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  הזמנה להציע הצעות ותנאים כלליים -מסמך א' 

לאספקה והתקנה של תשתית תקשורת ) מזמינה בזה הצעות "המזמין" ו/או"המועצה"  -האזורית גולן (להלן  המועצה
  מועצה. במבני 

 השירות והיקפו .1
 

 אספקה והתקנה של הציוד המבוקש במספר אתרים. ") השירותהשירות כולל (להלן: "
 היקף השירות בפועל ומועדיו ייקבע על ידי המועצה, על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.   .א
 .מיום מתן צו התחלת העבודה חודשים 6-ביצוע העבודות מוערך בכמשך   .ב

 מסמכי המכרז .2
 מסמך א' - הזמנה להציע הצעות (מסמך זה)   .א

  ;נוסח ערבות הצעה ("ערבות מכרז") - 1נספח 
 נוסח לאישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות; - 2נספח 

 מסמך ב'. -מסמך הצעת המציע   .ב
 מסמך ג'. -נוסח ההסכם   .ג

  .אישור עריכת ביטוחדרישות והוראות הביטוח ו -נספח א 
  נוסח ערבות הביצוע. - נספח ב 
  .הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה והעדר ניגוד עניינים -נספח ג' 

  מינוי מנהל פרוייקט –' דנספח 
  

  תנאי סף .3
  

הבאים, ותנאי המצטברים "), העומד בתנאים מציעאו " קבלן"רשאי להשתתף במכרז קבלן (להלן ולשם הנוחות: "
 הכשירות שלהלן מתקיימים בו באופן אישי:

 תאגיד או יחיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין. 

 תעודת עוסק מורשה או במקרה בו המציע הינו תאגידהעתק המציע יצרף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה, 
, מאת רשם החברות/השותפויות בדבר פרטי רישום התאגיד עדכנים תדפיס נתוניהעתק תעודת התאגדות ו -

 ומורשי החתימה בתאגיד.מנהלי התאגיד 

 (שלושה) רשויות מקומיות ו/או  3-למחשוב (פסיבי ואקטיבי)   תשתיות של שירותי, התקנה והטמעה העניק המציע
 5זו בכל אחד מגופים אלה, במהלך גופים פרטיים, ציבוריים ו/או עירוניים לפחות בהיקף כספי דומה לעבודה 

 השנים האחרונות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

   ים ולמלא את פרטי ניסיונולצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע להשל

 (חמש מאות אלף שקלים חדשים)  ₪ 500,000של לפחות   2019- ו  2018שנתי ממוצע בשנים,  למציע מחזור הכנסות
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך  2019ימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת ולא קי

 של לשכת רואי החשבון בישראל.  570להתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מס' 

  או נוסח מקביל לו. אישור רו"ח בנוסח המצורף המציע יצרףלצורך הוכחת עמידה בתנאי זה, 

  להתקשרותהוראות  .4
 

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן   .א
ה', בשעות - במועצה בימים א' 04-6969754  בטלפון  אשראי/העברה בנקאית/צ'קלרכוש באמצעות 

לפרטים  למציע. (שלוש מאות שקלים חדשים) שלא יוחזרו ₪ 300, תמורת תשלום בסך של 15:30עד  9:00
 . rechesh@megolan.org.ilנוספים ניתן לפנות לכתובת מייל 

 

 באתר המועצה.ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,   .ב

לרכוש את מסמכי המכרז ולהירשם במשרדי המועצה וזאת כתנאי  לצורך הגשת הצעה, ישיובהר כי   .ג
  מקדים להגשת הצעה במסגרת המכרז.
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בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור המציע פרטי התקשרות מלאים, ובכלל זה כתובת דואר אלקטרוני   .ד
 תקפה, שבאמצעותה יימסרו כל הפרטים ו/או ההודעות ו/או השינויים בקשר למכרז.

  
 הצעותמועד להגשת  .5

  
 במשרדיבמסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים  30:14בשעה  18.4.2021ליום עד  להגישאת ההצעות יש   .א

 .בקצרין מועצה האזורית גולןבהמועצה, 
  
 הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.  .ב
  
על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים   .ג

 . ZOOMבמועד פתיחת המעטפות/יוזמנו להשתתף בשיחת 
  

  שאלות הבהרה .6
 

וזאת עד ליום  rechesh@megolan.org.ilשאלות הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה   .א
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או . 16:00בשעה  4.4.2021
 כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.. 6969759-04בטלפון 

  
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו ביוזמת המזמין, יהיו בכתב   .ב

 ויישלחו בדואר אלקטרוני, לכתובת שצוינה על ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם. 
  
 בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.   .ג

  
מות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן, יפנה בכתב גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התא  .ד

 למזמין במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה. 
  
 פה, ואלה לא יחייבו את המזמין.   -אין המזמין אחראי לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל  .ה
  
ת, להכניס המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה להזמנה להציע הצעו  .ו

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל 
מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או לשנותו. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי 

ידי רוכשי -רטים שנמסרו עלנפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפ
ידו להצעתו. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה - מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על

 לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים.

 הצעת המציע .7

ת המפורטת בטופס הצעת אוצד כל פריט בטבלמכרז זה ייערך בשיטת ההנחה מהמחירים הנקובים ל  .א
 עמודת "מחירי מחירון". מעלהמציע (מסמך ב),  

ולחתום על כל ) מסמך ב'על טופס מסמך הצעת המשתתף במכרז המצורף ( על המציע להגיש את הצעתו  .ב
כל החומר  לרכזו ידו כחלק מן ההצעה למכרז-לרבות נספחיהם והמסמכים המצורפים על מסמכי המכרז,

 מספר המכרז. עליה יצויןו ללא שום סימן מזהה במעטפה סגורה וחתומה,

 .)disk-onkey( מגנטית מדיה גבי על העתקבנוסף, יש לצרף   .ג

- בשיעור ההנחה המוצע על לגבי מחירי המחירון על המציע לנקוב בהצעתו באחוזים (או בחלקי אחוזים)  .ד
 במחירון. הפריטיםשיעור ההנחה הינו כולל ואחיד לגבי כל -ידו

 מחירי המחירון מהם תינתן ההנחה אינם כוללים מע"מ.  .ה

  .שיעור ההנחה בספרות ובמיליםעל המציע לכתוב בבירור בהצעתו את   .ו

 למען הסר ספק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים.  .ז

תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או לקבוע  - שונים במחירוןלפריטים  אם נקבע שיעור הנחה שונה  .ח
כי שיעור ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על אחד הפריטים הנכללים 
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ברשימה (ההצעה הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמציע יהיה מנוע מכל טענה לעניין זה, הן 
 יעים אחרים.ביחס להצעתו והן ביחס להצעת מצ

אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא לפסילת ההצעה או על   .ט
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 0%העמדתה על שיעור של 

  הצעת המציע תהיה סופית, ותכלול את כל העלויות וההוצאות הכרוכות במתן השירות.  .י

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8

 
מבלי לגרוע מן האמור במסמכי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה   .א

 להלן:
 

 ).א' מסמךמסמך ההזמנה להציע הצעות והתנאים הכלליים של מכרז זה, חתום כנדרש בסופו ( )1(
 ).מסמך ב'מסמך הצעת המשתתף במכרז, בנוסח המצורף בזה, חתום כנדרש בסופו ( )2(
 ).מסמך ג'המצורף, חתום כנדרש בסופו ועל גבי כל עמוד (הסכם בנוסח  )3(
ידי המזמין, -ריכוז תשובות לכל שאלות ההבהרה במכרז, בנוסחן הסופי כפי שיוצג למציעים על )4(

 ידי המציע בכל עמוד.-כשהן חתומות על
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז מאת המועצה. )5(
למסמך זה)  1נספח רף למסמכי המכרז (ערבות מכרז תקפה, חתומה ומקורית בנוסח המצו )6(

לא צורפה ערבות כאמור בסעיף זה, תיפסל ההצעה ולא תידון למסמך זה.  11כמפורט בסעיף 
 כלל.

אישורים המעידים על עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובכלל זה אישור רו"ח המציע על גבי נייר  )7(
 למסמך זה. 2בנספח מכתבים של רוה"ח, בנוסח המפורט 

על הסכם, לבנוסח המוצע בנספח ה' למסמך ג' אישור עו"ד/רו"ח בכתב  -ככל שהמציע הוא תאגיד )8(
 קיומו של התאגיד ועל מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו על מסמכי המכרז.

 אישור ניהול ספרים כחוק. )9(
 אישור ניכוי מס במקור וכן רישום לצורכי מע"מ. )10(
 אישור עוסק מורשה. )11(
 .אישורים מתאימים המלמדים על כך -מי"במקרה של "מציע מקו )12(
(משלושה גופים שונים  שדרוג תשתיות מיחשובאישורים והמלצות בדבר ניסיון קודם בביצוע  )13(

ידי הגורם הממליץ, ויכללו -האישורים וההמלצות ימולאו על). בחמש השנים האחרונותלפחות, 
 את הפרטים הבאים:

 .הציוד שם הגורם לו סופק  )א(
 ומשך תקופת הביצוע.  עבודותהמועד ביצוע   )ב(
  שם הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות.  )ג(

 

 מסמך מפרט טכני של סוג הציוד שיותקן במועצה )14(
, על כל הכרוך בכך ביצוע עבודות מסוג זהניסיון מוכח של המציע בכל מסמך נוסף המעיד על  )15(

 .לצורך בחינת איכות ההצעה

9.  
בתנאי המכרז או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים   .א

המפורטים לעיל, באופן הנדרש, יקנה למזמין את הזכות להחליט על פסילתה המידית של ההצעה, לפי 
 שיקול דעתו הבלעדי.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמך זה, הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים הנ"ל, תהיה המועצה   .ב
לי לגרוע מכלליות האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות, לפי שיקול מברשאית שלא להתחשב בה. 

דעתה הבלעדי, לאחר הגשת ההצעות למכרז, לדרוש מכל אחד מן המציעים ו/או ממי מהם, להשלים מידע 
 חסר ו/או אישורים דקלרטיביים.

אית, אך לא ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון. המועצה תהא רש- שינוי או תיקון שיעשה על  .ג
 חייבת, לפסול הצעה הכוללת שינויים או תיקונים בגוף מסמכי המכרז.

המזמין יהיה רשאי לבקש הבהרות לגבי ההצעה ו/או להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים,   .ד
 לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
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 ערבות בנקאית .10

 
מסמך ' ל1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ערוכה לפקודת מועצה אזורית גולן בנוסח המצורף כנספח   .א

 .7.202191.עד ליום שקלים), שתוקפה  וחמש מאות חמשת אלפים(₪  5005,, בסך של א'
 
יידחה התאריך האחרון להגשת המכרז, יעדכן המציע את תוקפה של הערבות הבנקאית בהתאמה עד   .ב

ידי המועצה, ואם לא ייקבע מועד חדש כאמור, יוותר תוקף הערבות -החדש שייקבע לכך עללמועד 
 הבנקאית ללא שינוי.

