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אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידיאו, 
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 2/2018מכרז 

אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, בשטח 
 מועצה מקומית תל מונד

 
"( מזמינה בזאת להציע הצעות עבור אספקה, המועצהמונד )להלן: "מועצה מקומית תל 

התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו בשטחה המוניציפאלי של 
 מועצה מקומית תל מונד:  

 
 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1

 
להבטחת קיום התחייבויותיו על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  .2

 בדיוק. .18625.בתוקף עד ליום ₪  30,000בהתאם להצעתו על סך 
 
, תל מונד, 52את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במועצה מקומית תל מונד ברח' הדקל  .3

 .08:00-12:00ה' בין שעות -ש"ח )שלא יוחזרו( בימים א' 1,000 –תמורת סך של 
 
. המפגש יתקיים במשרדי המועצה 0031:בשעה  183.6.מפגש עם המציעים יתקיים ביום  .4

 .אינו חובהבחדר הישיבות. ההשתתפות במפגש הינה 
 
את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את  .5

לתיבת המכרזים  12:00שעה  25.3.18מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 
 בבניין המועצה.

 
 המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אין .6

 

 
 שמואל סיסו, עו"ד

 ראש המועצה     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 חתימה + חותמת: _______________

4 

 

 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
2/2018מכרז   

 

 

 

 הזמנה להציע הצעות 
לאספקה, התקנה, הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, 

  צונית בשטח מועצה מקומית תל מונדאנליטיקה ומערכת כריזה חי
 

 כללי .1
 

"(, מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר אספקה, התקנה, המועצהמועצה מקומית תל מונד )להלן: "
הפעלה, של מערכת טלוויזיה במעגל סגור, ניהול וידאו, אנליטיקה ומערכת כריזה חיצונית בשטחה 

 ם המפורטים במכרז זה על מסמכיו ונספחיו.המוניציפאלי של מועצה מקומית תל מונד, בהתאם לתנאי
 
 עיקרי ההתקשרות: .2

 
הזוכה במכרז יספק, יתקין, יפעיל וייתן שירותי אחזקה למערכות מערכת טלוויזיה במעגל  .2.1

סגור, ניהול וידאו, אנליטיקה ומערכת כריזה חיצונית בשטח המוניציפאלי של המועצה 
מך ג'( על נספחיו ועל פי הוראות ו/או המקומית תל מונד, הכל בהתאם להוראות ההסכם )מס

 "(.השירותים"/ "העבודותהנחיות המועצה )להלן: "
 . IPהמועצה מעוניינת להתקין מערכת טלוויזיה במעגל סגור באמצעות מערך מצלמות  .2.2
האמצעים והמצלמות יותקנו באתרים ציבוריים שונים הנמצאים בתחומי המועצה, בהתאם  .2.3

 להוראות המועצה. 
ותקן תשמש לצפייה, לאיתור, גילוי ומעקב על אתרים שונים שייבחרו על ידי המערכת שת .2.4

 המועצה.
התקנת האמצעים בשטח תתבצע בהדרגה על פי סדר עדיפות שייקבע על ידי המועצה ובמגבלות  .2.5

 התקציב המאושר. להלן פירוט המערכות והאמצעים המתוכננים:
 .VMSמערכת ניהול וידאו  .2.5.1

 בשלל טכנולוגיות ויישומים. PTZיצוניות קבועות ו מערך מצלמות  יום / ליל ח .2.5.2

 תווך באמצעות רשת עורקים אלחוטית. .2.5.3

 .LPRמצלמות לזיהוי מספרי רכב ללא תוכנת  .2.5.4

 אמצעים שונים כגון: פנסי תאורה, מערכות טעינה ומתגים. .2.5.5

תשתיות הכוללות, מובילים, מוליכים, עבודות חפירה, עמודים וכל עבודה שתידרש  .2.5.6

 דשים.להקמת אתרים ח

 באמצעות מערכות אלה יורחב וישופר מערך האבטחה והמיגון הקיים לצורך: .2.6

 שליטה ובקרה על שטח המועצה. .2.6.1

 בקרה על הצירים הראשיים לזרימת תנועה בשגרה ובחרום. .2.6.2

 פיקוח מניעת מעשי ונדליזם ופגיעה באתרים ובמתקנים הציבוריים השונים. .2.6.3

 לאתרים ומתקנים של המועצה.יצירת גורם הרתעה לניסיונות חדירה והתפרצות  .2.6.4

 שמירה על הסדר הציבורי במרחב הציבורי. .2.6.5

 כל צורך ציבורי אחר בסמכותה של המועצה על פי כל דין. .2.6.6

הצפייה במצלמות תתבצע  מעמדת שליטה במוקד המועצה ובשליטה מרחוק באמצעות טלפון  .2.7

 נייד ו/או טאבלט ומחשב נייד או נייח על ידי המורשים מטעם המועצה.

זוכה יוטל להתקין את המערכת ולשלב בה את כל אמצעי המיגון שעליהם תחליט המועצה, על ה .2.8
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 "(. צו תחילת עבודהעל פי הזמנות עבודה שיועברו לזוכה מעת לעת )להלן "

המועצה אינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות המופיעות במחירון או כל כמות אחרת של  .2.9

 פריטים ועבודות מהזוכה.

 עם הזוכה יהיו על פי החוזה המצורף בזאת למסמכי המכרז. תנאי ההתקשרות .2.10
שנים, במהלך תקופת ההתקשרות ימסרו לזוכה צווי תחילת  3ההתקשרות תהא לתקופה של  .2.11

עבודה לאתרים השונים במועצה. עם סיום הקמת כל אתר עבודה )התקנה של הציוד הנדרש 
 האתר.  בהתאם להוראות המפרט הטכני( תחל תקופת האחריות על אותו

למועצה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ביחס למתן שירותי אחריות ותחזוקה, 
באתרים שונים, בשתי תקופות של שנה, כל אחת, לצורך סיום מוסדר של ההסכם בכלל 

 האתרים. 
המועצה רשאית לרכוש את  הקמת האתר ותקופת האחריות בגינו או את הקמת האתר בלבד,  .2.12

 ול דעתה הבלעדי והמוחלט. כך גם לגבי תקופת האחריות בגין כל אתר שיוקם.הכל על פי שיק
העבודות, היקפן, ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף  .2.13

 "( כנספח ג' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  המפרטלמכרז )להלן: "
צוע העבודות וכי שמורות לה כלל מובהר בזאת כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות לזוכה לבי .2.14

הזכויות על פי דין לבצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות אחרים, הכל לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח החוזה המצ"ב על נספחיו.  .2.15
התמורה בגין העבודות תשולם על ידי המועצה לזוכה במכרז בהתאם להצעתו ובכפוף לתנאי  .2.16

 וקיום התחייבויות הזוכה על פיו. ההסכם
לתחילת הפרויקט ויתר הפרויקט יהא מותנה ₪  800,000בשלב הראשון למועצה תקציב של  .2.17

 בתקציבים מאושרים ככל שיהיו.
הקבלן מודע כי סיבי התקשורת לחיבור מערכות הביטחון יסופקו ע"י אחרים: הקבלן מתחייב  .2.18

בכל מקרה של תקלה במערכת )בין אם  ת.להתחבר לתשתית התקשורת שתסופק לו ע"י הרשו
הבעיה בתקשורת או בעיה בציוד( יהיה אחראי הקבלן הזוכה במכרז זה לבדוק את אופי 

  .התקלה ולתאם את תיקון התקלה אל מול קבלן התשתיות והמועצה
 

 תנאי סף .3
 

ות רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים בישראל, העומדים בדריש
 הבאות:  המצטברות

 
 

פרויקטים לפחות, עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים  (5חמישה )ביצע כקבלן ראשי,  .3.1
במסגרת פרויקט כדוגמת "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" ברשות מקומית בישראל, העונים 

 לכל הפחות לדרישות הבאות:
 

 )לא כולל מע"מ( הכולל: יון ש"חמיל 1לפחות בהיקף כספי מזערי של  אחדפרויקט  .3.1.1

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. VMSתוכנת ניהול וידאו  .3.1.1.1

 .IPמצלמות  30מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .3.1.1.2

 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .3.1.1.3

ויצרף אישורים והמלצות להוכחת  (1מסמך א')להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את 

 ניסיונו כנדרש.

 

 )לא כולל מע"מ(, כל אחד, הכולל:₪  400,000יקף כספי מזערי של פרויקטים  בה שני .3.1.2

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. VMSתוכנת ניהול וידאו  .3.1.2.1

 .IPמצלמות  15מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .3.1.2.2

 עורקים אלחוטיים. 8מערך של לפחות  .3.1.2.3

ויצרף אישורים והמלצות להוכחת   (2מסמך א')להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את 

 יונו כנדרש. ניס
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 )לא כולל מע"מ( הכולל: ש"ח 150,000 פרויקטים בהיקף כספי מזערי של שני .3.1.3

 עמדת שליטה ובקרה;  VMSתוכנת ניהול וידאו  .3.1.3.1

 ;IPמצלמות  8מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .3.1.3.2

 עורקים אלחוטיים. 4מערך של לפחות  .3.1.3.3

ות להוכחת ויצרף אישורים והמלצ  (3מסמך א')להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את 

 ניסיונו כנדרש. 

 
פרויקטים של התקנת מערכות ביטחון טכנולוגיות, שבוצעו על ידו  2015-2017מי שהיו לו בשנים  .3.2

מיליון   7-כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות, בהיקף שאינו נמוך מ
אספקה, התקנה, הפעלה ומתן  ש"ח  בישראל )לא כולל מע"מ( לשנה. המחזור המוצג הינו עבור:

שרות שנתי, עבור פרויקטים בתחום מערכת ביטחון טכנולוגיות, בקרה ותקשורת, הכוללים: 
, VMSניהול וידיאו  -,  טמ"ס GISמערכות שליטה ובקרה, מערכות שו"ב המבוססות על מערכת 

וקה. המחזור , גילוי תנועה, אנליטיקה, מערכות גילוי פריצה ומערכות מצNVRמערכות הקלטה 
 הנדרש הינו עבור התקנות שהסתיימו ונמסרו לשביעות רצון הלקוח. 

 (.4מסמך א')להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור רואה חשבון, 
 

 3החברה תציג מנהל פרויקט מטעמה, מנהל הפרויקט  יהיה בעל ניסיון בניהול  -מנהל הפרויקט .3.3
ר בטוחה", כאשר היקף פרויקט אחד, לא יהיה פרויקטים לפחות בתחום "עיר ללא אלימות" או "עי

 400,000ש"ח לא כולל מע"מ ושני פרויקטים נוספים שהיקפם לא יהיה נמוך מ  1,000,000 -נמוך מ
 ש"ח לא כולל מע"מ.

 (.5מסמך א')להוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את 
 

התאם להוראות )שלושים אלף שקלים חדשים( ב₪  30,000הגיש ערבות בנקאית, מקור, ע"ס של  .3.4
 להלן להבטחת הצעתו במכרז.   5.9סעיף  

 
 להלן. 5.9על המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף 

 
 להלן. 7.1כמפורט בסעיף ₪  1,000רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.5

 
 .על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

 
 
 הצעת המשתתף .4

 
" או המשתתףית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: "ידי ישות משפט עלההצעה תוגש  .4.1

"( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע"
 המשתתף במכרז בלבד.

 
הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה  .4.2

תנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם ל
 . בשני עותקים חתומים כדין( 1מסמך ב'הכספית )

 
הצעת המשתתף תכלול את כל העבודות בשלמותן, את כל החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע  .4.3

וצא בזה העבודות ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות מיסים, פחת, היטלים, הובלות, אחסון ציוד וכי
 אשר יידרשו לשם ביצוע העבודות. 

 
כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  .4.4

ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל  המסמכים
 שינוי, תוספת או הסתייגות. מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל

 
של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  החתימהעל מורשי  .4.5

 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.
 

 
 מסמכי ההצעה  .5
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 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

 
פרוטוקול מפגש מציעים וההודעות למציעים )ככל  שנערכו/נשלחו ע"י  כל מסמכי המכרז, בצירוף .5.1

 ידו )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(.-חתומים על כשהםהמועצה(, 
 

 לעיל. 3בסעיף  המפורטיםכל המסמכים  .5.2
 

 :1976לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  הנדרשיםכל האישורים  .5.3
 

ץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיוע .5.3.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  1976התשל"ז 
 מע"מ.השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 
 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .5.3.2

 .(7מסמך א)חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 
 

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף  .5.4
אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  יצורף גם –המדווח בתיק איחוד 

 של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.  המאוחד
 

 הכנסה במקור, על שם המשתתף. מסאישור על ניכוי   .5.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  .5.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1
התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם .5.6.2

 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.
אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי  .5.6.3

מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר 
תתף ולחתום בשמו על כל מסמך וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המש

נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה 
 )מסמך ב'( או במסמך נפרד(.

 
 העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .5.7

 
 )בשני העותקים(.  1מסמך ב'בנוסח  מחירהצעת  .5.8

 
ושים אלף שקלים חדשים( ובתוקף עד )של₪  30,000ערבות בנקאית אוטונומית, מקור, בסך של  .5.9

בדיוק, שהוצאה על ידי בנק ישראלי או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה  .18625.ליום 
לבקשת  1981-רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א

 (8כמסמך א')המכרז המשתתף במכרז בלבד, לפקודת המועצה, בנוסח הערבות המצורף למסמכי 
 בדיוק, וזאת להבטחת הצעתו במכרז.

 
 מובהר כי: 

 
המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי
 המשתתף. 

 
יות להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים ועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשא

 הבאים, ובלבד:
 

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך  -
 שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. -
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 עה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוט -

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז  -
 שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד הכרזה על  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  -
 זכייתו במכרז. 

 
יצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים והכל מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לפ

כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 
 ערב.

