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 עבור מחשובשירותי ניהול מערכות מידע ושירותי  –מכרז פומבי 

 אשכול גליל המערבי ורשויות אשכול הגליל המערבי

 

 ע:רק .1

 תושבים: 160,000רשויות בהן מעל  12רשותי בו שותפות -אשכול גליל מערבי הינו תאגיד רב

תרשיחא, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה -עיריית עכו, מועצה אזורית מטה אשר, עיריית מעלות

מועצה מקומית כפר ורדים,  ,אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית חורפיש

מועצה מקומית ומקומית מזרעה, מועצה מקומית פסוטה, מועצה מקומית מעיליא  מועצה

-. האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי("רשויות האשכול"תעשייתית מגדל תפן )להלן: 

 חברתי ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים. 

יות המקומיות הוא תפקיד בעל ערך רב לרשות תפקיד מנהל מערכות המידע )מנמ"ר( ברשו

המקומית. באחריותו לתכנן ולנהל את מערכות המידע הניהוליות של הרשות כמנגנון ניהולי 

ותפעולי בסיסי בארגון, כך שמקבלי ההחלטות יוכלו לקבל תמונה ברורה על הארגון, העיר, 

לקבל החלטות המבוססות התושבים ועל התהליכים המתנהלים. בעזרת מידע זה יתאפשר להם 

ר ""המנמרשויות האשכול שאינן מעסיקות מנמ"ר )להלן: לעל ידע. האשכול מתכוון לסייע 

. בנוסף לכך, ינתנו שירותי דרך שכירת שירות משותף לרשויות באמצעות האשכול (האשכולי"

 .(Help Desk)טכנאות, ניהול רשתות ותמיכה טכנית מרחוק 

אשכול לקדם את תחום הדיגיטל ברשויות האשכול ובאשכול עצמו, מתן כלל השירותים יאפשרו ל

 מהלך שיאפשר ייעול העבודה ברשויות, ומתן שירות טוב יותר לתושבי רשויות האשכול.

 

 מטרות העבודה: .2

אשכול גליל מערבי, בעזרת כספי התמיכה של המשרד לשוויון חברתי, יעסיק דרך חברה  .2.1

תאגידים כולל  –)הרשויות  האשכולרשויות לחיצונית מנמ"ר אשכולי שיעניק שירות 

המנמ"ר האשכולי יהיה  .ומבני הציבור שברשות מועצה(עירוניים ותאגידים מעין עירוניים 

התוכנית  .הגורם המוביל את הרשויות להתפתחות דיגיטלית ויבסס תשתיות דיגיטליות

את הרכיבים  אפשר התממשקות בין תכניות האשכול לתכניות הרשויות. על מנת להטמיעת

. בעזרת Help Deskנאי מחשבים, מנהל רשתות וכהדיגיטליים החדשים תידרש תמיכה של ט

להביא את הרשויות למצב טוב מבחינה דיגיטלית, שיאפשר להן לשפר את  ניתןתמיכה זו 

 השירות לתושבים ולשתף פעולה עם התכניות האזוריות.

, Help Deskמחשבים, מנהל רשתות ו נאיכידי ט-בנוסף ינתנו שירותי מחשוב שוטפים על .2.2

 וזאת כאמור במסמכי מכרז זה.
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 :ותקופת ההתקשרות העבודה כולתת .3

. לאשכול זכות להאריך את תקופת חודשים 12-תקופת ההתקשרות הינה ל .3.1

בתקופה נוספת של  ההתקשרות בנסיבות המתוארות בחוזה המצורף למסמכי המכרז

 .המפורטות במסמכי המכרז, אך זאת בשים לב להגבלות חודשים 12

שירות ה קבל אתל ביקשולאשכול על ארבע רשויות שבמועד פרסום מכרז זה ידוע  .3.2

המשותף: מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר 

העבודות היקף באשר לשאר רשויות האשכול ורדים ומועצה מקומית מעיליא. 

וכל רשות רשאית, לפי שיקול האשכול רשויות יקבע בהתאם להחלטת וההתקשרות 

האשכול אינו מתחייב כי רשויות נוספות  .להצטרף לשירות המשותףדעתה הבלעדי, 

מרשויות, כולן או חלקן או מי מהן, יבקשו לקבל את השירות המשותף. יחד עם זאת, 

 אך על המציעים להיות ערוכים לתת את השירות לכלל רשויות האשכול.

 

 : המנמ"ר האשכולי יותתחומי אחר .3.3

ניתוח ובאשכול, ו מיפוי המצב הקיים בתחום הדיגיטל ברשויות האשכול .3.3.1

 .והאשכול תיוואפיון צרכי הרשו

 .ת בגיבוש אסטרטגיות מחשוביוהרשוהאשכול וסיוע וייעוץ למנהלי  .3.3.2

, תוך שימת דגש ברשותהכנת תוכנית שנתית ורב שנתית עבור מערכות מידע  .3.3.3

  .ולאשכוללכל רשות  כני בנושאי מערכות המידעעל תכנון אסטרטגי ועד

 רשויות האשכול.באשכול וגיבוש ויישום מדיניות מערכות מידע ב .3.3.4

 רשויות האשכול.בבאשכול וניהול והובלת פרויקטים דיגיטליים  .3.3.5

איסוף, ניהול וניתוח הידע המצטבר והפיכתו למידע ניהולי אפקטיבי  .3.3.6

 .ודיגיטלי

ויות שרהאשכול ושרה והדרכת עובדי בנייה ויישום תכניות פיתוח, הכ .3.3.7

 .בשימוש במערכות מחשוב האשכול

האשכול ורשויות צרכים החזויים של ל םתאבההמלצות לרכש ו/או פיתוח  .3.3.8

  )תוך בחינת כדאיות וביצוע חקר ישימות לגבי החלופות(.האשכול 

מחשוב וטכנולוגיות עבודה מתקדמות ביניהם ליווי, יישום והטמעת מערכות  .3.3.9

 .גיטל, עיר חכמה וכו'מעבר לדי

שירותי הידע והמחשוב השנתי והרב שנתי של תכנון, ניהול ובקרה על התקציב  .3.3.10

  של הארגון ויזום תכניות רב שנתיות לפיתוח טכנולוגיות מידע ומחשוב.

הטכנאים, מנהלי הרשות, מנהלי המערכות  – טכניהניהול עבודת הצוות  .3.3.11

 .HekpDeskו

 וניהולו. מערך אבטחת מידעגיבוש המלצות ל .3.3.12

מפרטים טכניים, בדיקת אלטרנטיבות ומתן כתיבת תכנון הצטיידות מחשוב ו .3.3.13

 המלצות.
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בתחום המחשוב )יישומים ארגונים, תשתיות  רשותניהול ספקי השירות של ה .3.3.14

 .מחשוב, אבטחת מידע וכו'(

בדיקת מערכות חדשות, תוכנות, בניית יישומים ייעודיים והצעתם למחלקות  .3.3.15

 העירייה/מועצה.

 ב.בנושא טכנולוגיות מידע ומחשו האשכול ורשויות האשכולעוץ להנהלת יי .3.3.16

 ליווי האשכול בהטמעת מערכות ואמצעים דיגיטליים אשכוליים. .3.3.17

 רשויות האשכול והאשכולביצוע פעולות נוספות בהתאם לדרישות  .3.3.18

 .הםולצורכי

 

 רשתות יומנהל םתחומי אחריות טכנאי .3.4

 :רשתות ימנהל

לות ות התקשורת )מקומיות ומרוחקות( בבעשירותי ניהול ותחזוקת רשת .3.4.1

 הרשויות המקומיות והאשכול ותמיכה במשתמשי הרשת.

 משימות מרכזיות: .3.4.2

בענן, תקשורת,  שרתיםניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים,  .3.4.2.1

 , גיבויים.מערכות הפעלה

 .נה ושדרוג אפליקציות משותפות רשתהתק .3.4.2.2

 .אבטחת מידע .3.4.2.3

 .ניהול שרתי הדפסה .3.4.2.4

 .ישומי דואר אלקטרוניול ותמיכה ביניה .3.4.2.5

 .טיפול בתקלות כגון: מערכת הפעלה, חומרה, שרתים ותקשורת .3.4.2.6

 

 טכנאים:

 כנאות מחשבים לכל מחשבי הרשויות והאשכול.י טשירות .3.4.3

 ביצוע התקנות למחשבים חדשים לפי נוהל ו/או העברה של מערכות מחשוב. .3.4.4

 ., תוכנותטיפול בתקלות מחשבים, מסכים .3.4.5

 )לפי נוהל ביצוע(. טףוהארגון באופן שתחזוקה מונעת לכלל מחשבי  .3.4.6

 ., תיקון תקלותציוד מתכלה החלפתמדפסות: הגדרת מדפסות למשתמשים,  .3.4.7

 אחריות על מעבדת המחשבים. .3.4.8

 לפי דרישה. רשות המקומית/באשכולבות סיוע במחלקות הארגון המפוזר .3.4.9

 ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר. .3.4.10

 צורך.סיוע לטכנאי המחשבים בבתי הספר בעת ה .3.4.11

 ת הרשויות המקומיות והאשכול.בבעלותחזוקת מערכות המחשוב שירותי  .3.4.12
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 elp DeskHשירותי  .3.5

תמיכה מרחוק )בעזרת הדרכה טלפונית  תתמוקד מאויש באנשי מקצוע המסוגלים ל

, וכן מוקד האשכול ותוכנת השתלטות מרחוק על המחשב( לעובדי האשכול ורשויות

ו', -א'ימים בשבוע,  שישההמוקד להיות מאויש . על לזימון טכנאים ומנהלי רשתות

 . 15:00 – 07:30ובימי ו'  16:30 – 07:30 בין השעות

בימי שבת ובשעות שמחוץ לשעות העבודה טכנאי תורן זמין בטלפון נייד לשאלות 

 דחופות של מוקד הרשות / ראש הרשות. 

 

 :כפיפות ואחריות .4

 כול או לכל איש קשר שמונה לכך מטעמה.ידווח על עבודתו למנכ"לית האשהמנמ"ר האשכולי 

 

רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים  .5

 הבאים, במצטבר:

 .או יחיד הרשום בישראל המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין .5.1

ו פשיטת נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/א אינוהמציע  .5.2

 .רגל

)להלן:  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .5.3

 "(, כדלקמן:חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם  .5.3.1

 .1975-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

ור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו בעל איש .5.3.2

-מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו מנהלול

1975. 

ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר  2מציע עומד בדרישות סעיף ה .5.4

 .ים עם מוגבלות, ומתן ייצוג הולם לאנשמינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם  1ב2המציע עומד בדרישות סעיף  .5.5

 לאנשים עם מוגבלות.