  
 למען הסר ספק, לא יתקבל תחליף ערבות.    .ג

  
המצאת ערבות בנקאית כאמור לעיל, הינה בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז, ומציע שלא יצרף ערבות   .ד

 דיון.בנקאית כמתחייב, הצעתו לא תובא ל
  
המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, והמציע לא יהא זכאי לדרוש סכום הערבות כולה   .ה

 או מקצתה, אם התקיים בו אחד מאלה:
 חזר בו מהצעתו בכל שלב, לרבות לאחר הודעת הזכייה, ככל שזכה. )1(
  במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק. )2(
 או בתכסיסנות; פעל במכרז בעורמה )3(
סירב להמציא למועצה את מסמכי הביטוח הנדרשים ואת יתר המסמכים והאישורים הנדרשים  )4(

לפי ההסכם (מסמך ג' למסמכי המכרז) וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת 
ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז  7ההתקשרות לפי מכרז זה, הכל תוך 

 במועד אחר כפי שתחליט המועצה.או 

חילוט הערבות הבנקאית כאמור ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, ואולם אין בכך כדי למנוע מהמועצה   .ו
להעלות כל טענה כלפי המציע ולדרוש ממנו כל סעד העומד למעוצה לפי כל דין, לרבות בגין נזקים שנגרמו 

 עמו.למועצה בשל מעשה ו/או מחדל של המציע או מי מט
 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 60ערבות בנקאית של מציע שהצעתו לא נתקבלה תוחזר תוך   .ז
  

   הערכה בלבד - היקף העבודות  .11

הינו  -למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי היקף ביצוע העבודות, כמצוין במסמכי המכרז ובמפרט הטכני   .א
מהיקפם, שינוי בהיקף כאמור לא תהווה עילה  בגדר אומדן וכי המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל
  לספק לשינוי גובה התמורה אשר המציע התחייב בהצעתו.

מובהר בזאת כי אם כל ההצעות אשר הוגשו למכרז ימצאו מרעות עם המועצה לעומת האומדן בשיעור   .ב
כלשהו תהא ועדת המכרזים רשאית להורות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על ביטול המכרז וזאת בכפוף 

  .המועצהלאישור ראש 

  בחינת ההצעות  .12

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות למסמכי   .א
 המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה אשר איננה עונה על תנאי המכרז, או הצעה המכילה כל  .ב
 הסתייגות שהיא כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז. 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר   .ג
 התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

המחיר, לניסיונו הקודם, בבואה לבחון את ההצעות השונות ועדת המכרזים של המועצה תתייחס להצעת   .ד
ולהמלצות על יכולותיו של המציע לבצע את מטלותיו,  ותיתן להם את השקלול המתאים בהתאם לנוהל 

 עריכת השקלול כמפורט להלן.

 המועצה אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.   .ה
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 .וניםלמועצה שמורה הזכות לפצל את המכרז בין מציעים ש  .ו

 שקלול ההצעות .13

הזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו כוללת את הניקוד המצטבר הגבוה ביותר, כפוף לזכות המציע המקומי   .א
כמפורט להלן, אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל 

 זה.

פורטים בטבלה המשקל כפי המצוין בצידו לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המ  .ב
 של כל רכיב כלהלן:

המשקל  הרכיב 
 לשקלול

 הניקוד

הניקוד בגין רכיב המחיר (שיעור ההנחה)  .1
 המוצע המבוקש עבור מתן השירותים 

 נקודות 70 70%

התרשמות ועדת המכרזים מאיכות  .2
ומקצועיות המציע על פי המלצת הצוות 

 המקצועי וחוות דעתו

 נקודות 30 30%

 נקודות) 07הניקוד בגין רכיב המחיר (  .א

 הניקוד בגין רכיב המחיר (שיעור ההנחה) ייקבע כדלקמן: )1(
מציע שהצעתו כוללת את שיעור ההנחה הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב   )א(

 נקודות). 70זה (
 לפיהמציע שהצעתו כוללת את שיעור ההנחה הבא אחריו, יקבל חלק יחסי שיחושב   )ב(

 ההצעה בסכום ביותר הנמוכה ההצעה סכום מחלוקת המתקבלת המנה של 70 -ב מכפלה
 הלאה. וכן, הנבחנת

 נקודות) 03(הניקוד עבור התרשמות מהמציע   .ב

ידי ועדת המכרזים על בסיס המלצות הצוות -הניקוד עבור המדד המקצועי האיכותי ייקבע על )1(
 המקצועי.

מעבודות דומות שביצע המציע, מהיקפן, איכותן, הצוות המקצועי וועדת המכרזים יתרשמו  )2(
מסמכים והמלצות שהציג המציע, ממידע שנאסף על ידי הצוות המקצועי ו/או על ידי ועדת 

על  צוות באתרים בהם בוצעוהביקור של  ו/או על סמך המכרזים, ראיון אישי עם מי מהמציעים
ועדת המכרזים לעשות כן, הכל , ככל שתבחר דומות לעבודות נשוא המכרזעבודות ידי המציע 

 .ת המכרזיםבהתאם לשיקול דעתה של ועד
המועצה רשאית לפנות ללקוחות המציע, לשם קבלת חוות דעת על רמת השירות למען הסר ספק,  )3(

המועצה רשאית לאסוף מידע שמספק המציע וכן על אמינותו וכושרו לבצע את העבודות. כמו כן, 
ידו, - עצמאי ואקטיבי, גם מלקוחות של המציעה שלא צוינו עלונתונים רלוונטיים גם באופן 

 והמציע מנוע מכל טענה בהקשר זה.

 עמדת הצוות המקצועי תועבר להחלטת ועדת המכרזים.  )4(
 .האיכות בסעיפי נקודות 30 -מ הנמוך ציון שקיבלו בהצעות לדון שלא המועצה רשאית כי מובהר )5(

על רמת  בלי שירות מאת המציע, לשם קבלת חוות דעתמובהר בזה, כי המועצה תהא רשאית לפנות למק  .ג
  הביצוע שמספק המציע וכן על אמינותו. 

,  מכל סיבה שהיא, תהא רשאית לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תמתחייב המועצהאין   .ד
  .שלא לבצע את העבודה כלל
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יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  תהיינהכי ככל שעוד מובהר,   .ה
נתן עדיפות י, ת" כהגדרתו לעילעסק בשליטת אישה"התוצאה הטובה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של 

 .  רו"ח, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור וכהלהצעה זו והיא תבחר כז
  :כדלקמן הבאים הקריטריונים פי על מציע והוא ינוקדמהציון הסופי של ה 30% המהווה האיכות מרכיב

  

  טופס ניקוד איכות הספק:

  ניקוד הועדה  ניקוד מירבי לסעיף    

או  רשויות/גופים ציבוריים מספר - ניסיון מקצועי  .1
נתן שירותים דומים משתתף הלהם  פרטיים

השנים האחרונות עד  5במהלך לעבודה זו. 
  למועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 

 את לפרט יש, זה רכיב הוכחת לצורך כי מובהר* 
 מאותן אסמכתאות/או ו המלצות ולצרף הניסיון
 הנדרשת לכמות מעבר ציבוריים/גופים רשויות

  .הסף תנאי במסגרת

  הניקוד יינתן הן על כמות והן על טיב הניסיון

5    

מבחינת שביעות   דומים פרויקטים והטמעת הצלחת  .2
רצון הלקוחות, טיב השירות, זמינות נותני 

 עמידה בלוחות זמנים השירות, פתרון תקלות,
  וכו'

15    

 בהתאם הספק של והפתרון המוצע  -ציודה איכות  .3
יש לצרף מפרט טכני וכל מידע  המכרז למסמכי

  היכול להעיד על איכות הציוד המוצע

10    

 מקומיעדיפות למציע  .14

לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד כהגדרתו להלן, אשר במהלך  - "מציע מקומי"   .א
") מקיים, התקופה הנדרשת" - השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז (להלן 

 בהתאמה, את התנאים הבאים: 
או שמרכז  שיפוטה של המועצהיחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת מתגורר בתחום  -"יחיד"  )1(

  עסקיו בתחום שיפוטה, ומשלם ארנונה למועצה. 
תאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת מענו הרשום בתחום שיפוטה של המועצה או  - "תאגיד" )2(

  מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה, ומשלם ארנונה למועצה. 
כגון אישור על תשלום ארנונה להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי,   .ב

  למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.
המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעדיף הצעתו של מציע מקומי, על פני הצעתו של מציע לא מקומי,   .ג

מחיר +האיכות), -אשר קיבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר (הניקוד הכולל של כל רכיבי המכרז
"), ובלבד המציע הלא מקומיומי היה מומלץ כזוכה במכרז (להלן: "שאלמלא קיומו של מציע מק

  שהתקיימו שלושת התנאים הבאים:
מהניקוד של רכיב האיכות של  95% -הניקוד של רכיב האיכות של המציע המקומי לא נופל מ )1(

  המציע הלא מקומי.

לא מהצעת המחיר של המציע  5%-הצעת המחיר של המציע המקומי לא תהיה יקרה ביותר מ )2(
 מקומי.

ממחיר  2%המציע המקומי יהיה מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה במחיר שלא יעלה על  )3(
הצעתו הכספית של המציע הלא מקומי, או במחיר הנקוב בהצעתו הכספית של המציע המקומי, 

 לפי הנמוך מביניהם.
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 הודעה לזוכה והתקשרות  .15

 מועצה תודיע לזוכה במייל על הזכייה במכרז. ה  .א

המציע אשר הצעתו תתקבל על ידי המועצה יידרש להמציא למועצה ערבות בנקאית לביצוע בסכום   .ב
כמפורט בחוזה דלהלן מבנק מקובל על המועצה שתהווה "ערבות לקיום החוזה" (ערבות ביצוע) וזאת תוך 

ה זמן אחר, אשר ייקבע על ידי המועצ ךימים מקבלת ההודעה מאת המועצה שהצעתו נתקבלה, או תו 7
 וכנגד הקבלה, יוחזר לו ערבות המכרז.

  כן יידרש המציע להמציא למועצה אישור עריכת הביטוח הכל כמפורט בחוזה ובנספח אליו.  .ג

אם המציע לא ימציא את הערבות לחוזה ו/או את אישור הביטוח תוך הזמן הנ"ל, תהיה המועצה רשאית   .ד
, תוך חילוט ערבות יותר או כמתאימהלמסור את העבודה למציע אחר, אשר הצעתו נראית לה כנוחה ב

 המציע כאמור לעיל.

  כללי .16

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .א

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והדבר נתון ומסור לשיקול   .ב
 דעתה ולהחלטתה הבלעדית.

  הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ומסמכי המכרז.   .ג

  המועצה תהיה רשאית שלא לבחור באף מציע.  .ד

  הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם שבין הצדדים.  .ה

ין מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי המועצה, בג  .ו
איזה עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, לרבות כתוצאה מהליכי 

  משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון אלה בחשבון והוא   .ז
  ה ו/או תביעה כלפי המועצה עקב כך.מוותר על  כל טענה  ו/או דריש

בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציע ו/או   .ח
 לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

וכי הוא מוותר על כל טענה המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו לפי הדין   .ט
ידי המועצה לצד שלישי, וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות -בקשר עם מתן זכות עיון כזו על

מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצעתו מהם המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים/ 
אמה גם מוותר מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים (ובהת

מראש על כל זכות לעיין במסמכים/נתונים אלה גם בהצעותיהם של המציעים האחרים). מודגש כי שמו 
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. כל החלטה לעניין זה הינה 

 בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין.

ז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי כל הזכויות במסמכי המכר  .י
המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. אין להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם 

 לשום מטרה אחרת, אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה בלבד.

ולות המציע בקשר עם מכרז על אף האמור באיזה ממסמכי המכרז, תהיה המועצה רשאית להביא את פע  .יא
יום לפחות קודם התאריך  30ידי משלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב למציע, -זה לידי סיום בכל עת על

שיוחלט על ידה כמועד הסיום. המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם. הסתיים 
 בגין סיומו המוקדם של ההסכם.ההסכם כאמור, לא יהיה המציע זכאי לכל פיצוי ו/או לכל תשלום אחר 

המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז כזוכה על מציע, שהצעתו תדורג במקום השני (להלן:   .יב
"), זאת במידה ותחליט המועצה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי שביעות הזוכה שני"

מו (תקופת הניסיון). היה ותחליט המועצה עששת החודשים הראשונים להתקשרות רצון מתפקודו במהלך 
יום ממועד ההודעה שנמסרה לו ע"י  20לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות תוך 
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המועצה. כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה השני במידה 
 צוע כנדרש, עריכת ביטוחים וכיו"ב.ויידרש לחתום על ההסכם, לרבות הפקדת ערבות בי

כל תאגיד מתאגידי המועצה שירצה בכך בנוסף להסכם שייחתם עם המועצה, ייחתם בין הזוכה לבין   .יג
, הסכם זהה "))התאגידים העירוניים(להלן: " , החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מקולחי גולן בע"מ(

בהתקשרות ישירה זו כדי לחייב את המועצה בכל לנוסח המצ"ב כמסמך ג', בשינויים המחויבים. אין 
, וזאת תאגיד עירוני כלשהוהתחייבות ו/או כדי להטיל עליה כל אחריות בקשר עם אספקת השירותים ל

 לפי שיקול דעתו של התאגיד.

 כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.  .יד

, ובכל 1958 -המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח  ה של צויתנאי המכרז כפופים לתוספת השני  .טו
 ה.יה, יגברו ויקבעו הוראות התוספת השניימקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השני

  
  

  חיים רוקח
  ראש המועצה האזורית גולן

  
                                                                       ____________________________  

  
  
  

  אני מאשר בחתימתי, שקראתי את כל התנאים המצוינים לעיל ומסכים להם.
  

  
  

  על החתום:
  

  תאריך ________________ חתימת המציע (מורשי חתימה + חותמת) ________________
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  למסמך א' 1נספח 

  
  נוסח ערבות הצעה ("ערבות מכרז")

    
  
  
  

   
  תאריך:____________                         לכבוד                                                                                                                         

  מועצה אזורית גולן
________________  

  
  

  א.נ, 
  
  

  ...............................................הנדון: כתב ערבות מס'

) הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד "המבקש"פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן: -על .1
") המגיע או עשוי להגיע לכם הערבות סכוםש"ח) (להלן: " מאות חמשו אלפיםחמשת (במילים: ₪  5,500של לסך 

  .שדרוג תשתיות תקשורת במבני המועצהשעניינו  8/2021מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות, תוך לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם  .2
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש מבלי להטיל הראשונה בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, 

, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו תחילה תשלום מהמבקש
  כלפיכם.

(כולל), ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו  19.7.2021עד ליום ערבות זו תישאר בתוקף  .3
 של סעיף זה. בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא צריכה להתקבל אצלנו

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4
  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא. .5
                       

  
  

  בכבוד רב,
  ______________________  בנק 
  _______________________  סניף

  _________________________כתובת 

_____________________________  

  חותמת הבנק + מורשי חתימה
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  למסמך א' 2נספח 

, 2018 נוסח לאישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות בהתאם לדיווח לרשות המסים בשנים 
אספקה והתקנה של תשתית תקשורת עבור  ש"ח בכל שנה 500,000שלא פחת מסכום  2019

  סוג המבוקש במכרזהמ

  

  (המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון) 

  תאריך___________    לכבוד

      חברת ________________

  א.ג.נ.,

 31.12.2019הנדון : אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים שנסתיימו ביום 

  )1( 31.12.2018וביום 

  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן: 

 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________  .א
)  בוקרו/נסקרו 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____ וליום ____) (  .ב

 משרדנו.(בהתאמה) על ידי 

 לחילופין:

  ) ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים (

) _________ אינה 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (  .ג
 ).2סטייה אחרת מהנוסח האחיד (כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל 

 לחילופין:

) _________ כוללת  1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (
  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

  לחילופין:

) _________ כוללת  1דוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה ל
 חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

) _________ המחזור הכספי של חברתכם לתקופה 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ( 
) הינו גבוה מ / שווה ל _______ (או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע 1_____ (

  בדוחות הכספיים).

  ,כבוד רבב

 צוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.י )1(
, יראו אותן כחוות דעת ללא 99המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,חוות דעת הכוללות תוספות ,רכי מכתב זהולצ )2(

 סטייה מהנוסח האחיד.

  הערות: 

  2009אוגוסט  –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל .  

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד .  
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  המציעהצעת  -מסמך ב'
  
  

  לכבוד: 
  מועצה אזורית גולן

  
") מצהיר/ים בזאת כי, לאחר הקבלן(להלן: "       ח.פ./ע.מ        אני/נו  .1

שקראתי/נו והבנתי/נו את כל התנאים במסמכי המכרז, וכל המסמכים והנספחים הנלווים לו, הנני/ו מציע/ים 
"), השירות(להלן: "שדרוג תשתיות תקשורת ") שירותי המועצהבזאת להעניק למועצה האזורית גולן (להלן: "

 בהיקפים ובמועדים כפי שיידרש על ידי המועצה ומי מנציגיה, הכל כמפורט בהסכם ובמחירים הנקובים בטופס זה.

הנני/ו מצהיר/ים כי הבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, כל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן השירות כמתחייב,  .2
 בהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו. ידועים ומוכרים לי, וכי

 
אני/ו  מצהיר/ים כי יש לי/לנו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, הביטוחים, כוח האדם והניסיון הדרושים  .3

לשם מתן השירות נשוא המכרז, וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי/שלנו על פי 
 ה אושרה על ידי הגופים המוסמכים אצלנו. מסמכי היסוד שלנו, וכי הגשת

 
אם הצעה זו תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת להמציא למועצה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרבות  .4

הביטוח, הערבות הבנקאית ("ערבות הביצוע") ויתר המסמכים והאישורים הנדרשים לפי ההסכם המצורף  אישורי
ימים  7ידי לתחילת ההתקשרות לפי מכרז זה, הכל תוך -פעולות הנדרשות עללמסמכי המכרז וכן לבצע את כל ה

 מתאריך הודעת המועצה בדבר זכייתי במכרז או במועד אחר כפי שתחליט המועצה.
  

כל  ,ניתן לספק מוצרים מאותו טיב עבור מותגים מספק מתחרה ככל שנקבע ספק ספציפי לציוד מסוים ברשימה .5
 .ידי המועצה- עלמראש אושר ומ עוד עומד בתנאי המחירון

  
 עבור אספקת הציוד הנ"ל, גובה ההנחה האחיד ממחירי המחירון המופיעים בטבלה יפורט בהמשך. .6

  

  
מס

אומדן  כמות תיאור הפריט או העבודה '
סה"כ מחיר לפני  הערות עלות

 מע"מ

1 

 הנדסה וגזברות  –קומה הנהלה  –מועצה 

77  ₪374 

כולל התקנה בכל תוואי 
נדרש + התקנה מלאה 
קומפלט כולל חיבור 

מגשרים בקצוות כולל 
הוצאת כבילה ישנה כולל 

 בדיקה 

 ₪28,798 

הספקה והתקנת לרבות חומרים וציוד 
(כבילה ושני קיסטונים) נקודת תקשורת 

הכוללת אספקה  10G CAT 6Aפנים 
 CAT7- 1000MHZוהתקנה של כבל 

באורך לפחות,  %40סיכוך רשת  ,  22#*2*4
בשני  RJ45 CAT6Aמטר, שקע קצה  90עד 

קצוות הכבל (שקע/פנל) ,כולל חלק יחסי 
בפנל הניתוב, השקע יהיה מתאים להתקנה 

בקופסה מודולרית/עה"ע /תה"ט, כולל 
 הוצאת הכבילה הישנה.

2 

  כולל רווחה –מועצה קומת כניסה 

100  ₪374 

כולל התקנה בכל תוואי 
נדרש + התקנה מלאה 
קומפלט כולל חיבור 

מגשרים בקצוות כולל 
הוצאת כבילה ישנה כולל 

 בדיקה 

 ₪37,400 

הספקה והתקנת לרבות חומרים וציוד 
(כבילה ושני קיסטונים)נקודת תקשורת 

הכוללת אספקה   G 10 CAT 6Aפנים  
 CAT7- 1000MHZוהתקנה של כבל  

באורך לפחות,  %40סיכוך רשת  ,  22#*2*4
בשני  RJ45 CAT6Aמטר, שקע קצה  90עד 

קצוות הכבל (שקע/פנל), כולל חלק יחסי 
בפנל הניתוב, השקע יהיה מתאים להתקנה 

בקופסה מודולרית / עה"ע / תה"ט, כולל 
 הוצאת הכבילה הישנה.
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3 

 חכ"ל 

10  ₪374 

כולל התקנה בכל תוואי 
נדרש + התקנה מלאה 
קומפלט כולל חיבור 

מגשרים בקצוות כולל 
הוצאת כבילה ישנה כולל 

 בדיקה 

 ₪3,740 

הספקה והתקנת לרבות חומרים וציוד 
(כבילה ושני קיסטונים)נקודת תקשורת 

הכוללת אספקה   G 10 CAT 6Aפנים  
 CAT7- 1000MHZוהתקנה של כבל  

באורך לפחות,  %40סיכוך רשת  ,  22#*2*4
בשני  RJ45 CAT6Aמטר, שקע קצה  90עד 

קצוות הכבל (שקע/פנל), כולל חלק יחסי 
בפנל הניתוב, השקע יהיה מתאים להתקנה 

בקופסה מודולרית / עה"ע / תה"ט, כולל 
 הוצאת הכבילה הישנה.

