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המועצה המקומית תל מונד
מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת במועצה המקומית תל מונד
 .1מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המועצה") מזמינה במכרז פומבי זה ,הצעות לפריסת סיבים אופטיים
בשטחי המועצה וכן אספקת שירותי תקשורת והכל בהתאם למפורט במכרז זה ,החוזה וכלל נספחיו
(להלן" :המכרז").
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת ( /https://tel-mond.muni.il :להלן:
"אתר המועצה") ,תחת לשונית "מכרזים" .לצורך הגשת ההצעה למכרז ,יש לרכוש את מסמכי המכרז.
 .3על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של  ,₪ 500כולל מע"מ כדין ,אשר לא יוחזרו בכל מקרה,
לרבות במקרה של ביטול המכרז .התשלום יעשה בלשכת מזכיר המועצה ברחוב הדקל  ,52תל מונד ,בימים
א'-ה' ,בין השעות .08:00-16:00
את התשלום ניתן לבצע גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון המועצה בבנק הפועלים סניף  394ח-ן 8367
את אישור ההעברה יש לשלוח לדוא"ל של ליאת בידני .liat_b@tel-mond.muni.il
יובהר ,כי על המציע לצרף להצעתו את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

 .4על המציעים לצרף ערבות בנקאית על סך של  ,₪ 10,000הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .5מפגש מציעים ייערך באמצעות הזום ,בתאריך  24/10/2021בשעה  ,12:30הכל כמפורט להלן במסמכי
המכרז .יובהר ,כי מפגש המציעים אינו חובה.
 .6כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא את כל מסמכי המכרז ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי
המכרז בשני עותקים זהים ,כאשר לפחות אחד מהם במקור ,במעטפת המכרז ,כשהיא סגורה ,עליה
יצוין" :מכרז פומבי מס'  ,"4/2021אך ורק במסירה ידנית באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים
שבמשרדי המועצה ,ברחוב הדקל  ,52תל מונד (להלן" :משרדי המועצה") ,לא יאוחר מיום 10/11/2021
עד השעה  16:00בלבד .למען הסר ספק ,יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מועד זה ו/או שלא
באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית ,כמפורט לעיל.
 .7הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים תפורסם באתר המועצה.

______________

גב' לין קפלן
ראש המועצה
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מסמך א'
מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת במועצה המקומית תל מונד
מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המועצה") מזמינה במכרז פומבי זה ,הצעות לפריסת סיבים אופטיים בשטחי
המועצה ואספקת שירותי תקשורת ,והכל בהתאם למפורט במכרז זה ,החוזה וכלל נספחיו ,לרבות המפרט הטכני
במסמך א' להסכם(להלן" :המכרז").

 .1כללי:
 1.1המועצה מבקשת לקדם את פריסת הסיבים האופטיים בתחומה עבור כלל בתי האב והעסקים בתחומה
וכן עבור מבנה המועצה ויחידות הסמך של המועצה ,באמצעות ספק נבחר וזאת במטרה לספק אינטרנט
מהיר ,יציב ואמין לאורך זמן .יובהר ,כי המציע הזוכה יידרש לבצע את כל עבודות החפירה ופריסת הסיבים
האופטיים ,על חשבונו.
 1.2פוטנציאל המשתמשים במועצה הינו כ  3,500-משתמשי קצה :תושבים ,עסקים ומוסדות המועצה .קיים
צפי לגידול של כ  1,500בתי אב בשנים הקרובות .יחד עם זאת ,יובהר ,כי אין בנתונים אלו בכדי לחייב את
המועצה והובאו לצורך ידיעת המציעים בלבד .למציעים לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות
בגין האמור.
 1.3כל אתרי המועצה כיום מחוברים לרשת האינטרנט.
 1.4הנחת העבודה היא כי רוב קווי התקשורת במועצה הן בבעלות חברות בזק ו/או הוט.
 1.5כחלק מההיערכות לביצוע ,הספק הזוכה ייערך לתכנון פריסת הסיבים בכל שטחי המועצה ,גם אל מול
חברות בזק ו/או הוט.
 1.6מובהר כי לא תהיה בלעדיות למציע/ים הזוכה/ים והם יקבל/ו זכות שימוש במתקני המועצה (ככל שיידרשו
כאלו) ,ובהסכמת המועצה לכך מראש ובכתב.
 1.7המועצה תסייע בידי המציע הזוכה לקדם את המהלך אל מול התושבים והעסקים וזאת במטרה לסייע לו,
ככל הניתן ,להתקשר עם רוב המשתמשים במועצה.
 1.8יובהר ,כי תקופת ההתקשרות הינה  12חודשים אשר יחלו ממועד החתימה של המועצה על החוזה ובכפוף
לאישור בכתב של המנהל מטעם המועצה ,כהגדרתו בחוזה (להלן" :תקופת ההתקשרות") .כמו כן,
המועצה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4 -תקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת
ו/או חלק ממנה (להלן" :תקופת ההארכה") .יחד עם זאת ,יובהר כי המועצה תהא רשאית לבטל את
ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,בתוך  60יום מהודעתה ולספק הזוכה לא תהא טענה ו/או דרישה בגין כך.
 1.9יובהר ,כי המציע הזוכה יערוך חוזה התקשרות נפרד למול התושבים והעסקים במועצה ,בהתאם למחירים
שהוצעו על ידו במסגרת מכרז זה ,ולמועצה לא תהא כל אחריות בקשר עם התקשרויות שערך המציע
הזוכה למול התושבים והעסקים במועצה .יובהר ,כי אספקת שירותים לתושבים ועסקים ,אשר אינם
מצוינים בנספח ב' ,יהיו לפי מחירון הספק הזוכה באותה עת.
 1.10יובהר ,כי במכרז זה ייערך מפגש מציעים ,כפי שיפורט להלן בהמשך .יובהר ,כי מפגש המציעים אינו חובה.

 .2עיקרי ההתקשרות ומטרת המכרז
 2.1מטרת ההליך הינה לאתר תאגיד בעל רישיון מפ"א כללי ורישיון נס"ר ,שיהיה מוכן לפרוש תשתיות סיבים
אופטיים ברחבי המועצה עד לכל מחובר ,בזמן הקצר ביותר ועד שישה חודשים מיום חתימת החוזה על
ידי המועצה ,כאמור במפרט הטכני ,זאת על מנת לתת לתושבים ולמועצה מענה מקצועי העומד בקנה אחד
עם צרכי המשתמשים בעת הזו ובעתיד ויכולות החברה לצמצם למינימום הכרחי את הצורך בחפירות
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2.2
2.3
2.4
2.5

חדשות .לעשות שימוש חוקי בתשתיות המועצה ובתשתיות חברת בזק והוט כמותר בחוק (שוק סיטונאי)
בשילוב אפשרי עם שידור בגלים מילימטריים (בצירים הראשיים בלבד) ,בכפוף לאישור המועצה לכך
מראש ובכתב.
להוביל את הסיב לכל מחובר ,כהגדרתו במפרט הטכני ,בתיאום עם בעל הנכס עד לנקודה שתסוכם עימו.
לספק שירות אינטרנט מהיר ,יציב ,ומנוהל לאורך זמן במחיר הוגן (כפי שנמכר מעת לעת ברחבי הארץ).
על הספק הזוכה לעבוד בשקיפות ובשיתוף פעולה עם נציגי המועצה על בסיס שוטף.
על רשת הסיבים האופטיים המוצעת על ידי המציע לעמוד בכלל דרישות החובה הטכניות המפורטות
במפרט הטכני המצורף כנספח א' לחוזה ההתקשרות .יובהר ,כי אי עמידה בדרישות החובה הטכניות הנ"ל,
מקנה למועצה שיקול דעת לפסול את ההצעה ,ככל שלדעתה ,אי העמידה באותה דרישה /אותן דרישות,
הינה מהותית ולמציע לא תהא כל טענה בגין כך .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,למועצה שיקול דעת לדרוש
השלמת מסמכים /נתונים /הבהרות מהמציעים ביחס לנדרש במפרט הטכני.

 .3סיוע המועצה
 3.1המועצה תסייע לזוכה במכרז זה ,בין היתר ,לקדם את מכירת שירותיו נשוא מכרז זה לתושבים ובעלי
עסקים בשטח המועצה ,על מנת לאפשר להם קבלת שירותי אינטרנט מהיר ואיכותי בתעריפים סבירים.
ובין היתר תסייע כמפורט להלן:
3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

המועצה תעמיד לרשות החברה חדר באתר המועצה .זכות השימוש ניתנת בלא תמורה במהלך
תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכתה .יובהר ,כי החשמל ,המיזוג ואבטחת החדר הנ"ל
והציוד בו – יהיו באחריות הספק הזוכה בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד
המועצה בגין כך .מובהר ,בכל מקרה ,כי המועצה אינה ראשית להעניק זכות שימוש בחדר כאמור
לתקופה העולה על  5שנים .הזוכה רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בחדר המוצע ע"י המועצה
אלא לשכור מקרקעין אחר על ידו ,והדבר נתון לשיקול דעת הבלעדי של הזוכה.
המועצה תסייע לספק הזוכה באיתור מקומות עבור הארונות השכונתיים ,כהגדרתם במפרט
הטכני בנספח א' לחוזה  ,ככל שתתבקש לכך על ידי הספק ,ומבלי שיהיה בכך בכדי להטיל על
המועצה אחריות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא .מובהר למען הסר ספק ,כי המועצה לא תספק את
הארונות וכי האחריות והעלויות הכרוכות בכך יהיו של הספק בלבד.
סיוע באיתור מקומות אחסון ואספקת רישיונות זמניים למבנים היבילים (יובהר ,כי באחריות
הזוכה לספקם ולהגן עליהם) ,בכפוף לכל דין.
החשמל ,המיזוג ואבטחת הארון השכונתי והציוד בו – יהיו באחריות הספק הזוכה בלבד ולא
תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין כך.
פרסום המהלך אל מול ציבור המשתמשים ברחבי המועצה במגוון הכלים העומדים לרשות
המועצה ,ולרבות באמצעות אתר המועצה וברשת חברתית  ,FACEBOOKהכל כמיטב יכולתה
ובכפוף לסמכויותיה בדין.
יובהר ,למען הסר ספק כי למועצה אין מערכת  .GISיחד עם זאת ,המועצה תעניק סיוע לספק
במידע לגבי תשתיות שונות ,זאת באמצעות השרטוטים השונים שבידה והכל על מנת להקל את
פריסת הסיבים ברחבי המועצה ,ככל שהמידע מצוי בידה.
חיבור מבני המועצה ומוסדותיה השונים לרשת הסיבים האופטיים החדשה ,בכפוף למילוי כל
התחייבויות הספק וזאת לתקופה מקסימאלית של עד  5שנים ,בכפוף לתקופת ההתקשרות בין
המועצה לזוכה ,כמפורט לעיל.
יובהר ,כי עלויות התקשורת החודשיות של המועצה מוערכות כיום בכ ₪ 20,000 -לחודש .יחד
עם זאת ,אין בנתון זה בכדי לחייב את המועצה.
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 .4תנאי הסף
על מגיש ההצעה במסגרת מכרז זה ,לעמוד בכל תנאי הסף המצטברים הבאים :
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ברשם החברות ו/או רשם השותפויות ו/או רשם העמותות ו/או
רשם האגודות השיתופיות ו/או רשם העמותות וחל"צ.
המציע הוא בעל רישיונות בתוקף ממשרד התקשרות מסוג מפ"א כללי ורישיון נס"ר.
המציע התקין בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו סיבים אופטיים בשתי ( )2רשויות מוניציפאליות
לפחות בתחומי מדינת ישראל ,בתקופה שבין השנים  2018-2021בהיקף של  4,000משתמשים שחוברו
לפחות (בכל רשות) .לעניין תנאי סף זה" -רשות מוניציפאלית" הנה עיר ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית
"משתמש"  -תושבים ,עסקים ומוסדות הרשות.
יובהר ,כי מציע אשר יוכיח עמידתו בתנאי סף  4.3הנ"ל באמצעות קבלן משנה מטעמו ,נדרש להוכיח כי
באחת מ 2-הרשויות הנ"ל שימש המציע עצמו כקבלן ראשי .כמו כן ,על המציע לצרף התחייבות כי קבלן
המשנה הנ"ל ישמש כקבלן המשנה לצורך ביצוע השירותים על פי מכרז זה.
למציע מוקד פניות מקצועי המאויש  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה.
המציע בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז.
המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.
הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת ,הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל (למעט כאמור
בתנאי סף  4.3לעיל)  ,וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה
למכרז .המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה למכרז זה,
באמצעותו ,באמצעות בעל השליטה בו או באמצעות חברת בת של המציע.

 .5מסמכים שיש לצרף להצעה
כל מציע יכלול בהצעתו שני עותקים ,לפחות אחד במקור ,של כל אחד מן המסמכים הבאים:
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8

העתק תעודת עוסק מורשה.
אישור בדבר ניכוי מס במקור.
מסמכי התאגדות; אישור עו"ד (בתוקף משנת  )2021על מורשי החתימה של מגיש ההצעה (ככל שהוא
תאגיד) וכן ,פלט עדכני נכון לעד  30יום לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,מספרי הרשם הרלוונטי,
בהתאם לאישיות המשפטית של המציע.
העתק נאמן למקור של הרישיונות הנדרשים בתוקף בסעיף  4.2לעיל.
לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף  4.3ו 4.4-לעיל ,על המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון ועמידה
בתנאי הסף הנ"ל ,בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז ,כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין.
יובהר ,כי מציע אשר יוכיח עמידתו בתנאי סף  4.3הנ"ל באמצעות קבלן משנה מטעמו ,נדרש להוכיח כי
באחת מ 2-הרשויות הנ"ל שימש המציע עצמו כקבלן ראשי .כמו כן ,על המציע לצרף התחייבות כי קבלן
המשנה הנ"ל ישמש כקבלן המשנה לצורך ביצוע השירותים על פי מכרז זה.
על המציע לצרף תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976-בנוסח המצורף כנספח ד'
למכרז ,כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד .כמו כן ,עליו לצרף אישור עדכני מאת רו"ח או
פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח על הכנסות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976-בתוקף למועד הגשת ההצעה.
ערבות בנקאית מקורית כנדרש בנספח ה' למכרז.
על המציע לצרף את נספח א' " -פרטי המציע".
על המציע לצרף את נספח ב' " -התחייבות המציע והצעת המציע".
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5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה ,בנוסח המצורף כנספח ו' למכרז ,כשהוא
חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.
תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות ,בנוסח המצורף כנספח ז' למכרז ,כשהוא חתום על ידי המציע
ומאומת על ידי עו"ד.
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ,בנוסח המצורף כנספח ח' למכרז ,כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על
ידי עו"ד.
אישור בדבר הסכמה /אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז ,בנוסח המצורף כנספח ט' למכרז ,כשהוא חתום
על ידי המציע.
עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה ,ככל שאכן הוצאו כאלו ,כשהם חתומים על ידי המציע.
נספח א' לחוזה ,חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע וכן ,רשימת הציוד והמפרטים הטכניים
הנדרשים לצורך הפרויקט ,לרבות מפרטים טכניים של ציוד המתגים המוצע וארכיטקטורת הפתרון
המוצעת עבור אתרי המועצה (אתר ראשי ,אתר משני ויחידות הסמך) העונה לדרישת המועצה במפרט
הטכני המצ"ב כנספח א' לחוזה.

יובהר ,כי אי צירוף המסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל ,עלול לשמש בסיס לפסילת ההצעה על ידי ועדת
המכרזים.
למועצה שמורה הזכות לפנות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו ולהציג
כל מידע ו/או מסמך שיידרש להוכחת כשירותו ,ניסיונו המקצועי ,מומחיות ,איתנות פיננסית והתאמה לביצוע
השירותים נשוא המכרז וכיו"ב (לרבות המלצות) ,אף אם לא צורפו על ידו להצעה .המציע מתחייב למסור
למועצה את מלוא המידע ,המסמכים ,הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה .במקרה בו יסרב למסור מסמך,
הסבר או ניתוח כלשהו ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 .6אופן הגשת הצעות
6.1
6.2

6.3

6.4

יש לצרף כל המסמכים והאישורים שפורטו לעיל יחד עם כלל מסמכי המכרז כשהם חתומים בשני העתקים
(מקור והעתק).
את ההצעה יחד עם כל מסמכי המכרז ועם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים יש להגיש בשני
עותקים ,כשהיא חתומה ,מלאה ושלמה ,בשפה העברית בתוך מעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע,
המעטפה תוגש לתיבת המכרזים של המועצה (אין לשלוח בדואר) ,ברחוב הדקל  52תל מונד ,במעטפה
סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  ,"4/2021עד ליום  10/11/2021בשעה  .16:00יובהר ,כי לא תידון
הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזים.
הגשת הצעה ,הינה כהצהרה ואישור המציע כי כל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו ,כי קיבל
את מלוא המידע ,הפרטים והעובדות הנדרשות והסכים לאמור ולכל תנאי המכרז וההתקשרות ,בהתאם
להצעתו.
המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף (למעט ככל שנדרש) ו/או למחוק מהם ו/או להסתייג
ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך
אחרת .בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן:
"הסתייגויות") שנעשו על ידי המציע במכרז ,רשאית המועצה:

)1

לפסול את הצעת המציע;

)2

לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

)3

לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;

)4

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ,ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר המוצע
ו/או פרט מהותי בהצעה.
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ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המועצה .אם תחליט המועצה לנהוג לפי אחת
האפשרויות המנויות בס"ק ( )4(-)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתה ,רשאית המועצה לפסול את
ההצעה שהוגשה על ידי המציע.
 6.5כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .המועצה
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  90יום נוספים ובמידה שיינקטו הליכים משפטיים בעניין
המכרז ,עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום ,או עד תום  180ימים לאחר המועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,לפי המאוחר מבניהם (ובמקרה שהומצאה ערבות בנקאית ,תהא רשאית לדרוש
מהבנק או מהמציע לפי ב חירתה ,להאריך את תוקף הערבות למועדים כאמור) .הארכת תוקף ערבות
המכרז משמעה כהארכת תוקף הצעת המציע .מציע שיסרב להארכת תוקף ההצעה ו/או הערבות ,ייחשב
כמציע שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבותו (ככל שנמסרה ערבות) ,להמשיך בהליך
המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשת הארכת תוקף ההצעה ו/או הערבות (כפי שהתבקש),
וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור ,הייתה לכאורה הצעה עדיפה.

