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 נספח א'
 גזר המועצה האזורית      

 99789בית חשמונאי 
 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 26/2018פומבי מס' מכרז           

 עבור המועצה האזורית גזר להקמה וניהול מערכת אינוונטרהצעות מכרז לקבלת 

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 12:00 שלישייום  16.10.2018 שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 13:00 רבעייום  24.10.2018 הגשת הצעות

 15:00 רבעייום  24.10.2018 פתיחת מעטפות

  מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים. •

 כללי .1

 בנושא המכרז. מבקשת לקבל הצעות מספקים (, המזמיןו/או המועצה  - )להלןגזר המועצה האזורית  .1.1

המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדי מזכירות את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי  ש"ח אשר לא יוחזרו. 500 לתשלום של

סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו 
 הסף. תפסל על 

באתר ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז הינו . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

 להתעדכן יש ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. רכש ע"י המציעשייהנוסח 
 .המועצה של האינטרנט באתרגם ביחס למכרז  בהבהרות

 מהות השירותים .2

 עבור המועצה האזורית גזר. להקמה וניהול מערכת אינוונטרמכרז זה הינו לקבלת הצעות  .2.1

הוראות הסכם המכרז כתב הכמויות, המפרט הטכני,  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .2.2
  .("העבודות" או "השירותים" -דרישות והוראות כל דין )להלןהמועצה,  נציג , הוראותונספחיו

 השירותיםהמועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף 
 המוזמן. 

המציע יידרש לספק למועצה מערכת בניהול אינוונטר ובנוסף לאספקת המערכת יידרש הספק הזוכה  .2.3
המפורטים  םמטעמו אשר יגיע פעם בשבוע למועצה לביצוע שירותילהציב במשרדי המועצה עובד 

 את כל העלויות הנלוות לרבות זמן הגעה, נסיעות וכיו"ב.התמורה תכלול  –בהסכם המכרז

צעת המציע תכלול מתן שירות ואחריות באתרי המועצה לתקופה כאמור במפרט והכל כמפורט ה .2.4
 במסמכי המכרז על נספחיו ובמפרט.

הסכם יחל הספק הזוכה בשירותים הנדרשים ממנו לצורך הטמעת המערכת. מובהר מיום חתימת ה .2.5
 7כי, תקופת ביצוע ההתאמות במערכת הקיימת והתאמתה לצרכי התחזוקה הנדרשים, לא תעלה על 

 . בתום תקופת ההטמעה ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר.ימים מיום קבלת הזמנת עבודה
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כל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי שתורה המערכת ביטמיע את המציע הזוכה  .2.6
 לו המועצה ו/או מי מטעמה מעת לעת בהתאם לפרטי ההזמנה וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך. 

. למועצה תהיה שמורה האופציה חודשים 36של  בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה ההתקשרות .2.7
 12עד בנות תקופות נוספות,  2את תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד  להאריך
 .מראש לנותן השירותים חודשבכפוף למתן הודעה מוקדמת בת   כל אחת, חודשים

 חתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה.למציע הזוכה יי המועצהבין  .2.8

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 

 הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף.

ובעל יכולת לביצוע שינויים מערכת אינוונטר של  בזכויות בעלות או הפצה או מכירההמחזיק מציע  .3.1
 .המועצהבתוכנת המדף בהתאם לצרכי 

 למסמכי המכרז במקרה של 5או ה' 4ה' כנספח הצהרה בנוסח המצ"ב המציע יצרף האמור להוכחת
 בעלות או אישור מאת הבעלים החוקי של התוכנה להפצה או מכירה.זכויות 

ניהול מערך אינוונטר עבור לפחות שתי רשויות מקומיות במהלך החמש שנים ב ניסיוןמציע בעל ה .3.2
 האחרונות.

 רשימת ממליצים כולל פירוט של התאריכים בהם ניתנו השירותים  המציע יצרף האמור להוכחת
 ניתנו לממליצים אלו, שם איש קשר  ופרטי יצירת קשר.ש

המציע ו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי ממורשי החתימה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה  .3.3
 קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או בעבירות מרמה. 

 לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד. על המציע 

 לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  נעדר קרבההמציע  .3.4

 למכרז. 2ה' להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח 

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .3.5

 יש לצרף להצעה קבלה.  –ורכש את מסמכי המכרז  דמי השתתפותהמציע שילם  .3.6

 הצעת מחיר המציע לא חרגה מהמחיר המירבי החודשי. .3.7

 להצעת המציע צירוף מסמכים .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

חתומים ומאושרים ע"י המציע. לרבות הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה, מסמכי המכרז  כל .4.1
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.   -נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו 

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. .4.2

, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים תעודהכל  .4.3
 אחר.ובין מכל גורם 

 כמפורט להלן.   -ערבות בנקאית  .4.4

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.5

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .4.6

 או פטור מכך. ניכוי מס במקורעל  אישור .4.7
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 .רשומה עמותה ינוה המציעאם  - ניהול תקין מרשם העמותות אישור .4.8

  יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.  .4.9

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.10

 .ביחס למציע רשם החברותתדפיס מעודכן מאת  וכןתעודת התאגדות  .4.10.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.10.2

 ;במסגרת סמכויות התאגיד נשוא המכרז הינהכי ההתקשרות  .4.10.2.1

 ;שמות המנהלים של התאגיד  .4.10.2.2

 התאגיד.שמות האנשים שחתימתם מחייבת את   .4.10.2.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.11

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד .4.11.1

 ;השותפות הסכמים של .4.11.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.11.3

 מחזיקה של תצהיר וכן להלן כמפורט ח"רו אישור להצעתו יצרף - אישה בשליטת עסק שהינו מציע .4.12
 . העסק בשליטת

  - זה סעיף לעניין

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  –"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

לא התקיים אף אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  –"אישור" 
 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  נושאת –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה בישרא -"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 !תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת 
 תנאי הסף. המציע ב

 הצעת המציע  .5

 על המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז, שנמסרו לו על ידי המועצה. .5.1

את הצעת המחיר בטופס הצעת המחיר במכפלת מספר החודשים על המשתתף למלא בדיו כחול  .5.2
ואת כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות  ללא מע"מקלים חדשים בשלביצוע השירותים 
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לחתום חתימה מלאה במקום  הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,
ולציין בכתב  המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז

 ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

וללא  בשקלים חדשיםינקב . המחיר המוצע טופס הצעת המחיר בלבדם תוגשנה על גבי הצעות המחירי .5.3
או כל הוצאה ויכללו את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז,  מע"מ

 בהתאם לאמור בתנאי המכרז, ההסכם והמפרט.אחרת הכרוכה באספקת המערכת, ו

חודשי שכולל את כל השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה  מחיר מירביכולל טופס הצעת המחיר  .5.4
 .לא כולל מע"מלרבות הצבת עובד פעם בשבוע ליום עבודה מלא במשרדי המועצה 

 .תפסל על הסף ולא תובא לדיון החודשי הצעה שתנקוב במחיר העולה על המחיר המירבי

 שיקולים לבחירת ההצעה  .6

אשר יעמוד בכל תנאי הסף ואשר יקנה למועצה את מירב  המועצה תבחר את המציע בכפוף לאמור להלן, 
 היתרונות על פי אמות המידה הבאות:

 : בשלב ראשון, תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז.בשני שלביםבדיקת ההצעות תיעשה  .6.1
אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה  מציע שהצעתו לא תעמוד בתנאי הסף, לא יעבור לשלב השני.

 סברים והשלמות של מסמכים. לקבלת ה

( בהתאם לאמות המידה 50%( ואיכות )%50יבוצע שקלול של ההצעות ע"פ רכיבי מחיר )  -בשלב השני  .6.2
 והמשקלות האמורות להלן. 

 אופן הניקוד של המחיר .6.3

( ישוקלל באופן יחסי הצעת המחיר במספר החודשים המצויןסה"כ מחיר המציע )סה"כ מכפלת 
 הכשרות )שעברו את תנאי הסף(.שאר ההצעות של ים לסה"כ המחיר

ההצעה בעלת המחיר  –סך הכל כתב הכמויות כמפורט בטופס הצעת המחיר שקל רכיבי המחיר יהיה מ
יקבלו ניקוד יחסי בהתאם להצעה הזולה הכולל הזול ביותר תקבל את הניקוד המירבי ושאר ההצעות 

 ביותר.

 (אפשריות 50נקודות מתוך  50אופן הניקוד של הרכיב האיכותי: )סך הכול  .6.4

 

ניקוד מירבי  רכיב / פרמטר #
 לרכיב

 מערכת ניהול אינוונטר: 1

המועצה תבחן את המערכת המוצעת לפי הדרישות הטכניות המפורטות 
בהליך זה ובין היתר תתרשם באופן כללי מהפרמטרים הבאים, לרבות אך 

מחלקתית, לא רק: נראות, קלות שימוש, חלוקה לקטגוריות, חלוקה 
הצגת מסמכים לפי סדר )תאריך, סיווג, תיוג וכו'(, תצוגות מותאמות 
למשתמש, הגדרת תפריטי משתמש, הצגת ורסיות למסמך, יכולות תיוג, 
תיוג אוטומטי של מסמכים ממקורות שונים בהם קיים מידע מקדים על 

 מסמך מצורף )כגון הודעת דוא"ל(.

נקודות  20
 מירביות

 נקודות 10 רשויות מקומיות 2 –למעלה מ אינוונטר עבור שירותי ניהול  2

 

מההמציע והמועמד התרשמות ועדת בחינה המורכבת מנציגי המועצה  3
על בסיס ראיון אישי,  ינתן -מטעם המציע למתן השירותים  המוצע

התרשמות כללית, בחינת השירותים שבוצעו על ידי החברה והמועמד 
 המוצע בעבר ברשויות מקומיות אחרות כפי שיוצגו ע"י המציע.

נקודות  20
 מירביות
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ניקוד מירבי  רכיב / פרמטר #
 לרכיב

 50 סה"כ 

 בטחונות .7

 ערבות הצעה 

, ערוכה לטובת על פי דרישהכל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון  .7.1
הערבות תהיה חלק בלתי נפרד . ₪ 5,000למסמכי המכרז, בסך של  1'נספח ד, בנוסח דוגמת המזמין

 (. הערבות הבנקאית להצעה -מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: 

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי  .7.2
 .דרישות לעילכאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו ב דרישה

הרשות בידי המועצה לדרוש  9.201.0124הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום  .7.3
חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף  3תוקף כל ערבות למשך  הארכת

 הערבות הבנקאית להצעה, בהתאם להוראות המועצה.