 
 משתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 
לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד ולפי לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 בלעדי.המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה ה
 
 ומועד הגשת ההצעה אופן .6
 

תופקד בבניין מועצה מקומית תל מונד, בתיבת המכרזים בחדר הישיבות, באמצעות הצעת המציע  .6.1
שיוכנסו למעטפה  מעטפות סגורות וחתומות 2בתוך , תל מונד 54משרד מזכיר המועצה, רח' הדקל 

על פי ו 12:00בשעה  18.325.עד ליום " וזאת 2/2018שלישית עליה יירשם "מכרז פומבי מס' 
 ההנחיות הבאות:

 
. על המעטפה יצוין: "מכרז 1תכלול את הצעת המחיר בשני העתקים בנוסח מסמך ב' –  1מעטפה 

 ".   הצעת מחיר 2/2018פומבי מס' 
 

תכלול את יתר מסמכי המכרז, לרבות, בין היתר את כתב הערבות הבנקאית. על המעטפה  – 2מעטפה 
 ".   מעטפת תנאי מכרז 2/2018מס'  יצוין: "מכרז פומבי

 
 .2ומעטפה  1אליה יוכנסו מעטפה  –  3מעטפה 

 
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. באחריות 
המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, מסמך המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד בהם 

 הוגשה.
 

לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת הצעה שתוגש 
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

 
. במכרז)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.2

)תשעים( ימים נוספים והמציע  90המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 
 עול בהתאם לדרישה זו. מחויב לפ

 
רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  ההצעותמגישי  .6.3

 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.
 

 המועצה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .6.4
 

כרז, ובכלל זאת מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המ הצעתובהגשת  .6.5
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 
 
 

 
 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
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את מסמכי המכרז בצירוף מעטפות מיוחדות ניתן לרכוש בבניין המועצה מזכירות המועצה, בין  .7.1

 )שלא יוחזרו(. ש"ח  1,000, תמורת סך של 12:00-08:00השעות 
 

צעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת , מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההההוצאותכל  .7.2
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

 
 

 כנס מציעים, הבהרות ושינויים .8
 

 בחדר. המפגש יתקיים במשרדי המועצה 0031:בשעה  6.3.2018מפגש עם המציעים יתקיים ביום  .8.1
 הישיבות. 

 
 חובה ואינו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.  אינום ההשתתפות במפגש המציעי

 
על אף האמור לעיל, המועצה תוכל לקבוע מפגשים נוספים חלף המפגש כאמור לפי שיקול דעתה 
הבלעדי. מובהר כי המועצה אינה חייבת לממש את זכותה זו והמשתתפים לא יבואו בטענה ו/או 

 פגשים נוספים חלף המפגש האמור.תביעה כנגד המועצה על אי מימוש זכותה לקבוע מ
 

בדוא"ל: יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה, באמצעות מר גלי שניר   3.1815.עד יום  .8.2
mond.muni.il-gali@tel הבהרה בכתב. ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי  שאלות

ז ומשתתפי מפגש המציעים וסיור הקבלנים והיא תהווה  חלק בלתי נפרד ממסמכי חוברת המכר
 המכרז.

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.3

 את המועצה.  תחייבנה
 

ותיקונים  , בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינוייםרשאיתהמועצה  .8.4
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק 
בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או 

 ידו-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על
 להצעתו. 

 
 שמירת זכויות .9
 

במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  הזכויותכל  .9.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2

 לתנאי ההסכם. 
 

 ההצעות חינתב .10
 

 שלבים כמפורט להלן: בשניועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .10.1
 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  – שלב א' .10.1.1
הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט 

 להלן.
 

ר : תיבדק ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר לגבי עמידתה בחינת הצעת המחי – שלב ב' .10.1.2
בתנאי המינימום של המפרט הטכני המפורטים בנספח ו'.  ככל שההצעה תמצא תקינה, 

מכמות הפריטים תמצא שאינה עומדת בתנאי  5%תוכרז כהצעה הזוכה. במידה ועד 
המינימום, המינימום, תינתן למציע ההזדמנות להחליפם בפריטים התואמים את תנאי 

אולם ללא אפשרות לעדכן את הצעת המחיר. ככל שכמות הפריטים שאינה תואמת את 
או שהמציע אינו מעוניין להחליף את הפריטים שלא  5%-תנאי המינימום תהא גבוהה מ

עמדו בתנאי המינימום תפסל ההצעה והצעת המחיר הזולה ביותר אחריה תבחן כאמור 
 בסעיף זה, וכן הלאה. 

mailto:gali@tel-mond.muni.il
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כה תעשה כאמור לעיל, יחד עם זאת יובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי בחירת הזו .10.1.3
לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל 

 פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. 
 
ת אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגו .10.2

ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב 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.
 
, עלול לגרום לפסילת אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה .10.3

ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת 
 המכרזים.

 
למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או  .10.4

לא חובת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ל
 הנמקה. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .10.5

לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי 
מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הוועדה 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.
 
ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  .10.6

וספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נ
פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, 

 דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.
 
ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .10.7

ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים  כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע,
אחרים עם המציע בעבר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא המועצה רשאית, במסגרת 
בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמים )בין אלה שצוינו על ידי המציע ובין 

צון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, אחרים( לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הר
תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים 
מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה 

 .כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתו
 
צה תהא רשאית לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. כמו כן, תהא המוע .10.8

המועצה רשאית להקטין או לצמצם את היקף העבודות, לרבות על ידי ביטול של פרקים שונים 
בעבודות וכן תהא רשאית להקטין או להגדיל את הכמויות לביצוע המפורטות בכתב הכמויות. 

ית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר בנוסף, תהא המועצה רשא
 יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה. 

 
מועצה תהא רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ולדרוש ביצוע של כל העבודה או חלק  .10.9

ממנה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת 
 של כך. מחיר ב

 
מובהר כי הכמויות המצוינות במסמכי המכרז )כתב הכמויות( הן לצורך אומדן בלבד ואין בהן  .10.10

 כדי לחייב את המועצה. 
 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין שני מציעים שונים או להזמין את כל  .10.11

 ימוקים כלשהם. העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נ
 

 מובהר כי המועצה אינה חייבת להשתמש בכל רכיבי המכרז. .10.12
 

מובהר לקבלן כי במועצה מתבצע פרוייקט של תשתיות ומערכות תקשורת, הקבלן הזוכה  .10.13
 מתחייב לעבוד ע"פ דרישות המועצה ולהתחבר אל התקשורת והתשתית שתסופק ע"י המועצה.
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 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

 הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה. עם קביעת  .11.1
 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  .11.2
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע 

 ג'(. ואישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך 
 
לעיל, תוך התקופה האמורה שם  11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .11.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 
 מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז. 

 
 ית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:בנוסף לאמור לעיל תהא המועצה רשא .11.4
 

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  .11.4.1
 שוחד, מענק, דורון או הטבת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה או שהזוכה לא  .11.4.2
למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו גילה 

 כזוכה במכרז. 
 

בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית המועצה לחלט את הערבות אשר הוגשה ע"י  .11.5
המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד 

נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה נוספים העומדים לזכותה 
זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על
 

קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא .11.6
כאמור והמועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא המועצה 

)חמש מאות ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור ₪  500זכאית לסך של 
יו של הזוכה או מועד דלעיל ועד למועד קיום התחייבויות 12.2מתום המועד הנקוב בסעיף 

 המצאת כל האישורים. 
 

המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  .11.7
 המכרז.

 
 ידי המועצה.  -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.8

 
ה. יש לראות את ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז ז .11.9

מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של 
סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות 

זה שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח 
 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 
 המכרז ביטול .12

 
המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  .12.1

חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו 
 פוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צ

 
 -אך לא חייבת  –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה תהא רשאית  .12.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .12.2.1
או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לשירותים, וזאת /המקצועי שנערך ו

בהסתמך על המחיר אותו נוהגת המועצה לשלם עבור השירותים, נשוא מכרז זה ו/או 
 המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת השירותים.
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התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .12.2.2
שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או  לאחר פתיחת ההצעות,

שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או 
 בלתי שלמים.

 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .12.2.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.
 

המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  החליטה המועצה על ביטול .12.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 שמואל סיסו, עו"ד

 ראש המועצה          
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 2/18מכרז מס'  

 (1מסמך א)
 אישור על ביצוע עבודות 

 3.1.1סעיף 
 

 3.1.1עמידה בתנאי סף 
 
 
 פרטים כלליים .1

 
 שם המציע: __________________________________________________ .1.1

 

 כתובת: _____________________________________________________ .1.2

 

 ניסיון .2

המציע בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע פרויקט של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה"  .2.1

מיליון ש"ח לכל פרויקט )לא כולל  1שלא יהיה נמוך מסך של  ברשות מקומית בישראל, בהיקף

 מע"מ( והסתיים ושבהם הותקנו:

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. VMSתוכנת ניהול וידאו  .2.1.1

 .IPמצלמות  30מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .2.1.2

 עורקים אלחוטיים. 15מערך של לפחות  .2.1.3

 

 שם רשות מס'

תקופת 

הביצוע, 

פרוט השנים 

שבהן בוצע 

 ויקטהפר

היקף 

ההתקשרות 

 1לפחות 

מיליון ש"ח 

לא כולל 

 מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 

 דרישות תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1      

 

 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 
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 2/18מכרז מס'  

 (2מסמך א)
 אישור על ביצוע עבודות 

 3.1.2סעיף 
 

 3.1.2ף עמידה בתנאי ס
 
 
 פרטים כלליים .3

 
 שם המציע: __________________________________________________ .3.1

 

 כתובת: _____________________________________________________ .3.2

 

 ניסיון .4

המציע בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע שני פרויקטים של "עיר ללא אלימות" או "עיר  .4.1

ש"ח לכל  400,000מקומיות בישראל, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של  בטוחה" בשתי רשויות

 פרויקט )לא כולל מע"מ( והסתיים ושבהם הותקנו:

 עם שתי עמדות שליטה ובקרה. VMSתוכנת ניהול וידאו  .4.1.1

 .IPמצלמות  15מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .4.1.2

 עורקים אלחוטיים. 8מערך של לפחות  .4.1.3

 

 שם רשות מס'

תקופת 

הביצוע, 

השנים  פרוט

שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף 

ההתקשרות 

 400לפחות 

אלף  ש"ח לא 

 כולל מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 

 דרישות תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

 

 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 
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 2/18מכרז מס'  

 (3מסמך א)
 אישור על ביצוע עבודות 

 3.1.3עיף ס
 

 3.1.3עמידה בתנאי סף 
 
 
 פרטים כלליים .1

 
 שם המציע: __________________________________________________ .1.1

 

 כתובת: _____________________________________________________ .1.2

 

 ניסיון .2

טים המציע בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע שלושה פרויקטים נוספים )מעבר לפרויק .2.1

בס"ק(  של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" בשלוש רשויות מקומיות בישראל, בהיקף שלא 

, 2017-2014ש"ח )לא כולל מע"מ(,  לכל פרויקט והסתיים בין השנים  150,000יהיה נמוך מסך של 

 ושבהם הותקנו:

 תוכנת ניהול וידאו עם עמדת שליטה ובקרה; .2.2

 ;IPות מצלמ 8מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .2.3

 עורקים אלחוטיים. 4מערך של לפחות  .2.4

 

 שם רשות מס'

תקופת 

הביצוע, 

פרוט השנים 

שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף 

ההתקשרות 

 150לפחות 

אלף ש"ח לא 

 כולל מע"מ

תכולת הפרויקט ע"פ 

 דרישות תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      

 

 כחת פרטי הניסיון הנ"ל. יש לצרף אישורים והמלצות להו
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 2/18מכרז מס' 
 (4מסמך א)

 3.2אישור רו"ח סעיף 
 
 

 
 3.2עמידה בתנאי סף 

 
 
 פרטים כלליים .1

 
 שם המציע: __________________________________________________ .1.1

 

 כתובת: _____________________________________________________ .1.2

 

 3.2תנאי סעיף  .2

פרויקטים של התקנת מערכות ביטחון טכנולוגיות, שבוצעו על ידו  2017-2015היו לו בשנים מי ש .2.1

 7,000,000-כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות, בהיקף שאינו נמוך מ

ש"ח בישראל )לא כולל מע"מ( לשנה. המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן 

נתי, עבור פרויקטים בתחום מערכת ביטחון טכנולוגיות, בקרה ותקשורת, הכוללים: שרות ש

, VMSניהול וידיאו  -,  טמ"ס GISמערכות שליטה ובקרה, מערכות שו"ב המבוססות על מערכת 

 , גילוי תנועה, אנליטיקה, מערכות גילוי פריצה ומערכות מצוקה.NVRמערכות הקלטה 

 ות שהסתיימו ונמסרו לשביעות רצון הלקוח. המחזור הנדרש הינו עבור התקנ .2.2

 

 

 
 אישור רו"ח )יודפס על דף לוגו של רוה"ח( .3

 תאריך:_______________
 

 
 

 לכבוד 
 ______________________ )המשתתף(

 
 2017-2015אישור על מחזור כספי בשנים הנדון : 

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  הננו משמשים .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____(  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1)
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 לחילופין:
רואי חשבון ( ______  בוקרו על ידי 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )

 אחרים. 
 
( 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג

_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 
(2.) 

 
 לחילופין:

( 1סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )/חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:
( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

ר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אש
 בסעיף ד' להלן.

  
המחזור הכספי ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

 ₪. 7,000,000-הינו גבוה מ /שווה ל 2017, 2016, 2015של חברתכם בכל אחת מהשנים 
 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
___________________
  

 רואי חשבון  
 
 
 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
, יראו 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 

 הערות: 
רואי החשבון נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת  •

 . 2009אוגוסט  –בישראל 
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •
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 2/18מכרז מס'  

 (5מסמך א)
 -אישור נסיון מנהל פרויקט

 3.3תנאי סף סעיף 
 

 .33עמידה בתנאי סף 
 
 
 פרטים כלליים .1

 
 שם המציע: __________________________________________________ .1.1

 

 __________________________________________כתובת: ___________ .1.2

 

 ניסיון .2

פרויקטים לפחות  3החברה תציג מנהל פרויקט מטעמה, מנהל הפרויקט  יהיה בעל ניסיון בניהול  .2.1

 -, כאשר היקף פרויקט אחד לא יהיה נמוך מבתחום "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה"

ש"ח לא כולל  400,000פם לא יהיה נמוך מ ש"ח לא כולל מע"מ ושני פרויקטים שהיק 1,000,000

  מע"מ.

