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המועצה אזורית גזר

מכרז פומבי מס׳ 38/2019
פניה לקבלת הצעות:
למתן שירותי קווי תקשורת ואינטרנט
(חוברת מסמכי המכרז הכלליים והסכם המכרז)

נובמבר 2019
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נספח א'

המועצה האזורית גזר
בית חשמונאי 99789
טל ;08-9274040 :פקס08-9247115 :

מכרז פומבי מס' 38/2019
למתן שירותי קווי תקשורת ואינטרנט
נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע
טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

05.12.2019

ה'

עד השעה 12:00

מועד אחרון הגשת הצעות

22.12.2019

א'

עד השעה 10:00

פתיחת מעטפות

22.12.2019

א'

10:00

מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת המעטפות.
 .1כללי
 .1.1המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות
מספקים בנושא המכרז.
 .1.2את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי מזכירות לשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות,
בתמורה לתשלום של  300ש"ח אשר לא יוחזרו .תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז
מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז ,לא יהיה כשיר להגיש
הצעה והצעתו תפסל על הסף.
 .1.3ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר
האינטרנט של המועצה שכתובתו http://www.gezer-region.muni.il :הנוסח המחייב של
המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
יש להתעדכן בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה.
 .2נושא המכרז
 .2.1המועצה אזורית גזר פונה בזאת לחברות העוסקות בתחום להציע הצעות למתן שירותי קווי
תקשורת ואינטרנט (להלן" :השירותים") ,הכל על פי תנאי מכרז זה על כל נספחיו (להלן:
"המכרז").
 .2.2פירוט החבילות ,האחריות והשירות הנדרשים במפרט הטכני ,המצורף כנספח ב'.
 .2.3ההתקשרות הינה לתקופה של  24חודש .בחלוף התקופה תוכל המועצה להפסיק את ההתקשרות
עם הספק הזוכה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק החלטתה ,לחילופין ,המועצה
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תוכל להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות עד  12חודשים נוספים כל
אחת ,לפי שיקול דעתה המוחלט.
 .2.4המציע הזוכה יישא באחריות לתקינות חבילות התקשורת והציוד שיספק במסגרת ההתקשרות
נשוא המכרז וזאת לכל אורכה של תקופת ההתקשרות.
 .2.5בין הזוכה למועצה ייחתם הסכם התקשרות בנוסח המצ"ב ,השירותים יבוצעו בהתאם להוראות
ההסכם.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים ,העונים על דרישות הסף המצטברות ,כדלקמן:
הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן ,תיפסל על הסף.
 .3.1המציע יהיה בעל רישיון מיוחד למתן שרותי גישה לאינטרנט ( )ISPמאת משרד התקשורת ,בתוקף
לשנים  2019ו 2020-לפחות.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ,יש לצרף להצעה עותק של הרישיון.
 .3.2המציע סיפק שרותי פס רחב לגלישה באינטרנט לארגונים עסקיים ו/או ציבוריים בארץ ,בשנת
 ,2019בהיקף של לפחות  50,000מנויים.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה ,יש לצרף אישור מאת רו"ח או עו"ד של המציע בדבר ניסיונו
באספקת שרותי אינטרנט בהיקף הנדרש בסעיף זה בשנת  2019וכן למלא את הנספח המצ"ב
למסמכי המכרז.
 .3.3למציע  2או יותר מרכזי גישה ראשיים עצמאיים (במבנים שונים) לאינטרנט וללא תלות בין
המרכזים .המציע יאפשר חיבור מקבילי ונפרד מ 2-מרכזי הגישה הראשיים שלו ,אל אתרי
המועצה .כל מרכז גישה ראשי לאינטרנט של המציע הינו חלק משדרת האינטרנט של המציע.

להוכחת האמור ,המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ו' ,כולל
פירוט מיקום גיאוגרפי מדויק של מרכזי הגישה והמרחק האווירי ביניהם.
 .3.4למציע גישה לרשת האינטרנט הבינלאומית ברוחב פס של לפחות  .1Gbpsבנוסף ,הגישה לרשת
האינטרנט הבינלאומית נעשית לפחות באמצעות  2תשתיות נפרדות ובלתי תלויות.

להוכחת האמור ,המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ו' ,כולל
פירוט סוגי הקווים ,ספק תשתיות התמסורת של כל קו ,היעד אליו מתחבר כל קו ורוחב סרט לכל
קו .
 .3.5המציע מפעיל בעצמו שירות לקוחות פעיל הפועל  6ימים בשבוע בשעות העבודה של המועצה,
שירות הלקוחות מספק שירותי תחזוקה ותיקונים.

להוכחת האמור ,המציע יצרף להצעתו תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ו' .
 .3.6המציע צירף להצעה ערבות  /ערבון כמפורט להלן.

 .3.7המציע נעדר זיקה לעובד מועצה  /חבר מועצה  -להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח
המצורף למסמכי המכרז ,מאושרת ע"י עו"ד.
 .3.8המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז – יש לצרף להצעה קבלה.
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 .4צירוף מסמכים
להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 4.1.כל מסמכי המכרז ,חתומים על ידי המציע .נדרש אישור עו"ד  /רו"ח למסמך כלשהו – יאומת
ויאושר המסמך כנדרש.
 .4.2מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  3דלעיל.
 .4.3פרופיל החברה  -על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה החברה ,תחומי התמחותה ,שנות ותק ,וכל
מידע אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות החברה.
 .4.4תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .4.5אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו.1976-
 .4.6אישור ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 .4.7במידה והמציע הינו תאגיד:
.4.7.1תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.
 .4.7.2אישור עו"ד או רו"ח:
כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;
שמות המנהלים של התאגיד;
שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
.4.7.3במידה והמציע הינו שותפות:
תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
הסכמים של השותפות;
אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
 .4.8מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה
אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן
זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
()2
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין
או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק"  -חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על
פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
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 .4.9תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -בנוסח המצורף לחוברת המכרז.
 .4.10הצהרה בדבר העדר זיקה – בנוסח המצורף למכרז.
 .4.11העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
 .4.12שאלות ותשובות הבהרה ,אם יישלחו על-ידי המועצה למציעים ,כשהם חתומים.
יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה המועצה רשאית לפסלה.
המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס
לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף
 .5הגשת ההצעות
 5.1.מציע העומד בתנאי הסף והמבקש להציע הצעה ,יידרש להגיש במרוכז חוברת מכרז זו ,כשהיא
חתומה על ידו (בכל עמוד בתחתיתו) .על מגיש ההצעה להשלים את כל הפרטים והמסמכים
הנדרשים בנספחי המכרז ,לחתום על התצהירים הכלולים בה ולצרף את המסמכים והאישורים
המוזכרים בה .המסמכים ,האישורים והתצהירים כאמור יוגשו במאוחד בחוצץ נפרד או בשקית
נפרדת.
 .5.2כל מסמך המוגש על ידי מציע יהיה מקורי (או העתק ,אשר עו״ד אישר כי הוא נאמן למקור).
 .5.3אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו ,למעט במקומות
המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז .הוספה ו/או תוספת ו/או הסתייגות כאמור תהא
חסרת כל תוקף ואף עלולה לגרום לפסילת ההצעה על ידי המזמינה בהתאם לשיקול דעתה .מבלי
לגרוע מן האמור ,תוכן ההצעה שתיבחר כהצעה הזוכה על ידי המזמינה ייחשב כשהוא ללא הערות
ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים וכיו״ב .במקרה של טעות סופר  -תהיה רשאית המועצה לערוך
תיקון של ההצעה בעצמה על מנת לתקן את טעות הסופר ולאחר שהמציע אישר כי מדובר בטעות
סופר.
 .5.4כל פרט ,מידע ,אישור או מסמך הכלול בהצעה אשר יתברר כשגוי ,בלתי מהימן או חסר הינו נתון
לשיקול דעתה של המועצה להחליט על פסילה מיידית של ההצעה .המועצה רשאית לפסול הצעה
שלא צורפו לה כל הפרטים ו/או המסמכים ו/או האישורים הנדרשים.
 .5.5הצעת המציע תהיה בתוקף במשך  180יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות .מובהר כי גם אם
וכאשר המועצה תתקשר בהסכם עם המציע ,ותודיע לשאר המציעים על דחיית הצעותיהם ,לא
יפקעו הצעות שהוגשו במשך התקופה האמורה .ועדת המכרזים של המועצה רשאית לבחור ולדרג
את ההצעות ,למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה לא ייצא לפועל ,מכל סיבה שהיא ,או יבוטל
ע״י המועצה .במקרה כזה ,ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה ובלבד שהמציע
של אותה הצעה נתן לכך את הסכמתו.
 .5.6את ההצעה יש להגיש בשני עותקים (מקור  +העתק מצולם מלא) במעטפה חתומה ,הנושאת את
מספר המכרז ,ואשר תוכנס לתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות כמפורט
ברישא למסמך זה (להלן  -המועד להגשת הצעות) ,במשרדי מזכירות המועצה.
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 .5.7הצעת המחיר תוגש על דרך של מילוי כתב הכמויות שבנספח ח' ,את הצעת המחיר יש להגיש
בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.
 .5.8נדרש להגיש הצעה לכל הרכיבים הכלולים בכתב כמויות  -הצעה שלא תכלול מחיר לכל הרכיבים
בכתב כמויות  -לא תובא לדיון.
 .5.9יש למלא את כל כתב הכמויות ,הצעה שלא תנקוב במחיר ביחס לרכיב כלשהו בכתב הכמויות –
תפסל ולא תובא לדיון.
 .5.10לצורך בחירת ההצעה הזולה ביותר ,ייערך סיכום של כל רכיבי כתב הכמויות.
 .5.11המחירים המוצעים על גבי כתבי הכמויות בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד –
ללא מע"מ ויכללו את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז ,בביצוע
אספקת הציוד ,התקנת התוכנות המבוקשות בציוד ,הובלתו ,פריקתו באתרי המועצה בהתאם
לדרישתה ,אחריות על הציוד ומתן שירות – והכל בהתאם לתנאי המכרז.
 .5.12הגשת ההצעה היא ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא והבין את כלל מסמכי ההזמנה ,ונתן להם את
הסכמתו הבלתי מסויגת.
 .5.13מובהר בזאת ,כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל.
 .6בטחונות
ערבות בנקאית להצעה
.6.1

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון מידי ,ערוכה לטובת
המזמין ,בנוסח דוגמת נספח ד '1למסמכי המכרז ,בסך של  .₪ 15,000הערבות תהיה חלק בלתי
נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז (להלן" :הערבות הבנקאית להצעה").

