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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2____/2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו מולטימדיה עבודות להספקה והתקנה של מערכות 
 

 מסמך א׳ 

 הודעה בדבר פרסום המכרז 
 

לביצוע עבודות להספקה והתקנה של  ( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה")להלן:    אבן יהודה  מועצה מקומית 
ספורט  מוליטמדיהמערכות   באולם  וידאו  יהודה  ואודיו  המכרז    , באבן  במסמכי  כמפורט    )להלן: הכל 

 "(.העבודות"

   .חתום על ידי המנהל מיום קבלת צו התחלת עבודהקלנדאריים חודשים   3העבודות יושלמו בתוך

במשרדי    ש"ח  550    סכום של  הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי חוברת המכרז, הניתנת לרכישה תמורת
בלבד. מובהר בזאת,    08:00-13:00בין השעות  ה׳  -בימים אבאבן יהודה,    53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״ל

  התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למציע בשום מקרה.כי 

עבודות ה, ובהתאם  השל    כתב הכמויותההצעה למכרז שתוגש הינה בדרך של קביעת הנחה באחוזים מסכום  
 להוראות המכרז, לרבות נוסח הצעת המציע. 

אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו  על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית  
, ובנוסח המצורף למסמכי המכרז.  שקלים חדשים(  אלף  חמישה עשר)  ₪  15,000בהתאם להצעתו, בסך של  

תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד  הערבות  
יאריך המציע את תוקף    . 26/4/23ליום כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז,  לפי דרישת המועצה, אם תבוא 

 עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה.  הערבות מעבר למועד האמור 

ביום    מציעים  מפגש בי  יתקייםהמפגש    .10:00שעה    12/1/23יערך  ליד  ס "הראשונים",  ה"באולם הספורט 
, לא המציעים  במפגש. מציע שלא ישתתף  הינו חובה  המציעים  מפגש  באבן יהודה.  26  האלהרח'    :בכתובת

 תיפסל על הסף. -המכרז, והצעתו ככל שתוגשיהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת 

המועצה )לא לשלוח בדואר(   מנכ"לאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדו של  
עד  בלבד, וזאת    "_ 2__/2023  "מכרז פומבי מס'  באבן יהודה, במעטפה סגורה נושאת ציון  53רח' המייסדים  

 . בצהרים  12:00בשעה   26/1/23ליום 

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי 
 ועדת המכרזים.

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

מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע  מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את  
 לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 

 

 בכבוד רב,

 אבי הררי 

 ראש מועצה מקומית אבן יהודה
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 
 1- אמסמך 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 המכרז מהות  .1

להספקה  ( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  "המועצה  )להלן: "  אבן יהודה   מועצה מקומית 1.1

מערכות   של  וידאו  מולטימדיה  והתקנה  הספורטואודיו  יהודה  באולם  הטמעה,    ,באבן  לרבות 

ו בתמיכה  מתן  הדרכה  כמפורט  המערכות,  ה להפעלת  הטכני  ,  מכרזמסמכי  ובאמנת    במפרט 

 . ״(השירותים״ ו/או ״העבודות״ )להלן: השירות

יתר   1.2 וכן לבצע את  יידרש לספק למועצה את הציוד, בהתאם להוראות המועצה  הזוכה במכרז 

    ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז.

זמין בשעות  ו/למועצה שירות מוקד שירות לקוחות    יעמידהזוכה   1.3 יעמיד איש קשר שיהיה  או 

ת( במהלך תקופת האחריות  והמערכ  יותקנוהערב, שבתות וחגים )זמני הפעילות של האולם בו  

 . במכרזכהגדרתה 

מתחיי 1.4 איננה  המועצה  כי  בזאת  יובהר  ספק  הסר  בכלל  למען  ו/או  כלשהו  עבודה  להיקף  בת 

ו  הזוכהבתקופת ההתקשרות עם   ו/או תביעות  כי לזוכה במכרז  במכרז,  לא תהיינה כל טענות 

 היקף העבודות שביצע/נדרש לבצע.  כספיות או אחרות מכל עילה שהיא כלפי המועצה בעניין

עליו  ממועד    חודשים  3ת בתוך  ויספק את המערכבמכרז  הזוכה   1.5 וכריתת הסכם הכרזה  כזוכה 

תקופת  ההתקשרות כל  במשך  לקוחות  שירות  ומוקד  אחריות  שירותי  מתן  לשם  זמין  ויהיה   ,

 . האחריות, והכל אלא אם נקבע לוח זמנים ארוך יותר  ע"י המועצה

ביצוען   1.6 לשם  הדרושה  או  הכרוכה  עבודה  כל  יבצע  ובנוסף  העבודות,  את  יבצע  במכרז  הזוכה 

 המיטבי של העבודות כהגדרתן לעיל, ובמסמכי המכרז, לרבות ההסכם על נספחיו.  

  הגשתו הסופיתסיומו ואשר ילווה את הפרויקט עד ל  ,ימנה מנהל פרויקט מטעמובמכרז  הזוכה   1.7

כל שלב  מען הסדר הטוב מודגש, כי הזוכה במכרז מחוייב לאשר  לשביעות רצונה של המועצה. ל

  אל מול הממונה מטעם המועצה, וזאת בטרם יתחיל את השלב הבא.  במהלך הפרויקטושלב 

כנגד ביצוע התחייבויותיו על פי הוראות מכרז זה, ובהתאם להוראות ההסכם, יהיה המציע אשר   1.8

 להלן.   14רט בסעיף יבחר כזוכה במכרז, זכאי לקבל את התמורה כמפו
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 מסמכי המכרז  .2

מסמכי  יחד ולחוד,  בהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן   2.1

 המכרז:

 . הודעה בדבר פרסום המכרז  -   מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -    1-אמסמך 

 הצעת המציע.   -  'במסמך 

 .הסכם  -  'גמסמך 

 . במכרז ולהבטחת הצעת המציע נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות  -  1-דמסמך 

 .הסכםנוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ה - 2-דמסמך 

 אישור קיום ביטוחים.  - ׳המסמך 

 . תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי הדין  -  1-ומסמך 

 תיאום מכרז.תצהיר המציע בעניין אי   - 2-מסמך ו

 תצהיר המציע בדבר העדר קירבה לעובד/חבר המועצה.   - 3-מסמך ו

   .הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים  - 4-מסמך ו

 . העדר הערת ״עסק חי״אישור רו״ח לעניין   - 1-מסמך ז

 אישור עו״ד בדבר פרטי המציע.   - 2-מסמך ז

 נספח בטיחות כללי.        -   1-חמסמך 

   הצהרת בטיחות.        -   2-חמסמך 

   .מיוחד מפרט טכני -  1-טמסמך 

 . כתב כמויות - 2-טמסמך 

 אמנת שירות.  - 3-ט מסמך

נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים    שברשותוהמועצה תראה את המציע במכרז, כמי שהצהיר   2.2

לעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב לבצע את  

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז. -עבודתו על

  לצורך הגשת הצעתו, לרבות   הנדרשותבמציע כמי שביצע את כלל הבדיקות    כן תראה המועצה  2.3

   עמידה על טיב העבודות והיקפן.  עליהם יבוצעו העבודות, וכן במקרקעיןביקור 
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בימים א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות  ₪    550ד תשלום סך של  גאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנ 2.4

יהודה.  53המועצה שברחוב המייסדים    מנכ״לבמשרדי    13:00-08:00 עלות הרכישה לא  , אבן 

 . וחזר בכל מקרהת

 .מובהר בזאת, כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהמועצה 2.5

 
 לוח זמנים של המכרז  .3

 הערות  המועד  הפעולה

 ₪  550 -עלות מסמכי המכרז 8:30בשעה  5/1/23החל מיום  מכירת מסמכי המכרז 

הספורט ליד ביה"ס  באולם 10:00בשעה  12/1/23ביום  מפגש מציעים )חובה( 

"הראשונים", בכתובת: רח' האלה 

 באבן יהודה  26

  -למייל: wordלשלוח על גבי קובץ  12:00בשעה  17/1/23עד ליום  מועד אחרון לשאלות הבהרה 

yehuda.muni.il-mankal@even 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה   12:00בשעה  26/1/23עד ליום  מועד אחרון להגשת הצעות

ן "מכרז פומבי מס'  מצויי

 בלבד  __"2_/2023

 

 

 השתתפות במכרז תנאי סף ל  -כשירויות המציע .4

תנאים  עומדים בכל ה,  במועד הגשת הצעתם למכרזאשר  יחידים או תאגידים  להשתתף במכרז    םרשאי

 : הבאים, ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו

 . ישראל או תאגיד רשום בישראלהמציע הינו יחיד תושב    4.1

סיפק   4.2 המציע  ההצעה,  הגשת  במועד  המסתיימות  השנים  ארבע  מערכות    התקיןובמהלך 

הכוללות ב   מולטימדיה,  חכמה,  ושליטה  ליבה  מערכות  וידאו,  אודיו  ציבור  מערכת  מבני 

, כאשר כל אודיטוריום ואולם ספורטהמוחזקים על ידי רשויות מקומיות או מי מטעמן, כגון  

 . חודשים, וזאת עבור לפחות שלושה גופים עירוניים או רשויות מקומיות  12מערכת פועלת לפחות  

זה   סף  תנאי  לצורך  מקומיות  ורשויות  עירוניים  מועצות    –גופים  מועצות  עיריות,  אזוריות, 

מקומיות או לחילופין גופים המפעילים מבני תרבות או אולמות מופעים עירוניים או מבני מתנ"ס  

 מקומות ישיבה.  150אשר כל אחד מהם מכיל לכל הפחות 
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המערכת   4.3 של  והתקנה  לאספקה  המולטימדיה  מערכת  של  היצרן  מטעם  מורשה  הינו  המציע 

 המוצעת. 

  400,000בהיקף כספי של    מערכות מולטימדיהלפחות, המציע סיפק    2018-2022באחת מהשנים   4.4

 .)לא כולל מע"מ( ₪ לאותה שנה 1,000,000 -, ובהיקף מצטבר של לא פחות מ ₪ לכל מערכת

  - , התשל״ו חוק עסקאות גופים ציבורייםל  1ב2  - ו  ( 1ב)ב()2עומד בתנאים הקבועים בסעיף  המציע  4.5

1976 ; 

תאגיד 4.6 שהמציע  המבוקרים    - ככל  הכספיים  בדוחות  חי"  "עסק  הערת  נרשמה  לא  למציע 

 . האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי"

 ורכש את מסמכי המכרז.   ,מציעיםהמציע נכח במפגש  4.7

המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, מקורית, שהוצאה לבקשת המציע בלבד, בסך   4.8

 להלן.  9שקלים חדשים(, בהתאם להוראות סעיף   חמישה עשר אלף₪ )  15,000

המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם   4.9

עם לעבודה  ומורשה  שומה  גופים    פקיד  עסקאות  חוק  להוראות  בהתאם  ציבוריים  גופים 

 . 1976 -ציבוריים, תשל״ו 

  י נעדר ו/או מי מבין יחידי המציע )ככל והמציע הינו גוף מאוגד( ו/או קרוב של כל מי מהם  המציע   4.10

עובד    קירבה  / ובין בעקיפין.  לחבר מועצה  בין במישרין  נושא משרה/ בכיר במועצה  המועצה/ 

 . 1950  -א׳ לצו המועצות המקומיות, התשי״א103ף זה, כהגדרת קרוב בסעיף ׳קירבה׳ בסעי

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישלמען הסר ספק,   .114

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   4.12

יהיו תקפים   כי אלו  לפי  נדרש  וכן במשך כל תקופת ההסכם/ ההארכה,  במועד הגשת ההצעה 

 העניין. 

, על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו ולא ניתן  הסף  לצורך עמידה בתנאיכי  עוד מובהר בזאת,   4.13

לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת  

אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי למציע ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם  

, טרם המועד האחרון להגשת הצעות  1999  -לחוק החברות, התשנ"ט 323הגוף המציע עפ"י סעיף  

 למכרז זה 

 



 

 

 עהמציחתימת   

7 

 והצהרות המציע  הכרת מסמכי המכרז ותנאי העבודה .5

המכרז.   5.1 מסמכי  כל  את  בוריים  על  ולהבין  להכיר  ללמוד,  המציע  המציע  על  של  הצעתו  הגשת 

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים  יוהשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא

וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה   לו,

כל התנאים הנדרשים    , מבין ויודע את ות העבוד  מקום ביצועביקר ובדק את    מהות העבודות,  –

כל  בהתאם ל, והסכים להם  תגלות בעבודות,, בחן את כלל הקשיים העלולים להלביצוע העבודות

 הצעתו.  האמור לעיל תמחר את 

כי   5.2 מודגש,  ספק  הסר  לבקר  למען  המציע  מחובת  לגרוע  כדי  מציעים  במפגש  בהשתתפות  אין 

שבו   מקום  בכל  העבודותעצמאית  הבדיקות  יבוצעו  כל  את  לבצע  וכן  בעקיפין,  או  במישרין   ,

 במכרז. הנדרשות לו, בטרם הגשת ההצעה 

והסגולות   5.3 הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  כמו 

המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים  

המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  

 מסמכי המכרז.  הכל כמפורט ב -

לרבות   5.4 מסמכיו,  על  המכרז,  תנאי  לכל  מראש  הסכמה  מהווה  המציע  מטעם  ההצעה  הגשת 

 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. ההסכם

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   5.5

במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר    מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 הגשת הצעת המציע. 

 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .6

או   6.1 לתקן  למחוק,  למציע  מסמכיאסור  את  בכל    המועצההמכרז.    לשנות  לראות  רשאית  תהא 

ולפסול את   כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם,  שינוי, מחיקה או תיקון 

 הצעת המציע. 

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י המועצה. נתגלתה אי   6.2

שיעור  בין    הנקוב במסמכי ההצעה )בין אם אי התאמה   בשיעור ההנחה מכתב הכמויותהתאמה  

  שיעור ההנחה המפורט במלל, ובין אם אי התאמה בין    שיעור ההנחההנקוב בספרות לבין    ההנחה

הנקוב במסמך אחר(, תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על    שיעור ההנחההנקוב במסמך אחד לבין  

, ויראו את המשתתף ו/או במסמכי המכרז  הנקוב בהצעת המשתתף  הנמוך ביותר  שיעור ההנחה

 כים שכל טעות שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל. כאילו הס
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במסמכי    המציעערך   6.3 שהוא,  סוג  מכל  ממנו    המכרזשינוי,  הנדרשים  הפרטים  הוספת  )למעט 

( תהא המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את  המכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי  

. בכל מקרה  לא נעשו כלללראות באותם שינויים כאילו  ההצעה, או לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

)גם אם המועצה לא התייחסה כלל לשינויים ו/או הסתייגויות כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח  

הודיעה המועצה  המכרזשל מסמכי   להגשת הצעות.  במועד האחרון  ע״י המועצה  שנקבע  כפי   ,

נשוא    העבודותלבצע את    המציע , וסרב  משינויים/הסתייגויות כאמור, כי היא מתעלמת  למציע

של  המכרז התחייבויותיו  כהפרת  הדבר  ייחשב  את  ,  המציע ,  לחלט  רשאית  תהיה  והמועצה 

בסעיף   הנזכרת  המציע  הצעת  להבטחת  תהיה    9הערבות  כן  את  להלן.  לבטל  רשאית  המועצה 

 אחר. מציעזכייתו ולהתקשר עם 

 

 מסמכי המכרז  הבהרות .7

המועצה, מר אלי גטר,   למנכ״ליע בכתב  יודיע המצ  12:00בשעה    17/1/23לא יאוחר מאשר יום   7.1

ו/או על כל ספק  מסמכי המכרז  או חוסר בהירות שמצא ב  סתירה, שגיאה, אי התאמהעל כל  

שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי ההסכם או הנוגע  

 .  לעבודות נשוא המכרז

במייל   7.2 לשלוח  יש  כאמור  קובץ    ,yehuda.muni.il-mankal@evenהודעה    WORDבאמצעות 

או באמצעות אישור חוזר על   8915002-09בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון 

 לא תיעננה.  PDFקבלת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתועברנה באמצעות קובץ 

ברור, ת 7.3 באופן  לנסח שאלותיו  את מספר  על המציע  כל שאלה  ולכלול במסגרת  ענייני,  מציתי, 

העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחוברת המכרז אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון כתובת  

 דוא״ל אליה יש למען את התשובות. 

תשובות בכתב למציע ולכל משתתפי    המנכ״לכאמור הודעה בכתב, ימסור    למנכ״למסר המציע   7.4

התשובות תישלחנה בכתב    .22/1/23להלן, לא יאוחר מתאריך    15ף  הנזכר בסעי   המציעים מפגש  

תהא  ו/או מי מטעמו    המנכ״ל תשובת  , ולהם בלבד.  הקבלניםובאופן אחיד לכל משתתפי מפגש  

ו/או    המנכ״לסופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד  

 . המועצה לא יחייבו אתמי מטעמו 

ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת    המנכ״ל איחור בקבלת התשובה מצד   7.5

ודין הצעתו יהיה כדין כל    ,המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים

 .ועניין לכל דברבמכרז הצעה אחרת 

ו/או מי מטעמו ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז    המנכ״למבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   7.6

הנזכר בסעיף    הקבלניםשהשתתף במפגש  ויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן לכל מי  ו/או לתקן טע 

 . להלן 15
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יהפכו להיות חלק אינטגרלי ובלתי נפרד  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה   7.7

 המכרז.    ממכלול מסמכי

או מי    המנכ״להמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו על ידי   7.8

מטעמו, אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי  

 . נפרד הימנה

 

 אישורים, דרישות נוספות ומסמכים  .8

 :להצעתו את המסמכים ו/או האישורים הבאיםיצרף המציע   8.1

 . לעיל, יצרף המציע צילום תעודת זהות 4.1כחת תנאי הסף הקבועים בסעיף להו 8.1.1

רשום המציע תאגיד  תעודת ההתאגדות    -היה  צילום  מאת הרשם   של התאגידיצרף 

התאגיד   את  בחתימתם  לחייב  המוסמכים  בדבר  עו"ד  אישור  הרלוונטי,  המוסמך 

דוגמאות חתימתם המכרז  2-ז  מסמךבנוסח    בצירוף  וכן תמצית מאושרת למסמכי   ,

מאת הרשם המוסמך הרלוונטי הכוללת פירוט מנהלי התאגיד, ושעבודים רשומים )אם 

ימים לפני המועד האחרון להגשת   45וככל שישנם(, עדכנית אשר תוצא לכל המוקדם  

אינו כגון שותפות בלתי רשומה,    תאגיד בלתי רשום,מובהר ומודגש, כי   הצעות במכרז.

 . ע״י עו״ד/רו״ח . כלל האישורים יהיו חתומים כ׳נאמן למקור׳להשתתף במכרז רשאי

בסעיפים   8.1.2 הקבועים  הסף  תנאי  המסמכים    4.2-4.6להוכחת  את  המציע  יצרף  לעיל, 

 - :הבאים

ועמידה   8.1.2.1 מקצועי  ניסיון  הסף,  בתנאי  עמידה  בדבר  המציע  תצהיר  את 

למסמכי המכרז(, כשהוא מפורט, מלא    1-ומסמך  בהוראות הדין )בנוסח  

 ; וחתום על ידו

 ;למסמכי המכרז(, כשהוא חתום במקור  1-זמסמך  את אישור רו״ח )בנוסח   8.1.2.2

של   8.1.2.3 מורשה  ומתקין  ספק  הינו  המציע  כי  המערכת,  יצרן  מטעם  תעודה 

 ערכת מבחינת היצרן.המ

מסמך לעיל, יצרף המציע הצהרה חתומה בנוסח    .104להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   8.1.3

 למסמכי המכרז.  3-ו

 מפרטים טכניים וקטלוגים של כל הציוד הנדרש במסגרת המכרז.  8.1.4

על 8.1.5 המועסקים  מספר  חברה,  המציע/פרופיל  של  כללי  בעלי  - תיאור  ותיאור  ידו 

 במציע, ובכלל זה העובד/ים שיעסוק מטעמו במתן השירותים. התפקידים העיקריים 
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למסמך  8.1.6 עו"ד  אימות   / אישור  שנדרש  ככל  המציע.  ע"י  חתומים  המכרז  מסמכי  כל 

 יאושר המסמך כנדרש.  -כלשהו 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד  8.1.7

)מקור/העתק כחוק  ספרים  מנהל  הינו  כי  ע"י    השומה  מאומת  למקור  מאושר 

 עו"ד/רו"ח(. 

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת  8.1.8

 ע"י עו"ד/רו"ח(. 

ובכפוף לאמור   למסמכי המכרז  1-ד   כמסמךערבות בנקאית מקורית בנוסח המצורף   8.1.9

 . להלן  9בסעיף 

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  8.1.10

 הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת  8.2

 .המכרזים

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג   8.3

שלו   המימון  יכולת  מומחיותו,  נסיונו,  כשירותו,  להוכחת  שידרש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע  כל 

ל חייב למסור    העבודותביצוע  והתאמתו  יהיה  המלצות(. המציע  )לרבות  וכיוב'  נשוא המכרז 

מסמך  למסור  יסרב  המציע  בו  במקרה  דעתה.  להנחת  המסמכים  המידע/  מלוא  את  לוועדה 

הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול  

   את ההצעה. 