₪, ( ףאל חמישים) 50,000 ההצעה בסכום של קיום הבטחתבנקאית להמצאת ערבות  .5.6

 .30.8.18בתוקף עד ליום 

 זו. להזמנה 9דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .5.7
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 :ערבות לקיום ההצעה .6

 המזמיןהמציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  .6.1

 חמישים)₪  50,000 להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה בסכום

היה רשאי י המזמין. 30.8.18עד ליום בתוקף היה הערבות ת שקלים חדשים( ףאל

 ך את משך תוקפה של הערבות.לדרוש מהמציעים להארי

עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו  מזמיןמובהר בזאת כי ה .6.2

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון ה לעלהבטחת קיום ההצעה. לפיכך, 

להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי 

 .להזמנה זו הנוסח המצורף את במדויק סעיף זה ותואם

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו  .6.3

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע מציעכמפורט בהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע הזמנה זו ובשהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב  מזמיןהיה היכאמור במלואן ובמועדן, 

בשל אי מילוי  ו, על נזקים שנגרמו למזמיןקבל היכפיצוי מוסכם ומוערך מראש ש

התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או 

 .על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך מזמיןתרופה אחרת הנתונה ל

לחלט  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי מזמיןהלגרוע מהאמור, מבלי  .6.4

את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר 

 מהנסיבות המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .6.4.1

 ע מהותי בלתי מדויק; מידע מטעה או מיד מזמיןהמציע מסר ל .6.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .6.4.3

מסמכי המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .6.4.4

 .מזמין, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, כולן ו/או חלקןהזמנהה

כל דין על פי  מזמיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 ו/או על פי מסמכי ההליך.

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם  ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה

 רשאי לפסול את אותה הצעה. מזמיןהיה הי –לאמור לעיל 
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 ניסיון נדרש ותנאי סף:ודרישות התפקיד  .7

לעמוד בכל תנאי על המציע )או עובדיו המוצעים על ידו למתן שירותים במסגרת מכרז זה( 

 הסף להלן:

 רשויות מקומיות 5-פחות לכל הבעל ניסיון מוכח במתן שירותי מחשוב ל המציע יהיה .7.1

 כדלקמן:

תקופת מתן השירות הייתה לתקופה מינימאלית של שנתיים לכל אחת  .7.1.1

 מהרשויות המקומיות.

 .01.01.2015ההתקשרות הסתיימה לכל המוקדם ביום  .7.1.2

 .50,000יות ביחד יהיה לפחות סך כל התושבים ברשויות המקומ .7.1.3

 תושבים. 20,000לכל הפחות באחת הרשויות יש לפחות  .7.1.4

כאמור או רשויות המקומיות להן נתן שירותים מההמציע יצרף להצעתו אישור  .7.2

באישור יהיה רשום את שם  המאמתים עובדה זו. רו"חאישור תצהיר מעו"ד או 

 ותצורף להצעת הקבלן. מועד סיום ,, סוג השירותהרשות, תקופת מתן השירות

ושם איש קשר ברשות המקומית ומספר טלפון ישיר ליצירת קשר  ההתקשרות  .7.3

 .עימו

המציע את חוזי ההתקשרות שינו לבין נותני השירות אותם פירט ף יצרף סבנו

 בהצעתו.

עובדים )בין אם כשכיריו או כקבלני משנה  15לפחות  2018-2008שנים המציע העסיק ב .7.4

 .שלו(

המנמ"ר עה מוגשת ע"י חברה או שותפות, יש לציין במפורש את שם במידה וההצ .7.5

. , כאשר המונח "מנמ"ר אשכולי" מתייחס להלן גם למציע שאינו מאוגדהאשכולי

 :המנמ"ר האשכולי על החלים הסף תנאי פירוט להלן

 בעל ניסיון מוכח במתן יהיה מנמ"ר אשכוליהאדם המוצע לשמש בתפקיד  .7.5.1

 לפחות.קצה משתמשי  200שבה  ת אחתות מקומישירותי מחשוב לפחות לרש

בניהול מערכות שנות ניסיון  ארבעלהיות בעל לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  .7.5.2

)בחברות עסקיות בינוניות/גדולות מעל  יאו העסק מגזר המוניציפליב מידע

 ים של מנהל הפרויקט.יש להציג קורות חי – עובדים(  300

תכניות עבודה שנכתבו עבור  שתילהציג של לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  .7.5.3

פרי עמלו,  עובדים(, 300ו/או חברות בינוניות ומעלה )מעל  ,רשויות מקומיות

 .הכוללות תכנון מול ביצוע מחמש השנים האחרונות,

מכתבי המלצה מרשויות  שלושהלהציג לפחות  מנמ"ר האשכוליהעל  .7.5.4

גודל בינוני  ו/או שלושה מכתבי המצלה ממנכ"לי חברות בסדר מוניציפאליות,

ורשימה של שלושה ממליצים שהם רשויות  עובדים(, 300ומעלה )מעל 

ודרכי  עובדים( 300, ו/או חברות סדר גודל בינוני ומעלה )מעל מוניציפאליות

 .התקשרות עימם
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להטמעה להיות בעל ניסיון בבניית מודל כלכלי תפעולי  מנמ"ר האשכוליהעל  .7.5.5

ג תכנית כלכלית אחת למערכת מידע יש להצי –של מערכות מידע ארגוניות 

 שהוטמעה ברשות מקומית או ארגון גדול.

 – יש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי של המנמ"ר האשכולי .7.5.6

המסמכים שיצורפו יהיו תכניות העבודה ותכנית כלכלית, ולא רשימות 

ועדת המכרזים תתרשם מניסיונו  .עבודות שבוצעו ע"י המנמ"ר האשכולי

 מ"ר האשכולי המוצע בין היתר ממסמכים אלו.של המנ

של מאפייני העשייה הייחודיים המנמ"ר האשכולי ייבחן בין היתר לפי  .7.5.7

 :התפקיד

 משימות רב מערכתיות.ביצוע  .7.5.7.1

 .ןומחוצה להבתוך הרשויות המקומיות עבודה מול גורמים רבים  .7.5.7.2

 שירותיות. .7.5.7.3

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.זמינות ל .7.5.7.4

 .ידעמשמירה על סודיות של  .7.5.7.5

 

( "הטכנאים"וכיוב' )להלן: שמות הטכנאים, מנהלי הרשתות,  את צייןהמציע י .7.6

אשר יתנו את השירותים  ידו, בין כשכירים ובין אם כקבלני משנה,-על המועסקים

 נםוניסיוי שלהם, מקצועוהי השכלתע הרקה המפורטים במסמכי המכרז, את

ת הניסיון המקצועי, מסמכים שיגבו א המציע יצרף להצעתו .קודמות בעבודות

 :מנהל רשת כמפורט להלןו וההשכלה של הטכנאים

 מנהל הרשת:

 בתפעול ותחזוקת שרתים בסביבת שנות ניסיון מוכח 3לפחות  יציגמנהל רשת  .7.6.1

MICROSOFT , שרתים וירטואליים בסביבתHyper-V ו-Vmware- 

Vsphere 5 Cluster Environment ציוד תקשורת, גבויים והבנה מעמיקה ,

 במערכות רשת.

 ניסיון מוכח בניהול מערך אבטחה. .7.6.2

 סיון בכתיבת תוכניות שנתית בתחום השרתים, והקמת רשתות.ינ .7.6.3

 .סיון בניהול מערך גיבוייםינ .7.6.4

 .VMWARE – VCP או Microsoft – MCITPMcse הסמכות: .7.6.5

 ידע בתחומים: .7.6.6

7.6.6.1. Active Directory  

7.6.6.2. Exchange  

7.6.6.3. DNS \ WINS \ DHCP \ TCP\IP 

7.6.6.4. Group Policy \ Wsus 

7.6.6.5. Dell\HP Servers 

mailto:eshkol@wegalil.org.il


 

 ראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי ק

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 שלומי -כפר ורדים  -פסוטה  -מעיליא  -מטה אשר  -מעלה יוסף  -תפן  -בית ג'ן  -מזרעה  -חורפיש  -עכו  -מעלות תרשיחא 

 www.wegalil.org, אתר: eshkol@wegalil.org.il, דוא"ל 04-9576207, טלפון 1מעלות תרשיחא רחוב בן גוריון עיריית 

7.6.6.6. Dell\HP Storage (Equal Logic) 

7.6.6.7. HP Networking ( Switch) 

7.6.6.8. Veeam – backup 

7.6.6.9. Anti Virus System 

7.6.6.10. DR Site 

7.6.6.11. Site To Site VPN 

 

 :טכנאי

שנים   שלושבמשך ניסיון מוכח במתן שירותי תחזוקה ותיקון מחשבים של  .7.6.7

שכל אחד ות, לפחלקוחות שונים  עבור שלושה ,2018-2012לפחות בשנים 

 .לפחות משתמשים 25מהלקוחות יש 

חומרה, ציוד  נה, תחזוקה ותיקון תקלות במערכותניסיון והידע לטפל בהתק .7.6.8

מערכות הפעלה ; מידע ותכנות הגנה ויישומי רשת היקפי, תקשורת, אבטחת

 כנות אופיס. ות'; תכנת אקסצ'יינג; חלונות

ג' יחד עם יצרן/מפיץ התקנה של תכנות צד ג' ופתרון תקלות בתכנות צד  .7.6.9

 התכנה.

 ידע במערכות מיקרוסופט שונות. .7.6.10

 (PC)קורס טכנאי מחשבים  .7.6.11

 

 Desk elpHתנאי סף 

 .שנים במערכות מחשוב ומידע 3של  HELP DESKבשירותי  סיוןינ .7.6.12

 . win –רחב בתוכנות מיקרוסופט  ידע .7.6.13

 .10עד  XPהפעלה  ממערכת .7.6.14

7.6.15.  office 2016כולל. 

 .ניותסיוע מרחוק בתוכנות מדף ארגו .7.6.16

 .EPR)סיון במערכות מידע )אוטומציה, מטרופולינט, יידע ונ .7.6.17

 

 שאלות הבהרה .8

בשעה  11.4.18עד ליום    Tal@wegalil.org.ilטל כהן לבכתב שאלות הבהרה יוגשו  .8.1

 .04-9576207. חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 10:00

. 16:00בשעה  16.4.18ליום  תשובות לשאלות ההבהרה ימסרו לכל המציעים בכתב עד .8.2

התשובות לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה כאשר הם 

 חתומים ע"י המציע.

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .8.3

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור 
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שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז  ובמועד

על נספחיו )לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה 

 .אמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנהכ

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר  מזמיןתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .8.4

 .רכש את מסמכי המכרזיופצו בכתב לכל מי ש במסגרת מפגש/י המציעים

 מזמיןיחייבו את ה מזמיןאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי 

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 ות במכרזדמי השתתפ תשלום .9

 השתתפות במכרז, קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי

שקלים חדשים( כולל מע"מ, אשר לא יוחזרו  אלף)₪  1,000 השתתפות במכרז בסך כולל של

מכל סיבה שהיא. תשלום דמי ההשתתפות יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת 

 המזמין.

 

 18.03.18ראשון, החל מיום  ותאפשרידמי ההשתתפות קבלת מסמכי המכרז ותשלום 

מהווה תנאי  תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד קבלת קהל במועדי, אשכולמשרדי הב

 להשתתפות במכרז.

