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 :המכרז חוברת תכולת

 
  נספח

 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז א'

 פרטי המציע 3א' 

  המציע של קודם ניסיון בדבר מידע 0א' 

 

 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 1א' 

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 4א' 

 נוסח ערבות למכרז )ערבות השתתפות( 5א' 

 הצהרת המציע 6א' 

 מפרט השירותים ב'

 חוזה ג'

 אישור קיום ביטוחים ד' 

 ערבות ביצוע ה'

 הצעת המציע ו'
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 הוראות כלליות  .א

 הצעות להציע הזמנה .3

 להגיש להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה"( העירייה)" עיריית עפולה
, נספחיו על, בחוזה לרבות, נספחיו על זה במכרז כמפורט, סלולרלקבלת שירותי  הצעה

 .למכרז המצורף

 רקע .0

 :היתר בין השירות יכלול ,במפרט ובאמור ,לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

  .סלולריות טלפון שיחות לביצוע שוטף שירות מתן 1.2
 DATA -ו SMS שירותי 1.1
 .קצה וציוד סלולריים מכשירים של ותחזוקה התקנה אספקה, ביצוע 1.2
 .מרכיביו כל על לשירות כוללת אחריות מתן 1.2

 "(השירותים)להלן:"                                                                                                                               

  :הבאים העיקריים

 ודרישת במכרז הזוכה מן כלשהו בהיקף השירות את להזמין מתחייבת אינה העירייה .א
 י"ועפ תקציבה  ,העירייה לצרכי בהתאם תיעשה הזוכה מאת השירות העירייה לקבלת

 .דעתה הבלעדי שיקול
 .בשלבים להזמינו או/ו בלבד מהשירות חלק להזמין רשאית העירייה .ב
 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .ג

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב
 

 למכרז זמנים לוח .1

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .2.2

 מועד פעילות

 1.20....1. מועד אחרון לשאלות הבהרה

  ..:21 שעה1.20.....2  מועד אחרון להגשת הצעות 

 .2..1.20.1 תוקף ערבות הגשה למכרז

 

 במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .2.1
להגשת  האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל ,פיו על

 תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל ,ההצעות
 וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים

 .המכרז פורסם בו באמצעי

 

 להשתתפות במכרז )תנאי סף(תנאים 

 כללי .4

 כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .2.2
 התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים
 .יפסלו

 אין. עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי .2.1
 באורגן, קשור בתאגיד סף תנאי קיום. מציעים למספר המשותפת הצעה להגיש

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של

 .תיפסלנה זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות .2.2
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 מעמד משפטי .5

 בישראל.   רשמי ברשם חוק פי על רשום תאגיד או יחיד מציע הינוה .2..

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .1..

 

 . למכרז 3'א כנספח המצורף בנוסח - את פרטי המציע לצרף יש

 

 המציע של ניסיון .6

 ,הבאים המצטברים בתנאים לעמוד המציע על במכרז, להשתתפות מוקדם כתנאי
 :כדלקמן

 נייד טלפון רדיו שירותי למתן התקשורת ממשרד , בתוקף,כללי רישיון החזקת 1.2
 .)ן"רט(  תאיתה תבשיט

 . יותר מוקדם ממועד או 16/06/2019 מתאריך החל סלולרית רשת הפעלת  1.1

בכל  מנויים 100 של בהיקף לפחות מוסדות/ארגונים לשלושה ן"רט שירותי הספקת  1.2
 .לפחות מוסד/ארגון

 .מוסדיים ללקוחות פעיל טלפוני שירות מוקד החזקת  1.2

 .עפולה בעיר ,ותיקונים תחזוקה שירותי למתן פעילה שירות תחנת החזקת  ..1

 כנספח המצורף בנוסח - המציע י"ע שסופקו לשירותים ביחס המלצות לצרף יש
 . למכרז 0'א

 

 מעמד המציע .7

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד .1.2

 - תאגיד .1.1

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד  .א
 מרשם  התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות.

מציע בשם ה אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  .ב
 ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז.

 

 ציבוריים עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .8

 .חשבון רואה או ,מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .1.2

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .1.1

-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .1.2
2011 . 

 העדר בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור הוכחת לשם
 . מכרזל 1'א כנספח המצורף בנוסח הרשעה

 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .9

 .המכרז עבור תשלום על קבלה העתק המציע יצרף להצעתו  

 .לפסלה רשאית העירייה תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר הצעה
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  מכרז ערבות .32

 על, בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, במכרז להשתתפות מוקדם כתנאי .2..2
 בתוקף שתהיה(, חדשים )חמישים אלף שקלים ₪ ...,.. של בסכום, המציע שם

 1023983512 ליום עד לפחות

 .  בלבד זה ובנוסח, למכרז 5א' כנספח המצורף בנוסח 

 .ערבות לתקן או להשלים יתאפשר לא .1..2

 בנוסח להיות ההצעה ערבות על, הערבות נוסח על יתרה הקפדה להקפיד יש .2..2
 .זו פניה למסמכי המצורף לזה זהה

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין מלאה זהות נדרשת .2..2

 ההצעה ערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי תהא העירייה  ....2
 אף על, ההצעה ערבות תוקף הארכת אי. לנכון שימצא כפי, נוספת תקופהל

, הארכת הערבות לפקיעתה ותוביל מההצעה לחזרה שקולה, העירייה בקשת
 תחול על המציע.

 המקורית: "מצורפת הערבות מצורפת אליה ההצעה עותק על יציין המציע .1..2
 ."ערבות מקורית

 .כלל תידון ולא הסף על תפסל ערבות אליה צורפה שלא הצעה .1..2

 

 דרישת פרטים מהמציע:  .33

 ו/או לדרוש לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא העירייה 
או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או  השלמת או אימות לצורך ללקוחות או/ו מציעמה

לשביעות , מסמכים השלמת לצורך למציע לפנות וכן בהצעתו המפורטים פרטים נוספים
והמציע יהא חייב  גם לאחר פתיחת ההצעות ורשאית היא לעשות כן בכל עת המלא רצונה

 לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 

 תשלום בגין הוצאות הכנת המכרז .30

  הוכחת לשם .בו להשתתפות תנאי מהווה המכרז הפקת תשלום בגין ₪ ...,2 בסך תשלום 
, מובהר כי תשלום כאמור התשלום בגין המציע שם על קבלהיש לצרף להצעה , התשלום

 זה  לא יוחזר בכל מקרה. 

 

 המכרז במסמכי עיון .31

רח' בבניין העירייה , במחלקת הרכש, , העירייה במשרדי המכרז במסמכי לעיין ניתן 
 עפולה. 21 יהושע חנקין

 

 הבהרות הליך .34

     לפנות רוכש מכרז כל רשאי 28.25.0239 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .22.2
 לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד, בכתב לעירייה

 @afula.muni.ilsaritdahan  עליו שנתקבל 6484252-04' מס' פקס באמצעותאו   
 כי לוודא יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור
 2-12121.2. בטלפון בעירייה התקבלה הפניה

 תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיימת   .22.1
 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות להשיב

 תוכן את לחשוף מבלייפורסם באתר האינטרנט של העירייה,  -הבהרות מסמך  .22.2
 ירכז אשר מסכם, מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות ואת הפניה

 למציעים. ודגשים נושאים וכן הפניות, השאלות, ההסתייגויותאת 

 חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמך  .22.2
 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי
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 נתוני המכרז .35

 והנובעים הקשורים ההיבטים כל את עצמאי באופן בעצמם לבדוק המציעים על .2..2
 ,המפרטים ,החוזה ובכללם ,המכרז מסמכי את רק לא אךלרבות  ,מהמכרז

 מועדים את המציע יבדוק ,כן כמו .הקיימים התשתיות של ומיקומם מצבם
מתן  כדאיות ,השירותים מתן היקף ,השירותים לביצוע הצפויים הזמנים ולוחות

 ,למתן השירותים דין כל פי על הנדרשים הנושאים ושאר ההיתרים ,השירותים
 אחד לכל ביחס ,עסקי או תפעולי ביצועי ,הנדסי ,תכנוני ,משפטי נתון כל וכן

