המועצה המקומית כפר שמריהו
והחברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ

מכרז פומבי מס' 2102/12
להתקשרות מסגרת לשירותי ,תחזוקה ושירות
למערכות התקשוב של המועצה

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

תוכן חוברת המכרז

הזמנה להציע הצעות 2 ....................................................................................................................
מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים 4 ..........................................................................................
נספח א -1/טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז 11 ........................................................................................
נספח א -2/טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז 11 ...................................................................................
נספח א -3/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה 11 ..........................................................................................
מסמך ב' – מפרט המכרז 11 .............................................................................................................
מסמך ג' – הסכם התקשרות 44 ........................................................................................................
נספח ג – 1/ערבות ביצוע 12 ........................................................................................................................
נספח ג – 2/אישור קיום ביטוחים 13 ...........................................................................................................
מסמך ד' – הצהרת המציע והצעת המחיר 42 ........................................................................................
נספח ד – 1/פירוט ותק וניסיון 15 ...............................................................................................................
נספח ד -2/פירוט כח אדם ,ידע והכשרות 16 .................................................................................................
נספח ד -3/אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית86 ..........................................................................................
נספח ד -1/נוסח ערבות השתתפות 81 ..........................................................................................................
נספח ד - 1/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 82 ............................................................................
נספח ד –8/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה83 .....................................................................
נספח ב -1/תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים 81 ..................................................................................
נספח ד - 6/תצהיר בדבר העדר רישום פלילי 88 ............................................................................................
נספח ד -9/אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד 85 ........................................................................................

עמוד  2מתוך 86

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו והחברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ (להלן" :המועצה" ו/או
"המזמין") ,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תחזוקה ושרות למערכות מידע (חומרה ,תוכנה ,תקשורת וציוד
היקפי) למועצה המקומית כפר שמריהו ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,16כפר שמריהו ,החל מיום ד'  1/1/2611בימים
א' עד ה' ,בשעות ,6:66-11:66 :תמורת סך של  ,₪ 1,666אשר לא יוחזר.
כנס מציעים יתקיים ביום ב'  8/1/2611בשעה 11:66בחדר הדיונים במרכז העצמה (מרכז כלנית) ברח' האורנים 15
כפר שמריהו ,ההשתתפות בכנס הינה תנאי להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''21/2613
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום ב'  26/1/2611בשעה ( 12:66להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף בנוסח המצורף למכרז ,ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של ₪ 16,666
שתהיה בתוקף עד ליום .31/3/2611
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

ראש המועצה
דרור אלוני,
המועצה המקומית כפר שמריהו
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו והחברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ (להלן:
"המועצה/המזמין") מבקשות לקבל הצעות מחיר למתן שירותי תחזוקה ושירות למערכות תקשוב לפי
הצורך עבור המועצה ומוסדות החינוך הפועלים בתחומה ,הכל על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם
להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה.
 .1.2למען הסר ספק ,יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת לפיה המועצה אינה מחויבת לרכוש שירות בכל היקף
שהוא .המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל את היקף השירות מטעם הזוכה בהתאם לצרכיה.
 .1.3למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר .למועצה
שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם ,ולספק לא
תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.
 .2הגדרות
המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.
כמו כן במכרז ובהסכם שלו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו
"המזמין0המועצה"
בע"מ-חל"צ
גזברית ומזכירת המועצה או בא כוחה שהוסמך על ידו לעניין מכרז /הסכם זה או
"הממונה"
חלק ממנו.
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
"הספק"
"קבלן משנה"
"השירותים"

"טכנאי בית ספר"

"התמורה"
"המדד"
"ההסכם0החוזה"
"יועץ התקשוב"
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המציע אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה .לרבות מי שהוסמך על ידו
לעניין הסכם זה או חלקו.
ספק אשר מספק שרותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז
זה.
מכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת הסכם זה וכל שירות כיו"ב
הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים
אליו.
טכנאי מחשבים ,עובד של הספק ,שיוצב דרך קבע בבית הספר ויספק שרותי
תפעול ותחזוקה מונעת ומתקנת לציוד התקשוב לסוגיו המשמש את בית הספר,
עזרה והנחייה לצוות ותלמידי בית הספר בשימוש ובתפעול הציוד והישומים
לסוגיהם המשמשים ו/או שישמשו אותם במהלך ההתקשרות וזאת בהיקף כפי
שיקבע בית הספר לפי שיקול דעתו עד כדי משרה מלאה.
המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים.
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.
יועץ המחשוב והתקשורת של המועצה המקומית כפר שמריהו.
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רשת לקישור בין מחשבים אישיים לבין שרת רשת ,לבין עצמם ,ביניהם לבין

"שרת"

"תקשורת"

האינטרנט וכיוב'.
חומרה ותוכנות המשמשות לניהול רשתות ,קבצים ,בסיס נתונים ,תקשורת ,דואר,
ניהול זמן ,אבטחת מידע ,אפליקציות ומערכות תקשוב אחרות לסוגיהן ,לרבות
תוכנות וחומרות המהוות תשתית לפעולתם.
ציוד תקשורת אקטיבי ו/או פסיבי המשמש לתקשורת מחשבים /ואו ציוד
אבטחת מידע ו/או ציוד היקפי ברשתות LANו , WAN -לרבות ציוד תוכנות
ואמצעים לקישור מוחשי ווירטואלי של עמדות עבודה לרשות  /אתרים
המשמשים את המועצה ו/או ביניהם לרשת האינטרנט.