 

 הגשת ההצעות .10

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו. .10.1

אחר המועד ל ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לע .10.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של  מזמיןלהגשת ההצעות. ה

ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד 

רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום  מזמיןהיה הילהוראות סעיף זה, 

 .הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך

. מסמכי בשני עותקים, למעט הצעת המחיר אשר תוגש הצעה תוגש בעותק אחדה .10.3

ההצעה יוגשו בשתי מעטפות סגורות ונפרדות )כמפורט להלן(, שתוכנסנה לתיבת 

אשר עליה יצוין מספר המכרז המלא של  המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת

  המכרז בלבד.

 רזים המיועדת הנמצאתיש להכניס לתיבת המכ ההראשית הסגור האת המעטפ .10.4

 במשרדי האשכול.

 .0012:עד השעה  30.4.18מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .10.5
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לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  הצעה שתוגש לאחר מועד זה, .10.6

ככל שיהיה  –אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח 

 בכך צורך.

, וכל אדם רשאי 13:00בשעה  30.4.18 תיפתח במשרדי האשכול  ביום תיבת המכרזים .10.7

 .להיות נוכח בפתיחת תיבת המכרזים

ידי -כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .10.8

, למעט בדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע -המזמין, ייחתמו על ידי המציע 

 .ידי הבנקהערבות  אשר תיחתם על 

 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .10.9

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל מי  המזמין .10.10

שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן 

 ארכה להגשת הצעות.

 ש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמיןמציע לא יגי .10.11

 רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד  .10.12

 ות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.עגם באמצ

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה או  .10.13

מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ההליך, 

הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי 

ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל מתנאיהם של מסמכי 

הבלעדי  ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת -דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .מזמיןשל ה

 

 המתכנן: בחירת שקלול .11

 :הסופי מהציון 25% עד+ טכנאי( Help Desk  + )מנמ"ר אזורי – מוצע מחיר .11.1

 הנוסחה לחישוב הניקוד: 

+ )הצעה  5( * Aחלקי הצעת המציע עבור רשות  Aולה ביותר עבור רשות )הצעה הז

+ )הצעה הזולה  B * )5חלקי הצעת המציע עבור רשות  Bהזולה ביותר עבור רשות 

+ )הצעה הזולה ביותר  C * )5חלקי הצעת המציע עבור רשות  Cביותר עבור רשות 

ה הזולה ביותר עבור + )הצע D * )5חלקי הצעת המציע עבור רשות  Dעבור רשות 

 E * )5חלקי הצעת המציע עבור רשות   Eרשות 

שפורסמה בפרסום האחרון  ההצעות יהיו לפי מספר התושבים ברשות המקומית כפי

 :2017נכון לשנת  רשות האוכלוסיןשל 
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מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית פסוטה,  – תושבים 5,000עד  – Aרשות 

 מקומית תעשייתית מגדל תפן. מועצה מקומית מעיליא, מועצה

מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית – תושבים 10,000עד ו 5,001-מ – Bרשות 

 חורפיש, מועצה מקומית כפר ורדים.

, מועצה אזורית ג'אן-מועצה מקומית בית – תושבים 15,000עד ו 10,001 -מ – Cרשות 

 מעלה יוסף.

-אזורית מטה אשר, עיריית מעלות מועצה – תושבים 30,000עד  15,001-מ – Dרשות 

 תרשיחא.

 עיריית עכו. – תושבים 60,000עד ו 30,001-מ – Eרשות 

 

המפורטים  דרךהאבני ל מתייחסתיצרף להצעתו הצעה לתכנית עבודה ה המציע .11.2

 .מהמנמ"ר האשכולי , תרחישים אפשריים ותוצרים מצופים, לוח זמניםבחוזה

לה משקל רב  אשר התרשמות, מזמיןה בפני להתרשמות ןיוזמ המנמ"ר האשכולי

עים, על פי ייינתן להתרשמות הוועדה מהמצ 75%. לכן, משקל של הזוכה בבחירת

 החלוקה הבאה:

בין היתר מתכנית ייבחן על פי התרשמות הוועדה  - 60% – מקצועיות .11.2.1

 ., ומהמסמכים שצורפו להצעההעבודה המוצעת

 
משקל מירבי  אופן בדיקה  רכיב

-באחוזים מ

ל הציון ש 100%

 הכולל

התרשמות ועדת המכרזים מנסיון המציע   המציע ניסיון

 שיוצגובהתאם להמלצות/ מסמכים 

 במסגרת ההצעה.

 המלצות/ רשימת להצעתו יצרף המציע

 קשר אנשי המפרטת, ממליצים לקוחות

 .עמם קשר ליצירת וטלפונים

 דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה האשכול

 או כולם, אלה לממליצים לפנות, הבלעדי

 שקיבלו אחרים לגורמים וכן, חלקם

 פרטים קבלת לשם, מהמציע שירותים

 רצונם ושביעות שקיבלו השירות אודות

 . ממנו

15 
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 דעתו שיקול לפי, רשאי יהא האשכול

 אשר, מציע עם להתקשר שלא, הבלעדי

 או/ו לגביו שליליות יהיו עליו הדעת חוות

 ידו על ניתנו אשר השירותים טיב לגבי

 בעבר.

 :ניסיון יבחן ע"פ הפרמטרים הבאיםה

מבחינת תקופה )מעבר לנדרש  -היקף 

בתנאי הסף( וכן מספר מזמינים עבורם בוצע 

 השירות, סוג הניסיון, שביעות רצון המזמין. 

 של הטכנאים מקצועית

 ומנהלי הרשתות

המסמכים התרשמות ועדת המכרזים מ

שהמציע צירף לגיבוי הכשרתם, ניסיונם 

 7.6ל הטכנאים כאמור בסעיף והשכלתם ש

לעיל במסמך זה, לרבות כל סעיפי המשנה 

 שבו.

20 

המנמ"ר עם  ראיון

מטעם המציע,  האשכולי

והתרשמות מהמסמכים 

 שצורפו להוכחת ניסיונו.

המנמ"ר  התרשמות ועדת המכרזים מניסיון

 . האשכולי

20 

, זיקה לו שיש מציע

ומתן שירותים  ניסיון

 בגליל המערבי

ל זיקה וניסיון בהפעלת במתן מציע בע

שירותים בגליל המערבי יקבל ניקוד ברכיב 

 זיקה   זה, בשים לב להיקף השירות/

5 

 

 .15% – אמון .11.2.2

 הוועדהשל  ישירהעל פי התרשמות המקצועיות והאמון ייבחנו, בין היתר,  .11.2.3

על המציע להכין עצמו להופיע בפני  – המוצע האשכוליהמנמ"ר מו מהמציע

 .07.05.18-המתכנסת ב וועדת המכרזים

רשאי לפנות, עפ"י שיקול דעתו, לפנות  אשכולהבמסגרת בדיקת ההצעות  .11.2.4

ביחס לטיב התייחסותם  תלקבל ממליצים ולמקבלי השירות מהמציעל

ההתייחסות . במידה ועבורם פעילות שקיים המציעוההשירות אותו העניק 

שיקול דעתה  יינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפתשלילית, תהיה 

 .בעניין הצעתו החלטהקבלת של הוועדה לפני מתן 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע אשר קיבל התייחסות  .11.2.5

 שלילית מהמליצים ו/או ממקבלי השירות כאמור לעיל.
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עלות , לכן. מוגבל ייעודי תקציב באמצעות הפנים משרד"י ע ממומנת מנהלה עם ההתקשרות .12

מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאושר. כן מובהר בזאת, כי תשלום  ההתקשרות בכל

המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי יהיה רק לאחר קבלת המימון מ כהזושכה"ט ל

 , מאחר ולאשכול אין מקורות תקציביים משלו למימון התקשרות זו.'ישראל דיגיטלית'

 

 פי העבודה כמפורט  בפניה זו.היק האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את .13

 

 האשכול איננו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. .14

 

 :תשלום תנאי .15

הצדדים, ובתנאי שהמשרד לשווין חברתי,  בין והוסכם שהוצע למחיר בהתאם יתבצע התשלום

 .העביר את המימון עבור התקשרות זו 'ישראל דיגיטלית'המיזם הלאומי 

 ידי על שיתבקש כפי, מממן גורם לכל לרבות, שיידרש מסמך כל על חתוםי הזוכה המציע

 .ההתקשרות לצורך ביצוע האשכול

 

 ההתקשרות עם המציע הזוכ .16

את המועד שנקבע  ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי מזמיןה .16.1

או כל מועד אחר שיקבע המזמין  ימים 10לחתימה על ההסכם בהודעה מראש של 

את  מזמין. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לימים 10ל שיעלה ע

 :מזמיןהמסמכים הבאים ולקבל אישור ה

, לקיום מזמיןערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה .16.1.1

כשסכום זה צמוד ₪, ( ףאל חמישים) 50,000 התחייבויות המציע, בסכום

. הערבות בתוספת מע"מת הידוע במועד הגשת ההצעוהמחירים לצרכן למדד 

כל תקופת לתוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף 

 פי על התחייבויות המציע קיום השלמתלאחר חודשיים בתוספת  ההתקשרות

 1ב'ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך  הערבות . נוסחהחוזה

 המצורף להזמנה זו.

להזמנה זו חתום ע"י חברת  3'באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  .16.1.2

 ביטוח בישראל.

 .מזמיןכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .16.1.3

רשאי לחלט את  מזמיןהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .16.2

הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול 

ו תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/א ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע  מזמיןהיה היכל דין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל.
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 תנאים נוספים .17

ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם רשאי לבטל את ההזמנה  מזמיןה .17.1

מבלי לגרוע . של המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעתם במכרז וזאת שייחתם עם הזוכי

אישורים שונים, מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 

הפנים ו/או משרד  'ישראל דיגיטלית'המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי לרבות 

ו/או הסכמות אחרים של גורמים היתרים ו/או אישורים ו/או קבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  שונות,

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים כאמור לעיל  שייחתם עם הזוכים במכרז

. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים מתן השירותבמכרז ו/או לדחייה במועד תחילת 

ם את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, את המציעים כמי שמסכימים ומאשרי

 .באופן מלא וללא כל סייג דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה

המשרד האשכול רשאי לשנות את תקופת ההתקשרות בהתאם לתקציב שיתקבל מ .17.2

תקופה של , ואין חובה להתקשר ל'ישראל דיגיטלית'לשווין חברתי, המיזם הלאומי 

 דווקא. חודשים 12

, בהר, כי בכל מקרה התחייבות האשכול לא תחרוג מהתקציב שיועד לפרויקט זהמו .17.3

והאשכול לא יתקשר בהתקשרות שלא תוקצבה. לפיכך, בכל עת קיימת לאשכול 

זכות לסיים את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או אף לא להתקשר עימו כלל, אם 

 .עלות ההתקשרות תחרוג מהתקציב שיועד לפרויקט זה

לקבל להמציא אישורים ומסמכים הנדרשים  מציעהכדי לגרוע מחובתו של  אין באמור .17.4

 במקרה של עיכובים בקבלתם. מציעהממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של 

מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ מזמיןה .17.5

ע כל טענה ו/או מזמין מבלי שתעמוד למציהבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .דרישה כנגד המזמין בגין שימוש בזכות זו

המזמין שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  .17.6

המזמין, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר 

 שהוצע על ידו.

ה למתן הבהרות ביחס המזמין יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקש .17.7

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר  .17.8

 לתוצאות ההליך.

