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 דף מידע על המציע  

 
 

 לכבוד  
   עיריית סח'נין

 
 

 . 14/2020להלן: פרטי המציע במכרז פומבי מס' 
 
 

 ע שם המצי .1
 

 

 ע.מ. / ח.פ ./ ע.ר.  .2
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 _________________                             _______________________ 
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 אירועים חשובים 
 

 עד תאריך  פירוט האירוע  מספר
 14:00בשעה  3/9/2020חמישי יום   הגשת ההצעות  1
 מסכום ההצעה כולל מע"מ    10% סכום הערבות המכרז  2
 כולל  3/12/2020עד ליום  תוקף הערבות המכרז  3
 12:00בשעה  25/8/2020עד  משלוח שאלות הבהרה  4
 1/9/2020עד ליום  תשובות לשאלות ההבהרה  5
 מכרם אבו יונס  –  050-3513519 טלפון לבירורים  6
יה כולל מע"מ אך  ימסכום הזכ   10% ערבות קיום חוזה  7

 ₪   10,000 -לא פחות מ
 כולל  31/3/2021עד ליום  החוזה ות לקיום תוקף הערב  8
 

מובהר בזאת כי ניתן להגיש הצעה רק לגבי חלק מן המכרז )שדרוג עמדות קצה ו/או רישיונות ומעבר  
 את הזכייה במכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי. לענן( כן מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לפצל 

 
 

 _________________                             _______________________ 
 תאריך                                                                             חתימת המשתתף               
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 נין 'סחעיריית 
 14/2020מכרז מס' 

 שדרוג עמדות קצה, רישיונות ומעבר לענן ל
 

)מחשבים   שדרוג עמדות קצהלבשיטת המעטפה הסגורה  מחיר  זה הצעות  מינה בנין מזח'עיריית ס
 כמפורט להלן: אופיס וחלונות )מעבר לענן( למערכות ניידים ונייחים(, רישיונות  

 
 על מגיש ההצעה למלא אחר התנאים הבאים: 

 
מכירת ואספק   וו/או עיסוקי  וכדין ואשר בין יתר מטרותים  אשר נרשיחיד או תאגיד   .1

למחשבים  ם,מחשבי ציוד  ניידים,  בתאגיד    .מחשבים  שמדובר  להצעה ככל  לצרף  יש 
וכן   החתימה  זכות  בעלי  בדבר  חשבון  רואה  מינוי אישור  בדבר  הפרוטוקול  מן  העתק 

 וזכויות חתימה. מנהל/ים 
 

לצרף להצעה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק להיות עוסק מורשה, ו .2
 1976  –ותשלום חובות מס( התשל"ו    )אכיפת ניהול חשבונות  עסקאות גופים ציבוריים

 וכן אישור לצורך ניכוי מס בתוקף.
 

בתחום   .3 מוכח  ניסיון  בעל  להיות  ההצעה  מגיש  כמפורט  על  ומחשבים  ציוד  אספקת 
  - האחרונות )מ שנים  השלוש  אחת מכל  ב  לפחות  ₪  300,000בהיקף של  במסמכי המכרז  

כאמור והמלצות עדכניות  וכן  רו"ח על כך   צרף אישור. על מגיש ההצעה  ל(2019עד    2017
 . סיפק ציוד כמפורט במכרז זהגופים להם המאת 

 
מותנית   .4 בלתי  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  השווה  על  מסכום   10%בסכום 

. על הערבות להיות מחשבון מגיש ההצעה  3/12/2020בתוקף עד ליום  הצעתו כולל מע"מ  
 כרז שהוא נוסח מחייב. ובהתאם לנוסח שבמסמכי המ

 
לידי מנכ"ל העירייה ולמסור אישית או דלך שליח  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה   .5

קאסם אבו ריא במשרדו בבניין העירייה, קומה שלישית אגף הנהלה בכתובת שדרות 
אחה"צ. אין לשלוח   14:00עד השעה  3/9/2020חמישי  יום , סח'נין וזאת עד128אלג'ליל 

  .ו/או בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר וארהצעות בד
 

 ההצעה תהיה על דרך מתן הנחה כללית )אפס או הפחתה( מן האומדן המצורף למכרז. .6
 

העירייה .7 של  הגזברות  במחלקת  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  הנ"ל    ניתן  כנגד    בכתובת 
ניתן  ן  כ  (.13:30עד    08:00  -מה' ובשבת  -ימי ב') .₪ שלא תוחזר  1200תשלום בסך של  

  www.sakhnin.muni.il להוריד את המסמכים מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת 
 .19/8/2020וזאת החל מיום רביע  תחת הלשונית מכרזים

 
בכתב   .8 להעביר  יש  הבהרה  יונס  שאלות  אבו  מכרם  מר  העירייה  תאריך למנמ"ר  עד 

ולוודא קבלת המסמכים   makram84@hotmail.com ל  בדוא"  0013:שעה     25/8/2020
 .050-3513519מספר ייד נבעירייה בטלפון 

דומות  העירייה תביא בחשבון את הניסיון שיש לכל אחד מן המשתתפים בביצוע עבודות   .9
שקל גם לניסיון העבר שהיה לה עם מי מן  את כי העירייה תיתן מכאמור לעיל. מובהר בז

 המשתתפים ושיקול זה יובא בחשבון בשקלול ההצעה.
 

 במסמכי המכרז התנאים לעיל הם בנוסף לאמור  .10
 

להשתתפות   .11 תנאי  מהווה  וצירופם  להצעה,  לצרף  יש  לעיל  האמורים  המסמכים  את 
 במכרז.

 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:makram84@hotmail.com
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ניתן להגיש הצעה רק לגב .12 כי  ו/או מובהר בזאת  )שדרוג עמדות קצה    י חלק מן המכרז 
רישיונות ומעבר לענן( כן מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לפצל את הזכייה במכרז 

 דעתה הבלעדי. לפי שיקול 
 

 בכבוד רב     
 ד"ר ספואת אבו ריא                                                                           

 ראש העירייה                      
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 سخنين  بلديـة
 14/2020 رقـم مناقصة

 البلدية  في  حوسبه شبكة تشغيل وأنظمة حواسيب لتزويد
 

 او  ثابتة حواسيب  لتزويد  المختوم  الظرف بطريقة مزودين من عروض بتلقي رغبتها عن بهذا تعلن سخنين بلدية
 مفصل  هو كما البلدية لحواسيب  (windows" ) ويندوز" و (  office" )اوفيس" لنظام  تراخيص  وشراء متنقلة 
 :ادناه

 
 : التالية الشروط لديه  تتوفر أن الطلب مقدم  على

 
, متنقلة حواسيب, حواسيب وتزويد بيع أهدافها بين ومن, القانون حسب مسجلة شركه أو فردا يكون أن .1

 باسم التوقيع حق وأصحاب طريقة حول الحسابات مراقب من تصديق  إرفاق يجب, للحواسيب معدات
 . للشركة مديرين تعيين محضر من نسخة إرفاق يجب كذلك الشركة

 
 ساري  بالمصدر وخصم  حسابات إدارة  تصديق إرفاق وعليه  ,مرخص مشغل يكون أن العرض مقدم  على .2

ונות ים )אכיפת ניהול חשבעסקאות גופים ציבורי قانون حسب العروض تقديم  موعد في المفعول
 .1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 
 المناقصة  في وارد هو كما وحواسيب معدات تزويد مجال في مثبتة تجربة ذو يكون أن العرض مقدم  على .3

 على (.  2019 حتى  2017 من) رة االخي الثالث السنوات من  سنه كل في لاألق على. ج.ش 300,000 بمبلغ
 زودها التي الجهات من العهد حديثة وتوصيات بذلك  حسابات مدقق من ديقصت  إرفاق العرض مقدم

 . أعاله  ذكر كما بالمعدات
 

 ضريبة يشمل العرض قيمة  من% 10 يساوي  بمبلغ مشروطة غير بنكية كفالة إرفاق العرض مقدم  على .4
 العرض مقدم  حساب من تكون أن الكفالة على.   3/12/2020  تاريخ حتى المفعول سارية اإلضافية القيمة

 .ملزم  كنص بالمناقصة المرفق النص وبموجب
 

 شخصيا  البلدية عام  لمدير مراسل طريق عن أو باليد وتسلم  المختوم  الظرف بطريقة العروض تقديم  يجب .5
 ثانيةال الساعة حتى 3/9/2020  خميسال يوم  حتى 128 الجليل شارع البلدية بمبنى الثالث الطابق في  مكتبه في
 .  أخرى وسيلة بكل أو بالبريد عروض تقبل لن, الظهر بعد

 
 .بالمناقصة المرفق التقدير قيمة من( أقل أو صفر) العام  التخفيض بطريقة يكون ان العرض على .6

 
 االثنين أيام ). ترد ال. ج.ش 1200 مبلغ مقابل للبلدية التابع المحاسبة قسم  في المناقصة أوراق شراء يمكن .7

 العنوان على البلدية موقع من تنزيلها او  (14:00 حتى 08:00 من الدوام والسبت الخميس حتى
 www.sakhnin.muni.il 19/8/2020 األربعاء يوم  من ابتداءا وذلك المناقصات باب تحت. 

