בס"ד

המועצה המקומית גדרה

מכרז מס'10/2019 :
לאספקת שירותי תקשורת
ונתונים (אינטרנט)
עבור מועצה מקומית גדרה
אוגוסט 2019
כל הזכויות במסמך זה שייכות לחברת טרוט בע"מ ולמועצה מקומית גדרה
אין להעתיק ,לשכפל ,לצלם בכל צורה או למסור את המסמך או חלק
ממנו או להעביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר ,אלא אם
כן נתנה לכך חברת טרוט בע"מ או המועצה המקומית גדרה אישור מראש ובכתב
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מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
מועצה מקומית גדרה (להלן" :המועצה") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים
ושירותי תקשורת נתונים (אינטרנט) עבור המועצה ,הכל בהתאם למפורט במסמכי הפניה.
בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר ,משמע גם לשון נקבה ,ולהיפך.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר האינטרנט של המועצה – .www.gedera.muni.il
על מנת להשתתף במכרז ,יש לרכוש את מסמכי המכרז ,תמורת תשלום של  ₪ 700אצל גב' שלה עקיבא,
מזכירת וועדות המועצה ,בבניין המועצה שברחוב פינס  ,4גדרה ,קומת כניסה ,בימים א' – ה' בין השעות
.08:30-15:30
משתתף שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה למכרז והצעתו תיפסל.
את ההצעות ,האישורים וכל מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה עליה רשום – "מכרז מספר "10/2019
בלבד ,כשהם חתומים ע"י המציע ב 2 -עותקים .עותק אחד יודפס ויוגש כמקור ועותק שני יוגש על גבי
"זיכרון אצבע" ( )Disk On Keyבפורמט .PDF
את המכרז יש להפקיד במעטפה סגורה ,הפקדה ידנית (לא באמצעות הדואר או דואר אלקטרוני) ,בתיבת
המכרזים אצל גב' שלה עקיבא ,מזכירת וועדות המועצה ,בבניין המועצה שברחוב פינס  ,4גדרה ,קומת
כניסה ,לא יאוחר מיום .25.8.2019
מפגש מציעים יערך במועצה מקומית גדרה במשרדי אגף תפעול ברח' פינס  ,4בתאריך  18.8.19בשעה .12:00
המציע חייב להמציא את כל האישורים הנדרשים במכרז זה וכן להצהיר כי יש לו ניסיון והמלצות ,הכול
כמפורט בתנאי הפניה.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה המקומית גדרה
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כללי
 .1מועצה מקומית גדרה ( להלן" :המועצה") מזמינה בזה ספקי תקשורת להעביר הצעות מחירים לאספקת
שירותי תקשורת קווית ,פנים ארצית ,ושרותי תקשורת נתונים (אינטרנט) עבור המועצה ואתרי המשנה
שלה ,כל זאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .2תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים בהצעה יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים להלן ובהתאם לחוזה
ההתקשרות ,על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה.
מסמכי ההצעה
המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז:
 .1מסמך א' – מסמך הזמנה זה ,על מלוא נספחיו מלאים וחתומים ובכלל זאת:
 1.1ערבות הצעה
 .2מסמך ב' – מסמכי הצעת המחיר ,על מלוא נספחיו ,ובכלל זאת:
 2.1נספח א' -פנייה לקבלת הצעות מחיר
 2.2נספח ב' – מפרט טכני
 2.3נספח ג' -טופס ההצעה
 .3מסמך ג' – חוזה ההתקשרות על נספחיו
 3.1נספח א' -אישור ביטוחי הקבלן
 3.2נספח א'( – )1אישור עריכת ביטוחים -הצהרה על מתן פטור מאחריות על נזקים
 3.3נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע
 1.2נספח ג'  -הצהרה בדבר היעדר קרבת משפחה
 1.3נספח ד' -הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 1.4נספח ה'  -תצהיר בדבר זכויות עובדים
 1.5נספח ו'  -תצהיר בדבר אי הרשעה לפי חוק העסקת עובדים זרים
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שאלות הבהרה
 .1שאלות הבהרה יועברו בכתב ,במסמך  ,WORDבטבלה זהה לטבלה הבאה:
מס'

מספר

שם

דואר

סידורי

חברה

אלקטרוני עמוד

סעיף

השאלה

.1
.2
.3
השאלות ישלחו ליועץ המועצה ,בדואר אלקטרוני tender@trot.co.il :עד לתאריך  19.8.2019בשעה
.12:00
 .2נוסח שאלות ההבהרה והתשובות ,ככל שיהיו כאלה ,ישלחו לכלל המשתתפים אשר רכשו את מסמכי
המכרז.
על המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז ,לבדוק את המסמכים ביסודיות .אם ימצא המשתתף אי
בהירות או סתירות או אי התאמות במסמכי המכרז או הוראותיו ,עליו לפנות ליועץ המועצה ,בדואר
אלקטרוני ,ולפרט בכתב את שאלתו וזאת עד לתאריך  19.8.2019בשעה  .12:00משתתף שלא יפנה לקבלת
הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות ,סתירה או
אי התאמה.
 .3כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב –
תחייבנה את המועצה.
 .4כחלק מהגשת הצעתו במכרז ,מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים
הרלבנטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיס זה .משתתף שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע מלטעון
כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 .5עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאית המועצה לשנות ו/או להבהיר נושאים במכרז לפי שיקול
דעתו ו/או בעקבות שאלות ההבהרה ,השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
 .6על מנת להסיר ספק ,בכל מקרה ,ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי
בהירות לגבי מסמכי המכרז ,תקבע המועצה את הפרשנות המחייבת .למשתתף לא תהא כל טענה ו/או
תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או
הנוסח שבחרה המועצה.
 .7ביטוחי המציעים :
 7.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המועצה לקיום ביטוחים על ידי הספק שיזכה במכרז (להלן:
"דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ,בהתאמה).
 7.2הספק הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 7
זה (ביטוחי המציע) לעיל ולהלן.
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 7.3מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות השירותים
המפורטים במסמך ג' "החוזה" לרבות בסעיף " 3ביטוחי הספק" ובנספח א' לחוזה" ,אישור ביטוחי
הספק" למסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל
הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 7.4מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי המועצה לא
יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם ,את נספח א' אישור ביטוחי הספק
(בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי הספק.
 7.5בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים (נספח א') כאמור ,מתחייב הספק כי בכפוף לדרישת
המועצה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
 7.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות
ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח.
 7.7מובהר ,כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים (נספח א')
המועצה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה ,על נספחיהם.
 7.8למען הסר ספק מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח א' אישור ביטוחי הספק ,בנוסחו
המקורי ,חתום כדין על ידי מבטחי המציע ,לרבות נספח א' ( )1הצהרת הספק – פטור מאחריות
לנזקים ,בנוסחה המקורי ,חתומה כדין על ידי הספק ,המועצה תהייה רשאית למנוע ממנו את מועד
תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור וההצהרה החתומים כנדרש.
 7.9בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.8לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי המצאת נספח אישור
ביטוחי הספק (נספח א') ,כאמור בסעיף  7.8לעיל ,תהייה המועצה רשאית לראות בספק כמי שהפר
את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הספק במכרז.
 7.10יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא
בחתימה וחותמת של המציע  ,המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם
הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.
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אופן הגשת ההצעה
 .1את ההצעות ,האישורים וכל מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה עליה רשום – "מכרז מספר
 " 10/2019בלבד ,כשהם מלאים וחתומים על ידי מורשי החתימה של המציע ,בתחתית כל עמוד בחותמת
וחתימת המציע ,ב 2 -עותקים .עותק אחד יודפס ויוגש כמקור ועותק שני יוגש על גבי "זיכרון אצבע"
( )Disk On Keyבפורמט .PDF
 .2את המכרז יש להפקיד במעטפה סגורה ,הפקדה ידנית (לא באמצעות הדואר או דואר אלקטרוני) ,אצל
גב' שלה עקיבא ,מזכירת וועדות המועצה ,בבניין המועצה שברחוב פינס  ,4גדרה ,קומת כניסה ,לא יאוחר
מיום  25.8.2019בשעה .12:00
 .3הצעת המציע תוגש כך שהמחיר הנקוב בהצעתו עבור השירותים ,יכללו את מלוא התמורה אותה מבקש
לעצמו המשתתף כולל – סלילת קווי תקשורת או כל קו אחר ,אספקת ציוד תקשורת ,עבודה ,נסיעות,
ניוד ,הובלה ,אספקה ,אגרות ,רישיונות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר הדרוש לשם אספקת השירותים.
 .4הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ.
 .5כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפניה או כל הסתייגות לגביה בין אם ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .6הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המועצה רשאית לדרוש מהמשתתף להאריך את תוקף הצעתו לתקופה נוספת של  60ימים.
 .7המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים וזאת טרם המועד
האחרון להגשה כאמור.
 .8ועדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף משום הצעה בלתי חוזרת ,אשר עם קבלתה ע"י המועצה
תיכרת התקשרות מחייבת .עוד רשאית ועדת המכרזים ,לפי שיקול דעתה ,לעבד את תשובותיו של
המשתתף למכרז למסמכים מחייבים שיצורפו כנספחים להסכם.
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.
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בחינת ההצעות
 .1בחינת ההצעות תיערך בשני שלבים:
שלב א'  -בחינת עמידה בתנאי סף ובדיקת שלמות ההצעה.
שלב ב' – בחינת המחיר :בשלב זה תבחן ההצעה הכספית של המשתתפים.
 .2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או
פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .3אי הגשת מסמך או מסמכים ,אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרום לפסילת ההצעה או
לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .4ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת המכרזים מונע
הערכת ההצעה כדבעי.
 .5המשתתף מסכים מראש כי כל טעות חשבונאית שתתגלה בהצעה שהגיש ,תתוקן על ידי המועצה וכן
יתוקן בהתאם הסיכום הכללי של ההצעה.
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בחירת המציע הזוכה
 .1ועדת המכרזים אינה מתחייבת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה .כמו כן,
רשאית ועדת המכרזים להתנות את המלצת הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה.
 .2ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים
להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים (פיצול הזכייה) ,כך שכל אחד
מהמשתתפים יבצע רק חלק מהעבודות הנזכרות בהצעה .מובהר בזאת מפורשות ,כי לא תהא למשתתף
כל דרישה  -כספית ו/או אחרת  -מהמועצה ,בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או
ביטול המכרז.
 .3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה
אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז ,או שכוונתו
הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים ,או
שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו
בהצעה אינם סבירים.
 .4ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם ,לדרוש
מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על
מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות מאזנים ,דו"חות ,מע"מ ודו"חות
ניכויים ,ולבקש מהמשתתפים ,שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם
מדובר במספר משתתפים (לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד) ,לתקן או לשפר את הצעותיהם ,בין בעל
פה ובין בכתב ,בין בשלב אחד ובין במספר שלבים ,בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן .סדרי הדיון
ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.
 .5וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו ,כישוריו,
יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע
בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר
והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ,ככל שיידרש.
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הודעה על זכיה והתקשרות
 .1עם קביעת הזוכה במכרז ,תימסר לו הודעה על כך בכתב.
 .2עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
האישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,ובין היתר את ערבות הביצוע כמפורט בהסכם.
 .3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו
להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו ,תהיה רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז,
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.
כן תהיה רשאית המועצה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שימצא
לנכון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל
דין.
 .4המועצה תמסור הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.
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ערבויות המכרז:
ערבות הצעה
 .1על המשתתף לצרף ערבות בנקאית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך 20,000
(במילים :עשרים אלף  .)₪תוקף הערבות יהיה עד ליום

