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 בית שמשעיריית 

 7207272פומבי מס'    מכרז

 וציוד היקפיאישיים מחשבים  לאספקת

 הצעות להציע הזמנה

 
 ,בית שמשעיריית עבור  וציוד היקפיאישיים מחשבים  אספקתל הצעות בזאת מזמינה בית שמשעיריית  .א

 . העירייהשל ושאר הגורמים על פי החלטתה  העירייה עובדי מוסדותיה,תאגידים עירוניים שבשליטתה, 
 

 63הכל  בסךוחודשים  24נוספות של  תקופהשל חודשים עם אפשרות הארכה  42 הינו ההתקשרות משך .ב
 חודשים.

 
  .למכרז המצורף הטכני ובנספח בהסכם מפורט ההתקשרות תיאור .ג

 
שתעמוד  ₪, ,,,,25 בסך העירייה לטובת "מכרזערבות בנקאית " ערבות להצעתו לצרף חייב מציע כל .ד

 .,62/2/4,4ליום  עד בתוקפה
 

 –תשלומים  -אתר העירייה )תחת לשונית אגף גבייהב, ,0/3/4החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ה
 .לא יוחזרו בכל מקרה אשר₪(  אלפיים :)ובמילים₪  ,,,,4תמורת תשלום בסך מכרזים( 

 
 .,4-99,925,טלפון לבירורים  .ו

 
 ,,:24עד השעה  ,46/3/4עד ליום  ההצעההגשת  ,23/3/4לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ז

 והכל בהתאם להוראות המכרז.
 

 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ח
 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור

 
  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .ט

 
 ממסמכי כולל הזוכה כחלק המציע יחתום גביהם ועל הזוכה המציע את מחייבים המכרז מסמכי כל .י

 .ההסכם
 

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל .יא
 את מחייבים נפרדת מנהבהז בפועל שירותים שהוזמנו בפועל. רק העירייה את מחייבים ואינם מהמציעים

 . העירייה
  

 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 ד"ר עליזה בלוך

 בית שמשעיריית   ראש
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 מנהלה .1

 המפרט  .2.2

היקפי  וציודאישיים מחשבים  לאספקת הצעות בזאת זמינהמ"( העירייה: "להלן (בית שמשעיריית 
 נוספים וגורמים העירייה ובדי, ע)חברה כלכלית, עמותות וכד'( העירייה תאגידים של ,העירייה עבור

  Lenovo :המחשבים שיוצעו יהיו מיצרנים .בית שמשעיריית  של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 על פי המפרט המצורף . Chippcו/או  DELLו/או 

 הגדרות  .2.1

  .ואו מי שימונה על יד העירייה ראשי יד על ךשהוסמ מי -בעירייההקשר  איש .2.4.2

 

  .הגופים שבשליטתהמחשבים נייחים  וציוד היקפי עבור אתרי / עובדי העריה וכל  .2.4.4
 

ווה למערכות המחשוב המתממשקות עם מערכות המחשוב כל ציוד נל -ציוד נלווה .2.4.6
 בעירייה.

 

יעו בהצעת המחירים והעלויות שיצוינו במכרז, וכמו כן התעריפים שיופ -מחירים .2.4.2
 יהיו ללא מע"מ . המציע

 

 חודשים. 63באתר לקוח לתקופה של  ואחריותמתן שרות   -שירות  .2.4.5

 

מחשוב ותקשורת מטעם עיריית ציוד ב המחזיק אדם כל -בית שמש עיריית משתמשי  .2.4.3
 .אשר ניתן לו ע"י ו בית שמש
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 תנאי סף  .2.1
 

שראל, העומד רשום כדין ביה או עוסק מורשה רשאים להשתתף במכרז זה, תאגיד .2.6.2
  בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: למכרז במועד הגשת ההצעה

 

,לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות  4,29-4,22הכנסותיו בשנים   .2.6.2.2

 .לפחות, לכל אחת מהשנים ₪מיליון  4הכספיים השנתיים שלו, הן 

 

לרשויות או ת באספקת הציוד המוצע שנים לפחו שלושסיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ  .2.6.2.4
 .תחנות קצה ויותר ,,0גופים עם 

 

על המציע להחזיק מעבדה טכנית בעלת יכולת מוכחת לתמיכה ותחזוקה של   .2.6.2.6
 .לרבות אחזקת מלאי חלפים  אישייםמחשבים 

 

 בעת להצעתו לצרף ,בית שמשעיריית  עםהקשור בהסכם  מציע לרבות ,מציע כל על .2.6.4
 מסמכים הנדרשים להלן :הצעתו את כל ה  הגשת

 

 .בעבור רכישת מסמכי המכרז ששילםקבלה  העתק  .א

 

  ., או תעודת עוסק מורשהתעודת התאגדות של המציע  .ב
 

 חשבונות ספרי ניהול על המעיד חשבון רואה או/ו השומה מפקיד תוקף בר אישור  .ג

 מס תשלום חשבונות וחובת ניהול ,אכיפה ציבוריים גופים עסקאות וק)ח ורשומות
 ( על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ של המציע.2903 -התשל"ז הכנסה

 

לחתום בשם  המוסמכים ושמות חתימה זכויות בדבר ח"רו או ד"עו מאת אישור   .ד

ל חתמו על "הנ החתימה זכות בעלי כי העובדה את יאמת ל"הנ המציע. האישור
 מסמכי ההצעה.

שורים כמורשה חתימה ה עליו לחתום על האישבמקרה והמציע הינו עוסק מור
 מטעם העוסק מורשה.

 

 . 2.6.2בסעיף  סיונו כמפורט לעיליאסמכתאות לנעל המציע לצרף   .ה
 

או בעל  המציע לפיו דין עורך ידי על ומאומת חתום ,המציע ידי על חתום תצהיר  .ו

 לא או/מינימום ו שכר לפי חוק בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו זיקה אליו לא
ב. 4בעבירה לפי חוק עובדים זרים בהתאם להוראות סעיף  לוטח דין בפסק הורשעו

 .2903לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

לנספח ד ערבות  בהתאם 2.2.2לסעיף  על המציע לצרף ערבות מכרז מקורית בהתאם  .ז
 מכרז.

 

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים   .2.6.6
 תפסל על הסף.
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  וערבות ביצוע ת מכרזערבו .2.1

 המציע, על המציע להגיש זכיית של במקרה העירייה עם להבטחת התקשרות המציע .2.2.2
למדד המחירים לצרכן בסך  צמודה מותנית בלתי חדשים בשקלים בנקאית ערבות

 אשר"( מכרז" למסמכי המכרז )להלן "ערבות ד נספח" המצורף בנוסח ,₪ ,,,,25של 

 תוחזר הזוכה המציע ערבות .ישא בעלותהי והמציע ,62/2/4 עד ליום בתוקף תעמוד
 2.2.4, בהתאם לאמור בסעיף ערבות ביצוע לעירייה שימציא לאחר מיד למציע הזוכה

 להלן. 

 

משלוח עד עשרה ימי עבודה לאחר על הזוכה להגיש ₪  ,,,,,5בסך את ערבות הביצוע  .2.2.4
להלן "ערבות " למסמכי המכרז )הכ"נספח  המצורף נוסח. בהתאם להזכייההודעת 

שא יההתקשרות והמציע הזוכה י תקופת כל למשך בתוקפה תעמוד אשרהביצוע"( 
  , בעת קבלת ערבות הביצוע העירייה תחזיר למציע את ערבות המכרז.בעלותה

 

קרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: כל אימת שהמשתתף תחולט בהמכרז ערבות  .2.2.6
שת הצעות, בכל דרך שהיא / כל יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להג

אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים / כל אימת 
שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. / כל 
אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות 

  להתקשרות. במכרז שהן תנאי מוקדם
 

יום  90 עד של לתקופה, המכרז ערבות תוקף הארכת את לבקש רשאית העירייה .2.2.2
, עד שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד חשבונו על כן, לעשות חייב יהיה נוספים והמציע

 .שהזוכה יחתום על החוזה

 מנהלה  .2.5

 חות זמנים.ווהמחיר ול השירותים הצעות הגשת .2.5.2

 ידי כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על םלהסברי אחראית תהיה לא העירייה  .2.5.2.2

או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר להסברים אלה  ,זה למכרז בנוגע עובדיה
  והקשר בין הצדדים במכרז זה, יבוסס על מסמכים בלבד.