 .7אופן בחירת הזוכה/ים
 7.1בדיקת ההצעות תתבצע בשלושה שלבים:
 7.1.1שלב א' – בדיקת עמידת המשתתפים במכרז בכל דרישות תנאי הסף .אי צירוף המסמכים
כנדר ש ,עלול להביא לפסילת ההצעה .רק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור ,יעברו לשלב
הבא של בחינת ההצעות.
 7.1.2שלב ב' – בדיקת איכות ההצעה 20% -מניקוד ההצעה; הבדיקה תבוצע על ידי הגורמים
המקצועיים .יובהר כי הגורמים המקצועיים יהיו רשאים להיעזר ביועץ מומחה למכרז מטעמם.
הגורמים המקצועיים הינם :מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו וכן ,מנמ"ר המועצה ו/או מי מטעמו
מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו ואלו יעניקו ניקוד לכל הצעה ,בהתאם למפורט להלן:
אופן הניקוד

מס"ד

אמות המידה

.1

המלצות מלקוחות הועדה המקצועית תיצור
אותם ציין המציע קשר טלפוני ,בהתאם
במענה שבנספח ג' .לשיקול דעתה הבלעדי ,עם
 2ממליצים מתוך אלו
שציין המציע בנספח ג'
ותנקד את ההצעה בין
היתר ,על פי הפרמטרים
הבאים:
.1
.2
.3

.4
.5

עמידה בלוחות הזמנים.
היכולת המקצועית של
המציע ,רמת הפעילות
והניסיון.
אופן הטיפול בבעיות
במהלך
ותקלות
הפרויקט להתקנת רשת
הסיבים.
רמת השירות והטיפול
בתקלות לאחר גמר
ביצוע הפרויקט.
ממנהל
התרשמות
יכולותיו
הפרויקט,
המקצועיות ואופן ניהול
הפרויקט.
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משקל 20%-
נקודות
10
מקסימאליות,
כאשר עד 5
נקודות
מקסימאליות
לכל
יינתנו
המלצה שתינתן
על ידי ממליץ.
הסופי
הניקוד
המלצה
לכל
ייקבע לפי ממוצע
בכל
הניקוד
השאלות בנפרד
ממליץ,
לכל
בהתאם לאמור
בנספח ג'.1

.2

7.1.3
7.1.4

7.1.5

מוכח
ניסיון
סיבים
בהתקנת
מעבר
אופטיים
לנדרש בתנאי סף
 4.3לעיל ,ברשות
מוניציפאלית נוספת
מדינת
בתחומי
ישראל לפחות ,בין
השנים . 2018-2021

נקודות
בעבור כל רשות נוספת 10
שיציג המציע ,מעבר מקסימאליות.
לנדרש בתנאי הסף כאמור,
יקבל המציע  2.5נקודות .

הערה :יובהר ,כי הניקוד לסעיפים  1ו 2-בטבלה לעיל יינתן גם במקרה שבו הוצג על ידי המציע
קבלן משנה אשר ביצע את העבודות [ובלבד שעמד בדרישות תנאי הסף הנ"ל].
שלב ג' – בדיקת הצעות המחיר –  80%מניקוד ההצעה .בשלב זה ייבחנו הצעות המחיר.
אחוז ההנחה הגבוה ביותר בכל אחת מהקטגוריות שלהלן יקבל את מלוא הניקוד לאותה
קטגוריה ויתר ההצעות תדורגנה ביחס אליו בהתאם לנוסחה שלהלן:
אחוז ההנחה של המציע
* הניקוד לסעיף
אחוז ההנחה הגבוה ביותר
אופן שקלול הניקוד להלן (בהתאם למפורט בנספח ב' – התחייבות המציע והצעת המציע):
קטגוריה

פירוט

הניקוד המירבי -סה"כ
100%

התקנה

עלות להתקנה וחיבור נקודת קצה
(כהגדרתה במפרט הטכני),
לתושבים /עסקים /אתרי המועצה

15%

חבילות גלישה

גלישה במהירות של 300/300 MB
גלישה במהירות של 500/500 MB
גלישה במהירות של MB
1000/1000

10%
10%
15%

פריסת סיבים לאתרי אינטרנט לאתרי המועצה בתצורת
רשת טבעת .מחיר חודשי ,כ30 -
המועצה בתצורת
אתרים של המועצה.
רשת טבעת
אספקת אינטרנט

לשני אתרי המועצה -אתר ראשי
ואתר משני לגיבוי MB 500/500

מתגים וציוד נלווה אחוז הנחה אחיד לכל פרק 5.3
(אופציונאלי למימוש מתגים וציוד נלווה
על ידי המועצה)

20%

20%

10%

קביעת הציון המשוקלל הסופי:
 7.2ציון ההצעה המשוקלל הסופי יהיה חיבור הציון שניתן בגין איכות ההצעה ( )20%עם הציון המשוקלל
שניתן בגין מחיר ההצעה ( ,)80%בהתייחס לכל אחת מהקטגוריות בטבלה  7.1.5לעיל.
 7.3ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר העונה לכל תנאי המכרז תומלץ כהצעה הזוכה במכרז.
 7.4במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי שיינתן להצעות ,תהיה רשאית המועצה ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל ,בדרך של הצבעה על ידי חברי וועדת המכרזים ,בהצעת
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המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר למתן השירותים מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון
ו/או באמינות ו/או באיתנות הפיננסית ו/או בכושר ו/או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות
הזהות ,כאשר ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה תיבחר ,וזאת בכפוף להוראות לעניין
העדפת עסק בשליטת אישה.
 7.5על מציע העונה על הדרישות של צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מס'  ,)2התשע"ו( 2016-להלן" :התיקון
לצו המועצות המקומיות") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו
העסק הוא בשליטת אישה בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב .1992-בהתאם לסעיף (22ה)1
לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,התשי"א ,1950-במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה
הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר
ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ,אישור ותצהיר כאמור.

 .8בדיקת ההצעות על ידי המועצה
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

המועצה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת הזוכה לרבות ,בין היתר ,כושרו ,ניסיונו ,יכולתו
המקצועית של המציע ,יכולתו הארגונית והכלכלית ,הציוד שברשותו וכל שיקול או נימוק אחר כפי
שתמצא לנכון והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המועצה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים
(כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר
בבדיקת ההצעות ,וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר
לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.
כן רשאית ועדת המכרזים לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או הצעה אשר מעלה חשש לאי
מילוי התחייבויות הספק כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות דיני עבודה.
המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז ,באופן
שלדעת המועצה מונעת הערכת ההצעה כראוי.
כן תהא רשאית המועצה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים ו/או
הצ עותיהם ,כולם או חלקם ,לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/או ביחס ליכולתם למתן
השירותים נשוא מכרז והסכם זה במיומנות ובאיכות גבוהים.
המועצה שומרת על זכותה לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו ו/או
שירותיו ו/או אמינותו ,למועצה או לגוף אחר אשר המועצה סומכת על חוות דעתו .במקרים אלה תינתן
למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית ,וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
המועצה שומרת על זכותה לפסול מציע אשר הוא ,או מי מבעליו ,הורשעו ו/או הוגש נגדם כתב אישום
שטרם הסתיים בזיכוי ,בפלילים בשבע ( )7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,
בעבירות נגד ביטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו
של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה
אשר לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור .כן שומרת לעצמה המועצה את
הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים
הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים .החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,בין היתר ,בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/ההליכים על אמינות
ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את השירותים נשוא המכרז כנדרש.
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 .9מפגש מציעים תיקונים והבהרות
9.1

9.2
9.3

9.4

מפגש מציעים יתקיים ביום  24/10/2021בשעה  12:30בזום .אין חובת השתתפות במפגש מציעים זה.
לצורך קבלת קישור לזום ,על המציעים להירשם למפגש מראש ,באמצעות פנייה לליאת בידני ,במייל:
 . liat_b@tel-mond.muni.ilהקישור יועבר לידי המציעים שיירשמו ,קודם למועד המפגש הנ"ל.
כאמור ,השתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה ,שגיאה ו/או אי התאמה בין מסמכי
המכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לידי ליאת בידני ,עד לא יאוחר מיום  28/10/2021עד
השעה  ,10:00באמצעות דואר אלקטרוני  .liat_b@tel-mond.muni.ilלא יתקבלו פניות טלפוניות או
אחרות .המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב
הנ"ל.
בפנייתו יציין הפונה את שמו המלא ,טלפון ליצירת קשר עמו ,מספר ושם המכרז .הפניות תישלחנה בכתב
ובפורמט של קובץ  Wordבלבד ,במבנה של טבלה כמפורט להלן:
מס"ד
.1

שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה
________________

הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז
____

 9.5תשובת המועצה ו/או הבהרות ו/או תיקוני טעויות שנפלו במכרז ו/או שינויים ביוזמת המועצה ,תפורסם
באתר האינטרנט של המועצה ותהא סופית להלן" :מסמכי הבהרות") .כל פירושים ,הבהרות או הסברים
שניתנו בעל פה ו/או על ידי גורם אחר מלבד המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה למתן תשובות ביחס למכרז,
לא יחייבו את המועצה .תשובת המועצה הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,ותצורף על ידי
המצעים להצעתם ,כשהיא חתומה על ידי מורשה החתימה מטעמם.
 9.6למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח נספח הביטוח
ודרישות הכיסוי הביטוחי המפורטים בנספח ב' להסכם ,בכפוף לאישור שינויים אלה על ידי יועץ הביטוח
של המועצה וככל שהבקשה לשינוי בנספח הביטוח תידחה ,על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות
ו/או שינויים מנספח הביטוח .המציעים מצהירים כי העבירו את דרישות הביטוח המפורטות בנספח
הביטוח לידיעת מבטחיהם ,וקיבלו את אישורם להפקת פוליסות ביטוח ואישור קיום ביטוחים על פי
דרישות הביטוח המפורטות בנספח זה .כמו כן מצהירים המציעים כי ידוע להם שאם לא עמד הזוכה
בהתחייבותו זו ,תהיה המועצה רשאית לראות את הזוכה כאילו נסוג מהצעתו ,על כל המשתמע מכך על פי
תנאי ההזמנה להציע הצעות ותנאי הסכם ההתקשרות.
 9.7המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי ההליך שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ולפרסם מסמך
הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההליך וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות.

 .10הודעה על זכייה
 10.1המועצה תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.
 10.2הזוכה יידרש לחתום על הסכם המסגרת המצורף למכרז ,לרבות על נספחיו ,ולהחזירו למועצה כשהוא
חתום כדין ,תוך  7ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
 10.3הזוכה ימציא למועצה עד למעמד חתימת ההסכם ,את המסמכים הבאים ויבצע את הפעולות הבאות:
ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה בתקופת ההסכם וביצוע השירותים נשוא
המכרז והסכם ההתקשרות ,בנוסח ערבות הביצוע המצורף כנספח א' להסכם; אישור חתום מאת חברת
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10.4

10.5

10.6

10.7

ביטוח על עריכת הביטוחים כנדרש בהסכם ההתקשרות ,על פי התנאים המפורטים בנספח הביטוח
המצורף כנספח ב' להסכם.
זוכה שנדרש לחתום על הסכם ההתקשרות ,ולא החזירו בצירוף המסמכים הנ"ל ,בתוך  7ימים מיום בו
הודע לו על זכייתו כאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר
שיעמוד לזכות המועצה.
כמו כן ,תהא המועצה רשאית ,מבלי לתת כל הודעה או התראה ,להתקשר בהסכם עם מציע אחר ,וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של
המועצה עם מציע אחר במקומו.
התקשרה המועצה עם מציע אחר בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה ,יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את
ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא ,למשך כל תקופת ההתקשרות
המפורטת בהסכם .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב
הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
הזוכה במכרז יידרש לספק את העבודות והשירותים רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה
ומאושרת על ידי המועצה .הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי
מטעמה ,ולשביעות רצון המועצה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים ואבני הדרך
המפורטות בנספח א' – המפרט הטכני;.

 .11שונות
11.1

11.2

11.3

11.4

מציע אשר סבור כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא מתנגד להתיר
למציעים שלא זכו במכרז לעיין בהם ,יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים (להלן" :סוד
מסחרי") ,במסגרת מסמך י' למכרז .יובהר ,כי מחיר ההצעה אינו יכול להיחשב "סוד מסחרי" .מציע שלא
יציין חלקים חסויים בהצעתו ,יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי הצעתו .סימון חלקים בהצעה
כסודיים על ידי מציע ,מהווה הודאת המציע בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים
האחרים .על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים רשאית להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז ,כל מסמך ומידע
אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי .ההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול
דעת ועדת המכרזים בלבד.
המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא
יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולמועצה שמורה הזכות לפסול הצעות אשר
יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן.
מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי הסכם ההתקשרות ,ו/או את
ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,לצד שלישי ,ללא קבלת הסכמת המועצה ,מראש
ובכתב .ניתנה הסכמה כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויות המציע ,והאחריות למילוי כל
ההתחייבויות תישאר של המציע בכל מקרה.
יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או דו משמעות בין
תנאי המכרז להוראות הסכם ההתקשרות/הנספחים ,תכרענה הוראות הסכם ההתקשרות/הנספחים ,לפי
העניין ,ובהתאם לשיקול דעת המועצה.
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נספח א'

פרטי המציע
הנדון :מכרז פומבי לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ברחבי המועצה האזורית תל
מונד
אני הח"מ מר' גב' _______ נושא ת.ז .שמספרה ____ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אני הוסמכתי כדין על ידי ________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה במכרז פומבי מס' ____
לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ברחבי המועצה האזורית תל מונד.
פרטי המציע:
שם המציע:
מס' רישום התאגיד /ח.פ /ע.מ
כתובת המציע
שם איש הקשר במציע
תפקיד איש הקשר במציע
מספר טלפון נייד של איש הקשר
כתובת דוא"ל להתכתבות מול איש הקשר
לתשומת לב המציעים ,לכתובת דוא"ל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן
השירותים המבוקשים.
פרטי מורשי החתימה במציע:
שם מורשה החתימה תפקיד בחברה

מס' ת.ז

חתימת מורשה
החתימה

תפקיד בחברה

מס' ת.ז

חתימת מורשה
החתימה

שם מורשה החתימה
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נספח ב'

מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת
בשטח המועצה המקומית תל מונד

כתב התחייבות המציע והצעת המציע

לכבוד

ועדת המכרזים
המועצה המקומית תל מונד
אני הח"מ (שם מלא ות.ז ________________________________ ,).מצהיר כי קראתי בעיון את כל
.1
מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת בשטחי
המועצה המקומית תל מונד ,הכל בהתאם למסמכי המכרז (להלן" :השירותים").
.2

הנני מעוניין לספק את השירותים בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות אשר צורף למכרז.

.3

הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ,לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ,כל מסמכי
המכרז וכי תנאי המכרז ,מפרט טכני ,השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
השירותים ,ידועים ומוכרים לי ,אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי .הנני יודע את כל
הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים
במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות ,ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי,
בניכוי אחוז ההנחה שציינתי בהצעתי.

.4

בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות ,התנאים ,המגבלות ,העלויות ,הסיכונים וכל פרט אחר
הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותיי על פי המכרז ,במועדן ובמלואן ,ביררתי כל
פרט הדרוש לי בקשר לכך ווידאתי כי יהיה ביכולתי לקיים את כל התחייבויותיי על פי המכרז אם אזכה בו.

.5

אני מצהיר ,מסכים ומתחייב בזאת כי:
א.

הנני בעל הידע ,הניסיון ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים ,כח האדם ,הציוד והכישורים
הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז ,גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית ,בהתאם לכל
מסמכי המכרז.

ב.

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז ,כמפורט במסמך תנאי
המכרז (מסמך א' למכרז) ,בסעיף  ,4ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5ידוע
לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ,ועדת המכרזים עלולה לפסול את
הצעתי.

ג.

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך נוסף
שיידרש להוכחת כשירותי ,ניסיוני ,מומחיותי ,איתנות פיננסית ,התאמתי לביצוע השירותים נשוא
המכרז ,לרבות המלצות ,ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה.
אם אסרב למסור מסמך ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי
ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

ד.

