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 'נספח א
 ג'ן-המועצה המקומית בית

 26/2019מכרז פומבי מס' 
 לרכש ואספקת מחשוב וציוד היקפיפניה לקבלת הצעות 

 :טבלת מועדים
 שעה תאריך פריט

 -- 11/10/2019 פרסום המכרז
 14:00 23/10/2019 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 )מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה(

  -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 
 

 :כללי .1
(, מכריזה בזאת על רצונה "המזמין"ו/או  "המועצה"ג'ן )להלן: -המועצה המקומית בית 1.1

 .מספקים בנושא המכרזמחיר הצעות  לקבל 
 ,את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במחלקת גביה במשרדי המועצה  בשעות העבודה הרגילות 1.2

       ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי   500של סך בתמורה לתשלום              
     מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה  המכרז             

 .הצעה והצעתו תפסל על הסף להגישכשיר              
במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות  1.3

 :   WWW.BEIT-JANN.MUNI.ILהאינטרנט של המועצה שכתובתו באתר
      נוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים              

 .מאתר האינטרנטשיורדו              
 

 :מהות השירותים .2
   מכרז זה הינו לקבלת הצעות לרכישה ואספקה של ציוד מחשוב עבור המועצה. ציוד המחשוב  2.1

כמפורט במסמכי המכרז  ציוד היקפי, הכל ם וכולל: מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, מסכי
   )""הציוד " ו/או"השירותיםובנספחיו (  ולהלן: 

נדרשים להגיש הצעה לכל הפרקים הכלולים המציעים  –כתב הכמויות כולל מספר פרקים 
 .הכמויות. הצעה שתוגש באופן חלקי תיפסל ולא תובא לדיון בכתב

סכימת כלל העלויות בכל הפרקים תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות  -ההצעה הזולה ביותר 
 .המכרז

שהמועצה תבחר יצוין כי המחירים המוצעים במסגרת המכרז יהיו תקפים לשנה אחת. ככל 
אופציה להארכת ההסכם, מימוש האופציה יהיה מותנה בניהול מו"מ בין הצדדים  לממש

 .העלויות בשים לב למחירי השוק להוזלת
המועצה רשאית להזמין מהזוכה ציוד בהתאם למסגרת תקציבית  -במהלך תקופת ההסכם 

 .שלה לשנה ביחס לכל כתבי הכמויות
ו של הזמנות והיא תהיה רשאית להגדיל או להקטין את המועצה לא מתחייבת להיקף כלשה

 .הציוד המוזמן היקף
 הצעת המציע תכלול את אספקת הציוד למשרדי המועצה ו/או אתריה השונים בתחומי שטח 2.2

  השיפוט של המועצה, לאחר טעינה של מערכת ההפעלה, הובלתו, מתן שירות ואחריות יצרן              
     באתרי המועצה לתקופה כאמור במפרט והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו  ציודל             
  .הציוד יסופק במועד ובשעה שייקבעו לכך על ידי המועצה .ובמפרט             
במפרט טכני משופר ממנו אשר הציוד שיסופק יהיה במפרט הטכני המצורף לכל מקט או  2.3

לפת דגם או במפרט המקורי. בכל מקרה של החאת הדרישות הטכניות אשר התקיימו יכלול 
רש לספק את הדגם אמצעי עיבוד או אמצעי אחסון או כל רכיב אחר, הספק יידסדרה או 

הדגם הנוכחי הנקוב במסמכי המכרז. בכל מקרה של מחלוקת או פרשנות, שהינו מחליפו של 
 .ייקבע הדגם הנדרש, על ידי  מנהל המחשוב של המועצה

 חודשים.  12ההתקשרות בהסכם נשוא מכרז זה הינה לתקופה של  2.4
 .עם הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם 2.5
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 :תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3
 :רשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על דרישות הסף המצטברות, כדלקמן

 .התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסףהצעה שאינה עונה על כל 
המציע עסק בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום המכרז באספקת ציוד מחשבים למוסדות  3.1

 .או למוסדות ציבור או לרשויות מקומיות או לגופים ציבוריים אחרים, לשביעות רצונםוך חינ
          שם, מען, מספר טלפון) של מוסדות ציבור ו/או רשויות  על המציע לצרף להצעתו פרטים (             
      להם סיפק המציע שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז,  -מקומיות ו/או גופים אחרים              
     בתקופה של השלוש  -לרבות שמות ומספרי טלפון של אנשי קשר אצל הממליצים כאמור              
 .שקדמו לפרסום המכרזשנים              

 .המציע הינו ספק מורשה של הציוד המוצע על ידו 3.2
     על המציע לצרף להצעתו אישור יצרן או יבואן הציוד או מפיץ בישראל כי הינו משווק        

 .מטעמו מאושר        
 .הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות הפרק בכתב הכמויות אליו הגיש המציע הצעתו 3.3
 .יש לצרף להצעה קבלה –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  3.4
   להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו  –קה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה המציע נעדר זי 3.5

 .בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד  הצהרה       
יום  90,  בתוקף עד  1ה בנספחכמפורט  - ₪  5000ת ע"ס בנקאי ערבותהמציע צירף להצעתו  3.6

 מיום האחרון להגשת ההצעות.
 

 :צירוף מסמכים להצעת המציע .4
 :על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן

 3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  4.1
 .דלעיל

  –כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  4.2
 .ויאושר המסמך כנדרש  יאומת       

 כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים 4.3
 .ממשלתיים ובין מכל גורם אחר       
במסמך זה פירוט בנוגע למציע, כולל, תיאור המציע, ותק המציע, יש לכלול  -פרופיל המציע  4.4

ת הציוד המבוקש במכרז, פרוט מרכז ניסיון המציע בייצור ו/או שווק ציוד דוגמ פרוט
 .המציע שלשירות/מכירות 

 .תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ 4.5
 1976 -ניהול חשבונות), תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת -אישור תקף על 4.6
 .אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך 4.7
 . 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 4.8
 :במידה והמציע הינו תאגיד 4.9

 .תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע 4.9.1
 ;כויות התאגידכי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמ :אישור עו"ד או רו"ח 4.9.2

 .שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד ;המנהלים של התאגידשמות 
 :במידה והמציע הינו שותפות 4.9.3
 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד 4.9.4
 ;הסכמים של השותפות 4.9.5
 .אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות 4.9.6

     
 :הצעת המציע .5

בדיו כחול בש"ח את כתב הכמויות בהצעתו בש"ח ואת כל הפרטים על המשתתף למלא  5.1
במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף  הנדרשים

לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על  ,מהמסכים הנ"ל
מו, כתובתו ותאריך הגשת למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את ש טפסי החוזה המצורפים

 .ההצעה
הצעה שלא תכלול מחיר לכל  -נדרש להגיש הצעה לכל הרכיבים הכלולים בכתב כמויות  5.2

 .לא תובא לדיון -בכתב כמויות  הרכיבים
יש למלא את כל כתב הכמויות, הצעה שלא תנקוב במחיר ביחס לרכיב כלשהו בכתב  5.3

 .תפסל ולא תובא לדיון– הכמויות
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ההצעה הזולה ביותר שהינה סכימה של כלל הסכומים בכל הסעיפים תקבע כזוכה בכפוף  5.4
 .הוראות המכרז ליתר

 המחירים המוצעים על גבי כתבי הכמויות בהצעת המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים בלבד 5.5
 ויכללו את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות בהשתתפותו במכרז, בביצוע

