביטוחים
,או בנוסח  3'/גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח  .חברת הביטוח

סתייגות מהותית ה ") הסתייגות ביטוחיתלהלן ")הנ"ל בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות 
תביא לפסילת אישור  ,מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה  .הביטוחים
ובין כהסתייגות מהותית,  (שאינה חייבת אישור מראש)מראש, בין כהסתייגות שאיננה מהותית 

ויפרט את מהותה והנוסח  לעיל 4.1נות בבקשה כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף רשאי לפ
 4.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  .החדש המבוקש על ידו

לא תביא לפסילת אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה  לעיל
ים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפ

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת  .שלהם
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר 

ת העירייה בעניין זה סופית החלט .בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף
 .והיא איננה ניתנת לערעור

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד משל 14.10
 מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 
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 4נספח ב'/ –להלן  18מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף  תיהנוללמשתתף המבקש  14.11
 האסמכתאות הנדרשות בו.  חתום על

 –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  14.12
 חתומות על ידי המשתתף.

חתומים  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  14.13
 על ידי המשתתף.

 
 ים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגד

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על המשתתף,  15
 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
המועד האחרון יום מ 90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  16

 להגשת ההצעות בהליך זה.
 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר  17
המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך ו/או 

ורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו אישור מהמסמכים ו/או האיש
 בתנאי הסף של ההליך.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב           
 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 
 

 :אהעירייה  תבחן את ההצעות בהתאם למשקל הב .17

 . (לבחינת איכות ההצעות צוות הערכה)שתקבע על ידי  בגין האיכות  60%  17.1

  .בגין המחיר 40% 17.2
 

 לקבלת הצעות זו ין לראות בהזמנה וא אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה 18.1. 18
    שירותים. להזמין את ה עירייהמשום התחייבות כלשהיא של ה

  ות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות תהא רשאית לדח העירייה   18.2
 ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם  הרצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ  
 מספיקים לפי שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.  

 . ות ההצעה או תנאיהמבחינת מה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 18.3

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 18.4

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה  18.5
 זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.  

תבקש על ידי העירייה השלמת ההצעות, לאחר שתעמודנה בבדיקת עמידתן בתנאי הסף ו/או ת 18.6
קב"ט נציגים:  שלושההמורכב מ צוות הערכהו/או תיקון מסמכיהן הנלווים, תבדקנה ע"י 

 .מנהל מערכות מחשוב בעירייהוהעירייה, מנהל חמ"ל העירייה, 

 . גזבר העירייה או מי מטעמומשקיפים: מנהלנית אגף ביטחון,  18.7

 התאם לשיקול דעתה.העירייה רשאית לשנות את הרכב צוות ההערכה ב 18.8
    רשאים לבקר במשרדי המציעים ובמסגרות אחרות המופעלות על ידם, הכל יהיו  הצוותברי ח 18.9

 לפי שיקול דעתם המוחלט ולצורך גיבוש הערכתם ביחס להצעות שיוגשו.
מציעים שהצעתם תמצא עומדת בתנאי הסף יידרשו לערוך עבור צוות ההערכה תצוגת תכלית  18.8

 .אבני דרך לביצוע תהצג, תוך ר המוצע על ידי המציעשל מכשיר הקש
מליץ לועדת המכרזים של העירייה ינקד את ההצעות בהתאם להערכתן על ידה וי צוות ההערכה  18.9 

פי -ועללהלן  18.10בסעיף פי אמות המידה הקבועות -לזכייה על על המציעים המומלצים
   .מסמכי ההצעות
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בהתבסס על ו מציעים שהצעתם תמצא עומדת בתנאי הסףביחס ל עשההערכת איכות ההצעה ת 18.10
פרטים אודות המוקד הטכני  ,, תוכן תצהיר ניסיון המציעהמלצות המציעמ שיתקבלו ממצאים

של צוות ההערכה מתצוגת בלתי אמצעית התרשמות וסניף השירות כמתואר בכתב ההצעה, 
אסמכתא ככל וישנה  ,יצועאבני דרך לב, הצגת על ידי המציע  מכשיר הקשר המוצע של תכלית

מצד ג' בעל זיקה לתחום הסייבר אודות יכולת הצפנה במכשיר קשר )המוצע( להגנת סייבר 
ובהתאם  ההצעה,מסמכי אופן הגשת  לצורך הערכת איכות בגין מדד זה, -מקסימלית 

 לפרמטרים הבאים והמשקולות הבאים שלצידם:
 

 (,20%)איכות שמע ואיכות קליטה של מכשיר הקשר המוצע  -
קירבה גאוגרפית של סניף  -תחזוקה ותיקון ו מוקד טכני, שירותי ואיכות זמינות -

 (,25%המציע לבניין העירייה ) מטעםשירות 
)על פי אסמכתא  (10%יכולת הצפנה במכשיר קשר להגנת סייבר מקסימלית ) -

 , מצד ג' בעל זיקה לתחום הסייבר(
 (,20%)מערכות קשר רבות ערוצים ניסיון המציע בהקמת  -
והתאמת המציע למתן השירותים, בשים לב  ניסיון המציע בתחום נשוא המכרז -

זהות הממליצים, כאשר ככלל המלצה ולהיקף ומורכבות השירותים הנדרשים, 
גוף  ציבורי )שאינו בטחוני( ממגוף בטחוני של המדינה תהא עדיפה על המלצה 

 (,10%)או גוף פרטי 
   (15%) ויכולותיו המציעתרשמות כללית של צוות ההערכה מה -

 
 חלש. ניתן לתת כל ציון שביניהם. - 1מצוין ,  - 10
 

   היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 19.1 19
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי,  4%המשתתף המקומי בשיעור של עד 

את בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק היא ההצעה הזולה והזוכה וז
את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו 

 כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  19.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  19.2
עסק עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"   א.19.2

ו )ככל מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסומשלם בגין   פעיל 
 תושבי העיר.שמועסקים עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגידב ב.19.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה        ארנונה

  על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את  19.2.3
 למסמכי הליך זה. 4ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח המסמכים הנדרשים              

 

שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי  במכתב/או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 20
 ההליך.

 
  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 21
 

 

 מחויבויות הזוכה .א
 

 עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג'  3על הזוכה יהא להמציא     22.1 22
 ל הודעה על זכייתו.מהמועד בו קיבימי עבודה  5ההליך, על כל נספחיו וזאת תוך למסמכי            

   2נספח ג'/כאשר יצורף קיום ביטוחים,  אישור ,להמציא לעירייהיהא לערוך ביטוח ול הזוכה ע  22.2
   ימים  5על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך בחתימות מקוריות , כשהוא חתום לחוזה ההתקשרות  
 ישורה של העירייה.יובהר כי אישור הביטוחים, כפוף לא מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.  

צמודה למדד  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:   22.3
מערך חוזה ההתקשרות  10%עור יבשההתקשרות,  , להבטחת קיום תנאי חוזההמחירים לצרכן

יום מהיום  90עד פה שתוק לחוזה ההתקשרות 1ג'/כנספח בנוסח המצורף עמו )כולל מע"מ( 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 5וזאת תוך שנקבע לתום ביצוע השירותים 
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 על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כמפורט להלן:     23.1 .23

 לפחות מהעובדים שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו. 30%  23.1.1
 שיועסקו בביצוע השירותים יהיו תושבי העיר עכו. לפחות מהעובדים 30% 23.1.2
מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע השירותים ירכשו, ככל הניתן,  30% 23.1.3

 מתושבי העיר עכו.
 

 אחד מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  23.2

      עסק פעיל עכו או מי שמנהל בעיר כו עבאם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  23.2.1
 ו )ככל  מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסומשלם בגין           
 תושבי העיר.שמועסקים עובדים( הינם           

 והוא משלם בגין משרד זה   עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 23.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות ירייה ארנונה לע          

 

  שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ    24.1 .24
 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.           

  ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 24.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף  שירותיםבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ההבנקאית ש

 שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
 

 

 מסמכי ההליך .ב
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .25
, כלשהו שימוש הםלכל אדם אחר רשות לעשות בתתף ו/או משואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 .נ.,א.ג

 הצעת המשתתף
    

 ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ____________________________________ הח"מ
 צהירים ומסכימים בזה כדלקמן:מ ___________________

 
הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי הליך הצעות  .1

ההסכם וכל המסמכים ,השירותים"(להלן: "עיריית עכו ) מערכת קשר, – 106/2013מחיר 
תתפים בהליך זה, והצעתנו זו שכל הנדרש מאת המ המפורטים במסמכי ההליך, והבנו את

 ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.
 
