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המועצה המקומית מזרעה
מכרז פומבי מס' 6/2018
חוברת המכרז מכילה את המסמכים דלהלן:
 .1מסמך  1הזמנה להציע הצעות;
 .2מסמך  2תנאים כללים;
 .2.1טופס  – 1נוסח ערבות מכרז
 .2.2טופס  – 2נוסח הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
 .2.3טופס  – 3הצהרת משתתף על ניסיון מוכח )עמידה בדרישות תנאי הסף של הניסיון(
 .2.4טופס  – 4הצהרת המשתתף על הכנסות
 .2.5טופס  – 5הצהרת המשתתף וכתב כמויות להגשת ההצעה
 .2.6טופס  – 6אישור על קיום ביטוחים
 .3מסמך  3ההסכם ונספחיו :
 .3.1נספח א – תעודת השלמה
 .3.2נספח ב – תעודת סיום
 .3.3נספח ג – הצהרה על חיסול תביעות
 .3.4נספח ד – תעודת אחריות
 .3.5נספח ה – נוסח ערבות ביצוע/טיב/בדק
 .3.6נספח ו – מפרט טכני
 .3.7נספח ז – כתב כמויות
 .3.8נספח ח' – סקר פריסת אמצעים

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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מסמך 1

המועצה המקומית מזרעה
מכרז פומבי מס' 6/2018
הזמנה להגשת הצעות
הזמנת הצעות לביצוע אספקה ,התקנה ,הפעלה ,של מערכת טלוויזיה במעגל סגור ,מערכת כריזה
חיצונית ,גילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה.
 .1המועצה המקומית מזרעה )להלן" :המועצה"( מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע אספקה ,התקנה ,הפעלה,
של מערכת טלוויזיה במעגל סגור )"טמ"ס"( ,מערכת כריזה חיצונית ,מערכת גילוי פריצה באתרי המועצה
המקומית מזרעה ,על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .2ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בכתובת מזרעה מבנה המועצה תמורת סך של 1,500
שקלים אשר ישולמו בהמחאה לפקודת המועצה המקומית מזרעה )מסומנת למוטב בלבד( .סכום זה לא
יוחזר לרוכש בשום מקרה ונסיבות ,לרבות במקרה של ביטול המכרז.
 .3ההצעה בשני עותקים ,לרבות כל נספחיה ,מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה,
כולל ערבות בנקאית ,תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז כאשר המעטפה סגורה היטב וכוללת את
כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.
 .4את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ה'  07/05/2018שעה  14.00במשרדי המועצה ,המקומית ביישוב
מזרעה במסירה ידנית בלבד.
הצעה אשר תוגש שלא במועד וללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז ,לא תילקח בחשבון.
 .5סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי  24/04/2018שעה  11.00במשרדי המועצה ,המקומית ביישוב
מזרעה .הסיור הוא סיור חובה מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש הצעה.
 .6שאלות והבהרות ניתן להגיש ל יאסין חג'אזי בדוא"ל בכתובת  yassin_hig@outlook.comעד ליום
א' תאריך  29/04/2018בשעה  .14:00כל השאלות והתשובות יימסרו לכל רוכשי המכרז עד ליום
 02/05/2018בשעה  .14:00את שאלות ההבהרה והתשובות יש לצרף למסמכי ההצעה כשהם חתומים ע"י
המציע.
 .7הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם המצורף
למכרז על נספחיו ,ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז
ובהסכם.
 .8כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ,לא תתקבל
לאחר הגשת הצעת המציע.
בכבוד רב
עלי דאוד
מ.מ.ראש המועצה
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מכרז פומבי 6/2018
.1

מבוא
המועצה המקומית מזרעה ]להלן" :המועצה"[ ,מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע אספקה ,התקנה ,הפעלה,
של מערכת טלוויזיה במעגל סגור )"טמ"ס( ,מערכת כריזה חיצונית ,מערכת גילוי פריצה באתרי המועצה
המקומית מזרעה.

.2

כללי
2.1

המכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות אספקה ,התקנה ,הפעלה ,של מערכת טלוויזיה במעגל סגור
)"טמ"ס( ,מערכת כריזה חיצונית ,מערכת גילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה.

2.2

התוכניות ,כמו גם המפרטים המצורפים למסמכי המכרז ,כוללים את דרישות עבודות לביצוע
אספקה ,התקנה ,הפעלה ,של מערכת טלביזיה במעגל סגור )"טמ"ס( ,מערכת כריזה חיצונית,
מערכת גילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה.

2.3

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על נספחיו
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

2.4

רשימת מסמכי המכרז:
2.4.1

2.4.2

הוראות למשתתפים ,על נספחיהן:
2.4.1.1

טופס  – 1נוסח ערבות מכרז.

2.4.1.2

טופס  – 2נוסח הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים
זרים.

2.4.1.3

טופס  – 3הצהרת המשתתף בדבר ניסיון מוכח ביצוע עבודות ב5 -
רשויות )עמידה בדרישות תנאי הסף של הניסיון(.

2.4.1.4

טופס  – 4הצהרת המשתתף על הכנסות.

2.4.1.5

טופס  – 5הצהרת המשתתף וכתב כמויות להגשת ההצעה.

2.4.1.6

טופס  – 6אישור על קיום ביטוחים.

החוזה ,על ההוראות הכלליות שבו ,ונספחיו:
2.4.2.1

נספח א – תעודת השלמה.

2.4.2.2

נספח ב – תעודת סיום.

2.4.2.3

נספח ג – הצהרה על חיסול תביעות.

2.4.2.4

נספח ד – תעודת אחריות.

2.4.2.5

נספח ה – נוסח ערבות ביצוע/טיב/בדק.

2.4.2.6

נספח ו – מפרט טכני.

2.4.2.7

נספח ז – כתב כמויות  +טבלת ציוד.

2.4.2.8

נספח ח – סקר פריסת אמצעים.
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מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.

עמוד  4מתוך 31

.3

תנאים להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז,
בכל התנאים המפורטים להלן:
3.1

מי שהיו לו בשנים  2015-2017הכנסות מביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של מערכות מיגון
אלקטרוניות ,שבוצעו על ידו כקבלן ראשי ,דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות,
בסך שאינו נמוך מ 8,000,000 -ש"ח )לא כולל מע"מ( במצטבר.
על המשתתף לצרף להצעתו אישור מקור של רו"ח של המשתתף ,לפי הנוסח הרצ"ב בטופס 4
להוראות למשתתפים ,המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה.