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם  .17.9

בד ועליו להחזירם למזמין עד ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בל

למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, 

בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש 

 בהם לכל מטרה אחרת.
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 חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי .17.10

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי 

, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, מכרזההתקשרות ויתר מסמכי ה

המזמין חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  ו,לדעת

 ין ו/או מיהמזמוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  בהסכם במידה שהצעתו תזכה

 .בעתיד מטעמה

ו/או מזמין נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .17.11

 ציעבמכרז, יהיה זכאי המ ציעבהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את את המזמיןשלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט כנת הא בגין השהוציהישירות ההוצאות 

בעלי החוזה עימו ו/או מי מטעמו ו/או הנ"ל  ציעלתשלום האמור לא יהיה זכאי המ

לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, 

ות אחרות לא תהיינה כל תביעות ו/או טענ ציעכתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמהמזמין מכל סוג שהוא כלפי 

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  שמ"קבע בי .17.12

אחר שהיה זכאי לכך,  ציעולא מ ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

ם החוזה שנחת ע"פ, להפסיק עבודתו מזמיןדית עם הודעת הי, מציע שזכהמתחייב המ

את התמורה עבור  ציעשלם למי מזמין. הבכל שלב שהוא עימו במסגרת המכרז

לא תהיינה כל תביעות  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקההעבודה שביצע עד למועד 

 .וו/או מי מטעממזמין או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

להשתתפותו המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר  .17.13

בהליך זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה 

 המתאימה ביותר.

 בכבוד רב,                 

 ראש המועצה –סיון יחיאלי 

 המועצה המקומית כפר ורדים

 ויו"ר ועדת המכרזים של

  אשכול גליל מערבי בע"מ
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 הצעת מחיר

 5/18פומבי  מכרזל
 

 עבור אשכול גליל המערבי מחשובשירותי ניהול מערכות מידע ושירותי 

 ורשויות אשכול הגליל המערבי

 

 (בשני עותקים - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 מחיר חודשי מוצע )לא כולל מע"מ( סימון מספר תושבים ברשות

  A 5,000עד 

  B 10,000עד ו 5,001-מ

  C 15,000ומעד  10,001-מ

  D 30,000ועד  15,001-מ

  E 60,000ועד  30,001מ

 

 מע"מ. אינו כוללהמחיר  .1

 

התמורה החודשית אינה תלויה בשעות עבודה או בכמות עבודה של מי מעובדי המציע, והמציע  .2

 ל.מתחייב לתת את השירותים ככל שיידרש ע"י האשכול ו/או מי מרשויות האשכו

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

   ________________________של התאגיד המציע: חתימה וחותמת

 

 

 

 י עותקיםבשנ - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 שירותי מיחשוברשימת לקוחות להם סיפק המציע 

שם הלקוח לו 

סופקו 

שירותי 

-מחשוב על

 ידי המציע

תקופת מתן  סוג השירות

השירות 

 )שנה/חודש(

שם הנציג 

הממליץ 

 ותפקידו

פרטי 

התקשרות 

 עם הממליץ
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  1נספח 

 5/18פומבי  מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' ל

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ____________לבקשת 

_______________ שתדרשו מאת חדשים שקלים ( אלף חמישים )במילים: 0,0005 סכום עד לסך

 פומבי ___. בקשר עם מכרז )המציע(

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה 

או לנמק את דרישתכם ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא  -זאת. למען הסר ספק 

 באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום 

 שלא חולט.

 רה לצד שלישי.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעב

 .30.07.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,

____________________ 

 )בנק(
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 2נספח 

 5/18מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין
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 נספח 4

 5/18מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 

_____________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה _______

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת 

 ייבת את המציע לכל דבר ועניין.את שם המציע כאמור לעיל, מח

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 5נספח 

 5/18מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של ה

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם   .1

 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו להוראות 

1975. 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו   .2

חוק מס ערך מוסף, מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  מנהלול

 . 1975 -התשל"ו 

 . א(5)נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 א5נספח 

 

 18/5מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

פרה ___________________, לאחר אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמס

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 (."התאגיד"בעל מניות ב _________________________ )להלן: /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק .2

אשכול גליל מערבי של  ___ממכרז פומבי ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

ורשויות אשכול  עבור אשכול גליל המערבי מחשובשירותי ניהול מערכות מידע ושירותי בע"מ ל

 .הגליל המערבי

 

 [את הפסקה המיותרת בפסקה הרלוונטית, ומחק ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 

 –או 

 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

עד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות , ואולם, עד למו1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
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הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,  .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 

 ם: ולראיה באתי על החתו

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ 

ת האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 6ספח נ

 5/18פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  רו"ח אישור

הקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת נמצא ב

 רגל
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 8נספח 

 18/5מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 הצהרת הקבלן/ מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 א.ג.נ.

 

 שירותי ניהול מערכות מידע 18/5פומבי הצעה במכרז הנדון: 

 ורשויות אשכול הגליל המערבי עבור אשכול גליל המערבי י מחשובושירות

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________ מיום 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון "החברה"_________ )להלן 

   והריני להצהיר כדקלמן:

 

 את הצעתה במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי. החברה לא תיאמה .1

החברה לא מנעה מקבלן ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה  .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

החברה מתחייבת שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת   .3

 מעטפות המכרז.

 .ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתוםא .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

, מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ 

בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא 

 הירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצ

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה 

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת(
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  10נספח 

 18/5 מכרז פומביהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 האשכולקרבה משפחתית לעובד ת הקבלן/ מציע בדבר הצהר

 אשכולת היואו חבר מועצה ברשו
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מרשויות  מועצהמולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 האשכול

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  "חבר מועצה, .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכללים מניעת  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  .א

בו, לא יהיה צד או עובד אחראי  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -ידו עצמו על על-נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

ובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה "חבר מועצה, קר .ג

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%על 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אחות".

וד עניינים של נבחרי הציבור של הכללים מניעת ניג 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
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אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

 כלשהו, או עם עובד רשותרשות מרשויות האשכול לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה 

 .מרשויות האשכול או עובד האשכול

 

 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הצהרה .6

 

ההוראות המתירות לדירקטוריון  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט .7

ובלבד שלא יהיה כאמור או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות  וברוב חבריהאשכול 

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

______________________________________________________________________ 

 הצהרה

 

אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' _______________ 

 שפורסמו ע"י העמותה, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את האשכול ת יומועצת רשוהאשכול ו/או דירקטוריון בין חברי  א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלד מהמנויים לעיל מכהן בו כברווחים, ואין אח

אשכול ו/או באיזו יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 .מרשויות האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  האשכולידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2

 נכונה.משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא 

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 'מסמך ב

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 5/18פומבי  ממכרז
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 חוזה למתן שירותים
 2018___ בחודש ___,  ביוםתרשיחא -במעלותשנערך ונחתם 

 

 

 514369040, ח.פ. בע"מגליל מערבי  אשכול ב י ן :

 מעלות תרשיחא 1עיריית מעלות תרשיחא, בן גוריון  

 ("המזמין")להלן:         

 

  ל ב י ן :

  

 ("נותן השירותים")להלן:         

 

(, בין היתר, "רשויות המזמין"ידי מספר רשויות המקיימות )להלן: -על והמזמין אוגד הואיל:

 ;המזמין המזמין מכרזים לתועלת כל רשויותבאמצעות 

 

מקדם מהלך אזורי למתן כלל השירותים יאפשרו לאשכול לקדם את תחום  מזמיןוה והואיל:

ות, הדיגיטל ברשויות האשכול ובאשכול עצמו, מהלך שיאפשר ייעול העבודה ברשוי

 ומתן שירות טוב יותר לתושבי רשויות האשכול;

 

לקבלת שירותי מנמ"ר אשכולי שיעניק שירות פרסם מכרז לקבלת הצעות והמזמין  והואיל:

 Helpלרשויות המזמין בהן השירות חסר, תמיכה של טכנאי מחשבים, מנהל רשתות ו

Desk1הוראות נספח  –להסכם זה  1נספח , כמפורט בפנייה לקבלת הצעות המצ"ב כ 

הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו הן 

 (;"העבודות"משלימות את הסכם זה )להלן: 

 

 נותן השירותיםהציע  לבצע את העבודות, והמזמין בחר להתקשר עם  נותן השירותיםו והואיל:

 עפ"י הצעתו;

 

סכם זה, ולמזמין אין אפשרות למימון עלות מכיוון שטרם התקבל תקציב למימון ה והואיל:

מצהיר כי הוא מסכים, לכך, כי התנאים  מנהלההסכם, המזמין מבהיר בזאת, וה

המצטברים לכניסתו של הסכם זה לתוקף, הינם כי למזמין תומצא הרשאה חשבית 

 או כל ממן אחר לביצוע הסכם זה. לשוויון חברתימשרד האו תקציבית מ

 

 :לידי חוזה כדלקמןאי לכך באו הצדדים 
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 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה  1.2

 זה.

 הגדרות: 1.3

 אשכול גליל מערבי בע"מ - "המזמין" 1.3.1

ידו לניהול -מי שימונה עלמנכ"ל אשכול גליל מערבי בע"מ, או  - "המנהל" 1.3.2

 חוזה זה.

 מנהל מערכות מידע - "מנמ"ר" 1.3.3

 .רשויות האשכול - "ין"רשויות המזמ 1.3.4

 

 העסקה .2

תת את השירותים ל ,מקבל בזאת על עצמו נותן השירותיםו נותן השירותיםהמזמין מוסר בזאת ל

)להלן:  לחוזה זההמצ"ב נספח א' ב ככל שיידרש כמפורט לאשכול ולרשויות האשכול

 חוזה זה.וזאת בהתאם להוראות ( "םשירותי"ה

 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים 3.1

 .השירותיםלמתן כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון  3.1.1

 לרבות ,םשירותיה מתןכי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים ל 3.1.2

 .השירותים מתןוכל זאת במספר הדרוש ל ,יםועובדים אחר סוקרים,

בהתאם  ,השירותים מתןל ,לרבות אמצעים כספיים ,כי ברשותו כל האמצעים 3.1.3

 לכל הוראות חוזה זה.

