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 יבנה עיריית 

 אגף מחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערכת המחשוב במוסדות ציבור בעיר יבנה 

 

 

לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערכת "( מזמינה בזאת הצעות מחיר העירייה)להלן: "יבנה ריית עי

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.נה בהמחשוב במוסדות הציבור השונים בעיר בי

 

בעיר  1ברח' התנאים  עירייה אשר בבניין העירייהמחשוב באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי אגף 

שלא ₪,  1,000בשעות העבודה הרגילות בעירייה, תמורת תשלום סך של  08-9433396טלפון:  יבנה 

 יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.

 

לרכישתם, במשרדי העירייה. מסמכי המכרז יהיו ניתנים ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם 

הרה/ בלהתעדכן בהודעות הלצפיה באתר העירייה במרשתת בתוך לשונית מכרזים. על המעיין החובה 

שינויים שיפורסמו למכרז זה, אם וככל שיפורסמו. העתק מהודעות הבהרה/ שינויים ישלחו לרוכשי 

 המכרז בלבד ויועלו לאתר העירייה במרשתת בכפוף למגבלת נגישות. 

 

, במעטפה סגורה והמסמכים הנדרשים להגשה במכרז זה את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז

, יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים 31/2021את ציון מכרז פומבי מס' נוש

 12:00שעה:   16.8.2021ליום עד בעיר יבנה )מעל בנק הפועלים(  50במזכירות העירייה ברח' דואני אשר 

  בנוסח המצורף למסמכי המכרז.₪  8,500רוף ערבות בנקאית בסך של י, בצ

 

ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה זכאית לבחור את העירייה אינ

 ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 

 

 

 

 

 צבי גוב ארי          

 

 ראש העירייה         
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 מסמך א'  תנאי המכרז והוראות למציעים
 

 

 יבנה עיריית 

 מחשוב אגף 

 

יצוע עבודות תשתית תקשורת במערך המחושב במוסדות ציבור בעיר לב 31/2021מס'  פומבי מכרז

  יבנה 

 

 

 כללי .1

 

תשתית "( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות העירייה)להלן: "יבנה עיריית  .1.1

מוסדות ציבור שיהווה פתרון כולל לצרכיה, במשך תקופת תקשורת למערכות המחשוב ב

 ת נספחיו.ההתקשרות והכל כמפורט במסמכי המכרז לרבו

 

העבודות ו/או הרכיבים ו/או  הזוכה את כל מהזמין מודגש כי העירייה תהיה רשאית ל .1.2

וצרכי  במסמכי המכרז או את חלקן עפ"י שיקול דעתה הבלעדיהמערכות המפורטים 

 . בכל מקרה אין העירייה מתחייבת להיקף התקשרות כלשהו.העירייה

 
 2021ודות נשוא מכרז זה לשנת התקציב מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התקציב לביצוע עב .1.3

 ₪.  400,000כ  עומד על סך של

 

כל הפריטים המוצעים במסגרת מכרז זה יהיו חדשים ובאריזתם המקורית. לא תתקבלנה  .1.4

 הצעות לציוד משומש.

 

המבקש להגיש הצעתו  ערך" טעון אישור מראש של העירייה. –כל ציוד שהינו "שווה  .1.5

ך, נדרש להגיש במסגרת בקשה להבהרה במכרז זה את ובהתבסס על פריטים שווי ער

רשימת הפריטים לאישור, העירייה תשיב ותפרסם לכלל המציעים את שווי הערך 

 המאושרים להגשה בשלב המכרז מעבר לאמור בנוסח המכרז. 

   

 כל פריט שיסופק במסגרת העבודות נשוא המכרז טעון אישור ע"י העירייה לפני התקנתו.  .1.6

 

ציוד הקצה ולו"ז להתקנתו יקבע ע"י מנהל הפרויקט מטעם העירייה בכפוף  מועד אספקת .1.7

 להסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

 

הטכנולוגית למימוש הפתרון הנדרש/ או לספק פתרון  פרט את הצעתוהזוכה יידרש להמציע  .1.8

 לחוזה. 1נספח כמפורט במפרט הטכני בהתאם לרכיבים ועבודות שתקבע העירייה, והכל 
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ע אחראי ליישום תקין של המערכת על פי ההצעה הטכנית שהוצעה על ידו, גם אם יש המצי .1.9

 סתירה, לפי דעתו, בין דרישות המפרט הטכני לבין המערכת המוצעת על ידו.

 

הכמויות המפורטות במסמכי המכרז אינן מחייבות ומשמשות כאומדן לצורך הערכת  .1.10

  יה לפי הכמויות שהותקנו בפועל.והשוואת הצעות. בכל מקרה ההתחשבנות עם הקבלן תה

 

 מסמך ג' למסמכי המכרז. –תנאי ההתקשרות הינם כקבוע בנוסח ההסכם  .1.11

 

חודשים, ואולם העירייה תהיה  12 -תקופת ההסכם שיערך עם הזוכה במכרז הינה ל  .1.12

רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות 

 . ("הארכההתקופות " :להלן)שים כל אחת חוד 12שלא יעלו על 

 

בתקופות ההארכה ימשיכו ויחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים ולפי 

העניין ולפיכך בכל מקום במסמכי המכרז והחוזה בו מופיעות צמד המילים "תקופת 

 ארכה".הההסכם" הכוונה היא גם ל"תקופות ה

 

מודגש בזאת כי לזוכה ביצוע בפועל של איזה מהעבודות. בזכייה במכרז כדי להבטיח אין  .1.13

 העירייה אינה מתחייבת כלפי הזוכה/ים במכרז לכל היקף עבודה שהוא.

הזוכה/ים במכרז יהיה חייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז, בכל היקף לו יידרש ע"י 

 העירייה.

 

רז זה והעירייה תהיה על פי מכ ביצוע העבודותלא תוקנה לזוכה/ים בלעדיות כלשהי ב .1.14

, לפרסם מכרז נפרד או להתקשר עם מי שתבחר העבודותרשאית, לצורך ביצוע איזה מ

לביצוען ללא מכרז, הכל בהתאם להוראות כל דין. לזוכה/ים לא תהיינה כל דרישות ו/או 

 תביעות ו/או טענות כלפי העירייה בקשר לכך.

 

 

 מסמכי המכרז .2

 

 מסמכי המכרז הינם כדלקמן: .2.1

 .למציעיםתנאי המכרז והוראות  – א' מסמך

 .מסמכים נלווים+  מציעהצעת ה – ב' מסמך

 םנוסח הסכם לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, על נספחיו )ר' רשימת נספחי –מסמך ג' 

 בהמשך(.

 נוסח ערבות למכרז. –מסמך ד' 

 

 מסמך ג': ההסכםנספחי  .2.2

 . בכתב הכמויות( )משולב כללי לביצוע עבודות תשתית תקשורתמפרט טכני  – 1נספח  
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למוסדות ציבור  תשתית תקשורתלעבודות  מקסימלי )לפני הנחה( מחירון – 2נספח 

 . יבנהב

 .למכרזהצעת הקבלן  – 3נספח 

  נוסח כתב ערבות ביצוע. – 4נספח 

 אישור על ביטוחי הקבלן. – 5נספח 

  

 

 תנאי סף  .3

 

תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, רשאי להשתתף במכרז יחיד שהינו אזרח מדינת ישראל או 

  העונה בעת הגשת הצעתו לדרישות הבאות:

  

 בעל תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. .3.1

  

 מנהל פנקסים כדין בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. .3.2

 

לא  שקלים חדשים( 1,000,000) ₪ מיליוןבעל מחזור מינימאלי )כללי( בהיקף של לפחות  .3.3

ביצוע עבודות תשתית , בתחום (2018-2020)בין השנים לוש שנים שב טברמצבכולל מע"מ 

 תקשורת למערכות מחשוב. 

 

ביצוע עבודות תשתית ב, (2018-2020)בין השנים  לפחותשנים ש( )שלו 3בעל ניסיון מוכח של  .3.4

  תקשורת במערכות מחשוב. 

 

 להלן: כבעל ניסיון גם בהתקיים האמור מציעלעניין האמור בסעיף זה ייחשב  

 

 30% -הינו תאגיד אשר חבר בו או מנהל בו או שותף בו או בעל מניות המחזיק ב המציע (א

 מהבעלות בו הינו בעל ניסיון.

 30% -הינו יחיד אשר היה חבר או מנהל או שותף או בעל מניות המחזיק ב המציע (ב

 מהבעלות בתאגיד בעל ניסיון.

 

ביצוע עבודות תקשורת ארץ הכוללים פרויקטים ב 3לפחות  ,2018-2020בין השנים ביצע  .3.5

 נקודות תשתית בכל פרוייקט.  500של לפחות 

בהם בוצעו  העירייה רשאית לדרוש מהמציע לבצע סיור התרשמות בכל אחד מהאתרים 

 . הפרויקטים

  

אשר משמשים בין היתר כמנהלי  ,קבועים עובדים מקצועיים 2מעסיק מינימום המציע  .3.6

מחזיק באישור עבודה בגובה בתוקף העובד מקצועי במציע כי חובה להציג  .פרוייקטים

 במועד הגשת ההצעות למכרז )עובד של המציע או נותן שירותים למציע(. 
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 או המצאות בתהליכי אישור תקן. ISO-9002אישור מכון התקנים לעמידה בתקן   3.7

 

 

 הצעת המציע .4

 

 כי המכרז ונספחיו.הצעת המציע תתייחס למכלול העבודות והשירותים שפורטו במסמ .4.1

 הצעה שתתייחס רק לחלק מהעבודות או השירותים תידחה על הסף ולא תידון בכלל.   

       

לעבודות ולשירותים נשוא המכרז, במחירון המצ"ב  מקסימלייםהעירייה נקבה במחירים  .4.2

  . להסכם 2 נספחכ

 המחירים דלעיל אינם כוללים מע"מ.

 

אחיד וכללי לכלל המחירים הנחה  אחוז יבתהמציע מתבקש ליתן הצעתו על ידי נק .4.3

 כמפורט להלן: (2נספח )המפורטים במחירון המקסימלי 

 

מחירים כלל ההמציע יציין במסגרת הצעתו את שיעור אחוז ההנחה אותה הוא מציע ביחס ל

 . במחירוןכפי שנקבה העירייה 

  

 למחירון. וספתהנחה או ת 0%כלומר  ,0המציע אינו רשאי לציין לעניין זה את הספרה 

אחוז הנחה שמהווה תוספת  תוספת או אחוז הנחה אפס או ,הצעה שהמציע ינקוב בה

 תפסל ולא תובא לדיון כלל. ,)הנחה שלילית( למחירון

 

  

וכוללת עד שתי ספרות לאחר הנקודה באחוזים בלבד מודגש בזאת כי הצעת המציע תהא  .4.4

 כלל.העשרונית וכל הצעה אחרת תידחה על הסף ולא תידון 

 

 לסכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק. .4.5

 

במחירון המקסימלי הסכומים הנקובים  שנקב לגביההנחה  אחוזעל פי הצעת המציע  .4.6

יהיו סופיים, מרביים וכוללים את כל העלויות הדרושות לשם  ,הסכםל 2המצ"ב כנספח 

 1ח נספביצוע העבודות עפ"י תנאי המכרז וכל התחייבויות המציע על פי המפרט הטכני 

ושאר מסמכי ההתקשרות בין המציע לעירייה ו/או הנובעות מהם, לרבות  להסכם

התחייבויות שאינן ידועות למציע במועד הגשת ההצעה, לרבות עלויות ציוד, השקעות 

שיבצע בקשר עם מילוי התחייבויותיו, הוצאות בגין העסקת אנשי צוות, נסיעות וכד', 

או תשלומי חובה ו/או מסים ו/או היטלים מכל סוג /הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו

שהוא, למעט מס ערך מוסף. המציע לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם 

למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב בין הצדדים. התמורה אינה כוללת את 

 עלויות ביצוע מחויבויותיה של העירייה על פי המכרז.

 את כל עלויות המציע, ואת כל המסים למעט מע"מ. המחירים יכללו



7 

 

 

מחיר הפריטים יכלול את עלויות ההובלה, התקנה והפעלה של המערכות/הציוד, סימון 

רות יושילוט, בדיקת המערכת, ניהול הפרויקט, ביצוע ניסויים, הדרכה והטמעה, וכן שנות ש

 שות העירייה.ואחריות ממועד סיום בדיקות הקבלה באתר העירייה בהתאם לדרי

  

לא ישתנו בכל מקרה גם אם ובמידה שיחולו, לאחר מועד הגשת  בהצעההסכומים הנקובים 

הצעתו, שינויים שאינם בשליטתו של הקבלן, בין היתר, בשל עדכון מחירון היצרן, שינוי 

בעלויות הקבלן, ובכלל זה, באחד או יותר מן המרכיבים הבאים: שכר עבודה, מחירי חומרי 

 ו'.גלם וכ

 

 לא תתקבל הצעה חלקית.  נדרש להתייחס לכל הסעיפים בדרישות המפרט.המציע  .4.7

 

ההצעה תוגש בעברית. מובהר כי אם קיימים מסמכי מקור של יצרן הציוד שאינם בשפה  .4.8

 יצורפו אלה הן בשפה העברית והן בשפת מקור.  ,העברית )למשל רישיונות שימוש(

 

 תוקף ההצעה .5

 

  .16.11.2021ותחייב את מגישה עד וכולל יום  על כל מרכיביה ונספחיה הצעת המציע תעמוד בתוקפה

 

 

 אופן הגשת ההצעה .6

 

עותקים של חוברת המכרז, על גבי טופס ההצעה המצורף  2 -הצעת המציע במכרז תוגש ב .6.1

 לחוברת המכרז, אשר ימולא בשלמות ובכתב יד ברור וקריא. מסמך ב'כ

 

 ם בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר. המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשי .6.2

 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה.

 

כל תיקון, שינוי,  המציע לא יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז.  .6.3

 מחיקה או תוספת כאמור עלולים להביא לפסילת ההצעה.

 

מה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתי .6.4

המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או בכל מקום בו 

 נדרשת חתימה מלאה.

 יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה. –באם לעסקו של המציע יש שם 

 

תום בשם השותפות על כל אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לח .6.5

 דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע.
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, יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף בע"מאם ההצעה מוגשת ע"י חברה  .6.6

חותמת החברה על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת 

 חתימת המציע.

 

 

 אישורים .7

 

 לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים: מציעה על

 

המס על היות המציע עוסק מורשה )במקרה של מציע המדווח בתיק  מרשויותאישור עדכני  .7.1

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד  –איחוד 

 של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

 

 של רשויות מס ההכנסה בדבר ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.אישור תקף  .7.2

 

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .7.3

 , דהיינו:1976חובות מס(, התשל"ו 

 

אישור תקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח כמתחייב על פי חוק עסקאות  .7.3.1

 .1976-יבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס( תשל"וגופים צ

 

מסמך תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצ"ב כ .7.3.2

 . (1ב)

 

 : הצעה ע"י תאגיד בהגשת         7.4.1 .7.4

  ;של המציעההתאגדות ת תעודהעתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של 

של המציע בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג עדכני  תדפיס נתונים

  ;ההתאגדות של המציע )אין צורך בפירוט שעבודים(

או רו"ח המאשר כי המציע הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי  אישור עו"ד

מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל 

כו לחייב את המציע ולחתום בשמו על דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמ

כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי 

  טופס ההצעה(.

: העתק מאושר ע"י עו"ד בהגשת הצעה ע"י אדם / גוף פרטי שאינו תאגיד 7.4.2    

או רו"ח כי  אישור עו"ד ,כןשל המציע ו תעודת הזהותכ"נאמן למקור" של 

)בשולי טופס ההצעה או במסמך ת ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע החתימו

  .נפרד(
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לעיל,  3.4אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בדרישת המחזור העסקי השנתי כמפורט בסעיף  .7.5

 לטופס ההצעה.  (2מסמך ב)בנוסח המצ"ב כ

 

לעיל, הכולל את שמות הגופים  3.5תצהיר המפרט את נסיונו של המציע כנדרש בסעיף  .7.6

במהלך שנים לפחות,  3במשך  תשתית תקשורת במערכות מחשובעבורם ביצע עבודות של 

  לטופס ההצעה. (3מסמך ב)כהמצ"ב בנוסח , 2018-2020השנים 

 

לעיל, הכולל את שמות הגופים  3.6בסעיף תצהיר המפרט את ניסיונו של המציע כנדרש  .7.7

בנוסח המצ"ב  ,2018-2020עבורם ביצע פרויקטים כהגדרתם בתנאי הסף, בין השנים 

 לטופס ההצעה.  (4מסמך ב)כ

 

, לתנאי הסף 3.6פרויקטים כנדרש בסעיף  המלצות בכתב מאת גופים עבורם ביצע המציע .7.8

לטופס ההצעה או בנוסח אחר הכולל את כל הנתונים הנדרשים  (5מסמך ב)בנוסח המצ"ב כ

  ( כנ"ל.5במסמך ב)

 

רו"ח המציע/  /את מחלקת שכר במציעמ המקצועיים רשימה שמית של העובדים הקבועים .7.9

בנוסף יש לציין את רשימת העובדים  ,לעיל 3.7, כנדרש בסעיף מנהל החשבונות במציע

בכוונת המציע להעמיד לטובת העירייה לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים, בנוסח ש

 .(6מסמך ב)המצ"ב כ

 
 

או נותן שירותים מטעם  אישור עבודה לגובה בתוקף למועד הגשת ההצעות במכרז לעובד .7.10

 המציע. 

 

  של הציוד המוצע.באנגלית  אוו/ קטלוגים בעברית .7.11

 

 .(7מסמך ב)הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח המצ"ב כ .7.12

 

 לטופס ההצעה. (8מסמך ב)תצהיר בדבר העדר הרשעה, בנוסח המצ"ב כ .7.13

 

 ופס ההצעה.לט (9מסמך ב)תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצ"ב כ .7.14

 

 להלן. 8ערבות למכרז כמפורט בסעיף  .7.15

 

 יתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף חתום ע"י המציע בשוליו. .7.16

 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע או ממנהל של מציע שהינו תאגיד, אישור מהמשטרה  .7.17

בעבירה הנוגעת לתחום או /ובעבירות מסוג מרמה, הפרת אמונים, שוחד על אי רישום פלילי 

  יום מיום הדרישה. 7וקו והמציע יהא חייב להמציא לעירייה את האישור תוך עיס
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בצע המועמדים מטעמו ל אישור משטרה על העדר הרשעה בעבירת מין של המציע ומועסקיו .7.18

 .במסגרת מכרז זה העבודות

 

כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימה מחייבת של המציע )חתימות  .7.19

 חותמת התאגיד(. מורשי החתימה +

 

מסמכי הבהרות, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד  .7.20

 ם בחתימה מחייבת על ידי המציע.מילמועד הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתו

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .7.21

 
 או המצאות בתהליכי אישור תקן. ISO-9002אישור מכון התקנים לעמידה בתקן  .7.22

 

 ערבות למכרז .8

 

בנוסח ₪  8,500בסך  מקורית אוטונומית המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית .8.1

 למסמכי המכרז.  מסמך ד'המצורף כ

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.

 יתצדדית של ראש העירייה או גזבר-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד

 העירייה.

 הערבות תהא חתומה כדין.

המחירים לצרכן )חלק כללי( הידוע במועד הגשת ההצעות הערבות תהא צמודה למדד 

 למכרז. 

