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 נספח א'

  גזרהמועצה האזורית 

 99789 חשמונאי בית

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 27/2019מס'  פומבימכרז 

 למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טלפון  סלולאריים

 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 12:00 ג' 21/05/19 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 11:00  השעה עד ה' 06/06/19 אחרון הגשת הצעות מועד

 11:00 ה' 06/06/19 פתיחת מעטפות

 

 המעטפות. פתיחתמציעים רשאים להשתתף במעמד 

 כללי .1

(, מכריזה בזאת על רצונה לקבל "המזמין"ו/או  המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .1.1

 בנושא המכרז. מספקים הצעות 

המועצה בשעות העבודה  לשכת מנכ"ל ניתן לרכוש במשרדי מזכירותאת מסמכי המכרז,  .1.2

תשלום הסך כאמור בגין  אשר לא יוחזרו. ש"ח 300 שלהרגילות, בתמורה לתשלום 

רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי 

 המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3

הנוסח   region.muni.il-www.gezer//:httpשכתובתו:  של המועצהבאתר האינטרנט 

ואין להגיש הצעות על מסמכים  רכש ע"י המציע ישיהמחייב של המכרז הינו הנוסח 

 יש להתעדכן בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה.  שיורדו מאתר האינטרנט.

 נשוא המכרז .2

)להלן: ״המועצה״ או ״המזמין״( פונה בזאת לחברות העוסקות  גזרהמועצה אזורית  .2.1

להלן: )בתחום להציע הצעות למתן שירותי תקשורת סלולארית ומכשירי טלפון ניידים 

 ."(להלן: ׳המכרז), הכל על פי תנאי מכרז זה על כל נספחיו "(השירותים"

ת והשירות הנדרשים פירוט המכשירים, החבילות, שירותי הרשת, הציוד הנלווה, האחריו .2.2

 במפרט הטכני המצ"ב.מפורט 

http://www.gezer-region.muni.il/http
http://www.gezer-region.muni.il/http
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וכל תשנים. בחלוף שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות  3ההתקשרות הינה לתקופה של  .2.3

הבלעדי וללא  ההמועצה להפסיק את ההתקשרות עם הספק הזוכה, בהתאם לשיקול דעת

 צורך לנמק החלטתו, תוך תשלום הערך השיורי של המכשירים לפי מחירם כפי שנכלל

חודשים )תלוי בתקופת ההתקשרות הראשונית, כאמור  36חודשים או  24בהצעה .לאחר 

חודשים  24להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת  וכל  המועצהתלעיל( 

המוחלט ובכפוף לקיום מו״מ עם הספק על שיפור בתנאי  הנוספים, לפי שיקול דעת

 ההתקשרות ושדרוג המכשירים.

ייבת להיקף רכישה של מכשירים כזה או אחר ולמציע הזוכה לא תהא המועצה אינה מתח .2.4

 כל טענה כלפי המועצה בשל כך.

חבילות תקשורת. המועצה אינה מתחייבת להיקף חבילות  150-בכוונת המועצה לרכוש כ .2.5

כזה או אחר והיא תהא רשאית לעדכן את כמות חבילות התקשורת ולמציע הזוכה לא 

 תהא כל טענה בנוגע לכך.

 SIMהמכשירים, חבילות התקשורת, כרטיסי ה מציע הזוכה יישא באחריות לתקינות ה .2.6

והציוד שיספק במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז וזאת לכל אורכה של תקופת 

 ההתקשרות.

 עם הזוכה ייחתם הסכם התקשורת בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. .2.7

 מכרזנאי סף להשתתפות בת .3

יפורטו להלן יקנה למזמין את הזכות להחליט על פסילה אי קיומו של תנאי כלשהו מתנאי הסף ש

 מידית של ההצעה. למען הסר ספק, תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. 

קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב 

י מדובר בנסיבות מיוחדות שבהן הדבר כעמידה בתנאי הסף, אלא אם ועדת המכרזים החליטה כ

 אינו יוצר קושי למתן השירותים נשוא המכרז ואינו פוגע בזכויותיו של המועצה.

רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז. בכל התנאים 

 :ןהמפורטים להל

למתן שירותי טלפון נייד בשיטה התאית  בעל רישיון כללי ממשרד התקשורתהמציע  .3.1.1

הספק יצרף להצעה את העמוד הראשון של רישיון בתוקף וכן את העמוד  - בתוקף )רט"ן(

 .הרלבנטי לעניין תקופת הרישיון

 - השפלה אזור, בלמתן שירותי תחזוקה ותיקונים פעילהתחנת שירות  המציעלרשות  .3.1.2

 .במסגרתה הניתנים והשירותים התחנה מיקום את בהצעתו יציין הספק

שיעמוד  מתאם/ת תיק לקוחות עסקיבאפשרות הספק להעמיד לרשות המועצה  .3.1.3

המציע יפרט בהצעתו את פרטי  -בקשר רציף עם המועצה במהלך כל תקופת השירותים 

 הנציגים הרלבנטיים. 

המציע עוסק באספקת ציוד ושירותי תקשורת סלולארית הפועלת לפחות שלוש  .3.1.4

 . מנויים לפחות 200,000לו, נכון למועד הגשת ההצעות,  שנים, ויש
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ימים בשבוע בשעות העבודה,  6שירות לקוחות פעיל הפועל  המציע מפעיל בעצמו .3.1.5

 הכוללת מתן שירותי תחזוקה ותיקונים.

(, לרבות על דרך של הסכמי נדידה. LTE) 4למציע יש פריסה ארצית של רשת דור  .3.1.6

 מאפייני הפריסה של הרשת נכון למועד הגשת הצעתו.המציע יצרף להצעתו פירוט של 

 שצורף 1ה' יש למלא ולצרף את נספח  4.3.2-4.3.4לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 למסמכי המכרז.              

 -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית להצעה או שיק בנקאי )לא של המציע(   .3.1.7

 כמפורט בתנאי המכרז

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה  -עובד מועצה / חבר מועצה המציע נעדר זיקה ל .3.1.8

  בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד. 

 יש לצרף להצעה קבלה. –רכש את מסמכי המכרז  ו/או מי מטעמו  המציע .3.1.9

  -צירוף מסמכים  .4

  -להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים 

 -כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע. נדרש אישור עו"ד / רו"ח למסמך כלשהו  .4.1

 יצורף המסמך. 

 לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. 3מסמכים כנדרש בסעיף  .4.2

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.3

 .1976-ל חשבונות(, תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהו-אישור תקף על .4.4

 אישור ניכוי מס במקור. .4.5

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.6

 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.6.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.6.2

במסגרת סמכויות  נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)
 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)
 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.7

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.7.1

 השותפות. ים שלחוז .4.7.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.7.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.8

 של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -ה לעניין סעיף ז 
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עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד  -"עסק בשליטת אישה" 

( 2)-( ו1עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 של ההגדרה אישור; 

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 

 אחד מאלה: התקיים אף 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

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

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  –"נושא משרה" 

 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  –סק" "ע

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 .בנוסח המצורף לחוברת המכרז - לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  .4.9

 בנוסח המצורף למכרז. –הצהרה בדבר העדר זיקה  .4.10

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .4.11

 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -לות ותשובות הבהרה, אם יישלחו עלשא .4.12

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע 

  תהיה המועצה רשאית לפסלה. -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 
ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת  לפנות למציעים להשלמת נתונים המועצה שומרת על זכותה 

 המציע בתנאי הסף

 להצעה בנקאית ערבות .5

במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי, ערוכה  משתתף כל .5.1

הערבות ₪.  3,000' למסמכי המכרז, בסך של 1לטובת המזמין, בנוסח דוגמת נספח ד

תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן: "הערבות 

 הבנקאית להצעה"(. 

שיק אישי של המציע(, ע"ס של  לא) בנקאירשאי המציע לצרף להצעתו שיק , לחלופין .5.2

במקרה של שיק בנקאי, מועד הפרעון הינו מועד הפקת  - המועצה לפקודת  3,000₪

 . השיק

בל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, תק המועצה .5.3

לפירעון מידי לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט 

 התנאים וההוראות המיוחדים.

הרשות בידי המועצה  31/08/19הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום  הערבות .5.4

חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה,  3כל ערבות למשך לדרוש הארכת תוקף 

 להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות המועצה.
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 הייעודית המעטפה לתוךערבות /השיק את להכניס יש כי המציעים לב תשומת .5.5

 .המועצה"י  ע שתסופק

 מיום, ימים 7 תוך החוזה טפסי יתר על יחתום לא והוא נתקבלה שהצעתו במכרז משתתף .5.6

 להצעה הבנקאית הערבות סכום את לגבות המועצה רשאית, המועצה ידי על לכך שיידרש

 .אחר למציע העבודה את ולמסור, לטובתה

 הגשת ההצעות  .6

העומד בתנאי הסף והמבקש להציע הצעה, יידרש להגיש במרוכז חוברת הזמנה זו,  מציע .6.1

כשהיא חתומה על ידו )בכל עמוד בתחתיתו(. על מגיש ההצעה להשלים את כל הפרטים 

והמסמכים הנדרשים בנספחי החוברת, לחתום על התצהירים הכלולים בה ולצרף את 

 המסמכים והאישורים המוזכרים בה. 

המציע על ההצעה, לרבות החוזה, ייעשו על ידי מורשי חתימה של התאגיד  החתימות של .6.2

המציע לצד חותמת, ובצירוף אישור עו״ד כי החותמים ודרך חתימתם מחייבים את 

 (.1)אישור לפי הנוסח שבנספח א׳ התאגיד לפי מסמכי היסוד שלו

הוא נאמן )או העתק, אשר עו״ד אישר כי  כל מסמך המוגש על ידי מציע יהיה מקורי .6.3

 למקור(.

למעט  ,אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו .6.4

. הוספה ו/או תוספת ו/או זבמקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכר

הסתייגות כאמור תהא חסרת כל תוקף ואף עלולה לגרום לפסילת ההצעה על ידי 

מבלי לגרוע מן האמור, תוכן ההצעה שתיבחר כהצעה המזמינה בהתאם לשיקול דעתה. 

הזוכה על ידי המזמינה ייחשב כשהוא ללא הערות ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים וכיו״ב. 

על מנת  ההמועצה לערוך תיקון של ההצעה בעצמ תהיה רשאית -במקרה של טעות סופר 

 לתקן את טעות הסופר ולאחר שהמציע אישר כי מדובר בטעות סופר.

