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  שמש בית עיריית

 6/20 פומבי מכרז

  ילדים בגני מצוקה לחצני  של  ואחזקה מוקד שירותי מתן עבור

 

  ואחזקה מוקד , אספקה עבור מחיר הצעות לקבל בזאת מבקשת"( העירייה: "להלן) שמש בית עיריית .1

ל .מצוקה לחצני  של כ  . ונספחיו המכרז ולהוראות לתנאים ובכפוף בהתאם ה

 כלל את ולהגיש המכרז במסמכי המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד במכרז להשתתף המעוניינים על .2

 י"ע תתקבל ולא תיפסל הצעתו הסף בתנאי יעמוד לא אשר משתתף. במסגרתו הנדרשים המסמכים

 .המכרזים ועדת

, 9:00-16:00 השעות בין ה עד א בימים, 6/2/2020 מיום החל לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .3

 תשלום תמורת,  3 קומה, שמש בית 2 רבין יצחק דרך הראשי העירייה בבניין העירייה במזכירות

 בשיק יבוצע התשלום, מקרה בכל יוחזרו לא אשר₪(   וחמישים מאות שבע ובמילים)₪  750 בסך

 .במזומן או

 .02-9909807 לבירורים פוןטל

 בלבד אישית במסירה להגיש יש הדרושים המסמכים וכל בנקאית ערבות בצירוף ההצעות את .4

 עד 23/2/2020 מיום יאוחר לא העירייה ל"סמנכ בלשכת המכרזים לתיבת סגורה במעטפה ולהכניס

 .בחשבון תילקחנה לא זה מועד לאחר שתגענה הצעות. 12:00 השעה

 כל אליו להפנות יש . חינוך מוסדות ט"קב, הרוש בן יהודה מר הוא זה למכרז האחראי העירייה נציג .5

 ויועברו ירוכזו והתשובות השאלות . meitals@bshemesh.co.il ל"בדוא ,בלבד בכתב בבירור או/ו שאלה

  בשעה -13/2/2020 מיום יאוחר לא להגיש יש הבהרה השאלות את . זה מכרז משתתפי כל לידיעת

  .ל"הנ למועד מעבר שאלות תתקבלנה לא  .12:00
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 העיר ראש - בלוך עליזה ר"ד

 

 

 

 

 

 שמש בית עירית

 6/2020 מכרז

 

   מצוקה לחצני מוקד שירותי מתן עבור

 

 ההתקשרות ומטרת כללי .1

 200 -כ  של  ותיקונים אחזקה, מוקד , אספקה, שירותי לקבלת  מכרז מפרסמת שמש בית עירית

 .ילדים ניבג  הקצה וליחידות מצוקה לחצני

 

 ,מצוקה לחצני מוקד הפעלת לצורך הנלווה הציוד כלל, וכן,  הדרוש המכשור כלל את לספק יידרש הספק

 .להלן שיפורט כפי

 :שלהלן נספחיםה  לצרף, וכן, המכרז תנאי כל אחר למלא המציע על

  סודיות לשמירת התחייבות -'א נספח .1.1

 מחיר הצעת -'ב נספח .1.2
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 לביצוע בנקאית ערבות-'ג נספח .1.3

 סף לתנאי בקשר מששתף הצהרת-'ד נספח .1.4

 ביטוחים קיום על אישור-'ה נספח .1.5

  משפחתית קרבה היעדר בדבר הצהרה -'ו נספח .1.6

 

 סף תנאי .2

 :להלן המפורטים התנאים כל על העונים מציעים רק הצעות ולהגיש זה בהליך להשתתף רשאים 

ל 2.1 ע ע צי מ ת ה היו ק ל ס ה עו ש ר ני מו ניי ע ס ל ך מ ף ער ס ל מו ה לנ  ו

סי ק ת פנ נו שבו ת ח מו שו ר פי ו ק ל ת חו או ק ס ם ע פי ם גו ריי בו  צי

ת) פ כי ל א הו ת ני נו שבו ם ח לו ש ת ת ו בו ס חו ל(, מ ש ת   .1976 – ו"ה

 שנים 3 של  מצוקה לחצני של ואחזקה מוקד שירותי להפעלת מוכח ניסיון בעל הינו הספק 2.2

 .לפחות

, לפחות ותשונ מקומיות רשויות 3-ל  מצוקה לחצני של ואחזקה מוקד שירותי סיפק המציע 2.3

 . הפחות לכל  2013-2019  יםשנה יןב  לפחות שנים שלוש במשך

, זה ההתקשרות הסכם פי על הנדרשים האישורים וכל בלבד אחת משפטית ישותי הוא המציע 2.4

 במועד תקפים כשהם משפטית אישיות אותה של שמה על יהיו היתר או רישיון, אישור לרבות

 .ההצעות הגשת

 ₪. 750 בסך המכרז מסמכי רכישת על קבלה הצגת 2.5

ת - מכרז ערבות 2.6 ת ערבו אי ק ת בנ מי נו טו ה, או מוד מדד צ ם ל רי חי מ  ה

כן ר צ ת, ל ב טו סך, עיריהה ל ל ב  כמפורט(, ח"ש אלף שלושים) ₪ 00030,  ש

 .המקורית הערבות את לצרף יש .להלן המכרז במסמכי
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 את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש רשאית תהא העירייה 2.7

-אי .הההצע תוקף הארכת משמעה הערבות תוקף הארכת) הדרישה י"עפ הערבות תוקף

 וועדת .המשתתף הצעת לפסילת עילה ,כשלעצמה תהווה כנדרש הערבות הארכת

 מכרז בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים

 .זה

 

 או כולה ,לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו העירייה או/ו המכרזים וועדת

 :הבאים במקרים,חלקה

 

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל .א

 .שהיא דרך בכל ,הצעות

 כל, כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .ב

 .מדויק לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת

 ההוראות פי על פעל לא הוא ,במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל .ג

 .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

 מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה מזכות לגרוע מבלי והכל

 המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען .לעיל כאמור

 .ערב עסק

 ,במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו ,זכתה לא שהצעתו משתתף

 .בהצעתו המציע שיציין לכתובת רשום בדואר
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 .החברה את המחייבות החתימה תיוזכו בעניין ד"עו או ח"רו אישור 2.8

 נדרשים ואישורים מסמכים .3

:םהבאי האישורים את המציע יגיש, ההצעה הגשת בעת   

 מסוג שירותים המציע סיפק להן, מקומיות רשויות מטעם, לפחות המלצות ( שלוש) 3 3.1

 . 2013-2019 השנים במהלך זה בהליך המוגדרים השירותים

 '.ד בנספח המציע הצהרת ואישור כדין פנקסים ניהול על חשבון רואה מאת אישור 3.2

 .מ"מע שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת העתק אישור 3.3

 . במקור מס ניכוי על הכנסה מס שלטונות אישור 3.4

 .ידו על חתומה כשהיא המשתתף הצעת נוסח 3.5

 .תאגיד הינו והמציע במידה, המציע של היסוד מסמכי של מאושר העתק 3.6

 .המכרז מסמכי רכישת  עבור קבלה 3.7

 .1 בסעיף המפורטים הנספחים כלל 3.8

 

 הנדרש השירותים מפרט .4

 :שלהלן הציוד  כל את לספק יידרש הספק 4.1

 RISCO/PIMA החברות אחת של פריצה רכזת יחידה 1 .1

 גיבוי סוללת יחידה 1 .2

 מסחרי דורישל מודול יחידה 1 .3

 אלחוטי מצוקה לחצן 1 .4

 .הגדרות וביצוע התקנה, פיקוד כבל, תעלות, הזנה כבל :נלווה ציוד .5

 :שלהלן השירות את לספק יידרש הספק  4.2
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 התקנה כל עבור תשלום) ההתקשרות תחילת ממועד ימים 45 תוך תסתיים הלחצנים כלל התקנת .1