באמצעות אתר העירייה )לשונית , ,0/3/4החל מיום לרכוש ניתן המכרז מסמכי את  .2.5.2.4
אשר לא יוחזרו ₪   ,,,,4תמורת תשלום בסך  ם(מכרזי –תשלומים  –אגף הגבייה 

 .בכל מקרה
 . ,4-99,925,טלפון לבירורים                              

 

 הבהרות:שאלות ו .2.5.4

 

 תאריךלעד  בלבד בכתב פניה י"ע להגיש ניתן המכרז בנושא הבהרות והסברים  .2.5.4.2

שכתובתו מייל  באמצעות, לידי היועמ"ש מר מיקי גסטוירט ,22/3/4

yoetz@bshemesh.co.il   שכתובתו למנהל מח' מחשוב וכן העתק

zion@bshemesh.co.il   . 4-99,925,בטלפון המייל על המציע לוודא הגעת,. 

שאלות  .,23/3/4עד ליום  ויועלו לאתר העירייה, בלבד בכתבמענה להבהרות יינתן  .2.5.4.4
ב יהוו חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ועל המציעים ההבהרה והתשובות בכת

 . העירייהרק תשובות בכתב תחייבנה את  לצרפם למסמכי המכרז שיגישו.

בין השעות  בין הימים א' עד ה ההצעות לתיבתבמעטפה  למסור יש ההצעות את .2.5.4.6
במשרדי העירייה בבניין העירייה הראשי ברחוב  ,46/3/4עד ליום  ,,:23עד  ,,:9

 .4-99,92,0, 6קומה  C, קניון נעימי בניין בית שמש 4רבין דרך יצחק 
  .יחשבו כהצעה פסולהויגיעו אחרי שעה זו לא יוכנסו לתיבה  אשר מעטפה

 

mailto:yoetz@bshemesh.co.il
mailto:yoetz@bshemesh.co.il
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לתקופה נוספת,  ההגשה מועד את לדחות הזכות את לעצמה שומרת העירייה .2.5.4.2
 אשרעל כוונתה  זו לכל המציעים  העירייהבהתאם לשיקול דעתה. במקרה זה תודיע 

  .רכשו את מסמכי המכרז

החתימה על מסמכי המכרז תעשה בתחתית כל דף על ידי מורשה/י החתימה של  .2.5.4.5
 המציע, בתוספת חותמת של התאגיד/ עוסק מורשה.

 

 הצהרות המציע .1.5.1

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי  .2.5.6.2
יע קיבל את מלוא המידע המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המצ המכרז ומסמכי

הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות, מבין 
ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע השירות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו 

, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות ןכ
השירות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל  ןים למתהמקצועיות והאחרות הדרוש

התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את 
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. - נשוא המכרז השירות

 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו ,   .2.5.6.4
 או תוספת.ו/לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי 

 

 םכל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטי  .2.5.6.6
דבר שאינו מופיע במסמכי  ואו/כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו 

 המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
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 בדיקת הצעה .7

 הצעת המחיר  .1.2

ל לכ המתייחסת הצעה להגיש יש .אחת שלמה יחידה מהוהים כולם המכרז ונספחיו .4.2.2

  .המכרז ונספחיו
 

 מענה יצורףבמעטפה  :להלן כמפורט ,במעטפה למכרז הצעתם יגישו המציעים .4.2.4

  . מסחרית הצעה תוגשוכן  לעיל 1.3 לתנאי הסף כהגדרתם בסעיף
 

מורשי  י"ע במקור ם חתומיםעותקי 4- ב להגיש יש סעיפיה כל על ההצעה את .4.2.6
  .,סגורה במעטפה המציע של החתימה

 

המציעים ועל אחריותם  על יחולו ההצעה ומשלוח בהכנת הכרוכות העלויות .4.2.2
ההוצאות שנגרמו  שיפוי בגין/לפיצוי בדרישה המציע יפנה לא ,מצב הבלעדית. בשום

  בגין ההליך.

 

 מסמכי המכרז .1.1
 

  .טכני ומפרט כללים תנאים מסמך .4.4.2

 

  כמויות. כתב- ח א'נספ .4.4.4
 

  המציע(. י"ע להשלמה) הצעת המציע -'ב נספח .4.4.6
 

 מחירון חלפים )להשלמה ע"י המציע( –' 2נספח ב .4.4.2
 

  התקשרות. חוזה -'ג נספח .4.4.5
 

  הגשה. ערבות נוסח -'ד נספח .4.4.3
 

  ביצוע. ערבות נוסח -'ה נספח .4.4.0
 

  זרים. ועובדים מינימום שכר בעניין תצהיר -'ו נספח .4.4.2
 

  ות.הסכם סודי–' זנספח  .4.4.9
 

 נספח ביטוח. –נספח ח'  .,4.4.2
 

 אישור קיום ביטוחים. - 2נספח ח'  .4.4.22
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 בדיקת ההצעות והערכתן  .1.1
 

להלן: בשלב הראשון  כמפורט ,בשני שלבים יתמודדו למכרז הצעתם שיגישו מציעים .4.6.2
ובדרישות המכרז )להלן: השלב  הסף בתנאי עמידתם לגבי המציעים הצעות יבחנו

 המכרז ודרישות הסף בתנאי יעמדו אשר ציעיםהמ אותם הראשון של המכרז(. כל
  )להלן: "השלב השני של המכרז"(.ועדת הערכה למציע שלב  -יתמודדו בשלב השני

 

 שלבים: בשניבדיקת ההצעות תיערך  .4.6.4
 

 סף. תנאי בדיקת -השלב הראשון  .א

 בהםכל המסמכים הנדרשים  שלעמידתם  תיבדקנה -מנהליים סף בדיקת תנאי.  

 יוכרזו כהצעות  זה, בסעיף כמפורט ,הסף לדרישות םיהעונ מסמכי המכרז
להשתתף בשלב השני של ההצעות המאושרות ברשימת  תכללנהשבמכרז 
  המכרז.

 

 ועדת הערכה. -של המכרז שנישלב  .ב

  יעמוד שתורכב ממנמ"ר העירייה, נציג הגזבר ונציג היועמ"ש,  ועדת הערכהבפני
על שאלות הועדה בכל  ויענהסקור את פעילות החברה, אשר י המציענציג 

  נושאים המקצועיים.ה

 מציע הועדה תודיע מועד ושעה לכל מציע לאחר אישור השלבים הראשונים ,
אשר לא הגיע לפני הועדה במועד שנקבע לו עלולה הצעתו להיפסל בהתאם 

 . לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה

 

 תמחור ושקלול ההצעות .4.6.6

 לרכיבים המתייחסות בהתאם  המציעים עותייבחנו הצ ,המכרז של השני השלב במסגרת

 :טבלה שלהלןולניקוד שב

 ניקוד פריטים  מס"ד

       עלות המציע  2
      

0, 

4 

איכות המציע , המלצות , יכולות המציע 
שרות ותמיכה לעמוד בהתחייבויות ,

היקף מכירות ללקוחות , SLAבתקלות, 
  בסדר גודל דומה , ניסיון .

6,     

 ,,2 קללציון משו 2

 

 

  



11 
 _____________________________________:_____חתימת המציע

 

 

 ההצעה הזוכה החלטה על  .1.1

 ,כן כמו. שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה העירייה .4.2.2
פיצוי  בתשלום הזכות לבטל את ההליך מבלי שתחויב את לעצמה שומרת העירייה
  כלשהו.

 

טיב השירותים ו  , איכותהמציע בבדיקת מותנית הזוכה ההצעה לגבי החלטה .4.2.4
 .העירייהשירותי ערך מוסף ואישורם ע"י  ים,המוצע

 

הסכימה לקבל את הצעתו באותם  כי ,בכתב למציע העירייה אישרה לא עוד כל .4.2.6
 ממשתתפי המכרז מי ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת את העירייה תאשר בהם תנאים

 .העירייה לחייב כדי
 

כל  בית שמשעיריית  על להטיל כדי ,מציעיםל בית שמשעיריית  בפניית תהיה לא .4.2.2
או כלפי צד שלישי /המציע ו כלפי שהוא סוג מכל כספית התחייבות או חובה, חבות

  כלשהו.
 

זה או חלק מהן מכרז פי  על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה .4.2.5
 .לאחר

 
לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע  .4.2.3

מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו להציג כל 
והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיוב'. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את 
מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר 

עיניה ואף לפסול  או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות
 את ההצעה. 

 

הן לפני הגשת הצעות  ,והסופי המוחלט ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאית העירייה .4.2.0
להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה, בנוגע לאיזה  וכן הבהרות לבקש ,מכן לאחר והן

המציעים, כולם או חלקם ו/או עם צד  מבין מי עם ,זה בהליך הנזכרים מהעניינים
  שלישי כלשהו.

 

סיון גרוע שהיה יתהא רשאית שלא לבחור בהצעה מסוימת בשל נ העירייהמובהר, כי  .4.2.2
 לה בהתקשרות קודמת עם המציע. 

