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 11/2020מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה 

 

 ים כלליים ת ותנאהוראו –מסמך א' 

 

עמודים  3סעיף   .1 המכרז    5-4,  בכפוף    –למסמכי  יהיה  בסעיף  המתואר  במקרה  ההסכם  שסיום  נבקש 

ימים מראש ובכתב ובהזדמנות לתקן את ההפרה הנטענת. כמו כן, הספק יהיה    14להתראה מוקדמת בת  

נית שאינן  הוצאות  ולהחזר  הסיום,  למועד  עד  שסופקו  השירותים  עבור  לתשלום  להחזר  זכאי  נות 

ו מראש על ידי המזמין. כמו כן, נבקש למחוק את חלק  שהתחייב בהן לצורך מתן השירותים ואשר אושר 

 פרסום ההפרה. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

( הרביעית  בפסקה  האמור  לסעיף  4במקום  בעמוד  3(  יבוא:    4,  המכרז,  שסכום למסמכי  "מכיוון 

ים השירותים הזוכה/ים להעביר לאשכול העתק של כל  ההתקשרות המירבי הינו הוראת חוק, על נותן/

נית מס שתיצא למי מרשויות האשכול בגין מתן השירותים. תנאי זה יהיה תנאי ייסודי לזכותו  חשבו

של נותן/ני השירותים להתקשר עם רשויות האשכול, והפרתו תגרור ביטול זכייתו במכרז, גם אם טרם  

וזאת לאחר שהאשכול  הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מל וא סכום ההתקשרות המירבי, 

והוא לא תיקן את ההפרה בתוך  יודיע ב ממועד שליחת    יום  14כתב לנותן השירותים הזוכה במכרז, 

ו/או תביעה מכל  ההודעה ו/או דרישה  . רואים את המציעים במכרז זה כמי שמוותרים על כל טענה 

ה רשויות  עם  הזכות להתקשר  ביטול  עקב  אי העברת חשבונית מס  סיבה שהיא  אשכול מסיבה של 

 כאמור לעיל." 

 

נבקש להבהיר כי שירותי האחריות, התמיכה והתחזוקה יהיו בהתאם    –למסמכי המכרז    5עמוד    ,4עיף  ס .2

כמו כן, נבקש    לתנאי היצרן ורישיון השימוש של היצרן, ובכפוף למגבלות המבוקשות להלן במסמך זה.

 ימים. 30ת תהיה בהודעה מראש ובכתב לספק של  כי הגדלה/הקטנה של היקף ההתקשרו

 נדחית. –למסמכי המכרז  5, בעמוד 4יקון סעיף הבקשה לת

 מסמך ב' למסמכי המכרז. –הוראות האחריות, התמיכה והתחזוקה יהיו כמפורט בחוזה 

 מסמך ב' למסמכי המכרז.  –הגדלה או הקטנת היקף ההתקשרות עם כל רשות, תהיה כאמור בחוזה 

 

  מלקוחות.   אישור  כולל  אינו  שכן  ,7  לנספח  להפניה  הבהרתכם  נבקש  –  המכרז  למסמכי  6  דעמו  37.  סעיף .3

  הסף.   תנאי  את  להוכיח  יכול  אינו  ולכן  כספיים,  סכומים  כולל  אינו  הוא  ,11- א'  לנספח  וכוונתכם  במידה

  ור ואיש  ההחתימ  מורשי   ע"י  חתומה  הצהרה  המציע   יצרף  הסף,   תנאי  הוכחת  לצורך  כי   נבקש  לפיכך,

 ח. רו"

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

 . מבוטלת –  המכרז למסמכי 6 בעמוד ,7.3 בסעיף – המודגש –  (2) השנייה  הפסקה
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המשתתף  להוכחת תנאי סף אלו,  "   כדלקמן:  נוסף  פסקה תתווסף  המכרז,  למסמכי  6  בעמוד  ,7.4  בסעיף

, או  11- אנספח  שבור  , להוכחת הניסיון כאמור בנוסח האיש, מכל לקוח בנפרדיצרף להצעתו אישור

ובלבד שכל הנתונים המופיעים בנספח א7מסמך אחר שאינו נספח   גם במסמך שיצרף    11- ,  יופיעו 

 " .המציע להצעתו

 

  למגזר   שירותים  המספקות   המובילות  החברות  על  נמנית  חברתנו  –  המכרז  למסמכי  6  עמוד  7.5  סעיף .4

  חברתנו  כאשר  מהעבודות  חלק  לביצוע  משנה  לקבלן  לחבור  החברה  בכוונת  זה,  מכרז  לצורך  המוניציפאלי.

  כניסיון   ייחשב  7.5  בסעיף  לסעיף  המשנה  קבלן   ניסיון  כי  נבקש  לפיכך,  השירותים.   וללמכל   אחראית   תהיה

 המציע. 

 נדחית. הבקשה

 

בעמוד  10סעיף   .5 המכרז    9,  הינם  –למסמכי  המכרז  מסמכי  בלינק    האם  המופיעים  אלו 

infrastructure/-https://wegalil.org/tender/communications   '(? 2-שבמסמך א 27-24)עמ 

 הבהרה:

 .מסמכי המכרזהמסמכים המופיעים בלינק הנ"ל הם 

 

ילת  ₪ המוזכרים בתח   300-האם/למי/על מה עלינו לשלם את ה  –למסמכי המכרז    9, בעמוד  10סעיף   .6

 . זלמסמכי המכר 9עמוד   10סעיף  –המסמך )א( שלכם? 

 הבהרה:

 לחשבון שפרטיו:העברות יש לבצע נרשם, כי באתר האשכול  

 . 160800/11  – ן  -ח;  641  –יף  סנ;  10  – בנק לאומי  ;  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  –בעל החשבון  

, בשעות קבלת קהל  04-9576207טלפון להביא שיק למזכירות האשכול בתיאום מראש בניתן לחילופין 

08:30-15:30. 

 

  ביצוע   לצורך  הגזברות  של  דוא"ל  /  הטלפון  מספר  את  לקבל  נבקש  –  המכרז  למסמכי  9  עמוד  10  סעיף .7

 התשלום. 

 זה.  הבהרה לשאלות תשובות במסמך לעיל 6  לתשובה מופנים המציעים

 

 ש ערבות בנקאית? האם אכן המכרז אינו דור –למסמכי המכרז   10, בעמוד 12סעיף  .8

 הבהרה:

 . למסמכי המכרז  3-בנוסח נספח אערבות בנקאית יש לצרף להצעה 

 

 נבקש כי:  –למסמכי המכרז   10עמוד  ,12.2סעיף  .9

https://wegalil.org/tender/communications-infrastructure/
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  בנסיבות שבשליטת הספק, ולאחר   יסודית  הפרה  של  במקרה  ורק  אך  יבוצע  ההצעהערבות    חילוט .9.1

 הערבות.  חילוט  טרםההפרה, ב  סבירה לתיקון  וארכה לספק  ובכתב מראש מתן הודעה

 .מוסכם פיצוי  תהווה לא הערבות   וכי  בפועל שנגרם הנזק  את ישקף  שיחולט הסכום .9.2

של הספק .9.3 בשליטה סבירה  בנסיבות שאינן  שנגרמה  של  הפרה  לא תחשב כהפרה מצד הספק   ,

 הסכם זה ולא תזכה את המזמין בזכות לחילוט הערבות. 

 מתקבלת בבאופן הבא:הבקשה 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה  "כי המכרז, יבוא:  למסמ  10, עמוד  12.2האמור סעיף    במקום

ה ובהצעת  זו  בהזמנה  כמפורט  התחייבויותיו  כל  ולמילוי  המציע  ידי  מכלליות  .  מציעעל  לגרוע  מבלי 

הצעת הזמנה זו ובהאמור לעיל, אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות ב

ובמ במלואן  כאמור  היועדן,  המציע  ערבותו  אשכולהיה  לחלט  את  רשאי  לתקן  למציע  שנתן  לאחר   ,

של   בכתב  בהודעה  מראש  יום,  14ההפרה  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  ייחשב  הערבות  קבל  יש  וסכום 

בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי    ו, על נזקים שנגרמו לאשכולה

 ."על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך אשכולאחרת הנתונה ללגרוע מכל זכות ו/או תרופה  

, בעמוד  13.2  למסמכי המכרז, וסעיף  10בעמוד    ולסעיף  12.3הבהרות אלו רלוונטיות גם לסעיף   .9.4

 . למסמכי המכרז 11

 הבקשה נדחית.

 

  המכרז   מסמכי  קובץ  גבי  על  מענה  להגיש  ניתן  כי  לוודא  נבקש  –  המכרז  למסמכי  11  עמוד  13  סעיף .10

 באתר. המפורסם

 הבהרה:

 האשכול. באתר  המפורסמים המכרז במסמכי שימוש לעשות ניתן

 

מעטפות נפרדות עם    4-אם כן, האם הגשת המכרז מסתכמת ב   –למסמכי המכרז    11, בעמוד  13.3סעיף   .11

 אחוז ההנחה שלנו למחירי כל העבודות המפורטות בה?  +חותמת  +חתימה   +הצעת המחיר שלכם 

 הבהרה:

 המכרז.  למסמכי  11 בעמוד 13.3 בסעיף אמורל מופנים המציעים

 

 . 12:00-ל  תעודכן המכרז הגשת  שעת כי  נבקש - המכרז  למסמכי 11 עמוד 13.3 סעיף .12

 נדחית. הבקשה

 

אופן ההגשה, לא הבנתי, את הצעת המחיר יש להכניס למעטפה    –למסמכי המכרז    11, עמוד  13.3.1סעיף   .13

מבקשים    13.3.1העתקים פעם שניה בסעיף    2עם אחת מבקשים  נפרדת אין בעיה, מה מספר העותקים פ

 העתקים. מבקש לברר מה נכון. ארבעה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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הצעת המחיר, אשר  מעטפה אחת ובה  "  למסמכי המכרז, יבוא:  11, עמוד  13.3.1סעיף  במקום האמור ב

 " על המעטפה יירשם "הצעת מחיר".תוגש בשני עותקים. 