 על המציע התחייבויות מכלול ולביצוע ההצעה הגשת לצורך רלוונטי אשר ,מאלה
 .המכרז מסמכי פי

 כל או המכרז במסמכי הכלול מידע על מטעמם מי או/ו המציעים הסתמכות .1..2
 המכרז במהלך מטעמה מי או/ו העירייה ידי על לידיהם יימסר או שנמסר מידע
 באחריות שאית לא מטעמה מי או/ו והעירייה בלבד המציעים באחריות הינה
 צד או מטעמם מי או מהמציעים למי שיגרם הפסד או/ו נזק של שהוא סוג לכל

 .כאמור מידע על מהם מי של הסתמכות עקב כלשהו שלישי

 בהתבסס סמכות או חובה ,זכות כל של לקיומה מלטעון מנוע הזוכה או/ו המציע .2..2
 או דיון ,פרוטוקול ,פרסום ,הבנה ,הצעה ,מצג ,התחייבות ,הבטחה ,מידע על

 לפני בין ,פה בעל ובין בכתב בין ,למציעים הודעות במסגרת שלא שנעשו הצהרה
 .לאחריו ובין ,המכרז הליכי במסגרת לרבות ,העסקה הסכם על החתימה מועד

 ההצעה מבנה .36

 את יפרט המציע .בה המפורטים המסמכים אתלהצעת המחיר  לצרף המציע על .21.2
 .ומדויק מלא באופן הנדרש המידע

 .וחתומה סגורה במעטפה תוגש המחיר הצעת .21.1

 העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .21.2
 . כאמור בצירוף תתחשב ולא תתעלם

 לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .21.2
 .המקור בשפת המסמכים את גם להצעה ולצרף לעברית

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה ...21

 

 המציע הצעת למילוי הנחיות 37

, במקום חדשיםבשקלים המציע חייב למלא את הצעתו כך, שייתן את הצעתו  21.2
המיועד וירשום את הצעתו, בספרות ובמילים במקום המיועד לכך ואי מילוי 

 ההצעה כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

, העלויות כל ואת במכרז הנדרשים השירותים כל את הצעת המציע תכלול 21.1
 .השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות הישירות

 עלולה כאמור התניה. להצעתו כלשהו מציון או מהתניה להימנע המציע על 21.2
 .ההצעה לפסילת להביא

 

 ההצעה הגשת 38

 סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את 21.2
 בתיבת ולהניחה, 2230: בשעה 35.25.0239 מיום יאוחר ולא ההבהרות הליך

כניסה, קומה  21יהושוע חנקין ברחוב  ,במשרדי העירייה הנמצאת מכרזים
 העירייה. במשרד פניות הציבור, בבניין

 הנלווים כולל המסמכים, מקור והעתק, זהים עותקים 1-ב תוגש ההצעה 21.1
 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע באופן למיניהם והנספחים
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 ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה 21.2
 שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת הנחתה
 . תיפסלנה האמור באופן תוגשנה

 תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה 21.2
 .לשולחה ותוחזר

 ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל ..21
 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע בחותמת

 המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה 21.1
. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים וביתר, ובחתימתו

 מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום, המציע חתימת נדרשת בו מקום
 . המציע

 ,המכרז מסמכי כלל את קרא לכך, שהמציע ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת 21.1
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין

 את להצעתו יצרף לא שמציע במקרה כי, במפורש בזה מובהר ספק כל הסר למען 21.1
 שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו זה במכרז לעיל המפורטים המסמכים אחד
 כלא יתבררו אשר ים/בפרט ינקוב או/ו המסמכים הגשת אופן בדבר לעיל

 תהבלעדי הדעת שיקול לפי, ת העירייהרשאי, ים/אמיתי ם/שאינו או/ו ים/מדויק
 אם גם , הצעתו את לקבל שלא , הנמקה חובת יהעל שתהא ומבלי תוהמוחלט

 .ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה זו תהיה

כל מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בבמקום בו נדרש ו/או אי הגשת הצעת מחיר  21.0
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או ו/או  שתי חוברות המכרזאחת מ

תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי 
 להביאאו תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 לפסילת ההצעה. 

 במועד ששתוג הצעה. המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .21.2
 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא יותר מאוחר

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום 21.22

 

 קניין מסמכי המכרז: 39

מחבר  הן של, זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות
 עריכת מלבדאחרת  מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע . ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה

 

 ההצעה תוקף 02

 שבו למקרה וזאת, בתוקף הינה המכרז ערבות עוד כל בתוקפה תעמוד ההצעה 2..1
 תסתיים איתו החוזית שההתקשרות או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע
 על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה בנסיבות. שהיא סיבה מכל זמנה טרם
 ההחלטה קבלת שבמועד ובלבד, במכרז כזוכה בטיבה אחריה הבאה ההצעה בעל

 .במכרז להשתתפות סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים

 לאחר גם, לעיל כאמור בטיבה הבאה בהצעה לבחור רשאית המכרזים ועדת 1..1
 .הסכמתו את לכך נתן שהמציע ובלבד, ההצעה תוקף פקיעת

 

 החוזה על חתימה 03

 בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי 12.2
 על ההודעה מיום עבודה ימי 1 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת שייקבע המועד
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 לרבות, בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים כל את, הזכייה
 .ביטוחים קיום על תקף ואישור ביצוע ערבות

. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי 12.1
 המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה כזה במקרה
 מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה הערבות את לחלט וכן, במכרז
 לו שייגרם נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע העירייה של המזכות לגרוע

 .מההפרה כתוצאה

ידוע לו והוא מסכים,  כי על אף האמור לעיל, תחילת ביצוע  המציע מצהיר כי 12.2
", צו התחלת עבודההעבודות נשוא המכרז מותנים במתן אישור מהעירייה  ב"

בתכנית עבודה והזמנת עבודה והיה ומכל סיבה שהיא לא  יינתן צו כאמור, 
חודשים מיום סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע  1במהלך 

רז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו במכ
 ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( 00

ימים מיום קבלת  1מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  11.2
ועמידה ה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה יההודעה על הזכי

לאחר תום תקופת  חודשים 2הא לתקופת ההסכם ועוד ערבות תבתנאי המכרז. ה
 למסמכי המכרז.ה' כנספח ההסכם, בנוסח המצורף 

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את תקופת ההסכם  11.1
יב להאריך את הערבות הבנקאית לתקופה ילתקופה נוספת המציע מתח

ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת, על  .1המוארכת הנוספת ועוד 
 חשבונו של המציע. 

 

 תכסיסנית הצעה 01

 היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה 
 חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים סבירות בלתי או

 

 המכרז ביטול 04

 בזאת מוותרים המציעים. המכרז את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי תהא העירייה
 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של סעד על

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית עפולה
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 3נספח א' 

 פרטי המציע

  שם המציע

  המציעכתובת 

  מספר טלפון

  מספר נייד

  מספר פקס

-Eכתובת דוא''ל )

MAIL) ׂ 

 

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 הקשר איש שם

 

 ל"דוא כתובת תפקיד

 טלפון' מס

 

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס

 מעמד המציע

חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה            מציע צורת ההתאגדות של ה
 אחר:__________

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 

 

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 0נספח א' 

 המציעמידע בדבר ניסיון קודם של 

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 עיריית עפולה

 ג.א.נ.