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 טופס מילוי ממליצים; – 1נספח ב'/
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 2נספח ב'/                     

 ;קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההעדר הצהרה בדבר  - 3נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי. –4נספח ב'/

 ספחיו: על נ ע"י הקבלן העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(; – 1ג'/נספח              
 אישור ביטוחים; - 2נספח ג'/             

 מפרט מיוחד; - 3/'נספח ג
 

 ננו מצהירים:ה  .2
של  1______________________ -ים מורשים / אחר משווק /סוכנים  ו יצרנים /הננכי  2.1

 .זה הליךבהתקנה ולאספקה  נועל ידים המוצע השירותים
דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.2

כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי 
 ההליך או איזה מקרב מסמכי ההליך ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.

כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין  נושנרשם בהצעתהמחיר כפי כי  2.3
, תשלום מיסים, מכסים, היטלים, אגרות, לרבות רווח במתן השירותיםוסוג הכרוכות 

 קבלני.
ביצוע ידע לשם הי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.4

 שוא ההליך.השירותים נ

שת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר בהליך כי הצעה זאת מוג 2.5
 זה. 

חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות, בהסכם ובנספחיו ובכל אכי מילאנו  2.6
 מסמכי ההליך האחרים.

 

 7ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .3
חתום על לדע לנו על זכייתנו בהליך, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה  רשאית ימים מיום שיו

 סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את ההליך, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.הה

 

עובד  ושאינעובד עירייה ובין  שהינובין  כל נציג שיקבע על ידי העירייהידוע לנו ואנו מסכימים כי  .4
בכל הדרישות  יםעומד בוצעושהשירותים אם , ביצוע השירותיםיט במועד ק ויחלועירייה, יבדה

 והחלטתו תחייב אותנו ואנו נפעל לפיה. הליךהמפורטות במסמכי ה
 

 

                                                           
 מחק את המיותר 1
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 :ננו מתחייביםה .5

בטבלת  למלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת הליך זה תמורת הסכומים המפורטים 5.1
 המחירים שלהלן.

והתנאים הכלולים במסמכי ההליך ללא כל  לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות 5.2
 הסתייגות.

 
 ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:ה .6

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   6.1
 על שם המשתתף., 1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 6.2
לעיל, על גבי טופס הממליצים המצורף  16.ף ם כדרישת סעיהמלצות המוכיחות ניסיון קוד 6.3

 למסמכי ההצעה. 1כנספח ב'/

 להזמנה להציע הצעות. 6.3 -ו 6.2 פיםכדרישת סעי תו תקן 6.4
בנוסח  להזמנה להציע הצעות 6.4תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף           

 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח המצורף 
הצהרה חתומה על ידנו בדבר העדר קרבה ריתוק משק"י בתוקף על שם המשתתף.אישור  6.5

 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף 

מעבדת יצרן של הטובין המוצעים על ידו עם  בעלאסמכתא מטעם היצרן כי המשתתף     6.7
 .חלפים מקוריים

ה לתחום הסייבר אודות יכולת הצפנה במכשיר קשר אסמכתא ככל וישנה מצד ג' בעל זיק 6.8
 לצורך הערכת איכות בגין מדד זה. -)המוצע( להגנת סייבר מקסימלית 

 הליך הצעות מחירהיה ויזכה המשתתף ב אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי 6.9
פוליסות הביטוח של עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל  106/2013
 להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  2/'פח גנסכמפורט ב
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מחתום על ידי חברת הביטוח והאישור 

 להסכם ההתקשרות. 2/'נספח ג –הביטוחים 
 רף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.וצמלחילופין 

ותדפיס עדכני  ור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדיןאיש -תתף שהינו תאגיד משל 6.10
 מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד. 

להזמנה להציע  18הנות מהעדפת משתתף מקומי כמוסבר בסעיף ילמשתתף המבקש ל 6.11
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  4נספח ב'/ –  הצעות

חתומות על  –כאלה  היובקשות ההבהרה, ככל שכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או ל 6.12
 ידי המשתתף.

 .למסמכי המכרז 7בנוסח שצורף כנספח ב'/ ₪ 10,000ערבות משתתף על סך  6.13

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 6.14
 חתומים על ידי המשתתף.

 
 יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.כשהם מאוגדים  דלעיל מוגשיםהמסמכים  כלהערה: 

 
המזמין שומר כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  .7

ו/או  הצעהלעצמו הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה
 לשנות את המסמכים הקיימים.

 

 לבצע את הננו מתחייבים , לעיל במתן הצעתנו זו לקחנו בחשבון את כל האמורלאחר ש         .8
 :הלןסכום שלה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורתהשירותים          
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 נושא מס'
 מחיר יחידה דגם ויצרן*

כולל  בש"ח 
 מע"מ

סה"כ כמות 
 מוצעת

מחיר סה"כ 
לכמות בש"ח 

 כולל מע"מ

1. 

, כולל  UHFמכשיר נישא מדגם 
, עם BTמובנה,  GPSגה , תצו

 התממשקות  למערכת קיימת,
כולל תצוגה, סוללת ליתיום, 

 מטען ביתי, אנטנה, ומנשא

______  

34  

2. 
רישיון הפעלה למערכת ממסר 

 CAPבתצורת 
 

______ 
 

2  

3. 
ממסר אלחוטי כולל דופלקסר 

מתאים כולל סוללת גיבוי 
  התממשקות למערכת קיימת

 
______ 

 
1  

4. 

   
קיים אל חדר  עתקת ממסרה

 התקשורת במקלט העירייה.
 

התקנת )קיים וחדש (כולל 
והארכת  כבלים  ממסר חדש 

נדרשים והתקנתם בארון 
 תקשורת של העירייה.

 

 
- 

 

  קומפ'

התקנה ותוספת אנטנה במידת  
 הצורך.

_______  1  

צריבת הציוד הקיים והתאמתו   5
 למערכת החדשה

-  36  

מויה )שב"כ מערכת ראש ס .5
 מקורי(+ מעד

 
______ 

 34  

רישיון שימוש תדר ממסר       .6
 למשרד התקשורת

 
- 

  שנתי 

 

שרות וביטוח מלא בשטח  
לשלוש שנים מיום הרכישה 

 למערכת הממסרים
 

-  

  שנים 3

 :            ___________סה"כ עלות כולל מע"מ+רישיון תדר   .7
 

 .וצע והיצרן של הדגם*יש למלא שם דגם של הטובין המ
 

 לרבות ,מיום תחילת הפעלת המערכת שלוש שניםשל אחריות  כוללת דלעילהצעת המחיר  8.2   

 : נזק,שבר,קורוזיה וכדומה.כלולתאשר  ,הנלווה  הציוד
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 ,צריבה של המכשירים הקיימים ברשות העירייה לתדר החדש כוללתדלעיל הצעת המחיר  8.3              

חלופי למכשירים הדרושים   מכשירלרבות אספקת  השירותים,ה שוטפת של אחזקה ותחזוק

 והשירות השנתי.אחריות הוזאת במסגרת  לתיקון

ופועל  וצע על ידנו הקרוב ביותר לעיריית עכו נמצא ב ____________המסניף השירות   8.4

 .בימים ________ בין השעות___________

צור קשר בטלפון ___________ או מוקד טכני מטעמנו איתו ניתן לי 8.5

  במייל/פקס__________ פועל בימים ____________ בין השעות _________.

סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על ינו בעלי הידע, הנא ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה  .9
כמויות ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים וב .בהצעתנו זו יםהכלול השירותיםמנת לבצע את 

, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע הדרושים( את כל הציוד
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים  שירותיםולהשלים את ה

הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על 
 .הקבלן

 

 90קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין מים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנוו מסכיאנ .10
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה)תשעים( יום מ

ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או 
נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך,  בגיןימים את המזמין,  7נו זו, נפצה תוך לא נקיים התחייבות

וזאת מבלי לגרוע  מסכום הצעתנו זו, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש 10% -בסכום השווה ל
 בזכות המזמין לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום זה.

 המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת. המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות
 

 :אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים .11

למסמכי  כמסמך ג'בנוסחו המצ"ב הסכם העתקים חתומים של ה 3המציא למזמין ל 11.1
ימי עבודה מיום שיודע לנו  5תוך  , כמפורט לעיל,המסמכים המצורפים אליועל כל ההצעה 

 על זכייתנו בהליך.

ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על זכייתנו  5ין לאישורו, תוך לערוך ביטוח ולהמציא למזמ 11.2
, כשהוא חתום על ידי לחוזה ההתקשרות 2/'נספח גכאישור ביטוחים אשר יצורף  בהליך,

 חברת ביטוח ישראלית.
, להבטחת קיום צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  11.3

 ההתקשרות לחוזה 1ג'/כנספח בנוסח המצורף  10%של  בשיעורתנאי חוזה ההתקשרות, 
  .שנקבע לתום ביצוע השירותים יום מהיום 90עד שתוקפה 

 
 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .12
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו  12.1

רת כלשהי, ואנו מתחייבים לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אח
 .בלבד למטרה זו להשתמש בהם

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  12.2
או או לבצען לשיעורין, , שירותיםאיזה הצעה שהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מה

פי שיקול דעתו המוחלט, ואנו כלל לביצוע, הכל ל ןבין מספר מציעים, או לא למסר ןלפצל
 כל טענה בקשר לכך. מוותרים בזאת על

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין  12.3
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים  הלהביא בחשבון כל גורם ושיקול שירא

 או לטעון טענות נגדם.כלשהם לגבי שיקוליו, לערער על השיקולים האמורים 

מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא  ואנ 12.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו  וו/או שליחי ואו נגד מי מנציגי המזמיןנגד 

ין יבענ שהמזמין יקבלעבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 ו/או בקשר להליכי הדיון בהצעות. שירותיםה ביצוע

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול  12.5
 דעתו, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.
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תיחשב ההנחה מהסך הכולל של  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  12.6
ההצעה לפני הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת 

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של  -סכום בלבד בהנחה כללית שצוינה 
 ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

 
 

בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על הצעתנו זו מוגשת אך ורק  אנו מצהירים בזה כי .13
ידנו( או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה 

 במקרה של שותפות או תאגיד(. -של עו"ד או רו"ח 

 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  .14
 
 

 _____________________________ הקבלן : שם

 _______________________:_ח.פ/ע"רת.ז./

 ________________________________________כתובת הקבלן, כולל מיקוד:_______

 ___________________מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 ________תאריך:__________________________חתימת הקבלן וחותמתו: _________

 
 

 אישור עו"ד
ת כי ביום אני הח"מ ___________________________ עו"ד, מ.ר. ___________ מאשר/ת בזא

_________ הופיעו בפני  ה"ה ___________________________ )שמות מלאים(  נושאי 
( "המשתתף"ת"ז__________________וכי הינם מורשי החתימה מטעם _________________ )להלן: 

הרשאים ומוסמכים להתחייב בשם המשתתף בחתימתם דלעיל, ובצירוף חותמת המשתתף, ולאחר שהבינו את 
 תוכן ומשמעות התחייבותם והצהרתם לעיל, חתמו בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.

___________ 

חתימה 

   וחותמת   

 דין -עורך



  67/2018מכרז זוטא 
 מערכת קשר

 
 1/'נספח ב

 

13 
 

 תאריך: _________                                       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 טופס המלצה למשתתףהנדון: 

 
 ______________________________________________________: _______שם הפרויקט

 :תיאור קצר של הפרויקט

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 __________________________________: קטבפרוי הוהותקנ השסופקמערכת הקשר  סוג

 ____________________________: ______________בפרויקט מכשירי קשר שסופקומספר 

 היקף ההתקשרות בש"ח: _____________________________

 :_____________________והתקנת מערכת הקשרמועד השלמת אספקת 

 :________________עמד/לא עמד בלו"ז

 ספר ערוצים שהוקמו במסגרת הפרויקט : ___________________________________מ

 ?אצל המזמין האם הוקמו בפרויקט ערוצים נוספים נוסף לערוצי קשר שהיו קיימים כבר

 ] הקף בעיגול [   כן             לא

במידה וכן, כמות הקמת ערוצים נוספת במסגרת הפרויקט: 

_____________________________________________ 

 סוג ותקופת האחריות לטובין שניתנה:__________________

 הערות נוספות:_____________________________________________________.

 :_______________________________________________________________שם המזמין

 __________________________________:___________________________כתובת המזמין

 טלפון:________________________

 נייד:_________________________

 

 שם נציג המזמין בפרויקט:____________________________________________________

 כתובת:__________________________________________________________________

 _____________________טלפון:___

 נייד:_________________________

  
 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל

 
 אני הח"מ __________________________________ מאשר בזאת כי הקבלן: ____________

ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה נכון הוא. להלן התרשמותי 

 הוא הציון הטוב ביותר(: 10, כאשר 10 – 1ן )במדדים של מהקבל

  :_____________;איכות השמע ואיכות הקליטה במכשירי הקשר

  :_______________;, תחזוקה ותיקוןמוקד טכני שירותי וזמינות טיב

 
_תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:________________
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 _______: ______ריךתא

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2' עהצהרה בדבר קיום הוראות סהנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 
לחוק עסקאות גופים  'ב2לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' המשתתף בהליך זה, 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 
 ו בשם התאגיד. הצהרה ז

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

 
 

 ________________המשתתף: שם
  

 _____________*שם נותן התצהיר: 
 

 :_____________מספר ת.ז. / ח.פ.
 

  
 ______________*מס' תעודת זהות:

 _____חתימת המשתתף: _______
 

 ___*חתימת נותן התצהיר: ________ 
 

 
 
 

 אישור עו"ד

 

אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
 "(. המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  .2
ף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתת

 *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3

במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ 
___________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי נושא ת.ז. ___

 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
 

     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף   *
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 תאריך: _________
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר ון: הנד
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי  1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

ל עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא ע
בן זוג, הורה, בן או  -זה, "קרוב"  ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 בת, אח או אחות."
 

כ 1.2
    )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12לל 

 ע: המקומיות הקוב
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 "()ב((.1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  "פקיד
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 

או מי  ואף לא  שותףאח או אחות ה, בן או בת, בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הור 2.1
 שאני לו סוכן.

   אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו     2.2
 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 העובד ברשות. סוכנו, מי שאניאין לי בן זוג, שותף או  2.3
 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4

 

( לפקודת העיריות, 3א') 122אות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהור 5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 
 

 תתף: __________________   שם המשתתף: ___________________      חתימת המש
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 תאריך: ________         לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 עסקי בעיר.מגורי או  שובר ארנונה משולם המעיד על מקוםא.   –ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר)ככל שמועסקים עובדים(  

 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 

____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 

 "(. המשתתף___________)להלן: "___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
הנהלת המשתתף.  לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות

 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. סבור שביקורתי
 

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת          

 המשתתף.

 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 
 

____________________________ 
 מקומי מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתףי  .1
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5ספח ב'/נ  
 

                                                               כבודל
 עיריית עכו

 35ויצמן 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 תצהיר וכתב התחייבות

 
 

אני הח"מ __________ נושא ת.ז _____________, נושא במשרת ב________________ 
וזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא "( במכרז שבנדון, לאחר שההמשתתף)להלן:"

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 לאחר שבחן את טווח הקליטה הקיים של מכשיר הקשר המוצע על ידו והמרחק המשתתף מצהיר .1
בעל טווח  כי מכשיר הקשר המוצע על ידי המשתתף ,המינימלי הנדרש לכיסוי כמתואר בסיפת סעיף זה

 לפחות משטח תחום השיפוט של עיריית עכו. 95%קליטה שמכסה 
וכי , גבוההברמה בשירות ותחזוקה שוטפים  מערכת הקשר המוצעת על ידו מצויה המשתתף מצהיר כי   .2

, לא ידוע )ככל וישנם( ספקי המשנה שלו, ובהתחשב, בין היתר, בהיכרותו את טיב שירותי למיטב ידיעתו
תוכננת של תחזוקתם ו/או אין שום מניעה לאספקת חלקי חילוף, אביזרים וחומרים לו על הפסקה מ

 הנדרשים לתחזוקת מערכת הקשר המוצעת. 
עומדים בהוראות חוק עסקאות גופים  לחוק( 'ב2בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף המשתתף או    .3

 לחוק. ב'2סעיף  , לרבות בהוראות  1976-התשל"וציבוריים, 
יקיים את כל חובותיו  במסגרת מתן השירותיםכזוכה במכרז המשתתף מתחייב כי המשתתף רז היה ויוכ    .4

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על  בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה,
 . המשתתף כמעסיק וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות

ו מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז ידוע למשתתף שאם לא תתקיים התחייבותנו זו , כולה א .5
והחוזה והעירייה תהא רשאית  לבטל את זכייתנו במכרז , בלא שתידרש ליתן התראה  על כך וכן תהא 
רשאית בין היתר ולא רק , לחלט את הערבות הבנקאית , כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, להתקשר עם 

יב אותנו בכל העלויות וההצעות הכרוכות בעקבות ההפרה גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחי
 ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת התחייבות זו.  

 
       __________     ______________  ____________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף  מורשה  חתימת     תאריך 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור עו"ד
 

  :אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן
 (. "חברה"ה

 טה ו/או בעל הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השלי
______________  חברהוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה בחברההמניות העיקרי ו/או מנהל 

 ח.פ. _______________.
  ,הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד

______ נושא במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _________________
ת.ז. _______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
          
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 6נספח ב'/

 תצהיר
 

___________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

במכרז זוטא ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 .מערכת קשר –של עיריית עכו  67/18

  
חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  ני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעא .2

 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 

 במשבצת המתאימה:  Xלסמן נדרש  עובדים או יותר 100שהמציע מעסיק במקרה 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לשם , לחוק שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

 רד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של מש

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 
להעביר העתק  בשם המציע מתחייבוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני לח 9ככל שהוראות סעיף  .3

ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז
 ההתקשרות.