 שם רשות מס'

תקופת 

הביצוע, בהן 

מנהל 

הפרויקט 

ניהל את 

 הפרויקט

היקף 

ההתקשרות 

 1לפחות 

מיליון ש"ח 

לא כולל 

 מע"מ

 תכולת הפרויקט:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1      

 שם רשות מס'

תקופת 

הביצוע, בהן 

מנהל 

הפרויקט 

ניהל את 

 יקטהפרו

היקף 

ההתקשרות 

 400לפחות 

אלף ש"ח לא 

 כולל מע"מ

 תכולת הפרויקט:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1      
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2      

 

 יש לצרף אישורים והמלצות להוכחת פרטי הניסיון הנ"ל. 
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 2/18מכרז מס'  

 (6מסמך א)
  פרטי המשתתף

  

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8
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 2/18מכרז מס' 
 (7מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד
 מועצה מקומית תל מונד

 
 איתערבות בנקהנדון: 

 
"( המבקשיםעל פי בקשת _________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: "

ש"ח  )שלושים אלף שקלים חדשים(  30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים  2/18וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס' 

 ז.ע"פ תנאי המכר
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או 
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון 

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו 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 הסך הכולל הנ"ל.

 
 תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי 

 
 ועד בכלל. 25.5.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  25.5.18דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 25.5.18לאחר יום 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 
 

 בכבוד  רב
 )בנק/חברת ביטוח(
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 2/18מכרז מס'  
 (8)מסמך א

 תצהיר קיום דיני עבודה
 
 

 תצהיר קיום דיני עבודה
 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

י _____________ הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהו .1

של מועצה מקומית תל  2/18"( המבקש להגיש הצעה למכרז מס' המשתתף" או "הגוף" –)להלן 

 מונד. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

 –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 – עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני 

 מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -)עבירה לעניין זה  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות

( או, 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט 2לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

עובדים זרים )איסור העסקה שלא  עבירה עפ"י חוק -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד 31.10.02לאחר יום 

 ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

ם ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר הריני לאשר, כי ביו
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו 
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 בפני. תצהירו דלעיל וחתם עליו
 

_________________     
 _______________________ 

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך            



 

 חתימה + חותמת: _______________

23 

 

 
 
 2/18מכרז מס'  

 מסמך ב'
 הצהרת המשתתף

 
 

 הצהרת המשתתף
ו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנ

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  2/18מס' 
 

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  .1
ת כל הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו א

הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו 
 את הצעתנו. 

 
לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על  .2

ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו 
הירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות מצ

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .3
חינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי העבודות נשוא המכרז, הן מב

 המכרז.
 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .4

שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא 
המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד  נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת

ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש 
מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, 

מידע או מסמך כאמור,  אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור
 רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   .5
 
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן  .6

ת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות על מנ
 כן אם נזכה במכרז.  

 
הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים  .7

 נשוא המכרז בשלמות.
 
ם, מחייבת אותנו גם אם כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכ .8

 לא הוזכרה במפורש במסמך זה.
 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .9
 

)מאה  120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
, כי המועצה תהא רשאית לדרוש ועשרים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו

)מאה ועשרים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו  120הארכת תוקף ההצעה למשך 
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לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 
 פי כל דין.  -פי המכרז ו/או על-זכאית המועצה על

 
חוזרת, -, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לאאנו מסכימים, כי תהיו זכאים .11

ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור  בסעיף 
 מחייב בינינו  לביניכם. 

 
היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים   .12

להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות  והאישורים שעלינו
 הביצוע  והאישור על עריכת ביטוחים. 

 
 

 
 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 
 חתימה:______________________ 

  
 
 

 אישור עו"ד
 

ח.פ./ע.ר ________________       עו"ד של  אני הח"מ
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף)להלן: "

___________________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים 
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי 

 חייבת את המשתתף.חתימת ה"ה המפורטים לעיל מ
 

_____________________                                                            __________________                 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                               תאריך
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 2/18מכרז מס'  

 1מסמך ב'
 הצעת המשתתף

 
 הצעת מחיר

 
 מצ"ב קובץ בדיסק.

יש למלא את הצעת המחיר באופן אלקטרוני על גבי הקובץ המצ"ב, להדפיס את הקובץ 
כשהוא מלא במחירים  USBולחתום עליו. כן יש להגיש את הקובץ עצמו על גבי דיסק או כונן 

 שהוצעו על ידי המשתתף.
 
 
 
 
 

_____________       _________________ 
 חתימת המשתתף            תאריך          
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 2/18מכרז מס'  

 מסמך ג'
 ההסכם

 
 חוזה התקשרות

 2018שנערך ונחתם בתל מונד ביום ______ לחודש _______ שנת 

 

 -בין-

 מועצה מקומית תל מונד

 , תל מונד52מרח' הדקל 

 : "המועצה" (להלן)

 ;מצד אחד            

 -לבין-

________________________ 

_________________________ 

 : "הספק"()להלן

 ;מצד שני            

 

 

 

 

לאספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירות אחזקה   2/18והמועצה פרסמה את מכרז פומבי מס'   הואיל

מועצה )להלן: למערכות צפייה, תקשורת, הקלטה וניהול אירועים בשטחה המוניציפאלי של ה

 "(;המכרז"

 

והספק הגיש הצעה למכרז ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז כמו גם על  והואיל

בסיס הצעת המחיר שהגיש המליצה ועדת המכרזים על הצעתו כזוכה במכרז וראש המועצה 

 אישר את המלצת וועדת המכרזים;  

 

 עם המועצה על חוזה זה; וכחלק מתנאי המכרז הספק הזוכה יחתום והואיל

 

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2
 שמעותו בחוק הנ"ל. חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמ .1.3
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 כל האמור בחוזה זה בלשון רבים, משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד, ולהיפך. .1.4
המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.5

 מחוזה זה:
 

 נוסח ערבות ביצוע. – נספח א'
 אישור על קיום ביטוחים. – נספח ב'
 טכני. מפרט – נספח ג'
 כתב כמויות ומחירים )יצורף בהתאם להצעת הספק במכרז(. – נספח ד'

 הוראות בטיחות. –נספח ה' 
 שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים. –נספח ו' 

 צו התחלת עבודה -נספח ז
 

 
 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".

 
 נחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:בחוזה זה תהא למו .1.6

 
 התנאים הכלליים של המכרז; - "תנאי המכרז"

 
" או העבודות"
" או השירותים"
 "הפרויקט"

אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירות למערכות צפייה, תקשורת,    -
הקלטה וניהול אירועים בשטחה המוניציפאלי של המועצה, וזאת 

וראות המפרט הטכני )נספח בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לה
ג'(. מובהר כי על הספק יהא לבצע כל פעולה בקשר עם מתן השירותים 

 בין אם נזכרה במפורש בהסכם זה על נספחיו ובין אם לאו;
 

מנהל אגף חירום וביטחון במועצה מקומית תל מונד או מי שמונה  - "המנהל"
 לפעול בשמו ומטעמו בקשר למכרז; 

 
על ידי המועצה בכל הנוגע לפיקוח על ביצוע העבדות, החל  מי שמונה - "המפקח

 משלב התכנון וכלה בשלב מסירת המערכות והאתרים למועצה;
 

" אתר העבודות"
" או האתראו "

 "האתרים"

המקומות בהם יבוצעו העבודות על ידי הספק בהתאם להזמנות עבודה  -
 ו;שתוציא המועצה מעת לעת בהתאם להוראות הסכם זה על נספחי

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא  .2.1
אותם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל 

 האמור בהם. 

ל נספחיו הינם רכוש המועצה, כי הוא אינו רשאי לעשות בהם שימוש כי ידוע לו כי החוזה על כ .2.2
 אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
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כי ביקר באתרי העבודה ובחן את התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה ו/או  .2.3
ביצוע הנובעים ממנה, עיין ובדק את התוכניות, המפרטים, וכן יתר המסמכים הקשורים ב

העבודה ולקח בחשבון נתונים אלה בעת הגשת הצעתו, וכי ריכז בידיו את כל המידע העובדתי, 
תכנוני, משפטי כל מידע אחר הדרוש לו לביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, 
והכול קודם לחתימתו על חוזה זה. הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או 

 תביעות כספיות או אחרות, כלפי המועצה שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

כי יבצע את העבודות ואת יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תוך הקפדה על מילוי הוראות  .2.4
כל דין וכן על מילוי הוראות והנחיות המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לבצע את 

ך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לנקוט כל אמצעי זהירות הדרושים העבודות תו
לביצוע העבודות, וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש, ובכלל 
זה להנחות את כל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם ביצוע העבודות, באופן מפורט 

 פדה עם כל כללי הבטיחות הנדרשים.וברור, תוך שמירה והק

כי ידוע לו כי המועצה שומרת על זכותה לספק חומרים או פרטי ציוד על חשבונה, וכן, לבצע חלק  .2.5
מהעבודות הנדרשות, לרבות עבודות תשתית, כבילה, התקנת עמודים וכיוצא בזה, על חשבונה, 

ו העבודה שבוצעה, ולא במקרה כזה הספק לא יקבל תשלום בגין החומרים או פרטי הציוד א
 תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח  .2.6
העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין 

ה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום מניעה להתקשרות בחוז
 פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

כי ידוע לו כי המועצה רשאית להפחית, בכל עת, את כמויות הפריטים בכתב הכמויות ולא תהא  .2.7
 הפחתה זו. לו כל טענה ו/או תביעה בעניין לרבות לא כנגד עדכון התמורה המגיעה לו בגין 

הספק מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם במועצה כפי שיידרש במסגרת מתן השירותים על  .2.8
 ידו.

הספק מתחייב לא למסור ו/או להעביר ו/או להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו  .2.9
יו, בקשר לחוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב לא לשתף אדם אחר או גוף אחר, זולת עובד

 בביצוע השירותים לפי חוזה זה.

 למען הסר ספק יובהר כי אין בהוראת סעיף זה כדי למצות את כלל התחייבויות הספק. .2.10

 

 מהות ההתקשרות .3

המועצה מוסרת בזאת לספק, והספק מקבל על עצמו בזה, את העבודות כהגדרתן לעיל, הכל  .3.1
 בתנאי הסכם זה על נספחיו.

דה לביצוע העבודות באתרים שונים במועצה וזאת למשך המועצה תוציא מעת לעת הזמנות עבו .3.2
  ז' כנספחכל תקופת ההסכם. אל הזמנות העבודה יצורף צו התחלת עבודה בנוסח  המצורף 

להסכם. מובהר כי המועצה אינה מתחייבת להוציא כמות מסוימת של הזמנות עבודה וכי 
פי שיקול דעתה הבלעדי של הזמנות עבודה כאמור יצאו רק לאחר קיומו של מקור תקציבי ול

 המועצה.
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(. כמו כן, נספח ג'הספק יבצע את העבודות בהתאם למפורט במפרט הטכני המצ"ב להסכם זה ) .3.3
הספק יבצע את העבודות בהתאם להנחיות המועצה ו/או המנהל מטעמה ובהתאם להוראות 

י לגרוע הסכם זה על נספחיו. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין במתן הנחיות כאמור כד
מהאחריות המלאה של הספק לביצוע השירות באופן מקצועי ומעולה ובהתאם לדרישות הדין 

 ואין בהם כדי לשנות את התמורה המשולמת לספק על פי הסכם זה.

הספק יספק, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הציוד, החומרים וכוח האדם הדרושים למתן  .3.4
 ם הטכניים. השירותים בהתאם להוראות ההסכם והמפרטי

הספק יבצע את השירות באופן מקצועי מעולה, תוך שימוש בציוד מעולה, התואם את המטרה לה  .3.5
 הוא משמש, לשביעות רצון המועצה.

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לבריאותו,  .3.6
ידת האפשר את הטרדה הנגרמת לרכושו או לביטחונו. בין היתר מתחייב הספק לצמצם במ

 לציבור במהלך או בעקבות ביצוע השירותים על ידו.

השירותים נמסרים לביצועו של הספק בהסתמך על כישוריו וניסיונו, והוא אינו רשאי להעביר  .3.7
 את ביצועם לאחר.

 

 לוח זמנים .4

אתר לוח זמנים לביצוע העבודות בכל אתר ואתר הינו בהתאמה לשלבי העבודה הנדרשים בכל  .4.1
 וזה ייקבע על ידי המנהל בהתייעצות עם הספק.

 להלן יפורטו השלבים העיקריים בביצוע העבודות בכל אתר: .4.2
 

 אישור הציוד המיועד להתקנה. .4.2.1
 תכנון המערכות על ידי הספק ואישורם על ידי המפקח. .4.2.2
 הכנת תשתיות על ידי הספק )לרבות ביצוע עבודות קבלניות לפי הצורך(. .4.2.3
 ה לתוכניות.התקנת מערכות בהתאמ .4.2.4
 הקמה/התקנת חדר בקרה. .4.2.5
 שילוב למערכות השו"ב. .4.2.6
 חיבור למוקד נוסף. .4.2.7
 עבודות ופעולות נוספות בהתאם למפרט הטכני. .4.2.8

מובהר כי השלבים כאמור לעיל הינם עקרוניים בלבד ועשויים להשתנות מאתר לאתר לרבות  .4.3
 הוספת שלבים או צמצומם, הכל בהתאם להנחיות המנהל או המפקח.

)עשרה( ימים  10לעיל, יגיש הספק למועצה תוך  4.1עת לוח הזמנים כאמור בסעיף לאחר קבי .4.4
תכנית עבודה מפורטת, לאישור המנהל ביחס לאתר או לאתרים אשר בגינם הוצאה הזמנת 

 עבודה.