 .16.11.2021 הערבות תהא בתוקף עד ליום

 

 הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל.  .8.2

 

ימים מיום שיחתם חוזה לביצוע  10הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, תוך  .8.3

 מכרז עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה. העבודה נשוא ה

 

ימציא לעירייה אישורי ביטוח וערבות הסכם בתוך שבעה המציע שהצעתו תזכה במכרז  .8.4

 ימים ממועד קבלת הודעה על הזכיה במכרז. 

 

תחולט הערבות וסכומה ישמש  -לא יעשה כן, ולאחר שכאמור לעיל, יידרש לכך בכתב .8.5

יום ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע בעת הגשת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי ק

 הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו זכאית העירייה על פי דין.   

 

אם ידרש המציע ע"י העירייה להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,  .8.6

 תחולט הערבות.
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 הצהרות המציע .9

 

רה ואישור כי כל פרטי המכרז הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצה .9.1

מסכים לקיימם במלואם, וכי הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון הוא ידועים ונהירים לו, כי 

והכישורים המקצועיים והאחרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז, 

 וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא החוזה המוצע במכרז.

 

גשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצהרה ואישור כי סייר במקומות ה .9.2

המיועדים לביצוע העבודות נשוא המכרז, ראה ובדק את תנאי השטח לצורך מילוי כל 

 התחייבויות החוזה המוצע במכרז.

 

תשומת לב המציע מופנית לכך, כי היה ובשטחים המיועדים לביצוע העבודות קיימות  .9.3

שתית שונות, הוא ידרש לבצע את העבודות בתאום עם כל האחראים על מערכות מערכות ת

 אלו ולהבטיח כי לא תיגרם כל פגיעה בהן, והוא מצהיר בזאת כי יעשה כן.

 

כל טענה בדבר טעות, אי הבנה בקשר למכרז או אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור בביצוע  .9.4

 המציע.העבודה נשוא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה ע"י 

 

 

 הבהרות ושינויים .10

 

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  .10.1

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים 

כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המציעים ורוכשי 

 לפי הפרטים שנמסרו על ידם. ו/או כתובת הדוא"ל י המכרז באמצעות הפקסימיליהמסמכ

 

המחשוב בעיריית , רשאי מציע למסור למנהל 14:00שעה ב 8.8.2021לא יאוחר מתאריך  .10.2

באמצעות הודעה  ,yudaya@yavne.muni.il שכתובתו: "לבדוא"(, המנהל)להלן: "יבנה 

אי התאמה או חוסר בהירות שמצא במסמכי בלבד, על כל סתירה, שגיאה,  WORDקובץ 

המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול 

, לרבות לבקשה לאישור מראש של פריטים במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז

את  08-9433396"(. יש לוודא בטלפון ההודעה)להלן: " 2ש"ע לאמור במחירון הכללי נספח 

 קבלת ההודעה. 

 

העירייה תהא רשאית לענות/ לשנות/ מסר המציע למנהל הודעה בכתב כאמור לעיל,  .10.3

 "(.התשובות)להלן: "להבהיר בהתאם לשיקול דעתה 
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 שואלי שאלות ההבהרה/פקסימיליה לכל רוכשי המכרזבאו /בדוא"ל והתשובות תישלחנה 

, לאחר תום המועד לפניה בבקשות על ידם שנמסרוכתובות הדוא"ל או /לפי מס' הפקס ו

  .לקבלת הבהרות

 

 כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור לעיל.  .10.4

 

לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן  .10.5

לעיל, ולא קיבל  10.2בסעיף מור פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כא

 לעיל.  10.3בסעיף תשובה כאמור 

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן  .10.6

טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז, והודעה בכתב בעניין כאמור תינתן על 

 ידו לכל רוכשי המכרז.

 

מפי מציע, כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים לא תישמע טענה  .10.7

שניתנו או נעשו על ידי העירייה, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל בכתב כאמור בסעיף זה, 

 והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז. .10.8

 

 

 ת ההצעותבחינ .11

 

העירייה תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים המפורטים לעיל או  .11.1

 שהוגשה שלא בהתאם לתנאי המכרז.

 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או  .11.2

 ציע למכרז.כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא רשאית העירייה לפסול את הצעת המ

 

 העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .11.3

 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  .11.4

כפי שתמצא לנכון, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את הצעת המציע, לרבות 

 כויים. מאזנים, דו"חות מע"מ ודו"חות ני

 

את הזכות לשקול בין היתר את יכולתו העירייה בשיקוליה לבחירת הזוכה, שומרת לעצמה  .11.5

בכושרו לבצע את העבודות  של המציע, ניסיונו הקודם המוכח בביצוע העבודות הנדרשות,

מעולה, בגובה הצעתו הכספית, מקצועית ולספק לעירייה את השירותים הנדרשים ברמה 



13 

 

ובכל פרט או מסמך אחר שיוצג בפניה, ולקבוע את משקלם של כל בניסיונה הקודם עמו 

 אלו.

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ייבדקו ההצעות שהוגשו באופן הבא: .11.6

 

תיבדק עמידתם של המציעים בתנאי הסף. רק מציעים שעמדו בתנאי הסף  – שלב א' .11.6.1

 יעברו לשלב הבא. ,והערבות אותה הגישו תאושר כתקינה

 

אחוז ההנחה מהגבוה . ההצעות ידורגו עפ"י יקת אחוז ההנחה של ההצעהבד – שלב ב' .11.6.2

מציע שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר יזכה למלוא הניקוד עבור רכיב מחיר  .לנמוך

 ההצעה ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה זו.

 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת העירייה  .11.7

 מהות ההצעה, תנאיה והדרישות המיוחדות.

 

שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המציע להבהרות לגבי הפרטים המופיעים העירייה  .11.8

במסמכי המכרז שהגיש, והמציע מתחייב להמציא לה כל מסמך ונתון רלוונטיים נוספים 

 הנדרשים לצורך בחינת יכולתו.

 

ל בירור בעניין המציע אשר יבוצע עבורה לפי מתחייבת לשמור על סודיות בנוגע לכהעירייה  .11.9

 דרישתה.

 

להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף העירייה אם יסרב מציע לסייע בבירור כאמור, רשאית  .11.10

 לפסול את ההצעה.

             

הכל ומציעים  מספרהעירייה תהא רשאית לפצל את העבודות והשירותים נשוא המכרז בין  .11.11

  לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חלוקת העבודות בין המציעים שיזכו במכרז במקרה שיוחלט על פיצול כאמור תעשה לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

במקרה ותחליט העירייה על פיצול כאמור, ייחתם הסכם עם המציעים הזוכים בהתאם 

  שהוצע ע"י מציעים אחרים. לאחוז ההנחה 

ן, בין הזוכים. חלוקת העבודה בין הזוכים העבודה תחולק בצורה שיוויונית, ככל הנית

ו/או  ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בענין אופן החלוקה ידי מנהל האגף-תעשה על

 .בנדוןשיקולי העירייה 
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העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז וכן להימנע מלהתקשר עם הזוכה  .11.12

החליטה העירייה כאמור, לא תהיה  מסיבות ענייניות הנובעות מצרכיה ו/או משאביה.

 כל תביעה ו/או טענה מכל סוג שהוא. למציעים

 

ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית  .11.13

 העירייה לבצע התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה ביותר. 

 

תר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהיו יו 11.14

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת   תוצאה זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כאחת מהזכייניות, ובלבד שצורף לה, בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר. 

 

פורט להלן וכן תצהיר יצרף להצעתו אישור רו"ח כמ -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 

 של מחזיקה בשליטת העסק. 

 

  -לעניין סעיף זה 

 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  –"עסק בשליטת אישה" 

יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

 

ואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא אישור של ר –"אישור" 

 התקיים אף אחד מאלה: 

 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)

 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 רובים של המחזיקה בשליטה;אין הם ק -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 ר בעסק אף אם תוארו שונה;וכל ממלא תפקיד כאמו

 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו  –"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

הרשות בידי העירייה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  11.15

 ן.חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכו
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 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. 11.16

הרשות בידי העירייה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או  11.17

 חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

11.18  

יעים בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למצ

או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד 

מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך 

בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם 

 זה בלבד, לפסול את ההצעה.

רייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או עוד רשאית העי

מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, להערכת 

 ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 

 

  ה, התחייבויותו והצהרותוהזוכ .12

 

 לאחר/ים. או להמחות ו/או להעביר את זכייתו/סב ולה הזוכה לא יהיה רשאי .12.1

 

את  ימציא לעירייהימים ממועד מסירת הודעת הזכיה כאמור,  10כי תוך  תחייבמ ההזוכ .12.2

כל האישורים הנדרשים על פי החוזה בהתאם להוראותיו, לרבות אישור חתום ותקף מאת 

ם תנאי החוזה כמפורט חברת הביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי קבלן וערבות לקיו

לחוזה. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן  5 -ו 4בגוף החוזה ובנוסח המצורף כנספחים 

 החוזה.

 

ימים מיום שנדרש לעשות כן ע"י  10עד לא יאוחר מתום הזוכה ימנע מלעשות כן באם  .12.3

תהא העירייה רשאית לחתום על החוזה עם כל מציע אחר, או לבטל את המכרז,  –העירייה 

או לחלט את הערבות, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לעירייה כלפי המציע /ו

 במקרה כזה עפ"י כל דין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים  .12.4

 הבאים: 

כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, .12.4.1

 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמציע  .12.4.2

לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו 

 כרז.כזוכה במ
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הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה יש בו/בהם  .12.4.3

עבודות, במסגרת המכרז, הכדי להשפיע על יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את 

 יום ממועד הטלתו/ם. 30והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 

נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או  מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס .12.4.4

 יום ממועד המינוי. 60קבוע, והמינוי, כאמור, לא בוטל בתוך 

מהשליטה  25%התברר לעירייה כי הועברה  -במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  .12.4.5

 בזוכה במכרז  ללא הסכמה, מראש ובכתב, של העירייה. 

 

, בכפוף ותדין, קיימת זכות עיון בהצעמובא בזאת לידיעת המציעים, כי בהתאם להוראות ה .12.5

לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים 

המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים, אותם הם מבקשים שלא לחשוף 

יר בפני מציעים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמח

כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מובהר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 

כך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, הסכמה למהווה 

 ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 

 

 הגשת ההצעות והמועדים .13

 

בכתב יד  בשני עותקים -למסמכי המכרז מסמך ב'  -מציע למלא את טופס ההצעה על ה .13.1

ברור וקריא, לצרף אליו את האישורים הדרושים ולהגישם יחד עם שאר מסמכי המכרז 

כשהם חתומים על ידו, במעטפה סגורה המצורפת לכתב הוראות זה, עליה יצוין: "מכרז 

 ".31/2021מס' פומבי 

 

חוברות המכרז. אישורים ומסמכים מצורפים יש לכרוך בנפרד בשני אין לפרק את כריכת  .13.2

ולהמציאו לעירייה כשהוא חתום  2לתשומת לב המציעים, יש להדפיס את נספח  עותקים.

 בחתימת המציע ובחותמת( ע"ג כל עמוד. 

 

במזכירות העירייה את ההצעות יש למסור ידנית )ולא באמצעות הדואר( לתיבת המכרזים  .13.3

, בשעות העבודה הרגילות שבהן פועלת בעיר יבנה )מעל בנק הפועלים( 50 ברח' דואני

 העירייה.

 

 .12:00שעה  עד 16.8.2021המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 

כל הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תיכלל במניין ההצעות 

 למכרז.
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 הצעת המציע  מסמך ב'
 

 חשוב יבנה מחלקת מעיריית 

 31/2021מס'  פומבימכרז 

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה 

 

 

 לכבוד

 יבנהעיריית 

 יבנה  50דואני רחוב 

 א.ג.נ.,

 

 31/2021מס'  פומביטופס ההצעה בעניין מכרז 

 

אני הח"מ _______________ ח.פ. / ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי לאחר שבחנתי  .1

את כל מסמכי המכרז והבנתי את כל תנאי המכרז, החוזה, וכל הנספחים המצורפים לו  בזהירות

לרבות מפרטים ומחירון, ולאחר שנודעו לי, בעקבות בירורים שערכתי, כל הפרטים הנוגעים 

הנני מציע בזאת לבצע את העבודות  –לביצוען של העבודות נשוא המכרז והאפשרויות לביצוען 

 להלן. 13בסעיף נשוא המכרז, כמפורט 

 

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי והבנתי היטב את כל מסמכי המכרז ותנאיו, כי הגשתי הצעתי זו על  .2

סמך בדיקתי את מסמכי המכרז ובירורים שערכתי, וכי אהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו/או 

, ואני ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם-דרישות שתתבססנה על אי

מוותר מראש על טענות כאלה; אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים 

 בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 

אני מצהיר כי יש לי את המומחיות, הידע, הרשיונות, האישורים כח האדם והניסיון הדרושים לשם  .3

 ביצוען של העבודות נשוא המכרז.

 

ויות, הכוחות והמטרות עפ"י מסמכי היסוד שלי וכי הגשתה אושרה הצעתי זאת הינה בגדר הסמכ .4

 על ידי הגורמים המוסמכים לכך במציע.

 

אני מצהיר ומאשר כי העבודות יבוצעו על ידי אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי כל דין  .5

 שהינו מנוסה ומיומן לצורך העניין.

 

קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל  .6

 אחר לאותו מכרז.
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כי העירייה רשאית לבחור במספר הצעות כזוכות במכרז ולחלק ביניהן ואני מסכים לכך ידוע לי  .7

חלוקת העבודות בין המציעים שיזכו במכרז במקרה , וכי את העבודות על פי שיקול דעתה הבלעדי

תחליט שבמקרה , וכי לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייהשיוחלט על פיצול כאמור תעשה 

ע"י  העירייה על פיצול כאמור, ייחתם הסכם עם המציעים הזוכים בהתאם לאחוז ההנחה שהוצע

 כ"א מהמציעים השונים. 

 

אם  ,מין ממני עבודה בהיקף כזה או אחרהזעירייה הזכות לכמו כן ידוע לי ואני מסכים לכך של .8

 דעתה הבלעדי.עפ"י שיקול  בכלל,

 

המציא לעירייה את כל המסמכים הנדרשים לרבות אישור אם הצעתי תתקבל, אני מתחייב בזאת ל .9

ימים מיום קבלת דרישת העירייה לכך ולמסור בידיה  10בתוך ביטוח וערבות ביצוע כאמור במכרז, 

ל קיום את כל המסמכים כנדרש עפ"י תנאי המכרז, לרבות אישור עעל ידה עובר לחתימת ההסכם 

 ביטוחים וערבות בנקאית לביצוע החוזה.

 

הנני מצהיר כי כל האמור בהצעתי על נספחיה הינו אמת וכי הנני עומד בתנאי הסף הנדרשים  .10

 במכרז. למציעיםבמסמכי המכרז באשר 

 

עד הנני מצהיר ומאשר כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה  .11

 . 16.11.2021וכולל יום 

לפי דרישת העירייה אאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית שצרפתי לתקופה נוספת כפי 

 הנדרש ע"י העירייה לשם בחירת הזוכה במכרז.

 

הנני מסכים ומאשר מראש כי העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש ממני כל  .12

רמתי המקצועית, ו/או בדבר היכולת הכספית שלי, הוכחה שתמצא לנכון, בדבר כושרי, ניסיוני ו

ואף לפנות לכל גורם אחר עמו התקשרתי לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל 

 מידע אחר עלי שהוא רלוונטי להצעתי ולמכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 הצעתי הינה כדלקמן: .13

מסמכי מסמך ג' ל)לחוזה  2נספח  – ירוןביחס למחירים הקבועים במחאחוז הנחה הנני מציע 

 _________________ % הנחה, ובמילים: _____________אחוז הנחה.  כדלקמן ,(המכרז

 

 הנקודה העשרונית. יניתן לרשום אחוז עם עד שתי ספרות אחר 

  יפסול את ההצעה.)הנחה שלילית( או אחוז תוספת אחוז הנחה אפס ומטה 

 (. הצעה שלא בהתאם תביא 2המחירים בכתב הכמויות )נספח  יש ליתן אחוז הנחה אחיד לכלל

 לפסילת ההצעה. 

  2נספח  –רשימת הפריטים והעבודות הנכללים במחירון הכללי מובהר ומודגש בזאת כי ,

לשם הערכה כללית בלבד ואין בו כדי לחייב את העיריה לכל היקף של התקשרות עם  צויינו

 הזכיינים.
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עפ"י נוסח ₪  8,500את הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך להבטחת קיומה של הצעה ז .14

 הערבות שבחוברת המכרז. 

 כן מצ"ב כל האישורים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז. 

 

הנני מצהיר בזאת ומאשר כי אם לא אמלא אחר הצעתי או לא אקיים איזה מהתחייבויותיי כאמור,  .15

מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד תהיה העירייה רשאית, מבלי להזדקק להסכמתי או ל

אחר הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת 

 להצעתי וזאת כפיצוי קבוע ומוערך מראש לנזקים והפסדים העלולים להגרם לכם עקב כך.

 

 

 __________________חתימת המציע: _____________________________      תאריך: ____

 

 

 

 פרטי המציע:

 

 

 שם: ________________________________ מס' זיהוי: ________________________ 

 

 

  טלפון: _______________ כתובת: _____________________

 

 

 פקס': ______________ כתובת דוא"ל: _________________________________________

 

 

 מטעם המציע: ______________________ טלפון נייד: ____________________שם איש קשר 

 

 

 )כאשר המציע הינו תאגיד(: פרטי מורשי החתימה החתומים בשם המציע

 

 שם __________________ ת.ז. _____________ חתימה ______________

 

 _שם __________________ ת.ז. _____________ חתימה ______________
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 בהגשת הצעה ע"י תאגיד –אישור עו"ד 

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 

"( וכי חתימותיהם בצירוף חותמת המציעולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ )להלן: "

 החברה מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.

 

___________________      __________________ 

 ,עו"ד                    תאריך 

 

 

 להגשת הצעה ע"י יחיד / שאינו תאגיד –אישור עו"ד 

אני הח"מ ______________________, עו"ד של ______________________________ )להלן: 

 "( מאשר בזה כי ביום __________ חתם בפני המציע על הצהרה זו.המציע"

 

           _________________ 

 ,עו"ד            
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 תצהיר המציע לעניין עובדים זרים, שכר מינימום (1מסמך ב)
 

 יבנה עיריית 

 מחלקת מחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 ביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה ל

 תצהיר המציע לעניין עובדים זרים, שכר מינימום 

 

 

ני הח"מ _________________, בעל ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את א

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ.  .1

לביצוע עבודות תשתית בתקשורת  31/2021במכרז פומבי מס'  ___________ שהינו המציע *

 "(. המציע)להלן: "יבנה  בעירהמחשוב במוסדות העיר יבנה 

 )*מחק את המיותר(. 

 

המציע לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי החוק לענין העסקת עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר  .2

 מינימום בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז.

אם המציע הורשע בפסק דין חלוט בעבירות לפי חוק עובדים זרים, אזי ההרשעה לא היתה בשלוש ב .3

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.

באם המציע הורשע בפסק דין חלוט בעבירות לפי חוק שכר מינימום, אזי ההרשעה לא היתה בשלוש  .4

 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.