ימים, מיום שיידרש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .7.4
ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, ולמסור  עללכך 

 את העבודה למציע אחר.

 ערבות ביצוע 

בלתי  -נקאית, אוטונומית על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות ב החתימהבעת  .7.5
צמודה למדד המחירים  למסמכי המכרז, 2'דנספח בנוסח דוגמת  מותנית, ערוכה לטובת המועצה

 וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. ₪ 5,000 סך שללצרכן, ב

 תמורה .8

המצורף  עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע בהסכםהתמורה למציע 
 למסמכי המכרז.

 ביטוח .9

על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.  .9.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם -הביטוחים ייערכו על

 יימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

קבלן למועצה את אישור המבטח, חתום כדין על ידי המבטח, בשעת החתימה על החוזה ימציא ה .9.2
 בהתאם לנוסח נספח אישור הביטוח )נספח ג'(.

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ולא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום עליו  .9.3
בשאר כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע 

זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש 
 ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'.

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  .9.4
הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה  ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב 
המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה יסודית  לנוסח

כייתו במכרז וכן לחילוט ערבות ההצעה של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול ז
 או ערבות ביצוע.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

7 

375011 

 הבהרות ושינויים .10

, גב' ליאת פרמון, במועצה למנהלת הרכש בכתב לצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות  .10.1

 . יש לוודא קבלה בטלפון 0021:בשעה  2018.1016.עד ליום  region.muni.il-liatf@gezerבדוא"ל 
 לא יתקבלו שאלות לאחר המועד כאמור.  .08-9274035

ע"פ הפרטים  מנהלת הרכש במועצהכל מציע המעוניין להשתתף במכרז מחויב להשאיר את פרטיו אצל  .10.2
קשר ולמסור לו הבהרות / שינויים, ככל שיהיו ביחס למכרז.  לעיל וזאת על מנת שניתן יהיה ליצור עימו

מציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי ידיעה של שינויים/ 
 הבהרות, ככל שהיו ביחס למכרז.  

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .10.3
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי 
נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי 

 הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

 הגשת ההצעות .11

לתיבת המכרזים על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה  .11.1
בלבד, לא יאוחר מהמועד  במסירה ידנית. על המציע למסור את הצעתו ל המועצה"שבמשרד מנכ

 , המפורט בכותרת מסמך זה.האחרון להגשת ההצעות

ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה  .11.2
 הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .11.3
 מזכירות המועצה. 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

תהיה ועדת המכרזים רשאית  -ממנו  הבסטיימציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .12.1
 לפסול את הצעתו.

 ל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו.כ .12.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .12.3

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם  .12.4
 וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 כללי  / שונות .13

שווה  הכי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן הייתמובהר בזאת  .13.1
רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא  -והטובה ביותר 

 לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.

שתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ש .13.2
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה   התוצאה הטובה ביותר,

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

ממנה, גם  הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק .13.3
 בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .13.4

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות יהמועצה תהיה רשאית להתחשב בנ .13.5
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

mailto:liatf@gezer-region.muni.il
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ון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב לקחו בחשביבשיקולי המועצה י .13.6
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל יהעבודה של המציע, לרבות נ

 ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

עבר עבודתם, לשביעות רצונה או המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו ב .13.7
לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת 

 דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק  .13.8
ד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אח

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור 
 לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון  .13.9
ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת 

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 חוסר בשל או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית המועצה .13.10

 ההצעה מונע הערכת המועצה דעתשל באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .13.11
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום -אליהם, בין על

 לפסילת ההצעה.

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .13.12

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.13

 או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי במקרה .13.14
 למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל

 זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או
כלשהו, ככל  'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי

מוסכמים  לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן שתמצא
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מראש, על

 טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
לפגוע,  או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה בזכות

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.15
המסמכים / נתונים המהווים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים  מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הםסודות מסחריים / 
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו  מבלי לגרוע אחרים.

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהסוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים הלהוראות הדין והפסיק

אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון 
 .העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים

או לעשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/ .13.16
 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז .14

 .נספח "א" -מסמך התנאים הכללים  )מסמך זה(  .14.1

 .נספח "ב" -הסכם  .14.2

נספח  -כולל נוהל אבטחה ודרישות רמת שירות  ,מסמך מפרט ביצוע השירותים / מפרט טכני .14.3
 ".1"ב'

 . נספח "ג"' -אישור קיום ביטוחים  .14.4
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 ".2ד" -" 1דנספחים " -)להצעה ולחוזה( נוסחי הערבויות  .14.5
 ".1"הי נספח –בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים תצהיר נוסח  .14.6

 ".2נספח "ה' – הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה .14.7

 ".3נספח "ה' – תצהיר היעדר רישום פלילי .14.8

 ".4"נספח ה' – התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות .14.9

 ".5נספח "ה' – תצהיר בדבר זכויות הקניין .14.10

 ".6נספח "ה' – תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .14.11

 ".7נספח "ה' – הצהרה בדבר שמירת סודיות ואבטחת מידע .14.12

 ".8"הי נספח –נוסח תצהיר בדבר העסקת עובדים בעלי מוגבלויות  .14.13

 ".1נספח "ו' – נספח פרטי המציע .14.14

 ".2"ו'נספח  -נספח ניסיון לעניין תנאי סף  .14.15

 נספח "ז". –נספח סיום התקשרות  .14.16

 נספח "ח". - והצעהיבות כתב התחי .14.17

 

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 

  
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 פטר וייס

 ראש המועצה האזורית גזר
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 ספח ב'נ

  2018/26 כרז/חוזה מס'מ

 במועצה האזורית גזרנערך ונחתם ש

 יום _________ לחודש _____________ שנת __________ב

 
 -ב  י  ן      -

 

 

 מועצה האזורית גזרה
 99789בית חשמונאי 

 (המזמין ו/אוהמועצה  -)להלן 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  _____________מרחוב    
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (ספקה - )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (ספקה - )להלן       
 

עבור  להקמה וניהול מערכת אינוונטרקבלת הצעות ל 26/2018והמועצה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז -)להלן האזורית גזר המועצה

הידע והמומחיות והיכולת הארגונית  התוכנה, והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, והואיל:
וא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נש

 הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט המועצה;

וועדת מכרזים של המועצה, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני ראש המועצה לקבל את הצעתו  והואיל:      
וף לעמידת של הספק ובתאריך __________ אישר ראש המועצה את המלצת ועדת המכרזים, בכפ

 הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא  .1

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

 השירותים נושא ההסכם   .2

 בהתאם"(, המערכת: ")להלן אינוונטרהקמה וניהול מערכת  שלשירותים הספק יספק  עבור המועצה  .2.1
: כל דין )להלן ולהוראות המועצה נציג הוראות ,המפרט הטכניהוראות הסכם זה, הוראות ל
  .("השירותים"

 השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.  .2.2
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המועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים  .2.3
 המוזמן. 

 והמתקנים הציוד ,האדם כוח כל את לספק יידרש הספקהשירותים יינתנו במשרדי המועצה,  .2.4
 .כאמור שירותיםה מתןל הדרושים

 .נציג הספק יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלה .2.5

למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים, לרבות בכל הנוגע הספק חייב בכל עת  .2.6
 להעסקת עובדים. 

 המפקח .3

 כמפקח מטעמה ביחס לביצוע השירותים. במועצה ת הרכש מנהל המזמין ממנה בזאת את .3.1

הנחיות והוראות המפקח לספק אשר יינתנו במהלך ביצוע העבודות לא יהוו עילה לדרישה לתשלום  .3.2
 והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק.נוסף של הספק 

על ידי הספק  הסכםלמניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות נשוא ה .3.3
 בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

בויותיו כלפי המזמין מוסכם, ידוע ומוצהר, כי הפיקוח על ידי המפקח, לא ישחרר את הספק מהתחיי .3.4
 .למילוי תנאי החוזה

 תקופת ההסכם .4

תקופת חודשים החל מיום _______ ועד ליום ________ )להלן:  36הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .4.1
 (.החוזה

 -לבתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי  .4.2
(, וזאת בכפוף להודעה "תקופת האופציה" -)להלן כל אחת שיםחוד 12 עד בנות נוספות תקופות 2

 יום לפני תום תקופת החוזה. 30בכתב של המזמין 

 במידה וניתנה הודעה כאמור, הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.  .4.3

 למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.   .4.4

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .4.5

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה מראש  .4.6
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל את  30של 

עד לתאריך סיום החוזה, בכפוף  -תים שסופקו כבר בפועל למועצה התמורה בגין הציוד ו/או השירו
 .לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם

בכל מקרה של סיום ההתקשרות ע"פ הסכם זה, הספק יפעל להעברה מסודרת של כל המידע  .4.7
 שהוא יורה. והמסמכים שהוכנו ע"י הספק ביחס לשירותים נשוא הסכם זה למפקח ו/או למי

 הצהרות והתחייבויות הספק .5

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

 .רותיםיבכל הקשור לביצוע הש מוכחים בעל ותק, ניסיון ומיומנותהוא כי  .5.1
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 הוראות פי על הנדרשים וההיתרים האישורים ,בעלי הרישיונות הנם ידו על המועסקים וכל הוא כי .5.2
 בתוקף יישארו אישורים אלה כי וכן, זה הסכם נשוא השירותיםמתן  לשם ,דין כל והוראות זה הסכם

  ההסכם. תקופת כל במהלך

כי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת הנספח הטכני ויספק מענה באיכות מקצועית  .5.3
 מעולה, באיכות שלא תפחת מדרישות ההסכם וברציפות בהתאם למועדי השירות הנדרשים בהסכם. 