.6.2

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר ,ובלבד שהערבות תהא אוטונומית ,בלתי מותנית ,לפירעון
מידי לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט הטכני.

.6.3

הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף לפחות עד ליום  22/03/20הרשות בידי המועצה לדרוש
הארכת תוקף כל ערבות למשך  3חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה ,להאריך תוקף
הערבות הבנקאית להצעה כנדרש ,בהתאם להוראות המועצה.

 .6.4תשומת לב המציעים כי יש להכניס את השיק/ערבות לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י
המועצה.
.6.5

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

.6.6

המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות
להשמיע את טענותיו:
.6.6.1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
.6.6.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
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.6.6.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 .6.6.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.
.6.6.5אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י המועצה,
תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה ,וזאת כפיצוי מוסכם
ומוערך מראש ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על
ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.
ערבות ביצוע
.6.7

בעת החתימה על חוזה המכרז ימציא המציע הזוכה למזמין ,ערבות בנקאית ,אוטונומית ,בלתי
מותנית ,ערוכה לטובת המועצה וצמודה למדד המחירים לצרכן ,בסך של  30,000ש"ח  -וזאת
להבטחת מילוי מלוא התחייבויות המציע הזוכה.

.6.8

ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 .7שאלות ובירורים
.7.1

המציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז
והנספחים למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנהלת הרכש במועצה ,הגב'
ליאת פרמון עד למועד הנקוב בריישת מסמך זה בדוא"ל  . liatf@gezer-region.muni.ilלא
יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל' לווידוא קבלתו של דוא"ל בלבד ,הינו .08-9274035

.7.2

פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו .לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי-הבנה בקשר
לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או במפרט ו/או בהסכם על נספחיהם ,לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות.

 .8בחינת ההצעות  -כללי
.8.1

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל ,בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע
הערכת ההצעה כדבעי ,או כאשר נראה כי מדובר בהצעה תכסיסנית ובלתי מהימנה ,או שקיים
חשש שמא המציע הזוכה לא יוכל לעמוד בתנאי ההתקשרות או בצרכי המועצה.

.8.2

המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה היעילה ביותר או כל הצעה שהיא ,כהצעה זוכה ,אך
אי בחירת ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו ולאחר
שניתנה למציע אותה הצעה הזדמנות להתייחס לטעמים הללו באופן שאותו תקבע ועדת המכרזים.

.8.3

המועצה רשאית לפנות במהלך הבדיקה למציע על מנת לבקש הבהרות באשר להצעתו ולדרוש
תיקון או השלמה של פרטים או מסמכים החוצים לו לבחינת ההצעה .כן רשאית המועצה לפנות
לכל צד שלישי על מנת לברר פרטים ולקבל מידע אודות המציע ,בין אם שמו צוין על ידי המציע
ובין אם לאו ,והמציע  -בעצמם השתתפותו במכרז  -מוותר בזאת על כל טענה בעניין זה .המועצה
רשאית להביא בחשבון גם את ניסיונו עם מציע כשלהו.
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.8.4

ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לספק
את השירותים המוצעים ואת ניסיונה של המועצה ושל גופים אחרים עם המשתתף בעבר .ועדת
המכרזים רשאית לערוך בעצמה או באמצעות מי מטעמה את כל הבירורים והבדיקות הדרושים
לבחינת ההצעות ושקלולן ,לרבות שיחות עם לקוחות קודמים וקיום ראיונות עם המציע ו/או
האחראי מטעמו למתן השירותים .אם תחליט המועצה לקיים ראיונות כאמור ,מתחייב המציע,
כי הוא וכל גורם מטעמו יתייצבו לראיון בהתראה של יומיים מראש.

.8.5

המועצה רשאית לדון עם מציע בפרטים המופיעים בהצעתו ,לבקש הבהרות לגביה ולבקש
מהמציעים לתקן או לשפר את הצעותיהם בכתב הכל בכפוף להוראות החוק וכל דין.

.8.6

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר ,אשר הצעת המחיר שלהם הייתה שווה
והינה הזולה ביותר  -רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך
כפי שתמצא לנכון ,עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות.

.8.7

למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת
זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.

.8.8

בכל מקרה שבו יידרשו המציעים ,כולם או חלקם ,להגיש הצעה מתוקנת/משופרת ,יוגשו ההצעות
הללו לתיבת המכרזים במועד שייקבע .לחלופין ,ובמידה שכל המציעים יתנו הסכמתם לכך ,רשאי
המ זמין להורות על הגשת ההצעות הללו בדואר אלקטרוני שפרטיו יימסרו למציעים ובמועד
המדויק שיימסר.

 .9קריטריונים לבחינת ההצעות
.9.1

ההצעה בעלת המחיר הסופי הנמוך ביותר ,תקבל את מירב הניקוד .יתר ההצעות ידורגו בהתאמה
ובהתאם לאופן החישוב הבא:
המחיר הזול ביותר
מחיר ההצעה הנבדקת

= ניקוד

 .10ביטוח
 10.1.מבלי לגרוע מאחריות הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,הספק מתחייב לבצע את כל
הביטוחים הכלולים במסגרת נספח ג' ("אישור עריכת ביטוח") ,ולהשאירם בתוקף במשך כל
תקופת ההסכם וכל עוד קיימת לו אחריות על-פי דין .בעניין ביטוח חבות המוצר ,מתחייב הספק
להמשיך ולהחזיק בפוליסה לפחות  7שנים מיום הספקת המוצרים למזמין.
 .10.2הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות
עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו בהתאם להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.
 .10.3מובהר ,כי ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על-ידי המזמין והמזמין לא
יידרש להפעיל את ביטוחיו.
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 .10.4על הספק להציג בפני המזמין את אישורי הביטוח חתום כדין על ידי המבטח שלו ,,בהתאם
לדרישות האמורות לעיל במעמד חתימת ההסכם וכן להמציא אישור ללא צורך בתזכורת מטעם
המזמין בכל עת שפג תוקפו של ביטוחי הספק.
 .11כללי
 .11.1היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההזמנה ,תהיה המועצה רשאית לבטל
את הזכייה בהודעה בכתב ,וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות
והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע
מזכויות המועצה על פי כל דין.
 .11.2ההסכם נשוא מכרז זה יקבל תוקף משפטי רק לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה של המועצה על
ההסכם.
 .11.3המציע מתחייב כי אם תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה ,ישלים בתוך  7ימים מיום קבלת 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 הסכם ההתקשרות ,ככל שעבר עדכונים
בעקבות דרישת המועצה .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתוקף התחייבותו של המציע בהצעה אותה
הגיש למועצה.
 .11.4המציע אינו רשאי להסב או להמחות ,זכות או חובה כלשהי בקשר עם הצעתו במסגרת הליך זה.
כל הסבה או המחאה כאמור על ידי המציע תהיה בטלה ומבוטלת ותקנה למועצה כל סעד לפי כל
דין לרבות הזכות לחילוט ערבות ההשתתפות.
 .11.5על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות השתתפותו במכרז ,את הזכויות והחובות בו וכל דבר אחר
שיש לו חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם המועצה ,אם וכאשר יזכה
במכרז .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה ו/או
תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה ,בעניין זה.
 .11.6כל ההוצאות מכל מין שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך יחולו על המשתתף.
 .11.7המועצה רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי
נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה,
לפי הפרטים שיימסרו על ידם.
 .11.8מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה והם מושאלים למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד .המציע אינו
ראשי לעשות כל שימוש במסמכי המכרז מלבד הגשת הצעתו.
 .11.9המועצה רשאית ,בכל שלב ומכל סיבה שהיא ,גם לאחר הגשת ההצעות ולאחר הודעה על 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 במפורש על כל טענה ו/או
תביעה כנגד המועצה ו/או כנגד מי מטעמה בשל התרחשות כאמור.
 .11.10המועצה אינה חייבת להתקשר עם איש מהמציעים ,והיא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה,
להתקשר עם המציע בהתקשרות המתייחסת רק לחלק מהצעתו.
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 .11.11מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רשאית המועצה לשנות את היקף השירותים או המוצרים ,להגדיל
או להקטין כמויות ולשנות תמהיל של מוצרים גם לאחר הזכייה וההודעה על הזכייה .במקרה כזה,
ישתנה מחיר ההצעה הזוכה בהתאם ובאופן יחסי לשינוי .למען הסר ספק ,המועצה תהיה רשאית
להודיע על שינוי בחבילות התקשורת ,גם לאחר ההודעה על הזכייה ,ובמקרה כזה ייערך משא ומתן
עם הזוכה על המחיר החדש של השירותים.
 .11.12כל ההוצאות מכל מין שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך יחולו על 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.
 .11.13המועצה רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי
נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום או בפקסימיליה ,לפי
הפרטים שיימסרו על ידם.
 .11.14במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכמים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון.
כן תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה ,כפיצויים מוסכמים מראש ,על
פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום ערבות המכרז ייחשב
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או
טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או
לפגוע ,בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
 .11.15מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים המהווים
סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים ,אותם הם 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 בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים
ובכפוף להוראות הדין 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.
 .12אופן הגשת הצעת המציע
המציע יגיש את הצעתו כשהיא מלאה וכוללת לכל הפחות את כלל המסמכים כדלהלן:
מסמך