ד, התקנת התוכנות המבוקשות בציוד, הובלתו, פריקתו באתרי המועצה אספקת הציו
 .והכל בהתאם לתנאי המכרז –לדרישתה, אחריות על הציוד ומתן שירות  בהתאם

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו  -המציע  5.6
 .כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז  כוללת את

המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת ההצעות אשר נמסרה לו על ידי המועצה  על 5.7
. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו עם רישום מספר המכרז כלל מסמכי המכרז  במסגרת

 .של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר
 .מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל 5.8

 
 :בטחונות .6

 להבטחת ההצעה תבנקאיערבות        
יום מהמועד  90בתוקף עד  -₪   5,000ע"ס  תבנקאי ערבותכל משתתף במכרז יצרף להצעתו  6.1

 21/1/2020האחרון להגשת ההצעה דהיינו עד : 
ימים, מיום  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  6.2

לטובתה, ולמסור את  הערבותלכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום  שיידרש
  .למציע אחר  העבודה

בעת החתימה על חוזה המכרז ימציא המציע הזוכה למזמין, ערבות בנקאית,  :ערבות ביצוע 6.3
מותנית, ערוכה לטובת המועצה וצמודה למדד המחירים לצרכן, בסך של  אוטונומית, בלתי

 .להבטחת מילוי מלוא התחייבויות המציע הזוכה וזאת – ש"ח 10,000
 .ערבות הביצוע תישאר בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות 6.4

 
 :תמורה .7

התמורה למציע עבור אספקת שירותים כמפורט כמסמכי המכרז תשולם בהתאם לקבוע 
 .למסמכי המכרז  בהסכם המצורף

 
 :הזמנת פריטים .8

לצרכי המועצה בפועל, תהא רשאית המועצה להזמין פריטי בהתאם  -במהלך תקופת ההסכם  8.1
 .הנכללים בכתבי הכמויות השונים (כמויות נוספות של ציוד)נוספים   ציוד

 אין המועצה מתחייבת להיקף ציוד כלשהו שיוזמן על ידה. המועצה תהיה רשאית להגדיל או 8.2
 .להקטין את היקף הציוד שיוזמן על ידה

 
 :ותוקפההמועד להגשת הצעה  .9

ה, וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים, חתומים יאת ההצעה, על נלוות 9.1
כנדרש, יש להגיש באופן ידני, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך   ומלאים

, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת , למעט מספר המכרזהיטב ולא מזוהה מעטפה סגורה
,לתיבת המכרזים במשרד (המועד להגשת הצעות"" :להלן)מסמך זה הצעות כמפורט ברישא ל

 .מנכ"לית המועצה
     אין לשלוח את ההצעה בדואר. יש להפקיד את ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת המצוינת              
     הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא  .כשעליה רשום מספר המכרז ,לעיל             
 .תידון             
 .יום מהמועד להגשת הצעות 90ההצעה תעמוד בתוקפה, לתקופה של  9.2
המועצה איננה מתחייבת שההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, והיא תהיה  9.3

אם הוגשה למכרז הצעה  לבטל מכרז זה בכל שלב לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות רשאית
 .הכול כמפורט במסמכי המכרז .אחת בלבד

קבלת הצעתו ותשיב למציע את -המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על אי 9.4
האישי/שיק בנקאי שנמסר על ידו במסגרת הצעתו. המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או  השיק
 .כלשהם מהמועצה שיפוי
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 :המציעבחינת הצעת  .10
 בשלב ראשון תיערך בדיקה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה שלא 10.1

 .תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון
ם ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתא המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לפסול 10.2

 .לדרישות ולתנאי המכרז
 נדרש להגיש הצעה לכלל הפרקים הכלולים בכתב -כתב הכמויות כולל מספר פרקים של ציוד  10.3

הכמויות. הצעה שתוגש באופן חלקי תיפסל ולא תובא לדיון. ההצעה הזולה ביותר, לאחר 
 .כל המחירים תקבע כזוכה בכפוף ליתר הוראות המכרז סכימת

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון, בין השאר, סבירותה של הצעת המציע ביחס למהות  10.4
המקצועי וכושר הביצוע, אמינותו של המציע, יכולתו הכספית וכן ניסיונו של  הידע ,ההצעה

קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומות והעדר תביעות  המציע בעבודות
 .בעבר מטעם מזמינים אחרים

 כן, המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים, אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם-כמו
ת רצונה של המועצה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם לשביעו

 .מספיקים או מספקים לביצוע העבודה, להנחת דעתה אינם
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. אין המועצה  10.5

 .כולו או חלקו –להזמין ציוד כלשהו מהמציע הזוכה במכרז  מתחייבת
 .ועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מידע ו/או מסמכים הנוגעים למציעהמ 10.6
בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  10.7

מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה   חלק
יקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע המועצה ומי מטעמה בבד עם

 .וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה פעולה כנדרש
עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע   10.8

עמה, להערכת ההצעות, לרבות נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מט  ו/או
 .להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה פניה

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר המחיר שלהן זהה והינו הטוב   10.9
תהיה רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרות נוספת בדרך כפי  - ביותר

 .לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר מבין כל ההצעות כאמורעד  ,שתמצא לנכון
למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא   10.10

הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   התוצאה
 .שור ותצהירבמכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אי  האמורה כזוכה

 
 :הבהרות ושינויים .11

פדוה דבור , גב' למזכירת המועצה לצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות בכתב   11.1
 . יש לוודא 12:00בשעה  21/10/2019עד ליום    mankal@beit-jann.muni.il במועצה, בדוא"ל

 . 04-9802220קבלה בטלפון 
וזאת  מזכירת המועצה,כל מציע המעוניין להשתתף במכרז מחויב להשאיר את פרטיו אצל   11.2

למכרז.  על מנת שניתן יהיה ליצור עימו קשר ולמסור לו הבהרות / שינויים, ככל שיהיו ביחס
של   מציע אשר לא ימסור את הפרטים כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי ידיעה

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון .ל שהיו ביחס למכרזשינויים/ הבהרות, ככ
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות   להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי

נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב,  המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי
הפרטים שנמסרו על ידי רוכשי  פקסימיליה לפילידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל או ב

 .מסמכי המכרז
 

 :הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12
תהיה ועדת המכרזים  -ציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו מ 12.1

 .לפסול את הצעתו  רשאית
 .כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו 12.2
 .לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקןעל המציע למסור הצעה מלאה  12.3
הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה  12.4

 .אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם המצורף
 

 .על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל באספקת המוצרים באופן מיידי .13
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 :כללי / שונות .14

 .תחולנה על המציע -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  14.1
 ,מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה 14.2

 , יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו / או יפר אחתבמקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה
 מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו / או תנאי החוזים ו / או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
 התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה

רז, או כל צד ג ' כלשהו, ככל שתמצא המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכ
 .לנכון

כן תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, 
 פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום ערבות המכרז ייחשב על

כל תביעה ו / או דרישה ו / לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה 
טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו / או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי  או

 .לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו / או על פי כל דין לגרוע או
 ,הזוכה מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה 14.3

 בכפוף לסודות מסחריים/מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים/נתונים
 המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני

משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר 
סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה  על ידו לא יהוו שהוצע

המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה  בסמכות ועדת
הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים  כסודיים מהווה
בחלקים אלה של הצעות המציעים  שהמציע מוותר מראש על זכון העיון האחרים, ומכאן