 
 االلكتروني البريد عبر  البلدية في المعلومات أنظمة لدير فقط خطيه واستفسارات اسأله إرسال يمكن .8

 makram84@hotmail.com استالمها  من والتأكد 0031: الساعة 25/8/2020 أقصاه  موعد حتى 
 .0503513519 رقم  لهاتف باالتصال

 
 البلدية ذستأخ للتوضيح. أعاله  جاء كما  أعمال بتنفيذ العروض مقدمي من كل تجربة بالحسبان البلدية ستأخذ .9

 .االعتبارات من جزءا سيشكل العامل وهذا المشتركين من كل مع هي تجربتها بالحسبان
 

 .المناقصة أوراق في للموجود باالضافه أعاله  الشروط .10
 

  .بالمناقصة لالشتراك كشرط وذلك, للعرض أعاله  المذكورة  المستندات جميع إرفاق يجب .11
 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:makram84@hotmail.com
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 يحق كما( تراخيص شراء أو/و حواسيب  شراء), المناقصة  من لقسم جزئي عرض تقديم للمشترك يحق للتوضيح  .12
 .مناسبا تراه  ما حسب فائز اكثر بين المناقصة وتجزئة تقسيم  للبلدية

         
  االحترام  مع          
 ريا  أبو صفوات دكتور        

 البلدية  رئيس           
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 סח'נין עיריית 
 14/2020ז מספר רמכ

 תנאי סף להשתתפות במכרז בנוסף לפרסום בעיתון:
 

תושבי ישראל שותפויות רשומות או תאגידים    14/2020רשאים להשתתף במכרז זה  
)להלן: "המשתתף"(, העומדים    /  הרשומים כדין בישראל, לרבות עמותות מלכ"רים 

ת כל המסמכים  במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים ואשר המציאו א
 הדרושים להוכחת עבודתם בתנאים אלה.  

 
ולאחזקתו   להפעלתו  להתקנתו,  הציוד,  של  לאספקה  מתייחס  המכרז  כי  מודגש 

 שנים מיום ההפעלה.  3הכוללת אחריות מלאה במשך 
 

המשתתף עוסק מורשה לצורך מע"מ/פטור כדין ממע"מ, ומנהל ספרי חשבונות   .1
ים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבורי

 .  1976  –מס התשל"ו 
 
 המשתתף רכש את מסמכי המכרז.   .2

 
קיום   .3 להבטחת  המכרז,  דרישות  פי  על  תקינה  בנקאית  ערבות  צירף  המשתתף 

 יו על פי מכרז זה. התחייבויות
 

יש להקפיד לדייק בנוסח הערבות הבנקאית והיא חייבת להיות בהתאם לנוסח  
 ז.  שבמסמכי המכר

 
ב  .4 הורשע  לא  מינימום    2  - המשתתף  שכר  חוק  על  בעבירות  האחרונות  השנים 

 והעסקת עובדים זרים.  
 
ז  בכיר או הנוגע לעניין נשוא המכרעל המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד עירייה   .5

 .  / הנהלה ו/או חבר מועצת העירייה
 
רבות  שות משפטית אחת, כל המסמכים והאישורים לרבות הע יההצעה תוגש ע"י   .6

 הבנקאית יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד.  
 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו:  .2
 

 )בנוסף למסמכי המכרז שעל המציע להגיש חתומים בחתימתו(:  
 
 למכרז.  4בנוסח הקבוע במסמך  אישור רו"ח .1

 
 על המשתתף לצרף אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרים.   .2

 
 וי מס במקור.  אישור רו"ח/פקיד שומה על שיעור ניכ .3

 
 .  ציוד מחשובהמלצות מגופים ו/או מוסדות להם סיפק המציע   .4

 
מן השנים    אישור .5 בכל אחת  על היקף העסקים  דוחות    2019עד    2017רו"ח  או 

 . , לפי הענייןשנתיים או מאזנים
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 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.   .6
 
המכרז כמופיע  ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות  .7

 להבטחת קיום התחייבויות המציע על פי מכרז זה.   16עמוד  , 6במסמך 
 
 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף בנוסף:   .8

 
 תעודת התאגדות של החברה.  

אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה הינן במסגרת  
 סמכויות התאגיד.  

 שמות המנהלים של התאגיד.  
 ימתם מחייבת את התאגיד.  ים אשר חת שמות האנש 

 
 אם המציע הינו שותפות, יש לצרף בנוסף:   .9

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות.  
 הסכם שותפות.  

 ו רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.  אישור עו"ד א 
 

 אם המציע הינו עמותה יש לצרף אישור על ניהול תקין של העמותה.  .10
 

ועם כל מסמכי  משתתף  "ל, יחד עם הצעתו של ההמסמכים הנ  יש להגיש את .11
כל   ללא  שתוגש  הצעה  המציע.  ע"י  ועמוד  עמוד  בכל  חתומים  כשהם  המכרז, 

 המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הוועדה רשאית לפסלה.  
 

 סדר עדיפויות:   .3
 
 במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה המחמירה עם הספק.    .1

 
 ם:  כללי תנאים .4

 
חשבונו .1 על  יערוך  במכרז  ועל    המשתתף  לעצמו  וישיג  הנדרשות  כל הבדיקות  את 

יוני או שיוכל להשפיע  ח אחריותו הבלעדית את המידע שעשוי להיות לו למועיל ו
בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא  

 את כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן.  
 

זוכים,    .2 מספר  בין  ההתקשרות  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 
בחלוקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להזמין רק חלק מהשירות, הכל פי שיקול  

 דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 
היתר,   .3 בין  הזוכה,  לבחירת  שיקוליה  במסגרת  להתחשב  רשאית  תהיה  העירייה 

, ובאיכות הצעתו ובכושרו  , וביכולתו של המשתתףסיונו מול העירייהני בניסיונו, ב 
 לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה.  

 
העירייה רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות ו/או לבחור במספר הצעות הכל   .4

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
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העירייה רשאית לבטל הזמנה זו או לצאת בהזמנה חדשה ללא צורך הסבר   .5
הודעה כלשהי למצעים ובכלל במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום    או ו/

 ששולם על ידם עבור המכרז. 
 
ו/או   .6 בהכנתה  הכרוכות  בהוצאות  העירייה  את  לחייב  בכדי  זה  במכרז  אין 

זה   כן אין במכרז  הגשתה של הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו 
 מכך.   מע בכדי לקשור את העירייה בהסכם כלשהו על כל המשת

 
כל הצעה שהיא   .7 ו/או  הזולה ביותר  העירייה מחויבת לקבל את ההצעה  אין 

והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מבלי שתהא למציע כלשהו  
כל זכות או רשות לערער על שיקולי העירייה או לטעון כנגדה ו/או מי מטעמה  

בלת הצעה  ק  וכי רואים את המציע כמסכים מראש להחלטת העירייה בדבר 
 כלשהי או דחייתה.  

 
בכל   .8 רשאית,  העירייה  תקציביים,  אישורים  בקבלת  מותנה  זה  מכרז  ביצוע 

תקציביים   משיקולים  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  המכרז,  את  לבטל  שלב 
 ולמשתתפים לא טענה ט/אט דרישה ו/או תביעה בל כך.  

 
צעת  ה  המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה, .9

המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  
 על פי מסמכי המכרז.  

 
אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים   .10

הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז כל שינוי, מחיקה, תיקון או  
 תוספת כאמור יפסלו את הצעתו.  

 
צעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך ה  כל .11

מהמציע    90 לדרוש  רשאית  העירייה  ההצעות,  להגשת  הקבוע  מהמועד  יום 
למשך   ועד    90להאריכה  במכרז  זוכה  של  לבחירתו הסופית  ו/או  נוספים  יום 

 שהזוכה יחתום על ההסכם והמציע חייב יהיה לישות כן.  
 

 בחינת ההצעות:   .5
 
ההצעה תהיה על דרך מתן הנחה מן האומדן כמפורט במסמך למסמכי המכרז.   .1

תהיה   ההצעה  כן  ועל  מקסימליים  מחירים  הנם  במפרט  הנקובים  המחירים 
עד   ל 20%מאפס  מעבר  הנחה  במידה    20%  -.  ההצעה  לפסילת  להביא  עלולה 

יה, כי מדובר  וועדת המכרזים תגיע למסקנה, על סמך חוות דעת מנמ"ר העירי
 עה גרעונית. בהצ

 
העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי   .2

 הסף, הצעתו תפסל.  
 

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה   .3
 לעומת מהות המכרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של העירייה למכרז.  

 
הצעו העירייה   .4 לדחות  אשר  רשאית  מציעים  של  עבודתם  ת  בעבר  ביצעו  לא 

לשביעות רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע  
 מסוים אינם מספקים לפי שיקול דעתה.  
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 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה:   .6
 
העירייה,   .1 ע"י  לבחירה  רלוונטיות  שתהיינה  זהות,  הצעות  שתוגשנה  במקרה 

וך הגרלה בין המציעים שהצעתם זהה  ייה את הזכות לער שומרת לעצמה העיר 
 בלבד או לחלק את העבודה או השירותים נשוא מכרז זה ביניהם.  

 
לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת    1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק   .2

 המכרזים רשאית הועדה לשקול, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן:  
 

 גובה הצעת המשתתף;  .6.2.1
 

ברשויות   .6.2.2 דומות  עבודות  לביצוע  בקשר  המשתתף  של  והניסיון  המוניטין 
 מקומיות אחרות ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים;

 
הכל .6.2.3 בלוחות  חוסנו  בהתחייבויותיו,  לעמוד  יכולתו  המציע  של  והפיננסי  כלי 

 הזמנים ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם.  
 