 .(בפועל  מלא מענה ומתן חיבור, להתקנה בכפוף   יהיה

 .להלן שיפורט כפי הודעות ומסירת הודעות קבלת מוקד כולל השירות .2

 ל עד 7:30  עותהש בין ו-א–  בימים  ההתקשרות תקופת כל לאורך יינתנו מצוקה מוקד שרותי .3

 (סיור שירותי  למעט) 16:30

 לפי  לאלתר  עיריה נציגי 5-ל קריאה ויזמין הקריאה את יקבל החברה נציג מצוקה של במקרה .4

 .למקום להגעה עד gps מיקום כולל מסרון צעותמאב המקרה

 את יתקן הספק  הלחצנים או המצוקה מוקד במערכת  הספק י"ע תקלה נמצאה בו במקרה .5

, בנוסף .החלפים או התקלה בעלות תחוב לא והעיריה  עלות ללא להלן שיפורט כפי, התקלה

 .  תקלה על הספק את יעדכן העיריה נציג, העיריה לנציג הועבר ומידע תקלה ונמצאה במידה

 בתקלות לטפל מורשה אשר החברה נציג הינו שיוזמן והטכנאי, העיריה י"ע יוזמן הטכנאי שירות

 .זה מסוג

, שעות 48  עד  החברה מטעם  טכנאי ישלח  העיריה נציג ידע שעליה /למוקד חשתדוו תקלה .6

 החברה לנציג ט"הקב של ודעהה. כאמור עלות ללא לאלתר ותתוקן העיריה ט"קב עם ובתיאום

 .ל"דוא או מסרון בהודעת תהיה תקלה על

 חייב הייה והספק לנכון שתמצא זמן בכל מטעמה תקינות בדיקת לבצע רשאית שמש בית עירית .7

 (.שעות 48 עד) לעיל שצוין כפי מענה לתת

 ציוד ולספק לתקן יידרש הספק, ציוד או/ו המערכת של גניבה, אובדן ויהיה במידה כי יובהר .8

 . לעיל האמורים במועדים חשבונו עלו חלופי

 לחצני של תקינות בדיקת  ח"דו ניסיון ובעל מורשה  שהוא חברה נציג באמצעות יבצע  הספק .9

 ויןמצ יהיה זה ובדוח  1.11, 1.9, 1.7, 1.5, 1.3,  1.1:שלהלן במועדים ט"לקב דוח ויעביר המצוקה

 הדוח כתובת, מוסד סמל כולל, הגן של מלא שם, הבדיקה ותאריך הבודק שם המערכות מצב

 ח"דו הגשתב איחור. bfm445@gmail.com: העיריה נציג של ל"לדוא האמור במועד יישלח

 תטופל תיקון ויידרש במידה₪.  750 בסך בקנס העיריה את יזכה ימים 14 על העולה זמן בפרק

 . ולהלן לעיל כאמור התקלה
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  תבוצע ( ההתקשרות תקופת במהלך לפעם מפעם שתיקבע) הראשונית להתקנה מעבר התקנה כל .10

 .החברה לנציג ל"דוא /מסרון באמצעות לספק תשלח אשר ההתקנה בקשת מיום שעות 72 תוך

 למחרת נמסרה כאילו תראה 13:00 לשעה מעבר שתימסר הודעה כל- הודעה מסירת לעניין .11

 כאילו תראה 13:00 לשעה מעבר חמישי ביום שתימסר הודעה כל,  בבוקר  8:00ב בבוקר

 להתקנה ימים ספירת לעניין יחשבו לא חג וערבי שבת שישי, בבוקר 8:00ב ראשון ביום נמסרה

 מסירת או הודעה קבלת מקרה בכל. מצוקה קריאות על חל אינו זה סעיף. טכנאי קריאת או

 .לאלתר ותטופל תדווח מצוקה קריאת בשל הודעה

 שמש בית עיריית י"ע ייקנס  הספק לעיל המצוינים לזמנים מעבר התקנה או תיקון של דחיה כל .12

 מהתמורה הקנס את לקזז רשאית תהיה העיריה, לחצן כל עבור יום כל עבור  300₪ בסכום

 .זה סעיף לפי לחברה המגיעה

 גורמים 5-ל הודעה מסירה)  זמנית בו טיפל לא והמוקד מצוקה תאקרי היתה בו במקרה .13

 מקבלת ימים 15 תוך ישולם אשר  קריאה כל עבור₪  1,500 של בסכום ייקנס  הספק( םרלוונטי

 אין.  זה סעיף לפי לחברה המגיעה מהתמורה הקנס את לקזז רשאית תהיה העיריה. הדרישה

 בדבר מהוראות או להלן  בסעיף כאמור ומחובותיו הספק מאחריות לגרוע כדי לעיל באמור

 . ביטוח

, זה הסכם הוראות לפי החברה של למחד או מעשה בשל שנגרם נזק או תקלה ואירעה במידה .14

 גם אמורים הדברים, כאמור מחדל או ממעשה כתוצאה שנגרמו העלויות בכל תישא החברה

 הביטוח ובנספח לעיל כמפורט הכל. זה בעניין משפטי הליך ניהול או תביעה הגשת של במקרה

 . ימים 30 תוך וזאת חיובה וב בסכום העיריה את לשפות תידרש והעיריה היה. ב"המצ

 שמש בית עירית בבעלות יהיו sim כרטיס טלמע ,הנלווה והציוד תכהמער כל  קשרותההת בתום .15

 .לספק נוספת תמורה כל ללא

 רתבח שהעיריה בעתיד  מוקד לכל להתקשר ושתדע, מודולרית מערכת לספק מתחייב המציע .16

 (.simה החלפת רחלא)
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 תקלה של ובמקרה, במערכת תתוקן בהם האתרים בכל לשידור ליטהק לוודא מתחייב הספק   .17

 48  עד לתקן תקלה יש ואם, ובאחריותו מלאה קליטת לקבל כדי הדרוש כל את לעשות מתחייב

 .שעות

 החיבור ציוד או/ו המערכת של תקינות אי, פגם, תקלה, קלקול כל על לחברה מיד תודיע העיריה .18

 .מסרון /'טל / ל"דוא עותבאמצ החברה לנציג האפשרי בהקדם למוקד

 וכל משטרה או א"מד או כיבוי כוחות הזמנת עקב לחברה שיגיע תשלום כל כי ומוסכם מוצהר .19

 נחיצות מקרה בכל תשקול החברה. החברה על יחול לא מצוקה באירוע מטיפול הנובע תשלום

 מידהב. לצורך שלא הצלה כוחות  של הגעה למנוע מנת על העניין לפי ההצלה כוחות הזמנת

 48-מ יאוחר ולא העיריה ט"לקב מיידי באופן החיוב את להעביר החברה על תשלום חיוב והגיע

 .אמת בזמן מצוקה אירוע על העיריה נציג ליידוע בנוסף וזאת, החיוב קבלת ממועד שעות

 באופן מולו יפעל העיריה ונציג השירות ביצוע לצורך מטעמו אחד נציג למנות מתחייב הספק .20

 .בלעדי

 הביצוע מתכונת .5

  .העיריה מאת  מכרזב הזכייה הודעת מיום המאוחר לכל ימים 45 תוך שירות לתת יתחיל הזוכה 5.1

 (ביצוע״ ״ערבות) בנקאית זכיה ערבות 5.2

 בתוך להפקיד הזוכה הספק יידרש, זה ההתקשרות בהסכם זכייה על הודעה קבלת עם .א

  שלושים: במילים) ₪30,000 של בסך, בנקאית ערבות, קלנדריים ימים( 3) שלושה

 ״ערבות: להלן) במועדן ההתחייבויות מלוא ביצוע הבטחת לצורך(, חדשים שקלים

. ההתקשרות תקופת תום לאחר יום 60 -ל עד בתוקף תהיה הביצוע ערבות(. הביצוע״

 בהתאמה להאריך הזוכה מחוייב יהיה, ההתקשרות תקופת שתוארך ככל, ספק הסר למען

  .הביצוע ערבות את

 .ביצוע ערבות - ׳ג בנספח מופיע הביצוע ערבות של המחייב הנוסח .ב

 או מהתחייבויותיו באי יעמוד לא שהזוכה במקרה הערבות את לחלט תשאיר העיריה .ג

 ההתקשרות ולהסכם ההתקשרות ההסכם לתנאי, להצעתו בהתאם לב בתום שלא ינהג
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 .ההתקשרות תקופת אורך לכל