 .האחרים
כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  14.4

 .בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו  לעשות
 .מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז 14.5

 
 זמסמכי המכר .15

 ."נספח "א - (מסמך זה)מסמך התנאים הכללים  15.1
 ."נספח "ב -הסכם  15.2
 ". 1נספחי "ג  –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  15.3
 . 2נספח ג'  -וסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת מועצה נ 15.4
 1נספח ד'  -נספח תיאור המציע  15.5
 . 2נספח ד'  -נספח ניסיון לעניין תנאי סף  15.6
 .'נספח ה -ערבות ביצוע 15.7
 .'נספח ו -כתב התחייבות והצעה  15.8

 .כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע
 .מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז

 
 
 

 ,בכבוד רב
 , עו"דראדי נג'ם

 ג'ן-המקומית ביתראש המועצה 
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 'נספח ב
 

 ח ו ז ה מסגרת
 

 _________ חשמונאי ביום _____ לחודש _________ בשנתשנערך ונחתם בבית 
 
 

 ב י ן
 ג'ו -המועצה המקומית בית

 ג'ן-בית
 049802240פקס    049802220טל' 

 )"להלן: "המזמין" ו/או "המועצה(
 – מצד אחד -
 
 

 ל ב י ן

________________________ __________________ 

 _____________________ .ת.ז. _______________ ח.פ

 ____________________ 'מרחוב _____________ מרח

 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __________________

 

 :הספק) ולהתחייב בשמה כדין -להלן (

 _________ .ה"ה __________ ת.ז

  _________ .ה"ה __________ ת.ז

 )הספק -להלן ( 
 – מצד שני -

 
ציוד  והמועצה מעוניינת כי הספק ירכוש ויספק מחשוב וציוד היקפי עבור המועצה, ;    הואיל

כפי ל וציוד היקפי והכ מסכיםטאבלטים, מחשבים נייחים,  ,המחשוב כולל: מחשבים ניידים
 ;זהבנספח ___ כחלק בלתי נפרד מחוזה פורט מש

      אספקת השירותים והצעת הספקלצורך  25/2019והמועצה פנתה במכרז פומבי מס'  ;  והואיל
 .נקבעה כזוכה                 
  ספק עצמאי שביכולתו לספק את השירותים במועדים הנקובים בחוזה זה ולמשך -והספק     ;והואיל

המועצה,  תקופת החוזה, כהגדרתה במכרז ובחוזה זה, ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי כל 
 ;כמפורט בחוזה זה הכול 

 והמועצה, על סמך הצעת הספק והצהרותיו, מסכימה לקבל מהספק את השירותים והכוליל;   והוא
 ;זה בכפוף להתחייבויות הספק למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה                
 זה וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה;   והואיל

 ;לעיל ולהלן                
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 :מבוא .1
 ., מהווים חלק בלתי נפרד הימנווזה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי חוזה המבוא ל             

 
 :הגדרות .2

 :בצידןבחוזה זה תהיה משמעות ההגדרות שתצוינה להלן, כמפורט               
 רכישה ואספקה של מחשוב וציוד היקפי עבור המועצה, -הציוד" ו/או "השירותים" ו/או  2.1

מסכים, ציוד היקפי,  טאבלטים,  נייחים, ציוד המחשוב כולל: מחשבים ניידים, מחשבים
ידי המועצה, לרבות -הפרק בכתב הכמויות בו זכה הספק , כנדרש על ל"אתרי הלקוח" ע"פ
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הובלתו, אחריות לתקופה בהתאם לקבוע במפרט ושירותי תמיכה  ,התקנות תוכנות בציוד
ולהלן: )לעיל  כמפורט במסמכי המכרז, בנספחיו ובמפרט ואחזקה "באתרי הלקוח". הכול

 )""הציוד "השירותים" ו/או
 ן ג'-המקומית ביתהמועצה  -המועצה"  2.2
ידי המפקח לשמש כמפקח -או מי שמונה על (מנמ"ר)מנהל המחשוב של המועצה  –המפקח"  2.3

 .ביצוע ו/או אספקת השירותים, כולם או מקצתם על
המחיר שנכלל ע"י הספק במסגרת הצעתו  -מחיר שהוצע במכרז" ו/או "מחיר המכרז"  2.4

 .מהסכם זההמהווה חלק בלתי נפרד  במכרז
 

 :מטרות החוזה .3
הסכם זה הינו לרכישת ואספקת ציוד מחשוב למועצה, לרבות אחריות, שירותי תמיכה  3.1

הלקוח". הכול כמפורט במסמכי המכרז  ידי הספק "באתרי-ואחזקה, אשר יסופקו על
 .)"השירותים" ו/או "הציוד" להלן: "העבודות" ו/או)ובנספחיו, לרבות בכתב הכמויות 

על אף האמור לעיל, ידוע לספק והוא מסכים, כי המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק  3.2
ן, מובהר בצעם בעצמה. כחלקים מן השירותים לספק אחר או לספקים אחרים או ל  ו/או

לספק כי המועצה איננה מתחייבת לרכוש היקף מסוים או כלשהו של ציוד ממנו ת וידוע בזא
כל טענות כלפי המועצה או מי מטעמה ו/או הקשור אליה עקב ביצוע ה ולספק לא תהיינ

 .לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך והספק –האמור בסעיף זה 
 לרכוש רק חלק מהציוד, בהתאם להצעה במכרז ובכפוףלמען הסר ספק, המועצה תהא רשאית  3.3

 להוראות הסכם זה. אין המועצה מתחייבת להיקף ציוד כלשהו שיוזמן על ידה. המועצה תהיה
 .רשאית להגדיל או להקטין את היקף הציוד שיוזמן על ידה

מוסכם, ידוע ומוצהר בנוסף, כי המועצה תהיה רשאית להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע  3.4
 .נוספות ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בגין כך בודותע

 
 :הצהרות והתחייבויות הספק .4

 :הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן      
פיו -כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על 4.1

חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום אין כל מניעה חוקית,  וכי
 .פיו-התחייבויותיו על כל

 ו/או להסתייע( כולו או חלקו)כי הוא יודע שהמועצה רשאית שלא להזמין ממנו ציוד כלשהו  4.2
בשירותי ספקים אחרים, לצורך אספקת השירותים נשוא חוזה זה, ולספק לא תהיה כל טענה 

 .ו/או טענה בעניין זהדרישה  ו/או
כי קיבל את כל המידע הנדרש לאספקת השירותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה  4.3

 .את השירותים במועדים, כמפורט בחוזה, באיכות ובטיב מעולים  לספק
 .כי הינו משווק מאושר של הציוד שיסופק על ידו 4.4
 .מי מטעמם כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המועצה ו/או המפקח ו/או 4.5
כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי המועצה הרלבנטיים לצורך אספקת  4.6

 .נשוא המכרז  השירותים
 .כי יעמדו לרשותו הציוד, הכלים האביזרים וכוח האדם הנחוצים לצורך מתן השירותים 4.7

שיורו כי יספק את הציוד לכל אחד מאתרי המועצה, בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי  4.8
 .וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך -לפי פרטי ההזמנה  -המפקח ו/או מי מטעמו מידי פעם  לו

ידו ואשר, לדעת המועצה ו/או המפקח -כי יחליף ויספק באופן מיידי, את הציוד אשר סופק על 4.9
פי -מי מטעמם, אינו תקין ו/או פגום ו/או ראוי להחלפה, מכל סיבה שהיא, והכול על  ו/או
 .הבלעדי של המועצה ו/או המפקח וללא כל תשלום נוסף בגין כך  ול דעתהשיק

 -פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו-כי הינו בעל אישור תקף על 4.10
1976 . 

