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 מסמך א'

 5/2019 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 למתן שירותי מיכון משרדי

 מערבילרשויות אשכול גליל 
 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 1,000 – עלות חוברת המכרז

 .14:00 שעהעד ה ,28/2/19יך תאר חמישי, יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 3/6/19תאריך  רביעי, יום –למתן תשובות לשאלות הבהרה  מועד אחרון

 קיבוץ כברי. .משרדי האשכול– תיבת המכרזיםמיקום 

 10/3/19 זים החל מיוםניתן להגיש הצעות בתיבת המכר

 .09:30 , בשעה21/3/19 תאריך חמישי, יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 בקיבוץ כברי, במשרדי אשכול רשויות גליל מערביותהיה  הינה פומביתים פתיחת תיבת המכרז

 ההיתהערבות . ₪ 00020, בלבד על סך הצעה הגשת עבורערבות בנקאית  - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 .30.4.19 עד ליום תוקףב

 

 הגדרות: .1

 ;גליל מערביאשכול רשויות איגוד ערים   - האשכול

מועצה התרשיחא, -לותאזורית מטה אשר, עיריית מעהמועצה העיריית עכו,   -רשויות האשכול 

מקומית המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, ה

מועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה השלומי, 

מקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, ה

יגוד , וכן כל רשות שתצטרף לאמקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה וה

, וכן איגוד ערים אשכול רשויות גליל במכרז ים/עם הזוכה זכייהבתקופת ה

 ;מערבי ואשכול גליל מערבי בע"מ

  ;קיבוץ כברי  - אשכולמשרדי ה

כאחראי לפקח על ביצוע מרשויות האשכול רשות ידי -תמנה עליי שמ - המפקח

 ;נשוא מכרז זה יםרותהשי

  במכרז זה; ים/הזוכההשירותים  ים/נותן     - נותן השירותים

במכרז זה לצורך  ים/הזוכה נותן/ים השירותיםשיתקשר עם משנה קבלן       -קבלן המשנה 

 מתן שירותים; 

 ;צילום מסמכים, סורקי מסמכים ומדפסותמכונות            - ציוד המיכון

  צילומים ו/או הדפסות; מספר  -פעימות מונה 
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מהתקנתם ואחזקתם וכל הנובע  ,מיכון המשרדילנשוא הסכם זה  שירותיםה  - השירותים

כללים, נהלים,  לרבותבאופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין 

הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל במועד חתימת 

ו שישונה מעת לעת במשך תקופת ההתקשרות, הסכם זה ובין כפי שיחול ו/א

מסמכי לבצע על פי  נותן/ים השירותיםוכן כל העבודות וההתחייבויות שעל 

, לרבות תיקון ציוד המיכון, אספקה והחלפת רשויות האשכול עבור החוזה

 .טונרים והכל כמפורט במסמכי מכרז זה ונספחיו

 .נותן/ים השירותיםותועבר לתב בכ פקחשתוכן ע"י המ עבודהתכנית   - תכנית עבודה

עצרת, חג ראשון ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני  2 - מועדאו  חג

וחגי העדות המוסלמית, הנוצרית  של פסח, שביעי של פסח, שבועות

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג.במכרז זה מובהר ש .והדרוזית

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לצרכן )כללי( מדד המחירים  - מדד המחיריםאו  המדד

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

  .15.2.19פורסם ביום יהמדד ש -המדד הקובע 

 

 כללי .2

מועצה העיריית עכו,  – רשויות מקומיות 12שיתוף פעולה בין למהווה פלטפורמה אשכול ה

אזורית המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, -אזורית מטה אשר, עיריית מעלותה

מקומית כפר המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה המעלה יוסף, 

מקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, המועצה הורדים, 

 עם זכייההבתקופת  .("רשויות האשכול")להלן:  פןמקומית תעשייתית מגדל תהמועצה וה

במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף לאשכול  ים/וכההז

 תכלל בין רשויות האשכול.

שירותים ו איגום משאביםחברתי אזורי ולקדם -הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי האשכול

 שירותיםההגברת אפקטיביות במתן ניצול היתרון לגודל ולאור עיקרון  . זאת,מוניציפאליים

  .הציבוריים

תהליך . שיתוף פעולה אזורילשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  פותמצטררשויות האשכול 

. מפרט זה בא להגדיר את היקף הפרויקט רשויות האשכולמתן שירותי מיכון משרדי לזה כולל 

נותן/ים שיסופק על ידי הסופי  שירותמינימאליים לאיכות הביצוע והולקבוע תנאים טכניים 

 . ים/הזוכה השירותים

אשכול הרשאי  , לפיו1955-)א( לחוק איגודי ערים, תשט"ו2ד17סעיף לפי הוראות הינו מכרז זה 

יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו  האשכוללערוך ולפרסם מכרז להזמנת שירותים, כדי שרשויות 

 להלן נוסח הסעיף )ההדגשות אינן במקור(: .לצורך מילוי תפקידיהן

התפקידים והסמכויות שנקבעו לאשכול בצו המקים לפי סעיף על  נוסף (א)

רשאי אשכול לערוך ולפרסם (, 2)1ד17(, או שהוענקו לו לפי סעיף 3)15
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מכרז להזמנת טובין או שירותים או לביצוע עבודות, כדי שהרשויות 

המקומיות החברות בו יוכלו להתקשר עם מי שזכה בו לצורך מילוי 

 .תפקידיהן

ף קטן )א( יחולו הוראות המכרזים החלות על האשכול, פי סעימכרז לעל  (ב)

 והיקף ההתקשרות המרבי על פי המכרז ייכלל במסמכי המכרז.

רשות מקומית החברה באשכול רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין  (ג)

שפורסם לפי סעיף קטן  או שירותים או לביצוע עבודות עם מי שזכה במכרז

הכולל על פי המכרז לא יעלה על מצטבר שרות ה)א(, ובלבד שהיקף ההתק

 ההיקף שצוין במסמכי המכרז.

 

להתקשרות ישירה בינן לבין , וזאת בהתאם םשירותיהשל  "מזמיןה"יהיו  האשכוללפיכך, רשויות 

 , וזאת בשים לב לאמור להלן במסמכי מכרז זה.הזוכה/ים במכרז נותן/ים השירותים

 

אשר  האשכולישירות לרשויות  מיכון משרדישירותי אספקת מזמין בזאת קבלת הצעות ל האשכול

, וכי על האשכולרשויות עם ישירה ההתקשרות הינה במכרז זה. יובהר, כי  ים/יתקשרו עם הזוכה

לא תשולם כל  ים/. לזוכההאשכוללרשויות השירות הישיר המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות 

  .רשויות האשכולכון משרדי ליממתן שירותי תמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין 

 

 :והיקף ההתקשרות תיאור הפרויקט .3

במכרז  ים/אשר יתקשרו עם הזוכה למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכולהעבודה הינה 

 זה.

 

היקף ההתקשרות המצטבר הכולל על פי המכרז לא המציעים כי מביא בזאת לידיעת האשכול 

ויות המירבי"(, וזאת בהתאם להוראות כום ההתקשר)להלן: "ס 2,500,000₪ סך של יעלה על 

 .1955-"ו)ג( לחוק איגודי ערים, תשט2ד17יף סע

 

 האשכולהאמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של  יובהר, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי

 . ים/לרכישות בהיקף זה או אף חלק ממנו מהזוכה האשכולאו רשויות 

 

להעביר  ים/הזוכה נותן/ים השירותיםרבי הינו הוראת חוק, על מכיוון שסכום ההתקשרות המי

תנאי זה  .מתן השירותיםבגין  האשכולהעתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות  אשכולל

להתקשר עם רשויות האשכול, והפרתו תגרור  נותן/ים השירותיםיהיה תנאי ייסודי לזכותו של 

תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא סכום  ביטול זכייתו במכרז, גם אם טרם הסתיימה

זה כמי שמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או ההתקשרות המירבי. רואים את המציעים במכרז 
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סיבה שהיא עקב ביטול הזכות להתקשר עם רשויות האשכול מסיבה של אי העברת  תביעה מכל

 חשבונית מס כאמור לעיל.

 

את הדרישה להעביר העתק חשבונית מס שתיצא  ים/כההזו נותן/ים השירותיםבנוסף, אם ייפר 

נותן/ים את דבר ההפרה, ול האשכול, ייפרסם אשכולל מתן השירותיםבגין  האשכוללמי מרשויות 

חוק איסור לשון  שללא תהיה טענה בגין פרסום מכוחו של כל דין, ובמיוחד לא מכוחו  השירותים

 .1965-הרע, תשכ"ה

 

 זוהיקף המכר שירותיםתיאור ה .4

נותן/ים עם האשכול  ויות של רשויותתקשרבהתאם לה מתן שירותי מיכון משרדיל מכרז

יספקו מכונות צילום ומדפסות על פי הדרישות  זוכה/ים במכרזה. במכרז זה ים/הזוכה השירותים

לחוזה  3-בהמצורף כנספח  ובהתאם למפרט המינימוםהמפורטות במסמכי מכרז זה ונספחיו, 

ולטפל בתקלות על  ,ים לתת שירות, לספק חלקי חילוף וטונרים/מתחייב רזהזוכה/ים במכ .הספק

נו את המדפסות ומכונות ן/יתקימכרז. בנוסף הזוכה/ים במכרז במסמכי ה פי הדרישות המפורטות

 כמפורט במסמכי המכרז.הצילום ויגדירו אותם 

 

. למען הסר 9,000,000-בכיחד רשויות האשכול כל האשכול אומד את כמות הפעימות השנתית ב

האשכול ספק, אומדן הפעימות הינה הערכה בלבד, ואינה מחייבת את האשכול ו/או את רשויות 

 .בכמות פעימות כלשהי

 

וכל האשכול יקבע בהתאם להחלטת רשויות ההתקשרות והשירותים היקף למרות האמור לעיל, 

ובהתאם  םכול רותיםישרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף ה

היקף לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. בכל מקרה, 

סכום לא יעלה על עם כלל רשויות האשכול  ים/הזוכה ההתקשרות של נותן/ים השירותים

 .ההתקשרות המרבי

 

 ההתקשרות עם הרשויות .5

 רשות מקומית ובין הז זבמכר ים/וכההז נותן/ים השירותיםההתקשרות בהסכם זה תהיה בין 

בחר להתקשר ת, אשר העתידות להצטרף לאשכולמקומיות רשויות , לרבות מרשויות האשכול

, וההתקשרות ים/הזוכה נותן/ים השירותיםעימו. רשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עם 

שויות האשכול של כל אחת מר הבלעדי הינה לפי שיקול דעתה ים/הזוכה נותן/ים השירותיםם ע

 .בנפרד

 

קבל את להתקשר עם רשות האשכול שתבחר ל ים/חייב ים/הזוכה נותן/ים השירותים

  במכרז. ם/, וזאת בהתאם להצעתום/באמצעותו השירותים
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האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם בכפוף לאמור לעיל, 

 קיום מכרז זה בלבד. להיא  ם/ו, והתחייבותים/הזוכה נותן/ים השירותים

 

 מכרז ותקופת ההתקשרותתוקף הצעת הזוכה ב .6

מיום ההודעה חודשים  (12) שנייים עשרהצעת המציע/ים הזוכה/ים במכרז תעמוד לתקופה של 

נוספת  כך שהצעת המציע/ים תעמוד לתקופה ו,זתקופה להאריך זכות  אשכול. לעל הזכיה במכרז

( 12( החודשים הראשונים וכן שניים עשר )12) שניים עשר) וספיםחודשים נ (12) שניים עשר של

להלן  ( חודשים(, ככל שיבחר בכך האשכול, יקראו24) עשרים וארבעההחודשים הנוספים )סך הכל 

התקשר עם . בכל התקופות האמורות לעיל מתחייב/ים הזוכה/ים במכרז ל("ההצעה ףקות" –

בתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם ו ת המכרזבמחיר כפי שהציע/ו במסגררשויות האשכול 

 , וזאת כשלהצעת המציע/ים יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור במסמכי המכרז.נותן השירותים

 

ת הינה לביצוע העבודועם רשויות האשכול שיבחרו בכך של הזוכה/ים במכרז תקופת ההתקשרות 

, ולרשויות קבלן הזוכהלכול רשות האשמתן צו התחלת העבודות מבמועד שנים, אשר תחלנה  3-ל

-חודשים כל 12תהינה זכות להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות האשכול 

  .תקופת ההתקשרות תהיה לחמש שנים, כך שסך כל אחת

חודשים מיום מתן  12מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לרשויות האשכול זכות לבטל את ההסכם לאחר 

 כל סיבה שהיא.צו התחלת העבודות, וזאת מ

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .7

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

 , במצטבר:הבאים

 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין. .7.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .7.2

 .רגל

)לא כולל ₪  1,000,000 מעל 2017-2015 בשניםהמציע  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה .7.3

 .הנובע מתחום מתן שירותי מיכון משרדי מע"מ(

, להוכחת בנפרד לקוח, מכל המשתתף יצרף להצעתו אישור, אלולהוכחת תנאי סף 

, ובלבד שכל 7מסמך אחר שאינו נספח , או 7נספח שבהניסיון כאמור בנוסח האישור 

 .ך שיצרף המציע להצעתויופיעו גם במסמ 7ונים המופיעים בנספח הנת

 

( שירותי מיכון משרדי לפחות 2018-2016( השנים האחרונות )3בשלוש )המציע סיפק  .7.4

פעימות בשנה, או שסיפק שירותי מיכון משרדי  2,000,000ללקוח אחד בהיקף של לפחות 



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 
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פעימות  1,000,000הוא לפחות  לשלושה לקוחות שונים שההיקף הכמותי של כל אחת מהן

 בשנה.

ינטרנטי, ומעסיק אנשי מחשוב לתמיכה מוקד תמיכה טלפוני/אמציע אשר בבעלותו  .7.5

טכנאי שטח )באזור הצפון( אשר עברו הכשרה והם מיומנים בתחזוקה,  2מרחוק, ולפחות 

 תפעול ותיקון תקלות של הציוד על פי הנדרש במכרז זה.

 

חוק )להלן: " 1976-ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ווחמציע עומד בדרישות לפי ה .7.6

 "(, כדלקמן:ייםעסקאות עם גופים ציבור

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .7.6.1

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

לפקיד שומה על הכנסותיו בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח  .7.6.2

-ערך מוסף התשל"ושמוטל עליהן מס לפי חוק מס  ולמנהל מע"מ על עסקאות

1975. 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום  1ב2-וב 2 פיםמציע עומד בדרישות סעיה .7.7

 .ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות העסקת עובדים זרים כדין ,מינימוםשכר 

 על סך, 30.4.19שיהיו בתוקף עד ליום  ההצעה קיום הבטחתת לבנקאיהמצאת ערבות  .7.8

20,000 ₪. 

 זו. להזמנה 11דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .7.9

 

  מסמכי ההצעה .8

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם  .8.1

זו, יהוו את הצעת תנאים המפורטים בהזמנה על ידי המציע, בהתאם ל וחתומיםמלאים 

"(. הצעת המציע תכלול כחלק מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעהמציע בהליך )להלן: "

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם 7, בנוסף למסמכים המצויינים בסעיף בלתי נפרד ממנה

יים ו/או ההבהרות מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינו -מסמך א'  .8.1.1

, שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים, ככל אשכולהידי - למציעים על חושלישי

 אליו מצורפים:

 הצעת המציע. – 1-נספח א .8.1.1.1

 הצעת המחיר. – 2-אנספח  .8.1.1.2

 .להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל יות/הערבות – 3-נספח א .8.1.1.3

 לעיל. 7.1נדרש בסעיף בהתאם לתעודת התאגדות של המציע  – 4-אנספח  .8.1.1.4

ל עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות עדכני שאישור  – 5-אנספח  .8.1.1.5

 החתימה במציע.



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
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לחוק עסקאות  (ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים  - 6-אנספח  .8.1.1.6

 .גופים ציבורייםעם 

עסקאות עם  לחוק 1ב2-ו ב2תצהיר כנדרש בסעיף  - 8-א-ו 7-אים נספח .8.1.1.7

 .ציבורייםגופים 

 2017-2015 בשנים םיישנת יםאישור רואה חשבון על מחזור - 9-אנספח  .8.1.1.8

 .לא כולל מע"מ()₪  1,000,000מצטבר של בסך 

אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק  - 10-אנספח  .8.1.1.9

הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או חי והוא אינו נמצא בהקפאת 

 לעיל. 7.2ו פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף פירוק ו/א

שויות מקומיות על התקשרות והיקפה עם ר מראישו – 11-אנספח  .8.1.1.10

 .המציע

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות. - 12-אנספח  .8.1.1.11

 בדבר קרבה משפחתית.הצהרה  – 13-אנספח  .8.1.1.12

 .במכרזתשלום דמי ההשתתפות קבלה על  .8.1.1.13

 אליו מצורפים: חתום על ידי מורשי חתימה חוזה – 'ב מסמך .8.1.2

שתוצא על  לןבקוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הנ - 1-ב נספח .8.1.2.1

 ידי בנק בישראל.

 .העדר תביעות - 2-ב נספח .8.1.2.2

 .מפרט דרישות לביצוע - 3-ב נספח .8.1.2.3

. תשומת לב קבלןנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי ה - 4-ב נספח .8.1.2.4

עמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן י אשכולשההמציעים מופנית לכך 

לבדוק את  מציעעל הואי עמידה בהן תיחשב להפרת התחייבויות המציע. 