 

  ניתן   להם  פרקים  שני  קיימים  ההצעה  שבטופס  העובדה  לאור  –  המכרז  למסמכי  14  דמוע   14.2.6  עיףס .14

 המחיר.  ציון לחישוב  הנוסחה  את לקבל נבקש שונה, בשיעור הנחה  להגיש

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  60%ניקוד רכיב הצעות המחיר יהווה  "  יבוא:  ,המכרז  למסמכי  14  עמוד  14.2.6  עיףסבמקום האמור ב

 צעות, ויחושב בהתאם כדלקמן:מניקוד הה

 הנחה למחירי עבודות:עבור  14.2.6.1

(
  שיעור  ההנחה  המוצע 

שיעור  ההנחה  הגבוה  ביותר 
) ∗ 𝟖𝟎 

 עבור הנחה למחירי הציוד )כולל התקנה(:  14.2.6.2

(
  שיעור  ההנחה  המוצע 

שיעור  ההנחה  הגבוה  ביותר 
) ∗ 𝟐𝟎 

 .60%-ב פלוכי 14.2.6.2-ו 14.2.6.1סכום הניקוד בסעיפים  14.2.6.3

 

ברכיב האיכות כאמור    הניקודסיכום  "  למסמכי המכרז, יבוא:  14עמוד    14.2.7סעיף  במקום האמור ב

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה."  14.2.6.3ומרכיב המחיר כאמור בסעיף  14.2.2בסעיף 

 

יטת  נבקש כי האמור יחול רק ככל ומדובר בהפרה בנסיבות שבשל   –למסמכי המכרז    15, עמוד  15.3סעיף   .15

 הספק. 

 הבקשה נדחית.

 

 

 קבלן הצעת ה  – 1-מסמך א

 

נבקש להבהיר כי שירותי האחריות, התמיכה והתחזוקה יהיו בהתאם    –למסמכי המכרז    20עמוד    7סעיף   .16

 לתנאי היצרן ורישיון השימוש של היצרן, ובכפוף למגבלות המבוקשות להלן במסמך זה.

 אלות הבהרה זה. לעיל במסמך תשובות לש 2מציעים מופנים לתשובה  ה

 

 המשנה".  קבלני "ו/או  יתוסף   "אנו", המילה לאחר כי  נבקש - המכרז  למסמכי 22 עמוד 19.8 סעיף .17

 נדחית. הבקשה

 .בחוזה כאמור שיאושרו משנה  קבלני יהיו שהטכנאים מניעה אין – הבהרה
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בכפוף    חודשים תיעשה   6- נבקש כי הארכת תוקף ההצעה מעבר ל  -למסמכי המכרז    22עמוד    24סעיף   .18

 להסכמת הספק. 

 הבקשה נדחית.

 

 

 הצעת המחיר   – 2-מסמך א

 

מטר. בסעיף הראשון    50עד  CAT7הספקה והתקנת נקודת מחשב  –למסמכי המכרז  24, בעמוד 1סעיף  .19

נקודות במקום אחד. מבקש שמחיר בסיס    10מבקש להדגיש שהמחיר מתייחס לאספקה והתקנה של מעל  

מטר כבקשתכם. כדי שנוכל להוזיל עלויות. מניסיון    50מטר, ולא     20תחושב על פי  של נקודת תקשורת  

 מטר ביצוע.  20רוב הנקודות הם מתחת ל 

 א:מתקבלת באופן הבהבקשה 

כנספח   המחיר  הצעת  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  שימוש  3למסמך  יעשו  המציעים   .

 למסמכי המכרז.  27-24בעמודים   2-הנ"ל במקום מסמך א 3בנספח 

 

  על   מדובר  שכן  מהשורות,  אחת   לכל   שונים   הנחה  שיעורי   לאפשר  נבקש  -  המכרז  למסמכי   27-24  ים עמוד .20

 ונה. ש רווחיות באחוזי  שונים שירותים

 נדחית. הבקשה

 

 

 אישור רו"ח על זכויות החתימה במציע   – 5-מסמך א

 

  כי חתימת מורשי  נבקש לשנות את נוסח אישור זכויות החתימה, כך שיובהר  –למסמכי המכרז   30עמוד  .21

 החתימה מחייבת את המציע לכל הדרוש לצרכי מכרז זה בלבד.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

זכויות חתימה במציע כנספח   . המציעים  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נוסח אישור 

 למסמכי המכרז.   30בעמוד   5-הנ"ל במקום נספח א 1יעשו שימוש בנספח 

 

 

 זכויות החתימה במציע ל רו"ח ע אישור   – 6-מסמך א

 

  האישור  להבנתנו, .2 בסעיף  הנדרש  האישור  למהות  הבהרתכם  נבקש   –  המכרז  למסמכי   31  עמוד  2 סעיף .22

    .2 בסעיף  המצוין את מאשר  1 בסעיף

 ברורה.  אינה השאלה
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –  7-נספח א

 

נבקש להבהיר כי    -רה גם ביחס ל"בעל זיקה"  ישה להצהבאשר לדר  –למסמכי המכרז    32, עמוד  3סעיף   .23

לב   בשים  זרה.  ציבורית  חברה  ע"י  בשרשור  נשלטת,  אשר  ציבורית,  חברה  של  בת  חברה  הינו  הספק 

  שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות הספק ו/או ליכולתו לעמוד בתנאי המכרז, ולאור המבנה התאגידי 

עיף זה  ם בעלי השליטה בו, מבוקש כי ההתייחסות בסהמתואר, ממילא הספק אינו יכול להצהיר בש

תהא לספק ולא לבעל זיקה )ככל שבקשתנו לא תתקבל, ההצהרה ביחס לבעלי זיקה יכולה להינתן למיטב  

 הידיעה בלבד(. 

 הבהרה:

תשל"ו ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  להוראות  בהתאם  יפעלו  שהוצאו  1976-המציעים  והתקנות   ,

 מכוחו.

 

  המידע   בידיעתו  אין  שכן   בלבד   הספק   בשם  יחתום  המצהיר   כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי   32  עמוד   3  סעיף .24

 הזיקה.   בעלי כל על

 זה.  הבהרה לשאלות תשובות במסמך לעיל 23  לתשובה מופנים המציעים

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –  7-נספח א

 

  בהתאם  יהיה ישורהא  נוסח כי נבקש  ו"חר לשכת  לכללי בהתאם – המכרז  למסמכי 35  עמוד ,9- א נספח .25

 רו"ח.  לשכת  לתקני

 . 7-א נספח  בנוסח שינוי אין

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 10-נספח א

 

 . 10-א נספח את מייתר  9-א בנספח בסעיף האישור נוסח כי אישורכם נבקש -  המכרז למסמכי 36 עמוד .26

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

 . מבוטל – רזהמכ למסמכי 36 דבעמו ,10-א  נספח
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 אישור אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב – 11-נספח א

 

הפרויקט/רשות ולהחתים את רואה החן של  אם אפשר להצהיר על ביצוע  ה  –למסמיכ המכרז    37עמוד   .27

ניתן להחתים גזבר או   החברה, )במקום גזבר או מנכל חברה שהפרויקט בוצע עבורה(. לא בכל מקום 

רשות. ויש גם פרויקטים ללקוחות עסקים כגון חברות/חברות ממשלתיות. כמובן אפשר לבדוק    מנכ"ל

 את ההצהרה מול רשימת ממליצים. 

 הבקשה נדחית.

 

 הנדון.  לכותרת הבהרתכם נבקש -  המכרז למסמכי 37 עמוד .28

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  כנספח   תקשורת  תשתיות  קנתוהת  אספקה  על  אישור  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  למסמך

 המכרז. למסמכי 37 שבעמוד 11-א   נספח במקום הנ"ל 2 בנספח שימוש יעשו המציעים .2

 

  ברשות,   נוספים  רלוונטים  גורמים  להחתים  יהיה  ניתן  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  37  עמוד  ,11- א  נספח .29

 מנמ"ר.  למשל

 זה.  לשאלות תשובות במסמך לעיל 28  לתשובה מופנים המציעים

 

 

 החוזה  –מסמך ב' 

 

  התחייבויות   את  להרחיב  כדי  המפקח  בהוראות  יהיה  לא  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  46  עמוד  2.1  סעיף .30

  מי  או  המפקח/המזמין  ע"י  הנחיה  לביצוע  יידרש  והספק  במקרה  כן,  כמו  זה.  מכרז  מסמכי  פי  על  הספק

  הנחיה ה  ביצוע   השלכות  או   לתוצאות   באחריות   ישא   לא   הספק  לבצעה,   אין  דעתו  שיקול   לפי  אשר   מטעמם

   הספק. ידי על

 לחוזה. 16.5.9-ו  7.2-ו  7.1  לסעיפים  גם רלוונטיות אלו הערות

 נדחית. הבקשה

 המכרז. למסמכי 69-70  בעמודים 41- ו 40 ,39 לסעיפים  בעיקר מופנים המציעים

 

 ימים.  14- נבקש שתקופת ההסתייגות תוארך ל –למסמכי המכרז   47עמוד  2.6סעיף  .31

 דחית.הבקשה נ

 

 ימים. 30-נבקש להאריך את תקופת ההסבה ל –למסמכי המכרז   47עמוד  3.4סעיף  .32

 הבקשה נדחית.
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כי אחריות הספק תהא בהתאם  ונבקש כי תימחק המילה "מלאה",    –למסמכי המכרז    48עמוד    3.6סעיף   .33

 לדין ובהתאם למגבלות המבוקשות במסמך זה בקשר לאחריות הספק. 

 הבקשה נדחית.

 

  בסדר   יהיו   העבודה"   ביומן   הרשומות   המפקח  "הוראות   כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  48  עמוד   5.1  סעיף .34

 ישראליים".  "תקנים  ולפני זה" "חוזה לאחר  עדיפות

 .5.3.8-ו  5.3.7 ,5.19  ,5.18 סעיפים  עבור גם רלוונטית זו הערה

 נדחית. הבקשה

 

מקרה,   בכל  כי  להבהיר  הספק  נבקש  הצעת  בין  סתירה  של  הבמקרה  אחר,/ מפרטלבין  יגברו    מסמך 

ובכך שההצעה זכתה היא למעשה    –הוראות ההצעה   שהרי ההצעה מפרטת את אופן המענה למפרט, 

, כי בכל הקשור לנושא טכני ו/או מקצועי נספח  זמין לתוכנה. כמו כן נבקש לקבועקיבלה את אישור המ

 מאוחר יגבר על נספח מוקדם לו ונספח ספציפי יגבר על כללי. 