  3110239מכרז פומבי מס'  

 סלולרשירותי  לאספקת

 

החתום מטה מאשר בזאת כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. ___________ )להלן: 
 "(, ביצע עבורנו  ____________________________________את השירות / שירותיםהמציע"

 הבאים :

 החל מיום:___________ :תקופת השירותים

 ועד ליום  :___________ 

  :היקף השירותים

  המנוייםמספר 

 

 

 המציע: י"ע שניתן השירותים ביצוע  על דעת חוות .א

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

 :השירותיםאיכות  על דעתו חוות .ב

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 :פרטי נותן חוות הדעת

 

  שם

  תפקיד

  טלפון

  הגוףשם 

 

 

 

 תאריך :___________      _____________ :חתימה
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 1נספח א' 

 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר

 

 

 לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_________,  שמספרה .ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
 :כדלקמן ,בכתב ,בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

___________   שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני
 .מוסמך ואני חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה: "להלן)

 

 – להלן) 2011 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .1
"( המכרז: "להלן)  לאספקת שירותי סלולר למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות"( החוק"
 "(.המכרז: "להלן)

 

 בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .2
 שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו זיקה

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד
 .האחרונה

 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 

________________ 

 חתימה+ המצהיר שם

  אישור

 

' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר
 נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר

 .בפני עליה וחתם הצהרתו

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 4נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר

 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 

, ח.פ. ______   12/22אני הח"מ ________ נושא ת.ז. _______ ,נושא במשרת ______ במציעה במכרז 
"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי החברה1המציע)להלן: "

 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך

 

חוק )להלן: " 2000 –לחוק החברות התשנ"ט  111כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 "(.החברות

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":

 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 

 

 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא
 כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 22ג "התשס

 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים והבטחת
1987- 

 

 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו
 והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  לפי , 2002    באוקטובר

 -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים( תנאים
 ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות האחרון להגשת במועד אך,

 ;האחרונה ההרשעה

 

 והמתחייבים הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 פ"ע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו

_________ 

 חתימה+חותמת

 

 אישור
' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני

 עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר
 נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר

 .בפני עליה וחתם הצהרתו

 

___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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   5א'  נספח

 נוסח ערבות למכרז  

  )ערבות השתתפות(
 

 __________ תאריך

 לכבוד

 עיריית עפולה

 21כתובת נורדאו 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

 בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, ספקה" – להלן_________________ ) לבקשת .2
 ...,.. לש כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת

בקשר עם  ספקה מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) (חדשים שקלים)חמישים אלף 
  . אספקת שירותי סלולר עבור עיריית עפולה 3110239 מכרז פומבי מס' 

( שבעה) 1 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .1
 וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם מיום ימים

 את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג עליכם שיהיה בלי
 או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או דרישתכם

 .ספקה נגד משפטי בהליך לפתוח או, ספקה מאת, בדיעבד

 מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .2
 ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות סכום
, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום על יעלה לא זאת

 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר

 הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 1.1.20...2 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .2
 .ומבוטלת בטלה

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות ..

 

,רב בכבוד              
  

 [הערב וכתובת שם] 
 

  



ד ו מ  14|  ע

 מציע:___________החתימה+ חותמת                          עיריית עפולה 3102/31מרכז פומבי מס' 

     

      

  6נספח א' 

  הצהרת המציע 

 

  מטעם חתימה מורשה______________  שמספרה. ז.ת נושא______________  מ"הח אני
  מספר מכרז עם בקשר, בזאת מצהיר"( המציע" :להלן) ______________ שמספרו______________ 

 :כדלקמן"(, המכרז: "להלן)  אספקת שירותי סלולר 22/1.20

 הדרושים והאמצעים האדם כוח, הכישורים, המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע בעל הינו המציע .1
 קיומה על לי ידוע לא המציע הצעת הגשת למועד ונכון, החוזה פי על הנדרשים השירותים לביצוע

 איזו לקיים מטעמו למנהל או למציע להפריע כדי בה שיש, עניינים ניגוד לרבות, כלשהי מניעה של
 .האמור מכלליות לגרוע מבלי. דין פי על או המציע הצעת, החוזה, המכרז פי על מהתחייבויותיהם

 .ומדויקים נכונים היותם את מאשר ואני ידי על נבדקו המציע בהצעת שפורטו הנתונים כל .2

האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא  חהמציע  יש בכוחו להשיג את כל כו .3
 המכרז.

 או אחרים מציעים לבין המציע בין היה ולא אין. עצמאי באופן המציע ידי על מוגשת זו הצעה .4
 .המכרז עם בקשר כלשהו פעולה שיתוף או הבנות, הסכם זה למכרז פוטנציאלים מציעים

אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן  כי, מצהיר הנני .5
השירות נשוא המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק 

 שכר מינימום לפחות.

 קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כהגדרתה ,אדם כח חברת איננו שהמציע/שאני מצהיר הנני .6
 .2001 -ו''התשנ ,אדם כח

 וכי ,המכרז נשוא העבודות לביצוע העירייה דרישת למציע/לי ומובנת ידועה כי ,מצהיר הנני .7
, העבודות ביצוע לצורך הרלוונטיים הנתונים או/ו העובדות או/ו המידע כל למציע/לי ידועים
 .ובמועדן במלואן, כאמור

 ואם לגביהם הסתייגות כל למציע/לי ואין העיריה שקבע התנאים כל את מקבל המציע/אני .8
 ולפעול המכרז למסמכי שצורף כפי החוזה על לחתום מתחייב המציע/אני, תתקבל להלן ההצעה

 .המכרז מסמכיב כמפורט הזמנים בלוחות העמידה עניין לרבות , פיו על

 הזכות לה שמורה, של העירייה והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם ,הנני מצהיר כי, ידוע לי .9
 לי ידוע כי, מצהיר אני כן .ו/או השירותים נשוא המכרז העבודות היקף את להגדיל או להקטין

 לשיקול בהתאם והכל, כלל העבודות את לבצע ולא המכרז את לבטל הזכות שמורה שלעירייה
 .הנמקה חובת העלי שתהא ומבלי העירייה של והמוחלט הבלעדיה דעת

 -א"תשנ(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים לחוק בהתאם פועל המציע .11
 בקביעות לעובדיו עבודה שכר ומשלם, 2011 -ז"תשמ, מינימום שכר לחוק ובהתאם 2002

 החלים האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, ההרחבה צווי, העבודה מחוקי כמתחייב
 . עליו

 מרשויות רשות לכל לפנות ,מטעמה למי או ,לעירייה כהרשאה תחשב זו שהצהרה מסכים אני .11
 .לנכונותה אישור לקבלת ,המדינה

 את סייג ללא יקיים והוא, המציע על ומקובלות ידועות למכרז המצורף והחוזה המכרז הוראות .12
 . דין פי ועל המציע הצעת, נספחיו על החוזה, המכרז פי על התחייבויותיו

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .13

 

 תאריך:_________     ___  __________     ___   תפקיד אצל המציע: __________ שם:

 

 _____________חתימה+חותמת:
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 אישור

 

' _________ גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר
 נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את לומר

 .בפני עליה וחתם הצהרתו

 

___________________                                                                                                                                       
 חתימה+חותמת עו''ד                                                                                       
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 ב'  נספח 

 

 מפרט השירותים
 

 

 

 נתוני העירייה .3
 

  מנויים. ..1  -כ כמות משתמשים קיימת בעירייה 2.2
 .ללא הגבלה -בארץ ממוצע כולל לעירייה בדקות בחודש   בפועלכמות זמן שיחות  2.1
 .ללא הגבלה  -בארץ ממוצע כולל לעירייה בדקות בחודש   לחיוב כמות זמן שיחות  2.2
 .ללא הגבלה  -בפועל בארץממוצע למנוי   SMSכמות  2.2
 .ללא הגבלה -לחיוב בארץממוצע למנוי   SMSכמות  ..2
 חבילות תקשורת 2.1

  .  GB.2חבילת כולם עם  -בסלולר -רוחב פסוכמות קיימת  -DATAאינטרנט וגלישה  2.1.2
 דקות . 01 –יחות לחו''ל כמות שיחות בפועל ש 2.1.1
  דקות . 2. -שיחות לחיובשיחות לחו''ל כמות  2.1.2
2.1.2 SMS כלל המנויים בתכנית  -אירגוניSMS   ללא הגבלה לכל היעדים . 