נוסח אישורי המבטח )לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד 

 ודא כי הוא מסוגל להמציאם במלואם.קודם להגשת הצעתו ולו

במסגרת יועלו אך ורק ביחס לדרישות הביטוח הסתייגויות ו/או הערות 

 הגשת ההצעה.פניה לקבלת הבהרות לפני 

 

ויים בתנאי הזמנה זו או הבהרות ו/או לערוך שינ/היה רשאי להוציא עדכונים וי אשכולה .8.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי  וובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.
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 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
9 

 

 

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או  אשכולה .8.3

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או  עדילדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבל

 .בגין השימוש בזכותו זו אשכולזכות כלפי ה

 
 צעה.מסמכים שלא נכללו בה יםהשלמהמציעים ללבקש רשאי, לפי שיקול דעתו, אשכול  .8.4

 

 שאלות הבהרה .9

דואר  כתובת, ל00:14בשעה  28/2/19 ליום עד אשכוללניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב  .9.1

. על הפונים לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס' tal@wegalil.org.ilאלקטרוני 

ואת שמו של  המכרזיש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר . 2שלוחה  04-9576207

  /196/3תשובות יינתנו עד ליום  .הפונה

 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .9.2

יטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד בהלדרישות 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו 

)לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 

בכתב כאמור לעיל, והמידע שיימסר במסגרת  אשכולהופנו ללשאלות שתשובות והבהרות  .9.3

 .ויפורסמו באתר האשכול רכש את מסמכי המכרזמפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי ש

 אשכוליחייבו את ה אשכולאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

פו על ידי והם יצורת המציע והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצע

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .10

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

לא יוחזרו מכל סיבה  שקלים חדשים(, אשר ףאל)₪  1,000 במכרז בסך כולל שלהשתתפות 

 שהיא. 

 

ר רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. בנוסף, לם עבויתן לשנ

ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק על ההעברה 

האישור  בו יפורטו פרטי המשלם, מספר חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על שולח

 את הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז. לוודא קבלתו במשרדי האשכול.
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 ,אשכולבמשרדי ה 13/2/19החל מיום  ותאפשריקבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי ההשתתפות 

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז. תשלום דמי ההשתתפות כאמור. בלבד בימי קבלת קהל

 

 אשכול.הניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר 

 

  :הצעת המחיר .11

 לכל פרק במכרז. (מחירת ההצע) 2-אנספח  תינתן במסגרת ת המחירעהצ .11.1

 

ממרכיבי על חלק  רקלא ניתן להגיש הצעה . חלקי ההצעה כלאת מובהר כי יש למלא  .11.2

 ., והצעה כאמור תפסלבטבלההעבודות המפורטים 

 

 מע"מ. אינם כולליםוהצעת המציעים  .11.3

 

וג שהוא בין הרגילות, מכל מין וסההוצאות, בין המיוחדות ועל המציע לכלול בהצעתו את  .11.4

הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי 

רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור 

 בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

 

יופיע בהצעה באופן  אל 2-והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח איובהר כי במידה  .11.5

 .לפסול את ההצעה על הסף אשכולברור וחד משמעי, רשאי ה

 

 :ערבות לקיום ההצעה .12

 אשכולהובלתי מותנית לטובת המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה  .12.1

בסך של  בסכום( 3-להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח א

 היה רשאי לדרוש מהמציעיםי אשכולה 30/4/19ליום  עדף וקבתהיה הערבות ת. ₪ 20,000

 להאריך את משך תוקפה של הערבות.

להבטחת  הת שהוגשעלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבו אשכולמובהר בזאת כי ה

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת ה לעקיום ההצעה. לפיכך, 

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

 .3-למסמך א 1 את הנוסח המצורף כנספח במדויק ותואם

 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט  .12.2

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע שהצעתו מציעבהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע כאמור במלואן הזמנה זו ובחייבויות המפורטות בתתקבל לא ימלא את ההת



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
11 

 

 

רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך  אשכולהיה היובמועדן, 

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או  ו, על נזקים שנגרמו לאשכולקבל הימראש ש

על  אשכולפה אחרת הנתונה לבמהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרו

 .דין ו/או על פי מסמכי ההליך פי כל

לחלט את  ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי אשכולהמבלי לגרוע מהאמור,  .12.3

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

 המפורטות להלן: 

 סיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכ .12.3.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  אשכולהמציע מסר ל .12.3.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .12.3.3

, הזמנהמסמכי ההמציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות ב .12.3.4

 .ולאשכאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, שהן תנכולן ו/או חלקן

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

 מסמכי ההליך.

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  ו, על פי שיקול דעתאשכולקבע ה .12.4

 רשאי לפסול את אותה הצעה. אשכולהיה הי –לעיל 

 

 ההצעותהגשת  .13

 ם המפורטים בהזמנה זו.המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאי .13.1

 

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת  .13.2

להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות  רשאי לבקש מהמציעים אשכולההצעות. ה

היה ילהבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, 

הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם חלט את רשאי ל אשכולה

 נקבע הזוכה בהליך.

 

. מסמכי עותקים רבעהאב, למעט הצעת המחיר אשר תוגש ההצעה תוגש בעותק אחד .13.3

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

 המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת: 

על המעטפה יירשם עותקים.  בארבעהאשר תוגש  ,הצעת המחירחת ובה מעטפה א .13.3.1

 "הצעת מחיר".

המחיר. על המעטפה  הצעת למעטהחתומים מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך  .13.3.2

 יירשם "מסמכי ההצעה".
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אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא  שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד. 

 ות הסגורות יש להכניס לתיבת המכרזים המיועדת הנמצאתות הראשיאת המעטפ

 .משרדי האשכולב

 

 .0009:עד השעה  21/3/19 מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  הצעה שתוגש לאחר מועד זה,

 ולח.לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השגאותה ובלי ל

 

, מיד לאחר המועד האחרון להגשת האשכולמשרדי בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח 

, הנמצאים משרדי האשכולב 09:30בשעה  21/3/19 חמישי, ביום –ההצעות למכרז 

 וכל אדם רשאי להיות נוכח בה. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, .קיבוץ כברי

 במועד זה יפתחו ההצעות פרט להצעות המחיר!זאת, כי מובהר ב

 

שיפורסמו באתר האשכול, ו/או שישלחו כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים  .13.4

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(, 

 –סמך סוף כל מתיתם, ובאו מפרט, יסומנו בראשי תיבות בתח , כתב כמויותמחירים

( אשר תיחתם על ידי 3-, למעט הערבות )נספח אבדיו כחול חתימה מלאה וחותמת המציע

 .הבנק

 

 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו כלעל המציע למלא את  .13.5

 

רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל  אשכולה .13.6

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

 ות.מתן ארכה להגשת הצע

 

 אשכולמציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .13.7

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

 קול דעתו הבלעדי.לשלב ביניהן, והכל לפי שי

 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .13.8

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. 
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פחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נס .13.9

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

גבי תנאי הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי ל

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

הבלעדי של  ועלולה להיפסל על פי שיקול דעת –או הצעה שלא תוגש במועד אחרת ו/

 .אשכולה

 

  ות/הזוכה ות/עהבחירת ההצ .14

המציעים בתנאי הסף,  שלתיבחנה עמידתם לאחר פתיחת תיבת המכרזים , בשלב הראשון .14.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז.

, על סמך שיקלול מרכיב ולפי הצעותיהםמרכיב האיכות ידורגו ההצעות לפי  ,השנישלב ב .14.2

 .70%ומרכיב המחיר  30% –האיכות 

פי הרכיבים -עלמהציון שתקבל כל הצעה, וזאת  30%האיכות מהווה יב מרכ .14.2.1

  :כמפורט להלן

המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול )גם  האשכול יפנה לממליצי

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות -אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

איכות וטיב ההשירות  דעת על המציע. חוות דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון

 שניתן על ידי המציע. 

ת כל המידע הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות. ככל שלא ניתן יהא לקבל א

דירוג המציע מאת הממליץ יהא רשאי האשכול לפנות לממליץ  הנדרש לשם

 אחר.

האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך 

 ניקוד סעיף זה.

 

ציון  פרמטר מס'

 מקסימאלי

 ציון להצעה

עות רצון ביחס לטיב השירות שניתן ישב .1

  באופן כללי ע"י המציע

20%  

  20% זמינות מוקד השירות למענה לתקלות .2

  20% שביעות רצון מעובדי המציע. .3

ציוד המשרדי שביעות רצון מאיכות ה .4

 המציע. המסופק ע"י

20%  

  20% רצון מפתרון תקלות עותשבי .5

   ציון כולל 
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יהיה הניקוד  30%-הכולל שתקבל כל הצעה כאמור בטבלה לעיל מוכפל ב הציון .14.2.2

 שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות.

מגורמים להם ניתנו כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות  בזאת מובהר .14.2.3

ות להן סיפק המציע את השירותים נשוא וירששתי  הפחות)ולכל השירותים 

טיב והצעתו תיפסל על הסף. , לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי ההמכרז(

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,  הפרמטריםניקוד  בעת

ת עבודות, סדר, עמידה בחוזה יכו, אשירותיות, ליקוייםאמינות, תיקון 

, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת עדכונםובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או 

 רשאית המכרזים וועדתחשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, 

 .לעיל הרשומים השיקולים על נוספים שיקולים לשקול

נקודות  0ם גם וימסלהעניק בפרמטר  אשכולה רשאי ההצעות דירוג במסגרת

 להצעה.

 

 

ע, בעלי השליטה בו, מנהליו , כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המצייובהר .14.2.4

ובעליו. כמו כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן המציע, 

מנת לקבל מידע אודות -ולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

ידו. בעת השתתפות המציע -וצעו עלטיב מתן השירותים ו/או העבודות שב

ות למזמינים ולקבל כל מידע אודות במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנ

 ידו.-השירותים אשר בוצעו על

ועדת המכרזים להביא במסגרת האשכול/ רשאי  בחינת ההצעותבמסגרת  .14.2.5

אשכול ו/או רשויות ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו ל ושיקולי

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו  ולהאשכ

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 

מפורט לבהתאם  מניקוד ההצעות, אשר יחושב 70%יהווה הצעות המחיר  מרכיב .14.2.6

 :להלן

 
 :מדפסת אישית שחור לבןעבור המחיר  ניקוד .14.2.6.1

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;60%-כפל בש"ל יופעימה מחיר 

 ;20%-המינימום השנתי יוכפל ב

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב
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 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא: .ב

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך 

של ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל 

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 10%-ב

 

 :מדפסת אישית צבעוניתעבור ר חיהמניקוד  .14.2.6.2

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;40%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב

 ;20%-המינימום השנתי יוכפל ב

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא: .ב

משוערך יחולק במחיר ההמחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת 

עה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל של ההצ

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 10%-ב

 

 

 

 :מדפסת שולחנית משולבת  שחור/לבןהמחיר עבור  ניקוד .14.2.6.3

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;60%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%-המינימום השנתי יוכפל ב

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא: .ב

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך 

של ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל 

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 20%-ב

 

 :מדפסת שולחנית משולבת + צבעניקוד המחיר עבור  .14.2.6.4

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;40%-יוכפל ב מחיר פעימה ש"ל

 ;20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב

 ;20%-המינימום השנתי יוכפל ב

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא: .ב
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המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך 

רך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל של ההצעה של המחיר המשוע

 ד ההצעה לפרק זה.= ניקו 20%-ב

 

 :A3-A6מרכז הדפסה קטן ניקוד המחיר עבור  .14.2.6.5

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;40%-מחיר פעימה ש"ל יוכפל ב

 ;20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב

 ;20%-המינימום השנתי יוכפל ב

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב

 המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא:המחיר  .ב

ולק במחיר המשוערך ההצעה הנבדקת יח המחיר המשוערך של

של ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל 

 = ניקוד ההצעה לפרק זה. 20%-ב

 

 :A3-A6מרכז הדפסה גדול ניקוד המחיר עבור  .14.2.6.6

 תחילה ישוערך המחיר כדלקמן: .א

 ;40%-במחיר פעימה ש"ל יוכפל 

 ;20%-מחיר פעימה בצבע יוכפל ב

 ;20%-וכפל בהמינימום השנתי י

 ;20%-המחיר לפעימה להשלמה יופכל ב

 המחיר המשוערך יסוכם וינוקד באופן הבא: .ב

המחיר המשוערך של ההצעה הנבדקת יחולק במחיר המשוערך 

של ההצעה של המחיר המשוערך הזול ביותר, והתוצאה תוכפל 

 לפרק זה. = ניקוד ההצעה 20%-ב

 
 

, 14.2.6.2, 14.2.6.1 בסעיפיםהניקוד שיתקבל מחיבור הניקוד שיתקבל  סכום .14.2.7

יהיה הניקוד שינתן לרכיב  70%-יוכפל ב  14.2.6.6-ו 14.6.2.5, 14.2.6.4, 14.2.6.3

 המחיר בהצעה.

רכיב המחיר כאמור מו 14.2.2ברכיב האיכות כאמור בסעיף  הניקודסיכום  .14.2.8

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה. 14.2.7בסעיף 

ן ת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתיהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמ אשכולה .14.2.9

הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, 

רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.
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פי -מהאמור לעיל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים עלמבלי לגרוע  .14.2.10

צעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר שיקול דעתו כי ה

מונע את הערכת  אשכולבאופן שלדעת ה ז ודרישותיו,התייחסות לתנאי המכר

הצעתו של  ועדת המכרזים לפסול את /אשכולההצעה כראוי, תהיה בסמכות ה

הבלעדי מבלי שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת  פי שיקול דעתו-המציע על

 ין.פי ד-לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על בכפוף

 

ת הניקוד לבעלכל רשות מרשויות האשכול יקבע זוכה אחד, אשר הצעתו תהיה  .14.2.11

קבל את תאשר הצעתו זוכה שני בנוסף יקבע גם  ביותר עבור אותה רשות. הגבוה

 סיוםלידי החליטה להביא האשכול במידה ורשות  .הניקוד השני הטוב ביותר

, היא תהיה זכאית להתקשר עם הזוכה את ההתקשרות עם הזוכה הראשון

 השני.

 

 ים/הזוכה ים/התקשרות עם המציע .15

, וכן יודיע על בהליך ות/הזוכה ות/כהצעה ו/נבחרה ם/שהצעתו ים/ודיע למציעי אשכולה .15.1

הזוכה או הזוכים במכרז ידרשו להפקיד בידי האשכול  המכרז לרשויות האשכול. תוצאות

, לקיום התחייבויות אשכולמית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת האוטונוערבות 

 הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה. בסכום, ים/המציע

ת יו"ערבו)להלן:  הקובעהידוע במועד המחירים לצרכן למדד  צמוד ההערבויות יהיסכום 

עד ף היה בתוקי האשכולת יועל ידי בנק בישראל. ערבו אווצית יו. הערבו(האשכול"

 תיוהערבו . נוסחשנתיים ממועד החלטת ועדת המכרזים על זהות הזוכה או הזוכים

 .המצורף להזמנה זו 3-ביהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך  ןותנאיה

( אשר תבחר להתקשר עם "הרשות המקומית"מרשויות האשכול )להלן:  מקומיותרשות  .15.2

את המועד שנקבע לחתימה  רהשבח נותן השירותיםתודיע ל יםהזוכ נותני השירותיםמי מ

שיעלה  רשות המקומיתקבע התאו כל מועד אחר ש ימים 10על ההסכם בהודעה מראש של 

את המסמכים  רשות המקומיתהנ"ל להמציא ל . עד לאותו מועד יידרש המציעימים 10על 

 :אשכולהבאים ולקבל אישור ה

, לקיום יתרשות המקומאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הערבות  .15.2.1

כשסכום זה צמוד למדד  ,₪ 35,000סכום של ב השיהי בסכוםהתחייבויות המציע, 

. הערבות ("המקומיתרשות "ערבות ה)להלן:  במועד הקובעהמחירים לצרכן 

עד לחצי שנה לאחר תום תוצא על ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף 

מך ם לנוסח המובא במסותנאיה יהיו בהתא הערבות . נוסחהתקשרותתקופת ה

 המצורף להזמנה זו.  3-ב

להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח  4-באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  .15.2.2

 בישראל.
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 .רשות המקומיתמך אחר שיידרש על ידי הכל מס .15.2.3

רשאי לחלט את  אשכולהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .15.3

לשיקול  ם ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאםהערבות שניתנה להבטחת קיו

על פי כל  אשכולהבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות ל ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר  אשכולהיה היין ו/או הסכם. במקרה כזה, ד

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 ופיקוח על ביצועו המכרזלאשכול עבור ניהול  מו/ישלם ים/הזוכה השירותיםנותן/ים  .15.4

"תמורת )להלן:  מכרז זהמרשויות האשכול  ו/שיקבל מהתמורה 3%של  בשיעור תשלום

יום מיום שהקבלן הזוכה יקבל  30בתוך  לאשכול תשולם ת האשכולתמור. ("האשכול

 .תשלום מרשות האשכול לה ניתן השירות

 

 הזוכה עיון בהצעה .16

לאחר  ,פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז לרבותבמסמכי המכרז עיון  .16.1

נפסלה ו/או מציע שלא זכה,  וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה ים/קביעת המציע

 באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה.תאפשר ת

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .16.2

ו/או אחר  במסגרת ייעוץ משפטי, ככל שיוזמנו מכרזיםדת הלוועיועץ  חוו"ד .16.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת 

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2

 פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי-לחסיון ע כל מסמך עליו יש .16.2.3

 יוותר חסוי.

אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון מציע  .16.3

לצורך סעיף זה משמעה  -בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן ידי המציע במכרז זה, ככל -כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי.

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  ו נושאאינ אשכולה .16.4

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

ציעים יישאו בכל הוצאות המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המ

פוי מאת החברה ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שי

 בגין הוצאות אלו.
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 תנאים נוספים .17

 חתםו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז וכל עוד לא נרשאי לבטל את ההזמנה  אשכולה .17.1

ביצועו של מכרז זה עשוי מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי . הסכם עם מי מרשויות האשכול

או /ו האוצרו/או משרד  הפניםמשרד אישורים שונים לרבות אישור כפוף לקבלת  להיות

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

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

במכרז ו/או  ים/האו לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוככאמור לעיל  זבמכר ים/ההזוכ

. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים שירותיםה מתןילת לדחייה במועד תח

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה 

 .באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולכנגד ה

לקבל אישורים והיתרים ולהמציא נותן השירותים באמור כדי לגרוע מחובתו של ן אי .17.2

נותן ים ומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של אישור

 במקרה של עיכובים בקבלתם. השירותים

מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ אשכולה .17.3

כל טענה ו/או  ים/מבלי שתעמוד למציע אשכולהבלעדי של ה ול דעתושיקו ולהחלטת

 .בגין שימוש בזכות זו אשכולדרישה כנגד ה

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  אשכולה .17.4

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

 שהוצע על ידו.

יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  לאשכוה .17.5

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  .17.6

 ההליך.

תנים י, הם נאשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .17.7

עד למועד  אשכוללמציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

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.

ורה לכל האמור במסמכי צעה מהווה הסכמה מלאה וגמחתימתו של המציע והגשת הה .17.8

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

חשיבות או  ו,, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתמכרזויתר מסמכי ה

מידה בהסכם ב רשויות האשכולעם משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

ו/או רשויות  ומטעמ ו/או מי אשכולהוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  צעתו תזכהשה

  .בעתיד –כולן או מקצתן  –האשכול 
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ו/או בהליכי  אשכולנפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .17.9

כה א זשל ציעמכרז, יהיה זכאי המב ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות אשכולאת הכתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור כנת השהוציא בגין ההישירות 

לכל פיצוי אחר בגין ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו הנ"ל  ציעלא יהיה זכאי המ

תוצאה מהפגם בתהליכי נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כהפסדים ו/או אובדן רווח ו/או 

 אשכולהלא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  ציעהמכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמ

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  שמ"קבע בי .17.10

אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב  ציעולא מ ציעזה זכה במכרז המהאחרים וכתוצאה מפגם 

החוזה שנחתם עימו  ע"פ, להפסיק עבודתו אשכולדית עם הודעת הי, מציע שזכההמ

את התמורה עבור העבודה  ציעשלם למת רשות אשכול. בכל שלב שהוא במסגרת המכרז

יעות או טענות לא תהיינה כל תב ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהשביצע עד למועד 

 .ןמי מטעמו/או רשויות האשכול ו/או ו/או  אשכולשהוא כלפי האחרות מכל סוג 

אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  אשכולה .17.11

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

 המתאימה ביותר.

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית –רון  יעל

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
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 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו.

 

_________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 

 אישור

 

שר בזאת כי ביום _________ _____________ )להלן: "המציע"( מאאני הח"מ ________ עו"ד של 

בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע  חתם/מו

התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

 המציע לכל דבר ועניין. תימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת אתלחתימת המציע על הצהרה זו וכי ח

 

  

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 

 5/2019מכרז פומבי מהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 קבלןהצעת ה
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 1-מסמך א

 5/2019פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 קבלןהצעת ה

 

 ________________________: קבלןשם ה

 תאריך: ____________

 דלכבו

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 

 א.ג.נ.,

 5/2019מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות    הנדון:

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים רשויות מתן שירותי מיכון משרדי ל

 

נספחיה, מסמכיה והצעות, על כל  להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה  .1

נספחיה מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על ההצעהי "מסמכ –הנקראים ביחד 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

מכים , עיינו במסיםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותאנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

למתן והעתידים כולם יחד להוות את החוזה  להציע הצעותהאחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה 

רשויות האשכול, הדרכים בהן, אנו מכירים את . כמו כן האשכולן משרדי לרשויות שירותי מיכו

 .המיכון המשרדי ברשויותאת והאזורים השונים ברשויות, את הדרכים לרשויות, 

 המיכון המשרדי ברושיות האשכולעל פרטיהם וכי  ההצעההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם מתן השירותים ל הוצאות וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים ע

הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של  .לכך ביססנו את הצעתנו

ואנו מוותרים בזה מראש  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהידיעה כשלהי של תנאי -או אי הבנה-אי

 על טענות כאלו.

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם  יםהאמורתים תת את השירוהננו מתחייבים ל .4

 יםהאמור תת את השירותיםוהננו מקבלים על עצמנו ל המחיר בהצעתיחד, לפי המחירים שהצענו 

 .ההצעהבמסמכי  רשויות האשכול כאמורהגמור של  ןלשביעות רצונ

אולם ידוע לנו כי  אינן חייבות להתקשר איתנו,רשויות האשכול הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .5

, לרבות רשויות שיצטרפו לאשכול כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד יהינה כלפהצעתנו 

 .בעתיד

מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו שנים  נתייםלשהינה הצעתנו זו  .6

 .תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימנו בהתאם להצעתנו זו

מי מרשויות האשכול  ( ימים מיום הודעתעשרה) 10תוך  כיהננו מתחייבים  ו תתקבל,אם הצעתנ .7

שלא יפחת מעשרה רשות האשכול י , או תוך זמן אחר שייקבע על ידאשר יבקשו להתקשר עימנו
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חתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים נבוא ונ אנו, ימים

 .הבמעמד חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות הידיפקיד בנחלק מהחוזה, ו

 ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז .8

בחוזה למתן  התקשרנו עם מי מרשויות האשכולוזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

 .שירותי מיכון משרדי

רשויות האשכול מיד עם חתימת הסכם תן שירותי מיכון משרדי למבאנו מצהירים בזאת כי נתחיל  .9

 .שתתקשר עימנו מרשויות האשכולאיזו עם 

הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש אנו מאשרים ומתחייבים כי אם  .10

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו 

או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם /ו

 ובים בביצוען או הפסקתן.ה של עיכובכל מקר מתן השירותיםהתחלנו ב

, כולן או כלפינו הן והתחייבויותיהןלהסב את זכויותילהמחות ו/או  ותרשאירשויות האשכול  .11

)להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד  שכולרשויות הא , לתאגיד בשליטתמקצתן

ן באמור כדי אי .שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות

בכתב  מןעל עצ ןלא קיבלשרשויות האשכול להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי 

 כאמור.

לרשויות  רשאי לשוב ולהמחותן יהיהייבויות כאמור חו זכויות והתחהומ תאגיד עירוני אליו

 .האשכול

ורות לנו לגרום לכך הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי לה

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

י החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פ

 14וך שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בת

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות 

 הבנקאית.

שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול,  .12

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין ופה הנקובהלתק

נאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת כבטחון לקיום הצעתנו על כל ת .13

 .לתנאים הכללים 12בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בסעיף לפקודתכם ערבות בנקאית ערוכה 

תקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על לא ת צעתנואם ה

להגשת ההצעות. אם הצעתנו יום מהמועד האחרון  120דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

נמציא לכם ערבות מועד חתימת החוזה, לאחר שסמוך לתתקבל, אתם תשחררו את הערבות ב

 בנקאית מתאימה.

ך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. זו מוגשת אאנו מצהירים שהצעה  .14

כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים 
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אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז 

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.ו אאו בהצעה ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה 

רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז זה, כי  אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .15

, ולא יהיו לנו כל טענות ו/או מתן השירותיםורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימנו ל
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חלקן, ל אם רשויות האשכול, כולן או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכו

 .נשוא מכרז זה מתן השירותיםלא יתקשרו עימנו בחוזה ל

שיעור של השווה לסכום  ןביצועופיקוח על מכרז זה לאשכול עבור ניהול במידה ונזכה אנו נשלם  .16

אשר תשולם בתוך מכרז זהתתקשר איתנו לפי ששנקבל ממי מרשויות האשכול תמורה כל מ 3%

 .מרשויות האשכולם קבלת כל תמורה מכל רשות יום מיו 30

 

 אנו מצהירים: .17

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב .17.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  .17.2

 ההצעה.מסמכי ם על המונעות בעדנו לחתו

ההזמנה להציע נשוא  מתן השירותיםיש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לכי  .17.3

 .הצעות

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .17.4

 על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. נמצא ברשותנו אישורכי  .17.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .17.6

 ,מתן השירותיםל מיםמתאי רישיונותבעלי קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו  לככי  .17.7

 לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה. וכירשויות הומחייבים קבלת אישור 

עד  08:00מוקד תמיכה טלפוני/אינטרנטי אשר פועל משעה ו נבבעלותאנו מצהירים כי  .17.8

 בכל עת; לפחות עובד אחדובו  17:00שעה 

טכנאי שטח באזור הצפון אשר עברו הכשרה והם מיומנים  2לפחות אנו מעסיקים  .17.9

מצורפים בזאת  –וד על פי הנדרש במכרז זה בתחזוקה, תפעול ותיקון תקלות של הצי

 קו"ח של הטכנאים.

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.אנ .18

ערך מוסף, בשיעור נם כוללים מס ערך מוסף וכי מס כי המחירים הנקובים בהצעתנו אי ידוע לנו .19

 במועד התשלום.הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם 

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  .20

או הפרה של הוראה כלשהי  מילוי-או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .21

מהיום האחרון להגשת  חודשים 6צעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של ה .22

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. ההצעות

 

 

________________     _____________               _____ 
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 המציע                                 תאריך         

 (מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________    :מציעשם ה 

 

  _____________________ *:שמות מורשי החתימה

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

 

 

 עמצייש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

 . [4]נספח  בחתימתם
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 2-מסמך א

 

 הצעת מחיר

  5/2019פומבי  מכרזל
 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויותל

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 

 (עותקים בארבעה - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 

 הספקים יספקו מכונות צילום ומדפסות על פי הדרישות ובהתאם למפרט המינימום .1

חילוף וטונרים ולטפל בתקלות על פי הדרישות בים לתת שירות, לספק חלקי הספקים מתחיי

 המפורטות

2.  

, כולל חיבור לכל הספקים יתקינו את המדפסות ומכונות הצילום ויגדירו אותם לפי הצורך

 המחשבים הרלוונטיים.

 

פעימה על פי הטבלה -מודלים של חיוב התשלומים בגין השירותים הנדרשים יתבססו על פי .3

מחיר פעימת הצילום כולל שירות, חלפים,  שכירות או רכישת מכונות.א תשלום לל ,ורפתהמצ

 3'בוכן כל המפורט בנספח  טיפול טכנאי, תיקון תקלות, אספקת טונר

 

  :חור לבןשמדפסת אישית  .3.1

 ₪;___ __יר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' __מח .3.1.1

מחיר משלמים  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.1.2

 :השלמה

 __;______ -שנתי שחור/לבן פעימות מינימום  .3.1.2.1

 ₪;____ ___ -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.1.2.2

 ₪;__ _____ -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.1.3

מחיר חד פעמי עבור  -קוד אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה-אבטחת מידע .3.1.4

 ₪;___ ____ - התקנה

 ₪;__ _____ -יר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס מח -ס פקסטיכר .3.1.5
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 :מדפסת אישית צבע .3.2

 ₪;__ ____' __מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול א .3.2.1

 ₪;  ______מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' _ .3.2.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.2.3

 :השלמה

 _;_______ - יחד + צבע חור לבןשנתי ש פעימות מינימום .3.2.3.1

 ₪;_ ______ -ה עבור ההשלמה מחיר פעימ .3.2.3.2

 ₪;___ ____ -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.2.4

מחיר חד פעמי עבור  -ההדפסהקוד אישי/כרטיס עובד לשליפת -אבטחת מידע .3.2.5

 ___ ₪;____  -התקנה 

 ₪;___ ____ -יס פקס עבור הוספת כרטיר חד פעמי מח -כרטיס פקס .3.2.6

 

 :מדפסת שולחנית משולבת שחור/לבן .3.3

 ₪;_ ____א' ___מחיר פעימה שחור לבן על פי מסלול  .3.3.1

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.3.2

 :השלמה

 ___;______ -שנתי שחור לבן פעימות מינימום  .3.3.2.1

 ₪;___ _____ -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.3.2.2

 ₪;_ _____ -מחיר חד פעמי עבור התקנתם  -שדכן, מחורר, מקפלת -םפינישרי .3.3.3

מי עבור מחיר חד פע -קוד אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה-אבטחת מידע .3.3.4

 ₪;_ _______ -התקנה 

 ₪;__ _____ -יר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס מח -כרטיס פקס .3.3.5

 
 

 :מדפסת שולחנית משולבת + צבע .3.4

 ₪;___ __י מסלול א' __פעימה שחור לבן על פיר מח .3.4.1

 ₪;___ __מחיר פעימה בצבע על פי מסלול א' ___ .3.4.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.4.3

 :השלמה

 _;_______ - יחד שנתי שחור לבן + צבעפעימות מינימום  .3.4.3.1

 ₪;___ ____ -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.4.3.2

 ₪;__ _____ -פעמי עבור התקנתם ר חד מחי -, מחורר, מקפלתשדכן -פינישרים .3.4.4
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מחיר חד פעמי עבור  -ההדפסהקוד אישי/כרטיס עובד לשליפת -אבטחת מידע .3.4.5

 ₪; _______ -התקנה 

 ₪;_____ __ -יר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס מח -כרטיס פקס .3.4.6

 
 

 :A3-A6מרכז הדפסה קטן  .3.5

 ₪;__ _____ -יר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' מח .3.5.1

 ₪;__ _____ -על פי מסלול א' מה בצבע מחיר פעי .3.5.2

משלמים מחיר  להלן, השנתי הנדרשהפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.5.3

 :השלמה

 ____;___ -יחדשנתי שחור לבן + צבע  פעימותמינימום  .3.5.3.1

 ₪;__ _____ -עבור ההשלמה  מחיר פעימה .3.5.3.2

 ₪; _______ -פעמי עבור התקנתם מחיר חד  -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.5.4

מחיר חד פעמי עבור  -ההדפסהקוד אישי/כרטיס עובד לשליפת -אבטחת מידע .3.5.5

 ₪;___ ____ -התקנה 

 ____ ₪;___  -יר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס מח -כרטיס פקס .3.5.6

 
 

 :A3-A6מרכז הדפסה גדול  .3.6

 ₪;___ _____ -יר פעימה שחור לבן על פי מסלול א' מח .3.6.1

 ₪;____ _____ -פעימה בצבע על פי מסלול א' מחיר  .3.6.2

משלמים מחיר להלן, השנתי הנדרש הפעימות במידה ולא עומדים במינימום  .3.6.3

 :השלמה

 __;_____ - יחד שנתי שחור לבן + צבע פעימות מינימום .3.6.3.1

 ₪;___ _____ -מחיר פעימה עבור ההשלמה  .3.6.3.2

 ₪;____ ___ -קנתם מחיר חד פעמי עבור הת -שדכן, מחורר, מקפלת -פינישרים .3.6.4

מחיר חד פעמי עבור  -ההדפסהכרטיס עובד לשליפת קוד אישי/-אבטחת מידע .3.6.5

 ₪;___ _____ -התקנה 

 ₪;___ ____ -יר חד פעמי עבור הוספת כרטיס פקס מח -כרטיס פקס .3.6.6

 
בכל מכונה ומכונה על פי הפירוט  A4מהמחיר עבור דף בגודל  2יהיה פי  A3המחיר עבור דף בגודל  .4

 .לעיל 3בסעיף 
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ת/צילומים השנתית של כל פסה במצב בו כמות ההדפסו: מחיר הפעימה לצילום/הד'מסלול א .5

  2,500,000עד( הינה התקשר עם הספק הזוכה במכרזהמכונות יחד)בכל הרשויות שבחרו לה

 הדפסות/צילומים בצבעוני 25,000 עד צילומים/הדפסות בשחור לבן +

 

ת של כל : מחיר הפעימה לצילום/הדפסה במצב בו כמות ההדפסות/צילומים השנתי'מסלול ב .6

  2,500,000( הינה מעלהזוכה במכרז להתקשר עם הספקהמכונות יחד )בכל הרשויות שבחרו 

 צילומים/הדפסות בצבעוני 25,000+ מעל צילומים/הדפסות בשחור לבן 

 

לבן ולצבע, ובמידה -עבור כל חודש קלאנדרי ייחשב הספק את כלל פעימות המונה בהפרד לשחור .7

ומעלה לצבע, יחשב את  25,000-ומעלה, ו 2,500,000ל של לבן בסך כול-מנו פעימות בשחורונ

 '.מסלול ב התמורה המגיעה לו לפי

 

שהספק השנתי לכל סוג מכשיר, כל רשות תחויב לעמוד במינימום שנתי הספק יגדיר מינימום  .8

 הנדרש היא תשלם מחיר השלמה על ההפרש.השנתי דורש, במידה והרשות לא עמדה במינימום 

של כל אותם המכשירים מאותו הסוג השנתי כל רשות רשאית לחבר את סך הצילומים/הדפסות 

 ש.ים ברשותה על מנת לעמוד במינימום הנדרהנמצא

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בשיקלול המחירים לצורך מתן משקל לרכיב המחיר בהצעה לא  .9

קוד -התקנת אבטחת מידע; שדכן, מחורר, מקפלת –פינישרים ילקחו בחשבון התקנת 

 אישי/כרטיס עובד לשליפת ההדפסה; והתקנת כרטיס פקס.

 

 ____________________________________________ יך:תאר

 

 ________________________________________שם המציע: _

 

 ___________________________שמות החותמים בשם המציע: _

 

   _______חתימה וחותמת של המציע:______________________

 

 עותקים בארבעה - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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  3-אנספח 

  5/2019פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

לסילוק כל סכום ערבים בזה כלפיכם  _____ סניף_________אנו הח"מ בנק  ___________לבקשת 

בקשר  )המציע(_______________ שתדרשו מאת שקלים חדשים  אלף( ____ )במילים: ____לסך עד 

 .5/2019פומבי  עם מכרז

 

 

 .כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

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

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

צירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם ב - למען הסר ספק

 פקס או בהעתק צילומי.

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

 חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 ._____ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 בכבוד רב,            

                                                                               ____________________ 

    )בנק(             
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 4-א נספח

 5/2019מכרז 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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 5-אנספח 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 זכויות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או רו"ח על 

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

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

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

מו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה מצורף לה חת

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את 

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   _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.

  



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 6-אנספח 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 :יש לצרף

"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות יד שומה או רואישור תקף מפק  .1

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

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

-חוק מס ערך מוסף, התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

1975 . 