 ת.ה נדחי הבקש

 

  שיווצר  כלשהו עיכוב לכל אחראי יהיה לא הספק  כי להבהיר נבקש – המכרז למסמכי 49 עמוד  5.5 סעיף .35

 הרלוונטיים.  למסמכים התאמתן אי  / בהירותן  ואי  המפקח הוראות עקב

 נדחית. הבקשה

 המכרז.  למסמכי 67 בעמוד 33.3  לסעיף מופנים המציעים

 

 :כי נבקש – המכרז  למסמכי  50 עמוד  8.3 סעיף .36

מתן    בנסיבות שבשליטת הספק, ולאחר  יסודית  הפרה  של  במקרה  ורק  אך  הערבות יבוצע  חילוט .36.1

 הערבות.   חילוט ההפרה, בטרם סבירה לתיקון  וארכה  לספק ובכתב  מראש הודעה 

 שיחולט ישקף את הנזק שנגרם בפועל וכי הערבות לא תהווה פיצוי מוסכם. הסכום .36.2

  של   פקהס  מצד  כהפרה  תחשב  לא  הספק,  של  רהסבי  בשליטה  שאינן  בנסיבות  שנגרמה  הפרה .36.3

 הערבות.  לחילוט בזכות המזמין את  תזכה ולא זה הסכם

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

    לעיל,   כאמור  ערבות  יחדש  שלא  ספק"  יבוא:  , המכרז  למסמכי  50  עמוד  8.3  סעיףב  האמור  במקום

 " .םימי 7  של ובכתב מראש התראה לאחר וזאת אשכול,ה לטובת תחולט הערבות

 

 הסעיף.  את למחוק  נבקש – המכרז  למסמכי 52 עמוד 411. סעיף .37

 נדחית. הבקשה
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 סבירים.   שאינם  מטעמים  ימנע  לא  הפרויקט  מנהל  אישור  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  52  עמוד  12.1  סעיף .38

 . 12.4 לסעיף  גם רלוונטית זו הערה

 נדחית. הבקשה

 

 מים. י 14-ל התקופה  את להאריך   נבקש – המכרז  למסמכי 52 עמוד 12.4 סעיף .39

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

מינוי מנהל הפרויקט של הספק "  יבוא:  ,המכרז  למסמכי  52  עמוד  12.4  סעיףב  האמור  האמור  במקום

יהא טעון אישור, מראש ובכתב, של מנהל הפרויקט )מטעם המזמין(, מנהל הפרויקט יהא רשאי לסרב  

הל הפרויקט של הספק בכל עת והספק ימלא אחר  למינוי מוצע וכן יהא רשאי לדרוש את החלפת מנ

 " יום מקבלתה. 14דרישה כזו של מנהל הפרויקט תוך 

 

  בהתאם   תהא   בסעיף  המתוארת  הספק  אחריות  כי  לקבוע  נבקש  –  המכרז  למסמכי   53  עמוד  15.1  סעיף .40

  בות בנסי  מטעמו  מי  ו/או  הספק  של  מחדל  או  מעשה  עקב  שנגרם  בלבד  ישיר  לנזק   לאחריות  מוגבלתו  לדין

  למזמין   שייגרם  עונשי  או  מיוחד  תוצאתי,  עקיף,  נזק  לכל  באחריות  יישא  לא  שהספק   כך  הספק,  שבשליטת

  רווח   אובדן  כספי,  הפסד   טהור,  כספי  נזק  הכנסה,  אובדן  לרבות  כלשהו,  שלישי  לצד  ו/או  מטעמו  למי  ו/או

   וכיו"ב.

 . 15.2 סעיף  עבור גם רלוונטית זו הערה

 נדחית. הבקשה

 

  הספק   למשאבי   בכפוף  יעשה  הספק   ידי   על  הנזק  תיקון  כי  נבקש  –   המכרז  למסמכי   54  עמוד   15.3  סעיף .41

 ישיר. באופן  התיקון  על ישלם המזמין  וכי  מראש, ידו  על שיאושרו הזמנים  ולוחות  באותה

 . 15.6  וסעיף 15.5 לסעיף  גם רלוונטית זו הערה

 נדחית. הבקשה

 

 כי: נבקש  - המכרז למסמכי 54 עמוד 16.1.1 סעיף .42

  שכן,  לרכוש  או /ו   גוף  לנזק  הנוגע   בכל  במיוחד ,  דין  פי   על   עליו   המוטלת  באחריות  יישא  צד  כל .42.1

,  הספק  על  מיותר  כלכלי  נטל   מטילה,  בדין  הקבועה  לאחריות  מעבר  הספק  של  אחריותו  הרחבת

 . אלה  נזקים  מכסים המזמין  שביטוחי שעה , ביטוח בר  שאינו

  של  מחדל  או  מעשה  עקב  שנגרם  בלבד  ישיר   לנזק   לאחריות   מוגבלת  תהא  הספק  של  אחריותו .42.2

,  עקיף נזק  לכל באחריות יישא לא שהספק כך, הספק שבשליטת בנסיבות מטעמו מי או/ו הספק

  אובדן   לרבות,  כלשהו  שלישי  לצד  או/ו  מטעמו   למי  או/ו   למזמין  שייגרם  עונשי  או  מיוחד,  תוצאתי

 . רווח וכיו"ב  הכנסה, נזק כספי טהור, הפסד כספי, אובדן

  התמורה   סך  של  ומצטברת  כוללת  תקרה  על  יעלה  לא,  כלשהם  נזקים  בגין   הספק  אחריות  ולבג .42.3

 הנזק.   אירוע לקרות שקדמו החודשים 12 במהלך בפועל לספק ששולמה
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הינה לשיפוי בלבד והתחייבות זו    הספקהתחייבות  נבקש למחוק את המילה "לפצות" ולקבוע כי   .42.4

  למתן הודעה מראש,  בכפוף   פוטית מוסמכת וכן תהא כפופה לקבלת פס"ד חלוט של ערכאה שי

עם היוודע לו על תביעה/דרישה, ישתף פעולה עם    לספקכתב  המזמין יודיע לספק בש  בכפוף לכך

בכל    לספק ויעניק    הספק יתפשר  ולא  פשרה  בהסדר  או  בניהול ההגנה  הבלעדית  השליטה  את 

מקר  ובכל  ובכתב  מראש  המציע  הסכמת  קבלת  ללא  כאמור  לא  תביעה/דרישה  המזמין  כי  ה 

בשם   יקבל  ולא  על   הספקיתחייב  להטיל  עשויה  התחייבות אשר  חבות    הספק  כל  או  אחריות 

 כלשהי. 

  בין  ,תהא  אשר  עילתה  תהא   ,שהוא  סוג  מכל   תביעה  כל   לגבי  תחולנה  כאמור  האחריות   הגבלות  .42.5

 .אחרת ובין נזיקית  יןב  ,חוזית

 לחוזה.  22-ו  18 ,16.5 ,16.3  ,16.2.3 ,16.2.1 סעיפים עבור  גם רלוונטיות אלו הבהרות

 נדחית. הבקשה

 

  פי   על  אלא   לאתר,  לנזק  אחראי  אינו   הספק  כי  להבהיר  נבקש   –  המכרז   למסמכי  54  עמוד   16.2.1  סעיף .43

 . 16.1.1  לסעיף בנוגע זה במסמך המבוקשות ההגבלות

  האחריות,   בתקופת   לרבות   שיהיו,  ככל  והתחזוקה,   התמיכה,  האחריות,   שירותי  כי   להבהיר   נבקש   כן,   כמו

  להלן: המפורטים המקרים בשל נגרמו  ראש תקלה  או בנזק טיפול  כוללים אינם

 . ממנה  חלק  כל של או המערכת של  נכונים לא הפעלה או  שימוש .43.1

  על  המערכת ממשק זה ובכלל, מהם חלק בכל או  בתוצרים או במערכת שינויים או עבודה ביצוע .43.2

 . שלו המשנ קבלני או הספק מעובדי  לבד כלשהו גורם ידי

 .  הספק  י"ע  סופקו שלא אחרים מוצרים או מתכלים מוצרים, מדיה,  חומרה,  בתוכנה שימוש .43.3

  הפרעות ,  מים  או  אש  בשל  נזק,  הזנחה,  למיניהם  טבע  פגעי  או  עליון  כוח,  תאונה,  זדון  מעשה .43.4

 .  הספק  של לשליטתו שמעבר  אחרות סיבות  או חשמליות

 .  נאותים בלתי  או לקויים  כיול או  תחזוקה .43.5

 .  נאותה עבודה סביבת  לקיום  בדרישה  עמידה אי או הולמים  שאינם אתר  יתנא .43.6

 . השירותים נותן ידי  על שלא הובלה  .43.7

  המזמין  מערכות  בשל   שיגרמו  תקלות   או /ו   ניתוקים  או /ו  שיבושים  או /ו   הפרעות  או/ו  הפסקות  .43.8

  כל   או/ו  האינטרנט  לרבות  אחרת  תקשורת  רשת  כל  בשל  או/ו  הציבורית  הטלפונים  רשת  או/ו

 אחר  תקשורת  כיברמ

  נמכרת   שאיננה  בחומרה  תקלות(/support of end)  היצרן  י"ע  נתמכת  שאיננה  בתוכנה  תקלות .43.9

 (. life of End) היצרן י"ע

  ובהתאם   בכפוף  IS AS  תסופק , הספק י "ע  שתסופק , 'ג צד בבעלות  תוכנה,   כל כי  להבהיר  נבקש   בנוסף,

  או   תקלה   לכל   אחראי  יהיה  לא  הספק   .וכנהתה   יצרן  של  (EULA)  הסטנדרטיים  השימוש  רישיון  לתנאי 

 בלבד.  בהסכם הנדרשים השירותים לביצוע  אלא כאמור, בתוכנה פגם
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 לחוזה.  45-44 ולסעיפים  16.5  לסעיף ,16.2.3 לסעיף  גם רלוונטיות אלו הבהרות

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  לא   הספק  של  "אחריותו  :כדלקמן  חדש,  44.6  סעיף  יבוא  המכרז,  למסמכי  72  בעמוד  ,44.5  סעיף  אחרי