 

 השתתפות והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך  .9

ולהבטחת   9.1 ובשלמות,  בדייקנות  המכרז  תנאי  את  לקיים  המציע  של  התחייבויותיו  להבטחת 

רצינות הצעתו של המציע ושיפוי המועצה, יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  

( זה  מכרז  למסמכי  המצורף  הנוסח  לפי  כדין,  ומבוילת  חתומה  מותנית,   1-דמסמך  ובלתי 

של  ל בסכום  המכרז(  )   15,000מסמכי  עשרש"ח  ש"ח(    חמישה  הערבות אלף  ״מבקש״  שם 

    .הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה

ליום   9.2 עד  בתוקפה  תעמוד  מב  .26/4/23הערבות  המועצה,  דרישת  פי  ועל  הצורך  חייב  תמידת 

     .עד לקביעת זוכה במכרזהמציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת 

, בתנאי שסכום ותוקף  למסמכי המכרז  1-מסמך דמנוסח    המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר 9.3

סעי בדרישות  יעמדו  לפקודת    לעיל,  9.1-9.2פים  הערבות  מותנית  בלתי  תהיה  הערבות  וכי 

 המועצה. 
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שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם הסכם עם מי שיקבע ע״י המועצה  הערבות תוחזר למציעים   9.4

כזוכה, או לאחר פסילת הצעת המציע מסיבה כלשהי. מציע שהערבות שהוגשה על ידו במסגרת  

הצעתו במכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכל לערער על הזכיה במכרז או על תוצאותיו, אלא אם 

חודשים מיום החזרתה    3ות שתום תוקפה הינו  כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערב

 למועצה, ויאריכה לפי דרישה עד לקבלת הכרעתה של ערכאה שיפוטית מוסמכת בערעור. 

 לא תידון כלל. -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 9.5

טענותיו, בכתב או בע״פ,  המועצה תהיה רשאית, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את   9.6

להציג את הערבות לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה  

המוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל  

מדויק,  בלתי  מידע  מסר  כפיים,  ניקיון  בחוסר  או  בתכסיסנות  בעורמה,  נהג  אם  בו    זה  חזר 

מההצעה בעודה בתוקפה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר  

הדרישות ממנו בגין הזכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר  

פיצויים   ישמש  הערבות  סכום  המכרז.  מהוראות  אחרת  דרך  בכל  סטה  ו/או  המכרז  מסמכי 

אש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות המועצה  קבועים ומוסכמים מר

 לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבודות   9.7

 . (2- דמסמך למסמכי מכרז זה ) רז, לפי תנאי ההסכם ובנוסח המצורףכנשוא המ

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .10

( את שיעור ההפחתה )באחוזים בלבד( שהוא  למסמכי המכרז  'מסמך ב)   –המציע ינקוב בהצעתו   10.1

(, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. למסמכי המכרז  2-טמסמך  כתב הכמויות )  ממחירימציע  

ציון תוספת למחירי כתב הכמויות ( ולא בתוספת.  0%יש לנקוב בשיעור הנחה בלבד )לרבות  

 . יגרום לפסילת ההצעה

הפחתה( יהיה    0%שיעור ההפחתה המוצע בגין הרכיבים הכלולים בכתב הכמויות )לרבות   10.2

בגין כל הפריטים הנקובים בכתב הכמויות. ה, ויחול  דאחיד, יכלול עד שתי ספרות לאחר הנקו

הצעה אשר תנקוב בשיעור הפחתה בלתי אחיד למחיר כתב הכמויות, תיפסל על הסף, מבלי 

 . שתידון. כל סיפרה מעבר לשתי הספרות שלאחר הנקודה תימחק

כולל    "(מחיר התמורה"  :)להלןהמוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה  התמורה    מחירמובהר כי   10.3

את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 

תשלומים הנדרשים על   ,מיסים, היטליםתכנון וביצוע, תשלומי  , לרבות  על פי תנאי המכרז

, ו/או ליועצים  תשלומים לעובדים  ידי רשויות מוסמכות כתנאי למתן אישורן לביצוע העבודות,

כ ההתאמות ציוד,  והיתרים,  רישוי  ביטוחים,  עבודה,  כלי  הובלות,  חומרים,  רכב,  לי 
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הסר ספק לא   . למען"ב צהמתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו

על אף האמור  .  תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד

 . המועצהלעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י  

המצורף.   10.4 בנוסחם  המכרז,  במסמכי  הכלולים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  הצעת ההצעה 

 . ש בשני עותקים מקורייםתוג׳ למסמכי המכרז מסמך ב -המציע

החתימה/השותפים   מורשי  מספר  כאמור  חתימה  יחתמו  שותפות,  או  תאגיד  המציע  היה 

התאגיד/השותפות לחותמת  בצירוף  התאגיד/השותפות,  את  לחייב  פירוט  המוסמכים  ותוך   ,

 .  שמם המלא של החותמים, מספרי זהותם וכתובתם

מעטפה סגורה שהומצאה למציע )או לתוך  יוכנסו לתוך  המלאים והחתומים  ההצעה    מסמכי 10.5

תוגש  המעטפה    _״.2_/ 2023מעטפה לבנה וחלקה(, כשעליה מצויין אך ורק ״מכרז פומבי מס׳  

המועצה ו/או מי    מנכ״לבנוכחות    במועצהלתיבת המכרזים  באופן ידני, ותוכנס    סגורה וחתומה

   בלבד. 12:00בשעה  26/1/23עד ולא יאוחר מיום  מטעמו 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.   10.6

 לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.   10.7

יום    90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   10.8

להאריכה לתקופה  תהיה רשאית לדרוש מהמציע    המועצה  מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.

שתורה   כפי  ע"י    המועצה נוספת  הניתנת  הערבות  תוקף  את  חשבונו,  על  להאריך,  זה  ובכלל 

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, המציע להבטחת קיום הצעתו, 

 

 המועצה  החלטותבחינת ההצעות ו .11

יקנה למועצה את מירב היתרונות  המועצה תבחר את המציע אשר יעמוד בכל תנאי הסף ואשר  11.1

 על פי ניקוד משוקלל של מחיר ואיכות, כמפורט להלן: 

בשלב ראשון, תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. מציע שהצעתו לא תעמוד  11.1.1

לקבלת  המועצה  מזכות  לגרוע  כדי  באמור  אין  השני.  לשלב  יעבור  לא  הסף,  בתנאי 

 רט במכרז. הסברים והשלמות של מסמכים, כמפו

 ההצעות הכשרות )שתעמודנה בדרישות הסף( תיבחנה לפי אמות המידה הבאות: 11.1.2

 ניקוד מירבי  קריטריון להערכה  

  - ההצעה הכספית 
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ביותר .1 הטובה  הכספית  ההצעה  ההצעה  קרי   ,

,  נקודות  70תקבל    שמחירה כולל הוא הזול ביותר

לפי    כאשר יתר ההצעות תקבלנה ציון יחסי אליה

 - הנוסחה הבאה:

 X 70   הנבחנתמחיר ההצעה  

 הזולה ביותרמחיר ההצעה        

70 

 

2. 

תיעשה   הבחינה  המערכת:  מאיכות  התרשמות 

  ע"י היועץ המקצועי המלווה את המכרז אשר יתן

בסיס   על  המקצועית  והמלצתו  דעתו  חוות 

 . המסמכים שיצורפו להצעה

כך   יותר  גבוהה  ברמה  יהיה  המוצע  ככל שהציוד 

הציוד   איכות  יותר.  גבוה  ניקוד  המציע  יקבל 

כפי   בשוק  שמקובל  במה  התחשבות  תוך  תוערך 

וציוד   מופעים  מפרטי  של  בדרישות  שמשתקף 

שבשימוש שוטף של חברות הגברה מוכרות בשוק  

 וכדומה, וזאת בהתחשבות בגודל האולם וייעודו. 

  ____ מסדרה    _____של חברת    _____ לדוגמא:  

 . ____יקבלו ניקוד גבוה מסדרה 

 

15 

 

3. 

סיפק   שהמציע  השירות  מטיב  התרשמות 

 ללקוחות קודמים 

מי   או  המכרזים  ועדת  המלצות.  יצרף  המציע 

אותם    ו שאלימטעמה יצרו קשר עם שני ממליצים ו

מ   דירוג  הכוללות  זהות  הניקוד  1-15שאלות   .

 ייקבע בהתאם לממוצע הניקוד שייקבע. 

 

15 

 נקודות  100 סה״כ ניקוד מירבי 

 

וניקודן   11.1 סגן ראש המועצה, וחבר  יהיה  ע"י צוות בדיקה אשר הרכבו    יתבצעובחינת ההצעות 

ריבובסקי, דרור  מר  המכרזים  גטר   ועדת  אלי  מר  המועצה  המקצועיים  ו  מנכ"ל  היועצים 

המועצה מטעם  זה  מכרז  הבדיקה  המלווים  צוות  ו/או  המכרזים  ועדת  את    כאמור.  יבדקו 

ההמלצות שצורפו ויהיו רשאים לפנות לגורמים נוספים להם סיפק המציע שירות, גם אם לא 
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של ועדת המכרזים  נכללו ברשימת הממליצים מטעמו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  

ו/או מי מטעמה. המציעים מוותרים מראש על קבלת מידע בדבר תוצאות בחינת ההמלצות,  

 למעט הניקוד הכללי וזאת על מנת לשמור על אובייקטיביות. 

צוות הבדיקה יהיה רשאי לבצע ראיונות/פגישות עם המציעים. נקבעו ראיונות/פגישות כאמור,   11.2

ע לפגישות/לראיונות במועד שנקבע )או לכל מועד נדחה אחר  על המציעים ונציגיהם יהיה להגי 

 שייקבע(, ובהיעדר התייצבות, רשאית המועצה שלא לקבוע מועד חליפי וליתן ניקוד בהתאם.

במסגרת ראיונות/פגישות אלה יידרשו נציגי המציע להציג פרויקטים דומים שבטיפולם, נוהלי   11.3

 העבודה, תפיסת שירות, לקוחות קיימים, ניסיון, כישורים מיוחדים ויכולות וכיו"ב.  

 לוועדת המכרזים לשם קבלת החלטה. המלצת צוות הבדיקה תועבר  11.4

ר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות  המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אש 11.5

רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של מזמינים אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם  

 מספיקים או מספקים לאספקת השירותים, להנחת דעתה.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה אחרת.  11.6

כי אם תהיינה שתי הצעו 11.7 זה  מובהר בזאת  ניקוד משוקלל  יותר, ואשר קיבלו    - ת כשרות או 

רשאית המועצה לערוך ביניהן התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד  

 לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות כאמור. 

עסק  מצאה הוועדה, כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של   11.8

, אישור  בעת הגשתהה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  דשבשליטת אישה, תמליץ הווע

 . 1992 -ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב2ותצהיר כהגדרתם בסעיף 

אחרים, אם יוכח לכאורה קשר    מציעיםועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם   11.9

 .  כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז

, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  המציעהוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת   11.10

בתוך    והמציעמחיר,   הנדרשים  והניתוחים  ההסברים  כל  את  למסור  מיום    3מתחייב  ימים 

הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את  יסרב למסור    המציעאם    הדרישה.

 דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצעה. 

להשלים  הוועדה   11.11 וכן  בהצעתו,  פרטים  לברר  כדי  מציע  להזמין  חייבת(  לא  )אך  רשאית  תהא 

שומרת  יל, המועצה  פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מהאמור לע 

ניסיונו   לרבות  הצעתו,  אודות  נוסף  מידע  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  הזכות  את  לעצמה 

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה  

  כן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע   .למכרז

, לרבות באמצעות פניה לרשימת הלקוחות שהמציא המציע במסגרת הצעתו  ו/או מי מטעמו
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. הוועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות )אם וככל שנעשו(  במכרז

 לצורך הערכת ההצעות. 

נמצאה סתירה בין שני עותקים של ההצעה הכספית שנקב בה המציע, רשאית המועצה לבחור   11.12

 עה המיטיבה עמה, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה בגין כך. את ההצ

המועצה רשאית לדרוש מהמציעים להציג הדגמה של המערכת ו/או הציוד ולבחון את מידת   11.13

 חשבון המציע בלבד.-התאמתם לצרכיה. כל ההוצאות הכרוכות בהדגמה זו תהיינה על

פי שיקול  - על   - מותקנת המערכת  המועצה רשאית לבצע בדיקות של המערכת באתרים בהם   11.14

 דעתה. 

הוועדה תהיא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או   11.15

שאין בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה  

א  מונע  הגשת ההצעה כאמור  אופן  לדעתה  מסמכי המכרז, אם  פי  על  הדרוש  במבנה  ת  שלא 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא    הערכת ההצעה כראוי.

לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא  

ידי שגיאות   על  הייתה להוליך שולל את הוועדה  בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו 

ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של  שנעשו במתכוון או על  

 נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.  11.16

לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.    המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא 11.17

במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.  

המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, 

"ב הוצאות  ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו 

 הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך. 

מובהר בזאת במפורש, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את   11.18

הזוכה   באמצעות  ובין  בעצמה  בין  בלבד,  מהן  חלק  ו/או  בשלמותן  המכרז  נשוא  השירותים 

 במכרז.

ש 11.19 הזכות  את  לעצמה  שומרת  שהיא,  המועצה  הצעה  באיזו  פורמליים  בפגמים  להתחשב  לא 

 במידה שוויתור שכזה לא יגרום כל נזק למועצה ולא יפגע, לדעת המועצה, בעקרונות השוויון. 

נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה   11.20 בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או 

ביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו  שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות ת

נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה  
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השינויים   למעט  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביתר  ו/או  להצעתו  בהתאם  לו,  שתשולם 

 המתחייבים בנסיבות העניין. 

 

 פיצול העבודות בין מציעים .12

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר   12.1

 זוכים. 

החליטה המועצה לפצל את העבודות בין מספר זוכים כאמור, יהיה למועצה שיקול דעת מוחלט   12.2

ובלבדי באשר לדרך חלוקת העבודות בין הזוכים השונים, ולזוכים ו/או למציעים, לא תהא כל  

 ו/או תביעה בגין חלוקת העבודות ו/או אי חלוקתן ו/או אופן חלוקתן כאמור. טענה  

ו/או בוצעו עבודות בהיקף נמוך מההיקף הצפוי ו/או נדחה    לא בוצעו עבודות בהיקף כלשהו 12.3

, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל  ביצוען של עבודות ו/או פוצלו עבודות בין מספר זוכים כאמור

אף אם יגרם לו נזק, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל  ך כבגין    דרישהתביעה ו/או  

 מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו.  

 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

( ימים ממועד קבלת  7״(, הרי שבתוך שבעה )הזוכהקיבל המציע הודעה על זכייתו במכרז )להלן: ״ 13.1

 -יו להמציא למועצה את המסמכים הבאים:הודעת המועצה בדבר זכייתו במכרז, יהא על

להסכם, ועל פי הנוסח   26הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף   13.1.1

למסמכי המכרז. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה   2- דכמסמך  המצורף  

 לעיל.  9של המועצה, תוחזר לזוכה הערבות שהומצאה למועצה על פי הוראת סעיף  

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח   13.1.2

 (.למסמכי המכרז ׳מסמך האישור על קיום ביטוחים )

בטיחות   13.1.3 נוסח הצהרת  עפ"י  במועצה,  הבטיחות  על  והממונה  הזוכה  ידי  על  חתומה 

 למסמכי המכרז.   2-ח כמסמך המסמך המצ"ב  

ימלא ה 13.2 בס״ק  זוכה  לא  התנאים המפורטים  לעיל,    13.1אחר  מקצתם, תהיה  כאמור  או  כולם 

. סכום הערבות  והצעת להערבות שצורפה    המועצה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את

פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת  ישמש 

הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור, לא יהיה כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו  

למועצה כנגד הזוכה עקב נזקים שנגרמו לה בשל הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם  

 .  הגשת הצעתו למכרז
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  המועצה   , תהא  לעיל  13.1מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה את האמור בסעיף  

רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה  

  המועצה  הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  

 עם מציע אחר במקומו.   

הצעה  בין האת ההפרש    למועצהיהיה הזוכה חייב לשלם    –עם מציע אחר    המועצה  התקשרה  

ידי על  ו  המועצה  שנבחרה  הוא,  הצעתו  בכספי    המועצה לבין  גם  להשתמש  זה  לצורך  רשאית 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל.   

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,    המועצה  ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי היה

ו מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  הערבות    המועצהישמש  את  לחלט  רשאית  תהא 

תהא רשאית לחלט את הערבות    המועצהלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי  

מציע אחר  להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם  

 במקום הזוכה.  

כנגד הזוכה עקב הפרת    המועצה  לרשותוע בכל זכות או סעד שיעמדו  אין באמור לעיל כדי לפג

 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

קבלת צו התחלת עבודה חתום על  , לאחר  על פי ההסכם  העבודותהזוכה יחוייב להתחיל בביצוע   13.3

 במועדים הקבועים בצו התחלת העבודה ו/או בהסכם.  ידי המנהל, ולעמוד 

הזוכה יידרש לבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם, בהתאם להנחיות המנהל ולשביעות רצונו   13.4

 .   , הכל כמפורט במסמכי המכרזהמועצהורצון  

התחייבות  הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  13.5

למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך    על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא  

ו  יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריות 

 , הכל כאמור במסמכי המכרז. המועצהכלפי 

לפי הסכם זה לאחר,   המועצההזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מ 13.6

תהא רשאית לסרב לבקשות    המועצה  .המועצהאלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר  

בתנאים שייראו לה לפי  הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה  

נוספים   בטחונות  קביעת  או  הזוכה  ערבות  הגדלת  בדבר  תנאים  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

 להבטחת ביצועו של ההסכם. 

בידי   13.7 נוסח  בערבות להבטחת התחייבויותיו בתקופות הבדק    המועצה  הזוכה מתחייב להפקיד 

המפורטים    3-ד כמסמך  המצ"ב   ובתנאים  במועדים  ובסכומים,  המכרז    בהסכםלמסמכי 

 ובמסמכיו.  
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        יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. 13.8

 

 התמורה  .14

, יקבל הזוכה תמורה בהתאם לכמויות שביצע  לשביעות רצונה של המועצה  בגין ביצוע העבודות 14.1

  2-טמסמך  כתב הכמויות ) בפועל, ואושרו על ידי המנהל בהתאם להוראות ההסכם, על פי מחירי  

  בניכוי שיעור ההנחה שהציע המציע בהצעתו, ובכפוף לתנאי ההסכם. למסמכי המכרז(,

בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות, וכוללים את כל    מובהר 14.2

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי  

נשוא   המציע  התחייבויות  לכל  מלא  כיסוי  ומהווים  בשלמות  וההסכםהמכרז  לרבות  ,  המכרז 

ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות,    היטלים, תשלומים לעובדים ו/או ליועצים,  תשלומי מיסים,

עבודה   ביצוע  התחלת  לצורך  המתחייבות  ההתאמות  והיתרים,  רישוי  ביטוחים,  עבודה,  כלי 

כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין  

על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו    . מדה למדדוסוג שהוא לרבות הפרשי הצ

 . המועצהעפ"י דין אשר ישולם על ידי  

בזאת כי המועצה רשאית להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים ו/או    מובהרכן   14.3

יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה,   ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר  על דחיית  להחליט 

לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית המועצה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או  

 . אחרים, לפי ראות עיניה

ין באמור בסעיף זה לעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה בעד ביצוע העבודות. כמו כן  א 14.4

חלק   מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  זכות  ו/או  תביעה  או  ו/  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה 

מהעבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע  

 .   בהתאם לדרישות המועצה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו את העבודות

בכתב 14.5 כלולים  שאינם  עבודה  ו/או  סעיף  ו/או  פריט  לבצע  מתחייב  בהתאם    יהזוכה  הכמויות, 

 .למנגנון הקבוע בהסכם ומסמכיו לעניין תשלום התמורה 

 

 מפגש מציעים  .15

בשטח העבודות וממפגש עם המשתתפים,  סיור  המפגש מורכב מ  .מציעים  מפגש המועצה תקיים   15.1

שאלות. על  מענה  ולמתן  הבהרות  למתן  ההבהרות    שיוקדש  וכן  התשובות  שישאלו,  השאלות 

שינתנו יתועדו בפרוטוקול שיופץ למשתתפים. פרוטוקול זה, עם הפצתו, יהא חלק בלתי נפרד  

 ממסמכי המכרז וההסכם לכשייחתם. 



 

 

 עהמציחתימת   

19 

  . באבן יהודה  26הספורט ליד ביה"ס "הראשונים", בכתובת: רח' האלה    באולם המפגש יתקיים   15.2

 . 0010:בשעה  12/1/23ביום 

, בסיורו/או    במפגש המציעיםהינם חובה. מציע שלא ישתתף    המציעים, לרבות הסיור,מפגש   15.3

 ככל שתוגש, תיפסל על הסף. - לא יהיה רשאי להגיש הצעה במסגרת המכרז, והצעתו

 

 ו/או שינויים בוביטול המכרז  .16

המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה, לרבות ביחס לאומדן   16.1

ו/או אם לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת,  

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. בוטל המכרז כאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל  

ו/או   מהמציעים  מי  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים  כל  עם  מו״מ 

 הגורמים האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין. 

המועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למעצי בקשר עם הכנת ו/או הגשת   16.2

-מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב איהצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע  

 קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף השירותים נשוא המכרז ו/או ביטול המכרז. 

כל ההיטלים )ממשלתיים, עירוניים ואח׳(, מיסים )לרבות מיסים עקיפים כדוגמת מכס, בלו, מס  16.3

 קניה וכו׳( יכללו במחיר ההצעה. 