פירוט

בדיקה קיים /
לא קיים

מסמכי המכרז
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מסמך

פירוט

בדיקה קיים /
לא קיים

חוברת המכרז כולה על נספחיה חתומה בתחתית כל עמוד



מסמכי מענה לשאלות הבהרה
נדרש לחתום על מסמכי המענה שיועברו על ידי המועצה 
ולצרפם להצעה
אישורים ותצהירים
אישור על קיום ביטוחים שבנספח ג'



תצהיר בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,
התשל"ו - 1976-נספח ה'1
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה  -נספח 
ה'2
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – נספח ה'3



הצהרת ניסיון המציע שבנספח ו'



כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום שבנספח ז'



מסמכים לצורך בחינת ההצעה
הצהרת והצעת המציע  -מילוי הטבלה שבנספח ח'



בדיקה איכותית של המציע
פרופיל המציע ומסמכים נלווים



מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

בברכה,
רותם ידלין ,עו"ד
ראשת המועצה האזורית גזר
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נספח ב'

הסכם– שירותי אספקת קווי תקשורת ואינטרנט
שנערך ונחתם במועצה האזורית גזר
ביום _________ לחודש _____________ שנת _________

 ב י ן -המועצה האזורית גזר
בית חשמונאי 99789
טל ;08-9274040 :פקס08-9247115 :
(להלן" :המועצה" ו/או "המזמין")

לבין-_______________
ת.ז___________ .
מרחוב _____________
מ________________
(להלן" :הספק")

הואיל:
והואיל:
והואיל:

והואיל:

__________________
ח.פ______________ .
מרח' ______________
על ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן" :הספק")

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  38 /2019לקבלת שירותי קווי תקשורת ואינטרנט,
כמפורט בהסכם זה (להלן – "השירותים");
והספק הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעת הספק נקבעה כזוכה וזאת בהתאם להחלטת
ועדת המכרזים של המועצה אשר אושרה ע"י ראש המועצה;
והספק הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים ,והינו בעל ידע וניסיון
רבים לביצוע השירותים הנדרשים עבור רשויות מקומיות וכן כשיר ומוסמך על-פי דין ליתן
שירותים למועצה בתחומים אלה;
והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה;

אשר על כן ,הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי
.1.1

המבוא להסכם זה וכלל נספחי הפניה לקבלת הצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה,
לכל צורך וענין ,בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו ,כאילו נכללו בגוף ההסכם ,ומהווים את
הבסיס להתקשרות הצדדים.
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.2

.1.2

להסרת ספק ,מוסכם ,כי הוראות הסכם זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי
הפנייה.

.1.3

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר
מהמסמכים המהווים את ההסכם ,תכריע בה המועצה (כהגדרתו להלן בהסכם זה),
בהתאם לשיקול דעתה ,והחלטתה בעניין זה תהא סופית ומחייבת.

השירותים נשוא ההסכם
.2.1

הסכם זה הינו לאספקת קווי תקשורת ואינטרנט עבור המועצה והכל כמפורט במסמכי
הפנייה ובמפרט הטכני (להלן" -השירותים").

.2.2

השירותים יבוצעו כאמור בהסכם זה ,ובאופן המפורט במפרט הטכני ,נספח ב' .1

.2.3

השירותים יבוצעו בהתאם לדרישות תקניות כלליות המקובלות בתחום ,בהתאם לדרישות
כל דין וההוראות וכן בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני ועל-פי הנהלים
המקובלים במועצה.

.2.4

מוסכם ,ידוע ומוצהר בנוסף ,כי המועצה תהיה רשאית להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע
עבודות ו/או לאספקת שירותים נוספים ,ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
מכל סוג שהוא ,בגין כך.
התחייבויות והצהרות הספק

.3

הספק מצהיר בזאת ,כדלקמן:
3.1

כי נהירים לו כל תנאי ההסכם ,כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע השירותים וכי
אין לו כל מניעה טכנית ,מקצועית ,משפטית או כלכלית לביצוע השירותים ,באופן מעולה.

3.2

כי הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע מוכחים לביצוע השירותים.

3.3

כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם מיומן ,ציוד תקין ,חומרים
ומימון על -מנת לבצע את השירותים בלוח הזמנים שנקבע לכך בהסכם וכי הצהרתו זו
מבוססת על בדיקת כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם.

3.4

כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את השירותים המבוקשים ודרישות המפרט והוא בחן את
כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים ו/או הנובעים מביצוען ,והוא
שוכנע על-יסוד בדיקתו ,כי התמורה נשוא ההסכם מניחה את דעתו ומהווה תמורת נאותה
והוגנת לכל התחייבויותיו .הספק לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהי שמקורה באי
ידיעתו של תנאי או נתון כלשהם הקשורים בביצוע השירותים או הנובעים מביצוען.

.3.1

כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו-
.1976

.3.2

כי במידה והספק הינו תאגיד או כל גוף משפטי שאינו אדם ,הוא מתחייב להמציא למזמין,
להנחת דעתו ,אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו
וסמכויותיהם.

.3.3

כי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז ,לרבות בנושא תשלום שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -

.3.4

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

.3.5

כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.
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.4

.5

.3.6

כי הוא מתחייב להמציא למועצה ,להנחת דעתה של המועצה ,אישורים תקפים כדין בדבר
כשירותו ,רישומו ,קיומו ,מטרותיו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם ,ככל שיידרש.

.3.7

כי ידווח למזמין על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו ,מיד עם היוודע לו על כך .כי בידיו
הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולקיים את כל התחייבויותיו על-פיו וכי
אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם זה ,ומילוי וקיום
כל התחייבויותיו על-פיו.

.3.8

כי הוא יודע שהמועצה רשאית להסתייע בשירותי ספקים אחרים ,לצורך אספקת
השירותים נשוא הסכם זה ,ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה.

.3.9

כי הינו בעל ותק ,ניסיון ומיומנות רבים במתן השירותים נשוא הסכם זה.

.3.10

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

.3.11

כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי המועצה הרלבנטיים לצורך אספקת
השירותים.

התחייבויות כלליות של הספק
הספק מתחייב בזאת ,כדלקמן:
.4.1

למלא אחר התחייבויותיו בהסכם ולבצע באופן מושלם את כל השירותים ,בהתאם
להוראות ההסכם ,המפרט הטכני ,המפקח ,הרשויות והדין.

.4.2

לספק למזמין שירות מקצועי ,תומך ומלווה ,במהלך תקופת ההסכם.

.4.3

להעסיק לצורך ביצוע השירותים צוות עובדים בעל ניסיון מוכח ,מיומן ובעל כישורים
מקצועיים הולמים ,כנדרש במפרט הטכני ובהתאם לצרכים על מנת לספק שירות יעיל
ומקצועי למועצה.

.4.4

כי כל מערכות המידע ,הכלים ,האביזרים ,הציוד והחומרים שישמשו את הספק לביצוע
השירותים הינם באיכות ובטיב מעולים ,הכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל
התחייבויותיו.

.4.5

לבצע את השירותים באופן שלא יפריע שלא לצורך ,לפעילות השוטפת המתבצעת במועצה.

.4.6

להעסיק במערך כוח האדם שיטפל מטעמו בשירותים הנדרשים על ידי המועצה ,צוות
מקצועי באיכות ,בכמות ובמועדים שיאפשרו ביצוע השירותים ,כנדרש במפרט הטכני.

.4.7

כי יהיה אחראי אחריות מלאה לביצוע השירותים נשוא מכרז זה.

.4.8

לספק למועצה את מכלול שירותי קווי התקשורת והאינטרנט הנדרשים ,הכל כמפורט
במפרט הטכני.

המפקח וסמכויותיו

.5.1

המועצה ממנה את מנמ"ר המועצה ו/או את מנהלת הרכש של המועצה או מי מטעמם,
לשמש כמפקח על ביצוע השירותים (להלן -המפקח).

.5.2

הספק מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע ,המסמכים והציוד  -לצורך בדיקתו.
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.6

.5.3

הנחיות מקצועיות של המפקח לספק ,או למי מטעמו ,מחייבות אותו ,אולם הן לא תהוונה
עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לספק.

.5.4

המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בביצוע השירותים  -לפי שיקול דעתו המקצועי,
והספק מתחייב לפעול בהתאם לכך.

.5.5

הספק ידווח בכתב למפקח על כל פגם בביצוע השירותים ,מיד עם היוודע לו עליו.

.5.6

למפקח סמכות להורות על ביצוע שירותים שונים על-ידי הספק בהתאם לתנאי המכרז ו/או
על תיקון שירותים שנעשו וכן על כל פעולה הנחוצה לביצוע השירותים בהתאם הסכם,
לרבות החלפת או סילוק ציוד מאתר העבודות ,ביצוע מחדש של שירותים שלא בוצעו כראוי
וכן החלפת עובד/ים ו/או בעל/י תפקיד ,שלדעת המפקח ,אינם כשירים/ראויים לבצע את
השירותים.

