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מכרז פומבי מס' 16/2018

הזמנה להציע הצעות להקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים עבור המעוצה המקומית מזרעה
המעוצה המקומית מזרעה (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת להציע הצעות להקמה ,שדרוג ותחזוקה של
אמצעים דיגיטליים תשתיתיים עבור המועצה ,לרבות מתן שירות ואחריות ,הכל בהתאם למפרט הטכני
וכתב הכמויות ,המצורפים למכרז זה ומסומנים כנספחים א' ו -ב' להסכם (להלן" :השירותים").

.1

תקופת ההסכם
 .1.1תקופת ההסכם תהא החל מחתימת הצדדים על ההסכם ולמשך  36חודשים שתחילתם מיום
סיום תקופת הביצוע (להלן :תקופת ההסכם").
 .1.2במהלך תקופת ההסכם יהא על הספק לבצע השירותים הנדרשים תוך התקופה הנקובה
במפרט הטכני וההסכם (תקופת ביצוע) ולהעניק למועצה שירותי תחזוקה ,אחריות וסיוע.

.2

חוברת המכרז הכוללת
.2.1

הזמנה להציע הצעות (מסמך זה).

.2.2

תנאי מכרז.

.2.3

הצהרת המשתתף במכרז.

.2.4

נוסח "ערבות להבטחת הצעה".

.2.5

כתב הצעה  -טופס למילוי ע"י המציע ובו הצהרה ופירוט המסמכים שיש לצרף להצעה.

.2.6

פירוט ניסיון קודם בשירותים דומים ובהיקף דומה לשירותים נשוא המכרז.

.2.7

נוסח הסכם ונספחיו:
 .2.7.1מפרט טכני  -מסומן כנספח א' להסכם.
 .2.7.2כתב כמויות והצעת מחיר  -מסומן כנספח ב' להסכם.
 .2.7.3נוסח ערבות לביצוע ההסכם – מסומן כנספח ג' להסכם.
 .2.7.4תצהיר בדבר העדר הרשעות  -מסומן כנספח ד' להסכם.
 .2.7.5אישור עריכת ביטוח – מסומן כנספח ה' להסכם.

.3

יש לרכז את כל הדרישות ו/או השאלות להבהרה ,במידה וקיימות ,ולהעלותן בכתב ,בקובץ Word

בלבד ,תוך הפניה לעמוד ולסעיף במסמכי המכרז ,וזאת עד ליום שלישי  02/10/2018עד השעה
 ,12:00לידי גזבר המועצה ,עפיף אל-חאג' ,לדוא"ל afifelhaj23@gmail.com :ולוודא קבלת
המסמכים בטלפון שמספרו04-9820104 :
.4

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל
המסמכים המפורטים בסעיף  3לעיל ,כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם
בכל עמוד ועמוד ,כולל בעמודי הצעת המחיר ,המפרט הטכני וכתב הכמויות.
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.5

מסמכי המכרז יועמדו לרשות המצעים בימים א'  -ה' בין השעות  15:00 – 08:30במשרדי המועצה
המקומית ביישוב מזרעה (להלן" :משרדי המועצה") ,ללא תמורת תשלום כלשהי.

.6

"16/2018

את

ההצעה

יש

להגיש

במעטפה

סגורה

עליה

נכתב

"מכרז

פומבי

עד ליום שלישי  09/10/2018ולא יאוחר מהשעה  ,12:00לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי
המועצה .בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם .הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד
ההגשה לא תתקבלנה.
.7

התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה קלנדרית מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.8

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי .כמו כן ,המועצה שומרת
לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפצל את
ביצוע השירותים לשלבים ,להזמין מהזוכה את השירותים כולם או רק חלק מהם או לפצל את
השירותים בין מציעים שונים ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ,והמציעים
מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה .במקרה כאמור ייחתם חוזה עם
סכום שונה מן ההצעה ,אך המחירים המוצעים לא ישתנו.

.9

המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,ל גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי
שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו ,הפרת חוזה על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי
סבירות בעליל וכיו"ב.

.10

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז .אי מילוי אחת
או יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.11

כללי
 .11.1המציע ינקוב בהצעתו על גבי נספח ב' להסכם (כתב הכמויות והצעת המחיר) ,במחירים
המוצעים על ידו ,בגין כל הפריטים המבוקשים ובכמויות הנדרשות ,ובגין מתן כלל
השירותים בהתאם למפורט במפרט הטכני (נספח א') ויתר התחייבויותיו מכח המכרז.
 .11.2מחיר הסה"כ המוצע ע"י המציע יהיה כפוף לאומדן המכרז .חריגה ניכרת מאומדן המכרז
תביא לפסילת ההצעה.
 .11.3ככל ותהנה הצעות מחיר זהות – תהא רשאית המועצה לשקול את ניסיונם של המציעים,
המלצות וכן כל שיקול רלוונטי נוסף שיהא בו כדי להעניק למועצה את מירב היתרונות.
 .11.4המחירים המוצעים על ידי המציע ,כמפורט בהצעת המחיר (להלן" :מחיר התמורה") כולל
את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ובין הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן
השירותים על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח אדם ,ציוד ,כלי רכב ,חומרים ,הובלת הטובין,
פריקתם ביעד ,הרכבתם ,כלי עבודה ,ביטוחים ,רישוי והיתרים וכיו"ב ,ולמעט מע"מ
בשיעורו עפ"י דין ,אשר ישולם ע"י המועצה .למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה
תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו.
 .11.5מובהר בזאת ,כי באם ינקבו בשני סעיפים דומים מחירים שונים ,או ינקב מחיר סה"כ
השונה מסכמת כלל המחירים ,אזי יילקח בחשבון המחיר הנמוך ביותר.
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 .11.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל ההיטלים הממשלתיים ,מכס ,בלו ,מס קניה וכיו"ב
ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.
 .11.7ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור
במסמכי המכרז ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.8כל שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי החוזה ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין
על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה.
.12

מודגש בזאת ,כי מתן צו התחלת השירותים מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
פי חוק למתן השירותים נשוא המכרז ,ככל ויידרשו.

בכבוד רב,
המועצה מקומית מזרעה
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מכרז פומבי מס' 16/2018
תנאי המכרז:
.1

כללי
ההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז אשר כוללים (להלן" :מסמכי
המכרז"):
.1.1

הזמנה להציע הצעות.

.1.2

תנאי המכרז (מסמך זה).

.1.3

הצהרת המשתתף במכרז.

.1.4

נוסח ערבות להבטחת הצעה.

.1.5

כתב הצעה  -טופס למילוי ע"י המציע ובו הצהרה ופירוט המסמכים שיש לצרף להצעה.

.1.6

טופס פירוט ניסיון קודם בשירותים דומים ובהיקף דומה לשירותים נשוא המכרז.

.1.7

נוסח ההסכם על נספחיו.
 .1.7.1מפרט טכני  -מסומן כנספח א' להסכם.
 .1.7.2כתב כמויות והצעת מחיר  -מסומן כנספח ב' להסכם.
 .1.7.3נוסח ערבות לביצוע ההסכם – מסומן כנספח ג' להסכם.
 .1.7.4תצהיר בדבר העדר הרשעות  -מסומן כנספח ד' להסכם.
 .1.7.5אישור עריכת ביטוח – מסומן כנספח ה' להסכם.

.1.8

כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפחות  2ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת
ההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.