 ותוכן תצהירי זה אמת. זה שמי, זו חתימתי .5

          ____________ 

 חתימת המצהיר          

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד _______________, במשרדי שברחוב 

______________, מר/גב' ______________, זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה 

כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה  ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 

          _________________ 

 ,עו"ד            
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 אישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות של עסקי המציע (2מסמך ב)

 

 יבנהעיריית 

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה

 לכבוד

 יבנה עיריית 

 50דואני רחוב 

 יבנה

 

 א.ג.נ.

 

 אישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות של עסקי המציע

 

 

. אני הח"מ _______________ )רו"ח( מאשר בזאת את הנתונים הבאים לגבי _____________ ח.פ

לביצוע עבודות תשתית בתקשורת  31/2021ת.ז. _________________ שהינו המציע במכרז פומבי  /

 "(.המציע)להלן: "יבנה המחשוב במוסדות העיר 

 

 

ביצוע עבודות תשתית בתקשורת מעסקיו בתחום הינו בעל מחזור כספי הצהיר בפנינו כי המציע 

 כדלקמן: (,2018-2020)בין השנים  שלוש שניםבמהלך  ,המחשוב

 

 .לא כולל מע"מ, ₪בסך  ______________  2018סה"כ מחזור כספי לשנת 

 .לא כולל מע"מ, ₪בסך  ______________  2019סה"כ מחזור כספי לשנת 

 לא כולל מע"מ.₪, בסך  ______________  2020סה"כ מחזור כספי לשנת 

 

 לחילופין ניתן לציין: 

 

בתחום עבודות תשתית בתקשורת מחשוב, עולה על מיליון  2018-2020המחזור הכספי המצטבר לשנים 

 .₪ 

 

"( וכרואי המציעלבקשת __________________ מס' ח.פ. / ת.ז. __________________ )להלן : "

____________  -___ ו___בשנים _____ ביצוע עבודותהחשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר 

חריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס כמדווח לעיל. ההצהרה הינה בא

 על ביקורתנו.
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ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

בסכומים ובמידה שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו מטעה מהותית. אנו

 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את היקף 

 ._________ -ו __________ -שנתן המציע והמחזור הכספי בשנים ________ והעבודות 

 

לציין כי סקרתי את הנתונים  הריני 2020באשר לנתוני שנת  2020במידה ואין דו"חות מבוקרים לשנת 

הכלולים באישור, לרבות עיון בדיווחים שנשלחו לשלטונות המע"מ ודיווחים אחרים רלוונטיים. 

סקירתי נערכה בהתאם לנהלים, שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. הנהלים כללו בין השאר: 

ירורים עם האחראים לעניינים קריאת דיווחים לרשויות חיצוניות ולהנהלה ובדיקתם וכן עריכת ב

הכספיים והחשבונאיים. מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי 

 תקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווה דעה על הנתונים.

בביצוע סקירתי לא בא לידיעתי דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בנתונים הכלולים 

 .2020שר לנתוני באישור בא

 

 בכבוד רב,

 

 

__________   __________   ___________________ 

 חתימה וחותמת רוה"ח      שם רו"ח       תאריך   
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תצהיר פירוט ניסיונו של המציע בביצוע עבודות תשתית  תקשורת במערכות מחשוב  (3מסמך ב)
 במוסדות ציבור

 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021י מס' מכרז פומב

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה

 

 

 בביצוע עבודות תשתית  תקשורת במערכות מחשוב במוסדות ציבור  תצהיר פירוט ניסיונו של המציע

 

 

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 וי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפ

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ.  .1

לביצוע עבודות תשתית תקשורת  31/2021________________ שהינו המציע * במכרז פומבי מס' 

 "(. המציען: ")להליבנה מוסדות ציבור בעיר במערך המחשוב ב

 )*מחק את המיותר(. 

בין השנים , שנים לפחות ___________בעל ניסיון מוכח של  הינו מציעהמצהיר כי  הנני .2

, , בביצוע עבודות תשתית בתחום התקשורת במחשוב במוסדות ציבור ____________________

   .לתנאים הכלליים של המכרז )מסמך א'( 3.5 בתנאי הסף הנקוב בסעיףכנדרש 

 

 העבודות בוצעו עבור הגופים שלהלן: .3

 

3.1. ;_________________________________ 

3.2. ;_________________________________ 

3.3. ;_________________________________ 

3.4. ;_________________________________ 

3.5. ;_________________________________ 

3.6. ;_________________________________ 

 

 יר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים. אני מצה .4

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .5
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          ____________ 

 חתימת המציע          

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד _______________, במשרדי שברחוב 

__________, שזיהה עצמו על ידי ת.ז. שמספרה ____________ ______________, מר ____

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את 

 נכונות הצהרתו זו וחתם עליה בפני.

 

 

          _________________ 

 ,עו"ד            
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 ל המציע בביצוע פרוייקטיםתצהיר פירוט ניסיונו ש (4מסמך ב)
 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה

 

 בביצוע פרוייקטיםתצהיר פירוט ניסיונו של המציע 

 

את האמת וכי אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ. ________________  .1

בעיר ציבור  לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות 31/2021שהינו המציע * במכרז פומבי מס' 

 "(. המציע)להלן: "יבנה 

 )*מחק את המיותר(.

 

 500לפחות פרויקטים בארץ הכוללים פריסה של  3, לפחות 2018-2020הריני מצהיר כי המציע ביצע בין השנים  .2

אלף  ____________₪ ) _________לפחות כנ"ל הינו . היקף כל פרויקט םא מה"בכ נקודות תקשורת

לתנאים הכלליים של  3.6מ, כנדרש בתנאי הסף הנקוב בסעיף שקלים חדשים(, לכל פרויקט, לא כולל מע"

 המכרז )מסמך א'(. 

 

 ם:הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה שלהלן לגבי ניסיון המציע נכונים ומדויקי .3
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תק' ההתקשרות  שם הגוף

)מחודש___ 

שנת___ עד 

חודש___ שנת 

)___ 

סוג התשתית / 

המערכת 

בוצע/שהותקנה

 ה

היקף 

משתמשים 

מחוברים 

 למערכת

היקף הנקודות 

שחוברו למערכת 

 בסה"כ

קווי תקשורת שהותקנו 

בפרויקט )תיאור קצר של 

סוגי קווים, ספק 

 תקשורת(

היקף כספי של 

 הפרויקט

שם איש הקשר + טלפון 

 נייד

 שם:        1

 טל':

 

 שם:        2

 טל':

 

 שם:        3

 טל':

 

 שם:        4

 טל':

 

 שם:        5

 טל':

 

 נוספים במידת הצורך. פרויקטים* ניתן לצלם את הנספח ולהשלים 
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  (.5( או בנוסח אחר הכולל את כל הנתונים הנדרשים במסמך ב)5המפורטים בטבלה לעיל בנוסח מסמך ב) הגופים* יש לצרף המלצות בכתב מאת 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

      

             ______________ 

 חתימת המציע                

 אישור

על ידי ת.ז.  הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד _______________, במשרדי שברחוב ______________, מר ______________, שזיהה עצמו

כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו זו וחתם עליה שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת שאם לא 

 בפני.

 

          _________________ 

,עו"ד          



 אישור על ביצוע פרויקטים והמלצה (5מסמך ב)
 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 יר יבנהלביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות הע

 לכבוד

 יבנהעיריית 

 

 והמלצה פרויקטיםאישור על ביצוע הנדון: 

 

 "(הקבלןאני החתום מטה, מאשר בזה כי _______________________________________ )להלן: "

 שכתובתו: ___________________________________________________________________

  ___ )שם הגוף(______________________________________ביצע / מבצע עבור: ____________

 פרויקטים כדלקמן:

תאריך תחילה   מספר נקודות תשתית מיקום הפרויקט

ותאריך סיום )חודש 

 ושנה(

    

    

    

    

    

 

 

 )* מחק את המיותר( את העבודות לשביעות רצוננו. / לא ביצע* הריני לאשר כי הנ"ל ביצע

 :יץפרטי הממל

 

 

____________ ______________ ________________    __________________ 

 תפקיד הממליץ      שם הרשות / הגוף   מס' טלפון       שם ושם משפחה

 

 

____________  ______________ 

 תאריך     חתימה
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 פירוט בדבר עובדים מקצועיים (6מסמך ב)
 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021פומבי מס'  מכרז

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה

 

 בדבר עובדים מקצועיים פירוט 

 

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 דלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כ

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ.  .1

לביצוע עבודות תשתית בתקשורת  31/2021________________ שהינו המציע * במכרז פומבי מס' 

 "(. המציע)להלן: "יבנה מוסדות ציבור בעיר מערכת המחשוב  ב

 )*מחק את המיותר(.

 .המהווים מנהלי פרוייקטעובדים מקצועיים* קבועים,  2עסיק מינימום הנני מצהיר כי המציע מ .2

 

 שנים לפחות בתחום התקשורת ומתח נמוך. 3בעל ותק של  –עובד מקצועי * 

 .בעל רקע, ידע והיכרות עם כלל המערכות המפורטות במכרז זה    

מחזיק באישור עבודה בגובה, בתוקף במועד למציע עובד או נותן שירות ההריני להצהיר כי כן 

 הגשת ההצעות למכרז.

 

 ט העובדים המקצועיים שיועמדו על ידי לצורך ביצוע העבודות ויעסקו בהן מטעמי:פירו .3

 

אישור עבודה בגובה  ניסיון מקצועי תפקיד אצל המציע שם העובד מס'

  )לציין קיים / לא קיים(

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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אישור עבודה בגובה  ניסיון מקצועי תפקיד אצל המציע שם העובד מס'

  )לציין קיים / לא קיים(

9.     

10.     

 

י לאימות הנתונים יסכים כי העירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפנות ללקוחותידוע לי ואני מ

 נדרש צירוף העתק מאישור עבודה לגובה בתוקף למועד הגשת ההצעות למכרז.  ולקבלת פרטים נוספים.

    

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

          ____________ 

 חתימת המציע          

 אישור

ני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד _______________, במשרדי שברחוב הנ

______________, מר ______________, שזיהה עצמו על ידי ת.ז. שמספרה ____________ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את 

 ו זו וחתם עליה בפני.נכונות הצהרת

          _________________ 

 ,עו"ד            



 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה (7מסמך ב)
 

 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנה

 

 ובד ו/או חבר מועצת העירייהקרבה לע העדר הצהרה בדבר

 

אני הח"מ _____________, ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 

___________ הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם __________________ ח.פ.  .1

 לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערך המחשוב במוסדות 31/2021שהינו המציע * במכרז פומבי מס' 

 "(. המציע)להלן: "יבנה עיר ה

 )*מחק את המיותר(.

 

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

 הקובע כדלקמן:  א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 122סעיף  .א

"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 להסכם או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –העירייה: לעניין זה, "קרוב" 

 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .ב

 הקובע: 

 –"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה"  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 ()ב(". 5)1 –ו  –()ב( 1) 1וב" בסעיף ו"קר

 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .ג

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן  

 מענה".זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת ל –

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. .א

אין חבר מועצה, קרובו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  .ב

 ו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי א

 זוג שותף או סוכן העובד ברשות.  –אין לי בן  .ג
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זוג, שותף או סוכן העובד –למציע שהינו תאגיד: אין למי ממנהלי התאגיד או בעלי התפקידים בו, בן 

 בעירייה.

 

מור לעיל, או ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כא .4

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

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

 

 

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

 

                      _____________________ 

 המצהיר                                                                                                   

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר __________(, מאשר כי ביום ______________ הופיע/ה 

את האמת בפני מר/גב' _____________ ת.ז. _______________לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

         _____________________ 

עו"ד           



 תצהיר בדבר היעדר הרשעה (8מסמך ב)
 

 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 ביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר יבנהל

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה

 

 לכבוד 

  יבנה עיריית  

     

אני הח"מ ______________, בעל ת.ז מס' __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 קמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדל

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. __________  .1

לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות ציבור  31/2021שהינו המציע* במכרז פומבי מס' 

 "(. המציע)להלן: "יבנה  בעיר

 )*מחק את המיותר(.

 

 בתצהיר זה: .2

 חתומה על ההצעה למכרז.הישות המשפטית ה -" המציע" 

 .1968-כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה" 

 .1999-כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט –" נושא משרה" ו"בעל עניין", "מהותי בעל מניות" 

 

ובמקרה בו המציע הינו תאגיד גם בעלי השליטה בו, בעלי המניות  –הנני מצהיר בזאת כי אנוכי  .3

מנכ"ל ומנהל הכספים, לא הורשעתי/הורשענו  –יין ונושאי המשרה בתאגיד המהותיים, בעלי הענ

 בעבירה הנוגעת לעיסוקו של המציע ו/או בעבירות מסוג מרמה, הפרת אמונים, שוחד וכיו"ב.

 

, חקירה פלילית וכי לא תלוי 3הנני מצהיר כי לא מתנהלת כנגד המציע או כנגד מי מהמנויים בסעיף  .4

כתב אישום בחשד לביצוע עבירה הנוגעת לעיסוקו של המציע ו/או לעבירות מסוג  ועומד כנגדי / כנגדנו

 מרמה, הפרת אמונים, שוחד וכיו"ב.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

                         __________________ 

 המצהיר                                     
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 אישור

_____ מאשר/ת בזאת כי ביום ______ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, עו"ד ___

_____________, מר/גב' ________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ 

]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ________ במציע והמוסמך/כת לעשות 

שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

       _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                               
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז (9מסמך ב)
 

 עיריית יבנה

 מחלקת המחשוב 

 31/2021מכרז פומבי מס' 

 יבנה לביצוע עבודות תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות העיר

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

 

 לכבוד 

  יבנה עיריית  

 

ז מס' __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ ______________, בעל ת.

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הנני המציע / הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _________________ ח.פ. __________  .1

ת תשתית בתקשורת המחשוב במוסדות לביצוע עבודו 31/2021שהינו המציע* במכרז פומבי מס' 

 "(. המציע)להלן: "יבנה בעיר ציבור 

 )*מחק את המיותר(.

 

ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, -אחוז ההנחה המופיע בהצעת המציע למכרז הוחלט על .2

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 

ר מציע הצעה למכרז או תאגיד אשר יש לו פוטנציאל אחוז ההנחה כנ"ל לא הוצג בפני כל גורם אש .3

 להציע הצעה למכרז.

 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .4

 

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע  .5

 למכרז.

 

 הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש  .6

 

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה  .7

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 

נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את  –המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .8

 התשובה הנכונה(.

 יש לפרט:אם לא נכון, 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

 

                         __________________ 

 המצהיר                                     

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ________ מאשר/ת בזאת כי ביום ______ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

_____________, מר/גב' ________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' ________ 

____ במציע והמוסמך/כת ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ____

לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה 

 עליו בפני.

 

       _____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                                                                 
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 מסמך ג' הסכם
 

 

 הסכם 

 

 2021ביום _____ לחודש _____ שנה יבנה שנערך ונחתם ב

 

 

 

 יבנהעיריית  בין :

 , יבנה 50דואני מרח' 

 ;מצד אחד      "(העירייה" :)להלן

 

 

 

     ח.פ.          לבין:

 

   מיקוד      ישוב     מרחוב 

 

 ___  פקס: _______________  אימייל: _______________ טלפון: ___________ 

 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו: 

 

     שם :  .2     שם :  .1 

 

     ת.ז.       ת.ז.   

    

 ;מצד שני      "(הקבלן" :)להלן

 

 

 

לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערך  31/2021מס'  ומביפמכרז  ערכהוהעירייה  :הואיל

 המחשוב במוסדות הציבור בעיר יבנה. 

 

לחוזה  1נספח והקבלן לאחר עיון ובחינה זהירים בהסכם ונספחיו, לרבות המפרט הטכני  :והואיל

 הכללי לביצוע עבודות תשתית במערך המחשוב במוסדות הציבור בעיר יבנה  והמחירון

 לעירייה הצעה למכרז והצעתו נבחרה ונתקבלה ע"י העירייה; , הגישלחוזה 2 נספח 
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והקבלן הצהיר כי הינו בעל המומחיות, היכולת, הידע והאישורים הנדרשים לביצוע  :והואיל

העבודות נשוא ההסכם וכי עומד לרשותו צוות עובדים מיומן ומוכשר לצורך קיום 

 התחייבויותיו נשוא ההסכם;

 

 נת להתקשר עם הקבלן בהסכם על יסוד הצעתו למכרז;והעירייה מעוניי :והואיל

 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; :והואיל

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 

 המבוא .1

  

המבוא להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד  .1.1

 ההסכם:עם 

 

לביצוע עבודות תשתית במערך התקשורת במחשוב מוסדות ציבור בעיר מפרט טכני  – 1נספח 

 יבנה. 

לעבודות הקמת מערך תקשורת פסיבית ואקטיבית למוסדות ציבור  מקסימלי מחירון – 2נספח 

 .)לפני הנחה(יבנה בעיר 

 .למכרזהצעת הקבלן  – 3נספח 

  .ביצוע נוסח כתב ערבות – 4נספח 

 אישור על ביטוחי הקבלן. – 5פח נס

   

מוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות שבגוף ההסכם לבין תוכן  .1.2

לעיל, יובא העניין להכרעת המנהל והחלטתו  1.1בסעיף הנספחים המצורפים להסכם כמפורט 

 תהיה סופית ומחייבת.

 

 

 הגדרות .2

 

 ות המוגדרת לצידם:בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמע

 

 . יבנהעיריית  "העירייה"

ו/או מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין  המחשוב בעיריית יבנהמנהל  "המנהל"

 הסכם זה.
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מי שימונה ע"י העירייה לבדיקת פעולות הקבלן במסגרת חוזה זה  "המפקח"

ע"י הקבלן  והעבודות שבוצעולרבות ביצוע בדיקת איכות הרכיבים 

 ישות ולתצורה שאושרו ע"י העירייה.והתאמתם לדר

שיסופק לביצוע העבודות לרבות כל הציודים שיירשמו חלקים /ציוד  "הציוד"

בכתב הכמויות שיסופקו ע"י הקבלן לאתרי העירייה, לרבות כל מוצר 

נלווה או נוסף שייכלל בפתרון שיבצע הקבלן במסגרת הפרויקט בין 

כמויות בדרישה זו, אם ייכלל ברשימת הציוד המפורטת בכתב ה

 נספח) ובכתב הכמויות (1נספח ) כאמור במפרטהאחריות והתחזוקה 

, בין אם לאו, וכן שינויים, עדכונים, שדרוגים וגרסאות חדשות (2

למוצרי התוכנה והחומרה, כמו גם כל מוצר נוסף שהצדדים יסכימו 

 עליו בכתב כנכלל בהתקשרות ביניהם.

אתר "

 "הלקוח/מזמין

 .ים ברשות העירייהכל מבנה ו/או שטח ו/או מתחם המצוי

יבנה בעיר ביצוע של עבודות תשתית במערך המחשוב במוסדות ציבור  "הפרויקט"

לרבות כל פתרון כולל לצרכיה למתן יבנה המצויים בבעלות עיריית 

במשך תקופת האביזרים/ ואו החלקים הנדרשים לביצוע הפרוייקט 

 ההסכם והכל לאמור בהסכם זה על נספחיו.

הכספית לה זכאי הקבלן מכח ההסכם בעבור ביצוע  התמורה "התמורה"

 העבודות, כמפורט בהצעת הקבלן כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים.

מדד המחירים הכללי לצרכן, כפי שמפורסם ע"י הלשכה המרכזית  "מדד"

 במועד החתימה על ההסכם. לסטטיסטיקה

  

  

המהווים חלק  1הסכם זה לרבות נספחיו המפורטים לעיל בסעיף  "ההסכם"

 בלתי נפרד ממנו.