3.2

המציע ביצע עבודות כדוגמת פרויקט נשוא מכרז זה בלפחות  5רשויות מקומיות  /תאגידי מים
אשר מתוכם לפחות  3פרויקטים שנמסרו למזמין ,בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של  250,000לא
כולל מע"מ ,שהסתיימו בארץ בין השנים  ,2015-2017בהם הותקנו מערכות טמ"ס ,כריזה חיצונית
וומערכת גילוי פריצה ולפחות  2עמדות שליטה ובקרה.
על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה הרצ"ב כטופס  3להוראות למשתתפים ,של העבודות אשר
בוצעו על ידו ,כאמור לעיל ,מאושרת וחתומה על ידי המשתתף.

3.3

להצעה במכרז צורפה ערבות מקור ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,בהתאם לנוסח
המצורף למסמכי המכרז כטופס  1למסמך ההוראות למשתתפים ,על סך של  15,000ש"ח ,לפקודת
המועצה ,בתוקף עד ליום ד'  05/08/2018זאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי
ההתקשרות במסגרתו.
המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על
פי תנאי המכרז.

3.4

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז,
כולל הערבות יהיו על שם המשתתף בלבד.

.4

תקופת ההתקשרות
4.1

תקופת ההתקשרות לביצוע העבודה תהא למשך  5שנים החל מיום חתימת החוזה על ידי כל מורשי
החתימה של המועצה.

4.2

המזמין ואך ורק המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את אופן יישום וביצוע את הפרויקט
בשלבים כל זאת בהתאם לסדרי עדיפות ותקציבים זמינים.

4.3

המזמין ואך ורק המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את תכולת הפרויקט להגדיל ו/ואו
להקטין ו/או לבטל סעיפים שונים מתוך תכולת כתב הכמויות.

4.4

במהלך תקופת ההתקשרות יפעל הקבלן לביצוע העבודות ,בהתאם ללוח הזמנים המאושר ע"י
המועצה עפ"י תנאי החוזה ,ולפי כל דין.
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ההצעה
4.5

הצעות המחירים תוגשנה על גבי הצעת המשתתף ב 2-עותקים .המחירים ירשמו על גבי קובץ
אקסל כתב הכמויות נספח ז' למכרז) ,שיועבר לרוכשי המכרז בלבד( .כתב הכמויות יודפס ע"י
הקבלן ויוגש כשהוא חתום בתחתית כל דף .כתב הכמויות ישמש כמחירון לעבודות נוספות ככל
שיידרש) ,להלן" :המחירון"( המחירים הנקובים לא יכללו מס ערך מוסף.
מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי ,הכוונה גם למוצר שווה ערך
)שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל ,מאושר מראש ובכתב ע"י היועץ.
ליד כל תיקון בהצעת המשתתף על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.
הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי
מסמכי המכרז.
מובהר בזאת כי נדרש להדפיס ולחתום על כתב הכמויות נספח ז' למכרז.

4.6

חובה על המשתתף למלא את כל טבלת כתב הכמויות שבהצעת המשתתף ולנקוב בכל משבצת
בטבלה את המחיר הנדרש או לציין את הספרה .0
חל איסור מוחלט להשאיר משבצת ריקה בטבלה כאמור .טבלה שלא תושלם במלואה יראו את
המשתתף במכרז כאילו נתן את הסעיף בטבלה ללא תשלום.

מובהר בזאת כי בכל משבצת בטבלה כאמור ,על המשתתף למלא הצעת מחיר אחת בלבד.
מילוי מספר הצעות מחיר במשבצת אחת יביא לפסילת הצעת המשתתף במכרז.
4.7

יש לחתום על כל מסמכי המכרז ,בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.
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.5

אישורים
על המשתתף במכרז לצרף להצעתו גם את האישורים הבאים כשהם מאוגדים בהצעה ע"פ הסדר הנ"ל,
הצעה שתוגש בתפזורת ולא ניתן יהיה לזהות את האישורים ,תיפסל על הסף:
5.1

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  ,1976דהיינו :
א.

אישור תקף מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ז) 1976-להלן – חוק מע"מ( ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

ב.

תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין ,בנוסח המצ"ב כטופס 3
להוראות המשתתפים.

5.2

אישור תקף על ניכוי מס במקור ,על שם המשתתף.

5.3

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.

5.4

תעודת התאגדות חתומה בחותמת"נאמן למקור" של המשתתף.

5.5

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המשתתף )אין צורך לצרף פרטי שיעבודים(.

5.6

אישור עו"ד או רו"ח המאשר את אופן ההתאגדות של המשתתף )חברה  /שותפות וכו'( וכי
המשתתף הינו תאגיד פעיל וקיים; כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על מסמכי
המכרז ולהגשת הצעתו למכרז וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם
המשתתף ,מחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את
המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל
)בשולי ההצעה או במסמך נפרד(.

5.7
.6

קבלה על רכישת מסמכי המכרז ,על שם המשתתף.

תוקף ההצעה
הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .המועצה תהא
רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה ,והמציע יהא מחויב להיעתר לדרישה ,ובלבד שדרישה כאמור נמסרה
למשתתפי המכרז לפחות  7ימים לפני תום  90הימים האמורים.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.

עמוד  7מתוך 31

.7

הוצאות המכרז
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.

.8

הגשת ההצעה
הצעות מפורטות ,שתי חוברות של מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה אחת באופן הבא:
8.1

מסמכי המכרז הכוללים את ערבות המכרז ,המענה המנהלתי חתום כנדרש ,מענה
טכני במדיה מגנטית הכולל מענה מלא לטבלת ציוד פירוט יצרן +דגם לכל פריט
וקישור )לינק( לקטלוג  /מפרט טכני באתר היצרן) .לא להדפיס קטלוגים(.

8.2

הצעה כלכלית בשני אופנים:
8.2.1

במהדורה מודפסת וחתומה בכל עמוד של כתב הכמויות
והמחירים.

8.2.2

במדיה מגנטית ע"פ טבלת האקסל שתופץ לרוכשי המכרז.
למען הסר ספק ,המהדורה המודפסת היא המהדורה והמחירים הקובעים !