 

 שלא התחייבות וכן סודיות לשמירת להתחייבות הצהרה על המציע של חתימה 5.3

 אליהם שתגיע ידיעה כל, אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר

 אחריה או לפניה, ההתקשרות תקופת תוך ,זה ההתקשרות הסכם ביצוע עם בקשר

 ההסכם למסמכי סודיות לשמירת התחייבות - ׳א בנספח לנוסח בהתאם

 .ההתקשרות

 

 ההתקשרות היקף .6

 ממועד(,  חודשים   ושישה שלושים)  חודשים 36-ל הינה ההתקשרות תקופת .6.1

 את להאריך, הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית העיריה. הזוכה עם החוזה חתימת

 וזאת מכך פחות או חודשים 12 של נוספות הארכות  2 -ב, ההתקשרות תקופת

 את לעיריה לספק המציע של חובתו. שנים חמש עד של מצטברת לתקופה

 שלא הוחלט כן אם אלא ףלתוק  תיכנס הארכה. בתנאים שינוי כל ללא השירות

 . העיריה של הבלעדי דעתה שיקול לפי, וזאת הארכה תהיה

 על ההתקשרות את להפסיק, הבלעדי דעתה שיקול ולפי עת בכל רשאית העיריה .6.2

 ולקבלן בהסכם כמפורט,  לספק בכתב יום 30 של מוקדמת בהודעה, זה הסכם פי

 לקבלת זכותו למעט, אחרות או כספיות, טענות או/  ו תביעות כל תהיינה לא

 למועד עד, ניתנו אם, בפועל ידו על שניתנו השירותים בגין לו המגיעה התמורה

 . לתוקף ההתקשרות הפסקת היכנס

 תמורה .7

 לחצן הפעלת עבור תמורהל תתייחס המחיר הצעת .מחירה הצעת 'ב נספח גבי לע תוגש המחיר הצעת 

 תקופת כל לאורך ותיקונים אחזקה, התקנה שירותי כולל  הנלווה הציוד, וכן, בודד מצוקה

 שוטף של תשלום בתנאי תשולם התמורה  חלקים החלפת כולל, תקלה של סוג ולכל, ההתקשרות
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 .יום 45+ 

 הצעת בגין שייקבע לזה מעבר נוסף תשלום כל יינתן לא מקרה בשום כי מודגש 7.1

 .ההתקשרות בתנאי הנדרש השירות למתן ימים לחודש המחיר

 לכל הזוכה זכאי יהיה לא, הזוכה בהצעה הנקובה התמורה תשלום למעט כי יובהר 7.2

, טלפון הוצאות בגין תשלומים לרבות, השירותים מתן בגין אחרת הטבה או תשלום

 כל או/ו באלה וכיוצא אש״ל, נסיעות זמן, תנסיעו, פקס, הדפסות, צילומים, דואר

 .רותהשי להפעלת שיידרש ככל נלווה ציוד

 בעלות/  סודיות/  עניינים ניגוד .8

 כל כי ולהתחייב הסתייגות ללא סודיות לשמירת התחייבות על לחתום יידרש כההזו 8.1

 על שיינתן לשירות הנוגעים והנתונים הממצאים כל וכן חלק ייטול בהם הדיונים

 ולאחריה ההתקשרות תקופת לאורך דבסו יישמרו, עבודתו תוצרי לרבות, ידו

 .(סודיות לשמירת התחייבות - ׳א נספח)

 העיריה של הבלעדי קניינה יהיה השירותים מתן במסגרת המציע שיכין מסמך כל 8.2

 או הזוכה, בנוסף. לכך בנוגע תביעה או טענה כל מטעמו למי או למציע תהיה ולא

 .השירותים במסגרת לידיעתם שיגיע במידע שימוש יעשו לא מטעמו מי

 גורם לאף יציג ולא העבודה ממצאי לגבי מידע כל יעביר לא כי יתחייב הזוכה 8.3

 האמורה ההתקשרות בתקופת האמורה העבודה תוצאות את,  העיריה ט"לקב למעט

 אם זולת, השירותים מתן במסגרת הזוכה שיכין מסמך כל, זה ובכלל, ולאחריה

 .ובכתב מראש אישור לכך קיבל

 ביטוח .9

 מתחייב, זה חוזה פי על או/ו דין כל פי על הקבלן של מאחריותו לגרוע מבלי 9.1

 שנה מדי חידושו או/ו  הארכתו או/ו החוזה תקופת כל בתוקף להחזיק הקבלן

 באישור כמפורט הביטוחים את, מוניטין ובעלת מורשית ביטוח בחברת,  בשנה

 .ימנוה נפרד בלתי חלק והמהווה' ה כנספח ב"הרצ הביטוח
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 דין פי לע אחריותו תקופת כל זה ביטוח יחזיק, המקצועית אחריותו ביטוח לעניין 9.2

 .מבניהם המאוחר המועד -החוזה מתום שנים 7 או/ו

 

 כללי .10

 

 מכרז למסמכי המצורפת למעטפה  יוכנסו אשר,  עותקים 2 -ב הצעתו את להגיש המציע על .10.1

 המציע ידי על תוכנס, ומספרו המכרז שם מלבד היכר סימן כל עליה שיצוין בלא, המעטפה. זה

 .בעירייה המכרזים לתיבת

 

 ידו על מוגש אשר אחר מסמך וכל המכרז חוברת את הצעתו של עותק לכל לצרף המציע על /10.2

 אם, למשתתפים ישלחו אשר וההבהרות התשובות מסמכי כל לרבות, המכרז בתנאי לנדרש בהתאם

 . המציע ידי על בשוליו חתום עמוד כל כאשר, ישלחו

 

 ותשובות ,המכרז תנאי דפי על לרבות :המכרז בחוברת הכלולים הדפים כל על לחתום המציע על.10.3

 .שישנם ככל הבהרה לשאלות

 

 ממועד החל המשתתף את ותחייב ונספחיה מרכיביה כל על בתוקפה תעמוד המשתתף הצעת.10.4

 .למכרז ההצעות להגשת הקבוע מהמועד חודשים 3 תום ועד הגשתה

 

 תהא ,חלקם או כולם לעיל בסעיפים האמורים התנאים אחר הזוכה ימלא ולא במידה 10.5

 לא לזוכה .הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת ההסכם י"עפ אחר מציע עם להתקשר רשאית העירייה
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 אחר מציע עם העירייה של התקשרותה עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה

 .במקומו

 

 שינויים, השמטות, הסתייגויות /10.6

 

 הסתייגות כל או/ו המכרז במסמכי המציע ידי על שיעשו תוספת או/ו השמטה או/ו שינוי של מקרה בכל

 :העירייה רשאי, שהיא צורה או/ו דרך בכל, לגביהם

 

 .המכרז מסמכי את לפסול 1.1

 .מהן ולהתעלם, כלל נכתבו שלא ככאלה בהסתייגויות לראות 1.2

 .בלבד טכני פגם המהוות ככאלה בהסתייגויות לראות 1.3

 או/ו ההצעה מחירי את לשנות כדי בתיקון יהיה שלא ובלבד ההסתייגות את לתקן מהמציע לדרוש 1.4

 .בה מהותי פרט

 

 יסרב והמציע. העירייה של המכרזים ועדת של דעתה לשיקול נתונה לעיל האפשרויות בין ההחלטה