 ם(. ה עם המשתתף )ככל שקיי ניסיון קודם של העיריי .6.2.4
 

כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות או   .6.2.5
 ם לתנאי המכרז.  השירותים נשוא המכרז במסגרת לוח הזמנים ובהתא

 
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים אם   .3

 א אחר כל דרישות המכרז. יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימל
 
לרבות   .4 עת  בכל  המשתתף,  מאת  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 

למסור את  לאחר פתיחת ההצעות הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב  
 ימים מיום הדרישה.   3כל ההסברים והניתוחים  הנדרשים בתוך  

 
המחיר  .5 וניתוחי  ההסכמים  כל  את  בסוד  לשמור  מתחייבת  של הועדה  ים 

 המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה.  
 
אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא   .6

לפסול   ואף  עיניה  ראות  לפי  מסקנות  להסיק  הועדה  רשאית  דעתה,  את  יניח 
 ההצעה.  

 
נוסף   .7 מידע  מהמציעים  אחד  מכל  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הועדה 

לרבות   הצעתו,  לאודות  מטעמו,  מי  ו/או  המציע  של  ויכולתו  ביצוע  ניסיונו 
הועדה   תהא  וכן  למכרז,  ההצעה  ו/או  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותיו 
רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או  
מי מטעמו, הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות  

 ך הערכת ההצעות.  )אם נעשו( לצור
 

 שינויים במסמכי המכרז:  .7
 
כל שינוי או תוספת שיערוך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס   .1

אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב  
לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב  

 ה.  כלפי העיריי
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עד   .2 עת  בכל  רשאית  לפני  48העירייה  הצעות    שעות  להגשת  האחרון  המועד 

במכרז   דרישות  ו/או  תנאים  ו/או  תיקונים  ו/או  שינויים  להכניס  למכרז, 
בכתב   יובאו  ואלה  המשתתפים  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  ומסמכיו, 
נפרד   בלתי  חלק  יהוו  התשובות/ההבהרות  המשתתפים  כל  של  לידיעתם 

 על ידם.   המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים ממסמכים 
 

 הצהרות המציע:   .8
 
המכרז   .1 פרטי  שכל  ואישור  כהודעה  כמוה  הצעתו  הגשת  כי  מצהיר  המציע 

וההסכם ידועים לו ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה  
 ובהסכם.  

 
לפרט כלשהו או    המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר או אי הבנה בקשר .2

או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  /לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו
 המציע.  

 
המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז   .3

 ובהשתתפות במכרז יחולו עליו.  
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל ההצעה הנמוכה ביותר   .4
שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי  או כל הצעה  

יה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על  שיקול דעתה הבלעדי, העירי 
 פי שיקול דעתה.  

 
ל פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא  המציע מצהיר שידוע לו שהעירייה רשאית ע  .5

ן רע או שנוכחה  לקבל את הצעתו של מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיו 
 לדעת על סמך בירורים שערכה שכישוריו אינם מספקים על פי שיקול דעתה. 

  
ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר בשום   .6

 די המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.   דרך, את המסמכים שיוגשו על י
 

 
 
 

******** 
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 2מסמך 
 

 מורשי חתימה ור איש
 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד/שותפות רשומה  

 
 

 לכבוד  
 עיריית סח'נין  

 
 

 א.ג.נ.,  
 
 

   אישור מורשי חתימההנדון:     
 
 

במכרז   "המציע"  )להלן:   _______________ ח.פ.   ____________ של  עו"ד/רו"ח  הנני 
)להלן:    עיריית סח'ניןלמחשוב  והתקנת מערכת  להצטיידות ואספקת    14/2020פומבי מס'  

 "(."המכרז 
 

 כעו"ד/רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב כדלקמן: 
 

 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה:   .1
 

 גב'/מר ______________________ ת.ז. _____________________   
 

 _______________   גב'/מר ______________________ ת.ז. ______
 

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה  
 שנחתמה באמצעות מורשי שלו כאמור לעיל.  חתימתו המחייבת של המציע

 
 

להלן דוגמא/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו   .2
 ומצגיו במסמכי המכרז. 

 
________ _____________________ 

 _____________________________ 
 

סמכי  התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דרך ולפי מ .3
 ההתאגדות שלו.  

 
 

 
 _________________             ______________________________ 

 רו"ח, מ.ר., חתימה, חותמת(   )שם עוה"ד/       תאריך                                                  
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 3מסמך 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצה 
 

 מחשבים ומערכות הפעלה ואספקת והתקנת רכישת ל
  

 
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
 

 א.ג.נ.,  
 

עיריית סח'נין   הביאה  14/2020לאור השתתפותי במכרז   הנני מצהיר בזאת כי .1
 ים הבאים:  עתי את הוראות הסעיפ לידי 

 
 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:   122סעיף   .1.1

 
חלק   האמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  בהונו  העולה על עשרה אחוזים  
זוג, הורה,    בן   – העירייה, לעניין זה, "קרוב"  בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  

 בן או בת, אח או אחות".
 

נבחרי הציבור    12כלל   .1.2 של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  )א( של ההודעה 
 ברשויות המקומיות הקובע: 

 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו    – "חבר מועצה  

 )ב(".  )ג(  2 - ( )ב( ו1) 1"קרוב" בסעיף )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף   .1.3
 

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  
זוגו או שותפו או סוכנו, בשם חוזה שנעשה עם העירייה ובשום  -עצמו או על ידי בן 

 נה". עבודה המבוצעת למע
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2
 

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, ואף לא   .2.1
 מי שאני משמש לו סוכן אך שותף.  

 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על שערה   .2.2

תו הגשתי את הצעתי או שאחד  באמצעו   אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד 
 מהם מנהל או עובד אחראי בו.  

 
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .2.3
 

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או   .3
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  

 
ומלאים והאמור בהצהרה    נכונים  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם .4

 זו הינו אמת.  
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(  3א' )  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .5
מחבריה ובאישור שר הפנים    2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של  

ישור  א' )א( לפקודת העיריות ובלבד שהא  122רשאית להתיר ההתקשרות לפי סעיף  
 נאיו פורסמו ברשומות. ות
 
 
 

 חתימת המציע: _____________  שם המציע: ______________ 
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 4מסמך 
   14/2020מכרז 

 הצעת המשתתף הכספית
  

/  אני/ו הח"מ ______________   .1 כי  _______ח.פ. ______ת.ז.  ______ מצהיר/ים 
האמור במסמכי מכרז, כולל את החוזה שצורף למכרז, הנני/נו  כל    קראתי/נו בעיון את

הגורמים   כל  וכי  פרטיהם  על  הנ"ל  המסמכים  כל  את  הבנתי/נו  כי  בזאת  מצהירים 
לכך   בהתאם  וכי  לי/לנו,  ומוכרים  ידועים  המוצע,  המחיר  על  המשמיעים  האחרים 

 ביססתי/נו את הצעתי/נו.
 

בות  ירותים על פי תנאי המכרז ובנספחיו, לרהנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את הש  .2
תנאי החוזה המפרטים, והנני/נו מקבלים על עצמי/נו לספק את השירותים ע"פ מכרז /  

 חוזה זה לשביעות רצונה הגמור של העירייה התקופה שנקבעה בתנאי החוזה.  
 

 ההצעה:   .3
 

ל כל  ד ולבצע את כל העבודות כמפורט במכרז זכל הציו  תספק א אנו מתחייבים  על  ה 

 כללית כדלקמן:הנחה חלקיו ו/או נספחיו תמורת 

 המחירים כוללים מע"מ. פתרונות קצה:  .א
 

עלות   כמות תיאור  
 יחידה 

עלות  
 כוללת  

  אחוז הנחה
 מן האומדן

סכום לאחר  
 הנחה 

מחשב נייח   1
   189,000 3,000 63 מותג 

  -מחשב נייד  2
 15,000 3,000 5 תצורה א' 

  

  -מחשב נייד  3
 9,000 4,500 2 ' תצורה ב

  

מסך מחשב   4
27 " 1 800 800   

מסכי מחשב   5
24 " 7 500 3,500   
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6 

העברת  
חומר  

ממחשב ישן  
למחשב  

  -חדש
התקנה  
וחיבור  

המחשב  
החדש לרשת  

המועצה  
)לפי שעה  
וחצי לכל  

 מחשב( 

63 160 10,080 

  

כולל סה"כ  227,380   סה"כ לסעיף זה )כולל מע"מ(    

 
 
 
 
 
 

 
 

 המחירים כוללים מע"מ. :OFFICEרישוי   .ב

 משתמשים  מערכת  # 
יחידות  

/ 
 חודשים 

מחיר  
 עלות   יחידה  

אחוז  
  הנחה

 מהאומדן 

מחיר לאחר  
 הנחה 

1 
רישוי  
office 
365 E1 

155 12  ₪33  61,380 

  

  
 שנים  3** 
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 המחירים כוללים מע"מ. :windowsרישוי  .ג

מחיר   משתמשים  מערכת 
   ותעל יחידה  

אחוז  
 הנחה 

מחיר  
לאחר  
 הנחה 

  Win 10 Pro-רישוי ל
לעמדות קצה אשר  

 לא שודרגו  
OEM/ 

FQC-09478 
WinPro 10 SNGL 

OLP NL 
Legalization 

100  ₪500  05 ,000 

  

מוסכם כי אם המציע הינו מלכ"ר לא ישולם מע"מ, משמע, המע"מ ישולם רק לעוסק  
 מורשה שימציא חשבונית מס כחוק. 