8.3

על המעטפה כשהיא סגורה וחתומה יש לרשום עליה באופן ברור מכרז פומבי
מס'.6/2018

8.4

את מסמכי המכרז וההצעה יש להפקיד במסירה אישית – ידנית ,המשרדי

המועצה ביישוב מזרעה ,עד ליום ה' תאריך  07/05/2018בשעה .14:00
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית
של המשתתף.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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.9

הבהרות ושינויים
9.1

שאלות והבהרות ניתן להגיש ליאסין חג'אזי בדוא"ל לכתובת מייל yassin_hig@outlook.com
עד ליום א'  29/04/2018תאריך בשעה .14:00

9.2

כל השאלות והתשובות יימסרו לכל רוכשי המכרז עד עד ליום ב' תאריך 02/05/2018בשעה .14:00

9.3

את שאלות ההבהרה והתשובות יש לצרף למסמכי ההצעה כשהם חתומים ע"י המציע.

9.4

המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל המשתתפים הישיבה ורוכשי מסמכי
המכרז בפקסימיליה למספרי הפקסימיליה שימסרו על ידם למועצה.

.10

שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

.11

בחינת ההצעות
 11.1המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות
ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 11.2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 11.3ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע את
החוזה המוצע ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות אחרות עם המשתתף בעבר )ולשם
כך אף לדרוש פרטים בדבר נסיון קודם זה(.
 11.4המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה במכרז.
המעוצה רשאית לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים.
 11.5בחירת ההצעות הזוכות תקבע על פי סה"כ המחיר שניתן בכתב הכמויות ,נספח ז' "במחירון"
בהצעת המשתתף ,ובהתאם למשקל הניקוד הטכני עפ"י הטבלה המצורפת.
 11.6במקרה של מילוי מחיר שונה על ידי משתתף ,בשתי חוברות המכרז ,תובא בחשבון הההצעה
הנמוכה מבין השתיים.
 11.7המועצה רשאית לדרוש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או הצהרות,
לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף ,גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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את המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור ,לרבות עמידתו
בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.
11.8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המועצה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג ,בין היתר ,את
המנהל מטעמם ,צוות העובדים ,כלי תוכנה וכיוצ"ב ,כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי
המכרז ,קודם להחלטה במכרז ,וכתנאי לזכייה בו.

11.9

במקרה של הצעות שוות ,תהיה המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לקיים תמחור נוסף בין שני
המשתתפים שהגישו הצעות שוות ,וזאת בהליך של פנייה למציעים להגיש הצעות משופרות ,במועד
שייקבע על ידי המועצה .לחילופין או בנוסף ,במקרה כזה תהא המועצה רשאית לשקול כל שיקול
רלבנטי נוסף בבחירת ההצעה הזוכה.

 11.10נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
המשתתף במכרז ,יהיה זכאי המשתתף שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור ,לקבל מהמועצה ,עקב
אי זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז .פרט לתשלום
האמור לא יהיה זכאי המשתתף הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר,
לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.
 11.11קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המשתתף ולא משתתף אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המשתתף,
מיידית עם הודעת המועצה ,להפסיק את עבודתו על פי החוזה/ים שנחתם/מו עמו במסגרת המכרז.
המועצה תשלם למשתתף את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף
לתנאי החוזה ,ולמשתתף לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המועצה
ו/או כל מי מטעמה הקשורות למכרז ו/או לחוזה שנחתם בינו לבין המועצה במסגרתו ו/או כל
חוזה אחר שנחתם עמו במסגרת המכרז.
.12

בחינת ההצעות ושקלולן:
12.1

ההצעה תבחן בהשוואה להצעות האחרות שהוגשו.

12.2

שלבי הבדיקה:
12.2.1

בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף.

12.2.2

בדיקת איכות ההצעה – בהתאם למבחני האיכות שבטופס המצורף למסמכי המכרז
ולמפורט להלן.
הצעה שלא תענה באופן מלא למפרט הטכני תיפסל!!!

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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12.2.3

על המציע לצרף למסמכי ההצעה והמענה הטכני את טבלת הציוד )נספח ח'( כפי
שנדרש )עותק מודפס  +מדיה מגנטית( .המענה הטכני יבדק ובמידה ועפ"י שיקול
דעתו של המזמין ,תהיה אי בהירות לגבי ציוד ,אביזר קצה או מערכת כלשהי תישלח
למציע בקשה להבהרה לענין זה .למציע תינתן האפשרות לתקן את המענה הטכני
ולהעביר את טבלת הציוד המתוקנת לא יאוחר מהמועד שייקבע בהודעה .במידה ולא
יעביר המציע את הטבלה המתוקנת עד למועד שנקבע ייחשב המציע כמוותר על זכותו
לתקן את המענה הטכני  /טבלת הציוד .מובהר למען הסר ספק ,כי אישור היועץ
לוועדת המכרזים בדבר התאמת טבלת הציוד למפרט הטכני הינה תנאי סף מהותי
במכרז זה.

12.3

בשלב הבא יבדקו הצעות המחיר הצעות המחיר זאת בכפוף לחוות הדעת שיעביר היועץ לסעיפים
 13.2.3 – 13.2.1הנ"ל לוועדת המכרזים .המציע שהצעתו הכלכלית תהיה הנמוכה ביותר תזכה
במכרז.

12.4

בחירת הזוכה תעשה עפ"י המפורט לעיל .עם זאת יובהר ,כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע
מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלבנטי אחר ,על פי מסמכי ההצעה ,ועל פי כל דין
בבחירת ההצעה הזוכה.

12.5

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות
לתנאי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי סבירים עלולים
לגרום לפסילת ההצעה.

.13

הודעה על תוצאות המכרז
 13.1לכל זוכה במכרז תמסר על כך הודעה בכתב.
משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,אליה תצורף הערבות שהומצאה על ידו עם
הצעתו במכרז.
 13.2משתתף שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו במכרז ,כך שתהא
בתוקף לתקופת ההסכם בתוספת  30יום .הערבות לתקופה המוארכת כאמור לעיל ,תימסר
למועצה לא יאוחר מ 14 -ימים ממועד ההודעה לזוכה ,ואם לא תוארך הערבות כאמור ,תהא
זכאית המועצה לחלט את סכום הערבות שבידיה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית
המועצה על פי כל דין.
 13.3כמו כן ימציא הזוכה למועצה אישור על קיום ביטוחים ,על פי הנוסח שבמסמכי המכרז ,כשהוא
חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו ,תוך  14ימים מהמועד בו קיבל הודעה מהמועצה ,על זכייתו
במכרז.
 13.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את הזכיה במכרז גם במקרים הבאים:
13.4.1

יש בידי המועצה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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13.4.2

התברר למועצה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה ,או שהזוכה
לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר ,לדעת המועצה ,היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז.

13.4.3

הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,אשר לדעת המועצה היה בו/הם כדי
להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת המכרז ,והעיקול/ים
האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך  30ימים ממועד ביצועו/ם.