כל פרט, מידע, אישור או מסמך הכלול בהצעה אשר יתברר כשגוי, בלתי מהימן או חסר  .6.5

להחליט על פסילה מיידית של ההצעה. המועצה  הינו נתון לשיקול דעתה של המועצה

לפסול הצעה שלא צורפו לה כל הפרטים ו/או המסמכים ו/או האישורים  תרשאי

 הנדרשים.

ם מן המועד האחרון להגשת ההצעות. מובהר כי יו 180הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  .6.6

 מציע, ותודיע לשאר המציעים על דחייתהתקשר בחוזה עם ת גם אם וכאשר המועצה

הצעותיהם, לא יפקעו הצעות שהוגשו במשך התקופה האמורה. ועדת המכרזים של 

רשאית לבחור ולדרג את ההצעות, למקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה לא  המועצה

על, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע״י המועצה. במקרה כזה, ועדת המכרזים ייצא לפו

רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה ובלבד שהמציע של אותה הצעה נתן לכך את 

 הסכמתו.

במעטפה חתומה,  )מקור + העתק מצולם מלא(את ההצעה יש להגיש בשני עותקים  .6.7

מהמועד האחרון לא יאוחר הנושאת את מספר המכרז, ואשר תוכנס לתיבת המכרזים 
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משרדי (, בהמועד להגשת הצעות - )להלןלהגשת הצעות כמפורט בריישת מסמך זה  

 מזכירות המועצה. 

 להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה. יש', ונספח את הצעת המחיר  .6.8

על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה, תחומי התמחותה, שנות  -פרופיל החברה  .6.9

כמות ותחומי התמחות עובדיה, תיאור לקוחותיה וכל מידע אשר לדעת המציע יכול  ותק,

 להעיד על ניסיון ומקצועיות החברה.

לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי ההזמנה, ונתן הגשת ההצעה היא ראיה חלוטה  .6.10

 להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 שאלות ובירורים .7

לקבל הבהרות לגבי לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או כלו יומציעים ה .7.1

 מנהלת הרכששאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי הנספחים למסמכי המכרז. והמכרז 

-liatf@gezerבדוא"ל מועד הנקוב בריישת מסמך זה עד ל מוןליאת פרבמועצה, הגב' 

region.muni.il ..מס' הטל' לווידוא קבלתו של  לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות

 .08-9274035 דוא"ל בלבד, הינו 

הבנה -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי. ענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .7.2

המועד על נספחיהם, לאחר  מפרט ו/או בחוזהכלשהו במסמכי המכרז ו/או בבקשר לפרט 

 ת.והצעהאחרון להגשת 

 כללי -בחינת ההצעות  .8

על פי דיני המכרזים בהם מחוייבת פתיחת ההצעות תיעשה על ידי ועדת המכרזים  .8.1

. ועדת המכרזים רשאית להזמין למעמד פתיחת ההצעות ולכל ישיבה אחרת המועצה

לשם קבלת חוות דעתם המקצועית באשר  מטעמהורמים המקצועיים שתקיים את הג

 לטיב ההצעות ולאיכותן, ולהיעזר במומחים ויועצים בהתאם להבנתה.

ערוך אומדן שווי ההתקשרות אשר יופקד בתיבת המכרזים לפני המועד ת המועצה .8.2

שלא לקבל הצעות הנמוכות מן האומדן באופן  תרשאי האחרון להגשת ההצעות. המועצה

 .בלתי סביר

לא להתחשב כלל, בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת ש  תרשאי המועצה .8.3

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

מונע הערכת ההצעה כדבעי, או כאשר נראה כי מדובר בהצעה תכסיסנית ובלתי  המועצה

יע הזוכה לא יוכל לעמוד בתנאי ההתקשרות או מהימנה, או שקיים חשש שמא המצ

 בצרכי המועצה.

ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה  היעילהמתחייב לקבוע את ההצעה  האינ המועצה .8.4

זוכה, אך אי בחירת ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תיעשה רק מטעמים מיוחדים 

הללו באופן  שיירשמו ולאחר שניתנה למציע אותה הצעה הזדמנות להתייחס לטעמים

 שאותו תקבע ועדת המכרזים.
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לפנות במהלך הבדיקה למציע על מנת לבקש הבהרות באשר להצעתו  תרשאי המועצה .8.5

 תולדרוש תיקון או השלמה של פרטים או מסמכים החוצים לו לבחינת ההצעה. כן רשאי

לפנות לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ולקבל מידע אודות המציע, בין אם  המועצה

מוותר בזאת  -בעצמם השתתפותו במכרז  -על ידי המציע ובין אם לאו, והמציע  צויןמו ש

 להביא בחשבון גם את ניסיונו עם מציע כשלהו. תרשאי על כל טענה בעניין זה. המועצה

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף  .8.6

ושל גופים אחרים עם המשתתף  של המועצה ההמוצעים ואת ניסיונלספק את השירותים 

בעבר. ועדת המכרזים רשאית לערוך בעצמה או באמצעות מי מטעמה את כל הבירורים 

והבדיקות הדרושים לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות שיחות עם לקוחות קודמים וקיום 

לקיים  חליט המועצהתראיונות עם המציע ו/או האחראי מטעמו למתן השירותים. אם 

ראיונות כאמור, מתחייב המציע, כי הוא וכל גורם מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של 

 יומיים מראש.

לדון עם מציע בפרטים המופיעים בהצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש  תרשאי המועצה .8.7

 .להוראות החוק וכל דיןמהמציעים לתקן או לשפר את הצעותיהם בכתב הכל בכפוף 

תה יהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם הימוב .8.8

רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות  -שווה והינה הזולה ביותר 

נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל 

 ההצעות.

קיבלו תוצאה  יותר או כשרות הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות .8.9

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת   משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

, אישור הגשתה בעתאישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, 

  ותצהיר.

משופרת, יוגשו /בכל מקרה שבו יידרשו המציעים, כולם או חלקם, להגיש הצעה מתוקנת .8.10

ההצעות הללו לתיבת המכרזים במועד שייקבע. לחלופין, ובמידה שכל המציעים יתנו 

הסכמתם לכך, רשאי המזמין להורות על הגשת ההצעות הללו בדואר אלקטרוני שפרטיו 

 יימסרו למציעים ובמועד המדויק שיימסר.

 קריטריונים לבחינת ההצעות .9

 איכות. 20%מחיר ו  80% אמות המידה לבחינת ההצעות:

חבילת ובגין מחיר המכשירים ציון המחיר הסופי של כל הצעה יהיה סיכום הציון שיינתן בגין 

 כדלקמן:השירותים 

 

 מחיר המכשירים להשוואה:

)הצעת המחיר( את מחירו של כל אחד מן  בטבלה במצורפת בנספח א׳ מלאכל מציע י .9.1.1

 50רכוש ת כמפורט במפרט. הנחת העבודה היא כי המועצה הכל הדגמים ליחידה אחת,

 , בכפוף לשינויים אפשריים.לעובדיםמכשירים  100 -ו מסוג מכשירי מנהליםמכשירים 
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מבין מכשירי  רהניקוד לפרק המכשירים יינתן לפי מחירו של הדגם הזול ביות .9.1.2

מכשירים ( בתוספת מחירו של הדגם הזול ביותר מבין ה50שבהצעה )כפול  מנהליםה

 (.100הרגילים שבהצעה )כפול 

 

 מחיר החבילה להשוואה:

 חודשים. 36 -מכשירים מוכפל ב 150המחיר החודשי לחבילת שירותים עבור  .9.1.3

 

 שקלול רכיב המחיר:

 :כדלקמןהשוואת ההצעות היא  ךהנוסחה לחישוב המחירים לצור .9.1.4

          P=(50*H)+(100*L)+ 36*150*M                                             

 :מקרא

P - המחיר הכולל לצורך השוואת ההצעות 

H-  הזול ביותר בהצעה מכשירי מנהליםמחיר יחידה אחת של דגם 

L -  הזול ביותר בהצעה.  מכשיר לעובדיםמחיר יחידה אחת של דגם 

M - מחיר חודשי של חבילת שירותים 

 

נקודות(. יתר  80ההצעה בעלת המחיר הסופי הנמוך ביותר, תקבל את מירב הניקוד ברכיב זה )

 ההצעות ידורגו בהתאמה ובהתאם לאופן החישוב הבא: 

 

 (למחיר)המשקל  X  80המחיר הזול ביותר    
 יחסי ניקוד= 

 מחיר ההצעה הנבדקת

 

 האיכות יחושב בהתאם לניקוד שיינתן לכל הצעה בהתאם לפרמטרים שלהלן: ןציו

הבדיקה תעשה לפי  - המועצה בשטח השיפוט שלכושר כיסוי של הרשת הסלולארית  .9.1.5

שיוצג על ידי כל אחד  LTE 4והיקף מתן שירות דור  CELLכמות פריסת תרנים / 

הניקוד יבוצע באופן יחסי בהתאם לכושר הכיסוי שיוצג ע"י כל אחד מהמציעים. 

 נקודות 4 עד –מהמציעים

 נקודות 4 עד –למשרדי המועצה מרכזי השירותקרבת  .9.1.6

החישוב יתבצע  נקודות מקסימליות 4עד ) :נפח חבילת גלישה הכלול בהצעת המציע .9.1.7

בכל מקרה הנפח באופן יחסי בהתאם לנפח המוצע על ידי המציעים במסגרת החבילה, 

 (GB 20-הגלישה לא יפחת מ
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פנימית או חיצונית  , סוללהנוסף , מטען)כגון כיסוי למכשיר ציוד נוסף ללא תשלום .9.1.8

 .נקודות מקסימליות 4־  כמפורט בהצעה (נטענת

 נקודות מקסימליות 4 -שירות שיחות חינם לחו״ל ליעדים בצפון אמריקה ואירופה  .9.1.9

)החישוב יתבצע באופן יחסי בהתאם לדקות השיחה החודשיות הניתנות על ידי המציע 

 במסגרת החבילה(

 וצאות ההליךתהודעה על  .10

לאחר השלמת לזוכה/ים תימסר הודעה על זכייתו/ם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  .10.1

 הליכי המכרז וקבלת החלטה ע"י ועדת המכרזים וראשת המועצה.

 משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר אלקטרוני. .10.2

נאים, המועצה רשאית להכריז על כשיר שני ושלישי וזאת במידה ולא נתקיימו כל הת .10.3

הכרזה על כשיר שני  ההתחייבויות והדרישות עם הזוכה הראשון וזאת לאחר זכייתו.