 1987 -כי הוא עומד בנוסח ההצהרות בדבר העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז 4.11
 . עובדים זרים ועובדים עם מוגבלויות, המצורפות לחוברת המכרזהעסקת   ובדבר

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  4.12
 .פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף-שעליו לנהל על  ורשימות

 .כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ 4.13
 למועצה, להנחת דעתה של המועצה, אישורים תקפים כדין בדבר כי הוא מתחייב להמציא 4.14
 .כשירותו, רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם, ככל שיידרש             
 .כי ידוע לו, שרק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכימה המועצה להתקשר עמו 4.15
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 :תקופת החוזה .5

 (תקופת החוזה -להלן )חודשים מיום חתימת החוזה  12חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  5.1
מיום _________________ ועד ליום _________________. במהלך תקופת ההסכם  קרי

רשאית להוציא לספק הזמנות עבודה נוספות לאספקת ציוד, כמפורט להלן. כמו כן  תהיה
 36 -מהלך תקופת ההסכם יסופק עם אחריות יצרן לכי כל ציוד שיסופק ב מובהר בזאת

 .כמפורט בהסכם זה ,חודשים ממועד אספקתו
 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה 5.2

ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט  30מראש של 
עד  -התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה לקבל את  זכותו

החוזה, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות  לתאריך סיום
 .ההסכם

 
 :הזמנה, אספקה והתקנת הציוד .6

ידי מורשי החתימה של המועצה, כלומר -הזמנת העבודה תהיה מחייבת רק אם נחתמה על 6.1
 .)"להלן: "רשימת מבצעי ההזמנה) המלווה  ב, והחשהמועצה וגזבר המועצה ראש

הזמנה מאת המועצה ו/או כל מי מטעמה תעשה בכתב, לרבות באמצעות משלוח פקס' או  6.2
 .)"זמנהמאת מנהל הרכש של המועצה (להלן: "ה בדוא"ל

תחשב כהזמנה  -ידי מי מרשימת מבצעי ההזמנה -מובהר בזאת כי רק הזמנה החתומה, על
 .לצורכי מכרז זה תקפה

 של 12:00ועד לא יאוחר מהשעה  -ימי עסקים מיום קבלת הזמנה  7מועד אספקת הציוד, הינו  6.3
 .)"להלן: "מועד האספקה)אותו יום 

  מבלי לגרוע מחובת הספק, כאמור לעיל, הספק יתאם עם המועצה ועם המפקח את מועד  6.5
     את מקום/ות הפריקה ואת סוגי וכמויות הציוד שיפורקו ויותקנו בכל מקום, הכול  ,האספקה      
 לקביעת המועצה בהתאם      
 שעות 24מקרה של שינוי שירצה לבצע הספק במועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  בכל  6.6

מובהר בזאת, כי ספק שלא יודיע על שינוי, כאמור לעיל, יראו בו כמו שאיחר   .מראש למפקח
 .בביצוע האספקה

 יספק את הציוד נשוא המכרז לכל אתר ומקום בתחומי שטח השיפוט של המועצה, כפי הספק  6.7
 .שיורו לו המועצה ו/או מי מטעמה, וזאת ללא כל תשלום נוסף בגין כך

 :כל מארז של הציוד יסומן באמצעות מדבקה, הכוללת את הפרטים הבאים 6.8
 יוד ותאריך סיום תקופתשם המועצה, שם הספק, מס' טלפון לשרות, מספר סידורי של הצ

 .האחריות היצרן בהתאם להוראות הסכם זה
 הציוד יסופק למועצה, בצירוף תיעוד מלא ומפורט, לרבות, הוראות יצרן, מדריך למשתמש   6.9

בעברית, מדריך למשתמש באנגלית, תעודות אחריות, רישיונות שימוש ומפרטים טכניים 
 .הציוד נדרשומלאים ביחס לכל פריט של  מקוריים

     הספק יספק את כלל המרכיבים הנדרשים לשם הפעלת הציוד שסופק במסגרתו, לרבות  6.10
 .הסידורי שלהם  המספר        
 הספק מתחייב לספק ולהתקין, במסגרת ההסכם, את כל תוכנות ההפעלה הנדרשות לכל אחד 6.11

בטרם אספקתו לאתרי מרכיבי הציוד והדרושים לצורך פעולתו התקינה של הציוד, זאת 
עם השלמת ההתקנה, יבצע הספק בדיקות סופיות לתקינות פרטי הציוד והתוכנה .המועצה

והמפקח יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות ויהיו רשאים לדרוש  שיותקנו. הספק
אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי התאמה להזמנה ו/או אי תקינות  מהספק ציוד חדש

תוך פרק זמן שאינו  -על חשבונו  -אחרים, והספק מתחייב לעשות כן  ו/או חוסרו/או פגם 
בנוסף, ימסור הספק למועצה אחת לרבעון, דוח מפורט על כלל הציוד  .ימים 7עולה על 

 .למועד הדוח שסופק על ידו למועצה עד
לתפעול הספק מתחייב, כי לאחר ההתקנה, הציוד יהא במצב עבודה תקין, שלם וראוי  6.12

 .יומי שוטף, וכן יהיה חופשי מכל פגם, תקלה, אי התאמה בציוד ובתוכנות ושימוש יום
מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש מן הספק את תיקונו של איזה פרט מפרטי  6.13

על  -ו/או עריכת שינויים בו לצורך התאמתו למתחייב, והספק מתחייב לעשות כן   הציוד
 .ימים ממועד הדרישה 7זמן שאינו עולה על פרק   תוך –חשבונו 

ככל שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לפרק זה, ככתבן וכלשונן, תהא המועצה  6.14
לתקן את הציוד הפגום בעצמו או באמצעות אחר ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות   רשאית
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ה בדין, לקזז בשל כך על הספק, והמועצה תהא רשאית, בנוסף לכל זכות אחרת של שתיגרמנה
 .מכל סכום שתחוב או חבה לספק הוצאות אלו

עם ביצוע אספקתו והתקנתו של הציוד בהתאם להוראות הסכם זה, תיחתם תעודת המשלוח  6.15
ידו, בחותמת המועצה, שם המקבל, תפקיד המקבל, תאריך קבלת הציוד, מספר סידורי  -על

 .וחתימת המקבל  של הציוד
 :עצה בשני העתקים המסמכים הבאיםלאחר ההתקנה כאמור יועברו למו 6.16
 .טופסי הבדיקה הסופית, כמפורט לעיל -
 .חשבונות התשלום, כשהם מלאים וחתומים כנדרש -
 גבי תעודות-כן, לא יבוצעו שינויים על-תעודת המשלוח, כשהן מלאות וחתומות כנדרש. כמו -
 .המשלוח             
       החתימות  תעודות משלוח ו/או חשבונות לתשלום ללאמובהר בזאת, כי לא תתקבלנה              
 .גבי תעודות המשלוח-כן, לא יבוצעו שינויים על-הנדרשות וחותמת המועצה, כמו             
יעבור הציוד ויהיה לקניינה של המועצה, והמועצה  -מוסכם כי החל ממועד מסירת הציוד  6.17

 .יוכלו להשתמש בציוד כמנהג בעלים לכל דבר ועניין יהמוסדות ו/או
 

 :אחריות יצרן, שירות ותחזוקה .7
 ידו-הספק יהא אחראי אחריות יצרן לטיבו של כל אחד מרכיבי הציוד והתוכנות שיסופקו על 7.1