 
זה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/ והחוזה על כל תנאיו  צהיר/ים בהנני/נו מ .4

 ונספחיו.  
 

אם לא אעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים, בנוסף   .5
לאחריותנו כמותנה בחוזה, לשלם לעירייה פיצויים מוסכמים הקבועים מראש בעד כל  

 ה.  נקבע בחוזיום של הפרה, כפי ש 
 

של   .6 תקופה  במשך  אותי/נו  ותחייב  בתוקף  תהיה  האחרון    90הצעתי/נו  מהמועד  יום 
למסירת ההצעות למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי העירייה רשאית  

 יום נוספים.    90  -להאריך את היקף ההצעה ב
 

האספקה,   .7 עלות  בתוכו  כולל  המוצע  המחיר  כי  בזאת  מצהיר  ההתקנה  אני  ההובלה, 
 שנים.  3ריות מלאנה במשך האחזקה לרבות אח

 חתימת המציע _________________    תאריך ______________          
 

 אישור 
ביום   כי  בזאת  מאשר   ______ בכתובת   ________ מ.ר.   ________ עו"ד  הח"מ  אני 

על הצעה    _______ התייצב/ו בפני ____________ המסמכים לחתום בשם המציע וחתמו
 י.  זו בפנ

 
        __________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד       
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 5מסמך 
 

 ערבות השתתפות במכרז
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
  כתב ערבות מס':הנדון:    

 
₪ )במילים:    ___________   אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של .1

₪ בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד     _____________
ו/או שיגיע לכם מאת _______________   של המדד באופן המפורט להלן, המגיע 

ואספקת והתקנת  רכישת  ל   14/2020)להלן: "החייב"( בקשר להשתתפות במכרז מס'  
   לה בעיריית סח'נין.ותוכנות הפעמערכת מחשוב 

 
 ההצמדה:    חישובאופן  .2

 
 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:  

 
המרכזית   הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו:  "המדד" 
לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי  

   מדד אשר יבוא כדין במקומו. אחר או משרד רשמי אחר, או כל
 

  15שפורסם ביום    2020  שנתיולי  "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  
שנת   אוגוסט  )קרי:      2020לחודש  נקודות.   ___________ בשיעור  לכך  בסמוך  או 

 המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. 
 

משמעו: הקובע"  כתב    -"המדד  עפ"י  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  שיפורסם  המדד 
 ערבות זה.  

יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה  רה בו  בכל מק 
עלייתו של המדד   כפי שיעור  יוגדל בהתאם סכום הדרישה,  לעומת המדד הבסיסי, 

 ובי הבנק.  הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חיש
 

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה  
 , לא תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו.  לו

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן:   .3

ימים מיום קבלת    7לעיל, בתוך    1סעיף  "קרן הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור ב
או לדרוש תחילה את  דרישתכם, מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/

 התשלום מאת החייב.  
 
במקור   .4 להימסר  עליה  וחתומה,  בכתב  ערוכה  שתהיה  צריך  לתשלום  הדרישה  )א( 

  ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל 
 בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.  

 
מחשבי )ב(  בתקשורת  או  במברק  או  בפקסימיליה  לא  דרישה  בזה  כיוצא  כל  או  ם 

 רבות זו ולא נשלם על פיה.  תיחשב כדרישה מספקת לצורך ע
 

הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות   )ג( 
 ע"י כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  
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או עד שיבוצע התשלום על  בכלל  ועד      3/12/2020  ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום .5
לא יאוחר מהמועד האמור  פיה. כל דרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל על ידינו ו

ידינו    - על  שתתקבל  ודרישה  ומבוטלת  בטלה  הערבות  תהיה  זה  מועד  לא    -לאחר 
 תיענה.     

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.    .6

 
 בנק 
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 6מסמך 
 
 
 14/2020נוסח חוזה  

 ואספקת והתקנת מערכת מחשוב   רכישת ל
   ותוכנות הפעלה בעיריית סח'נין

 2020שנת     שנערך ונחתם בסח'נין ביום   בחודש  
 

 בין: 
 
 

  עיריית סח'נין   
 3081000, סח'נין  35ת.ד. ,  128אלג'ליל  
 04-6788809, פקס. 04-6788805טלפון. 

 office@sakhnin.muni.il דוא"ל: 
 מצד אחד       )להלן: "העירייה"( 

 
 
 
 

 לבין: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 )להלן: "הספק"(   
 מצד שני          

 
 

פוהעיר הואיל  והתקנת מערכת מחשוב    רכישתל  14/2020רסמה מכרז  ייה  ואספקת 
אופיס   ומערכות  נייחים  ו/או  ניידים  מחשבים  הכוללות  הפעלה  ותוכנות 

 .  וחלונות כולל רישיונות למשרדי העירייה
 

השירותים והואיל  מתן  על עצמו  לקבל  והסכים  למכרז,  הצעתו  הגיש  ביצוע    והספק 
 נשוא המכרז לעירייה, בהתאם להסכם זה.    העבודות ואספקת הציוד והטובין

 
והספק מצהיר כי יש לו את כל היכולות, הכישורים, המיומנויות וכוח האדם  והואיל:

ביותר   הטוב  הצד  על  זה  הסכם  ע"פ  התחייבויותיו  כל  למילוי  והמתאימים 
 ולשביעות רצונה של העירייה. 

 
המצורפים לו שהיו חלק    היר כי הוא קרא את החוזה ואת המפרטיםוהספק מצ והואיל:

מן   נפרד  וההתחייבויות  בלתי  המשמעויות  ו/את  תוכנם  את  והבין  המכרזי 
 הנובעות מהם והוא מסכים להתקשר בחוזה זה כפי שהוא. 

 
על     והואיל המליצה   _________ מתאריך  בהחלטתה  העירייה  של  המכרזים  וועדת 

הע  וראש  הספק,  ההצעת  מתן  את  הספק  לידי  למסור  אישר  שירותים  ירייה 
 נשוא ההסכם.  

 
מספר  ו והואיל: בתב"ר  זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  כיסוי  כי 751קיים  בזאת,  מובהר   .

התמורה עבור מתן השירותים נשוא חוזה זה, תועבר לקבלן אך ורק לאחר קבלת 
בר תשלומים. הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו  בד

מעיכ הנובע  בתשלום  תיחשבאיחור  לא  הממן  מהגוף  הכספים  העברת  כאיחור   וב 

mailto:office@sakhnin.muni.il
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בתשלום ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול 
 מתן השירות ע"י הזכיין. 

 
והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם הכל על פי ובהתאם לאמור בחוזה  והואיל:

 זה.
 

 לפי כך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 : המבוא 
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1
 

 הצעת הספק על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.  .2
 

 הנספחים לחוזה, כתב הכמויות והמפרטים הטכניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .3
 

 : הגדרות ומשמעותן
 
המופיעים .4 המשמעות    למונחים  זה  בהסכם  תהיה  שלהלן  הטבלה  של  ימין  בצד 

המיוחסת להם בצידה השמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים  
 משמעות אחרת.  

 
 עיריית סח'נין לרבות התאגידים עירונים שלה.  

 
העירייה או מי מטעמו, האחראי מטעמה על ביצוע השירותים,  מ"ר  מנ " המנהל"

קוח שוטף על מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש  מתן הוראות ופי 
 כאיש קשר בין העירייה לספק.  

 
שפורסם על ידי העירייה, כולל כל מסמכי המכרז,    14/2020מכרז מס'   " המכרז"

 כפי שפורטו במסמכי המכרז. 
 
מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר    לרבות עובדיו, "הספק"

 יה(, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.  קבלת אישור העירי
 
ואספקת   " השירותים" הרישיונות  המערכותהמחשבים  הגדרת  לרבות  התקנתן,   ,

הפרמטרים הדרושים להפעלתן, יישום, הסבת נתונים, ביצוע הדרכות  
  רותי תחזוקה ותיקון תקלות במערכות והטמעות, מתן תמיכה, מתן שי

ש להפעלתן התקינה והמלאה  , וכל הנדרשנים 3ואחריות מלאה במשך  
 של המערכות.  

 
במסמכי   " המערכות" כמפורט  חינוכיות,  פעילויות  של  ממוחשב  לתפעול  מערכות 

תוכנות   פריפריאלי,  ציוד  מחשבים,  לרבות  מרכיביהן  כל  על  המכרז, 
 תשתית, וכל שינוי או התאמה בהם, בהתאם לקבוע בהסכם זה.   

 
הנ " המחשבים" ההיקפי  הציוד  וכל  כוננים,  מחשבים  לרבות  למחשבים,  לווה 

עכברים  צגים,  הנדרש  מקלדות,  וכל  תקשורת  חומרה,  ציוד  לוחות,   ,
 להפעלת המערכות, כמפורט במסמכי המכרז.  

 
ידי   " מערכות תשתית" מערכות חומרה, תקשורת או תוכנות תשתית שאינן מיוצרות על 

בסיס   ומהווים  הכרחיים  השוטפת  ותחזוקתן  קיומן  ואשר  הספק, 
 כרז.  נתן ולפעילותן התקינה של המערכות כמפורט במסמכי המלהתק 
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להפעלת   " תוכנות תשתית" והכרחיות  הספק,  ידי  על  מיוצרות  אינן  אשר  תכונות 

 המערכות, כמפורט במסמכי המכרז ומסמכי הספק.  
 