 
 וצאות המכרז, חתימת החוזה והשבת ערבויות הגשה למציעים שלא זכוהודעה בדבר ת .17

 ״(. הודעת הזכיההמועצה תודיע לזוכה דבר זכייתו בהודעה בכתב שתשלח לו )להלן: ״ 17.1

כתנאי להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה במכרז להמציא למועצה את האישורים והמסמכים   17.2

יותיו אלו, יחשב אותו זוכה כמי שלא עמד  לעיל. לא מילא הזוכה אחר התחייבו  13כאמור בסעיף 

והמועצה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות ההגשה   אחר הצעתו, זכייתו במכרז תבוטל, 

בעניין   ו/או תביעה  ו/או דרישה  כל טענה  על  בזה באופן בלתי חוזר  כך. המשתתף מוותר  בשל 

 חילוט ערבות ההגשה בנסיבות אלה. 

לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך   17.3

שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה  

 שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. 

ם הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם,  כפוף להוראות סעיף זה, המועצה תמסור לכל יתר המציעי 17.4

 - אליה תצורפנה ערבויות ההגשה המוחזרות כדלקמן:
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במכרז   18.4.1  והנספחים    -הזוכה  המסמכים  כלל  המצאת  לאחר  ההגשה  ערבות  לו  תושב 

הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות הבטחת תנאי החוזה, בהתאם לתנאי 

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעת הזכיה אשר תימסר לו.

תושב לו ערבות ההגשה לאחר השלמת התקשרות המועצה    -ככל והוכרז  -כשיר שני  . 18.4.2 

הזוכ לא עם  בו  מקרה  בכל  שני  לכשיר  תושב  ההגשה  ערבות  לחילופין,  במכרז.  ה 

תשתכלל ההתקשרות עם הזוכה במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים 

לתנאי   בהתאם  הביצוע,  וערבות  ביטוחים  קיום  אישור  לרבות  הדרושים,  והנספחים 

 חוזה ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו. 

 

 וזכות העיון במסמכי המכרז סודיות ההצעה  .18

ועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי   18.1

 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. 

)להלן:   18.2 ו/או סודות עסקיים  סודות מסחריים  כוללת  כולה או חלקה,  כי הצעתו,  מציע הסבור 

שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת  ״(  החלקים הסודיים ״

 - ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים   2.118.   4- מסמך ועל דרך של מילוי  המציע 

 . למסמכי המכרז

המועצה כמי שהסכים  מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו   18.2.2 

ללא סייג למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. מציע 

שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, 

למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה  

 ויוכרז כזוכה במכרז.

אותם   18.2.3  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו  סודיים,  חלקים  בהצעתו  המציע  סימן 

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם 

של המשתתפים האחרים, ולפיכך תראהו המועצה כמי שוויתר מראש על זכות העיון  

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

סר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית למען ה 18.2.4 

 למועצה ולוועדת המכרזים, ואלו יפעלו על פי דין בעניין זה.

סודיים  18.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

תה בתוך פרק  ותאפשר לו להשיג על החלט  ,בהצעתו, תיתן על כך התראה לזוכה במכרז

 הזמן אשר יקבע על ידה ובהתאם להנחיותיה. 
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עיון בחלקים אותם הגדיר  18.2.6  החליטה המועצה לדחות את השגת הזוכה במכרז בדבר 

כחלקים סודיים בהצעתו, תודיע על כך לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו לעיונו של  

 מבקש העיון. 

 

 עדיפות בין מסמכים  .19

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות  

המועצה הוראת איזה ממסמכי    מנכ״ליקבע  בין תנאי המכרז להוראות ההסכם/ המפרט/ כתב הכמויות,  

 .  המכרז תגבר

 

 המועצה   רכוש   –מסמכי המכרז   .20

הצעות    הגשתלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת  וקניינה הב   המועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של  

, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש  למועצה

לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות,    למועצהבהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם  

 ובין אם לאו.  למועצהוזאת בין שהגיש הצעה  

 

 __________________________ 

 המועצה  ראש  
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

  באולם ספורט באבן יהודהואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 

 ב׳ מסמך 

 הצעת המציע

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

מולטימדיה באולם ספורט עבודות להספקה והתקנה של מערכות ___ 2_/2023מכרז פומבי מס׳ הנדון: 

 באבן יהודה

__________________    ו/ אני .1 ____________________________,  הח"מ  ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס׳ 

טל:    ,____________________ עיר   ,_____________________________ מרחוב 

  נו / קראתיבחנתי/נו בזהירות,  כי    ים, מתחייב/ים ומאשר/ים,/מצהיר______________________,  

את מכרז    -כולם יחד  -העתידים להוות הנוגעים למכרז הנדון, ו את כל מסמכי המכרז  והבנתי/נו  בעיון  

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי    __2_/2023מספר  

המכרז, וכן שנודעו לי/לנו בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות נשוא  

- ט  -מסמכים א׳המכרז והאפשרות לביצוען. לראיה הנני/ו מצרף/ים חתימתי/נו על כל מסמכי המכרז )

2)   .             

קראתי  ים/ מצהיר  ו/הנני .2 למציעים    נו/ והבנתי  נו /כי  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את 

, המפרטים, תנאי העבודה, השטחים  ותוכי תנאי המכרז, תוכניות העבוד  ,כל מסמכי המכרז ו  בעיתונות

העבודות, ידועים ומוכרים    וכל הגורמים האחרים המשפיעים על   המיועדים לביצוע העבודות ותנאיהם, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ את הצעתי נו/קבעתי. כן הנני מצהיר, כי להם מים/מסכים ו/אני ו,  לנו/לי

את כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות ידועים ומובנים    נו/ לאחר שבדקתי .3

המכרז בלא  את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי    נו /לקבל על עצמי   ים /מציע  ו/ אני,  נו/לי

זה ובכלל  הסתייגות,  להצעתי  כל  בהתאם  מהם  חלק  כל  ו/או  העבודות  את  המחירים  נו/ לבצע  לפי   ,

 .   במכרז נו /בהפחתת שיעור ההנחה שהצעתי תב הכמויותהנקובים בכ

 בזאת כי:   ים/מתחייבו  ים/מסכים ים/מצהיר  אני/ו .4

והכישורים הדרושים    , הניסיוןהידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים  י/בעל   אני/נו 4.1

מבחינת   גם  המכרז,  נשוא  העבודות  מבחינת  לביצוע  גם  הנדרשים,  והרישיונות  הכשירות 

 בהתאם לכל מסמכי המכרז. וגם מבחינה משפטית,  גם מבחינה מקצועית,  ,המימון

סיפק   4.2 המציע  ההצעה,  הגשת  במועד  המסתיימות  השנים  ארבע  מערכות  והתקין  במהלך 

מער  הכוללותמולטימדיה   וידאו,  אודיו  בכמערכת  חכמה  ושליטה  ליבה  ציבור  ות  מבני 
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, כאשר כל  אודיטוריום ואולם ספורטהמוחזקים על ידי רשויות מקומיות או מי מטעמן, כגון  

לפחות   פועלת  רשויות    12מערכת  או  עירוניים  גופים  שלושה  לפחות  עבור  וזאת  חודשים, 

 .למסמכי המכרז 1- למסמך א 4.2כהגדרתן בסעיף  מקומיות

המציע הינו מורשה מטעם היצרן של מערכת המולטימדיה לאספקה ולהתקנה של המערכת   4.3

 המוצעת. 

  400,000ת מולטימדיה בהיקף כספי של  ולפחות, המציע סיפק מערכ   2018-2022אחת מהשנים  ב 4.4

 .    )לא כולל מע״מ( ₪ באותה שנה 1,000,000 -לכל מערכת, ובהיקף מצטבר של לא פחות מ  ₪

הוראות  ים/מסוגל   אני/נו 4.5 פי  על  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל   ,

כי תנאי זה  ,  נו/ ליהמכרז ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות. ידוע  

 הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז. 

ג את כל כוח האדם המיומן והציוד  להשי   נו /י או בכוחותי  נו/ ברשותימבלי לגרוע מן האמור,   4.6

עובדים וכוח אדם    ים/מעסיק  נו/המקצועי הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז ואני 

 מקצועי ומיומן  בהתאם לדרישות המכרז ומסמכיו. 

ואזכה  , ים/מתחייב  אני/נו 4.7 במידה  ו   נזכה/ כי  איתי   המועצה במכרז  בהסכם,   נו /תתקשר 

ה  נבצע/אבצע נשוא  העבודות  בשלמותןאת  ולדרישתהמכרז  המועצה  לצורכי  בהתאם   ,  ,

שתקבע כפי  המכרזבמועדים  למסמכי  בהתאם  והמפרט,  הכמויות  כתב  לרבות  הוראות  ,   ,

בהצעתי הנקובים  המחירים  לפי  דין,  כל  והוראות  של  נו/הבטיחות  המלא  רצונם  לשביעות   ,

 . המועצההמנהל ו

לא להסב ולא להעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה    ים/מתחייב   ו /עוד הנני 4.8

כי לא    נו/למען הסר ספק, ידוע לי  על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל    נורשה /אורשה

לע האמור  מן  לגרוע  מבלי  ובכתב.  לגרוע  מראש  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  יל, 

, הכל כאמור במסמכי  המועצהכלפי    נו/עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותי  נו/ יימהתחייבויות 

 המכרז.

  המועצה לקבלת סכום כל שהוא מ   נו/ להמחות את זכותי   ים/זכאי  נהיה/כי לא אהיה   נו/ידוע לי 4.9

  המועצה   . המועצהמראש הסכמה לכך בכתב של גזבר    נו/ לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה    נו/ תהא רשאית לסרב לבקשתי 

בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת  

 בטחת ביצועו של ההסכם. בטחונות נוספים לה

בידי  ים/מתחייב  אני/ובנוסף   4.10 לה  המועצה  להפקיד  התחייבויותייערבות  בתקופת    נו/ בטחת 

ב הבדק  בתקופת  וכן  ובתנאים  הביצוע  במועדים  ובסכומים,  המכרז  למסמכי  המצ"ב  נוסח 

 ובמסמכיו.    בהסכםהמפורטים 

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע    ים/ מתחייב  ו /כמו כן אני 4.11

 העבודות נשוא המכרז.  
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, גם אם לא הוזכרה  בהסכםכי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה    נו / ידוע לי 4.12

 . נו/ במפורש בחלק זה, מחייבת אותי

,  , לפי המפורט במסמכי המכרזוההסכםבהתאם להוראות המכרז  לבצע את העבודות    ים/מתחייב   אני/ו .5

בפועל, ואושרו על ידי המנהל בהתאם להוראות ההסכם, על פי    תי/נובהתאם לכמויות שביצעבתמורה  

, ובכפוף  המוצע על ידי/נו להלןבניכוי שיעור ההנחה    למסמכי המכרז(,  2-טמסמך  כתב הכמויות )מחירי  

 . לתנאי ההסכם

מחיר התמורה לה אהיה/נהיה זכאי, הנגזר ממחירי כתב הכמויות בניכוי שיעור  כי    ים/ מצהיר  אני/ו .6

כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  כאמור להלן,    נו/ המוצע על ידיההנחה  

  נו /ייכיסוי מלא לכל התחייבויות  ה שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהוו

לרבותההסכםנשוא   ליועצים  ,  ו/או  לעובדים  תשלומים  היטלים,  מיסים,  רכב,  תשלומי  כלי  ציוד,   ,

חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע  

 עבודה כלשהי מבין העבודות, וכיו"ב וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. 

לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על  לכך ש  ים/מסכיםו  / והנני  נו/לי  ברור

התמורה, שהינו נגזרת של הכמויות המבוצעות בפועל ומאושרות, במכפלת  , מעבר למחיר  ןכל הכרוך בה 

הפרשי    נו/ , ובכלל זה לא ישולמו לימחירי כתב הכמויות ובניכוי שיעור ההנחה המוצע על ידי/נו להלן

 . המועצה, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי  , אך למעט מע״מדהצמדה למד

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע   נו / כן מובהר לי

מהסכומים שיגיעו    המועצה. לצורך כך, תנכה  נו /וישולמו על ידי   ינו/ זה, יחולו עליי  מכרזהעבודות עפ"י  

 . נו/תשלום לי כמוה ככל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי  נו/לי

הריני  ים/ מצהיר  ו/ אני .7 עבודה שאינם    ים/מתחייב  ו/כי במסגרת ההצעה  ו/או  סעיף  ו/או  פריט  לבצע 

 ובמסמכיו לעניין תשלום התמורה.     בהסכםכלולים בכתב הכמויות, בהתאם למנגנון הקבוע 

הצעתי .8 קיום  חתומה    נו / להבטחת  בנקאית  ערבות  אכנדרש  מצ"ב  המכרז  1- במסמך  אם  למסמכי   .

ימים    7לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך    ים/מתחייב   נו/תתקבל, הריני  נו/ הצעתי

 במכרז:  נו/ מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבויילת )ככל שנדרש ביול עפ"י דין( להבטחת קיום תנאי   8.1

ובהתאם לדרישות    ,למסמכי המכרז  2-ד מסמך  בנוסח    ש״ח(,  אלף  שלושים)  00030,ע"ס    ההסכם

 . ההסכם

וההסכם, ובנוסח המצורף למכרז להמציא לכם אישור קיום ביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז   8.2

 . ׳(המסמך )

, כמפורט  במועצהלהמציא לכם הצהרת בטיחות חתומה על ידי ועל ידי הממונה על הבטיחות   8.3

 .  (2-חמסמך ) במסמך תנאי המכרז

את    נבצע/ו/או אם לא אבצע  נו/מהצעתי   נו/בי  נחזור/ שאם אחזור  נו/בזאת כי ידוע לי   ים/מצהיר  נו/ אני .9

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז    8הפעולות המנויות בסעיף  
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זכותי  נאבד/ זו, אאבד תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    המועצהו  , לביצוע העבודות  נו/ את 

הצעתי   נו/ להצעתי  המצורפת נשוא  העבודות  לביצוע  אחר  קבלן  עם  ולהתקשר  כמפורט  נו/ זו  הכל   ,

  מועצה ע בכל זכות או סעד שיעמדו לשבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגו  נו/במסמכי המכרז. כן ידוע לי 

כי    ים/מצהיר   אני/נולמכרז.    נו/עם הגשת הצעתי   נו/על עצמי   ים/ נוטל  נו/עקב הפרת ההתחייבויות שאני

לי תהיה  התקשרות    נו/לא  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  אחר    המועצה כל  מציע  עם 

הננינו/ במקומי כן  בו תתקשר    ים/מתחייב  ו/ .  יהיה  עם מציע אחר כאמור    המועצהכי במקרה  לעיל, 

רשאית להשתמש    המועצה, ונו/לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי  ינו/עליי 

 לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

סעיףאת    נו/ להצעתי  פים/מצרף  נו/הנני .10 פי  על  הנדרשים  והאישורים  המסמכים    1-אמסמך  ב  8  כלל 

   המכרז.  למסמכי

ועדת המכרזים    הנדרש על פי מסמכי המכרז מסמך ו/או אישור    נצרף/כי במידה ולא אצרף  נו /ידוע לי 

 . נו/ עלולה לפסול הצעתי

להציג כל מידע/ מסמך    מאיתנו/כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני  נו/עוד ידוע לי  .11

כשירותי להוכחת  שיידרש  ניסיונינו/ נוסף  מומחיותי נו/,  לביצוע    נו/, אפשרויות המימון, התאמתינו/, 

ואני וכיו"ב  המלצות,  לרבות  המידע/    ים/ חייב  נהיה/אהיהו  / העבודות,  מלוא  את  לוועדה  למסור 

למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית    נסרב /, להנחת דעתה. אם אסרבהמסמכים

 .זו נו/ הצעתיהוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  

זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ״י דיני    נו/ שאין בעצם הגשת הצעתי  נו/ ידוע לי, כי  יםמצהיר/   אני/ו .12

הצעתי כשרות  וכי  שהגשתי   נו /המכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המכרז    נו /זו  בתנאי  עומדים 

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

, כולה או חלקה, וכי  שהמועצה אינה מתחייבת לקבל כל שהצעה שהיא נו/כי ידוע לי  ים/ מצהיר נו/הנני .13

היא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחליט על דחיית ביצוע  

 חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או    נו/ כי לא תהיה לי  מפורשות,בזאת    ים/מצהיר  נו/הנני .14

או   מכוחו  הזכייה  פיצול  ביצועו,  דחיית  היקפו,  הגדלת  היקפו,  הקטנת  המכרז,  ביטול  עם  אי  בקשר 

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע    נו/ ישינוי היקף העבודות המועברות לביצועפיצולה או  

נזק. כמו    נו / לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי  ם /כאיז  נהיה/ מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה

 ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים. אי כל תביעה בגין  נו /כן, לא תהא לי 

שקראתי .15 כתב   נו / לאחר  לרבות  הנלווים,  המסמכים  וכלל  ההסכם,  המכרז,  תנאי  מלוא  את    בעיון 

והמפרט התוכניות  שבמסגרתו,  והמחירים  הננהכמויות  את  יםמציע/  ו/י,  עבודות  ה  לבצע 

של מערכות   והתקנה  וידאו  מולטימדיה  להספקה  ספורטואודיו  יהודה  באולם    באבן 

, ואת כל העבודות הנלוות להן,  לרבות הטמעה, הדרכה ומתן תמיכה להפעלת המערכות

נספחיו כלל  על  המכרז  למסמכי  המצורף  ההסכם  ולתנאי  להוראות  לרבות  בהתאם   ,
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השירות   טאמנת  המכרז(   3-)מסמך  ______  למסמכי   % של  אחידה  בהפחתה   ,

בכתב   הנקובים  מהמחירים   )______________________________ )במילים: 

 (. 2-ט ךמסמ הכמויות )

על  המוצעת  ההפחתה  כי  ומודגש,  מובהר  ספק  הפריטים    אחידההינה    נו /ידי   -להסרת  כל  על  ותחול 

 .  המועצה כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי   הצעתי/נו למחירי  המפורטים בכתב הכמויות.

לרבות  ) בלבד  אחיד  הפחתה  אחוז  להציע  ל"מחירי   %0ניתן  תוספת  תחיל  אשר  הצעה  הפחתה. 

מבלי שתידון. כל המחירון" )כתב הכמויות( ו/או תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים תפסל על הסף,  

   ספרה מעבר לשתי ספרות לאחר הנקודה תימחק(.

בין הסכומים הנקובים על ידי במסגרת הצעתי  ובמילים, ייקבע    נו /במקרה של סתירה  זו, במספרים 

 הסכום הגבוה יותר מבין השניים, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

כנקוב לעיל יתווסף מע"מ, אשר ישולם על    נו/ ידי - עללמחירי כתב הכמויות בניכוי ההפחתה המוצעת  

 ידי  המועצה.  

את כל ההוצאות, בין מיוחדות    ת, כוללהתמורה המוצעת על ידי/נו הנקובה לעיל, כי  יםמצהיר/  ו/הנני

ולוקח העבודות,  בביצוע  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  כלליות,  מטרדים    תובין  היתר  בין  בחשבון 

ביצוע במהלך  אותו    והפרעות  התמורה  מחיר  ועוד.  זמניות  עבודות  מפוצלות,  עבודות  העבודות, 

להתחייבויותיי  נקבל/אקבל מלא  כיסוי  לרבות    נו / מהווה  ההסכם  היטלים,  נשוא  מיסים,  תשלומי 

כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלות ופריקה, שימוש בכלי    תשלומים לעובדים ו/או ליועצים,

וחים, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת, כי לא  , ביט , הסדרי תנועהרכב

מעבר למחירים  כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז על כל הכרוך בהן,    נו/תשולם לי

     . נו/הכמויות בניכוי ההפחתה המוצעת על ידי יהרשומים בכתב 

הכמויות הנקובות בכתב  לי/נו ואני/ו מסכים/מים לכך שלמען הסר ספק הריני/ו מצהיר/ים כי ידוע   .16

( הכמויות    2- טמסמך  הכמויות  פי  על  תחושב  התמורה  וכי  בלבד,  משוערות  הינן  המכרז(,  למסמכי 

שיבוצעו על ידי/נו, ימדדו בפועל ויאושרו על ידי המנהל, בהתאם למחיר כתב הכמויות בהפחתת שיעור  

 למסמכי המכרז(.   מסמך ג׳תי/נו בהתחייבויות על פי ההסכם )ההנחה שהצעתי/נו לעיל, ובכפוף לעמיד

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות    90במשך תקופה של    נו /זו תהיה בתוקף ותחייב אותי   נו/ הצעתי .17

עד לבחירתו    מעת לעת  נו/ יוארך תוקפה של הצעתי  ,המועצה  הוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרושכפי ש

הבנק הערבות  במכרז.  זוכה  ידי של  על  תוארך  שאדרש  נו /אית  ככל  כן,  ידי    נדרש/גם  על  להאריכה 

 המועצה. 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם   .18

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים  

 ידי כל אחד מהם לחוד. מטה ביחד ועל 

ומחייבת   .19 בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעה 

 כאמור דלעיל.  נו/ אותי
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 על החתום:  נו /ולראיה באתי  .20

 ___________________   _____________________ 

 חתימה  תאריך

 ____________________  ___________________  _____________________ 

 כתובת  מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. שם מלא 

 ___________________   _____________________ 

 מס' פקס  מס' טלפון

 

 אם המציע במכרז הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן: 

 

 אישור 

התאגיד   עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  ה"ה  אני  חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________

התאגיד   חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,_________________  ,________________

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  

 את הצעתו כאמור לעיל.