למען הסר ספק מובהר ,כי כל התנאים ,התניות ,ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים
שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים במצטבר ואשר המציאו את כל
האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:
 .2.1יחיד או תאגיד רשום כחוק (חברה בע"מ או שותפות רשומה)  -למען הסר ספק מובהר בזה,
כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות
להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו,
בתאגיד רשום כחוק.
מציע בעל ניסיון מוכח של לפחות ( 3שלוש) שנים ,במהלך השנים  2013-2017ביישום,
התקנה והטמעה של שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ובהיקף דומה
לשירותים נשוא המכרז( .להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים
בטופס ניסיון המציע).
כמו כן ,המציע יציין בטבלת הניסיון ויצרף ,את פרטיהם של  3לקוחות לפחות ,שהקים
עבורם אתר אינטרנט ,דף פייסבוק ומערכת  ,CRMכולל מתן שירות שוטף לאירוח ותחזוקה.
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*לעניין זה יובהר ,כי הדרישה אינה ל  3לקוחות אשר לכל אחד מהם ביצע המציע את שלושת
הנדרשים (אתר אינטרנט ,דף פייסבוק ומערכת  ,)CRMוכי מספיק להוכיח הקמת הנדרשים
אצל שלושתם יחד.
 .2.2מציע שהגיש ערבות בנקאית אוטונומית בגובה  10,000ש"ח (ובמילים :עשרת אלפים
שקלים חדשים) (להלן" :ערבות להבטחת הצעה") ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר
המדד הבסיסי יהיה מדד חודש אוגוסט  ,2018שפורסם ביום  ,15.09.2018אשר תעמוד
בתוקפה עד ליום  , 07/01/2019לפקודת "המעוצה המקומית מזרעה" ,באופן ,בתנאים
האמורים בתנאי המכרז ובהתאם ל"נוסח ערבות להבטחת הצעה" המצורף למסמכי המכרז.
 .2.3מציע בעל מחזור כספי של  1מיליון ש"ח שנתי לפחות ,במצטבר ב 3 -השנים אחרונות (,2015
( )2017 ,2016להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז).

 .2.4המציע רכש את מסמכי המכרז.
.3

ספק/י משנה:
 .3.1למען הסר ספק ,המכרז אינו אוסר על העסקת ספקי משנה ,ובלבד ,שהמציע קיבל את אישור
המועצה לכך מראש ובכתב ויודיע בהצעתו על כוונתו להעסיק מטעמו ספק/י משנה ולצורך
שיצוין על ידו כמפורט להלן.
 .3.2אישור מראש ובכתב מאת המועצה ,להעסקת ספק/י משנה ,אינו פוטר ו/או משחרר את
המציע הזוכה (הספק הראשי) מאחריות הביצוע ועמידה בתנאי המכרז וההסכם.
 .3.3במסגרת חובת היידוע של הספק בדבר כוונתו להעסיק מטעמו ספק/י משנה ,עליו לציין בכל
רכיב שירות מי ייתן השירות של אותו רכיב ,אם מעורב ברכיב יותר מגורם אחד יש לפרט
מה חלקו של כל אחד מהם בהצעה.
 .3.4באם יינתן אישור מראש ובכתב מאת המועצה ,להעסקת ספק/י משנה ,המציע הזוכה (הספק
הראשי) יהא מחויב להמציא למועצה אישורים ותצהיר על טיב הקשר בין הספק הראשי
לספקי המשנה ,ולקבל את אישור המועצה לכך בכתב ומראש.

.4

מסמכים שצירופם נדרש
 .4.1על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים ,ללא יוצא מהכלל ,במדויק ועל פי הנוסח
הנדרש:
.4.1.1

כל מסמכי המכרז ,כפי שהם מפורטים לעיל ,על גבי הטפסים המקוריים ולאחר
שמולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים ,ללא יוצא מהכלל ,ושנחתמו בחתימה
מוסמכת כנדרש ובכלל זה מפרט השירותים וההצעה.

.4.1.2

ערבות בנקאית אוטונומית בגובה  10,000ש"ח (ובמילים :עשרת אלפים שקלים
חדשים) (להלן" :ערבות להבטחת הצעה") צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר
המדד הבסיסי יהיה מדד חודש אוגוסט  ,2018שפורסם ביום  ,15.09.18לפקודת
"המעוצה המקומית מזרעה" ,אשר תעמוד בתוקפה עד ליום .07/01/2019
נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז כ" -נוסח ערבות להבטחת
ההצעה".

.4.1.3

אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס.
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.4.1.4

אישור בתוקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-

.4.1.5

העתק מרישיון העסק ,ככל והעסק אינו טעון רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים,
תשכ"ח ,1968-יש לציין זאת במפורש ו/או לצרף אישור על כך.

.4.1.6

תעודת עוסק מורשה.

.4.1.7

על משתתף במכרז שהוא תאגיד לצרף:
א.

עותק מתעודת ההתאגדות מאת רשם החברות או השותפויות או האגודות
השיתופיות.

ב.

עותק מפרוטוקול הנהלת התאגיד ,הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז,
מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד.

ג.

פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד ,לרבות צירופי החתימות
הנדרשים ,מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה.

ד .תמצית מידע עדכנית מרשם החברות ,המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת
היותו של המציע תאגיד פעיל.
*מובהר בזאת ,כי מציע אשר צורת התאגדותו אחרת (כדוגמת עמותה וכד'),
ימציא את המסמכים הרלוונטיים לצורת התאגדותו.
.4.1.8

טופס ניסיון מלא וחתום בהתאם כמבוקש בתנאי הסף בדבר הניסיון ולהוכחתו.

.4.1.9

אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי להוכחת תנאי סף זה.

 .4.1.10המלצות מהגורמים להם ניתנו השירותים בהתאם למפורט בטופס הניסיון ,ובהן
התייחסות לטיב הביצוע והטובין.
 .4.1.11נוסח החוזה על נספחיו מלא וחתום לרבות תצהירים חתומים ומלאים כנדרש.
 .4.1.12הצעת מחיר על גבי טופס "כתב כמויות והצעת המחיר" המסומן כנספח ב'
להסכם.
למען הסר ספק מובהר בזה ,כי צירוף כל המסמכים הנ"ל ,ללא יוצא מהכלל ,במדויק ועל פי הנוסח
שנדרש ,מהווה תנאי מוקדם יסודי להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או
הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
.5

אופן הגשת הצעות
 .5.1על המציע להגיש את כל המסמכים כמפורט במסמך זה ,במלואם ולאחר שמולאו בהם כל
הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.
 .5.2את ההצעה יש להגיש בטפסים המקוריים ,כאשר מולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים
ללא יוצא מהכלל .מחיקות בגוף ההצעה ,אי מילוי כל הפרטים ,מילוי פרטים לא ברורים או
כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .5.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לרשום בהצעת המחיר את המחירים המוצעים
על ידו בהתאם לאמור בסעיף  11לעיל (הזמנה להציע הצעות).
 .5.4הצעת המחיר תוגש על גבי נספח א' להסכם המהווה גם המפרט הטכני.
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 .5.5כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל
אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .5.6מצא המציע סתירה ,שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק
של עניין כלשהו ,עליו להודיע על כך למועצה ,בכתב ,עד המועד האחרון להגשת שאלות
להבהרה.
במידה והמועצה תמצא ,כי אמנם קיים פגם כאמור ,תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז.
 .5.7כל פירושים ,הבהרות או הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר מלבד המועצה ו/או מי
מטעמו לא יחייבו את המועצה .למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראי ת
לכל פרוש ו/או הסבר ,שיינתנו למשתתפים במכרז בעל-פה .רק שינויים ,תשובות
ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :מסמכי הבהרות") יחייבו את המועצה  .בכל מקרה של
סתירה  ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור
בהבהרה המאוחרת יותר.
 .5.8אסור למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז .אין המציע רשאי לערוך שינוי,
מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) .
בכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע״י המועצה וכפי
שנמסר למציעים ,גם במקרה בו נערכו שינויים ע"י המציע והמועצה לא העירה לשינויים
שבוצעו.
 .5.9לעניין כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין
בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהא המועצה רשאית  ,בהתאם
לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
. 5.9.1

לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

. 5.9.2

לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;

. 5.9.3

לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

 .5.10על המציע לחתום ,בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו ,בכל מקום
שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הספק" וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא
יוצא מן הכלל.
העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד ,כגון :חתימה אחת היכן שנדרשות שתי
חתימות ,העדר חותמת ברורה וכו' ,על מסמכי המכרז או חלק מהם ,עלולה לגרום לפסילת
ההצעה.
 .5.11כל העלויות הכרוכות ,באופן ישיר או עקיף ,בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם
להצעה וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל ,יחולו על המציע בלבד .למען הסר
ספק מובהר בזה ,כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא
לבצע את השירותים או כל חלק מהם ,לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות
כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.
 .5.12על המציע להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום "מכרז פומבי מס'
 "16/2018בלבד וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו ,או
בנוכחותם.
8