בהתאם לנסיבות, לפני כל התקשרות, על  –כי ידווח למזמין ולרשויות המזמין  3.1.4

יו לבין נהלמכל קשר עסקי או אחר שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי 

למזמין או לרשויות המזמין ו/או מי מבעלי  םמי מהגורמים אשר יספקו שירותי

 יהם.מנהלמניותיהם ו/או מי מ

לא יפגע בביצוע  מקבלי שירותים אחריםכי מתן שירותים כלשהם על ידו ל 3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

פ"י חוזה זה, בהתאם לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו ע ,םשירותיאת התן יי מנהלה 3.2

הסכם ב מועדים כאמורוהכל בכפוף ל לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות

 זה.
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כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל  רשויות המזמין מוכרותכי ידוע לו ש נותן השירותים מצהיר 3.3

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות  והואלמתן שירותים קיומים" 

 ד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:אח

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  3.3.1

 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  3.3.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90כהגדרתו בסעיף הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני  3.3.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  3.3.4

 1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 ן השירותיןנותו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי 

 .המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים כגון השירותיםייתן את  נותן השירותים 3.4

 , משרד התקשורתהפנים , משרד'ישראל דיגיטלית'המשרד לשווין חברתי, המיזם הלאומי 

 .וכיוב'

ין מספור י, לרבות לענר והמקובללסביבהתאם  השירותיםאת ייתן  נותן השירותים 3.5

 ., סטנדרטיים למערכות מחשב ולתוכנותמסמכים, העברת מסמכים, שרטוטים

 ,השירותים מתןכי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים ל ,מצהיר ומאשר נותן השירותים 3.6

ין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ילרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענ

 ן זה.יות לעניו/או תביע

בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות,  השירותיםאת  יתןי נותן השירותים 3.7

 והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

 

 כפיפות .4

מעת לעת בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו  השירותיםאת  תתמתחייב ל נותן השירותים

זה, מיד ובסמוך לחתימת הסכם זה ימנה  . על אף האמור בסעיףנהל ו/או רשויות המזמיןע"י המ

 בכל הקשור להסכם זה. נותן השירותיםהמזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם 
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 השירותיםמתן ומועדי תקופת ההסכם  .5

 חודשים, אשר יחלו שבועיים ממועד הודעת הזכייה במכרז. 12הסכם זה הינו לתקופה של  5.1

שירותים קשר עם רשויות האשכול כדי לקבוע בשבועיים עד מועד מתן השירות יצור נותן ה

 נהלי עבודה מסודרים עם איש הקשר ברשויות המקומיות.

חודשים נוספים שיחלו מיד עם סיום תקופת  12-למזמין זכות להאריך תקופת הסכם זה ב 5.2

לעיל. הוראות חוזה זה יחולו גם על התקופה המוארכת  5.1ההתקשרות המפורטת בסעיף 

 ם, לרבות הפקדת ערבות ואישור קיום ביטוחי נותן השירותים.  בשינויים המחוייבי

נותן השירותים ייתן את כל שירות מהשירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם לקבוע  5.3

וזאת כל עוד המזמין ו/או הרשויות לא גרמו , או במועד עליו יורה המזמין, בהסכם זה

 .כלשהו במתן שירובמעשה או מחדל לעיכוב במודע 

, במועד שייקבע המזמיןיערוך ויגיש לאישור נותן השירותים רוע מהאמור לעיל, מבלי לג

המפורטים והטכנאים שיינתו ע"י המנמ"ר  השירותים, לוח זמנים מפורט לגבי ועל יד

 .'א בנספח

 אינו רשאי לשנות את לוחות הזמנים אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.נותן השירותים 

 ות שיקיים המזמין ככל שיידרש.ישתתף בישיבנותן השירותים  5.4

שמקורם והטכנאים  שירותי המנמ"רמוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע  5.5

 .נותן השירותיםבמזמין לא ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי 

בהתאם  של המנמ"ר למזמין תכנית עבודה לחודש הבאנותן השירותים לחודש יגיש  15כל  5.6

. המזמין יאשר או יתקן את תכנית לעיל בהסכם זה 5.3ר בסעיף וללוח הזמנים כאמ

יבצע  המנמ"ר(, ו"תכנית העבודה המאושרת"העבודה החודשית לפי שיקול דעתו )להלן: 

בנוסף לזכותו לאשר או לתקן את תכנית העבודה  את תכנית העבודה המאושרת כלשונה.

לאותו החודש  20-המזמין יהא רשאי לעדכן את תכנית העבודה המאושרת עד ליום ה

 הקלנדרי.

יידרש לבצע עבודות שתוגדרנה כדחופות גם אם לא נכללו  למען הסר ספק, המנמ"ר 5.7

 בתכנית העבודה המאושרת.

לכל חודש דין וחשבון מפורט הכולל את כל העבודות  5-יגיש עד ל נותן השירותים 5.8

תכנית במסגרת חוזה זה עבור החודש הקודם, תוך התייחסות להמנמ"ר והפעולות שביצע 

מסירת הדו"ח הינה תנאי לתשלום התמורה (. "הדו"ח"העבודה המאושרת )להלן: 

עבור שירותי , והמזמין לא ישלם את התמורה החודשית עבור שירותי המנמ"ר החודשית

 אם לא יימסר הדו"ח הנ"ל.המנמ"ר 

להשלים או להוסיף עבודות  נותן השירותיםהמזמין רשאי להעיר על הדו"ח, ולהורות ל 5.9

יפעל  נותן השירותיםדעתו לא בוצעו כלל או לא בוצעו באופן סביר לפי שיקול דעתו, ושל

 עפ"י הוראות המזמין.
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נותן למזמין זכות לקזז מהתמורה החודשית סכום שהוא שווה ערך לעבודות או פעולות ש 5.10

 לא ביצע שהיו רשומות בתכנית העבודה המאושרת. השירותים

 

 התמורה .6

 .בנספח ב'התמורה כמפורט  נותן השירותיםתשולם ל םהשירותיעבור ביצוע מלוא  6.1

 .נותן השירותיםלהסרת ספק מובהר כי המזמין בלבד יהא אחראי לתשלום התמורה ל 6.2

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה  נותן השירותיםלמען הסר כל ספק,  6.3

עיל, גם אם ל 6.1בסעיף  פיםלתשלום נוסף כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעי

 .זה ןוהשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניי  השירותיםביצוע 

מכיוון שטרם התקבל תקציב למימון הסכם זה, ולמזמין אין אפשרות למימון עלות  6.4

מצהיר כי הוא מסכים, לכך, כי התנאים  מנהלההסכם, המזמין מבהיר בזאת, וה

ין תומצא הרשאה חשבית או המצטברים לכניסתו של הסכם זה לתוקף, הינם כי למזמ

ביצע עבודה  מנהללביצוע הסכם זה. לכן, במידה וה לשוויון חברתימשרד התקציבית מ

כלשהי הכלולה בחוזה זה, מבלי לקבל את אישורו המוקדם בכתב של המזמין, לא יהיה 

זכאי לתמורה כלשהי, אלא אם המזמין קיבל את הרשאה חשבית או תקציבית לביצוע 

 .את התקציב בפועלההסכם, וקיבל 

 

 סיום החוזה .7

יה במכרז ובכפוף ישבועיים ממועד הודעת הזכ חודשים 12חוזה זה הינו לתקופה של  7.1

. לפיכך, רשאי האשכול לסיים את ההתקשרות לאחר לעיל בהסכם זה 6.4לאמור בסעיף 

החודשים, או  12אם טרם חלפו  לשוויון חברתי גםמשרד השיסתיים התקציב שיתקבל מ

יאפשר  לשוויון חברתימשרד הת תקופת ההתקשרות אם התקציב שיתקבל מלהאריך א

 זאת.

לאחר  ,ביחס לכל הרשויות או חלקן הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהואלמזמין  7.2

 , וזאת גם במקרה בו לא הייתה הפרה של חוזה זה.יום 30מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

עד שישה חודשים מיום חתימת לעיל  7.2בס"ק ככל ויבוטל הסכם זה בנסיבות המפורטות  7.3

בגינה יחליט בשווי חודש התקשרות לכל רשות יהיה זכאי נותן השירותים לפיצוי חוזה זה, 

(. הצדדים מסכימים כי "הפיצוי המוסכם"המזמין על סיום מתן השירותים )להלן: 

שנשא בא נותן  והוא כולל כל עלותהפיצוי המוסכם מהווה פיצוי סביר בנסיבות חוזה זה, 

השירות לצורך מתן השירותים. לאחר שישה חודשים לא יהיה זכאי נותן השירותים 

 לפיצוי המוסכם, וזאת מכיוון שכיסה את העלויות שנשא בהן לצורך מתן השירותים.

המזמין כפי שיידרש ע"י  ייעוץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותי נותן השירותים 7.4

 .ויקבל עליהם תמורה
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נותן לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את  7.2סעיף ום וביטול החוזה כאמור בסי 7.5

בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט ו/או את המזמין בהתאם למקרה  השירותים

 להלן. 7.3סעיף התשלום כאמור ב

במקרה בו לא הפר  לעיל 7.2סיים וביטל המזמין חוזה זה בהתאם לזכותו כאמור בפסקה  7.6

בוצעו בפועל ש השירותיםעבור  נותן השירותיםיהיה עליו לשלם לחוזה זה,  ן השירותיםנות

 .עד לאותו מועד

חודשים, מכל סיבה שהיא,  6לתקופה העולה על  השירותים אספקת הופסקה בו במקרה 7.7

נותן ו/או מי מטעמו, יהא זכאי  נותן השירותיםאשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של 

ולבטל  םרותיישה אספקת את לחדש שלא, והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקו"פ ע, השירותים

 .זמיןחוזה זה בהודעה בכתב למ

 .מהצדדים מי"י ע זה חוזה של הפרה יהווה לא לעיל כאמור במקרה זה חוזה ביטול

לערוך חפיפה מסודרת  מנהלבמקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על ה 7.8

ע"י המזמין ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים הדרושים  עם הגורם החלופי שימונה

. למעט מסמכים ו/או כל מידע שהינו סוד מסחרי ו/או השירותיםלו לצורך המשך מתן 

 . נותן השירותיםמרשם אשר הזכויות בו שייכות ל

לא  ת מרשויות המזמין מכל סיבה שהיאלגבי רשו השירותיםעיכוב או הפסקה בביצוע  7.9

אצל יתר רשויות המזמין ו/או את הביצוע של הפרויקט, ועל  השירותיםוע יעכב את ביצ

לגבי יתר רשויות המזמין בהתאם לכל  השירותיםלהמשיך ולספק את  נותן השירותים

הוראות חוזה זה. ככל הניתן, ובלבד שההפסקה בעבודה של אותה רשות לא הייתה בלתי 

-כהמנמ"ר האשכולי בביצוע שירותי  על ההפסקה נותן השירותיםצפויה, יודיע המזמין ל

 יום מראש. 30

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא ניתן  7.10

 עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע העבודות. השירותיםלבצע את העבודות, יעוכב ביצוע 

פורטות בתכנית יחולו גם במקרה והעבודות המ 7.8למען הסר ספק, הוראות סעיף  7.11

 המאושרת לא בוצעו עקב מעשה או מחדל של מי מהרשויות המקומיות.

, וההפרה לא נותן השירותיםלמרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י  7.12

, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה נותן השירותיםיום ממועד מתן הודעה ל 15תוקנה תוך 

האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה  .נותן השירותיםלאלתר בהודעה בכתב ל

ו/או  נותן השירותיםו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ל נותן השירותיםלפירוק 

, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא נותן השירותיםהוטלו עיקולים על נכסי וזכויות 

 ידי המזמין.-, עלנותן השירותיםיום ממתן ההודעה ל 15בוטלו תוך 
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 השירותים .8

המזמין או מי של  ווכל חלק מהם כפופים לאישור נספח א'המפורטים ב השירותיםביצוע  8.1

המזמין יהא רשאי לעדכן את נספח השירותים מעת לעת, בהתאם לדרישות  .מטעמו

 שתקבלנה מרשויות המזמין.