 . א(5)נספח  ח המופיע להלןיר בנוסתצה  .3

 

  



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 7-אנספח 

 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 

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

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

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

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

אשכול ערים  איגוד של 5/2019ממכרז פומבי ק ( וכחל"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 .האשכולרשויות מתן שירותי מיכון משרדי לל רשויות גליל מערבי

 

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

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

זרים )איסור העסקה ת גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים בחוק עסקאו

 ;1987-ר מינימום, התשמ"זולפי חוק שכ 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 -או 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

יותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא גופים ציבוריים( הורשעו ב

, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"אכדין והבטחת תנאים 

ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

 

, מציעהיא תיראה אף כהצהרה מטעם ה הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

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

________/ המוכר/ת ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לי באופן אישי, ולאחר 

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

 

 חתימה וחותמת   תאריך

 

  



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 8-אנספח 

 

לחוק  1ב2קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף בדבר נוסח תצהיר 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ועסקאות 

 

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

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

מתן שירותי מיכון משרדי ל, 5/2019הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'   .1

, כמורשה מטעם המציע "(אשכולה)להלן: " איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערביויות רשל

 במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 

אשכול וייחתם בין המציע למי ה ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .2

)לרבות כל תקופת  ההסכם, מתחייב המציע כי במהלך תקופת מרשויות האשכול הסכם קבלן

לחוק עסקאות גופים  1ב2בסעיף המועסקים מטעמו, את האמור מוארכת( לקיים כלפי ההסכם 

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. ברבד 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

_______________ 

 המצהיר           

 

 דין-אישור עורך

 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ הנני מאשר כי היום

,  ____________________ב רחו, מ_______________, בפני עוה"ד ___________________

לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

_______________ 

 דין-עורך          

 )חתימה וחותמת(    



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 9-אספח נ

 5/2019פומבי  מכרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי

 

 לכבוד

 _____________חברת 

 

 6201-8201 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים 

 ₪ 1,000,000-מצטבר ליותר מ, חברתכם, לא כולל מע"מ שבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של 2018-2016

 .הנובע ממתן שירותי מיכון משרדי

 

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

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 ור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.ף את האיש*ניתן לצר

 

 

 

 



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 10-אנספח 

 5/2019ומבי פהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

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

ו/או פשיטת  נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק

 רגל



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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  11-אנספח 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

  מתן שירותי מיכון משרדינוסח אישור על  •

 (מקבל שירותלצרף אישור נפרד מכל יש )  •

 קבלת שירותי מיכון משרדיאישור על   :הנדון

 

של משתתף( מס' רשום אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם ה

"( ביצע עבור המשתתף____________ )להלן: "המשתתף )ת.ז., ח.פ וכיוב'( 

 .באופן שוטף ורציף מיכון משרדי ( שירותימקבל השירות___________________________ )שם 

 

 

 .מתאריך __________עד תאריך  ___________ ניתון למקבל השירות משרדיהיכון המשירותי 

 

 . ______________: מונה בשנה עבורן שילם מקבל השירות למשתתף  פעימותממוצע 

 

 ופרטי המאשר:מקבל השירות פרטי 

 

   העבודה מקבל השירות

 

 

 תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה של המאשר

 

 

  

 

    תאריך: 

 

 _________________________או מנכ"ל הרשות המקומית  גזבר הרשות המקומית וחותמתחתימה 



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 12-אנספח 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 מציע בדבר אי תאום הצעות /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 א.ג.נ.

 

 מתן שירותי מיכון משרדי לרשויותל 5/2019 פומביהצעה במכרז הנדון: 

  אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 

 

 רתצהי

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן 

בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן: מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"ה

   

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. קבלןבמכרז עם כל  מציע לא תיאם את הצעתוה .1

ה להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנ ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו רותיםנותן שימ מציע לא מנעה .2

 לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות  מתחייבמציע ה  .3

 המכרז.

 .ל החתוםבאתי ע שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

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

_____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, מר'/גב' ________

ת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים את האמולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

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

את  מציע______________ מוסמך להצהיר בשם הגב' _מר'/ מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

)חתימה + חותמת( עו"ד



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
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 13-אנספח 

 5/2019מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של 

 קרבה משפחתית לעובד רשות מקומיתמציע בדבר  /קבלןהצהרת ה

 ברשות המקומיתאו חבר מועצה 

  



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 מועצה הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר

 לכבוד 

 "( האשכול" - )להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:ה

 

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

האמורים חלק העולה על שותפו, או תאגיד שיש לאחד מ "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או .א

לא יהיה צד לחוזה או  בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, 10%

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

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

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

 

 , כדלקמן:1950-תשי"אא')א( לצו המועצות המקומית, 103סעיף  .2

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

וזה או בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לח 10%

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

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

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

 

עובד מועצה לא יהיה נוגע  , קובע כי פקיד או1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 142סעיף  .3

או סוכנו, בשום חוזה  ידו בן זוגו או שותפו-מו על עלידו עצ-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

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

ק העולה על ו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חל"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפ .ג

חראי בו, לא יהיה צד לחוזה או בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד א 10%

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

י הציבור של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחר 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

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

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי ח בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספ .5

ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות 

 .האשכול או עובד האשכול
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 נפרד ממסמכי המכרז.הצהרה זו הינה חלק בלתי  .6

 

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

האשכול ברוב חבריו או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה 

 בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

 

 

 הצהרה

 

, מצהיר _______ן להשתתף במכרז מס' י____ המעוני________________אני הח"מ _______

 כדלקמן:ומתחייב בזאת 

 

 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר(  א.

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

מצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר ליטתי ואשר באלתאגיד שבש ב.

בהון או ברווחים, ואין  10%ים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על מאלה המוגדר

 אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

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

 האשכול.

 

סול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפ .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

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

 

 תום:ולראיה באתי על הח

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 'ב ךמסמ

 

 

 זההחו

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד

 5/2019פומבי  ממכרז
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 החוזה – 'במסמך 

 5/2019ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20____ שנת ________ לחודש _______  , ביום_______שנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 >הרשות המקומית<

 _______ לצורכי חוזה השכתובת

רשות "האו  "המזמין")להלן: 

 ("המקומית

 מצד אחד

 

 ל ב י ן

_____________________________ 

__________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

_______________________________ 

 ("נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני

 

ה :הואיל תו י מ קו מ ה ת  ו ש נ ר עו תיימ תיםב נ ו ר י ש ת  ל ב ר ק א ו ת מ םה ה,  י ז ו ח ב ן  ל ה ל

ז כר מ ד  ו ס י ל  '  ע ס /5מ 20 1 "י  9 ע ך  ער נ ם ש י ר ע ד  ו ג י ל א י ל ג ות  י ו ש ר ל  ו כ ש א

י ב ר ע מה ) מ א ת ה לןב ה " :ל ז כר מ ה "ו " ול שכ א ה "; ) 

 

ן תמל _____________________מיום במסגרת המכרז הגיש הצעה  השירותיםנותן ו :והואיל

 "ההצעה"(; :נשוא המכרז )להלן שירותי מיכון משרדי

 

 היא ההצעה הזוכה במכרז; נותן השירותיםהצעת ו :והואיל

 

נשוא  לספק את השירותיםעל פי הוראות כל דין  ךא מוסמומצהיר כי ה נותן השירותיםו :והואיל

ת כל להוראו בהתאם לבצע את העבודותומתחייב  ,על נספחיו חוזהכמפורט ב ,זה חוזה

 ;ןדי
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המיומנות והניסיון  ,הידע בעל ומצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינ נותן השירותיםו :והואיל

כל האמצעים, הכלים וכוח האדם  ובידיכאמור ו אספקת השירותיםצורך הדרושים ל

על לקבל  ןמוכ ווכי הינ ביותר גבוהההברמה  שירותיםלאספקת ההמיומן, הדרושים 

 ;שרדיי מיכון ממתן שירותאת ו עצמ

 

הכל כאמור בתנאי , ואספקת השירותיםאת  לספקמעונינת למסור  הרשות המקומיתו :והואיל

 חוזה זה להלן;

 

סיק בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מע עלמסכימים כי התקשרות זו תהיה  והצדדים :והואיל

אי בתנ בהתחשב, בין היתר, , וזאתנותן השירותיםלבין  הרשות המקומיתבין 

  ;סיקהתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעה

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

  נספחיםהגדרות ומבוא,  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.  1.1

בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה  והתמצאות כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות 1.2

 משו לצרכי פירושו. ולא יש

 :הגדרות 1.3

 חוזה זה על נספחיו; –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

רשויות איגוד ערים אשכול אשר פורסם על ידי  5/2019מכרז מס'  –" המכרז" 1.3.2

 על נספחיו; ,גליל מערבי

לצורך פיקוח שוטף על ביצוע הרשות המקומית נציג  – "המנהל"או  "המפקח" 1.3.3

זה זה. הודעה על זהותו תימסר מכרז וחועל פי ה נותן השירותיםהתחייבויות 

 בכתב; לספק

מיכון ואחזקה והתקנה של מיכון משרדי שירותי  –" הטוביןו/או " "השירותים" 1.3.4

רשות המקומית, תאגידים עירוניים בהן היא חברה, מוסדות חינוך למשרדי 

המסופקים ומותקנים על ידי נותן השירותים על פי הוראות מסמכי וכיוב', 

מתן שירותי מיכון משרדי כל הפעולות הכרוכות בפרט, לרבות המכרז והמ

 ;על נספחיוכמפורט בחוזה זה  מיכון משרדיואחזקה והתקנה של 

 לחוזה; 2-נספח בכ המצ"ב ערבות בנקאית בנוסח –" הערבות" 1.3.5
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משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש,  –" מדד המחירים לצרכן" 1.3.6

יקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסט

 מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 ;______מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.7

 המדד ביום התשלום בפועל; –" המדד החדש" 1.3.8

ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  –" ריבית" 1.3.9

 פועל;הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום ב

כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  –" תיק אישורים" 1.3.10

 ;םלביצוע השירותיהדרושים על פי כל דין 

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

וסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק נ - 1-ב נספח 1.4.1

 בישראל.

 .העדר תביעות - 2-ב נספח 1.4.2

 .מפרט דרישות לביצוע - 3-נספח ב 1.4.3

 .נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן - 4-ב נספח 1.4.4

 . גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה  1.5

 

 ההתקשרותמהות  .2

 את השירותים הבאים: נותן השירותיםההתקשרות יבצע במסגרת 

פי דרישות הרשות ותוך עמידה אספקת והתקנת מכונות צילום/מדפסות על  –אספקה  2.1

 ימום המצורף במכרז.במפרט המינ

 

 אחזקה שוטפת  2.2

יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכשירים ו/או לציוד  נותן השירותים 2.2.1

למכונות הינה מלאה וכוללת את המכשיר על כל  נותן השירותיםהנלווה. אחריות 

 .ומי ופלסטיקלרבות חלקים נעים, חלקי מתכת, גו, רכיביו ואביזרי

 ,פי המלצת היצרן-יתן שרותי אחזקה שוטפים ותקופתיים עלי נותן השירותים 2.2.2

 והדרושים להבטחת פעילות ,דירות שלא תפחת מפעם אחת בכל חודשובת

)כולל ניקוי משטחי הצילום של כל ציוד המיכון התקינה, הרציפה והאיכותית 

 .ר לעלות פעימת המונהומניעת ״לכלוך" הצילומים(, ללא כל תשלום וחיוב מעב

 ,דיהמיכון המשרת ובמקרה של פנייה למתן שירותי אחזקה ו/או תיקון מערכ 2.2.3

 הזמנים המפורט בחוזה זה.לוח יפעל נותן השירותים על פי 

 הפקת דו"חות 2.3
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ם, יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר צריכת פעימות המונה של המכשירינותן השירותים 

 תהנתונים הנדרשים להלן, ותאפשר הפק באמצעות מערכת הבקרה שתאסוף את כלל

 הרשות: דרישת פי-על דוחות

פי פעימות צבע מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד, ממוין לדו"ח צריכת פעימות  2.3.1

 ;ופעימות שחור/לבן

חד עם הדיווח החודשי על י סיכום כולל של סך פעימות המונה של כל המכשירים 2.3.2

 ;הפעימות

היתר את סוג התקלה, סוג המכשיר  דוח תקלות חודשי מפורט הכולל בין 2.3.3

 על פי הנדרש. התקלות ומיקומו, וזמני

 ישלחו לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי.העתק הדוחות 

 

 נלווים שירותים 2.4

את השירותים על  לרשות המקומיתמספק  נותן השירותיםמוצהר ומוסכם בזה, כי 

לרווחים, ויישא בכל ההפסדים  ומימונו הבלעדיים והוא בלבד זכאי אחריותו, על חשבונו

לא יהיה זכאי  נותן השירותיםבזה שכרוכים בכך. למען הסר ספק מובהר  זקים שיהיווהנ

 .לצורך אספקת השירותים הרשות המקומיתכספית מ לכל תשלום ו/או עזרה

 

 נותן השירותיםהצהרות  .3

 פחיוסנעל בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה  מצהיר נותן השירותים 3.1

 על פי חוזה זה. והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי ול יםברורו

 בהתאם להוראותוהשירותים בצע את כל העבודות יבזאת כי  מצהיר השירותים נותן 3.2

 . ובהתאם לקבוע בכל דיןהרשות המקומית 

נותן השירותים מצהיר כי לא ידוע לו על ניגוד עניינם שיש בו כדי להפריע לספק לקיים  3.3

 את התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי הדין. 

 .לאספקת השירותיםאת מלוא הידע והכישורים  וכי יש ל מצהיר נותן השירותים 3.4

ר הנדרש, ככל כל רישיון ו/או אישור ו/או הית וומתחייב כי בידי מצהיר נותן השירותים 3.5

א וה זה וההשירותים נשוא חוזאספקת שנדרש, על פי כל דין לביצוע כל העבודות ו/או 

כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או  ומתחייב כי בכל תקופת תוקפו של חוזה זה יהיו בידי

 .ההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם תקפים

למתן השירותים על פי הסכם זה,  נותן השירותים מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי 3.6

וכי לא יעלה כל טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה 

כתובת יחידה ובלעדית כלשהו, שהותר לו להעסיקו על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש 

 לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה.
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מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  מיתלרשות המקומתחייב להודיע  נותן השירותים 3.7

וכן על כל צו שניתן כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול , לרבות עלוהצהרותי

 .זה חוזהל בהתאם לבצע את העבודות ווהאוסר או מגביל את יכולת וכנגד

כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים  מצהיר נותן השירותים 3.8

המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן  ה,הסמכבעלי יים ומקצוע

 הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה.  /ואו השירותים ומתאים לביצוע כל העבודות

המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא  נותן השירותיםנכונותם של הצהרות  כי מובהר 3.9

זה  חוזהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת זה. אי נכונות של הצה חוזהבתנאי מהותי 

  . נותן השירותיםמכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד  שלאחרמועד  ובין בכל

 

 נותן השירותיםת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:  נותן השירותיםהאחרות של  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.  חוזהפורט בדות, כמהעבובצע את ספק את השירותים ולמתחייב ל נותן השירותים 4.1

יבצע את השירותים כנדרש, באופן סדיר, במסירות, במיומנות,  נותן השירותים 4.2

קיום כל נהלי מתן השירותים ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון,  במקצועיות ותוך

 השירותים.וכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט  אבטחת המידע

מתחייב, כי השירותים הניתנים על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא  נותן השירותים 4.3

 למלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על השירותים. מתחייב

ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל  נותן השירותים 4.4

ן , בכל שלב של מתהרשות המקומיתהמעורבים בביצוע השירותים מטעם  הגורמים

, הרשות המקומית, לפי הנחיית נותן השירותיםולאחריהם. בכלל זה, יעביר  השירותים

 .לשירותים מסמכים ונתונים הנוגעים

 בנאמנות עבור החוזה ולטובת נותן השירותיםל פי חוזה זה, יפעל בביצוע התחייבויותיו ע 4.5

גם עובדיו  , כינותן השירותים. כמו כן, יקפיד ויוודא הרשות המקומיתהאינטרסים של 

 המועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים, יפעלו בנאמנות עבור החוזה ולטובת וכל

 .הרשות המקומיתהאינטרסים של 

עבור הרשות  מתן השירותים וביצוע העבודותייב להעסיק במסגרת מתחנותן השירותים  4.6

ה ברמ וביצוע העבודותהנדרשים להפעלת המכרז  כח אדם בהיקף ובאיכות המקומית

ובכל מקרה לפחות בהיקף המפורט  הרשות המקומיתביותר ובהתאם לדרישות  הגבוהה

 לרבות בהצעה ובמכרז.  נספחיוזה על  חוזהב

ו/או המפקח בכל הנוגע  הרשות המקומיתיב בזאת לציית להוראות מתחינותן השירותים  4.7

  כך.לעבודות ו/או בכל הכרוך בבקשר  וו/או התנהגות כל מי מטעמו של ולהתנהגות

לנקוט בעת ביצוע העבודות בכל אמצעי הזהירות למניעת תאונות מתחייב נותן השירותים  4.8

 .ומפגעים
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מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם  המקומיתלרשות דווח למתחייב  נותן השירותים 4.9

 עבודות. הבמהלך ביצוע 

 כמפעל חיוני  מקומיתרשויות הה

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או  ות המקומיתרשהכי ידוע לו ש בזאת מצהיר נותן השירותים 4.10

ידי -מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז על נותן השירותים"כמפעל למתן שירותים קיומים" ו

 :וסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאיםהרשויות המ

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום -הכרזה על מצב חירום על 4.10.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד)סמכויות 

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  4.10.2

 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף כרזה על אירוע ה 4.10.3

 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  4.10.4

 1967-לנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, תחו 4.11

 נותן השירותיםירותי ו/או כלי ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או ש

 נותן השירותיםובכל מקרה מתחייב  ,המשמשים לצורך מתן השירותים נשוא חוזה זה

-זולת ככל שהדבר נאסר במפורש על, לרשות המקומיתלהמשיך ולספק את השירותים 

 ידי הרשויות המוסמכות.