 ,1.12.2019והיא תהא בלתי מותנית ,בלתי

מוגבלת ,וניתנת למימוש מידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה ,כנדרש בתנאי המכרז ,ובהתאם לנוסח
הערבות שבנספח א' למסמך א' זה( .להלן " :ערבות ההצעה")
 .2המועצה תהיה רשאית לבקש מהמציעים להאריך את ערבות ההצעה על פי הצורך ובהתאם לשיקול
דעתה .המציעים יפעלו להארכת הערבות כפי שיידרשו לכך מעת לעת מאת המועצה ובהתאם למועדים
שתנקוב על ידי המועצה.
 .3הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל – תיפסל.
 .4הערבויות תוחזרנה למציעים לאחר חתימת חוזה עם המציע שזכה במכרז.
ערבות ביצוע
 .5מציע שהצעתו תתקבל ע"י המועצה ,מתחייב להגיש ,בתוך  7ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על
הזכייה ,ערבות ביצוע להבטחת ביצוע ההסכם ותנאי המכרז( ,להלן" :ערבות הביצוע").
 .6היה ותחליט המועצה לממש את זכות הברירה ("אופציה") ולהאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת
יאריך המשתתף ,את הערבות הביצוע לתקופה הנוספת ועוד  90ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה
הנוספת ,להבטחת התחייבויותיו וביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז.
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תקופת ההתקשרות
 .1תקופת ההתקשרות הינה ל –  36חודשים מיום החתימה על החוזה.
 .2המועצה בלבד תהיה רשאית להאריך את תוקף החוזה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשתי תקופות נוספות
של שנה כל אחת (סה"כ  5שנים) בכל מקרה של הארכה ימציא המציע למועצה ערבות בנקאית לתקופת
הארכה ,כמפורט לעיל.
 .3המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא ,על כל השירותים נשוא ההצעה ולמלא את כל
המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.
 .4הופחת היקף העבודה ,לא ישונו מחירי ההצעה של המציע לפרטיהם עקב השינוי או הפיצול או הפחתת
היקף העבודה.
 .5אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
ההצעה או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .6במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות ההצעה ,יובא בחשבון המחיר הנמוך
מבין השניים.
חובת הזוכה בהצעה:
 .1מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה (להלן – "הזוכה") ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו ,יהא
עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין ,תוך 7ימי עבודה מתאריך
הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו בהצעה ,וכן להמציא למועצה במעמד החזרת ההסכם כאמור ערבות
ביצוע ואישור קיום ביטוחים כנדרש.
 .2לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו כולם או מקצתם ,תהא המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,
לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע וכן למסור את ביצוע המכרז למי
שיקבע על ידה ,והזוכה יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
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 .3סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו
ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות
שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו להצעה.
תנאי סף
רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד ,במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בכל התנאים המצטברים
להלן:
 .1עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
 .2בעל רישיון בתוקף לאספקת שירותי תקשורת קווית פנים ארצית של משרד התקשורת .יש לצרף צילום
מהעמוד הראשון של הרישיון.
 .3בעל ותק וניסיון מוכח של חמש שנים לפחות ,באספקת שירותי תקשורת קווית ,ב 3 -רשויות מקומיות
או תאגידים עירוניים לפחות .יש לצרף אסמכתאות בהן יפורטו שם הרשום פרטי איש קשר ומכתב
המלצה.
 .4מחזיק במוקד שירות לקוחות מאויש  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ובעל מערכת לניהול ותיעוד
קריאות שירות.
 .5אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק .יש לצרף תדפיס נתונים
מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף.
 .6שילם את דמי המכרז בסך של  .₪ 700יש לצרף קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
 .7לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית וועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן
ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.
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מסמכים להגשה
 .1על המציע לעמוד בתנאים הבאים ולצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
כל מסמכי ההזמנה (מסמך א') ,על נספחיהם כשהם ממולאים ומאומתים כדין ,ובכלל זאת:
1.1
ערבות הצעה
כל מסמכי המכרז ,וההודעות למציעים (ככל שנשלחו ע"י המועצה) ,כשהם חתומים על-ידו,
1.2
ובכלל זה מסמך ב' –מסמכי הצעת המחיר על מלוא נספחיו וכן מסמך ג' – חוזה ההתקשרות
על מלוא נספחיו.
כל המסמכים המפורטים בפרק "תנאי סף" לעיל.
1.3
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו :1976
1.6
אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי המשתתף מנהל את פנקסי
1.7
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ז 1976
(להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו
ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של
1.8
משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף
נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
1.9
 1.10העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 1.11תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף בדבר
פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 1.12אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז
הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי
החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש
לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל
 1.13העתק קבלה המעידה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.
 .2לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ועדת
המכרזים להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות יהיה התאגיד רשאי לדרוש מהמציע
לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע
מתחייב לשתף פעולה עם התאגיד ו/או מי מטעמו שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש
על-ידם ,כאמור.
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המועצה המקומית גדרה

נספח א'
כתב ערבות מכרז
לכבוד
מועצה מקומית גדרה (להלן " -המועצה")
רחוב פינס 4
גדרה
א.ג.נ,.
ערבות בנקאית מספר_________
.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן -
"הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ₪ 20,000
(במילים :עשרים אלף  )₪בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר להשתתפותו במכרז
מס'  10/2019ולהבטחת מילוי מלוא תנאי מסמכי המכרז

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם המועצה ,מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט
להלן ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה.

.3

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י המועצה.

.4

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,בשעות קבלת הקהל ,על דרך של העברה בנקאית
לחשבון המזמין ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם
ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

 ,אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
תימסר בהתאם לאמור בסעיף  3לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר
מהמועדים הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
________________
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מסמך ב' -
פניה לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירותי תקשורת פנים ארציים נייחים ושירותי תקשורת נתונים
(אינטרנט) עבור מועצה מקומית גדרה
נספח א' הצהרת המציע לביצוע השירות
אני/אנו הח"מ ___________________________________ ,מגיש בזאת את הצעתי/נו לביצוע
העבודות לפי המכרז הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון כל המסמכים המצורפים ומצויים
במסמכי הפניה.
הנני מצהיר ,כי למדתי את התנאים המיוחדים של המקום ואת שאר התנאים הנדרשים לביצוע
ההתקשרות ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי .לא אציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות
של אי הבנה כלשהי של תנאי החוזה או של יתר המסמכים הנ"ל ואני מוותר בזה מראש על טענות
אלו.
הנני מצהיר שיש לי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתקשרות נשוא מכרז זה.
אם אזכה בהצעה הריני מתחייב כדלקמן:
.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9