כל כלפי  , והתחייבויות נותן השירותים הינהמזמין ולרשויות המזמיןלהשירותים ניתנים  8.2

כלפי המזמין ואו מי מרשויות המזמין זה אחד מהם, ביחד ולחוד. לפיכך הפרת חוזה 

תהווה הפרה ישירה בין נותן השירות כלפי המזמין ו/או מי מרשויות המזמין באופן ישיר, 

 ם זה.כגם אם רשויות המזמין אינן חתומות על הס

 ,הראשונה ופ"י דרישתע למזמין,להמציא  נותן השירותיםבנוסף לכל האמור לעיל, על  8.3

 יוהכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויות נותן השירותיםאשר  ,ו/או מסמכים אוריםיב

 נשוא חוזה זה.

בכל  ,כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי ,מאשר בזאת נותן השירותיםלמען הסר כל ספק,  8.4

חרים אשר ו/או גורמים איועצים , מנמ"ר האשכוליללהעסיק, בנוסף  ,מועד שימצא לנכון

שכר  לבצע בהתאם לחוזה זה. נותן השירותיםייעצו למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על 

באחריות כלשהי בגין ייעוץ  נותן השירותיםהמזמין יועצים כאמור בסעיף זה, לא יישא 

בגין כל  נותן השירותיםוהמזמין פוטר את  נותן השירותיםשקיבל המזמין שלא באמצעות 

 בקשר עם האמור בסעיף זה. טענה ו/או תביעה

וזאת בכל  ,כוח אדם איכותי ,כאמור בחוזה זה ,השירותיםימנה לביצוע  נותן השירותים 8.5

 הדרגים.

שהוצג במסגרת המכרז בלבד. הוראה זו הינה  המנמ"ראת  כמנמ"רימנה  נותן השירותים 8.6

תנאי יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תגרור ביטול ההסכם לאלתר אף ללא ההודעה 

 .קדמת על הפרת ההסכםמו

, נותן השירותיםמי מטעמו של של  השירותיםהזכות לדרוש את השעייתם מביצוע  זמיןלמ 8.7

נותן נשוא חוזה זה. הופנתה ל השירותים בלבד אינו מתאים לביצוע זמיןאשר לדעת המ

אשר השעייתו  ,לאלתר את אותו אדם יהיה עליו להשעות ,דרישה כאמור השירותים

ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות , ולהעמיד נדרשה

 "(.העובד החלופי)להלן: " זמיןע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור המ

 .נותן השירותיםהחלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון 

של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי  סיקיהא המע נותן השירותים 8.8

, יתבע את המזמין ו/או מי שירותים, בכל הנוגע לנותן השירותיםועלים מטעמו של מהפ

, יהא סיקמהרשויות המזמינות בפרויקט בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מע

בגין כל תביעה  מהרשויות המזמינותו/או מי לשפות את המזמין  נותן השירותיםעל 

 כאמור.
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מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או וכל הפועלים  נותן השירותים 8.9

 המזמין. רשויותלהתקשר ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מ

 

 פיצויים מוסכמים .9

ו', בין השעות -היעדר איוש מוקד בשעות ובימים כקבוע בחוזה זה )שישה ימים בשבוע, א' 9.1

 למקרה.₪  500 –( 15:00 – 07:30ובימי ו'  16:30 – 07:30

 למקרה.₪  1,000 –היעדר טכנאי תורן בימי שבת ובשעות שמחוץ לשעות העבודה הנ"ל  9.2

 :לכל מקרההתייצבות של טכנאי או מנהל רשת  9.3

 ₪. 100 –איחור של שעתיים  9.3.1

 ₪. 200 –איחור של ארבע שעות  9.3.2

 ₪. 500 –איחור של שמונה ויותר  9.3.3

 ₪. 500 –אי טיפול בפנייה דחופה  9.3.4

לפי ₪  10,000עד  –בעו ע"י המנמ"ר קביעדים שנמנהלי הרשת של הטכנאים ואי עמידה  9.4

 שיקול דעת המזמין.

גבוה מהתמורה המגיעה לנותן  סך כל הפיצוי המוסכם בחודש קאלנדרי לא יהיה 9.5

 השירותים.

 

 זכויות .10

אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות  נותן השירותיםכי ל ,מוסכם על הצדדים 10.1

, והבעלות שירותיםאשר הוכנו בכל הנוגע ל ,על כל סוגיהם ,מסמכיםו/או במפרטים ו/או ב

, למעט סודות מתן השירותים, וזאת לצורך זה ת ו/או תוקנה למזמין בלבדיבהם מוקנ

 .נותן השירותיםמסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים ל

 כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכלימוותר בזאת על זכות הע נותן השירותים 10.2

ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים  ייעוץהתוצרי 

 .השירותיםכפועל יוצא מביצוע  נותן השירותיםאשר נמסרו ל

 אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו. נותן השירותיםיתור כאמור לעיל, של והו 10.3

 

 אחריות/ביטוח .11

בנאמנות רות, ללא שיקולים זרים, במסי השירותיםמתחייב לבצע את  נותן השירותים 11.1

 שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו. השירותיםוברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב 

ו/או ביצוע תכניות ו/או מפרטים ו/או מסמכים אחרים  אישר המזמין ו/או מי מטעמו 11.2

הדבר , לא יפטור מתן השירותיםל , והכל בכל הנוגענותן השירותיםפעולה כלשהיא שהכין 

ואין באישור כאמור כדי להטיל על  ,מאחריותו המקצועית המלאה נותן השירותיםאת 
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אחריות כלשהי לטיב התוכניות ו/או המסמכים ו/או  והמזמין ו/או על מי מהפועלים מטעמ

 .השירותיםהמפרטים ו/או 

יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור  נותן השירותים ,למרות האמור לעיל בסעיף זה

באופן  השירותיםדרש לבצע את  ויל במקרים בהם המזמין ו/או מי מהפועלים מטעמלע

כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את  ,הודיע בכתב למזמין נותן השירותיםמסוים ו

ע"י המזמין לבצע  מנהלהבאופן שנדרש ע"י המזמין ולמרות הודעתו נדרש  השירותים

 אותו אופן מסוים אשר נדרש.ב השירותים

"( שיגרמו הוא נזקלכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: " יהיה אחראי ן השירותיםנות 11.3

, תוך לו הינו אחראי ע"פ דין ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל

נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא,  השירותיםכדי ו/או עקב ביצוע 

נותן . ולפועלים מטעמו של המזמיןמזמין למור, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הא

ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי  יהיה חייב לפצות את המזמין השירותים

נותן השירותים דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה ל-מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

להתגונן  תן השירותיםנוהודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מ

בעקבות לכל אדם או גוף שהוא אם ייגרם  –על כל נזק שייגרם  בשמם כנגד תביעה כאמור

 ם, מיד עם דרישתו/או מי מטעמו , והוא מתחייב לשפות את המזמיןאיזה מהמעשים הנ"ל

בקשר לנזק וכן על  ו/או מי מטעמו המזמין מוהראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששיל

בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי  ונשא ו/או מי מטעמו ות שהמזמיןכל ההוצא

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או ו/או מי מטעמו לגרוע מזכויות המזמין 

 סעד אחרים.

מטעמו בגין  יםהפועלמ ו/או את מימתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו  נותן השירותים 11.4

, השירותיםאחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע  י ו/או גופני()רכוש כל פגיעה או נזק

הראשונה  ם, מיד עם דרישתו/או את רשויות המזמין והוא מתחייב לשפות את המזמין

בקשר לפגיעה או נזק ו/או הרשויות המזמין המזמין  מולעשות כן, במלוא הסכום ששיל

בהם בקשר לתביעה בגין  ונשאמזמין ו/או הרשויות הכאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין 

על פי ו/או הרשויות המזמין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין 

הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע 

מין גם כאמור אשר הוגשו כנגד המזלהתגונן כנגד תביעות  נותן השירותיםמזכותו של 

 .בשמם של המזמין ו/או רשויות המזמין

לבטח את כל עובדיו בביטוחים  נותן השירותיםמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב 

 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

, במישרין ו/או לרשויות המזמין יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין נותן השירותים 11.5

אשר עליו לספק ע"פ  השירותיםשל ע"פ דין לקוי ו/או רשלני  או בעקיפין, כתוצאה מביצוע

 בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר. השירותיםשל חוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם 
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, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד נותן השירותיםהמזמין יודיע ל 11.6

נותן המזמין יאפשר ל זה.אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה  נותן השירותיםהמזמין, אשר 

לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או  השירותים

 בדרישה כאמור.

, ובשל כך נותן השירותיםידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת  11.7

 10ות סעיף ניתן כנגד המזמין פסק דין בהעדר הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הורא

 לא יישא באחריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין. נותן השירותיםרבתי ו

 כאמור בחוזה זה. נותן השירותיםהאמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות 

נותן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריותו של  11.8

חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח , לערוך ולקיים על השירותים

 נותן השירותיםמורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי 

  .בהתאם לנספח הביטוח המצורף

יום מיום חתימת ההסכם, להמציא  14, תוך מנהלה, מתחייב המזמיןללא כל דרישה מצד  11.9

הביטוח כשהוא חתום כדין בידי מבטחו. מוסכם בזה לידי המזמין את אישור עריכת 

בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר -במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

ולא  ,למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדרם נותן השירותיםהתאמתם של ביטוחי 

ן בגין אחריותו תבוא כל דרישה ו/או טענה כלפי המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמי

 .לתוכן פוליסות הביטוח של הקבלן

 

 ו/או יחסי שליחות י תחולת יחסי עובד מעבידא

א והו/או רשויות המזמין  מזמיןהעם  ובזאת, כי בהתקשרות מצהיר ומתחייב נותן השירותים .12

ו/או  המזמיןלבין ו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו צרו בינוויולא י אין וכי ,פועל כקבלן עצמאי

היה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או י, ולא זכאי נו, וכן כי איסיקמע-יחסי עובדשויות המזמין ר

 .צוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זההטבה סוציאלית ו/או פי

 

-לעיל, מתקיימים יחסי עובד נותן השירותים היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת .13

, יו ו/או מי מטעמוו/או מי מעובד נותן השירותיםלבין מזמין מזמין ו/או רשויות ההבין  סיקמע

 דלקמן:אזי מוסכם כ

פי הסכם זה מהווה את עלות המעביד להעסקת עובד -על נותן השירותיםהסכום ששולם ל 13.1

כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, גמל,  נותן השירותיםידי -לביצוע התפקיד המבוצע על

 .ומימיסי החובה ותשלומים לביטוח לא

 מייום מהמועד בו ייקבע כי  30או רשויות המזמין תוך /ו מזמיןישיב ל נותן השירותים 13.2

או רשויות המזמין את כל התשלומים /ו המזמיןעובד שכיר של  ומטעמו היה או הינ
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או רשויות המזמין במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר /ו המזמיןהעודפים שקיבל מ

 כעובד שכיר. ויתה משולמת לילמשכורת שה

 

המזמין ו/או רשויות המזמין בגין את לשפות  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב  .14

למזמין ו/או רשויות המזמין  ולכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי יחויבכל סכום בו 

פצה יוכן , ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב כעובד

או רשויות המזמין בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה /ו המזמיןאת 

כל סכום  .או הוצאה הנובעת ממנה/ו המזמין יאו במי מטעמו כעובד/ו ואו תביעה להכרה ב/ו

ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית י ,הא חייב בהשבתו כאמור לעילי נותן השירותיםעודף ש

למזמין  בו שולם ועד למועד השבתו דה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועדצמו

 .ו/או רשויות המזמין

 

נותן לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל יםזכא יוהו/או רשויות המזמין י מזמיןה .15

כאה עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערמהמזמין ו/או רשויות המזמין  השירותים

 שיפוטית.