 

 :הגדרות .0

 
 זה. והוראות המכרז ומפרט השירותיםתנאי  לפי הצעה מגיש -"ספק"

 
 –שירותי לרבות המכרז במסמכי המפורטים השירותים או/ו המוצרים  -שירותים""

 של ואחזקה תיקון שירותי כולל נלווה וציוד ציודDATA , שירות ,נייד טלפון רדיו
 .הנלווה והציוד הציוד

 
 .'וכו נלווה ציוד ,מודמים , SIM ,סלולריים מכשירים  "ציוד"
 
 דיבורית ,(אישית דיבורית( אוזניה כדוגמת למכשיר נלווים אביזרים "נלווה ציוד"

 וכו'.  לרכב מטען ,חשמלי מטען ,למחשב קישור כבל ,רזרבית סוללה ,לרכב
 

ציוד  התקנת או/ו אספקה תידרש בהם העירייה מאתרי אחד כל  "העירייה "אתרי
 .זה מכרז מכשירים במסגרת או/ו כלשהו

 

 -"סלולריים מתגים/"סלולרית מערכת"/"תמסורת"/"סלולרית רשת"

הניהול  מערכות הבסיס, יחידות תמסורת, עורקי אתרים, המתגים, פריסת מכלול
 על זה במפרט הנדרש השירות מתן את המאפשר הציוד ושאר מערכות תת והבקרה,

 .ידי הספק

 

השירותים על אחראי מטעם העירייה שמתמנה על מהלך ביצוע  -" קשר איש/מנהל"
 .ידי הספק
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 (SIM)עבור מנוי  חודשית שימוש חבילת הגדרת .1

 
 :הבאים הרכיבים את תכלול החודשית השימוש חבילת 2.2

 
 ללא הגבלה -שיחה דקות 2.2.2
 ללא הגבלה -SMSהודעות  2.2.1
לאחר ניצולה יואט קצב הגלישה, ללא חיוב  .GB 2חבילת גלישה לפחות  2.2.2

 נוסף.
 לכל הפחות.ונייד ליעד נייח חודשיות דקות שיחה לחו''ל  ..2 2.2.2
 VPNשירות  ..2.2
 .טלפונים ספר גיבוי שירות 2.2.1
 מזוהה, שיחה קולי, תא :הבאים השירותים את מנוי לכל יספק בנוסף הספק 2.2.1

 שיחת ממתינה, שיחה אחריי, עקוב שיחה, הפניית שיחה, החזק ,פקס תיבת
 לאינטרנט. גישה מזוהה, שיחה חסימת  לרכב(, במכשיר הקבוע כולל( ועידה 

 :מספרים ווחט 2.2.1
 .הספק הזוכה של הרשת גבי על יישארו הקיימים הסלולאריים המספריםא. 

 מנויי העירייה כל בין מלא חיוג או/ו מקוצר חיוג יאפשר הזוכה ב. הספק
 המרכזייה העירונית. לקווי מקוצר וחיוג

 .ללא עלות עדכני ביותר,מעבר לדור  2.2.0
 קבלת ללא למכשירים בתשלום נוספים שירותים לפתוח לא מתחייב הספק .2.2.2

 אחראי מטעמה. י"וע מהעירייה בכתב אישור
 

 ותשתית נולוגיהכט .4

 

  הישראלים התקנים בכל יעמוד לעירייה שיסופק הציוד :כללית כיטקטורהאר 2.2
 משרד ,הישראלי התקנים מכון לרבות מוסמך גוף ומכל הרלוונטיים הבינלאומיים

 .הסביבה איכות ומשרד וגהות לבטיחות המוסד ,התקשורת
 :הסלולרית התקשורת מרשת דרישות 2.1

 בעיה לכל מקצועית ברמה ,פתרון לספק מתחייב הספק :שירות טיב 2.1.2
 שירות ברמת שיחות תעבורת המאפשרת תשתית יצירת ולרבות
 .גבוהה

 (  M.O.S 2 של שמע ברמת)  טובה שמע באיכות שמיעה תאפשר מערכת 2.1.1
 .הכיסוי אזורי בכל העומס בשעות ובפרט הדובר זיהוי כולל

יהא לקצב הממוצע  המציע רשת של  DATAהנתונים העברת קצב 2.1.2
 . המקובל ברשתות הסלולר בישראל

 
5. VPN 

 
 עובדי של ממכשיר הסלולר שירותי שמתבצעת VPN שירותי לספק מתחייב הספק 2..

 .הספק ברשת זמן חיוב ללא מפעיל וזאת של קווי טלפון לכל וגם הספק ברשת העירייה
 העירייה מנויי כל את ויצרף וירטואלית ארגונית פנים רשת העירייה עבור יקים הספק 1..

 מכל עלות , ללאומספרי הטלפון הנייחים של הארגון הארגון שלוחות כל ואת לרשת זו
 .השירות סלולארי מנוי

 הספק. ברשת העירייה הודעות של ושליחת מקוצר או/ו רגיל חיוג יאפשר הספק 2..
 

 קבוצתי SMSשירות  .6

 
 .נמענים של לקבוצות SMSהודעות  משלוח שירותי יספק הספק 1.2
 .זמנית בו מנויים 1000 לפחות של הודעה במשלוח תתמוך התוכנה 1.1
 לאורך תקופת במשתמשים ותמיכה הטמעה התוכנה, התקנת על אחראי יהיה הספק 1.2

 .ההסכם
 משתמשים,לניהול  אפשרות כולל למשתמש, ידידותית תהיינה המותקנת התוכנה 1.2

 .וכדומה ,בהיסטוריה צפייה שמורות, הודעות עריכת ,חיוג רשימות עדכון
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 מידע אבטחת .7
 

 למכשיר האזנות גניבת שיחות, למניעת אבטחה שירותי ולספק להתחייב נדרש הספק 1.2
 .הסלולאריים בקווים וחריגות הסלולארי

 בזמן ולהתריעחריגה  ספי להגדיר שלו, המידע אבטחת מערכת יכולת את יגדיר הספק 1.1
 .אלו מספים חריגה על אמת

 חלו בעירייה, אינם תלויים אשר כלשהם בעיות או/ו מידע אבטחת מבעיות כתוצאה אם 1.2
 .והצמדה ריבית הפרשי בצירוף העירייהתזוכה  העירייה, חשבון על חיוגים

 יהיו או/ו יימסרו ולא יאובטחו העירייה, של ,והנתונים המידע כל כי מתחייב הספק 1.2
 הסכם של לקיומו רלבנטיים אינם אשר פנימיים גורמים או/ו חיצוניים לגורמים נגישים

 .זה
 .אלו נתונים לאבטחת לרשותו העומדים האמצעים את להפעיל ידאג הספק ..1

 
  כיסוי אזורי .8

 .ישראל מדינת שטחי בכל ,מקובל בסטנדרט סבירים וקליטה לכיסוי פתרון יספק הספק

ובמקום  העירייה באתרי וקליטה לכיסוי פתרון יספק הספק ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי
 .בכל מקרה הדרישה מקבלת עבודה ימי 10 תוך מנוי כלמגורים של 

 .ועל חשבון הספק דין כל פ"ע הנדרשים האישורים לקבלת בכפוף תבוצע כיסוי תוספת

 

 מכשירים אובדן  /מכשירים גניבת .9
 

 .המנוי י"ע או/ו העירייה מנציג הספק  במוקד תתקבל מכשיר אובדן/גניבה על הודעה 0.2
 לשימוש האפשריות כל את לחסום מיידית נדרש הספק אובדן/גניבה על ההודעה קבלת םע 0.1

 .תשלום תוספת ללא בקו
 מנת על בלבד נכנסות שיחות הזכיין יאפשר ,מנוי/העירייה נציג בחירת לפי ,הצורך מידתב 0.2

 .העירייה ידי על שייקבע זמן לפרק ,המכשיר של איתור לאפשר

 

 ביצוע השירותים .32
 מנויי כל הפעלת את ולבצע המכרז נשוא השירותים את ולהעמיד להיערך מתחייב הספק

 .הזכייה הודעת ממועד ימים 10 תוך ,העירייה

 

 