 

        _______________ 

 חתימת המצהיר           

 אישור עורך הדין

 

עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר  אני הח"מ _____________________,

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 בועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. צפוי/ה לעונשים הק

____________________ ____________________    ___________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתן: הנדו

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שתתפות המשתתף הש"ח( וזאת בקשר עם  עשר אלף) ₪ 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 מערכת קשר – 67/2018 זוטאמכרז ב
 , צמוד למדד המחירים לבניה בשיעורלסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד 

המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  לבין 2018 אוקטוברעבור חודש ההתייקרות בין המדד שפורסם 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  14תוך  סכום הערבות,

שהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כל
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 בכלל. 11.03.19קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 11.03.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 זו בטלה ומבוטלת. ערבותינו  11.03.19יוםלאחר 

 
 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות 

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            



  67/2018מכרז זוטא 
 מערכת קשר

 
 4נספח ב'/

 

 

20 
 

  8נספח ב'/
 

 תצהיר אודות ניסיון המציע במתן השירותים

 
 
 
 

 אני הח"מ ______________________, ת.ז. ______________, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
עבור מערכת קשר  ואחזקה שלהפעלה  ,התקנה ,הלאספק (67/2018 )מכרז זוטא.למשתתף בהליך זה  1

_____ ניסיון קודם רלוונטי _______________________, ת.ז/ח.פ _________עיריית עכו 
 כמפורט להלן:

 מצורף להצעתי זו טבלה חתומה על ידי המשתתף בחתימה וחותמת והמסומנת
, הכוללת פירוט ביחס לכלל הנושאים ] יש למלא בהתאם לסימון הניתן[_____________________

 הפרויקטים כמפורט בטבלה : להלן, בה ביצעתי את
 

 א. הסבר על מהות הפרויקט
 עלות הפרויקט   ב

 ד. סוג העבודה 
 .הפרויקט, בדגש לכמות הקמת ערוצים נוספת ה. מורכבות 

 ז. שנת התחלה
 ח. שנת סיום

 ט. פרטי מזמין העבודה
 
 פרוייקטים לפי סדר ביצוע 5יש לפרט לפחות על ]

 [כרונולוגי הפוך, מהאחרון לראשון
 

 ____________________תפקידי במשתתף ____________________________________ .2
 החל משנת _______________.

 טלפון: ________________, נייד: __________________.
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי, על פרטי הטבלה מטעמי, אמת. 3
 

_______ _____________ 
 תאריך חתימה וחותמת

 
 אישור עו"ד

 
 של המשתתף מאשר בזה כי חתימתו/ם שלאני הח"מ _________________________ עו"ד 

 ________________ ת.ז. -_______________________ ת.ז. __________________ ו
 _________________ המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של המשתתף, וכי הנ"ל חתם/מו על

 טופס הצעה זו בפני.
 

 תאריך: _____________ חותמת עוה"ד + חתימתו
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 מערכת קשר, עכו ם הסכ

 

 

 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 

 עיריית עכו  בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     

 04-9578788, פקס':  04-9578873טל':     

 ("העירייה")להלן:     

 מצד אחד;                                                      

 

 _______, ח.פ._______   לבין: 

 ___________חוב: מר    

  _________פקס:  _________,טל':     

                                           "(הקבלן)להלן: "    

 ;מצד שני          

 

רכישת  מערכת ממסר ל( "ההליך"להלן: ) 67/2018 זוטאמכרז ב ההינו הזוכ והקבלן    הואיל:

 ;ומכשירי קשר

 

 שיונות אספקה והתקנהיומערכת ממסר כולל ר מכשירי קשר להזמין מהספקוברצון העירייה    והואיל:

 ;"(השירותים)להלן:" בהתאם לתנאי ההליך

 

והספק מעוניין לספק את השירותים לעירייה והכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובכפוף    והואיל:

 להוראות הסכם זה.

 

 

 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 בוא, נספחים ופרשנות מ .א

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2
 

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות  .3
 הסכם זה.
לן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות גילה הקב

 פעולה.

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .4
 מערכת קשר. – 67/2018 מכרז זוטאהליך                       -" ההליך"  

 בה יפורט הציוד  מטעם העירייההזמנה חתומה על ידי מורשי החתימה        -"הזמנה"   

 הקבלן, סוג הציוד המוזמן, כמותו והאתר אליו מתבקש המוזמן מאת                                           

 הקבלן לספק את הציוד.                                          
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  ולמפרט  לתנאי הסכם זה ן בהתאםמערכת קשר על ידי הקבל שירותי הפעלת                 -""השירותים

 השירותים כוללים אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקה שוטפת של     המיוחד.                                          

 מערכת הקשר ו/ או הציוד ו/או הכלים והחומרים הדרושים לשם ביצוע                                           

 השירותים הנדרשים בהסכם זה ובמפרט המיוחד.                                          

לסטטיסטיקה   המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזיתמדד        - המדד""   

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.

וכמדד הקובע המדד הידוע בעת  2018אוקטובר כמדד בסיס ישמש מדד 

 התשלום.

ולרבות כל שיפור ו/או תוספת  להסכם זה 3/'נספח גבכמפורט מיוחד מפרט        -פרט המיוחד" "המ

 שהוצעה על ידי הקבלן בהצעתו במסגרת ההליך.

 .החלקיםו כל המכלולים לרבות  מיוחד,במפרט ה כאמור מערכת קשר   -"הציוד" 

    כל הציוד ל"ציוד" הכוונה היא  ם בו נאמר בהסכם זהויובהר, בכל מקו                                             

 הובלתו והתקנתו.אשר יוזמן מהקבלן מכוח הסכם זה, לרבות                                              

על ידי   שירותיםהואחזקת אספקת התקנת עובדי הקבלן שיועסקו במסגרת        - "העובדים"

 הסכם זה. הקבלן מכוח הוראות

 .עיריית עכו        - "העירייה"

 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.   - "הקבלן"
  מצב חירום אשר הוכרז ככזה ע"י רשויות המדינה.                    -"זמן חירום"

 אדם      או כל  ביטחון, פיקוח ושירותי חירוםמנהל אגף  – סולטן אבו נימרמר         - "נציג העירייה"

 העירייה לקבלן כנציגה בהודעה בכתב. עליו הודיעה  אחר 

 תקופת האחריות המלאה שתינתן ע"י הקבלן לשירותים מכוח הוראות               -"תקופת האחריות"

 הסכם זה.                                     

 

 

 ואופן מתן השירותיםמטרת ההסכם  .ב

 

 ם בהתאם למפרט המיוחד ותנאי הסכם זה.לבצע את השירותימתחייב הקבלן     5.1 .5
ציוד חלופי לציוד לרבות אספקת  הציוד,אחזקה ותחזוקה שוטפת של השירותים כוללים  5.2

    נדרש לתיקון.ש

השירותים, לתדרך, ליידע  קבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצועה 5.3
ירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין תפקידם תוך שמ שיבצעו כך ,ועובדיולהנחות את 

 והפעולות על פי חוזה זה. הרלוונטי למתן השירותים
 תקינים ובטיחותיים.שתמש בכלים י השירותיםלשם ביצוע הקבלן מתחייב כי  5.4

 
תוכן ע"י ממונה ו/או יועץ לביצוע השירותים, אשר  הקבלן מתחייב לנהל תוכנית בטיחות 5.5

  בטיחות ולפעול על פיה.
ממועד חתימת הסכם זה ו/ ימים  7יעביר העתק תוכנית הבטיחות לידי העירייה תוך  הקבלן

  או ממועד מתן הנחיות היועץ לפי המאוחר מבין השניים.
לא יחל הקבלן ביצוע השירותים בטרם העברת תוכנית הבטיחות לידי העירייה ואישורה על  5.6

  .םביא לעצירתבניגוד לאמור לעיל ת ביצוע השירותיםהתחלת ידי העירייה. 

תקנות בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים בדייקנות ובהקפדה ראויה את הוראות  5.7
 .2007-בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זהבטיחות 

 
 

 ממועד יום  30תוך  להסכם, 8להשלים את אספקת הציוד, כאמור בסעיף מתחייב  קבלןה     6.1 .6
 חתימת ההסכם.                   