פי דין לעריכה, -ות היוצרים בתוכנה, ובעל כל  הרישיונות והזכויות הנדרשים עלכי הוא בעל זכוי .5.4
מכירה, עדכון, תמיכה והפצה של המערכת, וכי לא קיימת כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, מבחינתו 

 או מבחינת צד ג', להתקשרות בהסכם. 

ניות של גורם אחר, לרבות הפרה כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המועצה משום הפרת זכויות קניי .5.5
 של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.

כי יודיע למועצה מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה להמשך ההתקשרות ו/או על  .5.6
 כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים הנוגעים לשירותים. 

ם והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק חתימה אלקטרונית כי הוא עומד בכל החוקי .5.7
 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים. 2001-תשס"א

 גבוהה ובנאמנות מקצועית ברמה ,ביעילות ,בדייקנות ,במועד להעניק את השירותים כי הוא מתחייב .5.8
 דין כל להוראות ולפעול בהתאם מוסמכות רשות כל הוראות אחר למלא וכן, המועצה רצון לשביעות

    לביצוען.  הקשור ובכל העבודות ביצוע במהלך

 בקשר תביעהאו /ו טענה כל לו תהיה לא וכי, להסכם הרלוונטיים והנתונים המסמכים כל את בדק כי .5.9
  .זה הסכם הוראות של בביצוען כלשהי מגבלה או סתירה או טעות עם בקשראו /ו עמם

 הקשורים והנסיבות התנאים את מכיר הוא וכי, זה הסכם פי על הנדרשים השירותים אופי את בחן כי .5.10
 לשם הדרוש האדם וכוח הציוד לרבות ביצועו או היקפו עם בקשר טענות לו תהיינה לא וכי בו וכרוכים

  .זה הסכם פי על לו שתשולם התמורה עם בקשר או  כך

 ציוד וכלים ,מיומן אדם כוח לרבות ,והיכולת האמצעים ,הכישורים בעל הוא כי מצהיר הספק .5.11
 ובהתאם גבוהה ברמה מקצועית ונאותה מלאה בצורה לבצעו מתחייב והוא ,השירות לביצוע הדרושים

 . ובאמצעות עובדיו בעצמו ,זה בהסכם הקבועים ולמועדים לתנאים

 וכי ,השירותיםבמתן  ניסיון בעלי מקצועיים עובדים לרשותו עומדים כי ,הספק מצהיר זה בכלל .5.12
 המפורטים המקצועית ובתנאים ברמה הספק התחייבויות כל לקיום מספיקים ורמתם מספרם
  .בהסכם

  .הסכם זה פי על השירות למתן בקשר דין כל הוראות את ימלאו ועובדיו הוא כי מתחייב הספק .5.13

 התחייבויותיוובביצוע  זה הסכם על ובחתימתו זה בהסכם להתקשרותו מניעה אין כי מצהיר הספק .5.14
  .דין כל פי על או פי הסכם על ,כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום יהיה לא פיו על

כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין  .5.15
וקיום כל התחייבויותיו  כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי

 על פיו.

, בהתאם להוראות הדין ולהוראות הסכמים שא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידויכי י .5.16
 .קיבוציים וצווי הרחבה רלבנטיים

 כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. .5.17
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כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לספק ו/או לעובדיו  .5.18
כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע או אי ביצוע  העבודות נשוא ההסכםו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע 

 העבודות נשוא ההסכם.

ב להמציא למזמין להנחת דעתו כי ככל שהספק הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחיי .5.19
 אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

 .1976-כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .5.20

חשבונות ורשימות  כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי .5.21
 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. .5.22

בעניין שכר מינימום וכי במקביל  1976-כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.23
 הסכם זה. בנספח שצורף ל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין

כי לא יעסיק בעבודות עובדים זרים. עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל והינם  .5.24
 תושבי / אזרחים מחו"ל ו/או מהשטחים המוחזקים ו/או מהרשות הפלסטינית.

יות והוא יפעל כי ידוע לו שלגבי כל מידע / מסמך שמגיע לידיו / לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סוד .5.25
 בהתאם.

 כי יהיה ברשותו כל אישור / רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה. .5.26

 .18כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל  .5.27

 כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו. .5.28

 קבלני משנהאיסור העברת ההסכם והעסקת  .6

, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אינו רשאי להסב או להעביר את זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכםהספק  .6.1
 .ידי המזמין-עלבכתב ובמפורש  אושראלא אם הדבר 

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע השירותים, אשר ביחס אליהם הצהיר הספק כי הוא  .6.2
 ידי המועצה. -אושר מראש ובכתב על עובד עם ספק משנה, אלא אם הדבר

קבלני ידי -שירותים המסופקים עלהספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין למען הסר ספק,  .6.3
 .המשנה הפועלים מטעמו

 הספק ספק עצמאי / העסקת עובדים .7

 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 

כי אין בהסכם כדי ליצור בין הספק יבצע את השירותים וכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  .7.1
ייחשבו כעובדי הספק ולא יהיו בינם מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא וכל  ומזמין או מי מטעמל

 . כלשהם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד

כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי להתחייב או  .7.2
 המזמין כלפי צד ג'.  לחייב את

תשלומים למס  ,ניכויים לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ,כל התשלומים לעובדי הספקכי  .7.3
 ,יתר ההוצאות וכן כל, חובה או תשלומים אחרים מיתשלו ,הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה
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 -מלואם ובמועדם ידו ב-וישולמו עלבלבד יחולו על הספק ההסכם הסיכונים והאחריות בקשר עם 
 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה. 

ידי -כי הוא אינו ספק כ"א וכי חוק העסקת עובדים על ,כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .7.4
 קבלני כ"א אינו חל עליו. 

 מי מטעמו, שעילתה בקיוםכנגד את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או כי הוא ישפה  .7.5
, או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני מזמיןליחסי עובד ומעביד בין הספק 

 כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין הספק בקשר עם ההסכם.

כי המועצה רשאית לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתה הוא אינו מתאים  .7.6
וע השירותים. משדרשה זאת, חייב הספק להפסיק את עבודתו ולהחליפו בעובד מתאים יותר, לביצ

 ימי עבודה מלאחר שנדרש לכך.  5-להנחת דעתה של המועצה, וזאת לא יאוחר מ

ידי הספק ובין אם תעלה -האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי המזמין עלכי  .7.7
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו -על ידי עובד של הספק ו/או-על

 .ספקיב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לכמחו את הספק

 הגבלת הוצאות .8

 ,רותיםיבקשר לביצוע הש ,תשלום, בשם המזמין או עבורו או רשאי לגרום לכל הוצאהאינו הספק  .8.1
 . לכך, מראש ובכתבגזבר המועצה אלא אם קיבל את הסכמת 

לבדו אחראי לכל הוצאה, תשלום הוא יהיה התחייב הספק בשם המועצה, ללא קבלת אישור כאמור,  .8.2
 .בגין כךאו חיוב 

 אחריות הספק כלפי המועצה  .9

לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או לרכוש  הספק .9.1
, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מכל סוג שהוא, שיגרמו למועצה

ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית של הספק או הזנחה במילוי חובתו 
המקצועית או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הספק ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע 

 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -הסר ספק התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען 

הספק פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר עם ביצוע  .9.2
הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, דהיינו למצב תקין ומתאים בכל 

 פרטיו להוראות החוזה. 

 תחול גם לגבי נזקים כמפורט לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת החוזה.של הספק לעיל  אחריותו .9.3

 פיצוי ושיפוי .10

ספק פוטר את המועצה ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, למעט כלפי מי ה .10.1
שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה או מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד 

וחיה, כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, של
או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות 
ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך. המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר 

 לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.

 שלוחיהלמות את המועצה ו/או עובדיה ו/או אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בש יהיההספק  .10.2
ו/או כל אדם מטעמה, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע אספקת העבודות ו/או 

למועצה על פי חוזה זה ובגין כל תביעה, לרבות הגנה משפטית ו/או דרישה כלשהי,   על ידו  השירותים,
כלשהו ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי 

הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או הצמדה, שהמועצה ו/או 
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עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה, יחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפועל, וזאת 
ו מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/א

 שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  מועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ההספק  .10.3
, לרבות המוסד לביטוח לאומי, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו

כמפורט הספק שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה, הפסד או נזק אשר הינו באחריות 
 לעיל, לכל אדם, גוף ו/או רכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.

ם, אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הספק תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומי המועצה .10.4
בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט ולשביעות 

 רצון המועצה.

הספק משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה ואת כל הבא מטעמה, מכל אחריות  .10.5
 אירעו לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, מכל עילה שהיא.וחבות לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל, ש

מהספק למועצה ואו לאחרים, כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן,  שיגיעכל סכום,  .10.6
מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו 

מהתמורה המגיעה לספק ויישא ריבית החשב הכללי באוצר, מעת דרישתו על ידי  המועצהעל ידי 
 המועצה ו/או האחרים מהספק עד תאריך התשלום בפועל. 

 ביטוח .11

מצהיר הספק כי ברשותו ביטוח בלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק, וממבלי לגרוע מהתחייבויות  .11.1
 אספקת השירותים.   אחריות מעבידים, ביטוח צד שלישי וכל ביטוח הנדרש ל

אחריות בקשר לביטוח  הביטוחים, המפורטים לעיל, יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה. .11.2
סיום ההתקשרות עם שנים מיום  3מתחייב להמשיך ולהחזיק פוליסה בתוקף משך  הקבלן, מקצועית
ם בכל פעם כמו כן, ללא כל התראה מהמועצה, הקבלן ימציא אישור קיום ביטוחים חתו. המועצה

 שמתחדש פוליסת הביטוח.

עריכת הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה אינה משחררת את הספק מחובותיו ואחריותו על פי הסכם  .11.3
זה, וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי למועצה, ו/או לעובדיה ושלוחיה ו/או לעובדי 

 מחדלים בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.הספק ושלוחיו ו/או לצד ג' כלשהו, מחמת המעשים ו/או ה

בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף, לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסה, או לעשות בה  .11.4
 .גזריום מיום שנתנה הודעה על כך בכתב למועצה האזורית  30כל שינוי, אלא לאחר 

בכתב ומראש. במקרה הספק מתחייב בזה, שהוא לא ישנה תנאי הפוליסות ללא אישור המועצה  .11.5
שחברת הביטוח תשנה את תנאי הפוליסות, מתחייב הספק להודיע על כך מידית למועצה ולקבל את 

 הסכמתה בכתב ומראש. 

ביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות ה .11.6
 עיניו, על מנת לכסות את אחריותו על פי הסכם זה.

יד המועצה והמועצה לא תידרש להפעיל -ים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך עלביטוח .11.7
 יה. כן מובהר כי למבטח של הספק לא תהיה כל זכות שיתוף בפוליסות המועצה.את ביטוח

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12

במהלך או לאחר סיום תקופת  ,ובא לידיעתו עקביש על המידע בסודיות גמורהלשמור מתחייב  הספק .12.1
להבטחתו, וכי הוא או כל מי מטעמו לא יגלו לנקוט בכל האמצעים  ,("המידע הסודי" -)להלןההסכם 

ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד וכן לא  יוציאו מידע זה משטח המועצה. 
 המידע כאמור. הספק ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מחשיפת
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הספק מצהיר כי הוא יודע שבמסגרת נתוני המסד קיימים נתונים הנוגעים לתושבים ומקבלי שירות  .12.2
והוא מתחייב שלא להעביר  -מטעם המועצה  המוגנים ע"פ דין הן בהיבט הפרטיות והן בהיבט חיסיון 

שהו והוא יפצה את לכל גורם כל -כל מידע שיגיע לרשותו בהתייחס לנתונים אלו במסגרת הסכם זה 
 המועצה ו/או מי מטעמה על כל נזק שיגרם לה. 

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במערך המחשוב במועצה, פרט לצורך ביצוע השירותים כפי  .12.3
ידי המזמין, ובין השאר, יימנע מביצוע העתקת חומר/מידע ו/או מעיון בחומר ובמידע -שיידרש על

ו/או יימנע מכל שימוש אחר במערך המחשוב ובמידע האצור בו,  המצויים במערך המחשוב במועצה
 שלא לצורך ביצוע השירותים.

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לבין ענייניו  .12.4
 האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

ספק וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים, במישרין או בעקיפין, האמור בפרק זה יחול על ה .12.5
 והספק מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה.

 התמורה .13

לספק את הסכומים הנקובים פי ההסכם, תשלם המועצה -בתמורה למילוי התחייבויות הספק על .13.1
חודשי שכולל את כל שירותי הספק לרבות ספק במכרז וזאת בהתאם למחיר הצעת המחיר של הב

הקמת המערכת, הסבת מערכת קודמת, תחזוקה חודשית ניהול קבוע וכל הוצאה משרדים ו/או בכלל 
 .("התמורה" :להלן) המועצהובהתאם לדרישות  לרבות עובד פעם בשבוע במשרדי המועצה של הספק

השירותים יוציא הקבלן חשבון לתשלום, הכולל פירוט של  לחודשאחת   – אופן תשלום התמורה .13.2
. שניתנו בפועל לרבות מועדי הגעה למועצה וטיפול שוטף ודו"ח מפורט אודות השירותים שניתנו

 יום ממועד אישור החשבון ע"י המפקח מטעם המועצה.  30 עד התשלום ישולם בתנאי תשלום שוטף +

 שיעורו על פי חוק וכנגד חשבונית מס.יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כ .13.3

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות  .13.4
נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא 

המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן 
 ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים. 

או היקף התמורה, לא השירותים להגדלת היקף  ,למען הסר ספק, בכל נושא כספי הקשור לתמורה .13.5
 לכך מראשאישור המועצה גזבר נתן  , אלא אםהמועצהיהיה כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד 

 בכתב.  ו

 אין בתשלומים החודשיים משום הסכמת המזמין לטיב/איכות השירותים שבוצעו בפועל. .13.6

 . כלשהו פיצוייזכה את הספק ל לאימים,  30לא יעלה על לספק שאיחור בתשלום  .13.7

 וסיום ההסכם ידי המזמין-ההתקשרות על ביטול/הפסקת .14

לספק, כפוף למסירת הודעה הסבר, בהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בכל עת וללא  .14.1
  .ולספק לא תהא כל טענה/תביעה בגין כך מראש, ימים 30של  ,מראש ובכתב

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר למזמין להביא  .14.2
 את ההסכם לביטול מיידי:

 .17, 16, 15, 12, 11, 10, 9, 6 ,5, 4, 3, 2 סעיפיםהספק הפר את אחת ההוראות הכלולות ב .14.2.1
לא המזמין בכתב, ידי -שהוזהר עלולאחר הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם  .14.2.2

 תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. 
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 סכם.הטוח אינו עונה על דרישות היטוח של הספק או שהביפקע הב .14.2.3
 .חו"ח הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית .14.2.4
או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא  ,רגלהספק פשט את ה .14.2.5

 .ימים 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
 .םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/הספק הודיע שאין הוא יכול .14.2.6
 .בניגוד להוראות הדיןממלא את תפקידו  הספק .14.2.7

בכל מקרה של סיום ההסכם, בין אם בגין תום תקופתו הקבועה לעיל ובין אם בגין ביטולו כאמור  .14.3
אובדן רווח או הוצאות  ,הפסד ,נזקבגין טענה /כל תביעהלא תהא לספק לעיל,  14.2בסעיף 
 הפסקת/ביטול ההתקשרות. מחמת  וייגרמו ל/שנגרמו

 להלן. 16, יפעל הספק כאמור בסעיף הובא ההסכם לידי גמר .14.4

 לפי העניין.  -אין בביטול/הפסקת ההתקשרות כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו בהסכם  .14.5

של סיום ההסכם, הספק יהא אחראי לכל התשלומים שאמורים להגיע אל העובדים  מקרהבכל  .14.6
שסיפקו שירותים במסגרת המכרז לפי דין, בגין התקופה החל מהמועד הקובע, לרבות שכר, תנאים 
נלווים וזכויות סוציאליות. הספק ישפה את המועצה בגין כל הוצאה לה היא תידרש עבור תשלומים 

 מהסוג האמור.

עד למועד הסבת כל מועצה להפעילה תאפשר לר, כי בכל מקרה של סיום ההסכם, המערכת יובה .14.7
 מתן תמורה נוספת בגין כך. ללא צורך בהנתונים ו/או בכלל למערכת נתונים חדשה ו

 פיצויים מוסכמים/קנסות  .15

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או לגבות  .15.1
מהספק פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו הספק לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם ו/או 
בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו הספק לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות 

 -כמפורט להלן

פק ו/או בנוסף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, בגין אי עמידה בכל אחת מהתחייבויות הס .15.2
לקנוס את הספק בסכומים המצטברים  תרשאי מועצההא התבאי קיום כל אחד מתנאי המכרז, 

ואלו  המופיעים בטבלה זאת מבלי שיהיה עליו להוכיח כי נגרם נזק ו/או את שיעורו של נזק שנגרם
 . ייחשבו פיצויים מוסכמים

להלן. אם  15.3-15.8יפים לספק כמפורט בסע מועצההסכומים יקוזזו מתוך התשלום החודשי של ה .15.3
התשלום החודשי כאמור יהא נמוך מסכומי הקנסות, ימומשו הסכומים מתוך ערבות הביצוע ו/או כל 

. כל הסכומים בטבלה הם בשקלים חדשים שלמים, מועצהערבות אחרת של הספק המוחזקת על ידי ה
 לכל יום פיגור.

 

מס' 
 סידורי

נושא / ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל 
 מקרה

 סכום בש"ח 

1.  
מהתמורה המגיעה לספק  20% אי עמידה בזמנים

 עבור כל חודש עיכוב
2.  

אי עמידה בדרישות ההסכם, כאשר ההפרה לא 
 ימים מיום הדרישה 7תוקנה בתוך 

 למקרה₪  2,000

3.  
הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי 

 במועצה
 למקרה₪  2,000
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 .ספקהחשבונית הכולל שיוציא ההסכומים כאמור יופחתו מסכום  .15.4

לא תהיה כל תביעה או  ספקקביעת המועצה לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ול .15.5
 טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בגין כך. 

ודיע בכתב לנציג הספק על פיגור באספקת ת האו מי מטעמ מועצהה -הפעלת מנגנון הקנסות  .15.6
 יעים בטבלה.השירותים כפי שהם מופ

ספירת הימים תחל מיום הפעילות העוקב ממועד קבלת ההודעה, זאת למעט תקלות בה התקלה  .15.7
 שעות לכל היותר.  2נדרשת לתיקון תוך 

ההודעה על פיגור עתידי צפוי יכולה לצאת לספק גם לפני המועד בו אמור היה לספק את השרות  .15.8
 המופיע בטבלה זו.  

צויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למען הסר ספק, אין בתשלום הפי .15.9
 לרשות המועצה ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המועצה הן במצטבר. 

 לכל סכומי הקנסות יתווסף מע"מ כחוק. -מע"מ  .15.10

איחור בלוח זמנים/זמני תגובה כאמור אשר הסיבה הבלעדית והישירה לקיומו הינו מעשה או  .15.11
(, אשר מנע את ביצוע העבודה במועד והוא אינו, כולו force majeureאו כח עליון ) צהמועמחדל של ה

או מקצתו, בשליטת הספק ו/או באחריותו ו/או אשמתו ו/או קשור בו, לא ייחשב הפרת ההתחייבות 
מצד הספק, ומועדי הביצוע יוארכו בהתאמה לתקופה בה הייתה קיימת מניעה לבצע את העבודה עקב 

 מורה.הסיבה הא

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .16

לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט תוכנה חייב הספק  תקופת ההסכםמהלך ב .16.1
 .פי דרישת המועצה-הקשור לשירותים, על

מלא ( העתק ידו-באופן שיידרש על)ימים למזמין  3, תוך ימסור הספק ,ההסכםשירותים/עם גמר ה .16.2
 .הקשורים בשירותיםהמסמכים והמידע של כל 

והמידע למזמין ו/או  להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכיםהספק ידאג  -הופסק ההסכם  .16.3
 ככל שיידרש. ,, תוך מתן הסברים והדרכהלספק אחר מטעם המועצה

או למי  מזמיןמתחייב הספק להעביר ללא תמורה לידי המכל סיבה שהיא עם סיום תקופת ההסכם  .16.4
, וכן לאפשר מזמיןה את כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל עובדיו בהקשר לשהיא תמנה כנציג

או לכל ספק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בידי  מזמיןל
הספק, וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי 

 .ו/או בכלל עילותו של ספק אחרעד לתחילת פמערכת ה

למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין הספק לבין 
 המזמיןמכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה מן  מזמיןה

 בגין המשך הפעילות כאמור.

ללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים כולל המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כו .16.5
רוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, מסמכים יפ

סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל סוגיה הנתונים כולל טבלאות 
 המפרטות את מבנה הנתונים.

 ה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל.הספק כי לא יהי .16.6
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הספק לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או לכל רשות מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה אשר  .16.7
להתקשר עם ספק אחר לצורך מתן  מזמיןגישה לנתונים ו/או מידע המונעים מה מזמיןיחסום בפני ה

 .מזמיןלו בקשר עם פעילות ההשירותים או גישה לכל המידע המצוי אצ

יועברו כל שכבות המידע לרשות המועצה, לצורך שימוש בהם בכל עם הפסקת/ביטול ההתקשרות  .16.8
 מערכת, לרבות מערכת שונה מהמערכת נשוא הסכם זה. 

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים 
יועבר ע"י הספק לרשות המועצה, ללא תשלום נוסף. כמו כן יסייע הספק הקיימים במערכת / תוכנה 

למועצה בהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל שתידרש ע"י המועצה באופן שיאפשר מעבר 
בין מערכות / תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. למען הסר ספק, 

הספק ו/או כל צד ג כלשהו לביצוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, המועצה תהיה רשאית להתקשר עם 
 תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. למערכת /

נספח ז', הוראות לסיום התקשרות כמפורט ב , כי לאחר גמר ההתקשרות עם הספק, יופעליובהר .16.9
ת באופן ו/או הפעלת מערכ והספק לא יוכל לחזור בו מכל התחייבות להעביר את כל המידע והנתונים

ת מסמכים, העתקאפשרות העברת כל מסד הנתונים למערכת אחרת , לרבות עצמאי על ידי המועצה
 נתונים וכיו"ב. גיבוי

לעיל, הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה  16.7-16.8הוראות סעיפים 
 יסודית של ההסכם

 בעלות במידע .17

מידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו בתוכנה המועצה הינה הבעלים הבלעדי של כל ה .17.1
והמועצה רשאית לבצע במאגר נתונים זה כל  מערכת/במאגר הנתונים של התוכנה הנמצאיםו/או 

פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. למען הסר ספק,  כל זכויות הקניין -שימוש, על
רי העבודות שעשה הספק עבור המועצה ובכל תוצרי הפיתוח הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצ

הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור המועצה במסגרת חוזה זה, לרבות, כל מידע 
הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של 

ת הבלעדית והמלאה של המועצה. הספק מתחייב לא לעשות הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלו
שימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד 

 שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש של המועצה.

ו ייעודית אחרת ו/א למערכתרשאית להעביר נתונים מן התוכנה ו/או ממאגר הנתונים כאמור  המועצה .17.2
שתירכש מספק אחר, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק כל מערכת רצויה 

 יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. 

הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של המערכת /  למען .17.3
 לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.  תוכנה ואין 

  זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בתוכנה תישארנה בבעלות הספק. .17.4
המועצה לא תהא רשאית להעביר את התוכנה ו/או את רישיונות השימוש בעמדות לאחר, ללא אישור 

 הספק לכך מראש ובכתב.

ש מטעם בעלי זכויות הקניין הרוחני הרלבנטיות בכל רכיב בו הוא משתמש בידי הספק רישיונות שימו .17.5
 והוא אינו בעל זכויות הקניין בו.

הספק נותן בזה למועצה רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר זכויות  .17.6
 הקניין הרוחני בהם הינן בבעלות הספק, בהתאם לפירוט שניתן ע׳׳י הספק בהצעתו.

ברת רישיונות השימוש המפורטים לעיל הינה חלק מחובותיו של הספק לפי חוזה זה והם ניתנים הע .17.7
 מבלי שהמועצה תידרש לחתום על חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.
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מסירת הרישיונות ע׳׳י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי המועצה לא יהוו משום הסכמה או הודאה  .17.8
הספק במלוא ההוראות בדבר זכויות הקניין הרוחני על פי חוזה זה. בכלל מצד המועצה בדבר עמידת 

זה, מסירת הרישיונות ע"י הספק על פי סעיף זה וקבלתם על ידי המועצה לא תטיל על המועצה חובה 
לבדוק עמידתם של כל הרישיונות בדרישות חוזה זה או חובה לבדוק קבלת מלוא הרישיונות הדרושים 

 זה. על פי חוזה

מכלליות האמור לעיל מוסכם כי המועצה תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם לי לגרוע מב .17.9
אחר מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף ללא ידיעתו, 

, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו
בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר 

 עסקו בהכנת רכיבים אלו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה  .17.10
, של 2007-ים, התשס"חכלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצר

 עובדיו או צדדים שלישיים.

מבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים למועצה בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י הספק,  .17.11
מתחייב הספק לשפות את המועצה בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין 

 רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של הספק.

לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחייב הספק להודיע למנהל מערכת המחשוב מטעם המועצה על מבלי  .17.12
, או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא 1967 -כל המצאה, כמשמעותה בחוק הפטנטים, התשכ"ז 

"תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו  -בעל פוטנציאל מימוש מסחרי )להלן 
מביצוע החוזה וזאת מיד עם גילויה או פיתוחה. מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא הנובעת 

פטנט הקשור עם ביצוע החוזה או נובע מחוזה זה. כן מתחייב הספק  לפעול בכל דרך שהיא לרישום
להימנע מביצוע העברת זכויות לצד ג' כלשהו באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע החוזה או 

או בשימוש בהם או ניצולם וכל זאת ללא קבלת הסכמה מהמועצה מראש ובכתב. הבעלות תוצאותיו 
 בהמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי יהיה של המועצה, אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.

מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת זכויותיה של הספק  .17.13
ה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע בהגנה על המועצה בשיתוף המועצה, ובכלל ז

 ההמצאה, הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות המועצה, יחולו על המועצה.

הסכמת הצדדים בדבר בעלותה הבלעדית והמלאה של המועצה בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן  .17.14
 הכול כמפורט לעיל בסעיף זה. -רישיונות השימוש 

במקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות המועצה לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר )שאיננו  .17.15
הספק הזוכה( עבור המועצה, וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה, אבטחת איכות 

 ואבטחת מידע.

 מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. ( הינו17סעיף זה ) .17.16

 נקאיתערבות ב .18

להבטחת ביצוע חיובי הספק בהתאם לאמור בהסכם זה, ימציא הספק למועצה במועד חתימת חוזה  .18.1
 (.הערבות -)להלן ₪ 5,000זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן  2כנספח ד'הערבות תהיה צמודה למדד, תהיה בנוסח המצ"ב  .18.2
טחון לקיום ולמילוי מדויק של כל יימים נוספים ותשמש כב 90השירותים על פי הסכם זה ולמשך 

 הוראות החוזה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .18.3
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להוציא או כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שהמועצה עלולה  .18.3.1
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע  .18.3.2
ההסכם על ידי הספק. בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה רשאית לגבות את סכום 

גבי הנזקים, הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו ל
ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה תהיה הספק 

 ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל. 7חייבת להשלים תוך 

 המועצה כמפעל חיוני  .19

ן הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבל
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר 

  -מהחוקים הבאים 

 הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות   .19.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ות האזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננ9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .19.2

 א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .19.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .19.4

 ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 ראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך הו

ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והקבלן ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה, ללא כל 
 שינוי.

 שינויים בכתב ,ויתורקיזוז,  .20

 ם כל תוקף מחייב., לא יהיה להכדיןתוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו /כל שינוי .20.1

לספק  .ספקמגיע לו מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע לההמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום  .20.2
 לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון. 

איזו לביצוע  ספקהסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן אורכה להזכות לפי המזמין לא הפעיל  .20.3
 .זו ויתור מצד המזמין על זכותוראה הדבר כיהתחייבויותיו, לא ימ

 שונות .21

  .1970-על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א .21.1

 שלטונית/ציבורית של המועצה. ה/זכותחוב/סמכותמכדי לגרוע  בהסכםאמור באין  .21.2

ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה כראיה  ,בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים .21.3
 כנכון. -מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם 

הסכם הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה ההצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי  .21.4
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה -שתישלח על

 .ידי שליח-שעות מעת מסירתה על 24שעות מזמן המשלוח או בתוך  72ד השני כעבור לידיעת הצ
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _____________________    _________________________ 

 הספק                                המזמין               

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(

 

 במקרה שהספק תאגידאישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
מורשי החתימה של הספק, וחתימתם, בצירוף  -_______________________ת.ז __________________ 

 חותמת הספק , מחייב את הספק לכל דבר ועניין.

          _________________ 

  ____________, עו"ד       
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 1נספח ב'

 מפרט דרישות ביצוע / מפרט טכני 

 

 מפרט המערכת המידע המוצעת שיספק הספק כחלק מהשירותים הנדרשים: .1

 כללי 1.1

המערכת תתמוך בבניית המספרים הקטלוגים למקטים באופן כזה שתתבצע חלוקה של המוצרים לקבוצות שיוך 
 או למשפחות. 

המערכת תאפשר להגדיר קבוצות אפיון ומשפחות, אליהן ניתן לשייך מוצרים מסוימים, וכך לאתרם ולשלוף 
 בדוחות השונים. 

 

 הגדרת מקט: 1.2

המערכת תאפשר לרשום עד עשרה פרמטרים שונים לכל מוצר בכרטיס הפריט. פרמטרים אלו מסווגים את התכונות 
 מצעותה ניתן לשלוף מוצרים בחתכים ספציפיים.  השונות של המוצר להירארכיה של קטגוריות, בא

ניתן יהיה להשתמש במנגנון תשאול לפי פרמטרים כדי לרדת בהירארכיית הפרמטרים על מנת לאתר מוצרים 
 ספציפיים. 