 כוללת ריותאח .33

 
 הרציפה ולפעולתם ויותקן שיסופק והציוד המערכת לתקינות הספק לדאוג באחריות 22.2

 .ההתקשרות תקופת כל במשך והתקינה
 פריט כל העירייה, דרישת לפי חשבונו על יחליף או הספק יתקן ההתקשרות תקופתבכל  22.1

 .שנקבעה השירות רמת י"ועפ נוסף כספי חיוב ללא ידו על הותקן או שסופק לקוי או תקול
 של בתקופה פעמים לשלוש מעבר ) טכניות מתקלות כתוצאה(  חוזר תיקון הדורש יודצ  22.2

 יוחלף - הציוד ,תשלום וללא תנאי ללא יוחלף אשר לקוי כציוד יוגדר ,חודשים 21 מ פחות
מדרישת  שעות 24 תוך ,המוחלף מזה התפעולי בערכו נופל לא או זהה ,חדש בציוד

 .העירייה
 ידו על המסופק בציוד ותוכנה חומרה ובעדכוני עתידיות בתכונות לתמוך מתחייב הספק 22.2

 .זה הסכם במסגרת שיעוגנו לתעריפים מעבר נוספת תמורה ללא זאת ,הרשת ובשירותי
 יהיה עבור השרות עלות, ללא , מטעם הספק,שליחים שרות לעירייה לזמן יאפשר הספק ..22

וכו', לעניין זה כל מנוי יהא זכאי לשליחות אחת  רכישה ושדרוג, טכניות, אספקה תקלות
 בשנה, מובהר כי, תקלה חוזרת לא תחשב במניין השלחויות.
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 חלופיים מכשירים .30

 
מכשיר  לתיקון שלחיםמכשיר חליפי במקרים בהם נבאופן מידיי,  ,לדאוג לספק הספקעל 

 .סלולר
 

 חדשים משתמשים הוספת .31
 

 .המפרט ובתנאי הגבלה ללא חדשים מנויים תוספת יאפשר הספק 22.2
        באמצעות תסופק מנהל, של טלפונית דרישה בסיס על – חדשים משתמשים 3 עד תוספת 22.1

 .מהדרישה שעות 24 עד ,עלות תוספת ללא שליח
  שליח עם תסופק מנהל, של טלפונית דרישה בסיס על – חדשים משתמשים 10 עד תוספת 22.2

 .מהדרישה שעות 36 עד ,עלות תוספת ללא
 

 והפעלה התקנה  ,אספקה .34

 
 :יםחדש יםמכשירים וציוד /ישדרגבמקרים בהם הספק יספק

 
 כרטיס ,מטענים ,סוללות :נלווה וציוד ערכות כולל סלולר מכשירילספק  מתחייב הספק 22.2

  .' וכו נרתיק,  SIM,זיכרון
/ציוד המכשיר אספקת עם סלולרי מכשיר לכל קו וחיבור לשירות הכנסהעל הספק לדאוג ל 22.1

 החדש.
 את לפרק , תעשה בתיאום עם העירייה, הספק ידאגברכב דיבורית /הקבוע מכשירהתקנת  22.2

 .עלות תוספת ללא ,החדשות הדיבוריות את במקומן ולהתקין הקיימות הדיבוריות

 

 וחשבונות ודוחות בקרה תיעוד .35
 

הארגון  ברמת הן לתשלום ברורה חשבונית העירייה לאישור הספק יגיש חודש כל בתום 2..2
 הספק ידי על לעירייה שסופקו השירותים סך את שתפרט בודד, מנוי ברמת והן )העירייה(

 . שחלף החודש במהלך

 מוגש כולו והחיוב ,חשבונית פיצול אין ,העירייה י"ע המשולמים המנויים לכלמובהר כי,  1..2

 .לתשלום לעירייה
 ללא ,זאת שביקש מנוי כל עבור ,שיחות פירוט לחשבונית הספק יצרף ,המנוי דרישת לפי 2..2

 .נוספות עלות
, פירוט השיחה העירייה דרישת ולפי ל"דואדואר ובאמצעות  באמצעות תוגש החשבונית 2..2

 . יבא בהתאם לכל דין
  .עבודה ימי 30 בתוך תטופל שגוי חיוב הכוללת הספק בחשבונות טעות כל ...2
 בחשבונית מיד מלא בהחזר הטעויות בעבור המנויים את או/ו העירייה את יזכה הספק 1..2

 .העוקבת
 ברמת העוקבת בחשבונית זיכוי לבצע הספק יידרש מנוי ברמת חיוב טעות של מקרה בכל 1..2

 מנוי ברמת אלא כלליים זיכויים לאשר העירייה בכוונת אין .העירייה ברמת ולא מנוי
 .בלבד

 

 למנויים שירות מוקד .36

 

 למתן גבוהה מיומנות בעלי מוקדנים הכולל עסקי מוקד המנויים לרשות יעמיד הספק 21.2
 היתר בין העירייה מנויי לפניות ישמש אשר ,מהיר תגובה וזמן מוסדיים ללקוחות שירות

 : הבאים בנושאים
 

 .גניבה/אובדן/תקלה על דיווח 21.2.2
 .למשתמשים והדרכה תפעולית תמיכה 21.2.1
 י"ע הזדהות עם בלבד המנוי ברמת חשבונות על ומידע חיובים רורבי 21.2.2

 .המנוי של ז"ת מתן
 .שירות תחנות מיקום :כגון ,שונים בנושאים כללי מידע מתן 21.2.2
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 .ל"לחו לנוסעים ותפעול מידע ירותיש ..21.2
 בשעות העבודה המקובלת. פעיל יהיה המוקד 21.2.1
 צורך ללא ,הפעילויות כל את המוקד באמצעות לבצע רשאי יהיה המנוי 21.2.1

 צפייה ,מכשיר החלפת :הבאות הפעולות למעט העירייה, באישור
 החיוב את להגדיל כדי בהן שיש פעולות ,באינטרנט האישי בחשבון
 .המנוי עם בקשר או/ו בגין הקבוע הכספי

 
 לקוח תיק מנהל .37

 
 ניהול באחריותו אשר לקוח תיק ת/מנהל הספק ימנה במכרז זכייה על הודעה קבלת עם 21.2

 עניין לכל הזוכה הספק אצל הכתובת ויהווה הזוכה הספק מטעם שיינתנו השירותים כלל
 . זה מכרז מכוח להתקשרות הקשור

בעלי  מוסדיים  גופים מול בתפקיד של לפחות שנה ניסיון בעל יהיה הלקוח תיק מנהל 21.1
 .דומה פעילות היקף

 לפיו  ..:21-..:1.השעות  בין ה-א בימים ובדוא''ל טלפונית זמין יהיה הלקוח תיק מנהל 21.2
 .יותר מאוחרות בשעות ,העירייה דרישת

 .כלשהיא "פנייה פתיחת"ב צורך ללא ישירהעירייה ב לפניית זמין יהיה הלקוח תיק מנהל 21.2
 הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הלקוח מנהל החלפת לדרוש הזכות שמורה לעירייה ..21

 .ומנימוקים סבירים

 

 שירות תחנות .38

 
 בפריסה ארצית שברשותו השירות תחנות כלל את העירייה מנויי לרשות יעמיד הזוכה 21.2

 .מועדף עסקי כלקוח יזוהו העירייה מנויי
 בהסכם שייחתם המוגדרות ההטבות ולכלל השירות לרמת אלו בתחנות יזכה משתמש כל 21.1

 .הזכיין מול
 לתחנת השירות העובד הגעת בין התגובה שזמן נדרש הספק - בתקלה לטיפול תגובה זמן 21.2

 .אחת שעה על יעלה לא בתקלה הטיפול לסיום ועד

 

 הדרכה .39

 ובהתאם בחירתה ,י רצונה"עפ ההדרכה את לבצע מהספק לדרוש רשאית תהייה עירייהה 20.2
 .לצרכיה

 הספק. עם לכך מועד אםווית הדרכה בקיום הרצונ על לספק תודיע העירייה  20.1
 .להחלטת העירייה בהתאם אחר במיקום או העירייה באתרי תינתן ההדרכה  20.2
 החדשים המכשירים מקבלי את שידריכו הספק של מדריכים יהיו ושדרוג החלפה בעת 20.2