 הנדרשים אישורהלאחר כל תהליכי  לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד  לספק את הציודתחייב מ קבלןה 6.2

 כשהם מוכנים לשימוש. על פי כל דין,
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 ציוד יסופק לעירייה בכל אתר/ים עליו/עליהם יורה נציג העירייה בתחומי העיר עכו. ה 6.3

 ונקי מכל פגם ו/או מום. םל, שןתקיחדש,  ואלעירייה כשהציוד יסופק ה 6.4
במידה  וישנה או תחול חובת תשלום אגרה פרטנית בגין הפעלת הציוד המוזמן על פי כי  מובהר 6.5

 הסכם זה, העירייה תישא בתשלום אגרה זו.
 

 
לעיל, ישלם הקבלן לעירייה פיצוי  6.1באספקת הציוד לעירייה מעבר למועד הקבוע בסעיף בגין איחור  .7

ין שבוע האיחור הראשון או חלק ממנו ובנוסף )חמשת אלפים ש"ח( בג ₪ 5,000קבוע ומוערך מראש בסך 

מסך כל התמורה בגין כל שבוע איחור נוסף מעבר לשבוע האיחור  אחוז(חצי ) 0.5%בשיעור של פיצוי 

 . סכום זה יהיה צמוד למדד ."(הפיצוייםהראשון ) להלן :"
ל הליקויים כאמור משמעותה השלמת האספקה ותיקון כ ,למען הסר ספק, יובהר כי אספקת הציוד בסעיף זה

 להסכם.  8.5בסעיף 

  
 

 קבלת הציוד  .8
 בסמוך למועד אספקת הציוד יבדוק נציג העירייה את הציוד לצורך קבלתו.  8.1
במעמד האספקה ולאחר בדיקת הציוד כאמור, יירשם פרוטוקול שייחתם על ידי נציג  8.2

 העירייה ועל ידי נציג מוסמך מטעם הקבלן,  בו יירשמו פרטים כדלקמן:  
ירשם  -אם האספקה הינה לשביעות רצונו של נציג העירייה  -בלת הציוד ק 8.2.1

 (."הקבלה"בפרוטוקול קבלת הציוד על ידי העירייה )להלן: 
 אם האספקה אינה לשביעות רצונו של נציג העירייה.   -אי קבלת הציוד  8.2.2

ירשום  אם נציג העירייה סבור כי קיים פגם/ליקוי שאינו מהותי בציוד 8.2.2.1
 בפרוטוקול:

 ירוט הפגמים והליקויים הנדרשים לתיקון לצורך קבלת הציוד  )להלן: פ
 (."התיקונים"

  השארת הציוד בעירייה לפני ביצוע התיקונים כנגד התחייבות של
הקבלן בכתב לבצע ולהשלים את התיקונים לשביעות רצונו של נציג 

 העירייה.
 .התקופה המוקצבת לקבלן לביצוע התיקונים 
  לקבלת  הציוד.  המועד  החדש  שיקבע 

אם נציג העירייה סבור כי קיים פגם/ליקוי מהותי בציוד ירשום  8.2.2.2
 בפרוטוקול:

  :פירוט הפגמים והליקויים הנדרשים לתיקון לצורך קבלת הציוד  )להלן
 (."התיקונים המהותיים"

 .החזרת הציוד לקבלן לביצוע התיקונים המהותיים 

 ים.התקופה המוקצבת לקבלן לביצוע התיקונים המהותי 
 .המועד  החדש  שיקבע  לקבלת הציוד 

לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ו/או על פי כל  2אין באמור בס"ק  8.3
 דין.

לעיל נתונה לנציג העירייה בלבד ולקבלן  2הסמכות לקבוע התיקונים הנדרשים כאמור בס"ק  8.4
ובלבד שהחלטת  רייה בשל כךלא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד העי

 .נציג העירייה תהיה סבירה בנסיבות העניין
לכזה שנתקבל על ידי העירייה החל ממועד קבלתו הסופית על ידי העירייה,  הציוד יחשב 8.5

 לאחר תיקון כל הליקויים ומועד זה מהווה את מועד תחילת תקופת האחריות.   
לן מהתחייבויותיו לפי תנאי ההליך קבלת הציוד על ידי העירייה אינה משחררת את הקב 8.6

 ותנאי הסכם זה ונספחיו.
 

 אי ביצוע תיקונים .9
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לעיל,  8לא ביצע הקבלן תיקון מהתיקונים או התיקונים המהותיים בהתאם להוראות סעיף  9.1
תוך המועד שנקבע לשם כך בפרוטוקול הקבלה רשאית העירייה לפעול בכל אחת מן הדרכים 

, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב לתיקון הנדרש לעדישלהלן,  על פי שיקול דעתה הב
 :ימים 5בתוך 

לבצע את התיקון על חשבונה ולנכות מסכום החשבון הסופי את מחיר התיקון,  9.1.1
 דמי טיפול והוצאות כלליות. 10%בתוספת 

לנכות מהחשבון הסופי את אותם סכומים השווים לדעתה לירידת ערך הציוד  9.1.2
ונים שנעשו או צריכים היו להיעשות. ערך הסכומים שנמסר לידיה, כתוצאה מהתיק

 של נציג העירייה. מסור לקביעתו ולשיקול דעתו
 

, אין משום שחרור הקבלן בהסכם זהבתשלום הפיצויים או קיזוז ע"י העירייה, כקבוע  9.2
לעיל, או מכל  8מהתחייבויותיו לתקן את הציוד תוך המועד המצוין בפרוטוקול כקבוע בסעיף 

 אחרת על פי ההסכם.התחייבות 
במקרה שיוכח על ידי הקבלן, ו/ או כל פיצוי אחר מכל סוג שהוא לא יחולו על הקבלן פיצוים          

מאסון מגורמים הקשורים בעירייה ו/ או מי מטעמה, או כי האיחור באספקת הציוד נובע 
או שביתה טבע, שעת חירום שהוכרזה על ידי הממשלה, שביתות או השבתות של נמלי ים, ו/

במשרד הרישוי. כל סיבה ו/או שביתה ו/או השבתה שאיננה מצוינת במפורש בסעיף זה, לא 
 תתקבל.    

 

 תקופת האחריות .ד
 

כמפורט במפרט המיוחד וכמפורט  לציוד למשך שנה הקבלן מתחייב להעניק אחריות מלאה 10.1 .10
 להלן:
ד והחלקים, החומרים, הציולטיב במהלך תקופת האחריות יהיה הקבלן אחראי  10.1.1

למעט נזק תאונתי ו/או נזק ויתקן כל נזק, ליקוי, פגם, שבר או תקלה שיתגלה בהם, 
 .ו/ או ברשלנות על ידי העירייה או מי מטעמה שיגרם בזדון

 12-14סעיפים  על ביצוע השירותים במהלך תקופת האחריות יחולו הוראות 10.1.2
 בהתאמה.

ורה נוספת כלשהי בגין השירותים למען הסר ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמ 10.2
הניתנים על ידו לתחזוקת הציוד מכוח פרק זה במהלך תקופת האחריות וכי מחירם של 

 15שירותים אלה כלול במלואו, לרבות עלות החלפים ושעות העבודה בתמורה הנקובה בסעיף 
 להלן.

 
לי ניסיון, ידע הטכנאים שיתנו את שירותי התחזוקה במהלך תקופת האחריות יהיו טכנאים בע .11

 שיון הנדרשים לשם ביצוע השירותים.ימקצועי וכל הכשרה ור
 

   הקבלן מתחייב להפעיל, משך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, מוקד או טכנאי כונן  12.1 .12
. ובזמן חירום ימים בשבוע, לרבות בימי חג ומועד 7שעות ביממה,  24לקבלת קריאות שירות,            

של מוקד קבלת הקריאות הינו ______________ והקבלן יודיע לעירייה על מספר הטלפון 
 כל שינוי במספר זה, מיד עם שינויו.

 
 .שעות ממועד הקריאה 24תוך  קבלןכל קריאת תקלה ו/או שירות תטופל על ידי ה   12.2

 
 

ל ממועד הקבלן מתחייב לבצע את התיקון ו/או הטיפול הנדרשים ברציפות וללא עיכובים, הח 13.1 .13
קבלת ההודעה מהעירייה על התקלה ולסיימם תוך זמן קצר, תוך הקצאת כל המשאבים 

 הנדרשים, כולל החלפה של ציוד או כל רכיב אחר שאינם ניתנים לתיקון מיידי. 

עובדים, אשר כל אחד מהם ומהם בלבד, מוסמך  2העירייה תעביר לקבלן שמותיהם של  13.2
 ם עם הקבלן את מועדי התיקון.להודיע לקבלן על תקלה בציוד ולתא
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ק"מ  30כי ברשותו מעבדה מוסמכת על ידי היצרן, במרחק שלא יעלה על הקבלן מתחייב  14.1 .14
 מהעירייה. 