13.4.4

מונה לנכסי הזוכה ,כולם או חלקם ,מנהל מיוחד או נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע
או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור ,לא בוטל תוך  60יום ממועד קביעתו.

13.4.5

התברר למועצה כי הועברה  25%מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של
המועצה.

 13.5בוטלה הזכייה במכרז רשאית המועצה להגיש את הערבות שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע
המכרז למי שייקבע על ידה והזוכה שזכייתו בוטלה כאמור ,יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם
לה בגין כך.
 13.6המועצה מינתה את חברת סקיונט בע"מ כחברה מנהלת לביצוע שירותי הניהול ,התיאום והפיקוח
העליון.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 1כתב ערבות מכרז

לכבוד
המועצה המקומית מזרעה
א.נ.

הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת _________________________ ח.פ /ת.ז ) _____________ .להלן" :המציע"( אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל  15,000ש"ח חמש עשרה אלף ש"ח( וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז
מס'  6/2018אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה
באתרי המועצה המקומית מזרעה ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז .
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה
לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם .
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל ערבותנו זו הינה בלתי
חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום .15/04/2018
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  05/08/2018ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו אחרי  06/08/2018לא תענה .
לאחר יום  05/08/2018ערבותנו זו בטלה ומבוטלת .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא .
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה .
תאריך ________________ בנק ________________

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 2נוסח הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים

תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן – "הגוף"( שהוא הגוף המבקש להגיש
הצעה למכרז לביצוע עבודות לביצוע עבודות מיגון וביטחון אתרים שונים ברחבי מתחם בית הקברות תל
רגב .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 .2הנני מצהיר כי חברת )להלן" :המציע"( __________________________ ביצע עבודות כדוגמת פרויקט
נשוא מכרז זה בלפחות  10רשויות מקומיות אשר מתוכם לפחות  3פרויקטים שנמסרו למזמין ,בהיקף
שלא יהיה נמוך מסך של  1,000,000ש"ח לא כולל מע"מ ,שהסתיימו בארץ בין השנים  ,2015-20176בהם
הותקנו מערכות טמ"ס ,כריזה חיצונית ולפחות  2עמדות שליטה ובקרה.
.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________
תאריך

_______________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 3ניסיון מוכח

תצהיר בדבר ניסיון מוכח
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן – "הגוף"( שהוא הגוף המבקש להגיש
הצעה למכרז לביצוע אספקה ,התקנה ,הפעלה ,של מערכת טלביזיה במעגל סגור )"טמ"ס( ,מערכת כריזה
חיצונית ,מערכת גילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר
זה בשם הגוף.

.2

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים( ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  (31.10.02או,
לחלופין ,המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק( ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות )עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  ,(31.10.02אולם במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור

הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________
תאריך

_______________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 4הצהרת המשתתף על הכנסות

הצהרת המשתתף על הכנסות

שם המשתתף_________________________________ :

תאריך_____________________________________ :

הרינו להצהיר כי בשנים ) 2015 -2017במצטבר( היו למשתתף הכנסות מביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של
מערכות מיגון אלקטרוניות בסך שאינו נמוך מ –  8,000,000ש"ח )לא כולל מע"מ( במצטבר.
חתימה וחותמת המשתתף ______________________________

__________________________________________________________________________

אישור רואה חשבון

לבקשת _____________________ )להלן" :המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף
בדבר ההכנסות מביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של מערכות מיגון אלקטרוניות בסך שאינו נמוך מ –
 8,000,000ש"ח )לא כולל מע"מ( במצטבר כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו
היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף
מביצוע עבודות כאמור בשנים ) 2015-2017במצטבר(.
תאריך______________ :
בכבוד רב,
רואי החשבון
)חתימה וחותמת(

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 5הצהרת המשתתף  -כללי

לכבוד
המועצה המקומית מזרעה

הצהרת המשתתף במכרז פומבי מס' 6/2018
אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים
אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים לכל
האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים
בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.
 .3הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות .אנו מסכימים כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה ,וכי במידה ותעשה כן לפחות
 7ימים לפני תום  90הימים האמורים ,נהיה מחויבים להיעתר לדרישה.
 .4להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
.5

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  14ימים מיום הודעתכם נפקיד בידכם כתב הארכה לערבות.

 .6היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו עם הצעתנו במכרז תוגש
לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .7אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה ,כי אנו
זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
שם המשתתף___________________________________ :
טל_______________ :

כתובת___________________ :

כתובת דואר אלקטרוני____________________________:

חתימה וחותמת_________________________________ :
אישור עו"ד
אני הח"מ ___________________עו"ד של ___________________ )להלן" :המשתתף"( מאשר בזה כי המשתתף
התאגד כדין כ :חברה בע"מ  /שותפות רשומה ; אחר  ___________ :בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי נתקבלו אצל
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על
מסמכי המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; כי ביום ___________ חתמו בפני על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה
ה"ה ________________________________  ,שהינם מורשי חתימה של המשתתף והוסמכו כדין לחתום בשם המשתתף
על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.
______________
,עו"ד

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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טופס  – 6אישור על קיום ביטוחים

אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי מיקוד 2280700
)להלן" :המועצה"(
א.ג.נ,
הנדון  :אישור על קיום פוליסה לביטוח בקשר עם הסכם שנחתם בין המועצה ובין _________ )להלן " :הספק"
אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה באתרי
המועצה המקומית מזרעה חוזה מס' ____________ מיום _______
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הספק לתקופה מיום _________ עד ליום
________ .
הפוליסות מכסות את כל העבודות המבוצעות על ידי הספק בקשר עם ההסכם שבנדון ,כאשר היקף הכיסוי
הניתן על פיהן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט 2013/או נוסח מאוחר יותר המחליף את
תנאי ביט 2013/ומהאמור להלן :
 .1ביטוח אחריות מעבידים ,לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק האחריות למוצרים פגומים
התש" -ם , 1980כלפי כל העובדים המועסקים על ידי הספק בביצוע כל העבודות עפ"י ההסכמים עם
המועצה  .גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ –  20,000,000ש"ח לעובד אחד ,לארוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח .הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה /ו או מחלה כלשהי כי
היא נושאת בחובות מעביד כלפי מי ממועסקי הספק .הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה בדבר
עבודות בגובה או בעומק ,ביחס לימי ו/או שעות עבודה ,שימוש במתקני הרמה ,העסקת נוער או כל הגבלה
אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה שאינה כלולה בפוליסה לביטוח אחריות מעבידים נוסח
"ביט. "2013/
 .2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,לכיסוי חבות על פי כל דין בישראל בגבול אחריות שלא יפחת מ4,000,000 -
ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח ,בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של הספק ו/או
כל מי שפועל מטעמו ,לרבות במפורש עבודות הרכבה והתקנה ,ויחול על אובדן ו/או נזק לגוף/ו או לרכוש.
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מתקני הרמה,
פריקה ,טעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד
לביטוח לאומי .הכיסוי עפ"י פוליסה זו יכלול את חבותה של המועצה כלפי העובדים המועסקים על ידי
הספק למעט החבות כלפיהם המכוסה בפועל על פי הפוליסה לביטוח אחריות מעבידים )סעיף  2לעיל (.
הפוליסה כוללת כיסוי ל תביעות שיבוב כלפי המועצה מצד המוסד לביטוח לאומי  .למען הסר ספק ,רכוש
המועצה יחשב לרכוש צד שלישי אשר האחריות לגביו מכוסה על פי פוליסה זו.
 .3ביטוח אחריות המוצר  -בגבול אחריות שלא יפחת מסך  2,000,000ש"ח לכל ארוע ,בגין אחריות לנזקי
רכוש ו/או גוף הנובעים מהמוצרים שסופקו ו/או נמכרו ו/או הורכבו ו/או הותקנו על ידי הספק והבאים
מטעמו ולרבות הרחבת עבודות שנמסרו  .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או
מחדלי הספק והבאים מטעמו .הפוליסה כוללת כיסוי למפרע מיום) _________ :תאריך זה לא יהיה
מאוחר מיום התקשרותו של הספק עם המועצה בהסכם הנדון(.הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיו
יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי וכן תקופת גילוי בת  12חודשים .

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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הערות כלליות )לכל הביטוחים  -סעיפים  1-3לעיל(:
א.
ב.
ג.
ד.

הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל בתום לב על ידי הספק אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי
המועצה ,ובתנאי שתשמר זכותנו לחזור בתביעה אל הספק .
הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש ,על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה ,ואנו מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה.
הספק לבדו אחראי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על-פי הפוליסות ולא תהא לנו כל
דרישה כלפי המועצה בקשר לתשלומים הנ"ל.
כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל ,אלא אם תשלח למועצה הודעה
בדואר רשום ,לפחות  30יום מראש .

שם סוכן הביטוח __________________כתובת ___________טלפון__________
פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס ' ____________
פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'____________
פוליסת אחריות המוצר 'מס ____________
...................................
)חתימת וחותמת המבטח (
...................................
) שם ותפקיד החותם(
...................................
)תאריך (

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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חוזה התקשרות
עבודות אספקה ,התקנה ,הפעלה ,של מערכת טלביזיה במעגל סגור )"טמ"ס(,
מערכת כריזה חיצונית באתרי המועצה המקומית מזרעה

מסגרת מכרז 6/2018
שנערך ונחתם ביום ______ לחודש __________ שנת ______
 בין -____________________________
) להלן " -המועצה" (
מצד אחד;
 לבין -________________________
)להלן " -הקבלן"(
מצד שני;

הואיל :והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס' ________ אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור,
מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה )להלן" :המכרז";(
והואיל :והספק הגיש הצעתו למכרז זה ;
והואיל :והמועצה החליטה לקבל הצעת הספק בהתאם לתנאי המכרז ,הסכם זה ונספחיו ;
והואיל :וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן העבודות נשוא
המכרז בהסכם זה ;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

2

 .1מבוא
 1.1המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .
 1.2המועצה מוסרת בזאת לספק והספק מקבל בזאת מאת המועצה את אספקה ,התקנה ,הפעלה של
מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה
בהתאם לתנאי מסמכי המכרז והסכם זה .
 1.3הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע האספקה וביכולתו לבצע
את האספקה כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה ונספחיו.
 1.4לשם ביצוע העבודות ,הספק מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ובהסכם זה.
הגדרות
 2.1בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן :
 2.1.1הספק  -הגורם המקבל על עצמו את אספקת הריהוט והציוד למעונות הילדים בהתאם
לתנאי המכרז ,הסכם זה ונספחיו ,לרבות מורשיו  ,נציגיו ,עובדיו או מי מטעמו.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
3

4

5

האספקה  -אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה
חיצונית וגילוי פריצה באתרי המועצה המקומית מזרעה.
כתב הכמויות/מחירון – רשימת כל הפריטים והדגמים הכוללת את המחירים של אותם
הפריטים ,אותם הגיש הספק בהצעתו מסמך ז' ,במכרז.
המנהל – המועצה /ו או מי מטעמה אשר יהא אחראי על הזמנת הרכש ע"י הספק.
מדד – מדד המחירים לצרכן ,אשר מתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

תקופת ההסכם:
 3.1הסכם זה הנו למשך  60חודשים מיום חתימתו ביום ______ועד ליום ________) ,להלן ":תקופת
ההסכם"(.
 3.2המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפוף להרשאה תקציבית ,להאריך תקופת ההסכם
לשתי תקופות נוספות של  12חודשים )להלן" :תקופת ההארכה"( ובתקופת ההארכה/ות יחולו כל
תנאי הסכם זה בשינויים המתחייבים .
 3.3המועצה תודיע לספק  30יום לפני סיום תקופת החוזה ו/או ההארכה לפי העניין ,האם ברצונה להאריך
תוקפו של החוזה לתקופה נוספת.
 3.4המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י
משלוח הודעה בכתב של  30יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת
ההתקשרות למעט התשלום המוסכם בחוזה זה.
יחסי הצדדים:
 4.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות ,כי הספק ,הנו בגדר ספק עצמאי וכי אין ולא ייווצרו בעתיד,
לכל עניין וצורך ,יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הספק ,לרבות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה
שיגרמו לו ואין הספק ,זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם ,המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד
ממעבידו ,מאת המועצה .
 4.2הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה
הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים שלהספק,
והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים
המפורטים במסמכי החוזה ועל פי כל דין.
 4.3מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע
לעובדיו.
הצהרת והתחייבות הספק:
הספק מצהיר ומתחייב למלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן :
 5.1להישמע להוראות המנהל ולפעול על פיהן.
 5.2ל אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה
באתרי המועצה המקומית מזרעה.
 5.3לספק ככל שיידרש למועצה במהלך תקופת ההסכם ,לא יאוחר מ 21-פריט מהפריטים במחירון ,ככל
שיידרש למועצה במהלך תקופת ההסכם ,לא יאוחר מ  -7ימים מיום הזמנת הרכש על ידי המועצה
בפקס/דוא"ל.
 5.4לבצע תיקונים והחלפת רכש פגום לא יאוחר מ - 3ימי עבודה ממועד הודעת המועצה.
 5.5לספק פריטים נוספים בהתאם להזמנת רכש ,לכל אתר עליו תורה המועצה ,בתמורה לסכומים
ולמחירים אותם נקב במחירון במסמך ז' למכרז.
 5.6לדאוג לביצוע האספקה וההתקנה של כל פריט אותו תזמין המועצה בהזמנת רכש או בכל דרך אחרת
עליה יסכימו הצדדים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו במכרז ,וכי חלה
עליו חובת הניהול ,הפיקוח והאחריות לאיכות ,כמות ולוח הזמנים לביצוע האספקה בהתאם לדרישות
והוראות הסכם זה.
 5.7המועצה תהיה רשאית לדרוש מהספק להשתמש או לא להשתמש בחומרים ו/או כלים מסוימים
הדרושים לבצוע העבודות והספק מתחייב למלא אחר כל דרישה כזו ללא שהוי.