 שלהלן: במקרים תחול

 .ממנה חלק   כל של או  המערכת של נכונים  לא הפעלה או שימוש 44.6.1

  המערכת   ממשק  זה  ובכלל ,  מהם  חלק  בכל  או  בתוצרים  או  במערכת  שינויים  או  עבודה  ביצוע 44.6.2

 .שלו  משנה קבלני  או הספק מעובדי לבד  כלשהו גורם ידי על

 . הספק י"ע סופקו שלא אחרים מוצרים או מתכלים ריםמוצ, מדיה, חומרה, בתוכנה שימוש 44.6.3

 הפרעות,  מים  או  אש  בשל  נזק ,  הזנחה,  למיניהם  טבע  פגעי  או  עליון  כוח,  תאונה,  זדון  מעשה 44.6.4

 . הספק  של לשליטתו שמעבר  אחרות  סיבות או חשמליות

 .  נאותים בלתי  או לקויים כיול או תחזוקה 44.6.5

 .  נאותה עבודה סביבת  לקיום בדרישה עמידה אי או הולמים  שאינם אתר  תנאי 44.6.6

 .השירותים נותן ידי על שלא הובלה 44.6.7

  המזמין  מערכות  בשל  שיגרמו  תקלות  או/ו  ניתוקים  או/ו  שיבושים או/ו  הפרעות  או/ו  הפסקות 44.6.8

 כל  או/ו  האינטרנט  לרבות  אחרת  תקשורת  רשת  כל  בשל  או/ו  הציבורית  הטלפונים  רשת  או/ו

 אחר  תקשורת מרכיב

 נמכרת   שאיננה  בחומרה  תקלות(/support of end)  היצרן  י"ע  מכתת נ  שאיננה  בתוכנה  תקלות 44.6.9

 (. life of End) היצרן י"ע

 השימוש   רישיון  לתנאי  ובהתאם  בכפוף   IS AS  שתסופק  ,'ג  צד  בבעלות  שהיא  תוכנה  על 44.6.10

  בתוכנה   פגם   או  תקלה   לכל   אחראי  יהיה  לא   הספק  .התוכנה  יצרן  של  ( EULA)  הסטנדרטיים

 בלבד." בהסכם הנדרשים ותיםהשיר לביצוע אלא כאמור,

 

נטל    –  המכרז   למסמכי  55  עמוד  .316  סעיף .44 נבקש למחוק את הסעיפים האלו. לא הגיוני להעביר את 

ולהוראות הדין ולבקש שהספק יהיה אחראי לאירועים שאינם  ההוכחה על הספק בניגוד גמור למקובל  

יות הספק בכל תביעה מכל סוג  בשליטתו ולתשתיות שאינן קשורות לאספקת השירותים. נבקש כי אחר

 . 16.1.1שהיא, תהא בהתאם למגבלות המבוקשות במסמך זה בקשר לסעיף  

 הבקשה נדחית.

 

   כי: לקבוע   נבקש – המכרז  למסמכי 55 עמוד .416 סעיף .45

התחייבות הספק הינה לשיפוי בלבד ולא לפיצוי, ותהא בכפוף לפסק דין חלוט ורק בנוגע לנזקים   .45.1

למזמין, ולהודעה מראש של המזמין, ניהול ההגנה על ידי הספק ולכך  מוכחים שנגרמו בפועל  

 שהמזמין לא יתפשר או יקבל התחייבות בשם הספק; 
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תהא  השיפוי  חובת .45.2 שלישיים  צדדים  למוצרי    השימוש   ברישיון  המצויים  השיפוי  לתנאי  בנוגע 

 הצדדים השלישיים;  של הסטנדרטי

  : הבאים  מהמצבים (יותר או)  דחא שעילתה  תביעה של במקרה בשיפוי יחוב  לא הספק .45.3

  המזמין;  בהוראות או במפרטי  ,בתכנוני הספק של עמידתו  .45.3.1

 על  הוכתבו  או  המזמין  ידי  על  שסופקו  בטכנולוגיה   או  טכני  במידע   הספק  של   שימוש .45.3.2

   ידו;

 שלישי   צד   ידי  על   או   , מטעמו  מי  או /ו  המזמין  ידי  על   תוצריהם  ו/או   השירותים  שינוי .45.3.3

   הספק; שאינו אחר

 דפי   פי  על  או  הטכני  המפרט  פי  על  האסור  באופן   בתוצריהם  ו/או  בשירותים  ששימו .45.3.4

   התיעוד; פי על או היישום 

 כאשר  ,הספק  ידי  על  מסופקים  שאינם  מוצרים  עם  בתוצריהם  ו/או  בשירותים  שימוש .45.3.5

  זכויות   להפר  כדי   ,כשלעצמם  בתוצריהם   ו/או  בשירותים   היה   לא  כזה  שימוש   אלמלא

 ;'ג צד

  קניין   זכויות  הפרת  שעילתן  תביעות  של  במקרה  הספק  על  המוטלת  החבות  מלוא  את  עקוב  לעיל  האמור

 רוחני. 

 נדחית. הבקשה

 

  קביעת   של  במקרים  זה,  בעניין  העדכנית  הפסיקה  פי  על  –  המכרז  למסמכי  57-ו  56  יםעמוד  16.5.7  סעיף .46

  משתלם  שהיה  חתמופ   שכר   בסיס  על  יחושבו   שכיר  כעובד   למועסק  המגיעות  הזכויות   מעביד,  עובד  יחסי 

  מקום   )אין  בלבד  שיפוי  לקבוע   יש  לכן  הגבוהה.  הקבלנית  התמורה  בסיס  על  ולא  כעובד  הועסק  לו   למועסק 

  בלבד   חלוט  דין  לפסק  בכפוף  כאמור,  קביעה  עקב   לשלם  יידרש  שהמזמין  עודפים   סכומים  בגין  לפיצוי(

  יעהמג  בשיפוי  כפל  יהיה   לא   י כ  להבהיר   יש   -   מקרה  בכל  .זה  במסמך   המבוקשות   השיפוי  למגבלות   ובכפוף 

 בהסכם.  המופיעים  השיפוי  סעיפי פי על  למזמין

 נדחית. הבקשה

 

 דין".  "כל המילים  מצמד "כל"  המילה  את להוריד  נבקש – המכרז  למסמכי  60  עד 57 יםעמוד 16.6 עיףס .47

 נדחית. הבקשה

 

  המילים   את  16.6.1.5  לסעיף  ולהוסיף   זה  סעיף  להסיר  נבקש  -   המכרז  למסמכי  58  עמוד  16.6.1.4  סעיף .48

 ר מוצ חבות משולב

 נדחית. הבקשה

 

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב   11/2020מכרז מס' 

 

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

 

  "נוספות"   המילה  את  ולהוסיך  לפחות  המילה  את  להסיר  נבקש  -  המכרז  למסמכי  58  עמוד  16.6.7  סעיף .49

 מתום" "שנים המילים מצד בין

 נדחית. הבקשה

 

  "אחריות   םהמילי  תת  מוצר"  "חבות  המילים  לפני  להוסיף  נבש  -  המכרז  למסמכי  58  עמוד  16.6.8  סעיף .50

 מוצר" חבות  משולב  מקצועית

 נדחית. הבקשה

 

 דין"   "כל  המילים מצמד  "כל"  המילה  את  להסיר  נבקש  -  המכרז  למסמכי  59  -ו  58  יםעמוד   16.6.10  סעיף .51

 נדחית. הבקשה

 

  "אחד"  המילה  במקום "לתקופה" המילה  את להוסיף נבקש  – המכרז  למסמכי 59 עמוד 16.6.11.3 סעיף .52

 רכב" כלי  לכל"  המלים את ולהסיר

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  מכוסים   אינם  אשר  גוף,  נזקי  ביטוח"  יבוא:  ,המכרז  למסמכי  59  עמוד  16.6.11.3  סעיףב  האמור  במקום

  )מיליון(   1,000,000  של   ולתקופה  אחד  למקרה  אחריות  בגבול  זה,  6.10.161.  בסעיף   כאמור  חובה,  בביטוח

 רכב. כלי לכל חדשים שקלים

 מחפרים,   טרקטורים,  ות,מלגז  מנופים,  כולל  זה  נספח  לעניין  "רכב"  מונחה  כי  מוסכם  ,ספק  הסר  למען

 "סוג. מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים

 

  אינטרס   את  נוגד  הדבר  שאין  בתנאי  "   הנ"ל  לסעיף  להוסיף  נבקש  -  המכרז  למסמכי  59  עמוד  16.6.14  סעיף .53

 הספק" 

 נדחית. הבקשה

 

  לפוליסות   שמוסיפים  בטוענה  הנ"ל  הסעיף  את  להסיר  נבקש  -  המכרז   ילמסמכ  60  עמוד   16.6.16  סעיף .54

 פעילות. 

 נדחית. הבקשה

 

  הספק  "לחילופיןיכולל   המלים  את   הנל  לסעיף   להוסיף   נבקש   -   המכרז   למסמכי  60  עמוד  816.6.1  סעיף .55

 בביטוחיו  המשנה קבלני את

 נדחית. הבקשה
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  שמור   )השם  ____ול  היות  "להנ  הסעיף  את  להסיר   נבקש  –  המכרז  למסמכי  60  עמוד  .2016.6  סעיף .56

 מבנים  אין באשכול(

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

 .מבוטל  – המכרז למסמכי 60  עמוד  .2016.6 סעיף

 

  ובהתאם   לדין,  בהתאם  תהא  הצדדים  אחריות   כי  להבהיר  שוב  נבקש  –  המכרז  למסמכי   26  עמוד   17  סעיף .57

 זה. במסמך המבוקשות למגבלות 

 נדחית. הבקשה

 

  הספק   כן,  כמו   הספק.  עם  מראש  לתיאום  בכפוף  יהיה  שהאמור  נבקש   –  המכרז  למסמכי   26  עמוד  91  סעיף .58

  שממנו  מקום "כל )לדוגמת  שלו/בשליטתו שאינם למקומות/אתרים המזמין לכניסת להתחייב יכול אינו

 החוזה"(.  לביצוע כלשהם חומרים מובאים

 הדחית.  הבקשה

 

   י:כ  קבועל נבקש – המכרז מסמכי ל  62 עמוד 20 סעיף .59

התחייבות הספק הינה לשיפוי בלבד ולא לפיצוי, ותהא בכפוף לפסק דין חלוט ורק בנוגע לנזקים   .59.1