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא ,לספק את העבודות נשוא המכרז ולבצע את כל הדרישות
וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו ,באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים
הנדרשים על מנת לספק את העבודות בצורה מקצועית ,לרבות עמידה בלוח הזמנים שייקבע לביצוע
העבודות ,הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות מי שימונה על ידי המועצה כאחראי
מטעמה למכרז זה (להלן" :המנהל ") ,שיינתנו לי מעת לעת .ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי
ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.

ה.

הנני מתחייב ,כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בהסכם ,אבצע את התחייבויותיי מכח
המכרז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז וההסכם ,ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה
ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות רצונם המלאה המנהל ו/או של
המועצה.
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.6

ו.

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בהסכם ,אשמור על קשר מידי ורצוף
עם המנהל במהלך תקופת ההתקשרות תוך שימוש באמצעי קשר (פלאפון ,טלפון וכיו"ב).

ז.

הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותיי לפי מכרז זה ולפי ההסכם ,כולן או חלקן,
לצד שלישי ,ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,במישרין או בעקיפין ,לצד
שלישי ,ללא קבלת הסכמת המועצה ,מראש ובכתב ,ובהתאם להוראות ההסכם .ניתנה הסכמה
כאמור ,אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי מכרז זה ולפי ההסכם ,והאחריות לביצוע ההסכם
תישאר שלי בכל מקרה.

ח.

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר
המצורף כמסמך ז' למכרז.

ט.

ידוע לי ,כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז ,גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה,
מחייבת אותי.

המחיר המוצע על ידי עבור מתן העבודות נשוא המכרז ,הינו כמפורט בהצעתי שלהלן.
 הנני מצהיר כי יש באפשרותי לעמוד במחירי הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי כדין. -ידוע לי ואני מסכים כי לא אהיה זכאי לקבלת תשלום כלשהו מהמועצה ו/או מעבר לאמור במפורש

.7

הנני מצהיר ,כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר ,עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה ,מהווים תשלום
מלא וסופי בגין ביצוע העבודות והשירותים וכוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין
וסוג שהוא ,הכרוכות באספקת השירותים למועצה ,ובין היתר הוצאות שכר עבודה ,ביטוחים ,תנאים
סוציאליים ,אביזרים וכלי עבודה ,רישוי והיתרים ,ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת מתן שירותים
כלשהם מבין השירותים וכיו"ב ,וכל דבר אחר הדרוש לביצוע התחייבויותיי מכח המכרז.
מובהר לי בזאת ,כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז ,על כל הכרוך
בכך ,מעבר למחירים המוצעים על ידי כאמור.

.8

ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לדרוש לאשר את זהותם של העובדים אשר יועסקו לצורך השירותים
נשוא מכרז זה ,וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד בעובד אחר ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.9

אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות
לעיל ,כולן או מקצתן ,או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה במסמכי המכרז ,אאבד את זכותי להתקשר
עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.10

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע אחר
במקומי .כן הנני מתחייב ,כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל ,יהיה עליי לשלם
לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי.

.11

ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:
א .במידה ואזכה במכרז דנן ,ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי
גזברות ה מועצה ,באמצעים ,אפשרויות וצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים
התקציביים והאחרים ,כמו גם ההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים
לממן או להשתתף במימון ההסכם ו/או שינויים רגולטוריים ,ככל שיהיו .המועצה אינה אחראית
בכל מקרה של התקשרות עם התושבים ו/או בעלי עסק במועצה.
ב .במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר להזמנת ו/או לביצוע השירותים ו/או לא יתקבלו כל
האישורים התקציביים ו/או האחרים ,ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל ,לא יינתן השירות
על ידי הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ,לא תהיה לי כל טענה
ו/או תביעה .
ג .המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,כולה או חלקה ,והיא רשאית לבטל את המכרז
ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם
לתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל .כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים
ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.

.12

הנני מצהיר בזאת מפורשות ,כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם
ביטול המכרז ,דחיית ביצועו או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה ,מכל סיבה
15

שהיא ,כמפורט דלעיל  .מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל ,לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף
אם יגרם לי נזק .כמו כן ,לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח המכרז בהיקף מסוים.
.13

הנני מצהיר בזאת ,כי לא אבוא בתביעות ,בטענות או בדרישות כלפי המועצה ,בגין כל עיכוב בהשלמת
השירו תים או הפסקת השירותים ,זמנית או קבוע ,אשר יגרמו ,אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט
שיינקטו ,אם יינקטו ,על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

.14

הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.

.15

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי
שהוגדר בתנאי המכרז .ידוע לי כי המועצה רשאית לדרוש מהבנק או ממני ,על פי בחירתה ,להאריך את
תוקף הערבות כמפורט במכרז למשך  90ימים נוספים ובמידה שיינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז,
עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  30יום או עד תום  180ימים לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות ,לפי המאוחר מביניהם .הארכת תוקף הערבות ,משמעה הארכת תוקף ההצעה וכי באם אסרב
להארכת תוקף הערבות ,איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות תהיה רשאית לחלט את ערבותי ,לפסול
את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף
הערבות כאמור ,וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.

.16

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ,לשינוי או לתיקון ,והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי
כאמור דלעיל.

.17

ידוע לי כי המועצה איננה מתחייבת להזמין את השירותים הכלולים בכתב הכמויות ו/או במחירון ,בהיקף
מסוים או בכלל ,וההחלטה האם להזמין שירותים מסוימים ו/או כמות מסוימת מהשירותים ,נתונה
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.

.18

ידוע לי כי הגשת הצעה למכרז להלן מהווה התחייבות לבצע את כל השירותים הכלולים במפרט השירותים
(נספח א' לחוזה המצורף למסמכי המכרז) והנני מתחייב לבצעם באופן מלא ,במחירי הצעתי ולא אהיה
זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים ,לרבות פעולות נלוות הנדרשות לשם ביצוען.

.19

להלן הצעתי:

א .הצעת המחיר

 5.1אספקת שירותי תקשורת לבתי האב והעסקים בתחומי המועצה:
אחוז ההנחה
המחיר
יחידה
פירוט
נושא
המוצע על ידי
המקסימאלי
המציע
בש"ח כולל
מע"מ
התקנה

עלות להתקנה
וחיבור נקודת קצה
לתושבים /עסקים/
אתרי המועצה

חבילות
גלישה

גלישה במהירות
של 300/300 MB
גלישה במהירות חודשי
של 500/500 MB
גלישה במהירות חודשי
MB
של
1000/1000

הערות מטעם
המועצה

חד פעמי

150

יובהר ,למען הסר
ספק ,כי המועצה
תישא בעלות התקנה
רק במקרה שבו קיים
צורך בהתקנה של אתר
יתר
כל
מועצה,
ההתקנות יחולו על
בהתאם
התושב,
להסכם שייחתם מול
הספק.

חודשי

80

החבילה
מחיר
הנ"ל יהיה בתוקף
למשך  5שנים
ההתקנה
מיום
ויכלול ציוד קצה
כולל סינון אתרים
פוגעניים

100
120
16

טלפון -לא
לשקלול

20

טלפון כולל שיחות חודשי
פנים ארציות עד
 200דקות
טלפון כולל שיחות חודשי
פנים ארציות עד
 500דקות
טלפון כולל שיחות חודשי
פנים ארציות עד
 1,000דקות

20
20

לא לשקלול

נקודת רשת  CAT7חד פעמי

250

עד  50מטר

לא לשקלול
כתובת IP
חוקית -לא
לשקלול

חד פעמי
חודשי

25
30

עד  2מטר
עבור משתמשי
קצה שיבחרו
בכך

(במידה ונדרשת נקודת
רשת כאמור)

מגשרי נחושת

 5.2פריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי אינטרנט לאתרי המועצה
כולל שירות ואחריות לאורך כל תקופת ההתקשרות
יחידה

כמות

המחיר
המקסימי
בש"ח
כולל
מע"מ
1,000

נושא

פירוט

פריסת
סיבים
לאתרי
המועצה
בתצורת
רשת
טבעת

אינטרנט לאתרי המועצה חודשי
בתצורת רשת טבעת כולל (לכלל
האתרים)
התקנה כולל הפעלה

1

1,500

אספקת
אינטרנט

אינטרנט לשני אתרי חודשי
המועצה -אתר ראשי ואתר (לכלל
משני לגיבוי  500/500 MBהאתרים)
כולל התקנה כולל הפעלה

 2אתרים

אחוז
ההנחה
מוצע על
ידי המציע

הערות

כ30 -
אתרים

*יובהר ,כי
המועצה
תהא רשאית
להגדיל ו/או
להקטין את
מספר
האתרים
ואין בכך
בכדי לשנות
ממחיר
ההצעה
שני האתרים
הללו יספקו
אינטרנט
בתצורת
טבעת לכל
יחידות
המועצה
כמפורט
במסגרת
המפרט
הטכני

 5.3מתגים וציוד נלווה (פרק אופציונלי למימוש על ידי המועצה)
במקרה של מימוש על ידי המועצה ,העלות הנ"ל תשולם על ידה בחלוקה ל 60-תשלומים כולל
שירות ואחריות למשך  60חודשים ,ובכללן שנת אחריות יצרן.
מס"ד

יחידה

פירוט
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המחיר
המקסימלי
בש"ח כולל
מע"מ

הערות

מתג דאטה סנטר  8 -פורטים  SFP+ 10Gועוד 14
פורטים  SFP 1Gמתגים אלו יהיו שרידים עם ספקי
כוח ומאווררים  ,מתגים אלו ניתן יהיה להגדיל את
כמות פורטי  g/10G1ב 100%-בעתיד על גבי אותו
השאסי בתוספת רישיון או תוספת כרטיס ,המתג
צריך להגיע עם ספק כוח ומאווררים ורישיון
שמכיל את כל דרישת הטכנולוגיה .מתג מקורי
בלבד לא יתקבל refurbished
ספק כוח נוסף לשרידות
ג'יביקים  SFP+10G - Single Modeלחיבור ריכוז
ראשי ומשני וחיבור כל אתרי הפצה מקורי של
היצרן בלבד
עלויות רישיונות  ADVעבור טכנולוגיה
10<MPLS/SDN/BGP/VxLan/VRF/
כבל  DAC 40Gלחיבור שני מתגי ליבה באמצעות
ViST/VPC/VSS/VC
מערכת לניטור ביצועים ( network visibility
 )systemהמעבירה מידע רלוונטי על פי דרישת
הלקוח למנוע שיבצע ניטור אפליקציות לתעבורה
שברשת ויציג נתוני הרשת ונתוני אפליקציה' על ידי
פונקציה כגון  Ip Telemetryאו על ידי מערכת
 TAPשתבצע שיכפול של המידע למנוע הרלוונטי
על מנת לבצע  ,DPIהמערכת תשמור מידע גולמי
של  48שעות ,כמו כן סטטיסטיקה של המידע
חודשים אחורה
ריכוז משני
מתג דאטה סנטר  8 -פורטים  SFP+ 10Gועוד 14
פורטים  SFP 1Gמתגים אלו יהיו שרידים עם ספקי
כוח ומאווררים  ,מתגים אלו ניתן יהיה להגדיל את
כמות פורטי  g/10G1ב 100%-בעתיד על גבי אותו
השאסי בתוספת רישיון או תוספת כרטיס ,המתג
צריך להגיע עם ספק כוח ומאווררים ורישיון
שמכיל את כל דרישת הטכנולוגיה .מתג מקורי
בלבד לא יתקבל refurbished
ספק כוח נוסף לשרידות
ג'יביקים  SFP+10G - Single Modeלחיבור ריכוז
ראשי ומשני וחיבור כל אתרי הפצה מקורי של
היצרן בלבד
עליות רישיונות ADV
מתג קצה INDORRS
מתג  24פורטים נחושת  G1מספק מתח +POE
לפחות  4פורטי  - SFP 1Gהמתג יספק הספק של
 w30לכל פורט כאשר (ספק כוח מינימום )W370
ג'יביק G SM1
ג'יביק G MM1
ג'יביק  G SM10מקורי של היצרן
ג'יביק  G MM10מקורי של היצרן
מתג  48פורטים נחושת  G1מספק מתח +POE
ועוד מינימום  2פורטי  - SFP 1/10Gהמתג יספג
הספק של  W30לכל פורט בתפוסה מלאה (ספק כוח
מינימום )W720
מתג  8פורטי נחושת  G1ועוד  4פורטי sfp 1G
המספק מתח  +POEספק מינימאלי W124
מתג  12פורטים נחושת  G1מספק מתח +POE
ועוד מינימום  2פורטי  - SFP+ 1/10Gשאסי שיכיל
יכולת תמיכה  2ספקי כוח בגוף המתג (ללא , )RPS
המתג יספק הספק של  w30לכל פורט כאשר כל
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1

80,000

1
1

2500
6000

1

25000

1

2000

1

22000

1

80000

1
1

2500
6000

1

25000

1

9000

1
1
1
1
1

1800
1500
6000
4000
14000

1

6600

1

8000

(יתקבלו מתגים
מהחברות
הבאות:
Cisco,
Extreme,
 Juniperאו שווי
ערך)

הפורטים בתפוסה מלאה (ספק כוח מינימום
)W720
מתג  24פורטים נחושת  G1מספק מתח +POE
ועוד מינימום  2פורטי  SFP 1Gהמתג יספק הספק
של  W30לכל פורט .המתג יהיה מאותו היצרן
שנבחר למטרו ומנוהל מאותה מערכת ניהול
מתג קצה OUTDOOR

1

9600

1

9100

מתג  4פורטי נחושת  G1המספק מתח POE+ 30W
כאשר הפורטים בתפוסה מלאה ועוד  2פורטי sfp
 1Gלחיבור  ,uplinkנדרש להשאיר פורט  1מינימום
לגדילה עתידית ללא  , POEתמיכה בחיבור חשמל
 V AC220או VDC50-58
1500
1
IS AC-DC Power Supply 240W Output DIN
Rail -25 - 70C
11000
1
מתג  8פורטי נחושת  G1המספק מתח POE+ 30W
כאשר הפורטים בתפוסה מלאה ועוד  2פורטי sfp
 1Gלחיבור  , uplinkנדרש להשאיר פורט 1
מינימום לגדילה עתידית ללא  , POEתמיכה
בחיבור חשמל  V AC220או VDC50-58
19000
1
מתג  16פורטי נחושת  G1המספק מתח POE+
 30Wכאשר הפורטים בתפוסה מלאה ועוד  2פורטי
 sfp 1Gלחיבור  , uplinkנדרש להשאיר פורט 1
מינימום לגדילה עתידית ללא  , POEתמיכה
בחיבור חשמל  V AC220או VDC50-58
הנחה
יש לציין אחוז הנחה אחיד לכל פרק המתגים (יש לשים לב ,כי התמורה אחוז
לכל אחד מהרכיבים בפרק הנ"ל תשולם בחלוקה ל 60-תשלומים כולל מוצע%____ :
שנת אחריות יצרן ואחריות ושירות על פי הקבוע בהסכם)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ב .תנאים כלכליים

מחיר ההתקנה כולל את הנתב המתחבר לסיב האופטי.
המחירים כוללים שירות ותחזוקה לאורך כל תקופת ההסכם רק לציוד ולשירות שסופקו ע"י המציע
הזוכה.
המחירים כולל התקנה.
למשתמש לא תהיה כל התחייבות למשך ההתקשרות .יובהר ,כי משתמש אשר ברצונו להתנתק משירותי
התקשורת ,יהא רשאי לעשות כן ,בהתאם למחירי הספק באותה עת.
המציע יתמחר מספר חבילות בהתאם לנדרש בכתב הכמויות .יובהר ,כי יש לנקוב באחוז הנחה לכלל
הפרקים ,גם במקרה שהם לא לשקלול במסגרת ההצעה הכספית.
אין לנקוב בתוספת למחירי המקסימום המופיעים לעיל .מציע שינקוב בתוספת ולא באחוז הנחה,
הצעתו תיפסל על הסף.
המועצה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות מכרז זה.

ידוע לי כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים
כיסוי מלא לכל התחייבויותיי נשוא ההסכם ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב ,ביטוחים ,אישורים
וכיו"ב.
שם המציע _____________________________:ת.ז/.ח.פ_____________________________:.
תיאור המציע (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט____________________________________:
כתובת_____________________________________________________________________ :
כתובת דוא"ל________________________________________________________________ :
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טלפון/פלאפון________________________________________________________________ :
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
___________________________________________________________________________
חתימות_____________________________________________________________________:
תאריך.______________________ :

אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיוב')
אני הח"מ ______________________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
ה"ה _____________________ת.ז__________________ .
ה"ה _____________________ת.ז__________________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ___________ :ולחייב את התאגיד ,וכי חתמו על מסמך זה בפני.
______________
תאריך

________________
חתימה
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נספח ג'

תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
אני הח"מ ,______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 1.1הנני משמש כ____________ מטעם ________________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם המציע,
כי המציע התקין בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו סיבים אופטיים בשתי ( )2רשויות
מוניציפאליות לפחות בתחומי מדינת ישראל ,בתקופה שבין השנים  2018-2021בהיקף של 4,000
משתמשים שחוברו לפחות (בכל רשות) .לעניין תנאי סף זה" -רשות מוניציפאלית" הנה עיר ,מועצה
מקומית ,מועצה אזורית ; "משתמש"  -תושבים ,עסקים ומוסדות הרשות.
יובהר ,כי מציע אשר יוכיח עמידתו בתנאי סף  4.3הנ"ל באמצעות קבלן משנה מטעמו ,נדרש להוכיח כי באחת מ 2-הרשויות
הנ"ל שימש המציע עצמו כקבלן ראשי .כמו כן ,על המציע לצרף התחייבות כי קבלן המשנה הנ"ל ישמש כקבלן המשנה לצורך
ביצוע השירותים על פי מכרז זה.