תקופת האחריות כאמור, .וזאת לתקופה כאמור בכתב הכמויות ביחס לכל פריט ציוד
בפועל וקבלת אישור  הציוד, תחל ממועד מסירת הציוד והתקנתושמתחייב לה הספק בגין 

 .)"האחריות המפקח בדבר התקנתו של הציוד בהתאם להוראות הסכם זה (להלן: "תקופת
 .למען הסר ספק, האחריות הינה אחריות יצרן 7.2
ימים לאחר שנמסר הציוד ונחתם טופס הבדיקה הסופית  60היה ונתגלה במשך תקופה של  7.3

אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח,  -לעיל  כנדרש
מיד עם קבלת דרישה  -להחליף בחדש את הציוד הדרוש תיקון או את החוסר  מתחייב הספק

 -כאמור  60 -או המועצה ואפילו אם תתקבל דרישה זו לאחר תום היום ה לכך מאת המפקח
יו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם התחייבויות וזאת מבלי לגרוע מכל

 .להוראות כל דין
בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול  7.4

חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד ו/או בשירותים, הכול בהתאם להוראות המפקח, ועל  או
 .הספק חשבונו של

 צע את התיקונים בתקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם מרגעהספק מתחייב לטפל ו/או לב 7.5
 :שייוודע לו על דבר התקלה כאמור, וכן לא יאוחר מתוך המועדים הבאים             

 .שעות לספק תמיכה טלפונית לצורך טיפול בתקלה 12תוך  7.5.1
 שעות או יום עסקים אחד, ממועד קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, על הספק 24תוך  7.5.2

 .או נציג היבואן או המפיץ להגיע לאתר הלקוח לשם טיפול בתקלה                    
 שעות מרגע קבלת ההודעה בדבר התקלה כאמור, לתקן את התקלה ולאפשר 48תוך  7.5.3

 .פעולה סדירה של הציוד                    
 ת. לצורך חישובזמני התגובה עד לתיקון התקלות כאמור יימדדו מרגע קבלת הקריאה לשירו 7.6

 .הזמנים כאמור, לא יילקחו בחשבון שבתות וחגים, ימי שישי, ערבי חג וימי שבתון             
 מוסכם בין הצדדים, כי לצורכי סעיף זה בלבד תחשב "הודעה" גם הודעה שתבוצע באמצעות             
 .הטלפון, האיתורית או כל אמצעי אחר             
באם לא ניתן יהיה לתקן או להחליף את  -שביתה את עבודת הציודבמקרה של תקלה המ 7.7

פי המועדים הנקובים בחוזה זה, ימציא הספק תוך מועדים אלו ציוד חלופי עד -על ,הציוד
 .המקורי לתיקון הציוד

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות תיקוני תקופת האחריות, בגין תיקון,  7.8
ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, חלקים, הובלה  החלפת

יסופקו  -הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל  ,האביזרים
 .חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך ידי הספק, על-על

ינים בין גדרה לחדרה, לפחות הספק יספק מוקד שירות ותחזוקה פעיל, המספק שירותים זמ 7.9
 :כל תקופת האחריות, שבמסגרתו יינתנו, בין השאר, השירותים הבאים במשך
קשר טלפוני זמין לצורך הפעלת מרכיבי הציוד ברציפות, החלפת חלקים ותחזוקה  7.9.1

מעקב אחר תקלות ופתרון בעיות שתתעוררנה בהפעלת הציוד, מעקב אחר ביצועי  ,מונעת
דת הצורך, שירותי אחזקה שיבטיחו את הימצאות הציוד במצב ושיפורם, במי הציוד
 .תקין, כמקובל ביחס לציוד עבודה
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 . 8:00 - 17:00ה' בין השעות -מוקד השרות יעבוד בימים א' 7.9.2
הספק מתחייב, כי בכל שעות הפעילות של מוקד השירות ישהה בו צוות תפעול  7.9.3

 .שעות 12 -בטווח זמן של פחות מומיומן, אשר יוכל להיענות לכל קריאה  מקצועי
הספק מתחייב להצטייד בכל הכלים, המכשירים, הספרות המקצועית וכל מה  7.9.4

לשם אספקת השירותים נשוא חוזה זה, לרבות הפעלת מוקד השירות  ,שיידרש
 .כאמור

 
 פיקוח וביקורת .8

ידו, -עלכאמור, המועצה ממנה את מנהל המחשוב של המועצה ו/או כל אדם אחר שימונה  8.1
 .)"להלן: "המפקח)ידי הספק -על מתן השירותים על כמפקח

למניעת ספק יצוין, כי המפקח יקבע בלעדית, אם אכן סופקו השירותים בהתאם להוראות  8.2
פי חוזה זה, אלא אם נתקבל -ודרישותיו וכי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על  החוזה

 .)"להלן: "אישור המפקחבכתב של המפקח ו/או מי מטעמו ( על כך אישור
 הנחיות והוראות המפקח לספק, אשר יינתנו במהלך אספקת השירותים נשוא החוזה, לא יהוו 8.3

 .עילה לדרישה לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק             
הספק להישמע הביקורת על ביצוע השירותים, טיבן וכיו"ב יהיו בסמכות המפקח ועל  8.4

 .ולתקן מיד את הטעון תיקון, בהתאם להנחיות המפקח  להוראותיו
למען הסר ספק, אין באישור ו/או הנחיות ו/או הוראות המפקח משום אישור לתקינות, טיב  8.5

הציוד ואין בו משום פטירת הספק ממילוי כלל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה   ואיכות
 .כל דין  ובהתאם להוראות

 
 :ההתמור .9

יום לאחר מסירת כל פריטי הציוד  45התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף + עד  9.1
ומסירת כלל הטפסים והאישורים המפורטים  -בהתאם לתנאי החוזה  -המועצה  לרשות

 .בחוזה זה
 ,מוסכם בזאת, כי מתשלום זה ינוכו כל הסכומים, המגיעים למועצה או שיש לנכותם מהספק 9.2

 .בהתאם להוראות חוזה זה             
       ימים ממועד אספקת הציוד במלואו, את דרישת  10הספק יגיש למועצה לאישורה, בתוך  9.3

       בכתב, שתתייחס לכל השירותים אשר סופקו בפועל, בצירוף העתקי ההזמנות   התשלום       
     מובהר בזאת, כי  .ברשימת מבצעי ההזמנה האדם המוסמך במועצה, כמצוין ידי-החתומות על       
 רק הזמנה הכוללת את חתימת אחד מהאנשים, אשר שמם מצוין ברשימת מבצעי       
 ההזמנה, תחשב כהזמנה לצורך חישוב התמורה המגיעה לספק. הזמנה אשר לא תכלול את             
 .חישוב התמורה כאמורהחתימות הנ"ל לא תילקח בחשבון לצורך              
 שצורפו לחוברת המכרז לא -כתבי הכמויות  -מובהר בזאת, כי המחירים הנקובים בנספח ו'  9.4

        יעודכנו בכל תקופת ההסכם, לרבות לא התייקרויות ו/או שינויי מדד ו/או שינויי שערים             
 .וכיו"ב             
    , שיהא בתוקף בעת כחוק חוזה זה יתווסף מע"מלכל תשלום שיש לשלם לספק לפי  9.5
 .תשלום ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין  כל התשלום.       
  מוסכם ומוצהר בזאת, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל  9.6

ולביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק  -בין הישירות ובין העקיפות  -ועלויות הספק  הוצאות
 .זה, וכי הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו  פי חוזה-על