4 

 צנובר

10  ₪374 

כולל התקנה בכל תוואי 
נדרש + התקנה מלאה 

כולל חיבור  קומפלט
 מגשרים בקצוות

 ₪3,740 

הספקה והתקנת לרבות חומרים וציוד 
(כבילה ושני קיסטונים) נקודת תקשורת 

הכוללת אספקה   G 10 CAT 6Aפנים  
 CAT7- 1000MHZוהתקנה של כבל  

באורך לפחות,  %40סיכוך רשת  ,  22#*2*4
בשני  RJ45 CAT6Aמטר, שקע קצה  90עד 

קצוות הכבל (שקע/פנל), כולל חלק יחסי 
בפנל הניתוב, השקע יהיה מתאים להתקנה 

בקופסה מודולרית / עה"ע / תה"ט, כולל 
 הוצאת הכבילה הישנה.

5 

 בני יהודה

12  ₪374 

כולל התקנה בכל תוואי 
נדרש + התקנה מלאה 

כולל חיבור  קומפלט
מגשרים בקצוות כולל 

כולל הוצאת כבילה ישנה 
  בדיקה

 ₪4,488 

הספקה והתקנת לרבות חומרים וציוד 
(כבילה ושני קיסטונים) נקודת תקשורת 

הכוללת אספקה   G 10 CAT 6Aפנים  
 CAT7- 1000MHZוהתקנה של כבל  

באורך לפחות,  %40סיכוך רשת  ,  22#*2*4
בשני  RJ45 CAT6Aמטר, שקע קצה  90עד 

קצוות הכבל (שקע/פנל), כולל חלק יחסי 
בפנל הניתוב, השקע יהיה מתאים להתקנה 

בקופסה מודולרית / עה"ע / תה"ט, כולל 
 הוצאת הכבילה הישנה.

בצבע  1Uפנל שערות לניהול מגשרים בגובה  6
 ₪336  התקנה כולל ₪42  8 שחור

7 

מסוכך    RJ-45/RJ-45אספקת מגשר 
CAT6A  מטר.  2ארבעה זוגות, באורך עד 

הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי  ₪1,500    ₪15  100
הדרישה, כולל מספור. בכל צבע  ע"פ דרישת 

 CHANNELהלקוח. למגשר יהיה אישור 
 עם המחברים בשקעים ובפנלים

8 

מסוכך    RJ-45/RJ-45אספקת מגשר 
CAT6A  מטר.  3ארבעה זוגות, באורך עד 

הכבל יסופק בחיווט ישיר או מוצלב על פי  ₪1,500    ₪15  100
הדרישה, כולל מספור. בכל צבע  ע"פ דרישת 

 CHANNELהלקוח. למגשר יהיה אישור 
 עם המחברים בשקעים ובפנלים
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9 

,בדיקה ושילוט כבל אופטי  אספקה,התקנה
אספקה  והתקנה  של  מכלול  כבל  אופטי  -

סיבים מסוג  6ו  MPO/MTPעם מחבר 
SM כולל חיזוקי כבר ומעטה חיצוני ,

HFFR כולל מחברי ,MPO  ,בשתי הקצוות
מטר, בכל קצה לולאה  150מכלול באורך עד 

מחוזקת למשיכת הכבל בצינור, ייצור 
ים, כולל דף במפעל על פי תקנים מחמיר

 בדיקות מצורף לכל כבל. 

6  ₪
1,872 

כולל התקנה בכל תוואי  
נדרש + התקנה מלאה 
קומפלט כולל חיבור 

מגשרים בקצוות כולל 
הוצאת כבילה ישנה כולל 

 בדיקה 

 ₪11,232 

10 

אספקה  - אספקה,התקנה ושילוט פנל אופטי 
והתקנה של מארז/פנל ניתוב אופטי מודולרי 

, כולל: מקום סיבים 48למינימום  1Uגובה 
לכל  LCמתאמי  6עם  MPOלקסטות 

קסטה, אמצעי סידור וקשירה בכניסה לפנל, 
מבנה המאפשר גישה נוחה לטיפול בסיבים 

שבתוך כל מודול, משיכת מודול החוצה 
 ליתר נוחות בג'ימפור, סימון מלא.

 ₪3,059  והפעלה קומפלט בדיקה ₪437  7

11 

 40תקשורת עומק  אספקה והתקנת מסד
ס"מ להתקנת ציוד תקשורת/ מחשבים 

כולל מסילות התקנה מחורצות  12Uבגובה 
)T NUT" עומק המסד יהיה עד 19)  ברוחב .

ס"מ, ע"פ דרישה, דלת קדמית ואחורית   100
או דלת קדמית עשויה זכוכית מחוסמת 

מ"מ או דלת רשת כפולה כולל ידית   6בעובי 
היד כולל מפתח ,  נעילה במרכז הארון בגובה

הארון יכיל כניסת כבלים עליונה או תחתונה 
גמיש למניעת פגיעה  PVCאשר תחופה בפס 

במערך הכבלים. עבודת הארון כוללת  ביצוע 
חיווט הארון כולל כל ההתקנים הנדרשים 

לביצוע העבודה:כולל פס שקעים,כולל 
מדפים על פי הצורך, כולל מאוורר ,כולל 

ורצות, התקני סרוק פסי רוחב, תעלות מח
 כבלים, והתקן חיבור בין ארונות. 

4  ₪
1,872 

סידור ארון קומפלט  כולל
 ₪7,488  והתקנה

12 

 40אספקה והתקנת מסד תקשורת עומק 
ס"מ להתקנת ציוד תקשורת/ מחשבים 

כולל מסילות התקנה מחורצות  10Uבגובה 
)T NUT" עומק המסד יהיה עד 19)  ברוחב .

ס"מ, ע"פ דרישה, דלת קדמית ואחורית   100
או דלת קדמית עשויה זכוכית מחוסמת 

מ"מ או דלת רשת כפולה כולל ידית   6בעובי 
נעילה במרכז הארון בגובה היד כולל מפתח , 
הארון יכיל כניסת כבלים עליונה או תחתונה 

יעה גמיש למניעת פג PVCאשר תחופה בפס 
במערך הכבלים. עבודת הארון כוללת  ביצוע 

חיווט הארון כולל כל ההתקנים הנדרשים 
לביצוע העבודה:כולל פס שקעים,כולל 

מדפים על פי הצורך, כולל מאוורר ,כולל 
פסי רוחב, תעלות מחורצות, התקני סרוק 

 כבלים, והתקן חיבור בין ארונות.

סידור ארון קומפלט  כולל ₪832  4
 ₪3,328  והתקנה
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13 

בנוי  W8אספקה והתקנה לוח ניתוב לקווי 
לפי מפרט בעל   מסוככים 45RJשקעי  24

לוח הניתוב  CAT 6A -הסמכה לעמידה ב
 Connecting Hardwareיוגדר 

 ₪3,330  התקנה קומפלט כולל ₪333  10

14 
אספקת והתקנת שלט פלסטי חרוט לנקודת 

שני צבעים תווים  PVCקצה בנוי סנדביץ'  
 חרוטים

300  ₪6    ₪1,800 

15 
בשילוט  W8שילוט וסימון לוחות ניתוב 

PVC מחברים  24 - חרוט שני צבעים ל
 בשורה

 ₪4,160  התקנה כולל ₪208  20

16 

עם  SMאספק והתקנת מגשר אופטי כפול 
 5באורך עד  UNIBOOTמחברים בתצורת 

 UPCאו בליטוש  LCמחברי  2מטר כולל 
  UPCבליטוש  LCבקצה האחד ובקצה השני 

. בכל צבע ע"פ SMבקצותיו עבור סיב 
דרישת הלקוח. המגשר יהיה תואם לכבילה 

 האופטית 

 ₪900  והפעלה קומפלט בדיקה ₪50  18

17 
 -על תקרה קבועה APמתקן להתקנת 

 ₪5,496  התקנה קומפלט כולל ₪229  24 ,נקודת תקשורת פיזית וחיבור לרשת 

18 

 24אספקת והתקנת מתג תקשורת 
 +Switch 224E POEמנוהל   Fortiפורטים

4  ₪
2,912 

כולל התקנה קומפלט 
על   ,בדיקות, ,הדרכה
 תכנת הניהול

או שווה ערך בהתאם לאישור  המועצה   ₪11,648 
 כולל תוכנת ניהול 

19 

פורטים    48אספקת והתקנת מתג תקשורת 
Forti   מנוהלSwitch 248E POE+ 

5  ₪
5,512 

כולל התקנה קומפלט 
,בדיקות, ,הדרכה  על 

 תכנת הניהול
או שווה ערך בהתאם לאישור  המועצה כולל  ₪27,560 

 תוכנת ניהול

20 
תוצרת   SMג'יביק אופטי  גגה 

FORTINET 14  ₪208  התקנה קומפלט  כולל
 ₪2,912  ובדיקה

 או שווה ערך בהתאם לאישור  המועצה 

21 

אספקת והתקנת נקודת גישה אלחוטית 
 , Fortinetשל  FAP 221Eפנימית  

24  ₪988 

התקנה מלאה כולל 
הפעלה בדיקה והדרכה 

הניהול עד  על תכנת
 לשביעות רצון המועצה

 ₪23,712 

 WAVE 2בטכנולוגיית  802.11n/acבתקן 
 , MIMO 2x2:4תומכת 

ממשק בקצב  2.5/5GHz ,2תדרים  2בעלת 
1Gb  תומךPoe כולל התקנה- 

ואבטחה לתקשורת רציפה בין הנקודות ,  
 כולל ממשק ניהול 

שנים באתר הלקוח או שווה  3 -ואחריות ל
 ערך בהתאם לאישור  המועצה

 
 

  * שיעור ההנחה ייכתב בבירור, לרבות שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

  עיף וסעיף המפורט במחירון שלעיל.כי שעור ההנחה הנקוב לעיל יחול לגבי כל ס* למען הסר ספק, ידוע לי ומוסכם 
* ידוע לי כי אין לנקוב בתוספת על המחירון והצעת תוספת על מחירי המחירון עלולה להביא לפסילת ההצעה או על 

  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 0%העמדתה על שיעור של 
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תהיה המועצה רשאית לפסול את ההצעה או לקבוע כי שיעור  -לפריטים שונים ר הנחה שונה ידוע לי כי אם נקבע שיעו* 
ההנחה יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על אחד הפריטים הנכללים ברשימה (ההצעה 

י והן ביחס להצעת מציעים הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואהיה מנוע מכל טענה לעניין זה, הן ביחס להצעת
  אחרים.

היא תידחה ולא תידון  הרכיביםואם הצעתי לא תכלול הצעה לאיזה מבין  הרכיביםידוע לי כי עלי להגיש הצעה ביחס לכל 
  כלל.