 ידי על הוגשה אשר הבנקאית הערבות את ולחלט ההצעה את לפסול העירייה רשאי, לכך להסכים

 .הזוכה ההצעה להיות אמורה הייתה הצעתו אם, המציע

 

 

 להתחשב לא או/ו לקבל לא או/ו לפסול, הבלעדי דעתה שיקול לפי, תרשאי האת העירייה /10.8

 .המכרז במסמכי המפורטת לדרישות מלא באופן תואמת תהא לא אשר בהצעה
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 לבטל תרשאי איוה, כשלהי הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל  תמתחייב האינ העירייה /10.9

 השרות באספקת הזוכה החל שטרם ובלבד, במכרז זוכה הצעה שנקבעה לאחר אף עת בכל המכרז את

 . המכרז פי על

 

 

 שונים מציעים בין לחלקם או השירותים מאספקת חלק רק לפועל להוציא הזכות לעירייה /10.10

 לבצע החליטה שהעירייה או מציעים מספר בין השירותים אספקת פוצלה בו במקרה גם. עיניה כראות

 המציע את  תחייב השלישי הפרק פי על המציע ידי על שניתנה המחיר הצעת, מהשירותים חלק רק

 כלשהו תשלום או לפיצוי זכאי יהיה לא והוא, כאמור לבצע שעליו חלק אותו לגבי יןוענ דבר לכל

 חלק רק לספק עליו שהוטל או מציעים מספר בין פוצלה השירותים שאספקת העובדה בגין

 . מהשירותים

 

 הצעת בחינת עמידתן ולאחר, הסף תנאי בחינת הינו במכרז הזוכות ההצעות קביעת אופן /10.11

 . המחיר

 

 לאחר גם נוספות הבהרות או/ו נוספים פרטים מהמצעים לדרוש  תרשאי  תהא העירייה /10.12

 .והצעתו המציע את לבחון מנת על, ההצעות פתיחת

 

 תהיה והיא ,שהיא הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין /10.13

 את לבצע ובכושרו המציע של ביכולתו ,היתר בין ,הזוכה לבחירת בשיקוליה להתחשב רשאית

 מבלי ,העירייה של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול נתונה ההחלטה .מעולה ברמה הנדרש השירות

 .עליה לערער רשות או זכות כל למציע שתהא
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 ,הצעות להציע הבקשה את ולבטל ,שהוגשו מההצעות אחת אף לקבל שלא רשאית העירייה /10.14

 כלשהו שלישי צד עם להתקשר או ,הצעות להציע חדשה הזמנה לפרסם מזכותה לגרוע מבלי וזאת

 .לנכון שתמצא כפי זה מכרז לביצוע

 

 רשאית תהא העירייה .העירייה של המכרזים וועדת ידי על תיעשה הזוכה ההצעה בחירת /10.5

 על המוסכמת ומתן המשא תוצאת יהא שייחתם והחוזה ,הצעתו לשיפור הזוכה עם ולתת לשאת

 .הצדדים

 

 

 בלבד אישית במסירה להגיש יש הדרושים המסמכים וכל בנקאית ערבות בצירוף ההצעות את 11

 23/2/2020 מיום יאוחר לא העירייה ל"סמנכ בלשכת המכרזים לתיבת סגורה במעטפה ולהכניס

 .בחשבון תילקחנה לא זה מועד לאחר שתגענה הצעות. בצהריים 12:00 השעה עד

 

 בבירור או/ו שאלה כל אליו להפנות יש . הרוש בן יהודה מר הוא זה למכרז האחראי העירייה נציג 12

 כל לידיעת ויועברו ירוכזו והתשובות השאלותmeitals@bshemesh.co.il  ._ ל"בדוא ,בלבד בכתב

 12:00 בשעה -13/2/2020 מיום יאוחר לא להגיש יש הבהרה השאלות את .זה מכרז משתתפי

  .ל"הנ למועד מעבר שאלות תתקבלנה לא .בצהריים

 

 

 

 

 

mailto:_meitals@bshemesh.co.il
mailto:_meitals@bshemesh.co.il
mailto:_meitals@bshemesh.co.il
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העיר ראש, בלוך עליזה ר"ד, בברכה  

 

 

 

 

 

 

 

  –' א נספח

 סודיות לשמירת התחייבות

 

 מועסק והנני והואיל; להלן כהגדרתם השירותים את מקבלת שמש בית ועירית הואיל

 ;השירותים למתן בקשר

. להגן שמש בית עירית מעוניינת עליהם מקצועיים לסודות להיחשף עשוי והנני והואיל

 : כדלקמן שמש בית עירית כלפי מתחייב הנני לפיכך

 :לצידם המופיעה המשמעות הבאים למונחים תהיה זה בהסכם הגדרות

 ההתקשרות הסכם במסמכי למפורט בהתאם טלפוני מוקד שירותי מתן לביצוע - ״השירותים״

 .לעת מעת שיהיו כפי מטעמו מי או  העירוני המוקד מנהלת להנחיות ובהתאם

 .עיריהב לתושבי טלפוני מוקד שירותי לקבלת התקשרות הליך -התקשרות הליך

 דבר וכל מסקנה, דעת חוות, מודל, נתון ,תוכנית, תכתובת, מסמך, ידיעה, ידע, מידע כל - ״מידע״

 שימור של דרך או צורה בכל או/ו בע״פ ובין בכתב בין השירותים במתן הקשור כיו״ב אחר

 או/ו הקשורים, אחרת או/ו מגנטית או/ו אופטית או/ו אלקטרונית או/ו חשמלית בצורה ידיעות

 . כספיים דוחות ביקורת שירותי למתן הנוגעים
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 נתקבל אם בין םשירותיה למתן בקשר הקבלן לידי יגיע אשר מידע כל -מקצועיים״ ״סודות

 אשר מידע :לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות, מכן לאחר או השירותים מתן במהלך

 .מהנ״ל אחד כל של מטעמו מי או/ו אחר גורם כל או/ו  העירוני המוקד מנהלת ע״י לקבלן יימסר

 

 סודיות שמירת

 אך שימוש בהם ולעשות מוחלטת בסודיות המקצועיים הסודות או/ו המידע את לשמור מתחייב הנני

, לפרסם לא מתחייב הנני, האמור בכלליות לפגוע ומבלי, ספק הסר למען. השירותים מתן לצורך ורק

 .המקצועיים הסודות או/ו המידע את אדם כל לידיעת להביא או למסור, להודיע, להעביר

 חוץ חסיי, המדינה חוןביט) ז׳ פרק לפי עבירה מהוות התחייבויותיי מילוי שאי לי ידוע כי מצהיר הנני

 .1977 - תשל״ז, העונשין לחוק( רשמיים וסודות

 :_________________________חתימה: ______________________ שם

 

 

 מחיר הצעת –' ב נספח

 

 

 

 לתושבים פניות מוקד רותיילש הצעה: הנדון

 

 להגיש בזה מתכבד(, המציע שם) _____________ של מוסמך נציג, ___________ ,הח״מ אני

 ההסכם לתנאי בהתאם, עיריהב לתושבי טלפוני מוקד שירותי לקבלת התקשרות הליך במסגרת הצעה
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 .נספחיהם כל על וההסכם ההתקשרות

 

 

 לחצן כל עבור כספית תמורה

 להפעלת נלווה וציוד מצוקה

 השירות

 

 

 

 שירות

 

________ ₪  

 

 לחצן הפעלת עבור תמורהל תתייחס המחיר הצעת

 אחזקה, התקנה , אספקה שירותי כולל בודד מצוקה

 של סוג ולכל, ההתקשרות תקופת כל לאורך ותיקונים

 חילוף חלקי החלפת כולל, תקלה
 

 מ"מע כוללים אינם המחירים

 

 ,רב בכבוד

 __________________________: המציע שם _____________ :תאריך

 :חותמת  ______________ :חתימה

 