הספק יעדכן באופן שוטף את תכנית העבודה ויציג נקודות כשל, בעיות וזמנים קריטיים  .4.5
 לוח הזמנים. להשלמת העבודה כנדרש על פי

אחת לפרק זמן שיקבע על ידי המועצה תיערך ישיבת בקרה לוח זמנים, בהשתתפות נציג  .4.6
המועצה, המפקח והספק, שבה תיבדק התקדמות העבודות על פי לוח הזמנים, יאותרו חריגות 
מהתכנון ויסוכמו הפעילויות אשר יש לנקוט בהם כדי למנוע חריגה מתאריכי היעד השונים 

 וח הזמנים.הקבועים בל
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 נציג המועצה .5

המפקח יהיה איש הקשר מטעם המועצה בכל הנוגע לביצוע העבודות, ועל הספק לדווח למנהל על  .5.1
כל בעיה )קיימת או צפויה( הנוגעת לעבודות, ולספק תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע 

שיינתנו על ידי לביצוע העבודות, כפי שיידרש על ידי המפקח. הוראות, הנחיות או הסברים 
 המפקח למנהל הפרויקט מטעמו של הספק, ייחשבו כאילו ניתנו לספק.

הספק מתחייב לציית להוראות ולהנחיות המפקח, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת, ולפעול  .5.2
בהתאם להן. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפקח יהא רשאי להורות לספק לבצע שינויים 

שירותים, הדרושים לדעת המפקח, על מנת שהשירות יעמוד בתנאים  ו/או התאמות ו/או לספק
ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהתחייבויות הספק, ועל הספק יהא למלא אחר הוראות 

 המנהל כאמור, וזאת, למניעת ספק, ללא תוספת תמורה כלשהי לספק. 

עבודות ו/או שינויים על אף האמור לעיל, מובהר כי אין למפקח זכות להורות לספק לבצע 
בעבודות שיש בהן כדי להשפיע על גובה התמורה המשולמת לספק וכי הנחיה כאמור תוצא אך 
ורק על ידי המנהל בכתב יחד עם המשמעויות הכספיות של החלטה כאמור. ביצע הספק הנחיה 
של המפקח כאמור לעיל, יראו את הספק במוותר על כל תביעה ו/או דרישה כספית ביחס 

 ודות הנוספות או השינויים כאמור.לעב

מובהר, כי אין ולא יהיה בזכות המסורה למועצה כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז  .5.3
ו/או על פי כל דין, כדי להטיל על המועצה, כל אחריות, מכל מין וסוג שהם, בגין ו/או בקשר 

ע ו/או לשחרר את הספק לביצוע העבודות )שתהא באחריותו הבלעדית של הספק( ו/או כדי לגרו
 מכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות עליו על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

 עובדי הספק .6

 
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב  .6.1

 בזאת, לפי העניין כדלקמן:
 

עלי רמה מקצועית נאותה, מיומנים ובעלי עובדים ב –לצורך ביצוע העבודות  –להעסיק  .6.1.1
, בעלי אזרחות ישראלית, ובעלי ניסיון 18הכישורים הדרושים למתן השירות, מעל גיל 

ויכולת, שמספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידו יאפשרו את ביצוע 
 העבודות בהתאם להוראות ומסמכי המכרז.

 ם של המועצה.לא להעסיק בקשר עם ביצוע העבודות עובדי .6.1.2
ידוע לספק, והוא מסכים לכך, כי המועצה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו  .6.1.3

של כל אדם הנמנה על עובדי הספק, והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר מראש ובכתב 
על ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את 

ות הספק ו/או כי אותו אדם איננו מבצע את תפקידו דרישות מסמכי המכרז והתחייבוי
כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, 

)שבעים ושתיים( שעות  72והספק יהיה חייב למלא אחר דרישת המועצה כאמור תוך 
, ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה באמור כדי להשית על המועצה, כל תשלום

 אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם.
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לקיים, בהתייחס לכל העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם ביצוע העבודות  .6.1.4
)בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל 

חובה החלים על זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, את כל תשלומי ה
הספק כמעסיקם על פי כל דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח 
לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על 
פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(. הספק יהא אחראי לבדו, ועל חשבונו, למילוי כל 

י כל דין, הסכם )קיבוצי או אישי(, צו הרחבה, נוהג, מנהג התחייבויותיו וחובותיו על פ
או עילה אחרת כלשהי, ביחס לכל העובדים המועסקים על ידיו כאמור, הן בקשר 
להעסקתם על ידי הספק והן בקשר לסיום העסקתם. הפרת סעיף זה מהווה הפרה 

 יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המיידי.
 

מתחייב לשלם לכל העובדים המועסקים על ידו בקשר  בלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק .6.1.5
עם ביצוע העבודות )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, שכר שלא יפחת 

. בלי לגרוע מהאמור לעיל, 1987-משכר המינימום הקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז
רבות , ל1953-הספק מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, תשי"ג

א שלו, והינו מתחייב לקיים את כל הוראותיו. הוראות זה הינן 33-ו 33הוראות סעיפים 
הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן על ידי הספק תיחשב הפרה יסודית של 
הסכם זה, ותקנה למועצה, מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית המועצה על 

 דין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הספק. פי הסכם זה ו/או על פי כל
 

 מעביד-העדר יחסי עובד .7

 
ואת יתר התחייבויותיו על פי מסמכי העבודות ( הוא יבצע את 1הספק מצהיר ומאשר, כי: ) .7.1

( בין הספק ו/או מי מטעמו, לרבות המנהל, יתר העובדים המועסקים על 2המכרז כספק עצמאי; )
)בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחי הספק ואחרים  העבודותידי הספק בקשר עם ביצוע 

מעביד, ולא יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי -מטעמו, לבין המועצה, לא מתקיימים יחסי עובד
( העובדים 3; וכן )העבודותמעביד כתוצאה ממסמכי המכרז ו/או במסגרת ביצוע -עובד

ין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ייחשבו )בהעבודות המועסקים על ידי הספק בקשר עם ביצוע 
כעובדים של הספק בלבד, המועסקים על ידי הספק בהתאם לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו בינם 
לבין הספק. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מסמכי המכרז 

העבודות ניין הקשור עם ביצוע למועצה, להנחות את הספק ו/או את עובדיו ו/או להורות לו בכל ע
ו/או עובדים ו/או גורמים אחרים המועסקים על ידי הספק, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות 

 מסמכי המכרז על ידי הספק.

 
למניעת ספק, מובהר בזאת, כי המועצה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים על ידי  .7.2

ובין באופן זמני(, ו/או לשלוחי הספק ו/או  )בין בדרך קבעהעבודות הספק בקשר עם ביצוע 
לאחרים מטעמו, וכל תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם על ידי הספק ועל חשבונו בלבד, וכי 

 כל אלה יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק.

 
 הספק מתחייב בזאת, כדלקמן: .7.3

 
הספק בקשר עם ביצוע העבודות  להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על ידי .7.3.1

)בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחי הספק ואחרים מטעמו, כי אין בביצוע העבודות 
 מעביד בין מי מהם לבין המועצה.-באמצעותם, כדי ליצור יחסי עובד
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חסי עובד ומעביד כאמור על ידי הספק לעיל, ייטענו י 7.3.1היה ועל אף האמור בס"ק  .7.3.2
ו/או מי מטעמו, לרבות מי מבין העובדים המועסקים על ידי הספק בקשר עם ביצוע 
העבודות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחי הספק ואחרים מטעמו ו/או במקרה 
של טענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי המועצה חייבת באופן כלשהו 

המוטל לפי מסמכי המכרז על הספק ו/או מי מטעמו כאמור, וכתוצאה מכך בחיוב 
ייגרמו למועצה, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, מתחייב הספק לשפות 
את המועצה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו לה 

ומו, ובגין כל הוצאה שתוציא כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשל
ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, 

 שכר טרחת עורך דין ושכר עדים.

 

 מנהל הפרויקט מטעם הספק  .8

בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, 
 כדלקמן:
 

 5ת, על חשבונו, מנהל פרויקט מטעמו, שהינו מומחה בתחומי המערכת, ובעל ניסיון של למנו .8.1
, אשר יאושר מ.נ.מ )מתח נמוך מאוד( או מערכות תקשורתלפחות בתחום מערכות  שנים)חמש( 

 "(.מנהל הפרויקטעל ידי המועצה מראש ובכתב עובר לתחילת ביצוע העבודות )להלן: "
 

 יר טלפון נייד ובמחשב נייד כולל חיבור אינטרנט במשרד בשטח.במכש יצוידמנהל הפרויקט  .8.2
 

מנהל הפרויקט יהיה, בין היתר, איש הקשר מטעם הספק בקשר עם ביצוע העבודות, בכל  .8.3
והטכניים, וכן, מנהל הפרויקט יהיה ממונה על כל נושאי הבטיחות, ויהיה  המנהלייםהנושאים 

 כפוף בנושאים אלו למפקח.
 

סכים לכך, כי המועצה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את החלפתו של מנהל ידוע לו, והוא מ .8.4
הפרויקט, באדם אחר אשר יאושר מראש ובכתב על ידי המנהל, במקרה שיסתבר, כי נתוניו 
וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את דרישות מסמכי המכרז והתחייבויות הספק ו/או כי 

ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות המנהל ו/או מבצע  את תפקידו כראוי  איננואותו אדם 
)שבעים  72מכל סיבה סבירה אחרת, והספק יהיה חייב למלא אחר דרישת המועצה כאמור תוך 

ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה באמור כדי להשית על המועצה, כל תשלום, 
י לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו יבקש בל אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם.

 הספק להחליף את מנהל הפרויקט, יעשה זאת רק לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב.
 

 פיקוח על ביצוע העבודות .9

 
 יבוצע, בין היתר, באמצעות:העבודות פיקוח על ביצוע  .9.1

 

 מעקב אחרי לוח הזמנים המפורט. •

 דיווחים תקופתיים של הספק. •

 יים.סקרי תכנון תקופת •

 .ISO9000/9001הגשת ביקורות איכות לציוד שבוצע על ידי הספק בהתאם לתקן  •

 .ISO9000/9001הגשת ביקורת איכות להתקנות שבוצעו על ידי הספק בהתאם לתקן  •

 .ISO9000/9001הגשת תיק פרויקט בהתאם לתקן  •

 .העבודותדיוני דיווח מצב  •

 פיקוח במפעל הספק. •
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 ת הספק באתר.פיקוח עליון ו/אן צמוד על עבוד •

 בכל דרך אחרת שתקבע המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. •
 

אחת לפרק זמן שיקבע מראש על ידי המועצה ו/או על פי דרישת המועצה תתקיימנה פגישת  .9.2
דיווח במשרדי הספק או במשרדי המועצה, בהשתתפות נציגי הספק ונציגי המועצה )להלן: 

העבודות "(. במהלך פגישת הדיווח יעדכן הספק את נציגי המועצה על התקדמות פגישת דיווח"
 בפועל ביחס ללוח הזמנים המחייב.

 
)חמישה( ימים, כל מידע  5הספק מתחייב לספק למועצה או למפקח, בכתב או בשרטוט, תוך  .9.3

וד הנדרש למועצה או למפקח, וזאת בתנאי שהמידע המבוקש קשור לעבודת הספק או לפרטי הצי
 .לעבודותאו לתכנון או לייצור של פריטי הציוד בקשר 

 
, העבודותהספק מתחייב להשתתף בדיוני תיאום תכנון, תיאום עבודות, ובכל דיון אחר בקשר עם  .9.4

 וזאת ללא מגבלת כמות דיונים או משך הזמן הדרוש לקיומם.
 

מדרישות המפרט  הספק מתחייב לנקוט באופן מיידי בכל הפעולות הדרושות בכדי לתקן סטיות .9.5
 .העבודותהטכני במקרה ואלה יתגלו על ידי המועצה או המפקח במהלך ביצוע 

 
 

 אבטחת חדשנות טכנולוגית למערכת המוצעת  .10

על הספק, במועד התקנת והפעלת המערכת לספק למועצה את הגרסה האחרונה של כל תוכנה, את 
ן והחדיש של כל פריטי הציוד, את המחשב המתקדם ביותר הנמצא באותו זמן בשוק, את הדגם האחרו

הטכנולוגיה האחרונה שיצאה לשוק, להשתמש בכלי העבודה המתקדמים ביותר וכיוצא באלו, כדי 
להבטיח שהמערכת שתסופק על ידו למועצה תהא בעלת חדשנות טכנולוגית מלאה, וזאת ללא כל תמורה 

 נוספת.
 

 התארגנות  .11

עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיוצא בזה, יהיה במקום אשר  שטח ההתארגנות שבו יוכל הספק להעמיד מבני
יוגדר על ידי המועצה. למניעת ספקות, שטח ההתארגנות על כל המבנים, הציוד, החומרים וכיוצא בזה, הינם 
באחריות הספק, המועצה לא תהא אחראית על כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, 

בקשר עם שטח ההתארגנות כאמור, ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר שייגרמו לספק 
 לכך.

 

 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה .12

 
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב  .12.1

 בזאת, לפי העניין כדלקמן:

 
ם זה, אשר הוצאתה לפועל על ידיו ו/או על ידי עובדיו ו/או כי כל פעולה לפי הסכ .12.1.1

מועסקיו האחרים, טעונה רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך ורק 
 לאחר קבלת והסדרת הרישוי ו/או ההיתר הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין.

 



 

 חתימה + חותמת: _______________

34 

האחרים ו/או על ידי מי כי כל פעולה שתבוצע על ידיו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו  .12.1.2
מטעמו, בקשר לביצוע העבודות, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות החוק, 
לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על פיהם, חוקי עזר עירוניים, תקנות בטיחות, 
תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על ידי רשויות מוסמכות, 

 "(.החיקוקיםם בקשר עם ביצוע העבודות )להלן: "הרלוונטיי
 

כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים המועסקים  .12.1.3
על ידיו בקשר עם ביצוע העבודות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים 

 ליהם.מטעמו, ימלאו אחר דרישות החיקוקים, בעת ביצוע העבודות ובקשר א
 

לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך  .12.1.4
מתחייב הספק לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם ביצוע העבודות, וכן 
להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. הספק מתחייב 

ו/או למי מטעמו, בקשר עם ביצוע  ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו
 העבודות, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.