 .5.13ההצעה תוגש ידנית על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה  -עד למועד
האחרון להגשת ההצעות.
בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה בחלוף המועד
האחרון להגשת ההצעות.
 .5.14במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל 2-מעטפות .בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי
המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.
 .5.15המועצה רשאית ,לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי ,לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  45יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות הנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.
.6

פתיחת המעטפות
 .6.1המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") מחויב להמציא למועצה את
ערבות הביצוע ,ולאחר מכן ,תחזיר המועצה לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו
כערבות להשתתפות במכרז.
 .6.2חזר בו הזוכה מהצעתו ,במלואה או בחלקה ,ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהי
מהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז – תוכל המועצה לחלט את הערבות הבנקאית להשתתפות
במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 .6.3סכום מלוא הערבות שי מומש כאמור ,יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים
שיגרמו למועצה ו/או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור ,והמציע
מצהיר ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה
בגין הפרת התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות.
 .6.4על אף האמור בסעיף  5.2לעיל ,הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו ,רשאית המועצה -אך
לא חייבת -לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד
לאחר שהוסיפ ה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי
כל דין לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על
פי החוזה ו/או על פי כל דין.
 .6.5המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה
או כל מצ יע אחר ,להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים
בו ,במלואם או בחלקם ,לכל יחיד או תאגיד ,בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או
לכל צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה .הזוכה במכרז לא יהא רשאי
להסב את זכויותיו או חובותיו על-פי המכרז לצד ג' כלשהו.
 .6.6המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי ,לדחות את
תחילת מתן השירותים למשך תקופה שלא תעלה על  12חודשים מהמועד שנקבע בחוזה
לתחילת השירותים.
 .6.7התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה קלנדארית מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.

9

.7

אופן בחינת ההצעות ואמות המידה לבחירת זוכה
 .7.1לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף ,הזוכה במכרז יהא המציע אשר
הצעתו הכוללת בגין כל הפריטים המבוקשים בכתב הכמויות ובהתאם למפרט הטכני ,היא
הנמוכה ביותר.
 .7.2מחיר הסה"כ המוצע ע"י המציע יהיה כפוף לאומדן המכרז .חריגה ניכרת מאומדן המכרז
תביא לפסילת ההצעה.
 .7.3ככל ותהינה הצעות מחיר זהות – תהא רשאית המועצה לשקול את ניסיונם של המציעים,
המלצות וכן כל שיקול רלוונטי נוסף שיהא בו כדי להעניק למועצה את מירב היתרונות.
 .7.4המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם ,כל בדיקה ,כפי

.8

.9

שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור,
ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה
רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
על אף האמור לעיל ,המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת
החוזה וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב
שאושר לביצוע.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,לגביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי
שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
בעליל וכיו"ב .המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז.

.10

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

.11

איש הקשר במועצה  -עפיף אל-חאג'  -טל'04-9820104 :

.12

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו יום שלישי  09/10/2018ולא יאוחר מהשעה
.12:00
מעטפות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה.

_____________________
ראש המועצה מקומית מזרעה
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מכרז פומבי מס' 16/2018
הצהרת המשתתף במכרז:
.1

אני ,הח"מ ,מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף  1לתנאי המכרז
והמהווים ,או עתידים להוות ,כולם יחד ,את ההסכם למתן השירותים האמורים ,ביקרתי
במקומות המיועדים למתן השירותים לרבות המקומות הסמוכים להם ,דרכי גישה ,התשתיות
הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על מתן השירותים.

.2

הנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום מתן השירותים ,תנאי
הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך מתן השירותים ו/או על
היקף הוצאות השירותים ,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

.3

הנני מתחייב/ת לבצע את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז,
כולם יחד ,לפי המחירים שהצעתי בכתב הכמויות והצעת המחיר (נספח ב') להסכם ,בהתאם
למפרט הטכני (נספח א') ובכפוף לאמור במסמכי המכרז וההסכם ,והנני מקבל/ת על עצמי לבצע
את השירותים לשביעות רצונה המלא של המועצה.

.4

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל ,במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה
ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל ,ולרבות אם
יתברר כי אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז ,תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות
כלפי ותהיה זכאית למסור את השירותים לכל מציע אחר.

.5

כמו כן ,במקרה כזה ,אני מתחייב/ת לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש ,מבלי כל צורך
בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה ,וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית
שהפקדתי במועצה להבטחת הצעתי זו (להלן" :הפיצוי המוסכם") ,והמועצה תהיה זכאית לגבות
את הפיצוי המוסכם ע"י חלוט הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל
טענה ו/או תביעה בעניין זה.

.6

ידוע לי ,בין היתר ,כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה
שלא תעלה על  45יום מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי ,בין היתר ,כי
המועצה רשאית לדחות את המועד לתחילת מתן השירותים לתקופה שלא תעלה על  12חודשים
מהיום שנועד לתחילת מתן השירותים ובשים לב להצהרתי זו ,ומבלי לגרוע מכלליותה ,אני
מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון
ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז.

.7

כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ,תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה ,על פי תנאי המכרז ,אני
מצרף/פת בזה ערבות בנקאית אוטונומית ,כערובה לפקודת המועצה ,בסכום הנקוב בתנאי המכרז
(לעיל ולהלן" :הערבות הבנקאית") .במידה והצעתי זו תתקבל ,המועצה תשיב לי את הערבות
הבנקאית בתוך  3ימי עבודה מהיום בו אפקיד את הערבות בנקאית לביצוע ההסכם בנוסח ובשיעור
הנקובים בהסכם.

.8

כל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

.9

הנני מצהיר/ה בזאת ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים/מציעים אחרים.
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.10

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או
הפרת הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת
ההוראה כאמור ,ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.

.11

במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד ,אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
 .11.1כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או
בהסכם השותפות.
 .11.2כי ההתקשרות בהסכם המכרז ,על פי תנאי המכרז ,אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.
.11.3

כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנו חותמים ,על
ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים
במסמכי התאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם
המכרז ,וכי לשון היחיד הנקובה בהצעה ,בכפוף לנכונות הצהרותינו ,מתייחסת לתאגיד.

 .11.4כי ידוע לנו ,ואנו מסכימים לכך ,כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף
זה כולו ,על סעיפי המשנה שבו ,או חלק מהן ,אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה
למטה פגומה מכל טעם אחר ,רשאית המועצה  -אך לא חייבת  -לראות אותנו מחויבים
באופן אישי כלפיה ,ביחד ולחוד ,לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה.
ולראיה ,באתי על החתום:

שם המציע/ה_________________ :
מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות_________________ :
כתובת ______________________________ :מס' טלפון________________ :
חתימות:
 .1שם ______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
 .2שם ______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
 .3שם ______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
חותמת תאגיד ______________________ :תאריך________________ :
* חתימה שני יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.
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נוסח "ערבות להבטחת ההצעה"
בנק
סניף
כתובת הסניף
תאריך

:
:
:
:

לכבוד
המעוצה המקומית מזרעה

הנדון :ערבות בנקאית מס'____________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של  10,000ש"ח (במילים :עשרת אלפים
שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו מאת __________________ (להלן" :הנערב"),
בקשר למכרז פומבי מספר  16/2018סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם
מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי (להלן" :המדד") ,בתנאי ההצמדה
שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש אוגוסט  2018אשר פורסם ביום 15.09.2018
(או סמוך לכך).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י
ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם
לכם את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  07/01/2019ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל
על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
בכבוד רב,
בנק ______________________



טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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כתב הצעה
לכבוד,
המעוצה המקומית מזרעה
א.ג.נ;.
הנדון :הצעה לאספקת השירותים
.1

אני הח"מ (שם הגוף המשפטי) __________________ ת.ז/.ח.פ ________________
כתובת ___________________________________ מיקוד _________________
ט לפון ,_________________________ :פקס__________._________________ :
מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי המכרז ,ובכלל זה בהסכם ובנספחיו ,במלואם
ושאני בעל הידע והניסיון בביצוע השירותים הנדרשים על ידכם כאמור בהסכם ונספחיו וכי אני
עומד בתנאי הסף הנדרשים במכרז זה .מצורפים אישורים מתאימים והמלצות בנוסף לטופס פירוט
ניסיון מלא וחתום.

