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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו1או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות
מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,/3כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,3:22-/5:22 :תמורת סך של  ,₪ 422אשר לא יוחזר.
לא יתקיים כנס מציעים.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''4102/5
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום  0014102/5בשעה ( /0:22להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של עשרת אלפים ( )₪ /2,222ש"ח
שתהיה בתוקף עד ליום  1/13102/5וכמפורט בתנאי המכרז.
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

דרור אלוני,
ראש המועצה
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ומסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 ./רקע כללי
 ././המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות מסגרת להספקה,
התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית.
 ./.0מציע שהצעתו תתקבל כהצעה הזוכה יהיה מחויב להתחיל התחייבויותיו בביצוע העבודה תוך חמישה ()4
ימים מיום החתימה על ההסכם ובהתאם לנדרש במפרט ובמסמכי מכרז זה.
 ./.1פירוט הפריטים והשירותים הנלווים הנדרשים על פי מכרז זה מפורטים במסמך ב' -מפרט המכרז .יודגש
כי המציע מתחייב לספק את כל הפריטים והשירותים הנלווים המופיעים במסמכי מכרז זה.
 ./.5תשומת לב המציעים מופנית למפרט הטכני במסמך ב ,14המפרט את הדרישות מהפריטים .על המציע
לתאר את הפריטים הנותנים מענה מלא לדרישות המופיעות במפרט ,כדוגמת מפרטי יצרן .למועצה שמור
שיקול הדעת הבלעדי לקבוע באם הפריט שהוצע עומד בדרישות המפרט או לא .פריט שלא יעמוד בתנאי
המפרט עלול להביא לפסילּות ההצעה.
 ./.4יובהר כי למועצה שמורה הזכות להזמין את כלל המוצרים והשירותים הנלווים או חלקם ,המופיעים
בכתב הכמויות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה .למציע לא תהא לי כל טענה ו1או תביעה
ו1או דרישה במקרה של שינוי ו1או ביטול ביצוע חלק מהשירותים הנלווים ו1או הזמנת חלק מהמוצרים,
מכל סיבה שהיא.
 ./.5ביטוח:
 ./.5./המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז זה.
 ./.5.0מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה במכרז זה יידרש להמציא למועצה אישור מחברת ביטוח כי
לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה וזאת בתוך מספר הימים הנקוב במכרז.
 ./.5.1מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו
עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת
הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 ./.5.5למען הסר ספק מובהר בזאת:
 ./.5.5./מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו1או חברת ביטוח מסרבת להתאים את
כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו1או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המעצה
לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 ./.5.5.0מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה תוך מספר
הימים הנקוב במכרז ,שמורה למועצה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות
שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך
חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע
בהתחייבות זו כלפיה.
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 ./.3תקופת ההתקשרות:
 ./.3./ההתקשרות בין המועצה לזוכה תהיה לתקופה בת שלושים וששה ( )15חודשים שתחילתה מיום
חתימת ההסכם.
 ./.3.0המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך הסכם זה ,בכל פעם לתקופות נוספות.
כל הארכה כאמור לעיל ,תעשה בהודעה בכתב ומראש .מכל מקום ,תקופת ההתקשרות לא תעלה
על חמש ( )4שנים.
 ./.3.1על אף האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של שלושים
( )12יום למציע הזוכה ,ולא תהא לו כל טענה ו1או תביעה בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו
לקבל את התמורה בגין הזמנות העבודה שנמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור ,ובכפוף לביצוע
העבודה על פי הזמנות אלו ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם.
 .0הגדרות
המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.
במכרז ובהסכם המפורט בו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו.
"המזמין4המועצה"
קב"ט המועצה או ממלא מקומו ,או מי שימונה על ידי גזבר ומזכיר המועצה.
"הממונה4המפקח"
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו,
"הספק4הקבלן"
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
"ספק4קבלן משנה" ספק 1קבלן אשר מספק שירותים לספק1הקבלן הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות
במכרז זה.
"ספק4קבלן אחר"
"התמורה"
"המדד"
"מסמכי המכרז"

"ההסכם4החוזה"
"חג"

ספק 1קבלן אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים של אי עמידת הספק הזוכה בדרישות
המפרט.
המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השירותים.
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
לעניין מכרז זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,לרבות מסמך זה על
נספחיו ,ההסכם ,שאלות  1פניות המציעים ,התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל
על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו1או נשלח  1פורסם על ידו.
הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.
 0ימי ראש השנה ,יום כפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח,
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.

אמצעי  1אביזר השייך למערכת הקשר ,הנדרש במכרז זה וכמפורט במפרט הטכני (להלן
"ציוד4מוצר4פריט"
גם "מערכת קשר").
השירותים הנדרשים למועצה בנוסף להספקת המוצרים המופיעים במפרט הטכני.
"שירותים נלווים"
"השירותים4העבודות" מכלול הפעולות אותן מחויב הספק לבצע במסגרת מכרז זה לצורך הספקת הנדרש
כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו (להלן גם "העבודה" או "העבודות").
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מוצר התואם בצורתו ,מאפייניו ,תכונותיו ,תפקודיו ואופן תפעולו את אלו של המוצר
הנדרש במכרז זה.

"תקלה חוזרת"

תקלה שתוקנה וחזרה על עצמה במועד השימוש הבא על ידי המועצה ו1או בתוך עשרה
( )/2ימי עבודה ממועד התיקון ,המאוחר מבין השניים או כל תקלה שתקבע המועצה או
מי מטעמה כי היא כזו.

"מסירה"

תהליך בו מוכיח הספק לממונה כי כל המוזמן סופק ,הותקן ופועל כנדרש ,מדריך אותו
באופן השימוש בכל המסופק ומקבל את אישורו לכך בכתב.

 .1תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע המסוגל לספק את כל השירותים המופיעים במסמכי המכרז והעומד בכל
התנאים הבאים ,במצטבר:
 .1./זהות המציע -מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין
בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף
בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .1.0ותק -המציע בעל וותק של לפחות חמש ( )4שנים בחמש השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז,
במתן שירותים כעסק פעיל בתחום הספקת ,התקנת ואחזקת מערכות קשר אלחוטיות.
.1.0./להוכחת עמידתו בתאי זה ,יחתום המציע על התצהיר המצורף בנספח ד.24
 .1.1ניסיון-המציע בעל ניסיון מוכח בהספקה של לפחות שלוש ( )1מערכות קשר אלחוטיות לשלושה ( )1גופים
מוסדיים1חברות1רשויות מקומיות ,במהלך השנים  ,02/1 ,02/0 ,02// ,02/2שכללו ,כל אחת מהן:
 .1.1./עשרים ( )02מכשירי קשר נישאים.
.1.1.0חמישה ( )4מכשירי קשר ניידים.
.1.1.1ממסר דיגיטלי אחד (.)/
 .1.1.5הספקת שירות תיקונים למכשירי קשר נישאים ,מכשירי קשר ניידים וממסרים דיגיטליים ,במשך
שנה אחת לפחות במהלך השנים .02/1 ,02/0 ,02// ,02/2
.1.1.4התקנה של אנטנה אחת לפחות על גבי תורן.
 .1.1.5להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו רשימת לקוחות ועבודות קודמות שביצע ,הכוללת
את שם הלקוח ,מהות העבודות שבוצעו ,היקפן ומועדיהן ,שם איש קשר ומספר טלפון ,ע"ג טבלה
א' בנספח ד .24לטבלה ניתן לצרף אישורים לגבי פרוט העבודות ,היקפן ,מועד ביצוען והמלצות.
 .1.1.3לרשות המציע עומד מוקד שירות ותמיכה טלפונית המעניק שירותי תמיכה טלפונית עשרים וארבע
( )05שעות ביממה ,שבעה ( )3ימים בשבוע
 .1.1.3להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע את פרטי המוקד ע"ג טבלה ב' בנספח ד.24
 .1.1.1לרשות המציע עומדים שלושה ( )1טכנאי חוץ לפחות בעלי ותק של שנתיים לפחות ותחומי הסמכה
ו1או התמחות בתחום מערכות הקשר המסופקת במסגרת מכרז זה.
 .1.1./2להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע את פרטי טכנאי החוץ בהתאם לטבלה ג' בנספח ד.24
 .1.1.//למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות
המציע ,לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.
חתימה וחותמת המציע
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 .1.1./0למען הסר ספק מובהר בזאת כי צוות הבדיקה של המועצה עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך
קבלת חוות דעת על רמת השירות והאמינות של המציע.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע שיש לגביו ו1או לגבי השירותים שסיפק חוות דעת
שליליות .במקרה של פסילה על ידי חוות דעת שלילית המועצה רשאית לא למסור את שם נותן
חוות הדעת.
 .1.5חוסן כלכלי -על המציע להיות בעל מחזור עסקים מצטבר שלא יפחת ממיליון ש"ח ( ,)₪ /,222,222במהלך
התקופה שבין  /1/102/2ל ,1/1/0102/0 -בהספקת ,התקנת ואחזקת מערכות קשר אלחוטיות כגון :מכשירי
קשר נישאים ,מכשירי קשר ניידים ,ממסר דיגיטלי ,אנטנות ,תרנים להתקנת אנטנות ,רמקול מיקרופון
למכשירים נישאים וערכות שמע סמויות .לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יש לצרף אישור רו"ח
מבקר כנדרש בנספח ד.84
 .1.4המציע מחזיק באישור סחר ואישור מעבדה תקפים של משרד התקשורת הישראלי .לשם הוכחת עמידת
המציע בתנאי זה ,יצרף המציע אישור תקף.
 .1.5ככל שמדובר בעסק טעון רישוי על פי תקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה –  ,/114יצרף
המציע להצעתו העתק מצולם של רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  ,/153 -בתוקף נכון
למועד הגשת ההצעה .ככל שהמציע פטור ,יצרף אישור לכך מהרשות המקומית.
 .1.3ערבות בנקאית :להצעה צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אלו בנספח ד( 14להלן" :ערבות
השתתפות") .הערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה ,בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה בנספח א,14
עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות .הערבות תהא בלתי מותנית ,והמזמין יהא רשאי לחלט את
הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
מובהר בזאת כי המועצה תקבל גם נוסח ערבות השתתפות אחר ,ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי
מותנית ,אשר המוטב בה הינה המועצה ,שם המבקש הנקוב בה הינו המציע ,וכן תוקף הערבות ,סכום
הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה.
 .1.3המציע ,לרבות בעלי השליטה בו ומנהליו ,לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – /133
ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר – כי חלפו שלוש ( )1שנים לפחות
ממועד ההרשעה האחרון ,ולא הורשעו בעבירה של העסקת עובדים זרים.
.1.1

המציע (לרבות מנהליו ,ובחברה פרטית  -בעלי השליטה בה) לא הורשע בנוגע למעשה שההרשעה לגביו
הינה כבחינת עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים האחרונות ממועד הגשת ההצעות למכרז.