 חודשים.  6_תהיה תקפה לתקופה של

 ביטוח .11

מתחייב לבצע את  קפי כל דין, הספ-פי הסכם זה ו/או על-על ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .11.1

שאירם בתוקף )"אישור עריכת ביטוח"(, ולה  נספח ג'כל הביטוחים הכלולים במסגרת 

פי דין. בעניין ביטוח חבות -במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת לו אחריות על

שנים מיום הספקת  7המוצר, מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק בפוליסה לפחות 

 המוצרים למזמין.

רשאי לבצע ביטוחים  ספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד וה .11.2

נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו בהתאם להסכם זה ובהתאם להוראות 

 כל דין.

ידי המזמין והמזמין -מובהר, כי ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .11.3

 לא יידרש להפעיל את ביטוחיו. 

כדין על ידי המבטח שלו,,  להציג בפני המזמין את אישורי הביטוח חתום על הספק .11.4

בהתאם לדרישות האמורות לעיל במעמד חתימת ההסכם וכן להמציא אישור ללא צורך 

 .בתזכורת מטעם המזמין בכל עת שפג תוקפו של ביטוחי הספק

 לליכ .12

 תרשאי היה המועצהתהיה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההזמנה,  .12.1

ב, וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן לבטל את הזכייה בהודעה בכת

את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין 

 על פי כל דין. בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המועצה
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החוזה נשוא מכרז זה יקבל תוקף משפטי רק לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה של  .12.2

 על החוזה. המועצה

ימים מיום קבלת  7ציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה, ישלים בתוך המ .12.3

ההודעה על הזכייה או במועד מאוחר יותר לפי החלטת המועצה, את כל האישורים 

העדכניים וימציא כל מסמך נדרש נוסף או מעודכן לרבות נוסח עדכני של חוזה 

אין באמור לעיל בכדי לגרוע  ככל שעבר עדכונים בעקבות דרישת המועצה. ההתקשרות,

 .למועצהמתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה הגיש 

המציע אינו רשאי להסב או להמחות, זכות או חובה כלשהי בקשר עם הצעתו במסגרת  .12.4

הליך זה. כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה 

 ילוט ערבות ההשתתפות.כל סעד לפי כל דין לרבות הזכות לח מועצהל

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות השתתפותו במכרז, את הזכויות והחובות בו וכל  .12.5

דבר אחר שיש לו חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם 

אם וכאשר יזכה במכרז. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא , המועצה

 , בעניין זה.הו/או מי מטעמ ענה ו/או תביעה כלפי המועצהיהיה מנוע מלעורר כל ט

כל ההוצאות מכל מין שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך יחולו על  .12.6

 המשתתף.

בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה ובכלל זה לדחות  תרשאי המועצה .12.7

השינויים והתיקונים  את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים  כאמור,

 בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה, לפי הפרטים שיימסרו על ידם.

מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד.  .12.8

 י המכרז מלבד הגשת הצעתו.המציע אינו ראשי לעשות כל שימוש במסמכ

, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, גם לאחר הגשת ההצעות ולאחר הודעה על תרשאי המועצה .12.9

זכיה, לבטל מכרז זה או לפרסם מכרז חדש )בנוסח זהה או שונה(, מבלי שיחויב בתשלום 

פיצוי כלשהו למציעים, לרבות המציע בעל הטובה ביותר. המציעים מוותרים בזאת 

בשל התרחשות  הו/או כנגד מי מטעמ כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצהבמפורש על 

 כאמור.

, הבהתאם לשיקול דעתת, א רשאיילהתקשר עם איש מהמציעים, וה תחייב האינ המועצה .12.10

 מציע בהתקשרות המתייחסת רק לחלק מהצעתו.הלהתקשר עם 

השירותים או המוצרים, לשנות את היקף  המועצה תמבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאי .12.11

ה וההודעה על ילהגדיל או להקטין כמויות ולשנות תמהיל של מוצרים גם לאחר הזכי

ה. במקרה כזה, ישתנה מחיר ההצעה הזוכה בהתאם ובאופן יחסי לשינוי. למען יהזכי

או  הלהודיע על שינוי בדגמי המכשירים הנחוצים ל תהיה רשאית הסר ספק, המועצה

יה, ובמקרה כזה ייערך משא ומתן יליהן, גם לאחר ההודעה על הזכבחבילות המתלוות א

 עם הזוכה על המחיר החדש של השירותים והמכשירים.
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 כיםהמשפט המוסמ ינתונה לבת -סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית, בכל הקשור למכרז זה  .12.12

 .בתל אביב

יחולו על כל ההוצאות מכל מין שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך  .12.13

המשתתף, והמועצה לא תשיב כל הוצאה שהוצאה על ידי המציע, ולא תפצה או תשפה 

 מציע בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב השתתפותו במכרז.

בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ובכלל זה לדחות  תרשאי המועצה .12.14

מועד זה. השינויים והתיקונים את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף 

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים  כאמור,

 בדואר רשום או בפקסימיליה, לפי הפרטים שיימסרו על ידם.

או יפר /במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו .12.15

או יסרב למלא או לא יעמוד /או תנאי החוזים ו/י המכרז ואחת מהתחייבויותיו על פי תנא

זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי  במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה 

כלשהו,  'שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג

המכרז כולה לטובתה, רשאית לחלט את ערבות  ככל שתמצא לנכון. כן תהא המועצה 

כפיצויים מוסכמים מראש, על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי  המועצה 

או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד /או דרישה ו/המכרז לא תהיה כל תביעה ו

ין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות או מי מטעמה בג/ו המועצה 

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

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה  .12.16

הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם 

ים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם המסמכים / נתונ

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו 

וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר 

ובכפוף להוראות הדין  בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים

והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה 

בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 

 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 הצעת המציע אופן הגשת .13

 הצעתו כשהיא מלאה וכוללת לכל הפחות את כלל המסמכים כדלהלן:המציע יגיש את 

בדיקה קיים  פירוט מסמך

 לא קיים /

 מסמכי המכרז

  חוברת המכרז כולה על נספחיה חתומה בתחתית כל עמוד 
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בדיקה קיים  פירוט מסמך

 לא קיים /

 לשאלות הבהרהמסמכי מענה 

 המענה שיועברו על ידי המועצה כילחתום על מסמ נדרש 

 להצעה םולצרפ

 

 התקשורתהסכם 

  נדרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצ"ב 

 אישורים ותצהירים

  ערבות בנקאית / המחאה בנקאית 

  תנאי הסףבכל ה דמסמכים לצורך עמי 

  אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

הצהרה כללית של המציע ואישור עו״ד לפי הנוסח שבנספח  

 1׳ה

 

  2ה' –העדר קרבה נספח  

  3ה' –התחייבות לאספקת שירותים בשעת חירום  

  4ה' –תצהיר פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  

 ההצעה לצורך בחינתמסמכים 

  נספח ו' –הצעה כספית  

 בדיקה איכותית של המציע

  פרופיל המציע ומסמכים נלווים 

 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

 בברכה,          

 רותם ידלין, עו"ד        

 המועצה האזורית גזר תראש       
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 'ב ספחנ

 ח ו ז ה

 

 _____________שנערך ונחתם בבית חשמונאי ביום _____ לחודש _________ בשנת 

 ב י ן

 המועצה האזורית גזר

 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 ("המועצה"ו/או  "המזמין")להלן:  

 - מצד אחד -          

 

 ל ב י ן

__________________ ________________________ 

 ח.פ. _____________________ ת.ז. _______________

 מרח' ____________________  מרחוב _____________

 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________

 ולהתחייב בשמה כדין:   (ספקה - )להלן 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ________ה"ה __________ ת.ז. _

 (ספקה - )להלן 

 

 -מצד שני  -
 

עובדי המועצה  בהתקשרות עם ספק שירותי תקשורת סלולארית עבור והמזמין מעוניין הואיל:

 הכל כפי שיפורט להלן בחוזה זה;

לצורך ביצוע השירותים והצעת הספק נקבעה  27/2019כרז פומבי מס' רסמה מפוהמועצה  והואיל:

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה שאושרה ע"י ראשת מכרז כזוכה ב

 המועצה;

ולקיים ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין, שירותים לבצע את ה ספקוברצון ה והואיל:

 והכל כמפורט בחוזה;

את ביצוע  ספקמסכים למסור ל ספקוהצהרותיו של ה ספקוהמזמין על סמך הצעת ה והואיל:

למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים  ספקפוף להתחייבויות הוהכל בכשירותים ה

 המפורטים בחוזה זה;
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וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה  והואיל:

 לעיל ולהלן;

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 מבוא  .1
 

 , מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.הסכםהכלולות בו וכן כל נספחי ההמבוא להסכם זה וההצהרות 

 המפקח .2

כמפקח מטעמה ביחס לביצוע  במועצה מנהלת לשכת הגזבר המזמין ממנה בזאת את .2.1
 השירותים. 

לא יהוו עילה לדרישה  שירותיםהנחיות והוראות המפקח לספק אשר יינתנו במהלך ביצוע ה .2.2
 .ספקהתאם להצעתו המקורית של הוהתשלום יהיה ב ספקלתשלום נוסף של ה

על  הסכםנשוא הים שירותים למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח יקבע אם אכן מבוצע .2.3
 ידי הספק בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

מהתחייבויותיו כלפי מוסכם, ידוע ומוצהר, כי הפיקוח על ידי המפקח, לא ישחרר את הספק  .2.4
 .המזמין למילוי תנאי החוזה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במסגרת הוראות המפקח לא תהיה הרחבה של שירותים /  .2.5
 דרישות לספק, כפי שנקבעו בהסכם זה ובמפרט הטכני. 

  
 השירותים נושא ההסכם   .3

המפרט הוראות הסכם זה, הוראות ל םבהתא תקשורת סלולאריתשירותי השירותים הם  .3.1
  .(השירותים -כל דין )להלן ולהוראות המועצה נציג הוראות ,הטכני

 . 1נספח ב' –השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה והנספח הטכני  .3.2

המועצה אינה מתחייבת להיקף רכישה של מכשירים כזה או אחר ולמציע הזוכה לא תהא כל  .3.3
 טענה כלפי המועצה בשל כך.