.2

רצ"ב המסמכים הבאים:
.2.1

כל מסמכי המכרז ,כפי שהם מפורטים לעיל ,על גבי הטפסים המקוריים ולאחר שמולאו
בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים ,ללא יוצא מהכלל ,ושנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש
ובכלל זה מפרט השירותים וההצעה.

.2.2

ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ( ₪ 10,000ובמילים :עשרת אלפים שקלים חדשים)
(להלן" :ערבות להבטחת הצעה") צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי
יהיה מדד חודש אוגוסט  ,2018שפורסם ביום  ,15.09.18לפקודת "המעוצה המקומית
מזרעה" ,אשר תעמוד בתוקפה עד ליום . 07/01/2019
נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז כ" -נוסח ערבות להבטחת ההצעה".

.2.3

אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס.

.2.4

אישור בתוקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו.1976-

.2.5

העתק מרישיון העסק ,ככל והעסק אינו טעון רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח,1968-
יש לציין זאת במפורש ו/או לצרף אישור על כך.

.2.6

תעודת עוסק מורשה.

.2.7

קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

.2.8

על משתתף במכרז שהוא תאגיד לצרף:
א.

עותק מתעודת ההתאגדות מאת רשם החברות או השותפויות או האגודות
השיתופיות.

ב.

עותק מפרוטוקול הנהלת התאגיד ,הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז,
מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד.

ג.

פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד ,לרבות צירופי החתימות
הנדרשים ,מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה.
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תמצית מידע עדכנית מרשם החברות ,המפרטת את בעלי המניות בתאגיד
ד.
ואת היותו של המציע תאגיד פעיל.
*מובהר בזאת ,כי מציע אשר צורת התאגדותו אחרת (כדוגמת עמותה וכד') ,ימציא את
המסמכים הרלוונטיים לצורת התאגדותו.
.2.9

טופס ניסיון מלא וחתום בהתאם כמבוקש בתנאי הסף בדבר הניסיון ולהוכחתו.

 .2.10אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי להוכחת תנאי סף זה.
 .2.11המלצות מהגורמים להם ניתנו השירותים בהתאם למפורט בטופס הניסיון ,ובהן
התייחסות לטיב הביצוע והטובין.
 .2.12נוסח החוזה על נספחיו מלא וחתום לרבות תצהירים חתומים ומלאים כנדרש.
 .2.13הצעת מחיר על גבי טופס "כתב כמויות והצעת המחיר" המסומן כנספח ב' להסכם.
.3

אני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל במתן השירותים מידית ,או
בכל יום אחר אחרי תאריך זה ,כפי שייקבע על ידכם ,ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים
בהסכם ,תמורת התשלום המוצע על ידנו.

.4

הצעתי זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה שנה קלנדרית מהמועד האחרון להגשת
ההצעה.

.5

היה ולא ייחתם ביני לבין המועצה הסכם לפני תום תוקף הערבות להבטחת ההצעה ,הנני מתחייב
להמציא למועצה ,לא יאוחר מ 7-ימים לפני תום תוקף הערבות ,המחאה של החברה שלנו על הסך
הנקוב בערבות הנ"ל ,חתומה כדין וללא תאריך פירעון .ההמחאה תשמש כערובה להבטחת
הצעתנו במקום הערבות להבטחת ההצעה .הערבות ,עם פקיעתה ,תוחזר לנו על ידכם.

.6

הננו מתחייבים להחזיר את ההסכם על נספחיו למועצה ,כשהוא מלא ושלם על פי דרישות
המועצה ,בתוך  7ימים מרגע קבלת הודעה בדבר מוכנות ההסכם לחתימתנו.
יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על פרטי השירותים.

חתימה וחותמת

תאריך
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פירוט ניסיון המציע
ניסיון של לפחות ( 3שלוש) שנים ,במהלך השנים  ,2013-2017בהקמה ,התקנה והטמעה של שדרוג
ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ובהיקף דומה לשירותים נשוא המכרז.
המציע יציין בטבלת הניסיון ,בין היתר ,את פרטיהם של  3לקוחות לפחות ,שהקים עבורם אתר אינטרנט,
דף פייסבוק ומערכת  ,CRMכולל מתן שירות שוטף לאירוח ותחזוקה.


לעניין זה יובהר ,כי הדרישה אינה ל  3לקוחות אשר לכל אחד מהם ביצע המציע את שלושת הנדרשים (אתר
אינטרנט ,דף פייסבוק ומערכת  ,)CRMוכי מספיק להוכיח הקמת הנדרשים אצל שלושתם יחד.

מס'

שם הלקוח ופרטיו
ליצירת קשר

ההיקף
הכספי בגין
השירותים

תיאור מלא של השרות

מקום מתן
השירותים

תקופת ביצוע
השירותים
(מ -חודש/שנה
ועד -חודש/שנה)

.1

.2

.3

.4

.5



הערה :יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על השירותים שניתנו על ידי המציע כמפורט לעיל
בטופס הניסיון.
הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים
שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל.
חתימה וחותמת________________________________ :
שם חותם/ים:

________________________________

תפקיד/ם:

________________________________
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הסכם
שנערך ונחתם במזרעה ביום _____________:שנת 2018
 בין –המעוצה המקומית מזרעה
על ידי המורשים לחתום מטעמה ,ראש המועצה וגזבר המועצה
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
 לבין –________________ ,ת.ז/.ח.פ ________________,
מרחוב ________________,
על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה ________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל:

והמועצה מעוניינת בהקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים עבור
המועצה ,לרבות מתן שירות ואחריות ,הכל כמפורט במפרט הטכני ,כתב הכמויות והצעת
המחיר המסומנים כנספחים א' ו -ב' להסכם זה (ולהלן" :השירותים");

והואיל :והספק הציע למועצה לספק עבורה את השירותים ,בהצהירו כי הוא בעל הידע ,הכישורים,
היכולת ,הניסיון ,האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים ,והמועצה
הסכימה למסור את השירותים לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;
והואיל :והצעתו של הספק לאספקת השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס' 16/2018
שפורסם ע"י המועצה (להלן" :המכרז");
והואיל :ובמסגרת המכרז ,נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה
(להלן" :מסמכי המכרז") ובמסגרתם התחייב למתן השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב
מהם;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
.1.2.1

מפרט טכני  -מסומן כנספח א' להסכם.

.1.2.2

כתב כמויות והצעת מחיר  -מסומן כנספח ב' להסכם.
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.1.2.3

נוסח ערבות ביצוע ההסכם  -מסומן כנספח ג' להסכם.

.1.2.4

תצהיר בדבר העדר הרשעות  -מסומן כנספח ד' להסכם.

.1.2.5

אישור עריכת ביטוח  -מסומן כנספח ד' להסכם.

 .1.3הספק מתחייב בזה לספק עבור המועצה את השירותים לשביעות רצונה ,בהתאם להוראות,
התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין.
 .1.4הספק מתחייב לבצע את השירותים בהתאם למפורט במפרט הטכני ובהצעת המחיר שנקבע
כנספח א' להסכם זה.
 .1.5כל הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים ,מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה
להם תוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי ההזמנה להשתתף במכרז הסותר
הוראות הסכם זה.
.2

מונחים
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:
"המועצה" או "המזמין"  -המעוצה המקומית מזרעה.
"המנהל"  -ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.
"ההסכם"  -תנאי הסכם זה (להלן" :תנאים אלו") ,וכל המסמכים המפורטים להלן:
הנספחים להסכם.
מסמכי המכרז.
"הספק"  -לרבות :נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים ,לרבות כל ספק משנה הפועל בשמו או
בשבילו בביצוע השירותים או כל חלק מהן.
"המפקח"  -נציג מורשה של המועצה ,כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.
"השירותים" – הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים עבור המועצה לרבות
תחזוקה ,מתן שירות ואחריות ,לרבות מתן שירות ארעי או נלווה ,בהתאם
להוראות והדרישות המקצועיות במכרז זה ,בהתאם להוראות המפקח ו/או
המנהל כפי שתינתנה מעת לעת ,והכל בהתאם למפרט הטכני (נספח א') ,כתב
הכמויות והצעת המחיר (נספח ב').
"מקום ביצוע השירותים" – בתחום שיפוטה של המועצה ועל פי קביעתה.
פקודת הפרשנות תחול על ההסכם .לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו
בפקודה האמורה.