 

 

 תקופת ההסכם  .3

 

חודשים, שתחילתה ביום __________ וסיומה ביום  12 -תקופת ההסכם הינה ל .3.1

  "(.תקופת ההסכם__________ )להלן: "
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העירייה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בשתי  .3.2

, לאחר תום תקופת "(תקופת ההארכה)להלן: " תחודשים כל אח 12תקופות נוספות של עד 

יחתם על ידי מורשי תהסכם שתוספת ללעיל, וזאת באמצעות  3.1בסעיף ההסכם הנקובה 

 החתימה של הצדדים.

 

בתקופות ההארכה ימשיכו ויחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים ולפי 

בו מופיעות צמד המילים "תקופת ההסכם" העניין. ולפיכך בכל מקום במסמכי המכרז והחוזה 

 הארכה".ההכוונה היא גם ל"תקופות 

 

מתן שירותי אחזקה במהלך  כדי לגרוע מחובתו של הקבלן ל 3.2 -ו 3.1בסעיפים אין באמור  .3.3

 תקופת האחריות.

 

 

 מהות ההתקשרות .4

 

ת במהלך תקופת ההתקשרות הקבלן יבצע עבור העירייה עפ"י הזמנות עבודה שתוציא לו מע .4.1

 ציבורתשתית תקשורת מערך המחשוב במוסדות לעת, עבודות התקנה, אחזקה ושירות של 

 ומחירון ותנאיוה 1נספח והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט הטכני  בעיר יבנה 

  להסכם. 2נספח 

 

כל העבודות יבוצעו ברמה נאותה ובאורח מקצועי מעולה ונכון, לשביעות רצונו של המנהל, תוך  .4.2

 ומפגע בטיחותי העלולים להיגרם עקב ביצוען. ניטרול כל מטרד, סכנה

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו מומחה ובעל ניסיון בביצוע העבודה על כל מרכיביה מהסוג נשוא 

הסכם זה וכי יבצע את העבודה בקפדנות, במיומנות ובנאמנות. כמו כן, לא יעסיק הקבלן 

  .ית גבוההבביצוע העבודה אלא עובדים מקצועיים בלבד, בעלי רמה מקצוע

 

 

 אום מערכותית .5

 

הקבלן מתחייב לפעול לתיאום מערכות כולל, כך שכל פעילות באתר תתבצע בתיאום מלא עם  .5.1

 גורמי העירייה, מתכנני המבנה והקבלנים האחרים הפועלים באתר. 

 

הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות שיקבעו ע"י העירייה או המפקח מטעמה בכל הנוגע  .5.2

 נשוא ההסכם.לביצוע העבודות 

 

הקבלן ימנה נציג מטעמו, אשר מינויו יהא טעון אישור מראש ובכתב מאת המנהל והמפקח,  .5.3

ואשר יטפל בכל דרישות העירייה לרבות, הזמנות, תיקונים, טיפולים, התחשבנויות וכל פעולה 

 המצריכה קשר אישי בין הקבלן לעירייה.
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מאחריותו של הקבלן מכוח ההסכם ו/או מובהר כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לגרוע 

 כל דין ו/או נוהג.

 

 

 תכנון מקדים .6

 

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את המפרט הטכני, דרישות העירייה ואת  .6.1

וכי הביא בחשבון את כל תנאי העבודה  המצורפים כנספחים להסכם, המחירון וכתב הכמויות

 חתימתו על חוזה זה. ופרטיה בטרם הגשת הצעתו למכרז ובטרם

 

הקבלן מתחייב לבדוק את התאמת דרישות העירייה למציאות באתרי העירייה ולהתריע בפני   .6.2

 המפקח על כל אי התאמה, לשם קבלת הנחיות לביצוע.

 

הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות אלא לאחר קבלת אישור בכתב מאת המנהל והמפקח לצורך  .6.3

 העניין.

 

 

 ציגיואום עם מנהל האתר ונית .7

 

כאשר העבודה כוללת תוספת ו/או שינויים בתחום מתקן קיים ופעיל, הקבלן יתאם את ביצוע 

 אום ושיתוף פעולה מלא עמם. יהעבודה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ויבצע את העבודה תוך ת

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יקפיד במיוחד על מניעת הפסקות חשמל, השבתת טלפוניה 

 ב.ומחשו

 הקבלן ינקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. 

הקבלן ישא בכל האחריות במקרה של תביעות פיצויים נגדו, נגד העירייה או כל אדם אחר ויחויב 

בתשלום עבור נזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו, שליחו בא כוחו או קבלן משנה שלו. 

זו מתייחסת גם לשמירה והגנה על עבודות גמורות כגון: רצפות, מדרגות, ציפויים, נגרות  אחריות

 צנרת, מכשירים, ציוד וכו'. כל הנ"ל הם על חשבונו וללא תשלום נפרד או נוסף כל שהוא. 

 

 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים .8

 

חשבונו כל נזק העלול  הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר ויתקן על

לרבות התחברות למבנים ו/או מתקנים עיליים ו/או תת  ,להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

קרקעיים. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן )לרבות צינורות מים, ביוב, 

 טיפול.קווי חשמל וכד'( יודיע על כך הקבלן מיד למפקח לצורך קבלת הנחיות להמשך ה

הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את העירייה מכל אחריות לנזק שיגרם למבנים, מערכות ומתקנים 

כאמור ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן 
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העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. פסיקת המפקח לגבי ההוצאות ו/או הפיצויים שיחויב 

 בגין הנזקים שייגרמו, הנה סופית. הקבלן

 

 

 לוח זמנים לביצוע .9

  

הקבלן יבצע את העבודות נשוא החוזה בהתאם ללוח הזמנים שקבע המנהל במסגרת הזמנת 

 העבודה.

שעות ממועד מסירת הזמנת העבודה או אף  72הקבלן יתחיל בביצוע עבודות עד ולא יאוחר מתום 

ע"י המנהל והמפקח כאמור   s.o.w -א לפני אישור הלפני כן כפי שיקבע המנהל, ובכל מקרה ל

  בהסכם.

 

הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות העירייה ולהעמיד לביצוע העבודות מספר צוותים ועובדים בהתאם 

ללוח הזמנים שקבעה העירייה כאמור. העירייה זכאית לדרוש מהקבלן לתגבר את הצוותים או כל 

 אמצעי ביצוע אחר. 

 

 זמנים הינה בגדר הפרה יסודית של הסכם זה.אי עמידה בלוח ה

 

 הארכה וחריגה מלוח זמנים .10

 

ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודות כולן או חלקן עפ"י לוח זמנים הנקוב בצו התחלת  .10.1

העבודה, יבקש מן המנהל והמפקח ארכה לביצוען. הבקשה תוגש בכתב ויפורטו בה הסיבות 

 בעטיין מבקש הקבלן ארכה. 

 

טו המנהל והמפקח, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת וכי הקבלן החלי .10.2

אינו יכול למנוע את העיכוב או האיחור הנ"ל, רשאים המנהל והמפקח לתת לקבלן ארכה 

 להשלמת ביצוע העבודות. החלטתם של המנהל והמפקח תהא סופית ותחייב את הצדדים. 

 

יקפו הכספי של ההסכם, טעון הדבר אישור בכתב במידה ומתן הארכה עלול להגדיל את ה

 העירייה בנוסף לאישורם של המנהל והמפקח.  יתמאת גזבר

 

החליט המנהל או המפקח כי קצב העבודה איטי מכדי להבטיח את השלמת העבודות עפ"י  .10.3

לוח זמנים הנקוב בצו התחלת עבודה, או תוך תקופת הארכה שניתנה להשלמתן, יודיעו על 

או המפקח לקבלן בכתב. הקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את /כך המנהל ו

 השלמת העבודה בזמן או תוך הארכה שניתנה. 

 

היו המנהל ו/או המפקח בדעה כי האמצעים בהם נקט הקבלן אינם מספיקים כדי להבטיח  .10.4

תב על יורו לקבלן בכ -את השלמת העבודות בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 
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האמצעים בהם עליו לנקוט. הקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים עליהם יורו המנהל ו/או 

 המפקח. 

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי נקיטת אמצעים כאמור לעיל, לא תזכה את הקבלן בכל  .10.5

 תוספת לתמורה הנקובה בהסכם זה.

 

ייה, להשלים את לא נקט הקבלן באמצעים כפי שהורו המנהל ו/או המפקח, רשאית העיר .10.6

העבודות, כולן או מקצתן בעצמה או באמצעות קבלן אחר ולנכות את מלוא סכומי עלות ביצוע 

העבודות מסכומים המגיעים לקבלן מן העירייה עפ"י כל דין או הסכם ו/או לגבות ממנו 

 תשלומים אלה ישירות.  

 

ל פריטי הציוד מבלי לגרוע מהאמור בדרישת הסעיף, רשאית העירייה לעשות שימוש בכ

 שנמצאים באתר העבודה ולקבלן לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות שהן בגין שימוש כאמור. 

 

 

 דחיית ביצוע .11

 

על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המנהל ו/או המפקח לדרוש מן הקבלן בכתב לדחות 

תקופת )להלן: " את ביצוע העבודה כולה או חלק ממנה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

 העירייה.   יתחודשים טעונה גם את אישור גזבר 3"(. הודעה על דחייה לתקופה העולה על הדחייה

קיבל הקבלן דרישה כאמור מאת המנהל או המפקח, ידחה את ביצוע העבודה או את חלקה כמפורט 

 בדרישה.  

 בתום תקופת הדחייה ימשיך הקבלן בביצוע העבודה.  

 ימים מיום סיום תקופת הדחייה.  15לשוב להמשך ביצוע העבודה תוך הקבלן יהא מחויב 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה כנגד העירייה בגין נזקים שיגרמו 

 לו כתוצאה מדחייה כלשהי. 

 

 

 חומרים, אספקת הציוד וטיבו .12

 

 לבד. ב חדשיםהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים ומוצרים  .12.1

המוצרים בהם ישתמש כולל תיאור טכני מפורט ויקבל כלל הקבלן יפרט בפני העירייה את 

 אישור המפקח לכל מרכיב של המערכת לפני ההתקנה.

 

ציוד שלא יאושר כאמור, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו. אישור המפקח כאמור לעיל אינו  .12.2

יב החומרים המסופקים גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לט

 .(1נספח )ולעמידתם בדרישות המפרט הטכני 
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הקבלן יספק, על חשבונו, את כל הציוד הדרוש לביצוע היעיל של ההסכם, המתאים לדרישות  .12.3

 ותוכניות שימסרו לו.  (2נספח )המפרט הטכני, המחירון 

 

עולה ויסופקו כל פריטי הציוד בהם ישתמש הקבלן לצורך חוזה זה יהיו חדשים, מאיכות מ .12.4

 לעירייה במצב תקין וללא כל פגם וליקוי.

 

פריטי הציוד יתאימו מכל הבחינות הרלוונטיות לתקן הישראלי כפי שנקבע ע"י מכון התקנים  .12.5

 הישראלי, ו/או לכל תקן אחר המתבקש ונדרש לעניין פריטי ציוד אלה.

 

ם שיסופק על ידו, וזאת הקבלן יחליף לאלתר, על חשבונו, כל פריט ציוד פגום ו/או לא מתאי .12.6

עפ"י דרישת המנהל ו/או המפקח. לחילופין ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יתקן הקבלן על פי 

 דרישת המנהל ו/או המפקח כל פגם וליקוי שיתגלה בפריטי הציוד. 

 

 

 שימוש בציוד  .13

 

רו הקבלן לא יעשה שימוש בפריטי ציוד שסופקו על ידו, אלא לאחר שפריטי הציוד נבדקו ואוש .13.1

 לשימוש ע"י המנהל ו/או המפקח. 

 

לא אישרו המנהל ו/או המפקח שימוש בפריטי ציוד מסוימים במסגרת העבודות או הורו  .13.2

לקבלן שלא לעשות שימוש בפריטי ציוד מסוימים, יסלק הקבלן את פריטי הציוד הנ"ל מאתר 

 העבודה, ככל שיידרש ובמועד שנקבע לכך בדרישה. 

 

מובהר, כי הקבלן לא יהא רשאי להוציא פריטי ציוד שסופקו על  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .13.3

 ידו, כולם או חלקם, מאתר העבודה, אלא באישור בכתב מאת המפקח. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת, כי המנהל והמפקח רשאים להורות לקבלן לעשות  .13.4

ציוד " :או חלקו )להלן שימוש, במסגרת ביצוע העבודות, בציוד אשר יסופק ע"י העירייה, כולו

 "(. העירייה

 

עשה הקבלן שימוש בציוד העירייה, תנכה העירייה את שוויו מהתמורה לה זכאי הקבלן מכח  .13.5

להסכם זה, והקבלן  3הסכם זה, בהתאם לתעריפים הנקובים בהצעתו למכרז המצ"ב כנספח 

 יבצע עבודות התקנה והגדרה ביחס לציוד זה. 

 

ירייה לתקינות פעולת ציוד העירייה החל ממועד ביצוע ההתקנה הקבלן יהיה אחראי כלפי הע .13.6

לרבות בתקופת התחזוקה השוטפת של  ,ועד לסיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה

 הפרויקט והכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו לרבות המפרט והמחירון. 

 

 הבאות: במקרה של אספקת הציוד ע"י העירייה כאמור לעיל, תחולנה ההוראות .13.7
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אין באספקת ציוד על ידי העירייה כדי לגרוע מאחריות הקבלן ביחס לטיב השירות שהוא  .13.7.1

 מחויב לו מכוח הסכם זה ו/או כל דין. 

 

 הקבלן יעשה שימוש בציוד העירייה אך ורק לביצוע עבודות נשוא הסכם זה.  .13.7.2

 

אם קיבל הקבלן לא יחליף את ציוד העירייה, כולו או מקצתו, בכל ציוד אחר, אלא  .13.7.3

 אישור לכך מראש בכתב מאת המנהל. 

 

הקבלן לא יוציא מאתר העבודה את ציוד העירייה, כולו או מקצתו, אלא אם קיבל אישור  .13.7.4

 כך מראש בכתב מאת המנהל. 

 

בתום תקופת ההסכם או במהלכה יחזיר הקבלן לעירייה את ציוד העירייה שלא נעשה  .13.7.5

כאמור, ככל שיהיו, וזאת בהתאם לדרישת בו שימוש במסגרת העבודות, וכן שיירי ציוד 

 המנהל ו/או המפקח. 

 

לא החזיר הקבלן את ציוד העירייה או שיירי ציוד כאמור, ישלם הקבלן לעירייה את  .13.7.6

שווים של אלה בכפוף לסכום שייקבע ע"י המנהל ו/או המפקח על בסיס מחירי השוק של 

לעיל או במועד הדרישה, לפי  13.4הציוד או שיירי הציוד ביום מתן אישור כאמור בסעיף 

 העניין. 

 

 

 אחריות ושירותי אחזקה .14

 

לכל המערכות נשוא  (1נספח )הקבלן יספק לעירייה אחריות כוללת לביצוע דרישות המפרט הטכני 

הסכם זה ובתוך כך רכיבים, כיוונים, תיקון תקלות, וכל שיידרש לפעילות מלאה ותקינה של כל 

חודש מתום ביצוע  24ה אחריות מלאה לעבודות שביצע לתקופה של הקבלן יעניק לעיריי המערכות.

 כל עבודה. 

 

 

 עבודה בבניין מאויש .15

 

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי יידרש בעת ביצוע עבודה בבניין מאויש, לבצע עבודות בשעות 

מעבר לשעות העבודה הרגילות או בימי מנוחה. במקרה כזה הקבלן לא יהיה זכאי  ,קרי ,חריגות

 לתשלום נוסף בגין העבודות הנ"ל.

 

 

 תיעוד המערכת .16
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עותקים  4-" על כל חלקיה, בAs-Madeהקבלן יספק לעירייה תיק תיעוד מלא לכל מערכת "

 מודפסים ובמדיה מגנטית )בפורמטים מוכרים של מסמכים הניתנים לעדכון(.

 

 

 מבחני קבלה  .17

 

נחוצים לצורך בחינה ובדיקת הקבלן יעמיד לרשות המפקח עפ"י דרישתו את כל האמצעים ה .17.1

העבודות שבוצעו. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או 

והקבלן יהיה חייב לבצע את  ,אביזרים אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות, להוראות או למפרט

 הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.

 

 י ובהסכם זה ולרבות:מבחני הקבלה יכללו כמפורט במפרט הטכנ .17.2

 

בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע בהסכם  –בדיקה ויזואלית  .17.2.1

 ובמפרט הטכני, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה. 

חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, ארונות  –בדיקה מכאנית  .17.2.2

 והארקות, והציוד הפסיבי והאקטיבי.

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות. –דיקת כמויות ב .17.2.3

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל. .17.2.4

 בדיקת אמינות המערכת. .17.2.5

 התאמת המערכת לדרישות העירייה. .17.2.6

בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח הטמעה מלאה  .17.2.7

 ושקיפות.

 

 

 פינוי פסולת מאתר העבודה .18

  

הקבלן יסלק על חשבונו בסוף כל יום עבודה את עודפי החומרים והפסולת מאתר העבודה  .18.1

 לאתר פסולת מאושר שעליו תורה העירייה. 

 

עם תום ביצוע העבודות ינקה הקבלן את אתר העבודה, יסלק ממנו עודפי חומרים ופסולת  .18.2

אוי לשימושה של תוך פרק זמן שנקבע ע"י המנהל ו/או המפקח, באופן שהאתר יוותר נקי ור

 העירייה. 

 

לעיל, תוך המועד שנקבע, תהא העירייה רשאית לבצע  18.2סעיף לא מילא הקבלן את הוראות  .18.3

את עבודות פינוי הפסולת כאמור בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה ולנכות את מלוא 

לגבות סכומי עלויות הפינוי מכל סכום המגיע לקבלן מן העירייה עפ"י כל דין או הסכם ו/או 

 ממנו תשלומים אלה ישירות.
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 ווחיכפיפות וד .19

 

הקבלן יהא כפוף להוראות והנחיות המנהל ו/או המפקח ויפעל על פי כל הוראה והנחיה  .19.1

 שתינתן על ידם בקשר עם הסכם זה.

 

הקבלן ידווח למנהל ו/או למפקח באופן שוטף על התקדמות ביצוע העבודות, וכן ידווח על כל  .19.2

 בהקשר זה וכן על כל נושא הקשור לביצועו של ההסכם.בעיה ו/או התפתחות 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ימסור הקבלן למנהל ו/או למפקח תשובות והסברים ביחס  .19.3

 לכל פניה של המנהל ו/או המפקח אליו בעניין העבודות נשוא ההסכם.

 

למפקח מייד. עם סיום ההתקנה וכל העבודות הכרוכות בכך, יודיע על כך הקבלן למנהל ו .19.4

המנהל והמפקח יבדקו את אופן ביצוע העבודה ויפרטו בפני הקבלן בכתב ברשימה שתיחתם 

על ידם ועל ידי הקבלן, את הליקויים והפגמים שמצאו בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים 

 שהם מבקשים לשלב בעבודה.