 .1./2כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
 .1.//המציע רכש את מסמכי המכרז (יש לצרף להצעה העתק קבלה על שם המציע).
 .1./0המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
 .1./1מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו1או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,
רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
 .1./5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו1או אישורים דקלרטיביים ,בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

עמוד  3מתוך 45

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע
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 .5מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
 .5./תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,/135ע"ג נספח ד.34
 .5.0תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח ד ,/4וחתם עליו כנדרש.
 .5.1תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח ד 54וחתם עליו כנדרש.
 .5.5הצהרות חתומות בפני עורך דין בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות ,על גבי נספח ד 64בשינויים
המחוייבים בו ,דהיינו אם הוא המציע ,מנהל במציע ,או בעל שליטה במציע.
למען הסר ספק יובהר כי המועצה רשאית להביא בעניין שיקוליה את המידע שיובא לידיעתה מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותה זו רשאית המועצה לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור.
הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו4או על מנהליו של תאגיד ו4או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המועצה
תהיה רשאית להפסיק המשך עבודתה עם הזוכה במכרז.
 .5.4תעודת עוסק מורשה.
 .5.5אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
התשל"ו ,/135-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .5.3אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .5.3אם המציע הינו תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .5.3./תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .5.3.0תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לחצי השנה הנוכחית.
 .5.3.1אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח ד.24

 .4הצעת המחיר
 .4./הצעת המחיר תוגש על גבי "הצעת המחיר וכתב כמויות" ,הרצ"ב כמסמך ז'.
 .4.0על המציע להציע מחיר לכל הסעיפים ב"הצעת המחיר וכתב כמויות" ,הרצ"ב כמסמך ז' .ולחתום בכל
מקום שהדבר נדרש על ידי המורשים לכך ובאופן הנדרש.
 .4.1הצעה שלא תכלול מחיר בכל סעיפי כתב הכמויות עלולה להפסל.
 .4.5ההצעה תכלול אך ורק ציוד לו נציגות בארץ המספקת שרותי בית מלאכה לתיקון תקלות ,שרות טכנאים
לביצוע בדיקות ,תיקונים באתר הלקוח ,שרותי הדרכה באתר הלקוח ושרותי תמיכה טלפונית כנדרש
במכרז זה.
 .4.4הצעת המחיר תמולא בדיו בלבד.
 .4.5המחירים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד.
 .4.3מובהר בזאת ,כי המחיר שינקוב המציע בהצעתו יהיה כולל וסופי ויכלול את כל העבודות ,הציוד,
החומרים ,חומרי העזר ,כח האדם ,העמסה ,שינוע ,פריקה ,הרכבה וכל הנדרש להספקה למועצה של כל
הנדרש לה במהלך כל תקופת ההתקשרות כמפורט במסמכי מכרז זה.
 .4.3על המחירים הנקובים בהצעה לא תחול הצמדה מסוג כל שהוא.
 .4.1כל הכמויות הנקובות במסמכי המכרז הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המועצה.
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 .4./2המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין
וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
 .5הגשת הצעות
 .5./רכישת מסמכי המכרז :את חוברת המכרז ,לשם הגשת הצעה ,ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 422אשר לא יוחזרו
בכל מקרה) ,במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה ,במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א,24
(להלן" :טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז").
 .5.0אופן הכנת ההצעה:
 .5.0./את ההצעות למכרז יש להגיש ע"ג החוברת שנרכשה מהמועצה (גם אם תעמיד המועצה לרשות
המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ) .חל איסור לפרק את חוברת המכרז שנרכשה .למועצה
שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה .למרות האמור לעיל ,ומבלי
לגרוע ממנו ,יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל
הנדרש לחתום עליו לפי תנאי המכרז.
 .5.0.0על המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודה ו1או השירותים הנדרשים למועצה במכרז זה.
 .5.0.1על המציע להגיש את הצעתו כשהיא כוללת ,פרט לחוברת המכרז ,גם את כל המסמכים אותם
נדרש לצרף להצעתו למכרז לרבות אישורים ,מפרטים טכניים של כל פריטי ציוד המוצע על ידו
בשפה העברית או בשפה האנגלית בלבד ,וכיוב' כשהם חתומים (חתימה וחותמת) ,וכן לחתום
(חתימה וחותמת) בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז
 .5.0.5את המחיר יש למלא במסמך ז'" -הצעת מחיר וכתב כמויות''.
 .5.0.4על המציע לחתום בחתימה וחותמת:
.5.0.4./

בכל עמוד של חוברת המכרז.

.5.0.4.0

על כל מסמך וכל עמוד של מסמך שיצרף להצעה ,בין אם לפי דרישת המועצה ובין
ביוזמתו ,לרבות על המפרטים.

.5.0.4.1

במקום המיועד לחתימת הספק בהסכם.

 .5.0.5מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.1מועד ואופן הגשת הצעות:
 .5.1./את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תי שא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''4102/5את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד המפורט בהתאמה בנספח א( .24להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז")
 .5.1.0הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא תתקבל.
 .5.1.1הצעה שלא תמסר ידנית (כגון באמצעות משלוח בדואר או בפקס או בדוא"ל) יגרום לפסילת
ההצעה.
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 .5.1.5המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .5.5תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף ע"פ המפורט בנספח א.24
 .3הבהרות ושינויים
 .3./המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו1או לשלוח
לנרשמים שלקחו מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו1או מידע נוסף ו1או דרישות או הוראות נוספות לאלו
הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות
המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .3.0אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו1או אי התאמות ו1או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב למזמין ,במועדים ובדרכי התקשורת
המפורטים בנספח א. 24
 .3.1תשובות יפורסמו באתר המועצה .מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל
כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם .התשובות תישלחנה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי של המועצה בדוא"ל או בפקס.
 .3.5אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  1השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .3.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו1או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את המזמין .בכל מקרה
של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי
ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
.3

הסתייגויות ותיקונים מצד המציע
 .3./בכל מקרה של שינוי ו1או השמטה ו1או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו1או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו1או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .3././לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .3./.0לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .3./.1לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .3./.5לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו1או פרט מהותי בה.
 .3.0ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  3./לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו1או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
 .3.1למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו1או שינויים ו1או תוספות ע"י המציע ,המהווים שינוי
ממסמכי המכרז ו1או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
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.1

קבלני משנה

 .1./מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן על ידי קבלני משנה ,ייעשה אך ורק בכפוף
לאישור המזמין.
 .1.0מובהר בזאת ,כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה שאינם
בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע.
 ./2הוראות שונות
 ./2./למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז1ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי העבודה ונ גזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב
ממרכיבי העבודה.
 ./2.0הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז1ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז ,הכול כמפורט במסמכי המכרז1ההסכם.
 ./2.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו1או הנתונים ו1או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו1או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו1או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו1או פרטים ו1או מצגים אלו.
 ./2.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 .//אופן קביעת הזוכה במכרז
 .//./המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה שלא יהא
בכך כדי לגרום נזק למועצה או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.
 .//.0המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל העבודות נשוא
המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה אפילו אם היא איננה ההצעה
הזולה ביותר ,לפי העניין.
 .//.1המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודות נשוא המכרז על חלקיהן ולמוסרן לבעלי הצעות
שונות כפי שיראה לה ככדאי ביותר בשבילה ,אפילו אם הצעותיהם אינן הנמוכות ביותר ובמסגרת כל הנ"ל
יילקח בחשבון על ידי המועצה הניסיון הקודם של המציעים השונים בהספקת ציוד ו1או שרותים דומים
בעבר.
 .//.5במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות ,תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים
להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת תוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על כך ,ומבניהם תיקבע
ההצעה הזוכה.
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 .//.4בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחומים נשוא מכרז זה ,את ניסיונו הקודם
עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 ./0הודעה לזוכה והתקשרות
 ./0./המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 ./0.0תוך חמישה ( )4ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהמועצה הודיעה עליו לזוכה
בכתב ,ימציא הזוכה למועצה את המסמכים הבאים:
 ./0.0./שלושה ( )1עותקים של ההסכם בחתימת מקור.
 ./0.0.0ערבות ביצוע כנדרש בתנאי המכרז.
 ./0.0.1אישור עריכת ביטוחים (נספח ג )14חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 ./0.0.5כל מסמך אחר שתדרוש המועצה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 ./0.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להציג בפניה את
פוליסות הביטוח הנדרשות במסמכי מכרז זה והוא מתחייב לעשות כן בתוך חמישה ( )4ימי עבודה ממועד
הבקשה.
 ./0.5המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 ./0.4לא חתם הזוכה על ההסכם ו1או לא המציא ערבות הביצוע ו1או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך הזמן
שנדרש– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 ./1הודעה לנדחים
 ./1./המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.
 ./5שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו1או להעבירם לצד ג' כלשהו ו1או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
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נספח א -24טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז
תקופה4יום4שעה

מהות

תקופה לעיון ורכישת מסמכי
המכרז

מיום א' 515102/5

כנס מציעים וסיור קבלנים
הגשת שאלות הבהרה

עד ליום ה'  0515102/5בשעה
/0:22

התייחסות המועצה לשאלות
הבהרה

עד ליום ג' 0115102/5

פרטים נוספים
במשרדי מזכירות המועצה  ,בין
השעות  , 23:22-/5:22בתאום
מראש
בטלפון 09-9506699
עלות רכישה ₪ 422 :שלא יוחזרו
בכל מקרה.
לא מתקיים.
בפקס בלבד:
לפקס04-6334187 :
לאישור קבלת הפקס יש
להתקשר 04-6336070 :שלוחה 3

עד ליום ה'  11454102/בשעה
21:00
 /02יום ממועד הגשת ההצעות
למכרז.

הגשת הצעות
תוקף ההצעה

משך תקופת ההתקשרות

 15חודשים

למועצה שמורה הזכות להאריך
את ההתקשרות לעוד תקופות,
בנות עד שנה אחת כל אחת,
באותם התנאים ובלבד שמשך כל
ההתקשרות לא יעלה על  60חודש.

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין.

נספח א -14טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז
סוג ערבות
ערבות השתתפות
ערבות ביצוע
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נספח א -34טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על ההצעה לעמוד בתנאי הסף והדרישות ,ולכלול את
המסמכים כמפורט בטבלה להלן:
יש1
על פי נספח
תנאי סף1דרישה
סעיף
בחוברת

פרטים אודות הניסיון הנדרש ,לרבות הניסיון בהספקת הציוד והשירותים
הנדרשים ,שרותי המענה הטלפוני ,התחזוקה ואנשי המקצוע ,בהתאם
לקריטריונים המפורטים במכרז
ערבות השתתפות בסך ,בתוקף ובתנאים המפורטים במכרז
תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים
תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
תעודת עוסק מורשה
אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,/135-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד
השומה וממונה אזורי מע"מ.
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית
תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לחצי שנה
הנוכחית.
תאגיד -אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה
הנוכחית.
אישור בדבר איתנות פיננסית (חוסן כלכלי)
הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה
כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת  +קבלה
ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז
מפרטי יצרן (בעברית או אנגלית בלבד) המעידים על עמידת הפריטים המוצעים
בדרישות מכרז זה.