.5.7

אף-על-פי-כן ,למפקח אין סמכות להורות על ביצוע שירותים הכרוכים בתשלום נוסף,
לרבות שירותים נוספים/חדשים שאינן מוסדרים בהסכם ,אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב
לכך מראש המועצה ומגזבר המועצה .לא ישולם לספק כל תשלום נוסף בגין עבודה
נוספת/חדשה שהספק ביצע ללא קבלת אישור בכתב זה.

.5.8

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ,אלא אמצעי להבטיח ,כי הספק יקיים את
ההסכם ,ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע
התחייבויותיו.

.5.9

לא קיים הספק הוראה של המפקח ,יהיה רשאי המזמין להעסיק אנשים אחרים ולשלם
להם בעד ביצוע אותה הוראה וכל ההוצאות בגין כך תחולנה על הספק  -וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד העומד למזמין על-פי הוראות ההסכם והדין.

שירות
הספק מתחייב לבצע את השירותים כמפורט במפרט הטכני .מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני
ובנוסף לאמור במפרט הטכני ,מובהר ומוסכם בזאת ,כדלקמן -
.6.1

הספק ימנה מנהל תיק לקוח מטעמו לטיפול בכל הנדרש מול המועצה ,אשר יעמוד בקשר
רציף מול המועצה לשם טיפול בנושאים הקשורים לקיום מחויבות הספק ע"פ הסכם זה.
נייד:
טלפון
___________________,
לקוח
תיק
מנהל
שם
_____________________ ,כתובת דוא"ל  _________________:תפקיד אצל הספק
_____________________.

.6.2

ככל שיסופק ע"י הספק ציוד  /תוכנות כלשהן ,הספק יהא אחראי לטיבו של כל אחד מרכיבי
הציוד והתוכנות שיסופקו על-ידו  -וזאת לכל תקופת ההתקשרות לכל הפחות.

.6.3

בתקופת ההסכם יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה ,בהתאמה ,של כל פגם או קלקול
או חלק פגום ,במערכות נשוא ההסכם.

.6.4

בתקופת ההסכם יהא הספק אחראי להמציא פתרונות מספקים ברמת איתור תקלות ,וכן
כל אמצעי הנדרש לטובת התפעול השוטף ,לרבות התקנת תוכנות ,בדיקות איכות והדרכה
 עד למצב עבודה  -וייתן את השירותים כאמור באתר המועצה ,כולל ברמת הרכיב הבודד(לרבות ציוד היקפי) ובהתאם לדרישות המפקח.

.6.5

הספק מתחייב לטפל ו/או לבצע את השירותים ולטפל בכל תקלה ,לא יאוחר מהמועדים
המוגדרים במפרט הטכני.
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.6.6

הספק מתחייב לנקוט בכל הפעולות והאמצעים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת
המערכות על כלל מרכיביה ,באופן תקין ,יעיל ,על-פי נתוני היצרן ולשביעות רצונה של
המועצה.

.6.7

הספק יגיש למועצה דו"חות חודשיים בהתאם לדרישת המועצה  -בהם יפרט את חתך
הפעולות שבוצעו עבור המועצה ,מגוון התקלות ,כולל דו"חות מפורטים לגבי מופעי
התקלות ,אופן הטיפול בהן ולוח זמנים לסיום הטיפול  -וזאת בתוך  7ימים מיום דרישתה
של המועצה.

.6.8

הספק יספק מוקד שירות ותחזוקה פעיל ,המספק שירותים זמינים ,לפחות במשך כל
תקופת ההסכם ,שבמסגרתו יינתנו ,בין השאר ,השירותים הבאים:
 .6.8.1קשר טלפוני זמין לצורך הפעלת מרכיבי השירותים ברציפות ותחזוקה מונעת,
מעקב אחר תקלות ופתרון בעיות שתתעוררנה בביצוע השירותים.
 .6.8.2מוקד השרות יעבוד בימים א'-ה' בין השעות .08:00 - 17:00
 .6.8.3הספק מתחייב להצטייד בכל הכלים ,המכשירים ,התיעוד וכל מה שיידרש ,לשם
אספקת השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות הפעלת מוקד השירות כאמור.
 .6.8.4מובהר בזאת כי במוקד השירות תהיה מערכת ממוחשבת של ניהול קריאות
וטיפול.

.7

.8

תמורה
.7.1

בתמורה בגין אספקת השירותים ומילוי מלא ומושלם של כלל התחייבויות הספק ,תשלם
המועצה לספק כמפורט בהצעת המציע.

.7.2

הספק יעביר למועצה חשבונית מס ,אליה יצורף הדיווח החודשי שיכלול את הנתונים
הרלוונטיים.

.7.3

התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף  +עד  45יום ,בהמחאה לפקודת הספק או
בהעברה בנקאית.

.7.4

מובהר בזאת ,כי התמורה החודשית לא תעודכן בכל תקופת ההסכם ,למעט שינויי מדד
וזאת החל מהשנה השנייה להסכם בלבד.

.7.5

לכל תשלום שיש לשלם לספק לפי הסכם זה יתווסף מע"מ בשיעור ,שיהא בתוקף בעת
התשלום .כל תשלום ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

.7.6

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל
הוצאות ועלויות הספק  -בין הישירות ובין העקיפות  -ולביצוע מלוא התחייבויותיו של
הספק על-פי הסכם זה ,וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.

העדר יחסי עובד מעביד
.8.1

ביחסיו עם המועצה מהווה הספק קבלן עצמאי.

.8.2

הספק מצהיר בזה כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הספק ו/או עובד
מעובדיו ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין המועצה ו/או מי מטעמה,
יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע
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התחייבויותיו נשוא הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה
יחסי עובד מעביד ,מכל מן וסוג שהוא.

.9

.8.3

כל התשלומים המגיעים לעובדי הספק ולמי מטעמו (לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור,
שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות
נסיעה לעבודה וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר) ,כל המיסים וההיטלים החלים על המעביד
בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק ע"פ הסכם זה
יחולו על הספק וישולמו על ידו במלואם ובמועדם ,והמועצה לא תהא אחראית לכך בכל אופן
או צורה.

.8.4

למען הסר ספק ,הספק מצהיר בזאת ,כי אין למועצה /או למפקח ו/או למי מטעמו כל חבות
ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם.

.8.5

הספק מצהיר ומאשר כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א
כהגדרתו בחוק וכי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-
פי הסכם זה.

.8.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,הספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תביעה שתופנה
כנגד המועצה על-פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק ו/או הוצאה
שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתביעה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה
כלפי המועצה ו/או מי מטעם המועצה על-ידי הספק ו/או על-ידי עובד של הספק ו/או על-ידי
צד ג' אחר כלשהו ו/או עזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר כלשהו ,הקשור איתם.

.8.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר הספק ,כי ברור לו ומוסכם עליו ,כי ההתקשרות עמו
(והתמורה המוסכמת במסגרתה) מתבססת ,בין השאר ,על הצהרותיו ,לרבות התחייבויותיו
בפרק זה להסכם ,המצג שיצר כלפי המועצה והנחתה של המועצה ,כי בינו ובין המועצה אין
ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד וכי הוראות חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א
אינן חלות על התקשרות זאת.

.8.8

הוראות פרק זה דלעיל מהוות תנאים עיקריים בהסכם זה.

אחריות וביטוח
.9.1

הספק יהיה אחראי לפי כל דין לכל נזק שייגרם למזמין ,או למי מטעמו ,לגופים נלווים ,או
לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק,
הנובעים ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע השירותים או בקשר אליהן ,בין אם נגרם על-ידי
הספק או על-ידי מי מטעמו.

.9.2

הספק יהיה חייב לפצות את המועצה על כל נזק כאמור שייגרם ,באם יגרם ,למועצה
בעקבות פגיעה או נזק כאמור ,והוא מתחייב לשפות את המועצה ,מיד עם דרישתו
הראשונה לעשות כן ,במלוא הסכום ששילמה המועצה או עלול לשלם בקשר לפגיעה ,אובדן
או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמועצה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה
בגין פגיעה ,אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה על-פי הסכם זה ו/או
על-פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

.9.3

הספק ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם לו כאמור ,מיד עם דרישתו של המזמין לכך -
וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על-פי ההסכם והדין.

.9.4

הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והספק ,ביחד או לחוד ,הרי שהספק לא יהיה
רשאי להסדיר או להתפשר  -ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.
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.11

.9.5

כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הספק בעניין זה יוטלו על הספק והספק
מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בעניין זה .כמו-כן ,הספק מתחייב לשאת
בכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.

.9.6

מבלי לגרוע מאחריות/התחייבויות הספק על-פי ההסכם ועל-פי דין ,הספק מתחייב לבצע,
על-חשבונו ,את כל הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" (נספח ג') .בקשר
לביטוח אחריות מקצועית ,מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק פוליסה משך  3שנים מתום
ההתקשרות עם המועצה.

.9.7

לא יאוחר מיום חתימת ההסכם ,מתחייב הספק להמציא לידי המזמין אישור בדבר עריכת
הביטוח כאמור (בנוסח נספח ג') ,כשהוא מלא וחתום.
מסירת נספח ד המאושר והחתום מהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לספק.

.9.8

הספק מתחייב להמציא למזמין אישור ביטוח חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל
אישור ו/או כל פוליסה נדרשת  -לפי המוקדם ,כל עוד ההסכם תקף.
מסירת אישור הביטוח התקף כאמור מהווה תנאי לתשלום התמורה.