.3

הצהרות הספק
 .3.1הספק מצהיר בזאת ,כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,
כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך
ביצוע השירותים ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.
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 .3.2רואים את הספק ,כאילו בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את מקום מתן השירותים ,את טיב
התשתיות והציוד ,את כמויותיהם וטיבם של השירותים הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו,
את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות
להשפיע על מתן השירותים.
 .3.3הספק מצהיר ,כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן ,בעל הידע ,הניסיון ,והציוד הדרוש לשם
מתן השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי
הסכם זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.
 .3.4כן מצהיר הספק ,כי היקף השירותים הנדרשים ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו ,וכי הוא
מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה.
 .3.5הספק מצהיר ומתחייב בזאת ,כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות
הנדרשים ,על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הסף של
המכרז ,לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת
הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן.
 .3.6הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של השירותים וכל
יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד.
 .3.7הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו
כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון ,היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,
היטל אגרה ,תשלומי חובה וכיו"ב ,המוטלים עליו ,או שיוטלו עליו ,על פי כל דין בקשר עם
מתן השירותים בהסכם זה.
.4

התחייבויות הספק
 .4.1הספק יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מתן
השירותים.
 .4.2הספק מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,ביעילות,
בנאמנות ,בדייקנות ובמומחיות ,לפי מיטב כללי המקצוע.
 .4.3הספק מתחייב כי השירותים יבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים למתן
השירותים (עובדים אלו יקראו להלן" :נותני השירותים").
 .4.4הספק מתחייב ,כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותים בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני
השירותים ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ,בין שנכללו במפורש ובין
מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע ,בנאמנות ובמומחיות ,תוך השקעת מרב המאמצים,
הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.
 .4.5הספק מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או מי
מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מייד עם היוודע לו
עליה.

.5

השירותים
 .5.1הספק מתחייב בזאת לספק עבור המועצה ,הקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים לרבות תחזוקה ,מתן שירות ואחריות ,לרבות מתן שירות ארעי או נלווה ,בהתאם
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להוראות והדרישות המקצועיות במכרז זה ,בהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל כפי
שתינתנה מעת לעת ,והכל בהתאם למפרט הטכני (נספח א') ,כתב הכמויות והצעת המחיר
(נספח ב').
 .5.2בכל מקרה ,היקף ההתקשרות ,יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם
לצרכיה .משכך ,אין המועצה מתחייבת להיקף מינימאלי או מקסימלי ,ההיקף יהא נתון
לשיקול דעתה הבלעדי ,בהתאם לצרכיה ולתקציב הקיים.
.6

פיקוח ,בקרה ודיווח
 .6.1המועצה תמנה מפקח מטעמה בקשר עם ביצועו של הסכם זה .יובהר ,כי למפקח לא תהיה
סמכות בענייני כספים ,תמורה ,תקציב וכיו"ב ,וכי נושאים אלה יהיו באישור מראש ובכתב
של גזבר המועצה בלבד.
 .6.2הנחיות והוראות המפקח לספק אשר ימסרו במהלך ביצוע ומתן השירותים ובהתייחס
לביצועם ,לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הספק והתשלום יהיה
בהתאם להצעתו המקורית במכרז .כמו כן ,לא יהא בשום הוראה ו/או הנחיה שתינתן
מהמפקח/המועצה לספק ו/או למי מטעמו ,בכדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המועצה לספק
ו/או למי מטעמו.
 .6.3הקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ,אך יהיה כפוף להוראות המועצה,
המפקח או נציג אחר מטעמה.
 .6.4למפקח תהא הסמכות לקבוע אם השירותים ו/או העבודות הניתנים על ידי הספק מבוצעים
כראוי על פי תנאי הסכם זה ונספחיו.
 .6.5המועצה באמצעות המפקח או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק ,בכל עת ,את טיב ואופן ביצוע
ומתן השירותים ,כשירות העובדים ,והאמצעים בהם משתמש הספק לצורך מתן השירותים
ואת מידת עמידתו בתנאי ההסכם ומילוי אחר הוראות המועצה.
 .6.6קבע המפקח ,כי השירותים לא בוצעו בהתאם להנחיות או במיומנות ראויה או אינה תואמת
את דרישות נספחי המכרז או את הוראות הסכם זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם
ראויים לבצע את השירותים ,תהא קביעתו סופית והספק מתחייב לפעול כפי שיורה לו
המפקח.
 .6.7במקרה וליקוי במתן השירות לא יתוקן במסגרת סד הזמנים אשר יימסר לספק על ידי
המפקח ,תהא המועצה זכאית בנוסף לכל סעד אחר העומד לה ע"פ דין ,להפסיק את עבודת
הספק והשירות הניתן על ידו ולהמשיך את ביצוע השירותים באמצעות גורם אחר על חשבונו
של הספק ,וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך יחולו על הספק.
 .6.8מובהר בזאת ,כי אף על פי שקיימת זכות למועצה לפקח ו/או להורות על מהלך העבודות
בביצוע השירותים ,לא יהא בכך לא המשתמע ולא מכללא ,בכדי לשחרר את הספק מאחריותו
למתן השירותים כנדרש בהסכם זה.

.7

התמורה
 .7.1בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם ,ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה ,יהא
הספק זכאי לתשלום ,כמפורט בכתב הכמויות והצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכם זה
(להלן" :התמורה").
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 .7.2לאחר ביצוע השירותים (תוך תקופת הביצוע) ,יגיש הספק למנהל מטעם המועצה חשבון
מפורט ב 3-עותקים בגין השירותים  /השירותים שסופק והשירותים שניתנו (להלן" :דו"ח
חשבון").
 .7.3לאחר שביקר המנהל את החשבון ועם אישורו ,יגיש הספק חשבונית מס כדין לאישור
המועצה לשם תשלומו ,כולו או מקצתו.
 .7.4התמורה תשולם לספק בהתאם לביצוע בפועל ,בתנאי תשלום של 'שוטף  90 +יום' מיום
אישור החשבונית לתשלום ע"י הגורם המוסמך במועצה ו/או קבלת הכספים מהגורם הממן
המאוחר מבניהם.
 .7.5מוסכם ,כי הספק לא יתבע ו/או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמועצה העלאות
או שינויים בתמורה ,בין מחמת עלויות שכר עבודה ,שינויים בשערי מטבעות ,הטלתם או
העלאתם של מסים ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפים
או מחמת כל גורם נוסף אחר.
 .7.6למען הסר ספק ,בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית
מכל גוף ו /או רשות ו/או משרד ממשלתי ו/או אחר ,מועדי התשלום יהיו בתנאי התשלום
הקבועים דלעיל ,זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה ובהתאם
לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.
 .7.7התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה ,כוללת את כל הוצאות הספק ו/או מי מטעמו
ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא ,למען הסר ספק ,מובהר בזאת
במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה ,ביטול זמן ,הוצאות משרדיות וכן כל
הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.
 .7.8עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים על ביצוע
העבודה עפ"י חוזה זה ,יחולו על הספק וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהסכומים המגיעים
לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי
תהווה תשלום לספק.
 .7.9מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים ,כי המועצה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לעכב
תשלום בשיעור  5%מהתמורה במשך  3חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק על
ידי המועצה ,וזאת בתור ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי מטעמו.
.8

ערבות לקיום ההסכם
 .8.1להבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם להסכם זה ,ימציא הספק למועצה ,עובר לחתימת הסכם
זה ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי יהיה
מדד בגין חודש אוגוסט  ,2018שפורסם ביום  ,15.09.2018לפקודת "המעוצה המקומית
מזרעה" ,ברת פירעון עם דרישה ,בסך של  20,000ש" (ובמילים :עשרים אלף שקלים חדשים)
(להלן" :ערבות לביצוע ההסכם" או "הערבות").
נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ג'.
 .8.2הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת ההסכם .היה ובשלב כלשהו תפקע
הערבות והספק לא האריכה ,לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או
חידושה של הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
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.9

אספקת ציוד וחומרים
הספק מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל הציוד ,חלקי החילוף ,החומרים המתכלים ,המתקנים
וכל דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של השירותים .רואים את הספק כאילו נמצאים ברשותו
כל הציוד ,החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של השירותים.