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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 5.8הספק ילווה את החשבון שיגיש בליווי פירוט רשימת העבודות לרבות התקנות ,אספקות הכל כמפורט
בהצעת המכרז שפורסם.
 5.9להודיע למנהל או כל גורם אחר שעלול לגרום לשיבוש במהלך עבודתו ,על איחור תקלה או על אי
יכולתו לעמוד במועדים או בכמויות או בסוג של הזמנת רכש כלשהיא ,אך אין בהודעה כאמור כדי
לפטור אותו מחובה להשלים את מלוא העבודות.
 5.10לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד ,לרבות הוראות המועצה ,משרד הכלכלה,
משרד העבודה ,או כל גוף אחר ,בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.
 5.11הספק מצהיר ומתחייב כי יהיו בידו כל הרשיונות והביטוחים המתאימים והנדרשים על פי הדין
אשר יהיו בתוקף משך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ו/או תקופת הארכתו.
 5.12תיאום ופיקוח
 5.12.1הספק מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם המנהל.
 5.12.2הספק מתחייב להיות זמין בכל עת או לקבוע נציג למתן מענה לקריאות לפתרון בעיות
אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית
וגילוי פריצה.
 5.12.3הספק מתחייב להיות זמין בכל עת או לקבוע נציג למתן מענה לקריאות לתיקון תקלות או
פגמים בריהוט שנמסר.
 5.13היתרים ורישיונות הספק מתחייב לקבל את כל ההיתרים או הרישיונות הדרושים ,ככל שדרושים,
לבצע את האספקה ,בהתאם להוראות מכרז זה.
 5.14הוראות כל דין הספק מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ועל פי הוראות כל דין .
התמורה:
 6.1התמורה תהא בהתאם להצעת המציע במכרז המצ"ב לחוזה זה ) להלן" :התמורה"( עבור אספקה,
התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה באתרי
המועצה המקומית מזרעה יהיה זכאי הספק לסך של _______________________ ש"ח ,לא כולל
מע"מ במילים ______________________ :ש"ח ,לא כולל מע"מ .
 6.2כן יהיה זכאי הספק למחירי המחירון שמילא בהצעתו שזכתה במכרז במסגרת מסמך ז' )כתב
הכמויות( המצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :המחירון"(.
 6.3כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום של שוטף  90 +ימים.
 6.4מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצירוף החשבון מפורט.
 6.5המחירים יעודכנו בשיעור עליית המדד ,לאחר תום  12החודשים הראשונים להתקשרות החל ממועד
החתימה על ההסכם ויעודכנו אחת ל  12 -חודשים ,בשיעור עליית המדד שבין מדד הבסיס או העדכון
האחרון לפי ההקשר והעניין.
 6.6מדד הבסיס -המדד האחרון הידוע במועד חתימת הסכם זה.
 6.7מובהר ומוסכם בזה ,כי לספק לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי המועצה בגין התייקרויות
ו/או עליות מחירים של ציוד ו/או תשומות ו/או חומרים אשר הספק יידרש להשקיע לצורך ביצוע
העבודות ,וזאת מעבר להפרשי ההצמדה אשר ישולמו לו על פי סעיף זה.
 6.8בכל מקרה בו יידרש הספק לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה ,לעבוד בשעות הלילה הוא לא יהיה
זכאי לכל תוספת תשלום או פיצויי בגין כך.
אחריות הספק:
 7.1הספק יהיה אחראי כלפי המועצה לכל ההוצאות ,הנזקים וההפסדים ,הישירים ו/או העקיפים ,שיגרמו
למועצה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיה ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של הספק ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות כתוצאה מפיגור בלוח
זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד ,ויפצה את המועצה בגין כל נזק או הפסד
שיגרם כאמור.
 7.2הספק יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא ,לכל אובדן ו/או נזק שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על
ידי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו של הספק בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על
פי הסכם זה .היה והמועצה תתבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהספק אחראי להם כאמור
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בסעיף זה ,יהיה הספק חייב בשיפוי המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שהמועצה
תחויב בו כאמור ,לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למועצה בעניין זה.
 7.3שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המועצה או כל אדם או גוף
הפועלים בשמה או מטעמה אחראים ,או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת ,והספק פוטר את המועצה
וכל הבאים מכוחה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של
הספק ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו ,מחמת פעולה ,רשלנות ,מעשה או
מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע השירותים ו/או מהתחייבויותיו של הספק
והספק לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.
 7.4הספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק ,הוצאה ,הפסד או תשלום שהמועצה תישא בו כתוצאה
מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או ספק ו/או כל אדם אחר מטעמו של הספק /ו
או מכל צד שלישי שהוא כאמור בסעיפי האחריות דלעיל.
ביטוחים:
 8.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הספק כי לפני תחילת ביצוע
עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ,על שמו ועל
שם המועצה ,הכל כמפורט ב"טופס  – 6אישור על קיום ביטוחים" המצורף להסכם זה והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו )להלן" :אישור עריכת הביטוח"( .הספק מתחייב כי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר
תחודש על ידו כל שנה ותישאר בתוקף כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה
של ,לפחות ,שבע שנים מיום סיום ההסכם.
 8.2הספק  ,ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה ,מתחייב להמציא לידי המועצה ,לפני תחילת עבודתו את
אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.
 8.3הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת
קשריו עם המועצה והמועצה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור
האמור לא הומצא לה.
 8.4אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד ,כאמור בסעיף  8.2לעיל ,לא תפגע בהתחייבויות הספק -על פי
הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם .
 8.5ביטוחים נוספים  -מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין ,מתחייב הספק כי לפני
תחילת האספקה ובמשך כל תקופת קיומו של ההסכם ,תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל
כמפורט להלן:
 8.5.1ביטוח לכלי רכב הנכנסים לחצרי המבוטחים  -כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין
פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הספק .הביטוח יכלול
בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים
במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש -ל" 1970
ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב ,בסכום שלא יפחת
 400,000ש"ח ארבע-מאות אלף ש"ח( בגין ארוע אחד הגדרה :כלי רכב לעניין סעיף זה
משמע  -כלי רכב לרבות מנופים ,מלגזות ,גוררים ,נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג .
 8.5.2כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת הספק נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים
האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח
עבודות ההקמה או בביטוחי הספק האחרים המפורטים באישור עריכת הביטוח.
 8.6הספק מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי המועצה ,באם קיימים כאלה ,נועדו