להוציא לפועל ,בהתאם למסמכים הנ"ל כולם יחד  -לפי המחירים שרשמתי בהצעתי המצורפת – את
העבודות המתוארות בפניה הנ"ל וכפוף לכל שאר תנאי ההצעה והחוזה.
לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר משבעה ימי עבודה מהתאריכים בו תודיעו לי כי זכיתי במכרז כולו
או חלק ממנו  -ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם כנ"ל במשך התקופה האמורה לעיל,
אאבד את זכויותיי לקבלת ההתקשרות.
להתחיל בהתקשרות תוך 14ימים מהתאריך שאקבל הודעה על הזכייה בהצעה או במועד שנקבע בכתב
להתחיל בהתקשרות בצו התחלת התקשרות ,במקרה בו נקבע כי צו התחלת התקשרות יימסר בנפרד.
מועד תחילת העבודות יהיה תוך  14יום ממועד מתן צו התחלת העבודה.
במקרה ולא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני החתימה ,הנני מסכים
שתממשו את הערבות המצ"ב ,ע"י הצגתה בבנק לצורך פירעונה וחילוטה .במקרה ולא אתחיל
בהתקשרות עד לתאריך הקבוע בסעיף  3דלעיל ,הריני מסכים כי תממשו לטובתכם את הערבות שאפקיד
בידכם עם חתימות החוזה בננו.
אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה עד לסיום תקופת ההתקשרות ביננו.
ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר ההצעה כמפורט לעיל בסעיף  2לתנאי המכרז ,מסמך א',
וכן את כל החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה.
ידוע לי שישנה עדיפות לאמור בתנאי המכרז  -על פני הוראות תנאי החוזה ובמקרה של סתירה או אי
התאמה בין המסמכים השונים תפורשנה הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל.
הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב למעלה ואני מסכים לאמור שם.
כערבות לקיום התחייבותי שבהצעתי זו ,ובהתאם לסעיף  1לפרק הערבויות במסמך ההזמנה להציע
הצעות  ,הריני מצרף בזה ערבות לפקודתכם ומייפה את כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא
אקיים התחייבויותיי כולן או מקצתן  -שבהצעתי זו ,הרי זכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או
התראה נוספת ,ומוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.
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 .10אני מתחייב להמציא לכם ,ביום שייקבע לחתימת החוזה אישור ביטוח וכן ערבות בנקאית כאמור בסעיף
 9לחוזה מסמך ג ,להבטחת מילוי תנאי החוזה .ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה
ועוד  90ימים נוספים לתאריך סיום תקופת ההתקשרות נוסף ולתקופות ההארכה במידה והחוזה יוארך.
הערבות הנ"ל תשמש כבטחון לקיום התחייבויותיי על פי החוזה ,והיא תוארך על ידי לפי דרישת
המועצה.
 .11הנני מצהיר ,כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז
לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז.1987 ,
 .12בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההצעה ,והננו מוותרים
בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז
לרבות דרישותיו.
הצעתי זו ניתנה היום מתוך הבנה ורצוני החופשי.
שם המציע ______________________ :כתובת_________________________
מס' ח.פ ______________________ :טלפון __________ :פקס ____________
_________ ___________
חותמת  +חתימה
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נספח ב' – מפרט טכני
מפרט טכני – כללי
 .1למועצה המקומית גדרה נדרשים שירותי תקשורת שונים לפי המפרט להלן.
 .2שירותי התקשורת יסופקו באתרים פיזיים שונים ברחבי המועצה.
 .3המועצה תוכל לבקש פיצול של החשבוניות לתשלום כך שצרכנים שונים (בתי ספר ,המועצה וכו')
ישלמו כל אחד עבור הקווים שלו.
 .4מכרז זה מתייחס לשירותי התקשורת הבאים:
• צירי .PRI
• שירותי מרכזיה בענן ( Centrexאו שווה ערך).
• קו טלפון טיפש (לחיבור פקס לדוגמא).
• קו קל (לחיבור אזעקה או מערכות התראה לדוגמא).
• חיבורי  ADSLאו שווה ערך (תשתית  +ספק).
• חיבורי  BizNetאו שווה ערך (תשתית  +ספק).
• חיבור תמסורת.
 .5באחריות הספק לוודא כי כלל ההגדרות הקיימות היום במערכת כגון – קווי  ,106 ,1-800מעבר
לקישוריות ,שעוני נוכחות (המקושרים למערכת איסוף נוכחות) ,ניתוב שלוחות בחרום ,הגדרות
מערכת כיבוי אש וכדומה ,יישארו ללא שינוי.
מפרט טכני – ציר PRI
 .1למזמין קיימת מרכזיית פנסוניק  TDE200הכוללת  5כרטיסי  16שלוחות רגילות ו 2 -כרטיסי 16
שלוחות דיגיטליות וכן כרטיס  DSP64הכולל  16ערוצי  IP-GWו 32 -שלוחות  IPוממוקמת בבניין
המועצה ומרכזיה נוספת מסוג פנסוניק  |TDE100הממוקמת במרכז ההפעלה (בטחון) .המרכזייה
מתוחזקת ע"י חברת תדיראן – טלקום.
 .2להלן תמהיל הדקות בשיחות יוצאות לפי ממוצע חודש (שיחות לחודש) בין החודשים אפריל עד מאי
:2019
ממוצע כמות שיחות לחודש –  3,207שיחות
ממוצע דקות לחודש –  6,775דקות
מפרט טכני – שירותי מרכזיה בענן ()Centrex
 .1למזמין כ 50 -מנויי  Centrexבאתרים שונים ברחבי המועצה המקומית גדרה.
 .2להלן תמהיל הדקות בשיחות יוצאות לפי ממוצע חודש (שיחות לחודש) בין החודשים אפריל עד מאי
:2019
ממוצע שיחות לחודש –  3,525שיחות
ממוצע דקות לחודש –  4,545דקות
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מפרט טכני – קווי תקשורת ()ADSL
 .1למזמין כ 100 -מנויי  ADSLבאתרים שונים ברחבי המועצה המקומית גדרה.
 .2הדרישה הינה לפתרון תשתית  +ספק במהירות .100/3
מפרט טכני – קווי תקשורת ()Biznet
 .1למזמין  3מנויי  Biznetבאתרים שונים ברחבי המועצה המקומית גדרה.
 .2הדרישה הינה לפתרון תשתית  +ספק במהירות .100/5
מפרט טכני – קווי תמסורת
 .1למזמין מנוי קו תמסורת בבניין המועצה המקומית גדרה.
 .2הדרישה הינה לפתרון תשתית  +ספק במהירות  10/10או  20/20או  50/50או .100/100
מפרט טכני – קווי טלפון
 .3למזמין כ 200 -מנוי טלפון טיפשים מתוכם  1קו  1-800באתרים שונים ברחבי המועצה המקומית
גדרה.
 .4הדרישה למחירי "קו קל" ולמחירי קווי טלפון רגילים.
הנחיות כלליות
 .1למועצה נדרש שירות הקמת ואספקת תשתית תקשורת לטובת שיחות יוצאות ונכנסות על בסיס
תשתית מרכזיה הקיימת.
 .2למועצה נדרש שירות הקמת ואספקת תשתית תקשורת לטובת קישור נתונים (קישור לאינטרנט) על
בסיס הדרישות המפורטות לעיל.
 .3כלל שירותי האינטרנט והתקשורת יסופקו בכ 10 -אתרים שונים הנמצאים בסמיכות למועצה .כתובות
האתרים יסופקו ע"י המועצה ולבחירתה.
 .4כל אתר יחויב בנפרד לפי חלוקה שתועבר ע"י המועצה.
 .5באחריות הספק לכלול בהצעתו כל הגדרה או שירות או ציוד או אביזר הנדרש לשם חיבור האתרים
לרשת האינטרנט ובכלל זה – מודם ,ראוטר ,ספק אינטרנט או כל דרישה אחרת .למען הסר ספק  -כלל
הציוד יהיה באחריות הזוכה במכרז כל עוד הסכם אספקת השירות בתוקף.
 .6העקרונות לתכנון הפעלת שירותים פנים ארציים כוללים החלפת צירי המועצה בצירי ה PRI -והחלפת
חיבור ה ADSL( DATA -או תמסורת) של הספק הזוכה.
 .7למען הסר ספק ,עלות הוספת חומרה למרכזיה הקיימת במועצה ובמרכז ההפעלה ,כגון כרטיס ממשק
 PRIאו כל רכיב אחר הנדרש למרכזייה על מנת לספק את השירות ,יחול על הספק הזוכה בהתאם
לאופי הפתרון.
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 .8כל שירותי המפ"א שיינתנו על ידי הספק הינם בהתאם לחוק ,לרבות בהתאם לאישורי משרד
התקשורת הרלוונטיים לעניין זה.
 .9הספק יפרט בהצעתו את הפתרון הטכני המוצע כולל הסבר מפורט על הטכנולוגיה המוצעת ואופן
ההתקשרות לרשת התקשורת.
מדדי שירות ותחזוקה
הספק מתחייב למדדי שירות ותחזוקה כדלהלן:
 .1תחזוקה –
 .1.1הספק יתחייב לתחזוקת ציוד  PRIותחזוקת ציוד ( DATAקישור לאינטרנט) לאורך תקופת
ההתקשרות ללא תוספת תשלום.
 .1.2הספק לא יבצע כל טיפול  /שינוי בציוד ,ללא אישור מראש של המזמין.
 .1.3הספק יהא רשאי להיכנס למתקני המזמין לשם התקנת ,תחזוקת והפעלת הציוד והתשתית וזאת
בתאום מראש עם המזמין.
 .1.4הספק המציע מתחייב לתחזק ולתקן כל תקלה בתקופת ההתקשרות בהתאם להגדרות הSLA -
המופיעות להלן.
 .1.5ככל והספק לא יעמוד במדד השרות  SLAשל טיפול בתקלה קריטית ,המועצה שומרת לעצמה
את הזכות לנכות סך של  ₪ 1,000ליום מהסכום המגיע לספק.
 .2תקלות -