 .9.9הביטוחים הנ"ל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ,כדי
לכסות את אחריותו בהתאם להסכם או בהתאם להוראות כל דין.
תקופת ההסכם
.10.1

הסכם זה הינו לתקופה של שנתיים ממועד חתימתו ,קרי מיום _____________ ועד ליום
______________________.

.10.2

המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה לעד 3
תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת ובלבד שתימסר על כך הודעה בכתב של 30
ימים מראש לספק .

.10.3

הוארכה תקופת הסכם זה – יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.

.10.4

על-אף האמור ,מוסכם במפורש על-ידי הצדדים ,כי המועצה רשאית להפסיק את מתן
השירותים בהתראה בכתב מראש של  30ימים מראש ,ולספק לא תהיה כל טענה או דרישה
בגין כך.

.10.5

מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר בזאת כי אין בחתימת הסכם זה כדי להוות התחייבות
לבלעדיות כלשהי .המועצה תהיה רשאית בכל עת לקבל את השירותים נשוא הסכם זה מכל
גורם והיא לא מתחייבת לבצע את השירותים נשוא ההסכם בהיקף כלשהו מול הספק ו/או
בכלל.

ביטול הסכם והפרת הסכם
.11.1

למועצה תהא שמורה הזכות לבטל את ההסכם מידית בהתרחשות אירוע מהאירועים
הבאים:
 .11.1.1במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך
משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה
על בסיס מידע מוטעה.
 .11.1.2הותלה רישיונו של הספק לביצוע השירותים.
 .11.1.3הוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד הספק שלא בוטל בתוך  14ימים.
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 .11.1.4נגד הספק ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום ,או
שהם הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה
שיש עמה קלון.
 .11.1.5הוכח למועצה כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם בנסיבות כספיות,
טכניות ,אדמיניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת.
 .11.1.6המנהל התרה בספק כי הוא מפר את ההסכם והספק לא תקן הפרה זאת תוך שבעה ימים.
.11.2

מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל ,כעילות ביטול ההסכם  -אינם בבחינת רשימה סגורה
וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל
זה לבטל ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.

.11.3

כמו כן ,מובהר בזאת ,כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של המועצה בכדי להתנות
ולמנוע מהמועצה כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח
כל דין.

.11.4

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  2,3,4,6,9,11הינם מעיקרי
ההסכם וכי הפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

.11.5

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית ,תהא הרשות רשאית לבטל את ההסכם ולקבל מהספק
את כל הסכומים ששולמו לו ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ריבית הפיגורים
החודשית המקסימאלית ,המפורסמת על-ידי החשב הכלכלי במשרד האוצר ,שתחושב מיום
הפרת ההסכם ועד ליום התשלום בפועל ,ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך מראש והספק
לא תיקן את ההפרה תוך  7ימים מיום הפניה אליו.

.11.6

הסתייעה המועצה בשירותי ספק אחר לצורך אספקת השירותים ו/או התקנת הציוד ,עקב
הפרה יסודית כאמור של הספק ,יחויב הספק בתשלום כלל ההוצאות שהוציאה המועצה
לצורך השלמת ביצוע השירותים כאמור.

.11.7

המועצה תהא רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של קנס ו/או פיצוי
ו/או כל סכום אחר המגיע לה בהתאם להסכם זה כאמור  -וזאת ללא צורך במתן הודעה
מראש על כך לספק.
קיזוזים ו/או ניכויים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם
להסכם זה.

.11.8

אין בשימוש של המועצה בזכויותיה ,בהתאם להסכם זה ,משום ביטול ההסכם על-ידה
והספק ימשיך ויחויב בהתאם להוראות ההסכם ,עד שיקבל הודעה בכתב מאת המועצה בדבר
ביטול ההסכם.

.11.9

ספרי המועצה ישמשו ראיה מכרעת ,בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.

.11.10

על אף האמור לעיל מוסכם ,כי איחור בתשלום לספק ,אשר לא יעלה על  14ימים לא יהווה
הפרה של ההסכם והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור.

.11.11

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד המועצה
כי היא מתחרה בו או כי הפרה התחייבות כל שהיא כלפיו על פי הסכם זה.
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.12

.13

ערבות ביצוע
.12.1

בתוך  14יום מיום שהודיעה לו המועצה על זכייתו במכרז ,ימציא נותן השירות למועצה
ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ,צמודה לעליית המדד (ולעלייתו בלבד) ,החל
מהמדד הבסיסי (שהינו מדד חודש ______) ,לפקודת המועצה ,בסך  30,000ש"ח (להלן:
"ערבות הביצוע") ,בנוסח המצורף כנפח ד'  2להסכם זה.

.12.2

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה משך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לרבות ,למניעת
ספק ,תקופת הארכה ,אם וככל שהמועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה (או
חלק מהן) להארכת תקופת ההתקשרות ,כאמור לעיל) ,ועד לתום ( 90תשעים) ימים לאחר
תום תקופת ההתקשרות כאמור (להלן" :מועד תוקף הערבות").

.12.3

נותן השירות מתחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע ,מעת לעת וככל שיידרש,
ובכלל זה בכל מקרה שבו המועצה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה (או חלק מהן)
להארכת תקופת ההתקשרות ,כאמור לעיל ,כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום מועד
תוקף הערבות ,ולמסור למועצה כתב הארכה לתוקפה של הערבות הבנקאית ,חתום במקור
על ידי הבנק מוציא הערבות ,עד ולא יאוחר מ( 14-ארבעה עשר) ימים לפני פקיעת תוקפה
של ערבות הביצוע כאמור .נותן השירות יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת תוקפה של
ערבות הביצוע כאמור.

.12.4

המועצה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ולחלטה ,כולה או חלקה )1( :בכל מקרה
שבו נותן השירות הפר תנאי מתנאי הסכם זה; ( )2בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע
לא הוארך על ידי נותן השירות כנדרש ,כאמור בסעיף  11.3לעיל; וכן ( )3בכל מקרה שבו
נותן השירות לא השלים את סכום הערבות הבנקאית כנדרש ,כאמור להלן.

.12.5

ערבות הביצוע תהא ניתנת לחילוט על ידי הצגתה לבנק מוציא הערבות ,מבלי שהמועצה
תצטרך להציג לבנק האמור כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט ,ומבלי
שהמועצה תצטרך לנמק את דרישת החילוט .המועצה תהא רשאית לממש את ערבות
הב יצוע ,מעת לעת ,על כל סכום שיקבע על ידיה מתוך סכום ערבות הביצוע ,ולפיכך ,בכל
מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות הביצוע במלוא
תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.

.12.6

בכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע ,ישלים נותן השירות את סכום ערבות הביצוע
לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור ,וזאת בתוך ( 7שבעה) ימים מיום החילוט.

.12.7

למניעת ספק ,אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה ,כאמור לעיל ,כדי לפגוע בזכויות
ובסעדים המוקנים למועצה על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל
דין.

הגבלת המחאת זכויות וחובות
.13.1

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו או מחויבותיו מכוח ההסכם או חלק מהן ,לאחר או
לאחרים אלא באישור בכתב כאמור מהמנהל.

.13.2

לעניין סעיף זה המחאה ,לרבות העברת  25%או יותר מהן מניות ספק מידי מי שהחזיק בהן
במועד כתיבת ההסכם לאחר או לאחרים.
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.14

.13.3

המחה הספק את זכויותיו או חובותיו עפ"י ההסכם או מקצן ,או מסר את ביצוע העבודה
לאחר ,כולה או מקצתה ,יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על
אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם
הנימחה.

.13.4

המועצה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח ההסכם בלא צורך בהסכמת
הספק.

המועצה כמפעל חיוני
הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף ,ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל
למתן שירותים קיומיים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד
המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים -
 .14.1הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-
 .14.2הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א-
.1951
 .14.3הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח
חדש) ,תשל"א.1971-
 .14.4הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
אזי ,ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה.

.15

.16

.17

שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
.15.1

הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך ,אחרי ועקב
תקופת השירותים (להלן  -המידע הסודי) ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.

.15.2

הספק מצהיר כי אין בהסכם זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק
בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי אין כל מניעה להתקשר עם המועצה בהסכם זה.

.15.3

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים
לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

.15.4

האמור בפרק זה להסכם יחול על הספק וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו והספק
מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעסוקים מטעמו בביצוע השירותים.

ויתור  -מניעות  -השתק
.16.1

כל הנחה ,שינוי ,ביטול ותוספת ,ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של
הסכם זה ,לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש ,בכתב ,במפורש ונחתמו כדין על-
ידי הצדדים.

.16.2

הצדדים להסכם לא יהיו קשורים בכל הצהרה ,מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' ,שאינם
נכללים במפורש בהסכם זה.

.16.3

לא תישמע כל טענה בעל-פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בהסכם זה.

.16.4

הסכמה כלשהי מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים ,לא
תהווה תקדים כלשהו ,ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל מקרה בו
לא השתמשה המועצה בזכויות המסורות לו על-פי הסכם זה.