 ___________________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 

 ג׳ מסמך 

 הסכם 

 

 2023  _________ לחודש  __________ביום   אבן יהודהשנערך ונחתם ב

 

 

   אבן יהודה מועצה מקומית   בין:        

 וגזברה  המועצה באמצעות ראש     

 "( המועצה)להלן: "     

 .אבן יהודה, 53המייסדים מרח'      

 

 מצד אחד;                                                                                                       

 _____ _________________________, ת.ז./ ח.פ. _______  לבין:        

ומורשימנהלבאמצעות       מטעמה    י ה  ת.ז.    גב׳ / מרהחתימה   _____________

 ומר/גב׳ ______________ ת.ז. _______________  _______________

 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________      

 (״נותן השירותיםו/או ״ "״הספק )להלן:  "             

 מצד שני;                                                                                                          

מס'   הואיל: פומבי  מכרז  פרסמה  הצעות    __2__/2023והמועצה   והתקנ לקבלת  מערכות    הלאספקה  של 

הטמעה, הדרכה ומתן תמיכה להפעלת  באולם הספורט באבן יהודה, לרבות  ואודיו וידאו  מולטימדיה  

  וכן אמנת השירות,  , המפרט וכתב הכמויותבמסמכי המכרז  (, כמפורטהמכרז")להלן: "  המערכות

 במכרז; זכתה ספקוהצעת ה ( השירותים"או " העבודות"המכרז )להלן: "  נספחייתר כל ו

עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה ולמלא את  הינו ספק  והספק   והואיל:

 כל התחייבויותיו כלפי המועצה, הכל כמפורט בחוזה; 

של  ספק  וה והואיל: המכרזים  וועדת  למכרז,  הצעתו  המליצה  ההגיש  מיום _________  בישיבתה  מועצה 

 ; הכזוכה במכרז וראש המועצה אישר את המלצת הועד ספק לקבוע את ה

השירותים והכל בכפוף  את ביצוע  למסור לספק   מה, מסכיספק, על סמך הצעת והצהרות הוהמועצה והואיל:

 ; להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה

 ; והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה והואיל:
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 :והוצהר בין הצדדים, כדלקמן לפיכך הוסכם, הותנה 

 מבוא   .1

 , מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הסכםהמבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי ה

 הגדרות .2

 כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לנוחות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשנית כלשהי. .2.1

רבים, וכן להיפך, וכל האמור  ל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז, משמעו גם בלשון  כ .2.2

 בלשון זכר בפרק זה לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך. 

 בכל מסמכי המכרז וחוזה זה, תהיינה למונחים שלהלן המשמעויות המוגדרות להלן:  .2.3

 . מקומית אבן יהודהמועצה  "המועצה"

מולטימדיה באולם הספורט  של מערכות  לאספקה    2/23מכרז פומבי מס'   "המכרז"

 . באבן יהודה

השירותים" במבוא   "הספק"/"נותן  רשומים  ופרטיו  כתובתו  שמו,  אשר  השירותים,  נותן 

לחוזה זה, לרבות עובדיו, וכל הבא ו/או פועל בשמו ו/או מטעמו ו/או בשבילו  

  על פי חוזה זה.  בקשר לקיום ומילוי התחייבויות נותן השירותים

של מערכות    הה והתקנלאספק   2/23חוזה זה וכל מסמכי מכרז פומבי מס'   "החוזה"

וידאו  מולטימדיה   יהודהואודיו  באבן  ספורט  בין  ,  באולם  נספחיהם,  וכל 

שצורפו ובין שאינם מצורפים, וכל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף  

 לחוזה זה בעתיד. כולם מהווים מקשה אחת ובלתי נפרדים מחוזה זה. 

 מי שימונה ע"י המועצה לפקח על ביצוע השירותים מכוח הסכם זה.   פקח""המ

בהתאם    עבור המועצה  ואודיו וידאו מערכות מוליטימדיהאספקה והתקנת   "השירותים"

 למפורט בחוזה זה על נספחיו.

נותן השירותים, אשר יהיה אחראי למתן השירותים למועצה וישמש    נציג "מנהל הפרויקט"

 איש קשר מטעם נותן השירותים.

 האתר בו יסופקו השירותים וסביבתו. "אתר/ים"

  1- כמסמך טאשר צורף  וכל דבר נוסף הכלול במפרט    מולטימדיהמערכת    "מערכת"

 . למסמכי המכרז  2-כמסמך טאשר צורף ובכתב הכמויות   ,למסמכי המכרז
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,  המבניםהאביזרים, המתקנים,    , הכלים  ,המוצריםהחומרים, חומרי העזר,   "ציוד"

כל  כן  מושלמים או מושלמים בחלקם ו  , חלקי עבודותהמערכת,  המכשירים,  

הדרושים   וכמות  סוג  מכל  אחר  חלקםביצוע  לציוד  או  כל  השירותים   .

ישאו תו תקן או  השירותים יביצוע  לצורך  הספק  החומרים שבהם ישתמש  

והם יהיו בגרסה מעודכנת ומטיב מעולה. הציוד    סימן השגחה מחייב ותקף 

 כולל גם ציוד מוזמן. 

לכתב  "ציוד מוזמן/ציוד מסופק"  בהתאם  הספק,  ע"י  ויסופק  המועצה  ע"י  שיוזמן  ציוד 

תו תקן או  חדש בלבד, נושא  הכמויות והמפרט. הספק יעשה שימוש בציוד  

 , ומטיב מעולה. ה מחייב ותקףסימן השגח

ממשלה,   "רשויות" והביוב,  משרדי  המים  ״מעיינות  רשות  והביוב  המים  תאגיד 

״שרונים״,   ולבניה  לתכנון  המרחבית  הוועדה  בזק, חב'  השרון״,  חשמל, 

כיבוי אש, משטרת ישראל, חברות התקשורת והסלולר, וכל  ערים,    יאיגוד 

 גורם רלבנטי מוסמך אחר לפרויקט. 

 כמפורט במפרט השירותים.  "תקופת אחריות"

 כמפורט במפרט השירותים.  "תקופת השירות"

 הצהרות התחייבויות נותן השירותים  .3

השירותים מצהיר בזאת, כי חתימתו על חוזה זה נעשתה לאחר שקרא אותו בעיון רב,    נותן  .3.1

השירותים   את  לספק  יצטרך  שלפיהם  והתנאים,  השיטה  את  והבין  למד  תנאיו,  את  בדק 

למועצה, וכי כל ההוראות, התנאים, הדרישות וההתחייבויות בחוזה זה, ידועים, נהירים,  

ל אותם בשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי הוא מסוגל  ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כל

למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בחוזה זה, והוא מסכים ומקבל עליו את כל האמור  

בו במלואו, ולפיכך לא יעלה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא,  

שניתנו   תשובות  על  זה,  חוזה  על  בחתימתו  שלו  כלשהו  להסתמכות  גורם  ידי  על  פה  בעל 

 במועצה. 

כי ביקר באתר, בדק את המערכות והתשתיות הקיימות באתר, אשר נדרשות לצורך חיבור   .3.2

,  וקיבל מידע בגין אותן  ונספחיו  והפעלה תקינה של כל המערכות והשירותים נשוא הסכם זה

ם, במועדים  מערכות ותשתיות, וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את השירותי

 . כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה

מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל    השירותיםנותן   .3.3

 דין, לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתו על חוזה זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין. 
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לחתימתו על חוזה זה,  נותן השירותים מצהיר כי אין מניעה משפטית, הסכמית או אחרת   .3.4

 ומילוי כל התחייבויותיו על פיו. 

ולא   .3.5 לו  אין  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  השירותים  נותן  לעיל,  בהצהרותיו  האמור  לאור 

תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר  

עות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי  על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, המבוססות על ט 

הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מיכל סיבה שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו על חוזה זה  

 ו/או לתקנו מיכל סיבה שהיא.

בכל  .3.6 ומיומנות  מומחיות  ידע,  ניסיון,  בעל  הינו  כי  בזאת,  מתחייב  מצהיר  השירותים  נותן 

ה, וכי יש ברשותו, וימשיכו להיות ברשותו  הקשור למתן השירותים למועצה על פי חוזה ז 

הכלים,   וכל  המקצועי  האדם  כוח  הכספיים,  האמצעים  הציוד  החוזה,  תקופת  כל  במשך 

הציוד והאמצעים הדרושים למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי  

 רצון המועצה.   חוזה זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות

את השירותים למועצה ברמה ובטיב מעולים, בהתאם    ספקהשירותים מתחייב בזאת, לנותן   .3.7

 רלבנטי ולשביעות רצונה המלא של המועצה.  כל תקן לדרישות 

בכל מחלוקת בין נותן השירותים לבין המועצה, החלטת המועצה תהיה סופית ומחייבת ולא   .3.8

 . י לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה בעניין. נותן השירותים מצהיר כניתנת לערעור

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת, למלא ולקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או   .3.9

עירוני קיים ו/או עתידי, אם יחוקקו, וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי  

זה,   ובכלל  השירותים  מתן  עם  בקשר  הדין  הילה הוראות  אישורים,  ורישיונות  שיג  תרים 

שלם את כל המסים, האגרות וההיטלים, אם להנדרשים לצורך מתן השירותים למועצה ו

 ידרשו לצורך כך, במשך כל תקופות ההתקשרות על פי חוזה זה. 

ותן השירותים מצהיר בזאת, כי אין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה  נ .3.10

המועצה ו/או עובדי    מליאתה ו/או סגניו ו/או חברי  וכי לא קיימת בינו לבין ראש המועצ

"( ואם כן, נותן  קירבה , קירבה משפחתית ו/או חברות ו/או הכרות )להלן: "בכירים  מועצה

השירותים מתחייב בזאת, כי בטרם חתימתו על חוזה זה יודיע בכתב למועצה עם מי יש לו  

 קירבה ומאיזה סוג. 

כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי  נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת,   .3.11

תקופת   במשך  למועצה  ימסור  אשר  וההצהרות  הפרטים  כל  ו/או  זה,  וחוזה  המכרז 

ההתקשרות על פי חוזה זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה  

להשפיע על  בעתיד למועצה כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי  

החלטת המועצה לחתום על חוזה זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי  

 ויסודי בחוזה זה. 
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 מהות השירותים שיסופקו .4

- מסמך ט נותן השירותים יספק למועצה את מערכות המולטימדיה המפורטות במפרט ) .4.1

למסמכי המכרז(, בהתאם לצרכיה של   2-מסמך טלמסמכי המכרז( ובכתב הכמויות )  1

המועצה, וכפי שתזמין ממנו המועצה בהזמנת עבודה אשר תוציא על פי הוראות הסכם 

כי  למען הסר    זה. , אשר אין לגביו הזמנה, לספקלא ישולם סכום כלשהו  ספק מודגש 

 ועל חשבונו.   הספקכאמור לעיל, ומתן השירותים במקרה זה יהיה על אחריות 

  2-מסמך ט)כמויות  המפורטות במסמך כתב  הכמויות  בזאת, כי כל  מודגש  ומובהר    עוד .4.2

אינן מחייבות את המועצה. המועצה אינה  הן  ניתנו באומדנה בלבד, ולמסמכי המכרז(  

שירותים בהיקף כלשהו במשך תקופת החוזה. המועצה תהיה   מהספקמתחייבת להזמין  

להזמין   הבלעדימהספקרשאית  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  העומד ,  והתקציב  צרכיה   ,

לרשותה, את השירותים לרבות לשנות ו/או להגדיל ו/או להקטין את מספר ו/או כמות  

לעומת המפורט  כמויות השירותים  לשנות תמהיל  ו/או  או מקצתם,  כולם  השירותים, 

 .  להזמנהמתחייב לתת את השירותים בהתאם  והספק, הכמויותבמסמך כתב 

 יסופקו כל השירותים באופן מלא ומקצועי.  במסגרת התקשרות זו   .4.3

המערכ .4.4 את  יספק  בתוך  והספק  חודשיםת  זמין    ,ההזמנהקבלת  ממועד    שלושה  ויהיה 

, בהתאם להוראות  לאספקת שירותי מוקד תמיכה ואחריות, במהלך תקופת האחריות

 , בכפוף לאמור במפרט. למסמכי המכרז(  3-ט מסמך אמנת השירות )

יעמיד למועצה שירות מוקד לקוחות ו/או יעמיד איש קשר שיהיה זמין בשעות הספק   .4.5

יותקנו המערכות( במהלך תקופת  )זמני הפעילות של האולם בו  וחגים  הערב, שבתות 

 האחריות כהגדרתה במפרט. 

לרבות כל אחד מפרטי הציוד המוזמן,  רק חלק מהציוד  מהספק  לרכוש  ת  רשאי  המועצה .4.6

 לשיקול דעתה הבלעדי, ללא כל שינוי במחירי היחידות.   תאם הנלווה בנפרד, בה 

לביצוע    תרשאי  המועצה .4.7 ג'  צד  כל  עם  וכן  להתקשר  שירותים השירותים  לאספקת 

כל טענהאחרים ולספק לא תהא  כך  ,,  בגין  בגין  דרישה או תביעה, מכל סוג,  , לרבות 

   בלעדיות וכיו"ב. 

את המצב לקדמותו, כפי שהיה   אחראי הספק להשיבת,  והתקנת המערכ במועד סיום   .4.8

בשל  עבודות   םולסביבת  ההתקנה  י יגרמו לאתרשי, לרבות תיקון נזקים  תחילתםבטרם  

 ההתקנה. 

 והמועצה, כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני הינו בגדר אומדן  השירותיםהיקף   .4.9

השירותים, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות או להגדיל מהיקף    להפחית  תרשאי
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הדין. הגדלה של ביצוע השירותים, שמשמעותם תמורה נוספת מזו המוסכמת בהסכם, 

 תדרוש חתימה של גזבר ו/או מורשי החתימה מטעם המועצה.   

בגין   .4.10 לרבות  המכרז,  למחירי  כלשהן  תוספות  תינתנה  לא  ההתקשרות  תקופת  במהלך 

 הספק מצהיר כי לקח זאת בחשבון בחישוב הצעתו הכספית.   התייקרויות וכיו"ב, ו

-מסמך טהמועצה, המפרט הטכני )  מתחייב לתת את השירותים בהתאם להוראות  הספק .4.11

-ט  מסמך, ואמנת השירות )למסמכי המכרז(  2-מסמך טכתב הכמויות )  ,למסמכי המכרז(  1

 .  למסמכי המכרז( 3

לפנות    הספק .4.12 למתן    למנכ״למתחייב  הנוגע  בכל  צפויה,  או  קיימת  בעיה,  בכל  המועצה 

השירותים, לקבלת תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים, ולקבל את התשובות, ההסברים, 

 המועצה או מי מטעמו, ולפעול על פיהם.  מנכ״להנתונים והמסמכים, שיינתנו לו על ידי 

נה כלשהי, אינם תואמים  היה ויתברר כי השירותים, כולם או חלקם, שסופקו על פי הזמ .4.13

ו/או את אמנת השירות    למסמכי המכרז(  1-מסמך טהטכני )  את ההזמנה ו/או את המפרט

  , ו/או את הוראות חוזה זה, והינם פגומים ו/או לקויים )להלן: למסמכי המכרז(   3-ט  מסמך)

"( רשאית המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל אמצעי, שעומד אי התאמה "

יום לתיקון    14, בכתב, של  לספקלזכותה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לאחר מתן התראה  

 אי ההתאמה, לרבות האמצעים שלהלן:

לתת את השירותים, לאלתר, בהתאם להזמנה, למפרט, ולהוראות    הספקלדרוש מ .4.13.1

 ללא כל תוספת תשלום.   חוזה זה, וזאת

 את הסכום בגין השירותים בהם נתגלתה אי ההתאמה.  הספק לקזז מחשבונו של  .4.13.2

על כל  בציוד ו במערכת או  הספק  מיד על כל שינוי בזכויות   למועצהלהודיע הספק מתחייב  .4.14

פגיעה    ,או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים  ,התקשרותלמניעה או מגבלה ביחס  

 .  וכיו"בבסודות מסחריים 

תחבר למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור מתאים כן מתחייב הספק לה .4.15

השירותים )למעט אם ביצוע  הנובעות מכך במהלך  הוצאות  ולשאת בכל ה לכך מהמפקח  

 .מדובר בהוצאות שוליות(

 דרכי ביצוע ולוח זמנים  .5

יאוחר .5.1 ממועד    משלושה חודשים   הספק מתחייב להשלים את ביצוע השירותים תוך לא 

 אלא אם נקבע לוח זמנים ארוך יותר לאספקת השירותים.  , ההזמנה
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סבר הספק כי לוח הזמנים אינו מתאים לשם ביצוע העבודות כנדרש, ידווח על כך בכתב  .5.2

בו התברר לו כי לוח הזמנים אינו מתאים    מועד ה שעות מ  12מיד למפקח, ולא יאוחר מתוך  

 לכך.  ויפרט את הנימוקים הרלבנטיים ,לשם ביצוע העבודות כנדרש

אין באמור כדי לגרוע מסמכות המפקח לקבוע את לוח הזמנים הנדרש והחלטת המפקח  

 בעניין זה תהיה סופית ומחייבת. 

ביעילות   .5.3 במהירות,  השירותים  ביצוע  את  להשלים  הספק  מחויב  זמנים,  לוח  נקבע  לא 

 ובמקצועיות. 

  24מועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  בכל מקרה של שינוי שירצה לבצע הספק ב .5.4

 , ויקבל את אישורו מראש ובכתב. שעות מראש למפקח

 בימי שבתעבודות התקנה בשטח  הספק ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו   .5.5

ידי המפקח או המועצה. להסרת ספק, -וחג, אלא אם נדרש או אושר הדבר מראש ובכתב על

וח בשבת  עבודות  כזה  ביצוע  לתשלום  פרט  כלשהו,  נוסף  בתשלום  הספק  את  יזכה  לא  ג 

 המוסדר במפורש בהסכם.

יניחו  שיהיו כאלה  ים השירותים  הספק, הצורה והקצב בהם מבוצעשל  כל הציוד וכח האדם   .5.6

הינו איטי מדי לדעת המפקח    םאו כל חלק מההשירותים  את דעת המפקח. אם קצב ביצוע  

מכדי להבטיח את גמר העבודות בזמן הקבוע בחוזה זה, יודיע על כך המפקח לספק בכתב 

 . השירותיםוזה ינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת  

 ה אספקה והתקנ  -ציוד  .6

כנדרש בהזמנת העבודה ו/או במכרז ו/או לפי דרישת    -לאספקה    ן זמיכל הציוד המסופק יהיה   .6.1

וב יאוחר מהמפקח  או   משלושה חודשיםתוך  כל מקרה לא  מיום שתוצא אליו הזמנה לכך, 

, בהתאם לכמויות  ועצהלמ ציוד  מתחייב לספק    ספק. הועצהבמועד מאוחר יותר לפי דרישת המ

 . ועצהידי המ-ולסוגים שיוגדרו לו על

בכל מקרה בו הספק  .  בהתאם למפרט הטכניהמוזמן  הספק מחויב לספק את המערכת והציוד   .6.2

ייעשה הדבר    ,במפרטלזה ששווה ערך    בציודאו  בקש לעשות שימוש בציוד שלא נכלל במפרט,  י

. ככל שהמפקח לא יאשר  בכפוף לאישור מראש ובכתב של המפקח לפי שיקול דעתו הבלעדי

תוך שימוש ברכיבים שנכללו במפרט    ות הספק לבצע את העבודמחויב    ,שימוש ברכיב שווה ערך

 בלבד.

חשבונו, את כלל ההתקנים המתאימים לכל אחד מרכיבי  - הספק מתחייב לספק ולהתקין, על .6.3

  .  וחיבורו התקין למערכת  הציוד והדרושים לצורך פעולתו התקינה של הציוד
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בעוד מועד ובכמויות  מחשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש - הספק מתחייב להוביל על .6.4

 השירותים. את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע  ,מספיקות

, שם הספק,  המזמיןכל הציוד יסומן באמצעות מדבקה, הכוללת את הפרטים הבאים: שם   .6.5

בהתאם להוראות    מס' טלפון לשרות, מספר סידורי של הציוד ותאריך סיום תקופת האחריות

 הסכם.  ה

, בצירוף תיעוד מלא ומפורט, לרבות, הוראות יצרן,  למועצה  והמערכת יסופק/המוזמן   הציוד .6.6

שימוש   רישיונות  אחריות,  תעודות  באנגלית,  למשתמש  מדריך  בעברית,  למשתמש  מדריך 

  ומפרטים טכניים מקוריים ומלאים ביחס לכל פריט של הציוד נדרש.   

  )בכתב(, אם קיימים. ת המערכת, בצירוף קוד טכנאי וקוד הפעלהא למועצה הספק יספק  .6.7

טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני ולהוראות המפקח. המפקח יהיה  משתמש בציוד  יהספק   .6.8

. הספק מתחייב לתת  ותהעבוד  יזכאי לבדוק את הציוד במקום הייצור של הספק או באתר

ים בדרך כלל לשם בדיקה, מדידה  מרים הדרושולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וח 

 ובחינה של איכות, המשקל או הכמות של החומרים ו/או הציוד שמשתמשים בהם. 

 . לאישור המפקח, עובר לביצוע השירותים, מפרטים של כל ציוד אותו הוא יתקין  הספק ימציא .6.9

  הספק מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהשירותים שנועד להיות מכוסה  .6.10

ללא הסכמתו של המפקח מראש. המפקח יהיה רשאי להורות לספק על פתיחה    -או מוסתר  

של כל מקום שכוסה או הוסתר בו חלק כלשהו מהשירותים ללא קבלת הסכמתו של המפקח  

להיות   שנועד  של המפקח. הושלם חלק מהשירותים  דעתו  מניח את  באופן שלא  או  כאמור 

בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והספק יאפשר  מכוסה או מוסתר, יודיע הספק למפקח  

 ויעזור למפקח לבדוק את החלק האמור לפני כיסויו. 