ידי הינו כולל את מלוא התמורה לה אני זכאי, לרבות -ידי לאחר הפחתת שיעור ההנחה המוצע על- * המחיר המוצע על
הוצאות בגין נסיעות, ביטוחים, ביטול זמן וכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות לי בקשר עם הצעתי נשוא הליך זה ולמעט 

 מיקום ביצוע העבודה או מכל סיבה אחרת.  מע"מ וידוע לי כי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשל

. ככל שהצעתי תזכה, על המחירים לאחר ההנחה אינם כוללים מע"מ*למען הסר ספק מובהר, כי המחירים במחירון 
  ידי הקבלן יתווסף מע"מ.-המוצעת על

  
  

שם המציע: _____________________ מס' ת.ז./ח.פ.: ______________________ כתובת המציע : 
________________________________________________________ מס' טלפון: ________________ _

  טלפון נייד: _______________  פקס: ______________
  
  

  ____________________           תאריך: ______________
  חותמת וחתימה                                                
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  הסכם -מסמך ג' 

  _____שנערך ונתחם בגולן יום ______ בחודש _______ בשנת 
  

  מועצה אזורית גולן  בין:
   טלפון  
  "המועצה" או "המזמין" - להלן    פקס   
  אחד       מצד                       

  
  __________________  לבין:

  ח.פ. ______________  
  מען _______________  
  "הקבלן" או "הספק" - להלן         _______ _________ פקספון טל  
  שני    מצד                    

  
  

שדרוג ), לצורך איתור קבלן שיבצע עבורה "המכרז"(להלן:  1220/8והמועצה ערכה מכרז פומבי שמספרו   :הואיל
  ");השירות(להלן: " תשתיות התקשורת

  
והניסיון הדרושים לצורך ביצוע והקבלן הגיש הצעה למכרז, והצהיר כי יש לו את הכישורים, היכולת   והואיל

  העבודות וכי הוא עומד בתנאי המכרז;
  

  ידי המועצה כמי שהינו הזוכה במכרז;-והקבלן הוכרז על  והואיל

ומוסכם שעל היחסים בין הצדדים לא יחולו יחסי עבודה, וכי ותנאי ההתקשרות יתנהלו אך ורק לפי   והואיל
  נחתם;האמור בהסכם זה והוראות המכרז שמכוחו הוא 

  והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם לפי הסכם זה באופן בלעדי;  והואיל

  :אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
  
 

 יכלל .1

  בהסכם זה יחולו ההגדרות להלן:

העבודות שעל הקבלן לבצע לרבות מתן אחריות, בהתאם להוראות המכרז על מסמכיו  -" העבודות"  .א
המפקח ו/או המנהל כפי  להוראותונספחיו השונים ולהוראות חוזה על מסמכיו ונספחיו השונים, ובהתאם 

שתינתנה מעת לעת. ביצוע עבודות, לרבות מתן שירות ארעי או נלווה, הכל בהתאם להוראות והדרישות 
  עיות במכרז זה. למונח "שירותים" תהינה משמעות זהה למונח "עבודות".המקצו

" :  אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של הקבלן כבא מנהל עבודה"  .ב
כוחו המוסמך לנהל את ביצוע העבודות ולטפל בליקויים ו/או בתלונות ככל שיהיו, ויעמוד בכל שעות 

 . הקבלןבמכרז להצעת  11בנספח עצה כמצוין העבודה לשירות המו
" : הוראה בכתב לקבלן להתחיל בביצוע העבודות, הכוללת את לוחות הזמנים לתחילת צו התחלת עבודה"  .ג

"ל ומנכ גזברידי -ביצוע העבודה. צו התחלת עבודה יימסר לקבלן לאחר חתימת החוזה ויהיה חתום על
  ;המועצה

מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה  הקבלן" : מועד תחילת ביצוע"  .ד
ידי המנהל) - ) ימים ממועד זה (או פרק זמן אחר כפי שייקבע עלחמישה עשר( 15שנמסר לו ולא יאוחר 

  ולבצע את העבודות כנדרש;
2.  

 כם.דין המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות ההס  .א
 המכרז, לרבות הצעת הקבלן על כלל המסמכים שצורפו לה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. מסמכיכל   .ב

או כל מי שתקבע המועצה כנציגה ותודיע על כך  מנמ"ר המועצהנציג המועצה לעניין ביצוע הוראות הסכם זה הוא  .3
 לקבלן.
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ים ובמועדים כפי שייקבע בהיקפ ביצוע שדרוג לתשתיות התקשורת במבני המועצה השוניםמטרת הסכם זה הינה  .4
יובהר כי המועצה אינה מתחייבת  על ידי המועצה או מי מנציגיה, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 לכמות הציוד שתוזמן בפועל, והקבלן מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה בעניין.

ויות הצדדים לפיו, ואולם מקום שתתגלה סתירה כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ומהתחייב .5
 ו/או אי התאמה בין הוראה באחד ממסמכי המכרז לבין הוראה בהסכם, תגבר ההוראה שבהסכם. 

6.  
שימסרו  עבודותהמועצה מוסרת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב כלפי המועצה לבצע את ה  .א

במלואן ובמועדן, והכל בהיקף, באופן, בהתאם ובכפיפות לביצועו ואת יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, 
 . לתנאים ולהוראות המפורטים בחוזה זה

 חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה. 6-ת מוערך בכובודשך ביצוע העמ  .ב

   .ג

מוסכם שאם, עקב נסיבות הקשורות למשבר הקורונה, יהיה צורך לעכב את מתן השירותים לפי  )1(
בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לדחות את השירותים  הסכם זה, תהיה המועצה רשאית,

או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם בלבד ו/או לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן 
  השירותים.

עיכוב בקיום התחייבויות המועצה בשל מגבלות או על פי הוראות שייקבעו מעת לעת בתקנות  )2(
מוסמך, לא יחשב הדבר להפרה או אי עמידה בזמנים לשעת חירום, או בהוראה אחרת של גורם 

של מי מהצדדים, והמועדים שנקבעו לביצוע העבודות ו/או ההתחייבויות האחרות יידחו 
 בהתאמה.

7.  

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנים למועצה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, אזי חרף   .א
רשאית להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום קודם לתום  לעיל, המועצה תהא 5האמור בסעיף 

תקופת החוזה (או תקופת ההארכה, לפי העניין), ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב ומבלי שתהיה 
(שלושים) יום ממועד מסירתה  30(שלושים) ימים מראש, ובחלוף  30מחויבת לנמק את הסיבה לכך לקבלן, 

 ה.לקבלן, יבוא לקיצו החוז

קוצרה תקופת החוזה כאמור (או תקופת ההארכה, לפי העניין), הקבלן לא יהא זכאי לפיצוי או דמי נזק   .ב
כלשהם בגין קיצורה, ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהם, כנגד המועצה 

 ו/או מי מטעמה בגין ביטול חוזה זה. 

הא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה בכתב שתימסר מוסכם בזה כי בכל אחד מהמקרים הבאים ת  .ג
לפני מועד כניסת הביטול לתוקף, ותהא רשאית לסלק את ידי הקבלן מביצוע  עבודה ימי 3לקבלן, 

 העבודות, באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת שתראה לה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט:

 במועד התחלת ביצוע העבודה. (חמישה עשר) ימים 15במקרה והקבלן איחר מעל  )1(

במקרה שהקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה כונס  )2(
נכסים זמני או קבוע לרכושו, או לחלק מרכושו, או אם ימונה מפרק או מפרק זמני על הקבלן, או 

י או צו כאמור לא בוטל תוך והכל במקרה שמינו -אם הקבלן הגיש הציע להגיע להסדר עם נושיו
 יום ממתן צו בית המשפט. 30

8.  
  הקבלן מצהיר, מאשר וכן (לפי העניין) מתחייב בזאת כלפי המועצה, כדלקמן:  .א

אין כל מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי חוזה ובין אחרת, על התקשרותו בחוזה זה ו/או  )1(
על עצמו ולא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות, על ביצוע התחייבויותיו על פיו; והוא לא קיבל 

  שיש בה כדי להטיל עליו מניעה ו/או מגבלה כאמור.

קרא ובדק בקפידה את כל פרטי חוזה זה, כולל נספחיו, וכי הוא מתקשר בחוזה זה לאחר שבדק  )2(
 ובמועדן.ומצא, לשביעות רצונו המלאה, כי יוכל לקיים את התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן 
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הקבלן מתחייב שלא להציג כל תביעה, טענה ו/או דרישה שהיא כנגד האמור בחוזה זה, לרבות  )3(
 האמור בנספחיו.

הינו בעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, הציוד, כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך  )4(
למלא את מתן השירות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם להוראות חוזה זה, ויש לו היכולת 

התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, וכי הוא ימשיך להיות בעל האמצעים והיכולת 
  הדרושים כאמור משך כל תקופת חוזה זה.

פי חוזה זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית -הוא מסוגל לבצע, ויבצע, את התחייבויותיו על )5(
הנאמנות, ותוך הקפדה על מילוי הוראות ומיטבית, ברמה גבוהה, ובמירב השקידה, המסירות ו

  והנחיות המועצה.

הינו בעל כל ההרשאות, האישורים, ההיתרים ורישיונות הדרושים על פי כל דין לצורך מילוי  )6(
התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, והוא יישאר בעל כל ההרשאות, האישורים, 

  קופת חוזה זה.ההיתרים ורישיונות הדרושים כאמור, משך כל ת

ידוע לקבלן, כי החוזה הינו חוזה מסגרת, ואין בחתימתו, או במסירת הערבויות לפיו, כדי לחייב את   .ב
 המועצה ו/או את מי מטעמה למסור הזמנת עבודה כלשהי לקבלן.

ידוע לקבלן, כי הפרת הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מההצהרות ו/או ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה   .ג
ולה או חלקה, תהווה הפרה יסודית של החוזה, אשר תזכה את המועצה, בין היתר, בסעדים לעיל, כ

 הנקובים בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

הקבלן מצהיר כי הוא או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות   .ד
שוא הסכם זה והוא מתחייב שלא להעסיק עובד אשר יש קשר בינן לבין מתן השירותים ו/או העבודות נ

 שהורשע כאמור.
  

הקבלן מצהיר כי יש בידיו את כל האשורים והתרים הנדרשים מכל גורם מסמך לאספקה והרכבה של   .ה
  השירותים, בדגש על הוראות והנחיות בטיחות.

  
ם וזאת לאור הקבלן מצהיר כי יש לצורך מתן השירותים יעשה שימוש אך ורק בחלקים וחלפים מקוריי  .ו

  חשיבות השירותים בפרט בנוגע לבטיחותם.
  

, הציוד, וכל דבר אחר, בין עבודההוראות הסכם זה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כח אדם, כלי   .ז
 קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך, ללא יוצא מן הכלל.