אין

נספח ד/1
נספח ד01
נספח ד11
נספח ד51
נספח ד41
נספח ד51

נספח ד31
נספח ד31
נספח ד11

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין אם
לא.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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מסמך ב' – מפרט המכרז
 ./כללי:
 ././המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה""1המזמין") מעוניינת להתקשר עם ספק להספקה,
התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית.
 ./.0המועצה שוקלת ,ככל שיתעורר הצורך בהמשך ו1או יעמדו לרשותה תקציבים ,להרחיב את ההתקשרות
המהלך השנים  02/4ו 02/5 -עד כדי רכישת כשמונה עשרה ( )/3מכשירי קשר נוספים מסוגים שונים.
 ./.1למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף  /.0הינו בגדר הערכה בלבד ואין באמור לעיל בכדי ליצור
התחייבות מכל סוג שהוא מצד המועצה לכמות פריטים מוזמנת ולהזמנות עתידיות.
 ./.5השירותים הנדרשים למועצה הינם:
 ./.5./הספקה ,ולפי העניין הרכבה1והתקנה ,של מערכת הקשר ,כמפורט במכרז זה.
 ./.5.0שירותי תיקון במסגרת אחריות יצרן בהתאם לדרישות במסמך ב 14במפרט הטכני ,שיינתנו
באמצעות הספק באתר המועצה ,באופן המפורט במסמך ב 24במפרט השירותים הנלווים.
האחריות לפריט ,לתקופה הנדרשת במסמכי מכרז זה ,תהא כלולה במחיר הפריט הנקוב בהצעת
המציע.
 ./.5.1הספקת שרותי מוקד שירות ותמיכה טלפוני לכל פריט ולצוות המועצה ולמחלקת הביטחון למשך
כל תקופת ההתקשרות בכל הקשור בתפעול ,תחזוקת ותיקון מערכת הקשר המסופקת ,כמפורט
במכרז זה.
 ./.5.5הספקת שירותי הדרכה ,ינתנו ע"י הספק לצוות שיקבע ע"י המועצה במהלך כל תקופת
ההתקשרות וזאת לאחר קבלת הזמנת עבודה כדין מהמועצה ולפיה( .המועדים ותכנית ההדרכה
ייקבעו בהזמנת השרות של המועצה).
 ./.5.4הספקת שירותי בדיקה תקופתית של הפריטים המסופקים ,לפי הוראות היצרן ו1או דרישות
המועצה ,כמפורט במכרז זה.
 ./.5.5הספקת שירותי אחזקה מונעת לפריטים המסופקים ,לפי הוראות היצרן ו1או דרישות המועצה,
כמפורט במכרז זה.
 ./.5.3הספקת שירותי תיקון תקלות בפריטים המסופקים ,כמפורט במכרז זה.
 ./.4על המציע לספק את כל השירותים הנדרשים בהתאם למפורט במכרז זה.
 ./.5מועדי הספקת השירותים הנדרשים הם כדלקמן:
 ./.5./השלמת הספקה של כל פריטי מערכת הקשר האלחוטית -לרבות הרכבה והתקנה בתוך שלושים
( )12ימי עבודה מיום העברת ההזמנה לספק.
 ./.5.0שירותי מוקד שירות ותמיכה טלפונית -יסופקו לאורך כל תקופת ההתקשרות החל מיום הזמנת
מערכת הקשר ובהתאם לצרכי המועצה וכנדרש במסמכי המכרז .המתנה למענה טלפוני לא תעלה
על שלוש ( )1דקות והנחייה מקצועית תינתן בתוך שעתיים מהפניה.
 ./.5.1שירותי הדרכה -הדרכה תבוצע לכל פריט על פי דרישת המזמין .ההדרכה תבוצע באתר המועצה
או בכל אתר אחר בהתאם לדרישות המועצה .שרותי ההדרכה יסופקו בתוך חמישה ( )4ימי עבודה
מיום בקשת המועצה לספקה אלא אם כן יקבע הממונה מועד אחר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 ./.5.5שירותי אחזקה ובדיקות תקופתיות ומונעות -יבוצעו לאורך כל תקופת ההתקשרות ובהתאם
להוראות היצרן ו1או דרישות המועצה ,כמפורט במכרז זה.
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 ./.5.4שירותי תיקון תקלות -הספק יבצע תיקונים ו1או יאסוף את הפריט לתיקון בבית מלאכה ,כמפורט
במסמכי מכרז זה.
 ./.3מכלול השירותים הנדרשים למועצה במכרז זה ,מחולקים במפרט לחלקים הבאים:
 ./.3./מפרט השירותים הנלווים  -המפרט את השירותים הנוספים להם זקוקה המועצה (מעבר להספקת
והתקנת מערכת הקשר) ,המפורטים במסמך ב.24
 ./.3.0מפרט טכני  -הכולל את נתוני ומאפייני מערכת הקשר אותם המעוניינת המועצה לרכוש במסגרת
מכרז זה ,המפורטים במסמך ב .14
 ./.3למועצה שמורה הזכות להזמין את כלל הפריטים ו1או השירותים המופיעים בכתב הכמויות או חלקם,
את מלוא הכמות מכל אחד מהם או חלקה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.
 ./.1לכל פריט ממערכת הקשר לו החייב בתקן בהתאם למפרט יצרף המציע אישור בדבר עמידת הפריט בתקן.
כל פריט אחר ,אשר לגביו לא מופיעה דרישת עמידה בתקן במפרט אך חייב בתקן עפ"י חוק או תקינה,
יעמוד בתקן ישראלי או תקן המוכר ע"י מכון התקנים הישראלי .הספק יעביר למועצה ,לבקשתה,
אישורים בדבר עמידת פריטי מערכת הקשר בתקן.
 ././2המציע יצרף להצעתו אישורים של משרד התקשורת הישראלי ,בהתאם לנדרש בנספח  2למפרט.
 ././/המציע יצרף להצעתו אישור בדבר עמידתו בתו איכות  ISO901:2008תקף
 ././0הספק יהיה אחראי לשלמותם ולתקינותם המלאה של כל הפריטים אשר יסופקו על-ידו במסגרת הסכם
זה ,עד למועד מסירה סופית ואישור המזמין בכתב בדבר קבלת הפריטים.
 .0בטיחות
 .0./הספק מצהיר בזה כי ידועות לו כל דרישות החוק הרלוונטיות כולל תקנות הבטיחות החלות על ביצוע
העבודות לסוגיהן הנדרשות לביצוע על ידו במסגרת השירותים לפי מכרז זה.
.0.0
.0.1

.0.5
.0.4

הספק מתחייב לקיים השגחה קפדנית ולוודא כי העובדים והמועסקים מטעמו ימלאו אחר כל הדרישות
הנ"ל.
הספק ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה בגובה .כמו כן ,יחתים הספק את
עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה ,וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן
אישי .בנוסף ,בכל פעם שיוזמן לבצע עבודה עבור המועצה ,הדורשת עבודה בגובה ,יבצע הספק לעובדיו,
טרם תחילת העבודה ,ריענון של נהלי ,הוראות וכללי הבטיחות בעבודה לרבות בעבודה בגובה ,יוודא כי
העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי אותם נהלים ,הוראות וכללים והם מתחייבים לבצע את העבודה
לפיהם ויחתים אותם על מסמך בו הם מאשרים זאת .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בביצוע האמור
בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המלאה לשלום ובטיחות העובדים ,סביבת העבודה
והנמצאים בה או לידה ו1או להטיל אחריות מסוג כל שהוא על המועצה או על מי מטעמה .הספק יאשר
בחתימתו על גבי נספח ד 94את התחייבותו להדרכת עובדיו כאמור.
הממונה ,המועצה ,או נציג מוסמך מטעמה יהיו רשאים להפסיק את מתן השרות בכל מקרה של אי קיום
ו1או חריגה מתנאי הבטיחות.
הספק אחראי באופן בלעדי וחד משמעי לתקינותם של כל הכלים ,הציוד והמכשירים אשר ברשותו ו1או
הוא עושה בהם שימוש לצורך מתן השרות וכן לשימוש נכון ובטיחותי בהם.
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 .1עבודה בצירי תנועה
.1./

.1.0
.1.1
.1.5
.1.4

מדיניות המועצה היא כי ביצוע עבודות בדרכים או בסמיכות להן ,יעשה באופן שלא יסכן את שלום
העוברים ו1או העובדים בדרכים בהן מתבצעות העבודות .עם קבלת מידע על תקלה ,יבדוק הספק את
הצורך בהכוונת תנועה במהלך העבודה.
הכוונת תנועה נדרשת בכל עת שלצורך ביצוע עבודה ,עלולה להיווצר הפרעה לתנועה עקב הצורך בחסימת
ציר ו1או חשש לבטיחות העוברים בדרך ו1או מבצעי העבודה.
בתכנון עבודה מתוכננת ,המחייבת הכוונת תנועה ,ייקבע ,סדר הביצוע תוך התחשבות בעומסי התנועה
ובאופן שתגרם ההפרעה המינימאלית המתחייבת.
בצירי תנועה ,בימים בהם עומס התנועה גבוה ,יתוכנן ביצוע העבודות המחייבות הכוונת תנועה לשעות
בהן התנועה דלילה יחסית.
המועד והתנאים לביצוע עבודה מתוכננת ,המחייבת הכוונת תנועה ,יקבעו בהתאם להנחיות המשטרה,
בכל מקרה ,לא תבוצע עבודה המחייבת הכוונת תנועה ללא נוכחות גורמי הכוונה מוסמכים או שוטרים.

 .1.5בכל מקרה שיסתבר כי לצורך טיפול בתקלה תידרש חסימת ציר או הפרעה לתנועה או עלולה להיווצר
סכנה לשלום העוברים בדרך או מבצעי העבודה ,יפנה הספק למשטרה ,לגורם המתאים ,בבקשה לקבלת
הנחיות על הנדרש לצורך הכוונת התנועה בשטח העבודה .הספק מתחייב לפעול לפי הנחיית המשטרה
לרבות הזמנת שוטר.
 .1.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיית המועצה ,או מי מטעמה ,לספק לבצע עבודה כדי להוות
אישור לביצוע העבודה ללא הכוונת תנועה על ידי גורם מוסמך ו1או כדי לפטור אותו מלקבל את הנחיית
גורם מוסמך ו1או לפעול על פיה.
 .1.3עוד מובהר בזאת כי כל קנס שיוטל על הספק בגין כל עבירה על תקנות התעבורה ו1או על כל דין וכן
הנשיאה באחריות לביצוע העבירה יחולו על הספק בלבד.
 .1.1לפני תחילת העבודה תינקטנה על ידי הספק ,ביו השאר ולפי העניין ,הפעולות הבאות להבטחת שלום
הציבור והעובדים:
 .1.1./יוצבו מחסומים  1קונוסים לחסימת צירי תנועה.
 .1.1.0יוצבו שלטי אזהרה "עובדים בכביש" ושלטי הכוונה זוהרים.
 .1.1.1ביום ובלילה יוצבו פנסים מהבהבים ("נצנצים")באופן שהאזור החסום לתנועה יראה ממרחק.
 .1.1.5העובדים ילבשו אפודים זוהרים.
 .1.1.4יופעלו פנסי הבהוב על רכבי החברה במשך כל שעות העבודה והיממה (יום ולילה).
 .1.1.5יוצבו שוטרים במקום מרכזי שיאפשר להם הן את הכוונת התנועה והן תצפית על עובדי החברה
והתנועה בכביש.
השוטר  1המכוון יישאר בשטח ויכוון את התנועה במשך כל ביצוע העבודה ו1או כל עוד נגרמת הפרעה
לתנועה עקב ביצועה.
 .1./2לאחר סיום העבודה או חלקה המצריך הכוונת תנועה:
 .1./2./יוודא הספק כי לא נותר בשטח כל אמצעי ששימש לצורך הכוונת התנועה.
 .1./2.0יוודא כי לא נותר ,בעקבות העבודה כל מפגע העלול להפריע לתנועה או לסכן את העובדים בה.
 .1./2.1יעדכן את הממונה ,על פי העניין ,על סיום ההפרעה לתנועה ו 1או על סיום העבודה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העלויות ,לרבות האגרות וההיטלים הכרוכים בקבלת הרישיונות ו1או
היתרים הנדרשים לקבלן לצורך ביצוע עבודותיו  1הספקת שרותיו עבור המועצה תחולנה במלואן על
הספק.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

מסמך ב -24מפרט שירותים נלווים
 ./להלן פירוט השירותים הנלווים הנדרשים:
 ././הדרכה:
 ./././ההדרכה שעל הספק לבצע במסגרת הספקת מערכת הקשר האלחוטית
 ././././היקף שעות ההדרכה שעל הספק לבצע בהתאם לתוכנית שתקבע עם הממונה עומד על
לפחות שתי ( )0שעות בשנה.
 ./././.0ההדרכה תועבר על ידי הספק ,למערך הביטחון הישובי ,על מערכת הקשר המסופקת.
 ./././.1ההדרכה תועבר במחזור אחד ,לקבוצה של עד כעשרה ( )/2משתתפים.
 ./././.5ההדרכה תתקיים באתר המועצה או בכל מקום אחר לפי הוראות הממונה.
 ./././.4ההדרכה תועבר על ידי נציג מקצועי מטעם הספק אשר מכיר את אופן השימוש במערכת
הקשר ואופן אחזקתה.
 ./././.5היקף ההדרכה המדויק ,מועד ואופן ביצועה יקבעו על ידי הממונה ויסופקו בהתאם למפורט
בהזמנת העבודה ובנספחיה.
 ./.0אחזקה ושירות:
 ./.0./למועצה שמורה הזכות ,אך היא אינה חייבת ,להזמין שירות תחזוקה מונעת ומתקנת למוצרים
לאחר תקופת האחריות ו1או למשך כל תקופת ההתקשרות.
./.0.0השרות כאמור יסופק ע"י הספק או באמצעותו.
./.0.1תקופת השירות תחולק לחלקים הבאים:
 ./.0.1./תקופת אחריות  -תקופת אחריות למכשירי הקשר ,סוללות ,מטענים ,אביזרים והתקנה ברכב
תהיה שניים עשר ( )/0חודשים לפחות .מניין תקופת האחריות יחל מיום אישור המזמין
בכתב בדבר קבלת הפריטים.
 ./.0.1.0שרותי בדיקה ו4או תחזוקה מונעת ומתקנת.
 ./.0.5תקופת אחריות– במסגרת תקופת האחריות יעניק המציע אחריות מלאה וכוללת לציוד שסופק על
ידו .אחריות זו תכלול ,בין היתר ,שרות ,תחזוקה ,תיקון והחלפה ,על חשבונו ,של כל רכיב ו1או
מרכיב בציוד או ציוד בשלמותו שיתגלו בו ליקוי או תקלה שמקורם בכשל ביצור בתהליך היצור או
עקב איכות החומר.
 ./.0.5./במסגרת תקופה זו:
 ./.0.5././תינתן לכל המוצרים הרשומים במפרט הטכני אחריות ברמת אחריות יצרן
למשך הזמן הנדרש בסעיף  /.0.1./לפחות.
 ./.0.5./.0הספק יספק את השרות לציוד באתר אחסנתו  1בשטח המועצה.
 ./.0.5./.1בכל עת שיתגלו פגם או ליקוי או תקלה בחלק או מכלול או מערכת של מערכת
הקשר ,יחליף אות הספק בחלק מקורי וחדש.
 ./.0.5./.5כל האמור לעיל יסופק למועצה ,למשך בכל תקופת האחריות ,על חשבון הספק
ללא תמורה.
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המציע