 .המצאיהפרמטרים למוצר יופיעו גם במחולל הדוחות של מערכת 

 

 :מצאיניהול  1.3

 של המוצרים.  המצאים את מדיניות ניהול המערכת תאפשר ניהול מגוון מאפיינים, המכתיבי

מידע הדרוש הן עבור  –ולעקוב אחריהן  רמת המצאי והרכש העתידי הנדרשמאפיינים אלה מאפשרים לתכנן את 
 תכנון הרכש והן לאיתור מלאי "עומד".

 

 המערכת תאפשר ניהול מלאי בצורות הבאות: 1.4

 מתכלה בעל ערך.לפי מחסנים מצאי של רכוש קבוע, וציוד  מצאיא. ניהול 

 ב. ביצוע תנועות העברה בין מחסנים ובין יחידות ארגוניות. 

 לפריטים מנוהלים סריאלי.  מצאיג. ניהול תנועות 

 ד. מתן מספר מכשיר לצורך ביצוע אחזקה ועקב על אחריות.

 ה. סימון מחסנים שאינם נלקחים בחשבון לערך מלאי לדוחות הכספים.

 

 מקטים כלליים: 1.5
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הגדיר מקטים כללים אשר להם ניתן יהיה לשנות תיאור מוצר בשורת ההזמנה. מקטים אלו לא יכללו ניתן יהיה ל
 כפריטי מלאי.

 

 :המצאיניהול תהליכים במערכת  1.6

 המערכת תתמוך בניהול התהליכים הבאים:

 הקמת מוצר במערכת –א. ניהול תהליך למוצר 

 ב. ניהול תהליך לתעודת השמדת מלאי

 להעברה בין מחסניםג. ניהול תהליך 

 

 ניהול כניסות למלאי: 1.7

א. קליטת כניסות מול הזמנות רכש פתוחות, שליפת פרטי הזמנת רכש מול תעודת כניסה, מניעת אפשרות לקליטת 
 פריט שאין בגינו הזמנה פתוחה במערכת.

לסטיות כמותיות ב. בדיקת נתוני הגעה מול נתוני הזמנה על פי מדיניות טיפול המוגדרת ע"י המשתמש המתייחסת 
 ולסטיות במועדי אספקה )הקדמות ואיחורים( בעת קבלת הסחורה. 

 .  ניהול ספרור מספור רכוש קבוע אוטומטי בעת ההקמה בקליטת חשבונית הספק.ג

 .BPM. המערכת תאפשר תיקון תעודות ותנועות שכבר נקלטו במערכת בתהליך אישורים מנוהל ד

 

 ניפוקים והעברות בין מחסנים: 1.8

 א. ביצוע ניפוקים ל"מחיקת מלאי" לאחר אישור הגריעות. 

 ב. ניפוק פריטים לפי מספר סידורי וברקוד. 

 ממשתמש למשתמש אחר. הלשנייג. העברת ציוד מיחידה ארגונית אחת 

 ד. עדכון רכוש קבוע בעת העברה ממחלקה למחלקה.

 

 :ומצאי ספירות מלאי 1.9

 ערך פריט. מחסן. פרויקט. מקט, מועד שחלף מספירה קודמת.א. הפקת טופסי ספירות לפי קריטריונים של: 

 ב. הקלדת תוצאות הספירה ידנית ו/או קליטת נתוני ספירה אוטומטית ממסופונים.

 ג. ספירת אינוונטר לפי מיקומים ומשתמשים, באמצעות מסופון ו/או הקלדת תוצאות ידנית.

 ה. דוחות ניתוח סטיות מול יתרה רשומה.

ולל את סה"כ הפריטים שנספרו הן בכמויות והן בסכום לפי תקופה ו/או בסיום תקופה )שנתי, חצי . הפקת דוח הכו
 שנתי, רבעוני וכו'(.
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 :ומהמצאי ניהול תהליך גריעה מהמלאי 1.10

א. ביצוע העברה למחסן גריעות, אישור גריעה פריט, שמירת תיעוד וסיבות ההחלטה על העברת מלאי למחסן 
 גריעות.

ב. ניהול מלאי במחסן גריעות במספר סטאטוסים: לפסילה כתוצאה מפג תוקף, פריט תקול, פריט שאינו בשימוש. 
 הפריטים במחסן גריעה לא יכללו בערך מלאי.

 

 נדרשים: ומצאי דוחות מלאי 1.11

 א. מלאי נוכחי לפי מחסן

 ב. רמות מלאי במחסן

 ג. מלאי נוכחי לפי מוצר )מקט(

 ד. זמינות מוצרים )מקט(

 )מהות הציוד( ה. מלאי נוכחי לפי משפחה

 ו. סה"כ מלאי לפי מוצר

  רכישות לתקופה כמות ועלות כספיתז. 

 ח. מלאי לתאריך לפי מחסן

 )מהות הציוד( ט. מלאי לתאריך לפי משפחה

 י. מלאי לתאריך לפי מוצר

 יא. סה"כ מלאי לתאריך לפי מוצר

 לכמות וסה"כ כמות בפוע –סה"כ גריעות בתקופה יב. 

 יג. דוח מצב מלאי: יתרה במלאי, הזמנות פתוחות, דרישות שטרם סופקו. 

 קוד. -יד. הפקת מדבקות בר

 טו. דוח תנועות מלאי לפריט לפי סוג תנועה. 

 הסבת נתונים למערכת החדשה .2

 
  הספק יידרש להסב את הנתונים הקיימים אל מערכת המידע שתסופק על ידו. .א

  ימי עבודה מיום קבלת הקבצים. 14הספק יידרש להציג את תוצאות פעולות ההסבה בתוך  .ב

הספק יידרש להתריע בכתב על כל באג, שינוי, או תקלה בתהליך ההסבה או בנתוני האב בכתב באופן מיידי  .ג

  .מחשוב של המועצה / מנהל הפרויקטלמנהל ה

הספק יפרט במסמך את כלי ההסבה המופעלים על ידו לרבות יכולותיו בטיוב שדות אלפא נומרי הרשומים  .ד

הפיכת תווים אלפא נומריים בלבד בתוך מחרוזת טקסט, טיוב והפרדת נתוני ,  , DOS (862)בקידוד עברית 

 כתובות, תיבות דואר, מספרי בתים, כניסות, ת.ז. וכדומה.
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כנית הבדיקות המפורטת לרבות שלבי בדיקה : הרצת בדיקות, הפעלת סימולציות, הספק יפרט במסמך את ת .ה

 והפעלה בטסטים הרצת תהליכיםוכדומה, הפעלות בדיקת  וטבלאות נתונים סכמות

לבדיקה על המערכת )סימולציה( הפקת דוחות הספק יידרש להריץ מהלך  –כחלק מבדיקות תקינות המערכת  .ו

  מקביל על המערכת הקיימת.ב פקודוחות שיווהשוואת תוצאות עם 

  בשלב התפעול הראשוני המערכת תופעל בליווי צמוד של נציגי הספק. .ז

הפעלת המערכת, הפקת הספק יידרש לתמיכה מיידית בכל תקלה, באג, קלקול או הפעלה שגויה במהלך  .ח

  .דוחות ותהליכים נוספים הנדרשים להפעלה

ו וסיומו של שלב התפעול הראשוני, ובכל מקרה לא יאוחר מנהל הפרויקט הוא זה שיאשר את מועדי תחילת .ט

  מחודש קלנדרי ממועד העלייה לאוויר. לספק לא תהיה כל טענה או דרישה נוספת בשל כך.

החדשה, יהיו נוכחים אנשי תמיכה והדרכה מטעם הספק במשך כל  העם סיום שלב הסבת הנתונים לתוכנ .י

וההטמעה שתוצג על ידי הספק כחלק מתהליך נית ההדרכה זאת על פי תוכ – המועצה שעות הפעילות של 

  .הטמעת המערכת החדשה

 שלבי עבודה: .3

 
הקטלוג בכלל זאת עדכון  – והמשך מספור ומצעי חדש  המשך רישום מס' קטלוג בהתאם לרישום הקיים .1

 .יעודכן בשטח בעת הספירה לפי הצרכים ולפי שיטה שתקבע מראש

 הרכש והכנסתם למערכת לפי מחלקה, סוג וסעיף.קבלת טפסי גריעה והעברה ממחלקת  .2

הוצאת נתוני מצאי שבועי/חודשי לפי חשבוניות רכישה מהמערכת הממוחשבת של המועצה ורישום בתוכנת  .3

 הספק.

 .סימון מדבקה ופריט חדש במצאי שנמצא במחלקה / במוסד לפי מס' קטלוגי מתאים .4

כש/גזבר ובו כל הפריטים שנגרעו/הועברו/חדשים בכל חצי שנה הספק יעביר דו"ח מצאי עדכני למנהלת הר .5

 לפי מחלקות, סעיף, וסכום כמות רכישה במהלך החצי השנה האחרונה.

 פעם בשנה יעביר דו"ח לכל המחלקות בתאום עם מנהלת הרכש, דו"ח לפי מחלקה וכמות מצאי. .6

ר לאישור הגזבר/מנהלת מצאי עדכני ויעבי לאחר קבלת עדכון מכל המחלקות בעניין המצאי, הספק יכין דו"ח .7

 הרכש דו"ח ספירות שנתי.