  
בהצעה ו/או במפרטים הקבלן יספק את הציוד ו/או האביזרים ו/או החומרים הקשורים בהם כנדרש   .ח

  המקצועיים. המזמין לא יספק לקבלן דבר, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה.
  

פי המכרז -פי דין לשם מתן השירותים על-הקבלן יהיה בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על  .ט
  והחוזה, וזאת לאור כל תקופת החוזה.

 
  ההוראות הבטיחות והגהות .הקבלן מתחייב לקיים את הוראות הדין, וכן את   .י

 
הקבלן מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל האמצעים לרבות עובדים ושכרם. כמו כן הקבלן יישא על   .יא

חשבונו בעלויות התקנה, ביטוחים, אגרות רישוי, ערבויות מיסים, ביטוח לאומי מיסי בריאות וכל הוצאה 
  אחרת לשם ביצוע השירותים.

 
את גם כל הציוד, הכלים, האמצעים, המתקנים והאביזרים הדרושים לביצוע  הקבלן יעמיד על חשבונו  .יב

  העבודות נשוא החוזה .
 

  צוות הניהול - השגחה מטעם הקבלן  .9
הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת הביצוע צוות עובדים בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות   .א

 ").הצוותבהיקפן ובמהותן לעבודה נושא חוזה זה (להלן: "
  

הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה בתקנות   .ב
 , כפי שיהיו מעת לעת.1988 - הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח
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הקבלן ימציא למפקח על הבטיחות ולמפקח העתק מהמינוי, כאמור וימציא למפקח, על פי דרישתו, אישור   .ג
 משרד העבודה והרווחה על עמידת מנהל העבודה בקריטריונים כאמור.מ
 

הקבלן מתחייב כי הצוות ימצא באופן קבוע באתר העבודה, ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על   .ד
 קיום הוראות חוזה זה.

  
וות, המפקח יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא המפקח רשאי לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצ  .ה

מבלי לנמק את החלטתו. נדרשה החלפת חבר צוות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד 
נתינתה. למען הסר ספק מובהר כי הוראות סעיף זה יחולו גם על חבר צוות אשר מונה בעקבות דרישת 

 החלפה כאמור.
  

ות, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן כל הוראה ו/או הודעה שניתנו על ידי המפקח ו/או על ידי המתאם למי מהצו  .ו
 עצמו.

  
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו   .ז

לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן 
  לביצוע נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה.

 
 מסירת העבודה למזמין .10

עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח, יפנה הקבלן את אתר העבודה מכל מכשול ו/או שארית ו/או   .א
חומרים שנשארו במקום וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה על סילוקה מאתר העבודה ועל הקבלן למסור 

 את אתר העבודה כשהוא נקי ומסודר לשביעות רצונו של המפקח.
שתימסר למזמין הודעה על גמר העבודה יערוך המפקח ביקורת וימסור לקבלן רשימת תיקונים לאחר   .ב

 שעליו לבצע על חשבונו תוך הזמן שייקבע לו ע"י המפקח.
העבודה תימסר לידי המזמין במעמד המפקח אשר יאשר, כי הקבלן בצע את העבודות עפ"י הסכם זה וכי   .ג

עוד המפקח לא יאשר את מסירת העבודה כאמור לעיל לא  העבודות בוצעו לשביעות רצונו המלאה. כל
תחשב העבודה למסורה לידי המזמין ולא יחול מועד פירעון של החשבון הסופי (התחשבנות סופית) של 

 התמורה מוסכמת.

11.   
מתחייב יימצאו לקויים, המוצרים שיסופקו למועצה, כולם או חלקם,  העבודות שיבוצעו או מובהר כי אם  .א

באופן מידי למוצרים חדשים, ללא כל תמורה נוספת. מודגש  ף המוצריםהחליבודה או תקן העהספק ל
בזאת כי הקביעה כי מוצר הינו פגום תהיה קביעה בלעדית של המועצה. אין בכך כדי לפגוע בכל זכות 

 אחרת של המועצה לקבלת פיצוי מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
, או הלך תקופת האחריות פגם, או תקלה בפריטים אשר סופקומבלי לגרוע מן האמור היה ויתגלה במ  .ב

, לרבות באם יתגלה כי הפריטים אינם בטיב הראוי ו/או אינם תואמים את ההזמנה של בעבודה שנעשתה
 2המועצה, תהיה המועצה זכאית לסרב לקבל את הפריטים ו/או לדרוש את החלפתם באופן מידי, ותוך 

 ימי עבודה לכל היותר.

12.  

נמסר לקבלן בהסתמך, בין היתר, על כישוריו וניסיונו, והוא מתחייב לבצע את העבודות בעצמו  השירות  .א
ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או 

ת חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה מראש ובכתב לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חוב
 הנמקה.

לא יהיה בהסכמת המועצה להעברת השירות או איזה חלק ממנו לידי קבלן משנה כדי לגרוע מכל אחריות   .ב
ו/או התחייבות של הקבלן כלפי המועצה לפי הסכם זה ו/או המכרז ו/או לפי כל דין, והקבלן יוסיף וייחשב 

 כאחראי הבלעדי לביצוע העבודות נשוא המכרז כפי שנדרש ומתחייב ממנו.

לספק לא תהיה בלעדיות באספקת החומרים ו/או המוצרים. בלי לפגוע בהתקשרות על פי הסכם זה   .ג
המועצה רשאית לתקשר עם ספק אחר בהסכם לאספקה של חומרים ו/או מוצרים דומים ו/או זהים 

 והספק יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בעניין זה.

ידו, יודיע על כך לאלתר לנציג. -שר עם ביצוע העבודות עלהתעוררה לדעת הקבלן בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בק .13
כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם  הודעהאין במתן 

 אכן תתעורר מניעה כאמור.

 תמורה

14.  
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פי הסכם זה תשלם המועצה לקבלן תמורה כמפורט בהצעת הקבלן למכרז, -בתמורה לביצוע העבודות על  .א
 העבודה שבוצעה). התמורה תחושב לפי  התמורה"(להלן: "במכרז ידו -לאחר החלת ההנחה שניתנה על

בפועל, במכפלת המחיר המחושב לאחר החלת שיעור ההנחה האחיד שהציע הקבלן כמפורט במסמך ב' 
 מכרז.ל

 .)"החשבונית"התשלום ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס/קבלה מאת הקבלן למועצה (להלן:   .ב

ידי המועצה ובו פרוט הפריטים לאספקה בגינם הונפקה -אשר נשלחה על תצורף ההזמנהלכל חשבונית   .ג
 החשבונית. 

יצאה ההזמנה, החשבוניות בצירוף הזמנות הרכש המאושרות יישלחו לאותו מען/מחלקה במועצה ממנה   .ד
 ולא לאף איש קשר אחר.

ימים מהמועד בו הוגשו החשבונית, הכל בכפוף לאישורו של המועצה את  45התשלום יבוצע בתנאי שוטף+  .ה
 ביצוע העבודות לרבות כמויות הפעולות ו/או הפריטים. לכל הסכומים יתווסף מע"מ כדין.

והסופי עבור כל השירותים המוענקים הקבלן מצהיר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא   .ו
פי הסכם זה, כי היא כוללת את כל החומרים, שכר העובדים, מסים, תשלומים,  -ידי הקבלן למועצה על-על

משלוח, עלויות וכל הוצאה נוספת לשם ביצוע העבודות לפי הסכם זה, וכי על המועצה לא תחול כל חובה 
/או בשירותו תמורה נוספת או אחרת כלשהי, אלא אם כן לשלם לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או מטעמו ו

 נקבעה מפורשות בהסכם זה.

בפרט מצהיר הספק כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות, לרבות מסים, הוצאות אריזה, נסיעה,   .ז
הובלה, פריקה, ביטוחים, היטלים והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע השירותים בכל היקפם 

 בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה כאמור. ושלמותם, וכי

  מדידת כמויות .15
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען   .א

 למעשה, במסגרת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
 יובהר כי התשלום לקבלן יתבצע על פי ביצוע העבודות בפועל.  .ב

  שינויים תוספות והפחתות .16
אם במהלך ביצוע העבודה יהיה צורך בשינויים בעבודה או בכל חלק ממנה, לעומת המוגדר בהסכם, או   .א

במסמכי ההסכם יהיה המזמין רשאי להכניס שינויים מכל סוג שהוא בעבודה, לרבות, בצורה, באופי, 
הכמויות ולהורות לקבלן על ביצוע  בסוג, באיכות, במידות וכן תוספות או הפחתות, הגדלת או הקטנת

 שינויים כאמור.
בהעדר נתון בכתב הכמויות לצורך קביעת מחיר היחידה תחושב התמורה על בסיס מחירון דקל האחרון   .ב

 לפי מחירי היחידה (ללא כל תוספת בגין כמו, מרחק, רווח קבלני וכו'). 20%שבתוקף לאחר הנחה של 
ל כאמור, ולא בכתב הכמויות יעשה התחשיב על בסיס ניתוח אם המחיר לא קיבל ביטוי במחירון דק  .ג

 רווח קבלני ולאחר אישור המפקח והמנהל. 12%מחירי עלות בתוספת 
עם זאת, מוסכם ומוצהר בזאת כי כל שינוי בכמויות שמשמעותו הגדלת הכמויות שבהסכם, שינוי כזה לא   .ד

, ו/או נגד מי מטעמו, גם אם הקבלן בפועל יחייב את המזמין ולא יקים לקבלן כל עילת תביעה נגד המזמין
ביצע את העבודה שנדרשה בשינוי, במלואה או בחלקה, אלא אם ההוראה לשינויים ניתנה בהוראה בכתב, 

ומראש, החתומה ע"י כל מורשי החתימה של המזמין ובצירוף חותמת המועצה. פעל הקבלן בניגוד לנ"ל, 
ו תרופה נגד המזמין ו/או מהמזמין, ו/או נגד מי מטעם הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או סעד ו/א

  המזמין ו/או ממנו, ומלוא האחריות תיפול על הקבלן ורק על הקבלן

17.  

מובהר ומוסכם כי אין ולא יהיה, בשום פנים ואופן, בהתקשרות על פי הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד   .א
ידי הקבלן בכל -קבלן, כי כל המועסקים עלמעביד בין המועצה לקבלן, ולא בין המועצה לבין מי מעובדי ה

תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר ועניין לעובדיו ו/או נציגיו ו/או שליחיו ו/או מועסקים על ידו, וכי בינם ובין 
 המועצה לא ישררו יחסי עובד מעביד.

הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו ו/או נציגיו עבור עבודתם ובגין כל   .ב
לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות  -אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהן כלפי עובדיו 

ות המס, שכר עבודה, האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויים או היטלים או מסים מכל סוג לרשוי
פיצויי פיטורים, תשלומים בגין זכויות סוציאליות מכל סוג שהוא, על פי כל דין, לרבות הסכם ו/או הסדר 

 קיבוצי ו/או צו הרחבה החל עליו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו את כלל התשלומים וליתן להם את כל   .ג
 פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים עליו.הזכויות המגיעות להם ל
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המועצה תהיה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן לפי הסכם זה מכל תמורה אותה עליה לשלם לקבלן,  .18
 וזאת בלא לגרוע מכל סעד או זכות אחרים לפי כל דין או הסכם.