הקבלן מתחייב להחזיק מלאי מתאים ומספיק של חלקי חילוף מקוריים, אשר יאפשר מתן  14.2
חלקי חילוף ו/או בטכנאים מענה לכל תקלה מכל סוג שהוא, ולמנוע השבתת הציוד בגין חוסר ב

 מוסמכים ובעלי ידע לביצוע התיקונים.
-בנוסף לתיקון קלקולים ותקלות כאמור לעיל, יבצע הקבלן משך כל תקופת האחריות, אחת ל 14.3

במסגרתה יבצע כל עבודת תחזוקה שוטפת  ,בדיקת תחזוקה של המערכת חודשים לפחות, 3
 על המערכת במצב תקין. הנדרשת לשמירה 

בו ירשמו כל הקלקולים, עבודות וזמני  –בחדר המוקד של העירייה ימצא ספר "שרות"  14.4
השירותים. בספר יחתמו הטכנאים אשר יבצעו את התיקון או השרות. הרשימות הנ"ל 

 תיבדקנה ע"י העירייה, או נציג מטעמה, כל רבע שנה ותאושרנה על ידה. 
 
 

 

 התמורה ומועדי התשלום .ד

 

 כמפורט לתשלום זה, יהיה הקבלן זכאי  הסכםמורת קיום כל התחייבויות הקבלן על פי ת  15.1 .15
 (."התמורה"להלן:  ) להסכם 3ג'/ בנספח         

    

 לעיל תהא צמודה למדד בהתאם לעדכונים שיבוצעו כדלקמן: 15.1התמורה הקבועה בסעיף   15.2
התמורה למדד. עדכון ראשון יערך ביום  אחת לשישה חודשים יבוצע עדכון של הצמדת      

15.05.2019.  
 משעורו במועד  5%חלוף שישה חודשים ממועד העדכון האחרון, מעל  בטרם עלה המדד,   

 אחרון, יבוצע עדכון במועד זה ומועדי העדכונים הבאים יתוקנו לפי מועד עדכון זה. ההעדכון    
 .  שו ממועד העדכון ואילךכל עדכון מדד יחול על החשבונות שיוג        

 
יא כוללת כל הוצאה וה עירייהה דרישותכל  נקבעה בהתבסס עלהקבועה לעיל מוסכם בזאת כי התמורה  16

 הובלה ואספקה, חלקי חילוף בתקופת האחריות וכד' והקבלןלרבות שכר עובדים, הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 

 ו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו.ויותילא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייב
 

ת העירייה  גם אם לצורך ביצוע מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מא 17.1 17

יבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש ציוד מחו

 או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא. 
יה, ולא יזכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעיר הקבלן לא יהא 17.2

תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע 

 מפורשות בהסכם זה.

  .ה
 וין הציוד שסופקו על ידחשבון מפורט בג לנציג העירייה ספקגיש היעם קבלת הציוד על ידי העירייה   18.1

 לעירייה. 
 

וזאת יום מתום החודש בו אושר החשבון   45העירייה תשלם לספק את הסכום המאושר תוך  18.2
 דין.הוראות כל האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פיבניכוי כל 

בהר כי בכל הנוגע לתשלום יוא יעכב את אישורו, אלא מטעמים סבירים בלבד. נציג העירייה ל
חוק מוסר תשלומים התמורה לקבלן תפעל העירייה גם בהתאם להוראות הרלוונטיות של 

 )להלן: "חוק מוסר תשלומים"(. 2017-לספקים, תשע"ז

 

הא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, את כל ילא  קבלןה 18.3
שר נדרשו ע"י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה, ו/או התיקונים המהותיים, א התיקונים

 ובלבד שאלו יהיו תואמים את הוראות ההסכם.
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עד לבירורם   ,תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבות 18.4
 .נציג העירייההסופי ואישורם לתשלום ע"י 

 

ו/או את התמורה בגינם מעבר  ההתקשרותת היקף מוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל א 19

ה, קרי לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם העיריי

והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם  ראש העיר וגזבר העירייה –

 ל ידו טובין מכוח אותה הזמנה.בוצעו על ידו שירותים או סופקו ע
 

 

    ______________ 

    

חתימת                                                                            

 הקבלן 

 

 

 פרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם.ס 20
 
 

 הקבלןהצהרות והתחייבויות  .ה
 

 בזאת כדלקמן:מצהיר הקבלן  21
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  שירותיםהמתן וניסיון הדרושים ל , מומחיותכי הוא בעל ידע 21.2

 ם.והחומרים הדרושים לביצוע

ואת כל הנתונים , םוהאפשרויות השונות לביצוע השירותיםכי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי  21.3
הסכם זה נעשית בהתבסס על בדיקתו זו ועל הבנתו את דרישות וכי חתימתו על הקשורים לכך, 

 העבודות, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען.

 בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים:  אשרכי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן  21.4
ל"ו אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש 21.4.1

– 1976 . 

 אישור על ניכוי מס במקור. 21.4.2
בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2אישור לפי סעיף  21.4.3

 שכר מינימום.
כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כמפורט באישור העדר הקרבה המצורף  21.5

 .3/'בכנספח להסכם זה 
 
 

 יהנציג העירי .ו

 
 ע"י  וכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנ     22.1 22

  .לפי הסכם זה, למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם  העירייה            
 

 בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג כל מחויבויותיו לפי הסכם זההקבלן מתחייב לבצע  22.2

 העירייה.
 

 

 

 תקופת ההתקשרות .ז
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 חודשים החל מיום ________  ועד ליום ___________. 24למשך זה בתוקף הסכם   23.1 23
להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את  ירייהעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע  23.2

א יהיו יום לקבלן, ולקבלן ל 30בהודעה מראש של ההתקשרות לפי הסכם זה, כולה או חלקה, 
קבל את ל וכל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות

למועד סיום ההתקשרות, עד בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על ידם שירותיההתמורה בגין 
         כאמור.

די, להודיע לקבלן על על אף האמור לעיל, תהא רשאית העירייה, לפי שיקול דעתה הבלע 36.3
תקופות הארכה נוספות שארכן המצטבר לא ת תוקפו של הסכם זה באותם התנאים לוהארכ

על הארכת ההסכם לא יאוחר מחודש בטרם תום קבלן ובלבד שהודיע ל שנים חמשיעלה על 
 תקופת ההתקשרות שבתוקף.

 
 

 בטחונות .ח
 

 ערבות ביצוע
וזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על של הקבלן על פי חלהבטחת התחייבויותיו  24.1 24

 ידי 

 –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  ,עם חתימת החוזה, הקבלן לעירייה העירייה, ימציא

כנספח בנוסח המצורף להסכם זה  ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל,בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע 

כום לם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סתחייב הבנק לשיבה , ("ערבות הביצוע")להלן:  1ג'/

____________ש"ח כולל מע"מ( דהיינו: מהתמורה ) 10%בשיעור של 

יום מהיום שנקבע כמועד אחרון לתום ביצוע  90)במילים:_______________( שתוקפה עד 

  .וזה זהוזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי ח השירותים

 

מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע  עירייהלהמציא לקבלן הבמקרה הצורך, מתחייב  24.3
ועד למועד שיהיה מאוחר בשלושה  בפועל שירותיםכך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע ה

 על פי חוזה זה.  שירותיםחודשים לפחות ממועד השלמת ביצוע ה

או בגבייתה ו/או בהגדלת ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/כ 24.4
 .ווישולמו על יד קבלןין, יחולו על היהיקפה לפי הענ

ערבות ביצוע  עירייהלהמציא מיד ל קבלןבמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב ה 24.5
 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע.

 
על פי החוזה  קבלןמה השלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לכל ת קבלןלגבות מה תזכאי עירייהה 25

 ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.
 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם  26
 זה על ידי הקבלן ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

 
ם תקופת ההתקשרות ולאחר שהקבלן עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר ים מתויודשחעם תום  27

כאמור לעיל, ככל  ביצועתשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר לקבלן ערבות ה
 שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.