להלן פירוט ניסיון המציע:
תקופת מתן
מס"ד שם הרשות
המוניציפאלית השירותים
מ (חודש ושנה) עד
(חודש ושנה) [בין
השנים ]2018-2021

.1

תיאור
השירותים
שסופקו [יש
לסמן ]V

כמות
משתמשים

פרטי
התקשרות

שחוברו לתשתית
האופטית [יש
לציין]

שם וטלפון נייד

◌התקנת סיבים
אופטיים
◌התקנת סיבים

.2

אופטיים
◌התקנת סיבים

.3

אופטיים

ככל שלמציע ניסיון נוסף מעבר למספר השורות בטבלה ,רשאי המציע לצרף טבלה בנוסח זהה לטבלה שבנספח.

 .1בידי המציע כל הרישיונות הנדרשים על פי חוק לצורף פריסת הסיבים האופטיים ומתן השירותים נשוא
המכרז ,כשהם תקפים ,לרבות רישיון נס"ר ורישיון מפ"א כללי כאמור בתנאי הסף .
 .2למציע מוקד פניות מקצועי המאויש  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה.
 .3זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________

_____________
חתימת המצהיר

תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה
מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
______________________
חתימת וחותמת עורך דין
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נספח ג'1

שאלון ממליצים -ימולא על ידי המועצה בלבד -אין למלא בעת הגשת ההצעה!!!
לצורך הוכחת רכיבי האיכות
תאריך__________:
שם המציע עבורו ניתנת ההמלצה__________________:
שם העירייה  /המועצה המקומית לה סופקו העבודות______________:
שם הממליץ ותפקידו בעירייה /מועצה מקומית ________________:
תיאור השירותים שסופקו על ידי
המציע_______________________________________________________________________________:
________________________________________________________________

מס"ד

ציון

הפרמטר

( 1הנמוך ביותר 5 ,הגבוה ביותר)
1

עמידה בלוחות זמנים

1

2

3

4

5

2

היכולת המקצועית של המציע ,רמת הפעילות והניסיון1 .

2

3

4

5

3

אופן הטיפול בבעיות ותקלות במהלך הפרויקט
להתקנת רשת הסיבים

1

2

3

4

5

4

רמת השירות והטיפול בתקלות לאחר גמר ביצוע 1

2

3

4

5

הפרויקט.

5

התרשמות ממנהל הפרויקט ,יכולותיו המקצועיות 1

2

3

4

5

ואופן ניהול הפרויקט.

* יש לנקד ביחס לכל אחת מהשאלות בטבלה לעיל .שאלה שלא תנוקד על ידי הממליץ ,תיחשב כשאלה שנוקדה בציון "."1
*יש לנקד בציון של " "1עד " "5בלבד ,על ידי סימון הציון בטבלה לעיל בהתאם לתשובת ההמליץ .הערות או ציונים בכתב
לא יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההמלצה.
*הניקוד בעבור כל המלצה יהיה ממוצע הניקוד של התשובות שיינתנו ל 5 -השאלות לעיל .לדוגמא)2.8 =1+4+4+3+2/5( :
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נספח ד'

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת
מס' זהות
אני הח"מ
האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:
.1
.2
.3
.4

תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :החוק").
הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים
הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,לא הורשענו ביותר משתי עבירות
כהגדרתן בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) התשנ"א 1991-או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק ,הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק
וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .5בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת
המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות עלי.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):

 חלופה ( – )1הנני מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2הנני מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל
ליישומן (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

 .6המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:
.1
.2

תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב בשמו.
הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.
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.3
.4

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.
נא למחוק את המיותר:
 4.1הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,לא הורשעו ביותר משתי עבירות
כהגדרתן בחוק ,דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) התשנ"א 1991-או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-
 4.2הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן
בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.5

בנוסף ,הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן  Xבמשבצת
המתאימה):
 חלופה א'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע.
 חלופה ב'  -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למציע שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):

 חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 חלופה ( – )2המציע מעסיק  100עובדים אור יותר.
(למצהיר שסימן את חלופה ( – )2יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר
ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל
ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).

.6

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  5לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
_________________

_________________

תאריך

חתימת המצהיר
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה
מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________

_________________

חתימת עו"ד

חותמת עו"ד
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נספח ה'

נוסח ערבות המכרז
תאריך____________ :
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד

ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'________________
על פי בקשת ____________ ת.ז/ח.פ/ע.מ ____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום
כל סכום שהוא עד לסכום כולל של ( ₪ 10,000ובמילים :עשרת אלפים) שקלים חדשים (להלן" :סכום הערבות")
שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת
בשטחי מועצה מקומית תל מונד.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל
מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן" :המדד").
מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד הגשת הצעות למכרז .המדד החדש לעניין ערבות זו
יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב
ערבות זה ,כל סכום עד לסכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם
ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.
ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 10.2.2022
ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.
ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק __________ בע"מ

הערה :לא יתקבל נוסח ערבות שונה
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נספח ו'

תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה
תאריך____________:
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
ג.א.נ,.
 .1הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע") במסגרת הצעתי למכרז
פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת בשטחי מועצה מקומית תל מונד
(להלן" :המועצה") ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי למכרז.
 .2הנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית תל מונד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1ס'  103לצו המועצות המקומיות ,תשי"א( 1950-להלן" :צו המועצות המקומיות") ,הקובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי קרובו ,סוכנו או שותפו או על
ידי קרוביהם ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה,
או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה ,פרט לחוזה בדבר קבלת
שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים –
( )1יודיע על כך למועצה ,בכתב או בעל פה ,מיד לאחר שנודע לו כי החוזה ,העסק או העניין
האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;
( )2לא ישתתף בדיונים על החוזה ,העסק או העניין במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה
על כל שאלה בקשר להם;
( )3לעניין סעיף זה" ,קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין ,תשכ"ג.1963-
(ב) הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי
שיש לו חלק או טובת-הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן ,אלא אם היה אותו חבר
משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי ,או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על
 5אחוזים.
(ג) העובר על הוראות סעיף קטן (א) ,דינו  -מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או
שני העונשים כאחד".
 .2.2ס' 103א(א) לצו המועצות המקומיות ,הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .2.3כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות,
הקובע כדלקמן:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה" -
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה"
ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))".
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .2.4בין חברי מליאת המועצה אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף
לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 .2.5אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או
עובד אחראי בו.
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 .2.6אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן זוג ,שותף או סוכן העובד במועצה.
 .3ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קירבה כאמור לעיל או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .4אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .5אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 103א(ב)( )3לצו המועצות
המקומיות ,לפיהן מועצת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי
סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המציע___________________ :

חתימת המציע__________________ :
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נספח ז'

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
 .1תצהירי זה ניתן במצורף להצעת המחיר שהנני מגיש.
 .2הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-כנגד גופו של
אדם ו/או כנגד רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא
מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדי הליכים בגין עבירה כאמור.
 .3הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או  3לעיל ,על
המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום ,בתצהיר
חתום על ידו ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
 .1הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________ (להלן" :המציע").
 .2תצהירי זה ניתן במצורף להצעת המחיר שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז
זה.
 .3הנני מצהיר כי המציע או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב  7השנים האחרונות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין ,התשל"ז,1977-
כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בביצוע העבודות
מסוג העבודות נשוא מכרז זה ,אשר לא התיישנו ,וכן כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה
כאמור.
 .4הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
לחילופין ,ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו ,קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 3
ו/או  4לעיל ,על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון
להיום ,בתצהיר חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו
להצעת המציע.
_____________
חתימת המצהיר

______________
תאריך
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר
הינו/ה מורשה החתימה מטעם המציע ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת
האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
______________________
חתימת וחותמת עורך דין
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נספח ח'

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
לכבוד
תאריך________:
מועצה מקומית תל מונד
ג.א.נ,.
אני הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז .מס' ______________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני משמש כ____________ מטעם _______________ ("המציע") ,ומוסמך להצהיר בשם
המציע ומנהליו.
 .2תצהירי זה ניתן בקשר עם הצעת המציע למכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים
ואספקת שירותי תקשורת בשטחי מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המכרז").
 .3אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.
 .4המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 .5המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש
לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .7לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע
למכרז.
 .8לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .10המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את
התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
 .11המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות
של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט:
_________________________________________________________________
 .12אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_________________
_________________
חתימת המצהיר
תאריך
אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין ,מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה
מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה
דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
_________________
_________________
חתימת עו"ד
חותמת עו"ד
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מסמך ט'

אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז
(נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע)
המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז ,לרבות הצעתו
הוא על כל חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז ,בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה ,עמדתו הינה:
 .1מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:
מסכים לחשיפת מסמכי המכרז( ___________ :חתימת המציע)
 .2מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים ,לפי הפירוט ועל
יסוד הטעמים הבאים:
מסמכים שחשיפתם מוסכמת:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________ ____________________________________________________
____________________
מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________
הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________
יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה -
לא תידון.
כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט ,לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.

__________________
חותמת וחתימת המציע
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הסכם מסגרת
שנערך ונחתם בתל מונד ביום ________ לחודש ________ שנת 2021
בין:

המועצה המקומית תל מונד
מרח' הדקל  ,52תל מונד
(להלן" :המועצה")
מצד

אחד;
לבין:

__________________________ ת.ז /.ח.פ____________________ .
באמצעות המורשה מטעמו ________________ ת.ז_______________ .
מרח' _______________________ טל' __________ פקס' _________
(להלן" :הספק")
מצד

שני;
הואיל:

וביום __________ פרסמה המועצה מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים
אופטיים ואספקת תקשורת במועצה מקומית תל מונד (להלן" :המכרז");

והואיל:

והספק הגיש הצעתו למכרז ,במסגרתה הציע להתקשר עם המועצה ולספק לה את
השירותים ,כהגדרתם להלן ,בהתאם למכרז ועל פי תנאי הסכם זה ונספחיו;

והואיל:

וועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת הספק למכרז;

והואיל:

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים ,החליטה ראש המועצה ביום __________
להתקשר עם הספק בהסכם זה;
אי לכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא
א .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו .כותרות הסעיפים
בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ,ולא ישמשו לפרשנות הוראות הסכם זה .הנספחים
המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,ובכל מקום שנאמר "ההסכם",
הכוונה היא להסכם ולנספחיו.
ב .על אף האמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספחיו ,יגברו
הוראות ההסכם.
 .2הגדרות
בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים להלן ,ההגדרות שבצידן
(אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):
א" .ההסכם" -

הסכם זה ונספחיו ,לרבות כל מסמך שיצורף להסכם בעתיד.

ב" .המועצה" -

המועצה המקומית תל מונד.

ג" .המכרז" -

מכרז פומבי מס'  4/2021לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי
תקשורת בשטחי מועצה מקומית תל מונד ,שפורסם על ידי המועצה.

ד" .המנהל" -

נציג המועצה ו/או מי מטעמו ,אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך
הסכם זה.
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ה" .מערכת" –

מערכת הסיבים האופטיים וכל הציוד הנדרש לפריסת רשת הסיבים
האופטיים ולצורך מתן השירותים למשתמש באמצעות רשת הסיבים
האופטיים נשא המכרז.

ו" .הספק" -

המציע שהוכרז כזוכה במכרז ,לרבות נציגיו ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו ,וכן
כל ספק משנה הפועל בשמו או מטעמו לצורך ביצוע השירותים ,שאושר על
ידי המועצה.