חבילות תקשורת. המועצה אינה מתחייבת להיקף חבילות כזה  150-בכוונת המועצה לרכוש כ .3.4
או אחר והיא תהא רשאית לעדכן את כמות חבילות התקשורת ולמציע הזוכה לא תהא כל 

 טענה בנוגע לכך

 .כאמורשירותים ה לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד ,האדם כוח כל את לספק יידרש הספק .3.5

 למתן שירות.נציג הספק יהיה זמין בכל העת  .3.6

 _________________. - 17:00עד  08:00טלפון נציג הספק זמין לקריאה בין השעות 

בקשר עם אובדן / גניבה של מכשיר או שעות ביממה  24הספק יעמיד מוקד שירות זמין הפועל  .3.7
ה עד השעה -ימים אתפעול תקלות בחו"ל. )למעט ביום כיפור(. הספק יעמיד מוקד שירות ב

  לפחות.  12:00עד השעה  -ובימים ו' / ערבי חג  17:00
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הספק מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמין או למפקח מטעמו על כל אירוע  .3.8
 חריג , במיוחד בנוגע לחבלות , פגעי טבע , הרס בידי אדם.

 

 תקופת ההסכם .4

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

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו  .4.2
ובכפוף לקיום מו"מ עם הספק על שיפור בתנאי  חודשים 24ת עד תקופה נוספת ב -להבלעדי 

(, וזאת בכפוף להודעה בכתב של תקופת האופציה -)להלן  רוג המכשיריםההתקשרות ושד
  יום לפני תום תקופת החוזה. 30המזמין 

וכל המועצה להפסיק תבחלוף שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.3
הבלעדי וללא צורך לנמק החלטתו,  האת ההתקשרות עם הספק הזוכה, בהתאם לשיקול דעת

 .תוך תשלום הערך השיורי של המכשירים לפי מחירם כפי שנכלל בהצעה

בהתאם  שירותיםבמידה וניתנה הודעה כאמור, הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את ה .4.4
 לחוזה זה. 

 למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.   .4.5

 חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.הוראות  .4.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה  .4.7
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט  30מראש של 

עד  -פקו כבר בפועל למועצה זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסו
לתאריך סיום החוזה, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות 

 .ההסכם

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .5
 

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

 פי על הנדרשים וההיתרים האישורים ,בעלי הרישיונות הנם ידו על המועסקים וכל הוא כי .5.1
אישורים  כי וכן ,זה הסכם נשואשירותים ה ביצוע לשם ,דין כל והוראות זה םהסכ הוראות

  ההסכם. תקופת כל במהלך בתוקף יישארו אלה

גבוהה  מקצועית ברמה ,ביעילות ,בדייקנות ,במועד שירותים ה את לבצע כי הוא מתחייב .5.2
 ולפעול בהתאם מוסמכות רשות כל הוראות אחר למלא וכן, המועצה רצון לשביעות ובנאמנות
    . םלביצוע הקשור ובכלשירותים ה ביצוע במהלך דין כל להוראות

 ציוד וכלים ,מיומן אדם כוח לרבות ,והיכולת האמצעים ,הכישורים בעל הוא כי מצהיר הספק .5.3
 גבוהה ברמה מקצועית ונאותה מלאה בצורה לבצעו מתחייב והוא ,השירות לביצוע הדרושים
 . ובאמצעות עובדיו בעצמו ,זה בהסכם הקבועים ולמועדים לתנאים ובהתאם

 ,שירותיםבביצוע ה ניסיון בעלי מקצועיים עובדים לרשותו עומדים כי ,הספק מצהיר זה בכלל .5.4
 המקצועית ובתנאים ברמה הספק התחייבויות כל לקיום מספיקים ורמתם מספרם וכי

  .בהסכם המפורטים

הסכם  פי על השירות למתן בקשר דין כל הוראות את ימלאו ועובדיו הוא כי מתחייב הספק .5.5
  .זה
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ובביצוע  זה הסכם על ובחתימתו זה בהסכם להתקשרותו מניעה אין כי מצהיר הספק .5.6
 פי הסכם על ,כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום יהיה לא פיו על התחייבויותיו

  .דין כל פי על או

והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו כי בידיו הכושר  .5.7
וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום 

 כל התחייבויותיו על פיו.

 כי ישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו. .5.8

 ו/או המפקח ו/או מי מטעמם. כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין .5.9

 לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך ו/או לפי הוראות המפקח. שירותיםכי יתחיל בביצוע ה .5.10

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לספק ו/או  .5.11
 כמפורט בדרישות הביטוח להלן.  - לעובדיו ו/או לכל צד שלישי

תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין כי ככל שהספק הינו  .5.12
להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו 

 וסמכויותיהם.

-כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .5.13
1976. 

ומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות כי הינו בעל אישור מפקיד ש .5.14
 ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. .5.15

בעניין שכר מינימום  1976-כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.16
 ות.והעסקת עובדים בעלי מוגבלוי

)למעט  ייתן מענה לתקלות וניתן יהיה ליצור עימו קשר במועדים הקבועים במפרט הטכניכי  .5.17
 .ביום כיפור(

 כי יהיה ברשותו כל אישור / רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה. .5.18

 כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו. .5.19
 

 התמורה .6

  -כומים הבאים לס זכאי הספק יהיה ,הסכם זה ע"פ הספק של התחייבויותיו לקיום בתמורה .6.1

 מכשירי דרג מנהלים .6.1.1
נפח זיכרון  דגם מכשיר יצרן

 במכשיר

מחיר למכשיר 

בודד לא כולל 

 מע"מ

Apple iPhone Xs 4GB/64GB  

Apple iPhone Xs 4GB/256 GB  
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נפח זיכרון  דגם מכשיר יצרן

 במכשיר

מחיר למכשיר 

בודד לא כולל 

 מע"מ

Samsung Galaxy NOTE 9  512GB  

Samsung Galaxy S9+ 128GB  

 

 שהוזמנו בפועל כמכפלת כמות המכשירים התמורה בגין המכשירים תשולם 
 .בעלות למכשיר בהתאם להצעת הספק במכרז

 מכשירי דרג עובדים .6.1.2

 
נפח זיכרון  דגם מכשיר יצרן

 במכשיר

מחיר למכשיר 

בודד לא כולל 

 מע"מ

Samsung Galaxy S9 64GB  

Samsung Galaxy A8 64GB  

Huawei Mate 10 Lite 64GB  

LG G6 32GB  

התמורה בגין המכשירים תשולם כמכפלת כמות המכשירים  שהוזמנו בפועל 
 בעלות למכשיר בהתאם להצעת הספק במכרז.

נפח חודשי בהכוללת שיחות הודעות וגלישה ללא הגבלה )גלישה  ULחבילת עבור  .6.1.3
ישולם סך  -למנוי( וכל השירותים הכלולים במפרט הטכני  ____ GBשל 

 חבילה, לא כולל מע"מ.  / למנוי של_______________________

דקות שיחה  5,000מובהר בזאת כי השימוש בחבילה יהיה סביר ובהיקף של עד 
 מסרונים בחודש.  1,000בחודש ועד 

 / שיחות חו"ל 144במידה והמנוי השתמש בשירותים שלא כלולים בחבילה כגון 
ובתנאי שהספק הבהיר מראש אלו שירותים נוספים הינם  - יהיה חייב בתשלום

 .בתשלום

  (. התמורה -)להלן יחדיו

 

ספת והסכם זה ללא עלות נו השירותים במפרט הטכניכל ביצוע  - תכוללתמורה כאמור ה

 כלשהי.

 ההסכם  י"עפ הספק של מלוא התחייבויותיו קיום עבור וכוללת סופית הינה כאמור התמורה .6.2
 לא עקב לרבות ,ולא תשולם כל תוספת  דרישות הסכם זהוהפעולות  כל כולל ספק הסר ולמען
  .המדד בשיעורי שינויים או/ו במיסוי שינויים או/ו הספק מטעם עובדים בשכר שינוי
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וכנגד  התשלום ביצוע במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור ,מ"מע יתווסף כאמור לתמורה .6.3
  .כדין מס חשבונית המצאת

  -התמורה תשולם במועדים / באופן הבא  .6.4

בתום כל חודש יגיש הספק לאישור המועצה חשבונית ברורה לתשלום שתפרט  .6.4.1
 שחלף.את סך השירותים שסופקו למועצה ע"י הספק במהלך החודש 

להורדה מאתר  הן יהיו ניתנות ורגיל ואלקטרוני,  החשבונית תוגש הן בדואר .6.4.2
 הספק באינטרנט.

ימי עבודה. הספק  14כל טעות בחשבונות הספק הכוללת חיוב שגוי תטופל תוך  .6.4.3
 יזכה את המועצה בעבור הטעויות בהחזר מלא מיד במחזור החיוב הבא.

בהוראת על ידי המזמין  חשבון ישולם ה -בכפוף לאישור המפקח את החשבון  .6.4.4
 יום ממועד קבלת החשבונית.  14לא יאוחר מתוך  קבע / העברה בנקאית

התמורה תשולם לספק רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמועצה רשאית לשלם את המע"מ  .6.5
 במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

ס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל התשלומים אשר ישולמו לספק על פי חוזה זה ינוכה כל מ .6.6
 אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל, הינה מלאה סופית וכוללת את  .6.7
מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה 

מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל  הינם התשלומים היחידים להם זכאי הספק בגין
התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים 

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  על פי חוזה זה. שירותיםכלשהם לספק בגין ביצוע ה
ידי ו/או נוסף מזכותו של הספק לקבלת תמורה בגין כל ציוד ו/או שירות, קיים ו/או עת

שיוזמן ו/או יצרך /או יופעל בפועל על ידי המועצה ו/או מי מהמשתמשים, וזאת בהתאם 
 למחירון הספק, כפי שיהיה מעת לעת.

התמורה כמפורט לעיל צמוד למדד המחירים לצרכן. בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול  .6.8
 הצמדה. 

 העדר יחסי עובד מעביד .7

הספק מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד מעובדיו ו/או  .7.1
כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין )או מי מטעמו( יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל 

ידי הספק לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי הספק -העובדים שיועסקו על
 נם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. בלבד ואין בי

הספק מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני  .7.2
 משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

כל התשלומים לעובדי הספק וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר  .7.3
ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית -יחולו על הספק וישולמו על -וצאות הה

 לכך, בכל אופן וצורה. 