מוכחים שנגרמו בפועל למזמין, ולהודעה מראש של המזמין, ניהול ההגנה על ידי הספק ולכך  

 שהמזמין לא יתפשר או יקבל התחייבות בשם הספק; 

שלישיחובת   .59.2 צדדים  למוצרי  בנוגע  בריהשיפוי  המצויים  השיפוי  לתנאי  תהא  השימוש  ים  שיון 

 הסטנדרטי של הצדדים השלישיים; 

  הבאים:   מהמצבים יותר( )או  אחד שעילתה  תביעה של במקרה בשיפוי יחוב  לא הספק .59.3

  המזמין;  בהוראות או במפרטי  בתכנוני, הספק של עמידתו  .59.3.1

 על  הוכתבו  וא   המזמין  ידי  על  שסופקו  כנולוגיה בט  או  טכני  במידע   הספק  של   שימוש .59.3.2

   ידו;

 שלישי   צד   ידי  על   או   מטעמו,   מי  ו/או   המזמין  ידי  על   תוצריהם  ו/או   השירותים  שינוי .59.3.3

   הספק; שאינו אחר

 דפי   פי  על  או  הטכני  המפרט  פי  על  האסור  באופן   בתוצריהם  ו/או  בשירותים  שימוש .59.3.4

   התיעוד; פי על או היישום 

 כאשר  הספק,  ידי  על  פקיםמסו  שאינם  מוצרים  עם  בתוצריהם  אוו/  בשירותים  שימוש .59.3.5

  זכויות   להפר  כדי   כשלעצמם,  בתוצריהם   ו/או  בשירותים   היה   לא  כזה  מוש שי  אלמלא

 ג'; צד

  קניין   זכויות  הפרת  שעילתן  תביעות  של  במקרה  הספק  על  המוטלת  החבות  מלוא  את  קובע  לעיל  האמור

 רוחני. 

 נדחית. הבקשה
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  שביצוע   כך  החוזה,  ראותלהו  כפוף  יהיה  עיףבס  האמור  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי   63  עמוד  24.1  סעיף .60

  המנויות   ההוראות  ביצוע  להשלכות  אחראי  יהיה  לא  הספק  כן,  כמו  אלו.  הוראות  על  יגבר  התחייבויותיו

 בסעיף. 

 הבהרה:

 ונספחיו. החוזה  הוראות ליתר כפוף המכרז למסמכי  63 עמוד 24.1 סעיף

 

  לתוצרי   בקשר  רק תחול  למזמין  הבעלות  ברתעה  כי  להבהיר  נבקש  –  המכרז למסמכי  56 עמוד  27.2  סעיף .61

  האמור  בהתאם,  המזמין.  בבעלות  יהיו   ואשר  המזמין  עבור  הספק  ידי  על  ייחודי  באופן  שפותחו  השירותים

  ו/או   שלישיים  צדדים  של  ו/או  המציע   של  מוצרים   ו/או  פתוח  קוד  ו/או  מדף  מוצרי  על  חל  אינו 

  פיתוחים   ו/או  how-know  תפישות,  רעיונות,  יים,סטנדרט   כלים  עבודה,  ושיטות   נהלי  דולוגיות,מתו

  רשאי   יהיה  והספק  המקורי   בעליהם  בבעלות  יישארו  ואלה   גנרי  ידע  הינו  אשר  ידע,  ו/או  סטנדרטיים

 המזמין.  אישור ללא השוטפת מעבודתו כחלק אלו ברכיבים להשתמש

 לחוזה.  9.12 לסעיף  גם רלוונטית זו הבהרה

 נדחית. הבקשה

 

 נבקש לקבוע כי: –  המכרז מסמכיל 67  -ו  66  ודיםעמ  33-32 סעיפים .62

לעמידה   .62.1 להיערך  יוכל  שהספק  מנת  על  ידו,  על  ויאושרו  מראש  לספק  יועברו  הזמנים  לוחות 

 בלוחות זמנים אלו. 

באחריות .62.2 יישא  לא  בנסיבות  איחור/   בגין  הספק  שייגרמו  הזמנים  בלוחות  שבשליטת  עיכוב 

 .טת צד שלישי כלשהו ו/או בנסיבות של כוח עליוןהמזמין ו/או מי מטעמו, ו/או בנסיבות שבשלי

 הספק לא יידרש לבקש ארכה בנסיבות האמורות לעיל.  .62.3

, אשר נגרם בנסיבות  33.5הספק יהיה רשאי להחזר הוצאות שנגרמו לו עקב עיכוב כאמור בסעיף   .62.4

 שאינן בשליטתו של הספק. 

 .נדחית הבקשה

 המכרז.   למסמכי 51 בעמוד  11  לסעיף מופנים המציעים

 

 נבקש כי על האמור בכל מקום אחר במכרז ובחוזה: –  המכרז למסמכי 68- ו 67 עמודים 35.1 סעיף .63

עקב   .63.1 שנגרמה  הספק  עמידת  אי  בגין  מוסכם  פיצוי  הספק  על  יוטל  לא  כי  להבהיר  נבקש 

ו/או   מטעמו,  מי  ו/או  המזמין  שבשליטת  בנסיבות  שייגרמו  הזמנים  בלוחות  איחור/עיכוב 

 . לישי כלשהו ו/או בנסיבות של כוח עליוןבנסיבות שבשליטת צד ש

מזמין, ותינתן לספק שהות סבירה  כי טרם הטלת פיצוי מוסכם תימסר לספק התראה בכתב מה .63.2

 לתיקון הטעון תיקון כמפורט בהודעת המזמין; 

מכוח מכרז זה יהיה    הספקהיקף התקרה כספית לסך הפיצוי המוסכם שעשוי להיות מוטל על   .63.3

 ם נשוא המכרז;מסך התמורה המצטברת ששולמה בפועל לספק בגין כל השירותי 5%בגובה 
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 .46-, ו 35.4  35.3,  35.2לסעיפים הבהרות אלו רלוונטיות גם  

 הבקשה נדחית.

 

  כן,  כמו  איחור.  יום  לכל  ₪  250-ל הפיצוי  סכום את  להפחית נבקש  –  המכרז למסמכי  68  עמוד  .335  סעיף .64

 לחוזה.  35.1 לסעיף   בקשר זה במסמך המבוקשות למגבלות  כפוף בסעיף שהאמור להבהיר קשנב

 נדחית. הבקשה

 

  בגין   הוצאות  להחזר  זכאי  הספק  יהיה  הפחות,  לכל  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  68  עמוד  3.63  סעיף .65

 .36.2 בסעיף כאמור העבודות של והגנתן  הבטחתן בגין הוצאות כולל העבודות, הפסקת

 נדחית. הבקשה

 

  הוצאות   הוציא  לא  שהספק  לכך   כפוף  יהיה  בסעיף  האמור  כי   נבקש  –  המכרז  למסמכי  68  עמוד   36.5  סעיף .66

  התחייב  שהספק  ובמקרה  להחזר, ניתנות שאינן   בהוצאות התחייב  ו/או   בחוזה התקשרותו מכוח  כלשהן

 בגינן.  מלא להחזר זכאי יהיה הוא – התקשרותו  מכוח  כלשהן הוצאות  הוציא  ו/או

 נדחית. בקשהה

 

  שינויים   לגבי   כן,  כמו  לחוזה.  כפופות  יהיו  המזמין  שהוראות  נבקש  –  המכרז  למסמכי  96  עמוד  39.1  סעיף .67

 הספק.  הסכמת גם  תידרש מהותיים,

 נדחית. הבקשה

 

 הסעיפים.  להוראות לב שימו  –  המכרז למסמכי 71- ו  70  יםעמוד 42-40 פיםסעי .68

 נרשמה.  ההערה

 

  נבקש   כן,  כמו  בלבד.  האחריות  לתקופת  תוגבל  התקופה  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  73  עמוד  45.3  ףסעי .69

  לסעיף   בקשר  זה  במסמך  המבוקשות למגבלות בכפוף  תהא  המזמין  את  לשפות וחובתו  הספק  אחריות  כי

16.1.1 . 

 נדחית. הבקשה

 

ת  נבקש להבהיר, כי הספק לא יהיה אחראי לפעולות ו/או להשלכו  –  המכרז  למסמכי  73  עמוד   46  סעיף .70

כמו כן,  ו/או לתוצאות של עבודות שיבצע צד ג'. המזמין לא יבצע ביצוע עצמי אלא אם ביטל את החוזה.  

נבקש שניכוי ההוצאות יהיה בהתאם לנזק שנגרם למזמין בפועל, ובכפוף לכך שנזק זה נגרם בנסיבות  

 שבשליטת הספק. 

 לחוזה.  51.3.1אלו רלוונטיות גם לסעיף  הבהרות

 הבקשה נדחית.
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  ביתר,  לו  ששולמו   הסכומים  את  למזמין  יחזיר  הספק  כי   נבקש   –   המכרז  למסמכי  75-ו  74  יםעמוד   94  יףסע .71

 פיגורים.  ריבית ללא

 נדחית. הבקשה

 

  ומתן   ימים  14  של  להתראה   כפוף  יהיה  בסעיף  שהאמור  נבקש  –  המכרז   למסמכי  67-ו   57  יםעמוד  51  סעיף .72

 הנטענת.  ההפרה את לתקן   לספק הזדמנות 

 הבא: באופן לת מתקב הבקשה

כשהספק לא התחיל בביצוע העבודות  "  יבוא:  המכרז,  למסמכי  75  בעמוד  ,51.1.1  בסעיף  האמור  במקום

או במקרים מיוחדים    –יום    14במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצוען, ולא ציית תוך  

ל או להמשיך בביצוע  להוראה בכתב מהמנהל להתחי   – תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה  

 "העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

כשניתן נגד הספק צו כינוס נכסים  "  יבוא:   המכרז,  למסמכי   75  בעמוד  ,51.1.6  בסעיף   האמור  במקום

פק עשה סידור עם נושיו או לטובתם ו/או כשהספק בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה  ו/או כשהס

ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על הספק כפושט    14טלה תוך  בקשה שלא בו

ימים ממועד    14רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי הספק והעיקול לא הוסר תוך  

 "הטלתו.