 

 

 ביצוע שינויים .20

 

פקודת " :צע כל שינוי בעבודות לפי דרישה בכתב מאת המנהל או המפקח )להלןהקבלן יב .20.1

מפקח להכין פקודת למנהל או התאפשר ל"(. אלא שמוסכם בזאת, כי היה ולא השינויים

שינויים עקב צורך מיידי בשינוי כאמור, יורו המנהל או המפקח בעל פה על ביצוע השינויים, 

 ינויים. ודין הוראה בעל פה כדין פקודת הש

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, כל הוראה שניתנה בעל פה, טעונה אישור בכתב על ידי המנהל 

 נתנה.   יימים מיום ה 7והמפקח בתוך 

 

, (2נספח )ו/או כתב הכמויות  (1נספח )בעבור ביצוע שינוי התואם את הקבוע במפרט הטכני  .20.2

נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו עפ"י ואינו חורג מהם, לא יהא הקבלן זכאי לקבלת כל סכום 

 ההסכם.

 

, שיתבקש (2נספח )ו/או כתב הכמויות  (1נספח )בעבור שינוי החורג מהקבוע במפרט הטכני  .20.3

ע"י העירייה, יהא הקבלן זכאי לתוספת תמורה ששיעורה וסכומה יקבעו בהתאם למחירי 

על פי מחירון יצרן הציוד,  -היחידות הנקובים בכתב הכמויות, ובאין מחירי יחידות רלוונטיים 

 לפחות.  35%בהנחה בשיעור של 

 

תהא בתוקף רק באישור מראש ובכתב מאת גזבר  5%כל תוספת תמורה בשיעור שיעלה על  .20.4

 העירייה.

 



49 

 

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה תוספת התמורה לא תחרוג מהמחירים המקובלים בשוק לגבי  .20.5

 ביצוע שינוי מהסוג המתבקש.

 

 

 התמורה .21

  

יצוע העבודות וכן בעבור מתן שירותי אחזקה במהלך תקופת האחריות, בהתאם לכל האמור בעבור ב

בהסכם זה ובנספחיו, תשלם העירייה לקבלן את התמורה כמפורט בהצעתו למכרז כפי שאושרה ע"י 

להסכם זה  2להסכם זה, דהיינו במחירים הנקובים במחירון נספח  3ועדת המכרזים המצ"ב כנספח 

להסכם, בתוספת מע"מ  3הנחה בה נקב הקבלן בהצעתו למכרז המצ"ב כנספח לאחר הפחתת ה

חוק, בכפוף לביצוע בפועל בהתאם להזמנה שהוזמנה מהקבלן )הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי כ

  חתימה לעירייה ראש עיר וגזברית(. 

 

 

 

 אופן תשלום התמורה .22

 

דלעיל, תשולם התמורה  21יף בהתגבש זכאותו של הקבלן לקבלת סכומי התמורה האמורים בסע 

 לקבלן באופן כדלקמן:

 

הקבלן יגיש למנהל חשבון מפורט ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעבור העבודה שביצע ו/או  .22.1

ציוד שסיפק ו/או התקין, לאחר קבלת אישור מטעם המפקח על השלמת ביצוע העבודות 

העתק מהזמנת העבודה רותים ויכנדרש. לכל חשבון יצרף הקבלן פירוט של העבודות והש

 שקיבל.

 

כל חשבון ייבדק על ידי המנהל אשר יאשרו כולו או חלקו או שלא יאשרו כלל, ויעבירו )ככל  .22.2

שאושר( לגזברות העירייה בצרוף אישור המנהל וחשבונית מס שימציא הקבלן על גובה 

 ימים מיום הגשת החשבון. 7התמורה המאושרת, וזאת תוך 

 

ן כפי שאישרו המנהל, תאשרו במלואו או בחלקו או שלא תאשרו הגזברות תבדוק את החשבו .22.3

ימים מתום החודש שבו  45-לא יאוחר מכלל, ותשלם לקבלן את הסכום המאושר על ידה 

 הומצא החשבון לעיריה.

 

מובהר בזאת כי ביצוע התשלום האמור לעיל, מותנה בקבלת חשבונית מס מטעם הקבלן  .22.4

הפרש בין החשבון שהוגש ע"י הקבלן ובין הסכום שאושר וחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה ה

ע"י הגזברות, ובמידה וחל פיגור בהמצאתן, יימנה פרק הזמן האמור לתשלום החל ממועד 

קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי בגזברות העירייה, וזאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת 

 הסכם מצד העירייה.
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 .2017-וק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זבמקרה של איחור בתשלום יחולו הוראות ח .22.5

 

לעירייה שמורה הזכות לשנות את תנאי התשלום בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים  .22.6

 . 2017לספקים, תשע"ז 

 

 

 היתרים אישורים ורישיונות .23

 

מוסכם ומוצהר בזאת, כי הקבלן יגיש לרשויות המוסמכות בקשות להיתרים ו/או לאישורים  .23.1

ימים ממועד  14לצורך קיום חובותיו שמכוח הסכם זה, תוך  יידרשוככל שו/או לרישיונות 

חתימתו על ההסכם, ויעשה כל שיידרש לצורך אישור הבקשות ע"י הרשויות המוסמכות תוך 

 זמן קצר.

 

עיכוב בהליכי הרישוי שלא באשמתו של הקבלן לא ייחשב כהפרת חוזה, ואולם עיכוב שמעבר  .23.2

טל את ההסכם, והיא לא תהא חשופה לטענה כלשהי מצד ימים יקנה לעירייה זכות לב 25 -ל

 הקבלן בשל כך.

 

 הקבלן יודיע לעירייה בכתב על קבלת כל האישורים ו/או ההיתרים הנחוצים כאמור. .23.3

 

 

 שמירת דינים וכללי התנהגות .24

 

 הקבלן ישמור על הוראות כל דין בנוגע לביצוע עבודה ובקשר לכל מחויבויותיו נשוא ההסכם. .24.1

אג הקבלן לקבל כל היתר, רישיון, אישור או מסמך אחר הדרושים לפי הוראות כל בכלל זה יד

 דין או נוהל לצורך ביצוע העבודה לרבות היתרי בניה וכיו"ב.

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וכל מסמך אחר הדרוש  .24.2

 מטעם כל רשות, גוף, משרד וכיו"ב לצורך ביצוע העבודה.

 

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן  .24.3

מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל 

 אדם.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יקפיד הקבלן להימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד  .24.4

 ין ובמהלך ביצוע העבודה.לעוברים ושבים בג

 

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה מטעמו שלא לצורך בנוחיות הציבור  .24.5

ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל 

 וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.
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 אי קיום יחסי עובד מעביד .25

 

למען הסר ספק מוצהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל המבצע עבודות מטעמו לא יחשבו  .25.1

כעובדי העירייה ובשום מקרה לא ייווצרו בין הקבלן ו/או עובדיו לבין העירייה כל יחסי עובד 

 מעביד. -

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל, מובהר ומוסכם בזה כי במידה ויוכרע ע"י כל ערכאה  .25.2

מהתשלום אשר ניתן  45% -מעביד, הרי ש –שהיא כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד 

לקבלן יחשב כניתן בעבור ההטבות והתמלוגים הסוציאליים השונים אשר יש לשלם לעובד 

עפ"י דין, ועל כן, יש לקזז סכום זה מהסכום שיפסק לקבלן ו/או לעובדיו כמגיע לקבלן בעבור 

 סוציאליים.אותן ההטבות ותמלוגים 

 

 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה .26

 

הקבלן יעסיק אך ורק עובדים מיומנים, מנוסים ומקצועיים בכמות מספיקה לצורך מתן  .26.1

השירותים ולביצוע העבודות עפ"י הסכם זה בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או נוהג 

 המחייבים במסגרת יחסי עבודה.

   

נהל הקבלן עבור עובדיו תיק ניכויים כדין, ויפריש עבורם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל י .26.2

 את כל ההפרשות הנדרשות עפ"י דין.

 

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  .26.3

 בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהל.

 

ק עובדים שניתן לגביהם אישור משטרה על הקבלן יעסיק בביצוע עבודות לפי חוזה זה אך ור .26.4

העדר הרשעה בעבירות מין דהיינו עובדים שאין מניעה להעסיקם לצורך ביצוע העבודות 

 בהתאם להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין.

 

הקבלן ימציא לעירייה את כל האישורים הנדרשים ע"י משרד החינוך ו/או משטרת ישראל  .26.5

ך עבודה במוסדות חינוך, כתנאי לביצוע הזמנת עבודה במוסד חינוך. ו/או קבט העירייה לצור

 הפרה של האמור בס' זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 

 סודיות .27
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על הקבלן תחול חובת שמירת סודיות, במהלך תקופת ההסכם ואחריה, לגבי כל מידע אשר יגיע 

 לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. 

על הצהרת סודיות בה יתחייבו שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע  הקבלן יחתים את עובדיו 

 לידיעתם במהלך תקופת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה או אחריה. 

 

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .28

 

מיום תחילת העבודות ו/או מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן  .28.1

או הפרוייקט ו/או שירותים נלווים לרבות שירותי /תעודת השלמה ו/או סיום העבודות ו

ו/או אחריות,  יהיה הקבלן אחראי בלעדית לשמירת העבודות ו/או הפרוייקט ואתר  תחזוקה

העבודות ו/או הפרוייקט, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת 

בכל מקרה של נזק לעבודות  ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם.

ו/או הפרוייקט ו/או לאתר העבודות ו/או הפרוייקט מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את 

הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות ו/או 

הפרוייקט במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון העירייה והמתאימות בכל פרטיהן 

 וראות החוזה.לה

 

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או  28.1 הוראות סעיף .28.2

עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק ו/או תחזוקה ו/או אחריות 

 על ידם.

 

ם זה תחול על מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע התכנון לפי הסכ .28.3

הקבלן, ולפיכך אישוריה או הערותיה של העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים 

פי הסכם -ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-בביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או אשר הוכנו על

זה, לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על העירייה ו/או על 

מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים האמורים 

 ו/או להתאמתם למטרותיהם.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לעירייה ו/או לצד  .28.4

 שלישי כלשהו בקשר לעבודות ו/או לפרוייקט ו/או עקב כך שהעבודות ו/או הפרוייקט

 פי ההסכם.-בשלמותם או בחלקם אינם מתוכננים בהתאם להתחייבויות הקבלן על

 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית העירייה לקבל מאת  .28.5

הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

ליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם העירייה ועבור נזקים שהעירייה הח

ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי העירייה וקביעותה תהיינה סופיות 

 ובלתי ניתנות לערעור.
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הקבלן יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים  .28.6

ין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט או הנובעים ו/או הקשורים ב

בקשר עמם ו/או תוך כדי מתן שירותי תחזוקה ו/או אחריות או בקשר עמם לרבות נזקים 

הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתו 

וף ו/או לרכוש של העירייה ו/או עובדיה ו/או לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לג

בקשר שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או צד ג' כלשהו 

עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל ו/או בגין העבודות ו/או הפרוייקט ו/או 

בלן מתחייב לפצותם ו/או את מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הק

 יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  .28.7

משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או 

ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או בקשר עם מתן שירותי תחזוקה ו/או עקב 

 אחריות, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג  .28.8

העבודות ו/או הפרוייקט  ו/או בקשר עם מתן ותיאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע 

שירותי תחזוקה ו/או אחריות, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא 

 בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  .28.9

-חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת תיעול,

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או שירותי תחזוקה ו/או אחריות, 

בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות 

או האחריות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקולים כאמור על /ו/או שירותי התחזוקה ו

חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של העירייה. על הקבלן לדאוג מראש לקבל 

קרקעיים העוברים במתחם -מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת

 העבודות ו/או הפרוייקט. 

 

אחריות עבור ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ו/או עבור מתן מוסכם בזה בין הצדדים כי ה .28.10

שירותי התחזוקה ו/או האחריות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית 

שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו של הקבלן, עובדיו 

 תחול על הקבלן.  -ו/או מי מטעמו  

 

העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק הקבלן פוטר את  .28.11

פי הסכם זה ו/או על -ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

 פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
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טעמה בגין כל אחריות הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה ו/או כל הפועל מ .28.12

שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן 

מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה 

 כאמור ותאפשר לו להתגונן.  

 

הסכם זה ו/או מכל סיבה  העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח .28.13

אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל 

 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

 

 

 ביטוח .29

 

חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  .29.1

כל דין מתחייב הקבלן, לערוך ולקיים לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט ולמשך כל 

תקופת העבודות  ו/או הפרוייקט וכל עוד יש כלפיו אחריות על פי דין, על חשבונו הוא, 

בטופס האישור על קיום  ביטוחים שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים

 "(. אישור קיום ביטוחיםהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: " 5נספח ביטוחים, 

 

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן מתחייב  .29.2

להמציא לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת 

מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה במשך כל זמן חלותו של  רישוי

הסכם זה ו/או תקופת העבודות ו/או הפרוייקט ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או 

הפרוייקט ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או הפרוייקט )המאוחר מבין המועדים(, 

שה כלשהי מצד העירייה. המצאת טופס האישור על קיום וזאת מבלי צורך בקבלת דרי

 ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים .29.3

 

 הקבלן ו/או העירייה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .1

 עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל."העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  .2

 ומי מטעמו בביצוע העבודות ו/או הפרויקט.  מעשה או מחדל של הקבלן

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  .3

ים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע לנזק

 העבודות ו/או הפרויקט.

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .4

 חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות ו/או הפרויקט.
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ריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם ביצוע ביטוח חבות המוצר מכסה את אח .5

העבודות ו/או הפרויקט ו/או המוצרים של הקבלן ומי מטעמו בביצוע העבודות ו/או 

 הפרויקט.

ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות  .6

 משותפים.

ח אחד או סדרה של מקרי ביטוח סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטו .7

 ₪. 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  .8

 .בזדון

נוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר יהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לש .9

יום  60ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, לעירייה הודעה בכתב, 

 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל . .10

לגבי העירייה הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי  .11

יה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתה

לחוק חוזה הביטוח  59תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

, ולמען הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל 1981 –תשמ"א 

 כלפי הנ"ל.

ת כלל היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצ .12

 .ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ]למעט ביטוח אחריות מקצועית[

  

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  .29.4

 העירייה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.

 

ערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או הקבלן יערוך או יוודא שנ -ביטוח כלי רכב  .29.5

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות ו/או הפרוייקט בעקיפין לביצוע העבודות 

שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים 

גוף אשר אינם מכוסים  )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי

למען ספק מוסכם כי המונח ₪ .  600,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

"כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל 

 סוג.

 

ה יערך עבורו "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חוב .29.6

ש"ח  2,000,000-גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.

       

הקבלן ישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן ישא בכל נזק   .29.7

עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלני המשנה, עובדיהם ו/או לפרוייקט שיגרם לעבודות  

וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי 
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בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות. 

 

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה יהא  .29.8

זקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או הקבלן אחראי לנ

טענות, כספיות או אחרות, כלפי העירייה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי 

 העירייה.

 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  .29.9

 ראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.האמור. לשמור על כל הו

 

הקבלן יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי  .29.10

 קבלני מישנה.

 

 הפרות, ביטול ההסכם ותוצאותיו .30

 

 ידית במקרים הבאים:ימוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מ .30.1

 

באם הינו תאגיד  –כונס נכסים מכח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  מונה לקבלן (1 

 ניתן לגביו צו פירוק. –

 

נגד הקבלן או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או  (2 

 הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עמה קלון.

 

 או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. הקבלן או מי מטעמו נתפס (3  

 

העירייה שוכנעה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה כספית,  (4 

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

  

 סירוב הקבלן לבצע עבודה שנמסרה לביצועו בהתאם להוראות ההסכם. (5  

 

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית. (6 

  

 מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימהאלא ש

ובכלל  סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל ההסכם מכח כל עילה שבדין,

 זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

 

ולנה ההוראות בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכח כל דין או הסכם תח .30.2

 הבאות:
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זכויותיה של העירייה, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו. כל אלה  (1 

 יישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם.

 

העירייה תוכל לחלט את הערבות של הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים  (2 

 רה אחרת.למטרת השלמת העבודות באמצעות קבלן אחר או לכל מט

 

העירייה תהא רשאית לעכב בידה כל מטלטלין השייכים לקבלן והמצויים בתחומה  (3 

 עד שיעמוד במלוא מחויבויותיו מכח ההסכם.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים לעירייה עפ"י כל דין או  .30.3

 הסכם.

 

ודית כמוגדר להלן, רשאית העירייה הפר הקבלן את הסכם זה הפרה שאינה בגדר הפרה יס .30.4

לבטל הסכם זה עם הקבלן וזאת לאחר שדרשה ממנו קודם לכן, בהודעה בכתב, לתקן את 

 הדרוש תיקון והקבלן לא ביצע זאת כנדרש בתוך התקופה שנקבעה בהודעה.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ובוטל ההסכם או היה והקבלן לא תיקן את הטעון תיקון  .30.5

תקופה שנדרשה ממנו בהודעת העירייה, תהא רשאית העירייה להעסיק כל גורם אחר בתוך ה

על מנת שיבצע את העבודות, כולן או בחלקן תחתיו, ולשלם לו את התמורה בגין עבודתו מתוך 

פי הוראות חוזה זה ו/או מתוך הערבות הבנקאית ו/או לתבוע -הכספים שיגיעו לקבלן על

 ך חוקית, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.מהקבלן תשלום הכספים בכל דר

 

 

 הפרה יסודית .31

 

להסכם זה הינן  33, 32.1, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 18, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4הוראות סעיפים  

בבחינת תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם, על כל הנובע מכך עפ"י 

 דין.

 

 

 ביצוע ערבות .32

 

ת קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ימציא הקבלן לעירייה במועד חתימת להבטח .32.1

₪  35,000הסכם זה, ערבות בנקאית לפקודת העירייה, בלתי מותנית ואוטונומית, בסך 

המדד הידוע אלף שקלים חדשים( צמודה למדד המחירים לצרכן על בסיס  שלושים וחמישה)

 להסכם.  2נספח ע בבנוסח הקבו במועד החתימה על הסכם זה,

 

 ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד חודש לאחר סיום ההסכם והארכות התוקף ככל שיהיו.
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להמציא יופחת  זוכהמובהר כי ככל שיבחרו מס' זוכים במכרז, אזי סכום הערבות שיידרש כל  .32.2

 באופן יחסי למספר הזוכים, בהתאם להנחיית העירייה.

 

ת הערבות ללא כל תנאי או הגבלה, כל אימת העירייה תהיה מוסמכת ורשאית לחלט א .32.3

 שתסבור כי הופר תנאי בהסכם זה.

 

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה בגין ההפרה, עפ"י  .32.4

 הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 

 כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחולנה על הספק בלבד. .32.5

 

 

 איסור המחאה .33

 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכח ההסכם הינן מכח מומחיותו  .33.1

 המקצועית ולפיכך הינן אישיות ועליו לבצען בעצמו.

 

הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכח הסכם זה כולן או חלקן, לאחר או  .33.2

 לאחרים, לרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי התמורה.

ומעלה מהשליטה בתאגיד,  25%לרבות העברה של  -הקבלן תאגיד, תיחשב "המחאה"  היה

 ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם לאחר או לאחרים.

 

העביר הקבלן זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע העבודות  .33.3

בויותיו המוטלות עליו עפ"י ההסכם על לאחר, כולן או מקצתן, יישאר הוא אחראי להתחיי

אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה כלפי הגורם 

 הנמחה.