 
להחזיק קצין בטיחות מטעמו אשר יהיה אחראי על הוצאת הנחיות עבודה עבור כל  .12.1.5

סוגי העבודות הקשורות לעבודות זה, לרבות עבודה בגובה, עבודה בסמוך לקווי חשמל, 
ם, עבודה על עמודי תאורה, עבודה בצמתים, עבודה לאורך כביש, עבודה בקרבת ילדי

עבודה על מתקן הרמה וסולמות, עבודה בתנאי ראות קשים )חשכה, סנוור וכיוצא 
 בזה(.

 
יבצע עבודה בגובה בהתאם לכלל הוראות הבטיחות, כולל שימוש בסל ומנוף, וכן, בין  .12.1.6

רה ועבודה בהתאם לתנאי מזג היתר, דרכי גישה, ייצוב מערכות הגבה מכל סוג, קשי
 אוויר.

 
כי עובדי הספק ילבשו במהלך העבודה ברחובות, בכבישים או בצמתים, אפודות  .12.1.7

מחזירות אור הכוללות את שם הספק או לוגו של הספק. במידת הצורך, יעשה שימוש 
 באמצעי מיגון נוספים בהתאם לתקינה ולהגדרות קצין הבטיחות.

 

 יעת נזקים והפרעות; אחריות למבנים, מתקנים ומערכות תאום עם גורמים נוספים; מנ .13

 
בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר ומתחייב  .13.1

 זאת לפי העניין, כדלקמן:
 

לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המועצה ועם קבלני המשנה  .13.1.1
מים במקום ביצוע העבודה. לקראת ביצוע מטעמה ובהתאם לנהלים ולסדרים הקיי

 העבודה יקבעו סדרי עבודה מפורטים, על פיהם יהיה חייב הספק לפעול.
 

לציית להוראות המפקח, המשטרה והמועצה בכל הנוגע לשיתוף הפעולה כאמור,  .13.1.2
 תיאום שלבים ועבודה בהתאם לשעות שיקבעו.

 
העבודה, יודיע הספק במקרה ומתגלה מתקן או מערכת המפריע למהלך התקין של  .13.1.3

למפקח ויקבל ממנו הוראות על אופן הטיפול שבו, ויבצע הטיה ו/או תיקון מתקן זמני 
אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את האתר ו/או המערכת באותה רמת שירות 

 כמו שהייתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.
 

רק לאחר קבלת  עבודת תשתית, כבילה, סלילה, התקנה או כל עבודה אחרת תבוצע .13.1.4
 אישור מראש ובכתב מהמועצה, עבור כל התקנת מצלמה, תשתית וכיוצא בזה.
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ביצוע העבודות יכול ויהיה בפתחי רחובות ובצמתים, דבר אשר ידרוש תאום של הסדרי  .13.1.5

תנועה במקום והפסקות חשמל, וכן הסדרת שיטור במקום והודעה לתושבים באמצעות 
ל חשבון הספק. במקרה כזה, על הספק להוציא מנשרים על פי הנחיות המועצה , ע

שבוע מראש תכנית עבודה. התיאום מול הגורמים השונים, לרבות מועצה, משטרה 
 ומע"צ, תעשה על ידי הספק.

 
הספק יהא אחראי על שלמות האתרים, המבנים, המתקנים והצמחייה הקיימים  .13.1.6

ות, התת באתרי ההתקנות או בסביבתם הקרובה, לרבות המערכות העל קרקעי
קרקעיות, הדרכים, משטחי הדשא, השבילים וכיוצא בזה, ובמקרה של נזק או פגיעה 
כתוצאה מביצוע העבודות, יהיה על הספק להחזיר המצב לקדמותו, על חשבונו, ולא 

 תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 

לפני סיום התקנת באחריות הספק להחזיר לקדמותו כל שינוי במבנה שבוצע על ידו  .13.1.7
 המערכת.

 
במקרה שבו יידרש הספק לבצע חציבה דרך קירות ומחיצות, יאטום הספק, על  .13.1.8

 חשבונו, בתום ביצוע העבודה את הקיר או את המחיצה, לשביעות רצון המפקח.
 

בקירות אסבסט או גגות אסבסט או משטחי אסבסט לא יבוצעו כל עבודות חציבה,  .13.1.9
רת אשר עלולה לפגוע באסבסט, ללא אישור מראש הריסה, קדיחה או כל עבודה אח

 ובכתב מהמועצה.
 

באחריות הספק לוודא מיקומם של צנרות, מתקנים, כבלים, שוחות ואלמנטים תת  .13.1.10
קרקעיים, וכן, לתאם עם הגורמים המוסמכים בהתאם לצורך ביצוע העבודות. כל 

 ההוצאות הדרושות לשם כך יחולו על הספק.
 

תעשה בפיקוח צמוד של מהנדס מטעם חברת חשמל לישראל,  עבודה ליד קו מתח גבוה .13.1.11
הספק ישא בכל התשלומים הכרוכים בכך, לרבות הוצאת אישורים, שמירה, הגנה, 

 עבודה לפי הכללים והיתר.
 

עבודה בקרבת קווי תקשורת ותשתיות גז ומים תעשה בפיקוח צמוד של מהנדס הרשת  .13.1.12
מים וכיוצא באלה(, הספק ישא בכל , מקורות, מנהל הHOTבחברה הרלוונטית )בזק, 

 ההוצאות הכרוכות בכך.
 

הספק יתאם עם המפקח מראש את כל עבודות הריתוך הנדרשות. לשימת לב, יתכנו  .13.1.13
 מועדים בהם לא תותר עבודת ריתוך באתר והספק יצטרך לדחותה למועד אחר.

 
, לתאם הפסקות חשמל הדרושות לשם ביצוע העבודות מול הגורמים המוסמכים לכך .13.1.14

לרבות המפקח, מהנדס האחזקה, חשמלאי. התיאום מול גורמי חברת חשמל לישראל 
 יעשה על ידי הספק.

 
האמור לעיל, מתייחס למערכות ו/או מתקנים ידועים ונראים לעין ובלתי ידועים  .13.1.15

שאינם מופיעים על גבי התוכניות של האתר, או שנתגלו בהפתעה במהלך ביצוע 
 העבודות.

 
יחיד והבלעדי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לאותם מבנים, הספק יהא האחראי ה .13.1.16

מערכות ומתקניים קיימים, וכן, הספק מתחייב לתקן כל נזק שיגרם כאמור, על 
חשבונו ולשביעות רצון המפקח, וכן, לשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות 

 שיגרמו כתוצאה מכך.
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עם הגורמים השונים, וכן, כל  למניעת ספקות, הספק יהיה אחראי על התיאום .13.1.17
ההוצאות הכרוכות בכך לרבות הפיקוח יהיו על חשבונו. הספק יהיה אחראי לכל עיכוב 
שייגרם עקב אי נוכחות נציגים מטעם הרשויות והגופים השונים כנדרש כאמור לשם 

 ביצוע העבודות.
 

אמצעים הספק מתחייב למנוע פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, וכן, לנקוט בכל ה .13.1.18
 הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

 

 סילוק פסולת  .14

 
הספק מתחייב לשמור בשלבי התקנת המערכת על הניקיון בשטח, לשביעות רצונו של המפקח,  .14.1

ולפנות בסיום כל יום עבודה את הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים למקום פינוי פסולת 
 מורשה.

 
ספק, אל מקומות שפיכה מאושרים על ידי הרשויות סילוק פסולת מהאתר תעשה, על חשבון ה .14.2

 והגורמים השונים הקשורים בכך. 
 

באחריות הספק לקבל אישור מוקדם מן הרשות לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאיו. מובהר  .14.3
 ומודגש, כי השגת ההיתרים וסילוק הפסולת תהא על אחריותו המלאה והבלעדית של הספק.

 
 

 הדרכה  .15

תר התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז, הספק מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, בלי לגרוע מי
 לפי העניין כדלקמן:

 
"( לרמה צוות המועצהחשבונו, צוות אנשי תפעול ותחזוקה של המועצה )להלן: " עללהכשיר,  .15.1

 שתאפשר להם תפעול שוטף ומבצעי של המערכת, לשביעות רצונה של המועצה.
 

רסי הדרכה לצוות המועצה. במסגרת קורסי ההדרכה יודרך צוות המועצה, בין הספק יערוך קו .15.2
, על מבנה המערכת, תכונותיה, מרכיביה השונים, צורת הפעלתה, נוהלי עבודה ואיתור היתר

 תקלות בדרג א'. 
 

בליווי אביזרי הדרכה, ויתבססו על הספרות הטכנית אשר הוכנה עבור  יועברוקורסי ההדרכה  .15.3
 ק יכין חומר טכני אשר יחולק למשתתפי הקורס.המערכת. הספ

 
)חמישה( ימים לפני תחילת בדיקות הקבלה יגיש הספק לאישור המועצה תכנית מפורטת של  5 .15.4

קורסי ההדרכה המתוכננים על ידו. הספק יתקן ויעדכן את תכנית קורסי ההדרכה בהתאם 
 להערות ודרישות המועצה.

 
ההדרכה בכדי לגרוע מאחריות הספק לשירות, אחריות בלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בקורסי  .15.5

 על פי מסמכי המכרז. המערכותותחזוקה של 
 

למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המועצה תהא רשאית לעכב את התמורה המגיעה לספק על פי  .15.6
הסופי, עד אשר יעביר הספק קורסי הדרכה לצוות המועצה, לשביעות רצונה של  החשבון

 המועצה.

 קשרותתקופת ההת .16
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שנים כאשר במהלכן תוכל המועצה להוציא  3תקופת ההתקשרות בהסכם זה הינה לתקופה של  .16.1
לספק הזמנות עבודה מעת לעת לביצוע עבודות באתרים שונים ברחבי המועצה )אתר אחד או 

 מספר אתרים במקביל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה(.
וכל הוראות , ות נוספות בנות שנה כל אחתתקופ 2 -המועצה תהא רשאית להאריך את ההסכם ב

 ההסכם יחולו בתקופת ההארכה בשינויים המחויבים.
 

בתום התקנת כל אתר תחל תקופת אחריות ושירות ביחס לאתר כאמור ולציוד אשר הותקן בו.  .16.2
שנים במסגרתה יהא אחראי הספק על תקינות המערכות, הציוד,  3-תקופת האחריות הינה ל

לרבות ביצוע שדרוגי תוכנה ככל שיהיו קיימות גרסאות מתקדמות יותר של החומרה והתוכנה )
 התוכנות.

 
המועצה תוכל להגדיל את תקופת האחריות או לצמצמה לגבי אתר אחד או מספר אתרים לפי 
שיקול דעתה הבלעדי. התמורה בגין הרחבת תקופת האחריות והשירות תהא בהתאם למפורט 

אחריות ישולם לספק רק חלק יחסי מהתמורה בגין התקופה בכתב הכמויות. צומצמה תקופת ה
 כאמור. 

   
בלי לגרוע מזכויותיה של המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל  .16.3

דין, המועצה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הספק, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 
 )שישים( ימים מראש. 60לספק, 

 
גרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות עם הספק, בלי ל .16.4

 בהודעה בכתב לספק, וזאת בכל מקרה שבו:
 

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, לרבות במקרה שבו  .16.4.1
הספק לא ביצע את העבודות בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז, 

ההפרה לאחר שקיבל התראה בכתב על כך מהמנהל, תוך פרק הזמן  ולא תיקן את
 שנקבע בהתראה האמורה; ו/או

 
הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז כאמור הפרה יסודית  .16.4.2

 (; ו/או1970-)כמשמעות מונח זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
 

ו התקבלה החלטה על פירוק הספק מרצון ו/או הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק ו/א .16.4.3
ניתן צו לפירוק הספק ו/או מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לכל או לרוב נכסי הספק 
או לנכסים מהותיים של הספק ו/או לנכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודות 

י נאמן ו/או הוגשה נגד ו/או על ידי הספק בקשה להסדר נושים ו/או ניתן צו למינו
 לספק; ו/או

 
הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי הספק או על  .16.4.4

נכסים מהותיים של הספק ו/או על נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודות, אשר 
 )עשרים ואחד( ימים מהטלתו או ביצועו. 21לא בוטל תוך 

 
יבה שהיא, תחולנה ההוראות הבאות, וזאת במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל ס .16.5

 בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למועצה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין:

 
המועצה תהא רשאית למסור את המשך ביצוע העבודות לכל מי שתמצא לנכון. למניעת  .16.5.1

ספקות, במקרה שבו  סיימה המועצה את ההתקשרות עם הספק בשל הפרת 
ויותיו כאמור לעיל, המשך ביצוע העבודות יהיה על חשבון הספק, אשר יישא התחייב

 בהפרש ההוצאות ובכל נזק שיגרם למועצה בשל סיום ההתקשרות.
 

  (sourcesהעברת תוכניות מקור ) .17
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 22)שישים( ימים לפני מועד סיום תקופת הבדק, קרי  60הספק מתחייב להעביר לידי המועצה,  .17.1

ם לאחר אישור קבלת המערכת, את תוכניות המקור לכלל התוכניות אשר )עשרים ושניים( חודשי
 הותקנו על ידו או על ידי מי מטעמו.

 
המועצה מתחייבת כי לא יעשה כל שימוש אשר אינו לצורך התאמות או תוספות או ממשקים  .17.2

 למערכות הביטחון והטמ"ס אשר הותקנו בפרויקט זה בלבד.
 

 תקופת האחריות  .18

 
חודשים  תינתן על ידי הספק תקופת אחריות  36תקופת הבדק כנ"ל ובמשך החל מיום תחילת  .18.1

 "(.תקופת האחריותלמערכת )להלן: "
 

במהלך תקופת האחריות הספק יהא אחראי לטיב המערכת, לטיב העבודות, לטיב החומרים  .18.2
והציוד הכלולים במערכת, כולל שדרוג התוכנה. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהא 

אי לפעולתן התקינה של כל חלקי המערכת ושל כל פריט בנפרד, לרבות לשלמותן, לעמידותן, אחר
 להתאמתן לתפקיד, לתפוקתן, להספקן ולטיבן.