התקלות יחולקו ל  2-סוגים:
 .2.1תקלה קריטית – תקלה הגורמת להשבתה כללית של השיחות היוצאות ו/או הנכנסות
מהמרכזייה או תקלה ברשת המיתוג של הספק הגורמת לאובדן התקשרות ממועצה מקומית
גדרה ו/או תקלה הגורמת לניתוק מרשת האינטרנט.
 .2.2תקלה רגילה – תקלה הפוגעת באיכות השמע של המזמין אך אינה גורמת לאובדן ההתקשרות
מהמועצה ו  /או תקלה הגורמת לאיטיות בגלישה ברשת האינטרנט.
 .3מדד שירות – SLA -
הערות
שעות עבודה
זמן תגובה לתחילת עבודה רציפה
סוג התקלה
מוקד שירות
לטיפול בתקלה
טיפול
גמר טיפול בתקלה
 24שעות
נדרש
עד  4שעות
תקלה קריטית
ביממה 7 ,ימים – תוך עד  8שעות
מפתיחת הקריאה
מפתיחת הקריאה
בשבוע
גמר טיפול בתקלה
בימים א' – ו'
לא חובה
עד  24שעות
תקלה רגילה
– תוך עד  48שעות
בין השעות
מפתיחת הקריאה
מפתיחת הקריאה
18:30 – 07:30
 .4מוקד שירות לטיפול בתקלות –
 .4.1הספק יעמיד לרשות המזמין מוקד שירות תקלות מאויש 364 ,ימים בשנה 24 ,שעות ביממה.
 .4.2הספק ינטר באופן קבוע את הצירים המוצעים וידווח למזמין מראש על התרעות לתקלות
שעלולות להשפיע על איכות השירות באתרי המזמין.
 .4.3מיד עם קבלת הדיווח ,תקבל התקלה מספר זיהוי ייחודי אליו יתייחסו כל גורמי הספק והמזמין
לאורך כל הטיפול.
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 .4.4אנשי התמיכה של הספק ידאגו להודיע למזמין את מספר התקלה מיד עם הקצאתו באמצעות
דוא"ל /פקס/טלפון.
 .4.5הספק ינהל את התקלות המדווחות במערכת מעקב ממוחשבת .על פי דרישה מהמזמין ,יופק דו"ח
למנהל התקשורת של המזמין לגבי כל התקלות הפתוחות והסגורות ומצב הטיפול בהן וזאת בכל
חתך תאריכים ,החל מתאריך תחילת העבודה המשותפת ועד לתאריך בקשת הדו"ח.
 .4.6הספק יפעיל צוות טכנאים לטיפול בתקלות ,בזמינות של  365ימים בשנה 24 ,שעות ביממה ,לביצוע
תיקונים בכל תקלת תקשורת שתתעורר.
 .4.7עם קבלת הודעה על תקלה בבקרת הספק לא תהיה התניה של הספק להוצאת טכנאי המתחזק.
 .5אחריות כוללת –
 .5.1הספק יישא באחריות כוללת לאיכותם ולתקינותם של כל רכיבי הרשת ,ובכלל זה תיקון כל תקלה
תוך זמן סביר ,כמפורט לעיל ,משך כל תקופת ההתקשרות.
 .6דו"חות –
 .6.1הספק יגיש למזמין דו"ח שוטף חודשי מחולק לפירוט חשבונית ופירוט שיחות וזאת לשם ביצוע
בקרת עלויות תקשורת עבור המזמין בדו"ח מודפס ובקבצים ,לפי דרישת המזמין.
 .6.2הספק יאפשר ניהול על ידי המזמין ו/או הגורם המבצע בקרת עלויות תקשורת עבור המזמין
באמצעות הורדת קבצים בגישה חופשית למערכת הדיווחים של הספק בממשק  WEBשרות זה
יינתן ע"י הספק ללא תוספת עלות.
 .6.3הספק יאפשר קבלת שם משתמש וסיסמה לגישה למערכת הדיווחים של הספק ,גישה זו תהיה
פשוטה ולא תצריך חתימה על טפסי התחייבות והצהרות (כגון מספר חשבון בנק של הלקוח ,אישור
מורשי חתימה וכו').
 .6.4המידע שיוצג ע"י הספק שיבחר יהיה מפורט ככל האפשר .קובץ פרוט שיחות אשר יציג רק חלק
ממספר מחייג לא יתקבל ויהיה עילה לפסילת הצעת המציע בשלב של בדיקת הצעות הספקים.
 .6.5פורמט הדוחות במערכת הדיווח של הספק יתאים לקליטה במערכות ממוחשבות כגון פורמט TXT
או פורמט .CSV
 .6.6בהצעתו יגיש הספק דוחות לדוגמא על מנת שיוכל המזמין להתרשם ממערכת הדיווח.
 .6.7מערכת הדו"חות של הספק תאפשר קבלת דיאגנוסטיקה על צירי ה PRI -והתמסורת ובכלל זה
עומס על הקווים.
 .6.8הספק יעביר למועצה בתוך  7ימים מההודעה על זכייתו ,מספר טלפון נייד של מנהל לקוח שילווה
את המועצה וייתן מענה לכלל הצרכים של המועצה הנוגעים למכרז זה.
 .7עלות – משאבים
 .7.1כללי
 .7.1.1כל המחירים המוצעים יהיו בש"ח ללא מע"מ ,ויכללו כל היטל או מס אחר.
 .7.1.2המחירים בהצעה הם מחירים מרביים הכוללים את כל המרכיבים הנדרשים כדי לספק את
שירותי המפ"א וה DATA -למזמין .למען הסר ספק ,המחירים יכללו כל ציוד תקשורת או
כבילה או סלילת כבילה הנדרשים לשם אספקת השירות וכן שירות תיקונים.
 .7.1.3דקות שיחה בין שלוחות פנימיות תחת אותו ציר  PRIקיים הינן ללא עלות ולא תכללנה
במניין דקות השיחה לחבילה נשוא מכרז זה.
 .7.1.4כל המחירים שיסוכמו עם הספק הזוכה הם מחירים סופיים במחירי  FIXולא ישולמו עלויות
נוספות בגין השלמת שיחות למפעלי מפ"א אחרים ,גם אם ישתנו התנאים בתקנות
התקשורת.
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 .7.1.5המחירים יעודכנו עפ"י השינויים במדד המחירים לצרכן בתום כל שנת שירות בתקופת
החוזה ,בכפוף לכך שהשינוי במדד המחירים הידוע ממועד חתימת ההסכם ועד לתום שנת
השירות יעלה על שיעור של  3%ובלבד שעדכון עליית המחירים יתבצע בחשבונית של החודש
הקלנדרי העוקב מתום כל שנת שירות.
 .7.1.6המחיר המוצע ע"י הספק יהיה בתוקף ללא שינוי בכל תקופת מתן השירות למעט עדכוני מדד
לפי סעיף .7.1.5
 .7.1.7במידה והמועצה תחליט על סיום ההתקשרות לפני תום התקופה ,מכל סיבה שהיא ,הספק
מתחייב שלא לדרוש כל תשלום נוסף או קנס או כל עלות אחרת בגין כך.
 .7.1.8שירותי שיחה לחו"ל ,שירותי תוכן ,שירותי מידע (לדוגמא ,1700 ,1800 ,155 ,144שירות
כוכבית וכדומה) או השתתפות בפעילויות אינטראקטיביות ,יחסמו אוטומטית על ידי הספק
וייפתחו רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ע"י גזבר המועצה או בא כוחו.
 .7.1.9במידה ולספק ישנן הערות לגבי שירותי תוכן ומידע יש לציין בנספח נפרד.
 .7.2תעריפי שיחה למפעיל בינ"ל
 .7.2.1כברירת מחדש ייחסמו שיחות לחו"ל לכלל השלוחות והקווים .שירותים אלה ייפתחו רק
לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ע"י גזבר המועצה או בא כוחו.
 .7.2.2הספק יאפשר לשייך את כל קווי המזמין לספק בינ"ל שיבחר על ידי המזמין.
 .7.2.3תעריפי שיחות למפעיל שיחות בינלאומי יחויבו על פי הסכם שיושג בין המזמין לספק
הבינ"ל ,ללא חיוב נוסף מצד הספק הזוכה.
 .7.3עלות תשלום קבוע – PRI
 .7.3.1לא תהיה עלות דמי שימוש חודשיים לצירי ה PRI -או לכל קו מסופק אחר.
 .7.4במידה ולמועצה יידרש קו  PRIאו כל קו אחר נוסף ,לא תהיה כל עלות בגין התקנת הקו הנוסף.
 .7.5דמי שימוש חודשיים לאחר התקנת ציר  PRIנוסף הכלולים במחיר חבילת דקות ,יהיו ללא שינוי
עפ"י הצעה במסמך ד' -טופס הצעת מחיר .באם המועצה תזמין ציר נוסף מחיר עלות חבילת הדקות
יהיה בהתאם להצעה שהגיש הספק במכרז זה .דהיינו התקנת ציר נוסף במידת הצורך לא תשנה
את מחיר החבילה שהוא כולל את עלות השיחות ודמי השימוש החודשיים.
 .7.6עלות דמי שימוש חודשיים תכלול שירות אחריות תיקונים ותחזוקה.
 .8העתקת ציר PRI
 .8.1במידה ובמהלך ההתקשרות תידרש העתקת הציר ממרכזיית המועצה לאתר אחר ,העתקת הציר
תהיה ללא עלות ותהה כפופה להיתכנות טכנית.
 .9תרופות
 .9.1במידה והספק לא יפעל על פי האמור לעיל ,מוסכם כי הספק יפצה את המועצה בסכום של 1,000
 ₪עבור כל שעת איחור מהזמן הנקוב לעיל אלא אם כן יוכיח להנחת דעתה של המועצה כי לא עלה
בידו לתקן את התקלה מחמת סיבות חיצוניות שאינן תלויות בו.
 .9.2במידה ותחויב המועצה  /מנוי על ציוד  /שירות שלא על סמך הזמנה מאושרת ע"י איש הקשר
במועצה  /מנוי ,הספק יפצה את המועצה בסכום של  ₪ 500על כל הזמנה לא מאושרת בנוסף לזיכוי
אמצעי התשלום בחשבון המנוי/מועצה בגין החיוב.
 .9.3במידה ויתגלו טעויות בחשבונות השוטפים שיעלו על  ₪ 500לפני מע"מ ,לחודש ,יישא הספק מלבד
ההחזר הכספי גם בעלות הבדיקה של גורם חיצוני שייבחר ע"י המועצה לתקופה של  3חודשים.
טעות שתתגלה למנוי תתוקן ,לרבות זיכוי המנוי בגין החיוב השגוי ,תוך  7ימים מרגע היוודע הטעות
לספק.
 .9.4הזיכוי יבוצע ישירות לאמצעי התשלום של המנוי.
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 .10הקצאת מספרים
 .10.1מובהר כי מועצה מקומית גדרה תשאיר את מספרי הטלפון הקיימים אצלה כיום.
 .10.2כלל מספרי הטלפון הקיימים היום במועצה ולרשות המועצה ינויידו ויישארו ללא שינוי.
 .10.3האחריות על ניוד המספרים הקיימים ,במידה ויידרש ,הינו על הספק בלבד.
 .10.4הספק מתחייב להקצות למועצה מקומית גדרה  4בלוקים של  100מספרים עוקבים בקידומת
הספק.
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נספח ג'  -טופס הצעת מחיר
פירוט השירות