6.11. ( לאמור באמנת השירות  למועצה את השירותים בהתאם    3- ט  מסמךהספק מתחייב לספק 

 למסמכי המכרז(.

למנות   .6.12 מתחייב  והגשתו  הספק  לסיומו  עד  הפרויקט  את  ילווה  אשר  מטעמו,  פרויקט  מנהל 

מחוייב לאשר כל    הספק הסופית לשביעות רצונה של המועצה. למען הסדר הטוב מודגש, כי  

שלב ושלב במהלך הפרויקט אל מול הממונה מטעם המועצה, וזאת בטרם יתחיל את השלב 

 הבא.

 ידי הספק הינה הפרה יסודית. -האמור בסעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו על  .6.13
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כאמור    האו כי ייגרמו ל   הטען כי נגרמו לת   ועצהנזקים והפסדים שהמ  ,כל סכום של הוצאות .6.14

שיגיע ממנ  תרשאי   תהיה המועצה  ,לעיל או  לקזז מכל סכום המגיע  ו/או  פעם    הלנכות  מדי 

 לספק. 

לכך  אישור  כבדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת  חשבונו  -עלעל הספק לבצע  ככל שנדרש,   .6.15

וכן  ידו- על  יםהמבוצעשהשירותים   המפרט  לדרישות  בהתאם  ה   הינם  דרישת  מועצה  לפי 

 והמפקח.

 בעלות בחומרים ובציוד  .7

לבעלות המועצה, והספק לא    כנתוןכל הציוד שהספק יספק ייחשב, מיד עם הגעתו לאתר/ים,   .7.1

תה לספק  יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המועצה כמי שהרש

ידי הספק   הזכות לסלק את  למועצה  בהם  פרט למקרים  השירותים,  לביצוע  בציוד  להשתמש 

  מהאתר, או למקרה שהספק נטש את ביצוע השירותים.

אין באמור כדי להטיל על המועצה חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש בחומרים כאמור  

 והאחריות בגין כך תהיה של הספק בלבד.  

ציוד, ללא הסכמתו מראש ובכתב של המפקח, אולם המפקח רשאי להתיר או    לא יוסר מהאתר .7.2

להורות לספק בכל עת במהלך ביצוע השירותים או עם סיומם, לסלק מהאתר ציוד שלא נעשה  

 בו שימוש והספק ימלא אחר הוראות המפקח כאמור לאלתר.

הורה   .7.3 שהמפקח  הציוד  סילוק  על   -עם  שסופקו  בדברים  הבעלות  ה-תחזור  לספק,  ידי  ספק 

על שסופקו  על-והדברים  יוחזרו  המועצה  על-ידי  הספק  שמהם  -ידי  מחסנים  לאותם  חשבונו 

 נלקחו או למקום אחר בתחום מתקני המועצה בהם מתבצעות העבודות שיורה המפקח.

ידו, רשאית המועצה לסלקם, לטפל בהם או למוכרם,  -לא סילק הספק את הדברים שסופקו על .7.4

זכאית לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה( את כל ההוצאות שנגרמו    לפי שיקול דעתה, כשהיא 

 בשל כך.

הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות מחובות הספק בכל הנוגע לתשלומי חובה   .7.5

 שיש לשלמם, או ביטוח, או רישוי, החל על העבודות והציוד. 

 מסירת הציוד .8

חיבורו  ו  לתקינות פרטי הציוד הספק בדיקות סופיות, יבצע ביצוע התקנת הציוד באתרעם השלמת  .8.1

 .  למערכת

 , שתכלול, בין השאר, כדלקמן: תעודת גמר תינתן לאחר בדיקת תקינות של הציוד .8.2
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 הציוד; בדיקה פונקציונאלית של כל מרכיבי  .8.2.1

 ; בדיקת התקנה מבחינה טכנית ומידת התאמה לדרישות המפרט .8.2.2

 ;בדיקת פעולת המתקן כמכלול .8.2.3

 רכת ככל שנדרש. חיבור תקין למע .8.2.4

 תיק מתקן ובו הוראות הפעלה .8.2.5

לדרוש מהספק  ת  רשאיוהמועצה  הספק והמפקח יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות   .8.3

התאמה להזמנה ו/או אי תקינות ו/או פגם ו/או  -ציוד חדש אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי

 ימים.  7רק זמן שאינו עולה על  תוך פ -חשבונו -על -חוסר אחרים, והספק מתחייב לעשות כן 

הספק מתחייב, כי לאחר ההתקנה, הציוד יהא במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול ושימוש יום   .8.4

 . ובמערכתיומי שוטף, וכן יהיה חופשי מכל פגם, תקלה, אי התאמה בציוד 

הציוד, הינו קבלת תו תקן מאת מכון התקנים בדבר תקינות   .8.5 וד  הציתנאי לאישור בדבר מסירת 

 מהרשויות.  דין וכן קבלת האישורים הנדרשים לפי בתנאים הנדרשים   וועמידת 

שלא בוצעו ו/או בשינויים כלשהם, ידרוש  שירותים נוספים  ככל שהמפקח ימצא כי יש צורך בביצוע   .8.6

לבצע מהספק  שת  ם המפקח  זמן  תקופת  עליתוך  מסירת  -קבע  ותאריך  יידו  עד  השירותים  ידחה 

 לגרוע מזכויות המועצה.   למועד האמור, וזאת מבלי

בו  להשתמש    ת רשאי  ועצה המ בציוד/במערכת,  אינם מונעים שימוש  שככל שעדיין נותרו ליקויים   .8.7

אמור משום אישור על  הבשימוש  ואולם, לא יהיה    תוך מתן אפשרות לספק לבצע את התיקונים.

 .  מסירת השירותים/הציוד

 ASתוכניות עדות )מפקח  למועצה ובדיקות הקבלה, ימסור הספק    ולפניהתקנת הציוד  עם סיום   .8.8

MADE)  ע  הציוד שהותקןמתארות את מצב  ה המועצה    ידי-ל בפועל, וכן כל מסמך אחר שיידרש 

 , בהתאם לפורמט הנדרש למועצה.  והמפקח

, בחותמת  י הספקיד- , תיחתם תעודת המשלוח עלהמועצה  ןהציוד, לשביעות רצומסירת  עם ביצוע   .8.9

 קבלת הציוד, מספר סידורי של הציוד וחתימת המקבל. מועד  , ו, שם המקבל, תפקידההמועצ

 המסמכים הבאים: יום  30תוך  למזמיןההתקנה כאמור יועברו סיום לאחר  .8.10

 טופסי הבדיקה הסופית, כמפורט לעיל.   .8.10.1

 כנדרש. ותוחתומ  ותתשלום, כשהם מלאל ות יחשבונ  .8.10.2
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וחתומות   .8.10.3 מלאות  כשהן  המשלוח,  עלל  ,כנדרשתעודת  שינויים  תעודות  -לא  גבי 

 המשלוח.   

 תקופת האחריות ותקופת השירות   .9

במהלך תקופת האחריות ותקופת השירות )אם נקבעה כזו לפי ההסכם( יפעל הספק בהתאם לקבוע   .9.1

 . למסמכי המכרז( 3-ט  מסמךובאמנת השירות )  במפרט ,בהסכם

 ידו.  - לטיבו של כל אחד מרכיבי הציוד שיסופק על  הספקבמהלך תקופת האחריות אחראי  .9.2

אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול או חלק פגום, שיתגלו  יהיה  הספק   .9.3

על המפקח,  להוראות  בהתאם  הכול  בשירותים,  ו/או  הציוד  תנאי  ן  חשבו-בפרטי  פי  ועל  הספק 

 . והמפרטהסכם ה

או הציוד מאריזתם, להרכבתם ולחיבורם לשאר  /רוק המוצרים ויחראי לספק כוח אדם לפהספק א .9.4

. בנוסף אחראי הספק לביצוע  באתר/י העבודות ו/או המועצההמצויים  והתשתיות  פרטי המחשוב  

 .  וחיבורו למערכת מלאה הבדיקות תקינות של המוצר עד להפעלתו  

ל ממועד מסירת הציוד והתקנתו בפועל וקבלת  תקופת האחריות שמתחייב לה הספק בגין הציוד תח .9.5

 חודשים.  36המועצה ולמשך אישור המפקח בדבר התקנתו של הציוד, לשביעות רצון  

של   .9.6 תקופה  במשך  ונתגלה  הסופית  חודשים    36היה  הבדיקה  טופס  ונחתם  הציוד  שנמסר  לאחר 

אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח, מתחייב    -כנדרש לעיל  

קבלת    ימי עסקים מיום  2בתוך    –הספק להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר  

ל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה,  וזאת מבלי לגרוע מכ  -  המועצהדרישה לכך מאת המפקח או  

 דין. ההוראות ולתעודות האחריות 

הספק מתחייב לטפל ולבצע את תיקוני תקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם מרגע שייוודע לו על   .9.7

 . מסמכי המכרזדבר התקלה כאמור, וכן לא יאוחר מתום המועדים הנקובים ב

פי המועדים הנקובים בחוזה  -את הציוד, עלאם לא ניתן יהיה לתקן או להחליף    - במקרה של תקלה   .9.8

 זה, ימציא הספק תוך מועדים אלו ציוד חלופי עד לתיקון הציוד המקורי.  

  evel AgreementService L - SLA אמנת השירות  .9.9

 למסמכי המכרז.    3-כמפורט במסמך ט

 בטיחות  .10
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נאותים של    על תנאי בטיחותלשמירה  ינקוט הספק בכל אמצעי הדרוש    השירותיםבמהלך ביצוע   .10.1

הרשויות  וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים והנחיות של    -צדדים שלישיים  והעובדים  

חשבונו יועץ  -. לצורך כך, יעסיק הספק עלהמפקחדרישת  כוהנחיות הבטיחות הרלבנטיות ו/או  

 בטיחות. 

במידה    תרשאי  ועצההמ .10.2 הספק  עבודת  את  לא  שלהפסיק  בטיחותיים  בתנאים  נעשית  זו 

הרשויות   לדרישות  מתאימים  הספק  והמפקחנאותים/לא  את  לשחרר  כדי  בכך  אין  אולם   ,

 מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות.  

בהתאם   .10.3 יפעל  כך  ובכלל  לשירותים,  ביחס  החלות  הבטיחות  להוראות  בהתאם  יפעל  הספק 

 והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין או רשות מוסמכת.  -להוראות המפורטות בנספח הבטיחות

 ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו  .11

נפרד, ביחס לכל אתר בו יותקן הציוד. ביומן העבודה ירשום הספק את  הספק ינהל יומן עבודה   .11.1

    הפרטים הבאים:

 ; ממנו ותאו המוצאהציוד שסופק לאתר  כמויות  .11.1.1

 השירותים; ידי הספק בביצוע -שהושקע על הציוד כמויות  .11.1.2

 כמות ופירוט הציוד/החומרים שפורקו;  .11.1.3

 באתר;תנאי מזג האויר השוררים  .11.1.4

 השירותים;ההתקדמות בביצוע  .11.1.5

 השירותים;והפרעות בביצוע   , ליקוייםתקלות .11.1.6

 ; ידי המפקח-הוראות שניתנו לספק על .11.1.7

 . השירותיםהערות המפקח בדבר מהלך ביצוע  .11.1.8

למ .11.2 להודיע  אחראי  לפחות  הספק  של    48פקח,  חדש  בשלב  להתחיל  כוונתו  על  מראש,  שעות 

 מנת לאפשר למפקח לבדוק את השלב הקודם.-העבודה ו/או לכסות שלב גמור על

  - פי החוזה  - הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הספק לדרישת כל תשלום על .11.3

 לתקן רישומים ביומן.  הו/או לא דרש  נהו/או לא תיק  הלא ערער ועצהוזאת גם במקרה שבו המ
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 פינויים או  העבודות  יניקוי אתר .12

באתר,   .12.1 לעבודה  של הספק  כניסתו  לזמן,  לפי  ו  השירותיםבמהלך  טרם  מזמן  המפקח  הוראות 

ניקיון על כל הציוד והתשתיות הקיימות   יוודא כי ביצע כיסוי והתקנת אמצעי הגנה ושמירת 

ת עלויות החומרים לצורכי כיסוי, הגנה וניקיון, לרבות  באתר, ללא יוצא מן הכלל. הספק יגלם א

העבודה לביצוען, בהצעה שיגיש למכרז. למען הסר ספק, לא יאושרו הוצאות נוספות בגין עבודות  

 אלו. 

יסלק הספק מ לפי  ו  השירותים  במהלך .12.2 ומכל שטח  ההוראות המפקח מזמן לזמן,  עבודה  אתר 

פסולת רלוונטי   גמר  שימוש  בהםנעשה  וחומרים אחרים שלא    כל  ובעת  יפנה את    השירותים , 

לכלוך, וישאיר את  והאתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו כל ציוד וחומרי בניה, חומרים עודפים  

 להנחת דעתו של המפקח.   ,במצב נקי ומסודרהאתר 

 חשבון הספק. -עשה לאתר פינוי מוסדר ומאושר ועלייפסולת ה פינוי  .12.3

את   .12.4 הספק  פינה  רשאיאתר  הלא  על  הבעצמאותו  לפנות    המועצה  תכנדרש,  אחרים  -ו/או  ידי 

 . 15%בעלות הפינוי בתוספת תקורה של  הספקולחייב את  

 . גמרתנאי מוקדם להוצאת תעודת  מהווה אתר ה פינוי  .12.5

 מניעת פגיעה בנוחות הציבור ובזכויות  .13

. לכן הוא  ועצהבמקביל לפעילות השגרתית של המיבוצעו    והשירותים הספק מודע לכך שיכול   .13.1

לא ייגרמו פגיעה או מטרד, שלא לצורך, בנוחות הציבור    השירותיםמתחייב, כי תוך כדי ביצוע  

 ולא תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, וכי הוא ינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח זאת.  

פורט  ככל שהשירותים יבוצעו במוסד חינוכי ו/או במעון לקטינים ו/או במעון יום ו/או במרכזי ס .13.2

וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים )כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין  

גורם  2001-במוסדות מסויימים, התשס"א או  עובד  כל  בביצוע השירותים  יעסיק הספק  לא   ,)

פי הוראות כל  - שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש בה פגם מוסרי והספק יפעל בעניין זה על

ובכל  עלדין,  זה  מסויימים,  -ל  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  הוראות  פי 

 .  2001-התשס"א

הספק יחויב למסור למועצה, בטרם ביצוע השירותים במוסד כאמור, אישור ממשטרת ישראל   .13.3

ולפיו אין מניעה להעסיק את    -ביחס לכל עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע השירותים  

  פי הוראות החוק כאמור.-וזאת על -ם כאמור העובד או הגור
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ימים מראש כל עבודה הדורשת הפרעה לפעילות השגרתית של    7הספק מתחייב לתאם לפחות   .13.4

  ובכפוף לאישור המפקח.    ועצההמ

תבוצע רק לאחר תיאום מראש    ,בצד ג'במועצה או  או פעולה שיש בה כדי לפגוע    ,י חשמלניתוק  .13.5

 . ועצה והמפקחובכתב עם המ 

 עבודות נוספות ו שינויים .14

להקטינן או להגדילן או לבצע שלבים    ת זכאי  תהיה המועצה בכל הקשור לעבודות )או שלביהן(,   .14.1

וזאת בהתאם    -בהתאם להוראות כל דין  מסוימים בלבד מהן, או לשנות את היקף העבודות  

 מראש ובכתב.  ועצה ידי המ-לאישור שיינתן לספק על

ולא    ועצה, לא יחייב את המועצהביצוע עבודות נוספות כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של המ .14.2

 יהא הספק חייב לבצען. ,ביצוע עבודות נוספות ועצההמ הינו. דרשתשולם כל תמורה בג

לעבודות    בחוזה, ייקבע המחיר   נקובידי הספק, אשר מחירן  -במקרה של ביצוע עבודות נוספות על  .14.3

על  במכרז-נוספות אלה  היחיד  .פי המחיר  מחיר  ייקבע  זה,  סעיף  קיים  ניתוח    ה לא  באמצעות 

   . ביעת המועצה/המפקחלפי ק  -מחירים מתאים של הצעות מחיר 

 אישור וביצוע עבודות נוספות המביאות לחריגה מסכום התמורה כפופים להוראות ההסכם. .14.4

, יקבע המפקח אם יש צורך בדחיית מועד גמר ביצוע  כאמורבמקרה של ביצוע עבודות נוספות   .14.5

  ת היה רשאית א  יוה   ועצהידי המ -הנוספות ייקבע על השירותים  . מועד תחילת ביצוע  השירותים

שעות מראש. הספק יהיה חייב לפעול לפי    24ידי הודעה של  -להורות להפסיקן, כולן או חלקן, על

קביעה זו והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי )לרבות בגין תקורה, הצמדות, התייקרויות  

 וכיו"ב( בגין דחיית מועד הביצוע כאמור. 

לכל ספק אחר, ולספק לא  ו/או העבודות הנוספות  למסור את ביצוע השינויים    תזכאי  ועצההמ .14.6

 בקשר לכך. ועצה תהיה כל טענה כלפי המ

המ .14.7 בשם  תשלום,  או  הוצאה  לכל  לגרום  רשאי  אינו  עבור   ועצההספק  לביצוע  האו  בקשר   ,

 רותים, אלא אם קיבל את הסכמת גזבר המזמין לכך, מראש ובכתב.  יהש

, ללא קבלת אישור כאמור, יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה,  ועצההתחייב הספק בשם המ  .14.8

 תשלום או חיוב בגין כך. 

 עובדי הספק  .15
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מצהיר ומתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי אזרחות    הספק .15.1

ויכולת,   ניסיון  הכשרה,  מומחיות,  ידע,  ובעלי  כדין,  בישראל  עבודה  היתר  או  ישראלית 

וריהם, מספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידיו יאפשרו את מתן השירותים  שכיש

 בהתאם להוראות החוזה ולהתחייבויותיו. 

 מתחייב שלא להעסיק בקשר עם מתן השירותים עובדים של המועצה.  הספק .15.2

ל מתחייב לקיים, ביחס לכלל עובדיו, בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים, את כ הספק .15.3

הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, את כל תשלומי  

הביטוח   דיני  המס,  חוקי  )לרבות  דין  כל  פי  על  כמעסיקם  השירותים  נותן  על  החלים  החובה 

הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיו"ב(, חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על  

 ווי הרחבה וכיו"ב(. פיהם, צ

, והוא מסכים לכך, כי המועצה תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש את הרחקתו של כל  לספקידוע   .15.4

  מנכ״ל , והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר, מראש ובכתב, על ידי  הספק אדם הנמנה על עובדי  

המועצה או מי מטעמו, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את  

ו/או כי אותו אדם איננו מבצע את תפקידו כראוי ו/או איננו    הספק  דרישות החוזה והתחייבויות  

  הספק המועצה או מי מטעמו ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, ו  מנכ״לממלא אחר הנחיות והוראות  

)שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה,    72ב למלא אחר דרישת המועצה, כאמור, תוך יהיה חיי

ובלי שיהיה בהחלפה, כאמור, כדי להשית על המועצה, כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר 

 לכך, מכל מין וסוג שהוא. 

 תמורה .16

לשביעות רצון  ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה,    הספקבתמורה למתן השירותים על ידי   .16.1

בהתאם   שתתקבל  התמורה  את  לו  שהוצאה  הזמנה  כל  בגין  לספק,  המועצה  תשלם  המועצה, 

כתב הכמויות בניכוי שיעור ההנחה  מחירי  פריטי ההזמנה שהוצאה לו על ידי המועצה, על פי  ל

 במכרז, הכול בכפוף להוראות חוזה זה.  שהציע הספק

עם סיום ביצוע העבודות ומסירתן למועצה לשביעות רצונה המלא של המועצה, ימציא הספק   .16.2

החשבון  לבדיקת  סופי  חשבון   את  לאשר  הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  יוכל  אשר  המועצה  נציג 

 או לא לאשרו כלל.   ,במלואו או בחלקו

הכמויות, המחירים וסה"כ  את מדידת העבודות שבוצעו, חישובי  הספק  יפרט  הסופי  בחשבון   .16.3

   .התמורה בגין כל סעיף וסעיף, בהתאם להוראות המכרז

)ארבעה עשר( ימים לאישור    14נציג המועצה יאשר בחתימתו כי החשבון נכון, והוא יעבירו בתוך   .16.4

גזבר המועצה ו/או מי מטעמו. לאחר אישור החשבון על ידי גזבר המועצה ו/או מי מטעמו, ישולם  
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+  חלק החשבון המא  שוטף  בתנאי תשלום  המועצה  45ושר,  לנציג  מיום הגשתו  ובכפוף  יום,   ,

 -להתקיימות התנאים הבאים:

 המפקח אישר כי נמסרו למועצה לשביעות רצונה כלל העבודות;    16.4.1

הספק ביצע את העבודות בשלמותן ומילא אחר כל התחייבויותיו עד לשלב המסירה     16.4.2

 . כולל

כל האינ   16.4.3 והספק  תקבלו  לביצוע העבודות  בכל הקשור  הנדרשים מהרשויות  שורים 

 .המציא למפקח את כל הנתונים והחישובים הצריכים לכך 

החוזה,   16.4.4 הוראות  לפי  להמציאם  שעליו  המסמכים  כל  את  למפקח  המציא  הספק 

 . הבטוחות הנדרשות בחוזהלרבות את  

תכניות   16.4.5 על"  AS MADE"הספק המציא למפקח מערכת  וחתומות  ידי  -ממוחשבות 

 מודד מוסמך )המשקפות צילום עדכני של מצב העבודות בעת מסירתן(. 