 
 :תוצאות הפרת החוזה .10

 במועד 12:00החל מהשעה )בגין כל יום של איחור, או חלקו של יום, באספקת השירותים  10.1
      משווי  %1, יהיה הספק מחויב בתשלום קנס מידי לטובת המועצה בשיעור של (האספקה              
 .לכל יום איחור או חלק מיום כאמור ההזמנה              
   סכומי הקנסות והפיצויים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי  10.2
 .מדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו 
 לעיל, המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם נותן השירותים 5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  10.3
 : בהתקיים אחד מהמקרים הבאים             

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך  10.3.1
שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על   משפטי

 .מוטעה בסיס מידע
       במידה והמפעיל לא עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז ובחוזה, למרות 10.3.2
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 . התראה/דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור            
 במידה והמפעיל פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה 10.3.3
 . לאחד מהנ"ל            
 . כשהמפעיל הפר הפרה יסודית את ההסכם 10.3.4
 ם ו/או למלא אחרהספק הודיע למועצה, כי אין הוא יכול או רוצה לספק את השירותי 10.3.5

 .הוראות החוזה                 
 .הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי הספק הסתלק מביצוע החוזה 10.3.6
הוטל עיקול על נכסי הספק ו/או ננקטו פעולות גבייה כנגד הספק ביחס לנכסי הספק,  10.3.7

 .ביצועםימים ממועד  7או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך  כולם
 .הספק נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה משפטית 10.3.8
ימים ממועד מתן  7ניתנה התראה לספק לתיקון ליקוי / הפרה שלא תוקנה תוך  10.3.9

 .ההתראה
   הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, תהא הרשות רשאית לבטל את החוזה ולקבל מהספק     10.4

       הסכומים ששולמו לו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ריבית הפיגורים   את כל           
   ידי החשב הכלכלי במשרד האוצר, שתחושב מיום -המקסימאלית, המפורסמת על החודשית           

    ועד ליום התשלום בפועל, ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך מראש והספק  הפרת החוזה           
 .ימים מיום הפניה אליו 7תוך  לא תיקן את ההפרה           

    הסתייעה המועצה בשירותי ספק אחר לצורך אספקת ו/או התקנת הציוד, עקב הפרה     10.5
    כאמור של הספק, יחויב הספק בתשלום כלל ההוצאות שהוציאה המועצה לצורך  יסודית           
 .השירותים כאמור השלמת ביצוע           

      המועצה תהא רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של קנס ו/או     10.6
  וזאת ללא צורך במתן  -כל סכום אחר המגיע לה בהתאם לחוזה זה כאמור  ו/או פיצוי            
  קיזוזים ו/או ניכויים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום  .לספק על כך הודעה מראש           
 .בהתאם לחוזה זה מלוא התחייבויותיו           

    ידה והספק -אין בשימוש של המועצה בזכויותיה, בהתאם לחוזה זה, משום ביטול החוזה על   10.7
   ויחויב בהתאם להוראות החוזה, עד שיקבל הודעה בכתב מאת המועצה בדבר ביטול  ימשיך    

 .החוזה
 .ספרי המועצה ישמשו ראיה מכרעת, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם  10.8
 ימים לא יהווה  14על אף האמור לעיל מוסכם, כי איחור בתשלום לספק, אשר לא יעלה על   10.9

 .של החוזה והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור  הפרה
 

 :העדר יחסי עובד מעביד .11
הספק מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק ו/או עובד  11.1

אדם אחר מטעמו לבין המזמין (או מי מטעמו) יחסי עובד ומעביד או  כל מעובדיו ו/או 
ידי הספק לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו -שיועסקו על העובדים יחסי שותפות, וכי כל 

לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד,  בינם בלבד ואין וייחשבו כעובדי הספק 
 .מכל מין וסוג שהוא

הספק מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או  11.2
 .מטעמו ואף לא למי מטעמם  משנה לקבלני 

הספק מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה,  11.6
 .על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה  ,השאר  מתבססות, בין

הספק ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני  11.7
 .עבודה

 
 :אחריות לנזיקין .12

 הספק יהיה אחראי ע"פ דין לכל נזק ישיר שיגרם בין במהלך ביצוע האספקה, לרבות תוך כדי 12.1
      העמסה, הובלה, פריקה ו/או ההתקנה ו/או האחזקה ובין לאחר מכן שייגרם למועצה או לכל              
    ידו ובין אם -בין אם נגרם על -או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הספק  עובד             
     בין שבמישרין ובין בעקיפין,  -ון למרותו לחיו ו/או כל הנתוידי מי מעובדיו ו/או ש-על נגרם             
 .הקשור לביצוע השירותים נשוא חוזה זה הנובע ו/או             
     הספק יהיה חייב לפצות את המועצה על כל נזק כאמור שייגרם, באם יגרם, למועצה בעקבות  12.2
      או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המועצה, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות  פגיעה        
      הסכום ששילמה המועצה או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן  כן, במלוא        
    שהמועצה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או  בכל ההוצאות       
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    פי כל דין לכל תרופה-פי חוזה זה ו/או על-מבלי לגרוע מזכויות המועצה על נזק כאמור והכול       
 .או סעד אחרים       
    מבלי לגרוע מאחריות הספק, הספק מצהיר ומתחייב כי הוא מבוטח בביטוחים מתאימים  12.3
     השירותים והוא ימציא למועצה, לפי דרישתה, אישור מאת המבטח של הספק בדבר  לביצוע        
 .כאמור  קיום ביטוחים        

 
 ערבות ביצוע .13

מילוי התחייבויות הספק, להבטחת ביצוע כלל העבודות במהלך תקופת לשם הבטחת  13.1
ימסור הספק למזמין ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת  ,ההסכם

  ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד -' להסכם, אשר יאושר מראש על 2נספח ד  המזמין, בנוסח
כשהמדד הבסיסי לעניין זה יהיה המדד הידוע במועד האחרון להגשת  ,המחירים לצרכן

 .)ערבות הביצוע -להלן )₪  10,000בסכום של  ההצעות למכרז ושתהיה
 .מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם 13.2
חודשים, והיא תוארך  3תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההסכם, בתוספת של  13.3

 .לעת לפי דרישת המזמין מעת
בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע, או שיפוג תוקפה של הערבות, מתחייב  13.4

הבנקאית, ערבות ימים מיום השימוש בערבות  7 -להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ  הקבלן
 .הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה  בנקאית חדשה

 
 :הרחבת ההתקשרות לציוד נוסף והעדר בלעדיות .14

ן מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את המועצה להיקף מסוים ו/או בכלל של ציוד שיוזמ
והמועצה רשאית להתקשר גם עם גורמים נוספים לצורך בהתאם להוראות הסכם זה,   על ידה

 .דומים לאלו הנכללים בהסכם זה  אספקת שירותים
 

 :איסור המחאת זכויות וחובות .15
פי חוזה זה, כולן או -הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב את הזכויות ו/או החובות שלו על

 .מראש ובכתב -המועצה לאחר/ים, אלא אם כן, נתקבלה לכך הסכמת  ,מקצתן
 

 :קיזוז .16
       המועצה בלבד רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי, כנגד כל סכום המגיע  16.1
    פי חוזה אחר וכן כל חוב -פי חוזה זה או על-פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על-על  הימנה        
 .המגיע מן המועצה לספק  ,קצוב אחר        
  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת  16.2
  פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר, העומד לרשות המועצה כלפי הספק   ואינן 
 .ו/או הוראות כל דין  מכוח חוזה זה 

 
 :המועצה כמפעל חיוני .17

הספק מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים 
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים  קיומים" והספק

 – ם הבאיםימהחוק בהתאם להוראות אחד או יותר
   רום (סמכויות הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חי 17.1
 . 1973 -תשל"ד )מיוחדות        
     -ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  17.2

 1951 . 
נוסח )א לפקודת המשטרה  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  17.3

 . 1971 -תשל"א (חדש
 .לחוק יסוד הממשלה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  17.4

ו/או  1967 -אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך  הוראת כל דין

 השתק –מניעות  -ויתור  .ביצוע העבודות נשוא חוזה זה
 

   :תחולת חוק החוזים .18
 1970 -על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תש"ל
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 סמכות שיפוט  .19
   מוסכם הזאת כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור להסכם זה ניתונה אך             

 ורק לבית המשפט השלום בעכו . 
 