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 ./.0.5./.4הספק יצרף לכל פריט תעודת אחריות לתקופה הנדרשת בסעיף  /.0.1./לפחות.
 ./.0.5./.5האחריות תהא לפריט ולכלל אביזריו.
 ./.0.5./.3האחריות על כל פריט תחל מיום אישור קבלתו על ידי המועצה כמפורט במכרז
זה.
 ./.0.5./.3הספק ,בעצם הגשת הצעתו ,מתחייב לספק לכל פריט שסיפק במסגרת מכרז זה
חלקי חילוף מקוריים לתקופה של שבע ( )3שנים לפחות וזאת ממועד תחילת
תקופת האחריות.
 ./.0.5.0על אף האמור בסעיף  ,/.0.1./ככל שהספק אינו נותן השירות במסגרת תקופת האחריות ,אזי
תבוצע הפנייה לקבלת השירות דרכו בלבד והאחריות לטיב השירות תחול עליו.
 ./.0.5.1הספק יתקן ו1או ידאג לתיקון על ידי מתקן מורשה ,בהתאם לתנאי אחריות המוצר בתקופת
אחריות היצרן ,פגמים ו1או תקלות ו1או ליקויים ו1או שברים כל שהתגלו במהלך תקופת
האחריות על חשבונו .אם אין הפגמים ו1או התקלות ו1או הליקויים ו1או השברים ניתנים
לתיקון ,יהיה הספק חייב בהחלפת הפריט בחדש ,ללא עלות ,בהתאם לדרישת המועצה.
 ./.0.5.5הספק יעניק את השירות באתר המועצה באמצעות טכנאי חוץ .ככל שמתן השירות בלתי
אפשרי באתר ו1או תנאי אחריות המוצר מחייבים טיפול על ידי גורם מורשה בחצריו הוא,
באחריות הספק לאסוף את הציוד מהמועצה העביר את הציוד הנדון לטיפול לידי היצרן
ולהחזירו למועצה כשהוא שלם ותקין וזאת על חשבונו בלבד.
 ./.0.5.4העברת הציוד לטיפול מחוץ לתחום המועצה תתבצע אך ורק לאחר עדכון הממונה על כך
וקבלת אישור בכתב של הממונה לכך וזאת באמצעות חתימת הממונה על מסמך כגון תעודת
משיכה  1משלוח .התעודה תמולא בשני עותקים ותכלול את כל פרטי הציוד הנלקח לרבות
סוג ,יצרן ,דגם ומספר טבוע ,את מהות התקלה בגינה נלקח הציוד לתיקון ואת מועד לקיחת
הציוד ,את פרטי מקבל הציוד ואת פרטי הממונה  1החותם מטעם המועצה .עותק מהתעודה
ימסר לממונה.
 ./.0.5.5בכל מקרה של תקלת שבר או תקלה מסוג אחר שאינו נכלל במסגרת האחריות שתתרחש
במהלך תקופת האחריות יבצע הספק את העבודות הכרוכות בתיקון על חשבונו ויחייב את
המועצה אך ורק בחלקי החילוף וזאת במחירי מחירון היבואן בהנחה של ./2%
 ./.0.5.3בכל מקרה של תקלה חוזרת יישא הספק בכל העלויות הכרוכות בתיקונה וזאת על חשבונו
בלבד.
 ./.0.5.3בכל מקרה שיספק הספק שרות למועצה הוא ימלא "דוח שרות" בשני עותקים .הדוח יכלול
את כל פרטי הציוד המטופל לרבות סוג ,יצרן ,דגם ומספר טבוע ,את מהות השרות שסופק 1
פרטי התקלה בגינה הוזמן תיקון את מועדי תחילת וסיום הספקת השרות ,את פרטי מספק
השרות ואת פרטי הממונה  1המאשר מטעם המועצה את ביצוע השרות .עותק מהתעודה
ימסר לממונה.
./.0.4
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אחזקה לאחר תקופת האחריות -במסגרת תקופה זו יהיה הספק אחראי לספק למועצה
שרותי בדיקה ו1או ,תחזוקה מונעת וו1או תחזוקה מתקנת לפריטים אשר סופקו על-ידו
במסגרת מכרז זה ,כולם או חלקם ככל שתזמין המועצה ממנו שרות זה ולפי הזמנת המועצה.
© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 ./.0.4./הספק יעניק את השירות באתר המועצה באמצעות טכנאי חוץ .ככל שמתן השירות בלתי
אפשרי באתר ו1או תנאי אחריות המוצר מחייבים טיפול על ידי גורם מורשה בחצריו הוא,
באחריות הספק לאסוף את הציוד מהמועצה העביר את הציוד הנדון לטיפול לידי היצרן
ולהחזירו למועצה כשהוא שלם ותקין וזאת על חשבונו בלבד.
 ./.0.4.0על אף האמור בסעיף  , /.0.4ככל שהספק לא יהיה נותן השירות בפועל לכלל הציוד או לחלקו,
אזי שמורה למועצה הזכות לפי שיקול דעתה בלבד לפנות לקבלת השירות ישירות לנותן
השרות או באמצעות הספק .למרות האמור לעיל יהא הספק בכל מקרה האחראי הבלעדי
לטיב השירות ולעמידת ספק השרות בפועל בהתחייבויותיו הוא למועצה.
 ./.0.4.1אופן מתן השרות לאחר תקופת האחריות יהיה כמפורט בסעיף ./.0.4.5
 ./.0.4.5מעבר לאמור בסעיפים אלו בכל מקרה שיידרש תיקון לציוד ינהג הספק כדלקמן:
 ./.0.4.5./יעדכן את הממונה אודות מהות התקלה והתיקון הנדרש וזאת בכתב באמצעות דוח
השרות כאמור לעיל.
 ./.0.4.5.0יעביר לממונה בכתב הצעת מחיר לתיקון שתכלול:
-

את מהות התיקון
את החלפים הנדרשים להחלפה ומחיר כל אחד מהם
את כמות שעות העבודה הנדרשות לביצוע התיקון ומחירן (בהתאם
להצעתו.
את ההנחה שהוא מעניק למועצה בהתאם להצעתו.

 ./.0.4.5.1הספק יהא אחראי לאיכות התיקון ויבצע על חשבונו בלבד כל תיקון חוזר שיידרש
 ./.0.4.5.5יבצע תיקון לציוד רק לאחר שיקבל מהמועצה הזמנת רכש בכתב חתומה כדין על ידי
גזבר המועצה וראש המועצה ולפיה.
 ./.0.4.5.4תיקון כל פריט יעשה באמצעות חלפים מקוריים בלבד ,אלא אם כן יורה הממונה
אחרת במפורש ובכתב.
 ./.0.4.5.5הספק יעניק למועצה הנחה של לפחות  /2%ממחיר המחירון של החלפים.
 ./.0.4.5.3בכל מקרה של תקלה חוזרת יישא הספק בכל העלויות הכרוכות בתיקונה וזאת על
חשבונו בלבד.
 ./.0.4.4הספק יפרט במסמך ז' את המחיר הכולל להספקת השירותים הנדרשים לאחר תקופת
האחריות.
שירותי אחזקה מונעת ובדיקות תקופתיות -הספק יספק שירותים אלו בהתאם להוראות

./.0.5

היצרן או בהתאם להוראות המועצה.
 ./.0.3למועצה שמורה הזכות להזמין שרות זה לכל תקופת ההתקשרות או לחלקים ממנה ,לכלל מרכיבי
השרות המפורטים להלן או לחלקם לכלל פריטי מערכת הקשר או לחלקם.
 ./.0.3שרותי הבדיקה והאחזקה המונעת יסופקו באופן הבא:
 ./.0.3./לכל פריט שתזמין עבורו המועצה בדיקת שמישות תקופתית תבוצע בדיקה של כל מרכיביו
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באופן שלאחריה ניתן יהיה לקבוע כי הפריט שלם ,כל מרכיביו שמישים וכשירים לשימוש
ולביצוע כל העבודות אותן נועדו לבצע.
חתימה וחותמת
© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום /2:50 25124102/5 :

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 ./.0.3.0לכל פריט שתזמין עבורו המועצה שרותי תחזוקה מונעת היא תבוצע על פי הוראות היצרן
ובהתאם לכללי המקצוע הטובים.
 ./.0.3.1אופן ביצוע כל בדיקה או תחזוקה מונעת לכל פריט ותוצאותיהם יתועדו בדוח שרות בשני
עותקים .הדוח יכלול את כל פרטי הציוד המטופל לרבות סוג ,יצרן ,דגם ומספר טבוע ,את
מהות השרות שסופק  1פרטי הבדיקה  1התחזוקה מונעת בגינה הוזמן השרות ,את מועדי
תחילת וסיום הספקת השרות ,את פרטי מספק השרות ואת פרטי הממונה  1המאשר מטעם
המועצה את ביצוע השרות .עותק מהתעודה יימסר לממונה.
 ./.0.3.5ככל שבמהלך ביצוע בדיקה או תחזוקה מונעת תתגלה תקלה אזי ינהג הספק כאמור בסעיף
 /.0.4.5לעיל .למועצה שמורה הזכות להזמין שרותי בדיקה ו1או תחזוקה מונעת לפי מכשיר
או ליום בדיקה  1תחזוקה מונעת או לחצי יום בדיקה  1תחזוקה מונעת ,בהתאם לצרכיה ולפי
שיקול דעתה.
זמני הגעה -הספק מתחייב כי זמני ההגעה לשטח לצורך טיפול בתקלות יבוצעו כדלקמן:

./.0.1

 ./.0.1./קריאה לטיפול בתקלה במצב שגרה או ככל שיקבע הממונה כי מדובר בקריאה רגילה:
זמן ההגעה לאתר 1למועצה לצורך טיפול בקריאה רגילה יהיה עד שלושה ( )1ימי עבודה.
החזרת הציוד המתוקן יבוצע תוך עד חמישה ( )4ימי עבודה שיימנו מיום האיסוף.
 ./.0.1.0קריאה מתואמת – קריאה לטיפול בתקלה שיקבע הממונה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי כי מועד
ההגעה של הספק לאתר 1למועצה לצורך טיפול בה יתואם מראש למועד המתאים למועצה.
 ./.0.1.1הספק יפרט במסמך ז' את המחיר לשירותי בדיקה ואחזקה מונעת ,בהתאם לאופן הנדרש
במסמך ז'.
 ./.1שירותי מוקד שירות ותמיכה טלפונית
 ./.1./הספק יספק למועצה שרותי מוקד שירות ותמיכה טלפונית למשך כל תקופת ההתקשרות וזאת על
חשבונו בלבד.
 ./.1.0שרותי מענה ותמיכה טלפונית יסופקו עשרים וארבע ( )05שעות ביממה ,שבעה ( )3ימים בשבוע.
 ./.1.1שרותי המענה הטלפוני יכללו מענה לשאלות נציגי המועצה בכל הקשור להתקשרות לפי מכרז זה
וכן הנחייה מקצועית מוסמכת אודות אופן תפעול מערכת הקשר ו1או אופן התגברות על תקלות.
 ./.1.5ההנחיה אודות אופן תפעול מערכת הקשר ו1או אופן התגברות על תקלות תינתן על ידי אדם בעל
הידע וההסמכה הנדרשים להנחיית משתמשים בתחומים אלו למערכת שתשמש את המועצה.
 ./.1.4ככל שבמועד הפניה הטלפונית לא יהא אדם בעל הידע וההסמכה הנדרשים להנחיית הפונה בתחום
הפניה זמין במקום קבלת הפניה יהא הספק אחראי לכך שאדם כזה יחזור לפונה וזאת בתוך הזמן
הנקוב לכך במכרז זה.
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מסמך ב – 14מפרט טכני
כללי
 ./הציוד המוצע ,לגביו נדרש תקן ,יעמוד בתקן כשנדרש במפרט מערכת הקשר האלחוטית בנספח  .2הספק
יצרף להצעתו אישור עמידה בתקן הנדרש.
 .0בנוסף לאמור לעיל ,כל ציוד מוצע החייב בתקן עפ"י חוק אן תקינה ,יעמוד בתקן ישראלי כנדרש ,ככל שיש
כזה ,או בתקן המוכר ע"י מכון התקנים הישראלי .הספק יעביר למועצה ,לבקשתה ,אישורים בדבר עמידת
מערכת הקשר.
 .1הספק יהיה אחראי לשלמותם ולתקינותם המלאה של כל הפריטים אשר יסופקו על-ידו במסגרת הסכם
זה ,עד למועד מסירה סופית ואישור המזמין בכתב בדבר קבלת הפריטים.
 .5תשומת לב המציעים מופנית לנספח למסמך זה (נספח  ,)2המפרט את המאפיינים הנדרשים ממערכת
הקשר הנדרשת במכרז זה .על המציע לצרף ,כחלק בלתי נפרד מהצעתו ,מפרטי יצרן  1דף נתוני יצרן 1
אישורי תקינה (בעברית או באנגלית) ובהעדר מפרט יצרן יצרף המציע כל תיעוד אחר המפרט את תכונות
ומאפייני מערכת הקשר המוצעת על ידו .למועצה שמור שיקול הדעת הבלעדי לקבוע באם מאפייני מערכת
הקשר והציוד שהוצע עומדים בדרישות מכרז זה .פריט שמאפייניו לא יעמדו בדרישות  ,כמפורט במכרז
זה ,עלול להביא לפסילת ההצעה כולה.
 .4יובהר כי למועצה שמורה הזכות להזמין את כלל הציוד והשירותים המוזכרים להלן ו1או המופיעים בכתב
הכמויות ,כולם או חלקם וכן את הכמות הנקובה לכל פריט ,כולה או חלקה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
ובהתאם לצרכיה .למציע לא תהא לי כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה במקרה של שינוי ו1או ביטול ביצוע
חלק מהשירותים הנלווים ו1או הזמנת חלק מהציוד ,מכל סיבה שהיא.
 .5לכל ציוד מוצע שיסופק למועצה יצורף עותק אחד לפחות של מדריך למשתמש בעברית הכולל הוראות
בטיחות ,הוראות הפעלה ולפי העניין הוראות תחזוקה איתור והתגברות על תקלות .הספקת המדריך
למשתמש תהא כלולה במחיר המוצע למערכת הקשר.
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נספח  -/מפרט מערכת קשר אלחוטית
 .1כללי:
 .1.1מערך הביטחון הישובי מבקש להצטייד במערכת קשר אלחוטית לשימוש בשגרה ובחירום.
 .1.1ציוד הקשר יהיה בשימוש בשגרה ועל ידי יחידות החילוץ והמערך היישובי לשעת חירום.
 .2הציוד הנדרש:
 .1.1מכשירי קשר באפנון דיגיטלי ברוחב פס  /0.4קה"ץ ,ובאיפנון אנלוגי שמאזינים ועונים באופן שקוף
ואוטומטי במוד בו קבלו התקשורת (מענה דיגיטלי לקריאה דיגיטאלית ,מענה אנלוגי לקריאה אנלוגית).
 .1.1במוד הדיגיטלי ניתן לבצע תקשורת ביו מכשיר למכשיר בתקשורת  Simplexברוחב פס  /0.4קה"ץ.
 .1.2מכשירי קשר נישאים ,קטנים ,נוחים וידידותיים לשימוש.
 .1.2המכשירים הניידים ,פשוטים לתפעול ,אמינים ואינם מורכבים להתקנה והפעלה ברכב.
 .1.2כל המכשירים תומכים תקשורת ישירה ובאמצעות ממסר.
 .3תכולה כללית:
 .2.1כל מכשיר קשר יסופק כערכה ע"פ המפורט בסעיפים .4+5
 .2.1מכשירי הקשר יפעלו בתקשורת גלויה בלבד
 .2.2תחום התדרים בו יבוצע השימוש (. MHz 532-542 ) UHF
 .2.2מיקרופון ורמקול מובנה בכל מכשירי הקשר.
 .2.2מכשיר הקשר לא ייצור הפרעות למכשירים סמוכים ולא יופרע על ידם.
 .2.3הציוד מאושר סוג על ידי משרד התקשורת.
 .4דרישות מספק הציוד
 .2.1בעל אישור סחר ואישור מעבדה של משרד התקשורת הישראלי – נא לצרף אישור תקף.
 .2.1בעל תו איכות  – ISO 9001:2008נא לצרף אישור תקף.
 .2.2מתחייב לתמוך בציוד למשך  3שנים ,שירות  +חלפים.
 .2.2הספק יאשר כי הנו מורשה על ידי יצרן הציוד לתחזק הציוד.
 .2.2תנאי הכרחי לאספקת המערכת היא עמידה במפרט בסעיפים .4+5
 .5דרישות טכניות מכשיר קשר נישא:
4./

מינימום  /5ערוצים.

4.0

סוללת ליתיום יון המאפשרת עבודה בין טעינות לפחות  /4שעות באופיין עבודה  12%המתנה4% ,
שידור 4% ,קליטה.

 4.1תכולת האספקה לערכת המכשיר הנישא :מכשיר ,אנטנה ,תפס חגורה ,מטען שולחני מהיר המאפשר
טעינה של סוללה מרוקנת בתוך פחות מ 3-שעות וספק כוח למטען.
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4.5

עמידות בתקן צבא ארה"ב .Mil-STD-810F

4.4

מחזור חיים של מינימום שבע ( )3שנים (חלפים ואחזקה).

4.5

תחום התדרים  UHFבתחום  542-532מה"ץ.

4.3

מכשיר באיפנון דיגיטאלי (בתקשורת ישירה ברוחב פס /0.4קה"ץ בערוץ העבודה) ואנלוגי (ברוחב פס
 /0.4קה"ץ בערוץ העבודה).

4.3

הספק שידור ארבעה ( )5וואט לפחות.

4.1

רגישות קליטה  2./3מיקרו וולט.

 4./2המכשיר יוכל לקלוט באופן אוטומ טי אנלוגית או דיגיטלית באותו ערוץ עבודה כתלות במכשיר המשדר
אליו ולשדר חזרה באותו מוד.
 4.//ניתן לקיים באמצעותו קשר ישיר (סימפלקס) או קשר באמצעות ממסר (סמי דופלקס).
 4./0ניתן לחבר אליו אביזרי שמע (מע' ראש או ספיקר-מיק).
 4./1המכשיר יוכל לשדר זיהוי  IDבלחיצה על .PTT
 4./5המכשיר יכלול מקש אותו ניתן להקצות לשידור אות מצוקה .emergency
 4./4המכשיר יוכל לשלוח אות לניטרול מכשירים אחרים ברשת.
 4./5המכשיר יודיע ויזואלית על ערוץ העבודה הנבחר.
 4./3ניתן לשלוח למכשיר פקודת ניתוק ,והחייאה לפי הצורך.
 4./3נא לצרף קטלוג המכשיר המוצע ולציין הדגם המדויק של המכשיר והאביזרים המוצעים.
 4./1כולל פונק'  Voxמובנית
 .6דרישות טכניות ממכשיר קשר נייד:
 3.1תכולת אספקה :המכשיר יסופק בערכה מלאה בשלושת ( )3התצורות הבאות .המחיר יכלול האספקה
וההתקנה:
 5././מכשיר לרכב :מכשיר ,מיקרופון יד ,תושבת לרכב ,אנטנת  UHFצרת סרט ועם הגבר גבוה עם
בסיס מגנטי או בסיס לתא-המטען ) ,(Trunkכבל אנטנה ומחבר אנטנה ,כבל מתח לחיבור למצבר.
מחיר הערכה יכלול התקנה ברכב.
 5./.0מכשיר למשרד :ערכה מלאה הכוללת מכשיר ,מיקרופון יד ,תושבת ,ספק כוח מיוצב ממתח
 ,220VACכבל מתח  ,DCכבל אנטנה  RG-213לפחות ומחברים ,תורן שלושה ( )1מ' ואנטנת
פיברגלס .המחיר יכלול טיפול בהשגת כל האישורים הנדרשים להתקנת האנטנה ,הספקה והתקנה
של התורן ושל האנטנה לרבות כל החיווט והאביזרים הנדרשים לביצוע ההתקנה באתרים
הנדרשים בשטח המועצה.
 3.1מינימום ששה עשר ( )/5ערוצי עבודה.
 MTBF 3.2של  12,222שעות לפחות .נא לצרף הצהרת יצרן.
 3.2עמידות בתקן צבא ארה"ב .Mil-STD-810F
 3.2המכשיר עובד במתח .12V
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 3.3מחזור חיים של מינימום שבע ( )3שנים (חלפים ואחזקה).
 3.6תחום התדרים  UHFבתחום  542-532מה"ץ.
 3.6מכשיר באיפנון דיגיטאלי (בתקשורת ישירה ברוחב פס  /0.4קה"ץ בערוץ העבודה) ואנלוגי (ברוחב פס
 /0.4קה"ץ בערוץ העבודה).
 3.6הספק שידור  54וואט לפחות.
 3.16רגישות קליטה  2./3מיקרו וולט.
 3.11המכשיר יוכל לקלוט באופן אוטומטי אנלוגית או דיגיטלית באותו ערוץ עבודה כתלות במכשיר המשדר
אליו ולשדר חזרה באותו מוד.
 3.11ניתן לקיים באמצעותו קשר ישיר (סימפלקס) או קשר באמצעות ממסר (סמי דופלקס).
 3.12ניתן לחבר רמקול חיצוני.
 3.12המכשיר יוכל לשדר זיהוי  IDבלחיצה על .PTT
 3.12המכשיר יכלול מקש אותו ניתן להקצות לשידור אות מצוקה .emergency
 3.13נא לצרף קטלוג המכשיר המוצע ולציין הדגם המדויק של המכשיר והאביזרים המוצעים.
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מסמך ג' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _________ לחודש _______ שנת 02/5

בין:

מועצה מקומית כפר שמריהו
מכפר שמריהו
(להלן "המועצה")
מצד אחד;

לבין  :שם ___________________ :
ח.פ1.ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
צד שני;
והואיל
והואיל
והואיל