ז" .העבודות" /השירותים"  -אספקה ,הקמה ,התקנה פריסה ותחזוקה שוטפת של רשת
סיבים אופטיים ,ומתן שירותי אינטרנט למוסדות המועצה ,משתמשים
ברשת הסיבים האופטיים ושירותי תקשורת ,כמפורט במסמכי המכרז
וחוזה זה ,לרבות במפרט הטכני המצורף כנספח א' לחוזה והוראות כל
דין.
ח" .משתמש/ים" -מוסדות המועצה ו/או תושבים במועצה ו/או עסקים במועצה.
הגדרות המונחים המופיעים בנספח לחושה זה ואינם מוגדרים בגוף החוזה ,יחולו גם
על החוזה.
 .3מהות ההתקשרות
א .הסכם זה הינו הסכם מסגרת ,אשר במהלכו תהיה רשאית המועצה להוציא מעת לעת
הזמנות עבודה לביצוע עבודות ו/או שירותים באזור בתחומה ו/או בחלקים מסוימים
מתחומה ו/או לצורך אספקת ציוד.
ב .הספק יבצע פריסת רשת סיבים אופטיים בשטחי תל מונד שתאפשר למוסדות המועצה
ומשתמשים במועצה שימוש באינטרנט מהיר במהירויות להן התחייב הספק במסגרת
הגשת הצעתו למכרז ובאיכות טובה .במידת הצורך ,הספק יבצע עבודות חפירה והתקנת
סיבים אופטיים ,על חשבונו .הספק יאפשר לכל משתמש המעוניין בכך להתחבר לשירותי
הגלישה באמצעות רשת הסיבים האופטיים וכן לספק שירותי תקשורת תמורת תשלומים
שלא יעלו על אלו אשר פורטו בהצעתו במסמך ב' למסמכי המכרז ,והכל בכפוף להוראות
המכרז וחוזה זה על נספחיהם ,לרבות ,המפרט הטכני שצורף כנספח א' לחוזה זה והוראות
כל רשות מוסמכת וכל דין וכפי שיהיו מעת לעת .
יובהר ויודגש כי התקשרות הספק למול משתמשים שהינם תושבי המועצה ו/או עסקים
במועצה תיעשה בהסכם התקשרות נפרד מולם ,על בסיס הצעת הספק במכרז זה .יובהר,
כי המועצה לא תהיה צד לעניין ההתקשרות בין הצדדים וחובותיהם זה כלפי זה.
ג .יובהר ויודגש ,כי המועצה יכולה לדרוש מהספק לבצע את העבודות בכל מקום בתחומי
המועצה ,זאת ללא כל תשלום נוסף מצידה והכל לפי צרכיה ,ובלבד שעדכנה את הספק
מראש ,ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל כך.
ד .הספק יפעל להשגת כל האישורים הנדרשים על ידי המועצה וכל אישור אחר על פי דין,
בטרם ביצוע כל עבודה בשטחה של המועצה .ביצע הספק עבודה כלשהי ללא קבלת
אישורים מתאימים ,ייחשב הדבר הפרה יסודית של ההסכם.
ה .אספקה והתקנת השירותים תיעשה על ידי עובדים מקצועיים ומיומנים ,אשר הוכשרו
לכך ,בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור ובתיאום מראש מול המנהל ,אחרי קבלת כל
ההיתרים והאישורים הנדרשים וביצוע כל התיאומים הנדרשים להצבת רשת הסיבים
האופטיים בשטח המועצה לרבות אך לא רק בקשר עם עבודה בגובה.
ו .כל שינוי שיחול במפרט רשת הסיבים והתקשורת ,יחייב את הספק להבהיר למועצה מהו
השינוי שחל ולהדגיש כי חל שינוי .למען הסר ספק ,כל שינוי מחייב קבלת אישור בכתב
ומראש של המועצה .ככל שהספק לא יפעל כאמור לעיל ולא יקבל את אישור המועצה ,הוא
ייחשב כמי שמפר הפרה יסודית של הסכם זה.
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ז .המועצה תעמיד לרשות החברה חדר באתר המועצה .זכות השימוש ניתנת בלא תמורה
במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכתה .יובהר ,כי החשמל ,המיזוג ואבטחת
החדר הנ"ל והציוד בו – יהיו באחריות הספק הזוכה בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין כך .מובהר ,בכל מקרה ,כי המועצה אינה ראשית
להעניק זכות שימוש בחדר כאמור לתקופה העולה על  5שנים .הזוכה רשאי לבחור שלא
לעשות שימוש בחדר המוצע ע"י המועצה אלא לשכור מקרקעין אחר על ידו ,והדבר נתון
לשיקול דעת הבלעדי של הזוכה.
ח .המועצה תסייע לספק הזוכה באיתור מקומות עבור הארונות השכונתיים ,כהגדרתם
במפרט הטכני בנספח א' לחוזה ,כל שתתבקש לכך על ידי הספק ,ומבלי שיהיה בכך בכדי
להטיל על המועצה אחריות ו/או הוצאות מכל סוג שהוא .מובהר למען הסר ספק ,כי
המועצה לא תספק את הארונות וכי האחריות והעלויות הכרוכות בכך יהיו של הספק
בלבד ,לרבות עלויות ההקמה והתפעול השוטף ,לרבות חשמל.
ט .סיוע באיתור מקומות אחסון ואספקת רישיונות זמניים למבנים היבילים (באחריות
הזוכה לספקם ולהגן עליהם) ,בכפוף לכל דין.
י .החשמל ,המיזוג ואבטחת הארון והציוד בו – יהיו באחריות הספק הזוכה בלבד ולא תהא
לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בגין כך.
יא .פרסום המהלך אל מול ציבור המשתמשים ברחבי המועצה במגוון הכלים העומדים לרשות
המועצה ,לרבות באמצעות אתר המועצה והרשת החברתית  ,FACEBOOKהכל כמיטב
יכולתה ובכפוף לסמכויותיה בדין.
יב .חיבור מבני המועצה ומוסדותיה השונים לרשת הסיבים האופטיים החדשה ,בכפוף למילוי
כל התחייבויות הספק וזאת לתקופה מקסימאלית של  5שנים ,בכפוף לתקופת ההתקשרות
בין המועצה לספק להלן.
יג .הספק ימנה איש קשר מטעמו אשר פרטיו המלאים ודרכי ההתקשרות עמו ימסור למועצה
בעת חתימת החוזה .הספק לא יחליף את איש הקשר ,אלא לאחר מתן הודעה מתאימה
למועצה בעניין זה ולאחר שקבע איש קשר חליפי.
יד .באחריותו הבלעדית של הספק לבצע את העבודות ולספק את השירותים כאמור ,לרבות
כל התקשרות ו/או אישורים הנדרשים לשם כך מול בזק ו/או הוט ו/או משרד התקשורת
ו/או כל גוף או רשות אחרים ,ככל שנדרש בקשר לשימוש בתשתיות פיסיות קיימות ו/או
הנחת תשתית חדשה בכל דבר ועניין אחרים .הספק לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בכך.
טו .באחריותו של הספק לערוך מראש ועל חשבונו את כל הבירורים ביחס למצב התכנוני
והקנייני במקרקעין ,לרבות באשר לצורך קבלת היתרים ו/או הרשאות ו/או אישורים
לביצוע עבודות בתחום המועצה ובשים לב לאופן הפריסה המתוכנן.
טז .הספק אחראי להשבת השטח למצב תקין ושלם לאחר הנחת תשתית סיבים אופטיים
לרבות כל שיידרש לשם כך לפי דרישות המועצה ,והכל על חשבונו המלא והבלעדי.
מודגש ומובהר כי התחייבות המועצה היא אך ורק לסייע כמיטב יכולתה ובמסגרת המותר
לה בדין .הספק הוא הנושא באחריות המלאה ובכל העלויות הנדרשות למימוש כל הרשום
לעיל (למעט סיוע המועצה בפרסום פריסת הסיבים האופטיים).
 .4הצהרות הספק
א .הספק מצהיר כי הוא פועל ומנהל פנקסים כדין ,וכי הוא כשיר על פי כל דין לספק את
השירותים על ידו למועצה ,בהתאם להסכם ,ובכלל זה בעל כל האישורים ,ההיתרים
והרישיונות מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצורך מתן השירותים על פי כל דין ,לרבות
רישיון עסק ,ככל שנדרש .ככל שיבוטל אישור/היתר/רישיון כלשהו הדרוש לצורך מתן
השירותים או שייערכו בו שינויים ,מתחייב הספק לעדכן את המועצה בדבר הביטול או
השינוי באופן מיידי.
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ב .עוד מצהיר הספק בזאת כי יש לו הניסיון ,המומחיות ,הידע ,הכישורים ,כוח האדם,
היכולת והציוד הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.
ג .עוד מצהיר ומתחייב הספק כי אין הגבלה בדין ,בהסכם או במסמכי ההתאגדות של הספק
(אם הוא תאגיד) ,להתקשרותו בהסכם זה ולאספקת השירותים בהתאם להסכם זה.
ד .החל ממועד חתימה על ההסכם ,יהיה הספק האחראי הבלעדי לתקינותם ולבטיחותם של
העבודות נשוא הסכם זה.
ה .למועצה שמורה הזכות לשנות או להקטין את היקף העבודות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט .ידוע לספק ,כי המועצה מתחייבת לשלם לו תמורה בעד העבודות שיינתנו בפועל
על ידו ,בהתאם להזמנה תקציבית ומאושרת כדין .יובהר במפורש ,כי ללא קבלת הזמנה
תקציבית  -לא יהא הספק זכאי לתשלום ,אף אם העמיד עובדים ו/או קבלני משנה לרשות
המועצה.
ו .יובהר ,כי המועצה רשאית ,בכל עת ,לעצור את ביצוע העבודות ולחדשם על פי צרכיה
ולספק לא תהיה כל טענה בגין כך .המועצה תהא זכאית לעשות שימוש בתוצרי העבודות
שהתקבלו עד לאותו שלב על פי צרכיה וללא צורך באישור הספק.
ז .המועצה שומרת על זכותה לבצע את העבודות מושא הסכם זה ,כולם או מקצתם ,בעצמה,
באמצעות עובדיה ,מבלי להזדקק להזמנת השירותים מאת הספק ,הכל על פי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה ,ולספק לא תהיה כל טענה כנגד המועצה ככל שתיבחר לעשות כן .כמו
כן ,רשאית המועצה לפרסם מכרז אחר לצורך שירותים זהים או דומים ו/או להזמין חלק
מן השירותים ללא מכרז ,הכל בכפוף לדין החל על המועצה.
ח .הספק מתחייב לשמור על קשר מידי ורצוף עם המועצה ולהיות זמין לביצוע השירותים
ככל שיידרש במהלך תקופת ההתקשרות וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הכלולה
בהצעתו.
ט .הספק מתחייב להפעיל מוקד פניות מקצועי המאויש  24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה.
י .אם לא יתחיל הספק בביצוע השירותים כאמור דלעיל ,המועצה תהיה רשאית למסור את
ביצוע השירותים לידי ספק אחר או לבצעם בעצמה ולחייב את הספק בהוצאות ביצוע
השירותים על ידי ספק אחר ,לרבות הוצאות נלוות ,גם אם מחירי השירותים יעלו על מחיר
השירותים בהצעת הספק ,וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של המועצה על פי הסכם זה
ובהתאם לכל דין.
יא .הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי העבודות שעליו לבצע על פי הסכם
זה וכי הוא מסוגל ומתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות,
בשקדנות ,לשביעות רצון המועצה ובהתאם להוראות המכרז והסכם זה ובמחירי הצעתו.
יב .ידוע לספק כי המועצה תהא רשאית לדרוש לאשר את זהות העובדים ו/או קבלני המשנה
אשר יופעלו על ידי הספק לצורך מתן השירותים עבורה וכן תהא המועצה רשאית לדרוש
להחליף עובד ו/או ספק משנה מטעם הספק העוסק במתן השירותים למועצה ,ועל הספק
לפעול מיידית בהתאם להוראות המועצה.
יג .הספק מצהיר בזה כי תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור,
ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש,
דרך ,שביל או ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח
את האמור לעיל.
יד .פרט אם הותנה בהסכם במפורש היפוכו של דבר לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי
ישראל ללא האישורים הדרושים על פי דין ,למעט במקרים חריגים בהם נדרש לטפל
בתקלות ומפגעים בטיחותיים באופן מיידי.
טו .לאחר סיום פריסת התשתית על ידי הספק יוכל כל תושב ובעל עסק במועצה לפנות לספק
לשם חיבורו לקבלת שירותי תקשורת .כל העלויות אותם הספק יהיה רשאי לגבות יהיו
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בהתאם לסכומים אותם נקב הספק במסגרת הצעתו במכרז בקשר לחבילה המתאימה,
דמי ההתקנה והחיבור ,ולא מעבר לכך.
טז .יובהר ,כי ההתקשרות למתן השירותים הנ"ל תבוצע באופן ישיר בין התושבים ו/או בעלי
העסקים לבין הספק ,לפי הדין החל על הספק כבעל רישיון .המועצה לא תהיה צד לעניין
ההתקשרות בין הצדדים וחובותיהם זה כלפי זה .יחד עם זאת ,התחייבויות הספק במכרז
זה בכל הנוגע למהות וטיב השירותים ,העלויות יהוו התחייבות מצדו כלפי צד ג' -קרי
התושבים ובעלי העסקים .יובהר ,כי אספקת שירותים לתושבים ועסקים ,אשר אינם
מצוינים בנספח ב' ,יהיו לפי מחירון הספק הזוכה באותה עת.
 .5סמכויות המנהל
א .המנהל ו/או מי מטעמו יהא מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על אופן ביצוע העבודות על ידי
הספק ואיכות ביצוע העבודות בהתאם להסכם.
ב .אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הספק והתחייבויותיו כלפי המועצה ומאחריותו
לביצוע השירותים בהתאם להוראות ההסכם וכל דין ,ואין בביקורת המנהל כדי להקטין
את אחריותו של הספק ביחס לביצוע השירותים ואיכותם.
ג .המנהל הינו בעל הסמכות לאשר כי העבודות שבוצעו על ידי הספק עומדים בתנאי ההסכם.
החליט המנהל כי קיימת אי התאמה או חוסר ביחס לביצוע העבודות ,תהא החלטתו
כאמור סופית ועל הספק יהא להשלים את ביצוע השירותים לשביעות רצון המנהל ,ללא
שיהא זכאי בגין כך לכל תשלום נוסף.
ד .הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות המנהל בקשר לביצוע העבודות.
ה .יובהר ,כי רשימת אתרי המועצה המפורטת בנספח א' להסכם אינה סופית והמנהל מטעם
המועצה יהא רשאי להוסיף ו/או להפחית אתרים מרשימה זו ,ואין בכך בכדי לשנות
ממחיר ההצעה בו נקב המציע הזוכה במסגרת הצעתו.
.6

תחזוקת רשת הסיבים
א .הספק יתחזק את רשת הסיבים האופטיים ויוודא כי לאורך כל תקופת ההתקשרות יהיו
ראויים לשימוש ,בהתאם לדרישת המנהל מעת לעת.
ב .בכל מקרה של תקלה ברשת הסיבים ,יטפל הספק בתקלה ,בהתאם לקבוע במפרט הטכני.
ככל שמדובר בתקלה שאינה קריטית/משביתה יטפל בה בתוך  24שעות מקריאה ,ואילו
בתקלה קריטית /משביתה יטפל בתוך  4שעות מקריאה ,הכל בהתאם לקביעת המנהל.
ג .הספק יתחזק את רשת הסיבים והתקשורת באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ויפעל על פי
הוראות היצרן של המסכים ו/או הוראותיו של המנהל ו/או מי מטעמו.
ד .כל החומרים והציוד בהם ישתמש הספק יהיו על פי התקן הישראלי ,ככל שקיים תקן כזה
לגבי כל אחד מהחומרים והציוד.