 בהתאם לבקשת מנהלת הרכש.לפחות פעמיים בחודש וספירה בשטח  .8

 .פתיחת תיק גריעות/העברות וספירות לפי שנה .9

עובד מטעם החברה יגיע פעם בשבוע למועצה לביצוע השירותים הנדרשים, למועצה תהיה הזכות להגדיל את  .10

 .ך ביצוע כלל השירותים הנדרשיםימי הגעת העובד בהתאם לצור

 

 מיפוי המבנים .11

  בכל בניין יערך מיפוי )לפי בניינים, קומות, חדרים וכו'( .11.1

 תת מחסןחדר יוגדר ככל  .11.2

 הדפסת קטלוג מחסנים ותתי מחסנים .11.3

 שיטת הסימון והספירה .12

 .תכנון טפסים לביצוע הספירה וקליטה במחשב .12.1

 בחינת אמצעי סימון הפריטים כרכוש המועצה. .12.2
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 ביצוע הספירה וסימון הפריטים .13

 .מטעם המועצה אחראי לנושא האינוונטריש קשר יקבע א .13.1

 .ספירה וסימון הפריטים בשטח כפי שיקבע .13.2

 ריכוז הנתונים ועריכתם .14

 .ריכוז הנתונים שנאספו בעת הספירה .14.1

 .ע"י המועצה עריכת הנתונים לפי מחסנים ותתי מחסנים לפי סדר שיקבע .14.2

 .צעה ספירהפתיחת תיק לכל מחסן בו התב .14.3

 מיחשוב הנתונים .15

 .עריכת הנתונים לקלידה במחשב .15.1

 .קלידת הנתונים .15.2

 הפקת ספרי האינוונטר .16

 .הגהות קלידה .16.1

 .הדפסת ספר אינוונטר מפורט .16.2

 קביעת נהלים לעדכון שוטף .17

 נהלים לעידכון שוטף עדכון .17.1

 נהלים לספירות חוזרות עדכון .17.2

 סימון ורישום האתרים הבאים בתחומי המועצה .18

 היקף המבנים והחדרים בהם יבוצע סימון האינונטר כפי שנמסר לחברה ע"י המועצה הם:

 6 -. בתי ספר יסודיים  65 -חדרים . גני ילדים  60 -בנין המועצה ונלווים המונה כ .18.1

יחול האמור לא מוסכם כי על בסיס מידע זה נקבעה התמורה בהסכם זה, ובכל שינוי )הגדלה/הקטנה(  .18.2

 בתמורה נוספת.

 רכת צוות המועצההד .19

, תבוצע ע"י החברה לצוות של המועצה הדרכה לגבי 3לאחר השלמת השלבים המפורטים לעיל בסעיף  .19.1

 תפעול כלל המערכות שסופקו במסגרת הסכם זה. 

 ההדרכה תכלול, בין השאר, כדלקמן: הכרות כללית עם המערכות ומרכיביהן. .19.2

רו עובדי המועצה ע"י הקבלן בשימוש שעות, ובמסגרתה אף יוכש 5ההדרכה לא תפחת מהיקף של  .19.3

 במערכות.

 ההדרכה תתקיים בבניין המועצה ותעשה בשפה העברית. .19.4

 העמדת איש צוות: .20

הספק יידרש להציב במשרדי המועצה עובד מטעמו אשר יגיע פעם בשבוע למועצה לביצוע שירותי  .20.1

ות לרבות זמן הגעה, כל העלויות הנלוהתמורה החודשית לספק כוללת את עלויות העובד ו – המפורטים

 נסיעות וכיו"ב.

המועצה תהיה רשאית לדרוש את החלפת איש הצוות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. במקרה  .20.2

 ימים מיום דרישת המועצה. 7כזה יוחלף איש הצוות לא יאוחר מתוך 

 מדבקות לסימון .21

 ס"מ  2.5X  5.5, בגודל מדבקות סימון  1000גליל של  -החברה תספק למועצה מדבקות סימון כנדרש  .21.1

  עם לוגו המועצה בהתאם לקיים.

  



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש  סומך, עו"ד © 

 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________

28 

375011 

 נספח ג'

  קיום ביטוחיםאישור 

 

 אישור על עריכת ביטוחהנדון:    

 )להלן " נותן השירותים"(................................. של      

   

 לכבוד:

 מועצה אזורית גזר

 9978909בית חשמונאי 

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:……………...................... אנו החת"מ

 אנו ערכנו לבקשת ה מבוטח פוליסות ביטוח בקשר לביצוע הפרויקט  עבור מועצה אזורית גזר )להלן "המועצה"(.

 תקופת הביטוח .1

 ……………. עד תאריך ………….. מתאריך 

 שם המבוטח .2

 נותן השירותים ו/או המועצה ו/או מי מטעמם. 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי לרבות המועצה, או כל צד 
נו שלישי אחר, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי  נותן השירותים בפרויקט, כאשר גבול האחריות הי

 ש"ח לאירוע ולתקופה. 1,000,000

להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, 
שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד 

 לביטוח לאומי.

וסף בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד המועצה תיכלל כמבוטח נ
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 ביטוח חבות מעבידים .4

ביטוח זה יכסה את חבות נותן השרותים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האחריות למוצרים פגומים, 
תן השרותים  בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי , כלפי עובדים המועסקים על ידי נו1980-התש"ם

 ועקב עבודתם בפרויקט זה.

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה 
 ועובדיהם בביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

 לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.₪  20,000,000 -לתובע ו₪  6,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המועצה ו/או מי מטעמה  במקרה ויחשבו כמעבידיהם  של עובדי המבוטח 
 בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .5

פי כל דין בגין נזק עקב מעשה או מחדל ביטוח זה יכסה את אחריות נותן השרות כלפי צדדים שלישיים על 
 המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של נותן השרות.

ש"ח למקרה ולתקופה. המועצה ו/או כל הפועלים מטעמה ו/או עבורה   1,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו 
וח כאילו נערך בנפרד עבור כל יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביט

 אחד מיחידי המבוטח.
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 ביטוח זה לא יכלול כל חריג בגין הוצאת דיבה, אי יושר עובדים, אובדן מסמכים.

בחברתנו מכל  במקרה שביטוח אחריות מקצועית המפורט לעיל יבוטל במהלך תקופת הביטוח או לא יחודש
חודשים  6גילוי מוארכת בת  העבודות נשוא אישור זה תקופתסיבה שהיא למעט אי תשלום פרמיה, תחול לגבי 

החל ממועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע עליו תמסר הודעה למבטח במהלך תקופה זו ייחשב לכל 
 כאילו נמסר במהלך תקופת הביטוח. נושא ועניין

 כל זאת במקרה ולא נערך ביטוח אחר המכסה את האירוע.

המבוטח לבדו אחראי על מילוי  בפוליסה: לא יאוחר מיום תחילת הפעילות עבור המזמיןתאריך הרטרואקטיבי 
השתתפות עצמית, עמידה בדרישות  כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי הביטוח, תשלום

 בטיחות ובדרישות רשויות.

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

רש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המועצה ו/או מי ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפו .1
 מטעמה, למעט במקרה של גרימת נזק בזדון.

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המועצה ולא  .2
 תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים  .3
 יום מראש. 30לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המבוטח ולפיכך לא יחולו 
 בפוליסות כל שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 

 באו על החתום ולראיה

 

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 
 פירוט הפוליסות

 …………….פוליסת צד שלישי מס'                 

 פוליסת חבות מעבידים מס'            .....................

 …………….פוליסת אחריות מקצועית מס'         
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 1'דספח נ

 ערבות הצעה
 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                   המועצה האזורית גזר 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  ,עבור המועצה האזורית גזר להקמה וניהול מערכת אינוונטר 26/2018פומבי מס' 

 . )חמשת אלפים שקלים חדשים( ₪ 5,000כל סכום עד לסך שֹל 

לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי אנו מתחייבים 
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

לה לעמוד למבקשים המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכו
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת 

 ועד בכלל. 01.201924.ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לא תענה. 01.201924.דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 01.201924.לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2'נספח ד

 ערבות ביצוע

 _________ בנק:       לכבוד,

 סניף: _______________                    מועצה אזורית גזר 

 מיקוד: ______________  

 תאריך: ______________       

 ג.א.נ;

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

הקמה לצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ______________ ( לבי"המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן 
)חמשת אלפים שקלים ₪  5,000 ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלאנוניהול מערכת אינוונטר 

 (."הפרשי הצמדה"בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן חדשים( 

לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

ענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם ט
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 דד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.משמעו מ -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי המדד "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו הקרן והפרשי "המדד היסודי"ן החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להל

 הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 ענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא ת

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,                                          

 בנק : _____________________                  
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 1'נספח ה
 

 מינימום כדיןתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר 
  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

 אצל המציע _________________________ )להלן_________________________  -אני משמש כ .1
אשר פרסמה המועצה האזורית גזר, לביצוע העבודות  26/2018(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע -

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -נשוא המכרז )להלן 

 למכרז .הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע  .2

 בתצהיר זה: .3

גם בעל השליטה בו או תאגיד  –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
ותו לאלו הדומה בהרכבו ובתחומי פעילבעל השליטה אצל המציע, או תאגיד שבשליטת 

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. של המציע, או מי מאחראי
 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן  .4
 במשבצת המתאימה [:

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א , לפי חוק2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

_____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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  2נספח ה'

 
 עדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהיהצהרה על ה

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  שפורסם  26/2018מספר 

 מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  .2.2
 הקובע:

הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
ל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכ

בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 
 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן  בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן  .3.1
 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   .3.2
  או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 עובד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, ה  .3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .4

 לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 ימה של המציע:_____________________תאריך:_______________ חתימת מורשי חת

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 עדר רישום פלילייתצהיר ה

 

אני הח"מ _______________________, ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את 
  -האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

 

אני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן:  .1
 תצהיר זה בשמו ובעבורו. ( ומוסמך ליתןהספק""

הנני מצהיר כי הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא הורשעו  .2
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או בעבירות מרמה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

. . . . . . . .,  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . .
שים הקבועים בחוק אם ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונ

 לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 , עו"ד______________________
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 התחייבויות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות 

 

אנו הח״מ _________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד ___________________ לאחר שהוזהרתי 
 להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ שהוא  .א

להקמה  - 2018/26עם המועצה האזורית גזר במסגרת מכרז הגוף המבקש להתקשר 

 )להלן: "המציע"(.  וניהול מערכת אינוונטר

אני מכהן בתפקיד __________________ הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  .ב

 המציע.

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  .ג

לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו ו 26/2018קיום מכרז מספר 

 תוכרז כזוכה על ידי המזמין.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 

 אישור עו"ד:

ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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 5'נספח ה

 תצהיר בדבר זכויות הקניין 

 

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים מטעם תאגיד __________________ ולאחר 
 שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ שהוא  .א

להקמה  - 2018/26הגוף המבקש להתקשר עם המועצה האזורית גזר במסגרת מכרז 

 )להלן: "המציע"(. וניהול מערכת אינוונטר

במשבצת  Xאני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. )סמן  .ב

 המתאימה(

הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו  המציע     □
"זכויות הקניין"(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה  –)להלן ביחד 

 עם המועצה כמפורט במכרז.