19.  
ו/או נזק כלשהו שייגרם, לרכוש ו/או לגוף של צד ג' כלשהו הקבלן יישא באחריות, בגין אובדן ו/או הפסד   .א

משנה ו/או מי מטעמם ו/או לעובדי -ולרבות למועצה, ו/או לעובדיה ו/או למורשיה /או לקבלנים ו/או קבלני
הקבלן ו/או למי מטעמו של הקבלן  כתוצאה ו/או עקב ו/או במהלך ו/או בקשר עם מתן ו/או ביצוע 

מכלליות האמור לרבות אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר השירותים ומבלי לגרוע 
ו/או אי התאמתן לדרישות המזמין, והוא מתחייב לשפות את המזמין על כל תביעה ו/או הוצאה שיגרמו לו 

 בגין האמור לעיל, כתוצאה מהעבודות על פי הסכם זה.

לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו ו/או שהובא הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול   .ב
על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך מתן ו/או ביצוע השירותים, והוא פוטר בזאת את המועצה ו/או 
עובדיה ו/או מנהליה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך בגין הציוד האמור ביטוח 

  ובין אם לאו.

פות את המועצה ו/או את הבאים מטעמה בגין כל הוצאה, תשלום ו/או פיצוי שיגרמו הקבלן מתחייב לש  .ג
למועצה ו/או למי מטעמה עקב דרישה ו/או תביעה ו/או הליך בהם תהיה מעורבת המועצה והקשור למתן 
ו/או ביצוע השירותים כאמור בחוזה זה והשלכותיהם לאחר גמר ביצועם. האמור הינו בכפוף לכך 

יע לספק על כל דרישה ו/או תביעה ו/או הליך כאמור ותאפשר לספק להתגונן ולהגן על שהמועצה תוד
המועצה מפניהם. הקבלן ישלם כל סכום כאמור למועצה, בצירוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ומומחים 

יום מיום קבלת דרישתה הראשונה של המועצה לכך. המועצה שומרת לעצמה  14וכל הוצאה אחרת, תוך 
לחלט את ערבות ביצוע ככל שהקבלן לא ישלם את הסכומים לעיל עפ"י הזמנים דלעיל ולספק  את הזכות

  לא תהיה כל טענה בעניין זה.

מבלי לפגוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים ועל חשבונו,   .ד
ת כלפיו אחריות שבדין, ביטוחים על פי למשך כל תקופת חלותו של חוזה זה, וכל עוד יכולה להיות קיימ

הדרישות שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות, ההשתתפויות העצמיות, סכומי הביטוח ויתר 
 כנספח א'המצורף לחוזה זה  אישור עריכת ביטוח לרבות -נספח א' ב פורטותהמוהוראות הביטוח 

  אישור על קיום ביטוחים").טופס והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן: "

עריכת הביטוחים ו/או דרישת המועצה כי הקבלן יציג בפניה את אישור עריכת הביטוחים כאמור ו/או   .ה
בדיקתם על ידי המועצה ו/או על ידי מי מטעמה, לא יהוו אישור כלשהו של המועצה על התאמת 

שהי בקשר לכך ו/או לא יהיה הביטוחים לדרישות המזעריות כאמור ולא יטילו על המועצה אחריות כל
 בכך בכדי לצמצם את אחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין. 

הקבלן מתחייב להמציא למועצה במועד החתימה על חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא   .ו
ביטוח תקין . הצגת אישור קיום רשית כחוק לפעול בישראלחתום על ידי חברת ביטוח בעלת מוניטין ומו

 ובתוקף, מידי תום תקופת ביטוח במשך כל תקופת חלותו של החוזה, מהווה תנאי יסודי בחוזה זה.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי הפוליסות, יהיה הקבלן   .ז
נזק כספי ו/או אחר  אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל

  שיגרם לו עקב זאת.

מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח   .ח
  סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.

  הקבלן אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום ההשתתפויות העצמיות במקרה נזק.  .ט

20.   

הפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא חייב לשלם למועצה פיצויים בעד הנזקים   .א
 הישירים והעקיפים וההפסדים שנגרמו לה כתוצאה מהפרה כאמור.

 פי כל דין.-האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לצד המקיים הסכם זה, כנגד המפר על  .ב

 ביצוע ערבות .21
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ימים מתאריך חתימת הסכם זה,  7פי הסכם זה יפקיד הקבלן תוך -להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על  .א
להסכם זה, בסך של   כנספח ב'ערבות בנקאית לטובת המועצה, בהתאם לנוסח כתב הערבות המצ"ב 

פת חודשים מיום חתימת ההסכם (תקו 14אלפים שקלים חדשים) שתהיה בתוקף למשך  עשרת₪ , ( 10,000
יום). באם תבחר המועצה לממש את זכותה להארכת ההסכם, מתחייב הקבלן להאריך את  60ההסכם + 

  ").ערבות ביצועימים לאחר תום תקופת ההארכה (להלן: " 60תקופת הערבות, כך שזו תסתיים 

המועצה תהיה רשאית לדרוש חילוטה של ערבות הביצוע, במלואה או חלק ממנה, וזאת בכל מקרה   .ב
יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה, או איזה חלק מהן, והכספים שיתקבלו מחילוט ערבות  שהקבלן

  הביצוע ייזקפו על חשבון הפיצוי המגיע למועצה בשל הפרת ההסכם מצידו של הקבלן. 

המועצה תחזיר לקבלן את ערבות הביצוע בתום תקופת ההסכם לרבות כל תקופות ההארכה, אם וככל   .ג
 . שלא חולטה עד אז

 איסור ניגוד עניינים וטובת הנאה .22

מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים לרבות  הקבלן  .א
וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת  לעובד מועצה ו/או לנבחר ציבור במועצהבשל קרבה משפחתית 

 ההסכם ולאחריה בקשר עם העבודות נשוא ההתקשרות.

ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו, מתחייבים לפעול בתום לב ובדרך המקובלת וכפי המצופה לפי כל  הקבלן  .ב
 דין.

 בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים, ימסור הקבלן למועצה גילוי מלא על כך.  .ג

הקבלן עלול להימצא בניגוד עניינים, תהיה המועצה רשאית להפסיק ההתקשרות מבלי שייחשב נמצא כי   .ד
 הפרת ההסכם.

עוד מתחייב הקבלן כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יימנעו מקבלת כל טובת הנאה בקשר עם   .ה
 הסכם זה.

 להסכם זה כנספח ג',המצורף הקבלן יחתום על תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור ניגוד עניינים   .ו
 וידאג לעדכן את הצהרותיו מיד עם כל שינוי שיחול בהן, ככל שיחול בהודעה בכתב למועצה.

  )3(נספח ב' ( -סודיות ואבטחת מידע .23

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או המסמכים ו/או מידע אשר יגיעו לידיו   .א
בעקיפין בין על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ובין על ידי גורם אחר הסכם זה בין במישרין ובין  במסגרת

 אגב ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה.

חובתו של הקבלן ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה   .ב
סיבה.  הקבלן ישפה ו/או יפצה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור בסעיף  מכל

 זה וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

 בלן יחתום על כל מסמך שיידרש ביחס לשמירה על סודיות ואבטחת מידע, להנחת דעתה של המועצה.הק  .ג

קפדה על אמצעי זהירות ואבטחת מידע הקבלן מתחייב לשמור בסוד על המידע, להחזיק בו תוך ה  .ד
 מירביים, למנוע אובדן המידע והשחתתו, ולמנוע העברת המידע לידי צד שלישי כלשהו.

 הקבלן מתחייב לא לפרסם ו/או לחשוף את המידע ו/או חלק הימנו בכל צורה או דרך.   .ה

רת מתן הקבלן מצהיר ומתחייב, כי כל תוכנות המחשב ואמצעי המחשוב בהם הוא משתמש במסג  .ו
 השירותים לפי הסכם זה הינן מקוריות וכי הוא מחזיק בזכות לעשות בהן שימוש.

  ) להסכם זה.3וד מתחייב הקבלן, להקפיד על אבטחת מידע כנדרש בהתאם למפורט בנספח ב(ע  .ז

24.  
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הסכם זה ממצה את תנאי ההתקשרות בין הצדדים באופן בלעדי ומבטל את כל המסמכים, ההבנות   .א
ו בעל פה, באופן מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים ערב חתימתו, למעט מסמכי וההסכמות בכתב ו/א

 המכרז, ואולם מקום בו קיימת סתירה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה הוראות הסכם זה יגברו.

כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב, מראש ובחתימת הצדדים ולא   .ב
 חייב לכל טענה של נוהג.יהיה תוקף מ

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית ו/או בדואר אלקטרוני   .ג
ידי צד למשנהו ו/או במכתב רשום לפי -לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה כפי שנמסרה על

שעות  72ודעה שנתקבלה הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה; הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כה
שעות  24לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל; הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כהודעה שנתקבלה 

 לאחר שנשלחה.
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  

  
______________________  ________________________  

  הקבלן             המועצה
  

  להתקשרות לפי הסכם זה)(בחתימה וחותמת מורשי החתימה 
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  ביטוח - א'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  _________________. -" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם   מועצה אזורית גולן –" מבקש האישור"
  .ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 

  שדרוג תשתיות תקשורת לרבות החלפת כבלים בקירות, ארונות תקשורת וכד'  -" העבודות"

  ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון - פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של 

שנים לאחר מסירת  3ת מקצועית למשך תקופה נוספת של ולעניין ביטוח אחריואו סיום ההסכם לפי המאוחר העבודות 
אישור העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ב

  ").ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח(להלן: "ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

ן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כ .2
וביטוחי רכב  לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי שירותיםהדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

  כמפורט להלן:
 750,000 - (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מ פי דין וביטוח צד שלישי-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של  למבוטח בגין נזק אחד.₪ 
מבקש או מי מטעם  מבקש האישורכאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד ₪  750,000

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה שורהאי
 כאמור.