  .בעלות על מסמך זה והשימוש בו .1.5

        

הכנת ההצעה  לשם למציע הנמסר בית שמשעיריית  רכוש הינם בו הכלול המידע וכל זה מסמך
ו, לצלמו או להשתמש במסמך הכלול בו )או כל חלק ממנו( המציע אינו רשאי להעתיקבלבד.  והגשתה

 לכל מטרה אחרת.

  ביטחון .1.2

א מסירת גורם שהוא )להוצי לכל המנויים פרטי את ימסור לא כי ,מתחייב המציע .4.3.2

 מכרז פי על לצורך אספקת השירותים אלא שימוש חוק(, ולא יעשה בהם פ"ע פרטים
 ,המשתמשים ים האישיים שלהפרט כי בזאת מובהר ,למען הסר ספק. בלבד זה

 מתחייב כן כמו .י המציע בשום אמצעי"ע יפורסמו לא מחלקתי ושיוך שם לרבות
עיריית  עם בקשר אליו יגיע אשרמוחלטת כל מידע ו/או נתון  בסודיות לשמור המציע

בית עיריית שתמשי )מ  האחרים או עובדיה המשתמשים/ו עובדיה או/ו בית שמש



12 
 _____________________________________:_____חתימת המציע

 

 לצד להפיץ בכל צורה שהיא או/ו למסור ולא לאחריו ובין זהמכר במסגרת (, ביןשמש

עובדיו על  גם תחול לסודיות ההתחייבות .בית שמשעיריית ל הקשור מידע כלשהו 'ג
  ספקי המשנה של המציע.ועל 

 

לחתום על כתב  נדרשיםמורשי החתימה,  בנוסף .סודיות כתב על יחתום המציע .4.3.4

  '.זכנספח  ב"סודיות אישי. מצ

  התקשרותתקופת ה .1.2

מיום  קלנדריים חודשים 42של  לתקופה יהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות הסכם .4.0.2
 24נוספות של  החתימת ההסכם, ובנוסף עומדת אפשרות הארכה לעירייה של תקופ

  .חודשים 

 

  תחייבותה  יכלול זה הסכם. יה למציע בכתב בלבדיבהודעת העירתתבצע הארכה ה .4.0.4
והארכת ערבויות במידת   אם לכל כללי המכרזבהת שרות להמשך של המציע הזוכה

 הצורך. 
 

מבלי לגרוע מהאמור העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא הסכם  .4.0.6
 יום. ,6זה לידי סיום בהתראה מראש של 

 

  מהות השירות .1

 כללי  .1.2

  ידי העירייה.-המבוקשים עלרותים שיה ווגדרי, העירייהבמסגרת ההסכם אל מול  .6.2.2

 

. הפחתה בעלויות תביא להעלאת ציון סופייםהינם  יוצעו אשרהתעריפים המחירים ו .6.2.4
 לעיל. 4.6.2ההצעה של המציע, כפי שפורט בסעיף 

 

 ידי המציע בנספח ב'. -העלויות, התעריפים, ימולאו על .6.2.6

 

 ותנאים כלליים.מהות השירות המבוקש  .4

  מנהל מכירות .1.2

הקשר לבצוע הזמנות  אשר יהווה איש מכירות מטעמוהמציע יקצה לעירייה מנהל  .2.2.2
 ,2:6בשעות עבודה שבין  רכש , התייעצויות ומתן מענה לכל הקשה בכל ימות השבוע

 בימים א' עד ה'. ,20:6בבוקר ועד לשעה 
 

 לביצוע תפקידו. יות בעל כישורים וניסיון מתאימיםלה המכירותעל מנהל  .2.2.4
 

   . מטעם המציע להיות מועסק על ידו באופן ישיר  המכירותעל מנהל  .2.2.6
 

  מקצועי ניסיון .1.1

 

ו/או  רלוונטי, כולל תואר אקדמי להיות בעל הכשרה מתאימה נציג המכירותעל  .2.4.2
  .והתוכנותמוכח בתחום המחשוב  סיון וני ,לחלופין בעל תעודות הסמכה מקצועיות
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 רפרנט כספי  .1.1

, לרבות בכל הנושאים הכספיים למול העירייה טפלעל המציע להקצות רפרנט אשר י .2.6.2
 ת, תשלומים, חובות וכל בירור כספי שתראה העירייה לנכון לבקש.הפקת חשבוניו

  מימוש .5

 כללי  .5.2

 .העירייה המורשים בלבדהזמנה תעשה באמצעות נציגי  .5.2.2

בקשות להזמנת ציוד  יועברו לזוכה באופן שוטף באמצעות הזמנה ממוחשבת  .5.2.4

 . דוא"ל או מאושרת אשר תשלח בפקס 

כלל רכיבי החומרה, חבילות התוכנה, הזוכה יספק את הציוד כשהוא חדש וכולל את  .5.2.6

כל החלקים והאביזרים, הנדרשים SERVICE MANUAL) ) ספר שירות טכני מלא
 .להפעלתו המלאה והתקינה של הציוד

כולל הצבתו במיקום הסופי כגון חדר בתוך מבנה  העירייה הובלת הציוד לכלל יעדי  .5.2.2

 .תהיה על חשבון הזוכההעירייה בהתאם לדרישת 

המסופק יגיע עם תעודת משלוח מתאימה. תעודת משלוח תכלול את כלל הציוד  .5.2.5
לתעודת המשלוח יצורף נספח הכולל פירוט של המספרים . המק"טים ומס' ההזמנות 

של הזוכה . נספח זה יסופק כעותק  ספקלרבות מס'  – הסידוריים של הציוד המסופק

 .העירייהבהתאם לבקשת  –אלקטרוני או לחלופין כעותק מודפס 

על תעודת משלוח. תעודת משלוח  מטעם העירייה זוכה יחתים את מקבל הציוד ה .5.2.3
כלומר אישור כי הציוד התקבל, הופעל באופן  –חתומה תהווה אישור ל"מסירה" 

 .עותק של תעודת המשלוח החתומה יועבר גם למזמין לצורך מעקב ובקרה ,תקין 

אלא אם כן סוכם על  מנה ימים ממועד ביצוע ההז 2תוך הציוד יסופק על ידי הזוכה  .5.1.2
 העירייה .זמני אספקה שונים מראש ובכתב עם 

 

 דוחות חיובים וחשבונות .5.1

 כללי  .5.7.1

 לספק חשבונית לתשלום מיד עם אספקת הציוד.  נדרש המציע .5.4.2.2

 . החשבונית תוגש למנהל אגף המחשוב לאישור ותשלום .5.4.2.4

   תוצמד תעודה משלוח חתומה וכן אישור מנהל האגף לתשלום.לחשבונית  .5.4.2.6
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 עלות  .6

 כללי  .2.2

 .השירותים המבוקשים עבור התעריפים מבנה את מגדיר העלות פרק  .3.2.2

 

 המחירים המוצעים ימולאו עפ"י הדרישות המפורטות בפרק זה. .3.2.4
 

  .מ"מע יםכולל לא ח"בש יהיו המוצעים המחירים כל .3.2.6
 

את המרכיבים הנדרשים בכדי לספק  כל את הכוללים מחירים הם בהצעה המחירים .3.2.2
  ור במכרז.השירות האמ

עם אפשרויות  חודשים 24התקשרות של  לתקופת מחיר הצעת להציע נדרש המציע .3.2.5
  .בית שמשעיריית עבור  4.2הארכה נוספות, כפי שמפורט בסעיף 

 ם ההסכם ות  .2.1

 הכספיות ההתחייבויות כל יסתיימו הזוכה המציע מול שייחתם ההסכם סיום עם .3.4.2
 למציע. בית שמשעיריית של 
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 כמויותכתב  -ספח אנ

 

 ו0או  LENOVOו0או Chippc וצגים למפרט זה יוצעו מתוצרת החברות מיני מחשבים נייחים .2

NUK  
     

 I5מדגם  סטנדרטיתמיני עמדת עבודה  –מפרט טכני  1.1

 תיאור  פריט   

 מארז 
 מחשב מיני 

 
 

 מעבד
 

ליבות  3הכולל  Coffee Lakeמסדרת  i5-9500אינטל 
 GHz,.6במהירות 

 ביםערכת שב
 

 Intel   
 

 ) ' סטנ' / מקס)  כמות זיכרון
 

 
Kingston 8GB DDR4 2666MHz 

 
 