ה .הספק יבצע את העבודות בתיאום עם המנהל ויהיה נוכח בזמן ביצוע כל עבודה המבוצעת
מכוח היתר זמני.
 .7אחריות ושירות
א .לרשת הסיבים שתסופק ותותקן על ידי הספק ,תהיה אחריות ושירות לאורך כל תקופת
ההתקשרות ו/או תקופת הארכתה ,מהיום שבו הוצבה והותקנה ,בהתאם להוראות
המפרט ואישור המנהל מטעם המועצה .האחריות תינתן על ידי הספק ותכלול גם תיקון
של כל בלאי ו/או פגם ו/או קלקול הנובע או אשר נוצר כתוצאה משימוש סביר.
ב .ככל שפרק המתגים והציוד הנלווה ימומש על ידי המועצה ,הספק יעניק שירות ואחריות
למשך  60חודשים ,ובכללן שנת אחריות יצרן.
 .8לוחות זמנים
א .הספק מתחייב לספק ולהתקין את רשת הסיבים ,באופן מלא ומדויק ,על פי המועדים
הקבועים במפרט הטכני ובלוח הזמנים הכל כמוגדר במפרט הטכני .לא תינתן לספק כל
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ארכה או דחייה בלוח הזמנים האמור ,אלא על פי המצוין במפורש בהסכם זה ו/או באישור
המנהל בכתב.
ב .נגרם עיכוב בביצוע השירותים על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המנהל לא היו
בשליטת הספק ,ולא הייתה לו אפשרות למנוע או להסיר את העיכוב ,רשאי הספק לבקש
מהמועצה ,מיד לאחר קרות העיכוב או מועד ידיעת הספק על העיכוב ,לפי המוקדם ,ארכה
מתאימה בלוח הזמנים והמועצה תהא רשאית לאשר ארכה ,לפי שיקול דעתה ובהתחשב
בבקשת הספק.
ג .המועצה תהא רשאית לדרוש מהספק להפסיק לאלתר את ביצוע העבודות לתקופה זמנית,
מכל סיבה שהיא .אם הופסקו השירותים כאמור ,יוארכו מועדי לוח הזמנים ,לפי קביעת
המנהל ובהתייעצות עם הספק.
ד .הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה בגין הפסקת השירותים כאמור ,למעט
ביחס להוצאות ישירות בלבד שנגרמו לספק ,כפי שהוכח למנהל ואושר על ידו.
ה .אם יהיה צורך לדעת המנהל ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע השירותים ,מפאת אי
עמידה בלוח הזמנים ,יודיע על כך המנהל לספק בכתב והספק ינקוט ללא דיחוי באמצעים
הדרושים ,לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המנהל ,בכדי להבטיח את השלמת
השירותים במועד.
ו .הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם
זה וכי אי עמידה בלוח הזמנים ,הינה עילה לביטול ההסכם לאלתר .ההחלטה על ביטול
ההסכם במקרה כזה תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
ז .תחזוקה ותיקונים של המערכות תתבצע בלוח הזמנים המפורט במפרט השירותים נספח
א' לחוזה.
 .9תקופת ההסכם
א .תקופת ההתקשרות היא ממועד חתימת המועצה על ההסכם ועד לתום  12חודשים אשר
יחלו מיום חיבור המערכת לאתרי המועצה ובכפוף לאישור בכתב של המנהל מטעמם
המועצה (להלן" :תקופת ההתקשרות") .יובהר ,כי המועצה בלבד תהא רשאית להאריך
את תקופת ההתקשרות ב 4-תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת ו/או חלק ממנה.
ב .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם בכל עת על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם
בגין הביטול ,וזאת בהודעה בכתב של  60ימים מראש .במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו
נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה.
ג .מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז ,מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי
ההתקשרות בהסכם זה ,היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור
תקציבי על ידי הגורמים המוסמכים במועצה על פי דין.
ד .למען הסר ספק ,ביצוע השירותים נשוא הסכם זה על ידי הספק תהא במהלך תקופת
ההסכם ו/או תקופת ההארכה ,ככל שתהיה ,באופן שוטף ורציף ,אף במהלך קיומם של
עיצומים ,שביתות ,השבתות וכל מניעה אחרת החלה על עובדי מועצה.
 .10התמורה
א .תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק מכוח המכרז וההסכם ,יקבל הספק תמורה
בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת נספח ב' למסמכי המכרז ,בגין ביצוע
העבודות במפרט הטכני המצורף כנספח א' להסכם (להלן" :התמורה ").
יובהר ,כי התשלום עבור רכישת ציוד מפרק המתגים בנספח ב' למסמכי המכרז ,לאחר
הנחה שניתנה על ידי הספק ,ככל שיירכש ,ייעשה בחלוקה ל 60-תשלומים שווים לאותו
ציוד רלוונטי שיירכש על ידי המועצה (גם במקרה שבו תסתיים ההתקשרות בין הצדדים
עוד קודם לכן).
ב .הספק מתחייב לבצע את כל השירותים הכלולים במפרט השירותים באופן מלא ,במחירי
הצעתו וידוע לו כי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט
השירותים.
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ג .התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות ,בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות
ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות הספק נשוא ההסכם ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי
רכב ,ביטוחים ,אישורים וכיו"ב.
ד .המועצה רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתנים ו/או להזמין חלק
מהשירותים בלבד ו/או להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר ,הכל
בהתאם לשיקול דעתה ,לצרכיה ולתקציבה .כמו כן ,רשאית המועצה לבצע את השירותים
או חלקם באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים ,לפי ראות עיניה ולספק לא תהא כל טענה
בגין כך.
ה .כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע
השירותים על פי הסכם זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהסכומים
המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי
חובה ,והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.
ו .המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק ,בהתאם לאמור ,כל פיצוי מוסכם
בהתאם לאמור בהסכם זה וניכויים אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש
ממנו במסגרת הסכם זה ,וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה למועצה על פי
ההסכם ועל פי כל דין.
ז .תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירותים בפועל ובקבלת אישור המועצה
לשירותים אלה.
ח .עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקבלת הזמנה מאושרת כדין ואישור תקציבי מאת
הגזברות לתשלומים אלו .שירותים שיתבצעו ללא הזמנת עבודה מאושרת כדין ,לא יאושרו
לתשלום ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .11אופן ביצוע התשלום
א .התמורה תשולם לספק בתוך  45יום ממועד תום החודש במהלכו הונפק החשבון לתשלום
על ידי הספק ("שוטף .)"45+
ב .מובהר בזאת ,כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון אינם נכונים ו/או מלאים ו/או
מדוייקים ,במלואם או בחלקם ,רשאית המועצה שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע
תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,תוך פירוט הליקויים אשר
נמצאו בחש בון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא למועצה והמועד לתשלום ימנה
ממועד המצאת חשבון מתוקן על ידי הספק ,בהתאם להוראות המועצה בעניין זה.
 .12אמצעי בטיחות וזהירות
א .הספק מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לשם מתן
השירותים נשוא ההסכם באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.
ב .הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק בטיחות בעבודה בגובה ,תשס"ז  .2007ככל
שנדרשת הסמכה כלשהי לביצוע עבודה מסוימת ,תבוצע העבודה רק באמצעות הגורם
המוסמך לכך.
ג .רשת הסיבים האופטיים תוצב באופן שלא יפריע למשתמשים בכביש ,דרך ,מדרכה ,כל
דרך ציבורית ו/או פרטית כלשהי.
ד .למען הסר ספק ,ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות
במחיר הצעת הספק ,ולא תינתן כל תמורה נוספת בגין הוצאות אלו.
ה .הספק יבצע את העבודות והשירותים מבלי להפריע לזרימת התנועה ולבטיחות הולכי
הרגל ,בכפוף לביצוע תכנון הסדרי תנועה זמניים ,על חשבונו ,ככל שיהא בכך צורך,
כמפורט במסגרת נספח א'  -המפרט הטכני להלן.
ו .הספק לא יפגע במדרכה ו/או כביש ו/או בכל חפץ שבאזור עבודתו .בסיומה של כל עבודה
יתקן את המדרכה וכל דבר אחר ככל שנדרש ,לרבות ניקיון המקום וסילוק כל פסולת
חומרי בניה ו/או כל פסולת אחרת.
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ז .הספק ימנע מפגיעה בסביבה ,באוצרות טבע ובעתיקות .מצא הספק עתיקה או חפץ אחר
בעל ערך ,במהלך ביצוע העבודה או לאחר סיומה ,ימסור לידי המנהל ובכל מקרה יפעל
בהתאם לחוק העתיקות ,תשל"ח.1978-
ח .כל אוצרות טבע וכל מחצבים אחרים למיניהם שיימצאו בקרקע אינם רכושו של הספק
ולא תהיה לו כל זכות בהם .יש לפעול בהתאם להוראות המועצה ,הדין ואישור הרשויות
המוסמכות.
ט .הספק יבצע את כל התיקונים בגין כל נזק שנגרם במרחב הציבורי עקב עבודתו באופן מיידי
וללא עיכובים .הספק יעשה כל שביכולתו כדי להימנע מפגיעה בצמחייה ובמתקני ההשקיה
הנמצאים בסמיכות לשטחי העבודות.
י .ככל שהספק לא יתקן את הנזקים שנגרמו כתוצאה מעבודתו באופן מיידי ,המועצה תהא
רשאית לתקן כל נזק שייגרם כאמור ,לרבות נזק הנגרם לצמחייה או למתקני ההשקיה ,או
למדרכה או לכביש או לדרך כלשהי ,וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים יוטלו על
הספק .לספק לא תהא כל טענה בקשר לכך.
יא .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק יהיה אחראי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לרשת
הסיבים הקשורים לעבודתו של הספק והכל בהתאם ללוחות הזמנים שבמפרט הטכני
ובהסכם זה.
יב .כל פסולת שנוצרה עקב ביצוע עבודה כלשהי מתוקף הסכם זה ,תסולק לאלתר ולא תהווה
מטרד או הפרעה לסביבה.
יג .לא תורשה כל עבודה בשעות הלילה ,או בשבתות וחגים ,למעט ביצוע תיקון אשר אינו
מחייב כלי עבודה כבדים ו/או מרעישים ובתנאי שלא תהיה בעבודה משום הפרעה לדיירים
המתגוררים בסמוך ו/או לתנועה ,והכל באישור המועצה מראש ובכתב.
יד .הספק מתחייב לבצע את כל הסידורים והתיאומים עם גורמי חוץ לשביעות רצונו של
המנהל ו/או מי מטעמו ,בטרם יבצע כל עבודה המצריכה תיאומים כאמור ,לרבות התקנת
מחסומים ותמרורים ,גידור שטח עבודה ,הערמת חומרים ,מכווני תנועה וכן אישורים
מגופים מוסמכים כגון חברת חשמל ,משטרה ,בזק וכיו"ב.
טו .מצא המנהל ו/או מי מטעמו כי הספק ביצע את העבודות בתנאים בטיחותיים לא נאותים
ו/או שלא בהתאם להוראות הסכם זה ,יפנה המנהל לספק וידרוש ממנו לתקן את הטעון
תיקון וזאת בתוך  3ימים ממועד פניית המנהל לספק .ככל שהספק לא יתקן את הטעון
תיקון המועצה תהיה רשאית לתקן בעצמה ולהשית את הוצאות התיקון על הספק מבלי
שתהיה לו כל זכות לערער על הסכום.
טז .תיקן הספק כל תקלה שהיא ,ידווח על כך למנהל ו/או מי מטעמו באמצעות הדוא"ל לרבות
מצב התקלה .יובהר ,כי ככל שלא התקבל ההודעה מטעם הספק אצל המנהל לאחר לוח
הזמנים שהוקצב לתיקון כאמור לעיל ,ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והמועצה תהא רשאית
לבצע בעצמה את התיקון ולחייב את הספק בהוצאות אלה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד לרשותה של המועצה.
יז .מבלי לפגוע בשאר הוראות הסכם זה ,הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו
נשוא הסכם זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם ושלומם של עובדים וכל אדם וגוף אחר,
בהתאם לכל דין ,לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"'ד( 1954 -להלן" :חוק ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) ,התש"ל( 1970 -להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות
המפקח הראשי במשרד העבודה ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה
כפי שניתנו ,בטרם יתחיל הספק בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ומעת לעת.
יח .כל ההוצאות על פי סעיף זה יחולו על הספק בלבד.
 .13קבלני משנה
א .הספק אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו ,וכן אינו רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות לפי הסכם זה ,וכן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או
חלקם ,אלא בהסכמה מראש ובכתב של המועצה.
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ב .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הספק רשאי לבצע את השירותים באמצעות עובדים
המועסקים על ידו במסגרת יחסי עובד מעביד ו/או באמצעות קבלני משנה אשר לספק
הסכם התקשרות קיים עימם במועד ביצוע השירותים.
ג .ביצע הספק את העבודות באמצעות קבלני משנה כאמור לעיל ,אין בכך כדי לגרוע
מאחריותו של הספק לביצוע העבודות ,והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל
של מבצעי השירותים או קבלני המשנה מטעמם או באי כוחם או עובדיהם או מי מטעמם.
ד .הספק לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בגין הפעלתם של קבלני משנה .כל דרישה
מצד הספק לקבלת תוספת לתמורה בגין הפעלת קבלני משנה כאמור לא תתקבל.
ה .אין בהפעלת קבלני משנה כדי ליצור יחסים חוזיים או אחרים בין המועצה לבין קבלני
המשנה.
ו .כל הוראות הסכם זה וכל דין ביחס לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,אשר חלות על הספק,
לרבות הוראות בדבר החזקת רישיונות והיתרים ,שמירה על כללי בטיחות ,שיתוף פעולה
עם גורמים שונים ,כוח אדם ,ביטוח ואופן ביצוע השירותים ,יחולו גם על קבלני המשנה,
בשינויים המחויבים ,והספק אחראי לכך שקבלני המשנה יקיימו הוראות אלה .הפרת
הוראה כאמור על ידי קבלני המשנה כמוה כהפרת ההוראה על ידי הספק עצמו ,על כל
המשתמע מכך.
ז .המועצה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל ספק משנה אשר לדעתה
אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירותים
בהתאם להסכם זה ולנספחיו ,והספק יהא חייב להעמיד ספק משנה אחר במקומו לצורך
ביצוע השירותים ,הכל בהתאם להנחיית המועצה.
 .14ערבות לביצוע ההסכם
א .להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם בתקופת ההסכם ,כולן או מקצתן ,ימסור
הספק למועצה בטרם חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית בסכום של ( ₪ 20,000ובמילים:
עשרים אלף  ,)₪בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם ,שתוקפה למשך תקופת ההסכם
ובתוספת  90ימים מיום סיום תקופת ההסכם (להלן" :ערבות הביצוע").
ב .מובהר בזאת ,כי מתן הערבות אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו
כלפי המועצה על פי הסכם זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה
או חלקה ,על ידי המועצה ,לא יהוו מניעה מצידה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים
נוספים ,וכן כל סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
ג .סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא
רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק
שייגרם ,ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה מבלי שתהא לספק זכות כלשהי
לבוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ,ומבלי שדבר זה
יגרע מזכויותיה של המועצה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.
ד .היה והערבות תחולט על ידי המועצה וההסכם לא יבוטל ,ימציא הספק ערבות חדשה
בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך שלושה ימי עבודה.
ה .החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם ,ידאג הספק מיד עם קבלת ההודעה על
הארכת ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת ובתוספת 90
ימים מיום סיום התקופה המוארכת או לחלופין להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית חדשה
בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת ובתוספת  90ימים מיום סיום
התקופה המוארכת ,בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם ,מאת מוסד בנקאי שהמועצה
אישרה מראש לעניין זה.
ו .למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הספק מתחייב לדאוג ולוודא ,כי בכל עת במהלך תקופת
ההסכם ותקופת ההארכה (ככל שתהיה) ,תהיה בידי המועצה ערבות תקפה ,בנוסח
המצורף כנספח ג' להסכם.
ז .הוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה ,בשינויים המחויבים לפי
העניין.
 .15אחריות בנזיקין
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א .הספק יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום ,נזק ,הפסד,
אובדן ,ישיר או עקיף ,לגוף או לרכוש ,שייגרם למועצה ,לעובדיה או לצד שלישי כלשהו,
בגין כל מעשה או מחדל של הספק ,מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו או כל מי
מטעמו .הספק פוטר את המועצה מאחריות כלשהי בגין כל תשלום ,הפסד או אובדן כאמור
לעיל.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם ,כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר
לעובדי הספק ו/או לקבלני המשנה מטעם הספק והמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או
פיצוי כלשהו בגין עבודתם ,והספק ישפה את המועצה בגין כל תשלום ,הוצאה ו/או נזק
שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי הספק ו/או קבלני המשנה מטעם
הספק ,שעילתה קשורה בביצוע השירותים ו/או ההתקשרות נשוא הסכם זה.
ג .הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או
שלוחיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה או נזק שיגרם לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש,
לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט עו"ד .אם תתבע המועצה ו/או עובדיה
ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל ,יהא על הספק
לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או רשות
מוסמכת אחרת לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור .כל סכום שיגיע כאמור לעיל
למועצה מאת הספק יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו על ידי המועצה מהספק עד
תאריך התשלום בפועל.
ד .הספק יהיה אחראי וישפה את המועצה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה
מקצועית של הספק ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.
ה .אחריותו של הספק ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור
לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם ו/או תקופת ההארכה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,הספק יבצע את השירותים פעם נוספת במידה וניתנו שלא כיאות ו/או במידה
ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתן השירותים וכתוצאה מקבלתם ,בעקיפין או
במישרין ,וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים .אין באמור בכדי לחייב את
המועצה לאשר לספק לבצע את השירותים פעם נוספת.
ו .למען הסר ספק ,אחריותו של הספק כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של
כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכח הסכם זה ,לרבות עובדים,
קבלני משנה וכיו"ב.
ז .המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד
הספק בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה ,עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי
ומוחלט לשביעות רצון המועצה.
ח .מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוצהר בזה ומוסכם ,שכל סכום ו/או פיצוי ,אשר יגיעו למועצה
ו/או שעל המועצה יהיה לשאת בהם מחמת שתיתבע על ידי צד ג' ,בגין מעשי ו/או מחדלי
הספק ו/או מועסקיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ,כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד ,תהיה
המועצה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק.
ט .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירותים ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .16ביטוח
מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,הוראות הביטוח
אשר יחולו על הצדדים הינן לכל הפחות בהתאם להוראות נספחי הביטוח המצורפים כנספח
ב' להסכם ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .17סודיות
א .הספק מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע שיגיע אליו בעניינה של
המועצה ,במהלך ההתקשרות ובמהלך מתן השירותים.
 .18כוח אדם
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א .הספק מתחייב להעסיק ו/או להפעיל לצורך מתן השירותים ,על חשבונו ,עובדים ו/או
קבלני משנה מיומנים ,בעלי ניסיון וידע במתן השירותים.
ב .כל העובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני המשנה שיופעלו על ידי הספק במסגרת
מתן השירותים נשוא הסכם זה יהיו עובדים הרשאים על פי דין לעבוד בישראל ובעלי כל
האישורים/ההיתרים/הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים על פי כל דין.
ג .הספק בלבד יהא אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו
וליושרם האישי ויפצה את המועצה ו/או את מקבלי השירותים בגין כל נזק שייגרם להם
כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון ו/או נזק אחר שנגרם בדרך כלשהי על ידי
עובד ו/או ספק משנה מטעם הספק.
ד .המועצה תהא רשאית לדרוש מהספק ,בכל עת ,החלפת כל עובד ו/או ספק משנה מטעם
הספק המספק את השירותים עבור המועצה בעובד ו/או ספק משנה אחר ,אשר לא ימלא
את תפקידו בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להנחיות
המועצה ו/או אשר ייראה לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא ההסכם ,והספק מתחייב
למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי .יודגש ,כי המועצה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לזמן
את העובדים ו/או קבלני המשנה לראיון ,לבחון כשירותם ,ניסיונם ולאשרם בטרם ביצוע
השירותים.
ה .הספק מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו ,על כל המשתמע מכך ,ולמלא אחר
הוראות כל חוקי העבודה ,התקנות ,ההסכמים הקיבוציים ,צווי ההרחבה וכל דין ביחס
לשמירה על זכויותיהם ,על בטיחותם ,בריאותם ורווחתם ,לרבות על הוראות חוק שכר
מינימום (התשמ"ז ,)1987-חוק הגנת השכר (התשי"ח ,)1958-וחוק הביטוח הלאומי
(נוסח משולב) ,התשכ"ח.1968-
 .19אי קיום יחסי עובד מעביד
א .מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות ,כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי הסכם זה וכל יתר
הפעילויות של הספק כמתחייב בהסכם זה אינה יוצרת ולא תיחשב כיוצרת יחסי עובד-
מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי מטעמו ,לרבות קבלני המשנה כאמור בהסכם
זה ,ומוסכם בזאת מפורשות ,כי היחס בין הצדדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד
להסכם זה הינו ספק עצמאי.
ב .הספק מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו ,על פי
כל דין ,הסכם אישי או קיבוצי ,וצווים החלים עליו ועל עובדיו ,ובכלל זאת לשאת בשכרם
ובכל התנאים הסוציאליים להם הם זכאים על פי דין או על פי הסכם ,לרבות ימי חופשה,
דמי הבראה ,תשלום לקופות גמל ,קרנות פנסיה וכיו"ב ,וכן להפריש ולשלם בעד העובדים
את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או על פי הסכם ,לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח
לאומי ,לשלטונות המס ,לקופות פיצויים ,פנסיה ,גמל וכיו"ב.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות ,כי אין לו ולא
יהיו לו או למי מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם המועצה,
לרבות פיצויי פיטורים ,דמי חופשה ,הודעה מוקדמת ,זכויות ותנאים סוציאליים ,הפרשות
לקופות או לקרנות וכדומה ,וכי חתימתו על הסכם זה מהווה ,לכל דבר ועניין ,כתב סילוק
וויתור מלא.
ד .בכל מקרה בו ייקבע ,בפסק דין ,כי על המועצה חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי
העבודה ,בין של שכר ,בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות ,ישיב ,יפצה וישפה הספק
את המועצה ,בגין כל עלות ,הוצאה או פיצויי שיהא על המועצה לשלמם בגין פסק הדין,
וזאת בתוך  7ימים מקבלת דרישת המועצה הראשונה ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
כדין .מוסכם בזאת ,כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לספק כל סכום
שהוא יחויב בו כאמור לעיל.
 .20פיצויים מוסכמים
א .בהתאם למפורט בטבלה המופיעה להלן ,ישלם הספק למועצה פיצויים מוסכמים וקבועים
מראש (בתוספת מע"מ כדין) ,בקרות אחד או יותר מהליקויים המפורטים בטבלה.
המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה לה זכאי הספק ו/או לגבות מהספק פיצויים
מוסכמים ,בכל מקרה בו הספק לא ביצע את השירותים כמתחייב על פי ההסכם ו/או
בהתאם ללוחות הזמנים נשוא ההסכם ו/או בכל מקרה בו הספק לא מילא אחר
התחייבויותיו ,לרבות כמפורט להלן:
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טבלת פיצויים מוסכמים
ההפרה

הפיצוי המוסכם

תקלה באספקת האינטרנט לאתרי המועצה -שלא
טופלה בתוך  4שעות -לתקלה קריטית /משביתה*

העלות לכל שעת עיכוב בתיקון התקלה מעבר
לנדרש ₪ 100 -לשעה.

תקלה באספקת האינטרנט לאתרי המועצה -שלא
טופלה בתוך 24שעות -לתקלה שאינה קריטית/
משביתה**

העלות לכל יום עיכוב בתיקון התקלה מעבר
לנדרש 500 -ש"ח ליום

אי התקנת רכיב /חומרה /תוכנה /חדשים במועד
לרבות בשלבי הקמת /התקנת המערכת .הספק
הזוכה יידרש לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים
במפרט הטכני ורמת האיכות שיקבעו לפרויקט
בשיתוף עם נציגי המועצה .היה ולא עמד בזמני
ההתקנות ולא השלים את עבודתו בהתאם לזמנים
שנקבעו או באיכות שנקבעה ,יידרש לתקן את
העבודה ויחויב בפיצויים מוסכמים עבור כל יום
עיכוב.