תחולת חוק החוזים
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על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א .1970 -
.18

כתובות הצדדים
כל הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו בקשר להסכם ,תישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רשום
או תימסר ביד ותיחשב כנמסרת תוך  3ימי עסקים מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד ובדואר
אלקטרוני – עם קבלת אישור מסירה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________
הספק

___________________
המועצה

אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד
אני הח"מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של הספק ,וחתימתם,
בצירוף חותמת הספק ,מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.
____________ ,עו"ד
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נספח ב' 1
מפרט טכני
כללי
 .1המועצה האזורית גזר (להלן" :המועצה") ,מבקשת בזאת לקבל הצעות למתן שירותי מחשוב למועצה
לרבות אחריות כוללת על כל משאבי המחשוב והתקשוב וכן תחזוקה עבור מערכת מחשוב קיימת לטובת
ניהול ,אחסון והפעלת כלל המידע הארגוני על שרתים חדשים שיופעלו בתצורת וירטואליזציה מבוססת
 . VMwareתחזוקה של מערך המחשוב והתקשורת הארגוניים ברמה חודשית וכן סיוע למשתמשי
ועובדי המועצה ,טיפול בתקלות סיסטם ,תקשורת וחומרה וניהול מערכי המחשוב ואבטחת המידע.
 .2השירותים כוללים לכלל משתמשי המועצה לרבות אתרים מרוחקים ,מוסדות התרבות ,החינוך (בתי
ספר וגני ילדים) וכן של כל גופי הסמך של המועצה לרבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
 .3משתמשים
 .3.1המשתמשים הנם עובדי המועצה ,קבלני משנה וספקי שירותים וכן ספקי תוכנה צד ג' בתחום
המחשוב ,התקשורת ,תשתיות פאסיביות וכיו"ב.
 .3.2מנהל הפרויקט מטעם המועצה – יועץ המחשוב והתקשורת במועצה ,ויועצים ככל שימנה מטעמו.
 .4יעדים ומטרות
 .4.1עבודה שוטפת רציפה וללא תקלות ברמת שירות ומקצועיות הגבוהה ביותר ,של כלל תקשורת
האינטרנט וחיבור כלל המועצה לשירותי האינטרנט אשר תשיג את היעדים הבאים:
א.

יציבות מערכת המחשוב והפעלתה

ב.

הפעלה תקינה ורציפה ללא השבתות ,תקלות או האטות.

ג.

השגת רמת שביעות רצון משתמשי המועצה מפעולת מערכות התקשורת בשיעור של מעל 95%
שביעות רצון.

ד.

הפעלת שירותי סינון תוכן והגנת סייבר על מערכות המחשוב ועל מערכות המידע מפני
חדירות ,פריצות ,ניסיונות ביצוע נזקים ,גישה למידע שאינו מורשה ,פגיעה או שינוי למטרת
נזק תדמיתי לארגון ,לעובד או לבעל תפקיד וכיו"ב.

ה.

ניטור פעילות גורמים חיצוניים וניסיונות השתלטות או שיבוש מידע או מחיקתו או הפרעה
כלשהי למועצה או לפעילות הסדירה של מערכות המחשוב.

ו.

יישום מדיניות אבטחת מידע הנדרשת מארגונים כדוגמת הלקוח.

ז.

אחסון שרתים ומערכות בענן והפעלתם על מערך שרתים יציב ואמין לאורך שנים.

ח.

שיפור יכולת הארגון בביצוע משימותיו.

ט.

שיפור יכולת הבקרה והמעקב אחר פעילות במערכות המחשוב ,קבצים ומידע ארגוני.

י.

מתן שירותי גיבוי חיצוניים – לחלק ממערכות המידע והשרתים של המועצה.
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 .5מצב קיים
 .5.1הפונקציות הפועלות ממשרדי המועצה
המועצה מספקת שירותים מוניציפאליים :גבייה ,רווחה ,חינוך ,קליטה ,ביטחון ,שירותי
פסיכולוגי ,עו"ס ,תרבות ,שכר ,שפ"ח ,הנדסה וועדה מקומית לתכנון ובנייה ,אחזקה ,הנח"ש,
גזברות והנהלת המועצה ( 14מחלקות) – ניתן לראות פירוט המחלקות ותפקידיהן באתר המועצה
. www.gezer.region.muni.il
פונקציה

תיאור

הנהלה

ראש המועצה ,מנכ"ל ,גזבר ומזכירות

גזברות וכספים

טיפול בהכנסות ,רישום אוכלוסין ,ספקים והנהלת חשבונות

הנדסה וועדה מקומית

תכנון ופיקוח על פרויקטים בתחום התשתיות והפיתוח וכן מתו
שירותים סטטוטוריים וועדה מקומית לתכנון ובנייה.

גביה

מתן שירותי גביה ושירות לקוחות לתושבי המועצה

חינוך

גני ילדים ומוסדות חינוך (אדמיניסטרציה וסייעות) ,ספריה,
שירות פסיכולוגי ,בתי ספר ומוסדות חינוך נוספים וכן מרכזים רב
תחומיים לטיפול בילד (מישכל).

שפ"ח

שירות פסיכולוגי חינוכי

תרבות (תנ"ס)

מחלקת תרבות לרבות אתרי מופעים כגון אודיטוריומים
ביישובים ,מרכזים קהילתיים וכיו"ב.

רווחה

עו"ס ופקידי סיוע ורווחה

בטחון

קב"ט ושיטור קהילתי לרבות אתרים מאוישים של מג"ב

אחזקה

אחזקת תשתיות ומוסדות לרבות אתרים לא מאוישים – מתקני
ביוב ומחסנים.

איכות סביבה

אחריות על איכות הסביבה

תברואה

אחריות על פינוי אשפה

בתי ספר

באחריות המועצה מוסדות החינוך יסודי ועל יסודי  6 -בתי ספר.

גני ילדים

באחריות המועצה כ 70 -גני ילדים

מובהר בזאת כי למען הגילוי הנאות יפורט להלן הציוד המותקן כיום במועצה אך המועצה תהיה
רשאית לשנות את הציוד ואת כל המערכות על פי שיקול דעתה הבלעדי ולספק שייבחר לא תהיה
טענה או פנייה לשנות את תחולת העבודה והתשלום בגינה .כמו כן ,מובהר כי יתכן שחלק מהפירוט
אינו עדכני ובאחריות הספק לערוך אינוונטר מעודכן.
מובהר בזאת כי כל שינוי במצבת כ"א ו/או מצבת משתמשי מחשוב ו/או מצבת המחשבים ו/או כל
הגדלה ו/או הרחבה של כמויות המשתמשים בשל הקמת מוסדות/שלוחות/יחידות נוספות מצד
המועצה ואמצעי הקצה לא תהווה עילה להגדלה בעלויות השירותים הנדרשות מהמועצה ו/או
עילה להקטנת היקף אחריותו של הקבלן מהדרישות ומהיקף האחריות הנדרש והמפורט במכרז.
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 .5.2פירוט מערכת המחשוב של המועצה
א 5 .שרתים פיזיים ו 12-שרתים וירטואליים.
ב .מערכת  FWב 3 -אתרי המועצה ( ראשי ו 2-משניים)
ג .מערכת טלפוניה המונה כ 150 -שלוחות  / IPאנלוגי  /דיגיטלי כולל מוקד  IPOCCשל AVAYA
למדידת מח' גביה.
ד .מערכות גיבוי מקומית וענן.
ה .כ  200 -משתמשים  /תיבות דוא"ל  /מחשבים
ו .כ 110 -אתרי משנה ( גנים ,בתי ספר ,רווחה ,משכ"ל ,ספריה ,ועדה לתכנון)
ז .כ 120 -מנויים סלולריים
 .5.3מתגי תקשורת במועצה
מתגי התקשורת ממוקמים בארונות תקשורת .המתגים הינם מתוצרת סיסקו ו HP -ונמצאים
באחריות קבלן המחשוב הקיים.
 .5.4אתרי מחשוב נוספים במועצה
 70אתרי גני הילדים המקבלים שרות וטיפול בתשתיות כבילה ,אינטרנט ומחשב בכל גן.
 28אתרי שאיבה שבהן מותקנות מצלמות בתקשורת סלולארית.
אתר בית העלמין שם מותקנות מצלמות .IP
בתי ספר במועצה:
.1

שלהבת בנות.

.2

שלהבת בנים.

.3

תיכון איתן.

.4

בית הספר היסודי גוונים.

.5

בית הספר היסודי חדש.

.6

שדות איילון  +הרצוג.

.7

בית ספר שחקים.