לצרכיה של המועצה בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין היא חייבת
לדווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לספק .קיום הסדרי שמירה ע"י הספק טעונה אישור
מוקדם מהמועצה ובכל מקרה תתואם מראש עם נציג מוסמך של המועצה .אי לכך ,הספק מוזהר שלא
להתחייב לצד שלישי כלשהו לרבות במפורש קבלני משנה או חברות ביטוח על ביצוע שמירה בחצרי
המועצה .
 8.7הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח במלואם
ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת
ההסכם  .בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והספק לא המציא אישור עריכת
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ביטוח אחר ,או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה ,תהיה המועצה רשאית לבצע את
הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה .המועצה תהיה רשאית לנכות
תשלומים אלו ,בתוספת הוצאות ,מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא או לגבותם מהספק
בכל דרך אחרת.
 8.8הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המועצה ו/או המבטח ,כן
מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלולים לגרום לנזק
כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם .
 8.9למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים - 3 1, 2ו לנספח ה ' 1הינה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על הספק
לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
המזעריים כאמור .
הפרת סעיף  8על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם .
 .1פיצויים מוסכמים:
 1.1הספק מצהיר כי ידוע לו כי איחור באספקת המוצרים או עיכוב במתן השירותים ,ככל שהוזמנו ממנו,
יזכו את הרשות המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  5%מסך סכום כל הפריטים
שהוזמנו ולא סופקו ,לכל יום של איחור .הפיצויים כאמור ,ישולמו כשהם צמודים למדד האחרון
שיהא ידוע במועד התשלומים.
 1.2הפר הספק כל תנאי מתנאי חוזה זה ,או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ,יפצה הספק את
המועצה ,מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים ,בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין
בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד משפטי אחר ,לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם
ספק אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל
המועצה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:
 1.2.1לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן
הוראות תוך תקופה ,שתקבע לכך ע"י המועצה ,והספק לא עשה כן ,זאת מבלי לגרוע מזכויות
המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
 1.2.2לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות ,שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.
 1.2.3להעסיק על חשבון הספק גורם אחר שיספק את הריהוט .
 1.2.4בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את הזמנת הרכש במלואה במועד מהמועדים הקבועים או
בכמות הנדרשת בהזמנת הרכש או לא מילא אחר התחייבות כלשהי התחייבויותיו על פי
הסכם זה ומבלי לגרוע באמור לעיל ,המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה
במקרים ובסכומים )להלן" :פיצויים מוסכמים"  ( ,כדלקמן:
 .1אי אספקת ,התקנת ,הפעלה של מערכות טלווייזיה במעגל סגורף מערכות כריזה חיצונית
וגילוי פריצה במועד ובכמות המוזמנת  5%מסך סכום הפריטים /בהזמנה שלא סופקו,
לכל יום פיגור.
 .2אי תיקון ,החלפת פריטים שהתגלו בהם ליקויים במהלך תקופת האחריות 500 .ש"ח לכל
פריט מהפריטים ,שהתגלו בהם ליקויים לכל יום פיגור.
 1.3קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולספק לא תהא כל תביעה /ו או טענה מכל
מין וסוג שהוא כנגד המועצה בשל כך.
 1.4ניכוי הפיצויים המוסכמים מתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה .
 1.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  - 1.9 , 2.9 ,3.9ו  4.9לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים
יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את הרשות המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של
הפרה יסודית:
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 1.5.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם
או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד
ביצועם.
 1.5.2ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או נתקבלה על ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או
סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר
איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות)נוסח חדש( תשמ״ג־.1983
 1.5.3מונה לנכסי הספק ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
 1.5.4הוכח להנחת דעתה של הרשות המזמינה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.
 1.5.5התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהספק לא גילה לרשות המזמינה עובדה מהותית אשר לדעת הרשות המזמינה ,היה בה כדי
להשפיע על ההתקשרות עמו.
 1.5.6בלי לגרוע מכל תרופה וסעד אחרים המוקנים לרשות המזמינה על פי חוזה זה ועל פי כל דין,
מובהר כי בכל מקרה בו הספק לא ביצע את העבודה במועדים ו/או באופן הקבוע במסמכי
החוזה תהא המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתקשר באופן מיידי עם כל ספק
אחר לשם השלמת ביצוע העבודה ,והוצאות השלמת העבודה בתוספת  17%הוצאות ותקורה
יחולו על הספק וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת.
 1.6ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם,
לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 1.7לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה אלא אם היא הודיעה על כך
במפורש ובכתב לספק  ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו
הודעה על ביטול החוזה.
 .2הסבת ההסכם ,המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים
 2.1הספק לא יהא זכאי להעסיק קבלן משנה ו/או לשעבד ו או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את
זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה,
אלא אם כן קבל הסכמה של המועצה לכך ובכתב .המועצה תהא זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה
או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון .
 2.2העברת  25%מהשליטה בספק ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,יראה
אותה כהעברה המנוגדת לסעיף  1.10לעיל.
 .3ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד המועצה לא יחשבו כוויתור המועצה על זכויותיה ,אלא אם כן
ויתרה המועצה על זכויותיה בכתב ומראש .
 .4שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים ,ולא תשמע כל טענה
על שינוי בעל פה או מכללא .
 .5ערבות:
 5.1להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק עפ"י חוזה זה יפקיד הספק במועצה ערבות בנקאית בסך של
 25,000ש"ח .ערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של  12חודשים ממועד התחלת תקופת החוזה ותוארך
בהתאמה ככל והמועצה תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה .
 5.2ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה /ו או הארכתו.
המועצה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה שהמנהל
מצא כי הספק הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך  24שעות מהשעה בה נמסרה לו
דרישת המועצה לתיקון ההפרה .