 200ש"ח ליום

אי מתן מענה במועד לגבי כל הוראה במפרט ו/או
בחוזה

 200ש"ח ליום

*תקלה קריטית /משביתה -תקלה באספקת האינטרנט הגורמות להפסקת הפעילות של משרד
או מרכז כלשהו ,בהתאם לקביעת המועצה ו/או מי מטעמה.
**תקלה שאינה קריטית /משביתה -תקלה באספקת האינטרנט הגורמת לשיבוש לא קריטי
של מהלך העבודה ,בהתאם לקביעת המועצה ו/או מי מטעמה.
ב .הצדדים מצהירים ,כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות
ההסכם הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על
ההסכם ,ואולם אין בכך כדי למצות את זכות המועצה לפיצויים בגין הפרה מסוימת מצד
הספק את אחת מהתחייבויותיו ,ובלבד שהמועצה תוכיח שנזקיה בפועל עלו על הסכום
הנקוב כאמור בטבלה שבס"ק א'.
ג .המועצה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תמורה המגיעה לספק ,בכל
זמן שהוא וכן תהא רשאית המועצה לגבותו מהספק בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות
שבידה לשם גביית הפיצויים המוסכמים ,ובמקרה כזה ,יידרש הספק להמציא למועצה
ערבות חדשה על מלוא גובה הסכום הקבוע בסעיף לערבות בהסכם זה ,לפי העניין.
ד .אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע פיצויים עבור
הנזקים שנגרמו לה בפועל או עקב ההפרה או אי הקיום ,או לתבוע ביצוע בעין של ההסכם
או ביטולו או כדי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 .21הפרת ההסכם
הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאית המועצה ו/או המנהל לעשות כל אחת
מהפעולות הבאות:
א .לממש את הערבות שניתנה למועצה כביטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק על פי
הסכם זה בגין תקופת ההסכם ו/או תקופת ההארכה.
ב .לבצע באמצעות ספק/ים אחר/ים את השירותים שהספק חייב בביצועם על פי הסכם זה,
תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו על ידי הספק ,מבלי שיהיה זכאי
לתמורה נוספת ,ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
ג .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ובכלל
זה חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א– ,1970ובכלל זה זכות המועצה
לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או ייגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה
מההפרה.
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ד .אין בסעיף זה על תתי סעיפיו כדי לגרוע משאר הוראות ההסכם ,ובפרט ההוראות
הספציפיות המתייחסות לאפשרות המועצה ,לפי ראות עיניה ,לבצע את השירותים ו/או
חלקם בעצמה ו/או למסור ביצוען לאדם אחר ,על חשבון הספק.
 .22סיום ההסכם
סיום שלא בגין הפרת ההסכם
א .המועצה בלבד תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומכל סיבה שהיא ,לבטל את
ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם ,כולה או חלקה ,לפני מועד תחילת
תקופת ההסכם או במהלך תקופת ההסכם או במהלך תקופת ההארכה ,וזאת בהודעה
מוקדמת של  60ימים (להלן" :הודעת סיום ההסכם").
ב .הספק מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר ,כי ביטול ההסכם ו/או הפסקת ההתקשרות ו/או
הפסקת תקופת ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההסכם לתקופות הארכה נוספות ,הינן
זכויות המוקנות למועצה ,וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן
בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך ,לרבות טענה בדבר הסתמכותו
למתן שירותים למשך כל תקופת ההסכם ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות
ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הספק בקשר עם
השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
ג .דרשה המועצה את ביטול ההסכם ,שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הספק ,יהיה
הספק זכאי לקבל מהמועצה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע
בפועל ,עד לאותו מועד ,וזאת כסעד סופי ,מלא וגמור בגין ביטול ההסכם .מובהר ,כי לא
יהיה בביטול ההסכם בכדי להטיל על המועצה כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות
הספק לביצוע כל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה ,והספק מוותר בזאת וכן יהיה מנוע
ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי לכל פיצוי
ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.
ד .יובהר ,כי בכל מקרה שבו יגיע ההסכם לידי סיום ,הציוד שסופק על ידי הספק למועצה
במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,לרבות המתגים וציוד נלווה ,ככל
שסופקו כאלה ,יישאר בבעלות המועצה .יובהר ,לעניין המתגים ,כי ככל שנרכשו על ידי
המועצה המתגים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ,הרי שהמועצה תשלם
עליהם  60תשלומים ,כמפורט במסגרת נספח ב' למסמכי המכרז.
סיום בגין הפרת ההסכם
ה .מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיפים .22א .22 -ג .לעיל ,המועצה בלבד תהא רשאית
להביא הסכם זה לסיומו בכל מקרה בו הפר הספק את ההסכם ,הפרה שאיננה יסודית,
ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמת של  14יום והספק לא תיקן את ההפרה ,תוך התקופה
כאמור.
ו .מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המועצה על פי הוראות כל דין או הסכם זה ,בקרות אחד
או יותר מן המקרים הבאים ,תהא המועצה רשאית לבטל ,לאלתר ,הסכם זה:
 .1הוגשה כנגד הספק בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס
נכסים זמני או קבוע ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול
במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך  30יום ממועד הגשתה.
 .2הספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שנפתח נגדו הליך
הוצאה לפועל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו
כולם או חלקם ,נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו
בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו
כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר
איתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג–.1983
 .3הוטל עיקול על רכוש הספק ,כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי
הרכוש כאמור ,באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים (כולם
או חלקם) ,והעיקולים כאמור לא בוטלו בתוך  30ימים ממועד נקיטתם.
 .4הספק הסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר.
 .5הספק מסתלק מביצוע ההסכם ,להנחת דעתה של המועצה.
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 .6הספק אינו מספק את השירותים המבוקשים או חלקם או מפסיק את מהלך
אספקתם או שהוא אינו מספקם לפי לוחות הזמנים שנקבעו ואושרו על ידי
המועצה ואינו מציית להוראה בכתב מהמועצה להתחיל או להמשיך באספקת
השירותים בקצב הדרוש ו/או לפי לוחות הזמנים או כאשר הספק ו/או מי
מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את
ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המועצה תוך הזמן שננקב בהתראה
או כאשר המועצה התרתה בספק ו/או מי מטעמו כי השירותים המבוצעים על
ידו ,כולם או מקצתם ,אינם לשביעות רצונה והוא לא נקט מייד עם קבלת
התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירותים.
 .7כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שהספק מתרשל בזדון בביצוע
השירותים.
 .8כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה ,שהספק או אדם אחר בשמו ,נתן
או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה
להסכם או כל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
 .9הספק אינו ממלא את הוראות המועצה ולא נענה לדרישותיה תוך זמן סביר
ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.
 .10נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי
מניותיו ו/או מנהליו.
 .11התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה
נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה היה בה כדי
להשפיע על ההתקשרות עם הספק.
 .12התברר כי הספק מסר למועצה הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת
תפקידו.
 .13הספק חדל מלהחזיק באישורים/היתרים/רישיונות הנדרשים על פי כל דין
לשם ביצוע השירותים.
 .14הספק הפר סעיף מסעיפי ההסכם הבאים ,הנחשבים כהוראות יסודיות3- :
.18-20 ,12-16 ,10
ז .מבלי לגרוע משאר הוראות הסכם זה ,ביטלה המועצה את ההסכם בהתאם להוראות סעיף
זה ,רשאית המועצה ,מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין ,להמשיך את
ביצוע השירותים בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ח .מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בהתאם
להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
ט .השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה
בהסכם זה וביטלה את ההסכם ,כולו או מקצתו או הפסיקה את ביצועו ,כולו או מקצתו,
לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים
שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.
 .23שונות
א .כל פעולה שהספק התחייב לבצע והוא לא ביצע ,וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי
ההסכם והוא לא מילאה  -רשאית המועצה לשים ספק אחר תחתיו ולעשותה במקומו ועל
חשבונו ,ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי המועצה ,הדורשת ממנו למלא
את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה .מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מזכויותיה של המועצה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין.
ב .הספק אינו רשאי להסב ,להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי
הסכם זה ,כולן או חלקן ,אלא באישור המועצה ,מראש ובכתב.
ג .התברר למועצה ,כי הספק העביר את ההסכם ,כולו או מקצתו או כל טובת הנאה על פיו
לאחר ללא קבלת הסכמת המועצה בכתב ומראש  -תהא המועצה רשאית לבטל את ההסכם
ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד המועצה בשל כך.
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ד .בכלל זה מתחייב הספק כי לא יעביר  25%ומעלה ממניותיו ו/או מזכויותיו (בין בבת אחת
ובין בחלקים) ,אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של המועצה.
ה .במקרה בו הספק הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ,על הספק להודיע
למועצה בכתב על העברת מניות ו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור ,זאת מיד
כשייוודע על כוונה לעשות כן ,וכן שוב ,מיד בעת ביצוע ההעברה ולמועצה תעמוד הזכות
לבטל את ההתקשרות.
ו .הספק מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או קיזוז ,בכל הקשור להסכם זה.
ז .המועצה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז מהכספים המגיעים או שיגיעו לספק ,מאת המועצה
ו/או מאת גופים אחרים ו/או בגין כל דבר ועניין ,את כל הסכומים אשר ,תידרש או תחויב,
לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או
שיפוי אשר יגיעו למועצה מהספק בהתאם להסכם זה ו/או שעל המועצה לשאת בהם
מחמת שתתבע על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או
קבלני המשנה מטעמו ו/או כל מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע למועצה מאת הספק מכח
הסכם או מקור שהוא .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של המועצה לתבוע את
החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות שהפקיד הספק
בידה.
ח .שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית למועצה על
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,לא ייחשב כיוצר כנגד המועצה מניעות ו/או השתק מחמת
התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק ,ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה
המועצה על זכותה בכתב ובמפורש.
ט .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם על פי כל
דין במקרה של הפרת ההסכם .על אף האמור ,לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או
תביעות מצד הספק בקשר להסכם זה ,בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין
הצדדים.
י .מוסכם בזה ,כי הוראות הסכם זה ,על נספחיו ,משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים,
וכי צד להסכם לא יהיה קשור במצגים ,הבטחות והתחייבויות שנעשו ,אם בכלל ,לפני
חתימת הסכם זה.
יא .כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים

למשנהו לפי כתובתו כאמור ,תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען  72שעות מיום משלוחה כדבר
דואר רשום.

ולראיה באנו על החתום:
ראש המועצה

הספק

גזבר המועצה

שם הספק  _________________________ :ת.ז /.ח.פ__________________________ :.
באמצעות מורשה החתימה :שם _________________ :ת.ז_______________________ :.
כתובת _____________________________ :פלאפון/טלפון____________________ :
כתובת דוא"ל_________________________________________________ :
תאריך________________ :
ההסכם נחתם בנוכחותו של ______________________ :תפקידו___________________:
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נספח א' -מפרט טכני
.1

הגדרות:

מחובר

הכוונה לכל סוג של מבנה לרבות בתים צמודי קרקע,
דירות ,חנויות ,מוסדות המועצה ,בתי כנסת ,גני ילדים,
מקלטים וכד"מ ,הנדרשים לחיבור אינטרנט מהיר

נקודת קצה במחובר

המקום בתוך המחובר בו יותקן הנתב האופטי המתחבר
לסיב האופטי ומספק את השירותים השונים – אינטרנט,
טלפון וטלוויזיה על גבי האינטרנט .המיקום יסוכם עם
בעל הנכס והוא כלול במחיר החודשי

ארון שכונתי

נקודת קצה בה יותקן ציוד אקטיבי בהתאם לסוג
ולשיטת החיבור הנבחרת ( )P2P/GPONהמאגד מספר
סיבים ומשרת אזור מסוים בישוב

רוחב פס/קצה גלישה

מתייחס למהירות הגלישה המיועדת ולקצב העברת
נתונים .התשתית הנדרשת תתמוך במהירות של לפחות 1
גיגה ( 1000מגה) ובהתאמה גם קצב העברת הנתונים

 – FWחומת אש

יחידה המסננת נוזקות ואתרים ,וירוסים ותוכנות כופר
הנדרשת כחלק מהפתרון המוצע .אמצעי אבטחה המגן
על הרשת

local area network – LAN

רשת תקשורת מחשב מקומית /ביתית

סינון אתרים

שירות של ספק האינטרנט המאפשר למשתמשים לדרוש
חסימת אתרים לא ראויים .השירות ניתן ללא תמורה
והוא מחויב על פי חוק .באחריות המשתמש לדרוש
מספק האינטרנט שלו ( )IPSלהפעיל השירות

GIS

 geographic information systemמערכת מידע
גאוגרפית המציגה בשכבות את התשתיות השונות בישוב

ציוד

מתגים וציוד נלווה כמפורט בפרק  5.3לנספח ב' במסמכי
המכרז אשר יסופקו למועצה ואתריה במסגרת המכרז,
ככל שיסופקו.

ציוד לבתי אב ובתי עסק

כל הציוד הנדרש לצורך אספקת שירותי אינטרנט וטלפון
לבתי האב ובתי העסק במועצה במסגרת המכרז;

 .2דרישות כלליות
 2.1הספק הזוכה יפרוס את הסיבים בצנרת הקיימת או בצנרת חדשה שתסופק על ידו לאחר
שהגיש תוכנית חיבורים עם נציגי המועצה ובכפוף לתב"ע מאושרת ,הכל על חשבונו של
הספק.
 2.2הציוד המוצע על ידי הספק הזוכה ,יאושר קודם לאספקתו ע"י מנהל המועצה ו/או מי
מטעמו.
 2.3המציע יציג במסגרת הצעתו את פתרון הארכיטקטורה ותכנון הרשת קודם לפריסתה
להתייחסות המועצה ולאישורה.
 2.4הציוד שיותקן אצל כל מחובר בנקודת הקצה ובאתרי הביניים יקבל אישור של המועצה.
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 2.5התושבים המעוניינים להצטרף לפרויקט התקנת הסיבים האופטיים ואספקת שירותי
אינטרנט ירשמו מבעוד מועד אצל הספק הזוכה (כאשר הספק יעביר דיווח בדבר הרישום
למנהל מטעם המועצה ו/או מי מטעמו) ,והספק הזוכה יפרוס את התשתית ויחבר את כל
המשתמשים הרשומים לפי שכונות תוך פרק זמן שלא יעלה על  6חודשים מיום חתימת
החוזה על ידי המועצה .יובהר ,כי ברשות המועצה בלבד להאריך את פרק הזמן הנ"ל,
הכל כמפורט בסעיף  5להלן (אבני הדרך).
 2.6ההתקנה בבית המשתמש תעשה בצורה מקצועית ומיקום הנתב יקבע בתיאום עם בעל
הנכס.
 2.7הציוד שיותקן בנקודת הקצה במוקד יאושר ע"י המנהל מטעם המועצה קודם להתקנתו.
 2.8הפתרון המוצע יתמוך בהעברת  IPT,IPTV,DATAעל סיב בודד.
 2.9הציוד שיותקן בבתי האב ובתי העסק ו/או בארונות התקשורת הסמוכים להם יישאר
רכוש הספק .יובהר ,למען הסר ספק ,כי הציוד שיסופק למועצה ,כהגדרתו במפרט זה,
יישאר בבעלות המועצה בתום תקופת ההתקשרות.
 2.10הספק הזוכה יבצע סקר שביעות רצון אצל המשתמשים לפחות פעם בשנה ויפרסם את
תוצאותיו לציבור הרחב.
 2.11הפתרון המוצע יהיה מנוהל ומאובטח ויכלול אפשרות לסינון אתרים לרבות סינון פוגעני
באינטרנט ,כהגדרתו לעיל .הפתרון יכלול שירותי ( FWכהגדרתו במפרט הטכני) עם
 UTMמלא (אפשר ברמת החווה באתר המציע).
 2.12משתמשים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לקבל כתובת  IPחוקית קבועה בתוספת תשלום.
 2.13באחריות הספק הזוכה לוודא כי רוחב הפס הנכנס למועצה מספק את רוחבי הפס
שהתחייבה למשתמשי הקצה ,כהגדרתם במפרט הטכני הנ"ל.
 .3מצב קיים
 3.1עלויות התקשורת של המועצה כיום  ₪ 20,000 -לשנה.
 3.2לידיעה בלבד ,ספקי התקשורת של המועצה כיום:
 3.2.1מרכזייה בבניין המועצה -נט-קור.
 3.2.2קווי תקשורת -בזק והוט.
 3.2.3ספק אינטרנט -בזק בינלאומי.
 3.2.4תקשורת מטרו.
 .4תצורת הפריסה:
 4.1אתרי המועצה יחוברו לסיבים אופטיים בשתי טבעות:
 4.1.1טבעת באתר הראשי.
 4.1.2טבעת באתר ה .DR
 4.2להלן רשימת אתרי המועצה שיחוברו לתשתית האופטית:1
 4.2.1מבנה המועצה
 4.2.2מרכז הפעלה
 4.2.3חברה כלכלית

1

יובהר ,כי רשימת האתרים בסעיף זה אינה סופית והמנהל מטעם המועצה יהא רשאי להוסיף ו/או להפחית אתרים

מרשימה זו ,ואין בכך בכדי לשנות ממחיר ההצעה בו נקב המציע הזוכה במסגרת הצעתו.
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4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15

שירות פסיכולוגי חינוכי
היחידה לקידום נוער
הספרייה
מועדונית
יחידת הנוער
ניקיון והסעות
חינוך מיוחד ובטיחות בדרכים
ביקור סדיר
מרכז טיפולי
גני ילדים
מועדון ותיקים
מזכירויות בתי הספר:
 4.2.15.1אור תורה;
 4.2.15.2נוף ילדות;
 4.2.15.3ניצנים;
 4.2.15.4רבין  -חטיבת ביניים;
 4.2.15.5רבין  -בית החינוך;
 4.2.15.6בית ספר "שלנו";

 4.3להלן איור המצב הנדרש:
אתר ראשי:
מבנה המועצה

סיב
אופטי

אתר :DR
מרכז הפעלה

סיב
אופ

מועדון
ותיקים

היחידה
לקידום נוער
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 4.4בתי האב ועסקים במועצה יחוברו לרשת האינטרנט באמצעות סיבים אופטיים אשר יפרסו
בצנרת בזק קיימת .כאמור לעיל ,באחריותו הבלעדית של הספק לאפשר את הפעלת
השירותים כאמור ,לרבות כל התקשרות ו/או אישורים הנדרשים לספק לשם כך מול בזק
ו/או הוט ו/או משרד התקשורת ו/או כל גוף או רשות אחרים ,ככל שנדרש בקשר לשימוש
בתשתיות פיסיות קיימות ו/או הנחת תשתית חדשה בכל דבר ועניין אחרים .הספק יישא
לבדו בכל העלויות הכרוכות באמור לעיל .באתרים בהם לא קיימת צנרת יידרש הקבלן לבצע
חפירה/ות לטובת הנחת צנרת ,במסגרת ההסכם ,הכל על חשבונו של הספק כאמור לעיל.
.5
5.1
5.2
5.3
5.4

אבני דרך לפרויקט ולוח הזמנים:
בשלב הראשון יידרש הספק להגיש תכנית לאישור המועצה .התוכנית תכלול את אופן חיבור
אתרי המועצה לרשת הסיבים .הגשת התוכנית בתוך  30ימי עבודה.
תכנית העבודה לבתי אב ועסקים תכלול תכנון של הסדרי תנועה זמניים על חשבון הספק וכן
הגשת תכנון לבדיקה ואישור המועצה והמשטרה.
פרק הזמן לחיבור בתי האב ,העסקים ואתרי המועצה לרשת האינטרנט לרבות הנחת תשתית
צנרת ופריסת הסיבים האופטיים ,לא ימשך מעבר ל 6-חודשים מיום חתימת החוזה.
אין לסטות מהמועדים המפורטים לעיל ,אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.