 

מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המזמין ו/או רשויות המזמין יחסי  נותן השירותים .16

שליחות וכי אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם המזמין ו/או רשויות המזמין, אלא אם כן 

 יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .17

רשאי להעביר  שאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הואאינו ר נותן השירותים 17.1

ו/או רשויות  המזמיןאלא בהסכמת  ,או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה

 בכתב ומראש.המזמין 

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. 17.2

כולם או מקצם, אלא  השירותיםר את ביצוע אינו רשאי למסור לאח נותן השירותים 17.3

 בכתב ומראש.המזמין בהסכמת 

במקרה ויתגלו בין הצדדים סכסוכים ו/או חילוקי דעות הנובעים מהסכם זה ו/או נשואו  17.4

ו/או במקרה שלא נקבע ו/או הוסדר בהסכם זה עניין ו/או פרט כלשהו הקשור לנושא 

בורר יחיד אשר יהא  ןיט ו/או יקבע בענייהסכם זה, והצדדים לא יצליחו ליישבו, אזי יחל

שנה לפחות, אשר ימונה לכך בהסכמת הצדדים. בהעדר הסכמה לגבי  15עו"ד בעל ותק של 

זכות הבורר, ימונה הבורר, עפ"י דרישת מי מהצדדים, ע"י יו"ר לשכת עוה"ד במחוז חיפה 

ם בוררות שנה לפחות. סעיף זה מהווה הסכ 15וגם בורר זה יהא עו"ד בעל ותק של 

 כמשמעותו בחוק הבוררות. 
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הבורר לא יהיה כפוף לתקנות סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט, אך יפסוק 

 עפ"י הדין המהותי ויהיה חייב לנמק את החלטותיו, קביעותיו ופסיקותיו. 

בכפוף לאמור לעיל, לבתי המשפט בעיר חיפה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור ו/או 

 ע מהבוררות הנ"ל.הנוב

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין  17.5

 הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

ין כאילו נתקבלה יחוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענ ןלענייכל הודעה  17.6

 ד משלוח, באם נשלח בדואר רשום.ימים ממוע 3אצל הצד האחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 

 

 

 אישור

 

"( מאשר בזאת כי ביום נותן השירותיםאני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "

ת.ז. _____________, ה _______, ה" סכם זה ונספחיו_________ חתם/מו בפני על ה

התקבלו כל  נותן השירותים, כי אצל נותן השירותיםבשם ת.ז. ____________, _________, 

ועל פי כל דין  נותן השירותיםההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

 נותן השירותיםבת את וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחיי הז חוזהעל  נותן השירותיםלחתימת 

 לכל דבר ועניין.

 

                               ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 נספח א'

 השירותים

 

 :של המנמ"ר פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות א.

 :מדיניות בתחום מערכות מידע ברשותגיבוש והטמעה של  .1

ייזום, סיוע וייעוץ למנהלי הרשות המקומית בגיבוש אסטרטגיות מחשוב ומערכות  .1.1

 מידע בהתאם למדיניותה ובראייה כוללת של צורכי הרשות.

ייעוץ לתהליכי קבלת החלטת אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לניהול וניתוח הידע  .1.2

 המצטבר ברשות.

 בקרה על יישום המדיניות שגובשה. .1.3

בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים, מצב נדרש ומציאת  ניתוח צרכי הרשות .1.4

 אמצעים ותהליכים מתאימים ליישום צרכים אלה.

 עדכון והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע. .1.5

 

 תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע .2

ר ולטווח תכנון תוכניות העבודה תקופתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצ .2.1

 הארוך ובקרה על יישומן.

תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע )תקציב שוטף ותקציב  .2.2

 פיתוח(.

 

 ניהול עובדי מערכות המידע .3

 גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות. .3.1

 תכנון תוכנית ההדרכה לעובדים ויישומה. .3.2

העוסקים במתן שירות בתחום הנחייה, הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים  .3.3

מערכות המידע ברשות המקומית, בהתאם למדיניות, לנהלים ולתוכניות העבודה של 

 הרשות.

 תיאום פרויקטים בין עובדי היחידה לבין לקוחותיהם ברשות המקומית. .3.4

 העברת עובדים בהתאם לצורכי המערך. .3.5

 הערכת עובדים. .3.6

 במערך מערכות המידע. הערכת שביעות הרצון של לקוחות )פנימי וחיצוני( .3.7
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 ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע .4

 הובלת הליכי התקשרות של הרשות בתחום המחשוב ומערכות המידע. .4.1

 בחירה של ספקים ונותני שירות וניהול מו"מ עימם. .4.2

פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בנושאי חשוב, לרבות וידוא עמידת  .4.3

(, בהתאם SLAוכן ברמת ובתקני האיכות והשירות ) הקבלנים בהתחייבויותיהם

 ללו"ז ולתקציב שנקבע.

 

 ניהול מערך תשתיות המחשוב ברשות .5

 כבילה, מתגים  –אחריות על תשתית הרשת  .5.1

 אחריות לתפעול מערך השרתים ומערך הגיבויים באופן תקין ורציף .5.2

 ניהול מעקב ובקרת תקלות ושגיאות מערכת ואחריות להסדרת התקלות  .5.3

 ( לתשתית המחשוב DRלת מערך שרידות ) הפע .5.4

ניהול ובקרת מערך אבטחת המידע ברשות , קביעת מדיניות, הפעלה, מעקב ובקרה,  .5.5

 והדרכת עובדי הרשות 

 אחריות לתפעול וניהול מערך הטלפוניה הקווית ברשות  .5.6

 ממונה על מאגרי המידע ברשות  .5.7

 וב ברשות תכנון הפעלה וביצוע פרויקטים לשדרוג והחלפת מערכות מחש .5.8

ניהול ואחריות למערך רישוי התוכנה ברשות, התאמת הרישוי, תקציב, מעקב,  .5.9

 מניעת התקנות לא חוקיות 
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 :למנמ"ר זמנים לוחותו אבני דרך

 מקסימלי ז"לו אבן דרך

 ימים מרגע ההודעה על הזכייה במכרז 10עד  חתימת חוזה התקשרות

 

 ים מרגע החתימה על החוזה עד חודשי בכל רשויות האשכול מיפוי מצב קיים

הגשת תכניות עבודה לאשכול ולרשויות 

 האשכול ואישורה על ידי המזמין

 עד חודש מרגע הגשת מיפוי מצב קיים

הצגת ביצוע שלב א' בתוכנית של כלל 

רשויות האשכול, כפי שאושרה על ידי 

 המזמין

 עד שלושה חודשים מרגע אישור תכונית העבודה.

בתוכנית של כלל  הצגת ביצוע שלב ב'

רשויות האשכול, כפי שאושרה על ידי 

 המזמין

 עד שלושה חודשים מרגע אישור תכונית העבודה.

הצגת ביצוע שלב ג' בתוכנית של כלל 

רשויות האשכול, כפי שאושרה על ידי 

 המזמין

 מרגע אישור תכונית העבודה. שלושה חודשיםעד 

 שנה :סך הכל

 

 

 :ומנהלי הרשתות של שירותי הטכנאות העיקריות פירוט הביצועים והמשימות ב.

 שירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי האשכול ורשויות האשכול. .1

התקשורת בבעלות הרשויות המקומיות והאשכול לרבות, שרתים שירותי ניהול רשתות  .2

 Activeמקומיים, שרתים בענן, גיבויים, תשתיות תקשורת והגדרתם במערכות המחשוב, 

Directoryלפוניה, מרכזיות ועוד., ט 

 שעות מרגע הקריאה ועד התחלת טיפול בתקלה 24עד  –זמינות הטכנאי  .3

ובהתאם  ת תקשורת מקומית, לפי הפרוט להלןניהול  ותחזוקת מערכות המחשוב ורשתו .4

 :לחוזה השירותים 5.6לתכנית עבודה המאושרת כאמור בסעיף 

תקנות, תחזוקה שוטפת התקנה והתאמת סביבת העבודה למחשב. עמדות עבודה, ה .4.1

 ומונעת, בדיקות וניטור שוטף לביצועים.

 ניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים, תקשורת, מערכות הפעלה וחיווט.  .4.2

הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, הגבלת גישה , ניהול ותחזוקה  –אבטחת מידע  .4.3

 , בדיקת התאמות צרכי אבטחה מול ספקים שונים: מצלמות,vpnשוטפים, הגדרות 

 תוכנה ועוד. 

ניהול מערך הגיבויים השוטף של הלקוח, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, בדיקת  .4.4

 תקינות, ביצוע שחזורים על פי הצורך.
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 , מתגי תקשורת. ,firewallאל פסק, מערכת  –הגדרות ותפעול התקנים שונים  .4.5

 חומרה, תוכנה, תקשורת. -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות  .4.6

 עם ספקים שונים לתחזוקה ורכש מערכות.קשר ותאום  .4.7

 הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות. .4.8

 סיוע בהכנת תוכנית מחשוב ללקוח. .4.9

 

ניהול ותחזוקת רשתות התקשורת )מקומיות ומרוחקות( בבעלות שירותי  –מנהלי רשתות  .5

 הרשויות המקומיות והאשכול ותמיכה במשתמשי הרשת.

 משימות מרכזיות:

 פליקציות משותפות רשת:התקנה ושדרוג א .5.1

 עדכוני אנטי וירוס. .5.1.1

 התקנת תוכנות חדשות ברשת. .5.1.2

 ניהול מערך הגיבויים השוטף של הלקוח, הגדרת תזמון גיבויים, מעקב שוטף, .5.1.3

 בדיקת תקינות, ביצוע שחזורים על פי הצורך. ,בקרה על גיבוי קודמים

ותחזוקה הגדרות נדרשות למערכת אבטחה, הגבלת גישה, ניהול  – אבטחת מידע .5.2

פקים שונים: מצלמות, , בדיקת התאמות צרכי אבטחה מול סvpnשוטפים, הגדרות 

 תוכנה ועוד.