 
בתקופת האחריות מתחייב הספק ליתן, על חשבונו, לרבות אספקת חלקים, נסיעות ושעות  .18.3

 עבודה, כדלקמן:
 

 מענה טכני וטלפוני. .18.3.1
 בדיקות בשטח. .18.3.2
, פריטים ורכיבים פגומים מרכיבי המערכת שסופקו על ידו, כולל החלפת חלקים .18.3.3

 התקנה.
 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שמדובר בתקלה ו/או פגם שנגרמו בזדון או כתוצאה מכח עליון  .18.4
יגיש הספק הצעת מחיר לתיקון התקלה ו/או הפגם בהתאם לכתב הכמויות ובצמוד למדד, 

 לאישור המנהל טרם התיקון.
 

של תקלות חוזרות ונשנות במערכת או ביחידת קצה תוחלף המערכת או יחידת הקצה  במקרה .18.5
 בשלמותה, כולל פירוק, התקנה, תכנות והחזרת המצב לקדמותו.

 
הספק יעמיד לרשות המועצה אמצעי באמצעותו תוכל המועצה לדווח על תקלות בכל ימות השנה  .18.6

חשב כהודעה המחייבת את הספק שעות. השארת הודעה כאמור על ידי המועצה, ת 24במשך 
 לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לתיקון התקלה )להלן: "ההודעה"(.

 
)שמונה( שנים מיום אספקת המערכת למועצה, מלאי  8הספק מתחייב להחזיק ברשותו במשך  .18.7

מתאים של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים בכדי לטפל 
 לה לקרות במערכת שתסופק על ידו.בכל תקלה שעלו

 
הספק יספק אחזקת תוכנה ועדכון גרסאות לרבות איתור ותיקון תקלות )באגים( במערכת, ללא  .18.8

 )שמונה( שנים. 8-תוספת מחיר, לכל אורך חיי המערכת ולא פחות מ
 

)שישה( חודשים,  6במהלך תקופת האחריות, יבצע הספק שתי בדיקות תקופתיות מקיפות, כל  .18.9
כת. הבדיקה תכלול בדיקה כוללת של המערכת ואחזקה מונעת המורכבת מכיווני רגישות, למער

כיולי הציוד, סנכרון, ייצוב, תאום ממשקים וכיוצא בזה. במידת הצורך, יבצע הספק תיקונים 
בכדי להביא את המערכת למצב פעולה תקין, בדומה לרמת תחילת שנת האחריות. בסיום כל 

הספק למועצה דו"ח מסכם, שיפרט את כל הבדיקות, הכיוונים  בדיקה תקופתית, יעביר
 והתיקונים שנעשו על ידו.
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במקרה ונגרם פגם כתוצאה מפעולת אנוש או מכח עליון, מתחייב הספק להחליף באתר כל פריט  .18.10

ורכיב פגום ממרכיבי המערכת על כל אביזריה ומרכיביה. אספקת הציוד, שעות העבודה 
הכמויות בהצעת המחיר. אספקת ציוד שאינו כלול בכתב הכמויות יהיה  והנסיעות יהיו לפי כתב
 לפי מחירון ספק/יצרן.

 

 תקופת שירות "אחזקה גלובלית למערכת"  .19

 
לאחר תום תקופת האחריות, תהא המועצה רשאית, להאריך את תקופת האחריות בתקופות  .19.1

בכתב על כך ל )להלן: שנים וזאת באמצעות משלוח הודעה  3נוספות שלא תעלנה בכל מקרה על 
 "(.תקופת השירות"

 
 תמורת תקופת השירות תשלם המועצה לספק את המחיר שהוצע על ידו בהצעת המחיר. .19.2

 

 זמני תגובה   .20
 

מוקד זמין שיכלול נוהל פתיחת קריאת שרות  –הספק יעמיד לרשות המועצה מענה טלפוני  .20.1
יום בשנה למעט בערב  365שעות ביממה  24שיאושר ע"י הרשות מראש לקבלת קריאת שירות 

 וביום כיפור.
 

במקרה של תקלה שתוגדר כקריטית / משביתה )הגדרת הקריאה כקריטית לפי שיקול דעתה של  .20.2
שעות לכל היותר מקבלת קריאה,  4המועצה בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הספק( יגיע הספק בתוך 

 יות.והספק יבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופ
 

לקריאת שירות של תקלה שתוגדר כדחופה )הגדרת הקריאה כדחופה לפי שיקול דעתה של  .20.3
שעות לכל היותר מקבלת  12המועצה בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הספק( ידיע הספק בתוך 

 קריאה, והספק יבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.
 

כרגילה  )הגדרת הקריאה כרגילה לפי שיקול דעתה של  לקריאת שירות של תקלה שתוגדר .20.4
שעות לכל היותר מקבלת קריאה,  24המועצה בלבד ללא יכולת שינוי ע"י הספק( יגיע הספק בתוך 

 והספק יבצע את התיקון והטיפול ברציפות ותוך החלפת מערכות חלופיות.
 

לכל ₪  200קנס כספי של אי עמידה בזמני התגובה וההגעה כפי המצוינים לעיל יחויב הספק ב .20.5
 שעת איחור בהתאם לזמן ההגעה שנדרש לו ובהתאם לסוג הקריאה.

 

 כתב הכמויות .21

 
על פי הסכם זה יבוצע על ידי הספק על בסיס כמויות שבוצעו בפועל בהתאם העבודות ביצוע  .21.1

לתוכניות, למפרטים, לכתב הכמויות ו/או בהתאם להוראות המפרט והתמורה תשולם על פי 
 פועל.מדידה ב

 
המחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים כוחם יפה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים,  .21.2

התוספות, ההפחתות האפשריות והעבודות החלקיות, בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או 
 בשלבים, במקום אחד באתר העבודות או במקומות שונים, בכמויות גדולות או בחלקים קטנים.
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נקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות. למועצה שמורה הזכות הכמויות ה .21.3
לשנות או להגדיל או להקטין את הכמויות בכל אחד מהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. 
למניעת ספקות, הספק מתחייב לעמוד במחירים אשר ינקוב בכתב הכמויות, ולא תהא לו כל 

 ר למחירי היחידות אם תשנה הכמות הנקובה בכתב הכמויות.טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקש
 

הכמויות יקבעו על ידי המפקח על סמך מדידות בהתאם לשיטה המפורטת במפרט ובכתב  .21.4
הכמויות. במידה ולא פורטה המדיה, תימדדנה העבודות לפי המפרט, אם שיטת המדידה אינה 

שרדית המיוחדת של משרד הביטחון, נתונה במפרט הכללי לעבודות בנין, הוצאת הוועדה הבין מ
היא תקבע על ידי המפקח, וקביעתו תהא סופית. כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או 

 ברשימות המיוחדות לכך ותחתמנה על ידי המפקח והספק.
 

הפרויקט  הינו פרויקט רב שנתי, המועצה תבצע הזמנה של פריטים בהתאם לתקציביה,  לספק   .21.5
ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למחירי היחידות בהתאם לכמויות לא תהא לו כל טענה 

 המוזמנות.
 

 

 שינויים ותוספות לסעיפי כתב הכמויות וניתוח מחירים חריגים .22

 
המועצה תהא רשאית להורות לספק לבצע שינויים בעבודה ועל הספק יהיה לבצעם, בין אם הם  .22.1

 מופיעים בכתב הכמויות ובין אם לאו.
 

ספק לבצע שינוי שאינו נכלל בכתב הכמויות, תקבע התמורה על פי ניתוח במקרה שבו נדרש ה .22.2
מחירים שיוגש על ידי הספק לאישור המפקח. ניתוח המחירים יהיה מוגש באחת הדרכים 

 המפורטות להלן )כאשר השיטה הראשונה עדיפה על הבאה אחריה(:

 
החישוב יעשה  במקרה שבו יש בכתב הכמויות יותר מסעיף אחד לעבודות זהות/ דומות .22.2.1

 לפי מחיר היחידה הזול מביניהם.
 

ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל )על הספק לצרף פירוט חשבוניות מס הכוללות  .22.2.2
את כל הפרטים המזהים של אתר העבודה, הכמויות הרלוונטיות ומשקפות את 
התשלום שבוצע בפועל, לרבות ההנחיות שקיבל הספק, או לחילופין פירוט אחר 

 עות רצון המפקח(.לשבי
 

הצעות של קבלני משנה אחרים המפרטות חומרים, עבודות וכמויות. למניעת ספקות,  .22.2.3
ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים או על פי הצעת ספק משנה יחיד לא 

 יתקבל, אלא באישור מיוחד, מראש ובכתב, של המועצה או המפקח.
 

הנוספת או החריגה באישור מוקדם של המחיר או הספק אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה  .22.3
בהארכת תקופת הביצוע, ועליו לבצע את כל העבודות במסגרת תקופת הביצוע שנקבעה לו בצו 

 תחילת העבודה.

 

 התמורה .23

 
המועצה תשלם לספק עבור העבודה שבוצעה בפועל בהתאם למחירי היחידה שנקב בספק בכתב  .23.1

 ד המצאת חשבונית מס כדין לידי המועצה.להסכם וכנג 'דכנספח הכמויות המצורף 
 

בגמר העבודה, תבוצע בדיקה כמותית )ספירה ומדידה( של ביצוע בפועל, בכל סעיף ונושא,  .23.2
 ובהתאם לכך יותאם התשלום הסופי.
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במקרה שבו הודיעה המועצה לספק על סיום ההתקשרות שלא מפאת הפרת ההסכם על ידי  .23.3
, שאושרה על העבודותה המגיעה לו בקשר עם ביצוע הספק, תשלם המועצה לספק רק את התמור

 ידי המפקח,  עד למועד סיום ההתקשרות, בניכוי כל הוצאות המועצה עקב סיום ההתקשרות.
 

 סופיות התמורה .24

 
ידוע לספק, והוא מסכים לכך, כי המחירים המוצעים מהווים תשלום מלא וסופי עבור ביצוע  .24.1

יוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות וכוללים את כל ההוצאות, בין מהעבודות 
על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על פי הסכם העבודות בביצוע 

 זה, לרבות תשלום בגין כוח אדם, ציוד, ביטוחים, חומרים וכיו"ב.
 

בגין התמורה. ידוע  הספק יישא בכל המסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, .24.2
לספק, כי המועצה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי הסכם זה מסים ו/או היטלים ו/או מלוות 
ו/או תשלומי חובה בשיעורים שהמועצה תהא חייבת לנכותם על פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה 

בי הפחתת עובר לביצוע התשלום, אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לג
 שיעור הניכוי.

 הגשת חשבוניות .25

 
)החמישי( בחודש, יגיש הספק למפקח את חשבון הכולל את  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה .25.1

"(. החשבון ייבדק על ידי המפקח, אשר יהא החשבוןהעבודה שבוצעה בחודש שחלף  )להלן: "
 14, והם יועברו בתוך רשאי לאשר או לדרוש את תיקונם, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

)ארבעה עשר( ימים לאישור גזבר המועצה ו/או מי מטעמו, כשהם חתומים על ידי המפקח. לאחר 
אישור החשבון על ידי גזבר המועצה ו/או מי מטעמו, ישולם חלק התמורה המאושר, בתנאי 

 , מיום אישורו על ידי הגזבר כאמור.30תשלום שוטף +
 

אות ההסכם, רק אם נתן את השירות כראוי ובאורח מקצועי הספק יקבל תמורה בהתאם להור .25.2
 ומלא, על פי הוראות ההסכם והוראות המנהל.

 
באם השירות בוצע באופן חלקי, המנהל יהיה רשאי לנכות מהתמורה חלק יחסי בהתאם לשיקול  .25.3

 דעתו.
 

 נוהל שינויים .26

 
ות, ביצוע התאמות, שינוי פריטי ציוד או שינוי במאפייני פרטי הציוד הנזכרים במפרט לרב .26.1

שינויים, שיפורים, הוספה וגריעה של פריטי ציוד בין אם פורטו במפרט ובין אם לא, יבוצעו אך 
"(. למניעת ספק נוהל זה יחול גם לאורך נוהל שינוייםורק בהתאם לנוהל המפורט להלן )להלן: "

 כל תקופת התחזוקה.
 

הוראה בדבר שינוי כאמור תגדיל את  הוראות המפקח על פי נוהל השינויים יינתנו בכתב. אם .26.2
הוצאות המועצה, יחייב את המועצה אך ורק אם ההוראה נחתמה על ידי המועצה ראש המועצה, 

 "(.פקודת השינוייםוהמנהל )להלן: " ככל שקיים החשב המלווה גזבר המועצה
 

 שינויים ביוזמת המועצה: .26.3
ך העבודה שינויים המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק לבצע במהל .26.3.1

בפריטי ציוד הנזכרים במפרט או במאפייניהם והספק מתחייב לבצע שינויים אלה 
 בהתאם לתנאים הבאים:

במקרה שהמועצה החליטה על השינוי יידרש הספק לבצע את השינוי בפקודת שינויים  .26.3.2
 בכתב, או בעל פה מקום שמדובר בשינוי מיידי.
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לשינוי, תעביר המועצה לספק דרישה  במקרה שהמועצה מעוניינת לבדוק אפשרות .26.3.3
 בכתב לביצוע השינוי.

)ארבעה( ימים מקבלת הדרישה לשינוי יגיש הספק למועצה מסמך המפרט את  4תוך  .26.3.4
המשמעויות הטכניות לביצוע השינוי הנדרש ואת ההשלכות של השינוי הנדרש על אפיון 

עבודות ועל הצד המערכת ופעולתה, על עבודת הספק, על לוח הזמנים להמשך ביצוע ה
 הכספי, כולל תחשיב כלכלי מפורט ומנומק )לבדיקת המועצה(. 