 

העירייה תהא רשאית להמחות את זכויותיה או חובותיה מכח ההסכם לכל גורם אחר  .33.4

 שתמצא לנכון בכפוף להבטחת שמירת זכויותיו של הקבלן.

 

צועו של כל חלק מהעבודות לקבלן משנה, אלא אם קיבל את אישור הקבלן לא ימסור בי .33.5

 העירייה לכך, מראש ובכתב באופן ובתנאים המפורטים להלן.

 

 הקבלן יהא רשאי להפעיל לשם ביצוע העבודות נשוא ההסכם קבלני משנה בתנאים הבאים:  

 

יל לצורך הקבלן ימציא לעירייה מראש רשימה של כל קבלני המשנה שברצונו להפע ( 1)

 ביצוע הסכם זה. 
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לעירייה שמורה הזכות לאשר את העסקת קבלני המשנה שהוצעו על ידי הקבלן או  ( 2)

 לסרב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 

הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או גורמים  (3)

 אחרים שיופעלו על ידו במסגרת הסכם זה. 

 

 ן אינו רשאי להחליף קבלן משנה ללא קבלת אישור העירייה מראש ובכתב. הקבל (4) 

 

לצורך קבלת שירות לגבי רכיבים המסופקים ע"י קבלני משנה/סוכנים רשאית העירייה  ( 5) 

לפנות אליהם ישירות מבלי שהדבר יגרע מאחריותו הכוללת של הקבלן לביצוע 

 התחייבויותיו מכח הסכם זה. 

 

הסכמתה להעסקתו של קבלן משנה על ידי הקבלן, תהא היא רשאית,  נתנה העירייה את .33.6

למרות הסכמתה, לחייב את הקבלן להפסיק את העסקתו של אותו קבלן משנה או להחליפו, 

 וזאת מבלי שהקבלן יהא זכאי בשל כך לכל פיצוי, שיפוי, או תוספת כספית.

אחריות ו/או חובה עפ"י זאת ועוד, מסירת עבודה לקבלן משנה לא תפטור את הקבלן מכל 

 הסכם זה לרבות לגבי העבודות שביצע קבלן המשנה.

 

 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .34

 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף,  .34.1

 .1975 -תשל"ו 

 

דין כלפי הקבלן ינהל ספרים כדין ויפעל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש על פי כל  .34.2

 שלטונות המס ובכלל, במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.

 

הקבלן ינהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, ויפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .34.3

 הדין בכל תקופת חלותו של ההסכם.

 

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לעירייה אישור  .34.4

ובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא על ג

לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהעירייה בגין סכומי ניכוי 

 שנוכו משכר טרחתו בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

 

יה במעמד חתימתו על ההסכם טופס עדכון פרטי בנוסף לאמור לעיל ימציא הקבלן לעירי .34.5

 על גבי דוגמת הטופס המצורפת להסכם זה. -חשבונו בבנק 

 טופס זה יהא חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
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ל טופס כאמור מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת היעדרו ש .34.6

בסעיף זה ו/או מחמת פרטים נחוצים החסרים בטופס כזה, לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום 

 נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

 

 

 פרשנות .35

 

גילה הקבלן סתירה בין הוראות ההסכם או בין הוראות הנספחים, בינן לבין עצמן, או היה לו ספק 

של הוראה מהוראות ההסכם על כל נספחיו, יפנה למנהל בכתב והמנהל הוא לגבי פירושה הנכון 

 שיכריע בסתירה. 

 

 

 ויתור .36

  

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או 

כל הסכם, לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור זה משום תקדים ל

 מקרה עתידי כאמור. 

   

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו 

 על ידי הצדדים להסכם זה.

 

 

 כתובות והודעות .37

  

 כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא להסכם זה.

וכל מסמך שנשלח בדואר מסמך או הודעה לעניין הסכם זה יישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים  

 ימים מתאריך המשלוח. 5רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען עם תום 

 

 תקציב התקשרות  .38

נתקיימו  1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 27העירייה מצהירה, כי בהתאם להוראות ס' 

ההוצאה הכספית לביצועו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין וכי 

 מתוקצבת בסעיף מס' _______. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________   _____________________ 

  הקבלן      יבנה  עיריית  
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 אישור עו"ד

 

"( מאשר בזה כי הקבלןעו"ד של החברה ____________ ח.פ. _____________ )" -אני החתום מטה 

____ כונסה כדין, ___בת דירקטוריון החברה שהתקיימה במשרד הרשום של החברה ביום__ישי

לביצוע יבנה בלה החלטה כדין בהתאם לתזכיר ולתקנות החברה להתקשר בהסכם עם עירית יוק

____________________. החלטה נרשמה בספר הפרוטוקולים של החברה ונחתמה ע"י יו"ר של 

מות המצוינות בהחלטה הנ"ל מחייבת את החברה. כמו כן אני מאשר כי בעלי הדירקטוריון. הרכב החתי

 זכות החתימה של החברה חתמו על ההסכם הנ"ל. 

 

 

________________     ____________________ 

 עו"ד       תאריך         
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 מפרט טכני לחוזה 1נספח 
 

  -עה סוגי אתרים/מוסדותביצוע עבודות התשתית במוסדות העירייה יתבצע בארב

 מוסד עירייה בבנייה.\אתר 

 מוסד עירייה קיים שאין בו תשתיות ונדרש להקים מהתחלה.\אתר 

 מוסד עירייה קיים עם תשתיות, נדרש לגביו תוספות והתאמות.\אתר 

 כל אתר שיוחלט על ידי העירייה כי יש צורך בהתקנת תשתית תקשורת 

 

 הבאים:  העבודה תכלול בין היתר את הנושאים 

 .השלמת תוואים ומובילים במידת הצורך 

 .פריסת כבלי תקשורת לתשתית אופקית ואנכית 

 .פריסת כבל רב זוגי / סיבים אופטיים 

 .התקנת ארונות וציוד ניתוב בריכוז התקשורת 

 .חיווט כבלים ללוחות ניתוב ושקעי קצה 

 .סימון ושילוט כבלים ושקעי קצה 

 כות מידע של העירייה.הגדרת מתגים בתאום עם רפרנט מער 

 .הפעלת ובדיקות למערכת התשתית הפסיבית והאקטיבית 

 .ייצוב מערכת, שילוט ותיקון ליקויים 

  מיפוי ותיעוד מערכות שהותקנו לשילובם בתיעודAS MADE . 

 .שילוב והפעלת התשתית הפסיבית במערך הציוד האקטיבי 

 .אספקת ציוד מחשבים 

 ת ואתרי העירייה.שרות ותחזוקה למערך השרתים במוסדו 

 .הדרכה ותיעוד המערכת 

  יום עבודה להפעלת המערכת. 1לווי צמוד וסיוע עד 

  .שרות ואחריות כמוגדר במפרט 
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 התחייבויות הספק

 

 הבקשה להצעה וההצעה יהיו חלק בלתי נפרד מההזמנה לספק. .1

כלשהי הצעת הספק מהווה הסכמה ועמידה בכל סעיפי הדרישה. באם הספק אינו עומד בדרישה  .2

המפורטת בבקשה / חוזה עליו לציין זאת במפורש. לא ציין הספק בהצעתו הסתייגות, הרי שקיבל 

 עליו את כל סעיפי ודרישות המכרז / חוזה.

 לעיריה שמורה הזכות לעצור את העבודה של הספק מטעם הפרת הסכם / מטעמי נוחות. 2.1

 נזקים באתר.לעיריה שמורה הזכות לעצור את העבודה של הספק בגלל בעיות  2.2

 אופני הבדיקה האפשריים אשר יבחרו ע"י העיריה:  2.3

 הקמת חלק מהיקף העבודה/אתר ניסיון כשלב א' לצורך ביצוע הבדיקות. 2.4

 קבלת מוצרים ואביזרים לדוגמא לצורך בדיקה. 2.5

 סיור באתרי לקוחות בהם פועלות מערכות זהות. 2.6

 קבלת הצעת המציע לאופן בדיקה אחר. 2.7

הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בפתרון המוצע, וכי אין כל מניעה או  על הספק להצהיר כי הוא .3

הגבלה על הצעת הפתרון למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהפתרון המוצע או כולו 

שייכות לצד שלישי, הרי שלספק זכות להציע לעיריה את הפתרון. כמו כן מצהיר הספק כי ישפה 

 יעת צד שלישי הקשורה בזכויות שבפתרון המוצע.העירייה בכל מקרה של תב  את

הספק מקבל עליו כי כל רכיבי הפתרון המוצע )למעט תוכנה שתפותח במיוחד לצורך המערכת(  .4

הנם בשירות ותחזוקה שוטפים. אין שום מידע על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ואין בעיה 

 שנים מיום ההתקנה. 5לספק חלפים ועדכונים למשך 

 יה בעל אחריות כוללת לביצוע הפרויקט, כולל אחריות על קבלני המשנה שהוצעו ואושרו.הספק יה .5

הספק יהיה אחראי לשלמות מבנים, מתקנים וציוד קיימים ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם  .6

כתוצאה מביצוע העבודה שבאחריותו )כולל הוצאות ישירות ועקיפות(,עד לתיקונו לשביעות רצון 

 יה, כולל החזרת חפצים מתקנים וכו' שהיה צורך להזיז עבור ביצוע העבודה.נציג העירי

הספק יתכנן את המערכת בהתאם למפות ולנתונים על תנאי השטח שימסרו לו על ידי  6.1

העירייה. או לחלופין לאחר סיור באתר עם נציג העירייה, אי מתן נתונים או מפות אינן 

 ף זה.מורידות מהתחייבות הספק להתחייבות בסעי

הספק יתחייב לדאוג לשלמות וניקיון כל אזורי עבודתו וידאג לסלק ציוד ופסולת שיוצרו  6.2

 בסיום כל יום עבודה.

הספק יתחייב לכסות משטחי עבודה, ציוד חשמלי וכו' לפני תחילת העבודה כדי למנוע  6.3

חדירת אבק בשעת העבודה. אמצעי הכיסוי הנ"ל יסופקו ע"י הספק ללא תוספת תשלום 

 הו.כלש

הספק יתחייב שלא להניח חומר/ציוד/כלים בשטח בצורה שיש בה להפריע לתנועת ועבודת  6.4

 גורמים אחרים באתר.

הספק יהיה אחראי בלעדית על העובדים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה שלו בכל  6.5

 הקשור למשכורתם, כלכלתם, תנאי הבטיחות בעבודה והביטוחים הנדרשים עבורם.

 אחראי להביא מטעמו את הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות.הספק יהיה  6.6

הספק יתחייב להודיע מראש ולקבל את אישור העירייה באם הנו מתכוון החליף את קבלני המשנה  .7

 שאושרו ע"י העיריה לביצוע העבודות בבקשה זו.
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הל שני הספק יצהיר שהינו מסוגל להעמיד מידית עם קבלת הדרישה לכך מהעיריה ו/או  המנ .8

צוותי עבודה לפחות הכוללים ארבעה מתקינים וראש צוות אחד לכל צוות לכל תקופת העבודה 

באתר. כמו כן יידרש הספק להתחייב במפורש שבמידה ויידרש יגדיל מידית עם קבלת הדרישה 

 לכך את כוח האדם הנדרש לביצוע  העבודות באתר בצוותים נוספים בהתאם לנדרש.

ייצוג במכרזים  תו רקע על החברה ופירוט כ"א, מח' שירות, יכולות טכניות, על הספק  לצרף להצע .9

 ויכולות טכניות.

 הספק מתחייב כי עליו למנות איש קשר לצורך מענה לכלל התחומים במכרז. .10

אתר עירייה על מנת לספק מענה בכל אשר כתוב \הספק מתחייב כי יבצע סיור מקדים בכל מוסד  .11

 שירות ותחזוקה. 11בפרק 

 

 כללי

בקשה זו הינה להתקשרות רב שנתית לצורך קבלת שירותים של התקנה ושירות בתחום 

 תשתיות תקשורת למחשבים וטלפוניה באתרי עיריית יבנה.

 

 המציע ידרש לספק את השירותים הבאים לפי תעריפי הסכם קבועים מראש:

 

לדרישות החוק  כל העבודות יבוצעו על בסיס חיוב לפי כמויות או פרוייקט, כך שיתאימו

 והנחיות משרד העבודה והרווחה. 

 

התשתיות והמערכות הנדרשות, יותקנו עפ"י סטנדרטים ישראליים ובין לאומיים 

 המקובלים בתחום התשתיות והתקשורת ובהתאם לדרישות חברת עיריית יבנה.

 

מפרט דרישות ומפרט טכני זה, הינו חלק בלתי נפרד מהבקשה להצעות מחיר להתקנת 

 ות תקשורת באתרי עיריית יבנה.תשתי

 

 תאור הדרישות בנושא תשתיות תקשורת וטלפוניה

 

הקמת התשתיות באתר תתבסס מקצה לקצה על הסטנדרטים המתקדמים ביותר בתחום 

 המחשוב כיום ועל התקנים הבינלאומיים והישראלים הבאים:

 

1. ANSI/EIA/TIA-568-A-5 – Commercial Building Telecommunications Cabling 

Standard. 

2. ANSI/EIA/TIA-607  -  For Grounding 

3. ANSI/EIA/TIA-606  -  For administration 

4. ISO/IEC-11801 – Generic Cabling for Customer Premises Cabling 

5. EN-50173  -  Performance Requirements   

 תקן ישראלי לתיול רשתות בחצרי הלקוח – 1907 .6
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ופן סטנדרטי ובתוך מובילי כבלים )סלסלות, תעלות ואו צנרת( שיוכנו כל הכבלים יפרסו בא

 מבעוד מועד ע"י המזמין או על ידי הספק לפי דרישת המזמין.

 

העבודה תבוצע על בסיס כתב הכמויות ועפ"י המפרט המצורף כנספח למסמך זה והכולל 

 מפרטי ציוד, מפרטי סימון, מפרטי בדיקות, תיעוד  וכד.

 

  SOW – Scope of Workפרד ממחירי הפריטים, יכין הקבלן הזוכה מסמך כחלק בלתי נ

 נקודות קצה. 30 -לכל עבודת התקנה שמעבר ל

 

הקבלן הזוכה יבצע סיור/ים באתר/ים, לפני כל עבודה ויכין מסמך עם כתב כמויות מתוך 

יסה המחירון ובו יפורט גם מהלך העבודה, תרשימים של סידור ארונות תקשורת, תכנית פר

אופטית )כולל מרחקים(, שיטת סימון, כמויות של השלמת מובילי כבלים, לו"ז מפורט 

 וכד..

 

 , יובא לאישור הלקוח ורק לאחר מכן יעבור לביצוע.SOW -מסמך ה

 

 הינו תנאי מהותי לעבודת הקבלן הזוכה. SOWביצוע 

 

 

 

 שלבים בביצוע עבודות תשתית

 הבסיסיים הבאים שיתואמו מול מנהל הפרוייקט באתר:הקמת פרוייקט חדש תבוצע על פי השלבים 

 

 סיור. .1

 כולל כתב כמויות לאישור תקציבי.  SOWהכנת  .2

 לאתר וקביעת לו"ז לביצוע האתר. SOWאישור  .3

 התקנת תשתית מובילי כבלים )תעלות וצנרת( על פי הצורך. .4

 פריסת הכבלים בריכוזים. .5

 פריסת כבלים אופטיים בין הריכוזים. .6

 קצה.התקנת שקעי ה .7

 חווט ריכוזי התקשורת. .8

 בדיקות וסימון. .9

 תיעוד ובדיקות קבלה. .10

 סיוע בתפעול בימי הפעלת המערכת החדשה. .11

 

 ניהול  

 הספק ימנה מטעמו מנהל לקוח/פרוייקט שיעבוד מול מנהל הפרוייקט מטעם הלקוח.

 מנהל הפרוייקט שימונה יהיה אחראי לכל שלבי הביצוע באופן אישי )ראה גם מפרט טכני(.
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 תיעוד המערכת 

במקרה של פרוייקט, הספק יכין ספר מערכת לכל אתר ובו מתוארות הפעילויות שבוצעו 

באתר, תרשימי פריסה, טבלאות של שקעי קצה, תאור ותרשימים של ארונות התקשורת 

והציוד המותקן בהם, תרשימי חיבור עקרוניים לכל אביזר או פריט ציוד, דף תוצאות 

 ת או אופטי.בדיקה לכל כבל נחוש

 

בחזית התיעוד ישולב נוהל איתור ודיווח על תקלה שייכתב ע"י הספק בתאום עם מנהל 

מערכות מידע ויכלול, תרשים זרימה לאיתור תקלות, טלפונים, אנשי קשר וכד )ראה גם 

 מפרט טכני(.

 

 שירות תחזוקה ואחריות 

 חלון קריאה לתקלות

 ממה. כל ימות השבוע, פרט לשבת וחג בכל שעות הי

 

 זמן  תגובה לתקלות תשתית

 בתקופת האחריות:

משתמשים או משתמש קריטי שיוגדר על  10שעות לתקלה מערכתית המשביתה מעל  4

 ידי עיריית יבנה.

 שעות לתקלה של משתמש בודד. 8

 

 התיקון יבוצע באתר הלקוח.

 

רכיב  השעות הראשונות, תותקן מערכת חלופית או 24במידה והתקלה לא תתוקן במהלך 

 חלופי על חשבון הספק, עד לתיקון התקלה המקורית.

 

 שירות ואחריות

 

בתקופת האחריות יתקן הקבלן על חשבונו כל תקלה או פריט תקול ללא כל תשלום מצד 

 הלקוח.

האחריות תהיה מקיפה ותכלול עבודה, חלפים, נסיעות לאתר, מעורבות מומחים נוספים 

 חשבון הקבלן.הכל על  –מחוץ לחברה במידה וידרש 

 

 חודשי אחריות ושירות באתר הלקוח.  24המחירים בכתבי הכמויות יכללו 

 

 זמני תגובה של הקבלן
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 זמן תגובה לקריאת משתמש

 משתמש המטלפן למוקד המאוייש על ידי עובדי הקבלן הזוכה, יזכה למענה:

 מידי. –מענה טלפוני  .1

 דקות. 30בתוך  –מענה לפתרון בעיה טלפוני  .2

 בתוך זמני התגובה לעיל  –ון בעיה באמצעות טכנאי שיגיע למקום מענה לפתר .3

 

 לקראת התקנת תשתית חדשה

 בפרוייקט רגיל יבוצע סיור ראשוני באתר תוך יומיים מיום קבלת ההזמנה מעיריית יבנה.