 SSD 480 GB דיסק קשיח

 
 כרטיס מסך

Intel® Iris™ Plus Graphics 655 Integrated 

 כרטיס רשת 
Integrated 100/1000 Ethernet 

 כונן אופטי
 ללא 

 אודיו 
Integrated HD 

 מקלדת ועכבר
Optical Wheel Mouse  עם חיבורUSB  

  USBחיבור   Full sizeמקלדת 
 יש לציין יצרן 

 יציאות חיצוניות

 ,,,2/,,2/,2חיבור רשת קווי 
 חיבור אוזניות / מיקרופון

 USB3.0 חיבורי 4
HDMI/VGA 

 

 מערכת הפעלה
WINDOWS 10 PRO ver 1909 

 אחריות 
 

 שלוש שנות אחריות באתר לקוח 
 
 

 ______מחיר המציע: ______
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 I7מדגם  עמדת עבודה סטנדרטית –מפרט טכני   1.7

   NUKו0או  LENOVOו0או Chippc למפרט זה יוצעו מתוצרת החברות מיני מחשבים נייחים
 

 תיאור  פריט   

 מיני מארז 
 

 מעבד
 

Intel® Core™ i7-9700K 
 

  Intel  ערכת שבבים

 ) ' סטנ' / מקס)  כמות זיכרון
 

Kingston 8GB DDR4 2666MHz 

 
 

 SSD 22, GB  דיסק קשיח

 
 Intel® Iris™ Plus Graphics 655 Integrated כרטיס מסך

 Integrated 100/1000 Ethernet כרטיס רשת 

 ללא  כונן אופטי

 Integrated HD אודיו 

 יציאות חיצוניות

יציאות מתוכם  USB2   4  , יציאות מסוג  3לפחות 
 VGA, .HDMI , ע מיקרופון, שקע אוזניות: שק קדמיות 

/DP Port ,RJ45 

 OEM Windows 10 Pro ver 1909 מערכת הפעלה

 אחריות 
 שלוש שנות אחריות באתר לקוח  
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 מחיר המציע: ___________
 

 
 
 
 
 
 
 אינטש 72או \ו 74גודל   LEDצג  –מפרט טכני  1.1 

 תיאור  פריט   

 אינטש  42-40 גודל תצוגה 
 

 צרתתו
 LG  - AOC- SAMSUNG 

 לפחות  ,X  294 ,2,2 רזולוציה

 MHZ 05 קצב רענון

 0.2745x0.2745 גודל נקודה

 ניגודיות 
 

 לפחות   ,,,2:2
 
 

 כלול רמקולים מובנים 

  VGA   / HDMI  סוג חיבור 

 אחריות 
 שלוש שנים באתר לקוח  

 
 לפי המפרט לעיל _____________ 74מחיר מסך 

 
 לפי מפרט לעיל ______________ 72מסך מחיר 
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 נספח ב'  7.7.4 ציוד הקיפי 1.4
 

 מחיר: ______ Microsoft Wired Desktop 600סט מקלדת ועכבר  .7
 

 מחיר: _______ Logitech Z130 2.0רמקול למחשב  .1
 

   482GBובנפח של   SATA IIIבממשק  SSD Kingstonכונן קשיח איכותי בטכנולוגית  .4
 _______מחיר:

 
 מחיר:______ 452Wבהספק  Antecספק כח סטנדרטי מבית  .5

 
 517GB SSDכונן  Lenovo Yoga C740-14 81TC0054IV i5-10210U 14מחשב נייד " .6

חודשי אחריות, כולל תיק  Intel WIN 10 PRO ver 1909   24ומאיץ גרפי  8GBזכרון 
 נשיאה תואם, מחיר_____

 
 

 756GB, כונן Lenovo IdeaPad S145-15 81W800A5IV i7-1065G7 15.6מחשב נייד " .2
SSD  8זכרוןGB  ומ. גרפיIntel Iris Plus WIN 10 PRO ver 1909  24  ,חודשי אחריות

 כולל תיק נשיאה תואם, מחיר_____
 

 כולל תיק נשיאה מחיר:_______ Epson EB1920Wמקרן תצוגה  .8
 
 

לל חיבור לפאצ' פאנל מ' כו 52באורך עד  -RG45 CAT 7התקנת נקודת תקשורת  .9
 ומספור, מחיר:______

 
 מחיר:_______ HP ProCurve Switch 2510-24רכזת רשת0ממתג  .12

 
 מחיר:_____ כולל התקנה. 17Uמחיר_____,  12Uארון תקשורת  .11

 
 מחיר:____ ADVICE TOPVISION PRO TOP V PRO 1.5Kאל פסק   .17

 
 מחיר:____ Avision AV175 Plusסורק  .11

 
 מחיר: ____ HDMIלארבע יציאות  HDMIהכולל כניסת  Provision-ISRמפצל  .14

 
 מחיר:_____ SKU USB3GIGדגם  Linksys USB3GIGלרשת  USB 3.0מתאם  .15

 
מ'  1( אורך STRANDEDכיסוי הגנה ללאץ'. מוליכים גמישים ) CAT 6Aכבל רשת  .16

מ'  72מ' מחיר:____,  15מ' מחיר:____,  12מ' מחיר:____,  5מחיר:____, 
 ___מחיר:__
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 19המשך דף  נספח ב' 7.7.4 ציוד הקיפי

מתאים לתכנים של  - 7.2מקצועי, תומך כל תכונות התקן  TopXמבית  HDMIכבל  .12
 מ' מחיר:____ 7תלת מימד ומהירות העברת נתונים גבוהה במיוחד. אורך 

 
כולל שנאי חשמל  USB 3.0כניסות  2בעל  DUB-1370דגם  D-Link USBמפצל  .18

 מחיר:_____
 
 מחיר_____ Gold Touch 'מ 1 באורך VGAלחיבור  HDMIם מחיבור מתא .19

 
 מחיר:_____ 88GB  DDR4  M471A1K43DB1זיכרון סמסונג   .72

 
 מחיר:___ SPR-AIR1מ"ל  422מיכל ספריי אוויר דחוס לניקוי אבק,  .71

 
 Microsoft Wireless BlueTrack Comfort Desktop Setסט מקלדת ועכבר אלחוטיים  .77

 ___מחיר:_  5050

 מחיר:_____  – USB 3.0 DVD±RW x8כונן צורב חיצוני  .71
 
  SanDisk Extreme Portable SSD SDSSDE60-1T00 1TBנייד  חיצוני SSDכונן  .74
    

 מחיר: ______ 
 
 מחיר: _____ Cisco 8-Port PoE Gigabit Desktop SG110D-08HP-EUמתג  .75

 
 __מחיר: ____ Samsung LED PLS S27F350FH 72מסך מחשב " .76

 
 מחיר: _______ Gold Touch USB 3.0 UDS-U3תחנת עגינה  .72
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 וזהח

 שנערך ונחתם בבית שמש

 

 

 ירית בית שמש,ע בין:

 בית שמש,, קניון נעימי 4דרך רבין 

 "(,העירייה)להלן: "

 מצד אחד;        

 

 

 _____________________________ לבין:

 _________________ ח.פ.  

 ________________________חוב מר 

 "(הספק)להלן: "   

 מצד שני;        

 

 

 ;("המכרזלהלן: ") ,חשבים וציוד היקפילאספקת מ  ,40/4והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  הואיל:

 ;והספק הגיש הצעתו למכרז והואיל:

מחשבים הספק לאספקת  להתקשר עם_______  וראש העיר אישר את החלטת ועדת המכרזים מיום והואיל:
 להלן ) "העבודות  והשירותים"(. וציוד היקפי

 
 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 
 כללי .2
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .2.2
 המפורשות המכרז דרישות את המקיים באופן תיעשה ההצעה, לרבות ההסכם, פרשנות .2.7

 .ביותר ההמלא בצורה והמשתמעות
 .פיהן על זה הסכם הוראות לפרש ואין בלבד, לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות .2.1
 

 הגדרות .4
 המכרז, זולת אם במסמכי להם הנתונה המשמעות תינתן נספחיו, על זה, שבהסכם למונחים .7.2

 .ההקשר מן אחרת משתמע
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פים נוס שירותים וכן המכרז במסמכי המפורטים השירותים -"השירותים"  זה בהסכם .7.7
 .בהצעה הספק התחייב אליהם

 
 ההתקשרות היקף .6

מיום ________ ועד ליום  חודשים 42של  לתקופה הינה זה הסכם לפי ההתקשרות .1.2
.__________ 

נוספת  ההעירייה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך תוקפו של חוזה זה לתקופ .1.7
 חודשים או לתקופה קצרה יותר. 24של 

 
לעיל, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא  6.4 -ו 6.2על אף האמור בס"ק  .1.1

יום לספק. לספק לא תהיינה כל טענות ו/או  ,6הסכם זה לידי סיום בהודעה מראש של 
תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה 

 סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות הסכם זה.   בגין השירותים אשר ביצע בפועל עד למועד 
   