במקרה שתחליט המועצה, לאחר קבלת הצעה מלאה ומחייבת מן הספק, בין לאחר  .26.3.5
תחתום המועצה על  –ניהול מו"מ עם הספק ובין בלעדיו, לבצע את השינוי הנדרש 

 פקודת שינויים. 
בצע הספק את העבודות בהתאם ובכפוף לכל בכל אחד מן המקרים הנזכרים לעיל י .26.3.6

פקודת שינויים שתומצא לו. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה בו תחליט המועצה לבצע 
שינוי לא יעכב הספק את ביצוע העבודות, אף אם המועצה והספק טרם הגיעו להסכמה 

 בדבר שיעור התשלום כתוצאה מביצוע פקודת השינויים.
לא יבצע במהלך העבודות שינויים או סטיות מהמפרט  למניעת ספק, מודגש, כי הספק .26.3.7

המקורי על פי יוזמתו או עקב בקשת המועצה ללא הוראה לביצוע שינוי חתומה כנדרש 
 על ידי המועצה.

 

 שמירת סודיות .27

 
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, ידיעות  .27.1

ובין בעקיפין, במהלך תקופת ההתקשרות או אחריה. הספק לא ימסור שהגיעו אליו, בין במישרין 
ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה אלא אם קיבל הרשאה בכתב מהמועצה, וכן, 
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע כלשהוא בכל 

מועסקיו ו/או כל אדם מטעמו לא יעבירו ידיעות  צורה בה יהיה אגור וכדי להבטיח כי עובדיו,
 כאמור לכל אדם או גוף.

 
. הספק יחתום 1977-לחוק העונשין, תשל"ז 119-ו 118לעניין זה, יחולו על הספק הוראות סעיפים  .27.2

להסכם זה. הספק מתחייב להחתים  כנספח ו'על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף 
 על התחייבות בנוסח האמור.העבודות יו בקשר עם ביצוע עם את כל עובדיו ו/או מועסק

 
המונח "ידיעות" משמעו: כל מסמך, מידע, תוכנית, שרטוט, הוראות עבודה, נוהלי ביצוע, פרטים  .27.3

ונתונים מכל סוג שהוא, לרבות נתונים אודות המועצה ו/או צד ג' כלשהו. בלי לגרוע מהאמור 
נחלת הכלל" טרם תחילת מתן השירות או שהפך ל"נחלת לעיל, אין הכוונה למידע שהיה בגדר "

 הכלל" לאחר מכן.
 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לא למסור או להעביר לכל אדם מידע, מרשם או  .27.4
נתון לגבי מיקום, אופי המערכת הנדרשת, סידורי הביטחון או כל מידע אחר שהגיע לידיעתו 

 בות זו, חלה גם על עובדי ו/או מועסקי הספק.. התחייהעבודותבקשר עם ביצוע 
 

לצורך עבודות אחרות או העבודות הספק אינו רשאי להשתמש בכל חומר שהגיע אליו עקב ביצוע  .27.5
לצורך אחר כלשהו. הספק אחראי לכך כי אף אחד מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או שלוחיו ו/או כל 

. האמור לעיל, אינו חל לגבי מסירת אדם הפועל מטעמו לא ישתמשו בכל מסמך או חומר כאמור
מסמכים או חומר למי מעובדי הספק או למי מטעמו לצורך ביצוע התחייבויות של הספק על פי 

 הסכם זה.
 

 מוסכם בזאת כי התחייבויות הספק בעניין שמירת סודיות אינן מוגבלות בזמן. .27.6
 

כות הנובעות ממנו על תקנותיו וההשל 1981 -הספק מצהיר כי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  .27.7
 מוכרות וידועות לו, לעובדיו, למועסקיו ו/או למי מטעמו.
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 פיצויים מוסכמים בגין איחור בביצוע העבודות .28

 
אם לא ישלים הספק את ביצוע העבודות תוך התקופה הנקובה בצו תחילת העבודה, ישלם הספק  .28.1

מ, לכל יום איחור לא כולל מע"₪  2,000למועצה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש סך של 
שבין המועד הסופי של כל שלב הנקוב בצו תחילת העבודה לבין המועד בו הושלמה העבודה 

 "(. הפיצויים המוסכמים)להלן: "
 

סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד  .28.2
 ום קביעת סכום הפיצוי.הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע הינו המדד הידוע בי

 
המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום המגיע מהמועצה  .28.3

לספק, לרבות חילוט הערבות, כל סכום אשר מגיע מהספק למועצה, על פי כל הסכם או דין, בין 
פיצויים שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב. למניעת ספקות, אין בתשלום ה

 המוסכמים כשלעצמו משום שחרור הספק מהתחייבותו לפני מסמכי מכרז זה.
 

בנוסף על האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לעכב או לדחות חשבונות שאושרו על ידי המפקח  .28.4
לאחר יום האיחור הראשון. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא ישא הצמדה בעת התשלום על ידי 

 המועצה.
 

אין באמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים למועצה על פי הסכם זה  למניעת ספקות, .28.5
 ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .29

 
הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  .29.1

ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה 
הספק  ו/או לקבלני משנה מטעם הספק  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או 
מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן ו/או נזק 

 וצרים.  כתוצאה מהעבודות ו/או מפגם ו/או ליקוי במ
 

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול למערכות ו/אל למצלמות ולציוד  .29.2
נלווה לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך העבודות 

 נשוא ההסכם.
 

ור לעיל הספק  פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמ .29.3
ימים על כל סכום  7ולהלן ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לספק  על כל 
 תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

 
הספק  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר  .29.4

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 
באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם 

 באחריותו של הספק כאמור לעיל.
 

ות ו/או סעד המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל למניעת ספק, ובלי לגרוע מכל זכ .29.5
להלן(, כולה או חלקה,  31דין, המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף 

לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו למועצה, 
 ספק, תוך הזמן הנקוב בדרישה לכך.כאמור לעיל, ואשר לא שולמו על ידי ה
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 ביטוח .30
 

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  .30.1
מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין 

עתו, ובלבד שלא יפחתו כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול ד
מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח ב' למסמכי המכרז, 

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

הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .30.2
ספק המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור מבטחי ה
ידי מבטחי הספק למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה -חתום על

את המועצה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת 
 ל הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.הביטוח, במשך כל זמן חלותו ש

 
 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .30.3
למועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי 

פי כל -פי הסכם זה או על-ותו של הספק עלבקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחרי
 דין. 

 
הספק יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  -ביטוח כלי רכב .30.4

לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 
גבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף ב

חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה 
למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל ₪.   600,000 -בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 מונעים מכל סוג.מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים מ
 

ככול וישמש לעבודות "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו          .30.5
בביטוח חובה יערך עבורו גם  ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו 

 ש"ח למקרה. 2,000,000-מ
 

 
וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל  .30.6

 הקבועות בפוליסות.
 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או  .30.7
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

גין אותם נזקים. מובהר, כי הספק מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים ב
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.
 

הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  .30.8
פוליסות הביטוח. ולדרישת האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות ב

 המועצה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה ספק אחראי לנזקים  .30.9
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם 

 ב זאת.לו עק
 

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  .30.10
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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 ערבות ביצוע .31

 
)ארבע עשרה( ימים מקבלת  14, יפקיד הספק בידי המועצה, תוך העבודותבקשר עם ביצוע  .31.1

אית אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה לעליית ההודעה על בחירתו למתן השירות, ערבות בנק
מסמך ב' למסמכי  –המדד )ולעלייתו בלבד(, החל מהמדד הבסיסי )כהגדרתו בכתב ההזמנה 

המכרז(, לא מצאתי מה זה המדד הבסיסי: צריך להיות המועד האחרון של ההצעה לפקודת 
"(, בנוסח המצורף צועערבות הבי)מאתיים אלף שקלים חדשים( )להלן: " 200,000המועצה, בסך 

 ' להסכם זה.כנספח א
 

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לרבות, למניעת ספק,  .31.2
תקופת הארכה, אם וככל שהמועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( 

לאחר תום תקופת )תשעים( ימים  90להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור לעיל(, ועד לתום 
 "(.מועד תוקף הערבותההתקשרות כאמור )להלן: "

 
הספק מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה בכל  .31.3

מקרה שבו המועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת 
המלא עד לתום מועד תוקף הערבות,  ההתקשרות, כאמור לעיל(, כך שהיא תעמוד בתוקפה

ולמסור למועצה כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית, חתום במקור על ידי הבנק מוציא 
)ארבעה עשר( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור.  14-הערבות, עד ולא יאוחר מ

 ור.הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של ערבות הביצוע כאמ
 

( בכל מקרה שבו 1המועצה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקה: ) .31.4
( בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות 2הספק הפר התחייבות יסודית כלשהי על פי הסכם זה; )

( בכל מקרה שבו הספק 3לעיל; וכן ) 31.3הביצוע לא הוארך על ידי הספק כנדרש, כאמור בסעיף 
 להלן. 31.6סכום הערבות הבנקאית כנדרש, כאמור בסעיף לא השלים את 

 
ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות, מבלי שהמועצה תצטרך  .31.5

להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ומבלי שהמועצה 
מש את ערבות הביצוע, מעת לעת, על תצטרך לנמק את דרישת החילוט. המועצה תהא רשאית למ

כל סכום שיקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא 
תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות 

 הביצוע שלא מומש.
 

את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים הספק  .31.6
 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 

 
למניעת ספק, אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע בזכויות ובסעדים  .31.7

 המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.
 

 יזוזק .32
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בלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע מהמועצה לספק, 
כל סכום אשר מגיע מהספק למועצה, על פי כל הסכם או דין, בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין 

אשר יגיעו למועצה  שאיננו קצוב. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, שכל סכום ו/או פיצוי
ו/או כל סכום שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשה או מחדל הספק ו/או 

לעיל, תהא המועצה רשאית לנכות  29.1-29.5עובדיו ו/או מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות בסעיפים 
 ולקזז מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.

 

 י/קבלני משנהאיסור המחאת חובות וזכויות; ספק .33

 
הספק אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או התחייבות  .33.1

הנובעות ממסמכי המכרז, כולם או חלקם, לאחר או לאחרים )ובכלל זה אינו רשאי למסור את 
, כולו או חלקו, לקבלני משנה מטעמו(, והכל אלא אם ניתנה לכך הסכמת העבודותביצוע 

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המועצה כאמור, לא יהיה בכך המועצה
כדי לשחרר את הספק מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על פי מסמכי 

 המכרז או על פי כל דין.
 

 מובהר, כי כל העברת או המחאת זכות או התחייבות על ידי הספק כאמור, ללא הסכמת המועצה .33.2
כאמור, תהווה הפרה יסודית של מסמכי הסכם זה, אשר תקנה למועצה, בין היתר, את הזכות 

 לבטל את ההתקשרות עם הספק.
 

)ארבעה עשרה( ימים  14בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יעביר לאישור המועצה, תוך  .33.3
שימת מיום מתן צו התחלת עבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, לרבות ר

 היצרנים והספקים העיקריים. 
 

אישור קבלן המשנה יהיה מותנה בכישוריו המקצועיים, בידע ובניסיונו בביצוע פרויקטים  .33.4
 דומים, וכן, באמינות, מוניטין והיקף העבודה שיימסר לקבלן המשנה על ידי הספק. 

 
חייבות הספק מתחייב להתקשר עם קבלני המשנה בהסכם בכתב בקשר לביצוע השירות, שהת .33.5

ואחריות הספק על פיו לא תפחתנה מהתחייבויותיו ואחריותו על פי מסמכי המכרז, לרבות, 
למניעת ספק, על פי הסכם זה. לפי דרישת המועצה, יעביר הספק למועצה תצלום של הסכמים 

 כאמור.
 

החלטת המועצה שלא לאשר קבלן משנה או יצרן או ספק הינה סופית ומוחלטת. אי אישור  .33.6
 א יהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן.כאמור ל

 
הקשר והתיאום עם קבלני המשנה, הספקים והיצרנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, יעשה על  .33.7

 ידי הספק ו/או מי מטעמו.
 

המועצה תהא רשאית בכל עת, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית להוראת  .33.8
)ארבעה עשרה( ימים, לדרוש את הרחקתו של כל אחד מקבלני המשנה או  14עצה תוך המו

הספקים או היצרנים, במקרה שיסתבר, כי נתוניהם וכישוריהם אינם תואמים את דרישות 
מסמכי המכרז והתחייבויות הקבלן ו/או כי אינם מבצעים את עבודתם כראוי ו/או אינם 

ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, והספק יהיה חייב למלא ממלאים אחר הנחיות והוראות המנהל 
אחר דרישת המועצה. במקרה כזה, תהא המועצה רשאית להכניס לאתר קבלן משנה או יצרן או 
ספק אחר להשלמת העבודות, בניכוי הסכום שישולם לקבלן המשנה או היצרן או הספק 

בתוספת דמי ניהול בשיעור  מהתמורה המגיעה לקבלן או בכל דרך אחרת, לרבות חילוט הערבות,
 )שנים עשר אחוז(. 12%של 

 

 סמכות שיפוט .34
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הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם 
, לפי במחוז מרכזזה, לרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט 

 ולהם בלבד. סמכותם העניינית,
 

 שונות .35

 
ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים  .35.1

למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם 
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים.

 
פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה במימוש בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או  .35.2

ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצידו על זכויותיו, כולן או חלקן, על פי 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

 
תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי כל  לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא .35.3

הצדדים, והכל בכפוף לסמכות המועצה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה, 
ולבצע בו )ככל שנדרש( את המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות 

המכרז(. בחתימתו על והוראות המועצה, כאמור בכתב ההזמנה להציע הצעות )מסמך ב' לתנאי 
הסכם זה, הספק מסמיך בזאת את המועצה, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים 
הטעונים השלמה ולבצע כל מחיקה, תיקון ו/או שינוי נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. בלי לגרוע 
מהאמור לעיל, לפי דרישת המועצה, הספק יחתום על נוסח מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו 
בו )ככל שנדרש( המחיקות ו/או התיקונים ו/או השינויים הדרושים בהתאם להבהרות והוראות 

 המועצה, כאמור לעיל, וכן על כל עותק נוסף של הסכם זה.
 