ציר PRI
שירותי מרכזיה
בענן (Centrex
או שווה ערך)
קו טלפון טיפש
(לחיבור פקס
לדוגמא)
קו קל (לחיבור
אזעקה או
מערכות התראה
לדוגמא)
קו 1-800
חיבורי  ADSLאו
שווה ערך
(תשתית  +ספק)
חיבורי BizNet
או שווה ערך
(תשתית  +ספק)
חיבור תמסורת
חיבור תמסורת
חיבור תמסורת
חיבור תמסורת

כמות קווים
מוערכת (הערכה
בלבד ,ללא
התחייבות
לכמות)
1

לא רלוונטי

כ50 -

לא רלוונטי

כ120 -

לא רלוונטי

כ60 -

לא רלוונטי

1

לא רלוונטי

כ100 -
3

2

מהירות הקו
(בכפוף ליכולת
טכנולוגית)

מחיר ליחידה
(לא כולל מע"מ)

סה"כ מחיר
(לא כולל מע"מ)

100/3

100/5
10/10
20/20
50/50
100/100

• יובהר כי דקות שיחה בין שלוחות פנימיות תחת אותו ציר  PRIקיים הינן ללא עלות ולא תכללנה
במניין דקות השיחה לחבילה נשוא מכרז זה.
• מחיר לדקת חריגה מהחבילה יהיה המחיר הממוצע לדקה בחבילה ,על פי המחיר בהצעת הספק
(לפני מע"מ).
___________________
חתימת המציע

23
רח' פינס  ,4מיקוד  ,7056602טל'  ,08-8593530פקסמייל153506573039 :

בס"ד

המועצה המקומית גדרה

מסמך ג'
חוזה למתן שרותי תקשורת פנים ארציים נייחים -
שנערך ונחתם מועצה מקומית גדרה ביום ______ חודש ________ 2019
ב י ן:

(להלן" :המועצה")

מועצה מקומית גדרה

מצד אחד
ל ב י ן ___________________________
מס' זהות/רישום____________________
מרחוב ___________________________
טל ______________:דוא"ל_________________________:
(להלן" :המציע" או "הספק" )
מצד שני
והמועצה פרסמה מכרז מס'  10/2019לקבלת הצעות למתן שירותי תקשורת פנים ארציים
הואיל:
נייחים כמפורט במסמכי המכרז (להלן "המכרז") וכמפורט בהצעה המצורפת לחוזה זה (להלן
"החוזה");
והואיל:

והספק הגיש הצעה לפניה הנ"ל;

והואיל:

והמציע נקבע כזוכה בהצעה הנ"ל והמועצה החליטה למסור למציע את ביצוע העבודות נשוא
המכרז והכול כמפורט להלן:
אשר על כן הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

• המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
• הצדדים מסכימים כי כל מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה ובחזקת תנאיו.
• לעניין חוזה זה יתפרשו המונחים כדלהלן:
 . 1הגדרות
"המנהל" או ה"מפקח" – מי שתקבע המועצה לעניין זה בהסמכה בכתב.
"המציע" או "הספק" – לרבות נציגיו.
"העבודה" – השירות שיש לבצע בהתאם לחוזה ,למפרט הטכני ולכל מסמכי המכרז.
"ביצוע השירות" – ביצועה היום יומי.
"שכר החוזה"  -הסכום הנקוב בחוזה בתמורה לביצוע החוזה.
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 . 2תקופת ההתקשרות
א .המציע יתקין את כל הציוד הנדרש לצורך מתן השירות נשוא מכרז תוך  14יום ממועד קבלת צו
התחלת עבודה ויהא ערוך למתן השירותים נשוא הסכם זה למועצה ממועד זה ואילך.
ב .תקופת החוזה תקופת החוזה הנה ל –  36חודשים ,החל מיום __________ וכלה ביום
_________.
ג .במשך כל תקופת החוזה יבצע המציע את השירותים נשוא חוזה זה ולשביעות רצון המועצה.
ד .מודגש כי המשך קיומו של ההסכם מותנה בתמיכה רציפה של הספק במתן שירותים פנים
ארציים נייחים ושירותי תקשורת נתונים (חיבור לאינטרנט) למזמין ,על פי צרכיו.
ה .המועצה רשאית להאריך את תקופת החוזה לשתי תקופות עבודה נוספות של  12חודשים כל
אחת .הארכת תקופת חוזה כזה תיעשה על פי הודעה מראש ובכתב של  30יום לפני תום כל
תקופה ותקופה ,והודעה כזו תחייב את המציע לקיים את התחייבויותיו על פי החוזה לתקופה
נוספת.
ו .בתקופה הנוספת יחולו כל תנאי החוזה בשינויים המחייבים.
ז .חרף כל האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית להפסיק את ההסכם בכל עת ומכל סיבה שהיא,
בהודעה בכתב של  30יום מראש ומבלי שתצטרך לתת נימוקים לכך .המועצה לא תהיה חייבת
לשלם לספק פיצוי או תשלום כלשהם בגין החלטתה להפסיק את ההסכם כאמור .במקרה של
הפסקת ההתקשרות כאמור  ,לא יהיה הספק זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים כלשהם מעבר
לשירותים שניתנו בפועל על ידו בהתאם להוראות ההסכם.
 . 3ביטוח
 3.1מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב הספק
לפני מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או
מטעמו ו/או עבורו (המוקדם מביניהם) ,לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים
נשוא חוזה זה ו/או כל תקופה אחר ת כמפורט בחוזה זה לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות
המוצר ,את הביטוחים המפורטים להלן ,באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל
(להלן" :ביטוחי הספק" או "הביטוחים"):
 3.1.1אש מורחב (ביטוח לרכוש וציוד בבעלות הספק).
 3.1.2אחריות כלפי צד שלישי.
 3.1.3חבות מעבידים.
 3.1.4אחריות מקצועית.
 3.1.5חבות המוצר.
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 3.2הספק מתחייב ,לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא חוזה זה על ידו ו/או מטעמו ,להמציא לידי
המועצה אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה כנספח א' (להלן:
"אישור ביטוחי הספק") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
 3.2.1מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע ו/או לא תגרע
מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה ,על נספחיו.
 3.2.2מוסכם בזה על הספק כי המצאת אישורי ביטוחי הספק (נספח א') ,כאמור ,הינה תנאי יסודי
בחוזה זה וללא המצאת אישור ביטוחי הספק (נספח א') לא יוכל הספק להתחיל במתן
השירותים נשוא חוזה זה.
 3.3ביטוחי הספק יורחבו לכסות בין היתר את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה
של הספק ו/או המועסקים על ידי הספק ובנוסף (ומבלי לגרוע מהאמור) יורחבו ביטוחי הספק לשפות
את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייתבעו בגין אחריות שתוטל עליהם עקב מעשה ו/או
מחדל רשלני של הספק (להלן" :יחידי המבוטח").
 3.4על הספק להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקשר עם חוזה זה ,במשך
כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,את ביטוחי אחריות
מקצועית וחבות המוצר ,על הספק להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לספק אחריות על פי הדין הישראלי
לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
 3.5הספק מתחייב לבטח כל רכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו בקשר עם מתן
השירותים לרבות ציוד ,חומרים וכל רכוש אחר שהובא ויובא לצורך מתן השירותים .הספק מתחייב
כי בכל ביטוחי הרכוש של הספק (אם וככל שייערכו) לרבות פוליסת אש מורחב הנערכת על ידי הספק
על פי סעיף  1לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח א') ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על כל זכות
תחלוף (שיבוב) של מבטחי הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר
הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 3.5.1מוסכם בזה ,כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב לרכוש ו/או ציוד המשמש אותה
במתן השירותים כמפורט בסעיפים  3.1ו  3.5 -לעיל לרבות וכולל האמור בסעיף  1לאישור
ביטוחי הספק ,ואולם האמור בסעיף  3זה (ביטוח על ידי הספק) לעיל ולהלן לרבות האמור
בסעיף  3.18להלן ,יחול לגבי כל אובדן ו/או נזק שייגרם לרכוש הספק כאילו נערך הביטוח
כאמור במלואו.
 3.5.2בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.2לעיל מתחייב הספק ,כי במידה ולא יערוך ביטוח
אש מורחב ,להמציא לידי המועצה ,לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לתחילת מתן
השירותים ,מכתב הצהרה בדבר פטור מאחריות כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
בהתאם לנוסח "פטור מאחריות  -הצהרה" ,המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח א' (")1
כשהוא חתום כדין על ידי הספק.
 3.6פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  2לנספח אישור ביטוחי
הספק (נספח א') תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח")
היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפוף
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 3.7פוליסת ביטוח חבות מעבידים הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  3לנספח אישור עריכת ביטוחי
הספק (נספח א') תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה וייקבע לעניין קרות
תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו בתקופת הביטוח למי
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מהעובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם חוזה זה ,תוך כדי ועקב עבודתם ,כי הינם נושאים
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הספק ו/או לעניין חבות הספק כלפי מי
מהעובדים המועסקים על ידו.
 3.8פוליסת ביטוח אחריות מקצועית הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  4לנספח אישור ביטוחי הספק
(נספח א') תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה היה ותוטל על מי מהם אחריות בגין
רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה ו/או מחדל רשלני של הספק ו/או
מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 6ששה)
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או
מרמה).
 3.9פוליסת חבות המוצר הנערכת על ידי הספק על פי סעיף  5לנספח אישור ביטוחי הספק (נספח א')
תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב
מוצר (לרבות כל רכיב שלו ,אריזה ,מיכל ,הוראות שימוש והוראות בטיחות) שבגינו אחראי הספק
ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה (להלן " :המוצר") .מוסכם בזה כי
פוליסת הביטוח תורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על
מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של ( 12שנים עשר)
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או
מרמה).
מוסכם בזה על הספק כי ביטוחי חבות המוצר ,אחריות מקצועית ,וביטוח צד שלישי ייערכו
3.10
בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.
היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל ,רשאי
3.11
הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך כי :
 3.11.1בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך הספק מעבר למצוין לעיל ייכלל סעיף בדבר
ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור
בדבר הוויתור על זכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 3.11.2בביטוחי אחריות נוספים או משלימים שיערוך הספק ,לגרום לכך ,כי הביטוח יורחב לשפות
את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריותם למעשי ו/או
מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
3.12
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק (נספח א') ,הינם דרישה מינימאלית
המוטלת על הספק .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או
לתנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם לרעה
3.13
בתקופת הביטוח ,אלא אם נמסרה על כך לספק ולמועצה הודעה בכתב בדואר רשום ( 30שלושים)
יום מראש על כוונתו לעשות זאת .מבטחי הספק יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה
שכאלו לגבי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם לא נמסרה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם
חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד מסירת ההודעה.
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בכל פעם שמבטחיו של הספק יודיעו לספק ולמועצה כי איזה מבין ביטוחי הספק על פי
3.14
הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח הספק (נספח א') עומד להיות מבוטל או משונה לרעה,
כאמור בסעיף  3.13לעיל ,מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אישור
עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם ,כאמור לעיל.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו השירותים נשוא
3.15
חוזה זה או חלק מהם יבוצעו על ידי ספק משנה מטעם הספק ,מתחייב הספק לדאוג כי קבלני המשנה
אשר יועסקו על ידו במתן השירותים או בקשר עמם ,יערכו ויקיימו אף הם את כל הביטוחים
הנדרשים בסעיף הביטוח לחוזה זה (סעיף  )3כמפורט לעיל ולהלן לרכושם ולאחריותם ,וכי ביטוחים
אלו יכללו את כל התנאים ,ההרחבות והוויתורים על זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי הספק,
כמפורט לעיל ולהלן ,לרבות בנספח אישור ביטוחי הספק (נספח א') .הספק אחראי לוודא כי בידי
קבלני המשנה המועסקים על ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות בהתאם למפורט בהתאם לתנאים
ולסכומים הנדרשים בנספח א' (אישור ביטוחי הספק).
מובהר בזאת ,כי הספק יישא באחריותו על פי דין כלפי המועצה בגין מעשה או מחדל במתן
3.16
השירותים הניתנים למועצה בקשר עם חוזה זה ,לרבות שירותים אשר יינתנו על ידי ספק משנה,
והספק הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לה,
במישרין ו/או בעקיפין ,עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק
כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות בסעיף זה (ביטוח) ו/או בנספח אישור ביטוחי הספק
(נספח א') ובין אם לאו.
ביטוחי הספק ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך
3.17
על ידי המועצה וכי מבטחי הספק מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
המועצה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות
כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
3.18
תביעה כנגד המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק לרכוש בבעלותו של הספק ו/או המשמש
אותו במת ן השירותים נשוא חוזה זה ואשר הספק זכאי לשיפוי בגינו ,על פי ביטוח הרכוש שנערך על
ידו (בין אם נערך ובין אם לאו) והוא פוטר בזאת את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות
לנזק כאמור (לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על הספק) .אולם מוסכם בזה כי הפטור
כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
הספק מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בסעיף  3זה (ביטוח על ידי
3.19
הספק) לרבות באישור ביטוחי הספק (נספח א') ,וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח
בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ,ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי
הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה .בנוסף לאמור לעיל
ומבלי לגרוע ממנו ,מתחייב הספק כי את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר יחזיק בתוקף כל
עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה ,על נספחיו.
הספק מתחייב להודיע למועצה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה
3.20
על פי ביטוח חבות המוצר ,אחריות מקצועית ,אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים .כן מתחייב
הספק לשתף פעולה עם המועצה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק ,ככל שיידרש לשם מימוש
תביעת ביטוח אשר המועצה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות המועצה על פי ביטוחי
הספק.
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הספק אחראי להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח וגבולות האחריות המלאים במסגרת
3.21
ביטוחי הספק בכל מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות
האחריות או סכומי הביטוח.
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הספק יהיה אחראי לשפות את המועצה ו/או
3.22
מנהליה ו/או עובדיה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב העדר כיסוי ביטוחי הנובע
מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי הספק ו/או
מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו ,בכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על
הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין.
בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי
3.23
קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לרבות ,אך לא מוגבל ,איחור
במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי הספק ו/או מי מטעמו ,לא יפגעו
בזכויות המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
לא יאוחר מ ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק לחזור
3.24
ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח (נספח א') כאמור בסעיף  3.2לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה
נוספת ,הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הספק (נספח א') ,במועדים הנקובים ,מדי
תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויבת בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו.
הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי הספק" (נספח א') כאמור ו/או הצהרת
3.25
פטור מאחריות הספק (נספח א' ( ,))1הינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן
השירותים והמועצה תהייה רשאית למנוע מהספק את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור
במקרה שהאישור ו/או ההצהרה ,כאמור ,לא הומצאו במועד המוסכם כנדרש.
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי
3.26
בדיקתם ,על ידי המועצה ו/או בשינויים ,כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או על מי מטעמה
ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מאחריותו
ו/או מהתחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על
המועצה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי הספק כאמור בסעיפים 3.2
3.27
ו–  3.25לעיל במועד ,לא תפגע בהתחייבויות הספק על  -פי חוזה זה ,על נספחיו.
המועצה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור
3.28
לעיל והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי סעיף
 3זה (ביטוח על ידי הספק) לחוזה.
הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישורי הביטוח וזכותה לבדוק
3.29
את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המועצה ו/או על מי מטעמה
כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי היעדרם,
ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי חוזה זה ו/או על פי הדין.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי המועצה תהייה רשאית לעכב כל סכום לו
3.30
הינו זכאית על פי תנאי סעיף  3זה (ביטוח על ידי הספק) מהתמורה העומדת לזכות הספק בקשר עם
ההתקשרות נשוא חוזה זה ובתנאי שהודיעה על כך לספק ,בכתב( 7 ,שבעה) ימים מראש.
מוסכם בזה על המועצה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על
המועצה ,יושב לספק הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למועצה (באם נגרמו) בקשר עם
התביעה לתגמולי הביטוח ,כאמור.
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מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הספק
3.31
בלבד ,ובכל מקרה לא על המועצה ו/או על מי מטעמה.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה לעיל ,מתחייב הספק למלא אחר כל דרישות
3.32
והוראות החוק לביטוח לאומי ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו
לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו
במתן השירותים נשוא חוזה זה ,לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת
ובמשך כל תקופת חוזה זה ,זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף  3זה (ביטוח על ידי הספק) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע
3.33
מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים
אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
מובהר ,כי הוראות סעיף  3זה (ביטוח על ידי הספק) הנן מעיקרי החוזה ,והפרתן ,כל עוד לא
3.34
תוקנה בתוך  14יום מהתראה בכתב ,מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 . 4התמורה
א .תמורת ביצוע כל התחייבויותיו ,במלואן ובמועדן ,יקבל המציע מהמועצה את שכר החוזה בהתאם
להצעתו עפ"י תשובתו שתוגש למועצה בהתבסס על המחירים שניתנו ע"י המציע ובהתאם לתנאי כל
מסמכי ההצעה.
ב .לתשלום יתווסף מס ערך מוסף כשיעורו בדין ,כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.
 . 5אופן התשלום
א .תמורת ביצוע שירותי החוזה תשולם למציע כל חודש בהתאם לחשבונות שיוגשו למועצה ע"י המציע,
בהוראת קבע לחשבונו של הספק ,שתבוצע כל  15לחודש ולא יאוחר מ 10-יום מתאריך הגשת
החשבונית למועצה ,בכפוף לאישורה לתשלום ע"י המועצה או מי מטעמה.
ב .המועצה תבדוק את החשבון שהוגש לה ע"י המציע לא יאוחר מ  14ימי עסקים מיום בו התקבל
החשבון במועצה.
 . 6קיזוז
א .המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לה מהספק על פי הסכם זה או על פי כל חוזה אחר שבינה
לבין הספק ,וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספק למועצה לפי כל דין.
ב .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ,לרבות
באמצעות חילוט הערבויות שהספק המציא במסגרת הסכם זה או לכל הסכם אחר שבינו לבין המועצה.
ג .למרות האמור בכל דין ,לא תהיה לספק זכות לקזז מתשלומים בהם הוא חייב כלפי המועצה וכל תשלום
המגיע לו מאת המועצה.
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 . 7סילוק יד המציע
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המועצה רשאית ,לאחר מתן הודעה בכתב  7ימים מראש,
במהלכם לא תוקנה ההפרה ,להפסיק את ההתקשרות עם המציע ולהשלימה בעצמה או באמצעות
אחרים.
 . 8הסבת החוזה
א .המציע אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל
זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת ראש המועצה מראש ובכתב.
ב .אין האמור לעיל בא לפגוע בזכותו של המציע להעסקת עובדים ,על פי התנאים המתחייבים מהחוזה.
ג .ניתנה הסכמת המועצה בהתאם לאמור בסעיף קטן (8א) לעיל ,אין הסכמת המועצה פוטרת את
המציע מאחריות ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה ,והמציע יישא באחריות מלאה לכל האמור בחוזה
זה.
 . 9מעמד המציע
א .מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות ,כי המציע ,הנו בגדר מציע עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד,
לכל עניין וצורך ,יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין המציע ,לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה
שיגרמו לו ואין המציע זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד
ממעבידו ,מאת המועצה.
ב .המציע יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו ,כולל משכורת,
תשלומים וניכויי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות ,תשלום קרנות סוציאליות וכל תשלום אחר
על פי חוק ,וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק
לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.
ג .היה ותחויב המועצה בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד
יפצה וישפה המציע את המועצה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עו"ד ,זאת בהתאם ל פסק דין חלוט שביצועו לא עוכב ,הודעה על דרישה תביעה כאמור תימסר
למציע.
. 10