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  4102/5להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר
אלחוטית לכפר שמריהו.
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שהינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל כל הרישיונות ,האישורים ,הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה על פי
כל דין;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .2מבוא וכותרות
 ././המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 ././מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 ./.0במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
 ./.1כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 .1התחייבות הספק
 .0./הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי
יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
 .0.0הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות ,הציוד,
החומרים ,העובדים המקצועיים וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ובהתאם למסמכי
החוזה.
 .0.1הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את הרחובות ,את סדרי התנועה והחניה וכל דרכי הגישה והיציאה
אליהם וכי הוא יבצע את העבודות בהתאם להסדרי התנועה הקיימים או כל הסדרי תנועה חדשים
שיקבעו.
 .0.5הספק אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ואשר ביצועה מחייב
קבלת רישיון ו1או היתר ו1או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו1או
היתר ו1או מילוי אותו תנאי.
 .0.4הספק מתחייב כי ביצוע כל העבודות לפי חוזה זה והשימוש בכל ציוד הקשר ,הכלים והחומרים הנדרשים
לביצוע כל העבודות יהיו לפי כל רישיון ו1או היתר ו1או תנאי כל דין החלים על המועצה ו1או על העבודות
ו1או על האמצעים בהם נעשה שימוש ו1או על הספק ו1או הפועלים מטעמו.
 .0.5הספק מתחייב לקבל ולהציג לממונה כל אישור אותו עליו לקבל והנדרש ,לפי כל דין ,לביצוע העבודות על
פי הסכם זה וזאת בתוך חמישה ( )4ימי עבודה ממועד .
 .3העבודות
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם שירותי הספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית כמצורף
וכמפורט במפרט המצ"ב כמסמך ב' המהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ובכל מסמכי המכרז.
 ./יחסי הצדדים
 .5./ארגון ביצוע העבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הספק ואולם אין
בכך כדי לגרוע מסמכויותיו שהוענקו לממונה במפורש במסמכי המכרז.
 .5.0הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה עליהם ואמצעי
התחבורה וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .5.1בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום ,רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת,
חייב הספק להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 .5.5מוסכם בין הצדדים כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד.
הספק בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי החוזה על ידי עובדיו ו1או
קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות
תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 .5.4הספק מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם לפעם בחוק ,וכי
לדרישת המועצה ימציא לה אישור רו"ח בעניין .הקבל מתחייב לקיים את הוראות חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  /11/וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – ./11/
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 .5.5הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הספק ,תהווה הפרה של תנאי החוזה.
 .5.3הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות והבריאות
ביחס להעסקת עובדיו.
 .5.3מוסכם ומוצהר בזה שהספק מבצע התחייבויותיו שבחוזה כספק עצמאי ולא יהיו שוררים בין המועצה
לבין הספק ו1או מי מהמועסקים על ידו ו1או הפועלים מטעמו ו1או בשליחותו יחסי עובד ומעביד ,וכל
אלה אינם משתלבים במסגרת המועצה ועובדיה ,על כל הכרוך והנובע מכך ,והצדדים מצהירים מפורשות
כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו1או סוכנות בין הספק ו1או מי
מעובדיו ו1או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין המועצה .הספק מתחייב לפצות את המועצה ו1או לשפותה,
מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל חיוב שיוטל על המועצה ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו1או
המשפטי שונה מהמוצהר בס"ק זה לעיל.
 .5איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
 .4./הספק לא יהיה זכאי למסור ,להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו1או מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה אלא בתנאים ובמידה שיינתן לכך אישור מזכיר המועצה מראש ובכתב בלבד.
 .4.0אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות כולן או מקצתן אלא אם ובמידה שמזכיר המועצה
הסכי ם לכך בכתב ומראש ,ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם
משתלם לפי שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.
 .4.1נתן מזכיר המועצה את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק
מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ,והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי
העבודות ,באי כוחם ועובדיהם.
 .6נזיקין
 .5./הספק יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק לגוף ולרכוש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולכל אבדן
שייגרמו למועצה או לעובדיה או לרכושם של אלה או לכל צד שלישי או לרכושו ,לרבות ובמיוחד לכלי
אצירה לפסולת מכל סוג ,כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות או בקשר אליהן על ידי הספק או על
ידי מי שנתון למרותו וכן כל נזק או קלקול שייגרמו לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,חשמל,
טלגרף ,טלפון ,צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים תוך כדי ו1או עקב ביצוע העבודות ,בין שהנזק
או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הספק מתחייב לתקן
על חשבונו הוא כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונה המלאה
של המועצה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש ,בדרך ,מדרכה ,שביל ,ברשת מים,
ביוב ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.
 .5.0הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה ו1או לשפותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בגין כל נזק ו1או
אבדן ו1או מחדל כאמור בפסקה  5./לעיל ו1או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק שבחוזה זה
ו1או הקשורה ו1או הנובעת מוזה זה וביצועו ,ובכל מקרה שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים ,קנסות וכל
תשלום אחר .בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום כזה למועצה עצמה או לצד שלישי – לפי
הוראותיה – וזאת מיד עם דרישה ראשונה ,כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו1או ריבית והוצאות
שהמועצה עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל
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סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו1או להשתמש בערבות
הבנקאית שהספק מסר בידי המועצה לפי חוזה.
 .5.1הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של
הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו1או עקב ביצוע העבודות .הספק מתחייב לפצות ולשפות
את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בכל סכום שהיא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה
בגין תביעה לנזק או לפיצוי כאמור בתוספת הוצאות שבהן עמדה המועצה כתוצאה מתביעה כאמור.
 .2ביטוח
 .3./מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין.
הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח ג14
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוחים וההשתתפויות
העצמיות יחלו על הספק בלבד.
 .3.0הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים ,הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה המקומית כפר שמריהו או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע
הפסד לו ,למועצה ולצד שלישי כלשהו.
 .3.1הספק מתחייב לגרום לכך כי כל נותני שירות שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת הסכם זה) יסדירו ביטוח
לחבויותיהם כפי הספק בכדי למנוע הפסד או אובדן להם ,לספק ,למועצה ולצד שלישי כלשהו.
 .3.5בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק וקבלני המשנה מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,יהיה
סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי המועצה ,תאגידי המועצה ,נבחרי המועצה והבאים
מטעמם.
 /5 .3.4ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל ,המוקדם מביניהם ,ימציא הספק
למועצה המקומית כפר שמריהו את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת
רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
 /5 .3.5ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים ,ימציא הספק למועצה המקומית
כפר שמריהו שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת
"אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":
 .3.3במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא הספק למועצה המקומית כפר
שמריהו את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד
לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.
 .3.3האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק בחצרי המועצה
המקומית כפר שמריהו ו1או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המועצה המקומית כפר שמריהו או המועצה
המקומית רישפון .בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי
הסכם זה .
 .3.1הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
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 .3./2מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לספק
מאחריותו על פי הסכם זה ,ו1או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור
ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה המקומית כפר שמריהו כאמור לעיל ,אין בה כדי
להטיל על המועצה המקומית כפר שמריהו אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .3.//מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה המקומית כפר שמריהו תהיה רשאית לבדוק את האישור על
קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
 .3./0מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה המקומית כפר שמריהו תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או
לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או
שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המועצה המקומית
כפר שמריהו אחריות כל שהיא.
 .3./1מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת
ביטוח כנדרש ,יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .
 .3./5הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
 .3./4הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
 .3./5הספק יוסיף ויערוך ביטוחי אחריות כל עוד קיימת לו חבות על פי חוק כלשהו .
 .3./3הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כנגד המועצה המקומית כפר שמריהו
ו1או נבחריה ו1או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת
אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק
בזדון.
 .3./3הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו1או זכויות המועצה המקומית כפר
שמריהו והבאים מטעמה ,יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו
תביעות ו1או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו והבאים מטעמה ,והוא
יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו והבאים מטעמה.
 .3./1לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה המקומית כפר
שמריהו זכאית ,אך לא חייבת ( וככל שתוכל ) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק
ועל חשבונו ו1או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה המקומית כפר
שמריהו לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח
במהלך תקופת ההסכם.
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להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 .8התמורה ותנאי התשלום
 .3./תמורת הספקת השירותים לפי הסכם זה תשולם לספק תמורה בגין כמות הפריטים והשירותים שסופקו
על ידו בפועל ,בהתאם למחיר הפריט והשירות שנקבעו במסגרת הליך המכרז.
.3.0

הצמדה :התמורה כמפורט בסעיף  3./לעיל ,תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן( ,להלן "המדד")
ותתעדכן אחת לשנה בהתאם לתנועת המדד ,בכפוף למפורט להלן:
 .3.0./התמורה תוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן-ההצמדה תחל רק בתום החודש ה /0-ממועד
חתימת הצדדים על ההסכם ,כפי שנקבע במכרז זה.
 .3.0.0הספק יהיה זכאי לתוספת בגין ההתייקרות ,והמועצה תהיה זכאית להפחתה ממחיר השירות
בהתאם לתנודות המדד.
 .3.0.1לצורך התאמת המחיר יהיו :מדד הבסיס ,מחיר הבסיס ,והמדד הקובע כמוגדר להלן:
-

"מדד הבסיס" – מדד החודש שבו חל מועד חתימת הצדדים על ההסכם.

-

"מחיר הבסיס" – גובה התמורה כאמור לעיל.

-

" המדד הקובע" – המדד הידוע במועד(י) הגשת החשבון(ות).

 .4.2.8למרות האמור לעיל ,אם במהלך שניים עשר ( )/0החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי
במדד הרלוונטי ושיעורו יעלה לכדי ארבעה אחוזים ( )5%ומעלה מועד חתימת הצדדים על
ההתקשרות ,תיעשה ההתאמה לשינויים כדלהלן :שיעור התאמה יתבסס על השוואה בין מדד,
שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את ארבעת האחוזים ( ,)5%לבין המדד הקובע במועד הגשת
החשבון.
.3.1

הספק יגיש למועצה חשבונות כדלקמן:
.3.1./הספקת ציוד
חשבונות עבור ציוד שיסופק יוגשו אך ורק לאחר אישור המועצה בכתב את הספקת הציוד
וככל שהשימוש בציוד מחייב התקנה והפעלה ,לאחר אישור הממונה את התקנתו ,החשבון
יוגש אך ורק בצרוף תעודות משלוח חתומות על ידי הממונה והעתקי אישורי הממונה.
.3.1.0הספקת שרותים
בתחילת כל חודש ועד היום החמישי בו ,יגיש הספק למועצה חשבונות לתשלום ,בגין הסכום
אשר מגיע לו עבור הספקת השירותים במהלך החודש החולף .בחשבונות יפורטו הנתונים
באשר למהות וכמות השירותים שסופקו וכן תאריכי הספקתם למועצה וכן תחשיב התמורה
המגיעה.

.3.5

הממונה וגזברות המועצה יבדקו את החשבון ותעביר לספק את התמורה המאושרת לתשלום שלושים
( )12יום מתום החודש בו נתקבל אצלה החשבון .מובהר בזאת כי המצאת החשבון והפרוט הנדרש בו
או בצרוף אליו הנם תנאים הכרחיים להעברת התמורה וכי במקרה של איחור בהמצאתם יימנו שלושים
( )12הימים האמורים החל מתום חודש המצאתם למזמינה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 .9ערבות בנקאית
 .1./תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון בתוך שבעה ( )3ימים ממועד דרישת ראש
המועצה ו1או גזבר המועצה לחילוטה ,בסך ובתוקף כמפורט בנספח א 14במסמכי המכרז ,וזאת להבטחת
מילוי כל התחייבות מהתחייבויות הספק עפ"י ההסכם.
 .1.0בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,קרי עד
לשישים ( )52יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא את הארכת
הערבות כאמור למועצה ,בכל פעם ,לא יאוחר מעשרה ( )/2ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת
ההתקשרות.
 .1.1הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
חתימת הסכם זה .נוסח הערבות יהיה עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח ג.24
המועצה תקבל גם נוסח ערבות ביצוע אחר ,ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי מותנית ,וכן תוקף
הערבות ,סכום הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה.
 .1.5לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  1.0לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא
סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .20הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים
 ./2./מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  ,/2 ,5 ,5 ,1 ,0הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל
אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הספק תוך שבעה ()3
ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמין.
 ./2.0מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של-
 0222ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד
שיהא ידוע בעת התשלום בפועל .בנוסף ,שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהספק לשם
כיסוי הוצאותיו והפסדיו.
 ./2.1מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהספק איננו מקיים אחת ו1או יותר
מהתחייבויותיו המפורטות להלן (שאיננה הפרה יסודית) ובלבד שלא תוקנה ההפרה ע"י הספק תוך
שבעה ( )3ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין (בע"פ או בכתב) ,יחויב הספק בפיצוי
מוסכם ומוערך מראש בסך  + ₪ 422מע"מ על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.
 ./2.5הספק מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה ,ביחס לנזק שנגרם או
ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.
 ./2.4חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם
זה.
 ./2.5ספרי הספק וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו על ידי המזמין ומועדי
הוצאתן בכל המתייחס להסכם זה.
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להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 ./2.3בכל מקרה של סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה יפעל הספק להעברה מסודרת של השירותים שניתנו
על ידו ,לנציגי המזמין או לספק אחר שיבוא במקומו.
 ./2.3מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 ./2.3./הספק ו1או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את
ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.
 ./2.3.0המזמין היתרה בספק ו1או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם
אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן
שירותיהם.
 ./2.3.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך ארבעה עשר ( )/5יום
ממועד ביצועם.
 ./2.3.5הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
 ./2.3.4הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 ./2.3.5כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הספק או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או
קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.
 ./2.3.3נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו1או נגד מי מבעלי מניותיו ו1או מי
ממנהליו.
 ./2.3.3התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק
לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
 ./2.3.1התברר כי הספק העביר לקרן הצהרות ו1או נתונים ו1או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע
תפקידיו עפ"י הסכם זה.
 ./2.3./2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית ,תהא המזמין זכאית לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 ./2.3.//הפר הספק הוראות מהוראות הסכם זה ,רשאית הקרן לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
 ./2.3.//./לממש את הערבות שניתנה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 ./2.3.//.0לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהספק חייב בביצועם עפ"י
הסכם זה ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות בכך.
 ./2.3.//.1אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א./132-
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 .22תקופת ההתקשרות
תקופת החוזה היא כמפורט:
 .//./תקופה של שלושים וששה ( )36חודשים מיום _____________ עד יום __________ (להלן" :תקופת
התקשרות").
 .//.0למועצה בלבד מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להאריך תוקפו של
חוזה זה למשך תקופות נוספות של עד שניים עשר ( )21חודשים כל תקופה ,בהודעה בכתב שתשלח
לקבלן לפחות שלושים ( )12יום לפני תום תקופת החוזה ,ובלבד שמשך ההתקשרות המצטבר לא יעלה על
שישים ( )52חודשים .בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות חוזה זה.
 .//.1מסרה המועצה הודעה כאמור ,ימציא הספק למועצה תוך חמישה עשר ( )/4יום מיום הודעת המועצה ,את
כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת החוזה אשר יחולו לתקופת האופציה בהתאמה.
 .//.5על אף האמור בסעיפי המשנה  //./ו //.0-לעיל ,ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות
נקבעים בזה כתקופת ניסיון .במהלך תקופה זו רשאית המועצה ,עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,
להפסיק את ההתקשרות לפי חוזה זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של שלושים ( )12ימים מראש.
 .//.4בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של חוזה זה ,ו1או מכל זכות אחרת של המועצה ,רשאית המועצה,
לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא חוזה זה לידי סיום ,לאחר מתן הודעה בכתב לקבלן של
שלושים ( )12ימים מראש.
 .//.5הפסיקה המועצה את ההתקשרות כאמור בחוזה זה ,לא תהא חייבת בתשלום כספים ו1או במתן פיצוי כל
שהוא לקבלן ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל,
נגד המועצה בשל כך.
 .21שונות
 ./0./גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו1או בהוראות הנספחים ו1או סתירה בין הוראות הנספחים השונים,
יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המנהל יחייב את הספק.
 ./0.0לקבלן אין ולא תהיה זכות קיזוז ו1או עכבון מכל סיבה שהיא .הספק מוותר על זכות הקיזוז וזכות
העכבון.
 ./0.1הסכמה מצד המועצה או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה1ים מסוים1ים לא תהווה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ,חתום כדין ע"י
המועצה.
 ./0.5כל התחייבות המוטלת על הספק לפי חוזה זה ,תהיה המועצה רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום
הספק ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הספק.
 ./0.4בנוסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המועצה יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידי
המועצה.
 ./0.5מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי המועצה
לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,והתחייבויות ,בכתב או בעל פה
שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור הסכמה או שינוי
מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
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 ./0.3כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה שבעים ושתיים ()30
שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
 ./0.3הספק יישא בהוצאות ביול מסמכי החוזה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים ממסמכי
החוזה.
 .23כתובות והודעות
 ./1./כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 ./1.0הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך שבעים ושתיים ( )30שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם
יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו1או לא יגיע לתעודתו.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המועצה