 ׳ג נספח

 לביצוע בנקאית ערבות נוסח

  לכבוד

   שמש בית יתעיר

 בנקאית ערבות: הנדון

 כלפיכם בזה ערבים אנו( ״הקבלן״: להלן________________________) בקשת פי על
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 _____________________( במילים) ש״ח_______ 30,000___ של לסך עד סכום כל לסילוק

 .החוזה תנאי מילוי ולהבטחת ילדים בגני מצוקה לחצני  של  ואחזקה מוקד שירותי מתןל בקשר וזאת

 

 שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם עם מיד הנ״ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו

 יכלשה הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה ספקה מאת תחילה הסכום

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר לקבלן לעמוד שיכולה

 אחת שכל, דרישות במספר או אחת בפעם הנ״ל הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם

 .הנ״ל הכולל הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד הנ״ל מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 :זה במכתבנו

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .בכלל ועד ________ עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא _________ אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו _______ יום לאחר

 אם בין פיה על והתשלום פיה על מהמוטבים אחד כל ידי על ותעשה יכול זו ערבות פי על דרישה כל

 על שנשלם התשלומים כל מקרה בכל. זו ערבות פי ועל כדין כתשלום יחשב מהם לאחד אם ובין לכולם

 .הערבות סכום על יעלה לא זו ערבות פי

 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 

 _____________         ,רב בכבוד

 בנק             

 

 'ד נספח
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 הסף תנאי עם בקשר המשתתף הצהרת

 . _________________________________ :המשתתף שם

 . ______________________________________ :תאריך

 עירוני מוקד שירותי מתן

1.  

 ותשונ מקומיות רשויות 3-ל  מצוקה לחצני של ואחזקה מוקד שירותי סיפק המציע כי להצהיר הרינו

 .הפחות לכל  2019-2013  יםשנה  יןב  לפחות שנים שלוש במשך, לפחות

 

 __________________המשתתף וחותמת חתימה                                                                

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

 

 חשבון רואה אישור

 

 הצהרת את ביקרנו שלו החשבון וכרואי( ״המשתתף״: להלן____________________)לבקשת

 לחוות היא אחריותנו. המשתתף הנהלת באחריות הינה ההצהרה. לעיל כמדווח ניסיונו בדבר המשתתף

 .ביקורתנו על בהתבסס זו הצהרה על דעה

 ___________________ :תאריך

 ,רב בכבוד        

 חשבון רואי                                                                                                
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 (וחותמת חתימה)             

 

 

 'ה נספח

 

  לכבוד

 "(העיריה: "להלן) שמש בית עירית

 

 

  ביטוחים קיום על אישור

 

 .נ.א.ג

 

 

: להלן)                                                                 של ביטוחים קיום על אישור: הנדון

 "(קבלןה"

 

 

 :כדלהלן בזאת מצהירים מ"בע לביטוח חברה                   מ"הח אני

 

 מצוקה לחצני  של  ואחזקה מוקד שירותי מתן לעניין, לביטוח פוליסות הקבלן לבקשת הוצאנו אנו .1

 -: להלן כמפורט, "(השירות:" להלן) העיריה עבור נילווה פעילות וכל ילדים בגני

 

 עבור     לשירות בקשר הקבלן של מחדל או/ו מעשה כל בגין מקצועית אחריות ביטוח .א

 . לעיל כאמור העיריה
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  תהזמנ, מסמכים אבדן, ופיקוח לתכנון המתייחסת הגבלה לכל כפוף אינו הביטוח                      

 .עובדים יושר ואי איחור, חומרים                      

 

 : מוארכת גילוי תקופת תחול הפוליסה על                      

 

 נזקים גילוי תקופת תחול כי מוסכם, כלשהי מסיבה, יחודש לא בחברתנו שהביטוח במקרה

 וכל, בחברתנו הביטוח תוקף פג בו מהמועד, נוספים חודשים 6 למשך מוארכת ותביעות

, לתביעה להוביל והעלול הרטרואקטיבית התקופה או הביטוח תקופת במהלך שאירע אירוע

 נושא לכל יחשב, המוארכת בתקופה או הביטוח תקופת במהלך הודעה לנו תימסר שלגביו

 .הביטוח תקופת במהלך שהוגשה כתביעה ועניין

 

 .שנתית ביטוח לתקופתו למקרה ₪   4,000,000:  של  בסך אחריות בגבול                      

 

  בגין דין פי-על מטעמו והבאים הקבלן חבות את המבטח שלישי צד כלפי אחריות יטוחב .ב

 .שהוא גוף או/ו אדם כל של לרכושו או/ו לגופו נזק או/ו פגיעה      

          

 .שנתית ביטוח תולתקופ למקרה ₪  1,000,000   :של בסך אחריות בגבול            

 

           לצורך שלישי צד כרכוש ייחשב מטעמה מי של או/ו העיריה רכוש כי בזאת מוצהר            

 .זו פוליסה            

 

 , שיטפון, אדים, התפוצצות, אש; מ נובעת חבות בדבר הגבלה לכל כפוף אינו הביטוח            

                        , פגומים סניטריים מתקנים, חיים בעלי, וטעינה פריקה, מעליות, הרמה מכשירי, בהלה            

 .  לאומי לבטוח המוסד מצד תחלוף תביעות וכן והשבתות שביתות, תאונתי זיהום, הרעלה            
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   אחריותה     בגין מטעמה הבאים או/ו העיריה את לשפות ויורחב ב-ו א בסעיפים כאמור יםהביטוח    

 .קבלןה מחדלי או/ו למעשי

 

 

  מיחידי אחד כל עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות בדבר לסעיף בכפוף    

 .המבוטח    

 

 

 .עבודתם ועקב כדי תוך עובדיו כלפי הקבלן חבות בגין מעבידים חבות ביטוח.  ג    

            מי או/ו הקבלן עובדי של כמעבידם ותקבע במידה העיריה את לכסות מורחב הביטוח         

 .מהם         

            נותופתי, ומנוחה עבודה שעות, ובעומק בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול לא זה ביטוח         

 .כחוק נוער העסקת וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, ורעלים         

 

 ₪  20,000,000: שנתית ביטוח תולתקופ למקרה  אחריות גבול        

 

 

  ועד                       - מ החל היא הפוליסות בכל הביטוח תקופת. 2

 (.נכללים התאריכים שני)    

 

 :הנזכרים הביטוחים בכל כי מאשרים אנו. 3

 

 .נוספת כמבוטחת נכללת העיריה. א 
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 .ההעירי בזכויות יפגעו לא הקבלן ידי על לב בתום הפוליסות מתנאי תנאי קיום אי.   ב              

 איחור, נזק אירוע על הודעה אי מחמת תיפגענה לא העיריה זכויות, כן כמו                    

 .אחרת סיבה כל או/ו תביעה        בהגשת

 

  בהודעה יעשה צמצומן או/ו הפוליסות ביטול כי הקובע תנאי נכלל. ג 

  הביטול מועד לפני יום 60 לעיריה רשום בדואר שתישלח בכתב מוקדמת                 

 .הצמצום או/ו                 

 

 

 .הביטוחים עבור העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי לבדו הקבלן. 4

 

  אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם)בפוליסות סעיף כל.  5

 . העיריה כלפי יופעל לא אחר חביטו קיים כאשר מבטחיו או/ו הקבלן     

  במלוא אותה המזכה" ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי-על הביטוח העיריה לגבי     

 .העיריה ממבטחי השתתפות תביעת זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי     

  

 יחול לא ולפיכך, חוזהב הביטוח תנאי לקיום כאישור ידיכם על מתקבל זה כתב כי לנו ידוע. 6

 .ובכתב מראש םכהסכמת ללא לרעה שינוי בפוליסות או בו    

 

 

 

 

 הביטוח חברת חתימת      תאריך
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 ' _____________מס                  מקצועית אחריות ביטוח פוליסת

 

 ' ______________מס                               שלישי צד ביטוח פוליסת

 