 

 תקופת החוזה .5

 36לתקופה של  לפי חוזה זה תהייה נותן השירותיםתקופת ההתקשרות הראשונית עם  5.1

פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את -הזכות, על שמורהלרשות המקומית  חודשים

חודשים כל אחת  12בנות  תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים בשתי תקופות נוספות

על הרשות המקומית, וזאת בתנאים זהים "(, בהתאם לדין החל תקופת האופציה)להלן: "

או מיטיבים עם הרשות המקומית. בכל מקרה, לא תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת של 

 "(.תקופת ההתקשרותחודשים )להלן: " 60הרשות המקומית עם נותן השירותים על 

ית מימשה את תקופת האופציה )אחת או יותר(, הרי שהארכת ככל שהרשות המקומ 5.2

א בכפוף לכך שנותן השירותים ימציא לרשות המקומית כל אסמכתא תה ההתקשרות

שתידרש על ידי הרשות המקומית בדבר קיום חובותיו על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, 

אך לא רק,  ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה למכרז ועד למועד ההארכה, לרבות

יום הביטוחים, וכל מסמך הארכת כל הערבויות הנדרשות לתקופת האופציה וכן אישור ק

 אחר הטעון הארכה או חידוש. 
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, חוזהה תקופתלממש את הזכות שניתנה לה להאריך את  הרשות המקומיתהחליטה  5.3

 מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה ויתר ,( יום60שישים ) לספקתודיע על כך 

 התנאים הנוספים שנקבעו על ידה. 

נתונה בלעדית לרשות המקומית ובמידה וניתנה  כאמור לעיל הזכות למימוש האופציה 5.4

לעיל, יוארך ההסכם באופן אוטומטי על  5.3ע"י הרשות המקומית הודעה בהתאם לסעיף 

 כל המשתמע מכך ולספק לא תהיה כל טענה כנגד הארכת ההסכם כאמור.

תהיה רשאית מכל סיבה שהיא ובכל עת, הרשות המקומית לעיל,  5ף על אף האמור בסעי 5.5

יום מראש, ובמקרה זה יבוא  60לפחות  לספקאת החוזה בהודעה בכתב שתימסר  לסיים

 יום ממועד ההודעה כאמור.  60החוזה לידי סיום בתום 

מוסכם ומוצהר, כי הרשות המקומית אינה מתחייבת כלפי נותן השירותים לכל היקף  5.6

 מערכות המיכון המשרדי, ההתקנה והתחזוקה של מיכון משרדיקת שירותי באספ

ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין ממנו אספקת שירותים בהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי 

נשוא חוזה זה,  את השירותיםצרכיה ושיקול דעתה בלבד. נותן השירותים יספק 

 שאספקתם תידרש על ידי הרשות המקומית.

 

 פיקוח .6

 מתן על , לפקחמטעמה שימונה למי או לרשות המקומית יאפשר תן השירותיםנו 6.1

 .התחייבויותיו מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת, על  ואיכותם , טיבםהשירותים

 מנהל קשרי הלקוחות 6.2

, בעל הידע, מטעמו נציג נותן השירותים ימנה, ההתקשרות תקופת כל במהלך 6.2.1

נותן  בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי, המקצוע והניסיוןהכישורים, היכולת 

 התחייבויות כל וביצוע יישום לצורך, הדרוש ככללרשות המקומית,  השירותים

 "(.מנהל קשרי לקוחות)להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי-על נותן השירותים

 וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל קשרי הלקוחות, עם ההתקשרות פרטי 6.2.2

 .ההסכם על החתימה במועד מיתלרשות המקו יימסרו ,ל"דוא

הלקוחות יהווה את הכתובת אליה תפנה הרשות המקומית בכל מנהל קשרי  6.2.3

בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם נותן 

השירותים אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג 

ירותים. מנהל קשרי הלקוחות יפקח שימסרו לו ו/או על ידו, יחייבו את נותן הש

ותן השירותים על קיום התחייבויות נותן השירותים כלפי הרשות מטעם נ

המקומית. מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל שעות העבודה באמצעות טלפון 

נייד, דוא"ל ופקס. פניה או הודעה של הרשות המקומית ו/או המפקח למנהל 

 ודעה לספק.קשרי הלקוחות תיחשב כפניה או ה
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מנהל קשרי  את לאשר שלא הזכות את לעצמה שומרת הרשות המקומית 6.2.4

 בהודעה והחלפת , אתהבלעדי דעתה שיקול לפי ,עת בכל ש,לדרו וכן הלקוחות

 בהחלפת יהיה לא , כיבזאת מובהר, ספק הסר למען ימי עסקים. 3 של מוקדמת

 ביצוע את פןואו צורה בשום לעכב או/ו לגרוע מנת על מנהל קשרי הלקוחות

 .זה הסכם פי -שעל נותן השירותים התחייבויות

 הפעלת מוקד שירות 6.3

לנהל ולתפעל מוקד שירות טלפוני, שיעניק שירותי  נותן השירותיםבאחריות  6.3.1

ף לאמור בחוזה ובמפרט בכפומטעם הרשות המקומית  תמיכה למורשים

ורשים מוקד השירות טלפוני יהווה נקודת קשר יחידה לפניות המהשירותים. 

טיפול בתקלות ובבקשות שירות, לרבות סיוע בתפעול  ם שלבנושאי

מוקד השירות הטלפוני ייתן פתרון מהיר לבעיות שמגיעות  המכשירים/הדרכה.

, כדי המיכון המשרדינתונים שיאפשרו ניתוח בעיות בתפעול  לפתחו, ויאסוף

 .הרשות המקומיתהמסופק למשתמשי  לאפשר שיפור מתמיד

 א באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד לסגירתהטלפוני ייש מוקד השירות 6.3.2

 התקלה ואישור המשתמש על הסגירה כאמור, תוך עמידה ברמת השירות

 הנדרשת, כולל רישום מלא של כל התהליך.

באופן שיבטיח עמידה  נותן השירותיםמוקד השירות הטלפוני יאויש על ידי  6.3.3

 הטלפוני יטפל בכל סוגי הפניות,ות . מוקד השיר3-בהמוגדרות בנספח  בדרישות

 תקלות או בקשות שירות הנוגעות למכשירים, שיתקבלו מהמורשים.

היה ויסתבר שלא ניתן לתקן בעיה שהתגלתה באמצעות הדרכת המוקד הטלפוני  6.3.4

נותן יסתבר שנדרש להחליף ו/או לתקן פרט ציוד תקול, יבצע והיה  ו/או

 .המיכון המשרדי הרלוונטי מצאמקום בו נהנדרשת ב את העבודה השירותים

המכשיר יספק את החלקים הנדרשים לכך, עד להחזרת  נותן השירותים

 . היה ויסתבר כי לא3-בלכשירות, והכל בכפוף למדדי השירות הקבועים בנספח 

חלופי הציוד התקול ציוד ניתן לבצע את התיקון במכשיר במקום, יסופק תחת 

 .ן התקלהיקו, עד לתלשביעות רצון הרשות המקומית

המיכון להחזיק מלאי חלקים ו/או חלפים המתאימים לתיקון  נותן השירותיםעל  6.3.5

ובכמות מספיקה, והכול כדי לעמוד במדד השירות הקבוע  , במגווןהמשרדי

 .3-בבנספח 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, במקרה  הרשות המקומיתמבלי לגרוע מזכויות  6.3.6

יותיו לפי חוזה זה וימנע, מכל סיבה שהיא, יבואת התחי יפר נותן השירותיםבו 

פיצוי  לרשות המקומיתלהוראות לעיל, יהיה עליו לשלם  מביצוע שירות בהתאם

 ולרשות המקומית, 3-בבשיעורים הנקובים בנספח  קבוע, מוערך ומוסכם מראש,

 אותו תימצא חייבת לספק מפעם לפעם. זכות לקזז את הפיצוי מכל סכום
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 רמת השירות 6.4

במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו  נותן השירותיםיבות התחי 6.4.1

מתחייב להעסיק  נותן השירותים. 3-במוגדרת, כמפורט בנספח  ברמת שירות

המקצועיות הנדרשים על מנת לעמוד בזמני תגובה וברמת  עובדים בכמות וברמת

 השירותים. השירות כאמור במפרט

ון תקלות, רמת השירות הנדרשת לגבי לתיק נותן השירותיםזמני תגובה של  6.4.2

ברמת השירות  נותן השירותיםמדידת עמידת  , אופןנותן השירותיםשירותי 

 .3-בבנספח  בעניין זה, מפורטים לרשות המקומיתהנדרשת והדיווחים 

אינו עומד בלוחות הזמנים המוסכמים  נותן השירותיםמוסכם, כי בכל מקרה ש 6.4.3

להזמין אנשי מקצוע חיצוניים לצורך  מיתהמקוהרשות רשאית  לתיקון תקלות,

דעתה הבלעדי, כאשר הוצאות תיקון זה יחולו  תיקון התקלה, וזאת לפי שיקול

תנאי למימוש זכותה של הרשות המקומית לפי סעיף זה הינו . נותן השירותיםעל 

 .שעות 24כי תודיע בכתב לספק על התקלה, ותתרה בו לתקן את ההפרה בתוך 

מכוח  נותן השירותיםהדבר מהתחייבויות של  ור, לא יגרעהתיקון כאמבוצע 

התיקונים שבוצעו כאמור. למען הסר  חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה לגבי טיב

בנוסף לכל סעד אחר או  לתיקון עצמי כאמור תהיה הרשות המקומיתספק, זכות 

 .נוסף מכוח כל דין

, יראו בכך 3-בח בהתאם לנספברמת השירות הנדרשת  נותן השירותיםלא עמד  6.4.4

 והרשות המקומיתבהתאם לחוזה זה,  נותן השירותיםהתחייבויות  הפרה של

ו/או לחלט  נותן השירותיםההתקשרות עם  תהיה רשאית, בין היתר, לבטל את

המוסכמים ו/או יתר הסעדים  את הערבות, וזאת בנוסף לתשלום הפיצויים

, וזאת בכפוף לכך זהן ו/או החובהתאם לדי תהרשות המקומיהעומדים לרשות 

ימים על  5הודעה מוקדמת של  נותן השירותיםשהרשות המקומית מסרה ל

ת או לבטל את ההסכם או כל סעד אחר וההפרה ועל הכוונה לחלט את הערב

 .המוקנה לרשות המקומית לפי חוזה זה

המפורטות היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות  6.4.5

להוסיף אמצעים ו/או כוח אדם ו/או משאבים  נותן השירותיםרש , ייד3-ב בנספח

כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט בהצעתו למכרז,  אחרים

 חשבונו וללא כל תוספת לתמורה המפורטת בחוזה זה. תעשה ההוספה על

מעשה או מחדל עקב  נותן השירותיםהיה וחלק מהשירותים אינו מתבצע על ידי  6.4.6

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת השירות,  שלו, באופן

באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת איכות ורמת  נותן השירותיםיפעל 

על חשבונו את  נותן השירותיםובכלל זה, יספק  3-ב השירות לנדרש בנספח

 שם כך.הנדרשים ל האמצעים, כוח האדם והמשאבים
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 התמורה  .7

לביצוע כל התחייבויות נותן השירותים כלפי המזמין במועדם, ובכלל זה גם, אך בתמורה  7.1

נותן השירותים כלפי עובדיו, תשלם הרשות המקומית  התחייבויותלא רק, קיום מלוא 

  בגובהלספק את התמורה המגיעה בהתאם לתנאי ההתקשרות ביניהם ולמסמכי המכרז, 

נותן  ידי על שצוינו בתעריפים המקומיתניתנו בפועל לרשות שתים מכפלת כמות השירו

 . ז, או בהתאם למו"מ שנוהל בין הצדדים בהתאם לכל דיןלמכר בהצעתו השירותים

הרשות  ידי על לספק ישולם והמכרז, ההסכם במסגרת שאינו שירות כל כי מובהר 7.2

הרשות  של החתימה מורשי י"ע החתומה ומראש בכתב להזמנה בכפוף רק המקומית

 .המקומית

לחוזה  3-כמפורט בנספח ב טלפוני שיענה על הדרישות יאייש מוקד שירות ן השירותיםנות 7.3

 זה.

 של התחייבויותיו כל ביצוע עבור וסופית מלאה תמורה הינה לעיל המפורטת התמורה 7.4

 הוצאותיו חישוב את גם היתר, כוללת, בין והיא דין ולפי ההסכם לפי נותן השירותים

דין, השינוע,  פי על אדם, תשלומים כוח והעסקת שכר עבודה בגין םנותן השירותי של

שהיו במועד הגשת  –והיטלים  השיווק, הדלק, הניפוק, מרכיב הרווח לספק מיסים

 ידי על השירותים לביצוע הדרושה שהוא סוג מכל אחרת הוצאה כל וכן ההצעה למכרז,

הרשות . ארעי באופן אם ןובי קבוע באופן אם בין ההסכם, תנאי לפי השירותיםנותן 

 גדלו אם ר, אףכאמו לתמורה ביחס נוסף תשלום או תוספת כל תשלם לא המקומית

 אדם כוח או/ו אמצעים להוסיף נותן השירותים נדרש אם , אףנותן השירותים תשומות

 .אחרת סיבה ומכל התחייבויותיו ביצוע לשם אחרים משאבים או/ו

על פי מסמכי הליך המכרז  נותן השירותיםזכאי  מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה 7.5

ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום 

סמכי ו/או מחוייבת, על פי דין ו/או על פי מ תזכאיהרשות המקומית אחר ו/או נוסף ש

 המכרז, להפחית, לקזז או לנכות. 

לא יהיו צמודים  נותן השירותיםו בהזמנה ו/או בהצעת המחירים המפורטים בחוזה ו/א 7.6

 הצמדה ו/או תוספת אחרת.למדד ו/או לכל 

 

 תנאי התשלום .8

במועדן, ובכפוף לתנאי מסמכי המכרז,  נותן השירותיםבכפוף לקיום כל התחייבויות  8.1

לספק את הסכומים שיגיעו לו וזאת על פי לוח תשלומים  הרשות המקומיתתשלם 

 להלן: ובתנאים כמפורט 

נותן לחודש שלאחר מכן, יגיש  15-מייד עם סיומו של כל חודש, ולא יאוחר מהיום ה 8.2

ש הקודם בצירוף לאישורו של המפקח חשבון בגין השירותים שסופקו בחוד השירותים
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 נותן השירותיםדו"ח שירותים, המבטא נכונה את פירוט כל השירותים אותם העניק 

להלן. לחשבון יצורף דו"ח אשר יופק על ידי  בפועל במהלך החודש הקודם, כמפורט

מערכת ממוחשבת, המשקף נכונה את הרישום האלקטרוני, במסגרתו יפורטו בנפרד היקף 

במהלך החודש הרשות המקומית שר נצרכו בפועל על ידי אהשירותים השונים וכמות 

לף, הקלנדרי הקודם. לדו"ח יצורפו קבצים המפרטים את כל אירועי החיוב בחודש החו

. אין סוג השירות, המיכון המשרדי קוםיממספר מזהה של המיכון המשרדי, לרבות 

באמור בכדי לגרוע מקבלת פירוט נוסף, ככל שיידרש על ידי הרשות המקומית. חשבונותיו 

ייבדקו על ידי המפקח אשר יוכל על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר את  נותן השירותיםשל 

 או לא לאשרו כלל.  כל החשבון במלואו או בחלקו

וף כל מסמך אחר ו/או נוסף , ובציראו מסמך המוכר על ידי רשויות המסאת החשבונית  8.3

למחלקת הנהלת חשבונות של הרשות  נותן השירותיםשנקבע במסמכי המכרז, ימציא 

 המקומית.

להוכיח מועד המצאת החשבונית לרשות המקומית באמצעות  נותן השירותיםבאחריות  8.4

 ידי הרשות המקומית. -בלתו עלהצגת אישור ק

כאמור לעיל והעברתם  נותן השירותיםבדיקת החשבון ודו"ח השירותים שהוגשו על ידי  8.5

נותן ימים ממועד הגשת החשבון על ידי  15, יתבצעו תוך הרשות המקומיתלאישור גזברות 

 . השירותים

ן לרשות מיום המצאת החשבו ימים 45מורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף + הת 8.6

 . רשות המקומית, בכפוף לקבלת החשבונית בהמקומית

 .תשלום בגין השלמת פעימות ישולם בסוף השנה 8.7

 : הסכומים במהלך ההתקשרות עדכון 8.8

הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל  התמורה 8.8.1

והיא לפי מסמכי המכרז, החוזה ולפי הדין,  נותן השירותיםהתחייבויותיו של 

בגין שכר עבודה והעסקת  נותן השירותיםכוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות 

אה אחרת עובדים, עלות ההתקנים והתקנתם, תשלומים על פי דין וכל כל הוצ

לפי תנאי  נותן השירותיםמכל סוג שהוא הדרושה לביצוע השירותים על ידי 

לא י. הרשות המקומית וע ובין אם באופן ארעהמכרז והחוזה, ובין אם באופן קב

תשלם כל תוספת או תשלום נוסף ביחס לתמורה כאמור, אף אם גדלו תשומות 

אמצעים ו/או כח אדם להוסיף  נותן השירותים, אף אם נדרש נותן השירותים

 ו/או משאבים אחרים לשם ביצוע התחייבויותיו ואף מכל סיבה אחרת. 

, ישולמו לספק המקומיתרשות לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב 8.8.2

, החל 1961-הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

 . לפיגור ועד ליום  התשלום בפועל 16מהיום 
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יום מהמועד הקובע לעיל לא יישא כל הפרשי הצמדה  15ר בתשלום של עד פיגו 8.8.3

 וריבית. 