הספק מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו ספק כ"א, כהגדרתו  .7.4
 פי החוזה. -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-בחוק, וכי חוק העסקת עובדים על

פי חוק העסקת -הספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה על .7.5
עות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם עובדים באמצ

ידי -פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-כתוצאה מתובענה על
ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור -ידי עובד של הספק או על-הספק ו/או על
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כפוף לכך שהמועצה תעביר לספק כל דרישה או תביעה האמור בסעיף זה הינו ב - איתם
  שהתקבלה אצלה בקשר עם האמור. 

הספק מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה, מתבססות, בין  .7.6
 השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה. 

 מדיני עבודה.הספק ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו  .7.7
 
 

 אחריות לנזיקין .8

פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש אשר -הספק יישא בחבות המוטלת עליו על .8.1
עלולים להיגרם לגופו ו/או רכושו של כל אדם או גוף עקב מעשה ו/או מחדל של הספק 

 ו/או הפועלים מטעמו בכל הקשור להסכם זה.

לשלם על פי  מועצה כומים בגינם חויבה ההספק מתחייב לשפות את המועצה, במלוא הס .8.2
פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי 
הספק כאמור לעיל וכן בגין הוצאות סבירות אשר המועצה נשאה בהם לשם התגוננות 

דרישה מפני התביעה כאמור, ובלבד שהמועצה מתחייבת להודיע לספק אודות קבלת כל 
 ו/או תביעה בגין האמור לעיל ולאפשר לספק להתגונן מפניה ולשתף עימו פעולה.

 ביטוח  .9

הספק ימציא למועצה אישורים על עריכת פוליסות הביטוח האמורות בנוסח המצ"ב  .9.1
ידי מבטחים -' לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה, כאשר האישור חתום עלגכנספח 

ום הביטוחים מהווה דרישה מינימאלית לכיסוי ביטוחי וללא הסתייגות. אישור קיכדין 
ואי המצאת האישור מדי שנה בשנה, במשך כל תקופת הסכם זה יהווה הפרה מהותית של 

 ההסכם.

למען הסר ספק, אין בעריכת הביטוחים, כנדרש לעיל, כדי לשחרר את הספק מחובותיו  .9.2
 .פי הסכם זה-ומאחריותו על

את שנות לרעה מפורש, לפיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לביטוחי הספק יכללו תנאי  .9.3
יום  30היקפם אלא אם מסר המבטח למועצה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, 

מראש. כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הביטוחי, יובא לידיעת המועצה 
 בכתב ויהיה כפוף לאישורה מראש.

 וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים כאמור. הספק יישא בתשלומי הפרמיה .9.4

ידי -לפיה הם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך על -ביטוחי הספק יכללו הוראה מפורשת  .9.5
 .ולא תבוא כל דרישה לשיתוף ביטוחי המועצה המועצה

 
 קיזוז .10

נגד כל סכום המגיע ממנו קיזוז ע"פ דין ובכפוף למתן הודעה לספק , כ - המזמין רשאי לקזז .10.1
על פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק 

 וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לספק. 

אמור בכל דרך לגבות את החוב המי מהצדדים הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של  .10.2
מכוח חוזה זה ו אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות

 ו/או הוראות כל דין. 

 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .11
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 -הספק ימסור למזמין, לבקשתו, כל מידע או מסמך הנדרש בקשר לביצוע השירותים כגון 
בכפוף לכך שאין  ימי עבודה ממועד דרישה 10מתוך  לא יאוחר - חשבונות, פירוט חיובים וכיו"ב

 .  מניעה למסירת המסמך על פי דין

 
 סיום החוזה .12

 המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הספק  בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

מהתחייבויותיו בחוזה, למרות התראה / דרישה מהותית במידה והספק לא עמד בהתחייבות  .12.1
 .ימי עבודה ממועד הדרישה כאמור 10ואחר חלוף  בעניין כאמורשנשלחה אליו 

במידה והספק  פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה לאחד  .12.2
 .יום 30ואלו לא בוטלו תוך  מהנ"ל

 כשהספק הפר הפרה יסודית את ההסכם. .12.3

אי לבטל חוזה זה ולספק לא לעיל, המזמין יהיה רש 1-3בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  .12.4
בכל מקרה של סיום  תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך.

ההתקשרות מכל סיבה שהיא, יהיה הספק זכאי לתמורה בגין השירותים שניתנו עד לאותו 
יזוז מועד וכן ליתרת תשלומי ציוד קצה שהוזמנו מהספק, ואלו לא יהיו ניתנים לביטול או לק

 , זולת ע"פ הקבוע ע"פ חוק. מכל סיבה שהיא

מכל אדם ו/או תאגיד  שירותיםניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע ה .12.5
 אחר מלבד הספק, ולספק לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

 המועצה כמפעל חיוני  .13
 

מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"

והספק 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  .13.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  הכרזה על .13.2
1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .13.3
 .1971-חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .13.4

ו/או הוראת  1967-וק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות ח

 שירותיםכל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע ה

 נשוא חוזה זה.

 

 " המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. 3ה' להבטחת האמור בסעיף זה יחתום הספק על נספח "

 העברת זכויות .14

הספק אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים, כולם או חלקם,  .14.1
 לאחר, אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.
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פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע -העביר הספק את זכויותיו או חובותיו על .14.2
 או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.השירותים, כולם 

האמור בסעיף זה אינו חל על שירותי קבלן משנה מטעם הספק, דוגמת שליחויות, 
 התקנות וכיו"ב. 

 ביצוע שינויים  .15

 כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף מחייב. .15.1

לביצוע איזו צד שכנגד לפי ההסכם או הדין, או נתן אורכה לזכות מי מהצדדים לא הפעיל  .15.2
 על זכות זו.אותו צד מהתחייבויותיו, לא ייראה הדבר כויתור מצד 

 שונות .16

 אין באמור בהסכם, כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית / ציבורית של המועצה. .16.1

 לנכונותם.ספרי החשבונות של המועצה מהווים ראיה  .16.2

 ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך  .16.3

ידי צד למשנהו בקשר להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר -כל הודעה שתישלח על .16.4
 ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד. 3ביד ותיחשב כנמסרת תוך 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

___________________    __________________________ 

 הספק                 המזמין

 )חותמת + חתימת מורשי החתימה(

 אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 

מורשי החתימה של הספק, וחתימתם,  -_______________________ת.ז __________________ 

 בצירוף חותמת הספק , מחייב את הספק לכל דבר ועניין.

                       _________________ 

 __עו"ד _______
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 1' ב נספח

 טכני מפרט

 כללי .1

)להלן ״המועצה״( להתקשר עם ספק שירותי תקשורת  גזרכוונת המועצה אזורית ב 1.1

סלולארית. מסמך זה מגדיר את דרישות המועצה וצרכיה לשם יישום ההתקשרות 

 הנ״ל.

 בידי הספק הזוכה יכללו, בין היתר: גזרהשירותים שיינתנו למועצה אזורית  1.2

 אספקת שירותי שיחות טלפוניה סלולארית ומשלוח הודעות א.1.2

 (data) גלישה והעברת נתוניםאספקת שירותי  ב.1.2

 אספקת מכשירים וציוד קצה נלווה ג.1.2

 תפעול ותחזוקת הציוד ומערך השירות ד.1.2

 גבייה והתחשבנות בגין השירות ה.1.2

מתן שירותים נוספים כפי שיוזמנו, עפ״י הצורך על המועצה אזורית  ו.1.2

 גזר

 טכנולוגיה .2

 כיסוי  קליטה

ברישיון משרד  הספק מתחייב לכיסוי קליטה ארצי מקסימאלי) עפ״י המוגדר .2.1.1

 התקשורת(.

ע״פ המוגדר ברישיון משרד ) הספק מתחייב כי במידה ונדרש שיפור קליטה .2.1.2

עלויות . התקשורת(, יותקנו מגברים או כל ציוד נדרש אחר על מנת לשפר את רמת הקליטה

הציוד, התקנתו ואחזקתו יהיו על חשבון הספק. שיפורי הכיסוי יעשו לאחר קבלת כלל 

 דין.האישורים על פי 

 במידה ויבחר הספק תינתן לו האפשרות לערוך בדיקת כיסוי באתרי המועצה, .2.1.3

 בתיאום עם נציג המועצה.

 ימים מיום הודעת המועצה לספק. 7הספק מתחייב לבדוק כל בעיית כיסוי עד  .2.1.4

ימים מיום  21הספק מתחייב לתקן כל תקלת כיסוי אשר תימצא בבדיקה תוך  .2.1.5

 כל דין. וי יעשו לאחר קבלת כלל האישורים על פיהודעת המועצה לספק. שיפורי הכיס
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 ניוד מספרים

 יובהר כי כוונת המועצה היא להישאר עם מספרי הניידים הקיימים כיום. .2.1.6

 הספק מתחייב לבצע את ניוד המספרים אל רשת הספק הזוכה וזאת ללא עלות. .2.1.7

צה הספק מתחייב לבצע את הניוד בצורה שתמנע פגיעה בעבודה השוטפת של המוע .2.1.8

 .ועצהוהכל בתאום מראש עם איש הקשר במ

 שירות תיקונים ואחריות .3

הספק יישא באחריות לתקינות המערכת והציוד שיסופק ויותקן ולפעולתם הרציפה  3.1

 והתקינה במשך כל תקופת ההתקשרות.

בתקופת ההתקשרות יתקן הספק, או יחליף על חשבונו לפי דרישת המועצה, כל פריט  3.2

ללא חיוב כספי נוסף )לפי תנאי האחריות( תקול או לקוי שסופק או הותקן על ידו 

 למועצה ועפ״י רמת השירות שנקבעה.

 .כתובת הרשומה כמשרדי המועצההספק יספק שירות משלוחים בחינם ל 3.3

למועצה כחלק מהחבילה שירותי אחריות ותחזוקה ללא השתתפות עצמית הספק יספק  3.4

 של המועצה.

שרות התיקונים יכלול החלפת המכשיר למכשיר חלופי אחר זהה או מדגם אחר באותו  3.5

 מדרג.

 על חשבונו ועל אחריותו, ,זהה למכשיר המקורי חלופי, סלולאריהספק יספק מכשיר  3.6

 במקרים הבאים:

 ימים רצופים בגין תקלה זהה. - 90פעמים ב  3זר לתיקון החו סלולאריכל מכשיר  .3.1.1

 תקלות שונות בתקופה של חצי שנה(. - 4מעל ל ) כל מכשיר בעל תקלות מרובות .3.1.2

בגדר קלקול או שאינו במסגרת אחריות יצרן למכשיר נזק כתוצאה משבר שאינו במידה ואובחן 

 טופל באופן הבא:)כגון נפילה ושבר או כתוצאה משיטפון, חדירת מים וכו'(, י

מעלות החלפת מסך באותו דגם  50%המועצה תחויב בעלות של  –החלפת מסך  .3.1.3

 מכשיר וזאת בהתאם למחירון המציע לתיקון מסכים המפורסם לציבור ביום האירוע.