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד  .ביטוח מקיף .2.2
  לעיל. 8 שלישי (רכוש), ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון.  .2.3
פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב ₪  750,000לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
עקב  בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט מבקש האישורלשפות את 

לציוד, ולהסתפק בביטוח השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 
 יל.לע 8 כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  צד שלישי

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

  הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

לפני מועד תחילת העבודות/ממועד ימים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
, חתום בידי ביטוחי המבוטחאישור את החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, 

  .2019-1-6מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, .4
 1 הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

  לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 

יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי  30על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
  לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות 
מוסכם במפורש כי למבקש . הסכםההמבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול 
  המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .5
ד על המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מי

כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט 
  ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים 
 סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.בביטוחי המבוטח. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון  .6
ה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בז
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המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות 
אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על מבקש האישור ו/או לצמצם
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי 

 ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

לות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבו .7
פי דין. למבוטח לא תהא -פי הסכם זה ו/או על- מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על 

כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות 
 אמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.ה

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי 
בוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המ

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי - משלים שייערך על
ידי המבוטח - למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על ,מטעם מבקש האישור

 כלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.יורחב שם המבוטח ל

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן את  .8
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים 

כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח), מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו  לביצוע העבודות
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את -ידי המבוטח ו/או על- שיובא על

כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע  המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות,
כלשהם), וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך 
כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר 

 הפוליסות) אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ו/או הפרת תנאי 

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד לאמור לעיל,  .9
ם ו/או הוצאו ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלו

  .והשתתפויות עצמיות שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות

בגין תגמולי ביטוח מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10
בקש האישור הזכות שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח. למ

לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי 
 של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את  .11
על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה המבוטח מהאחריות המוטלת 

לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, 
 בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

עת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא במידה הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידי .12
ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי 

ההתקשרות, וזאת  הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף
 למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות 
שא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח י

ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
  בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

ו תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/א
המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות 

  המשפטיות.

אבדן או נזק לגופו על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .13
ולעמוד  לקיים סדרי עבודה לעבודות בחוםבמיוחד ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

בנוסף ומבלי לגרוע  .2007 -בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז
מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות 

תקנות וכדומה, שהותקנו ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי 

  תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם, תהא  .14
לעשות כן, לערוך את  מבקש האישור יום מראש על כוונת 14ר הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח לרשות מבקש האישו

 ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית). 
לערוך את ביטוחי המבוטח, עקב הפרת התחייבות המבוטח  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי 
  הצמדה וריבית כדין.

מובהר, כי  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 
. כמו כן, יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית המבוטח
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מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו 
  דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב. לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי

  

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על 
הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל 

רת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם הוראה אח
מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות 

המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות 
להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של 

 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

  

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15

וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2
 השינוי לרעה או הביטול.האישור בדבר 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם  .15.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. ו/או מי מטעמוהמבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

י את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשה .15.4
אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי 

 שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.

. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  ועית)(למעט בפוליסת אחריות מקצהיקף הכיסוי  .15.5
 - יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

1981 . 

עם מבקש האישור, המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מט .15.6
וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על 

 זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

  יאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנש .15.7

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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  )DD/MM/YYYY(הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור*

ו/או  מועצה אזורית גולן :שם
תאגידים ו/או חברות עירוניים 
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 

ו/או ועדי עמותות בשליטתם  
היישובים ו/או האגודות ו/או 

ו/או מנהליהם ו/או הקיבוצים 
  עובדיהם

  

  נדל"ן  שם

  שירותים 

  מוצריםאספקת 

עבודות שדרוג אחר: 
תשתיות תקשורת 
לרבות החלפת 
כבלים בקירות, 
ארונות תקשורת 

  וכד'

  משכיר

  שוכר

  זכיין

  קבלני משנה

  מזמין שירותים

  מזמין מוצרים

  ______אחר: 

  ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

  מען  מען

  כיסויים

  סוג הביטוח

  

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
  ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפולי

  סה

נוסח 
ומה
דור
ת 
הפו
ליס
  ה

ת. 
תחי
  לה

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום
  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  )302אחריות צולבת (  ₪   2,000,000          צד ג'

  )307קבלנים וקבלני משנה (

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

  )315כיסוי לתביעות המל"ל (

 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  )321( מבקש האישור

  )322מבקש האישור מוגדר כצד ג' (

  )328ראשוניות (

  )329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (

  )309לטובת מבקש האישור (ויתור על תחלוף   ₪   20,000,000          אחריות מעבידים

היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 
  )319מעובדי המבוטח (

  )328ראשוניות (

  )301אבדן מסמכים (    1,000,000          אחריות מקצועית

  )303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (
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  )DD/MM/YYYY(הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים

  )309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (

 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  )321( מבקש האישור

  )325מרמה ואי יושר עובדים (

  )326פגיעה בפרטיות (

  )327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח (

  )328ראשוניות (

  )332חודשים ( 12 -תקופת גילוי 

              אחר

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

098 

  ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
  השינוי או הביטול.

  חתימת האישור

  המבטח:
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 נוסח ערבות ביצוענספח ב' 

  

  תאריך:______________

  לכבוד

      מועצה אזורית גולן

  א.נ.,

  ערבות בנקאית מספר __________________  הנדון:

  

") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד המבקש" -פי בקשת: __________________________ (להלן -על
-"), שיגיע לכם מאת המבקש עלהסכום הנ"לאלפים שקלים חדשים) (להלן: " תעשר: לים(ובמי₪  00010,לסכום כולל של 

  .שדרוג תשתיות תקשורתשעניינו  1220/8פי הסכם מכוח מכרז מס'  

ידי הלשכה המרכזית -כתב ערבות זה כפי שמתפרסם עלהסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת 
  "), באופן הבא: הלשכה" -לסטטיסטיקה (להלן 

  המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.   - המדד היסודי   .א

  המדד הידוע בעת התשלום. - המדד החדש   .ב

בשיעור  אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  .ג
זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך 
מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת המדד 

  בלבד. היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות

(שבעה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם כל סכום עד  7-מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, 

ת המבקש, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מא
  למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 
העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד  לחלק מהסכום הנ"ל, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל (לפי שיעורו

  במועד כל דרישה).

ממועד קבלת אישור מועצה אזורית גולן על מילוי התחייבויות המבקש במלואן  חודשים 14ערבות זו תישאר בתוקפה למשך 
ידינו  ידנו; כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על-כלפיה, ולאחר מועד זה תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על

  בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
   

  
  
  

  בכבוד רב,
  

  ______________________  בנק 
  _______________________  סניף

  כתובת _________________________

_____________________________  

  חותמת הבנק + מורשי חתימה
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  נספח ג'

והעדר ניגוד עניינים קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה העדר עלהצהרה 
1

  
  

  לכבוד 

  "המועצה")  - (להלן גולןמועצה אזורית 

  .,א.נג.

)המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן .1
2

מס' במסגרת הצעתי במכרז  
 , שפורסם על ידי המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  לשדרוג תשתית תקשורת 8/2021

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

  :כדלקמן  הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות), תשי"ח (א) לב 89סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או "
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, 

  זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. ןב -״קרוב״ 

  המקומיות הקובע: (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .2.2

חבר מועצה או   -לעניין זה, ״חבר מועצה״  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
  יטה בו.לקרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

  הקובע כי: 1958-ות (מועצות אזוריות), תשי"חלצו המועצות המקומי 59סעיף  .2.3

כל חלק או טובת   ,שותפו, סוכנו או זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה "
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  הנאה בכל

  ״.ובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקתאו בהסכם הכללי של ע

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  אין לי: ")המועצהאזורית גולן (" מועצה מליאתבין חברי  .3.1
  סוכן או שותף. שאני לו 

אחוזים בהונו או ברווחיו  עשרהמועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על חבר אין  .3.2
  של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

  .במועצהאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  .3.3

 פרט את הקרבהלעיל:  3יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  .4
                        

 3יש לי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה מסוג שאינו נמנה על סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  .5
 לעיל: פרט את הקרבה

                       

  תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. המועצהידוע לי כי  .6

                                                           
1
  ידי כל עובד ו/או נציג המציע המיועד לתת שירות לחברה באופן אישי.-ידי המציע ובנפרד על- הצהרה זו תינתן על 
2
  ידי כל מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.- במקרה של מציע שהינו תאגיד, הצהרה זו תינתן בנפרד על 
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 אמת. וינהאני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .7

  ______________תאריך:_

         המציעמורשי חתימה של חתימת 
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 ד'נספח     

  פרויקטטופס מינוי מנהל 

  לכבוד,

 המועצה האזורית גולן

") תוך מתן שירות באיכות גבוהה העבודותגולן  (" מועצה האזוריתב דיגיטציה -שדרוג מערכת המחשוב להבטחת ביצוע 
ובעמידה בדרישות המקצועיות כמתחייב על פי הוראות הסכם ההתקשרות, הנחיות המועצה ובהתאם ללוחות הזמנים 

") הנני להודיע כי מכרז" / "ההסכם(להלן: " 8/2021אשר ייקבעו ובאופן הולם, הכל בהתאם למסמכי מכרז מכרז מס' 
_______ת.ז______________שפרטי ההתקשרות עמו הינם כדלקמן: ה"ה _______

כתובת:________________________טלפון(משרד):__________טלפון(נייד):_____________פקס: 
"), המציע______________ דוא"ל:__________________, ישמש כאיש הקשר של חברת ______________("

גע לביצוע העבודות נשוא הצעתי וישמש כמנהל העבודה והשירות לצורך מכרז זה אשר הינה המציע במכרז, בכל הנו
  ")מנהל העבודה(להלן: "

מנהל העבודה יהא אחראי מטעם המציע על ניהול ופיקוח על אופן ביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא ההסכם,  .1
 רצונה המלא של המועצה.ויוודא כי העבודות והשירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה מתנהלים לשביעות 

בה והמחלקות  מנהל העבודה ישמש כאיש הקשר של המציע במכרז זה מול המועצה, הגורמים המקצועיים .2
 השונות בה, בכל עניין הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

את  ידוע לי שלמינוי מנהל העבודה מטעם המציע דרוש אישור של המועצה, ולמועצה יש זכות לדרוש, בכל עת, .3
 החלפת מנהל העבודה ללא שתקום לזכות המציע כל זכות ערעור.

המציע מתחייב שמנהל העבודה מטעמו יהיה בקשר רציף עם הגורמים האחראים בכל מחלקות המועצה לצורך  .4
קבלת הנחיות ותגובות לגבי שביעות רצון, עבודות דחופות וקבלת דיווח שוטף בכל עניין נשוא המכרז, ולמטרה זו 

 המציע, על חשבונו, את מנהל העבודה במכשיר טלפון סלולרי.יצייד 

במקרה ומנהל העבודה יחדל להיות מועסק על ידי המציע, מכל סיבה שהיא, המציע מתחייב להעסיק מידית,  .5
 מנהל אחר, שיאושר ע"י המועצה.

כאילו ניתנו למציע הוראות והודעות, שיועברו למנהל העבודה ע"י המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה, יחשבו  .6
 ישירות ויחייבו את המציע לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז.

      שם המציע/החברה/ תאגיד/ שותפות:

      חתימה:      שם  בעל זכות החתימה:

      חתימה:      שם  בעל זכות החתימה:

  חותמת המציע: ____________      

  