ביחס להגשת מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל  8.8.4

חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחוייבים 

לבין  קומיתהרשות המגם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין 

 טרם סיום תקופת החוזה, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.  נותן השירותים

לדחות פירעון כל  תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או הרשות המקומית 8.8.5

אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי החוזה. במקרה  נותן השירותיםחשבון אם 

יין הסיבה לעיכוב הודעה בכתב לספק, בה תצו הרשות המקומיתשכזה, תיתן 

מובהר בזאת, כי השגות או בירורים ביחס או דחיית הפירעון כאמור.  החשבון

ם, וכי במידה ותהיינה לרשות לחשבון החודשי לא יהוו עילה לדחיית התשלו

 המקומית השגות על החשבון שיימצאו מוצדקות, היא תזוכה בחודש העוקב.

שלא אושר על ידי המפקח יעוכב ללא כל חבות כלשהי מצד  אספקת שירותיםתשלום בגין  8.9

 .הרשות המקומיתוזאת עד לבירורם ואישורם על ידי  הרשות המקומית,

ונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי איחר נותן השירותים בהגשת החשב 8.10

המכרז, יידחה ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה נותן השירותים 

 כאי לכל תוספת, הצמדה ו/או ריבית. ז

 

 שמירת סודיות .9

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף ו/או  9.1

אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או  להביא לידיעת כל

מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה 

"(, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב בחוזה זה המידעו )להלן: "זה ו/או בקשר עמ

 ובמסמכי המכרז. 

ב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה נותן השירותים מתחיי 9.2

 באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו. 

על הצהרה  ולהחתים את עובדי נותן השירותיםתהיה רשאית לדרוש מהרשות המקומית  9.3

נותן פעל יייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור והתח

 צוע העבודות עובד שיסרב לחתום על מסמך סודיות.עסיק בביילפיה ולא  השירותים

יוכיח כי היה מצוי בידיו  נותן השירותיםחובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע ש 9.4

באופן  נותן השירותיםל ו/או פותח על ידי ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכל

נותן מקרה בו בי, או עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סוד

 .נדרש על פי דין ו/או צו של רשות מוסמכת לגלות את המידע השירותים
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 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות נותן השירותים .10

נותן השירותים אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד  10.1

עקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או לאחר או לאחרים, בין במישרין ובין ב

הנובעים מן ההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו 

פי התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, -שות המקומית עללכספים שיגיעו לידיו מאת הר

 אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרשות המקומית. 

נותן השירותים לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו כמו כן, מתחייב  10.2

נותן השירותים לפי הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת הרשות המקומית של 

 ש. בכתב מרא

בשעבוד מסוג  מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות נותן השירותיםשל  וזכויותי 10.3

 כלשהו או מדרגה כלשהי. 

ת למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או רשאי יתהרשות המקומ 10.4

הכל באופן שתמצא ולהחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה 

כל תביעות או טענות בקשר  לספקהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו  הכון, על פי שיקול דעתלנ

 פי חוזה זה לא תיפגענה. על נותן השירותיםלכך ובלבד, שזכויות 

 

 אחריות בנזיקין .11

יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין  נותן השירותים 11.1

ו/או למשתמשים בשירותים לפי חוזה  לרשות המקומיתשייגרמו  גוף ובין נזקי רכוש, נזקי

ירותים ושל כל ל נותן השלכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל ש זה ו/או

פועל בשמו במתן שירותי השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של ו המועסק על ידו ו/א

ים והאמצעים הדרושים ינקוט בכל הצעד נותן השירותיםו שבחוזה זה, נותן השירותים

 והוצאה כאמור. למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן

, הרשות המקומיתמראש את משחרר לחלוטין ו נותן השירותיםבחתימתו על חוזה זה  11.2

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר  עובדיה, שלוחיהנבחריה, 

נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור  לכל תאונה, חבלה,

מעבר לכל ספק, שמי מטעם  נותן השירותיםמאחריות לא יחול, עת יוכיח  בדבר פטור

 בשליחותה ביצע היזק בזדון. אומית הרשות המקו

יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו  נותן השירותים 11.3

שבחוזה זה, בגין כל  נותן השירותיםתי השירות ו/או בביצוע התחייבויותיו של שירו במתן

י רכוש, שייגרמו חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזק תאונה ו/או

 במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי חוזה זה. למי מהם

ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או  הרשות המקומיתמתחייב לפצות את  נותן השירותים 11.4

אחראי  נותן השירותיםעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה ש לשפותם, מיד
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תאלץ לשלם  הרשות המקומיתלעיל, ובכל מקרה ש 11.2 ו/או 11.1 להם, כאמור בסעיפים

חראי א נותן השירותיםכלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה ש פיצויים ו/או תשלום אחר

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה,  – נותן השירותיםלהם כאמור מתחייב 

 כך.וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר ל וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה

לא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לרכוש ו/או הרשות המקומית  11.5

ו/או של עובדיו במהלך ביצוע השירותים ו/או כתוצאה  נותן השירותים לציוד של

מוותר בזה בוויתור מלא, סופי ומוחלט  נותן השירותיםחוזה זה  מביצועם, ובחתימתו על

בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן המקומית הרשות  על כל תביעה וטענה כלפי

 ו/או נזק כאמור.

או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של  נותן השירותים יהיה אחראי לכל קלקול, נזק 11.6

כל אדם ו/או תאגיד, לרבות איגוד ערים )אשכול רשויות גליל מערבי( ו/או תאגידים 

, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או קשורים בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם

עמו ו/או מעשיו ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מט

 עבורו וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק שנגרם, לרבות  11.7

פי דין -אחרים שנותן השירותים אחראי להם עלכאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד 

עם קבלת דרישה  פי חוזה זה, ישפה נותן השירותים את הרשות המקומית מיד-ו/או על

ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה לשלם ו/או כל 

הטיפול בנזק סכום שהיא עשויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין 

ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק 

 על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה.  הודעה מראש ובכתב

 הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה.  11.8

 

 בטיחות .12

ב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין מתחיי נותן השירותים 12.1

תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר  הבטחת

 ביצוע העבודה. במהלך

, את עובדיו, את קבלני המשנה נותן השירותיםמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את  12.2

 אדם אחר מטעמו.וכל  םנותן השירותי שלו וכן את

מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על  נותן השירותים 12.3

, תקנות 1970-תש"ל (,נוסח חדש), פקודת הבטיחות בעבודה 1954-התשי"ד, העבודה

ציוד מגן ), תקנות הבטיחות בעבודה 1988-התשמ"ח(, עבודות בנייה) בעבודה הבטיחות

, (עזרה ראשונה במקומות עבודה)תקנות הבטיחות בעבודה  ,1997-התשנ"ז(, אישי

הוא מתחייב לנהוג על פיהם  .והתקנות שפורסמו לפיהםוכן כל והצווים , 1988-התשמ"ח
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בתוקף מעת לעת בקפדנות והוא לוקח על עצמו את  ועל פי הוראות כל דין כפי שיהיו

מטעמה עקב הפרת כל כל מי ו הרשות המקומית האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, נותן השירותיםבנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו  12.4

ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד  בקפדנות את כל

 .הרשות המקומיתהתחבורה ו העבודה והרווחה, משרד

יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות  רותיםנותן השי 12.5

 הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות. וההוראות של

מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים  נותן השירותים 12.6

 ים לעבודתם.הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם, ואחרא מיומנים שעברו

יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, כי  נותן השירותיםמצהיר כמו כן  12.7

 .שמכירים את נוהלי הבטיחות

להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים  שאיר נותן השירותיםבשום אופן לא יהיה  12.8

 ושאינם מקצועיים.

ן ובהתאם להסכם ומאחריותו על פי הדי נותן השירותיםמבלי לגרוע מכל חובה מחובות  12.9

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה  הרשות המקומית רשאית תהיה

 המוחלט. בתנאים, לפי שיקול דעתה

חייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות מצהיר ומת נותן השירותים 12.10

וכל הכלים שבידיו תקינים ותקפים  נותן השירותיםהדרושים וכי כל רשיונות  והאישורים

כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו'  שבהם הוא עובד לרבות

קין והוא מצהיר בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא ת תקינים וכל מה שדורש בדיקות

 מיומנים ועברו הסמכה כחוק. ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו

ים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועל נותן השירותים 12.11

בהתאם להוראות החוק, התקנות, הצווים והנוהג, אשר נהוג להשתמש  בטיחותי הדרוש

לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, , םעבודה מסוג העבודה נשוא ההסכ בו לשם ביצוע

 ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה. משקפי מגן וכד' אוזניות, כובעי מגן,

חייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות מת נותן השירותים 12.12

ולמיקום אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון  ונזקים

  החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. נכון של

ו מתקיימת העבודה, יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר ב נותן השירותים 12.13

אזהרה עפ"י החוק כגון: מחסומים, מחזירי אור, גשרי מעבר,  –ציוד מגן  כולל הצבת

ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג לתאורה במשך ומילוט, תמרורי  סימון דרכי גישה

התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור  הלילה, יכוון את

 זאת. שווהעובדים ידר
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 בעת ביצוע עבודות ברשות הרבים יינקטו אמצעי בטיחות להגנת הולכי רגל ותנועת כלי 12.14

  רכב על פי חוקים ותקנות משרד התחבורה.

תן השירותים לבדו יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד נו 12.15

ש, בלא יוצא מן הכלל, ו/או אובדן, בלא יוצא מן הכלל, אשר ייגרמו לאדם ו/או לרכו

לרבות אלה אשר ייגרמו לרשות המקומית, לעובדיה ולאורחים במקום, כתוצאה 

ו/או מחדלם של נותן השירותים ו/או עובדיו מאספקת השירותים ו/או כתוצאה מפעולתם 

 במישרין ו/או בעקיפין. 

שלום נותן השירותים מתחייב בזה לפצות ולשפות את הרשות המקומית בגין כל נזק, ת 12.16

והוצאה סבירה אשר ייגרמו לה ו/או יידרשו ו/או ייתבעו ממנה על ידי כל אדם בשל כל 

בדן ו/או הפסד כתוצאה מאספקת מעשה ו/או מחדל ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או או

 השירותים ו/או על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו.

נזק שנגרם, לרבות  נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין 12.17

פי דין -אחראי להם על נותן השירותיםכאמור לעיל ו/או בגין כל נזק ו/או הפסד אחרים ש

את הרשות המקומית מיד עם קבלת דרישה  תן השירותיםנופי חוזה זה, ישפה -ו/או על

ראשונית על כך, בשל כל סכום ששילמה הרשות המקומית ו/או חוייבה לשלם ו/או כל 

ויה להיות מחוייבות בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לה בגין הטיפול בנזק סכום שהיא עש

נאי שניתנה לספק ו/או בניזוק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בת

 הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה.

 רה בו נתבעת על פי סעיף זה.הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מק 12.18

 

 העסקת עובדים .13

לצורך קיום התחייבויותיו של נותן השירותים כלפי הרשות המקומית, מתחייב נותן  13.1

ם להעסיק אך ורק עובדים שיהיו מתאימים, מיומנים, מנוסים ובעלי כל השירותי

טובה.  ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההדרכות הדרושים על פי כל דין ו/או פרקטיקה

מובהר בזאת, כי נותן השירותים יישא בעלות ההדרכה ו/או הכשרת העובדים ו/או 

הנחיות הבטיחות הרלבנטיות ההשתלמויות של העובדים, ויהיה אחראי על העברת 

לעובדים והדרכתם בנושאי בטיחות בעבודה, כפי שנדרש על פי כל דין ופרקטיקות 

במידה והטכנאים יתבקשו להגיע לקריאות שירות במוסדות החינוך יהיה מקובלת. 

 , כפי שנדרש על פי חוק.עבר פלילי טייד באישור משטרה על היעדרצהעליהם ל

על פי  המתאימה לענות על הדרישות עובדים כמותיכלול  נותן השירותיםצוות  13.2

השירותים בצורה ובאופן המושלמים  , והכל על מנת להבטיח ביצועבחוזה זהההתקשרות 

 השירות המוגדרים במסמכי המכרז וחוזה זה. ביותר וכן על מנת להבטיח עמידה במדדי
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 סיקמע-היעדר יחסי עובד .14

הרשות בין  מעסיק-שהיא, יחסי עובדקיימים, בכל עת  מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו 14.1

ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של  נותן השירותיםלבין  המקומית

לפי חוזה  נותן השירותיםמטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות  משנה ו/או מיקבלני ה

 זה.

מטעמו,  דיםמצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העוב נותן השירותים 14.2

באופן  יישא נותן השירותיםיהיו וייחשבו כעובדים המועסקים מטעם ועל ידו בלבד, ו

במסגרת החוזה,  פיהם בגין העסקתם על ידו, או מטעמובלעדי בכל האחריות והחובות כל

נוסף שחל או יחול בגין  לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות הסוציאליות, שיפוי  העסקתם, בהתאם לכל דין,העסקת עובדים ותנאי 

 בגין נזק או פיצויים וכיו"ב.

ו/או מי  הרשות המקומיתימים, בכל עת שהיא, בין מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קי 14.3

ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה.  נותן השירותיםלבין  מטעמה

ו/או מי מטעמה עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה  המקומיתהרשות  אם תושת על

נותן , ישפה מקומיתהרשות הכסוכן, כשלוח או כנציג של  נותן השירותיםהציג עצמו 

 בגין כל עלות כאמור. הרשות המקומיתאת  השירותים

לא תחוב בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שימצאו  הרשות המקומית 14.4

 שייכים

או במקום  הרשות המקומיתאו מי מטעמו בחצרי  נותן השירותיםפק ו/או שהותיר לס

 אחר.

קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או  14.5

והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות נותן השירותים, לרבות תשלום לעובדי 

ה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או היטל נותן השירותים )לרבות, שכר עבוד

ו/או הפרשות ו/או או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים 

פי דין, ביטוחים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים -ניכויים ו/או העברות שהוטלו כולם על

על נותן השירותים וישולמו יחולו  ביצוע השרות ו/או נותן השירותים חריות בקשר עםאוה

לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן לתשלומים אלה, לא  הרשות המקומיתעל ידו, ו

 ובדי נותן השירותים ולא כלפי רשויות כלשהן. כלפי ע

למען הסר ספק, נותן השירותים מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות תשלום  14.6

ת סוציאליות ככל שנדרש על פי כל דין, לרבות הסכם שכר עבודה, תנאים נלווים, זכויו

בנוסף, נותן השירותים  קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי נותן השירותים.

ידווח כדין לכל הרשויות כנדרש, וכן ידאג לסביבת עבודה וכללי עבודה הוגנים וכנדרש על 

וק, מניעת הטרדה מינית וקביעת פי דין, לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בח

 אמצעים מתאימים לטיפול בכך. 
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בכל עת דו"ח רו"ח על מית הרשות המקומתחייב להמציא לפי דרישת  נותן השירותים 14.7

 אישור ביצוע חיובים אלה. 

נותן השירותים מתחייב לשפות את הרשות המקומית בכל מקרה של תביעה של מי  14.8

נגד הרשות המקומית ו/או מי מטעמה הנובעת מעובדיו ו/או סוכניו ו/או הפועלים כ

ימים  14ך במישרין ו/או בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תו

מדרישה בכתב שתופנה אל נותן השירותים על ידי הרשות המקומית ובכלל זה בגין 

ור הוצאותיה של הרשות המקומית הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. אין באמ

 לעיל כדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים להתגונן מפני כל תביעה של עובד כאמור. 

פורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת הצדדים מצהירים ומסכימים מ 14.9

 .וולאחרי חוזהה

מעסיק -נדרשה הרשות המקומית לשפות ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד 14.10

את הרשות המקומית  נותן השירותיםבחוזה זה, ישפה  ותן השירותיםנבניגוד להצהרות 

שילמה הרשות המקומית ו/או מיד עם קבלת דרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ש

חוייבה לשלם ו/או כל סכום שהיא עשויה להיות מחוייבת בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה 

מעסיק, לרבות אך לא רק, -בדלה בגין הטיפול בדרישה ו/או בתביעה שעילה יחסי עו

הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה 

 ישה כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה.ו/או דר

 הרשות המקומית מתחייבת להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. 14.11

  

 זכויות קניין וקניין רוחני .15

פקת השירותים מושא המכרז משום הפרה ו/או הפגיעה של זכויות אין ולא יהיה באס 15.1

הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא יהיו בהם כדי ליצור 

 על הרשות המקומית כל מגבלה. 

ד מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לשפות את הרשות המקומית, מיי 15.2

על כך, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כנגד הרשות המקומית בקשר עם קבלת דרישה 

עם הפרה נטענת כאמור, ובכלל זה לשפות את הרשות המקומית בגין כל הוצאה שתידרש 

 די, להתמודד עם טענה מעין זו. להוציא, על פי שיקול דעתה הבלע

וייבים, גם על הפרת לו, בשינויים המחלעיל בחוזה זה, יחו 11.9-ו 11.8הוראות סעיפים  15.3

 זכויות יוצרים ו/או זכויות קנייניות.

 

 זכויות שימוש .16

הבעלות בטובין מושא המכרז שנותן השירותים ספק ו/או יעמיד לרשות הרשות המקומית  16.1

תעבור לבעלות הרשות המקומית ולספק לא תהיה בהם כל זכות, אלא אם נקבע אחרת 

 מכי המכרז. מפורשות בחוזה זה ו/או במס
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ף האמור לעיל, מובהר כי מקום בו נקבע במסמכי המכרז ו/או בחוזה זה, במפורש, על א 16.2

ד לטובת הרשות המקומית הינם בהשאלה יכי הטובין אותם על נותן השירותים להעמ

 ו/או בהשכרה ו/או בכל דרך דומה, לא תוקנה לרשות המקומית זכות בעלות עליהם.