 

 בפרוייקט דחוף

 שעות מרגע ההזמנה. 12הקבלן מתחייב להיכנס לעבודה הכוללת תוספת דחופה בתוך 
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 מחירון מקסימאלי )לפני הנחה( לחוזה 2נספח 

 

 

 כתב כמויות מחירון ומפרט כללי 

 

 מחירון מקסימלי לעבודות נשוא המכרז.כתב כמויות מפרט ולהלן 

 

 כי העירייה איננה מתחייבת למסור לזוכה עבודות בהיקף הסכום השנתי המשוער מודגש בזאת

 ו/או כל סכום ו/או היקף שהוא. ל או בכל 2021לשנת 

 

ל המציע לנקוב באחזו הנחה אחיד לכלל רכיבי כתב הכמויות המפרט והמחירון הצעתו למכרז עב

 .הכללי

 )מצ"ב בקובץ אקסל שישלח לרוכשי המכרז(  להלן המחירון המפורט:
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תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
אושר ליצרן שמ

 י העירייה "ע

 לדגם יש לשנות
י "עאושר  שמ

 העירייה 

תנאי מתלה בסוף     
             הטבלה

         -   אופטיקה    

1 1 

כבל אופטי להתקנה 
   סיבים 48פנימית 

Multi-mode  בקוטר
, OM4מיקרון,  50/125

כולל חיזוקי כבלר 
-FRומעטה חיצוני  

LSZH מבנה פנימי ,
micro unit  12עם עד 

סיבים בצינורית 
 בודדת

 52 52 1 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  

1 2 

כבל אופטי להתקנה 
   סיבים 24פנימית 

Multi-mode  בקוטר
, OM4מיקרון,  50/125

כולל חיזוקי כבלר 
-FRומעטה חיצוני  

LSZH מבנה פנימי ,
micro unit  12עם עד 

סיבים בצינורית 
 בודדת

 19,000 38 500 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  

1 3 

כבל אופטי להתקנה 
   סיבים 12פנימית 

Multi-mode  בקוטר
, OM4מיקרון,  50/125

כולל חיזוקי כבלר 
-FRומעטה חיצוני  

LSZH מבנה פנימי ,
micro unit  12עם עד 

סיבים בצינורית 
 בודדת

 13,000 26 500 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  

1 4 

כבל אופטי להתקנה 
 סיבים 48פנימית 

Single-mode  בקוטר
-ITUמיקרון,  9/125

T G.657 A2 כולל ,
חיזוקי כבלר ומעטה 

-FRחיצוני  
LSZH/HFFR  . 

 45 45 1 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  

1 5 

כבל אופטי להתקנה 
 סיבים 24פנימית 

Single-mode  בקוטר
-ITUמיקרון,  9/125

T G.657 A2 כולל ,
טה חיזוקי כבלר ומע

-FRחיצוני  
LSZH/HFFR  

 

 16,000 32 500 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  



70 

 

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

1 6 

כבל אופטי להתקנה 
 סיבים 12 פנימית

Single-mode  בקוטר
-ITUמיקרון,  9/125

T G.657 A2 כולל ,
חיזוקי כבלר ומעטה 

-FRחיצוני  
LSZH/HFFR  . 

 10,000 20 500 מ"א
Teldor or same 

quality 
equvivalent 

  

1 7 

תוספת שיריון לכבלי 
 -התקנה פנימית לעיל 

שיריון פלדה,  הוספת
ג'ל לחסימת רטיבות 

וכל הדרוש לשדרוג 
  Outdoorלכבל 

     6,000 12 500 מ"א

1 8 

תוספת כבל נושא 
במעטפת כבל ה פלדה 

Outdoor  לצורך
התקנה בתליה 

חיצונית בין שתי 
 קונזולות

     2,500 25 100 מ"א

1 9 

בגובה  התקנת קונזולה
ס"מ כולל  250עד 

אוזניים לחיבור לדופן 
מבנה לפריסה ותליה 

של כבל אופטי/נחושת 
קונזולות, כולל  2בין 

ת ועיגון אמצעי קשיר
כבל הפלדה הנושא של 

כבל התקשורת 
שיותקן, כולל אמצעי 

 קומפלט -מתיחה 

     14,000 2,800 5 מכלול

1 10 

 48 -ל פנל ניתוב אופטי
מחברים(  24סיבים )

כולל מתאמים 
, מגש  LCלמחברי 

לעודפי סיבים עם 
אמצעי סידור 
וקשירה+מגש 

, סימון Splicesל
קומפלט, סידור 

י קשירת כבל אופט
בכניסה לפנל, כיסויים 

למתאמים שאינם 
 בשימוש.

 

 5,400 450 12 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע
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1 11 

 24 -ל פנל ניתוב אופטי
מחברים(  24סיבים )

כולל מתאמים 
, מגש  LCלמחברי 

לעודפי סיבים עם 
אמצעי סידור 
 וקשירה+מגש 

 
, סימון Splicesל

קומפלט, סידור 
קשירת כבל אופטי 

בכניסה לפנל, כיסויים 
למתאמים שאינם 

 בשימוש.

 2,100 350 6 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 12 

 מחבר אופטי יחיד
, אספקה LCמסוג 

-Multiוהתקנה לסיב 
mode or Single 

Mode OM4  כולל
מחזק מכני לכבל, 

, כולל PigTailכולל 
Splice  ,לחיבור לכבל

 -כולל חלק מגש ה
Splice כולל בדיקה ,

 Power Meeterעם 
 OTDRובדיקה ודו"ח 

 6,500 65 100 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 13 

אופטי דו סיבי, מגשר 
Multi-mode 50/125 

OM3, Uniboot כולל ,
, עם PullTabזרוע 

 LC toמחברי 
LC/SC סימון בשתי ,

הקצוות, כולל מסמכי 
 OTDRבדיקת 

 100באורך  -מצורפים 
 ס"מ

 

 2,750 55 50 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 14 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Multi-mode 50/125 

OM3, Uniboot כולל ,
, עם PullTabזרוע 

 LC toמחברי 
LC/SC סימון בשתי ,

הקצוות, כולל מסמכי 
 OTDRבדיקת 

 200באורך  -מצורפים 
 ס"מ

 

 3,000 60 50 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

1 15 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Multi-mode 50/125 

OM3, Uniboot כולל ,
, עם PullTabזרוע 

 LC toמחברי 

 65 65 1 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  



72 

 

LC/SC סימון בשתי ,
הקצוות, כולל מסמכי 

 OTDRבדיקת 
 300באורך  -מצורפים 

 ס"מ

1 16 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Multi-mode 50/125 

OM3, Uniboot כולל ,
, עם PullTabזרוע 

 LC toמחברי 
LC/SC סימון בשתי ,

הקצוות, כולל מסמכי 
 OTDRבדיקת 

 500באורך  -מצורפים 
 ס"מ

 

 70 70 1 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 17 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Single-mode 9/125  ,

Uniboot כולל זרוע ,
PullTab עם מחברי ,

LC to LC/SC ,
סימון בשתי הקצוות, 

כולל מסמכי בדיקת 
OTDR  מצורפים- 
 ס"מ 100באורך 

 

 2,750 55 50 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 18 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Single-mode 9/125  ,

Uniboot כולל זרוע ,
PullTab עם מחברי ,

LC to LC/SC ,
סימון בשתי הקצוות, 

כולל מסמכי בדיקת 
OTDR  מצורפים- 
 ס"מ 200באורך 

 

 3,000 60 50 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

1 19 

מגשר אופטי דו סיבי, 
Single-mode 9/125  ,

Uniboot כולל זרוע ,
PullTab עם מחברי ,

LC to LC/SC ,
תי הקצוות, סימון בש

כולל מסמכי בדיקת 
OTDR  מצורפים- 
 ס"מ 300באורך 

 

 65 65 1 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

1 20 

סיבי,  מגשר אופטי דו
Single-mode 9/125  ,

Uniboot כולל זרוע ,
PullTab עם מחברי ,

LC to LC/SC ,
סימון בשתי הקצוות, 

כולל מסמכי בדיקת 

 70 70 1 יחידה
Fibernet or 

same quality 
equvivalent 
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OTDR  מצורפים- 
 ס"מ 500באורך 

 

סה"כ לפריטי     
     106,367       אופטיקה

             כבלי ואביזרי נחושת    

2 1 

נקודת תקשורת פנים 
בסטנדרט  כפולה

CAT-6a  ועמידה
, הכוללת 10Gבתקן ל 

 2אספקה והתקנה של 
7A -CATכבלי 

1000MHZ 4*2*23# ,
 45%סיכוך רשת 

 90עד , באורך לפחות
 4, כולל סה"כ מטר

שקעי קצה מסוככים 
RJ45  בשני קצוות

-Catהכבל )שקע+פנל( 
6a  ועמידה ב

Connecting H/W   ,
להתקנה בקופסה 

מודולרית/עה"ע 
תה"ט, כולל בדיקות /

Fluke כולל סימון ,
שתי הקצוות בשילוט 

PVC  
 
 

 280,000 560 500 מכלול

Teldor or HCS 
+ 

Rit,HCS,Pandu
it,AMP,Simon 

  

2 2 

נקודת תקשורת פנים 
בסטנדרט  בודדת

CAT-6a  ועמידה
 , הכוללת10Gבתקן ל 

אספקה והתקנה של 
7A -CATכבל 

1000MHZ 4*2*23# ,
 45%סיכוך רשת 

 90עד , באורך לפחות
 2, כולל סה"כ מטר

שקעי קצה מסוככים 
RJ45  בשני קצוות

 הכבל )שקע+פנל(

      

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  ש לשנותי
 שמוצע

2 2 

Cat-6a  ועמידה ב
Connecting H/W   ,
להתקנה בקופסה 

מודולרית/עה"ע 
תה"ט, כולל בדיקות /

Fluke כולל סימון ,
שתי הקצוות בשילוט 

PVC  

 56,000 280 200 מכלול

Teldor or HCS 
+ 

Rit,HCS,Pandu
it,AMP,Simon 
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2 3 

Copper Cable Cat-
7a, 4x2x23/1, 

1200Mhz, Overall 
Braid shield 

coverage 55% nom ,.
0.23AWG, S/FTP, 

FR-LSZH, 10G 
enabled, 

IEEE802.3at(POE+) 

 25,000 5.0 5,000 מ"א
 HCSטלדור או 

או שוו"ע מאושר 
 מראש

  

2 4 

Copper Cable Cat-
7a, 4x2x22/1, 

1200Mhz, Overall 
Braid shield 

coverage 55% nom ,.
0.22AWG, S/FTP, 

FR-LSZH, 10G 
enabled, 

IEEE802.3at(POE+) 

 30,000 6 5,000 מ"א
 HCSטלדור או 

או שוו"ע מאושר 
 מראש

  

2 5 

אספקה והתקנה של 
מחבר נקבה 

Keystone RJ45 
-Catמסוכך מלא, 

6A ,Connecting 
H/W  מתאים ,

ללחיצה של 
0.23/0.22AWG לפנל ,

 48/24ניתוב 

Rit,HCS,Pandu 16,000 40 400 יחידה
it,AMP,Simon   

2 6 

,  1Uפנל ניתוב בגובה 
צבע שחור, המהווה 

 RJ45מסגרת למחברי 
Cat-6A   בסיכוך מלא

לא כולל ומאותו יצרן, 
, כולל קיט המחברים

הארקה וחיבור 
הארקה, כולל פסי 

 . PVCסימון מלוח  

Rit,HCS,Pandu 10,000 200 50 מכלול
it,AMP,Simon   

2 7 

לשקע  ABSקופס, 
על  כפול להתקנה

הטיח, כולל מתאמים 
 Keystonלמחבר 

Rit,HCS,Pandu 1,500 30 50 יחידה
it,AMP,Simon   

2 8 

מתאם פלסטיק בין 
מחבר הקצה למודול 

תה"ט/עה"ט של 
קופסה מודולרית 

,  Cima,ADAדוגמת 
 55בטיצ'ינו, קופסת 

 או דומה,

     3,600 6 600 מכלול

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

2 9 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

 25,000 25 1,000 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
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בקצוות הכבל, כולל 
 22בדיקה, באורך 

 ס"מ

ע "או שוו
ואיכות מאושר 

 מראש

2 10 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

ל, כולל בקצוות הכב
 25בדיקה, באורך 

 ס"מ

 25,000 25 1,000 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

2 11 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

ואורך המגשר  רציף
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 
 30בדיקה, באורך 

 ס"מ

 12,600 18 700 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

2 12 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4וכך, מס
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 
 50בדיקה, באורך 

 ס"מ

 20 20 1 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

2 13 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 
 100בדיקה, באורך 

למגשר יהיה ס"מ,  
 CHANNELאישור 

עם המחברים בשקעים 
 ובפנלים

 15,400 22 700 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

 ואיכות מאושר
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

2 14 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 

 52,000 26 2,000 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו
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 200בדיקה, באורך 
למגשר יהיה ס"מ, 

 CHANNELאישור 
עם המחברים בשקעים 

 ובפנלים
 

ואיכות מאושר 
 מראש

2 15 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 
 300בדיקה, באורך 

למגשר יהיה ס"מ, 
 CHANNELאישור 

ים עם המחברים בשקע
 ובפנלים

 

 30 30 1 יחידה
Teldor+RIT או

ע ואיכות "שוו
 מאושר מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector או
ע ואיכות "שוו
 מאושר מראש

2 16 

אספקה של מגשר 
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניוץ בשרוול מתכו

בקצוות הכבל, כולל 
 400בדיקה, באורך 

למגשר יהיה ס"מ, 
 CHANNELאישור 

עם המחברים בשקעים 
 ובפנלים

 

 35 35 1 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

2 17 

ר אספקה של מגש
  RJ-45/RJ-45צבעוני 

-Catזוגות,  4מסוכך, 
6A,  כולל סימון מספר

רציף ואורך המגשר 
 צבעוניבשרוול מתכווץ 

בקצוות הכבל, כולל 
 500בדיקה, באורך 

 ס"מ,

 40 40 1 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

2 17 

למגשר יהיה אישור 
CHANNEL  עם

המחברים בשקעים 
 ובפנלים

 40 40 1 יחידה

Teldor+RIT 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

TELDORcable 
P/N 

9828G22xxx + 
with rit 

R3268002 
Connector 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

     5 5 1 מ"א כל מטר נוסף למגשר 18 2
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2 19 

אספקה והתקנה 
מותאמת של צמת 

כבלי נחושת לקישור 
בין מסד תקשורת 

כולל  -למסד שרתים 
-Catכבלי  24צמה עם 

7A, Giga,Solid 
wier, 10G enabled  

, מטר 4באורך 
המסתיימת בשני 

 24הצדדים בפנל ניתוב 
, מחברי 1Uבגובה 
RJ45   ,מסוככים מלא

Cat-6A   ,לפי הנ"ל
כולל סימונים בשני 
צדדים, כולל ניתוב 

הצמה בתוואי כבילת 
תקשורת, כולל 

 בדיקות, כולל סימון.

 Teldor +RIT 14,000 2,800 5 מכלול

כבל טלדור 
99XG504129 

  RITומחבר 
R3110682 

-HCSאו כבל  
H7A-0041K-
xx0-FA55W1 

 -HCSומחבר 
J6A-00824/5/6 

כל מטר נוסף לצמה  20 2
     600 120 5 מ"א הנ"ל

סה"כ לכבלי ואביזרי     
     566,830       נחושת

             ארונות ואביזרי זיווד   3

3 1 

( 4קדמיים ואחוריים )
ידור בעלי סולמות לס

כבלים ודלתית 
הסתרה ננעלת 

למגשרים בכל צד של 
מסילה, כולל ערכת 

 6פסי  2הארקה ,כולל 
שקעי כח עם מאמ"ת 

ונורית ביקורת כבל עד 
מ' בעל מחבר  6

CEE/ ,2או רגיל 
 מדפים מחורצים.

 2 4,500 9,000 

Contec 
Standard 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע
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3 2 

בגובה  מסד תקשורת
42U מ"מ,  750, רוחב

, כולל מ"מ 800עומק 
קדמיים  19פסי " 4

ואחוריים, דלת חזית 
שקופה ודלת אחורית 

אטומה, מנעולים 
רגילים עם מפתח 

ואפשרות להתקנת 
מנעול צילינדר תקני 

בשתי הדלתות,תקרה 
כל   CFM45בתפוקת 

אחד, כולל מסילות 
החלקה לאומי קפיץ 
גרמני/פסים לאומי 

כלוב לציוד סטנדרטי 
אינץ  עם תאי צד  19

( 4קדמיים ואחוריים )
בעלי סולמות לסידור 

כבלים ודלתית 
הסתרה ננעלת 

למגשרים בכל צד של 
מסילה, כולל ערכת 

 6סי פ 2הארקה ,כולל 
שקעי כח עם מאמ"ת 

ונורית ביקורת כבל עד 
מ' בעל מחבר  6

CEE/ ,2או רגיל 
 מדפים מחורצים.

 35,000 3,500 10 מכלול

Contec 
Standard 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

  

3 3 

מסד תקשורת לתליה, 
רוחב , 18-20Uגובה 

 700עומק , מ"מ 700
 19פסי " 2כולל  - מ"מ

 2אינץ קדמיים ו 
ם מתכווננים, אחוריי

כולל דלת קדמית פח 
מחורר לאוורור, גב פח 

סגור)לתליה(, דפנות 
צד פריקות עם נעילה 

מבפנים עם פתחי 
, נעילת 25%אוורור 

צילינדר קדמי, כולל גג 
ותחתית עם אפשרויות 

לפתחים לכניסת 
כבלים הניתנים 

לבחירה כולל גומיות 
הגנה וסגירת הפתחים 
לכבילה, כושר נשיאת 

ק"ג, כולל  200ציוד 
 פלטות פח 

 38,000 1,900 20 מכלול

Contec 
Standard או
ע ואיכות "שוו
 מאושר מראש

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע
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3 3 

שטוחות מחוררות 
פנימיות בצידי המסד 

ידור וקשירת לס
כבלים בדפנות המסד 

בכל צד, צבע המסד 
שחור/קרם, כולל תאי 

מגשרים ומסרקי 
כבלים מכל צד של פס 

, כולל קיט  19"
פסי  2הארקה, כולל 

שקעים  6חשמל עם 
ישראליים ותקע 

CEE-16A, 1P  על גבי
 5כבל תקני באורך עד 

מטר, אפשרות 
להתקנת מסד על גבי 

 מסד

 38,000 1,900 20 מכלול

Contec 
Standard או
ע ואיכות "שוו
 מאושר מראש

  

3 4 

מסד תקשורת לתליה, 
 700רוחב , 12Uגובה 
 - מ"מ 600עומק , מ"מ

אינץ  19פסי " 2כולל 
אחוריים  2קדמיים ו 

מתכווננים, כולל דלת 
קדמית פח מחורר 

לאוורור, גב פח 
סגור)לתליה(, דפנות 

צד פריקות עם נעילה 
מבפנים עם פתחי 

, נעילת 25% אוורור
צילינדר קדמי, כולל גג 
ותחתית עם אפשרויות 

לפתחים לכניסת 
כבלים הניתנים 

לבחירה כולל גומיות 
הגנה וסגירת הפתחים 
לכבילה, כושר נשיאת 

ק"ג, כולל  200ציוד 
פלטות פח שטוחות 
מחוררות פנימיות 

בצידי המסד לסידור 
וקשירת כבלים 

בדפנות המסד בכל צד, 
צבע המסד 

ם, כולל תאי שחור/קר
מגשרים ומסרקי 

כבלים מכל צד של פס 
, כולל קיט  19"

פסי  2הארקה, כולל 
 שקעים  6חשמל עם 

 19,500 1,300 15 מכלול

Contec 
Standard 
ע "או שוו

ואיכות מאושר 
 מראש

  

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע
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ישראליים ותקע 
CEE-16A, 1P  על גבי

 5כבל תקני באורך עד 
מטר, אפשרות 

להתקנת מסד על גבי 
 מסד

      

מדף ציוד מותאם  5 3
 -מקומי   3,200 160 20 יחידה לגודל המסד

   באישור היועץ

3 6 

מדף קבוע לציוד 
חירור   30%מחורר 

צבוע צבע 
 19/23רוחב "אפוקסי.ב

 ס"מ 90ובעומק עד 

     1,300 260 5 יחידה

3 7 

מאוורר בודד בתפוקת 
45 CFM  להתקנה

במגירת מאוררים או 
בגג ארון תקשורת 
כולל חיווטו לשקע 

חשמל בארון 
 התקשורת/

     850 85 10 יחידה

3 8 

שקעי חשמל  6פס 
עם  C13ישראליים/

, כבל 16A-Cמאמ"ת 
מ"מ למוליך  2.5

מטר,  6ד ובאורך ע
 להתקנה במסד.