___________________
קבלן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור רו"ח4עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד1רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
___________________.0

___________________ ./

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם (*למחוק אם לא רלוונטי).
_____________________
עו"ד1רו"ח

_______________________
תאריך
אישור יועמ"ש המועצה:
הסכם זה אושר לחתימת המועצה על ידי היועמ"ש המועצה.
לחתימת ההסכם קדם מכרז כדין.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
___________
תאריך
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נספח ג – 24ערבות ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'
אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של חמישה עשר אלף ש"ח (( )₪ /4,222להלן" :סכום
הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן" :הנערב") בקשר עם הסכם שביניכם לבין הנערב בעניין
מכרז מס'  4102/5ל"התקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית" .סכום הערבות יהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______
שהתפרסם ב /4 -ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה -
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד
החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 3-שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו
המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות ,בתוספת הפרשי
הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת
הנערב.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש ____ שנת ____ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
ומבוטלת .על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק____________________בע"מ
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נספח ג - 14אישור עריכת ביטוחים
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו
רחוב קרן היסוד /3
כפר שמריהו
( להלן" :המועצה")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של הספק ___________________
מספר ח.פ .צ  1ת.ז  1עוסק מורשה ( מחק את המיותר ) ____________
(להלן "הספק")
בקשר להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי לספק יש פוליסות תקפות
כדלקמן:
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את אחריותו המקצועית של הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל או
טעות או השמטה שלו בגבולות אחריות של  ₪ /,222,222לתובע ולתקופת ביטוח של שנה.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בגין אחריותם למעשה או מחדל של הספק ולצורך
כיסוי זה יראו את המועצה ונציגה כאחד מיחידי המבוטח.
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.
הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כנגד המועצה.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת העבודות והשירות של הספק עבור המועצה.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ₪ 52,222
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .הביטוח מורחב לשפות
את המועצה ותאגדיה במידה ויחשבו כמעבידים של מי מהמועסקים על ידי הספק .הגבול הטריטוריאלי על פי
פוליסה זו הנו בכל מקום בו מתבצעת עבודה על ידי המועסקים על ידי הספק .גבולות האחריות בפוליסה זו הנם
 ₪ 02,222,222לתובע  ,למקרה ולתקופת הביטוח.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הספק כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות המועצה,
בגבולות אחריות של  ₪ 5,222,222לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל כיסוי ביטוחי בגין הקמת אנטנות קשר .
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח
עבור עובדיו.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה  ,נבחרי המועצה ,תאגידי המועצה וכל הבאים מכוחם או מטעמם .
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי פוליסה
זו.
נוסח הפוליסה הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך.
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בהתייחס לפוליסות לעיל:
.1

נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח או מועד מוקדם לכך.

.2

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
המועצה ,גופים ומוסדות של המועצה וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה
לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  41לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א-
 ./13/ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .

.1

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה המקומית כפר שמריהו לפחות  52יום מראש.

.8

השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.

.5

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו ,העובדים של המועצה ,תאגידי
המועצה והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

__________

___________

____________

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח אחריות
מקצועית
ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי
ביטוח אחריות
מעבידים
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

רשימת הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

חתימה וחותמת חברת
הביטוח

ביטוח אחריות
מקצועית
ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי
ביטוח אחריות
מעבידים
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

מסמך ד' – הצהרת המשתתף
 ./אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני
מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז
חתום בראשי תיבות ,כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.
 .0אני מצהיר בזאת כי הנני ספק מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת מכל
הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.
 .1אני מצהיר בזאת כי הנני יבואן1ספק1מפיץ מורשה של הציוד המפורט בהצעתי.
 .5הנני מתחייב להציע בהצעתי אך ורק ציוד אשר לו נציגות בארץ המספקת שרותי בית מלאכה לתיקון תקלות,
שרות טכנאים לביצוע בדיקות ,תחזוקה מונעת ותיקונים באתר הלקוח כנדרש במכרז זה.
 .4אני מציע לבצע את העבודות על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה ועל
החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.
 .5אני מתחייב ,כי אם הצעתי תתקבל ,אחתום ,במועד שאדרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים של החוזה,
בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.
 .3הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף כמפורט בנספח א -24טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז.
 .3אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת
השירותים ו1או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
לא תהא לי כל טענה ו1או תביעה ו1או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו1או ביטול ביצוע
השירותים מכל סיבה שהיא.
 .1למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה ביותר
ו1או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק את
החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים
והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת
מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה כספית מכל מין
וסוג שהוא בגין כך.
 ./2ידוע לי ,כ י ביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני
מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.
 .//מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העבודות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל יתר
הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז1החוזה.
 ./0ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי ,ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד.
 ./1אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )4ימים
מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 ./1./לחתום על ההסכם מסמך ג' ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 ./1.0להמציא לכם ערבות בנקאית בסך ובתוקף לפי דרישות המכרז ,צמודה למדד המחירים לצרכן חתומה
ומבוילת כדין ,להבטחת קיום תנאי ההסכם ,בנוסח נספח ג 24למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי המכרז.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
 ./1.1להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג 14למסמכי המכרז.
 ./5אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  /1לעיל כולן או מקצתן אאבד את
זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו
(נספח ד )14להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.
 ./4כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע_______________________________:
מס' ת.ז1.מס' חברה ________________________:כתובת___________________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך גלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
__________________________
תאריך
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_______________________,עו"ד
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד – 24פירוט ניסיון קודם ,מוקד טלפוני וכח אדם.
א.

פרוט ניסיון בהספקת הציוד הנדרש במכרז במהלך השנים 1023 ,1021 ,1022 ,1020

./

הרייני להצהיר כי המציע ____________________ (להלן" :המציע") ,הינו בעל וותק של ________
שנים ,במתן שירותים כעסק פעיל בתחום הספקה ,התקנה ואחזקת מערכות קשר אלחוטיות.

.0

הנני להצהיר כי לקוחותיי ,במועד הגשת הצעתי למכרז זה ,הם כמפורט בטבלה שלהלן.
מועד
מכירת
הציוד1

שם הלקוח

תחילת
תקופת
השירות2

תום תקופת
השירות3

פירוט סוגי הציוד 4
מערכת קשר

פרטי איש קשר אצל
הלקוח

(שם מלא ,תפקיד ,טלפון)

ובאתי על החתום,
שם_______________________________________:

תאריך___________________________:

אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
____________________
___________________
חתימה וחותמת

תאריך

 1יש לציין חודש ושנה
 2יש לציין חודש ושנה
 3יש לציין חודש ושנה
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית
ב .פרטי מוקד טלפוני
מיקום המוקד

אופי התמיכה הניתנת

ימי ושעות עבודה

..

ג.
שם בעל המקצוע

פרטים אודות טכנאי החוץ העומדים לרשות המציע
תחומי התמחות 4
הסמכה

שנות עבודה
בפועל במקצוע

האזורים בארץ בהם מספק שירות

אני הח"מ מצהיר בזאת כי הפרטים אשר רשומים בטבלאות מעלה מלאים נכונים
ולראיה באתי על החתום
שם החותם

תפקיד

תאריך

חתימה

למען הסר ספק ,למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו1או כל מסמך ו1או אסמכתא המוכיחים
את האמור בנספח זה וזאת בתוך שני ( )0ימי עבודה ממועד דרישתה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד -14ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של עשרת אלפים ש"ח
( ) ₪ /2,222בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן " -הפרשי הצמדה")
להבטחת התחייבויות המבקש בקשר להשתתפותו במכרז מס'  4102/5להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת
קשר אלחוטית בכפר שמריהו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,לרבות בפקס ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש
את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי
הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש") ,כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש פברואר  02/5שפורסם ביום  /4ל -מרץ  02/5היינו ___________נקודות (להלן " -המדד
היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  1/13102/5ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי 1/13102/5לא תענה.
לאחר יום  1/13102/5ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד - 34תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 ./אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________ בחברת___________,
המציע1ה במכרז__________ (להלן" :המציע4ה") מצהיר בזאת כי המציע1ה ו1או בעל זיקה למציע1ה
(כמשמעו בסעיף 0ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  )/135לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז /133 -ו1או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  /11/ואם הורשעו ביותר משתי ( )0עבירות הרי כי במועד
ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.
 .0זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
המצהיר
---------------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

____________________
___________________
חתימה וחותמת
תאריך
-------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ (להלן:
"המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
___________________
תאריך

עמוד  55מתוך 45

_____________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד – /4תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם ______________
מס’ זיהוי1ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 ./המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .0המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף /
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  4לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו , /134-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז /133-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  1שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .5המציע בעלי השליטה בו ומנהל יו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .4המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .5ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,/151-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר +חתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי החברה__________________
רשומה בישראל עפ"י דין וכי ה"ה_____________________________________ מוסמך להצהיר ולהתחייב
בשם החברה הנ"ל.
כמו כן אני מאשר\ה כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי
ב_________ ה"ה מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו.
_________________
תאריך