 

  שמירת דינים .17

ובכלל זה  ,תוך ציות לכל דין העבודות ו/או השירותיםת לבצע א מתחייב יםנותן השירות 17.1

חוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת 

עבודות ו/או וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע ל

הודעות, קבלת רשיונות  ראות כל דין בדברולמלא אחר הו הן,וכל הכרוך ב השירותים,

 .עבודות ו/או השירותיםותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ה

להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על  מתחייב נותן השירותים 17.2

נותן . עבודות ו/או השירותיםו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה ושלומם של עובדי

, את ציוד ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ וו/או לשולחי וספק לעובדיי תיםהשירו

המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם 

 .עבודותביצוע ה

-תשי"גה ,קוח של העבודהיאת חוק ארגון הפ א מכירובזה שה מצהיר נותן השירותים 17.3

על  א מקבלווכי ה ,ים שפורסמו על פיהםהבטיחות בעבודה והתקנות צוו, פקודת 1954

את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד  ועצמ לנהוג על פיהם ולוקח על עצמ

 עקב הפרתם. הרשות המקומיתאו נגד   הרשות המקומית

קשר לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן ב מתחייב נותן השירותים 17.4

 כל אופן שהוא.לפרסום ולא לחרוג מהם ב

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .18

, מחזיקים בכל האישורים מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו נותן השירותים 18.1

ו/או הרישיוניות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור בחוזה זה, על 

הרשות המקומית  בזאת להציג בפני תים מתחייבו, ובהתאם לכל דין. נותן השירונספחי

 ות, כאמור לעיל, לפי דרישתה.את האישורים ו/או הרישיונ

כי החזקת אישורים ו/או רישיונות ו/או היתרים  ובזאת, כי ידוע למצהיר  נותן השירותים 18.2

נותן לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  18.1יף תקפים, כאמור בסע

 , כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית של החוזה.כאמור לעניין סעיף זה רותיםהשי

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף  הרשות המקומיתבזאת ליידע את  מתחייב נותן השירותים 18.3

, האוסר ו/או המגביל, את ו, בהתאם לסעיף זה, לרבות מתן צו שניתן כנגדוהצהרותי

 העבודות ו/או השירותים.לבצע את  נותן השירותיםשל  ויכולת

 



 ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(איגוד 
 למתן שירותי מיכון משרדי לרשויות האשכול 5/2019מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________  

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
66 

 

 

 תביקור .19

ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי לקיים, בכל עת, בין בתקופת החוזה הרשות המקומית  גזבר 19.1

ע לביצוע העבודות ו/או השירותים גבכל הנו נותן השירותיםובין לאחריה, ביקורת אצל 

 או בכל הנודע לתמורה המשולמת בגין חוזה זה.

הקשורים  ירותיםנותן השהחשבונות ובמסמכים של  ביקורת ייתכן ותכלול עיון בספרי 19.2

בביצוע העבודות ו/או השירותים, לרבות נתונים השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. 

הוכחות בגין תשלום שכר לעובדים  מנותן השירותיםרשאי לדרוש  גזברכמו כן, יהיה ה

 כנדרש או הפרות דיני עבודה.

רת ולמסור ו/או מי מטעמו, לבצע את הביקו גזברמתחייב בזאת לאפשר ל נותן השירותים 19.3

לידיו מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך הנדרש על ידיו, לרבות דו"חות כספים 

מוותר בזאת, על כל טענה  נותן השירותיםמבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם. 

 בדבר סודיות /ואו הגנת הפרטיות, בכל הנוגע למידע ו/או המסמכים הנ"ל.

ור בסעיף זה, גם ביחס למידע ו/או מסמכים מתחייב לקיים את האמ השירותים נותן 19.4

 המצויים בידי צד שלישי כלשהו.

 

   ושיפוי אחריות .20

לכל  יאחרא נותן השירותים יההימבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין,  20.1

ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של לרשות המקומית פגיעה ונזק שייגרם 

 . העבודות, או עקב ביצוע פגום של ואו מי מטעמו/ ושל עובד מעובדי ו/או נותן השירותים

אובדן ו/או  בגין כל מי מטעמהו/או  הרשות המקומיתכלפי  יהיה אחראי נותן השירותים 20.2

הרשות או לציוד של תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/

ו/או  נותן השירותיםמעשה ו/או מחדל של ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו, עקב המקומית 

  , תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר אליה.ו ו/או כל מי שפועל מטעמועובדי

לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא  יהיה אחראי נותן השירותים 20.3

 ו/או עובדיה ו/או כלהרשותה מקומית את  וא פוטרביצוע העבודה, והבשימושו בקשר עם 

 מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   האדם הנמצא בשירות

, לכל נזק הרשות המקומיתכלפי צד ג' כלשהו, לרבות עובדי  יהיה אחראי נותן השירותים 20.4

כתוצאה מביצוע העבודה.  לגוף ו/או לרכוש או נזק אחר מכל מן וסוג שהוא שייגרם להם

ורשיהם ו/או התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לפצותם ו/או את י נותן השירותים מתחייב

  לעיל שייגרם להם. 

לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או רכוש שיגרמו  יהיה אחראי נותן השירותים 20.5

נותן השירותים ועובדיהם, לשלוחיו של נותן השירותים ולכל , לקבלני משנה של ולעובדי

, והוא אספקת השירותיםאו בקשר עם /תוך כדי ו/או עקב ו מי שפועל בשמו ו/או מטעמו

 מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.  
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ה ו/או כל הפועל מטעמהרשות המקומית מתחייב לשפות ו/או לפצות את  נותן השירותים 20.6

גין כל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שחוייבו לשלם בין מקרה שהאחריות לגביו ב

 מכח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  םנותן השירותימוטלת על 

להם מכח  יזכא נותן השירותיםת לקזז מן התשלומים אשר הרשות המקומית תהיה רשאי 20.7

 מי מטעמהו/או  הרשות המקומיתנתבעים חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר 

כאמור לעיל  תיםנותן השירועל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  לרשות המקומיתו/או בגין נזקים שנגרמו 

 כאמור לעיל.   נותן השירותים

תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו,  לכל אחראי נותן השירותיםמובהר ומוסכם בזאת, כי  20.8

פסק דין  ישא באחריות לכל החלטה ו/אוא וכנתבעת וה הרשות המקומיתאם צורפה לה 

 .הרשות המקומיתביעה, משפטית או אחרת כנגד ו/או הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל ת

ו/או  לעיל בחוזה זה, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם תביעות 11.9-ו 11.8הוראות סעיפים  20.9

 טענות ו/או דרישות לפי פרק זה.

 

 ביטוח .21

נותן י כל דין מתחייב עפ"י חוזה זה ו/או עפ" נותן השירותיםמבלי לגרוע באחריות  21.1

את  ו, על פי שיקול דעתלערוך ולקיים למשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה השירותים

כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות  והביטוחים המתאימים לכיסוי אחריות

לחוזה  4-בנספח כביטוחים, המצ"ב קיום אחריות והתנאים המפורטים בטופס אישור 

 . בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"( ביטוחיםקיום ר אישוזה )להלן: "

במועד החתימה על חוזה זה, את לרשות המקומית  להמציא מתחייב נותן השירותים 21.2

שוב י נותן השירותיםביטוחים כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו. קיום האישור 

ביטוחים תקין וזאת קיום השור על פי החוזה, אי ומציא, מידי שנה במשך כל זמן פעילותיו

וחים תקין ביטקיום . המצאת אישור הרשות המקומיתללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מ

 , מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.כאמור

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי  נותן השירותים 21.3

ות והזהירות הנכללות בפוליסות לשמור על כל הוראות הבטיח לפגוע בכלליות האמור,

 הביטוח.

הרשות המקומית את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  נותן השירותים הפר 21.4

ינה יאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתה נותן השירותיםהיה י ,על פי הפוליסות

 עקב זאת.  ועל כל נזק כספי ו/או אחר שייגרם להרשות המקומית לו טענה כלשהי כלפי 

מבוטחים אשר האחריות עליהם  היה אחראי במלואם לנזקים בלתיי נותן השירותים 21.5

 מכח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. ומוטלת עלי
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אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  21.6

רר על פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשח ן השירותיםנותכנגד לרשות המקומית 

 ו לפי חוזה זה.מהתחייבויותי נותן השירותיםאת 

 

 ערבות בנקאית .22

 נותן השירותיםעל פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסר  יולהבטחת מילוי כל התחייבויות 22.1

 1-נספח בבנוסח המצורף כ₪,  35,000סך של ערבות בנקאית בלרשות המקומית בזאת 

תהיה בתוקף עד לחצי שנה לאחר תום ערבות הביצוע . ("הערבות"לחוזה זה )להלן: 

 1-תקופת ההתקשרות. נוסח הערבות ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך ב

 .המצורף להזמנה זו

תוקפה,  ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת יההערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותה 22.2

ימים ממועד  5, וזאת תוך הרשות המקומיתנזק או חסרון כיס על ידי ללא הוכחת כל 

 הדרישה. 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין  22.3

 המדד האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות. 

ום תקופת ו/או מת עבודות( יום מתום תקופת ה90הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים ) 22.4

זה. מובהר ומוסכם בזאת, כי תנאי כאמור בחוזה  החוזההארכה, אם תוארך תקופת 

הוא המצאת, בין היתר, לפחות ערבות כאמור לתקופת ההארכה,  חוזהלהארכת תקופת ה

על רצונה להאריך את  הרשות המקומית( יום לאחר מועד קבלת הודעת 30שלושים )

 כאמור.  עבודותתקופת ה

תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על ית הרשות המקומ 22.5

, לרבות בגין נותן השירותיםפי חוזה זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי 

לידי  נותן השירותיםמציא יפיצוי מוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה 

 ו משלימה.ה א, מיד, ערבות בנקאית חדשהרשות המקומית

 

   SLA-Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .23

 המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו. נותן השירותיםאמנת השירות היא כלי בידי  23.1

, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות הרשות המקומיתאמנת השירות היא כלי בידי  23.2

 בקיום הגדרות אלה. ן השירותיםנותלאספקה, תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על 

לא  נותן השירותיםתקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  23.3

 .SLA-יחשבו כאי עמידה ביעדי ה

לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות  שנותן השירותיםבמקרה  – פיצויים מוסכמים 23.4

 כמופיע בטבלה שלהלן.השירות המוגדרות, יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים 
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תמורה בדרך של קיזוז מהזאת ו ,לספקמוסכמים יקוזזו מהסכומים המגיעים הפיצויים ה 23.5

 .החודשית

הפר נותן השירותים חוזה זה הפרה יסודית, תהיה הרשות המקומית רשאית לדרוש מנותן  23.6

 השירותים, כפיצוי מוערך ומוסכם מראש, תשלום בגובה סכום הערבות. 

 

 ת תיקון תקלותמועד מתן שירו 6

למשל שעניינה שירות שוטף ) 17:00עד השעה ו 8:00מהשעה ה' -קריאת שירות בימי א' .1.1

ות שניתן לפתור אותן מרחוק על ידי תמיכה טלפונית/ התחברות ( ותקלטונרהחלפת 

 .באותו יום יטופלוו מרחוק יענו

 כל קריאה אחרת: .1.2

ידי הגעת טכנאי לאתר על  תיענה באותו היום 12:00ה' עד השעה -קריאה בימי א' .1.2.1

 .הרשות

על  10:00תענה למחרת היום בבוקר עד לשעה  12:01ה' משעה -קריאה בימי א' .1.2.2

 כנאי לאתר הרשות.ידי הגעת ט

 שעות מרגע ההגעה לטיפול. 24סיום טיפול בתקלה יהיה לכל המאוחר עד  .1.3

ברמה תקלה המשביתה מכשיר או שנדרש להחליפו, המכשיר החלופי שהספק ייתן יהיה 

 .שהוחלף מכשירזהה או גבוהה ל

סיום הטיפול בתקלה, יוחזר הציוד למקומו המקורי לרבות חיבור כל הכבלים כפי  עם .1.4

על המקומית עבודה שמישה. הטכנאי ידווח לנציג הרשות העמדת כאשר  ,שהיו במקור

 .לכך שהתקלה נפתרהבכתב אופן הטיפול בתקלה, ויקבל את אישורו 

 

 

ים את התחייבותו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוזה זה, בנוסף, הפר נותן השירות 23.7

ישלם נותן השירותים לרשות המקומית, מייד עם דרישה ראשונה, כפיצוי מוערך ומוסכם 

הפיצוי מראש, את הסכומים הקבועים בטבלה להלן, בגין כל יום של איחור )להלן: "

 "(:המוסכם

  100 – ים שהוגדרו מראשבהתאם ללוחות הזמנ שרדיוהתקנת המיכון המ הצבת 23.7.1

 לכל יום איחור לכל מכשיר שלא הותקן.₪ 

 במענה לקריאה. על כל יום איחור₪  100 – מענה לקריאות הרשות 23.7.2

 –שעות מרגע ההחלטה  24החלפת מכשיר תקול או מושבת במכשיר אחר בתוך  23.7.3

 בהחלפה. לכל יום איחור₪  100

 – ביעות רצון הלקוחשעות מתחילת הטיפול לש 24טיפול וסגירת תקלות תוך  23.7.4

 איחור בפתרון התקלה.₪  100
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חלף וי פעמים בחודש, 3-חוזרת על עצמה יותר ממכנית התקלה מכשיר שיש בו  23.7.5

ש"ח 100 – שעות מרגע הפנייה 24ר שתכונותיו זהות או טובות יותר תוך מכשיב

 לכל יום איחור בהחלפת המכשיר.

ל יום איחור במענה ע"י לכ₪  100 – מענה במועד על ידי מנהל קשרי הלקוחות 23.7.6

 מנהל קשרי הלקוחות.

הפיצוי המוסכם הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  23.8

על חוזה זה. נותן השירותים ישלם לרשות המקומית את הפיצוי המוסכם בתוך החתימה 

 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת הרשות המקומית. אין באמור בסעיף זה 7

בכדי לגרוע מזכותה של הרשות המקומית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה 

 המגיע לספק מהרשות המקומית. המגיעה לספק בגין מתן השירותים או מכל סכום אחר 

לרשות הפיצויים, כאמור בסעיף זה, הינם פיצויים מוסכמים מראש, בגין הנזקים שייגרמו  23.9

 נזק., וגבייתם תעשה ללא הוכחת המקומית

, כי נותן השירותים יפצה 3-הוסכם בין הצדדים, מבלי לגרוע מהאחריות הנקובה בנספח ב 23.10

 , בגין כל נזק ובגין כל ההוצאות הנלוות והכרוכות בכך. הרשות המקומיתוישפה את 

לפי כל  הרשות המקומיתאין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות  23.11

 .נותן השירותיםבגין הפרת החוזה על ידי דין ו/או חוזה, לרבות 

 

 הפרות וסעדים .24

 .1970-חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אעל  24.1

, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2מוסכם בזאת כי סעיפים  24.2

נותן יים ועיקריים שהפרתם על ידי לחוזה, הינם סעיפים יסוד 26-ו 25, 24, 23, 23, 22, 21

 דית של חוזה זה.תהווה הפרה יסו השירותים

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או  הרשות המקומית 24.3

יום מראש, במקרים  (7שבעה ) לספקעל פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה 

 המפורטים להלן:

ים ימ 5, וההפרה לא תוקנה בתוך הפר תנאי יסודי של חוזה זה יםנותן השירות 24.3.1

 .מיום שהודיעה על כך הרשות המקומית לספק

חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא  הפר נותן השירותים 24.3.2

הרשות ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מ 14את ההפרה תוך  ןתיק

 . המקומית

ו צו צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/א נותן השירותיםג', נגד ניתן לבקשת צד  24.3.3

כונס  והקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

, באופן שיש בו כדי לפגוע נותן השירותיםנכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי 

לא בוטלו על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו  ולעמוד בהתחייבויותי ובאפשרות
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ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה  7, או תוך יום ממועד הינתנם 45תוך 

 .ועצמ נותן השירותיםלמתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא  נותן השירותים 24.3.4

 , כמפורט בחוזה זה.הרשות המקומיתאישור 

יכולת  לשם הסדר חובות כללי מפאת אי וושיבא בדברים עם נ נותן השירותים 24.3.5

 פירעון.

 נשוא חוזה זה. העבודותאו מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל נותן השירותים 24.3.6

הורשעו בעבירה שיש עמה  וו/או מי מנושאי המשרה שב נותן השירותיםמנהל/י  24.3.7

, עשוי לפגוע הרשות המקומיתקלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 .הרשות המקומיתטרסים של ו/או באינ הרשות המקומיתהטוב של  בשמה

הרשות כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי הודעה על ביטול הסכם זה  24.4

על פי החוזה, פרט  והיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיי ונותן השירותים המקומית

 לקיימן. ותמנע ממנ הרשות המקומיתלהתחייבויות ש

 

 ליותהוראות כל .25

מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג  נותן השירותים 25.1

שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר 

להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות 

יים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, או תרופה, בין זמנ עכבון או לכל סעד

צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה 

 רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר. נותן השירותיםזה לידי סיום, לא יהיה 

 או שינוי ויתור 25.2

 תהווה תקדים ולאמסוים לא  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה 25.2.1

ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו 

לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה 

 אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

דה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור פעולה במועשום ויתור, או הימנעות מ 25.2.2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן 

 בכל עת שימצא לנכון.

מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה  נותן השירותים 25.3

 לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין.

או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא כל תיקון  25.4

 יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז 25.5
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מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד  נותן השירותים 25.5.1

 .הרשות המקומית

סכום תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל  הרשות המקומית 25.5.2

, מכל מין נותן השירותיםו/או נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן 

וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או 

ת נשוא ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתקשרו, נותן השירותיםמחדלי 

( 7לבצע את הקיזוז שבעה ) חוזה זה, ולאחר שהודיעה לספק בכתב על כוונתה

 .ימים לפני ביצועו

 במקום הצד האחר תשלום 25.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על  25.6.1

הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן.)שבעה(  7לא שילמו, תוך 

לשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם שילם צד סכום כ 25.6.2

רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. 

הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו 

חל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, הראשונה, כשסכום זה ישא, ה

 קובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.ריבית מ

 שיפוט והדין החל סמכות 25.7

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין  25.7.1

 שלו. 

ת וקנית לביהסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מ 25.7.2

תחום השיפוט של בית המשפט ומקומית ל המשפט, המוסמך מבחינה עניינית

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות,  25.8

בדבר נושא חוזה זה שניתנו ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים 

ני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין או נעשו על ידי הצדדים לפ

בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע 

 מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

 הודעות .26

תחשב כמתקבלת בעת  –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  26.1

 מסירתה.

 כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן 26.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים  –

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  –ם לא ובשעות העסקים המקובלות וא
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השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום  בתנאי שברשות

 כאמור להלן.

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצויינת להלן ותוך  26.3

שעות ממועד  48צד השני תוך תחשב כאילו התקבלה על ידי ה –ציון הנמען המצויין להלן 

 הישלחה.

 כתובת הצדדים .27

  –  קומיתהרשות המ  

 ___________________________________________  הנמען:

 :__________________ 'טלפון:_____________________ פקס   

 

  – נותן השירותים  

 __________________________________________ _הנמען: 

 :___________________'טלפון:____________________ פקס  

 

 

 הצדדים על החתום : ולראיה באו

 

 __________________ __________________ 

 סםקה הרשות המקומית 

 

 עורך דיןאישור חתימת 

 

___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  

ה"ה _______ (, וכי חתימת "נותן השירותים")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין, וכי 

מכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת התחייבויות הקבלן כאמור בהסכם זה תואמות את מס

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:     ____________ תאריך:
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 1-מסמך ב

 5/2019מכרז פומבי 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 )הרשות המקומית(

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(קבלןה)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ 

 

 

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

 -ק ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. למען הסר ספ

 דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי.

ערבות זו  רבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהע

 אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .חודשים ממועד הנפקת הערבות( 28)התאריך שיירשם יהיה  עד ליום _______ ערבות זו תישאר בתוקפה

 בכבוד רב,          

  ___________________________ 

        )בנק( 
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 2-במסמך 

 5/2019מכרז פומבי 

 העדר תביעותכתב נוסח 

 לכבוד

______________ 

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

)רשות _______ בנתנו שירותי מיכון משרדי ח"מ _______________________________ אשר אנו ה

המאושר על האחרון מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון , עבור _____________מקומי( 

)במילים:   ₪ידכם ועל ידנו והוא _______________ 

 ח(._______________________________________ ש"

 

לא תהיינה לנו  ₪מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________  ואנ

בכל ______ )הרשות המקומית( טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד כל תביעות ו/או 

 פומבי _____ מכרזבהתאם ל (רשות המקומית)ב___ מתן שירותי מיכון משרדי הקשור והנוגע לתשלום 

 .אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים של 

 

מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו 

פסולת מ____ )הרשות  איסוף ופינויעבודות בנוגע לביצוע  ____ )הרשות המקומית(כל המגיע לנו מאת 

 המקומית(.

 

שות רלרבות תאגיד עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה -" __________זה, " בכתב התחייבות

 כולן או חלקן. ,המקומית

 

 :באנו על החתוםולראיה 

 

 

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת          תאריך
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 3-במסמך 

 5/2019מכרז פומבי 

 מפרט דרישות לביצוע

 

 

 עדרישות לביצומפרט 

 

 

ובתדירות שלא תפחת  ,המלצת היצרןבהתאם לשרותי אחזקה שוטפים ותקופתיים הספק ייתן  .2

מפעם אחת בכל חודש, הדרושים להבטחת פעילותן התקינה, הרציפה והאיכותית )כולל ניקוי 

 .משטחי הצילום ומניעת ״לכלוך" הצילומים(, ללא כל תשלום וחיוב מעבר לעלות פעימת המונה

 

 באמצעות , יבצע מעקב ממוחשב מלא אחר צריכת פעימות המונה של המכשיריםהספק  .3

ת הבקרה שתאסוף את כלל הנתונים הנדרשים להלן, ותאפשר הפקת דוחות על פי דרישת מערכ

 הרשות:

דו"ח צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד, ממוין לפי פעימות צבע ופעימות  .3.1

 .שחור/לבן

 .ל סך פעימות המונה של כל המכשיריםסיכום כולל ש .3.2

הפתרון לתקלה, יום ושעה לקבלת ההודעה על דו"ח תקלות חודשי הכולל את התקלה,  .3.3

 התקלה, יום ושעה לתיקון התקלה, וזהות הטכנאי שטיפל בתקלה.

 

המשתמשת במכשיר באופן שימוש ו/או מיחידות הרשות המקומית יחידה כל ידריך הספק  .4

תיקון תקלות שכיחות, וכן יתלה מעל כל מכשיר דף הסבר והנחיות בסיסי התפעול שלו, זיהוי ו

 .לגבי אופן השימוש במכשירוהערבית בשפה העברית 

 

יהיה אחראי לכל תקלה ו/או נזק שיגרם למכשירים ו/או לציוד הנלווה. אחריות הזוכה  הספק .5

רבות חלקים נעים, ל, הינה מלאה וכוללת את המכשיר על כל רכיביו ואביזריובמכרז למכונות 

 .חלקי מתכת, גומי ופלסטיק

 
מספיק של ציוד מתכלה  מתחייב להחזיק בכל עת במהלך ומשך כלל תקופת החוזה, מלאי הספק .6

 .ו/או חלפים
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 :עבור כל ציוד המיכון המשרדי מפרט המינימום .7

 ;הלייזרכל המדפסות יהיו בשיטת  .7.1

 ;כל המכשירים יהיו מחוברים לרשת .7.2

 ;600DPIולבים תהיה יכולת סריקה בצבע ברזולוציה של לפחות לכל המכשירים המש .7.3

 . הדפסת פקס תחושב כפעימה;פקסים יהיו ללא עלותשיגור סריקות ו .7.4

 תן האפשרות להוסיף להם כרטיס פקס;בכל המכשירים אין צורך בפקס מובנה, אך תינ .7.5

וף את מערכת הבקרה תאס :כל מכשירהיו בקרה וניהול על הדפסות לפי בכל המכשירים י .7.6

דו"ח , כגון: המקומית כלל הנתונים הנדרשים, ותאפשר הפקת דוחות על פי דרישת הרשות

צריכת פעימות מונה חודשי של כל מכשיר בנפרד, ממוין לפי פעימות צבע ופעימות 

 ;םהמכשירי סיכום כולל של סך פעימות המונה של כלושחור/לבן, 

יצרף דוח תקלות חודשי מפורט ים נותן השירותיחד עם הדיווח החודשי על הפעימות,  .7.7

 שיר ומיקומו, וזמנים על פי הנדרש;הכולל בין היתר את סוג התקלה, סוג המכ

 ;דופלקס –בכל מכשיר ניתן יהיה להדפיס משני צידי הדף  .7.8

 ;450HZבמהירות של לפחות המכשירים צריכים להיות מסופקים עם מעבד  .7.9

 ;לפחות 100MBות של כל המכשירים המשולבים יצוידו בכרטיס רשת במהיר .7.10

לכל המכשירים המשולבים תהיה יכולת סריקות קבצים ישירות לתיבת דואר אלקטרוני,  .7.11

 ;קבצים, כונן חיצוני ודיסק און קישרת 

ורמטים המקובלים און קי בפ דיסקמכונות הצילום יהיו בעלות יכולת הפקת מסמכים מ .7.12

 ;FAT 16 ,FAT 32 , NTFSכיום ולכל הפחות פיענוח קבצים בפורמט 

, PCL 6כל המכשירים המשולבים חייבים להיות מסוגלים לעבוד עם תוצרים באמולציות  .7.13

5PCL  ,SPL  ומוצרי אדובי. במרכז הדפסה גדול גםPS; 

ת הפעלה חדשה או כל מערכ– Windows 10/8/7 על הציוד לתמוך במערכות ההפעלה: .7.14

 `גרסה רשמיתחודשים ממועד  3של חברת מייקרוסופט שתצא בטווח זמן של עד 

7.15. \ UBUNTU-/SUSE -LINUX  שנים  4תמיכה במערכות אלה בתקופת הזמן של

 ;אחורה

7.16. MAC OSX   ומעלה, או כל מערכת הפעלה חדשה עבור מחשביMAC   שתצא בטווח זמן

 ;חודשים ממועד גרסה רשמית 3של עד 

 פינישרים :שדכן, מחורר, מקפלת.בכל המכשירים תהיה האפשרות להתקין  .7.17
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 שחור/לבן : A4י מינימאלי למדפסות לייזר אישיות מפרט טכנ .8

 .דפים בדקה 30מהירות הדפסה:  .8.1

 .דפים 500יבולת נייר במגש פנימי: ק .8.2

 .דפים 50הזנה ידנית:  .8.3

 .שניות 8המתנה לדף ראשון:  .8.4

 .1200/600רזולוציה:  .8.5

 .64MBזיכרון פנימי:  .8.6

 .Etherne 10/100/1000חיבור לרשת: כרטיס רשת  .8.7

 .MB 768דיסק קשיח:  .8.8

 .USBקישוריות: כרטיס רשת מובנה +  .8.9

 , Bit 32/64  :Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vistaתמיכה במערכות הפעלה  .8.10

Win10, W2K ,  Linux, Unix , 2003/2008/2012. 

 

 

 

 צבעוני: A4מפרט טכני מינימאלי למדפסות לייזר אישיות  .9

 דפים בדקה 20מהירות הדפסה:  .9.1

 דפים 250 קיבולת נייר במגש פנימי: .9.2

 דפים 50הזנה ידנית:  .9.3

 שניות 15המתנה לדף ראשון:  .9.4

 2400/600רזולוציה:  .9.5

 128MBזיכרון פנימי:  .9.6

 Etherne 10/100/1000כרטיס רשת חיבור לרשת:  .9.7

 .MB 768דיסק קשיח:  .9.8

 USBקישוריות: כרטיס רשת מובנה +  .9.9

 , Bit 32/64  :Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vistaתמיכה במערכות הפעלה  .9.10

Win10, W2K ,  Linux, Unix , 2003/2008/2012/2016. 
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 שולחנית/מחלקתית שחור/לבן : A4מפרט טכני מינימאלי למדפסת לייזר  .10

 .דפים בדקה 30מהירות הדפסה:  .10.1

 .500קיבולת נייר במגש פנימי:  .10.2

 .100הזנה ידנית:  .10.3

 .99מספר עותקים בסריקה אחת: עד  .10.4

 .50%-200%זום:  .10.5

 .שניות 8המתנה לדף ראשון:  .10.6

 .DPI 600/600רזולוציה:  .10.7

 .Ethernet 10/100/1000חיבור לרשת: כרטיס רשת  .10.8

 .256MBדיסק קשיח:  .10.9

 .USBקישוריות: כרטיס רשת מובנה +  .10.10

 , Bit 32/64   :Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vistaתמיכה במערכות הפעלה  .10.11

Win10, W2K , Linux, Unix , 2003/2008/2012. 

 .TCP/IPפרוטוקול:  .10.12

 .התקנים נוספים: ממיינת עותקים )סורטר( .10.13

 

 צבע שולחנית/מחלקתית  A4מפרט טכני מינימאלי למדפסת לייזר .11

 .דפים בדקה 20מהירות הדפסה:  .11.1

 .A4-A6גודל מסמך מקור:  .11.2

 .דפים 500יבולת נייר במגש פנימי: ק .11.3

 .50%-200%זום:  .11.4

 .שניות 8ראשון:  המתנה לדף .11.5

 .DPI 2400/600רזולוציה:  .11.6

 .Ethernet 10/100/1000לרשת: כרטיס רשת חיבור  .11.7

 .MB 768דיסק קשיח:  .11.8

 .USBקישוריות: כרטיס רשת מובנה +  .11.9

 , Bit 32/64  :Win Server , Dos 6.22 , Win 7/8 , Vistaתמיכה במערכות הפעלה  .11.10

Win10, W2K , . 

11.11. Linux, Unix , 2003/2008/2012. 

 .TCP/IPפרוטוקול:  .11.12
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 ה קטן:מפרט טכני מינימלי למרכז הדפס .12

 להגדרות מרחוק  WEBתוכנת .12.1

 אפשרות להפעלה בעזרת מתקן כרטיסים חיצוני .12.2

 שפת עבודה : עברית .12.3

 הצילום:דרישות מינימום ממכונת  .12.4

 דפים בדקה 30מהירות צילום:  .12.4.1

 25%-200%הגדלה/הקטנה:  .12.4.2

 דף 500מגרות של  2: 1קיבולת נייר  .12.4.3

 דף 2,000: )אופציונאלי(: מגש 2קיבולת נייר  .12.4.4

 דף Bypass :50קיבולת נייר  .12.4.5

 A3-A6גודל נייר:  .12.4.6

 צילום דו צדדי מובנה .12.4.7

 64MBזיכרון:  .12.4.8

 שניות 11זמן חימום:  .12.4.9

 DPI 1200/600רזולוציה:  .12.4.10

 1-999העתקים:  .12.4.11

 גרם 60-200משקל נייר:  .12.4.12

 שניות 4.2: זמן להדפסה ראשונה .12.4.13

 דרישות מינימום ממדפסת: .12.5

 דפים בדקה 30מהירות הדפסה:  .12.5.1

 פונקציה: הדפסה ברשת דרך כרטיס רשת .12.5.2

 PCL5e  ,PCL6  ,PDFפת מדפסת: ש .12.5.3

12.5.4. Interpace : USB 2.0  10/100/1000  Ethernet 

 DPI 1200/600רזולוציה:  .12.5.5

 MB 64זיכרון:  .12.5.6

 Win 7/8/10/2003-2016/xp/Macמערכות הפעלה:  .12.5.7

 דרישות מינימום מסורק: .12.6

 55מהירות סריקה שחור/לבן:  .12.6.1

 35מהירות סריקה בצבע:  .12.6.2

 DPI 600/600רזולוציה:  .12.6.3

 A3גודל דף:  .12.6.4

 PDF, TIFF , JPEGורמט סריקה: פ .12.6.5

 סריקה למייל .12.6.6

 2,000כתובות: עד  .12.6.7

 סריקה לתיקייה .12.6.8
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 טכני מינימאלי למרכז הדפסה גדול:מפרט  .13

 להגדרות מרחוק  WEBתוכנת  .13.1

 אפשרות להפעלה בעזרת מתקן כרטיסים חיצוני .13.2

 שפת עבודה: עברית .13.3

 דרישות מינימום ממכונות הצילום: .13.4

 דפים בדקה 55מהירות צילום:  .13.4.1

 25%-400%קטנה: הגדלה/ה .13.4.2

 דף 1,500מגרות  2: 1קיבולת נייר  .13.4.3
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 4-מסמך ב

 1/18מכרז פומבי 

 נוסח אישורי המבטח

 

 

 אישור לקיום ביטוחים

 לכבוד:

 )הרשות המקומית(

 ("המזמין")להלן:  

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור 

( פוליסות ביטוח צד בלן""הק)להלן: ________________________________________ ח.פ. 

שלישי וחבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת 

  "(.העבודותקשרות )להלן: "לעבודות נשוא ההסכם ההת

בגין פעילות  בין היתר הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמין כמפורט בכותרת למסמך זה .1

 זק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות., מפני אובדן, נהקבלן

 הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 

 _____________________מס' פוליסה:   ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________      

 

 .הביטוחלמקרה ולתקופת ₪  4,000,000אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות:  ביטוח

 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 ואינו נחשב עובד הקבלן ע"פי חוק כל אדם, שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח .2.1

ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של 

 המבוטח.

יהם ייחשבו לצורך יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחן, נבחריהם ועובד .2.2

 פוליסה זו כצד שלישי.

 ., פתאומי ובלתי צפויתאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
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אך ורק  הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמין, .2.4

ט כלפי , למעוויתור המבטח על זכויות שיבוב כלפי המזמין בגין ובקשר עם פעילות הקבלן,

 .מי שגרם נזק בכוונת זדון

נזק לגוף צד שלישי הנובע  מורחבת בזה הפוליסה לכסות את חבותו של המבוטח בגין .2.5

משימוש בציוד צמ"ה וזאת מעבר לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה לביטוח צמ"ה של 

המבוטח ככל שישנה או מעבר לגבולות האחריות עפ"י פוליסה לביטוח צמ"האחרת )באם 

  גבוהים יותר( שברשותו של המבוטח. הם

לכל הנזקים ₪  1,000,000ל סך של סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה ע .2.6

 שאירעו בתקופת הביטוח

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט  .2.7

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 מס' פוליסה: _____________________ בידים:ביטוח חבות מע .3

 

 תאריך סיום: _________תאריך תחילה: _________       

 

המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים

 לאירוע ולתקופת הביטוח.₪   20,000,000-לתובע, ו 6,000,000₪

 

 ות:על פרק זה חלות ההוראות הבא

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער. .3.1

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו. הקבלןהביטוח חל על כל עובד של  .3.2

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  .3.3

בדי מעבידם ממי מעו כי בכוונת זדון. הביטוח יורחב לשפות את המזמין במקרה וייחשב

 הקבלן

 

 שאי לבטלם ו/או לצמצם היקפםהביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח ר .4

, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות  לרעה 

 יום מראש. 30

ויתור של המבטח כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר  .5

נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח  (SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות. ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון.
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כויות כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו ז .6

ור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איח

ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין או גזבר/ חשב המזמין או הממונה על הביטוחים 

 ברשות. 

גבילה כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מ .7

ים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קי

כמפורט בכותרת למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין 

כמפורט בכותרת למסמך זה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין כמפורט בכותרת למסמך 

שמבטחי המזמין כמפורט בכותרת הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי  זה במלוא

למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 

 החוזה.

 לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. .8

לתשלומי פוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות ה .9

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום  .10

ההתקשרות בין הקבלן למזמין, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמין לא היה מתקשרת 

 חירים אחרים. עם הקבלן, אף במ

 ר קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישור   זה.הפוליסות כפופות לתנאי אישו .11

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 

 