 

  המבוקשות   למגבלות  בכפוף  יהיה  זה  בסעיף  האמור  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  76  עמוד  51.3.6  סעיף .73

 לחוזה.  35.1 לסעיף בקשר  זה במסמך לעיל

 נדחית. הבקשה

 

  ביחס   ולא  קצוב  לסכום  ביחס   רק   תחול  הקיזוז  זכות  כי  נבקש  –  המכרז   למסמכי  77  עמוד   52.1  סעיף .74

 בלבד. זה חוזה עפ"י לתשלומים הקיזוז זכות את להגביל נבקש  כן כמו הוכחו. שלא לנזקים

 נדחית. הבקשה

 

  שהוציא   הוצאות  החזר  בגין   לתשלום  גם   זכאי   יהיה  הספק   כי   נבקש   –   זהמכר  למסמכי   77  עמוד  3.25  סעיף .75

 שרלוונטי.  ככל רישיונות, רכישת לרבות   להחזר,  ניתנות  ושאינן  השירותים אספקת  לצורך

 נדחית. הבקשה

 

  לספק   ובכתב   מראש  להתראה  כפוף   יהיה  בסעיף  האמור   כי  נבקש  –   המכרז  למסמכי   77  עמוד  3.45  סעיף .76

 ימים.  30 של

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

לסלק מאתר  בכתב  הורה המנהל לספק  "  יבוא:  ,המכרז  למסמכי  77  עמוד  3.45  סעיףב  האמור  במקום

אחרים ומתקנים  ציוד  חומרים,  בהתאם    ,העבודות  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  סילקם  לא  והספק 

שאי המזמין  , ריום מיום שנשלחה אליו הוקראת המנהל  14עד    53.1להוראות המנהל לפי סעיף קטן  
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חשב על  האמורות  הפעולות  את  בהוצאות  לבצע  יישא  והספק  אחרת,  דרך  בכל  או  בעצמו  הספק,  ון 

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי    – מהן כתמורה להוצאות משרדיות    12%הכרוכות בכך, בתוספת של  

 "המנהל לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 

 כי:  שוב, להבהיר נבקש –  המכרז למסמכי 78  -ו 77 םיעמוד 54 סעיף .77

לא יוטל על הספק פיצוי מוסכם בגין אי עמידת הספק שנגרמה עקב איחור/עיכוב בלוחות הזמנים   .77.1

שייגרמו בנסיבות שבשליטת המזמין ו/או מי מטעמו, ו/או בנסיבות שבשליטת צד שלישי כלשהו  

 ו/או בנסיבות של כוח עליון. 

המזמין, ותינתן לספק שהות סבירה  י מוסכם תימסר לספק התראה בכתב מכי טרם הטלת פיצו  .77.2

 לתיקון הטעון תיקון כמפורט בהודעת המזמין; 

היקף התקרה כספית לסך הפיצוי המוסכם שעשוי להיות מוטל על הספק מכוח מכרז זה יהיה   .77.3

 מסך התמורה המצטברת ששולמה בפועל לספק בגין כל השירותים נשוא המכרז; 5%בגובה 

 ₪.  250, בגין כל יום איחור לסך של  54.1ף נבקש להפחית את גובה הפיצוי בסעי .77.4

 ₪.   250 של לסך  יום  כל בגין ,54.2 בסעיף הפיצוי גובה את  להפחית נבקש .77.5

 נדחית. הבקשה

 

  מנסיבות   נבע  הספק  ואיחור   במקרה   כי  להבהיר  נבקש  –  המכרז   למסמכי   78  עמוד   55.4-55.3  פיםסעי .78

 שיחול.  ככל הגבוה, המוסף  הערך  מס סכום את  ישלם מזמיןה  אזי בשליטתו, שאינן

 נדחית. הבקשה

 

  האמור   אף  על   כי  יקבעו   אשר   הספק,  כלפי  המזמין  מצד  התחייבויות  סעיף  להוסיף  נבקש  –   חדש  סעיף .79

  בין   השונות.   בהתחייבויותיו   לעמוד   יכול   הספק  אין  בהיעדרן   והחוזה,   המכרז  במסמכי  אחר   מקום   בכל

  הספק   במענה   שיפורטו  ספציפיות  בדרישות  לעמידה  הנוגעות   התחייבויות   להוסיף,   יש  אלו   התחייבויות

  בדרישות   עמידה   עצמו  על  לקבל  הסכים  שהמזמין   משמעה  הזוכה   כהצעה  ההצעה  בחירת  )כשעצם  למכרז

  המידע   כל  את  לספק  התחייבות  מתאימות,  תשתיות   העמדת  תוצרים,  לאישור  בלו"ז,  לעמידה  אלו(,

  עובדי   עם   פעולה  לשתף   דרישה   ג',   צדדי  של   רישיון  בתנאי  לעמוד   ומחויבות  וניתארג   מחויבות  נדרש,ה

  הספק   עובדי את  לשדל  שלא  יתחייב המזמין  כי נבקש  כן ועוד. במועד  תשלומים לבצע  התחייבות   הספק,

  מסיום   חודשים  12  תום  ועד  ההסכם  במהלך  המזמין   אצל  מועסקים   להיות  להסכם  הקשורים

 רות. ההתקש

 נדחית. הבקשה

 

  מגיפה   למגבלות  בכפוף  יסופקו  הספק  התחייבויות  בו  חדש  סעיף  להוסיף  נבקש  –  המכרז  למסמכי  79  עמוד .80

  מכול   הגבלות  של  בתקופה   בעקיפין.  ו/או  במישרין  לספק  קשורה  שאינה  סוג  מכול  פעילות  הגבלת  ו/או

  הספק   ימצא  אל  הספק,  באחריות  שאינם  השירותים  במתן  פגיעה  לכדי  להביא  בהם  יש  אשר  סגר  כגון  סוג
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  בגין   ופיצוי  ערבות,  חילוט  ההתקשרות,  והפסקת  ביטול  עמה  שיש  יסודית  הפרה   החוזה  את  שהפר  כמי

 סוג.  מכול הוצאה או נזק  כול

 נדחית. הבקשה

 

  מחייבת   הספק  של  החתימה   מורשי  חתימת  כי  שייכתב  כך  האישור,  נוסח  את  שנותל  נבקש  –  עו"ד  אישור .81

 ועניין".  דבר  "לכל  אול בלבד, זה מכרז לצרכי  הספק את

 נדחית. הבקשה

 

 

 עבודה  זמנתה  – 3-ב נספח

 

 לעדכנו.  נבקש  ריאלי. סכום אינו ואיפיון  מיפוי  עבור עבודה   לשעת ₪ 120 -  המכרז למסמכי 87 עמוד .82

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  שימוש   יעשו  המציעים  . 4  כנספח  עבודה  הזמנת  נוסח   מצורף  זה   הבהרה  לשאלות   תשובות  למסמך

 המכרז.  למסמכי 83-87 בעמודים 4-ב מסמך במקום הנ"ל 4 חבנספ

 

 

 בטיחות  פקודת הוראות – 4-ב נספח

 

  לחוזה   כפוף  יהיה  בטיחות  פקודת  הוראות  נספח  כי  לקבוע  נבקש  –  המכרז  למסמכי  88  עמוד  6.4  עיףס .83

  6.4 סעיף את למחוק נבקש כן, כמו החוזה. הוראות יגברו סתירה, של ובמקרה הצדדים בין ההתקשרות

 לערכאות.  לגישה הספק של הבסיסית  זכותו חסימת המהווה

 נדחית. הבקשה

 

 

 עבודה  התחת צו נוסח – 5-ב נספח

 

  ובכפוף   המזמין  התחייבויות  לקיום   כפוף  יהיה  זה  במסמך   האמור  כי  נבקש  –  המכרז  למסמכי  92  עמוד .84

 בלבד. הספק שבשליטת לנסיבות

 נדחית. הבקשה
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 חהמבט אישורי  נוסח – 7-ב נספח

 

  שם  תחת   מקצועית   אחריות  לסעיף   המוצר"  "אחריות  סעיף  בין   לשלב  נבקש  -  המכרז   למסמכי   94  עמוד .85

  קוד   זה  לסעיף  להוסיף  נראה  כמו    4,000,000  של  בהיקף  מוצר"  חבות  משולב  מקצועית  "אחריות  הסעיף

 . 317 במקום 318  ביטוח

 הבא: באופן מתקבלת  הבקשה

  יעשו  המציעים  .5  כנספח  ביטוחים  קיום  אישור  נוסח  מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  למסמך

 המכרז. למסמכי 94-96 בעמודים 7-ב מסמך במקום הנ"ל 5 בנספח שימוש

 

 )מחשוב(.  043  ביטוח לקוד  049  טוחבי מקוד לשנות נבקש  - השירותים  פירוט .86

 זה.  הבהרה לשאלות תשובות במסמך לעיל 85  בהולתש מופנים המציעים

 

  045  )מידע(,  044  )מחשוב(,  043  לדוגמא   נכונים   קודים  עם   מעודכנת  לא  הטבלה  -   ביטוחים   קודי   טבלת .87

 . גילוי( )תקופת 332 האישור(, מבקש לטובת )שעבוד  331 אחר(, גורם לטובת )שעבוד 330 )מיפוי(,

 זה.  הבהרה לשאלות תשובות במסמך לעיל 85  בהולתש מופנים המציעים
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 09.202060.בהרה מיום למסמך תשובות לשאלות ה 1נספח 

 5-נספח א

 11/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

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

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

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

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

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו 

ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מ______________ וטבעת הכוללת את שם __ 

 . של איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  11/2020פומבי    לעניין מכרזהמציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע  

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 עו"ד / רו"ח חתימת וחותמת          

 

 

 

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

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 09.202060.למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

   11-נספח א

 11/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 נוסח אישור על אספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב  

 רד מכל מקבל שירות( )יש לצרף אישור נפ 

 

 

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

____ )שם  "( ביצע עבור _______________________ המשתתף)ת.ז., ח.פ וכיוב'( ____________ )להלן: "

 מקבל השירות( אספקת והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב.

 

 

תקנת תשתיות התקשרות והמחשוב ניתן למקבל השירות מתאריך __________עד תאריך   אספקת וה

 .___________ 

 

 אם מקבל השירות אינו רשות מקומית ירשמו מספר המשתמשים  : ______________.  