 .העירייה באתרי

 

02. Service Level Agreement )רמת השירות ללקוח( 

 

  -טכניות( חוזר )כתוצאה מתקלות תיקון הדורש ציוד /חוזרת תקלה 2..1
 ויוחלף ללא לקוי כציוד יוגדר חודשים, 12 -מ  פחות של בתקופה פעמים לשלוש מעבר
 המנהל/איש הקשר.  מדרישת שעות 24 תוך  תשלום וללא תנאי

 .עבודה ימי 30 תוך זיכוי -הזכיין שגוי בחשבונית מחיוב כתוצאה זיכוי קבלת 1..1
 .ההזמנה מקבלת שעות 24 תוך חדש מכשיר אספקת 2..1
 .ההזמנה מקבלת שעות 12 תוך -חדש למכשיר קו וחיבור לשירות הכנסה 2..1
 תוך קו וחיבור לשירות הכנסה כולל גניבה ,נזק ,אובדן של במקרה חלופי מכשיר אספקת ...1

 .ההזמנה מקבלת שעות 24
 .ייעודיות בתחנות לתחנה הכניסה ממועד שעה 1 תוך בפנייה טיפול שירות בתחנות טיפול 1..1
ביום למחרת בין השעות   השירות נתןיי12:00  השעה עד שנפתחה קריאה שליחויות 1..1

בין   למחרת נתןיי השירות ..:21, השעה אחרי שנפתחה קריאה שליחויות ,..:22-..:0.
 ...:22 -..:21השעות    
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 ציוד  רכישת  .03

 
  SIMתצורת וכל SIM למיקרו שדרוג כולל החדש מהדור SIM יסופק המנויים לכל 12.2

 .עלות ללא ,ההתקשרות תקופת במהלך מקובלת שתהייה
 י"עפ מהספק נלווה ציוד לרבות ,ציוד/ לשדרג  לרכוש ת,חייב לא אך ת,רשאי העירייה תהא 12.1

 .במחירון המופיעים המחירים
מכשירי סלולר  רכישת עבור ,הספק ממחירוןהצעת הספק למכרז זה, תינתן הנחה  במסגרת 12.2

 .ההסכם תקופת לכל, ציודו/או 
 המשווקים ביותר המתקדמים מהדגמים יהיו ,הספק ידי על שיוצעו ם ו/או הציודהמכשירי 12.2

 ידו. על
, תהא העירייה זכאית לקבל פריסת תשלום לתקופה ציודו/או  / שדרוגהמכשירים בהזמנת ..12

 חודשים. 12של עד 
 

 שולחני מטען, סוללה: הבא הנלווה הציוד עם יחד יסופקו המוצעים מכשירי סלולר 2...12
אחריות יצרן לתקופה .  אוזניהו  המוצע המכשיר לסוג המותאם לרכב ומטען מהיר

 .חודשים 21של 
 :לרכב קבוע דיבורית מכשיר 12.1

 
 .לרכב ומתקדם איכותי ממותג קבוע דיבורית מכשיר 12.1.2
 בזמן לרכב מרכב הדיבורית העתקת / הדיבורית התקנת / פירוק האספקה תכלול: 12.1.1

 .העירייה עם בתיאום רכב החלפת
 דרישת ולפי קידוחים וללא מיוחדת התקן באמצעות תתבצע הדיבורית התקנת 12.1.2

 קבלת בעת הרדיו להשתקת אפשרותם ע נדרשים מתאמים יספק הספק העירייה
 .שיחה

 .גבוהה שמע באיכות עצמאיים ורמקול מיקרופון 12.1.2
 (.לצורך בהתאם GPS ממשק כולל( הקליטה לשיפור חיצונית אנטנה ..12.1
 . Bluetoothלכל מכשיר תומך חיבור 12.1.1
 .הרכב למכשיר הנייד מהמכשיר זיכרונות העתקת 12.1.1
 חודשים לפחות. 21 יצרן אחריות 12.1.1
 של הנייד הטלפון למכשיר במקביל ,המנוי של הטלפון מספר של נוסף SIM  הפעלה 12.1.0

 .המנוי
 .הדיבורית תפעול על למשתמש הדרכה .12.1.2
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  ג'נספח  

 

 חוזה

 

 

 3110239למכרז מס' 

 

 1.20ביום ______ לחודש ____שנת   בעפולהשנערך ונחתם 

 

 

 עפולה עיריית בין:                

 עפולה ,21יהושע מרחוב 

 ("העירייה")להלן :                                                         

 מצד אחד;

 

 

 לבין:          שם _________________ח.פ. ______                       

 מרחוב _______________________              

_____________________ 

 "(הספק: "להלן)                                                                                        

 מצד שני;

 "(;המכרזלאספקת שירותי סלולר )להלן: " 22/1.20:  והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל

 הגיש הצעתו למכרז זה; והספק:  והואיל

לאספקת שירותי סלולר עבור בדבר ביצוע שירותים  ספקוהעירייה החליטה לקבל הצעת ה: והואיל
 "(;העבודות1השירותים, בהתאם לתנאי המכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "עיריית עפולה

: וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן והואיל
 ם זה;השירות נשוא  המכרז בהסכ
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .3

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 2.2

מקבל בזאת מאת  ספקאת ביצוע העבודות וה ספקהעירייה מוסרת בזאת ל 2.1
 העירייה את ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו.

התנאים והיקף העבודה לפיהם נדרש לבצע את מצהיר ומאשר בזאת  ספקה 2.2
העבודה וכי הוא מכיר את כל הכלול בה וביכולתו לבצע את העבודות כמפורט 

 במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.

מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים  ספקלשם ביצוע העבודות ה 2.2
 סמכי המכרז ובחוזה זה.המפורטים בהוראות המכרז במפרטים ובכל מ

 

 תקופת החוזה .0

חודשים  מיום חתימתו ביום ______ועד ליום  12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  1.2
"(. על אף האמור, לעירייה שמורה תקופת החוזה" ____________ , )להלן:

זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לתקופה נוספת )להלן: 
 2-חודשים )להלן: "התקופה המוארכת"( ועד ל 21"(, של עד תקופת ההארכה"

תקופות לכל היותר והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקיומו של תקציב 
 ולהרשאה תקציבית. 

היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת  1.1
 .ובתקופת התקופה המוארכת יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים המתחייבים

הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט,  1.2
לפני תום תקופת החוזה או יום  .1 ספקההארכה תתבצע  בהודעה בכתב ל

 התקופה המוארכת, לפי העניין.

העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י  1.2
יום מראש מבלי שתהא  .2עה בכתב  שיקול דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הוד

חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 

 יחסי הצדדים .1

אין  עצמאי וכי ספק, הנו בגדר ספקמוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי ה 2.2
 ספקהולא ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין 

ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין 
, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם ספקואין ה כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו 

  ., מאת העירייההמגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד ממעבידו

יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או  ספקה 2.1
מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס 
בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע 

ק וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החו
 לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו  ספקתחויב העירייה בתשלום כלשהו להיה ו 2.2
בו  את העירייה בכל סכום ספקהוישפה המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה 

 חויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.ת

תפחת משכר מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים לא  ספקה 2.2
 , על עדכוניו.2011 –המינימום הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז 

העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהספק החלפת עובדו/או איש קשר אחר  ..2
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שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי 
 הספק לבין העירייה.

לעיל, ללא שיהוי וללא כול  ..2ת העירייה על פי סעיף מתחייב למלא דריש ספקה 2.1
 תמורה נוספת.