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.
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 .6שונות:
 6.1מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי
המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או
בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי
מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ,והספק יהא מנוע
מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
 6.2כל הודעה ,שצד אחד צריך לתן למשנהו לפי חוזה זה ,תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  72שעות לאחר
הישלחה מבית דואר בישראל ,ואם נמסרה ביד ,מעת מסירתה.
 6.3מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או הנובע ממנו,
תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר עכו ו/או קריות בלבד.
ולראיה באו על החתום:
___________________
חותמת המועצה

_________________
הספק

_________________
חתימת ראש המועצה
_________________
חתימת גזבר המועצה

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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נספח א'

תעודת השלמה
)אישור על ביצוע התיקונים שנדרשו מהקבלן(

מס' חוזה

שם העבודה

מ.מ .מזרעה

אנו החתומים מטה מאשרים שהקבלן ………………………………… ביצע את כל התיקונים

שנדרשו במסירה מתאריך …………………… לשביעות רצוננו המלאה .

________________________
תאריך מתן תעודת השלמה

________________
חתימת הקבלן

_________________ ________________________
חתימת המפקח

חתימת נציג המועצה

__________________________
חותמת המועצה

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
מסמך זה הינו רכוש סקיונט בע"מ ,אין להעתיק ,להעביר לצד שלישי או לעשות כל שימוש ללא אישור סקיונט בע"מ בכתב.

עמוד  27מתוך 31

נספח ב'

תעודת סיום
)בתום תקופת הבדק(
תאריך_______________:
לכבוד
_________
_________
א.נ,.

מכרז 6/2018

מ.מ .מזרעה

מס' חוזה

שם העבודה

על פי סעיף  56לחוזה לביצוע עבודות _____________ ב __________________ )להלן " -החוזה"( ובתוקף סמכותי
כמפקח לפי החוזה ,הריני מאשר בזה כי העבודה בוצעה ,הושלמה ונמסרה למועצה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק וכל
הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוני המלאה.

________________________
תאריך מתן תעודת השלמה

___________
חתימת הקבלן

____________
חתימת המפקח

_______________________
חתימת נציג המועצה

_____________
חתימת המתאם

__________________________
חותמת המועצה

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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נספח ג'

הצהרה על חיסול תביעות
לכבוד
מ.מ .מקומית מזרעה
א.ג.נ,
הנדון :הצהרה על חיסול תביעות
הואיל:

וביום ___________ נחתם בינינו חוזה בדבר ביצוע עבודות אספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות
טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה באתרי המועצה מקומית מזרעה.

והואיל:

וביום _______________ הגשנו לכם חשבון סופי של העבודה ,כמפורט בחוזה )ולהלן" :
החשבון הסופי"(.
לפיכך הננו מצבירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 .1הסכם הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העובדה שביצענו מכוח החוזה או בקשר אליו ותמורת כל
התחייבותנו לפיהן הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי ,שהוא _____________ ש"ח )להלן" :התמורה
הסופית"(.
 .2על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים ,ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו מכם סך
___________ ש"ח ,המהווים סילוק סופי ומוחלט של התמורה הסופית.
 .3פרט לתמורה הסופית ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ,טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם
ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם ,בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך ו/או הנובע או דרישה
כאמור ,בין שהיא ידועה לנו ובין שתיוודע לנו בעתיד ,ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.
בכבוד רב,
_______________
הקבלן

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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נספח ד'

תעודת אחריות במסגרת מכרז --------------
שם הקבלן:

____________________

כתובת:

____________________

טלפון:

____________________

כתב אחריות

הח"מ ____________________________________________ ,מתחייב בזה ,כלפי מ.מ .מזרעה )להלן:
" המועצה"( ,להיות אחראי לכל העבודות שבוצעו על ידינו והמתקנים שהותקנו על ידנו ונמסרו על ידנו
 ,לתקופה של  36חודשים ממועד מתן
למועצה על פי חוזה מיום ___________ במסגרת מכרז
תעודת השלמה לעבודות )להלן" :תקופת האחריות"( לתיקון או להחלפה ,בהתאמה ,של כל תיקון או פגם או
קלקול או חלק פגום ,הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או
מביצוע לקוי )להלן" :תיקוני תקופת האחריות"(.
הכרעת המפקח שמונה לפקח על ביצוע העבודה ,כי דרישת המועצה נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות,
תהא סופית ומכרעת.
תיקוני תקופת האחריות יעשו על ידינו ,תוך  10ימים מקבלת דרישה לכך ,על חשבוננו והוצאותינו ,לרבות
ההוצאות בגין כל העבודות הנדרשות להחלפת חלקים ,והובלת חלקים ו/או ציוד ו/או עובדים למקום בו
יבוצעו התיקונים.
כל חלק שיוחלף במסגרת תיקוני תקופת האחריות יהא לרכושנו.

ולראיה באנו על החתום

תאריך_____________ :

הקבלן______________ :

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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נספח ה'

לכבוד
מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי מיקוד 2280700
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות מס'__
על פי בקשת _______________ ח.פ/ .ת.ז ________________ )להלן " :הספק"( אנו ערבים בזאת כלפיכם
בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל 25,000 -ש"ח עשרים וחמש אלף ש"ח( וזאת בקשר עם מכרז
_________ לאספקה ,התקנה ,הפעלה של מערכות טלוויזיה במעגל סגור ,מערכות כריזה חיצונית וגילוי פריצה
באתרי המועצה המקומית מזרעה ולהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום ________ ובהתאם לדרישות מכרז
פומבי מס' _________.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו או לדרוש את הסכום
תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי ,שיכולה לעמוד
לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם .
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ב .תנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .
ערבות זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .............ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו אחרי  .............לא תענה .
לאחר יום  .............ערבותנו זו בטלה ומבוטלת .
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא .
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה .
תאריך ________________ בנק _________________

מ.מ .מזרעה – מכרז מערכת טמ"ס כריזה וגילוי פריצה
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