 .10בעלות במסמכים וסודיות
 .10.1כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים ,אשר ייערכו ו/או יבוצעו על
ידי הספק בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא ,לרבות מסמכים אלקטרוניים ,צילומם,
חשבונות ,דוחות וכיוצ"ב ,אשר הספק חייב להכינם ,לבצעם ,לספקם ,לנהלם ו/או להשתמש
בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם  -הנם רכושה של המועצה בלבד.
 .10.2הספק מתחייב בזה לשמור על סודיות התכניות ,המסמכים ,הרשימות ,המפרטים וכל יתר
הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים ,בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או
על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.
 .10.3הספק יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות
המסמכים כאמור בסעיף  10.1לעיל.
 .10.4הספק ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה -לפי המוקדם -את כל המידע,
המסמכים או חומר אחר שנמסר לו ,התקבל על ידו ,או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים.
 .10.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,מוסכם בזאת ,כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות
עכבון ו/או שיעבוד ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים למועצה או
שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.
.11

תקופת ביצוע
הספק מתחייב להתחיל בביצוע השירותים במועד שנקבע בצו התחלת עבודה שיימסר לו ולא
יאוחר מ ( 10עשרה) ימים ממועד זה (או מפרק זמן אחר שייקבע על-ידי המנהל באם ייקבע אחרת
על ידו) (להלן" :מועד תחילת השירותים") ולבצע את השירותים כנדרש ,במלואם ובמועדם,
תוך  6חודשים (להלן" :תקופת ביצוע").

 .12תקופת ההסכם
 .12.1הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך  36חודשים שתחילתם מיום
סיום תקופת הביצוע (להלן" :תקופת ההסכם").
 .12.2במהלך תקופת ההסכם מוטלת על הספק החובה לבצע את השירותים הנדרשים תוך התקופה
הנקובה במפרט הטכני ובהסכם זה (תקופת ביצוע) ,ולהעניק למועצה שירותי תחזוקה,
אחריות וסיוע.
 .12.3על אף האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה
בהודעה מראש של  14ימים.
 .12.4מוסכם כי הוראות סעיפים ( 19 ,13-15 ,10 ,8 ,3-4על תתי סעיפיהם) מהוות הוראות יסודיות
להסכם זה ,והפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם אשר תזכה את המועצה
בפיצויים מוסכמים מראש ,בסך של  10%מהיקף ההתקשרות ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
אחר העומד לזכותה ע"פ דין.
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 .12.5מוסכם עוד ,כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת
וללא הודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .12.5.1הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .12.5.2הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  7ימים
מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 .12.5.3הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה ,ולא נקט באמצעים על מנת
לתקן את הטעון תיקון בתוך  7ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 .12.6הסתיים ההסכם או בוטל ,יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל עד
למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם .הספק מוותר בזאת ,בוויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור ,למעט בדבר תשלום בגין
שירות שניתן בפועל ,כאמור לעיל.
 .13שלילת יחסי עובד מעביד
 .13.1הספק מצהיר ,כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי
תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה
יחסי עובד ומעביד ,וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר
התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.
 .13.2הספק מתחייב ,כי יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,בקשר עם העסקתם של עובדיו
ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל
ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר .אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה
למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות הסכם זה במלואן.
 .13.3היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית
דין ,כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד,
כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה ,מיד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום,
ללא יוצא מן הכלל ,שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו ,לרבות
כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
 .14אחריות הספק
 .14.1הספק יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ,בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק
אחר ,שייגרם למועצה ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק – בין אם נגרם
על ידו ,בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו – בין במישרין ובין
בעקיפין ,הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה ,וכן הוא מתחייב ,לפצות את
המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
 .14.2למען הסר ספק ,אין בכל דבר האמור בהסכם זה ,או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם
לס פק על ידי המועצה ,כדי להטיל על המועצה אחריות ,לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או
נזק ו/או הוצאות ,כאמור ,שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או
מחדל של הספק ,של עובד מעובדיו או מי מטעמו ,או בקשר עם מתן השירותים המפורטות
בהסכם זה.
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 .14.3אם ייגרמו ל מועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק ,הפסד ,אבדן ו/או תאלץ
המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,
לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם ,מתחייב בזאת הספק
לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה
כאמור ,במלוא הסכום ,מיד עם קבלת הודעה ,בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה
לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הספק על פי הסכם זה .אין באמור
בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה
לכל תרופה ו/או סעד אחרים.
 .14.4הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה,
כמפורט לעיל ,מיד עם דרישת המועצה .המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים
עקב נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים
תוך  7ימים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.
 .15העברת זכויות
הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו ,הנובעות בין
במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה ,וכן לא יהיה רשאי להעביר ,להמחות או לשעבד כל זכות
מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב של
המועצה.
 .16העדר בלעדיות
הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה ,כדי להגביל את המועצה בביצוע
התקשרויות אחרות ,הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה
מטרה ,או לכל מטרה דומה ,או למטרות נלוות ,עם גורמים אחרים ,וכי לספק לא תהיינה כל
טענות ,דרישות או תביעות בגין האמור.
 .17ניגוד עניינים
במשך תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים
עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.
 .18זכות קיזוז ועיכבון
 .18.1ל מועצה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,אשר יגיע לה ממנו
והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק.
 .18.2מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד
של הספק ,וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה ,במקרה שהספק יפר איזו
התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הספק.
 .19ביטוח
 .19.1במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות הספק על פי דין ,על הספק לערוך
את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה .עריכת ביטוחים על ידי הספק או
העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות הספק על פי הסכם זה או כל דין.
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 .19.2הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג
שהוא המשמש את הספק במסגרת השירותים ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק
בזדון.
 .20שונות
 .20.1לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.
 .20.2שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו
כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.
 .20.3הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן
שקדם לחתימתו ,או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או
בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים
בכתב או בעל פה בין המועצה לבין הספק ,אם היו.
 .20.4כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי
הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  72שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום,
ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים – בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
הספק

_____________________
המועצה
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נספח א'
מפרט טכני
המעוצה המקומית מזרעה (להלן" :המועצה") ,מעוניינת בהקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים
תשתיתיים לרבות תחזוקה ,מתן שירות ואחריות ,לרבות מתן שירות ארעי או נלווה ,בהתאם להוראות
והדרישות המקצועיות במכרז זה ,בהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל כפי שתינתנה מעת לעת ,והכל
בהתאם למפרט הטכני נספח א' זה וכתב הכמויות והצעת המחיר (נספח ב').
נספח טכני זה (נספח א') מורכב משלושה נספחים:
נספח א – '1תנאי מינימום לאתר אינטרנט
נספח א – '2תנאי מינימום למערכת ממוחשבת לניהול פניות התושבים
נספח א – '3דרישות מינימום למערכת דיגיטלית המממשת תהליכי ליבה ברשות המקומית
מצורפים בקובץ נפרד.
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נספח ב'
כתב כמויות והצעת מחיר
 על המציע לנקוב בטבלה שלהלן ,במחירים המוצעים על ידו ,הכוללים המתייחסת לכלל הפריטים
המבוקשים והכמויות הנדרשות כמפורט בטבלה שלהלן ובמפרט הטכני (נספח א').
 הצעה שתחרוג מאומדן המכרז במידה ניכרת ,כפי שיפורט להלן ,עלולה להיפסל.
 המחירים בכלל והמחיר הסה"כ בפרט ,יהיו כוללים את כלל השירותים נשוא המכרז בהתאם למפרט טכני
(נספח א') וכמויותיו (נספח זה) ויתר התחייבויות הקבלן ע"פ המכרז כמפורט לעיל ולהלן ,בין שנכתבו
במפורש ובין במשתמע אשר נלווים לשירותים וכרוכים במסגרתם.

אחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת ההסכם המצורף לו ,וידועים לנו כל תנאי
מתן השירותים נשוא המכרז והכרוך בהם ,תמורת מילוי התחייבותנו וביצוע השירותים ,להלן
המחירים המוצעים על ידנו בגין כלל השירותים והכמויות הנדרשות במכרז:
מס'

.1

.2
.3
.4

.5
.6

.7

תיאור הפריט
הקמת אתר אינטרנט שפה ערבית ,שפה משנית עברית.
הקמת עד  25דפי מידע ו עד  7מודולים למידע דינאמי
(הזנת מידע בתבנית תוכן דינאמי)
שפות משניות סה"כ  10דפי מידע
כולל אחריות לתקינות האתר (תוכנה) ל  36חודשים מיום
עליית האתר לאוויר
כולל הפקת דוח נגישות (רמה  )AAע"י מורשה נגישות
לקבלת תו/הצהרת נגישות
האתר יעמוד בתקני האינטרנט העולמיים w3c
האתר יעמוד בחוקי הגדרת הנגישות לבעלי מוגבלויות
( )Accessibilityכפי המתואר בתנאי הסף  ,הנגשת
התכנים (כולל קבצים) באחריות הספק
האתר יותאם לניידים ולטאבלטים (אתר רספונסיבי)
תיאור תהליך ההקמה  ,תקנים טכנולוגיה ופירוט לעץ
האתר מפורטים בנספח א' למכרז זה.

כמות

1

תוספת  5דפי מידע

1

תוספת מודול/תבנית הזנת מידע דינאמי
מיום עליית האתר לאוויר  -מחיר חודשי עבור:
תפעול ותחזוקה לאתר ,כולל אירוח האתר כולל הזנת תוכן
שיוכן ע"י הרשות
כולל  :שטח אחסון לכל האתר ,אנטי וירוס ,חומת מגן-אש,
מערכת גיבויים וביצוע גיבויים ,IPS/IDS ,שירותי בסיס
נתונים לפי הצורך.
כולל גישה לשרת מרשת האינטרנט ברוחב פס כולל
.Unlimited

1

עלות שעת פיתוח
עלות שעת עבודה הנגשת אתר קיים  ,הארכת שעות תתבצע
לאחר מיפוי האתר
כולל הפקת דוח נגישות (רמה  )AAע"י מורשה נגישות
לקבלת תו/הצהרת נגישות
הקמת דף פייסבוק עסקי רשותי
תיאור תהליך ההקמה  ,תפעול ופירוט מפורטים בנספח ג'
למכרז זה
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36

1
1

1

מחיר

סה"כ ₪

.8
.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

.19

ניהול תוכן  -כולל נוכחות במעוצה פיזית ,עלות חדשית של
ניהול תוכן  -תהליך הכנסת מידע לאתר האינטרנט ,יצירת
תוכן חדש ועריכתו ,התאמת סגנון הגשת המידע
עלות שעת עבודה תפעול ותחזוקת אתר
מיום עליית דף הפייסבוק לאוויר  -מחיר חודשי עבור:
ניהול תפעול ועדכון דף פיסבוק עסקי
 ניהול וכתיבת תוכן גרפיקה ניהול קמפיינים ממומנים ניהול תקציב מדיה (הרטיינר כולל את עמלת הספקמתקציב המדיה)
 פיתוח ותחזוקה של אפליקציות (עד  3אפליקציותכדוגמת "צור קשר" וכד')

36
1

36

מחיר חודשי עבור :ניטור עמוד ומעקב אחר גולשים

1

עלות שעת הדרכה והטמעת המערכת
מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושב (לפי תנאי קול קורא
דיגיטאציה) CRM -

1

אירוח ורישוי למערכת ניהול פניות תושב חודשי
מערכת ממוחשבת לניהול תהליכי ליבה  -דואר אלקטרוני
כולל אחסון  TB1ושירותי גיבוי ואנטי ווירוס
אירוח ורישוי למערכת ניהול דואר אלקטרוני
עבור הקמה של מערכת ניהול מסמכים וארכיב כולל רישוי
אירוח
תחזוקה ליווי והטמעה ל  36חודשים
מערכת לניהול מסמכים ארגונית שוטף וארכיב
מערכת המרכזת את כל המסמכים הארגוניים במקום אחד
עם אפשרות גישה מכל מקום ומכל מכשיר
תוך אפשרויות שיתוף ,אפשרויות חיפוש ,מנגנון אחזור
תמיכה במנגנון , OCRניהול גרסאות
אוטומטי ,סנכרון המסמכים לשולחן העבודה ,ניהול
רשימות של מאפייני מסמכים  ,תיוק
אוטומטי של מסמכים והקמה דינאמית של תיקיות,
סריקה מאסיבית של חומר לארכיון ארגוני
אחד .מערך הרשאות רב ארגוני .
תמיכה מלאה בכל מערכות ההפעלה ,אינטגרציה עם
יישומי אופיס ויכולות ממשק למערכות
ליבה ארגוניות .
הקמת אתר אינטרנט שפה ערבית ,שפה משנית עברית
הקמת עד  25דפי מידע ו עד  7מודולים למידע דינאמי
(הזנת מידע בתבנית תוכן דינאמי)
שפות משניות סה"כ  10דפי מידע
כולל אחריות לתקינות האתר (תוכנה) ל  36חודשים מיום
עליית האתר לאוויר
כולל הפקת דוח נגישות (רמה  )AAע"י מורשה נגישות
לקבלת תו/הצהרת נגישות
האתר יעמוד בתקני האינטרנט העולמיים w3c
האתר יעמוד בחוקי הגדרת הנגישות לבעלי מוגבלויות
( )Accessibilityכפי המתואר בתנאי הסף  ,הנגשת
התכנים (כולל קבצים) באחריות הספק
האתר יותאם לניידים ולטאבלטים (אתר רספונסיבי)
תיאור תהליך ההקמה  ,תקנים טכנולוגיה ופירוט לעץ
האתר מפורטים בנספח א' למכרז זה

1
36
1
36

1

1

1

תוספת  5דפי מידע
29

.20
.21

.22
.23

.24

1

תוספת מודול/תבנית הזנת מידע דינאמי
מיום עליית האתר לאוויר  -מחיר חודשי עבור:
תפעול ותחזוקה לאתר ,כולל אירוח האתר כולל הזנת תוכן
שיוכן ע"י הרשות
כולל  :שטח אחסון לכל האתר ,אנטי וירוס ,חומת מגן-אש,
מערכת גיבויים וביצוע גיבויים ,IPS/IDS ,שירותי בסיס
נתונים לפי הצורך.
כולל גישה לשרת מרשת האינטרנט ברוחב פס כולל
.Unlimited

36

1

עלות שעת פיתוח
עלות שעת עבודה הנגשת אתר קיים  ,הארכת שעות תתבצע
לאחר מיפוי האתר
כולל הפקת דוח נגישות (רמה  )AAע"י מורשה נגישות
לקבלת תו/הצהרת נגישות
הקמת דף פייסבוק עסקי רשותי
תיאור תהליך ההקמה  ,תפעול ופירוט מפורטים בנספח ג'
למכרז זה

1

1
סה"כ
לפני
מע"מ

שם המציע____________________________ :ת.ז/.ח.פ_______________________ .
נא לפרט תיאורו אדם ,חברה ,שותפות או אחר_________________________:
כתובת _____________________________:טלפון_______________________________:
שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
________________________________________________________________
חתימות__________________________________________________ _________:
(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז).
תאריך._____________________ :
אישור חתימה( :כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיוצב')
אני הח"מ _________________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
.1

ה"ה __________ ת.ז( ___________ .ימולא כשהמציע הוא אדם)

.2

ה"ה __________ת.ז( ____________ .ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ________________ :ולחייב אותו ,וכי חתמו על
מסמך זה בפני.
______________
תאריך

________________
חתימה
חתימה וחותמת:
________________________________
שם חותם/ים:
________________________________
תפקיד/ם:
________________________________
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נספח ג'
נוסח "ערבות ביצוע ההסכם"
בנק

:

סניף

:

כתובת הסניף

:

תאריך

:

לכבוד
המעוצה המקומית מזרעה
הנדון :ערבות בנקאית מס' ____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של  20,000ש"ח (עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן:
"סכום הערבות") ,שתדרשו מאת __________________ (להלן" :הנערב") .סכום הערבות יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי (להלן" :המדד"),
בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש אוגוסט  2018אשר פורסם ביום ( 15.09.2018או סמוך לכך).
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת ההפרש בין
המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי שיהיה
עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 15-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום
הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________.
כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