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או  ספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה 2.1
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. חוק ו/או נוהג בנוגע 

אישור רו"ח , אחת לשלושה חודשים ו/או עפ''י דרישתהיעביר לעירייה,  ספקה 2.1
, בדבר עמידתו בכל החובות ספקחתום בידי מורשה חתימה של ה ,ספקשל ה

והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה, כלפי העובדים המועסקים 
במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים שולם לפחות שכר מינימום הקבוע בחוק וכל  

צווי ההרחבה  התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה,
, מובהר כי, כל העלויות וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף נשוא הסכם זה

 .הכרוכות בקבלת אישור זה יחולו על הספק

 הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו ע''י העירייה.  2.0

מקום בו נמצאו ליקויים  ספקהעירייה תהא רשאית לעכב תשלומים המגיעים ל .2.2
 ; ירה על זכויות עובדיםבשמ

מובהר בזאת כי אי שמירה על זכויות עובדים לפי הוראות חוק להגברת אכיפה  2.22
,  מהווה הפרה יסודית של חוזה זה והעירייה  1.21 –של דיני עבודה תשע"ב 

לא יתקן את הליקויים  ספקתהא רשאית להורות על ביטול חוזה זה מקום בו ה
 יום מיום משלוח מכתב ההתראה. 22שנמצאו בדוח הביקורת וזאת בתוך 

 

 הצהרת והתחייבות הספק .4

במכרז, הספק מצהיר ומתחייב  מבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו 2.2
ות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אחר כל ההתחייבויות והדרישות המפורטלמלא 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.אלו 

ם והאמצעים הנדרשים על פי את השירותיהספק מתחייב לספק לעירייה  2.1
 המכרז והוראות הסכם זה. הוראות 

וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם  מתן השירותים ביעילותלדאוג ל 2.2
 להתחייבויותיו במכרז וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות. 

 

 התמורה .5

 בהצעת המפורטים הסכומים את לספק העירייה תשלם לשירותים בתמורה 2..

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה ,למכרז הזוכה המציע

בכל חודש חשבון מפורט,  2 -יגיש למנהל בראשית כל חודש, עד היום ה ספקה 1..
 בשני עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש הקודם. 

 ימים לגזברות. .2החשבון יאושר ע''י  המנהל ויועבר תוך  2..

ע"י ממועד הגשתו מאושר יום  .1כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום  של  2..
 לגזברות. הגורמים בעירייה בהתאם לנוהלי העירייה כל 

תן חשבונית מס כדין בצרוף מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מ ...
 המפורט לעיל.החשבון 

הצעתו הכספית של המציע כפי שהוצעה מסמך ג', הצעת המציע, תעודכן  באופן  1..
 הבא:

לשנה יהא  צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם  מהסכום יעודכן אחת %..2
ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( הידוע ביום הגשת  
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 החשבון האמור על בסיס המדד הידוע ביום הגשת ההצעות.
 

 אחריות פיצוי ושיפוי .6

או מחלה \הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו 1.2
או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל \או נזק ו\או חבלה ו\או נכות ו\ו

מתן השירות ובקשר אליו, במישרין או בעקיפין, לגופו או כלשהו תוך כדי 
או \ובדיהם ואו לע\או לספק ו\גוף כלשהו לרבות לעירייה ו\לרכושו של אדם

או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה הספק \או למי מטעמם ו\לשלוחיהם ו
 .אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין

או \או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו\נוסח חדש ו
או תביעה \הניזוקים, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל דרישה ו

 .הם\ה\או הפיצוי שיגיע לו\שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו

, שלוחיה ,ואת מי שבא חלוטין ומראש את העירייה, עובדיההספק משחרר ל
או \או נכות ו\או מחלה ו\מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו

כתוצאה  או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו\ו ןאו אובד\ו או נזק\חבלה ו
 או לרכוש , בכל עילה שהיא.\או גוף אחר, לגוף ו\מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל  ספקה 1.1
אדם אחר הנמצא בשירותו של הספק ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו  שנגרם 

ממעשה או מחדל הקשורים, או \או  בקשר איתו ו\תוך כדי מתן השירות ו
במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה. הספק יפצה 
וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום 

 התחייבותו כאמור.

הספק יהיה אחראי וישפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב  1.2
 או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.\או מחדל ו\ושגיאה מקצועית של הספק 

 אחריות הספק כלפי עובדיו תהיה על פי כל דין.  1.2

  

 ביטוחים: .7

 ( ו/או על פי דין או ספק -להלןומי מטעמו  ספקהמבלי לגרוע מאחריות חוקית של  1.2
בהיקף  ם בתוקף עפ"י דרישות המכרז,ביטוחי להחזיק ספקה הסכם, מתחייב

הסכם מכרז להמצורף כנספח  יהיה מצומצם מהמפורט באישור הביטוח  שלא 
את האישור עד מועד חתימת  העירייהרת וקיוימציא לב ,האישור( -)להלן זה

 עירייה.ההסכם זה או במועד אחר כפי שתקבע 

, לרבות חידושו בתום כל תקופת ספקההמצאת האישור חתום על ידי מבטחי  1.1
, לרבות לפעול על פי ההסכםהעירייה אישור  תנאי מוקדם למתן ביטוח, הינה

 לפעול לא יהיה בעיכוב במתן אישורתשלום בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז. 
משום הפרת ההסכם  ספקה, עקב אי מילוי תנאי זה על ידי ו/או בעיכוב תשלום

מכל התחייבויותיו על פי  ספקהמצד העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את 
 הסכם זה. 

קורת על ידי ימוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האשור לרבות זכות הבדיקה והב 1.2
מטעמה אינן מטילות על העירייה ו/או על מי מטעמה כל חובה  העירייה ומי 

הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, התאמתם   ואחריות שהיא ביחס לאישור
 . לנשוא הביטוח, תוקפם או העדרם

 

 עסקת קבלנים אחריםהסבת ההסכם,  המחאת זכות וה .8

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  ספקה 1.2
או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או 

ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן  לשעבד ו/או להמחות
למעט העסקת קבלני משנה כנהוג   או חלקן , ללא אישור העירייה בכתב ומראש
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 .בתחום הסלולארי כגון: התקנות ושלחויות

לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה  ספקה 1.1
של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא  זה לאחר, אלא אם כן קבל הסכמה

 זכאית לסרב לכך מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

 

 הפרה ובטלות החוזה  .9

כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה  ספקהפר ה 0.2
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק  ספקזה, יפצה ה

שיגרם לה עקב ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות 
אחר  ספקהעירייה לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם 

 לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור
 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:לעיל  העירייה  

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין  0.2.2
למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, 

, זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה לא עשה כן ספקוה
ו/או לחלט את הערבות  ספקללעכב כל תשלום המגיע  ועל פי כל דין. 

 שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם. 

 אחר לצורך מתן השירות. ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה 0.2.1

כמי שהפר את  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב ה 0.1
 ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

מן העירייה והעיקול לא  ספקגיעים לאם יוטל עיקול על כספים המ 0.1.2
 יום מיום הטלתו.  .1יוסר תוך  

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  ספקאם ה 0.1.1

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל  0.1.2
 . ספקאדם הממונה על נכסי ה

לפיצוי כספי כלשהו ולא זכאי  ספקהופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה ה 0.2
יהיה זכאי אך ורק  ספקיהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, ה

עד להפסקת תוקפו  ספקלתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי ה
 כאמור. 

על פי  צדדיםשל ה םלעיל כדי לפגוע בזכויותיה  0.2 -ו 0.1 0.2אין באמור בס"ק  0.2
 הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 

 מפעולה תוהימנעוויתור  .32

מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כויתור העירייה על  תהימנעוכל ויתור, 
 זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 שינוי ההסכם .33
, ולא ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב

 שינוי בעל פה או מכללא.תשמע כל טענה על 

 ערבות לחוזה .30

 ספקזה,  יפקיד  ה להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז 21.2
₪  322,222)בידי העירייה ערבות בנקאית, אוטונומית, ללא תנאי בסך של 

  ,בצירוף מע"מ, בנוסח המצורף למסמכי המכרז (  ₪אלף  מאה–)במילים 
 "(.)ערבות ביצוע(ערבות לחוזה )להלן: "

, בכל תקופת תקופת החוזה ממועד התחלת, הא לתקופת ההסכםערבות תה 21.1
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ותוארך בהתאמה ככל  יום לאחר תום תקופת ההסכם .1תוקפו של החוזה ועוד 
 תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה. הוהעיריי

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את  תקופת  21.2
ההסכם לתקופה נוספת  יאריך המציע, את הערבות הבנקאית לתקופה 

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת.  .1המוארכת הנוספת ועוד 

ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת  21.2
החוזה ו/או הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט 

הפר תנאי מתנאי  ספקאת הערבות הבנקאית בכל מקרה שהמנהל מצא כי ה
נמסרה לה דרישת העירייה  ימים מהיום בו 1חוזה זה ולא תיקן את ההפרה תוך 

 לתיקון ההפרה.