 הספק המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר חיסול תביעותיו ודרישותיו כנגד המזמין.  16.4.6

ימים מיום    30וזאת בתוך    -המפקח אישר בכתב את החשבון הסופי לאחר בדיקתו   16.4.7

 ידי הספק. - וף לביצוע מושלם של העבודות כאמור עלשהומצא למפקח, בכפ 

לתיקון ו/או השלמת מסמכים ו/או כל סיבה אחרת,    לספקבמידה ומסיבה כלשהי יוחזר החשבון   .16.5

 יחשב מועד ההגשה לעניין תנאי התשלום כהגשה במועד קבלת החשבון המתוקן. 

הביטוחים,  ,  ותהתשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים למזמין/למפקח, לרבות הערבוי  .16.6

 . המסמכים וכיו"ב

אין באישור דרישת התשלום וביצוע התשלום משום הסכמה של המזמין/המפקח לטיב/איכות   .16.7

לכמויות   ביחס  אישור  או  היחידות  למחירי  אישור  או  שסופק  הציוד  או  שבוצעו  העבודות 

 . הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד

הפרשי הצמדה וריבית    לספקבמועצה, ישולמו    , מסיבה התלויהולא הועבר התשלומם במועד  .16.8

 .  2017-לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז   4כקבוע בסעיף 

הסר כל ספק, המועצה תהיה רשאית לנכות מהחשבון, על פי שיקול דעתה, סכומים בגין    למען  .16.9

ביצוע חלקי של השירותים ו/או בשל אי ביצוע השירותים כראוי ובאופן מקצועי ומלא, על פי  

 הוראות חוזה זה והוראות המועצה. 
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,  שירותיםהמובהר כי המחירים המפורטים בכתב ההצעה הם מחירים מלאים וסופיים למתן   .16.10

וכי התמורה כוללת תשלום עבור כל החלקים, הרכיבים, האביזרים והחומרים הנדרשים למתן  

השירות, לרבות העבודה והנסיעה, פריקה וטעינה, כל תשלום שהוא לכוח אדם ושירותי משרד  

ועובדיו, וכל הוצאה אחרת וכן את כל המיסים וההיטלים הידועים במועד האחרון    הספקשל  

שת ההצעות למכרז, לרבות כל מס ו/או אגרה ו/או היטל, החלים ולרבות מס קנייה  הקבוע להג

ומסי יבוא על חומרים, מכל סוג שהוא, לרבות מתכלים ומתקלקלים. לא יתווסף על התמורה כל  

, והתמורה לא תהיה ניתנת לשינוי מכל  , למעט מע"מ אשר ישולם בשיעורו עפ"י דיןתשלום נוסף

 . סיבה שהיא

א בכל המיסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה.  ייש  הספק .16.11

, כי המועצה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי חוזה זה מסים ו/או היטלים ו/או  לספקידוע  

לנכותם על פי כל דין, אלא אם   מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים שהמועצה תהיה חייבת 

תשלום, אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או  יומצא לידיה עובר לביצוע ה 

 לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

המועצה   .16.12 כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  להזמין  אינה  למען  השירותים    מהספקמתחייבת  את 

ואולם   כלשהו,  ובהתאם    הספקבהיקף  צרכיה  פי  על  השירותים  את  למועצה  לתת  מתחייב 

כך    לספק.  שתימסרנה לספקלהזמנות מאושרות   בגין  כל טענה, דרישה או תביעה  לא תהיה 

 שהשירותים או הכמויות שיוזמנו בפועל לא יהיו בהתאם לפירוט שבכתב ההצעה. 

לכ .16.13 ראייה  ישמשו  וחשבונותיה  המועצה  ספרי  לעיל,  מהאמור  לגרוע  הנוגע  מבלי  בכל  אורה 

 על פי חוזה זה.  לספק לתשלומים, ששולמו 

המחירים על פי חוזה זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים על יציבות   .16.14

 מחירים במצרכים ושירותים.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .17

 עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי.  ביחסיו .17.1

או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו  הספק מצהיר בזה כי אין בחוזה זה   .17.2

ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד  

ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא   יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על  מעביד או 

א יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל  חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ול

 מן וסוג שהוא. 

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר  .17.3

נסיעה   הוצאות  לאומי,  וביטוח  הכנסה  למס  ותשלומים  ניכויים  סוציאליות,  זכויות  עבודה, 
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אחר(, כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד בתור  לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי  

שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ חוזה זה יחולו על  

 הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם, והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה. 

ו/או מי מטעמו,    הספקכאמור, על ידי    ועל אף האמור  לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד,  היה .17.4

בקשר עם מתן השירותים, בין בדרך קבע    הספקלרבות מי מבין העובדים המועסקים על ידי  

ובין באופן זמני, שלוחיו ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת  

ו/או מי מטעמו,  ספק  ה כלשהי, כי המועצה חייבת באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי החוזה על  

כאמור, וכתוצאה מכך ייגרמו למועצה, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, ישפה  

נזק, שיגרמו לה    הספק ו/או  את המועצה, מיד עם דרישתה ראשונה, בגין כל הפסד, הוצאה 

כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו, ובגין כל הוצאה שתוציא ו/או  

תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת 

 עורך דין ושכר עדים. 

 תקופת ההסכם   .18

תהיה ממועד חתימת הצדדים ועד לסיום תקופת האחריות שמניינה יחל  ההתקשרות    תקופת .18.1

 מהמועד שבו אישרה המועצה כי המערכת הותקנה לשביעות רצונה. 

ק לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה ע"פ הסכם זה, מכל סיבה  בכל מקרה בו הספ .18.2

תהיה רשאית המועצה לבטל הסכם    - שהיא, ו/או בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים  

 : זה לאלתר

 הספק הפך בלתי כשיר לפעולה משפטית.  .18.2.1

הספק פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה   .18.2.2

 ימים.   30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך  ביחס

או   .18.2.3 זה  פי הסכם  על  יכול לקיים את התחייבויותיו  הספק הודיע שאין הוא 

 חלקם. 

 הספק מבצע את התחייבויותיו בניגוד להוראות הדין.  .18.2.4

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע   .18.2.5

כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר  שוחד, מענק, או טובת הנאה  

 למסמכי חוזה זה או ביצועם.

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה מהותית של הספק שניתנה במכרז   .18.2.6

או בקשר עם מסמכי החוזה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית  

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 
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אחר בחוזה זה, רשאית המועצה בכל עת, מכל סיבה שתיראה  על אף האמור לעיל ובכל מקום   .18.3

לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי  

יום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם    30  לספקגמר, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן  

פי החוזה  לספקהמועצה   בגין מתן השירותים אשר ביצע בפועל    את התמורה המגיעה לו על 

לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת מתן השירותים כמופיע בהודעת המועצה,  

בניכוי כל הכספים אותם המועצה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל 

ת ו/או תביעות ו/או  כל טענו לספק דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 

דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים כתוצאה  

מהפסקת השירותים והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא  

 יפגע במתן השרות ובזמן תקופת האחריות לשירותים. 

ו/או    ספק הנסתיים החוזה מכל סיבה שהיא,   .18.4 ספק  לחזקת  מתחייב להחזיר לחזקת המועצה 

בתוך    חדש ברשותו,  אשר  החומר  כל  והשינויים    30את  ישנן,  אם  הבעיות  פירוט  תוך  ימים, 

והתוספות שחלו, באופן ובדרך שיאפשרו למועצה להמשיך באספקת השירות ברציפות וללא  

 עיכוב.  

 שמירת דינים  .19

הספק יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל פיהם, לרבות  

 והתקנות שהותקנו על פיו.    1981  -ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 

 הגבלת המחאת זכויות וחובות .20

, לאחר או  מהןאת זכויותיו או התחייבויותיו מכוח החוזה או חלק    אינו רשאי להמחות   הספק .20.1

 לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמועצה. 

או יותר מהן מניות הספק מידי מי שהחזיק בהן    50%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת   .20.2

 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים. 

או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודה לאחר,  המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה   .20.3

אף  על  החוזה  עפ"י  עליו  המוטלות  להתחייבויותיו  אחראי  הוא  יישאר  מקצתה,  או  כולה 

 ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם הנימחה. 

 בהסכמת הספק.     המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך .20.4

 איסור העסקת ספקי משנה  .21

אינו רשאי לספק את  . הספק  מתחייב לספק את השירותים בעצמו ו/או באמצעות עובדיו  ספקה .21.1

השירותים, כולם או חלקם, באמצעות ספקי משנה, אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה,  
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מקרה   בכל  ובכתב.  החוזה,    הספקמראש  הוראות  לקיום  מלא,  באופן  וחייב,  אחראי  יהיה 

 חובותיו והתחייבויותיו ולטיב ואיכות השירותים ומילוי הוראות כל דין. 

לפ  .21.2 רשאית,  תהיה  נימוקים  המועצה  במתן  חייבת  שתהיה  ומבלי  הבלעדי,  דעתה  שיקול  י 

 להחלטתה, שלא לאשר העסקתו/תם של ספק/י משנה. 

 המועצה כמפעל חיוני   .22

הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או   .22.1

ויו במידה  כי  בזאת  מתחייב  והספק  קיומיים"  שירותים  למתן  הרשויות  "כמפעל  ע"י  כרז 

המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים, הוא ימשיך לספק  

 את השירותים נשוא הסכם זה למועצה:

חירום   .22.1.1 שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  הכרזה 

 . 1973- )סמכויות מיוחדות( תשל"ד

בעורף   .22.1.2 מיוחד  מצב  על  בסעיף  הכרזה  האזרחית,  9כמשמעותו  ההתגוננות  לחוק  ג 

 . 1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה )נוסח  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף   .22.1.3

 . 1971-חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .22.1.4

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים  .23

במהלך, אחרי ועקב  תקופת  לידיעתו    וובא יש והמסמכים    על המידעמור בסוד  לשהספק מתחייב   .23.1

יחתום על כתב    הספק   . להבטחתם( ולנקוט בכל האמצעים  "המידע הסודי: ")להלןהשירותים  

 . התחייבות לשמירת סודיות

, וכי הוא מתחייב  1977- לחוק העונשין, התשל"ז  118מצהיר כי ידועות לו הוראות סעיף    הספק .23.2

 להביא הוראות אלה לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו. 

התשמ"א  הספק .23.3 הפרטיות,  הגנת  חוק  מהוראות  כמתחייב  לפעול  התקנות  1981- מתחייב   ,

 שימצא במועצה. שהותקנו על פיו והוראות כל דין הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו,   .23.4

 בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בחוזה זה. 
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הספק מתחייב להודיע למועצה על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים   .23.5

 ים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המועצה בעניין זה. לעניינ 

האמור בפרק זה לחוזה יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק מתחייב   .23.6

 להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים. 

ם על ידה בשל כל גילוי  יפצה וישפה את המועצה בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישול  הספק .23.7

מידע או שימוש במידע שנגרם בשל הפרות סעיף זה על ידי נותן השירותים, מיד עם דרישתה  

 הראשונה.

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .24

ב  הספק .24.1 בלעדיאחראי  לרכוש אשר    אופן  ו/או  לגוף  נזק  ו/או  כספי  אובדן  לכל  כלפי המועצה 

ובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו  ו/או לע  לספקייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או  

עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לשירותים ו/או למערכות ו/או  

בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל מי  

 .שפועל מטעמו בקשר לשירותים

לשמור על סודיות מלאה ולא    הספק למועצה, כמו כן מתחייב    מתחייב בחובת נאמנות  הספק .24.2

 . למסור פרטים, ידיעות או מסמכים שיגיעו אליו תוך כדי ו/או עקב השירותים

יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של    הספק .24.3

 פיקוחו בקשר עם השירותים.ו/או מטעמו ו/או אשר באחריותו ו/או בניהולו ו/או בהספק 

פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  אבדן    הספק .24.4

כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את   הספק ו/או נזק להם אחראי  

המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו  

מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט  הספק  לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על  

 ושכ"ט עו"ד.   

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה    הספק ם אשר  המועצה רשאית לקזז מן התשלומי .24.5

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם    הספקבאחריותו של  

 כאמור לעיל.  הספקבאחריותו של  

 ביטוחים  .25
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להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מובהר   .25.1

נספח הביטוח   יחולו הוראת  זה  למסמכי המכרז(    מסמך ה׳)בנוסח  כי על הספק  המצ"ב להסכם 

  .ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 לביצוע ההסכם    ערבות בנקאית .26

בידי    ספקה על פי הסכם זה, יפקיד    הספקלהבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של   .26.1

אוטונומית   בנקאית  ערבות  ההסכם,  חתימת  עם  מע"מ    30,000של  בסך  המועצה,  כולל  ש"ח 

   למסמכי המכרז. 2-ד בנוסח  חודשים, ₪15[, לתקופה של  אלף שלושים]

שביעות רצון המועצה בהתאם להסכם זה, הערבות תוחזר לספק עם סיום התקנת המערכת ל .26.2

 וכנגד המצאת כתב אחריות לתקופת האחריות.  

בלי לגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותיה של המועצה לפי הסכם זה, תהא המועצה רשאית לממש   .26.3

לכיסוי מלא או חלקי של    -כולה או מקצתה, בבת אחת או בשלבים    -את הערבות האמורה  

עשתה המועצה    הספק.פי חוזה זה, או לכיסוי נזקיה בגין התנהגות  כלפיה על    הספק התחייבויות  

לא השלים את גובה הערבות הנותר לסכום הנקוב לעיל, ייחשב הדבר   והספקשימוש בסעיף זה,  

 כהפרה יסודית של הסכם זה. 

אי .26.4 בגין  הפסדים  או  נזקים  לה  יהיו  ואם  הערבות  בסכום  מוגבלת  אינה  מילוי  -המועצה 

ידו, יהווה סכום הערבות שיפרע, אך ורק תשלום ראשון על חשבון  - על  הספקהתחייבויותיו של  

 אותם נזקים או הפסד. 

 המפקח וסמכויותיו  .27

לספק .27.1 ליתן  רשאי  לביצוע    ,המפקח  הקשור  בכל  הנחיות  מטעמם,  למי  או  לשליחיו  לעובדיו, 

 והם מתחייבים למלא אחריהן. השירותים 

 לבדיקתו ואישורו.  -המידע, המסמכים והציוד  הספק מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל  .27.2

 להתבצע.   יםשבוצעו או צריכהציוד וטיב השירותים  המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות   .27.3

 .  םמיד עם היוודע לו עליההשירותים,  בביצוע  או עיכוב  דווח למפקח, בכתב, על כל תקלה  יהספק   .27.4

הספק מתחייב  והעבודות    י /באתר  המפקח זכאי לבדוק את הציוד במקום הייצור של הספק או .27.5

 . בעניין זהלסייע למפקח 

לפי  ידי הספק  -עלשירותים שונים  הסמכות למפקח להורות על ביצוע  השירותים,  במשך ביצוע   .27.6

תנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת עובדים וכן כל  

 : )אך לא רק( בהתאם לחוזה, לרבותם השירותידבר אחר הנחוץ, לדעתו, לשם ביצוע 
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מ .27.6.1 עלהסילוק  שייקבע  זמן  פרק  תוך  את  - אתר  תואם  אינו  דעתו  שלפי  ציוד  של  ידו 

 ; הוראות החוזה והחלפתו בציוד טוב ומתאים יותר

 ;לדעת המפקח וביצועה מחדש -פירוק של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  .27.6.2

מצוות   .27.6.3 גורם אחר  כל  ו/או  ו/או קבלן/ני משנה  בעל/י תפקיד  ו/או  עובד/ים  החלפת 

 השירותים; העובדים, אשר לדעת המפקח אינם כשירים/ראויים לבצע את 

 , בכפוף למגבלות החוזה. השירותיםהוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של   .27.6.4

  , ידי הספק- שבוצע עלמהשירותים  לפסול כל חלק של    ,לפי שיקול דעתו הבלעדי  ,המפקח רשאי .27.7

  ואו אינ   ,או לא בוצעה במומחיות ובמיומנות ראויות   ,אינו מהטיב הדרוש  ,אם לדעת המפקח

חייב הספק למלא את הוראות המפקח ביחס    םאו חלק מהשירותים  נפסלו    המפרט.תואם את  

את מלוא ההוצאות והנזקים שנגרמו    עצהלשלם למ ו  חתותלשינויים, תיקונים, תוספות או הפ

 בשל כך  מועצהיגרמו ליאו ש

כדי לגרוע מאחריותו  ואין בהן  עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לספק  אינן  הנחיות המפקח   .27.8

המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח,  

   .הספק יקיים את החוזהאלא אמצעי להבטיח, כי 

ולשלם    תרשאי  תהיה המועצהלא קיים הספק הוראה של המפקח,   .27.9 גורמים אחרים  להעסיק 

, בתוספת תקורה בשיעור  להם בעד ביצוע אותה הוראה. ההוצאות בגין כך תחולנה על הספק

 פי הוראות החוזה והדין. -על  ועצהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד למ - 15%של 

 ח לא תהוונה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לספק.  הנחיות המפק .27.10

 לבדיקתו ואישורו.  -הספק מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע, המסמכים והציוד   .27.11

לפי שיקול דעתו הבלעדי ובתיאום    -   השירותיםהמפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע   .27.12

והספק מתחייב לפעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבע המפקח לא    מועצה עם ה

 .  השירותיםיזכה את הספק בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לספק לעיכוב בביצוע  

 מיד עם היוודע לו עליה.  השירותים הספק מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע  .27.13

כגומדבר   .27.14 ישמש  לא  לחוזה  זה  בפרק  כלפי  האמור  הספק  של  התחייבות  מכל  מפחית  או  רע 

פי החוזה. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי  - על  ועצה המ

הספק יקיים את החוזה ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של  

 הספק לביצוע התחייבויותיו. 
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בתשלום נוסף כלשהו, החורג    יםהכרוכים כלשהם  שירות למפקח אין סמכות להורות על ביצוע   .27.15

מראש ו/או מהקבוע במכרז, ללא אישור   מסכום התמורה הנקובה בהזמנת העבודה הרלבנטית

בוצע שירות נוסף החורג מתנאי הזמנת העבודה ו/או  .  מורשי החתימה של המועצהשל    ,ובכתב

  מצדו.   המכרז, הספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה בגין כך, ללא כל טענה

 הפרות וסעדים .28

יפר הוראה מהוראות חוזה זה, תהיה  והספק  מזכויות המועצה על פי חוזה זה, היה   לגרועמבלי   .28.1

המועצה זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  

 , ועל פי כל דין. 1970-תשל"א

דין, בגין ביצוע ההפרות המפורטות להלן, תעמוד  החוזה והפי - על  ועצהזכויות הממ  לגרוע מבלי   .28.2

כמפורט  ,  )כולל מע"מ(  הזכות לחייב את הספק בתשלום פיצוי מוסכם ומוערך מראשועצה  למ

את הפיצוי המוסכם הנקוב לעיל מכל תשלום שיגיע   לקזז/לנכות ת רשאי  ועצה המלהלן, כאשר  

. ניכוי  ועצהשל המ   תהבלעדי  הבכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעת  ולספק, או לגבות

 :פי ההסכם -הפיצוי המוסכמים כאמור לא ישחררו את הספק ממלוא התחייבויותיו על

 ₪ ליום; 250 -איחור של יום באספקת ציוד  .28.2.1

של   .28.2.2 השירותים/הציוד  במסירת  ומעלה    3איחור  מהיום    500  - ימים  יום  לכל   ₪

 הראשון;  

ים ו/או בניגוד לציוד שהוצהר  אספקת ציוד מוזמן שאינו חדש או ללא תו תקן מתא  .28.2.3

 ₪; 2,500 - כי יימסר למזמין 

כנדרש לעיל ובמועדים הנקובים בו  -אי .28.2.4 יום    250  -טיפול בתקלה במערכת  ₪ לכל 

 איחור; 

₪ לכל יום    200  - ימים   7אף דרישת המפקח לאחר  -כל הפרה אחרת שלא תוקנה על .28.2.5

 איחור; 

של המועצה לפי החוזה והדין, לרבות ביחס    מכל פיצוי או סעד או זכותאין באמור לעיל כדי לגרוע  

 .  לחובת הספק להשיב סכומים למועצה בגין ליקויים שנמצאו בעבודת הספק

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את   .28.3

 פי דין: -פי ההסכם ועל- המזמין בכל הזכויות המוקנות לו על

הפרה של אחד או יותר מהסעיפים שמצוין לגביהם שהם סעיפים מהותיים/יסודיים   .28.3.1

 . 26, 24 ,21,  20, 17,  15 ,8-9 ,3-6בחוזה, לרבות כל אחד מהסעיפים הבאים: 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי הספק או נכסיו, כולם   .28.3.2

 יום ממועד ביצועם.  30בתוך   או חלקם, ואלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין
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נתקבלה החלטה של הספק בדבר פירוק מרצון, או הוגשה נגדו בקשה לפירוק שלא   .28.3.3

יום, או ניתן צו פירוק כנגד הספק או הגיע הספק לפשרה או הסדר    30בוטלה תוך  

 עם נושיו. 

להנחת   .28.3.4 המועצההוכח,  של  מפסיק    דעתה  או  ההסכם  מביצוע  מסתלק  הספק  כי 

 . השירותיםא מתרשל בביצוע ביצועו ו/או שהו 

הספק מסר את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או שהוא מעסיק ספק משנה בביצוע   .28.3.5

 מראש ובכתב. המזמין ההסכם, ללא הסכמת  

 ימים מיום מתן ההתראה בנושא.   7בוצעה הפרה שלא תוקנה במשך  .28.3.6

כלפ .28.3.7 וכיו"ב(  מילולית  או  פיזית  באלימות,  )לרבות  הולם  בלתי  באופן  נהג  י  הספק 

המפקח ו/או המועצה ו/או נציגי רשויות ו/או כל גורם רלבנטי אחר, באופן המצדיק  

 להנחת דעתו של המפקח את סיום ההתקשרות עמו.   