 

 המאשר:פרטי מקבל השירות ופרטי  

 

   מקבל השירות העבודה 

 

 

 תפקיד   טלפון   שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

    תאריך:  

 

 או מנכ"ל הרשות המקומית   רשות המקומיתבעל תפקיד רלוונטי בחתימה וחותמת 

 

 _________________________ 
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 09.202060.למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 2-מסמך א

 מחיר הצעת 

   11/2020למכרז פומבי 
 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות

 אשכול רשויות גליל מערבי   איגוד ערים

 עותקים(  שניב  -)יש להגיש במעטפה נפרדת  

 

 אנו מציעים הנחה בשיעור %_____ למחירי העבודות המפורטות להלן:  .1

 כמות תיאור עבודה
 מחיר יחידה 

 לפני מע"מ 

 - GIGA CAT-7/1000Mh הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט 

 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(כבל תקני 

 מטר(  50)עד 

 250 י"ח  1

 חדשה  מטר, לנקודת מחשב  50-, מעבר לCAT-7תוספת של כבל תקשורת 

 )כולל( נקודות בסך הכל  10בהזמנת עבודה מעל 
 3.5 מטר  1

 - GIGA CAT-7/1000MHz הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 טרונית ושילוט מסוכך מלא כולל בדיקה אלק

 כבל תקני מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(

 מטר(  50)עד 

 )לא כולל( נקודות בסך הכל  10בהזמנת עבודה עד 

 300 י"ח  1

 - הספקה והתקנת נקודת מחשב בלבד, ללא כבילה  

 , כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט CAT-6Aשקע בודד עם קיסטון 
 140 י"ח  1

 - תקנת נקודת מחשב בלבד, ללא כבילה  הספקה וה

 שילוט , כולל בדיקה אלקטרונית וCAT-6Aשקע כפול עם קיסטונים 
 180 י"ח  1

 80 י"ח  1 הספקה והתקנת תעלת דריכה רצפתית 

 195 מטר  2.5 תעלת דריכה אלמיניום להולכת כבלי חשמל ותקשורת 

 380 י"ח  1 כולל חיווט  CAT-7-יציאות ל  24פנל תקשורת 

  GIGA CAT-7ר בין ריכוזים תקשורת מכבלגישו

 מטר( 100מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט )עד 
 360 י"ח  1
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 כמות תיאור עבודה
 מחיר יחידה 

 לפני מע"מ 

  S/M -12Wהספקה והתקנת סיב אופטי משוריין בין מבנים 

 מטר(  100)מינימום 
 22 מטר  1

 70 י"ח  1 י"ח  24טרונית מינימום חיבור פיקטל אופטי בריתוך כולל בדיקה אלק

 350 י"ח  SC/SC 1מקום כולל מתאם  24הספקה והתקנת פנל אופטי  

 LC-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 LC-LC OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 ST-LCסינגל מוד דופלקס הספקה וחיבור מגשר אופטי  

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 ST-LC OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 ST-STהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 ST-ST OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 SC-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 OM3 SC-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

  SC-SCדופלקסהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד 

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 SC-SC  OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס

 מטר  2באורך 
 35 י"ח  1

 15 מטר  OM3 1גידים משוריין    6כבל אופטי 

עבודה עבור סיבים אופטיים הכולל השחלה בתווי תת קרקעי / או מתיחה  

 אווירית  לצוות 
 1,400 יום  1

 20 מטר  PVC 30/30 1הרכבת תעלה 

 15 מטר  PVC 60/25 1הרכבת תעלה 

 25 מטר  PVC 60/40 1הרכבת תעלה 

 30 מטר  PVC 60/60 1ת תעלה הרכב

 60 מטר  1 חצויות    PVC 60/120הרכבת תעלה 
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 כמות תיאור עבודה
 מחיר יחידה 

 לפני מע"מ 

 5 מטר  1 16הרכבת צינור מריכף 

 7 מטר  1 20הרכבת צינור מריכף 

 8 מטר  1 25הרכבת צינור מריכף 

 12 מטר  1 32הרכבת צינור מריכף 

 120 י"ח  1 ור תשתית תקשורת קידוח בטון בין קירות/קומות עב

 240 י"ח  1 התקנת נקודת טלפון עבור מודם 

 מ"מ 0.4זוג  20הספקה והתקנת כבל טלפון רב זוגי משוריין 

 מטר(  100)מינימום 
 18 י"ח  1

עבודה עבור כבל טלפון רב זוגי הכולל השחלה בתווי תת קרקעי או מתיחה  

 אווירית )לצוות עובדים( 
 1,400 יום  1

 פירוק ופינוי ארון תקשורת ישן ביצוע 

 ( 25Uועד   10U -)מ
 400 י"ח  1

 ביצוע פירוק ופינוי ארון תקשורת ישן 

 ( 44Uועד   32U -)מ
 600 י"ח  1

בתוך ארון תקשורת קיים כולל בדיקה    CAT-7חיווט בלבד של כבל 

 יחידות(   24אלקטרונית, שילוט וסימון )עד 
 120 י"ח  1

ארון תקשורת קיים כולל בדיקה  בתוך   CAT-7חיווט בלבד של כבל 

 יחידות(  24אלקטרונית, שילוט וסימון )מעל 
 60 י"ח  1

 40 י"ח  1 הרכבת פס קרונה לטלפוניה 

 160 י"ח  45RJ 1תיקון נקודת מחשב כולל שקע 

 160 י"ח  1 תיקון נקודת טלפון  

 120 י"ח  1 שעות עבודה לצוות 

 נסיעות טכנאי 

 ₪ לפני מע"מ(  1,000-)כאשר הזמנת עבודה מתחת ל
 120 י"ח  1

 

 

 

 אנו מציעים הנחה בשיעור %_____ למחירי הציוד )כולל התקנה( המפורט להלן:  .2

 כמות )כולל התקנה( מחיר הציוד 
 מחיר יחידה 

 לפני מע"מ 

 ס"מ  50עומק  U6הספקה והתקנת ארון 

 כולל דלת זכוכית 

 360 י"ח  1
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 כמות מחיר הציוד )כולל התקנה( 
 מחיר יחידה 

 לפני מע"מ 

 ס"מ   60עומק  U10הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 600 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U15הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 1,380 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U20הספקה והתקנת ארון 

 "ט ביטחון, דלת זכוכית , ממN-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 1,800 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U25הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 2,200 י"ח  1

 ס"מ  100בעומק  U32הספקה והתקנת ארון מסד  

מדפים ודפנות פריקות, דלתות   2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 רשת מחוררת 

 2,950 י"ח  1

 ס"מ  100בעומק  U44הספקה והתקנת ארון שרתים/תקשורת מסד 

מדפים ודפנות פריקות, דלתות   2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 רשת מחוררת  

 3,100 י"ח  1

 160 י"ח  1 לארון תקשורת עם מפסק חצי אוטומט  N6פס חשמל 

 30 י"ח  0.5U 1פנל שערות 

 40 י"ח  1U 1פנל שערות 

 1 י"ח  50 ברגים ואומים לחיבור ציוד בארון תקשורת סט 

 7 י"ח  1 מטר  0.25באורך  CAT-6כבל רשת 

 8 י"ח  1 מטר 0.5באורך  CAT-6כבל רשת 

 10 י"ח  1 מטר  1באורך  CAT-6כבל רשת 

 12 י"ח  1 מטר  2באורך  CAT-6כבל רשת 

 15 י"ח  1 מטר  3באורך  CAT-6כבל רשת 

 25 י"ח  1 מטר  5באורך  CAT-6כבל רשת 

 40 י"ח  1 מטר  10באורך  CAT-6כבל רשת 

 

 ידינו הינו על כל אחד מהרכיבים לעיל. - למען הסר ספק שיעור ההנחה המוצע על .3

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .4

עובדים, הוצאות נסיעה,   .5 ההצעה כוללת את כל ההוצאות הנדרשות שלם ביצועה המלא, לרבות עלות 

 ות וכיוב'.עלויות רכיבים, תקור

 תאריך: ____________________________________________ 
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 שם המציע: _________________________________________ 

 

 ____________________________ שמות החותמים בשם המציע: 

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________ 

 

 

 שני עותקים ב  -טופס זה יוגש במעטפה נפרדת 
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 09.202060.למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 3- מסמך ב

 11/2020מכרז פומבי 

 הזמנת עבודה 
 

 אל:

לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב של איגוד ערים    11/2020מס' במכרז   )הזוכה  _______________

 אשכול רשויות גליל מערבי(: 

 

 מזמינים מכם את הפריטים והעבודות שלהלן: בהתאם לזכייתכם במכרז שבנדון אנו 

 יחידת מדידה  כמות אור מוצר/עבודה

 - GIGA CAT-7/1000Mh הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט 

 כבל תקני מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(

 מטר(  50)עד 

 

 י"ח  1

חדשה   מטר, לנקודת מחשב  50-, מעבר לCAT-7תוספת של כבל תקשורת 

 )כולל( נקודות בסך הכל  10בהזמנת עבודה מעל 

 
 מטר  1

 - GIGA CAT-7/1000MHz הספקה והתקנת נקודת מחשב 

 מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט 

 כבל תקני מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי )טלדור או שווה ערך(

 מטר(  50)עד 

 )לא כולל( נקודות בסך הכל  10ה עד בהזמנת עבוד

 

 י"ח  1

 - הספקה והתקנת נקודת מחשב בלבד, ללא כבילה  

 , כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט CAT-6Aשקע בודד עם קיסטון 

 
 י"ח  1

 - הספקה והתקנת נקודת מחשב בלבד, ללא כבילה  

 , כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט CAT-6Aשקע כפול עם קיסטונים 

 
 י"ח  1

 י"ח  1  קה והתקנת תעלת דריכה רצפתית הספ

 מטר  2.5  תעלת דריכה אלמיניום להולכת כבלי חשמל ותקשורת 

 י"ח  1  כולל חיווט  CAT-7-יציאות ל  24פנל תקשורת 

  GIGA CAT-7גישור בין ריכוזים תקשורת מכבל

 מטר( 100מסוכך מלא כולל בדיקה אלקטרונית ושילוט )עד 

 
 י"ח  1

  S/M -12Wאופטי משוריין בין מבנים הספקה והתקנת סיב 

 מטר(  100)מינימום 

 
 מטר  1
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 יחידת מדידה  כמות תיאור מוצר/עבודה