 הספק והצהרות התחייבויות .2
והדרישות  המכרז במסמכי המפורטים התנאים כל את קרא הוא כי מצהיר הספק .1.2

הנדרשות מהספק  ההתחייבויות לכל מתחייב והוא אותם, הבין הוא כי בהם, המפורטות
 ,ההצעה עצמו במסגרת על נטל שהוא נוספות להתחייבויות וכן המכרז מסמכי במסגרת

במומחיות  ביעילות, המוצע בהצעה, במחיר השירותים את לספק מתחייב הוא ובפרט
 הכל - בהצעה או המכרז במסמכי ובמועדים הקבועים העירייה, רצון לשביעות ובמיומנות,

 .זה הסכם להוראות ובכפוף המכרז במסמכי בהתאם לאמור
 הינם השירותים, את לספק ויכולתו ניסיונו עתו,בהצ שמסר הפרטים כל כי מצהיר הספק .1.7

  ונכונים. מלאים
 הסכם זה, פי על התחייבויותיו למילוי הקשור בכל העירייה עם פעולה לשתף מתחייב הספק .1.1

 קבלת הודעת עם תיקון, מיד הטעון כל את ולתקן לשפר התחייבות לרבות נספחיו, על
 .קריאה לתקלהשעות מקבלת ה 74ועד , בכך הצורך בדבר העירייה

 עם אחר הקשור גורם וכל בעירייה המוסמכים הגורמים עם פעולה לשתף מתחייב הספק .1.1
 .השירותים לקבלת השותף אחר גורם כל או העירייה

 
 סודיות .5

 .לפרסמו ואין סודי, הינו העירייה ידי על לו שיימסר מידע שכל לו ידוע כי מצהיר, הספק .5.2
כל  אדם, כל לידיעת להביא או למסור הודיע,ל להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .5.7

או  זה, לפניה הסכם ביצוע תקופת בתוך זה, הסכם ביצוע עם בקשר אליו שתגיע ידיעה
מילוי  שאי לו ידוע כי מצהיר הספק כאמור; בידיעה שימוש כל לעשות לא וכן אחריה,

 לחוק )רשמיים ותה' )סוד סימן ,ז פרק לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי על התחייבויותיו
ומסומנת כנספח ז'  המצורפת הסודיות הצהרת על יחתום הספק ; 1977- ז"התשל ,העונשין
 .להסכם

זה  ובכלל הסודיות, לשמירת הקשור בכל העירייה הנחיות פי על לפעול מתחייב הספק .5.1
 ולעיבוד, הנתונים; לסימון, לאימות לאיסוף, למידע, הגישה ונוהלי המידע אבטחת להסדרת

 והתקנות 2922-א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי מצהיר, הספק
 וסודיותו הנוגע לשמירתו אחר חיקוק ומכל זה מחוק כמתחייב יפעל וכי פיו, על שהותקנו

 ברשותו. שימצא המידע של
בהתאם  מתאימות סודיות הצהרות על הוחתמו אשר עובדים ידי על יבוצעו העבודות .5.1

רשאית  תהינה העירייה לעיל, האמור אף על ולהלן; לעיל מפורטכ טחון,הבי להוראות
 ,אחר טעם ומכל בטחון מטעמי כנחוץ זאת ראתה אם עובד, כל של עבודתו את להפסיק

 תשמש לא כאמור עובד עבודתו של הפסקת החלטתה; את לנמק חייבת שתהייה ומבלי
 .כלשהו פיצוי או תשלום לתביעת לספק עילה

 ידאג הספק לכך משנה, ספק באמצעות יינתנו מהשירותים וחלק במידה כי מתחייב הספק .5.5
 יורשה לא .לעמוד התחייב הספק בהן לסודיות התחייבויות באותן יעמוד המשנה ספק כי

 .האמורות בהתחייבויות יעמוד שלא משנה ספק לפעול
 .בסעיף זה כמפורט המידע, סודיות לשמירת בטחון באמצעי לנקוט מתחייב הספק .5.6
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 גילוי מידע או בשל שישלמו תשלום או כלפיה תביעה כל בגין העירייה את ישפה ספקה .5.2
הספק, בכפוף להוכחת נזק ובהתאם לכל  ידי על זה סעיף הפרת בשל שנגרם במידע, שימוש

 התביעה על המכרז לעורך שנודע לאחר מיד  הודעה לספק שניתנה בתנאי יבוצע דין. השיפוי
 .מ"מו ולנהל ןלהתגונ אפשרות לספק וניתנה

 
 וביטוח  אחריות .3

 

 אחריות .6.2
"הספק" יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון, ו/או לכל 

ו/או לחברות/התאגידים של "העירייה" ו/או לכל צד .נזק אחר שייגרם ל"עירית בית שמש"
בע, בין במישרין ובין או מחדל מצד "הספק", הנושלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה 

אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון בעקיפין, מעיסוקו, בין אם נגרם על ידו בין 
 למרותו, בין אם במהלך ההסכם ובין אם לאחריו.

 סעיף זה כפוף לנספח ח' למכרז זה. .6.7
תוקף בכל מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הספק להחזיק ב .6.1

מהלך ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה את כל הביטוחים המפורטים באישור בדבר קיום 
 .2ביטוחים המצ"ב כנספח ח' 

 

 
 הצדדים בין יחסים .0

 

הספק מצהיר כי הינו קבלן עצמאי המספק לעירייה את השירותים עפ"י חוזה זה וכי אין ולא יהיו  .2.2
ו, ו/או מי מטעם הספק לבין העירייה. הספק יישא לבדו מעביד בין הספק, עובדיו, מנהלי -יחסי עובד 

בכל האחריות עפ"י דין כלפי עובדיו, מנהליו ומי מטעמו. הספק יעמיד את כל עובדיו ואו מי מטעמו 
 שיועסק על ידו בקשר עם ביצוע השירותים על תוכנו של סעיף זה ומשמעותו. 

יהם ו/או מחדליהם של הספק, מי מעובדיו למען הסר ספק, לא תישא העירייה בכל אחריות בגין מעש
 ו/או מי מהיועצים בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

מוסכם כי אם יקבע מסיבה כלשהי, חרף האמור לעיל וחרף כוונתם הברורה של הצדדים, כי בכל זאת  .2.7
הספק לבין מעביד מכל סוג שהוא בין הספק, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעם  -התקיימו יחסי עובד

העירייה ו/או אם תחולנה על העירייה הוצאות נוספות מעבר לתשלום התמורה כאמור בהסכם זה 
מעביד כאמור לעיל, כי אז תהיה התמורה המוסכמת על פי  -כתוצאה מקביעה כי שררו יחסי עובד 

ירות הצעת המחיר של הספק, ו/או בכל ש -' בלהלן ובהתייחס לשירותים המפורטים בנספח  2סעיף 
תת"(, והספק "התמורה המופח -בלבד הימנה )להלן  %,0שכרוכה בו העסקה של כוח אדם, בגובה 

מעבר לתמורה  ה כל סכום ששולם לו על ידי העירייהמיד לפי דריש מתחייב להחזיר לעירייה
 המופחתת, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן.  

 
 
 

מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או הספק ישפה ו/או יפצה את העירייה, לפי העניין,  .2.1
תשלום ו/או עלות ו/או נזק שתישא או תחויב לשאת בהן העירייה בקשר עם טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה לקיומם של יחסי עובד מעביד כאמור לעיל )לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד(, לרבות 

ה בחבות. העירייה תהיה רשאית להיפרע תשלום שתשלם העירייה במסגרת פשרה שנעשתה ללא הודא
מן הספק בדרך של עיכוב תשלום ו/או קיזוז, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית העירייה על פי 

 דין.
 