 שונות .20
כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של  .20.1

לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין  ,חוזה זה
 .הצדדים ידי -על

הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו',  .20.2
 .שאינם נכללים  במפורש בחוזה זה

 .פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה-לא תישמע כל טענה בעל .20.3
לשהי מצד המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, הסכמה כ .20.4

תקדים כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל  תהווה לא 
 .פי חוזה זה-המועצה בזכויות המסורות לו על השתמשה מקרה בו לא 

 
 

 :כתובות הצדדים .21
חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הצדדים מצהירים בזה, כי כתובותיהם לצרכי 

ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב -על הודעה שתישלח
שעות מעת  24שעות מזמן המשלוח או בתום  48כעבור   כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני

 .ידי שליח-מסירתה על
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

_______________________      _____________________ 
 הספק       המועצה                   

 
 
 
 

 אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד                                      
 
 

 אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י

מורשי החתימה של הספק,  -ת.ז __________________ _______________________

 .חותמת הספק , מחייב את הספק לכל דבר ועניין  וחתימתם, בצירוף

 

 

 עו"ד ,____________            _________________
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 נספח ג' 
 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים, תשל"ו 
 
 

     אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר               
   צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת,  האמת וכי אהיה              
 :כדלקמן              

_________________________ אצל המציע _____________________  -אני משמש כ              
    אשר פרסמה המועצה  13/2019, שהגיש הצעה למכרז מסגרת זוטא מס' )המציע  -להלן              (
    המכרז), ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר  -העבודות נשוא המכרז (להלן   האזורית גזר, לביצוע              
 .זה בשמו ובעבורו              

 . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .1
 :בתצהיר זה .2

 גם בעל –חבר בני אדם מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא  -בעל זיקה" "
הדומה בהרכבו  השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד

 .מטעם המציע על תשלום שכר העבודה ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי
 . 1981 -התשמ"א( רישוי)כהגדרתה בחוק הבנקאות  -שליטה" "

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע וכל בעל זיקה למציע  .3
 :) המתאימהאת  הפסקה   Vב  יש לסמן)

 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  -
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  , 2002   באוקטובר 31

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ו/או לפי 1991 -הוגנים), התשנ"א
באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  -

 -, התשנ"א(גניםאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הו)עובדים זרים   , לפי חוק2002
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות  1987 -מינימום, התשמ"ז  ו/או לפי חוק שכר 1991

 ;ההרשעה האחרונה במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד
 .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4

 
________________  

 חתימה       
 

 אישור

 

 ,____________ ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ההריני לאשר, כי ביום 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 .בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי הקבועים

_______________ 

 וחותמת עו"דחתימה 
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 נספח ג' 
 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 

 לכבוד
 )המועצה -להלן) ג'ן -מקומית ביתמועצה 

 
 ,.ג.א. נ

 
במסגרת הצעת  (המציע -להלן)הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________  .1

וציוד היקפי, שפורסם ע"י המועצה ומהווה  ביםמחשלרכש  26/2019במכרז מספר  המציע
 .מהצעתי במכרז חלק בלתי נפרד

 
 :הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים .2

 : הקובע כדלקמן 1958 -לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  (א)ב׳ 89סעיף   2.1
 חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על            "

 עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד
 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״ -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ לחוזה או לעסקה עם 

    של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א) 12כלל    2.2
   ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית.   :הקובע  המקומיות        
 .חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו -מועצה״   לעניין זה, ״חבר        

 :לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי 59סעיף    2.3
 זוגו, סוכנו או-לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן            "
   פרט  ,או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמהשותפו, כל חלק              
     לחוזה  לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט             
 .בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״             

 
 : ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מבקש להודיע  .3

בין חברי מליאת המועצה אין למציע : בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני  3.1
 .סוכן או שותף לו

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  3.2
 .מנהל או עובד אחראי בוברווחיו של התאגיד באמצעותו הוגשה ההצעה או שאחד מהם   או

 .אין למציע בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות 3.3
 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש למציע קרבה כאמור לעיל, או  .4
 .הצהרה לא נכונה  אם מסרתי

 
הינו אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

 .אמת
 
 
 

 _____________________:תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע
 
 
 
 ישור עו"דא

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
 
 

 _________________ : אישור עו"ד
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 1נספח ד' 
 
 

 נספח תיאור המציע
 .הנדרשלגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע 

 :המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור
 

 :________________________________________________שם המציע
 

 :__________________________תעודת זהות / מס' עוסק מורשה / מלכ"ר
 

 :______________________________________כתובת מלאה כולל מיקוד
 

 ________.ת.ד
 

 :____________________________________________________טלפון
 

 :____________________________________________טלפון נוסף / נייד
 

 :_____________________________________________________פקס
 

  :________________________________________כתובת דואר אלקטרוני
 

 :________________________________________שם איש קשר ותפקידו
 

 :____________________________________________טלפון איש הקשר
 
 
 
 

______________________ _____________________ ______________________ 
 תפקיד   שם המציע      תאריך 

 
 
 

______________________ _____________________ ______________________ 
 מורשה/מס' זהות/מלכ"רעוסק               חתימה וחותמת                      נציג/ה המציע המוסמך/ת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019/62ג'ן    מכרז  מס' - מועצה מקומית בית  
 

18 

 

 2נספח ד' 
 
 

 נספח ניסיון המציע לתנאי הסף
 

 : על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן וכן לצרף המלצות בכתב
 
 

הרשות 
גוף  / המקומית

 לו ניתן השירות

פרטים בדבר 
 השירותים

או מהות השירות 
שניתן   ע"י 

 המציע
 

שנות מתן 
יש (השירות 

לציין משנה ועד 
 )שנה

 

שם איש קשר 
 טלפון איש קשר

 

 טלפון 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

 ______________________   :שם
 
   
 

____________________          _____________ 
 

 תאריך                המציע חתימה וחותמת של
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 1'נספח ה
להצעה  ערבות  נוסח  

 

 בית גןאל מועצה מקומית 

 

 פר:הנדון:    כתב ערבות מס 

 

ז  למכר"( בקשר להזמנה להציע הצעות המבקש" –)להלן  בית גןמועצה מקומית  על פי בקשת   .1

, הננו ערבים בזאת כלפיכם גןהמקומית בית  מחשבים למועצהלרכישת בנוגע  26/2019ספר מ

בלבד,  חדשים  חמשת אלפים שקליםבמילים: , ש"ח 5,000לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

 "(.  סכום ערבות" –)להלן 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח , וזאת  הו/או מי מטעמ  מועצהחתומה על ידי ה