הריני מאשר את דרישות המפרט הטכני.
חתימת המציע (באמצעות מורשה החתימה מטעמו)___________________:
תאריך.______________ :

49

נספח ב' -הוראות ביטוח וטופס אישור קיום ביטוחים
.1

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי ההסכם או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים על
חשבון הספק לפחות את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין
(להלן" :ביטוחי הספק"):
א.

ביטוח עבודות קבלניות בהקמה:
א( )1הביטוח ייערך  30יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד הצפוי
לקבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הספק לאתר ,המוקדם מבין
המועדים ,ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירה מלאה של העבודות ו/או תקופת
התחזוקה ו/או תקופת ההרצה ,לפי המאוחר מביניהם.
א( )2הביטוח ייערך על שם הספק ,המועצה ,וקבלני משנה מכל דרגה.
א( )3הביטוח יכלול בנוסף תקופת תחזוקה בת  24חודשים ,שתכסה אובדן או נזק
לעבודות ,הנובע מביצוע עבודות התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות
הספק  ,ו/או אבדן או נזק לעבודות ,שאירע בתקופת התחזוקה והתהווה בתקופת
העבודות ואובדן או נזק לעבודות.
א( ) 4היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות בהקמה
" -ביט".

ב.

ביטוח אחריות מוצר/מקצועית:
ב( )1הביטוח ייערך ממועד תחילת העבודות ,ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה
להיות מוטלת על הספק אחריות על פי דין בקשר עם העבודות.
ב( ) 2הביטוח יכסה את אחריות הספק החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה
בגין אבדן ו/או בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים
מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל למועצה ולעובדיה ולמי מטעמה כתוצאה מהפרת חובה מקצועית
שמקורה במעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה המהווים הפרת חובה
מקצועית במהלך ו/או בקשר עם העבודות מצד הספק ו/או הבאים מטעמו שאירעו
לאחר המועד למפרע  /הרטרואקטיבי ,וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מאישור
הביטוח.
ב( )3הביטוח יורחב לכלול את המועצה כמבוטחת נוספת ויכסה את אחריות
הרשות המזמינה בגין ו/או בקשר אחריות שעשויה להיות מוטלת על המועצה בגין
ו/או בקשר עם הפרת חובה של הספק ו/או הבאים מטעמו בקשר עם העבודות,
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה.
ב( )4הביטוח יכלול סעיף "אחריות צולבת" אולם הביטוח אינו מכסה את אחריות
המועצה כלפי הספק.
ב( )5הביטוח יכלול מועד למפרע  /תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות,
לכל הפחות.
ב( )6הספק מתחייב כי ביטוח אחריות מוצר/מקצועית ייערך גם בתום ביצוע
העבודות ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על הספק אחריות על
פי דין בקשר עם העבודות.

ג.

ביטוח כלי רכב -הספק יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש
במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות
שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות
בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות
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שלא יפחת מ ,₪ 600,000-וכן לנזקי גוף שאינם ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב
חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד.
למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים,
מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה
יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-
 ₪ 2,000,000למקרה.
.2

ביטוחי הספק יכללו את הסעיפים כדלקמן:
א.

שם "המבוטח" – הספק ו/או המועצה.

ב.

"המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :המועצה המקומית תל מונד ו/או חברות בנות
ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.

ג.

הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי המועצה ובלבד שהוויתור
כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ד.

הוראה לפיה ביטוחי הספק אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם
רשלנות רבתי ,ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות
המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – .1981

ה.

הוראה לפיה ביטוחי הספק ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המועצה ו/או
חברות בנות ועובדים של הנ"ל וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר
שיתוף ביטוחי הנ"ל.

ו.

הפוליסות יכללו הוראה כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא
יפגע בזכויות המועצה על פי הפוליסות.

ז.

על הספק להמציא לידי המועצה לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות ובכל מקרה
טרם כניסת הספק לאתר את אישור עריכת ביטוחי הספק.
הספק מתחייב להמציא לידי המועצה את טופס האישור על קיום ביטוח אחריות
מוצר/מקצועית חתום כדין גם למשך  7שנים נוספות לאחר סיום העבודות ,וזאת
מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד הרשות המזמינה.

.3

אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הספק ו/או בעריכת השינויים
כאמור לעיל ,כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הספק לדרישות נספח זה ,ואין בהם
כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או מי מטעמה או לצמצם את אחריות הספק על
פי ההסכם או על פי כל דין.

.4

למועצה תהא הזכות ,אך ל א החובה ,לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות
ביטוחי הספק ,שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון,
התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על
פי נספח זה.
בכל מקרה ,אין למועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי
ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא ,המוטלת על הספק על פי נספח זה ו/או על פי מסמכי ההתקשרות ו/או על פי הדין,
וזאת בין אם המועצה דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם המועצה
בדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הספק ובין אם לאו.

.5

מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות המפורטים באישור הביטוח ו/או במסמכי
ההתקשרות ,הנה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק
ממלוא חבותו על פי ההסכם ו/או על פי דין .לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי
המועצה ו/או כלפי מי מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל
טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי הספק.
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.6

על הספק האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי
הספק .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרשות המזמינה מכל סכום שיגיע לספק
על פי ההסכם.

.7

במשך כל תקופות ביטוחי הספק כנדרש במסמכי ההתקשרות על הספק לפעול כדלקמן:
לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הספק; להאריך את ביטוחי
הספק מדי פעם בפעם לפי הצורך; להודיע מיד בכתב למבטח ולמועצה ,על קרות אובדן או
נזק ו/או פגיעה בקשר עם העבודות ו/או לעבודות ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים,
ולשתף פעולה עם המבטח והמועצה לשם בירור האובדן או הנזק ,שמירה ומימוש של
זכויות הרשות המזמינה על פי ביטוחי הספק ,לקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי הספק,
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,המלצות הסקר החיתומי ואת תנאי המיגון בקשר עם
ביטוח העבודות הקבלניות ,לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות ו/או
הגורמים המתאימים ,את המיקום המדויק ,בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר,
צינורות ,כבלים וכל מתקן אחר שהוא.

.8

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הספק ,בהמצאתם או בשינויים כדי להוות
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או מי מטעמה
או לצמצם את אחריות הספק על-פי הסכם זה או על פי כל דין.

.9

על הספק מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו למועצה ו/או לבאים
מטעמה ו/או לספק ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי הספק על ידי
הספק ו/או הבאים מטעם הספק.

.10

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק או לערוך ביטוחים נוספים
או משלימים לביטוחי הספק ,על הספק להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך על
חשבון הספק את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל ,ולהחיל על הביטוח הנוסף או
המשלים את ההוראות כאמור לעיל.

.11

על הספק לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הספק ו/או קבלני
המשנה ו/או עובדי ומנהלי קבלני המשנה.

.12

במידה ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה בקשר עם העבודות ,על הספק לוודא כתנאי
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם ,לרבות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,ביטוחי הרכב והצמ"ה המפורטים לעיל .למען הסר ספק ,האחריות
הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הספק.

.13

מובהר ומוצהר בזאת ,כי על הרשות המזמינה לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הספק ו/או מי מטעם הספק ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,כלי עבודה ,מתקני עזר ,כלי רכב וציוד מכני הנדסי לאתר ו/או
המשמש לעבודות ,ו/או לנזק תוצאתי מכל סוג הנובע מכך ו/או בקשר עם ההתקשרות ו/או
לנזק אשר לספק הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכב ,הצמ"ה והביטוחים הנוספים
ו/או המשלימים שנערכו בידי הספק כאמור לעיל ,או שלספק הייתה הזכות לשיפוי בגינם
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה במסגרת ביטוחי ביטוחי הרכב ,הצמ"ה והביטוחים
הנוספים ו/או המשלימים האמורים ,ולספק לא תהא כל טענה או דרישה כלפי מי
מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בזדון .על הספק לשפות את המועצה בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי הרשות המזמינה
בקשר עם האמור בסעיף זה.

.14

ככל וביטוחי הספק לא יערכו במלואם בידי הספק ו/או כנדרש במסמכי ההתקשרות,
למועצה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לערוך את ביטוחי הספק ,לשלם את דמי הביטוח,
ולנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא או לגבות את דמי הביטוח
האמורים מהספק בכל דרך אחרת.

.15

על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק
אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
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.16

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,הספק מתחייב כי
במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם העבודה הקבלנית ,יוודא כתנאי לתחילת
העסקתם ,כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר ספק ,האחריות
הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הספק.

.17

על הספק והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם הגנה על
העבודות וסביבתן וכן לשם מניעת פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או
גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודה הקבלנית ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הספק למלא אחר כל
דרישות המועצה בקשר לנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל הוראות
החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו
לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו
ושלוחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה הקבלנית זכאים לכל הזכויות שעל
פי החוקים הנ"ל.

.19

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל,
אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה יסודית של
ההסכם ,אלא אם חלפו  10ימים ממועד בקשת המועצה בכתב להמצאת אישור קיום
הביטוחים כאמור ,ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידיה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש
במסמכי ההתקשרות  ,מהווה תנאי לביצוע התחייבויות הספק בהתאם לעניין.
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אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

תאריך הנפקת האישור
()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח
יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור

המבוטח

שם
המועצה המקומית תל מונד

שם
למלא ו/או קבלנים
ו/או קבלני משנה
ו/או המזמין
ת.ז/.ח.פ.

מען
רחוב הדקל ,תל מונד

מען

ת.ז/.ח.פ.

כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

כל הסיכונים
עבודות
קבלניות

מספר
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

נוסח הפוליסה
מען הנכס
המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות
מכרז לפריסת
סיבים אופטיים
ואספקת שירותי
תקשורת
ברחבי המועצה
המקומית תל
מונד

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מטבע

סכום

שווי מלא של
העבודה -
למלא

₪

הרחבות:

גניבה ופריצה  +זדון
רכוש עליו
עובדים/רכוש סמוך/
רכוש קיים
רכוש בהעברה ו/או
מחוץ לאתר
פינוי הריסות
תקופת תחזוקה
מורחבת 24 -חודשים
חומרים מסופקים
ע"י המזמין
ציוד ,כלי עבודה
ומבני עזר של הקבלן
תקופת הרצה4 -
שבועות
נזק ישיר מתכנון
לקוי ועבודה לקויה
נזק עקיף מתכנון
לקוי ועבודה לקויה
הוצאות אדריכלים,
מהנדסים ויועצים
אחרים
הוצאות דרישת
רשויות
פרעות ושביתות

מלוא סכום
הביטוח
 15%מערך
העבודה
 10%מערך
העבודה
 15%מערך
העבודה
במלוא ערכם

השתתפות
עצמית
סכום

מטבע

כיסויים נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'
 -309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 -312כיסוי בגין נזק
שנגרם מצמ"ה
 -313נזקי טבע
-314כיסוי גניבה ,פריצה
ושוד
 -316כיסוי רעידת אדמה
 - 317מבוטח נוסף –
אחר -קבלנים ו/או קבלני
משנה ו/או מפקח
 -318מבוטח נוסף מבקש
האישור
- 324מוטב לתגמולי
ביטוח  -מבקש האישור
 -328ראשוניות

₪

 10%משווי
העבודות
מלוא סכום
הביטוח
 10%משווי
העבודות

₪

200,000

הוצאות החשת נזק

200,000

הוצאות תיקון זמני

200,000

₪
₪
₪

צד ג'

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין

₪

₪

הרחבות:
זיהום תאונתי
הרעלה
נזקי גוף מרכב שאין
חובה לבטחו
מכשירי הרמה
עבודה בגובה

מעמד מבקש האישור

8,000,0000

נזק לפריטים תת
קרקעיים (עקיף)

 25%מגבול
האחריות

₪

החלשת משען ו/או
רעידות

 25%מגבול
האחריות

₪
₪

2,000,000
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 -302אחריות צולבת
 -304הרחב שיפוי
 -307קבלנים וקבלני
משנה
 -309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
-312כיסוי בגין נזק
שנגרם מצמ"ה
 -315כיסוי לתביעות
מל"ל
 - 317מבוטח נוסף –
אחר -קבלנים ו/או קבלני
משנה ו/או מפקח
הפרוייקט

כיסויים
כיסוי עודף מעבר
לגבול האחריות
התקני של ביטוח
רכב מנועי צד-שלישי
רכוש

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

 318מבוטח נוסף מבקש
האישור
 -321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח
(מבקש האישור)
 -322מבקש האישור
מוגדר כצד ג'
 -328ראשוניות
 -329רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד ג
 -304הרחב שיפוי
 -307קבלנים וקבלני
משנה
 -309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 -317מבוטח נוסף –
קבלנים ו/או קבלני משנה
ו/או מפקח הפרוייקט
 -318מבוטח נוסף מבקש
האישור
 -319מבוטח נוסף היה
וייחשב כמעבידם של מי
מעובדי המבוטח
 -328ראשוניות

אחר
ביטול רשלנות
רבתי/חמורה
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
 – 009בנייה -עבודות קבלניות
 – 069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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(תאריך הנפקת האישור)______/__/

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

שם
המועצה המקומית תל מונד

שם
למלא

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען
רחוב הדקל ,תל מונד

מען

סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

אחריות
מוצר/
מקצועית

ביט
(אחריות
מוצר)

חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר :פריסת סיבים
אופטיים ואספקת
שירותי תקשורת

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר:

גבול האחריות /
סכום ביטוח
סכום

תאריך
רטרואקטיבי:

מעמד מבקש האישור*

מטבע

₪ 4,000,000

________

(מוקדם ממועד
חתימת החוזה)

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 301אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 303דיבה והשמצה
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח (מבקש האישור)
 326פגיעה בפרטיות
 327עיכוב/שיהוי
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי –  6חודשים

אחר
ביטול חריג
רשלנות
רבתי
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 – 009בנייה -עבודות קבלניות
 069קבלן עבודות אזרחיות לרבות תשתיות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ג' -כתב ערבות בנקאית
(ערבות ביצוע)
לכבוד
מועצה מקומית תל-מונד
(להלן – המועצה )
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

על -פי בקשת _____________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ( _______________ .להלן – הנערב)  ,אנו ערבים בזאת
באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה השירותים נשוא מכרז פומבי מספר 4/2021
לפריסת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת רחבי המועצה ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב
עד לסכום כולל של ( ₪ 20,000במילים –עשרים אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן
(כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) בין
המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות (להלן – סכום
הערבות).
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום
הערבות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )7ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה  ,וזאת ללא כל תנאי
ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ (כולל).
תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק ,בלא
צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופות נוספות של שנים-עשר ( )12חודשים נוספים (כל אחת מהן) מהמועד הנקוב
בסעיף  5דלעיל ,ולנו לא תהא כל אפשרות להתנגד להארכה הנ"ל.
כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  5לעיל ו/או
לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף  6דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 .8ערבות זו הינה אוטונומית ,בלתי חוזרת ,בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 .9ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק

*יש לנקוב בתוספת  90ימים מיום סיום תקופת ההסכם.
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