הספק מצהיר ומתחייב לשמור ולמלא אחר כל דרישות הדין בנוגע להעסקת כוח האדם המועסק על  .2.1
א שכר העובדים ומלוא הזכויות הסוציאליות ידו בביצוע השירותים, ובכלל זה, לשלם את מלו

 והתנאים הנלווים לפי הוראות כל דין.
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 תמורה .2
 בהתאם למחיר העירייה ידי על תשולם זה הסכם לפי הספק ידי על שירותים מתן תמורת .1.2

 .ההסכם ומסמכי המכרז להוראות ובהתאם בהצעה המפורט
 "מ.כוללים מע אינם כלל המחירים האמורים בהסכם זה ובנספחיו .1.7
הזמנות עבודה  שאינם  עם בקשר שהיא כל תמורה או תשלום לכל זכאי יהא לא הספק .1.1

 על חתומה בכתב הזמנה התקבלה כי ובלבד .זה הסכם ותנאיהמכרז  דרישות את תואמים
 .העירייה ידי

 בהעברה בנקאית או לחלופין בשיק זה הסכם לפי המגיעה התמורה את תשלם העירייה .1.1
 ממועד הגשת ימים 30 תוךהחודשי ע"י מנהל אגף המחשוב וב לאחר אישורו של החשבון

 .החודשי החשבון
 

 ערבות ביצוע .9
 

 המצורף ה' נספח כאמור בנוסח ,שלושים ושישה חודשים של בתוקף לתקופה הערבות תהיה .9.2
 להצעות פי הבקשה על הספק התחייבויות מלוא קיום להבטחת הערבות תשמש זה. להסכם

 ₪.  ,,,,,5ום הערבות יהיה סכ .זה ההצעה והסכם מחיר,
כמתאימה  העירייה בידי ואישורה המפורטים התנאים כל כאמור, על הערבות מתן .9.7

  לתוקף. זה הסכם של להיכנסו מוקדם תנאי מהווה לדרישותיה,
כך שתוקף  בהתאם, הערבות תוקף יוארך נוספת, בתקופה זה הסכם של תוקפו הוארך .9.1

 הארכת .המוארך לפי ההסכם ההתקשרות תקופת תום לאחר ימים לחודש עד יהיה הערבות
 בתקופת שירותים שניתנו בגין תשלומים לספק להעברת מוקדם תנאי מהווה הערבות תוקף

 .המוארך ההסכם
 לה עקב הפרה המגיעים פיצויים גביית לצורך העירייה ידי על לחילוט ניתנת תהיה הערבות .9.1

 .מהספק המגיע חרא תשלום כל לצורך או הספק ידי על ההסכם של יסודית
 יום, 22לעירייה תוך  הספק יעביר בתוקפו, עומד עדיין וההסכם חלקה או הערבות חולטה .9.5

 .המפורטים לעיל התנאים באותם במקומה, חדשה ערבות
 .תקופת ההתקשרות תום לאחר ימים חודש לספק הערבות תוחזר הערבות, חולטה לא .9.6

 
 

 ועכבון קיזוז .,2
 זה, חוזה פי על ממנה המגיע סכום כל החודשית, כנגדתזוכה במסגרת החשבונית  העירייה .22.2

 .הספק לבין שבינה אחר חוזה פי על או זה חוזה פי על לה המגיע כל חוב
 אחרת דרך בכל החוב האמור את לגבות העירייה של מזכותה גורעות אינן זה סעיף הוראות .22.7

 .זה לה בחוזה המוקנות העירייה של אחרות ומזכויות
 את או לצמצם/להגביל ו או/ו לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין כי מובהר ספק הסר למען .22.1

 וככל אם ,או כל זכות העומדת לספק מכוח רישיונו או החוק הספק של הכספיות זכויותיו
 ככל שימצא כספיות תביעות בגינן להגיש רשאי יהיה והוא זכויות כאלה, יהיו לו או/ו שיש

 לנכון.
 

 ותרופות הפרות .22
 

אמורות ה הסכם באחת מהתחייבויותיו הבסיסיותה פי על חייבויותיובהת הספק עמד לא .22.2
 טרם אם ובין התחיל במתן השירותים אם בין שהיא, סיבה , מכללמכרז 0עד  6בסעיפים 

רשאית  העירייה, מן בכתבהזמן הנקוב בהתראה תוך  ההפרה את ולא תיקן בכך, החל
 נוספת או לבטל התראה ללאההתקשרות  את הבלעדי להפסיק דעתה שיקול לפי העירייה

 .דין כל פי על או בהסכם זה נאמרלשיפוי כ העירייה מזכות מבלי לגרוע וזאת ההסכם את
 

 בהודעה לסיומו זה הסכם להביא רשאית העירייה 22.2 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .22.7
 .זו התקשרות הפסקת או דרישה כנגד טענה תהיה לא ולספק יום ,6 של מראש

 
 כולן או לעמוד בהתחייבויותיו, יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת קהספ נוכח .22.1

אם  בין זה, בהסכם שנקבעו לעמוד במועדים יוכל לא כי או שהיא, סיבה מכל מקצתן,
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כאמור,  הודיע הספק ובכתב. פה בעל מיד כך יודיע על לאו, אם ובין העבודה בביצוע התחיל
 סעיף הוראות ויחולו ההתקשרות, להפסיק את לעדי,הב שיקול דעתה לפי העירייה רשאית

 .בשינויים המחויבים זה
 ,מהמקרים דלהלן אחד בכל רשאית, העירייה תהא לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .22.1

 לבטל ,הדברים אמיתות לגבי הספק מול ובדיקה,  יום 22 של התראה בכתב, לאחר בהודעה
 :לספק אחר פי ההסכם על השירותים מתן את למסור או/ו ההסכם את

 כינוס או כשניתן צו רגל, פשיטת בקשת הספק נגד הוגשה או הרגל את פושט כשהספק (2)
 החלטה ידו על תאגיד נתקבלה ספק שהוא של ובמקרה חלקם או כולם נכסיו, לגבי נכסים

 לפשרה הגיע שהוא או פרוק צו ניתן נגדו או לפרוק נגדו בקשה שהוגשה או מרצון פירוק על
 למען או פשרה ארכה קבלת למען לנושיו שהוא פנה או חלקם או כולם עם נושיו רסידו או

 . 2926-ג"תשמ  )חדש נוסח( לפקודת החברות בהתאם איתם הסדר
 .פתיחתה ממועד יום ,3 תוך, סולקה או בוטלה לא והבקשה במקרה תקף האמור כל

 .אש בכתבהעירייה מר הסכמת ללא לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את מסב כשהספק (4)
 .ההסכם מביצוע כשהספק מסתלק (6)
 פי דרישות העירייה, על ברציפות נותנם שאינו או השירותים מתן את מפסיק כשהספק (2)

  .במתן השירותים להמשיך מהעירייה בכתב להוראה מציית ואינו
 או נתן בשמו של הספק אחר אדם או שהספק דעתה, להנחת הוכחות העירייה בידי כשיש (5)

 לכל או להסכם כלשהיא בקשר טובת הנאה או דורון, מענק, שוחד, כלשהוא לאדם הציע
 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר

 או נכונה, אינה הסכם זה חתימת עם בקשר שניתנה הספק, של כלשהי הצהרה כי התברר (3)
 על להשפיע כדי בה היה העירייה, אשר לדעת מהותית עובדה לעירייה גילה לא שהספק

 .עמו ההתקשרות
 מדויקים חות שאינם"דו או/ו נתונים או/ו הצהרות לעירייה העביר בזדון קהספ כי התברר (0)

 .תפקידיו ביצוע במסגרת
 יסודית הפרה לעיל מהווים (0)-(2בסעיפים ) הנקובים המקרים כי יובהר, ספק הסר למען (2)

 .סגורה מהווים רשימה הם ואין הספק ידי על ההסכם של
 רמת בגין תקופת השירות, הפסקת על תריעלה העירייה רשאית לעיל, מהאמור לגרוע מבלי (9)

 וקלקולים תקלות של גבוהה כמות או בגין לעיל כאמור לדרישות מתאימה שאינה שירות
 לשימוש ראויים שאינם מכשירים על והמעידים תקופת השירות כדי תוך המתגלים

  .בעירייה
ר במכתב הזמן שיוגד תוךבלעיל ( 9) בסעיף כאמור הליקויים תיקן והספק לא במידה (,2)

מבלי שיהיו לספק כל   השירות הפסקת על הודעה למסור רשאית העירייה תהיה ההתראה
  .טענה כלפיה

 בנסיבות ההתקשרות סיוםהזמן שהוגדר במכתב ההתראה,  בתוך לתוקפה תכנס ההפסקה (22)
 .ההסכם את הפרה העירייה כאילו יחשב אלו לא

 מכל לגרוע או ידו, על מסופקיםהשירותים ה לטיב הספק מאחריות לגרוע כדי באמור אין (24)
 .עיכבון זכות לרבות זה בהסכם לאמור ובהתאם דין פי כל על העירייה, לרשות העומד סעד

 
 או זה הסכם פי על אחר סעד לכל העירייה או הספק מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .22.5

 .ההפרה בגין דין פי כל על
 מתן העירייה, לאחר רשאית דין, כל פי על או זה הסכם לפי העירייה מזכויות לגרוע מבלי .22.6

 סכום כל כנגד לספק יגיעו אשר תשלומים אצלה לעכב ,ובכתב מראש יום 22 בת התראה
 .חייב לעירייה שהספק

כל  על כוויתור הוויתור ייראה לא זה, הסכם מהוראות הוראה הפרת על העירייה ויתרה .22.2
 .אחרת הוראה או הוראה אותה של אחרת הפרה