 .5.5מפרט הדרישות
קווים סימטריים
א .נדרש פס רחב סימטרי ראשי המשמש לקישור בין רשת המועצה ו/או רשת של מוסד חינוכי לבין
רשת האינטרנט העולמית.
ב .השירות נדרש בשלב ראשון בבניין המועצה בבית חשמונאי בקצב של .100 Mbps
ג .לכל חיבור קו סימטרי תוקצה כתובת  IPסטטית קבועה פנימית בתוך רשת  VRFשתוקם על ידי
הספק לטובת המועצה.
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ד .המועצה רשאית להוסיף קווים נוספים וחיבור אתרים נוספים של המועצה לרשת האינטרנט
בקצבים סימטריים אחרים  ,זאת באותו אופן המתואר בסעיף זה.
ה .המועצה רשאית לעבור לקצב  /רוחב סרט גבוה יותר על פי מחירון המכרז וזאת ללא תשלום
קנסות או דמי ביטול או רכיבים אחרים מעבר לעלות המופיעה במחירון המכרז.
ו .החיבור יתבצע בתצורת  P2Pבין אתר המועצה לספק ה  ISPבתשתית של הספק או המושכרת
על ידי הספק במסגרת הסכמים בין ספקי תשתיות התקשורת בישראל.
ז .הספק יפעיל שירותי ניטור לקו התקשורת – עומסים על הקו ובעיות חיבוריות כך שהתקלות יזוהו
תוך ועד  5דקות מרגע התרחשותן .הספק יעמוד ביעדי השרות לפתרון תקלות תוך ועד  2ש"ע
מזיהוי תקלה או קריאה טלפונית במרכז השירות (המוקדם מביניהם).
ח .הספק יפעיל שירותי ניטור אנומליות ,שירותי  FWעל פי דרישה מפורשת מהמזמין והתשלום
יהיה על פי המחירון המופיע במכרז.
קווים א-סימטריים
נדרש לחבר אתרי משנה (כגון :מועדוניות ,גני ילדים ואתרים חיצוניים) לרשת האינטרנט.
החיבור של כלל הקווים יהיה בתצורת  VRFלמתגי התקשורת של הספק.
א .נדרש פס רחב א-סימטרי ראשי המשמש לקישור בין רשת המועצה ו/או רשת של מוסד חינוכי
לבין רשת האינטרנט העולמית.
ב .לכל חיבור קו א-סימטרי תוקצה כתובת  IPסטטית קבועה פנימית בתוך רשת  VRFשתוקם על
ידי הספק לטובת המועצה.
ג .המועצה רשאית להוסיף קווים נוספים וחיבור אתרים נוספים של המועצה לרשת האינטרנט
בקצבים א-סימטריים שונים  ,זאת באותו אופן המתואר בסעיף זה.
ד .המועצה רשאית לשנות לקצב  /רוחב סרט גבוה יותר על פי מחירון המכרז וזאת ללא תשלום
קנסות או דמי ביטול או רכיבים אחרים מעבר לעלות המופיעה במחירון המכרז.
ה .החיבור יתבצע בתצורת  P2Pבין אתר המועצה לספק ה  ISPבתשתית של הספק או המושכרת
על ידי הספק במסגרת הסכמים בין ספקי תשתיות התקשורת בישראל.
ו .הספק יפעיל שירותי ניטור לקו התקשורת – עומסים על הקו ובעיות חיבוריות כך שהתקלות יזוהו
תוך ועד  5דקות מרגע התרחשותן .הספק יעמוד ביעדי השרות לפתרון תקלות תוך ועד  2ש"ע
מזיהוי תקלה או קריאה טלפונית במרכז השירות (המוקדם מביניהם).
ז .הספק יפעיל שירותי ניטור אנומליות ,שירותי  FWעל פי דרישה מפורשת מהמזמין והתשלום
יהיה על פי המחירון המופיע במכרז.
 .5.6רוחב פס נדרש לחיבור לאינטרנט
רוחב פס מינימלי נדרש עבור כלל אתרי המועצה הינו במהירות שלא תפחת מקצב הורדה של 300
 Mbpsסימטרי וקצב העלאה של .Mbps 100

נספח ג'
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אישור על קיום ביטוחים
לכבוד:
מועצה אזורית גזר
בית חשמונאי 9979809
(להלן "המזמין")
הנדון :אישור על קיום ביטוחים
של ………………………………………(להלן הקבלן)
אנו החת"מ …………… .........חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:
אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות ביטוח בקשר בין היתר למתן שירותי קווי תקשורת ואינטרנט עבור
מועצה אזורית גזר
 .1תקופת הביטוח
מתאריך ………… .......עד תאריך ……………......
 .2שם המבוטח
הקבלן ו/או המזמין בגין אחריות המזמין למעשיו ומחדליו של הקבלן
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי לרבות המזמין ועובדיו,
או כל צד שלישי אחר ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי הקבלן בפרויקט זה כאשר גבול האחריות הינו
 ₪ 1,000,000לאירוע ולתקופה.
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.
המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .4ביטוח חבות מעבידים
ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הקבלן ו /או מי מטעמו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות קבלני
משנה ועובדיהם ,בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.
ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער ,עובדים זרים ,ביצוע עבודות בגובה ,עומק ,חפירות וכד'.
גבול האחריות בפוליסה הינו  ₪ 6,500,000לתובע ו ₪ 20,000,000 -לאירוע ,ולכל שנת ביטוח אחת.
הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין במקרה ויחשב כמעבידו של עובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה
בביצוע העבודות נשוא פרויקט זה.
 .5ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר
 5.1ביטוח זה הינו לפי יום התביעה.
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 5.2ביטוח אחריות מקצועית יכסה את אחריות הקבלן כלפי צדדים שלישים על פי כל דין בגין נזק
עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של הקבלן או מי מטעמו,
הנובעים ממתן שירותים מקצועיים .גבול האחריות בפוליסה הינו  500,000ש"ח למקרה
ולתקופה .המזמין ו/או כל הפועלים מטעמם ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף
לסעיף אחריות צולבת.
תאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו ………..
כמו-כן ,הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת  6חדשים
 5.3בביטוח חבות המוצר בגבול אחריות ע"ס  500,000ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח ,בשל
חבות הקבלן על -פי דין הנובעת מביצוע העבודות ע"י הקבלן ו/או מי מטעמה .הביטוח מורחב
לשפות את המזמין ו/או מי מטעמה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בגין העבודות
ו/או השירותים .,כמו-כן ,הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת  6חדשים ,החל מתום תקופת
הפוליסה וכן מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד מסירת העבודות.
 .6הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל
א .ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המזמין.
ב .הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין ,ולא
תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ג .מו"מ בזה כי ביטוחי הקבלן כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו ,לא ישונו לרעה,
ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין לפחות  30יום מראש.
ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם
הקבלן 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 אחריות מקצועית מס'
פוליסת חבות המוצר מס'

…………….
…………….
…………….
.................

נספח ד' 1
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נוסח ערבות הצעה
לכבוד,
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.

בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :
הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________

.19

על-פי בקשת ______________ (להלן  -המבקשים) בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז
מסגרת פומבי מס'  – 38 /2019לאספקת קווי תקשורת ואינטרנט  -אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק
כל סכום עד לסך של  15,000ש"ח.

.20

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,מיד ולא יאוחר מתוך  7ימים ממועד דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,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.

.21

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.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום  22/03/20ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  22/03/20לא תענה.
לאחר יום  22/03/20ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ד' 2
נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.

בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
 .1על-פי בקשת _______________________ (להלן" :המבקשים") בנוגע לקיום התחייבויות
המבקשים בהתאם להסכם לאספקת קווי תקשורת ואינטרנט עבור המועצה  -אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  30,000₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל
למדד המפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה").
.2אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
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.
 .3אתם 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.
.4במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
.5הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו
(להלן" :המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______________/
שפורסם ביום ______ ,היינו _____ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי הצמדה
סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
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:
.1

אני משמש כ _________________________ -אצל המציע _________________________
(להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה במכרז פומבי מס' .38/2019

.2

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

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -
.4

מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש
לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:
 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה;
( .5סמן  Xבמשבצת המתאימה):


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



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

( .6במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):


המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.



המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

( .7במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח 1998 -ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
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 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .8המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

_________
חתימה

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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נספח ה'2
הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית גזר (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי
במכרז מספר  38 /2019שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע
כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו ,לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג,
הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.

.2.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה
בו.

.2.3

סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל הסכם או עסק שנעשה עם
המועצה למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או
בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט להסכם בדבר קבלת שירות מהשירותים
שהמועצה מספקת״.

.3

.4

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

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

.3.2

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

.3.3

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

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי
הצהרה לא נכונה.
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.5

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

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים,
רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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נספח ה'3

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________
(שם המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מס'  –38/2019שפורסם ע"י מועצה אזורית
גזר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או
אדם הקשורים עימם.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד
מועד הגשת ההצעות.
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________
אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על
תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________

______________

_________________

שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימה
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נספח ו'
הצהרת ניסיון המציע
אני החתום מטה ____________ (שם ומשפחה) נציגה המוסמך של חברת _____________ ,מספר
התאגדות ____________ (להלן" :החברה") לאחר שעיינתי בהוראות המכרז על נספחיו ,לרבות ההסכם
ונספחיו ,הנני מצהיר ומאשר כי נכון למועד הגשת ההצעות למכרז:
א .החברה מחזיקה ברישיון למתן שירותי גישה לאינטרנט ( )ISPמאת משרד התקשורת ,בתוקף
לשנים  2019ו ,2020-העתק הרישיון מצורף להצעתי.
ב .החברה סיפקה שרותי פס רחב לגלישה באינטרנט לארגונים עסקיים ו/או ציבוריים בארץ ,בשנת
 ,2019בהיקף של לפחות  50,000מנויים.
להלן שמות הגופים העסקיים/ציבוריים כנדרש בתנאי הסף:
שם
הלקוח

פרטי איש קשר
(שם ומשפחה ומס' נייד)

כמות מנויים

שנת התחלת שנת
שירות
שירות

גמר הערות

ג .החברה בעלת  2או יותר מרכזי גישה ראשיים עצמאיים (במבנים שונים) לאינטרנט וללא תלות בין
המרכזים .החברה תאפשר חיבור מקבילי ונפרד מ 2-מרכזי הגישה הראשיים שלה ,אל אתרי
המועצה .כל מרכז גישה ראשי לאינטרנט של החברה הינו חלק משדרת האינטרנט של החברה.
המיקום הגיאוגרפי המדויק של  2מרכזי הגישה והמרחק האווירי ביניהם הינו –
המיקום הגיאוגרפי של מרכז גישה ._____________________________________ - 1
המיקום הגיאוגרפי של מרכז גישה ._____________________________________ - 2
המרחק האווירי ביניהם ._________________________________________ -
ד .החברה בעלת גישה לרשת האינטרנט הבינלאומית ברוחב פס של לפחות  .1Gbpsבנוסף ,הגישה
לרשת האינטרנט הבינלאומית נעשית לפחות באמצעות  2תשתיות נפרדות ובלתי תלויות.
סוגי הקווים ,ספק תשתיות התמסורת של כל קו ,היעד אליו מתחבר כל קו ורוחב סרט לכל קו -
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
ה .אני נותן את הסכמת המציע לכך שהמועצה תפנה ללקוחות אלו לשם קבלת חוות דעתם אודות
שירותי המציע ואני מודע לכך כי מידע זה עשוי לשמש את המועצה לצורך קבלת החלטותיה
בהתאם להליך המכרז.
ו .החברה מפעילה שירות לקוחות פעיל הפועל  6ימים בשבוע בשעות העבודה של המועצה ,שירות
הלקוחות מספק שירותי תחזוקה ותיקונים.