     160 160 1 יחידה

3 9 

שקעי חשמל  12פס 
עם  C13ישראליים/

, כבל 16A-Cמאמ"ת 
מ"מ למוליך  2.5

מטר,  6ובאורך עד 
 להתקנה במסד.

 -אפשרי מקומי   250 250 1 מכלול
   באישור היועץ

3 10 

סולם כבלים ייעודי 
לכבלי תקשורת 

להתקנה מעל מסדים 
צבע מ"מ,  300ברוחב 

שחור, כולל אמצעי 
חיבור לזרועות שלא 

כלולות בסעיף זה, 
 -חיבור בין מקטעים 

 מ"א 3יחידות של עד 

     900 900 1 מכלול

3 11 

או מוטות  Lזרועות 
הברגה עם פס תמיכה  

 -לתליית הסולם לעיל 
 מחיר לסט אחד

     750 150 5 מכלול

3 12 

פנל סידור מגשרים 
מסוג טבעות 

צורת מתכת)בלבד( ב
"c 1" סגור בגובהU 

     3,600 120 30 יחידה

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

3 13 

,  1Uפנל עיוור בגובה  
יציקת פלסטיק עם 
אמצעי הידוק ללא 

, 19ברגים לפסי ה "
בצבעי 

 שחור/מתכת/צבע ארון 

     1,500 30 50 יחידה
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3 14 

 פסק-אל
RM/Tower, 

OnLine, Duble 
conversion ,

1000watt מצברים ,
דקות  10פנימיים ל 

בהספק מלא, ממשק 
Ethernet  ותכנת

,  SNMPבקרה 
מתאים למסד בעומק 

מ"מ כולל נפח  600
הכבילה האחורית, 

כולל כבל כניסת מתח 
וכבל חיבור לפס 

 24ים, אחריות שקע
חודשים, כולל הובלה, 

 התקנה וחיבור 

     1,900 1,900 1 מכלול

3 15 

 ,RM פסק-אל
OnLine, Duble 

conversion ,
2000watt מצברים ,

דקות  10פנימיים ל 
בהספק מלא, ממשק 

Ethernet  ותכנת
,  SNMPבקרה 

מתאים למסד בעומק 
מ"מ כולל נפח  600

הכבילה האחורית, 
ת מתח כולל כבל כניס

וכבל חיבור לפס 
 24שקעים, אחריות 

חודשים, כולל הובלה, 
 התקנה וחיבור 

     33,000 3,300 10 מכלול

3 16 

 ,RM פסק-אל
OnLine, Duble 

conversion ,
3000watt מצברים ,

דקות  10פנימיים ל 
בהספק מלא, ממשק 

Ethernet  ותכנת
,  SNMPבקרה 

מתאים למסד בעומק 
מ"מ כולל נפח  600
ילה האחורית, הכב

כולל כבל כניסת מתח 
וכבל חיבור לפס 
 24שקעים, אחריות 

 חודשים, 

     4,500 4,500 1 מכלול

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

3 16 
כולל הובלה, התקנה 

       וחיבור
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3 17 

הפסקות  יחידת ניטור
פסק, כולל -חשמל לאל

מדידת טמפרטורה 
ולחות, כולל רגש 

טמפרטורה עם כבל 
מטר להתקנה על  3של 

דלת קדמית של מסד, 
יחידה עצמאית 

שמחוברת ישירות ב 
RS232  לאל פסק

הקרוב, אך גם 
 Ethernetבתקשורת 

לצורכי קבלת התראות 
ברשת, כולל תקשורת 

3G  כולל   -סלולרית
אספקה, התקנה 

והגדרות ערכי סף 
 ויעדי התראות

     1,700 1,700 1 יחידה

סה"כ לארונות    3
     155,110       ואביזרי זיווד

             טלפוניה אנלוגית   4

 -כבל רב זוגות פנימי  1 4
   טלדור 4,000 20 200 מ"א 0.4זוג, עובי  25

 -גות פנימי כבל רב זו 2 4
   טלדור 3,000 30 100 מ"א 0.5זוג, עובי  50

 -כבל רב זוגות פנימי  3 4
   טלדור 5,000 50 100 מ"א 0.6זוג, עובי  100

תוספת שיריון לכבל  4 4
   טלדור 1,000 10 100 מ"א הנ"ל

4 5 

 RJ45מחברי  24פנל 
 UTPלא מסוככים 

זוג  24לחווט כבל 
 לטלפוניה

     4,000 400 10 מכלול

4 6 

 RJ45מחברי  50פנל 
 UTPלא מסוככים 

זוג  50לחווט כבל 
 לטלפוניה

     4,500 450 10 מכלול

4 7 

-בלוק קרונה מקורי
LSA ,כולל חווט ,

 700 70 10 מכלול אמבטית נירוסטה

Krone-LSA-
Plus 

Disconnection 
module 

  

4 8 

מגשר גמיש לטלפוניה 
 -בתשתית אחודה 

Cat-3, 2  זוגות
זורים, צבע כבל ש

,  RJ45-RJ45/11ירוק, 
 מטר 3אורך עד 

     600 12 50 יחידה

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

4 9 
מגשר "טינזל" באורך 

מטר, קרם/שחור,    2.5
RJ11 to BT  

     500 10 50 דהיחי

4 10 

פריסת והתקנת נקודת 
כולל  - טלפון חדשה

, כבל BTשקע 
0.5X2X2  100עד 

מטר, ג'ימפור בבלוק 

     15,000 300 50 מכלול
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קרונה צד מרכזיה 
ולאורך כל הקו עד 
הפעלה מלאה של 

 השלוחה במרכזיה.

4 11 

 העתקת נקודת
טלפון/שלוחה קיימת 

עבודה  -למיקום סמוך 
 בלבד

     10,000 200 50 לולמכ

סה"כ לטלפוניה    4
     48,300       אנלוגית

                  
             פריטי מולטימדיה   5

 HDMI 2.0כבל  1 5
     18 18 1 מכלול ס"מ 100באורך 

 HDMI 2.0כבל  2 5
     18 18 1 מכלול ס"מ 200באורך 

5 3 
 HDMI 2.0כבל 

ס"מ כולל  700באורך 
 32/50שחלה בצינור ה

     55 55 1 מכלול

5 4 
 HDMI 2.0כבל 

מ' כולל  10באורך 
 32/50השחלה בצינור 

     70 70 1 מכלול

5 5 
 5באורך  USB2כבל 

מ' כולל השחלה 
 32/50בצינור 

     140 140 1 מכלול

5 6 

-HDMIמתג ווידאו  
4K  

 -כניסות  2יציאה,  1
HDMI 

הפעלה ידנית עם 
 כפתורים וממשק

 RS232בקרה רשת + 
 כולל ספק כוח

 כולל התקנה והגדרות

     1,400 1,400 1 מכלול

5 7 

-HDMIמתג ווידאו  
4K  

 -כניסות  4יציאה,  1
HDMI 

הפעלה ידנית עם 
כפתורים וממשק 

 RS232בקרה רשת + 
 כולל ספק כוח

 כולל התקנה והגדרות

     2,800 2,800 1 מכלול

5 8 
קופסה עה"ט לייצוג 

, כולל HDMIשקע 
 השקע

  1 250 250     

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

5 9 

 4000עוצמה  -מקרן 
Ansi/lumens ,

 FHDרזולוציה 
כניסות  2טבעית, 
HDMI כניסת רשת ,

RJ45 ממשק בקרה ,

 2,900 2,900 1 מכלול

Hitachi, 
Epson,Optoma
, ViewSonic, 

Casio 
ע "או שוו

ותכונות לאישור 
 מוקדם
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RS232 טכנולוגיה .
DLP   , 

5 10 

 5000עוצמה  -מקרן 
Ansi/lumens ,

 FHDרזולוציה 
כניסות  2טבעית, 
HDMI כניסת רשת ,

RJ45 ממשק בקרה ,
RS232 טכנולוגיה .

DLP   , 

 3,500 3,500 1 מכלול

Hitachi, 
Epson,Optoma
, ViewSonic, 

Casio 
ע "או שוו

ותכונות לאישור 
 מוקדם

  

5 11 

מסך חשמלי להקרנה, 
אלכסון, יחס  120"

, שוליים שחורים 16:9
מסביב, כבלי פלדה 

למתיחה, מנוע 
טובולרי/סומפי, מנגנון 

פנימי הכולל פיקוד 
הורדה הרמה עם 

ורשת  RS232חיבור 
RJ45 חיבור לחשמל ,
רה, כולל פיקוד בתק

חוטי למקרה של 
 מפסק ידני

 3,200 3,200 1 מכלול

Vega, Draper,  
ע "או שוו

ותכונות לאישור 
 מוקדם

  

5 12 

מסך חשמלי להקרנה, 
אלכסון, יחס  130"

, שוליים שחורים 16:9
מסביב, כבלי פלדה 

למתיחה, מנוע 
טובולרי/סומפי, מנגנון 

פנימי הכולל פיקוד 
הורדה הרמה עם 

ורשת  RS232 חיבור
RJ45 חיבור לחשמל ,

בתקרה, כולל פיקוד 
חוטי למקרה של 

 מפסק ידני

 3,400 3,400 1 מכלול

Vega, Draper, 
ע "או שוו

ותכונות לאישור 
 מוקדם

  

סה"כ לפרק פריטי    5
     17,751       מולטימדיה

             תעלות וצנרת   6

6 1 
אספקה והתקנה של 

עם תקן  PVCתעלת 
 300X100ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 250 250     

6 2 
אספקה והתקנה של 

עם תקן  PVCתעלת 
 200x100ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 200 200     

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 עליצרן שמוצ

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

6 3 
אספקה והתקנה של 

עם תקן  PVCתעלת 
 120x60ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 80 80     

6 4 
אספקה והתקנה של 

עם תקן  PVCתעלת 
 60x60ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 60 60     
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6 5 
אספקה והתקנה של 

עם תקן  PVCתעלת 
 60x40ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 50 50     

6 6 
קנה של אספקה והת

עם תקן  PVCתעלת 
 30x15ישראלי 

מ"א 
למכלו

 ל
1 35 35     

6 7 

אספקה והתקנה של 
עם תקן  PVCתעלת 

תעלת  15x15ישראלי 
 אצבע

מ"א 
למכלו

 ל
1 30 30     

6 8 
אספקה והתקנה של 

 16צינור מריכף 
מ"א 
למכלו

 ל
1 20 20     

6 9 
אספקה והתקנה של 

 20צינור מריכף 
מ"א 
למכלו

 ל
1 21 21     

6 10 
אספקה והתקנה של 

 25צינור מריכף 
מ"א 
למכלו

 ל
1 22 22     

6 11 
אספקה והתקנה של 

  32צינור מריכף 
מ"א 
למכלו

 ל
1 25 25     

6 12 
אספקה והתקנה של 

  50צינור מריכף 
מ"א 
למכלו

 ל
1 35 35     

6 13 

אספקה והתקנה של 
צינור שרשורי 

שחור/לבן/קרם בקוטר 
 מ"מ  50

מ"א 
ולמכל

 ל
1 30 30     

6 14 

סלסלת רשת מגלוונת 
100X100 כולל ,

זרועות תמיכה "ר" 
מגלוונות, להתקנה על 
קיר או מוטות הברגה 

, להתקנה Zעם פס 
מתקרה, לפי תקן 

 ישראלי

מ"א 
למכלו

 ל
1 150 150     

6 15 

סלסלת רשת מגלוונת 
200X100 כולל ,

זרועות תמיכה "ר" 
מגלוונות, להתקנה על 

טות הברגה קיר או מו
, להתקנה Zעם פס 

מתקרה, לפי תקן 
 ישראלי

מ"א 
למכלו

 ל
1 160 160     

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

6 16 

סלסלת רשת מגלוונת 
300X100 כולל ,

זרועות תמיכה "ר" 
לוונות, להתקנה על מג

קיר או מוטות הברגה 
, להתקנה Zעם פס 

מתקרה, לפי תקן 
 ישראלי

 

מ"א 
למכלו

 ל
1 180 180     
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     1,348       סה"כ לתעלות וצנרת   6
             כללי   7

7 1 

הכנת/עדכון תיק תעוד 
הכולל  סימון נקודות 

קצה כולל מספור 
יות הנקודה ע"ג תוכנ

האתר ,באתר חדש יש 
למשוך ממהנדס 

החשמל קיבצי 
תוכניות משורטטות 

 AUTOCADבתוכנת  
או שו"ע.מלל 

באמצעות תוכנת 
WORD  וטבלאות

באמצעות תוכנת  
EXCEL  .

התעוד/עדכון התיעוד, 
עותקים  2יוגשו    ב 

מודפסים ועל גבי 
מדיה מגנטית.  חישוב 

בפרוייקט לפי שקעי 
 קצה נחושת בלבד

 

שקע 
     2 2 1 קצה

 שעת מתקין תשתית 2 7
     130 130 1 ש"ע 

7 3 

תוספת מחיר ש"ע  
למתקין תשתית עבור 
עבודה בשעות חריגות 

 06:00ל  19:00)בין 
 למחרת(.

 

     70 70 1 ש"ע

7 4 

תשלום גלובלי חד 
פעמי עבור התארגנות  
למשימת התקנה של 

, נקודות קצה 6עד 
אנשים  2לצוות של 

ת פרוייקט )לא במסגר
נקודות(.  10שמעל 

בנוסף לעלות ההתקנה 
 לפי מחירון

     500 500 1 מכלול

תאור הפריט או  סע' פרק
 כמות יחידה העבודה

מחיר 
ליחידה 
 בש"ח 

סה"כ לפריט 
בש"ח ללא 

 מע"מ

  יש לשנות
 ליצרן שמוצע

לדגם  יש לשנות
 שמוצע

7 5 

תשלום גלובלי עבור 
למשימת נסיעות 

של נקודה  תיקון
קולה שהתברר ת

שאינה במסגרת 
 2אחריות, לצוות של 

אנשים, בנוסף לשעות 
 העבודה לחיוב

     350 350 1 מכלול

7 6 

שעת מנהל פרוייקטים 
למשימות מיוחדות 

שיוגדרו ויאושרו 
מראש על ידי 

בשום מקרה המזמין)
לא מיועד לסיורים 

     180 180 1 ש"ע
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מקדימים או פיקוח 
 (על ביצוע

7 7 

ה לעבודה מנוף הרמ
מטר ליום  10בגובה עד 

עבודה ראשון כולל 
 ההובלה

     2,000 2,000 1 יום

7 7 
מנוף הרמה לעבודה 

מטר  10בגובה עד 
 מהיום השני ואילך

     800 800 1 יום

     4,032       סה"כ לפרק כללי   7
                  

     899,738 סה"כ לכתב הכמויות
  

 
      

  

 מתלה:די ויסו תנאי
. כתב כמויות זה משמש כנספח וכבסיס תמחורי לפריטים ועבודה שיסופקו על ידי הקבלן ויהיו צמודים 1

 לתנאים בהסכם.
 .עירייה. הפרטים בתיאור ובפרטי היצרן והמספר הקטלוגי מחייבים ושינוי דורש אישור בכתב ומראש מה2
לה, הרכבה, בדיקה, סימון, שילוט, הכנת תיעוד . המחירים בש"ח וללא מע"מ, כוללים את כל המיסים, הוב3

 חודשים.  24ואחריות מלאה באתר הלקוח ל 
 . מחיר פריט כולל את חומרי העזר וכוח האדם הדרושים.4
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 הצעת הקבלן למכרז 3נספח 
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 דוגמת ערבות ביצוע לחוזה 4נספח 
 

 

 דוגמת ערבות ביצוע 

 

 ..........סניף .......................        לכבוד 

 כתובת הסניף ....................        יבנה עירית 

 טלפון ...............................          50דואני רח' 

 פקס:................................         יבנה 

 

 א.נ., 

 

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס'.  ........................................

 

 אלף שלושים וחמישה)₪  35,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של אנו  .1

 ההצעה בעל מאת שתדרשו "(,הערבות סכום" )להלן: (קלים חדשיםש

לביצוע עבודות  31/2021"(, בקשר למכרז מס' הנערב)להלן: " _______________________

 יבנה.  תשתית תקשורת במערך המחשוב במוסדות ציבור בעיר

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

  הידוע במועד חתימת העירייה על הסכם זה. "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד 

שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות  "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד

 זו. 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

הסכום השווה  למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

דש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום אם המדד הח

 הערבות , ללא כל הפרשי הצמדה. 

 

עם  מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  .2

ה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי להטיל עליכם חוב

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 

)כולל( יום(  90)הערה: תקופת ההתקשרות בתוספת ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________  .3

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו 

 התאריך הנ"ל. בכתב לא יאוחר מ

   

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
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 . והינה אוטונומית ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .5

 

 

 

 בכבוד רב,                                              

 

 

          ________ 

 ה ב נ ק                                                              
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 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים - 5נספח 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 
נאים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין הת

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור
 עיריית יבנה 

)המזמינה ו/או 
חברות בנות 
ועובדים של 

מבקש הנ"ל( 
 האישור

 שם
 
 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר :☒
לביצוע עבודות תשתית 

תקשורת במערך המחשוב 
ו/או  במוסדות ציבור בעיר יבנה

 עבודות נלוות.

 

 מזמין שירותים☐
 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות 
חריות או א

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי  
 צד שלישי

ביט  
______ 

  אחריות צולבת 302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
כיסוי בגין נזק שנגרם  312

 משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג
אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
ויתור על תחלוף מבקש  309

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

)*( אחריות 
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ה ואי יושר עובדיםמרמ 325
עיכוב /שיהוי עכב מקרה  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332
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 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים - 5נספח 

ביט   )*(חבות מוצר
______ 

ת. 
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 

1,000,000  
 ₪ 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש  האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים.  12תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 
 מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:

 מחשוב 043
 ביטול/שינוי הפוליסה *

וח הודעה יום לאחר משל  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

)*( ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות 
 .משותפים ללא הגדלת גבולות האחריות בביטוחים הנ"ל

 
 עץ חיצוני לעירייההערה לעניין נגישות: מסמך אישור על קיום ביטוחים הוכן ע"י יו
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 דוגמת ערבות מכרז מסמך ד'
 דוגמת ערבות מכרז          

 

 

 

 סניף .................................        לכבוד 

 כתובת הסניף ....................        יבנה עירית 

 טלפון ...............................          50דואני רח' 

 קס:................................פ        יבנה 

 

 א.נ., 

 

 

 הנדון: ערבות בנקאית מס'.  ........................................

 

קלים אלף ש   )₪  _____________אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

  _____________________ בעל ההצעה"(, שתדרשו מאת סכום הערבות( )להלן: "חדשים

לביצוע עבודות תשתית תקשורת במערך  31/2021מס'  למכרז פומבי"(, בקשר הנערב)להלן: "

 המחשוב במוסדות ציבור בעיר יבנה. 

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה 

 : המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן

חודש ל 15 -שהתפרסם ב 2020שנת  אוקטובר"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש 

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו. 

המדד  כי המדד החדש עלה לעומתהפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר 

הסכום השווה  למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות , ללא כל הפרשי הצמדה. 

 

עם  מידתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה אנו מ .2

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 

 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  16.11.2021ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .3
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 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 

 . והינה אוטונומית ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .5

 

 

 

 בכבוד רב,                                              

          ________ 

 ה ב נ ק                                                              

 