 
 מסמכיםב עדיפות .24

 הסכם הוראות יחולו ,הסכם זה לבין ההצעה או המכרז חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל
 לבין המכרז חוברת הוראות בין סתירה של מקרה בכל זה )בכפוף לתשובות להסתייגויות שיינתנו(;

 הספק להן שהסכים גם התחייבויות ,לעיל האמור אף על המכרז; חוברת הוראות יחולו ההצעה,
 .הספק בבקשה להצעת מכרז, תחייבנה את המפורטות החובה לדרישות מעבר בהצעה
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 הסכם פי על וזכויות חובות המחאת .26
 ניתנה לכך כן אם אלא ,זה מהסכם הנובעת חובה או זכות כל לאחר להמחות רשאי אינו הספק

 הספק אתלשחרר  כדי בכך יהיה לא ,כאמור העירייה הסכמת ניתנה ;ובכתב מראש העירייה הסכמת
 .זה הסכם ולפי דין כל פי על כלשהי חובה או ואחריות מהתחייבות

 
 שינויים .22

 .בכתבו הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל
 

 שיפוט .25
 

 .ישראל מדינת דיני יחול זה חוזה על .25.2
המוסמכים  המשפט לבתי תהיה זה הנובעים מחוזה ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות .25.7

 .או בירושלים אם אין בבית שמש בית משפט מתאים בבבית שמש
 

 והודעות הצדדים כתובות. .23
 

 אימייל:. שם אישר קשר: ____________ טלפון: _________________ .26.2
________________________. 

שם אישר קשר: _______________ טלפון: ____________________ אימייל:  .26.7
 ת______________________________ כתוב

 ___________ ______________________________הספק
 

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינם כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה שתישלח  .26.1
מצד למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר 

 רכיי הסכם זה. הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם, תחשב כהודעה לצ
 

בכותרת  השצוינדואר אלקטרוני, לפי הכתובת כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת  .26.1
 .כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה-אם-אלא, ההסכם, תחשב כהודעה לצרכיי הסכם זה

 
כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל,  .26.5

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. -אם-דעה, אלאתחשב גם היא להו
 

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר  04הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  .26.6
 , בעת מסירתהאו בדואר אלקטרוני ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה ביד ההפקסימילי

 .או שליחתה לפי העניין
 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

_________________                        _______________ 
 הספק       העירייה
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 המכרזנוסח ערבות  -'דנספח 
 לכבוד

 בית שמשעיריית 

 

              הנדון: ערבות מס' 

 ,,,,25לוק כל סכום עד לסך של י"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסהמציעעל פי בקשת _____________ )להלן: "
 .חשבים וציוד היקפימ לאספקת, ,40/4במכרז פומבי מס'  ו"ח וזאת בקשר עם השתתפותש
 

דרישתכם הראשונה בכתב  מקבלת ימים 25תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
ש שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרו

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  המציעאת הסכום תחילה מאת 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  למציעשיכולה לעמוד 

 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן  מאתנואתם תהיו רשאים לדרוש 

 , בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה כל הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
, שהינו  ,4,4מאי או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש 

 רבות זו. המדד הידוע במועד מתן ע

 במכתבנו זה:
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 
 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד  ,62/2/4 ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום 
תאריך לתאריך האמור. דרישה שתישלח בפקסימיליה תיחשב כדרישה שהגיעה לידנו. דרישה שתגיע לאחר ה

 האמור לא תיענה.
 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

                   ___________________                           __________________ 
 

  כתובת הבנק  שם הבנק
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 נוסח ערבות ביצוע -'הנספח 
 לכבוד

 בית שמשעיריית 

              הנדון: ערבות מס' 

 

 למדד שיוצמדו₪(, אלף  חמישים)ובמילים: ₪ א'  ,,,,,5   לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 _____________________מאת חב'  תדרשו אשר ______________ לצרכן מתאריך המחירים

  .חשבים וציוד היקפילאספקת מ, בנושא ,40/4 מס' מכרז עם )להלן: "המציע"(, בקשר

 

 את לנמק שיהיה עליכם בלי דרישתכם, מקבלת ימים 15 ל, תוך"הנ הסכום את לכם מתחייבים לשלם אנו,

 שנטען ומבלי המציע הסכום כאמור מאת סילוק את להסדיר תחילה שתידרשו מבלי לבססה, או דרישתכם

 .בקשר לחיובו כלפיכם למציע לעמוד שיכולה או שתעמוד הגנה טענת כל

 

 , אלא ___________מיום החתימה על החוזה, כלומר עד לתאריך  יםחודש 42 עד קףבתו תהיה זו ערבות

 .דרישת המציע פי או על יום לאחר סיום ההתקשרות ,22המציע עד  בקשת י"עפ תוארך כן אם

 כערבות ודרישתכם( תישאר הערבות בין )ההפרש  הערבות יתרת הרי הערבות, מסכום חלק לשלם נדרש אם

 .לעיל לתנאים ובהתאם לעיל, הנקוב בתאריך עתהפקי מועד עד לכם

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה אשר בתנאים, מוגבלת בלתי אוטונומית, הינה זו ערבות

 

 

 :הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות לפי דרישה

 ____________________ הבנק:  שם

 ______________________ הסניף:  ומס' הבנק מס'

 ______________________      הבנק:  סניף כתובת

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ________________   
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 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום תצהיר -'ונספח 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם __________________ 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  "(המציעהלן: ")לשמספרו ____________ 

 לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים בחברה אחד מאלה:   .2 

בשנה ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  המציע )א(
 שקדמה למועד חתימת התצהיר. 

או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  המציעאם  )ב(
תה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת התצהיר. יההרשעה האחרונה לא הי –עובדים זרים 

  

  –עניין סעיף זהל 

גם  בעל השליטה בו או  -הוא חבר בני אדם עהמצימי שנשלט על ידי מקבל הסיוע ואם  –"בעל זיקה" 
 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –"חוק עובדים זרים" 
 .2992 -התשנ"א

  .2932 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

  חד מאלה:א מציעהנני מצהיר כי התקיים ב .4

 ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  המציע )ב(
 התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

שכר מינימום, אך במועד או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק  המציע )ג(
  חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה

 . 2922 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 .המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  (2) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם  (4)

 ;בעל השליטה בו )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה  )ב( 
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במהותו להרכב כאמור של ספק  השירות, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של ספק  השירות

 ;על תשלום שכר העבודהמי שאחראי מטעם ספק  השירות  )ג( 

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם בעל הסיוע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (6)

  ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק השירות

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  –"הורשע" 
  (. 4,.,62.2התשס"ג )

  . 2920 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –ינימום" "חוק שכר מ 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  –"שליטה מהותית" 
  אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 
 אמת. -תצהירי

  

__________                     ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה                    תאריך                                                                  

 אישור 

 2902 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 25בהתאם לסעיף 

/ת כי ביום ___ בחודש מאשר, אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______
ידי ת.ז. מס' -____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

_________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי 
 , אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן

            
           
 , עו"ד _________________ 
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 סודיותהצהרת  -'זנספח 

 סודיות שמירת על הצהרה

 )להלן: "המציע"( __________________חב' מטעם אני הח"מ _______, מורשה חתימה  כי מצהיר הנני
 ואת 1977 -ז"תשל ,עונשין לחוק 119 -ו 118 הסעיפים את לב תבתשומ , קראתישמספרו ____________

 מטעם תפקיד ממלא על החלה הסודיות לחובת הנוגעים, 2922-א"התשמ הפרטיות הגנת לחוק ב' 46 סעיף
 .המדינה עם חוזה בעל על או/ו ל"הנ בביצוע החוקים המועסק או המדינה

 וכי ידו-ו ואת כל המועסק עלאות ומחייבים ואלי וניםמכו שהם ויודע תוכנם את מכירהנני מצהיר, כי המציע 
 .לפיהם עבירה מהווה זו הצהרה פי על והתחייבותי מילוי אי
 

 העונשין חוק
 

-ח"תשי מבקר המדינה, בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה בעל אדם היה )א(: 222סעיף 
 ,החוזה ביצוע עקב אליו ידיעות שיגיעו בסוד לשמור התחייבות יש ובחוזה משולב(  )נוסח 2952

 שנה מאסר – דינו ,לקבלה מוסמך היה לאדם שלא כאמור ידיעה ,כדין סמכות ללא ,מסר והוא
 .אחת

 תהא ואולם ;ביצוע החוזה לשם ,כקבלן או כעובד ,שהועסק מי לרבות -חוזה" זה, "בעל )ב( בסעיף                
 והוא בסוד כאמור לשמור ידיעות ההתחייבות על ידע אשל זה סעיף לפי לנאשם טובה הגנה זו