 ' ______________מס                                   מעבידים חבות פוליסת

 

 :כתובת   :הביטוח סוכן שם 
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 משפחתית קרבה העדר בדבר הצהרה – ו נספח

 לכבוד

 שמש בית עיריית

 והתחייבות הצהרה: הנדון

 הנני, בו שליטה שלעירייה תאגיד או/ו העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל

 :כלהלן מצהיר

 :מאלה אחד על נמנה אינני .א

 העיר מועצת ה/חבר של( אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן) משפחה קרוב (.1)

 .שמש בית

 .העיר מועצת חבר של שותפו או סוכנו (.2)

 .שמש בית עיריית עובד של סוכנו או שותפו זוגו בן (.3)

 על העולה חלק לעיל( 2) –  (1) משנה בסעיף מהמנויים לאחד יש שבו תאגיד (.4)

 (2) – ו( 1) משנה בסעיפי מהמנויים אחד ואף. ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה

 . בתאגיד אחראי עובד או מנהל לעיל

 בחוזה התקשרות האוסרות העיריות פקודה הוראות לי ידועים כי מצהיר הנני .ב

 את וכן לעיל' א בסעיף כאמור מועצה חבר לבין העירייה בין בעסקה או

 העירייה שבין בחוזה התקשרות על איסור לגבי בפקודה הקבועות ההוראות

 הפלילית לסנקציה בנוסף כי לי ידוע וכן, לעיל' א בסעיף המנויים אחד לבין

 בניגוד חוזה כריתת של במקרה, הפקודה הוראות על שעובר למי הצפויה

 על העירייה ידי על לביטול החוזה ניתן, לעיל כאמור העירייה פקודת להוראות

 להחזיר חייבת העירייה תהיה לא ומשבוטל השר החלטת פי על או החלטתה פי

 .שקיבלה מה של שוויו את לשלם ולא החוזה פי על שקיבלה מה את
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 להצהרתי הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם כי ומתחייב מצהיר הנני כן כמו .ג

 קרות עם מייד לעירייה כך על להודיע מתחייב הנני, לעיל' א בסעיף כאמור

 .השינוי

_________                                                                                  ______

_______ 

תימח                                                                                         תאריך  

 המציע וחותמת ה

 

 התקשרות חוזה

 

  ___________ בתאריך שמש בית בעיריית ונחתם שנערך

 

   שמש בית עיריית :בין

  

 " העירייה" - להלן

  אחד            מצד 

 ____________________ :בין

 ____________________ 

 " הספק" - להלן  

  שני             מצד  
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 לחצני  של  ואחזקה מוקד של שירות בקבלת מעוניינת והעירייה    הואיל

: להלן) זה ובחוזה המכרז במסמכי כמפורט הכל, ילדים בגני מצוקה

 "(;השירותים"

 "(; המכרז: "להלן) כאמור השירותים למתן מכרז פרסמה והעירייה והואיל

 את לספק וניסיון ציוד, כישורים לו שיש כמי עצמו הציג והספק והואיל

 התוכנות את לעירייה לספק שמעוניין וכמי, והשירותים התוכנות

 המכרז במסמכי המפורטים בתנאים והכל, ל"הנ והשירותים

 ;זה חוזה לתנאי ובהתאם

 ; במכרז כזוכה הוכרזה הספק של והצעתו לוהואי

 כמפורט ביניהם ההתקשרות תנאי את להסדיר הצדדים וברצונם  והואיל

 ;המכרז ובתנאי זה בחוזה

 :כדלקמן הצדדים בין והוצהר הותנה, הוסכם לפיכך

 :מבוא .1

 לרבות, בו הכלולות וההגדרות ההצהרות לרבות, זה לחוזה המבוא .א

 מהווים זה לחוזה והנספחים המכרז למסמכי הנספחים, המכרז מסמכי

 .ממנו נפרד בלתי חלק

 מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים, הספק הצעת לרבות, המכרז מסמכי כל .ב

 . זה

 :להלן כמוגדר המשמעות הבאים למונחים תהא זה בחוזה .2

 ובו העירייה י"ע שפורסם, עירוני מוקד שירותי להפעלת מכרז   "המכרז" 

 . הספק זכה
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 .  זה חוזה ולרבות, צורפותיו על, המכרז מסמכי כל "המכרז מסמכי" 

 .המכרז במסמכי שפורטו התנאים כל  "המכרז תנאי" 

 אחר אדם כל או העירייה של המוקד מנהל        המנהל /"המפקח" 

 ביצוע על ולפקח לתאם, לנהל העירייה ידי על שימונה

 .זה בחוזה לאמור בהתאם הספק ידי על השירותים

 ותנאי המכרז פי על לספק הספק התחייב אותם השירותים " השירותים" 

  .המכרז שבתנאי למפרטים בהתאם, המכרז

 הלשכה ידי על המתפרסם( כללי) לצרכן המחירים מדד  "המדד" 

 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית

 לדולר ביחס בישראל בנק ידי על המתפרסם היציג השער " היציג השער" 

 (.ב"ארה)

 

 :הספק והתחייבויות הצהרות .3

 : כדלקמן בזה ומתחייב מאשר, מצהיר הספק

 בכל לעסוק, שלו ההתאגדות במסמכי האמור פי על, מוסמך הינו כי .א

 .זה חוזה י"עפ התחייבויותיו לביצוע הדרושות הפעילויות

 כי וכי, בעבודה ניסיון ובעל מיומן, מקצועי אדם כוח לרשותו עומד כי .ב

 .המוקד הפעלת לצורך מתאים במספר עובדים מעסיק הוא

 להתקשרותו שהוא סוג מכל אחרת חוזית או/ו משפטית מניעה כל אין כי .ג

 .זה בחוזה
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 התחייבויותיו לקיום הנחוצים הנתונים כל את בקפידה ובחן בדק כי .ד

 שיש אחר נתון כל וכן העירייה בדבר שונים נתונים לרבות, זה שבחוזה

 .זה חוזה י"עפ התחייבויותיו קיום על או/ו הצעתו על להשפיע כדי בו

 תנאי, ונספחיהם המכרז מסמכי וכי ונספחיו המכרז מסמכי את קרא כי .ה

 ביכולתו יש וכי לאשורם לו וברורים ידועים זה חוזה ותנאי המכרז

 ובמועד בהם המפורטים והתנאים הדרישות פי על,  ולבצעם. לקיימם

 ובמספר ומניםמי עובדים להעסיק מתחייב הספק. למסירתן שנקבע

 .השירות לקבלת הדרוש

 מצב בכל אותו מעמיד אינו זה בחוזה כאמור ידו על השירותים ביצוע כי .ו

 מלקבל יימנע הוא וכי, עניינים לניגוד כלשהו חשש או עניינים ניגוד של

 נשוא לשירותים כלשהי נגיעה להן שיש עבודות ביצוע בעתיד עצמו על

 .עניינים ניגוד של למצב עשייקל לכך כלשהו חשש או/ו זה חוזה

 על השירותים אספקת במהלך אליו שיגיע מידע כל בסודיות ישמור כי .ז

 אלא כאמור במידע שימוש יעשה ולא, המכרז מסמכי פי ועל זה חוזה פי

 .זה חוזה פי על השירותים ביצוע לצורך

 ההתקשרות .4

 המכרז במסמכי כמפורט השירותים את מהספק בזאת מזמינה  העירייה .א

 .  ותנאיו

 יתר את ולקיים והתוכנות השירות את לעירייה לספק מתחייב הספק .ב

 .המכרז  ותנאי  מסמכי  פי ועל זה בחוזה למפורט בהתאם, התחייבויות

 מיום, ימים ____ בתוך זאת השירותים את לספק בזה מתחייב הספק .ג

 לספק העירייה הודיעה אם אלא, במכרז זכייתו על לספק העירייה הודעת

 .יותר מאוחר מועד על
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 או, הצעתו, המפרטים, המכרז תנאי בין התאמה אי או סתירה הספק גילה .ד

 הוראות לו שייתן כדי למפקח בכתב הספק יפנה - זה בחוזה האמור

 לאמור עדיפות תהא סתירה של מקרה בכל. לנהוג עליו כיצד בכתב

 מעבר ולשפר להוסיף בא האחרים במסמכים האמור אם אלא במפרטים

 .במכרז לאמור

 

 הספק התחייבות .5

 המצורף במפרט הקבועות להוראות בהתאם השירות את לבצע מתחייב הספק .א

 .המכרז מסמכי וביתר ממנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם

 . העירייה לניהול חיוני וריציב שירות מהווים השירותים כי הצדדים על מוסכם .ב

 ממשית פגיעה מהווה סביר זמן מעל אלה שירותים במתן עיכוב או הפסקה כל

 .זה הסכם של יסודית הפרה והינה בעירייה

6.  