ערבות

א .עם החתימה על הסכם זה ,הספק ימציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית להבטחת
ביצוע כל התחייבויותיו של הספק כלפיה על פי חוזה זה (להלן " -הערבות") ,בגובה של ,₪ 40,000
עפ"י הנוסח בנספח ב'.
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ב .הערבות תהא בתוקף למשך  12חודשים ותוארך מעת לעת כך שתהא בתוקף לכל אורך תקופת
ההתקשרות .למען הסר ספק יובהר ,כי כל הוצאות הערבות יחולו על הספק בלבד .יובהר ,כי הוראות
סעיף זה יחולו גם בתקופת ההתקשרות המוארכת ,ככל שתוארך.
ג .בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו ,תהא המועצה זכאית לחלט את הערבות כולה או
מקצתה והספק לא יוכל לטעון שום טענה בקשר לחילוט הערבות ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או
זכות העומדים לעירייה בגין הפרה צפויה ו/או ממשית של החוזה על ידי הספק.
ד .מבלי לגרוע מחובתו של הספק לקיים בכל עת ערבות בהתאם להוראות חוזה זה ,הרי אם במהלך
תקופת תוקפו של חוזה זה עומדת תקופת הערבות בפני סיום ,תודיע על כך המועצה לספק ותודיע
כי אם לא יוארך תוקפה הערבות היא תחולט .בנוסף ,לא ישולם לספק תשלום כלשהו עד שימציא
ערבות לפי דרישת המועצה בהתאם להוראות סעיף זה.
. 11

תרופות

א .יפר המציע את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה או איזו מהן ,יפצה את המועצה על מלוא נזקיה ,הזיכוי
מצד הספק יתקבל בחשבונית הקרובה לאחר הצגת הדברים אל מול הספק ,וכן במידה ובוצעה פעולה
ללא אישור איש הקשר מטעם המועצה ,לא תהיה למועצה התחייבות על הפעולה שבוצעה ללא
אישורה ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למועצה עפ"י כל דין.
ב .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי נספח ב' למסמכי המכרז ,יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובכלל זה
סעיפי הפיצוי המוסכם שפורטו בו – סעיף  1.5וסעיף  9על סעיפיו הקטנים .על הספק למלא אחר כל
הדרישות המפורטות בנספח ב' הנ"ל זה בדקדקנות .היה והספק לא יעמוד במדדים המפורטים
בנספח ב' למסמכי המכרז ,המועצה תנכה את הסכומים המפורטים והמוסכמים כפי שפורטו
בסעיפים  1.5וסעיף  ( 9על סעיפיו הקטנים) ,ולספק לא יהיו כל טענות בעניין זה.
ג .כל סכום שהמציע חייב בתשלומו למועצה הן על פי חוזה זה והן עפ"י כל דין ובגין כל חוזה ולא שולם
במועד הקבוע ,תהא המועצה רשאית לקזזו כנגד כל סכום שעליה לשלם למציע ,הן על פי חוזה זה
והן על פי כל חוזה אחר.
ד .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הצד המקיים חוזה זה לנקוט כנגד הצד המפר בכל התרופות לפי
כל דין.
. 12

אי ויתור על זכויות

א .במקרה שהמועצה לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה על פי חוזה זה ,לא
ייחשב הדבר כוויתור של המועצה על זכויותיה ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים אחרים.
. 13

שונות
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א .ויתור של צד על זכותו מכוח חוזה זה אין בו ולא יפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו
מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על ויתור זכויות לפי חוזה זה.
ב .כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
ג .תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין העירייה לספק במלואו ,וכי המועצה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה,
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
ד .הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל הודעה שתישלח לפי
הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המועצה

הספק
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נספח א'  -אישור ביטוחי הקבלן
תאריך __________
לכבוד
המועצה המקומית גדרה (להלן" :המועצה")
רח' פינס 4
גדרה
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
שם המבוטח _____________________________________ :
כתובת :

_____________________________________

חוזה מס' :

___ ____ /

(להלן" :הספק")

אספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת תקשורת ונתונים מרשת האינטרנט ,לרבות תשתית
תקשורת ושירותים נלווים (להלן" :השירותים ו/או "החוזה")

שירותים :

אנו ________ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים כי ערכנו עבור הספק את הביטוחים
המפורטים להלן ,למשך התקופה שמיום __________ ועד יום __________ (שני התאריכים נכללים
ולהלן" :תקופת הביטוח").
.1

אש מורחב

פוליסה מס'______________________ :

הפוליסה :

ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש הספק לרבות ציוד,
חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמש אותו
במתן השירותים בקשר עם החוזה שבנדון.

הכיסוי הביטוחי :

על פי התנאים ,ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש (אש מורחב),
לרבות אך לא מוגבל ,אובדן ו/או נזק עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת
אדמה ,פרעות ,שביתות ,נזקי סערה וסופה ,נזקי כלי טיס ,בום על קולי,
שיטפון ,נזקי מים ,נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות ,נזקי
התנגשות (אימפקט) ,נזק בזדון ,נזקי פריצה (על בסיס נזק ראשון) ושוד.
פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף
(שיבוב) כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר
הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

תנאי מיוחד:

.2

פוליסה מס'______________________ :

צד שלישי
הכיסוי הביטוחי :

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותו של הספק על-פי דין
בשל מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן
פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור
למתן השירותים בקשר עם החוזה ,לרבות פגיעה או נזק למועצה ו/או
למנהליה ו/או לעובדיה.