בכבוד רב,
בנק ______________________
_________________________



טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
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נספח ד'
תצהיר בדבר העדר הרשעות
אני הח"מ מר/גב' ______________________________________________________
בעל/ת ת.ז .שמספרה _______________________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -בעל שליטה הינם כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.
הנני נותן/ת תצהיר זה בשם המציע _______________________________________,
.1
מספר ח.פ/.ת.ז ________________________________ ,הגוף המבקש להתקשר עם המועצה
במכרז פומבי  27/2018להקמה ,שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים עבור המעוצה
המקומית מזרעה (להלן" :המציע").
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע ,בהיותי בעל/ת זיקה /או בעל/ת
.2
שליטה במציע או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע.
.3

הריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע לא הורשעו  /הורשעו
בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן ,הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:
-

חוק שירות התעסוקה תש״יט1959 -

-

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א1951 -

-

חוק דמי מחלה תשל״ו1976 -

-

חוק חופשה שנתית תשי״א1950 -

-

חוק עבודת נשים תשי״ד1954 -

-

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו1965 -

-

חוק עבודת הנוער תשי״ג1953 -

-

חוק החניכות תשי״ג1953 -

-

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תשי״א1951 -

-

חוק הגנת השכר תשי״ח1958 -

-

חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג1963 -

-

חוק שכר מינימום תשמ״ז1987 -

-

חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח1988 -

-

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ״ה( 1995 -כולל חוק בריאות ממלכתי)

-

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-

-

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) ,תשס"ב-
.2002

וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,וכן כל חוק אחר הנוגע לזכויות
עובדים (כולם ביחד ולהלן" :חוקי העבודה")
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הריני מצהיר/ה בזאת כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו לא הורשעו
.4
הורשעו בפסק דין חלוט בגין עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת

/

תנאים הוגנים) ,התשנ"א1991-

הריני מצהיר/ה בזאת כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו לא הורשעו
.5
הורשעו בפסק דין חלוט בגין עבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,

/

תשס"א.2001-
הנני מצ היר/ה כי לא נפתחה נגד המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו חקירה פלילית
.6
ו/או הוגש נגדם כתב אישום ו/או הורשעו בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש
עמה קלון ו/או אלימות ו/או פשע מין.
ככל והיו ,להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות של המציע ו/או בעל זיקה למציע ו/או בעל
.7
שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה:
תאריך ההרשעה

החיקוק
ההרשעה

לפיו

סעיפי האישום

ניתנה

שם המורשעים

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות
.8
המציע לא נקנסו על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ב
–  2קנסות או יותר ,בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.
ככל והיו ,להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל
.9
שליטה במציע ו/או על חברה שבבעלות המציע בשלוש השנים האחרונות על ידי מנהל ההסדרה
והאכיפה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים:
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תאריך הקנס

החיקוק לפיו ניתן הקנס

שם הנקנסים

סכום
הקנס

*מצ"ב אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בדבר
ההרשעות והקנסות.
.10

הריני מצהיר/ה ,כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

__________________
תאריך

__________________
חתימת המצהיר

__________________
חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ________________________ ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז .שמספרה
______________________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת
וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________
תאריך

__________________
חתימת עו"ד
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__________________
חותמת עו"ד

נספח ד'
אישור קיום ביטוחים
לכב'
מועצה מקומית מזרעה וגופיה (להלן" :המועצה""/הרשות""/המזמין/ה""/המבוטח השני")
(שם מלא) ________________________ח.פ/.מ.ז( ................. .להלן" :הספק""/הקבלן/המבוטח (הראשי)")
מאת :שם חברת הביטוח ____________________סניף/מח'______
א.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור ביטוח (להלן" :האישור")

סימוכין :הסכם לאספקה אמצעים דיגיטליים עבור המועצה המקומית מזרעה
(להלן" :השרות/ים""/נשוא הביטוח")
אנו ,המבטח מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח ,בתנאים שאינם נופלים מתנאי
הביטוח המכונים "ביט" המעודכנים לתקופת הביטוח מ _____ -עד ______ ,לביטוחים כדלהלן:
 .1רכוש :לרבות ציוד בתפעול ו/או של המזמין ו/או סופק על ידו ,שלגביו קיימת למבוטח זיקת ביטוח ,מפני
סיכוני "אש מורחב" ,התקנה ,פריקה ,טעינה והובלה .המזמין הינו המוטב לרכוש שאינו בבעלות אחרת.
 .2חבויות ,שלגביהן בתחילת תקופת הביטוח לא יפחת הכיסוי מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח שנתית ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או ב  ₪שלא יפחת מערכי
הדולר הנקובים מטה ,להלן:
א.

לביטוח אחריות חוקית על פי דין כלפי הצבור (צד ג' גוף ורכוש):
מיליון דולר ארה"ב .כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין
מקרה ביטוח .הביטוח הורחב בין היתר ואינו מסייג" :אחריות מקצועית" לענין תפעול ,וכן "חבות המוצר"
(אלא אם אושר כי קיים ביטוח נפרד על בסיס מועד "הגשת תביעה"); רכוש בו פועלים ו/או עליו עובדים ו/או רכוש
סמוך  -עד לתת-גבול אחריות של מאה אלף דולר ,בהתאמה; וכן ישפה את המזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף
בגין אחריות המבוטח ומי מטעמו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל
אחד מיחידי המבוטח בנפרד .רכוש המזמין ייחשב צד ג אלא במידה שתוגמל על פי ביטוח הרכוש.

ב.

לביטוח חבות מעבידים:
חבותו החוקית של המעסיק בגין מות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על-ידי המבוטחים
ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו ,חמישה מיליון דולר .הביטוח ישפה את המזמין היה שנטען
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמין נושא בחובת מעביד כלשהי.

ג.

לביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר (משולב אלא אם אושר כי קיים ביטוח נפרד) :המבטח את חבות
המבוטח על-פי דין ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש לרבות המזמין ומי מטעמו ,חצי מיליון דולר
וכיסוי רטרואקטיבי החל מתחילת ההתקשרות או פעילות קשורה – המוקדם מביניהן וכן תקופת גילוי
בפקיעת הביטוח של  6חדשים .המבטח ויתר על זכות תחלוף לטובתכם ומי מטעמכם ,אולם הויתור
כאמור לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת זדון .הביטוח כפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הרחבות ותנאים מיוחדים:
מוצהר ומוסכם בזה כי לעניין נשוא הביטוח בלבד ,בכל הביטוחים שערכנו למבוטח נכללו ו/או יחולו התנאים
והסעיפים כדלהלן:
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)1

ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב ו/או התביעה (למעט נגד מזיק בזדון) נגדכם ומי מטעמכם ,לרבות
אך לא מוגבל למבטחיכם.

)2

סייגים והגבלות ,שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים (לפי העניין) ,בין
היתר בדבר :תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חומרים רעילים
או מזיקים; טעינה ופריקה; העסקת נוער כדין; שעות עבודה; בע"ח; עובדים זרים שאין חוק הביטוח
הלאומי חל עליהם; קבלנים ,קבלני -משנה; חשמל.

)3

לא יהא תוקף לביטול ביטוח ו/או להרעה מהותית ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  60יום מראש
במכתב רשום.

)4

זכויותיכם לא תפגענה מחמת :איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח ,אלא אם המקרה היה ידוע
להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר ו/או
ברישיון העסק ,כעילה בלעדית; ו/או הפרת תנאי הביטוח על-ידי המבוטח או מי מטעמו בתום לב ו/או
חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר ,לא תמומשנה זכויות קיזוז לגביכם; ו/או אחריותו של מבוטח אחר
לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח ,הוצאות תביעה ,תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות
(במידה שיחולו) ,ואלה לא יחולו עליכם.

)5

כל סעיף בפוליסות (במידה שקיים) ,המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבטחיו .למען הבהר ,לגביהם הביטוחים על פי
הפוליסות הנ"ל הם בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות ,ללא זכות
השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א
–  1981ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.

)6

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם .במקרה של
סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.

ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח_______________________ :חתימה .......................תאריך..............
חותמת מקורית של חברת הביטוח
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