במידה ועלות התיקון עולה  –החלפת רכיבים אלקטרוניים וחלקי פלסטיקה אחרים  .3.1.4

ליום האירוע(, יסופק מכשיר חדש בזיכוי המכשיר  ממחירון מכשיר זהה חדש )נכון 50%על 

לפי מחירון המציע המפורסם לציבור ביום האירוע. במידה  25%הניזוק בזיכוי של לפחות 

הנחה ממחיר התיקון לפי מחירון תיקון מכשירים של המציע  25%ולא, תקבל המועצה 

 המפורסם לציבור ביום האירוע.
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שלם את יתרת התשלומים בעבור המכשיר שאבד / נגנב המועצה ת –גניבת / אובדן מכשירים 

 נוסף.ותזמין על פי שיקול דעתה מכשיר 

 

 שתרשירותי  .4

 שירותי רשת ללא עלות הספק יספק את שירותי הרשת הבאים ללא עלות:

 שיחה מזוהה. .4.1.1

 שיחה ממתינה. .4.1.2

 מענה קולי/תא קולי. עם אפשרות לביטולו. .4.1.3

 שיחת ועידה)גם במכשיר קבוע ברכב(. .4.1.4

 אין מענה ועקוב אחרי. תפוס, הפניית שיחות בפנוי, .4.1.5

 Bluetoothחיבור  .4.1.6

 חיווי צג. .4.1.7

 תיבת פקס קולית. .4.1.8

 החזק שיחה. .4.1.9

 חסימת שיחות. .4.1.10

 עקוב אחריי. .4.1.11

 שירות הודעות טקסט כתובות. .4.1.12

 .או כל נעימה אחרת מוזיקה בהמתנה הכוללת ג׳ינגל של המועצה .4.1.13

 

 שירות חסימת שיחות ושירותים

חסימות לשיחות ולשירותים על פי בקשת המועצה, רשימת החסימות האפשריות בהתאם הספק יבצע 

 למפורט מטה:

 חסימת שיחות לחו״ל ובחו״ל. .4.1.14

 חסימת גישה לאינטרנט. .4.1.15

 .1900ומפעילים בתשלום לפי דקת שיחה כגון  חסימת שירותי תוכן .4.1.16

 לעיל. 4.1הרשת המפורטים בסעיף  שירותיחסימת וביטול  .4.1.17

לענן  גיבוי ,דרך רשת הספקניווט שירותי סייבר, : הספק כגון חסימה לשירותים של .4.1.18

 והורדת תוכן. , רינגטונים, שיר בהמתנהמוזיקה ,הספק
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עבור מנויים חסומים לשיחות החסימה תעשה בצורה שהמשתמש לא יוכל לעקוף  .4.1.19

 שיחות שיתבצעו למרות החסימה יזוכו על ידי הספק הסלולארי. אותה בשום מקרה,

המועצה חסימה מהמפורטות לעיל ובחשבונותיה חויבה המועצה במידה וביקשה  .4.1.20

תזוכה המועצה בחשבונית הראשונה לאחר פתיחת פניה  בגין שרות הכלול בחסימה,

 מסודרת בנושא.

 יםרמפרט המכשי .5

כך שאין מנויים. יודגש, כי המנויים מחזיקים במכשירי טלפון סלולארי,  150-כבמועצה קיימים 

, אלא הכוונה היא לרכשם מעת לעת, בהתאם לצורך, מכשירים חדשים 150כוונה לרכוש לאלתר 

 100 -ולפי צרכי המועצה. עם זאת, לצורך השוואת ההצעות יתבקשו המציעים להתייחס ל

 מכשירים בסך הכל. 

 

 המכשירים יסווגו עפ״י שתי רמות:

 LGאו  Samsungכדוגמת  מכשירים איכותיים ממותג מוכר -מכשירי עובדים  .5.1.1

 (2GB + 32GB)סדרות מכשירי אנדרואיד בתצורה של 

כדוגמת  מכשירים בקצה העליון וברמת פרימיום ממותג מוכר -מכשירי מנהלים  .5.1.2

Samsung   אוApple  סדרות מכשירים בעלי תצורה של(4GB + 64GB  .)ומעלה 

בטבלה למען הסר ספק, כל מציע יוכל להתייחס בהצעתו רק למכשירים מן הסוג המפורט 

 )הצעת המחיר(. 'שבנספח א

רכוש את המכשירים מן הדגם הזול ביותר בכל אחת מהרמות שבהצעת ת עוד יצוין, כי המועצה

 המציע שיזכה במכרז, וזאת בכפוף לשינויים אפשריים.

בהתאם לשיקול  המועצה רשאית להגדיל או להקטין את כמות המכשירים שיסופקו ע״י הספק,

 יתבצע עפ״י ההזמנה בפועל. דעתה. החיוב בחשבונית

המועצה תוכל לצמצם ו/או להקפיא, מכל סיבה שהיא, את היקף המכשירים שלה אשר נרכשו 

 ללא תשלום קנסות יציאה וערך שיורי של מכשירים. 15%אצל הספק עד 

במידה ובמהלך תקופת ההסכם הספק יפסיק לשווק את אחד המכשירים שייבחרו בהסכם, יהיה 

 שווה ערך אשר יקבל את אישור המועצה.לפחות יר חלופי עליו להציע מכש

 כל המכשירים שיסופקו יהיו ברי שימוש גם בחו״ל ולא יהיה צורך בהחלפת ו/או שינוי מכשיר.

 25%עד בחלוף מחצית מתקופת ההתקשרות תוכל המועצה לשדרג  -שדרוג מכשירים 

 ר הישן תבוטל במלואה.מהמכשירים אשר נרכשו אצל הספק. יתרת התשלומים בגין המכשי

 כל המכשירים והאביזרים שיסופקו למועצה יהיו מקוריים בלבד.

 שיחות ונתונים סלולאריותמפרט חבילות  .6

 הספק יציע חבילת שירות אחידה עפ״י המוגדר להלן.
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 חבילת השירות תכלול גלישה בנפח המפורט בטבלה מטה ללא עלות נוספת על עלות החבילה.

ללא הגבלה )בשימוש סביר  –( ללא חיוב נוסף 1-700, 1-801, 1-800ל יעדי דקות שיחה בארץ )כול

 דקות למנוי לחודש(. 5000של עד 

 1000ללא הגבלה )בשימוש סביר של עד  –ללא חיוב נוסף  -( MMSו  SMSהודעות טקסט )

 מסרונים למנוי לחודש(.

התראה ו/או האטת קצב הכוללת  לחודש  20GBחבילת גלישה בנפח של לפחות  –נפח גלישה 

 במידה והמנוי הגיע לסף הקיבולת החודשית.

ושירותים  1-900כלל המנויים יהיו חסומים לכל השירותים בתשלום נוסף )כגון  –חבילות חו"ל 

( וכן לשיחות מחו"ל לישראל. במידה ומנוי מבקש לצאת לחו"ל, בתעריף נוסף המחויבים 144כגון 

ל ידי הספק, ויאשר הוא בעצמו את המנוי ואת החבילה איש הקשר מטעם המועצה יזוהה ע

שתירכש למנוי ליציאה לחו"ל. מחירי החבילות יהיו בהתאם למחירון הספק המופיע באתר 

 המציע והמתעדכן מעת לעת ובהתאם ליעד המבוקש.

 מכשירים וציוד נלווה .7

 כל המכשירים הסלולאריים יסופקו כחלק מחבילת ציוד הכוללת:

 מכשיר סלולארי

 מגן מסך זכוכית

 המגן בפני נפילות PUמגן פלסטי 

 המגיעה עם המכשיר סוללה אחת

 דיבורית אישית)אוזניה(.

 220Vשקע חשמל ביתי  מטען רגיל

 12Vשקע חשמל מצת  מטען לרכב

 ספר הפעלה בעברית.

 עלויות .8

והתשלומים  (הציוד )אם יירכש המועצה מתחייבת להעביר לספק תשלומים בגין השימוש,

אין המועצה מתחייבת לשלם עבור ציוד ושירותים מיוחדים שיסופקו לעובדים שלא . הקבועים

למעט מקרים בהם ניתנה הרשאה מפורשת ובכתב של נציג המועצה  על פי דרישה מנציג המועצה,

 חתומה ומאושרת.

 כל המחירים המוצעים יהיו בש״ח ללא מע״מ.

 צעים יהיו קבועים למשך תקופת ההסכם.חבילות המום והכל מחירי המסלולי

, החלפת כרטיס הספק מתחייב שלא לגבות עלות בגין שינויים שיבוצעו במנויים כגון :החלפת שם

SIM ,העברת בעלות וכל נושא תפעולי  הצלבת מכשירים, הצלבת קווים, תשלום, שינוי אמצעי

 אחר.
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ללא עלות עבור מנויים חדשים ועבור החלפת כרטיסים למנויים  SIMהספק יספק כרטיסי 

ללא  SIM (USIM, MicroSIM, Nano SIM)ה הספק יספק את כל סוגי  ששודרגו / אבדו.

 תוספת תשלום.

למשך של ( )להעבירו למסלול ללא תשלומים חודשיים המועצה תהיה רשאית לבצע הקפאת מנוי

 חודשים. 3עד 

בכל שנה במצטבר ללא קנס ם סלולאריים מכשירי 5%ק / לנייד עד המועצה תהיה רשאית לנת

כלשהו. למען הסר ספק ניוד מכשיר אל רשת ספק אחר יחשב כניתוק ותיספר בכמות המנויים 

 לסעיף זה.

 מנויים שיעברו ממנוי עסקי למנוי פרטי ברשת הספק הזוכה לא יחשבו כניתוק מנוי.

תקופת ההסכם  ם לרבות אלו שהתווספו במהלךלכלל המכשירי יתייחס ההסכם סיום תאריך

ניוד(. לצורך סעיף זה כמות המנויים  מנויים חדשים, נזק, גניבה, )אובדן, מכל סיבה שהיא

 לשנה במצטבר.  10%המתווספים במהלך השנים הינה 

 עבור מנויים מצטרפים אלו לא ייגבו דמי יציאה או קנסות כלשהם בסיום ההסכם, אך המועצה

מלוא עלות המכשירים שטרם סיים לשלם בגינם, וזאת לפי המחיר שנקבע להם שלים את ת

 בהצעת הספק למכרז זה ולא לפי מחיר המחירון שלהם.