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

( ₪ 2,000,000שני מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ :אש ,התפוצצות ,בהלה,
חבות הספק בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,שירותים
בגובה ו/או בעומק ,מתקנים סניטאריים פגומים ,זיהום תאונתי מקרי ובלתי
צפוי ,שביתה והשבתה ,הרעלה מכל דבר מזיק במאכל או משקה ,וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהספק חייב לשלם
בגינם דמי ביטוח לאומי).
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תנאים מיוחדים :

 .2.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה (להלן" :יחידי המבוטח") ,בגין אחריות שתוטל על מי מהם
למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 .2.2בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש המועצה שאינו רכוש
בבעלותו ו/או שימושו ,של הספק ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד
שלישי (למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות).
פוליסה מס'______________________ :

הכיסוי הביטוחי :

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  1980כלפי
העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם החוזה בגין תאונת
עבודה ו/או מחלה מקצועית (להלן" :מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם תוך
כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים
בקשר עם החוזה.
 6,000,000ש"ח לתובע.
 20,000,000ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה ,חבות הספק כלפי
קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם (היה והספק ייחשב כמעבידם),
עבודות בגובה ו/או בעומק ,פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער
המועסקים על פי החוק.
 3.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ,היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח ,כי מי מהם נושא
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות
הספק כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
 3.2פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות
תחלוף (שיבוב) כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ובלבד
שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון.
פוליסה מס'______________________ :
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הספק על פי דין בשל תביעה
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן
במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים
בקשר עם החוזה.
( ₪ 2,000,000שני מיליון  )₪לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש ,איחור,
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,חריגה מסמכות שנעשתה
בתום לב וחבות הנובעת מטעות ,רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הספק.
 .4.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או
עובדיו לעניין אחריותם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על
ידי הספק ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי
המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
 .4.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 .4.3כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ( 6שישה) חודשים
לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי
תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח

חבות מעבידים

.3

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :

תנאים מיוחדים :

אחריות מקצועית
הכיסוי הביטוחי :

.4

גבול האחריות :
ביטול הגבלות :
תנאים מיוחדים :
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חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי
פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך
ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו
לראשונה בתקופת הגילוי.
פוליסה מס'______________________ :
חבות המוצר
.5
ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריותו של הספק על פי חוק האחריות
הכיסוי הביטוחי :
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר בגינו אחראי הספק ו/או
מי מטעמו במסגרת מתן השירותים בקשר עם החוזה (להלן" :המוצר") ,לכל
אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למועצה ו/או
למנהליה ולעובדיה.
 2,000,000ש"ח (שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.
גבול האחריות :
 .5.1פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או
תנאים מיוחדים :
עובדיה בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי
לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.
 .5.2פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום
__________.
 .5.3כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ( 12שנים עשר)
חודשים לאחר תום תקופת הביטוח (למעט באם עילת הביטול הינה
בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה) בתנאי כי לא נערך ע"י הספק
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת
לפי פוליסה זו .מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול
אך ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו
לראשונה בתקופת הגילוי.
הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות צד שלישי ,אחריות
תנאי מיוחד :
.6
מקצועית וחבות המוצר ,הינן גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד
ואינם גבולות אחריות משותפים.
 .7.1הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן
כללי :
.7
ראשוניות וקודמות לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה וכי אנו
מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
המועצה .לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א –  1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי
המועצה וכלפי מבטחיה.
 .7.2הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד ,ובכל מקרה לא על
המועצה ו/או על מי מטעמה.
 .7.3הננו מאשרים כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ,לא יפגעו בזכויות
המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי
ביטוחים אלו.
 .7.4כמו כן  ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא ישונו לרעה וגם
או לא יבוטלו ,במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח למועצה
הודעה כתובה בדואר רשום ( 30שלושים) יום מראש וכי לא יהיה
תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המועצה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה אם לא נשלחה לידי המועצה הודעה בכתב כאמור לעיל
ובטרם חלוף ( 30שלושים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)
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נספח " א' (" )1
הצהרה על מתן פטור מאחריות
תאריך __________
לכבוד
המועצה המקומית גדרה (להלן" :המועצה")
רח' פינס 4
גדרה
א.ג.נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
הנדון :הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים
אספקה ,התקנה ותחזוקת מערכת תקשורת ונתונים מרשת האינטרנט ,לרבות תשתית תקשורת ושירותים נלווים
(להלן" :השירותים ו/או "החוזה")
אנו ___________________________ מצהירים בזאת :
א .הננו משתמשים בשירותים שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד טכני ו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני
ו/או ציוד ממוחשב אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך מתן השירותים בקשר לחוזה שבנדון.
ב .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו להתחייב כדלקמן:
 .1הננו פוטרים את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד
האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו או לשם ביצוע השירותים
ו/או מתן השירותים ובעת ביצועם בהתאם לחוזה ,כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .2הננו פוטרים את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של
הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב (התחלוף) כלפי המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
במקרה שכזה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
 .3הננו פוטרים את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי
מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על
ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו באתר ביצוע השירותים ובסביבתו הקרובה ,כל
זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו ,בניגוד
לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה לרבות
מנהליה ו/או עובדיה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת
דרישתו הראשונה.
 .5הננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר ,כאמור
באישור עריכת הביטוחים (נספח א') ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה
שנחתם בינינו למתן השירותים ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
בכבוד רב
(שם המצהיר)

(חתימת המצהיר)

(תאריך)
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נספח ב'
לכבוד
מועצה מקומית גדרה (להלן " -המועצה")
רחוב פינס 4
גדרה

הנדון :כתב ערבות ביצוע
הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של ( ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף שקלים
חדשים) (להלן" :סכום הערבות") אשר תדרשו מאת ____________ (להלן" :הספק") בקשר עם הסכם
______________________________ ,וזאת להבטחת כל התחייבויות הספק כלפיכם.
סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים לצרכן ,כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה .מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש
________ ,אשר פורסם ביום ________ ,שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.
אנו נשלם לכם ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב  ,כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא ,או לדרוש תחילה את סילוק סכום
הערבות מהספק ,בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום __________ ועד בכלל ,כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו
עד לתאריך האמור ועד בכלל .דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה.
_________
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נספח ג'
הצהרה בדבר העדר קירבה
נא להקפיד על מחיקת האפשרויות המיותרות בנספח זה
תאריך_________:

לכבוד
מועצה מקומית גדרה
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 .1הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים-:
 1.1סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות התשי"א  1950הקובע כדלקמן :

"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה;
לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.

 1.2כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה" ,חבר עירייה"  -חבר עירייה
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב)
ו()1(5-ב))".

 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי למציע ,לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי במציע-:
 2.1אין קרבה לחבר מועצה.
 2.2אין שותפות עם חבר מועצה.
 2.3אין בן זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
 .3חבר מועצה או קרובו ,סוכנו או שותפו ,אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד המציע.
 .4בתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר מועצה בתפקיד ניהולי.
 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
____________
חתימת המצהיר
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אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .המכהן כ __________________ במציע לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן
תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד
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נספח ד'
הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

המועצה או בעל זיקה* אליה לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;

המועצה או בעל זיקה* אליה הורשעו** ביותר משתי עבירות*** ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
.2
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
[על המועצה למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי]
* "בעל זיקה"  -כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו;1976-
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום ;31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א;1991-

.3

הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
____________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
_________ ,ת.ז ,_________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

____________
עו"ד
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נספח ה'

תצהיר בעניין זכויות עובדים
 ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
 ,בעל/ת ת.ז מס'
אני הח"מ,
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס / 2019
(אינטרנט) ,עבור מועצה מקומית גדרה.
.2

לאספקת

שירותי

תקשורת

ונתונים

הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע וכל בעל זיקה אליו מקיימים את החובות בעניין זכויות העובדים על פי חוקי
העבודה המפורטים להלן ,ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף.
חוק שירות התעסוקה  ,תשי"ט – 1959
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – 1951
חוק דמי מחלה ,תשל"ו – 1976
חוק חופשה שנתית  ,תשו – 1976
חוק עבודת נשים  ,תשי"ד – 1954
חוק שכר שווה לעובד ולעבודת ,תשכ"ו – 1965
חוק עבודת הנוער  ,תשי"ג – 1953
חוק החניכות  ,תשי"ג – 1953
חוק חיילים משוחררים ,החזרה לעבודה ,תשי"א – 1951
חוק הגנת השכרת  ,תשי"ח – 1958
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – 1963
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  ,תשנ"ה – 1995
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 1987
חוק הועדה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – 2002

.3

הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה( :סמן ב X-את המשבצת המתאימה)
המציע ובעל זיקה במציע לא הורשעו בפסק-דין חלוט ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי העבודה המפורטים
לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
המציע או בעל זיקה הורשע ביותר מעבירה אחת לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין חלוטים,
אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
המציע או בעל זיקה נקנס בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות
המנויות בחוקי העבודה המנויות לעיל.

43
רח' פינס  ,4מיקוד  ,7056602טל'  ,08-8593530פקסמייל153506573039 :

בס"ד

המועצה המקומית גדרה
לעניין סעיף זה -
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א .1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.
()1
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
(ב)

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

(ג) מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
()3

אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;

"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
(.)31.10.02
"חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר

בני אדם.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.4

__________
חתימה
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב
______________________ ,ה"ה ______________________ ,ת.ז ,__________.המכהן כ
_________________________ במציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו
בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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בס"ד

המועצה המקומית גדרה

נספח ו'
תצהיר בעניין אי הרשעה בעבירה לפי חוק העסקת עובדים זרים

אני הח"מ ,______________________ ,בעל ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס  10/2019לאספקת שירותי תקשורת ונתונים (אינטרנט) עבור
מועצה מקומית גדרה בתצהיר זה:
"בעל זיקה"  -מי שנשלט על ידי המציע ,בעל השליטה בו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם  -גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

.2

הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי( :סמן ב X-את המשבצת המתאימה)
לא הורשעו בפסק-דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב ( 1בינואר  )2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( -1991להלן " -חוק
עובדים זרים") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב ( 1בינואר  )2002לפי חוק
עובדים זרים ,בפסקי דין חלוטים ,אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.

 .3זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
________________
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד __________________ מרחוב
___________________________ ,ה"ה ______________________ ,ת.ז ,__________.המכהן כ
_________________________ במציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו
בפניי.
________________________
עו"ד
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