עמוד  53מתוך 45

__________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד -54תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים
מסמך זה יהיה תקף רק במחיקת המיותר כנדרש בסעיף 9
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
 ./הנני נותן תצהיר זה ומתחייב בשם _______________________________ (להלן "המציע") המבקש
להציע את הצעתו במסגרת מכרז מס'  4102/5להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר
אלחוטית ,שעורכת המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן "המועצה").
 .0הנני מוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע.
 .1שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן
השירותים כאמור לעיל ,בין במישרין ,בין בעקיפין.
 .5להודיע למועצה ,לאלתר ,על כל עניין ו1או דבר אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש
לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיה של המועצה.
 .4התחייבותי זו תהא תקפה כל עוד מתנהל המכרז ,ובמידה שאזכה עד תום ההתקשרות לפי מכרז זה.
 .5התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עובדי המבקש; ביחס לכל העובדים מטעם המבקש; וביחס לכל
תאגיד1שותפות אשר המבקש ,לרבות עורכי הדין מטעמו ,שותפים ,בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס
לכל מי שהוא שותף ,בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד1בשותפות המבקש ,בעל עניין ושליטה כהגדרתם
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח./151 -
 .3התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר מכל סוג שהוא בין המועצה למבקש ,ו1או בכדי לחייב את המועצה
לכל דבר ועניין.
 .3הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  31ב' (א) לפקודת המועצות (מועצות אזוריות) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם מועצה ;
לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
ב .כלל ( /0א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה' ,חבר מועצה'  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו".
ג .סעיף  41לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל
חלק או טו בת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה ,פרט לענין שיש לעובד
בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים".
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

 .1בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי( :שים לב! מחק את המיותר)
א .בין חברי המועצה יש  1אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף.
ב .יש  1אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
ג .יש 1אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
ד .ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את רישומי בספר הקבלנים שלה אם יש לי קרבה כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
ה .הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בבקשה לרישום בספר הספקים ו1או בהגשת הצעה על פי
בקשה להצעת הצעות ו1או על פי מכרז ו1או במתן השירותים המוצעים על ידי למועצה בבקשה זו
משום ניגוד עניינים עסקי של המבקש ו1או אישי שלי ו1או של מי ממנהלי המבקש ו1או מי מעובדיו.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 )/שם מלא ______________ :ת.ז _____________ .חתימה____________:
 )0שם מלא ______________ :ת.ז _____________ .חתימה____________:
תאריך ____________ :

אישור עורך דין
הריני לאשר בזאת כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה:
 ___________________ )/אשר זיהה את עצמו ע"י ת.ז .מספר ________________
 ___________________ )0אשר זיהה את עצמו ע"י ת.ז .מספר ________________
אשר כל אחד מהם מוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

חותמת ורישיון_____________
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תאריך _________

שם עו"ד_______________

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה סופית לפרסום/2:50 25124102/5 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 4102/5
להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית

נספח ד - 64תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר1גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי1ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
./

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז________________________ ( להלן" :המכרז").

.0

המציע לא הורשע ו1או נחקר:
.0./

בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;/140-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס;
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;/134-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;/133-סעיפים  012עד 131 ,013
עד  111ו 5/5-עד  513לחוק העונשין ,התשל"ז ,/133-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ./13/-

או (מחק את המיותר)
.0.0

הבאות:
העבירות
לביצוע
בחשד
בעבר
הורשעתי
ו1או
נחקר
המציע
____________________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות
לעיל).

.1

הואיל וכך ,אני נותן1ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו1או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א./13/-

.5

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

____________________
חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר1ת כי ביום _________ הופיע1ה בפני בכתובת
__________________ מר1גב' ___________________ המוכר1ת לי אישית ו1או שזיהיתיו1ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת כי יהיה1תהיה צפוי1ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה1תעשה כן ,אישר1ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם1ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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עו"ד
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נספח ד -24אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

אני הח"מ  ,עו"ד 1רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  1רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.

תאריך
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עו"ד  1רו"ח
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נספח ד –84אישור בדבר איתנות פיננסית
אני הח"מ ,רואה חשבון מבקר של ______________ מאשר בזאת כי למציע מחזור עסקים מצטבר של מיליון
ש"ח ( )₪ /,222,222לפחות במצטבר ,לשנים  ,02/0 ,02// ,02/2בהספקת מערכות קשר אלחוטיות כגון:
מכשירי קשר נישאים ,מכשירי קשר ניידים ,ממסרים דיגיטלים ,אנטנות ותרנים להתקנת אנטנות.

בכבוד רב,

___________________
שם מלא

_______________
רו"ח

____________________________
כתובת
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______________
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טלפון
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נספח ד - 94הצהרה על קיום הסמכה בנושא עבודה בגובה
 ./הספק מצהיר כי הסמיך את עובדיו לעניין עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה
בגובה) ,התשס"ז"( 0223-התקנות") או כל עדכון שלהן.
 .0הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות התקנות ,כפי שיהיו מעת לעת ,בכל זמן ולא לבצע עבודות בגובה
אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בתקנות.
 .1הספק יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה ,לרבות לעניין הספקת
ציוד מגן אישי לעובדיו ו1או למי מטעמו.
 .5הספק מתחייב להמציא למזמין מיד עם תחילת העבודות העתק תעודת ההסמכה של עובדיו ו1או מי
מטעמו המאשרת כי עברו הסמכה לעבודה בגובה .התעודה תפרט את מספר שעות ההסמכה בפועל,
התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות המדריכים.
 .4הספק מסכים כי המצאת תעודת ההסמכה הנ"ל הינה תנאי יסודי של ההסכם וכי המצאת התעודה כאמור
הינה תנאי לשחרור התשלומים לספק על פי הסכם זה.
 .5הספק מתחייב בזאת לשפות את המזמין ו1או את מי מטעמה בכל סכום יוטל עליהם עקב הפרה של
הוראות התקנות ו1או הוראות נספח זה.
 .3מבלי לגרוע באמור לעיל ,במידה והספק לא יסמיך את עובדיו לעבודה בגובה ו1או לא יספק להם את הציוד
הנדרש בתקנות ,אזי מוסכם כי המזמין יהא רשאי להסמיך ו1או לספק את הציוד לעובדי הספק ,על
חשבונו .במקרה כזה ,המזמין תהא זכאית להחזר מלוא העלויות שהוציא בקשר עם ההסמכה ו1או
הספקת הציוד כאמור לעיל ,בתוספת  /4%וכן תהא רשאית לקזז סכומים אלו מכל תשלום שיגיע לספק.
מובהר ומוסכם בזאת כי אין ולא יהיה בהפעלת זכותו של המזמין להסמכת עובדי הספק ו1או להספקת
הציוד כאמור לעיל ,כדי להעביר את האחריות לביצוע הוראות התקנות אל המזמין ו1או מי מטעמו ובכל
מקרה הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לקיום הוראות התקנות ו1או לכל נזק שיגרם למזמין ו1או למי
מטעמה בעקבות הפרת התקנות ו1או ההסכם ו1או נספח זה.
 .3הספק מתחייב כי הקבלנים וקבלני המשנה הקשורים עימו לשם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,יחויבו
לפעול בהתאם לאמור בנספח זה.

_________________________
הספק
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ספק משנה
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מסמך ז' -הצעת מחיר וכתב כמויות (עדכני)
 .2כללי.
 /./המחירים הנקובים לפריט  1שורה הינם ב-ש"ח ללא מע"מ.
 /.0ידוע לי כי הכמויות המפורטות בטבלה הינן לצורך השוואת ההצעות בלבד ואין בהם כדי לחייב או
להגביל את המועצה.
 /.1המחירים הנקובים לפריט  1שרות יהיו תקפים לכל כמות שתזמין ממנו המועצה לכל תקופת
ההתקשרות.
 /.5הצעתי מוגשת תוך שימת לב לדרישות המוצרים והשירותים כפי שהופיעו במפרטים.
 /.4הפריטים והשירותים המוצעים בהצעתי נותנים מענה מלא לדרישות המופיעות במפרט.
 /.5אני מודע לעובדה כי שיקול דעתה של המועצה הוא שיקבע באם הפריט או שרות שהוצע על ידי עומד
בדרישות המכרז או לא.
 /.3הצעת פריט או שרות שאינו עומד בדרישות המכרז עלול לגרום לפסילת הצעתי.
 /.3המועצה תשקלל את הצעות מחיר לפי עלות ההצטיידות ,הבדיקות והתחזוקה המונעת לתקופה של
שניים עשר ( )/0חודשים .עלות התחזוקה המונעת תחושב לפי התדירות שתדרש ,להערכת המועצה,
בתקופה זו .ככל שלא יציין מציע מחיר לאחזקה מונעת לפריט ציוד או לחילופין יציין כי היא לא
נדרשת לו .היה ותמצא המועצה כי היא אכן נדרשת ,יבצעה הספק לפי דרישת המועצה ועל חשבונו
בלבד.
 /.1ככל שהמחיר הוא לזמן עבודה במועצה ,יכלול מחיר היחידה גם את משך ההגעה לאתר המועצה
והחזרה ממנו.
 /./2בכל מקום שהמחיר הוא ליחידת זמן ,יהיה התשלום לפי הביצוע בפועל.
 /.//הצעתי מוגשת לכלל הנדרש על ידי המועצה במכרז זה ,כמפורט בסעיף  0להלן.
סעיף  – 0להספקה והתקנת מערכת הקשר האלחוטית וכל הציוד הנדרש וכן להספקת שירותים
מקצועיים.
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 .0הצעת מחיר להספקה ,התקנה ואחזקת מערכת קשר אלחוטית.
להלן הצעתי להתקשרות מסגרת להספקה ,התקנה ואחזקה של פריטי מערכת קשר אלחוטית.
הפריט

#

יחידה

מחיר
ליחידה
בש"ח

 1מכשיר נישא ברשת קשר דיגיטלית בתדרי  UHFמכשיר
בהספק  4wללא צג ללא לוח מקשים וכולל
מטען ומנשא לחגורה
 2כאמור בסעיף  /לעיל ,לכל מכשיר מעבר לעשר מכשיר
( )/2יחידות (גם אם יוזמן בבודדים)
 3מכשיר נייד ברשת קשר דיגיטלית בתדרי  UHFמכשיר
בהספק  25- 45wללא צג
 4מכשיר נישא מנהלים קטן מידות דיגיטלי מכשיר
בתדרי  UHFכולל מטען ומנשא לחגורה
 5ממסר דיגיטלי בתדרי  UHFבהספק עד  45wיחידה
כולל ארונית תקשורת  6Uדופלקסר ,סוללת
גיבוי וכל הכבילה ו1או האביזרים ו1או
התשתיות הנדרשים להתקנה באתר ההתקנה.
 6אביזרי התקנה לרכב כולל כבל מתח מתאם יחידה
אנטנה ואנטנה קומפלט
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

אנטנה כלל כיוונית  3DBלרבות הכבילה ו1או יחידה
האביזרים ו1או התשתיות הנדרשים להתקנה
באתר ההתקנה קומפלט
יחידה
ספק כח למכשיר נייד 15A
תורן  1מטר להתקנת אנטנה לרבות כל הנדרש יחידה
להתקנתו באתר ההתקנה קומפלט
אגרת רישוי שנתית לממסר שני תדרים שידור שנה
וקליטה בתדרי  UHFבשכירות שנתית
יחידה
רמקול מיקרופון למכשיר נישא (אופציה)
ערכת שמע סמויה  0חוטים כולל סליל אקוסטי ערכה
ופיטמה (אופציה)
יחידה
התקנה ברכב קומפלט
יחידה
התקנה במבנה קומפלט כולל תורן ואנטנה
התקנת ממסר  +אינטגרציה ותכנות מלא יחידה
קומפלט
הסכם שרות שנתי ,מעבר לתקופת האחריות ,מכשיר
למכשיר  1ציוד כמפורט בסעיפים  /ו 0 -
מכשיר
הסכם שרות שנתי ,מעבר לתקופת האחריות,
למכשיר  1ציוד כמפורט בסעיף 1

כמות
10

10
2
1
1

1
1
1
2
1
12
12
1
1
1
10
2

 18הסכם שרות שנתי ,מעבר לתקופת האחריות,
למכשיר  1ציוד כמפורט בסעיף 5

מכשיר

1

 19הסכם שרות שנתי ,מעבר לתקופת האחריות,
למכשיר  1ציוד כמפורט בסעיף 4

מכשיר

1

 20הסכם שרות שנתי ,מעבר לתקופת האחריות ,מכשיר
למכשיר  1ציוד כמפורט בסעיף 3

1
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הפריט

#

יחידה

מחיר
ליחידה
בש"ח

כמות

שעה
 21שירותי הדרכה
 22שרותי בדיקה ו1או אחזקה מונעת באתר שעה
המועצה ,בתאום מראש.

מחיר לכמות
בש"ח

צורף
מפרט
סמן 

/2
10
סה"כ:
 28%מע"מ:
סה"כ כולל מע"מ:

תאריך
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חתימת מורשי החתימה וחותמת
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