 

 

 איסור הסבת ההסכם .ט

 

את החוזה, כולו או חלקו, או כל חבות ו/או  הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר 28

 התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 

, או למסור לאחר כל ןאו חלק ן, כוללפי הסכם זה ומחויבויותיביצוע הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את  29

 עירייה מראש ובכתב. אלא באישור ה , במתן השירותיםחלק מהפעולות הקשורות 
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העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 
 

 אחריות וביטוח .י

 

ו/או בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק, שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה על פי דין הקבלן יהא אחראי  30

, שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר כלשהו לרבות עובדי ושלוחי הקבלן, לגוף ו/או לרכוש

, מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל

 פי הסכם זה.השירותים ו/או ביצוע התחייבויות הקבלן על  ממתן ,במישרין או בעקיפין
 

 30 העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיףהקבלן יפצה את  31

, וזאת בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו, ובלבד שהעירייה מסרה לקבלן את התביעה בסמוך לאחר לעיל

עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא . הקבלן משחרר את העירייה, קבלתה בידיה ואפשרה לה להתגונן בפניה

 לעיל, בכל עילה שהיא. 30 מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף
 

בגין הוצאות סבירות אשר העירייה  לעיל, ישפה הקבלן את העירייה 31 -ו 30נוסף על האמור בסעיפים  32

העירייה מתחייבת להודיע לקבלן בהקדם אודות קבלת כל נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד ש

 לעיל ולאפשר לקבלן להתגונן מפניה.  31-ו 30תביעה ו/או דרישה בגין האמור בסעיפים 
 

ן כל  קבלן עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה, יחזיק הקבלמבלי לפגוע באחריות ה 33.1 33

 .2/'כנספח גרף להסכם זה הביטוחים המצו אישורההסכם את הביטוחים כמפורט בתקופת 
מבוטחת נוספת בגין חבות המוטלת עליה עקב מעשה או כהביטוח כאמור יורחב ויכלול את העירייה  33.3

, המוצרפועלים מטעמו בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. לענין ביטוח אחריות הן ו/או קבלמחדל של ה

 –שנים מתום תוקפו של ההסכם  3כל דין ו/או עפ"י הקבלן בתוקף כל תקופת אחריות חזיק הקבלן ביטוח זה י

 לפי המאוחר מביניהם.
 

של הקבלן לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים  הפרת התחייבויותיו 34.1 34

 המפורטים בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
לא חייבת, לבצע את לעיל, תהא רשאית העירייה, אך  1במקרה של הפרת התחייבויות הקבלן כאמור בס"ק  34.2

הביטוחים, כולם או חלקם בעצמה לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות ולדרוש החזר עלותם 

מן הקבלן ו/או לגבותם ממנו בכל דרך וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח הדין ו/או מכוח 

 הוראות הסכם זה.
 

 הפרות וסעדים .יא

 

תנאים עיקריים  הינם 45-ו 38-39, 30-34, 28-29, 24-26 21,10,6,5 עיפיםמוסכם בין הצדדים כי ס 35.1 35

 ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.
הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם  35.3

 זה.
ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה  ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על 35.4

 יסודית של הסכם זה.
מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת מן  35.5

 ₪ 5,000לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  3 - 1ההפרות המפורטות בס"ק 

ימים ממועד  5ובלב שניתנה לקבלן התראה לתיקון ההפרה בתוך  ש"ח(, כשהם צמודים למדד חמשת אלפים)

 .הקבלן קבלת ההתראה בידי
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לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י  35 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור   36

לפיצוי  הפרת הוראות הסכם זה תהא זכאית העירייה כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של

 10, ובלבד שניתנה לקבלן התראה לתיקון ההפרה בתוך ש"ח לכל הפרה 500מוסכם ומוערך מראש בסך 

 . ימים ממועד קבלת ההתראה בידי הקבלן 
 

זה המזכים את העירייה בזכות מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם  37

 לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  37.1
ימים ממועד  40ן תוך או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי

 ביצועם.
ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון,  37.2

או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו 

 350פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 

 לחוק החברות.
יש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  37.3

 טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן  37.4

 גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה. לא

 

 

 ביצוע השירותים בזמן חירום .יא

 

  גם בעת חירום, בכפוף להנחיות העירייה ו/או רשויות  שירותיםאת הבצע י קבלןה        138. 38
 באותה העת.  המדינה המוסמכות לכך                  

 הקבלן יסדיר מראש עם עובדיו דרכי מתן השירותים בעת חירום. 38.2
 
 

, שירותיםמתחייב להעמיד לטובת העירייה ולשימושה בעת חירום, גם שלא לצורך ביצוע ה הקבלן .39
ובלבד שאלה  שירותיםע האת כל הציוד ו/או החומרים המשמשים בעת שאינה זמן חירום לביצו

 .וממנ יםבעת החירום ו/או הנובע יםהקשור שירותיםישמשו את העירייה לביצוע 
 

  

 שונות .יג

 

מעביד -מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד 39

קבלן לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה בקיום התחייבויות ה

 כעובד של הקבלן בלבד.
 

הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, לרבות תשלומי  40

 מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 

והמותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם  41

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

כתב ובחתימת שני כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה ב 42

 מורשי החתימה מטעם העירייה. הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 
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ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  43

נחה מטעם אחד הצדדים לא יהא שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או ה

 בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
 

ביצוע ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה הקבלן לא יאט את קצב   44

 על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. התחייבויותיו
 

זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כל כל מסמך לעניין הסכם   45

ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 

 במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.
 

, וכי הוא לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דיןהעירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו  46

 . 2913+ 2840+ 2842מתוקצב בתב"ר 
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית   47

 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.
 

 

 

 

 

 

 

 צדדים על החתום:ולראיה באו ה

 

 

 

 

 

 _________________    _______________ 

 הקבלן      העירייה 

 

 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
סכם זה נחתם מטעם הקבלן מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח, מ.ר. ________ _______________אני הח"מ _

(, אשר על ידי ה"ה _________________________________________________ )שם מלא ות.ז
הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הקבלן ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או 

 . האישורים הנדרשים על פי דין
________________               ______________ 

 חתימה                                          תאריך
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 .הח"מידי הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על 

 .מכרז זוטאקדם הסכם ל

 בדרישות הדין. עומדההסכם 

 

______________ _______________ 

 חתימה         תאריך     
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 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
 ( אנו ערבים בזה"קבלן"הלן: ח.פ. _____________ )להת.ז/_______ ____על פי בקשת ____

ש"ח( וזאת בקשר עם ____________) ₪  _____________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
 .אספקת והתקנת מערכת קשרביצוע 

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2018 אוקטוברש ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חוד
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  תשלום סכום הערבות,

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי קבלןמאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןלעמוד ל
 

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

 הנ"ל.
 

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה
 

 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.ו בתקשורת ממוחשבת אדרישה בפקסימיליה 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                  
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 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 ("העירייה" )להלן:

 
 א.ג.נ.,
 

 ום ביטוחים בקשר להסכם מיום  _______  שנחתם  ביניכם לביןאישור על קיהנדון: 
אספקת התקנת והפעלת ל (""המבוטח )להלן:___________ _________

 (הביטוח" נשוא"המוצרים"/" )להלן:מערכת קשר 
 
 

 חברה לביטוח בע"מ, מצהירים כדלקמן:  __אנו החתומים מטה _________________
 

 ליסות לביטוח, כמפורט להלן: פו בוטחאנו הוצאנו לבקשת המ .1
 

בהעברה,  ם, לרבות בהיותהמוצרים בערכם המלאביטוח  - ביטוח רכוש 1.1
 בפריקה ובטעינה וכן בהתקנה. 

 
ביטוחי חבויות, שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו  -  ביטוחי חבויות 1.2

בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג  סכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר,מ
 יום תשלום תגמולי הביטוח, כנקובים להלן:ל

כן ישופו  דולר ארה"ב(. מיליון) 1,000,000$לביטוח צד שלישי: גוף ורכוש  1.2.1
המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי 

 בין היתר, כדלהלן: ,הביטוח מורחב לכלולבגין מקרה ביטוח. 
דה וכוסה בפועל יחשב צד ג' אלא במי עירייהרכוש ה 1.2.1.1

 בביטוח הרכוש דלעיל. 

מבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או העירייה הינה   1.2.1.2
 קב פעולה מקצועית עומי מטעמו, כולל  מבוטחמחדלי ה

 .רשלנית

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו  1.2.1.3
 נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.

וקית של המעסיק בגין מות, פגיעה לביטוח חבות מעבידים: לחבותו הח 1.2.2
ידי המבוטחים ו/או קבלני -ת או מחלה של כל אדם המועסק עליגופנ

 )חמישה מיליון דולר ארה"ב(. $ 5,000,000משנה ועובדיהם, 
יא היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי ה עירייההביטוח ישפה את ה

 בחובת מעביד כלשהי.  תנושא
)חמש מאות אלף דולר(. הביטוח מורחב  500,000$לביטוח חבות המוצר:  1.2.3

 בין היתר, על מנת לכלול כיסוי כדלהלן:  
נשוא  רטרואקטיבי, לא יאוחר מתחילת מועד הפעילות 1.2.3.1

 המוקדם מביניהם.  –או החתימה על ההסכם  הביטוח
חודשים מהמועד בו פג  6לתקופת גילוי מוארכת של  1.2.3.2

 הביטוח.
עשה ו/או מחדל מבוטח שני נוסף עקב מ ההינהעירייה  1.2.3.3

 של המבוטח. 
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הננו מאשרים כי לענין נשוא הביטוח בלבד כללנו ו/או  - הרחבות ותנאים מיוחדים .2
 יחולו בביטוחים דלעיל את התנאים כדלהלן:

 
בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים )לפי הענין( בטל ומבוטל כל  2.1

וח הלאומי למעט המתייחס לתביעות עפ"י חוק הביט חריג )אם קיים כזה(
תביעות המוגשות כנגד המבוטח הראשי; מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, אש, 

יטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, גוף זר במזון שהתפוצצות, אדים, 
טריים פגומים, זיהום תאונתי, שעות עבודה, קבלנים יוהרעלה, מתקנים סנ

ח, נזקי גוף מרכב שאינם וקבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כדין, בע"
 מבוטחים בחוק הפלת"ד )רכב חובה(.  