___________________)להלן: "היצרן"( זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן בידי __       □
והמציע מורשה לפעול מטעמו, לספק ולהתקין את המוצר בקרב לקוחות מישראל. מצ"ב אישור היצרן 

 למציע.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳  .ג

. בעקבות נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או המכרז דנא

 הרכישה או השימוש במוצרים הכלולים בהצעתו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 אישור עו"ד:

בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

 

    

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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 6'נספח ה

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים ומורשה לחתום בשם תאגיד __________________ 
א אעשה כן, מצהיר/ה בזה ולאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ל

 כדלקמן:

הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ___________________________ שהוא  .א

להקמה  - 2018/26הגוף המבקש להתקשר עם המועצה האזורית גזר במסגרת מכרז 

 "(.המציע)להלן: " וניהול מערכת אינוונטר

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של  .ב

או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. אני מתחייב להודיע ניגוד עניינים 

באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, 

 מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.

רמים המפורטים ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגו .ג

בסעיף זה תיבחן על ידי המועצה, ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי 

להימנע מניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם 

 של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

ע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם הנני מצהיר בזאת כי במידה והמצי .ד

ההתקשרות שייערך בינו לבין המועצה מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה 

 להתקשרות ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים במישרין ובעקיפין.

הנני מתחייב ליידע את המועצה במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כאמור  .ה

כי במקרה זה יהיה רשאית המועצה שלא להעביר למציע עבודה אשר לעיל וידוע לי 

 מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים והכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדית.

בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם  .ו

בר לאחר מתן השירותים נושא פנייה זו, בכל שלב שהוא. ידוע לי שההחלטה בד

קיומו של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, גם לאחר תקופת 

ההתקשרות, נתונה למועצה, באופן בלעדי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיותיה, 

 כפי שיהיו בכל עת.

אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של המועצה בעניינים הנוגעים להצהרתי זו,  .ז

 בות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין המועצה.לפי שיקול דעת המועצה, לר
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 ולראייה באתי על החתום:

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 אישור עו"ד/רו"ח:

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

     

 חתימה וחותמת עו"ד   מ.ר                    תאריך             
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  7'נספח ה

 
 

  מידע ואבטחת סודיות שמירת הצהרה בדבר

 

 ומתחייב מצהיר"( הספק" שם_______________) מטעם ים/מוסמך ים/נציג_________________  הח״מ אנו
 :בזה

 

 או אדם לשום, מכן לאחר ובין ידה על או במועצה העסקתי תקופת במשך בין, למסור או להראות, לגלות לא .1
 בכלל למועצה הנוגע מידע ושום המועצה ומערכות המחשוב שלה של אחרים או, מסחריים סודות שום, גוף

, עסקיהן, ברכושן בעקיפין או במישרין הקשור מידע שום או, בפרט, זה מכרז נשוא ההתקשרות הסכם ולעניין
 בין וזאת במגע עמהן הבאים או במועצה הקשורים הגופים או והאנשים, ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן

 למועצה ובין שירותים במתן או במועצה מהעסקתי כתוצאה אלי הגיעו האמורים והאינפורמציה שהסודות
 .שהוא אחר אופן בכל לידיעתי שהגיעו

 על לביצועי שנמסרה ההסכם נשוא העבודה של ביצועה למטרות שלא לעיל כאמור במידע שימוש כל לעשות לא .2
 .אלה למטרות שלא, ב"וכיו, העתקים, שכפולים בצוע לכול, המועצה ידי

 .1977-ז"התשל, העונשין חוק על עבירה מהווה הצהרה פי על המועצה כלפי ההתחייבויות מילוי שאי לי ידוע כי .3

 להסב עלול, מהמועצה בכתב אישור ללא, דהוא למאן, לעיל 2 או 1 בסעיף כאמור מידע שהעברת לי ידוע כי .4
 .ביותר משמעותיים כלכליים נזקים למשרד

 בבחינת שהוא מידע על תחול לא זו התחייבות. האמור ההסכם תקופת תום לאחר אף לחול תמשיך זו התחייבות .5
 .הציבור נחלת

 

 _____________:_עובד. ז.ת מס׳_____ _______:__העובד שם__ _____:_______החברה שם

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

     

 חתימת העובד והמעסיק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
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 8ה' נספח
 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

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

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

"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות המציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:

 מספר _______לאספקת שירותי _____________ עבור מועצה אזורית גזר. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר

 זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 

      לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

      חלות על המציע והוא מקיים אותן. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף   

במשבצת  xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :המתאימה(

     עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

      עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :(במשבצת המתאימה  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

    בחינת מציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשםה 
 קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום
 .ליישומן בקשר

     חובותיו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישוםהמציע התחייב בעבר 
פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9סעיף  לפי

 שרות שלגביה נתן התחייבות זו(.)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התק ליישומן

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת /
 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

____________________              ____________________         _____________ 

 ימהחת                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 1ו'נספח 

 המציעפרטי נספח 

 לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.       

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 

 שם המציע

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר 
 תעודת זהות  /

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  ת.ד. 

  טלפון

  טלפון נוסף / נייד

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 
E.mail 

 

 שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר

  

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 2ו'נספח 

 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף
 

הקמה וניהול מערכת ב מוכח בתנאי הסף לעניין ניסיון אסמכתאות/המלצות המעידות על עמידת המשתתף

 :אינוונטר

שנת  שם הלקוח / הארגון #

 ביצוע

כמות 

משתמשים 

 במערכת

איש קשר 

 מטעם המציע

תפקיד איש 

 קשר

טלפון נייד ודוא"ל 

 של איש הקשר

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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 נספח ז'                                                                                                        

 
 סיום התקשרותהוראות ל

 המועצה תהיה רשאית להעביר את כל מסדי הנתונים/מידע ובכלל לכל מערכת ייעודית אחרת. .1

יהיו בבעלות בלעדית של המועצה וחל איסור מוחלט על הספק כל הנתונים ו/או המידע ו/או בכלל שיש במערכת  .2
 לעשות כל שימוש במידע/נתונים ו/או בכלל.

עד להעברת כל המידע למערכת ייעודית  המערכת תהיה זמינה ופועלת גם לאחר סיום השירותים עם הספק .3
המועצה לא אחרת או למחשבי המועצה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה אולם 

תהיה רשאית להעביר מידע חדש למערכת אלא להשתמש במידע ו/או נתונים שהועברו למערכת עד למועד 
 האחרון של ההתקשרות.

 מידע ו/או בכלל/ערכת תהיה בלתי תלויה בקבלת שירותים מהספק ויהיה ניתן להעביר את כל מסד הנתוניםהמ .4
 .אחרתייעודית למערכת 

בנספח זה לא ייגבה כל תשלום נוסף לרבות בגין כל הוצאות ו/או בכלל על ידי  בגין כל הפעולות המפורטות .5
  הספק והספק יהיה מחויב להעביר את כל המידע ו/או בכלל ללא כל תנאי ו/או סייג מבחינתו.
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 נספח ח'

 לכבוד
 המועצה האזורית גזר

 תאריך __________      ("המועצה" –)להלן 

 ג.א.נ.,

 והצהרת המשתתף הצעת

  עבור המועצה האזורית גזר הקמה וניהול מערכת אינוונטרל 26/2018' מכרז פומבי מס

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

פים אליהם, ביקרנו הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצור .1
 בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם.

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל האמור  .2
או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/

 ראש על טענות כאמור.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז,  .3
 ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

ת את כל תנאי ומסמכי המכרז והחוזה בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדק .4
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים את 
השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים 

 "(.התמורה ותנאי התשלום)להלן: "

ימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת השירותים אנו מסכ .5
לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים 

 ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

מקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים במועד הקבוע יש לנו את כל האמצעים ה .6
 במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

יום מהמועד האחרון להגשת  90ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בלתי חוזרת  .8
יום נוספים, וכי אם  90הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים 
 בועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.וק

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .9.1
 שייקבע על ידכם.

 לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז.לא  .9.2

הכל כפי  -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על .9.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -שייקבע על ידכם 
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ו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנ .10
-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט 
התחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על אם נידרש ל במסמכי המכרז.

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

 אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לבניכם. .11

ו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתקבל, להבטחת קיום הצעתנ .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב  7אנו מתחייבים כי תוך 

מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו 
בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל 

 סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי  .13
 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. אנו זכאים

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי  .14
 המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים להלן:

לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה התמורה המבוקשת על ידנו ביחס לשירותים נשוא המכרז, בהתאם  .15
ואין בהן כדי לחייב את המועצה והתשלום  דמפורט להלן הינן לצרכי שקלול בלבהכמויות כ הינה, כדלהלן:

 יהיה בהתאם לביצוע בפועל בלבד

מחיר  שירות נדרש
 מירבי

מחיר מוצע )לא 
יעלה על המחיר 
המירבי( לא 

 כולל מע"מ

 כמות כפול מחיר כמות

 :תשלום חודשי עבור

שירותי הקמה, תחזוקה וניהול 
מערכת לרבות הסבת נתונים 

 .קודמת מחשוב ממערכת

עבור עובד מטעם הספק שיגיע פעם 
ו/או  בשבוע למשרדי המועצה

מוסדות המועצה לצורכי מתן 
השירותים לרבות, אך לא רק, 

 המערכת הקמה, תחזוקה וניהול

3,100  ₪
 לחודש 

 ₪ _______
 לחודש

  חודשים 36

 
ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל 

פי -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על -בין הישירות ובין העקיפות  -בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

אם המטלות או המשימות הנוגעות למכרז זה יישתנו גם  יה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, וכי לא אהההסכם

התמורה הינה גלובאלית חודשית, המועצה לא מתחייבת להקיף כלשהו והיא תהיה רשאית להגדיל  בהיקפן

למועצה תהיה הזכות להגדיל את ימי הגעת העובד בהתאם לצורך , או להקטין את היקף השירותים המוזמן

 ללא תשלום נוסף. וע כלל השירותים הנדרשיםביצ

 וכי הכמויות לעיל הם לצרכי ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז  

 המועצה בלבד. 
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 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 _____________________________________________שם המשתתף: 

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

  :___________________________ חתימה + חותמת המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