התרופות והסעדים על פי הסכם זה הינם, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, בנוסף,  .35.4
 כל דין.ומבלי לגרוע, מכל תרופות או סעדים אחרים על פי 

 
במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום  .35.5

 שאיננו יום עבודה, יידחה אותו מועד ליום העבודה הקרוב הבא אחריו.
 

הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בהם,  .35.6
הרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, ולא יהא תוקף לכל מצג, הצ

שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, ושאינם נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר 
 מסמכי המכרז.

 כתובות והודעות .36

 
כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו בראש  .36.1

זה )בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם  הסכם
)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישראל; אם נשלחה  72כעבור  -נשלחה בדואר רשום 

נה של ביום העבודה שלאחר יום משלוחה, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקי -בפקסימיליה 
 בעת מסירתה כאמור. -ההודעה במלואה; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

 הספק  המועצה
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 נוסח ערבות ביצוע  -נספח א'

 
 

 לכבוד 
 "(המועצהמועצה מקומית תל מונד )להלן: "

 
 

 ערבות בנקאית לחוזה ולתקופת האחריותהנדון:     
 

"(, אנו ערבים המבקשיםבקשת ____________________ ח.פ. / ת.ז. _____________ )להלן: "על פי 
שקלים חדשים(, בתוספת מאתיים אלף )במילים:  ₪   200,000 בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 "(, שתדרשוהפרשי הצמדההפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "
מאת המבקשים בקשר להסכם לאספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירות אחזקה למערכות צפייה, תקשורת, 

 הקלטה וניהול אירועים בשטחה המוניציפאלי של המועצה.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את 

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 

 ילה תשלום מאת המבקשים.  נגד המבקשים, ולדרוש תח
 

 במכתבנו זה: 
 

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  מדד המחירים לצרכן, משמעו  -" מדד""
 משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  –" המדד החדש"
 .2018בגין חודש ינואר שנת  16.2.18ם ביום מדד המחירים לצרכן שפורס –" המדד היסודי"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום 

 וין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. הקרן המצ
 
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
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 וחים  אישור על קיום ביט -נספח ב 

 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית תל מונד 

 "המזמין" ו/או "המועצה"( -)להלן 
 

 
 

אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  )להלן: "הספק"  הנדון:
ו/או "הקבלן"( לביצוע עבודות ומתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירותי 

יהול אירועים במועצה מקומית תל מונד אחזקה למערכות צפייה, תקשורת, הקלטה ונ
ומערכות נלוות, ומתן שירותים נלווים, בקשר עם הסכם מיום  _________  )להלן: 

 "העבודות" ו/או "השירותים"(
 
 
 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
 
 

            
רותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השי .1

 הספק, כמפורט להלן:
 

ביטוח אחריות חוקית א. 
 כלפי 

הציבור )"ביטוח צד 
  שלישי"(

 פוליסה מספר
___________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בגין אבדן ו/או נזק 
צד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם ל

 מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. ₪  2,000,000סך  :גבולות אחריות
הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  .1 :תנאים מיוחדים

 של הספק ומי  
 השירותים.מטעמו בביצוע    
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .2
כיסוי בקשר עם שירותים הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהוא בקשר עם  .3

 השירותים.
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .4
 לחוק המל"ל. 328הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל בהתאם לסעיף  .5
 

 ₪  (. 40,000ה ביטוח. )אך לא יותר מ לכל מקר₪  סך  ______________  : השתתפות עצמית
  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 פוליסה מספר
___________ 

לכיסוי אחריות הספק על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 
 בגין נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000  -לתובע ו ₪  6,000,000סך  גבולות אחריות:
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות  :תנאים מיוחדים

 כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.
 ₪  (. 40,000לא יותר מ לכל מקרה ביטוח. )אך ₪  סך  ______________  השתתפות עצמית:

ביטוח אחריות ג.  
משולבת בביטוח  מקצועית

 חבות מוצר
פוליסה מספר  

__________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הספק ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר 
העלולים להיגרם לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין 

עות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או מעשה או מחדל ט
בקשר עם ביצוע השירותים. וכן לכיסוי אחריתו של הספק כאמור מכוח אחריתו 

לכיסוי    1980 -פי כל דין לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  תש"מ -על
יין( של אחריות הספק וכל מי מטעמו כספק/ים ויצרן/ים ,מתקין ומתחזק )לפי הענ

 החומרים ו/או הציוד ו/או המכשור המסופק למזמין. 
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 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   1,000,000סך  גבולות אחריות:
 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:

)א(  אי יושר עובדים, )ב( עיכוב או שיהוי, )ג( חריגה בתום לב מסמכות )ד( אבדן       
 יהמסמכים ומד

 מגנטית.       
 חודשים.   12.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
. הביטוח מכסה את אחריות המזמין  ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מתן 3

 השירותים.
 .  תאריך רטרואקטיבי __________ )מועד התחלת מתן השירותים למזמין(4

 ₪  (. 60,000מקרה ביטוח. )אך לא יותר מ לכל ₪  סך  ______________  השתתפות עצמית:
 

 

 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 הספק ו/או המזמין.  –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3
 עיירת תל מונד ו/או חברות בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל.  -"המזמין" 

 
 ים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפ .4

 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. א.
סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי  ב.

 הספק.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,  ג.

יום לפחות לפני מועד  60לאחר שנמסור לספק ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום,  אלא
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות  ד.
 במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(. 

 
( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה .5

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין על פי הפוליסות הנ"ל הוא 
"ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  

לחוק חוזה  59טחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממב
 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 –הביטוח תשמ"א 

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור באישור  .6

 תנאי הפוליסות המקוריות. זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מ
 

       _____________  ___________________          ________________ 
  חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                   תאריך 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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 נספח ג' 
 
 

 
 
 
 

 מפרט טכני
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 כתב כמויות ומחירים –נספח ד' 
 

כתב הכמויות יישלח כקובץ לרוכשי המכרז. רוכשי המכרז ימלאו את המחירים 
בכתב הכמויות בקובץ שיישלח אליהם, ידפיסו אותו בשני עותקים, יחתמו עליו 

ובץ עצמו עם המחירים ויגישו את שני העותקים המודפסים כמו גם את הק
 במסגרת המכרז.
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 הוראות בטיחות-נספח ה' 

 תנאים מוקדמים :

על כל פרטיהן  1988.   הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, תשמ"ח 1
המתייחסים לבטיחות.  הקבלן מתחייב וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה 

לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון :  
כבלים, כבלי חשמל, צריכת דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את אישורם המוקדם של כל 

ו כן אני מתחייב כי הוא וצוות עובדיו הגורמים הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם.  כמ
 ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות.

 
.   הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני המשנה וכל אדם שיבוא בשמו ו/או מטעמו, יכירו את תקנות 2

ת ואת הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של המועצה, את חוקי העזר של הרשויות המקומיו
 אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע ושינהגו בהתאם.

 
הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים המקובלים בתנור  . 3

 ויקפידו על הוראות גיהות.
 
למד  .   הקבלן מצהיר בזה, כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא4

את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות 
 ועל פי כל דין. 1945 -ובפקודות הנזיקין האזרחיות  1981באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 

 
 .   הקבלן ימנה מנהל עבודה במקום, שייצג אותו כלפי המזמין.5
 

 ציוד וכלים :

בלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב .   הק1
תקין ותואמים הוראות הבטיחות כולל מנופים, כלי הרמה, קולטי אוויר וכיוצא בזה.  כלי הרמה וכל 

 ציוד אחר החייבים בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך ויוצגו לפי דרישה.
 
ולפי  1139הקבלן לא ישתמש בפיגומים ארעיים כגון חביות ולבנים וישתמש בפיגומים מתאימים לפי ת"י    .2

 .1847ת"י 
 
.   עובדי הקבלן לא יסעו על כלים מתנייעים, אלא אם הותקן עליהם מושב למפעיל ולנוסעים או מתקן 3

 מתאים.
 
 נים, בעלי רישיונות תקפים, כנדרש על ידי החוק..   הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומ4
 
 .   הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים.5
 
. הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש 6

 שירות דרוש, במקרה של תאונה.
 

 
 מהלך העבודה :

 .   הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הדרוש להגנת העובדים, צדדים שלישיים כלשהם והרכוש.1
 
 .   הקבלן יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים בהתאם לחוק.2
 
.   הקבלן וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, אלא אם קיבלו 3

מנציג מוסמך של המועצה.  במקרה זה יצטייד הקבלן, לפני התחלת העבודה, בכלי  לכך אישור בכתב
 כיבוי מתאימים, לפי התנאים המפורטים בהיתר העבודה.
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.   הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור שאושרו על ידי 4
שאינו עומד במבחן הבטיחות בהתאם לחוק.  כמו כן חשמלאי מוסמך של המזמין ולא ישתמשו בציוד 

 לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשום.
 
 .   הקבלן לא יבצע עבודות ריתוך וכל עבודה בהם, אלא באישור מנהל העבודה בלבד.5
 
 .   הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות.6
 
.   הקבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת 7

 וגרוטאות במהלך  העבודה ובסיומה.
 
הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של  . 8

 ביטחון ולנקודות הציוד לכיבוי אש. המועצה.  בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב
 
 .   במקרה של תאונת עבודה, ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם לנסיבות :9
 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים. א.   
 

 יודיע, ללא דיחוי, לנציג מוסמך של המזמין ולמשרד העבודה. ב.   
 

לנית, יודיע, ללא דיחוי, למשטרה.  את המכונות והכלים ישאיר במקומם, במקרה של תאונה קט ג.   
 ללא שינוי, עד בוא המשטרה.

 
 מניעת תאונה :

המפקח או נציג המועצה, יהיה רשאי להוסיף, ביומן העבודה של הקבלן, הערות ו/או הסתייגות בנושא  . 1
ים מצד הקבלן, במקרה זה יתחייב בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימ

 הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.
 
המפקח או נציג המועצה, רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע שתנאי הבטיחות  . 2

לקויים, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בהם, אינם תקינים, במקרה זה 
לפעול, ללא דיחוי, לתיקון המצב ללא תמורה נוספת, הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה יתחייב הקבלן 

את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי 
 ו של צד שלישי כלשהו.המועצה א  אדם או שלמות הרכוש של

 
ק עבודתו של כל אדם מצוות העובדים של הקבלן, שלא יפעל .   נציג המועצה או המפקח יהיה רשאי להפסי3

 לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל.
 

 תקנות בטיחות :

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי הדין, על הקבלן למלא אחר הוראות הבטיחות 

 המפורטות להלן:

 
 1981 -פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש(  -

           1955 -תקנות בדבר עבודות בניה  -

 פיגומים הוצאה אחרונה  - 1139ת"י   -

 סולמות מטלטלים הוצאה אחרונה 1847ת"י  -

 מעקות הוצאה אחרונה 1143ת"י   -
 

 הצהרת הקבלן
הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה, בהזמנת העבודה, בנספח 

 יל ועל פי דין והריני מתחייב לקיימן ולנהוג לפיהן בביצוע העבודות. לע
 
 

                                                                                                                                                                   __________________
 ותמת הקבלן   חתימה וח
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 שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים –נספח ו' 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית תל מונד
 

 
 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד ענייניםהנדון: 

 
( לביצוע "המועצה" –והתחייבתי כלפי מועצה מקומית תל מונד )להלן    : הואיל

 (; "העבודה" –)להלן  2/18העבודה כמפורט במכרז מס'  
 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודה, או בקשר אליה, אקבל לחזקתי, או יבוא  : והואיל
לידיעתי, מידע המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של 
המועצה ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן 

מועצה בקשר עם, פעולות המועצה או עם העבודה )להלן עבור או על ידי, או הוגש ל
 (;"מידע סודי" –

 
והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום  : והואיל

 נזקים כבדים למועצה ו/או לצדדים שלישיים:
 

 
 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

 
ות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא הנני מתחייב לשמור על סודי .1

 לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.
הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או  .2

(, "פירוט העבודה" –במישרין או בעקיפין )להלן  גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה,
 והכל לתקופה בלתי מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחוייב על פי דין  2-ו 1האמור בסעיפים  .3
)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת המועצה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה 

 שניתנה.
נני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת המועצה כמו כן, ה .4

 ולצורך העבודה.
הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי העבודה ולעשות את כל  .5

נני הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן ה
מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך 

 הקשור, או הנוגע לעבודה.
הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם,  .6

ביצוע העבודה, בין מכם ובין  או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן
מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל 
חומר כאמור, או של מידע סודי. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי 

 עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם.
לחוק  118-119עיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דל .7

 .1977 -העונשין תשל"ז
הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין  .8

ביצוע העבודה לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, 
 אישי בו.ענין 

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו  .9
 לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה. 
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הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר לביצוע העבודה, על  .10
פיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה למועצה וכן הנני התחייבות כל

 ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.
בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי  .11

 קטנת נזקיכם.בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך ה
אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות  .12

 מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.
 

 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 היום _____________ לחודש __________
 

_________________   ___________________ 
 חתימה     שם    

 
 

 כתובת: __________________
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 צו התחלת עבודה -נספח ז'

 תאריך ______________

 

 -----צו התחלת עבודה מס' 

 

 לכבוד

 ______________ ה"ה
 החברה______________

             
 ,שלום רב

 
 

   - 2/18: מכרז הנדון

 מועצה מקומית תל מונד

           
 

      
 בודה לביצוע העבודות שבנדון.ניתן לכם בזאת צו התחלת ע .1

 
 לא כולל מע"מ. ש"חההיקף הכספי של  הצו הינו : ______________  .2

 
 מצ"ב כתב כמויות. .3

 

 תחילת עבודה: מידית.  .4
 

 תקופת הביצוע: ________ ימי עבודה מיום תחילת העבודה. .5
 

 ______________טל'  ________מפקח הפרויקט הינו מר  .6
 

 בהצלחה.
 
 
 

 
 
 

 בכבוד רב,              
   

 
 מהנדס המועצה

 
 

 העתק:
 

 קב"ט המועצה
 מתכנן ומפקח הפרויקט.

 
 

 