 את העירייה לה שומרת, זה לחוזה 4 בסעיף האמור בכל לפגוע מבלי .א

, לנחוץ שתמצא פעם בכל הספק של השירות סדרי את לשנות הזכות

 להנחיות בהתאם לרשות הניתן השירות את להתאים ייבמתח והספק

 .כאלה שיהיו ככל, המנהל

 אשר,  השירו במתן ידו על המועסק עובד כל להחליף מתחייב הספק .ב

 .לתפקידו מתאים אינו כי יקבע המנהל

 

 התמורה .7
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 מתחייבת, הספק י"ע זה חוזה הוראות  לקיום בתמורה כי בזאת מוסכם .א

 מ"מע בתוספת ח"ש_____________  של סך לספק לשלם העירייה

: להלן) במכרז הספק של להצעתו בהתאם וזאת  חודשי כתשלום

 "(.התמורה"

. מנהל המפקח אישור ולאחר בחודשו חודש מידי לספק תשולם התמורה .ב

 קנס לניכוי ובכפוף, השירותים בגין חשבונית חודש כל בסוף יעביר הספק

 .דין כל והוראות זה הסכם להוראות בהתאם

 .התשלום קבלת לצורך הנדרש מסמך כל יצרף הספק .ג

 מלוא בגין וסופית מלאה תמורה הינה זה בסעיף הנקובה התמורה .ד

 ומובהר זה הסכם מכוח הספק של ומחויבויותיו הוצאותיו וכל השירותים

 לו שייגרמו עלויות או/ו הוצאות בגין נוסף תשלום לכל זכאי הוא אין כי

 .זה הסכם ביצוע עם בקשר

 ההתקשרות תקופת .8

 ועד________  מיום החל חודשים  36 של לתקופה הוא זה הסכם תוקף .א

  "(.ההסכם תקופת" להלן)_________ 

, המוחלט דעתה  לשיקול בהתאם, העירייה של זכותה, לעיל האמור למרות .ב

, החלטתה לנמק שתצטרך מבלי, עת בכל הספק עם החוזה את לבטל

 לא, זה במקרה. יום 30 של בכתב מקודמת הודעה לספק שתיתן ובלבד

 מין מכל, העירייה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לספק תהא

 התמורה את לקבל זכותו למעט, ההתקשרות ביטול עם בקשר, שהוא וסוג

 . ההתקשרות ביטול למועד עד ידו על שסופקו השירותים בגין
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 תקופות   2-ל החוזה את להאריך הזכות עומדת לעירייה כי מוסכם .ג

 הוראות כאשר"(, ההארכה תקופות: "להלן) חודשים 12 של נוספות

 .ההארכה ותתקופ על גם, המחויבים בשינויים, יחולו זה הסכם

 בסך תמורה לספק תשולם, ובגינה ההארכה תקופות/  תקופת במסגרת

 .במכרז ידו על שניתנה להצעה בהתאם, לחודש מ"מע בתוספת______ ₪ 

 

 

 

 ומעביד עובד יחסי היעדר .9

 ובלתי עצמאי כקבלן הספק יחשב לספק העירייה בין היחסים למערכת הקשור בכל

, אחר אדם  כל לבין או הספק לבין העירייה בין אין כי, מובהר. כעובד ולא תלוי

 . מעביד עובד יחסי, החוזה בביצוע מטעמו הפועל או ידו על המועסק

 בין מתקיימים כי קבעיי, המפורשת הצדדים לכוונת ובניגוד לעיל האמור אף על אם

 תחויב היא בו סכום בכל העירייה את הספק יפצה - ומעביד עובד יחסי הצדדים

 .ד"עוה  ט"ובשכ בהוצאות וכן, מכך הנובעת טענה או/ו דרישה או/ו מתביעה כתוצאה

 .בחבות הודאה ללא פשרה של במקרה גם תחול הספק של זו חובתו

 חוזה פי על התחייבויותיו את מטעמו ושיבצע העובדים כי בזה ומאשר מצהיר הספק

 והשגחתו פיקוחו, להוראותיו נתונים יהיו הם וכי בלבד הספק של עובדיו הינם זה

, בהעסקתם הכרוכים והתשלומים ההוצאות בכל יישא והוא, הספק של המלאים

 .בהעסקתם הכרוכים דין כל פי  על הניכויים בתשלום לרבות

 

 אחריות .10
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 השירות ביצוע בזמן הנדרשים הבטיחות ידוריס לכל האחראי יהיה הספק .א

 ולכל, שלוחיו, לעובדיו שיגרם נזק לכל אחראי יהיה הספק. זה חוזה לפי

 כתוצאה רכוש או אדם לכל שיגרם נזק לכל וכן מטעמו או מכוחו הבאים

 הבאים וכל נציגיו, עובדיו או/ו הספק י"ע שייעשו מחדל או/ו מעשה מכל

 .ומטעמו מכוחו

 לה שייגרמו נזקים בגין, העירייה נגד' ג צד של כלשהי ביעהת של במקרה .ב

 סכום בכל ולפצותה לשפותה ספק על יהיה, הספק של מעבודתו כתוצאה

 תביעה עקב לעירייה שתיגרם הוצאה כל כולל, כאמור לשלם שתתבע

 על שיוטל אחר חיוב וכל הצמדה הפרשי או/ו ריבית וכן, זה מסוג

 .זו תביעה עקב העירייה

 של התחייבויותיו בשאר לפגוע ומבלי, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .ג

 בכל העירייה את ולשפות לפצות הספק מתחייב, זה סעיף לפי הספק

 שהיא סיבה מכל ניזוק או שנפגע אדם י"ע נגדה שתוגש תביעה של מקרה

 או/ו מחדליהם או/ו מעשיהם בגין מכוחו והבאים מורשיו, ספק י"ע

 מפעם שתתוקן או שתוקנה כפי, הנזיקין פקודת י"עפ ןכלשה' ג צד תביעות

 .אחר חוק כל י"עפ לפעם

 יהוו זה הסכם לפי שיסופקו כפי ממנו חלק או תוכנה/הציוד שבו במקרה .ד

 אשר, כלשהו שלישי צד של זכויות הפרת בגין הליך או תביעה של נושא

 ספק ינהג, ממנו בחלק או תוכנה/בציוד השימוש על איסור יוטל בעקבותיו

 ולפי העירייה להחלטת בהתאם וזאת, חשבונו ועל הבאות הדרכים באחת

 .הבלעדי דעתה שיקול

 

 ביטוחים .11
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 .במכרז הנדרש ובסכום בהיקף ביטוח יצרף הספק .א

 של קיומם בדבר אישור, לעירייה ימציא הספק, ההסכם חתימת במעמד .ב

 המכרז לדרישות בהתאם-  הביטוח חברת י"ע חתום, כדבעי הביטוחים

 לפני יום 15 לפחות, חדש אישור לעירייה להמציא מתחייב הספק.  לחוזה

 .זה הסכם י"עפ לכך מחויב הוא עוד כל, אישור כל של תוקפו תום

, השירות תקופת  תחילת  מיד המנהל לידי ימסרו הביטוח פוליסות העתקי .ג

   כפי ושינויים תיקונים בהן לבצע לדרוש הזכות נשמרת ולעירייה

 בהתאם לצרכיה יתאימו הפוליסות שתנאי לגרום כדי, לנכון שתמצא

 .בהתאם יתוקנו שהפוליסות לכך לגרום מתחייב וספק, זה להסכם

12.  