 

 שונות .31

בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  מוסכם 22.2
ביניהם במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 
הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים 
בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי 

הוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני מ
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. ספקהצדדים, וה

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או  22.1
בדואר  במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה

שעות לאחר הנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה  11רשום תחשב נתקבלה 
 ביד, מעת מסירתה.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה  22.2
 זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.

 

 ולראיה באו על החתום:

 

____________       ____________ 

 הזוכה ספקה       ראש העיר     

 

 

 ____________      ____________ 

 חותמת העירייה       גזבר העירייה  
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  ד'נספח  

 אישור קיום ביטוחים

 

 

 *נספח אישור ביטוח 

 לכב'
 /"הרשות"/"המזמין"/"המבוטח השני"("עירייה"ה :)להלןוגופיה  עיריית עפולה. 1

המבוטח /"הקבלן: "היועץ"/"הספק"/)להלן.............................................................. . 2
 )הראשי("( 

 ______סניף/מח' _________________________ שם חברת הביטוח מאת:

 א./ג.נ.,

 )להלן: "האישור"( ביטוחיםעל קיום נספח אישור הנדון: 

  ("נשוא הביטוח"0"השרות")להלן: שרותי סלולר  לביצוע הסכמכםסימוכין: 
  (  שקליםדומה בנקוב במטבע דולר ארה"ב או אפשר בשווה )               

 

_________ עד  -לתקופת הביטוח מלנשוא הביטוח כי ערכנו ביטוחים הרינו לאשר 
 __________, כדלהלן:

מורחב בערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוח כולל הרחבת  "אש מורחב"  ביטוח רכוש .2
 רוע.  ילא₪  ///,//2 בסך"נזק ראשון" שחזור מידע ומסמכים 

לא יפחתו מסכומי גבולות השנתית , שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח ביטוחי חבויות .1
יטוח, אחריות למקרה ובמצטבר, בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הב

 כנקובים להלן:₪, או בסכום ב 

עשר  )$ ///,///,/3לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש( על פי דין:  2.3
כן ישופו המבוטחים בגין כל ההוצאות הסבירות שיעשו להגנה  מיליון דולר ארה"ב(.

 המזמין עובדיובפני תביעה לפיצוי בגין מקרה ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את 
 או מחדלי המבוטח ומי מטעמו.\ומנהליו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו

)חמישה מליון דולר  $///,///,0 :במידה ומועסקים עובדים(לביטוח חבות מעבידים ) 2.2
לחבותו החוקית של המעסיק בגין מוות, פגיעה גופנית או מחלה של כל  ארה"ב(. 

קרות תאונת עבודה כי נושא בחובת מועסק, וכן ישפה את המזמין היה ונטען לעניין 
 מעביד כלשהי.  

דולר ארה"ב(. הביטוח ישפה  אלף תחמש מאו)$ ///,//0לביטוח אחריות מקצועית:  2.1
בשל רשלנות, טעות או השמטה או הנובע מביצוע הפעילות נשוא ההסכם. כל סכום 

לכלול שיחויב לשלמו על פי דין עקב דרישה או תובענה נגדו. הביטוח יורחב על מנת 
התאריך למפרע לכיסוי יחול מהמוקדם בין מועד תחילת ההתקשרות בין היתר: א(

ב( בטלים  .00/00/10המקורית או כל היערכות מוקדמת לנשוא הביטוח איך לא לפני 
סייגים )במידה וקיימים(: חריגה מסמכות בתום לב, אבדן מסמכים ואמצעי מידע, 

 הוצאת דיבה ולשון הרע. 

 

ביטוחים שערכנו היקף הן נשוא הביטוח בלבד, י: מוצהר ומוסכם כי לענימיוחדים הרחבות ותנאים
נכללו/יחולו התנאים התקפים בתחילת מועד הביטוח, וכי  לא יצומצמו מתנאי "ביט"למבוטח 

 והסעיפים כדלהלן:
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ביטוחי חבות כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד  (1
 -פרט נגד מזיק בזדון  -המבוטח בנפרד. ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה מיחידי 

 נגדכם ומי מטעמכם, ומבטחיכם.

לכם  , אלא לאחר שנמסורבמהלך תקופת הביטוח לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי (2
 יום מראש בדואר רשום. 00התרעה 

סק כעילה בלעדית; ב( אחריות זכויותיכם לא תפגענה מחמת: א( פגם בהיתר/ברשיון ע (3
מבוטח אחר ל: הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי 

 ביטוח ולהשתתפויות עצמיות )במידה ויחולו(, שלא יחולו עליכם.

הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני", ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם  (4
ואנו מוותרים  1091 –לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א  90ר בסעיף לשאת בנטל החיוב כאמו

 על כל טענה של שיתוף או ביטוח כפל.

התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.  (5
התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו -במקרה של סתירה או אי

 התנאים שלטובתכם.

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

 תאריך_________  חתימה: ____________שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח ולראיה באנו על החתום:
_____ 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירוןאישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת  *
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  ה'נספח  

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 תאריך __________

 לכבוד

 עפולה עיריית 

 

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 

ערבים  על פי בקשת __________________  ח.פ. _____________ )להלן : "המציע"( אנו 
 בזאת

וזאת בקשר ביצוע  ₪( מאה אלף–)במילים ₪  322,222   –כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל  
יום ב שנחתם להבטחת מילוי תנאי החוזהלאספקת שירותי סלולר עבור עיריית עפולה  שירותים 
 .22/1.20' מס ובהתאם לדרישות המכרז………. 

 

יום מקבלת  דרישתכם  22אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית 

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא  תדרישות, שכל אחת מהן מתייחס

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

ה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערבותנו זו צמוד
 .../../.2ביום  

 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. ../../.. ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(

 . לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ........................

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 תאריך ________________                                                         בנק  __________
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  ו'נספח  

 

 הצעת המציע
 לכבוד

 עפולהעיריית 

 

 א.ג.נ.

 מכרז פומבי

3110239ס' מ  

 לאספקת שירותי סלולר
 

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם ____________________________________ )שם 
, עבור עיריית עפולה אספקת שירותי סלולרל 22/1.20ס' משתתף(, את הצעת המחיר למכרז מה

ואנו מתחייבים  לבצע את כל ההתחייבויות על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרטי ם והתוכניות 
 שלקחנו על עצמנו במסמכי המכרז והחוזה, אנו מציעים לעירייה את ההצעה , כמפורט להלן:

 כמפורט במסמכי המכרז לרבות: הצעתנו כוללת את כלל מרכיבי השירותים 

הפעלה, התקנה, אחזקה, אספקה, תיעוד, אחריות, שירות והדרכה אשר יכללו בעלות 
 (.SIMחודשית )עבור מנוי  שימוש דשית קבוע לחבילתחו

 

 .)כולל מע''מ(₪  ____________סך עלות החבילה לחודש למנוי

 :______________________________________(.)במילים

     
 ________.%_: חדשיםאחוז הנחה בגין רכישת מכשירים 

 
 :______________________________________(.)במילים

 

 

 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________

 

 כתובת: __________________________________טלפון: __________________

 

 פרטי החותם/ים מטעם המציע: 

 

 חתימה: _________ חותמת: ____________ _____תאריך: _______ שם: __________   