בגין הדיבורית  )להבדיל מתשלום ראשונה למנוי של דיבורית לרכב תיעשה ללא תשלום התקנה

 עצמה אשר ייעשה לפי התעריף שצוין על ידי הספק בהצעת המחיר(.

 ותרישרמת  .9

הספק ימנה מנהל תיק לקוח אשר יהא הכתובת לכל עניין הקשור למועצה ולשירות הניתן ע״י 

הספק. מנהל תיק הלקוח יהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, 

התחייבות או הצהרה שימסרו על ידו למועצה יחייבו את הספק. הוא יהיה זמין טלפונית לפניות 

. במידת הצורך מנהל תיק לקוח יגיע 08:00-17:00המועצה בין השעות  איש הקשר מטעם

 לפגישות עבודה כפי שיתואמו עמו מראש.

 .VIPהמועצה תוגדר כלקוח עסקי לקבלת שירות 

 המועצה תמנה נציג אשר יהיה אחראי מטעמה לפניה לקבלת השירות.

 שעות לכל היותר. 4חבילות שיחה וגלישה בחו״ל תתבצענה תוך  אקטיבציהפניות בנושא 

יום לכל היותר. פנייה שלא תענה תוך פרק  14פניות בנושא טעויות בחיובים בחשבון תענינה תוך 

 זמן זה תחשב שהתקבלה ע״י הספק.

לטיפול שיישלח אל  SLAל פניה אל צוות השרות או אל מנהל תיק הלקוח בנושא אחר תקבל כ

 איש הקשר בארגון.

הכוללת לוחות זמנים למתן שירות למועצה ולמנוייה,  הספק יצרף להצעתו אמנת שירות

התואמת את סעיפי השירות המפורטים בנספח זה, תוך התייחסות למתן פיצוי הולם על אי 

 עמידה בלוח זמנים.
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המועצה על פי כתובת משרדי השליח יגיע אל . הספק יאפשר למועצה שירות שליחים ללא עלות

ולהביא במקומם מכשירים  שאינם תקינים סלולרמכשירי הוזאת בכדי לאסוף את  קריאה,

 תקינים.

הספק הזוכה יספק מערכת אינטרנט לשימוש המנויים כך שלכל מנוי יינתן שם משתמש וסיסמה 

ותינתן לו האפשרות של צפייה בחיובי החשבון ופירוטי השיחות וכמו כן להפיק דוחות חיובים 

 ודוחות פירוטי שיחות.

 דוחות וחשבונות .10

)ולא יאוחר מעשרה ימים  בתום כל חודש, מועצהאיש הקשר בישלח לכתובת דוא"ל של  הספק

 חודש( חשבונית המפרטת את סך השירות שניתן על ידו.  לאחר תום כל

 . הותשולם על יד המועצההחשבונית תכיל פירוט לגבי כל מנוי בנפרד. החשבונית תצא ע״ש 

בור כל מנוי עפ״י דרישה בכתב. שירות זה יהיה ללא במידת הצורך, הספק ינפיק פירוט שיחות ע

 לאיש הקשר המופיע מטעם המועצהעלות. החשבונית תועבר בדוא״ל בקובץ אשר יועבר ישירות 

 יוגדר.שאו לנציג אחר, כפי 

 עפ״י דרישה במספר חתכים וללא עלות. דוחות להפיק מתחייב הספק

 מעבר לספק הזוכהלוחות זמנים לביצוע  .11

 לוחות הזמנים לביצוע המעבר מהספק הקיים לספק הזוכה לאחר מתן הודעה רשמית מהמועצה:להלן 

ימים מזמן הודעת הזכייה, הנתונים יכללו את  14העברת נתוני המנויים מהמועצה לספק עד 

 מכשיר, שירותים פתוחים / סגורים. מס׳ מנוי, הפרטים הבאים:

 יום מיום הודעת הזכייה. 30ד )במידת הצורך( וע ביצוע שיפור קליטה וכיסוי

 יום מיום הודעת הזכייה. 21חלוקת ציוד וביצוע התקנות עד 

 יום מיום הודעת הזכייה. 21)במידת הצורך( עד  ביצוע ניוד מספרים

 2הספק יעמיד לרשות המועצה צוות המונה לפחות  במועדי שדרוג/החלפת ציוד/התקנת ציוד,

דו לרשות עובדי המועצה לכל שאלה בנושא הציוד הניתן ויעמ נציגים אשר ילוו את ההליך הנ״ל

כולל כל ציוד או מכשור נדרש לביצוע הפעולות הנ״ל וזאת עד סיום מעבר כלל המנויים לספק 

 הנבחר.

תפעול אשר יכללו המועצה  במשרדיהספק, בתיאום עם נציג המועצה, יבצע הדרכות  -הדרכה 

 ידו, ככל שיידרש, וללא עלות נוספת.המכשירים ושירותי הרשת הניתנים על 
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 'ג נספח

 לכבוד:

 )להלן "המזמין"( מועצה אזורית גזר

 9978909בית חשמונאי 

 א.נ.

 )להלן "הספק "(………………………………………של    אישור על קיום ביטוחיםהנדון:  

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

.. כמפורט ……………ת ביטוח בקשר בין היתר לחוזה שנחתם ביניכם לבין הספק ביום אנו ערכנו לבקשת הספק פוליסו

 להלן:

 תקופת הביטוח .1
 . …………….. עד תאריך …………מתאריך      

 ם המבוטחש .2
 הספק ו/או המזמין בגין מעשיו ו/או מחדליו של הספק      

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3
כלשהו, כאשר גבול  האחריות הינו  ישלישאשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד 

אש,  להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב לאירוע ולתקופה₪  4,000,000
במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים,  יה, שימושהתפוצצות, שטפון, בהלה, הרעלה עקב הספקת במזון או שת

 טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.
 ביטוח חבות מעבידים .4

או בעקיפין, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, בגין  ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הספק או מי מטעמו, במישרין
ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים,  שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.כל נזק גוף או מחלה 

לאירוע, ולכל ₪   20,000,000 -לתובע ו₪   6,000,000גבול האחריות בפוליסה  הינו  ביצוע עבודות בגובה, עומק, וכד'.
 עובדי הספק. לויחשב כמעביד ש במקרה  הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין תקופת הביטוח 

  ביטוח חבות מוצר .5

כן, הביטוח -פי דין . כמו-הספק על לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח, בשל חבות₪   4,000,000בגבול אחריות ע"ס  
חדשים, החל מתום תקופת  הפוליסה וכן מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד מסירת  6כאמור כולל תקופת גילוי בת 

 .תהעבודו
 וראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"לה .6
 מטעמו. כות השיבוב כלפי  המזמין ו/או מיביטוחי הספק יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על ז  .א
הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין, ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה   .ב

 בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
מו"מ בזה כי ביטוחי הספק כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו לרעה, ולא יבוטלו ללא הודעה   .ג

 יום מראש. 30 בכתב למועצה לפחות
ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם המורשה ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל 

 שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 ולראיה באו על החתום

_________                                              __________________ 

 חתימת חברת הביטוח                                      תאריך

 פירוט  הפוליסות

 .……………       פוליסת צד שלישי מס'

 . ……………פוליסת חבות מעבידים מס'                  
 ................  פוליסת ביטוח חבות המוצר מס'          



 כלשהו שימוש לעשות אין -"מבע וטכנולוגיה מידע ותשתיות"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך

Page 31 of 41 

401560.docx 

 

 ד'נספח 

 

 ערבות בנקאית להצעה

 

 

 בנק: ________________       ,לכבוד

  סניף: _______________                      גזראזורית מועצה 

 מיקוד: ______________       נ.,א.ג.

 תאריך: ______________       

   

 

 _____________ערבות בנקאית צמודה מס' הנדון:  

גע להגשת הצעת ( בנו"המבקשים"______ )להלן __________________פי בקשת ___-על .17
ש"ח  3,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של    27/2019 המבקשים למכרז מס'

 .ש"ח(ם יאלפי)

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .18
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רש .19
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .20
 לל.ועד בכ 31/08/19 ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 31/08/19 יוםדרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  31/08/19 לאחר יום

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

              

 

 בכבוד רב, 
 בנק : _____________________       
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 1' ה נספח

 המציע ניסיון הצהרת

____________ )שם ומשפחה( נציגה המוסמך של חברת _____________, מספר   אני החתום מטה

ונספחיו, הנני  המכרז על נספחיו, לרבות החוזה בהוראות שעיינתי לאחרהתאגדות ____________

 מצהיר ומאשר כי נכון למועד הגשת ההצעות למכרז:

שירותים  ק באופן שוטף בביצוע ומתןסלולארית ועוספקת ציוד ושירותי תקשורת סיון באסלמציע ני .1

 _________. ג הנדרש במכרז, החל משנתסומה

 ._____________ המנויים של המציע נכון למועד הגשת ההצעה הוא מספר .2

לצרף שירותי רדיו, טלפון נייד )רט״ן( מאת משרד התקשורת. )יש  להספקתהמציע מחזיק ברישיון  .3

 (.וכן העתק העמוד המציין את התאריך בו ניתן הרישיון העתק עמוד ראשון של הרישיון

ימים בשבוע בשעות העבודה, הכוללת מתן שירותי  6למציע ישנו שירות לקוחות פעיל הפועל  .4

 תחזוקה ותיקונים.

צרף נדידה. המציע י הסכמי(, לרבות על דרך של LTE) 4ה ארצית של רשת דור סלמציע יש פרי .5

 ה של הרשת נכון למועד הגשת הצעתו.ספירוט של מאפייני הפרי

 המציע מפעיל תחנת שירות פעילה באזור השפלה בכתובת: __________________________. .6

 מתאם תיק לקוחות עסקי מטעם המציע _____________ מספר טלפון: _______________. .7

 כושר כיסוי .8

 

כמות פריסת )נא לפרט את ולארית בשטח השיפוט של המועצה כושר כיסוי של הרשת הסללהלן פירוט 

 ( בשטח השיפוט של המועצה:LTE 4והיקף מתן שירות דור  CELLתרנים / 
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 מרכזי שירות .9

 להלן פירוט מרכזי השירות הקרובים גיאוגרפית למשרדי המועצה ופירוט רמת השירות המוצעת בהם:

שם מרכז 

 שירות

שעות  כתובת

 פתיחה

שירותים 

הניתנים 

במרכז 

 השירות

שירות 

שליחות 

קיים / לא 

 קיים

זמן טיפול 

במכשירים )עד ... 