 .לב בתום הידיעה את מסר
 

 שאינו מוסמך לאדם מסרו והוא ,בסוד לשמרו שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו שנמסר : מי229סעיף 

 בטיחותו כדי לסכן בו שיש מעשה עשה או בשמירתו התרשל  ;אחת שנה מאסר – דינו ,לקבלו

 .חדשים ששה מאסר – דינו ,המסמך של
 

 :הפרטיות הגנת חוק
 

 או כדין סמכות פי על לרבים פורסם המידע אם זולת ,אסורה ציבורי גוף מאת מידע מסירת : )א(ב 23 סעיף
 .למסירה הסכמתו נתן אליו מתייחס המידע אשר שהאדם או כדין סמכות פי על הרבים לעיון הועמד

 
 

 והמתחייב התפקיד מילוי אגב ולידיעת שהגיע דבר כל שבסוד כדבר ראהי ותפקיד במילוי כי מצהירהמציע 
 .דין כל פי על

 

 

 חתימה: ___________________   תאריך: ________________   

 

 



31 
 _____________________________________:_____חתימת המציע

 

 
 ביטוח -נספח ח'  

 

ן הספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .2
את הביטוחים לכל הפחות , סכם וכן עוד קיימת לספק אחריות ע"פ דיןההתקופת  כל, למשך הספק

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  ,1כנספח ח' זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים 
העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק" ביטוחי")להלן: 

 בישראל ובעלת מוניטין. 

מתן השירותים להמציא לידי העירייה, לפני תחילת  הספק עלורך בכל דרישה מצד העירייה, צ ללא .4
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל נשוא

הספק על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, בידי מבטחיו ואינו מסויג הביטוח, כשהוא חתום
 ביטוחאישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת עירייה ידי הל להמציא

 ו/או לתקופה מאוחרת יותר  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף

הינם  באישור עריכת הביטוח כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק  מובהר .6
 שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה, ל הספקבבחינת דרישה מזערית המוטלת ע

 האחריות כאמור. לגבולותאו מי מטעם העירייה בכל הקשור  העירייהכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול

הספק שיומצא על ידי  יםהביטוחעריכת לבדוק את אישור  לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .2
את על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותהביטוחים נושא האישור 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על העירייה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
עריכת אישור וחים נושא הביטכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם העירייה כל חובה על או העירייה 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על יםהביטוח
ובין אם לאו, דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק 

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוחים בין אם בדקו 

ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים העירייה יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הספק חיביטו .3
 ו תביעה בדבר שיתוף בביטוחי העירייה.אדרישה  ,כל טענה על

 כמפורט באישור קיום הביטוחים את העירייה , בשם הספק ובשם הבאים מטעם הספק,פוטר הספק .0
לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם העירייה  

כל  ספקולא תהיה לאו מי מטעם הספק לחצרי העירייה או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים, 
 בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,טענה

ביטוחי הספק המפורטים בהסכם או משלימים ל נוספיםלדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים  אם .2
בכל ביטוח ש , ובלבדהביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור אתהספק לערוך ולקיים רשאי זה, 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי  ספקהרכוש נוסף או משלים לביטוחי 
א יחול לטובת אדם שגרם על זכות התחלוף כאמור ל ויתורוה וכלפי הבאים מטעם העירייה;העירייה 

 לנזק בזדון. 

 וכן, נזק במקרה העצמיות ההשתתפויות ואת בפוליסות הקבועים הביטוח דמי את ישלם לבדו הספק .9
 העצמית ההשתתפות מסכום נמוך שסכומם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה

 .בפוליסה הקבוע
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 1נספח ח' 
 אישור קיום ביטוח

 
 לכ'

 ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ית שמשבעיריית  
 בית שמש

 " המזמיןלהלן "
 

 ח.פ. ________________אישור על קיום ביטוחים של _____________בע"מ   הנדון: 
 היקפילאספקת מחשבים וציוד 

 
 ם בזאת כי הפקנו עבור ______________חברה לביטוח בע"מ מאשרי אנו הח"מ____________

 ) להלן " הספק " ( פוליסות ביטוח אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם:
 

 הביטוח של הספק כולל את הפוליסות הבאות:
 

הספק מבוטח באמצעותנו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט  .1
 ש"ח ,,,,,,,,4.–, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של לת הביטוחיםהרלוונטיים למועד תחי

 לאירוע ולתקופת הביטוח.

הרלוונטיים הספק מבוטח באמצעותנו בביטוח חבות מעבידים בכיסוי שלא יפחת מתנאי ביט  .2
לתובע ומסך  ש"ח ,,,,,,,,3.-, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של למועד תחילת הביטוחים

 לאירוע ולתקופת הביטוח. ש"ח ,,,,,,,,,4.-שלא יפחת מ 

ת שלא ובגבול אחרי משולב חבות מוצר הספק מבוטח באמצעותנו בביטוח אחריות מקצועית .3
 לאירוע ולתקופת הביטוח. ש"ח ,,,,,,,,2.-יפחת מסך של 

 בפוליסות הביטוח המצוינות לעיל יחולו התנאים הבאים: .4

  מין כמופיע ברישא למסמך זה.המזבכל הפוליסות יורחב שם המבוטח לכלול את  .4.1

המזמין כלל סעיף חבות צולבת, ולמעט תביעות של הספק כלפי  יבכל הפוליסות של הספק י .4.2
 כמופיע ברישא למסמך זה.

, המזמין כמופיע ברישא למסמך זהכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד יבכל הפוליסות י .4.3
 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ת שערך הספק בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או כל הוראה בפוליסו .4.4
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

המזמין כמופיע . כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס המזמיןכלפי 
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המזמין הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את  ברישא למסמך זה

האחרים יחויבו  המזמין כמופיע ברישא למסמך זההמגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 
 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

כל הפוליסות שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .4.4
מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה,  יע ברישא למסמך זההמזמין כמופ

שלעניין זה מוגדר   למזמין כמופיע ברישא למסמך זה וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע
 .אצל המזמיןוגם או האחראי על הביטוח  המזמיןוגם או גזבר  ראש המזמין

מבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם הפוליסות שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין ה .4.4
, למזמין כמופיע ברישא למסמך זההיקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח 

 )שישים( יום מראש. ,3במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

אף לגבי עובדים אשר  מזמין כמופיע ברישא למסמך זהבפוליסת חבות מעבידים יחול הכיסוי ל .4
ע"י אחרים, ככל שימצאו חייבים בדין כמעסיקם של עובדי הספק או קבלני משנה שכרם משולם 

 של הספק.

הספק לבדו אחראי לתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות וכן למילוי כל חובות  .6
 ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה.
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 _____________________________________:_____חתימת המציע

 

הוראה  בפוליסות צד שלישי שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או  .7
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,  –למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו  –בפוליסה 

כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, 
מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 

רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור, חומרים 
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, בעלי חיים, תביעות שיבוב של המוסד 

 המזמין כמופיע ברישא למסמך זה. לביטוח לאומי כנגד

ו/או  י לנושא אבדן מסמכיםיכלל כיסומשולבת חבות מוצר י בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית .8
 מידע, ולמעט כיסוי מחמת עיכוב.

, הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת משולבת חבות מוצר בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית .9
את הפוליסה לידי סיום  ויביא או המבוטח יום, לאחר סיומה אם המבטח ,22של לא פחות מאשר 

אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה  או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה
 .הספקהקיימת ע"י 

תיכלל הרחבה לכיסוי נזק כספי טהור, משולבת חבות מוצר בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .11
וכן  או התכנות המותקנות ע"י הספקהמחשוב בגין כשל של מערכות  ש"ח ,,,,,,,,4.-עד לסך של 

 .פרת פטנט רשום בגין התכנות או רכיביהןבגין הפרת זכויות יוצרים ו/או ה

 מספרי הפוליסות שהופקו ותקופות הביטוח הנן כדלקמן: .11

 מס' _____________   ביטוח צד שלישי  .11.1
 עד תאריך ___________ מתאריך __________  

 מס' _____________   ביטוח חבות מעבידים .11.2
 עד תאריך ___________ מתאריך _________  

 מס' _____________  חריות מקצועית ביטוח א  22.6
 משולב חבות מוצרים  
 עד תאריך __________ מתאריך _________  

 

 הפוליסות הנ"ל כפופות לתנאי נספח ביטוח זה. .12
 

__________   ___________   _____________ 
 תאריך   חתימת החתם   חותמת המבטח

 

 

 

 

 