 הסכם זה, וכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו נמסרו על ידי העירייה.    "ההסכם"
 
מה  מקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, )בין שהוכרזה מלחרשימת ה "כוח עליון"

והשבתות   ובין שלא(, אסון טבע. למען הסר ספק מובהר כי שביתות 
 אינם נחשבים ככוח עליון.  

 
 התחייבויות הצדדים:  

 
העירייה מוסרת בזאת לידי הספק, והספק מקבל על עצמו, אספקה, שרות ואחריות   .5

 ה.  וזאת בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם ז 
 

 הצהרות והתחייבויות הספק: 
 

התנאים   .6 לאישורם  לו  וברורים  ידועים  כי  ההסכם,  את  קרא  כי  מצהיר,  הספק 
י לכל  תוקף  נותנת  זה  הסכם  על  חתימתו  כי  בו,  המפורטים  מסמכי  והדרישות  תר 

המכרז, לרבות המפרט, הפרסום בעיתון, טופס הזמנת הצעות, הוראות למציע וכתב  
ייחשבו כולם  לקיימם    התחייבות  ביכולתו  יש  וכי  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  לחלק 

שעה   המצגים  על  וכי  העירייה,  של  המלאה  רצונה  ולשביעות  במקצועיות  ולבצעם 
צגי אמת ומדויקים. וכי כל הפעולות  לעירייה במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מ 

רד  של מש  תקשוב בגישת הענן החינוכיוהשירותים והתנאים הינם בהתאם לתוכנית  
החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה. הצהרה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה  

 הפרה יסודית שלו.  
 

הכישורים,    הספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים,  .7
המיומנות, הציוד, והעובדים המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לספק את השירותים  

 עירייה, ובהתאם להסכם.  לשביעות רצונה של ה
 

הספק מתחייב, כי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים   .8
 לשם מתן השירותים על פי ההסכם.  

 
רה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר  הספק מתחייב כי כל פעולה הקשו .9

כל דין תבוצע רק    ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי
 לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.  

 
 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 
ודע לצרכיה הכלליים והמיוחדים של העירייה ומערכת החינוך  הספק מצהיר, כי הוא מ .10

לו, ומסוגלות ליתן להם מענה  שלה לרבות בתי הספר, וכי המערכות תואמות צרכים א 
ופעולתן הרציפה   לו כי מתן השירותים  ידוע  כי  עוד מצהיר הספק  טכנולוגי מעולה. 

 .  והתקינה של המערכות, חיוני ביותר לתפקודה השוטף של העירייה
 

ו/או   .11 הספק מצהיר ומאשר, כי הינו מורשה לספק, להתקין ולהטמיע את המערכות 
זוקת המערכות, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית  הוא בעל הזכויות לשיווק. ותח

אין   כי  הספק,  מצהיר  עוד  זה.  הסכם  הוראות  לקיים  מהספק  המונעת  אחרת  ו/או 
כות יוצרים ו/או סודות מסחר ו/או  בהתקשרות על פי הסכם זה משום פגיעה בכל ז

 הוא.  זכויות קינן רוחני ו/או זכויות פטנט ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלש
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הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהעירייה לא תישא בכל אחריות נזיקית ו/או חוזית   .12
בגין   לה  נזק שייגרם  כל  על  ו/או לשפותה  לפצותה  יידרש  וכי  להפרות כאמור מצדו 

 הפרות כאמור מצדו.  
 

 הצהרות והתחייבויות העירייה:  
 

ניין הקשור  ה בכל ע העירייה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ולסייע כמיטב יכולת .13
עם ביצוע השירותים על פי הקבוע בהסכם, להעמיד לרשותו את כל המידע והנתונים  
ובהקדם   סביר  זמן  בתוך  שיתבקש,  נתון  וכל  למערכות,  הסבתה  לצורך  הדרושים 

 האפשרי.  
 

 העירייה מתחייבת, כי השימוש במערכות יעשה בהתאם להוראות שתקבל מהספק.   .14
 

ייה תהיה רשאית לרכוש מצדדים שלישיים מערכות  כי העירלמען הסר ספק יודגש,   .15
נוספות למתן שירותים אשר אינם כלולים בהסכם, מבלי שתהיה בכך משום הפרה של  

 הסכם ההתקשרות.  
 

 הקמת המערכות:  
 

הספק מתחייב לספק לעירייה את המערכות המפורטות במסמכי המכרז ובמסמכים   .16
ותיקון תקלות במערכות, לרבות מתן  תחזוקה  אשר צורפו על ידו להצעה, לתת שירותי  

 פתרון מידי לבעיות דחופות, ביצוע תיקונים, ופתרון בעיות המתעוררות מעת לעת.  
 

הסבות נותנים והתקנות לכלל המערכות כולל    הכל ע"מ לאפשר הספק מתחייב לבצע .17
ביצוע כל הנדרש על מנת שהמערכות יפעלו בצורה מיטבית התואמת באופן מלא את  

כי העירייה, לרבות ביצוע אפיון של המערכת )לרבות איסוף הנתונים והדרישות,  צר
והגדרת התשתיות הנדרשות להפעלת המערכת(, ביצוע התאמות תוכנה, אינטגרציה,  

 הדרוש להפעלה מלאה ותקינה של המערכות.  וכל  
 

לבצע   .18 לפעול  בזאת  מתחייב  לאפשר  הספק  ע"מ  מהמערכות  הכל  נתונים  הורדת 
לרבות שרתים ותחנות קצה מבלי להזדקק לסיוע חיצוני ולהעבירם לשרתים  הקיימות  

הספק   ספק,  הסר  למען  בהתאמה.  החדשות  קצה  האחראי  א ולתחנות  לתהליך  ינו 
 .  ועצמ הסבת הנתונים 

 
יקבע על פי תוכניות העבודה אשר צורפו על    כות וההטמעהלוח זמנים לאספקת המער .19

 ייה.  ידי הספק להצעתו ואושרו על ידי העיר 
 

 מסירת המערכות:  
 

עם סיום הספקת כל המערכות, יודיע על כך הספק למנהל בכתב, ויתואם בין הצדדים   .20
מועד לעריכת מבחני בדיקה למערכות )להלן: המבחנים(. מבחנים אלה יכללו בקרה  

אשר יבצע בקרת שטח כדי לבדוק שהציוד עומד  באמצעות יועץ מטעמה  של העירייה  
המכרזבתנאי ו ם של  וקיי,  ההזמנה  יוודא שהמערכת תקינה  בין מפרט  מת תאימות 

 . שבמכרזים טהמאושר לבין האספקה בפועל והמפר 
 

המנהל ו/או מי מטעמו, ישתתף בביצוע המבחנים, ויהיה רשאי, בהתייעצות עם הספק,   .21
חיוניים   לו  הנראים  מבחנים  הספק  ידי  על  שהוצעו  המבחנים  על  להבטחת  להוסיף 

שאי המנהל להציע שינויים באופן  כות לצרכי העירייה, וכן ררבית של המערהתאמה מ
 ביצוע המבחנים.  
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ירשום הספק דו"ח המפרט את רשימת הליקויים שנתגלו   .22 במהלך ביצוע המבחנים, 
דרישותיו   לגבי  המנהל  הערות  את  גם  כמו  תיקון,  הטעון  ואת  המערכות  בהפעלת 

 לביצוע תיקונים במערכות, ואת המועד הנדרש לביצוען.  
 

יתקן הספק את הדרוש תיקון ויודיע על כך למנהל בכתב.    תוך המועד שיקבע כאמור, .23
בין הצדדים יתואם מועד לעריכת מבחן נוסף לבדיקת תיקון הליקויים, ובסיומו יודיע  
המנהל לספק בכתב, האם כל התיקונים בוצעו לשביעות רצונו והמערכות עומדות בכל  

 ד לביצועם. צוע תיקונים נוספים והמוע הדרישות, או יפרט את דרישותיו לבי
 

ויחול   .24 הספק  ידי  על  התיקונים  יבוצעו  כאמור,  נוספים  תיקונים  ביצוע  המנהל  דרש 
 לעיל.   21האמור בסעיף  

 
, בתיאום  המנהל, תבצע העירייהוההתקנה לשביעות רצונו של    הבסיום ביצוע ההספק .25

מערכות ועבותן באופן  עם הספק, בנוכחות נציגיו, הרצה למערכת לבדיקת תקינות ה 
 רציף וללא תקלות.  

 
שנתגלו   .26 הליקויים  רשימת  את  המפרט  דו"ח  הספק  ירשום  ההרצה,  ביצוע  במהלך 

דרישותיו   לגבי  המנהל  הערות  את  גם  כמו  תיקון,  הטעון  ואת  המערכות  בהפעלת 
במערכות למעט תיקון  לביצוע תיקונים  לביצוען,  הנדרש  המועד  ואת  תקלות אשר  , 

ידי  על  כת  הוגדרו  הרציפה  קהמנהל  בפעילות התקינה,  פוגעות  אינן  קלות אשר  לות 
חשיבות   בעלות  שאינן  בשדות  שגיאות  כתיב,  שגיאות  )כגון  המערכת  של  והמלאה 
  להבנת הנושא המוצג(, אשר הספק רשאי, בכפוף לקבלת הסכמות המנהל, לדחות את 

 יום לאחר סיום ההרצה.   30 - תיקונן, עד לא יאוחר מ
 

יקבע כאמור, יתקן הספק את הדרוש תיקון ויודיע על כך למנהל בכתב,  תוך המועד ש  .27
ובין הצדדים יתואם מועד חדש לביצוע הרצה למערכות. לאחר ביצוע ההרצה הנוספת,  

ו רצונו  לשביעות  בוצעו  התיקונים  כל  האם  בכתב,  לספק  המנהל  המערכות  יודיע 
תיקוני לביצוע  דרישותיו  את  יפרט  או  הדרישות,  בכל  והמועד  עומדות  נוספים  ם 

 לביצועם.  
 