שעות ממסירה 

 לתיקון(

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
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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 2'הנספח 
 הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה על העדר קרבה לעובד 

 לכבוד 
 המועצה(  -מועצה אזורית גזר )להלן

 
 ג.א. נ.,

( במסגרת הצעתי המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .21
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   27/2019במכרז מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .22

הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף  .22.1
 כדלקמן :

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

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

ויות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברש 12כלל  .22.2
 המקומיות הקובע:

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

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .22.3

זוגו, סוכנו או -צמו ולא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בע  
שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 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 :  .23

בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו   .23.1
 סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .23.2
את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .23.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .24
 הצהרה לא נכונה.

 בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור  .25

( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .26
מחבריה ובאישור שר הפנים,  2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

אזוריות(, ובלבד )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות  'א 89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 אישור עו"ד
 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 אישור עו"ד : _________________
 



 כלשהו שימוש לעשות אין -"מבע וטכנולוגיה מידע ותשתיות"ד עו, סומך לבראש שמורות הזכויות כל ©

 ובכתב מראש אישור קבלת ללא במסמך

Page 35 of 41 

401560.docx 

 

 3' הנספח 

 

 אל:

 גזרהמועצה האזורית 

 א.נ.,ג.

 הנדון: כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום                                            

 

"( בהתאם לחוזה מיום _________ עליו השירותים)להלן: ""ן רט שירותיואנו מספקים לכם  : הואיל

 "(;החוזהחתמנו איתכם )להלן: "

 תקופות שבהן יוכרז מצב חירום;והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, ב  :והואיל

 

 לפיכך אנו, הח"מ,

 שם הספק/ספק: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:                                        

 

אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות  .1

 שבהן יוכרז מצב חירום.

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו  .2

באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו  מתחייבים לספק לכם את כל השירותים

שבחוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים 

 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה,  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3

 לשהי לתמורה האמורה.ללא תוספת כ

התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית  .4

של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם 

 בדין.

סמכות למען הסר ספק, אין באמור בהתחייבות זו של הספק כדי לגרוע מדרישות הרשויות המו .5

בכפוף וחלה חובה על הספק לפעול בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות בכל מצב חירום. 

 לכך, ייעשה הספק ככל יכולתו להמשך אספקת שירותים למועצה, גם בתקופת חירום. 

 

 _________________                ולראיה באנו על החתום, היום ________________        

 חתימה+ חותמת                                                                                                                  
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 4' הנספח 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 
 

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

 

_________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1
 .27/2019בי מס' (,  שהגיש הצעה במכרז פומהמציע - _________________________ )להלן

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

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 של המציע, או מי מאחראי  הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א

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

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

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

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

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

חלות  1998 -תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

  ודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העב
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח
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   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

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

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

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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  'ו נספח

 כתב הצעה והתחייבות

 לכבוד,

 האזורית גזרהמועצה 

 נ.,א.ג.

למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת  27/2019מכרז פומבי מס'  -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 

 יםסלולארימכשירי טלפון  

 

____________ )שם ומשפחה( נציגה המוסמך של חברת _____________,   אני החתום מטה .1
שכתובתנו היא _________________________________,  מספר התאגדות ____________

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
ונספחיו, הבנתי את משמעויותיו  המכרז על נספחיו, לרבות החוזה בהוראות ושעיינ לאחר .1

המלאות של המכרז ואת משמעויותיו של החוזה ונספחיו, קיבלתי תשובות לשאלות 

לבצע את השירותים ולספק, להתקין  עליהבהרה, ככל שהיו לי, והבנתי את השיטה לפיה 

, מגיש הצעתי זו ומתחייב לספק את השירותים, מכשירים והציוד הנלווהאת ה פעילולה

ות והציוד המפורטים במסמכי המכרז, ובתנאי החוזה ונספחיו במחיר אותו הנני המערכ

 מציע בהצעתי זו.

 כלל המחירים כדלהלן יעמדו בתוקפם לכל תקופת ההתקשרות במכרז. .2

אספקת מכשירים החדישים ביותר שהוצעו על ידי יצרני המכשירים: הנני מתחייב לספק  .3

לאורך תקופת ההסכם,  של אותם יצרנים המוצעים להלן מכשירים אלו או מתקדמים יותר, 

)לא ניתן לספק מכשיר של יצרן אחר כשווה ערך למכשיר שאינו משווק עוד( ובעלי מפרט 

יותר מתקדם מזה המפורט להלן שהינם המחליפים העתידיים )בהתאם לפרסומים ועל פי 

 שיקול דעתה של המועצה( של המכשירים להלן.

 במסגרת הצעתי, לרבות כל המסמכים שצרפתי להצעה, הם נכוניםכל הפרטים שמסרתי  .4

מדויקים. אין כל מניעה לקיים את הוראות החוזה המצורף להזמנה ולספק את השירותים ו

 .נשוא המכרז

 הצעה זו מוגשת ללא תיאום כלשהו עם משתתפים אחרים. .5

 .המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה לקבלת הצעות .6

המציע הוא בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד ורישיונות הדרושים  .7

 למתן השירותים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא החוזה.

אני מצהיר כי הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם  .8

הנכם רשאים אך לא למפורט במסמכי המכרז. אני מצהיר בשם המציע כי ברור לו ש

 .לבניכםחייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו 

המציע מצהיר, כי ידוע לו שהוראות ההסכם שיחתם בין הצדדים כפופות להוראות  .9

והוא ישנה  המפורטות במכרז זה. המציע לא יערוך כל שינוי בהסכם ללא הסכמת המועצה

 ככל שהוראה זו נובעת מהאמור במכרז זה. עצהכל הוראה הנדרשת על ידי המו
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המציע מסכים בזאת לבדיקות שייערכו על ידי המזמין כמפורט במסמכי המכרז וישתף  .10

 פעולה בכל דרך שתידרש לרבות הגשת מסמכים ומתן הסבירם והבהרות.

פי המחירים שבהצעתו בכפוף לאמור -המציע מתחייב כי סכום החוזה שיחתם, ייקבע על .11

 מכרז.במסמכי ה

המציע מצהיר בזאת כי בסכום הצעתו נלקחו בחשבון כל הגורמים ללא יוצא מן הכלל  .12

העשויים להשפיע על הצעתו לרבות דמי היציאה לספק הנוכחי. ידוע למציע כי לא יהיה 

ו/או כל עובד מטעמו כל תשלום נוסף בגין אספקת המכשירים  זכאי לדרוש מהמועצה

 והשירותים נשוא מכרז זה.

מצהיר כי ידוע לו שהמועצה לא מתחייבת להיקף כלשהו של שירותים/ מכשירים  המציע .13

 שיוזמנו מהמציע.

 הצעת מחיר

 היא כדלקמן: יהצעת .10

 מכשירים דרג מנהלים

 )ועדת המכרזים תתייחס לצורך השוואת ההצעות לדגם הזול ביותר בכל הצעה(:

נפח זיכרון  דגם מכשיר יצרן

 במכשיר

מחיר למכשיר 

 "מללא מע בודד

 50מחיר ל 

 מכשירים*

Apple iPhone Xs 4GB/64GB   

Apple iPhone Xs 4GB/256 GB   

Samsung Galaxy NOTE 9  512GB   

Samsung Galaxy S9+ 128GB   

 * מספר המכשירים לצורך אומדן ואינו מחייב את המועצה,

 מכשירים דרג עובדים

 ההצעות לדגם הזול ביותר בכל הצעה(:ועדת המכרזים תתייחס לצורך השוואת )

נפח זיכרון  דגם מכשיר יצרן

 במכשיר

מחיר למכשיר 

 ללא מע"מ בודד

 100מחיר ל 

 מכשירים*

Samsung Galaxy S9 64GB   

Samsung Galaxy A8 64GB   

Huawei Mate 10 Lite 64GB   

LG G6 32GB   

 המועצה,* מספר המכשירים לצורך אומדן ואינו מחייב את 

 תשלומים שווים. 36-התמורה בגין המכשירים תשולם ב
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 חבילת תקשורת סלולרית

 למפרט הטכני 6בעבור חבילת תקשורת סלולארית על פי המוגדר בסעיף  .11

 מע"מ לחודש₪ + המחיר לחבילת תקשורת סלולארית הינו : ________ 

 GBנפח חבילת גלישה מוצע : ___________ 

 )אופציה(פריטים נוספים 

 :פים המוצעים ללא תמורה וזאת כחלק מעלות אספקת המכשירסאת הרכיבים הנו נא לסמן ב 

 ללא יסופק פירוט רכיב

 תמורה

  זכוכית מסך מגן אביזרים

  מסך כיסוי עם עור דמוי נרתיק 

  להגנה בפני נפילות PUפלסטי  נרתיק 

  מתאים למכשיר USBמקורי + כבל טעינה  מטען 

  מקוריות אוזניות 

  מתאים למכשיר USBלרכב + כבל טעינה  מטען 

  למכשיר מתאים חיצוני מטען/  נוספת סוללה 

 באירופה ליעדים שיחה דקות כמות "ללחו שיחה דקות

 לחודש דקות___  היא ידנו על המוצעת הכמות

 

 אמריקה בצפון ליעדים שיחה דקות כמות 

 לחודש דקות___  היא ידנו על המוצעת הכמות

 

 על ידנו כלול במחיר :  מוצעת נוספות הטבות

______________________________________ 

 

 על ידנו כלול במחיר :  מוצעת 

______________________________________ 

 

 

 ידוע לנו כי מסמכי המכרז כוללים שיקולי איכות / מחיר.

 הריני מאשר את נכונות הפריטים המפורטים במסמך זה בחתימתי כנציג המוסמך בשם המציע:

 

 מספר התאגדות חתימה וחותמת חברה תפקיד במציע שם פרטי ומשפחה

 עו"ד אישור

במשרדי  בפני הופיע/ה_/_/_  מאשר/ת כי ביוםמ.ר. ________ עו״ד, מר / גב' ________  אני הח״מ

מ. זיהוי ______ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי __________  מר/גב׳_______ בישוב/עיר _______  ברחוב

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה באופן לי המוכר/ת

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר בפני את תוכן הצהרותיו וחתם/ה בפני על הנספח דלעיל.

 

 חתימה וחותמת עו"ד          מ.ר. שם ומשפחה עו"ד
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