 י"ח  1  י"ח  24חיבור פיקטל אופטי בריתוך כולל בדיקה אלקטרונית מינימום 

 י"ח  SC/SC  1מקום כולל מתאם  24הספקה והתקנת פנל אופטי  

 LC-LCלקס הספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד דופ

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 LC-LC OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 ST-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 ST-LC OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 ST-STאופטי סינגל מוד דופלקס   הספקה וחיבור מגשר

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 ST-ST OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 

 
 י"ח  1

 SC-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל דופלקס 

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 OM3 SC-LCהספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס 

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

  SC-SCספקה וחיבור מגשר אופטי סינגל מוד דופלקסה

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 SC-SC  OM3הספקה וחיבור מגשר אופטי מולטי מוד דופלקס

 מטר  2באורך 
 י"ח  1 

 מטר  OM3  1גידים משוריין    6כבל אופטי 

 י"ח  1  לארון תקשורת עם מפסק חצי אוטומט  N6פס חשמל 

השחלה בתווי תת קרקעי / או מתיחה    עבודה עבור סיבים אופטיים הכולל

 אווירית  לצוות 

 
 יום  1

 ס"מ  50עומק  U6הספקה והתקנת ארון 

 כולל דלת זכוכית 

 
 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U10הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 
 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U15הספקה והתקנת ארון 

 זכוכית , ממ"ט ביטחון, דלת N-6שמל כולל מאוורר, פס ח

 
 י"ח  1
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 יחידת מדידה  כמות תיאור מוצר/עבודה

 ס"מ   60עומק  U20הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 
 י"ח  1

 ס"מ   60עומק  U25הספקה והתקנת ארון 

 , ממ"ט ביטחון, דלת זכוכית N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 
 "ח י 1

 ס"מ  100בעומק  U32הספקה והתקנת ארון מסד  

מדפים ודפנות פריקות,   2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 דלתות רשת מחוררת 

 

 י"ח  1

 ס"מ  100בעומק  U44הספקה והתקנת ארון שרתים/תקשורת מסד 

מדפים ודפנות פריקות,   2, ממ"ט ביטחון, N-6כולל מאוורר, פס חשמל 

 מחוררת דלתות רשת 

 

 י"ח  1

 י"ח  1  ( 25Uועד  10U -ביצוע פירוק ופינוי ארון תקשורת ישן )מ 

 י"ח  1  (44Uועד  U 32 -ביצוע פירוק ופינוי ארון תקשורת ישן )מ 

בתוך ארון תקשורת קיים כולל בדיקה    CAT-7חיווט בלבד של כבל 

 יחידות(   24אלקטרונית, שילוט וסימון )עד 

 
 י"ח  1

בתוך ארון תקשורת קיים כולל בדיקה    CAT-7ל חיווט בלבד של כב

 יחידות(  24אלקטרונית, שילוט וסימון )מעל 

 
 י"ח  1

 י"ח  0.5U  1פנל שערות 

 י"ח  1U  1פנל שערות 

 י"ח  50  לחיבור ציוד בארון תקשורת סט ברגים ואומים 

 י"ח  1  מטר  0.25באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר 0.5באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר  1באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר  2באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר  3באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר  5באורך  CAT-6כבל רשת 

 י"ח  1  מטר  10באורך  CAT-6כבל רשת 

 מטר  PVC 30/30  1הרכבת תעלה 

 מטר  PVC 60/25  1הרכבת תעלה 

 מטר  PVC 60/40  1הרכבת תעלה 

 מטר  PVC 60/60  1הרכבת תעלה 

 מטר  1  חצויות    PVC 60/120הרכבת תעלה 

 מטר  1  16הרכבת צינור מריכף 
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 יחידת מדידה  כמות תיאור מוצר/עבודה

 מטר  1  20הרכבת צינור מריכף 

 מטר  1  25הרכבת צינור מריכף 

 מטר  1  32הרכבת צינור מריכף 

 י"ח  1  ת תקשורת קידוח בטון בין קירות/קומות עבור תשתי

 י"ח  1  התקנת נקודת טלפון עבור מודם 

 מ"מ 0.4זוג  20הספקה והתקנת כבל טלפון רב זוגי משוריין 

 מטר(  100)מינימום 

 
 י"ח  1

עבודה עבור כבל טלפון רב זוגי הכולל השחלה בתווי תת קרקעי או מתיחה  

 אווירית )לצוות עובדים( 

 
 יום  1

 י"ח  1  הרכבת פס קרונה לטלפוניה 

 י"ח  45RJ  1תיקון נקודת מחשב כולל שקע 

 י"ח  1  תיקון נקודת טלפון  

 י"ח  1  שעות עבודה לצוות 

 נסיעות טכנאי 

 ₪ לפני מע"מ(  1,000-עבודה מתחת ל)כאשר הזמנת 

 
 י"ח  1

 

 

ת  מחירי העבודה יהיה לפי כמות המוצר ו/או העבודות הרשומות במפרט דרישות ביצוע זה מוכפל במחירי הצע

 של איגוד ערים רשויות גליל מערבי: 11/20הקבלן במכרז 

 

 סה"כ עלות העבודות ו/או המוצרים _______________ ₪ + מע"מ.

 

 העבודה תתבצע ב:

 _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________ __________________ 

 

 ביום:

 ____________________________________ 

 

בצע מיפוי ואפיון של צרכי הרשות המקומית. עבור  במקרה והעבודה תתבצע ברשות המקומית, אתם מוזמנים ל

₪ לשעת עבודה בתוספת מע"מ. בטרם תגיעו לביצוע עבודת  180עבודת המיפוי והאפיון אנו נשלם לכם סך של 
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י והאפיון תגישו לרשות המקומית הצעת מחיר המשערכת את מספר השעות הנדרשות לביצוע עבודת  המיפו

 מאושרת בכתב ע"י מורשי החתימה הרלוונטיים ברשות המקומית תשולם. המיפוי והאפיון. רק הצעת מחיר 

 

 תנאים הוראות: 

 ____________________________________________________________________ _________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

 ____________ איש קשר: ____________________ 

 טל: _____________________________________ 

 

עבודה הזמנת  על  החוזה   בחתימתנו  לרבות  המכרז,  שבהוראות  ההתחייבויות  את  עצמנו  על  מקבלים  אנו  זו 

 המצורף אליו, כפי שפורסם באתר האשכול. 

 

 

 ________________________ 

 חתימת מורשי החתימה ברשות
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 09.202060.ת לשאלות הבהרה מיום למסמך תשובו 5נספח 

 7-נספח ב

 2011/20מכרז פומבי 

 ביטוחנוסח אישורי 

 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, כולל את כל 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור מ

 : שם

ם איגוד ערי

אשכול גליל  

מערבי ו/או  

 רשויות האשכול

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

מועצה אזורית והגופים   ☐

המשתייכים אליה . גופים 

המקבלים שירותים 

מוניציפאליים מהמועצה  

סדות חינוך האזורית ברנר. מו

המקבלים שירות מהמועצה 

האזורית ברנר. רשות  

 מקרקעי ישראל

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 : מען

 קיבוץ כברי

 ד.נ. 

 מען

 

 

 

 

 

   

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב   11/2020מכרז מס' 

 

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

 

סוג 

 הביטוח

 

לפי   חלוקה

  גבולות

אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

גבול האחריות/   תאריך סיום 

 ם ביטוחסכו

 בתוקף נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 

 ד' 

 רכוש 

 

       

       

       

       

 אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000     צד ג'

 הרחב שיפוי  304 

ויתור על תחלוף     309

 מבקש אישור 

 תביעות מל"ל   315

מבוטח נוסף מבקש   318

 האישור 

מבוטח נוסף בגין   321

 מעשי או מחדלי המבוטח 

מבקש האישור מוגדר   322

 צד ג' 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור   329
 ייחשב צד ג' 

אחריות 

 מעבידים

 הרחב שיפויי  304      

 כיסוי לתביעות מל"ל  315

מבוטח נוסף היה   319

וייחשב מעבידם מי עובדי  

 המבוטח 

 ראשוניות  328
אחריות 

מקצועית 

ולב  מש

חבות 

 המוצר

 אחריות צולבת   302  4,000,000    

 הרחב שיפוי   304

 קבלנים וקבלני משנה  307

מבוטח נוסף מבקש   318 

 האישור 

מבוטח נוסף בגין    321

 מעשי או מחדלי המבוטח 

 ראשוניות 328 

 תקופת גילוי    332

 חודשים  6



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב   11/2020מכרז מס' 

 

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

 

        

        אחר

 

 (: ג'פורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפירוט השירותים 

043 

 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 

)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס 

  

  

  
 

 ינוי הפוליסה  ביטול/ש

הודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא   לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

   נספח 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

 נוסח הפוליסה  וטחהמב מבקש האישור מ

פרקי 
 הפוליסה 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי  תאריך סיום  תאריך תחילה
 העבודה 

כיסויים נוספים 
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

כל 
הסיכונים 

עבודות 
 קבלניות

מבוטח נוסף    318  שווי הפרויקט   
 מבקש האישור 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב   11/2020מכרז מס' 

 

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

 

 ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

  הרחבות
 : הלדוגמ

ויתור על   309  

 זכות שיבוב 

קבלנים    307

 וקבלני משנה 

 נזקי טבע  313 

 רעידת אדמה   316

      ופריצה  גניבה

 עליו רכוש 
 עובדים 

     

      סמוך  רכוש 

  רכוש 
 בהעברה 

     

      הריסות פינוי

 חריות צולבת א 302 ₪  4,000,000    צד ג'

 הרחב שיפוי  304 

 תביעות מל"ל   315

מבוטח נוסף   321

בגין מעשי או  

 מחדלי המבוטח 

מבקש    322

האישור מוגדר צד  

 ג'

 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329

האישור מוגדר צד  

 ג'

קבלנים   307 

 וקבלני משנה 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור 

אחריות 
 מעבידים

   6,000,000  
  -לתובע ו

20,000,000 
לאירוע 

 ולתקופה 

קבלנים וקבלני   307 ₪ 

 משנה 

ויתור על   309

 תחלוף 

היה ויחשב   319

מעבידם של עובדי  

 המבוטח 

 ראשוניות  328

       אחר

 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב   11/2020מכרז מס' 

 

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

 

 

 : ( ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

043 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

הודעה   משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 