 או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3

ועד בכלל וכל דרישה על פיה, צריכה להימסר לנו   21.1.2019 עד לתאריך תוקף ערבותנו זו, יהיה .   4

לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה 

והתחייבויותינו  שלושה חודשים נוספיםלתקופה נוספת של עד  מועצהעל ידינו על פי בקשת ה

 רכת הערבות.האמורות בכתב ערבות זה תהיינה בתוקף עד לתום מועד הא

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 :   ________________בנק

    

 : _________________סניף 

 

 

_____________________________ 
 מורשה החתימה -חתימה וחותמת המציע
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 2הנספח      
 

 ערבות בנקאית לביצוע
 
 

 תאריך : __________         
 
 

 בוד לכ
 ג'ן -המקומית ביתמועצה ה
 

 ג.א. נ., 
 
 

 _____________ 'ערבות בנקאית צמודה מסהנדון: 
 

 
לביצוע התחייבויותינו  (המבקשים –להלן )פי בקשת ______________________ -על .1

וציוד היקפי, בתחום שיפוט  יםבואספקת מחש תשילרכ 26/2019מס' במכרז  מכוח זכייתנו
₪  )עשרת אלפים ₪ (  10000סכום עד לסך של  המועצה, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל

 -להלן )המפורט להלן  בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
 .)הפרשי הצמדה

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם  .2
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  בכתב דרישתכם הראשונה

תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך  הסכום באופן כלשהו, או לדרוש את
שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב  אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי

 .כלשהו כלפיכם
הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של  .3

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא  דרישות, שכל אחת
 .יעלה על הסך הכולל הנ"ל

ידי הלשכה המרכזית -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -מדד" " : במכתבנו זה .4
 .לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום   :כדלקמןהפרשי הצמדה יחושבו,  .5
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  ,)המדד החדש -פי ערבות זו (להלן -בפועל, על

, יהיו הקרן והפרשי הצמדה (היסודי המדד –להלן )______ / ___ שפורסם ביום _______ 
הנ"ל מחולק במדד         צוין בדרישתכםסכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המ

 .היסודי
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .6
 .ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל .7
 .רישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענהד .8
 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת .9

 .ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהואערבות זו אינה  .10
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                                  
 
 

 _____________________ : בנק
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 'נספח ו 
 

 _________תאריך: ____
 

 לכבוד
  (המועצה –להלן ג'ן )-המועצה המקומית בית

 
 ,.ג.א.נ

 
 הצעת והצהרת המשתתף

 
 ואספקת מחשוב וציוד היקפי בתחום שיפוט המועצה תשילרכ 26/2019מכרז פומבי מס'       

 
אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 

 :כדלקמן
הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים  .1

 .אליהם
במסמכי  את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, ואנו מסכימים כל האמור הגשנו .2

המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים 
 .ראש על טענות כאמור בזאת

 אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות .3
ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי  ,שבמסמכי המכרז

 .המכרז
את השירותים נשוא מסמכי המכרז ולקיים  הרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים .4

להלן: "התמורה ותנאי ( את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים
 .)"התשלום

האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן יש לנו את כל  .5
במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו  השירותים במועד הקבוע

 .מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז
 .אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים .6
יום  90תי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתנו זו היא בל .7

 להגשת הצעות במכרז.  מהמועד האחרון
 :במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן .8
 ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  -

 .אחר, כפי שייקבע על ידכם
 .לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרזא ל -
 - פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר-להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על -

 .ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה -הכל כפי שייקבע על ידכם 
ו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנ .9

ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על המסמכים
ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי  -תחשב הצעתנו וקבלתה על

 במסמכי המכרז.  שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט
 

י הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול הצעת המחיר בלבד ולא מהוות יובהר כ
 .רכישה התחייבות להיקף

הספק הזוכה יידרש לספק את הציוד המוזמן בהתאם למחיר הנקוב ליחידה גם במקרה של הקטנה/ 
 .של הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הגדלה

 
 .המחירים הנקובים הינם לשנה

 
הסר ספק ידוע לי כי המחירים כוללים את אספקת הציוד לאתרי המועצה ומתן שירות באתרי למען 

 .המועצה
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 :ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו

 
 
 

 _____________________________________________ :שם המשתתף
 

  ____________כתובת: ____________________________________
 

 ______________:'טל
 

 _____________________________________________ :איש קשר
 

 חתימה וחותמת _________________________________________ 
 

 ___________________________: חתימה + חותמת המציע
 

רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או 
 .שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו התאגיד וכי מי

 
 
 
 
 

 אישור עורך דין
 

  -אני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נחתמה על ידי ה"ה ______________ ו
 

 .)בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * (מחק את המיותר המורשים  ____________
 

 ___________________תאריך _______ חותמת _______________ חתימה
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 נספח ו'           

 

 אן'ג בית מקומית מועצה עבור מחשוב לציוד טכני פרט

  כולללא  מחיר כמות  מפרט/דגם  תיאור פריט 
מ"מע  

  מותג נייח  מחשב
(DELL/LENOVO/HP ) 
 

  סוג  את   לסמן יש *
המוצע  המחשב  

  Intel I5 40מעבד 

 SSD 512Gb  דיסק קשיח 

זיכרון מובנה     8Gb DDR4 

Gigabit Ethernetכרטיס רשת   10 /100 /1000  

HDMI חיבורים    + VGA -ל מתאם או  VGA 

USB 2.0   + USB 3.0 

 DVDRW כונן אופטי 

 מקלדת + עכבר 

Windows 10 Pro Heb 64 Bit 

שנות אחריות באתר הלקוח  3  

  הגדרת+  הארגונית ברשת המחשבים התקנת
 וירוס-ואנטי אופיס התקנת+  משתמשים  של  פרופילים

 )הרישוי קיים(

  מותג נייד מחשב
(DELL/LENOVO/HP ) 

 
  סוג  את   לסמן יש *

המוצע  המחשב  

  Intel I5 2מעבד 

 SSD 256Gbדיסק קשיח 

 8Gb DDR4זיכרון מובנה 

Gigabit Ethernetכרטיס רשת   10 /100 /1000  

HDMI חיבורים    + VGA -ל מתאם או  VGA 

USB 2.0   + USB 3.0 

Bluetooth + WIFI 

 DVDRW כונן אופטי 

אינץ' 15.6גודל מסך:    

Windows 10 Pro Heb 64 Bit 

שנות אחריות באתר הלקוח  3  

אינץ'  24גודל מסך:  מסך מחשב   35  

Full HD 

: רזולוציה מקסימלית 1920x1080 
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Full HD 

שנות אחריות באתר הלקוח   3  

אינץ'  27גודל מסך:  מסך מחשב   5  

Full HD 

:  זולוציה מקסימלית ר  1920x1080 

Full HD 

באתר הלקוח שנות אחריות  3  

אינץ' 10.1גודל מסך:   טאבלט   12  

 64GBנפח אחסון פנימי:  

 RAM :GB4זיכרון 

Bluetooth + WIFI 

Micro HDMI + USB 

Windows 10 Heb 

שנות אחריות באתר הלקוח  3  

פסק -אל  600 VA 8  

USB Port  

 4Tbדיסק  דיסק חיצוני
MY PASSPORT 4TB BLACK WORLDWIDE 

2  

התקנה ועבודת חומרה   עבור  מחיר כ"סה             
 

     17%מע"מ 
 

  סה"כ כולל מע"מ 
 

 

 

     _____________________       ________________________  

 תאריך             חתימה וחותמת      