 :בענן, תקשורת, מערכות הפעלה שרתיםניהול ותחזוקה של המערכות, שרתים,  .5.3

 ניהול ותחזוקה של תשתיות התקשורת והגדרתם במערכות המחשוב. .5.4

 תחזוקת שוטפת.ניהול הרשתות והמשתמשים, כולל הגדרה ראשונית ו .5.5

 .A.D (Active Directory), STORAGEתפעול  .5.6

 .פתיחת משתמשים חדשים ושינויי סיסמאות .5.7

 .טיפול בנפילות רשת .5.8

 הורדת שרתים ייזומה. .5.9

 .DRניהול שרתים וירטואליים הכולל שרת וירטואלי  .5.10

 

 יהול שרתי הדפסה:נ .5.11

 .הגדרת מדפסות למשתמש .5.11.1

 .שחרור וטיפול בהדפסות בעייתיות .5.11.2

 ך אבטחת מידע ברשת הפנימית והחיצונית:טיפול במער .5.12

 .אנטי וירוס .5.12.1

5.12.2. Firewall פעילות אינטרנט. 

 ניהול ותמיכה ביישומי דואר אלקטרוני: .5.13

 .הגדרות משתמשים .5.13.1
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 .שירותי תמיכה .5.13.2

בהנחיית מנהל מערכות  ם נוספיםאחזקה שוטפת של מחשבי ומשתמשי .5.13.3

 מידע.

 סיוע בהכנת  מפרטים לצורך הצעות מחיר. .5.13.4

 .ן: מערכת הפעלה, חומרה, שרתים ותקשורתטיפול בתקלות כגו .5.14

 

 שירותי טכנאות מחשבים לכל מחשבי הרשויות והאשכול. – טכנאים .6

 ביצוע התקנות למחשבים חדשים לפי נוהל ו/או העברה של מערכות מחשוב. .6.1

 טיפול בתקלות מחשבים, מסכים. .6.2

 )לפי נוהל ביצוע(. תחזוקה מונעת לכלל מחשבי הארגון באופן שטף .6.3

 גדרת מדפסות למשתמשים, אספקת ציוד מתכלה.מדפסות: ה .6.4

 אחריות על מעבדת המחשבים. .6.5

 סיוע במחלקות הארגון המפוזרים בעיר לפי דרישה. .6.6

 ניוד ציוד ישן וכפוף להעברת אינוונטר. .6.7

 סיוע לטכנאי המחשבים בבתי הספר בעת הצורך. .6.8

שירותי ניהול ותחזוקת מערכות המחשוב בבעלות הרשויות המקומיות והאשכול  .6.9

 רבות:ל

 התקנה והתאמת סביבת העבודה למחשב. .6.9.1

, , מתגי תקשורת firewallאל פסק, מערכת  –הגדרות ותפעול התקנים שונים  .6.9.2

עמדות עבודה, התקנות, תחזוקה שוטפת ומונעת, בדיקות וניטור שוטף 

 לביצועים.

, ניהול OFFICE, WINDOWSביצוע תפעול והתקנות מערכות הפעלה  .6.9.3

 טרוני.ותמיכה ביישומי דואר אלק

כולל דו"ח  -חומרה, תוכנה, תקשורת  -טיפול שוטף בתקלות ואיתור תקלות  .6.9.4

שעות מרגע פנייה למוקד הטלפוני ופתיחת קריאה  24עד  –ביצוע משימות 

 .לטכנאי

 ה של בעיות איטיות ברשת/אינטרנט.בדיקה וטיפול מעמיק במקר .6.9.5

 קשר ותאום עם ספקים שונים לתחזוקה ורכש מערכות. .6.9.6

 ם וניתוח פעילויות. הגדרת אפיונים וניתוח לרכישות השונות.הגדרת צרכי .6.9.7

 סיוע בהכנת תוכנית מחשוב ללקוח. .6.9.8

העבודה כפי שאושרה על ידי הרשות  תוכניתביישום  האשכולי"ר למנמ סיוע .6.9.9

 .שהוהקמת פרויקטים חדשים בתחום הרשת על פי דרי

 .ומרכזיותותחזוקה של תשתיות טלפוניה  ניהול .6.9.10

 כולל העברת המדפסות הקיימות לפעול מול השרת. ניהול שרתי הדפסה, .6.9.11
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שעות מרגע הקריאה  24בתוך  זמינים לתיקון תקלות ומענה מיידימנהל הרשת והטכנאים יהיו  .7

 .Help Deskועד הטיפול בתקלה. הקריאות ינוהלו על ידי מוקד 

 

 :elp DeskHשל שירותי  פירוט הביצועים והמשימות העיקריות .8

צוע המסוגלים לתת תמיכה מרחוק )בעזרת הדרכה טלפונית ותוכנת מוקד מאויש באנשי מק

, וכן מוקד לזימון טכנאים השתלטות מרחוק על המחשב( לעובדי האשכול ורשויות האשכול

 .15:30-08:30, בין השעות ו-, אימים בשבוע שישה. על המוקד להיות מאויש ומנהלי רשתות

 

מנמ"ר אשכולי,  –עלי התפקידים הנ"ל מובהר בזאת, כי במקרה של תקלה דחופה, כלל ב .9

דקות מהמועד  30יתנו מענה מיידי, ולכל המאוחר בתוך  Help Deskטכנאים, מנהלי רשתות ו

בו התקבלה ההודעה על התקלה. לעניין סעיף זה "פנייה דחופה" הינה טיפול המחייב לדעת 

 שות.הרשות אינו סובל דיחוי מאחר ואופי התקלה עלול גורם נזק לא סביר לר

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 
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 נספח ב'

 תשלוםתנאי 

 

 תמורה כדלקמן: מנהלכנגד ביצוע מלוא התחייבויותיו ישלם המזמין ל .1

1.1.  

 מחיר חודשי סימון מספר תושבים ברשות

  A 5,000עד 

  B 10,000עד ו 5001-מ

  C 15,000עד ומ 10,001-מ

  D 30,000עד ו 15,001-מ

  E 60,000עד ו 30,001מ

 

 המחיר אינו כולל מע"מ. .1.2

 

יום לאחר סוף החודש בו מסר המנהל למזמין חשבונית מס עבור  30התשלום החודשי ישולם  .2

 החודש הקודם.

 

תמורה, אף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמזמין אין תקציב לתשלום ה מנהללמען הסר ספק ה .3

. לפיכך, למרות כל לשוויון חברתימשרד הלא את חלקה, והמימון להתקשרות זו הינו של 

התחייבות או הוראה הנקובה בהסכם זה ו/או בנספחיו, התמורה תשולם רק בכפוף לכך 

 .לשוויון חברתימשרד השהמזמין יקבל את הכספים הייעודים מ

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 נותן השירותים המזמין 

 

  

mailto:eshkol@wegalil.org.il


 

 ראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמורחתימתנו מאשרת כי ק

 חתימת המציע:__________  תאריך: ________________

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברדלוב ©

 שלומי -כפר ורדים  -פסוטה  -מעיליא  -מטה אשר  -מעלה יוסף  -תפן  -בית ג'ן  -מזרעה  -חורפיש  -עכו  -מעלות תרשיחא 

 www.wegalil.org, אתר: eshkol@wegalil.org.il, דוא"ל 04-9576207, טלפון 1מעלות תרשיחא רחוב בן גוריון עיריית 

 נספח ג' להסכם

 

 ערבות ביצוע

 לכבוד 

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 (אשכול"ה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית הנדון: 

 

( מרחוב _________ "הנערב"-על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן  .1

אה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם על פי מכרז )כתובת מל

לשלם לכם כל סכום שתדרשו  לרשויות המקומיות החברות באשכול למתן שירותי מחשוב 2018/50פומבי מס' 

סיס של ערבות מדד הבדשים(. שקלים חחמישים אלף : )במילים₪  50,000עד לסכום כולל של מאת הנערב 

 (."סכום הערבות"- ביום ______ )להלןהביצוע יהיה המדד האחרון הידוע 

 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 בסכום הערבות.

 

( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם  החברהידי מנכ"ל -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________________ ועד בכלל. .5

 

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת הסכמת החברה  נכ"לקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מתו .6

דלעיל ללא הגבלה  5נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  ( ימים180) מאה ושמונים הנערב, לתקופה של

 "(.בתקופה הנוספת" –במספר הארכות )להלן 
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לעיל  5בל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף ערבות זו, צריכה להתק פי-עלכל דרישה  .7

 דלעיל. 6ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8

 

ה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, ביטול או ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צור .9

 התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה.

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      
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 אישור על עריכת ביטוח

 

 ("מבוטח"ה :)להלן ________________________ של

     

 לכבוד:

 בע"מ אשכול גליל מערבי

מטה אשר, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה  תרשיחא, עיריית עכו, מועצה אזורית-עיריית מעלות

אזורית מעלה יוסף, מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית פסוטה, 

מועצה מקומית מזרעה, מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן ומועצה  מועצה מקומית מעיליא,

 .מקומית חורפיש

 תרשיחא-מעלות

 

 א.ג.נ.

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:________________ __________אנו הח"מ 

)להלן  אשכול גליל מערביאנו ערכנו לבקשת המבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  עבור 

 (."המזמין"

 

 תקופת הביטוח .1

 ___________עד תאריך ______________ מתאריך      

 

 שם המבוטח .2

 בגין אחריותו למעשיו ומחדליו של היועץ. היועץ ו/או המזמין ו/או מי מטעמו 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך כדי 

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 4,000,000ועקב ביצוע העבודות על ידי  היועץ, כאשר גבול האחריות הינו 

בהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, להסרת כל ספק מו

שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן 

 ת שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.תביעו

ביטוח כאילו המזמין  יכלל כמבוטח נוסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב ה

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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 ביטוח חבות מעבידים .4

ביטוח זה יכסה את חבות היועץ על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים 

, כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם 1980-פגומים, התש"ם

 בפרויקט זה.

וח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, קבלני ביט

 בודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.משנה ועובדיהם בביצוע ע

 בע, לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.לתו₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

מי מטעמו  במקרה ויחשב כמעבידיהם  של  הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/או

 עובדי המבוטח בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .5

ביטוח זה יכסה את אחריות היועץ כלפי צדדים שלישיים על פי כל דין בגין נזק עקב מעשה 

 היועץ. של רשלנות או מחדל, טעות או השמטה, המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו

 

ש"ח למקרה ולתקופה. המזמין ו/או כל הפועלים      4,000,000האחריות בפוליסה הינו  גבול

מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו     ייחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

 , אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.ין הוצאת דיבהביטוח זה לא יכלול כל חריג בג

 

 .אך לא יאוחר מיום תחילת הפרויקט עבור המזמין : _________תאריך רטרואקטיבי בפוליסה

 

במקרה שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במהלך תקופת הביטוח או לא יחודש   

בי העבודות נשוא אישור זה תקופת בחברתנו מכל סיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לג

חודשים החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר  6גילוי מוארכת בת 

 הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב לכל נושא ועניין כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח. 

 נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.כל זאת במקרה ולא 

 

חראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח,   המבוטח לבדו א

 תשלום השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

ו/או  מזמיןה המבטח על זכות השיבוב כלפיביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  .1

 , למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.ומי מטעמ
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ולא  זמיןהפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המ .2

 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו   .3

 יום מראש. 30א יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות לרעה, ול

 

 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא 

 יחולו בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 

 ולראיה באו על החתום    

 

 

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 

 פירוט נתוני הפוליסות

 ____________________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ____________________יסת חבות מעבידים מס'        פול

 

 ____________________פוליסת אחריות מקצועית מס'     
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