ויחול   .28 הספק  ידי  על  התיקונים  יבוצעו  כאמור,  נוספים  תיקונים  ביצוע  המנהל  דרש 
 לעיל.   25האמור בסעיף  

 
הודיע המנהל כי המערכות הותקנו לשביעות רצונו, תחשב ההודעה כאמור כאישור   .29

)להלן:    לקבלת המערכות שהותקנו על ידי הספק כאמור בהסכם זה, על ידי העירייה
 תעודת סיום(.  

 
על הספק לסיים את השלבים המפורטים לעיל לצורך קבלת סיום כמפורט בסעיף זה,  

ציע כי הוא זכה במכרז. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם  ימים מהיום בו נמסר למ  60תוך  
 והפרתו תיחשב להפרה יסודית.  

 
 אחריות הספק למערכות: 

 
שלוש  סופי וקבלת תעודת סיום, ועד לתום    החל ממועד סיום התקנת המערכות באופן .30

חומרה  ב )להלן: תקופת האחריות(, מתחייב הספק לתקן על חשבונו כל תקלה  שנים  
ת במערכות ללא כל תוספת תשלום, למעט תקלה הנובעת כתוצאה  תשתיובתוכנת  בו

משימוש בלתי סביר או רשלני במערכות ו/או כתוצאה משינוי במערכות שנעשה על  
 ה שלא באישור הספק ו/או תקלה בשל כוח עליון.  ידי העיריי

 
 מתן שירותי תחזוקה:  
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ות הקבועות  לאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הספק לספק את השירותים הדריש  .31
" ולהיענות לכל קריאה, ולספק שירותי תחזוקה  מלאה"רמת שירות  של משרד החינוך  

לתקופה של  ת האפשרית,  שוטפת, בדרכה ותמיכה טלפונית, ותיקון במערכות, במהירו
 .  שלוש שנים מיום הפעלת הציוד

 
ויכוח או אי הבנה בקשר לכל דבר   .32 מוסכם על הצדדים כי החלטתו של המנהל בכל 

ועניין הנוגע ו/או הנובע מהשירות והכלול בו, לרבות לעניין טיב השירות, תהיה מכרעת  
 והספק לא יהיה רשאי לערער עליה.  

 
יינה זמינות בכל עת לרבות שבתות וחגי ישראל לכל  מערכות השירות של הספק תה .33

תקופת ההסכם. כל הפסקה יזומה של השירות לצורך תחזוקה תתואם מראש  אורך  
   . עם העירייה

 
למען הסר ספק מובהר, כי מתן השירותים על ידי הספק יבוצע בהתאם לצרכים בפועל   .34

, וללא הגבלת  רייההעבודה ושעות העבודה של העי  לרבות ימי עבודה המתאימים לימי
 מספר הקריאות החודשיות או הגבלת שעות העבודה הנדרשות בכל קריאה.  

 
ובמשך כל שעות העבודה כפי  העירייה  שירות התמיכה יתקיים בכל ימי העבודה של   .35

 שיהיו מעת לעת. למען הסר ספק מובהר כי השירות יתקיים גם במועדים הבאים:  
 

שעה באב, ימי חול המועד של חגי ישראל,  ם, תאחד במאי, יום השואה והגבורה, פורי
 חגי העדות היהודיות, הנוצריות והמוסלמיות וכל זאת ללא תוספת תשלום. 

 
הספק מתחייב להעסיק מספר מספיק של עובדים וציוד על מנת שהשירות יתבצע לפי   .36

 מגבלת השעות הקבועה בהסכם.  
 

חיוני לניהול העירייה.    בורימוסכם על הצדדים כי שירותי המערכות מהווים שירות צי .37
ממשית   פגיעה  מהווה  סביר  לזמן  מעבר  אלו  שירותים  במתן  עיכוב  או  הפסקה  כל 

 ומהווה הפרה יסודית של הסכם זה.   עירייהב
 
 קנסות: 

 
, ישלם הספק לעירייה קנסות בהתאם  אחריותבמקרים של אי עמידת הספק בכללי ה .38

 לכללים המוגדרים להלן: 
 

 לא יושת קנס.  אחת מהכללים עבור חריגה של תקלה .38.1
 

כולל בגין התקלה  ₪    1,000בסך  יושת קנס    – עבור חריגה של למעלה מתקלה אחת   .38.2
 הראשונה.  

 
 מזמן המשך הטיפול בתקלה לא תחשב כחריגה.   –חריגה של פחות משעתיים  .38.3
 
מהתשלום הכולל    10%יושת קנס בגובה    –עבור חריגה בטיפול בתקלה קריטית   .38.4

 בגין כל יחידת זמן.   36 -ולק בשל העירייה לספק מח 
 
 המנהל יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקזז הקנס מהתשלום המגיע לספק.   .38.5
 
 המנהל יהיה רשאי לקבוע אם יושת קנס בגין חריגה.   .38.6
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 מתן השירותים:  
 

עירייה  יאפשר לק מתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את המערכות באופן ש הספ .39
ת ותקין באופן רצוף לאורך תקופת ההסכם, לרבות לבצע עדכון  תפקוד נאוולוועדה  

 רצוף של המערכות, לתקן תקלות שיתגלו בהן.  
 

הספק ימנה מי מטעמו, אשר הינו בעל כישורים מוכחים בתחום הניהולי והטכנולוגי   .40
של השירותים נשוא ההסכם, אשר יהיה אחראי מטעמו על מתן השירותים לעירייה,  

 וות הפרויקט וביצוע התיאומים הנדרשים עם העירייה. לרבות פיקוח על צ
 

ם בהיקפים הנדרשים, וכל  הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, כוח האד .41
יתר הדרוש לביצוע השירותים על פי ההסכם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. יודגש,  

דומים   פרויקטים  בביצוע  רלבנטי  ניסיון  ובעל  מיומן  יהיה  האדם  כוח    24  -בכי 
ההסכם. לחתימת  שקדמו  נותן    החודשים  אשר  עובד  כל  להחליף  מתחייב  הספק 

ת האחראי מטעמו על מתן השירותים כאמור לעיל,  שירותים מטעמו לעירייה, לרבו
 וזאת מיד עם קבלת דרישה מנומקת בכתב לכך מהעירייה.  

 
יהי .42 וכדומה  עבודה  פגישות  השירות,  האספקה,  לרבות  הפרויקט,  ביצוע  ו  מקום 

 אלא אם תורה העירייה אחרת.   ,משרדי הוועדהב
 

במהלך    הוועדהל  הספק מתחייב להימנע מהפרעה שלא לצורך לפעילות השוטפת ש .43
 מתן השירותים.  

 
הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות ו/או דרישות המנהל, אך אין בסעיף זה כדי   .44

 לגרוע מאחריותו על פי הפרק שכותרו נזיקין לגוף ורכוש להלן.  
 

 עדכונים ושינויים במערכות: 
 

הספק רשאי לבצע עדכונים במערכות, אף אם אלה לא נדרשו על ידי העירייה וזאת   .45
 בתיאום עם העירייה, ומבלי שהעירייה תחויב בתשלום כל תמורה בגינם.  

 
 תקופת ההסכם:  

 
מהיום בו הודע לספק כי זכה  ימים  90הציוד הנה כל האספקה וההתקנה של תקופת   .46

 . זבמכר
 

והאחריות של הספק לתקינותו ולפעולתו של הציוד הנה שלוש שנים  תקופת האחזקה   .47
 מיום קבלת תעודת סיום העבודות. 

  
למרות האמור לעיל, זכותה של העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט וללא תשלום כל   .48

פיצוי מכל מין שהוא לספק, לבטל את החוזה בכל עת במשך ששת חודשי השירות  
יון"(, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן  להלן: "תקופת הניסהראשונים )

 ימים.    30לספק הודעה מקודמת בכתב של 
 

של   .49 לסיומה  להביא  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  העירייה  של  זכותה 
 יום.    14מראש  של  בכתב  ההתקשרות נשוא המכרז בהודעה

 
 קניין רוחני:  

 
הינוה .50 הקניין    ספק  זכויות  להרוחני  בעל  מורשה  החומר  או  ובכל  במערכות  ספקן 

 והתיעוד שהועברו לאורך כל תקופת ההסכם.  
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ו .51 כל  ובעל   ן הינ   הוועדה העירייה  על  המערכות,  בתוצרי  הרוחני  הקניין  זכויות  ת 

 מרכיביהם, והיא הבעלים והמנהלת הבלעדית של מאגר המידע.  
 
 סודיות: 

 
ידע והמידע מכל מין וסוג, אשר יגיע  הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל ה .52

כל צורה  לידיו בין בעל פה ובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע ב
ואופן לפעילות העירייה, לרבות כשרות עבודה, מקורות מימון ותנאיהם, תנאי עבודה,  

לתוש ו/או  לעירייה  הנוגע  אחר  מידע  וכל  נתונים,  מפרטים,  תוכניות,  בים  שכר, 
 בתחומה )להלן: "המידע"(. 