שם פרטי ומשפחה

חתימה וחותמת חברה

תפקיד במציע

מספר התאגדות

אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב'
____________ שזיהה/תה לפי ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על
תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

_________________

______________

_________________

שם עורך הדין

מספר רישיון

חתימה
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נספח ז'
אל:
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.
הנדון :כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
הואיל  :ואנו מספקים לכם שירותי קווי תקשורת ואינטרנט (להלן" :השירותים") בהתאם להסכם מיום
_________ עליו חתמנו איתכם (להלן" :ההסכם");
והשירותים נדרשים לכם גם ,ואף ביתר שאת ,בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;
והואיל:
לפיכך אנו ,הח"מ,
שם הספק/ספק_____________________ :
מס' ת"ז/תאגיד_____________________:
כתובת___________________________ :
מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:
 .1אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות
שבהן יוכרז מצב חירום.
 .2בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות ,בתקופת תוקפו של ההסכם אנו
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו
שבהסכם ,במלוא היקפם ,גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום ,לרבות בימים ושעות חריגים
שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.
 .3אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  2לעיל בעבור התמורה המוסכמת בהסכם ,ללא
תוספת כלשהי לתמורה האמורה.
 .4התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מההסכם והפרתה תיחשב להפרה יסודית
של ההסכם ,המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בהסכם ואת אלה המוקנים לכם
בדין.
 .5למען הסר ספק ,אין באמור בהתחייבות זו של הספק כדי לגרוע מדרישות הרשויות המוסמכות
וחלה חובה על הספק לפעול בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות בכל מצב חירום .בכפוף לכך,
ייעשה הספק ככל יכולתו להמשך אספקת שירותים למועצה ,גם בתקופת חירום.
ולראיה באנו על החתום ,היום ________________

_________________
חתימה +חותמת
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נספח ח'
הצהרת המציע והצעת מחיר – מכרז 38/2019
אני החתום מטה ____________ (שם ומשפחה) נציגה המוסמך של חברת _____________ ,מספר
התאגדות ____________לאחר שעיינתי בהוראות המכרז על נספחיו ,לרבות ההסכם ונספחיו ,הבנתי את
משמעויותיו המלאות של המכרז ואת משמעויותיו של ההסכם ונספחיו ,קיבלתי תשובות לשאלות הבהרה,
ככל שהיו לי ,והבנתי את השיטה לפיה עלי לבצע את השירותים ,מגיש הצעתי זו ומתחייב לספק את
השירותים המפורטים במסמכי המכרז ,ובתנאי ההסכם ונספחיו במחיר אותו הנני מציע בהצעתי זו.
הריני מצהיר ,מאשר ומתחייב כי:
א .כל הפרטים שמסרתי במסגרת הצעתי ,לרבות כל המסמכים שצרפתי להצעה ,הם נכונים
ומדויקים .אין כל מניעה לקיים את הוראות ההסכם המצורף להזמנה ולספק את השירותים
נשוא המכרז.
ב .הצעה זו מוגשת ללא תיאום כלשהו עם משתתפים אחרים.
ג .המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף המפורטים בהזמנה לקבלת הצעות.
ד .המציע הוא בעל יכולת ארגונית ,מקצועית וכלכלית ,כוח אדם ,ציוד ורישיונות הדרושים למתן
השירותים ולקיום כל ההתחייבויות נשוא ההסכם.
ה .אני מצהיר כי הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט
במסמכי המכרז .אני מצהיר בשם המציע כי ברור לו שהנכם רשאים אך לא חייבים ,לראות
בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב בינינו לבניכם.
ו .המציע מצהיר ,כי ידוע לו שהוראות ההסכם שיחתם בין הצדדים כפופות להוראות המפורטות
במכרז זה .המציע לא יערוך כל שינוי בהסכם ללא הסכמת המועצה והוא ישנה כל הוראה
הנדרשת על ידי המועצה ככל שהוראה זו נובעת מהאמור במכרז זה.
ז .המציע מסכים בזאת לבדיקות שייערכו על ידי המזמין כמפורט במסמכי המכרז וישתף פעולה
בכל דרך שתידרש לרבות הגשת מסמכים ומתן הסבירם והבהרות.
ח .המציע מתחייב כי סכום ההסכם שיחתם ,ייקבע על-פי המחירים שבהצעתו בכפוף לאמור
במסמכי המכרז.
ט .המציע מצהיר בזאת כי בסכום הצעתו נלקחו בחשבון כל הגורמים ללא יוצא מן הכלל העשויים
להשפיע על הצעתו לרבות דמי היציאה לספק הנוכחי .ידוע למציע כי לא יהיה זכאי לדרוש
מהמועצה ו/או כל עובד מטעמו כל תשלום נוסף בגין אספקת המכשירים והשירותים נשוא מכרז
זה.
י .כלל המחירים כדלהלן יעמדו בתוקפם לכל תקופת ההתקשרות במכרז.
יא .המחירים הנקובים יירשמו ללא מע"מ ועליהם יתווסף מע"מ כחוק.
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יב .הצעתי היא כדלקמן:

יחידת
מידה

כמות לצורך
ביצוע
תחשיב
בלבד

מחיר
מחיר
יחידה
יחידה
מקסימאלי מוצע

סה"כ
מכפלת כמות
במחיר מוצע

מקט

תיאור מקט

כללי

המועצה רשאית להזמין קווים בכל כמות נדרשת  -התמחור במחירון הינו ליחידה בודדת בתעריף
חודשי .חיבור הקווים יבוצע ללא התחייבות למינימום חודשי ביצוע .המחירים המוצעים על ידי
הספק יהיו מחירי בסיס נכון ליום הגשת ההצעה ויוזלו באותו שיעור הנחה מהמחירונים העתידיים
ו/או ממחירי השוק שיפורסמו מעת לעת .עדכון הנחות ממחירי הספק יבוצע אחת ל  6חודשים על
פי מנגנון השוואת מחירי שוק הניתן על ידי ספקי תשתיות מובילים.

01

פרק  – 01תשתיות תקשורת
סימטריות

הערה

-

-

הספקה ,התקנה ,הגדרה
וקונפיגורציה של קו סימטרי
במהירות של לפחות 50 Mbps
סימטרי בתשתית קווית
01.10
בתצורת  VPRNאו  VRFאו
בדומה לה תצורת  .P2Pהספקה
של כתובת  IPקבועה ברשת ה
.VPRN

חודשי

12

2,000.00

כנ"ל אך במהירות של לפחות
01.20
100 Mbps

חודשי

12

2,800.00

כנ"ל אך במהירות של
01.30
לפחות 200 Mbps

חודשי

12

4,500.00

02

הספקת קווי תקשורת
אסימטריים ( xDSLעבור אתרי
משנה)

הערה

הספקה ,התקנה ,הגדרה
וקונפיגורציה של קו א-סימטרי
( )xDSLבמהירות בקצב הורדה
של לפחות  40Mbpsובקצב
העולה לפחות  3Mbpsבתשתית
חודשי
02.10
קווית וחיבור ל  VPRNאו
 VRFאו בתצורה דומה לה של
הספק ,לרבות הספקת כתובת
 IPחוקית קבועה ברשת ה
.VPRN

-

20.00

-

-

-

-

-

300.00
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מקט

תיאור מקט

יחידת
מידה

כנ"ל אך במהירות קצב הורדה
 02.20של לפחות  100 Mbpsובקצב
העלאה של לפחות .3 Mbps

חודשי

כנ"ל אך במהירות קצב הורדה
 02.30של לפחות  200 Mbpsובקצב
העלאה של לפחות 5 Mbps
03

קישור אינטרנט  ISPלטובת
המועצה

כמות לצורך
ביצוע
תחשיב
בלבד
70.00

מחיר
מחיר
יחידה
יחידה
מקסימאלי מוצע

840.00

חודשי

70.00

840.00

הערה

-

-

הספקת שירותי אינטרנט ברוחב
פס של לפחות  300 Mbpsקצב
הורדה ולפחות  100 Mbpsקצב
העלאה מרשת ה  VPRNשל
הספק.
החיבור יכלול  8כתובות IP
חוקיות לרשת האינטרנט
העולמית (.)WWW
חודשי
03.10
לרבות הספקת שירותי ניטור קו
(עומסים ותעבורה) וכן שירותי
הגנת סייבר אשר יכלול לכל
הפחות FW, IPS, WAF :אנטי
ספאם כולל חסימת מדינות,
כתובות ספציפיות וניטור תכנים
על פי דרישות המועצה – מח'
אבטחת מידע.

12

כנ"ל אך בקצב הורדה של 500
 Mbps 03.20וקצב העלאה של 200
.Mbps

12

חודשי

סה"כ
מכפלת כמות
במחיר מוצע

-

-

4,500.00

7,500.00

סך הכל כתב כמויות

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

חתימה וחותמת חברה

תפקיד במציע

מספר התאגדות

אישור עו"ד
אני הח״מ מר  /גב' ________ עו״ד ,מ.ר ________ .מאשר/ת כי ביום _ _/_/הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב
_______ בישוב/עיר_______ מר/גב׳ __________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי מ .זיהוי ______
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר בפני את תוכן הצהרותיו וחתם/ה בפני על הנספח דלעיל.
שם ומשפחה עו"ד

מ.ר.

חתימה וחותמת עו"ד
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