 דעתה  שיקול י"עפ החוזה לבטל העירייה של בזכותה לפגוע מבלי .א

 שבמקרה הרי, לעיל כאמור, ההארכה בתקופות מועד בכל וכן, הבלעדי

, שהיא סיבה מכל, זה חוזה לפי התחייבויותיו מן אחת ימלא לא הספק שבו

 במקרה לה העומדות האחרות הזכויות בכל לפגוע מבלי, העירייה רשאית

 או לאדם השירות ביצוע את למסור, זה הסכם י"עפ או/ו דין י"עפ זה

 שהיא כפי כאלה ובתנאים אחר באופן או בקבלנות אם, אחרים לאנשים

 לעירייה שיגרמו ההוצאות כל. המוחלט דעתה שיקול לפי עליהם תחליט

 סכום כל לקזז זכאית תהיה והעירייה, ספק בהן יישא כה במקרה

 .זה חוזה לפי פקלס העירייה של עתידיים מתשלומים

 ביצוע ואי, לספק התראה משלוח הינו לעיל האמור לביצוע תנאי

 . ההתראה ממועד ימים 3 בחלוף הספק י"ע הדרוש תיקון או/ו ההתחייבות
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 לא או/ו ההתחייבות בוצעה שלא וככל, לעיל' א ק"בס האמורות בנסיבות .ב

 ועלגר מבלי וזאת, זה הסכם לבטל זכאית העירייה תהא, הדרוש תוקן

 הערבות חילוט, רק לא אך, לרבות) זה במקרה לה העומדות הזכויות מיתר

 (. הספק י"ע שנמסרה

 

 מוסכמים פיצויים .13

 העירייה תהיה, כך עקב אותו ביטלה והעירייה, ההסכם את הספק הפר .א

 מכוח או/ו זה הסכם מכוח לה זכאית שהיא תרופה לכל בנוסף, זכאית

 הקנסות על בנוסף)₪   15,000 של בגובה מוסכמים וייםלפיצ, הדין

 (.בטבלה המפורטים

  המועדים כי הצדדים בין מוסכם, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .ב

 בקבלת העירייה את המזכים התנאים נתקיימו אם יקבע המנהל כי מוסכם .ג

 הסכם להוראות בהתאם הקנס גובה את וכן, לעיל כאמור קנס מתן /פיצוי

 לערער רשאי איש ואין סופית הינה אלה בעניינים המפקח החלטת. זה

 .עליה

 וללא דעתה שיקול לפי ל"הנ הסכומים את לקזז רשאית תהיה העירייה .ד

 .לספק מהעירייה  משולם להיות שעתיד סכום מכל, מראש הודעה מתן

 החוזה הסבת איסור .14

 או/ו זכויותיו את להעביר או/ו להמחות או/ו לשעבד או/ו להסב רשאי אינו הספק

 בין, לאחר פיו על הנאה טובת כל או, מקצתן או כולן, זה להסכם בהתאם חובותיו

 או/ו זכויותיו את להסב או/ו להמחות או/ו לשעבד או/ו, בתמורה שלא ובין בתמורה

 .חלקן או כולן זה חוזה פי על התחייבויותיו
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 כולה, זה הסכם נשוא העבודה את למסור אין כי, בזה מובהר, האמור מן לגרוע מבלי

. ובכתב מראש העירייה בהסכמת אלא, משנה לקבלן או/ו שלישי לצד ,מקצתה או

 האמורה ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאם הסכמתה את העירייה נתנה

 מאחריותו הספק את פוטרת היא ואין העירייה על כלשהיא חבות מטילה

 או מעשה לכל מלאה באחריות יישא והספק דין כל ולפי ההסכם לפי והתחייבויותיו

 .ועובדיהם כוחם באי, העבודה מבצעי של מעשה אי

 ערבות .15

 חתימת במעמד לעירייה ספק נותן זה הסכם י"עפ התחייבויותיו להבטחת   .א

 הפרשי תישא ואשר₪  ,  30,000 ס"ע צמודה בנקאית ערבות, זה הסכם

 התשלום ועד זה הסכם חתימת מיום החל לצרכן המחירים למדד הצמדה

 תקופת תום לאחר  ימים 60 במשך בתוקף תהיה הערבות. בפועל

 מועד בכל לפירעון ניתנת ותהיה, ההסכם חתימת מיום החלו  ההתקשרות

 .בלבד דרישה פי ועל תנאי כל ללא תוקפה תקופת בתוך שהוא

 תהיה זה הסכם י"עפ לה המגיע סכום לעירייה ישלם לא שספק עת בכל  .ב

 .כאמור קמהספ לה המגיע ח"ע הערבות לממש רשאית העירייה

 לפני יום 30 לפחות, הערבות תוקף את לשנה אחת להאריך מתחייב הספק   .ג

 .האופציה ותקופות החוזה תקופת כל במשך וזאת, פקיעתה מועד

 

 

  וארכות סטיות, בזכויות שימוש -אי או שימוש .16

 מסוים במקרה החוזה פי על לה המוקנות בזכויות שימוש מלעשות העירייה הימנעות

 או מקרה באותו זכות אותה על כויתור אופן בשום תפורש ולא בה אין -בכלל או/ו
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 .  זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנהגות ללמוד ואין, בכלל

 תהיה לא מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות המנהל או/ו העירייה מצד הסכמה

 . אחר למקום שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים

 המטעמ או העירייה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל

 הפרה אם בקשר הגנה או צידוק לקבל ישמשו ולא העירייה של בזכויותיה יפגעו לא

 .מזכויותיה זכות על העירייה מצד כויתור יחשבו ולא, הספק מצד קיום אי או

 

 

  החוזה  שינוי .17

 שני ובחתימת בכתב נעשה אם אלא תוקף כל לו יהא לא הז חוזה מהוראות שינוי כל

 .האמורה בדרך נעשה אם אלא לשינוי טענה כל מלהעלות מנוע יהא והספק הצדדים

  שיפוט סמכות .18

 המשפט לבתי ורק אך תהא זה מחוזה הנובעים ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות

   .שמש יתבב השלום

 

 הודעות .19

 הצדדים כתובות לפי רשום במכתב או אישית במסירה תהיינה הצדדים הודעות .20

 כאילו תיחשב רשום במכתב ל"הנ הכתובות לפי שתישלח הודעה כל. לחוזה במבוא

 .הדואר למשרד ממסירתה שעות 72 בתוך לנמען הגיעה

 

 החתום על הצדדים באו ולראיה
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___________________                               __________________ 

 הספק                                                               העירייה

 ד"עו אישור

 :להלן______________ ) של_____________  ד"עו________________  מ"הח אני

 ה"ה זה חוזה על בפני חתמו____________  ביום כי בזה מאשר( "הספק"

 וכל ההחלטות כל נתקבלו הספק אצל כי, הספק בשם________________________ 

 להתקשרות דין כל פי ועל הספק של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים

 .הספק את מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי זה חוזה פי על והספק
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 פיצוי מוסכם עבור ליקויים / איחורים

 מספר הנושא החיוב סכום

 סידורי
 לזמנים מעבר התקנה או תיקון  לחצן כל עבור יום כל עבור  300₪

 במכרז המצוינים

.1  

 בו  ספק י"ע טופלה שלא מצוקה קריאת   קריאה כל עבור₪  1,500

 גורמים 5-ל הודעה מסירה)  זמנית

 (םרלוונטי

.2  

 על העולה זמן בפרק דוח מתןב  יחורא ח"דו כל עבור ח"ש 750

    ימים 14

.3  
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