 
 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 
עוד מתחייב הספק, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על ידי אחרים,   .53

בין במישרים ובין בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת  
סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש  הסכם זה והן לאחר  

להיות נחלת הכלל או מידע שנמסר לספק    חובה לגלותו על פי הדין, מידע אשר הפך
 מצד שלישי אשר החזיק בו כדין.  

 
 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 
וקבלני המשנה מטעמו, להם יימסר המידע,  עוד מתחייב הספק להחתים את עובדיו   .54

 על התחייבות סודיות כנהוג אצל הספק.  
 

להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כל סוד,  העירייה מתחייבת לא   .55
ידע או מידע כלשהוא לרבות סודות מקצועיים או מסחריים הקשורים בעסקי הספק,  

 הן בתקופת ההסכם והן לאחר סיומו.  
 

 חות ותשלומים:    דו"
 

לאחר המועד בו ניתנה לספק תעודת סיום על ידי המנהל, יגיש הספק לעירייה חשבון   .56
שר יכלול את הסכום שעל העירייה לשלם בגין מילוי כל התחייבויות של הספק על  א

פי מסמכי המכרז ומתן השירותים לעירייה כנדרש במסמכי המכרז אשר יהיה בסכום  
בעמודה ""עלות  למסמכי המכרז    5צעה הכספית מסמך  בההמפורט בהצעת המחיר  

הוזמנה   מהמערכות אשר  כל אחת  עבור  מע"מ,  לפני  בהתאם  בש"ח  בפועל מהספק 
 להודעה אשר נמסרה לו במועד זכייתו במכרז.  

 
ימים ממועד    21המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו, בתוך   .57

 הגשתו.  
 

החודש  60תוך   .58 מסוף  לקבלת    יום  ובכפוף  העירייה,  גזבר  ידי  על  החשבון  אושר  בו 
שבון המאושר, ובלבד שהספק  , תשלם העירייה לספק את החהפניםתקציב ממשרד ה 

 יום לא יהווה הפרת הסכם.   90מסר לידי העירייה חשבונית מס' כדין. של עד 
 

פית  לתנאי המכרז( הינה סו   4מובהר בזאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר )פרק   .59
 ומוחלטת.  

 
ו/או הקשור ו/או הנובע   .60 למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את הכרוך 

השי תיקונים  ממתן  ביצוע  שרות,  אחריות,  אספקה,  לרבות  ההסכם,  פי  על  רותים 
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במסגרת תקופת האחריות, תמיכה טלפונית, ביצוע עדכונים וכדומה או כל נושא אחר  
 המוגדר במסגרת מסמכי המכרז.  

 
ספק מצהיר כי ידוע לו שהכיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה והתמורה המגיעה לו מקורה ה .61

ציר דיגיטלי שמקורו במשרד הפנים, וכי התמורה עבור מתן השירותים   –  751בתב"ר מספר 
נשוא חוזה זה, תועבר לקבלן אך ורק לאחר קבלת הכספים מהגוף ו/או משרד הממשלתי 

תשלומים. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים    הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר 
שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא    מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ החוזה

 עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכיין. 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש:   
 

ו/או אובדן,  הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה ולפצות בגין כל נזק ו/או פגיעה   .62
העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, תוך כדי ו/או אגב ביצוע השירותים, לגופו ו/או  

 רכושו של כל אדם, לרבות העירייה וכל הפועלים מטעמה או עבורה.  ל
 

נגדה   .63 ו/או תביעה שתוגש  לגרום לשחרורה של העירייה מכל דרישה  הספק מתחייב 
 ספק אחראי להם על פי הסכם זה.  בקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר ה 

 
וא, מתחייב  בכל מקרה בו העירייה תידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשה .64

בו   תחויב  שהיא  תשלום  בכל  העירייה  את  לפצות  ו/או  התשלום  את  לשלם  הספק 
 וישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה.  

 
א יהא הספק אחראי ולא יישא בכל אובדן, נזק או הפסד, אשר  למרות האמור לעיל, ל .65

משימוש רשלני במערכות או כתוצאה    יגרם לעירייה או לצדדים שלישיים, כתוצאה
מתקלה במחשבים שבשימוש העירייה או כתוצאה מסיבה שבשליטתה הבלעדית של  

יה או  העירייה או כתוצאה משימוש בניגוד להדרכת הספק או התיעוד שנמסרו לעירי 
בניגוד להוראות ההסכם או כתוצאה מהכנסת שינויים במערכות שלא באישורו של  

 הספק.   
 

 י עבודה:  העדר יחס
 

ביקורתו   .66 השגחתו,  פיקוחו,  תחת  ימצאו  הספק  עובדי  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 
י בלבד,  הספק  בלבד.  הספק  של  והקשורות  יואחריותו  הכרוכות  ההוצאות  בכל  שא 

מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על    במתן השירותים על פי 
תב( וכל מי שבא מטעמו, לרבות תשלום  ידו )לאחר קבלת הסכמת העירייה מראש ובכ 

וכמקובל   דין  פי  על  כנדרש  אחרים  והפרשות  ותשלומים  סוציאליות  זכויות  שכרם, 
שכר המינימום    בתחום זה. הספק מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות 

פי   על  נדרש  שתשלומן  הסוציאליות  הזכויות  לרבות  בחוק,  לפעם  מפעם  שייקבע, 
 דין, וכי לדרישת העירייה ימציא לה אישור רו"ח בעניין.  הוראות כל 

 
כקבלן   .67 שבהסכם  התחייבויותיו  את  מבצע  הספק  כי  ומאשרים  מצהירים  הצדדים 

שום יצירת יחסי עובד ומעביד  עצמאי אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו מ
על ידו ו/או  ו/או סוכנות בין העירייה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מהמועסקים  

העירייה   במסגרת  משתלבים  אינם  אלה  כל  וכי  בשליחותו,  ו/או  עבורו  הפועלים 
 ועובדיה, על כל הכרוך מכך. 

 
מטעמו את העירייה,   היה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי .68

ופסק דין חלוט יקבע קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב הספק לשפות את  
העירייה בגין כל סכום בו תחויב לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות  

 ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור(.  
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 רבות ביצוע:  ע
 

ער .69 העירייה  בידי  הספק  יפקיד  ההסכם,  חתימת  בלתי  עם  אוטונומית  בנקאית  בות 
למדד,   וצמודה  של  מותנית  מ  10%בשיעור  פחות  לא  אך  החוזה    ₪   5,000  -מסכום 

שבמסמך   עד    8בנוסח  פי    31/3/2021בתוקף  על  התחייבויותיו  כל  ביצוע  להבטחת 
 ההסכם.  

 
נוסח הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות הספק על פי מסמכי ההסכם יהיה באותו  

 )להלן: "ערבות הביצוע"(.   למסמכי המכרז  7מסמך בנוסח המפורט 
 

להסכם הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה    69  -ו  ,  46-49,  30-37סעיפים   .70
 הסכם.  יסודית של ה 

 
 ביטוחים:  

 
דין,   .71 כל  בהוראות  לפגוע  ומבלי  זה  הסכם  פי  על  הספק  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי 

המכ ביטוחים  חשבונו  על  לערוך  הספק  האפשריים  מתחייב  הסיכונים  כל  את  סים 
, ואשר יהיו בתוקף  ולוועדהלעירייה,    זה לרבות לו, לעובדיו, לצד ג', הנובעים מהסכם

 הלן: "הביטוחים"(.  במשך כל תקופת ההסכם )ל
 

יכלל  י הספק מתחייב כי העירייה תהיה מוטב על פי פוליסות הביטוח, וכי בפוליסות   .72
בטל את הפוליסות, או איזו מהן, אלא לאחר  תנאי לפיו חברת הביטוח אינה רשאית ל

יום לפני מועד כניסתו לתוקף    30ששלחה הודעה במכתב בדואר רשום לעירייה לפחות  
 של הביטול.  

 
להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים, ימציא הקבלן לידי העירייה תוך   .73

בו הוד   14 זכה במכרז, אישור על קיום ביטוחייום מהמועד  כי  לו  לעיל,  ם כאמע  ור 
 .  חתום על ידי חברת ביטוח, וכן העתק מן הפוליסה

 
 הינם מעיקרי ההסכם, והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.    73עד  71 סעיפים .74

 
 ביטול ההסכם:  

 
העירייה רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק   .75

 יום מראש.    14של 
 

וזאת מבלי  העירייה רשאית לבטל מי .76 דית את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים 
 לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:  

 
ולא תיקן את ההפרה    הספק  .76.1 ההסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  יותר  או  הפר אחת 

 ע בהתראה.  לאחר שקיבל התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקב
 

השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם,   העירייה התריעה בפני הספק כי  .76.2
אינם לשביעות רצונה, והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים  

 לשיפור מתן השירותים לשביעות רצונה של העירייה.  
 
 הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית.   .76.3
 
פק, ו/או לספק מפרק או  הוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן לס  .76.4

כונס נכסים או נאמן ו/או הוטל עיקול על איזה מנכסי הספק, לרבות על התמורה  
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יום, ו/או קיים חשש סביר כי בשל    21המגיע לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך  
 רייה שרות כנדרש בהסכם זה.  קשיים כלכליים לא יוכל הספק להמשיך וליתן לעי

 
 הסבת ההסכם:  

 
אלא אם כן ניתנה לכך    אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו הספק   .77

. סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  הסכמת העירייה בכתב ומראש
 יסודית של ההסכם.  