,  רשאית המועצההפר הספק הסכם זה הפרה יסודית, הרי שמבלי לגרוע מיתן הוראות ההסכם,   .28.4

וזים )תרופות בשל הפרת  פי הוראות חוק הח - על  המבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים ל

או כל דין אחר, לבטל את ההתקשרות עם הספק ו/או לתבוע פיצויים בשל    1970-חוזה(, תשל"א

הפרת חוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או כל בטוחה אחרת של הספק המצויה בידי  

ה  המועצה ביצוע  בהוצאות    ספקבאמצעות    שירותיםוכן להשלים את  חיוב הספק  תוך  אחר, 

 תקורה והוצאות. בגין  10%שיעור של בתוספת  ,חלפת הספקה

חוזה זה הפרה יסודית, תהיה המועצה זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש    הספקהפר   .28.5

₪, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המועצה    15,000בסך של  

לכל סעד נוסף אחר, העומד לה מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל דין לרבות הפיצויים המוסכמים  

 לעיל. כמפורט 

לספק את חלקו    תשלם המועצהלה ההתקשרות, שלא מחמת הפרה של הספק,   הופסקה/בוט  .28.6

ידי הספק,   -שבוצעו בפועל על  שירותיםהיחסי מהתמורה, בהתחשב בטיב, באיכות ובהיקף ה

תוך קיזוז הפסדים שנגרמו למעוצה )אם נגרמו( כתוצאה מביצוע השירותים, בהתאם להערכת  

 המפקח. 

לא    לספקים לעיל ו/או ניכויים מהתשלומים המגיעים  תשלום הפיצויים המוסכמים המפורט .28.7

 מהתחייבויותיו למתן השירותים ו/או השלמתם ו/או תיקון הליקויים.  הספק ישחררו את 

ידי   .28.8 על  החוזה  כביטול  זה  חוזה  פי  על  לה  המוקנות  בזכויות  המועצה  שימוש  את  יראו  לא 

בכתב   במפורש  כך  על  הודיעה  המועצה  אם  אלא  בהודעה,  ובמ  לספק המועצה,  שקבעה  ועד 

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה,    והספק כאמור,  

 כאמור. 
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מאחריותו לאי התאמה שהתגלתה/תתגלה    הספק ביטול החוזה על ידי המועצה, לא יפטור את   .28.9

 בשירותים, שניתנו על ידו עד לביטול החוזה. 

אות חוזה זה, אם הדבר ייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק  ייחשב כמי שהפר הור  הספק לא .28.10

לא יהיה זכאי ולא יקבל    הספקזמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת המועצה, אולם  

   :כל תשלום בגין התקופה והסיבות, שמנעו מתן השירותים, כמפורט בסעיף זה להלן

 לנותן השירותים שליטה עליה. בשל סיבה הנובעת מכוח עליון, שלדעת המועצה אין   .28.10.1

שביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי נותן השירותים יצטרפו אליהם, אך לא   .28.10.2

 שביתות של עובדי נותן השירותים בלבד. 

 הפסקת השירותים לפרק זמן לפי הוראות המועצה.  .28.10.3

פריצת מלחמה או מצב חירום, שלדעת המועצה לא יאפשרו את מתן השירותים על   .28.10.4

 . פי חוזה זה

 שונות  .29

 פי דין.  -אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות המועצה על בהסכםהאמור  דבר .29.1

פי  -עלספק  מן ה   ה , בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לאו תשלום  לקזז כל חוב  ת רשאיועצה  המ .29.2

יום מראש   14מסכום התמורה בהסכם ובלבד שניתנה לספק התראה על כך    פי כל דין- עלוהסכם  

המועצה   את  יחייב  שהדבר  מבלי  ההתראה,  על  להגיב  אפשרות  לספק  ונתנה  לפחות  ובכתב 

לגבות חוב    ועצה של המ  ה הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותבחיוב לתגובת הספק.    ת להיענו

גורעכ   ועצה ות מכל סעד או אמצעי העומד לרשות המאמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות או 

 . דיןמכח מכוח הסכם או  ספק כלפי ה 

אלא    ,הסכם, לא יהיה להם תוקףבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה   .29.3

ועצה  הסכמה כלשהי מצד המ  ידי הצדדים.- עלאם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין  

סוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה  סכם במקרה מהלסטות מתנאי ה

 הסכם.הפי  -על  מועצהבזכויות המסורות ל  ועצההמ  האחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש

לביצוע  ספק  אורכה ל  נה הסכם או לפי הוראות כל דין, או נתה זכות לפי      ה המועצהלא הפעיל  .29.4

 . זו על זכותמועצה מצד ה  רכוויתוראה הדבר יהתחייבויותיו, לא יאיזו מ 

 , תחולנה על ההסכם.1970-הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א .29.5

סמכות השיפוט בעניין שבמחלוקת בין הצדדים בעניין חוזה זה, נתונה לבית המשפט השלום   .29.6

 בנתניה או לבית משפט מחוזי מרכז, לפי העניין. 
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הסכם הינן כמצוין בכותרת וכי כל הודעה שתישלח  ההצדדים מצהירים כי כתובותיהם לצרכי   .29.7

ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת  -על

או    ידי שליח-שעות מעת מסירתה על   24המשלוח או בתוך    ממועדשעות    48הצד השני כעבור  

 אם קבלת אישור מסירה כשנשלחה בדואר אלקטרוני. 

 הצדדים על החתום:  ולראיה באו

 

 ____________________   ___________________ 

המועצה המקומית אבן יהודה ע״י  

 ראש המועצה וגזבר המועצה 

 הספק ע״י: ___________  

 ___________________ 

 

 הספק אישור עו"ד של 

כי   בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  ה"ה  אני  חתימות 

התאגיד   חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,_________________  ,________________

מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להתקשר  

 זה.  הסכםב

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 1- דמסמך 

 לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציעערבות בנקאית  

       

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 

 לכבוד 

   אבן יהודה מועצה מקומית

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

                     

 מס'________________ הנדון : ערבות בנקאית 

  

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

)להלן   מיקוד(  כולל  מלאה  )כתובת   _____________________________________________-  

ש"ח    15,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  הנערב"

לביצוע    "( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז סכום הערבות"  - ₪( בלבד )להלן   אלף   חמישה עשר )במילים: 

 .באבן יהודה מוליטמדיה באולם ספורטלהספקה והתקנה של מערכות עבודות 

מקבלת דרישתכם הראשונה  מיידית ולא יאוחר מיום עסקים אחד  סכום הערבות ישולם לכם על ידינו,   .2

גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את    חתומה ע"י   בכתב,

 דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב. 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    2תשלום, כאמור בסעיף  ה .3

 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

ליום   .4 עד  בתוקפה  זו תישאר  ומב   26/4/23ערבות  בטלה  זה תהיה  ולאחר תאריך  בלבד,  כל  )כולל(  וטלת. 

 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .5

                                              

 בכבוד רב,                                      

                                                                                  ____________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 2- דמסמך 

 להבטחת ביצוע ההסכם ערבות בנקאית  

 להסכם(  26)סעיף 

 לכבוד

 "(המועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה )להלן 

 רחוב _______________ 

 אבן יהודה

 א.ג.נ., 

 _____________________________    הנדון: ערבות בנקאית מספר

מס'   .1  __________________________ בקשת  מרחוב  לפי  ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 

"( אנו הנערב"  -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן  

  שקלים   אלף  שלושים)ש"ח    30,000ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  

לביצוע עבודות להספקה והתקנה של  "( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם  סכום הערבות"  -חדשים( בלבד )להלן  

 , בהתאם למוסכם בהוראות הסכם מיום ______________. מוליטמדיה באולם ספורט באבן יהודהמערכות 

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  לצרכןסכום  ידי    המחירים  על  חודש  בכל  מתפרסם  שהוא  המרכזית  כפי  הלשכה 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -לסטטיסטיקה  )להלן 

 " לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____ שנת______ שהתפרסם בתאריך ____________ המדד היסודי"

 " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.  המדד החדש"

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד 

 היסודי.החדש למדד היסודי בסכום הערבות מחולק במדד 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל  

 הפרשי הצמדה. 

שעות ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו    48לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך   .3

על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם  נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה  

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת _____________________ .  .4

דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים שיימסרו   לעיל, יעשה על ידנו על  3התשלום, כאמור בסעיף   .5

 על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.   .6

 צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,          

                                                                                    ______________________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 ה׳ מסמך 

 אישור על קיום ביטוחים

 

 תאריך_________ 

 
  ספקעל פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב ה  ספקמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .1

יפחתו  שלא  ובלבד  דעתו,  שיקול  פי  על  בביטוחים  העבודה  את  הוא,  חשבונו  על  העבודה,  תחילת  לפני  לבטח 
נפרד   בלתי  חלק  המהווה  להלן,  ביטוחים  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות 

 מהסכם זה )להלן: "טופס אישור קיום הביטוחים"(. 
וכ .2 ההסכם  חתימת  ממועד  יאוחר  הלא  העבודה,  ביצוע  לתחילת  קיום   ספקתנאי  אישור  טופס  את  ימציא 

מתחייב להמציא למזמין את טופס אישור קיום הביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח   ספקהביטוחים. ה
מורשית לעסוק בביטוח בישראל, במשך כל תקופת העבודה ו/או עד המסירה הסופית של העבודה ו/או יציאתו 

ה הע  ספקשל  המאתר  מצד  כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת  המועדים,  מבין  המאוחר  .  מועצה בודה, 
 , מהווה תנאי מהותי בהסכם. ספקהמצאת טופס אישור קיום הביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי ה

באשר לפוליסת אחריות מוצר/מקצועית, מתחייב הספק להמשיך ולקיים את הפוליסה גם בתום ההתקשרות   .3
 כל עוד חלה עליו אחריות עפ"י דין.  בין הצדדים ו

מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח מורשית    ספקה .4
אחריות על פי הסכם ו/או על פי כל דין , וזאת מבלי   ספקלעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה, כל עוד קיימת ל

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי ועצהצורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המ
 , מהווה תנאי מהותי בהסכם.ספקה

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודה    ספקה  -ביטוח כלי רכב .5
גוף    לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי 

בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה(, חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים  
 ₪.  600,000 -בביטוח חובה וביטוח צד שלישי רכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטו נעים  למען ספק מוסכם  וכן כלים  גוררים  רים, מחפרים, 

 ממונעים מכל סוג.
יערוך או יוודא שנערך ביטוח "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח    ספקה .6

 ₪ למקרה. 2,000,000-חובה בביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
כום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק שיגרם לעבודה ו/או  ישא, בכל מקרה, בס  ספקה .7

מטעמו )ככל שהעסקת קבלני משנה   ו/או קבלני משנה  ספקשיגרם במסגרת העבודות עקב מעשה ו/או מחדל של ה
י ו/או קבלנ  ספק, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של המותרת עפ"י החוזה(

יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות   ספקמשנה מטעמו. ה
 העצמית הקבועה בפוליסות.

אחראי לנזקים   ספקיהא ההמועצה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הספק הפר  .8
והוא  המועהצ  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי    מועצהשיגרמו ל

 יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 
בכלליות האמור לשמור על    מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע  ספקה .9

 הביטוח.  בפוליסות כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
 עובדי קבלני מישנה. יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות ספקה .10
גבולות .11 הביטוחים,  תנאי  זה,  הסכם  פי  על  הנדרשים  הביטוחים  כי  בזאת  אחרים    .מוסכם  ופרטים  האחריות 

על על פי שיקול דעתו להרחבת גבולות  יפ  ספקוה  הקבועים באישור קיום ביטוחים הנן דרישות מזעריות בלבד
להרחבת היקף הכיסוי ולרכישת ביטוחים נוספים ו/או משלימים, ובלבד   האחריות, להגדלת סכומי הביטוח,

 .יפחתו מהנדרש באישור קיום ביטוחים שאלה לא
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

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

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפול
 * האישור מבקש מעמד * העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

אבן   המועצה המקומית
  יהודה

  יש למלא 
 אספקת מוצרים  

ספקה והתקנה  א אחר: ☒
של מערכות מולטימדיה  

ואודיו וידאו באולם  
 ספורט באבן יהודה 

 
 מזמין שירותים
 מזמין מוצרים

 ת.ז/ח.פ  ת.ז./ח.פ.   

, אבן 53רחוב המייסדים 
 יהודה 

 

 

 כיסויים                   

 סוג הביטוח 
 

 ביטוח  סכומיאחריות או  גבולותלפי  חלוקה

מספר  
הפולי 

 סה

נוסח 
ומהדור

ת  
הפוליס 

 ה

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד

 מטבע  סכום 

 רכוש
 

 מכונות, ציוד, כלי עבודה, מלאי 

      ₪ 309  ,313  ,314 ,316  ,328 ,
338 

 צד ג'
 
 
 

   4.000,000   ביט   
 
 
 
 

 ₪ 
 
 
 

302  ,304  ,307  ,309  ,
312  ,315  ,321 ,322  ,
328  ,329 ,348 ,349 

20,000,00   ביט    אחריות מעבידים 
0   

 ₪ 309 ,319  ,328 ,344 ,350 

ביט    אחריות מוצר/ מקצועית 
 )מוצר(

  1,000,000  ₪ 301 302 303 304 309 321   
325 326 327 328 332 -

 347 חודשים 6קופת גילוי  ת

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 גינון, גיזום וצמחיה  017

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60 ייכנס לתוקף אלא לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 .ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף* באישור ביטוח כללי 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 1-ו מסמך 

 , ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי הדין תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף

 

כי   אני הח״מ ________________________, בעל/ת ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי 
להצהיר את   בכתב  עלי  בזה  כן, מצהיר/ה  לא אעשה  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  וכי אהיה  האמת, 

 - כדלקמן:

ח.פ./ח.צ.    _________________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  הנני 
 ״(.המציע __________________________ )להלן: ״

 -:פרטי המציע .1

המציע:   שם 

 ___________________________ 

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________ 

התאגדות:   סוג 

 _________________________ 

 תאריך התאגדות: _______________________ 

תאגיד:   מספר 

 _________________________ 

 כתובת המשרד: ________________________ 

במשרד:  טלפון 

 ___________________ _____ 

 פקס: ____________________________ 

דוא״ל:   כתובת 

 ________________________ 

יש(:   )אם  המציע  של  אינטרנט  אתר  כתובת 

 ___________________________________ 

 - המציע עומד בכל תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: .2

 המציע הינו יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום בישראל.  2.1

  מערכות מולטימדיה והתקין  במהלך ארבע השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעה, המציע סיפק   2.2
מבני ציבור המוחזקים על ידי רשויות  מערכת אודיו וידאו ומערכות ליבה ב  , הכוללותואודיו וידאו

חודשים,    12, כאשר כל מערכת פועלת לפחות  אודיטוריום ואולם ספורט  מקומיות או מי מטעמן, כגון
 . זאת עבור לפחות שלושה גופים עירוניים או רשויות מקומיותו

עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות    -גופים עירוניים ורשויות מקומיות לצורך תנאי סף זה 
או לחילופין גופים המפעילים מבני תרבות או אולמות מופעים עירוניים או מבני מתנ״ס, אשר כל  

 מקומות ישיבה.  150אחד מהם מכיל לכל הפחות  

 המציע הינו מורשה מטעם היצרן של מערכת המולטימדיה לאספקה והתקנה של המערכת המוצעת. 2.3

₪    400,000לפחות, המציע סיפק מערכות מולטימדיה בהיקף כספי של    2018-2022באחת מהשנים   2.4
 . לכל מערכת )לא כולל מע״מ( 
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גופים ציבוריים, התשל״ו1ב)ב()2המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף   2.5 ,  1976  - ( לחוק עסקאות 
 - כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  ( 1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב  כאמור חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו   )ב(   
של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 

 המציע;  

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

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה    –(    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 מהותית בידי מי ששולט במציע;  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני    – "  שליטה מהותית"
 האדם;

 ; 1981 –)רישוי(, התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות  –" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן ב

  1987  –דין חלוט ביותר משתי עבירות  לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -לא הורשענו בפסק 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   חוק שכר מינימום" -)להלן  

הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, אך במועד האחרון      
 להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

בסעיף   2.6 הקבועים  בתנאים  עומד  התשל״ו  1ב2המציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ,  1976  -לחוק 
 - כדלקמן:

שוויון  חוק  "  -)להלן    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  9הוראות סעיף   
 .  לא חלות על המציע "( זכויות

 - עובדים לפחות  100אם המציע מעסיק      

הריני מצהיר על התחייבותו של המציע לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובות המציע לפי סעיף  

     לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; -ובמידת הצורך

והשירותים החברתיים,      הרווחה  של משרד העבודה,  למנהל הכללי  בעבר  פנה  המציע 
הנחיות  המציע  קיבל  ואם  כאמור,  המציע  התחייב  שלגביה  התקרות  איתו  ונעשתה 

 וויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; לחוק ש  9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

למנהל   זו,  פסקה  לפי  מהתצהיר שנמסר  העתק  להעביר  המציע  על התחייבות  הריני מצהיר 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

תאגיד  2.7 הינו  והמציע  המבוקרים    -ככל  הכספיים  בדו״חות  חי״  ״עסק  הערת  נרשמה  לא  למציע 
 האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ״עסק חי״. 

 המציע נכח במפגש מציעים, ורכש את מסמכי המכרז.  2.8

בלבד, בסך של    המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, מקורית, שהוצאה לבקשת המציע 2.9
של מסמכי    1-למסמך א   ₪9 )חמישה עשר אלף שקלים חדשים(, בהתאם להוראות סעיף    15,000

 המכרז.
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המציע עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם   2.10
גופים ציבוריים,  פקיד שומה ומורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בהתאם להוראות חוק עסקאות  

 . 1976  -תשל״ו

והתקנה של    להספקה המציע עבודות    סיפקלהן  רשויות מקומיות  הגופים הציבוריים/  להלן רשימת   2.11
 - מערכות מולטימדיה  

הרשות  
הגוף המקומית/

 םבעבור  הציבורי
 בוצעה עבודה

עיקרי   פירוט 
העבודה 
 שבוצעה

מקום 
ביצוע 

 הפרוייקט 

סוגי 
המערכות 
 שהותקנו

ההיקף  
י הכספ

של  
 הפרוייקט

זמן  משך 
ביצוע 

העבודה 
)בין 

 תאריכים( 

הגורם  שם 
הממליץ,  

מס׳   תפקידו, 
 טל׳ להתקשרות 

 התחלה       .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 3

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 5

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 6

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה       . 7

 

 שם
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 סיום 

 

 טל׳ 

ביצע   םבעבור מהגופים הציבוריים/הרשויות המקומיותהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אחת  •
המציע עבודות כאמור, ולברר את היקף ומהות העבודות שביצע המציע, ואת שביעות רצון הרשות  

 מהעבודות שבוצעו על ידי המציע בכללותם. 

 הריני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקים   .3

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת.  .4

 _________________ 
 תימת המצהיר ח

 אישור
 

שברחוב   במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה   __________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
מס׳   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ מר/גב׳   ,________________

כן   לא  האמת שאם  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  צפוי/ה  ________________,  יהיה/תהיה 
 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 _________________ 
 _____________, עו״ד 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 2-ו מסמך 

 תצהיר המציע בעניין אי תיאום מכרז

 
אצל  משרה  נושא   ,____________________ ת.ז.  בעל/ת   ,________________________ הח״מ  אני 
צפוי/ה   אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר  המציע[,  ]שם   ___________________________

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

 הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  . 1

 כרז זה.אני נושא/ת המשרה אשר אחראי/ת במציע להצעה המוגשת במ . 2

המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או  . 3
 עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו  . 4
 הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.  את הפוטנציאל להציע

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  . 5

 לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.  . 6

 למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב/ת בניסיון לגרום  . 7

מתחרה  . 8 או  מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  המציע  של  זו  הצעה 
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

 מועד הגשת ההצעות. אני מתחייב/ת להודיע למועצה על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד   . 9

 . אני מודע/ת לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 10

 . זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. 11

 

   _________________  __________________ 

 חתימת המצהיר        תאריך                 

 

 

 אישור 

 

______ הופיע/ה בפני עו״ד______________, במשרדי שברחוב ________________,  הנני מאשר בזה כי ביום ____

מר/גב׳ ___________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. מס׳ ________________, ולאחר שהזהרתיו/ה  

נות הצהרתו/ה זו  כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכו

 וחתם/מה עליה בפני. 

 

 _________________ 

 _____________, עו״ד
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 3-ו מסמך 

 המועצההצהרת היעדר קירבה לעובד/חבר 

 

 לכבוד

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

בשם  .1 זו  הצהרה  נותן   ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  אני 

״ )להלן:  זו בשם  המציע____________________________  הצהרה  לתת  הנני מוסמך  כי  והנני מצהיר,  ״(, 

 המציע. 

הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם את הוראות הריני מאשר כי הובאו לידיעת יחידי המציע   .2

 הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: 

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אא לצו המועצות המקומיות103סעיף    2.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים  

הונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה;  ב

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -לענין זה, ״קרוב״ 

, הקובע )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות12כלל   2.2

 -כדלקמן

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;״חבר  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות   -לעניין זה, ״חבר מועצה״  

 ()ב(״. 1)2  -()ב( ו1)1״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 - , הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אלצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

״לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק  

או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

בהסכם הכללי של    מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או

עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא 

 )ב( לגבי חבר המועצה״. 103בתנאים המפורטים בסעיף 

 - בשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתי, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .3

 ד מבין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי; אני הח״מ ו/או כל אח 3.1

בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת, אין לי ו/או ליחידי המציע: בן זוג, הורה, בן או  3.2

 בת, אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש   3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.  3.3

ידוע לי כי המועצה  הריני מצהיר, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, וה .4 אמור בהצהרה זו אמת. 

 תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. 
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לצו המועצות המקומיות,    142  -א ו103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיפים   .5

ובאיש  2/3, לפיהן המועצה ברוב של  1950  -תשי״א לפי סעיף מחבריה  ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות 

 א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 103

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________________ ________________________  _____________________ 

 + חותמת  חתימה שם מלא  תאריך

 

 אישור 

ביום __________ הופיע/ה בפני ______________________  בזאת כי    ת/מאשר  ,אני הח"מ ___________ עו"ד

צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה,  ואחרי   ,_________________ ת.ז.  נושא/ת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.  

_____ ______________  ____________________  _____________________ 

 חתימה שם עו"ד וכתובת  תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 4-ו מסמך 

 מסחריים ו/או סודות עסקיים הודעה על סודות 

 
 :אני הח"מ, מבקש כי המסמכים ו/או הנתונים הבאים

1.  ____________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________ 

3.  ____________________________________________________ 

4. ________________________ ____________________________ 

5.  ____________________________________________________ 

6.  ____________________________________________________ 

 

 : לא יימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה , וזאת מן הנימוקים להלן

 מנומק ומפורט  ניתן לצרף מסמך נפרד , *

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _____________________ : שם המציע

 _______________________ חתימה

 _________________:תאריך חתימה

 

 

 
  



 

 

 עהמציחתימת   

67 

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 1- זמסמך 

 העדר הערת ״עסק חי״אישור רו״ח לעניין 

 

״____________  _______  ח.פ./ח.צ.______________________,    לבקשת כרואה  המציע)להלן:  ״(, 
 :כדלקמןהריני מצהיר   ,החשבון של המציע, ובהתבסס על הדו״חות הכספיים המבוקרים של המציע

למציע לא נרשמה הערת ״עסק חי״ בדו״חות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת   .1

 ההצעה, ולא התעורר חשש לקיומו כ״עסק חי״.

הדו״חות הכספיים המבוקרים אינם כוללים כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת לב או כל סטייה מהנוסח   .2
 האחיד, אשר יש בהם כדי לגרוע מהאמור לעיל. 

 

 

 

_______________________  __________________________ _______________________ 

 חתימה וחותמת    שם מלא של רוה״ח    תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 2- זמסמך 

 אישור עו״ד בדבר פרטי המציע 

 

***יש למלא אישור זה במקרה שהמציע הינו תאגיד, ולצרף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע,  
 אישור עו״ד בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות.

 לכבוד

 יהודההמועצה המקומית אבן 

 א.ג.נ., 

   אישור פרטי המציעהנדון: 

עו״ד   הח״מ,  ח.פ./ח.צ./ת.ז. ______________________,  אני   __________________________ של    לבקשתו 
 :״(, מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע)להלן: ״____________ _______ 

 מנהלי המציע הינם:  .1

 _________________________ ת.ז. ________________________;גב׳/מר 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם:  .2

 _________________________ ת.ז. ________________________;גב׳/מר 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

ותיו ומצגיו במסמכי המכרז  חתימתו המחייבת של המציע לכל דבר ועניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהר .3
ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים להצעת המציע 

 למכרז, והיא נחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. 

 להלן דוגמת החתימה:  .4

.____________________________________________________ 

 יע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע. התקבלה במצ  .5

סמכויות   .6 במסגרת  הינו  המכרז  נשוא  העבודות  שלו,    המציע ביצוע  ההתאגדות  למסמכי  קיבל    המציעובהתאם 
ט כשהיא חתומה על ידי המוסמכים לחתום כמפור  המציעהחלטה כדין להגיש הצעה עפ״י תנאי המכרז, והצעת  

 לכל דבר ועניין.  המציעלעיל, מחייבת את 

 הינה: ____________________________________.  המציעכתובת משרדו הרשום של  .7

 

_______________________     _______________________ 

 , חתימה וחותמת עוה״ד, מ.ר. שם        תאריך
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 1-ח  מסמך

 נספח בטיחות כללי 

   

 הצהרת הקבלן  

מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר    הספק .1

תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה ו/או כל גורם אחר שייקבע ע"י המועצה לענין זה, כי  

בטיחות   נספח  והבין את  וסביבתה, קרא  לעבודה  הנוגעים  בטיחותיים  בנושאים  לי  כל  –קיבל הדרכה 

)הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחות, לפיה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות  

כללי ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא    –כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות  

 הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.  

 

ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם    מתחייב  הספק .2 לעבור את תדריך הבטיחות  בזאת 

 יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.  

 

מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי    הספק .3

" )להלן:  זה  נשוא מכרז  בהסכם  כהגדרתם  והמפקח  והוראות המנהל  הנחיות  הדין,  "  המנהל הוראות 

 כללי.   –" בהתאמה( ונספח הבטיחות המפקחו"

 

 נושאי בטיחות דגשים  

לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על    הספקם זה על  במסגרת התחייבויותיו נשוא הסכ .1

על העבודה, התשי"ד   הפיקוח  חוק ארגון  "  1954  –פי  ארגון הפיקוח)להלן:  ופקודת הבטיחות  חוק   )"

 "( והתקנות על פיהם.  פקודת הבטיחות)להלן: " 1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

 

שלומם    ספק על   .2 רווחתם,  לשמירת  בטיחותי,  באופן  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיו  במילוי  לפעול 

ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות  

 הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל והמפקח.  

 

בודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות. בין היתר  יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום הע  ספק .3

בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש. ידאג לנקיטת אמצעי  

 הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם, לפני תחילת העבודה.  

 

אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם    הספקכי    מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן, יובהר .4

זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות  

 נשוא המכרז.  
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על   .5 לעיל,  באמור  לפגוע  אזהרה    ספקמבלי  ובשלטי  בולט  באופן  לסמן  פתחים,  לכסות  החובה  חלה 

שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות    מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים

סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים,  

ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת  

וכן לכיבויה לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת    הספק. כן מתחייב  התפשטות בערה 

 שלומו של כל אדם בשעת דלקה. 

 

ובהתאם לדרישות    הספקעל   .6 לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך 

 הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חירום.  

 

, על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשימוש  מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים הספק .7

במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן  

 דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.  

 

בו    הספק .8 לכל מקום שאדם צריך להמצא  ובטוחים  נאותים  גישה  לקיומם של אמצעי  מתחייב לדאוג 

 במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 

מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם וברכוש    הספק .9

בהתא הכל  דהוא,  במאן  לפגוע  העלולה  התפוצצות  מהתרחשות  וכללי  כתוצאה  הדין  להוראות  ם 

 הבטיחות.  

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של   .10

מתחייב   דהוא  משרד    הספקמאן  מטעם  למפקח  וכן  ולמנהל  למפקח  מיידי  באופן  המקרה  על  לדווח 

 העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.  

 

שעות ממועד    72למסור דווח מלא של הארוע למנהל תוך    הספקלליות האמור לעיל על  מבלי לפגוע בכ

 הארוע, לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות ארועים דומים בעתיד.  

 

מפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו    הספקבמידה וימצא המנהל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי   .11

לא    והספק. והיה  לספקצעות המנהל ליתן התראה בנוגע לאמור  נשוא הנספח דנן, תוכל המועצה באמ

ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל  המועצה באמצעות המנהל, לפי שיקול    7תיקן ההפרה כנדרש תוך  

על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת    הספקדעתה, להפסיק את התקשרותה עם  

 ההודעה.  

 

וראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים  למען הסר ספק, יובהר כי ה

 למועצה  המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  
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למען הסר כל ספק, יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה כדי להוות   .12

במסגרת מילוי התחייבויותיו    הספקים על  רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החל

 נשוא הסכם זה.  

 

כי פעולת   יודגש  כן,  ו/או פוטרת אותו מן החובות    הספקכמו  אינה משחררת  בהתאם לדרישות הנ"ל 

הזוכה במכרז זה והארגונים    הספקהחלות עליו על פי כל דין ו/או על פי הדרישות הספציפיות החלות על  

 להם הינו כפוף.  

 

 ציוד מגן אישי  

מתחייב להעמיד למועצה עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות    הספק .1

"(, להתקין שלטי הדרכה  תקנות ציוד מגן אישי)להלן: "  1997הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז  

 לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.  

 

הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה חזק ועמיד, בעל    ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר  הספק .2

מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש  

 בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 

 יוודא כי ציוד מגן אישי מוחזק במצב נקי ותקין.   הספק .3

 

ייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל המועצה באמצעות המנהל, בהתאם לשיקול  לא ימלא התח  והספקבמידה   .4

ימים, להפסיק את עבודת    7דעתה הבלעדי לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך  

 .  הספק

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 

העבודה    ספקעל   .5 כלי  האביזרים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  הרמה  לדאוג  מכונות  זה  ובכלל  וכיו"ב, 

שבהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", יעברו בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך  

כהגדרתו בפקודת הבטיחות כנדרש ובמועד. במידה ופרט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים  

על   כאמור,  מוסמך  בודק  בבדיקת  לכך    הספקוכשירים  יתוקנו  לדאוג  אשר  עד  שימשו  מכלל  שיוצאו 

ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה  

מילוי    הספק מאי  כתוצאה  הנגרם  אדם  ו/או  גורם  כל  של  רכוש  ו/או  לגוף  נזק  לכל  באחריות  ישא 

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.  

 

באמו .6 לפגוע  על  מבלי  חובה  לעיל,  המצויים    הספקר  וכיו"ב  האביזרים  הציוד,  המכונות,  כל  כי  לוודא 

בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע / אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת  

בהתאם   הנ"ל  המכשור  לבדוק  המוסמכים  הגורמים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  לוודא 

 ן, היצרן וכללי מקצוע מקובלים.  להוראות הדי
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ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם    הספקמבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה 

 ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 

 

מו  הספקעל   .7 )בודק  המוסמכים  הגורמים  של  אישורים  שבוע  מידי  למנהל  הגוף  להמציא  ו/או  סמך 

המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על כך כי הציוד, המכונות,  

לעיל,   2 - ו  1האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 

 ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו. 

 

   הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

לדאוג ולוודא, כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש   הספקעל  .1

במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין.  

המערכות    לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים,  הספקמבלי לפגוע באמור לעיל, על  

וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע / אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין  

 מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.  

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם   .2

 פחת( ומגן לעומס יתר.  דלף )

 

המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר הדבר   הספק על עובדי   .3

ו/או עובדיו יציגו    הספק נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(.  

 למנהל את רשיונותיהם על פי דרישתו.  

 

עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה,  מתחייב כי כל    הספק .4

יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(,  

יהא   הספק. 1953  –ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, התש"ג   1986התשמ"ו  

נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו  אחראי לכל  

 האמורות.  

 

יוודא, כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות    הספק .5

 הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.  

 

ת הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתן,  מכונו  .6

 האוחז ברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג המועצה ע"פ דרישתו.  

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 

לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או    הספקעל   .1

גגות  ואו עבודות בגובה,  תלול   )עבודה על  ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  על פי כל דין, 
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ה הגג,  "(, בהתחשב במבנתקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: "  1986  –שבירים או חלולים(, התשמ"ו  

 שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.  

 

לעין   .2 ברור  באופן  יכתב  עליהם  אזהרה  שלטי  יוצגו  שביר  לגג  והעלייה  הגישה  גג  במקומות  "זהירות, 

 . שביר"

 

יספק לעובדים על גגות ו/או בגובה, סולמות ופיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל    הספק .3

שבירים".   גגות  על  העבודה  "תקנות  עפ"י  הנדרשים  האמצעים  ושאר  בטיחות  ורתמות    הספקחגורות 

וישתמשו   לעיל  לאמור  בהתאם  יפעלו  ועובדיהם  מטעמו  המשנה  קבלני  מועסקיו,  עובדיו,  כי  יוודא 

 צעים הנדרשים על פי חוק. באמ

 

מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות    הספקמבלי לפגוע באמור לעיל,   .4

 הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. 

 

 עבודות בניה 

עבודות בניה כהגדרתן בפקודת    לבצע  הספקמבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם והנספח דנן, על   .1

הנדסית(, התשכ"ב   בניה  )עבודת  בעבודה  ובצו הבטיחות  חפירה  1961  –הבטיחות  עבודות  זה  ובכלל   ,

בניה( התשמ"ח   )עבודות  להוראות תקנות הבטיחות בעבודה  "  1988  –ותיעול, בהתאם    תקנות )להלן: 

 "(.  הבטיחות )עבודות בניה(

 

דות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה  ידאג כי עבודות חפירה, עבו  הספק .2

ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה  

נאותה. כמו כן, ינקוט   גידור ותאורה  באמצעי זהירות מיוחדים למניעת    הספקבאדם וברכוש, לרבות 

 ירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.  פגיעה באדם הנמצא בחפ 

 

בשיטות    הספקכאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש   .3

עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים כאמור  

 באדם או ברכוש.  

 

יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע בתקנות הבטיחות )עבודות    הספק .4

בתקנות   כקבוע  אזהרה  שלטי  והצבת  גידור  לרבות  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  נקיטת  ותוך  בניה(, 

 הבטיחות )עבודות בניה(, ועל פי כל דין.  

 

טומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנות  יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בבי  הספק .5

 הבטיחות )עבודות בניה(, לרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.  
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עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום   .6 וכן  ביוב  והדין, עבודות  הוראות המכרז  לפגוע בשאר  מבלי 

תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע  מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים  

 ל"מקום מוקף". 

 

 עבודות במתקני לחץ גבוה  

לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות    הספקעל  

 הבטיחות על פי כל דין.  

 

 גהות תעסוקתית

ה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה  יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווח  הספק .1

העבודה,   בתהליכי  העבודה,  בתנאי  לרבות  העבודה,  במקום  מועסקיו  ו/או  עובדיו  בריאות  על  שהיא 

 במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.  

 

וק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני  יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות הח  הספק .2

בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות,  

 ובקשר לביצוע / אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

 

ות, הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע  ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיח   הספק .3

עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.  



 

  

 

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 2-ח  מסמך

 הצהרת בטיחות 

 

מאשר     מס' ת.ז.       אני החתום מטה   .1

על    תבזא הממונה  תדריך  את  שמעתי  כללי",  בטיחות  "נספח  את  שקראתי  ידי,  בחתימת 

וכרוחם.  במועצההבטיחות   בשלמותם  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם  הבנתי   , 

ע העבודות נשוא מכרז זה ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצו

 .  במועצהלפני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות   חלקן

 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים   .2

העבודה   מהות  על  נאותה  הדרכה  קבלו  אשר  ההסכם,  נשוא  ההתחייבויות  לביצוע  נאותים 

מניעת   להבטיח  ע"מ  לנקוט  ידרשו  בהם  והאמצעים  בה  לבצע, הסיכונים הכרוכים  שעליהם 

 אי בטיחות נאותים.  הסיכונים וביצוע העבודות בתנ

 

שמייחסת הנ .3 העליונה  לחשיבות  מודע  בביצוע    המועצה   ני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי    ,העבודות

הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

 .  המועצה כושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעםרו/או 

 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם   .4

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח    1954  –להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

 והתקנות על פיהם.    1970חדש(, התש"ל 

 

     חתימה:         שם מקבל התדריך:

      תאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: 

    /       ת.ז. / ח.פ.

 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות  

, מאשר כי  ו/או ______________ מטעם המועצה  במועצה, הממונה על הבטיחות  __________אני, מר 

 הבאים:הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות בנושאים 

          

          

 

 חתימה: ___________ תאריך: ___________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 1- ט מסמך

 מפרט טכני מיוחד

 



 

  

 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 באבן יהודה  באולם ספורט ואודיו וידאו עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה 
 2- ט מסמך

   כתב כמויות 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 2/____2023מכרז פומבי מס'  

 עבודות להספקה והתקנה של מערכות מולטימדיה ואודיו וידאו באולם ספורט באבן יהודה 
 3- מסמך ט

 אמנת שירות 

 
הספק מצהיר כי הוא בעל ידע וניסיון רב לביצוע הפרויקט וכי הוא מסוגל לבצע את העבודה המתוארת  

 . המתואר במנת שירות זוחודשים  36אפשרות לספק את השירות הנדרש למשך מתן כולל   בדרישה

 ואת פרטי אנשי קשר למתן השירות   כחלק מהפרויקט הספק  יציין את מנהל פרויקט

 מנהל הפרויקט:  מחלקת שירות ו פרטי 

 שם מלא: ____________טלפון:_______________ אמייל_________________ 

חתימת    וםמי חודשים 3  הינםמודע לכך שלוחות הזמנים להתקנת הפרויקט   קהספלוח זמני הפרויקט : 

 .  החוזה

  במידה. הציוד של  האספקה מועד את  עסקים ימי  שבעה 7 תוך יאשר  הספק,   לספק ההזמנה  שליחת עם

 אספקה על הספק להודיע מיידית ללקוח. ב עיכובים שיהיו 

 זמנים זה הינה חיונית וחלק בלתי נפרד מההסכם. הספק מודע ללוחות הזמנים וכי עמידה בלוח 

במסגרת הסכם זה יידרש הספק לרכוש, לספק ולהתקין את ציוד המולטימדיה המפורט בכתב הכמויות  

 החתום וזאת באחריותו ועל חשבונו וכחלק מהתמורה שהוצעה על ידו. 

 ון ותק ומקצועיות. הספק מצהיר ומתחייב כי הינו ספק מורשה של הציוד המותקן והינו בעל ניסי  .1

 הספק מצהיר שהינו בעל יכולת תיקון כל הציוד המותקן וברשותו חלקי חילוף של הציוד המותקן  .2

הספק מתחייב לספק את הציוד באופן מקצועי וברמה הטכנית הגבוה ביותר ועל פי כתב הכמויות   .3

 המוצע וכי לשם כך יפעיל בעלי מקצוע מנוסים ומיומנים.

  המועצה מטעםהפרויקט וציודו יהיו חייבים באישור אדם שימונה הספק מצהיר כי מסירת   .4

 . יהודה  אבן המקומית

 הספק מצהיר כי כל הציוד המותקן כשיר תקין וראוי לשימוש. .5

כל פגם או תקלה שיימצא בציוד או בחלקו יהיה על הספק לתקנו או להחליפו על פי הצורך ועל   .6

 חשבונו.

תדרוש שינוי כלשהו בציוד ובהיקף הפרויקט המחיר תמורת   יהודה אבן  מקומית ומועצה במידה  .7

  אבן  מקומית  מועצההשינויים יקבע בין הצדדים ובכתב מראש. לשיקול דעתה המלא והבלעדי של 

 .יהודה

 הספק מתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לכל דין רלוונטי החל על הפרויקט.  .8

 ה על ההסכם. הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים שנרשמו במעמד החתימ .9

 כל הציוד יהיה חדש ויתאים לדרישות ולתקנים כפי שנקבע בחוזה. .10
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תמנה מנהל פרויקט מטעמה אשר ילווה את אנשי המקצוע מטעם הספק    יהודה  אבן  מקומית מועצה .11

ויפקח על ההתנהלות והציוד המותקן בשטח והוא זה שיחליט על סיום ומסירת הפרויקט על פי  

מובהר כי סמכויות הפיקוח אינן משחררות את הספק   דרישות המכרז וסדר ההגשה.

 המזמינה.  יהודה  אבן המקומית המועצה מהתחייבויותיו ואחריותו המלאה כלפי 

 .רשאית להוריד או להוסיף ציוד מההצעה בהתאם לשיקולים שלה יהודה  אבן  מקומית מועצה .12

 

 אחריות שירות וזמני הגעה לתקלה במערכת המוצעת  

 במשך כל תקופת האחריות אשר תרשם בהסכם. מועצה מקומית אבן יהודההספק יהיה אחראי כלפי 

 הספק מתחייב לספק אחריות ושירות לציוד מתאריך:____________ ועד לתאריך:________. 

 מפורט בכתב הכמויות בהגשה, התקנה וכבילה. האחריות והשירות כוללים : את הציוד המותקן בפרויקט וה

 במקרה של תקלה:

 זמן מענה טלפוני עד שעתיים מפתיחת התקלה.  

 מיום פתיחת התקלה.   1  עסקים יום עדטכנאי   הגעת 

  המוצר לקבלת עד חליפי  מוצר להתקין  הספק על, המוצר  את להחליף  /לתקן ונדרש במוצר תקלה של במקרה

מערכת  ה להשבתת יגרום לא אך התקול למוצר זהה  יהיה  לא החלופי שהמוצר מוסכם. מהיצרן המקורי 

   באולם.

 . עסקים ימי  7 עד  במלואו התקלה  פתרון

 לבצע רשאית המועצה המקומית אבן יהודה תהיה, עבודה ימי שבעה  במשך כלל מענה יתן לא והספק במידה

 .בכך הכרוכות ההוצאות  בכל הספק את ולחייב בעצמה התיקונים את

 חתימות:

 הספק המציע:_______________________ 

 שם מלא של מורשה החתימה :__________________ 

 :_______________הלקוח

 