בוב ו/או התביעה )פרט נגד מזיק בזדון( נגדכם, יללא הדדיות על זכות השויתרנו  2.2
 שלוחיכם ונציגיכם, לרבות אך לא מוגבל למבטחיכם.

כל סעיף בביטוחים המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  2.3
יופעל  כלפי המבוטחים, והביטוח הינו בחזקת "ביטוח  , לאקיים ביטוח אחר

 ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי הביטוח.
 לא תפגענה מחמת ו/או עקב: עירייהכויות הז 2.4

העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או ברשיון העסק ו/או הפרת תנאי  2.4.1
 ידי המבוטח או מי מטעמו וזאת כעילה בלעדית.-הביטוח על

הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה ידוע איחור במסירת  2.4.2
 להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור.

אחריותו של המבוטח לתנאי הביטוח ובכלל זה לשאת בדמי הביטוח,  2.4.3
 בתנאי מיגון ובטיחות, וכן בהשתתפויות עצמיות )במידה ויחולו(.

ות קיזוז לגבי חוב המבוטח לטובתנו. למען הבהר, לא תמומשנה זכוי 2.4.4
 .  עירייהה

, התראהלא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ביטוח, אלא לאחר שתקבלו  2.5
 יום מראש.   30בדואר רשום 

 
האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע  התנאים .3

התאמה בין האמור באישור לבין התנאים -מהם. במקרה של סתירה או אי
 חייבו התנאים שלטובתכם.שבפוליסות י

 
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש  .4

 ע"פ האמור באישור זה.

 ולראיה באנו על החתום:

  תפקיד: _____________ ______________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: __

 _______ ______טלפון: ___________מח'/סניף: ________________

 חתימה: ______________ _________ :תאריך

 חותמת מקורית של חברת הביטוח
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 מפרט מיוחד

 

תבססות על מטרת הפרויקט: הרחבת מערכת הקשר הקיימת כיום בעיריית עכו, וכן ה
מערכת סדורה, יציבה , דיגיטלית, בעל קיבולת ארבעה ערוצי  :הציוד הקייםלמערכת

 גע נתון.דיבור זמינים בכל ר

  מכשירי  36-יחידות קצה נשיאות וניידות בשילוב של כ  30אספקה התקנה והפעלה של

 .דיגיטליקשר קיימים הפועלים בתדר 

 .)הוספה והתקנת ממסר קשר )על מוסדות העירייה 

 .במידת הצורך(הוספה והתקנת אנטנה לממסרי הקשר על גג המבנה או על תורן קיים( 

  מכשיר נישא )מעד,ערכת השתקה,מטען,תפס למכשיר  לכל מלאהקצאת ציוד נלווה

 וכדומה(.

 תחילת הפעלת מיום  יםשנ 3משך  אחריות לתקינות המערכת כולל הציוד הנלווה ל

 כלול: נזק,שבר,קורוזיה וכדומה.תאשר  המערכת

 

 ציוד קיים

 דגם ויצרן* סה"כ כמות  נושא מס'

1. 

נישא מדגם  DP3441מכשיר  
UHF  ,סוללת ליתיום
ן ביתי, אנטנה מטע

 ומנשא

36 

 מוטורולה 
Dp3441 

2. 
ממסר אלחוטי כולל דופלקסר 

מתאים כולל סוללת גיבוי 
  התממשקות למערכת קיימת

1 
 

SLR 5500 

3. 

 ,אנטנות התקנה
יש להעתיק את הממסר הקיים 

אל חדר התקשורת 
 במקלט העירייה.

כולל התקנה של שני הממסרים 
והארכת  כבלים נדרשים 

ארון והתקנתם ב
 תקשורת של העירייה.

התקנה ותוספת אנטנה במידת 
 הצורך.

1 

 
Motorola  

 DBI 5 

5. 
מערכת ראש סמויה )שב"כ מקורי(+ 

 36 מעד

 
Motorola  

Dp3441 

accessories 
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 עיקרי הדרישות

 יכולת עבודה בשש קבוצות עבודה שונות לפחות וכן בשיחות אישיות בין המכשירים. 1

 ות בעצמה את הערוץ הפנוי בכל רגע נתון .המערכת תדע להקצ 2

מכשירי הקשר בקצה יעברו בין הערוצים באופן אוטומטי, כלומר, מכשיר שיכוון לערוץ מסוים יקבל  3
 את הערוץ הפנוי מהמערכת ויסנכרן לתדר הממסר באופן עצמאי.

כלל  המעבר לרשת בעלת קיבולת הערוצים יהיה בצורה שקופה לחלוטין ובאופן שלא ישבית את 4
 מערכת הקשר הקיימת ברשות.

יבוצע שימוש בציוד הקיים כבסיס למערכת הקשר.הציוד הקיים ימשיך להתקיים כחלק אינטגראלי  5
 מהמערכת החדשה.

 מכשירי הקשר הקיימים כיום יצרבו ויותאמו למערכת החדשה. 6

 רשת הקשר תהיה אחודה הן בציוד והן במרכז המערכת.  7

 הנמצאת ומחויבת לתת שירותים בשעת חירום.הספק יהיה מרותק מל"ח, חברה  8

 יכולת התממשקות למערכת הרדיו הלאומי במדינה. 9

 ומעלה. IP68 תקן המכשירים הנישאים יהיה   10

 הספק יהיה בעל מעבדות תיקון עם חלפים מקוריים, מעבדת היצרן. 11

 המערכת כולה תוצפן למטרת הגנת סייבר מקסימאלית. 12

 שר מסופק במסגרת המכרז.אישור משרד התקשורת לכל הציוד א 13

 .של קליטה ושידור שיפוטי עירוני עיריית עכומשטח כיסוי לפחות  95% 14

הקבלן מתחייב לספק מכשיר חלופי למכשירים הדרושים לתיקון וזאת במסגרת אחריות והשירות  15

 השנתי.

 מ מהעיר עכו. "ק 30היצרן במרחק שלא יעלה על  דייל מעבדה מוסמכת ע קבלןל 16

 

 קשר דיגיטלית אפיון מערכת 

 תקן אירופאי  MR (Digital Mobile Radio)מערכת קשר פרטית על בסיס ממסר בתקן סטנדרטי 

מלא באזור כיסוי מוניציפאלי של עיריית עכו , מערכת הקשר  קשר  , המאפשרתאו תקן מקביל אחר

 תאפשר שליטה וגמישות של התקשורת בין הגורמים בזמן חירום ובשוטף. מערכת דיגיטלית

המאפשרת דיבור והעברת נתונים , המערכת כוללת מכשירי קשר בתצורת נשאים , ניידים לרכב , 

 .ומכשיר קבוע )משרדי(

 מכשירים:\תכונות עיקריות של המערכת 

   ניצולת ערוץ התדר ע"י הכפלת קיבולת ערוץ הרדיו ע "י הקצאת שני ערוצים בממסר לקיום שתי  1

 זמנית .שיחות בו 

 .ה לקבוצות לפי הצורךאפשרות לחלוק 2

 הדובר בקבוצה.זיהוי  3

למכשיר קצה לפנות ערוץ בהתפרצות לרשת   אפשרות-  TX Interruption–שידור בהתפרצות  4

 במצב חרום.
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 אפשרות חיבור של מערכת רמקול מיקרופון כולל לחצן מצוקה חיצוניים.  5

 .לחצן מצוקה לאירועי חרום 6

 .ן מקביל אחראו תק נגד אבק, מים ולחות IP68 תקן בעל 7

 מגן ושומר את הסוללה, מתחזק את הסוללה.  -מטען חכם 8

 אפשרות הצפנה. 9

 אחוז. 40מאפשר חיסכון סוללה של  -TDMשיטת עבודה  10

 ( IPאפשרות עתידית לחיבור ממסר נוסף להרחבת כיסוי קשר )תקשורת  11

 של אובדן , גניבה  במקרה  -)אלחוטית(   ניתוק מכשיר מהרשת 12

 

 

 
 
 

_______________ 

                                                                                                                                      חתימת הקבלן                                                                                                                         
 

 