 
סכמה האמורה  לעיל, אין הה  75נתנה העירייה את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף   .78

ו לפי ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה  פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותי
 לכל מעשה או מחדל של נותני השירותים, בא כוחם ועובדיהם.  

 
 סיום התקשרות:  

 
עם סיום תקופת ההסכם מתחייב הספק להעביר לידי העירייה את כל המידע והידע   .79

לכל   מלאה  גישה  לעירייה,  לאפשר  וכן  לעירייה,  בהקשר  עובדיו  ואצל  אצלו  שנצבר 
והמידע, התיעוד המצויים ביד הספק. למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם   הנתונים

הספק  בין  ההתקשרות  הסתיימה  בו  מקרה  לכל  סיבה    הכוונה  מכל  העירייה  לבין 
 שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים. 

 
 הספק כי לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת המידע כאמור לעיל.   .80

 
 ם:  כתובות הצדדי

 
 ההסכם.  של   אכתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע בריש .81

 
חשב ככזאת שנתקבלה לידי  כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, ת  .82

למשלוח רשום בבית הדואר.    מי עסקים, מרגע מסירתה( י5הצד הנשגר בתוך חמישה )
ד עם שיגורה או  כל הודעה אשר שוגרה בפקס או נמסרה ביד תחשב כשנתקבלה מי

 מסירתה, לפי העניין.  
 

 חשב מלווה:
 

משרד הפנים אשר הוענקו  הספק מצהיר כי ידוע לו כי לעירייה מונה חשב מלווה מטעם   .83
סעיף   ע"פ  הסמכויות  מלוא  זכות  142לו  היתר  חדש[,ובין  ]נוסח  העיריות  לפקודת  ג 

תשלום וכו',  חתימה מחייבת על כל מסמך שיש בו התחייבות כספית חוזים, הוראות  
וכי כל התחייבות של העירייה, לרבות הסכם זה, שאיננה חתומה ע"י החשב המלווה  

 ייה והגזבר איננה מחייבת את העירייה בכל צורה שהיא. בצוותא עם ראש העיר 
 

. מובהר בזאת, כי התמורה עבור   751קיים כיסוי להוצאה הכרוכה בחוזה זה בתב"ר מספר   .84
זה חוזה  נשוא  השירותים  ו/או  מתן  מהגוף  הכספים  קבלת  לאחר  ורק  אך  לקבלן  תועבר   ,

תשלומים. איחור בתשלום הנובע מעיכוב  משרד הממשלתי הממן, ובהתאם להנחיותיו  בדבר  
העברת הכספים מהגוף הממן לא תיחשב כאיחור בתשלום ע"פ החוזה שלעיל ואינה מהווה 

 ין.בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות ע"י הזכי
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
__________________ 

 חתימת הספק 
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 7מסמך 
 

 מפרטים ואומדנים , כתב כמויות
 

 עמדות קצה 
 

 63, כמות :  3000₪מחיר  - מחשב נייח מותג  (1
 

 מפרט מחשב נייח מותג      

 דרישות מינימום  רכיב 
 HP, Lenovo ,DELLמחשב מותג,  יצרן 

 i5 - minimum 8th Generation מעבד 
זיכרון ראשי  

 GB 8 מותקן 
 512GB SSD דיסק קשיח  

 + עכבר  שפות 3חרוטה או הדפסת משי  מקלדת   מקלדת  

 USBיציאות 

 ,USB3לפחות שתיים מהם  , USBיציאות  8לפחות 
נמצאות בחזית   USB  -יציאות ה 8 -שתיים מ

 המחשב 
 נדרשות יציאות אודיו בחזית המחשב  יציאות אודיו 

  WinPro 10 רכת הפעלה  מע
 שנים אחריות בבית הלקוח  3 אחריות 

 
 

 5, כמות :  3000₪מחיר   -( מחשב נייד תצורה א 2
 

 מפרט מחשב נייד תצורה א      

 דרישות מינימום  רכיב 
 Lenovo,DELL יצרן 

 I5 - 10h Generation מעבד 
 GB 8 זיכרון ראשי מותקן 

 GB SSD 512 דיסק קשיח  

 '15/'14 מסך 
 WinPro 10 ערכת הפעלה מ
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 2, כמות : 00₪54מחיר  -מחשב נייד תצורה ב   (3
 

 מפרט מחשב נייד תצורה ב      

 דרישות מינימום  רכיב 
 Lenovo ,DELL יצרן 

 I7 - 10h Generation מעבד 
 GB 16 זיכרון ראשי מותקן 

 GB SSD 1000 דיסק קשיח  

 '15/'14 מסך 
 WinPro 10 מערכת הפעלה 

 NVIDIA GeForce MX230in : M   כרטיס מסך
 
 
 8, כמות: '24( מסכי מחשב 4
 

 מסכי מחשבים      
500₪, מחיר :  7כמות   '24מסך   

מסך סמסונג קעור  
800₪, מחיר :  1כמות   '27  

 
 

התקנה וחיבור המחשב  – העברת חומר ממחשב ישן למחשב חדש  (5
 מחשב(  63למחשב ) 160₪החדש לרשת העירייה : 

 
 המחירים כוללים מע"מ.  צה :סיכום עמדות ק

 

 עלות כוללת   עלות יחידה  כמות תיאור  #

 189,000 3,000 63 מותג מחשב נייח  1

  -מחשב נייד  2
 15,000 3,000 5 תצורה א' 

  -מחשב נייד  3
 9,000 4,500 2 תצורה ב' 

 800 800 1 " 27מסך מחשב  4

 3,500 500 7 " 24מסכי מחשב   5
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6 

העברת חומר  
ממחשב ישן  
  -למחשב חדש

  התקנה וחיבור
המחשב החדש  
לרשת המועצה  
)לפי שעה וחצי  

 לכל מחשב( 

63 160 10,080 

 227,380   סה"כ לסעיף זה )כולל מע"מ( 

 
 

 המחירים כוללים מע"מ.: OFFICEרישוי  
 

יחידות /   משתמשים  מערכת  # 
 חודשים 

מחיר  
 עלות   יחידה  

office 365 E1 155 12  ₪33רישוי  1  61,380 

 
 שנים  3** 

 
 .המחירים כוללים מע"מ: windowsרישוי 

 
מחיר   משתמשים  מערכת 

 עלות   חידה  י

לעמדות   Win 10 Pro-רישוי ל
 קצה אשר לא שודרגו  

OEM/ 
FQC-09478 

WinPro 10 SNGL OLP NL 
Legalization 

100  ₪005  05 ,000 
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 8מסמך 

 לקיום חוזהבנקאית  ערבות 

     
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 

 א.ג.נ.,  
 

  כתב ערבות מס':הנדון:    
 

ערבים   .1 עד  אנו  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  של בזה  )במילים:    _______   לסך   ₪
₪ בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד    ___________

ו/או שיגיע לכם מאת _______________   של המדד באופן המפורט להלן, המגיע 
מערכת   ואספקת והתקנת  רכישתל 14/2020)להלן: "החייב"( בקשר לקיום חוזה מס'  

 סח'נין .  ירייתותוכנות הפעלה לעמחשוב  
 

 אופן חישוב ההצמדה:  
 

 בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם:  
 
מדד  " משמעו:  לצרכן  המדד"  המרכזית  המחירים  הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי 

לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי  
 אשר יבוא כדין במקומו.  או משרד רשמי אחר, או כל מדד  אחר

 
  15  יוםשפורסם ב  2020שנת    יולי"המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  

)או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי:    2020לחודש אוגוסט שנת  
 המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. 

 
משמעו: הקובע"  שיפ  -"המדד  כתב  המדד  עפ"י  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  ורסם 

 ערבות זה.  
בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד הקובע עלה  
עלייתו של המדד   כפי שיעור  יוגדל בהתאם סכום הדרישה,  לעומת המדד הבסיסי, 

 ובי הבנק.  הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי חיש
 

בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה  למניעת ספק מובהר  
 לו, לא תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו.  

 
אנו נשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם עד לגובה סכום קרן הערבות )לעיל ולהלן:   .2

קבלת    ימים מיום  7לעיל, בתוך    1"קרן הדרישה"(, כשהוא צמוד לפי האמור בסעיף  
דרישתכם, מבלי שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את  

 התשלום מאת החייב.  
 
צריך .3 לתשלום  הדרישה  במקור    )א(  להימסר  עליה  וחתומה,  בכתב  ערוכה  שתהיה 

ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל  
 לקהל.  בשעות העבודה בהן הסניף פתוח 

 
לא   )ב(  בזה  כיוצא  כל  או  מחשבים  בתקשורת  או  במברק  או  בפקסימיליה  דרישה 

 שלם על פיה.  תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נ
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הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות   )ג( 

 ולם יחד.  ע"י כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכ 
 

ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה    31/3/2021ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום   .4
דרישה   כל  ולא  והיא תוארך לבקשתכם.  ידינו  על  פיה צריכה להתקבל  על  לתשלום 

האמור   מהמועד  ודרישה    -יאוחר  ומבוטלת  בטלה  הערבות  תהיה  זה  מועד  לאחר 
 לא תיענה.      -שתתקבל על ידינו  

 
 בות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   ער .5

 
 בנק 

 
 
 

 
 
 
 
 