"מכשירים"
"ביטוח שרות"

טלפונים סלולריים  /מכשירי טאבלט שבשימוש המועצה על יצרניהם ומערכות
ההפעלה המשמשות אותם לסוגיהן.
ביצוע כל הפעולות הנדרשות מהקבלן להבטחת זמינות מערכות המידע ,על כל
מרכיביהן ,לשימוש מלא של המשתמשים ,לרבות תיקון ו/או התקנה ו/או ניוד
של חומרה ,מערכות הפעלה ,תוכנות תשתית ,תוכנות גנריות ,תוכנות יעודיות
שההתקנה היא על ידי הלקוח ,של ציוד היקפי לרבות תוכנות והתקני הפעלה
לציוד היקפי ,של ציוד תקשורת לרבות תוכנות והתקני הפעלה לציוד תקשורת,
של ציוד אבטחת מידע לרבות תוכנות והתקני הפעלה לציוד אבטחת מידע כל
זאת בהתאם לצורכיהם של המשתמשים ו/או לצרכי המועצה ,בזמן תגובה
מוגדר ,כל זאת במסגרת מחיר קבוע ומוגדר מראש .כל האמור בביטוח שרות
יחול על כל רכיבי החומרה והתוכנה ללא קשר עם מקור רכישתם על ידי
המועצה ,כל זאת תמורת תשלום שנתי קבוע מראש ,כמפורט במסמכי מכר\ \ה.
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 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1זהות המציע -מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין
בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף
בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2ותק -המציע בעל וותק של לפחות  1שנים הקודמות למועד הגשת ההצעות למכרז ,במתן שירותים כעסק
פעיל בתחום הספקת שרותי תחזוקה ושרות למערכות תקשוב.
 .3.3ניסיון-המציע בעל נסיון מוכח בהספקת שרותי תחזוקה ושרות למערכות תקשוב ,לשתי ( )2רשויות
מקומיות או יותר ,במהלך השנים  ,2613 ,2612 ,2611 ,2616וזאת לתקופה רצופה של שנה לפחות.
 .3.3.1להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו רשימת לקוחות ועבודות קודמות שביצע ,הכוללת
את שם הלקוח ,מהות העבודות שבוצעו ,היקפן ומועדיהן ,שם איש קשר ומספר טלפון ,ע"ג הטבלה
בנספח ד .10לטבלה ניתן לצרף אישורים לגבי פרוט העבודות ,היקפן ,מועד ביצוען והמלצות.
.3.3.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות המציע,
לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.
 .3.1כ"א-המציע מעסיק כ"א מקצועי כמפורט להלן:
.3.1.1לפחות  1טכנאי שטח בתחום התקנה שרות ותחזוקת רשתות מחשבים בעלי נסיון מקצועי של 3
שנים לפחות ,מתוכם לפחות  2בעלי הסמכת ( MCSEיש לצרף תעודות הסמכה)
 .3.1.2מתוך טכנאי השטח העונים על התנאי בסעיף  3.1.1לעיל ,טכנאי אחד אשר מיועד לספק את
השירותים בפועל וכדרך שגרה אצל המזמין.
.3.1.3לפחות  3טכנאים הכשירים לשמש כטכנאי בית ספר כנדרש בסעיף .2.8
.3.1.1לפחות  2טכנאי מעבדה ,בעלי ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות כל אחד.
.3.1.1לפחות  2תומכי  Help Deskבעלי הסמכה שוות ערך ל  MCSA -לפחות לתמיכה במשתמשים
וברשתות מרחוק.
המציע יפרט בהצעתו את פרטי כח האדם המועסק על ידו ,ואת פרטי אותם העובדים המיועדים
לספק מטעמו שרותים למועצה במידה והצעתו תיבחר כמפורט בנספח ד.20
יובהר כי בעצם פירוט כח האדם המוצע ע"י המציע בהצעה למכרז ,מתחייב המציע כי השירותים
יסופקו בפועל ע"י אותם אנשים ,וככל שאלו לא יעמדו לרשותו במועד ההתקשרות או במהלכה,
יעמיד לרשות המועצה אנשים בעלי אותם כישורים ,וותק וניסיון ,העונים על כלל תנאי הסף
במצטבר ובכפוף לאישור המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3.1חוסן כלכלי  -על המציע להיות בעל מחזור עסקים מצטבר שלא יפחת מ 1,166,666-ש"ח במהלך שלוש
השנים האחרונות ( .)2612 ,2611 ,2616לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי זה יש לצרף אישור רו"ח מבקר
ע"ג נספח ד.20
 .3.8ככל שמדובר בעסק טעון רישוי על פי תקנות רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה –  ,1991יצרף
המציע להצעתו העתק מצולם של רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  ,1986 -בתוקף נכון
למועד הגשת ההצעה.

עמוד  8מתוך 86

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
 .3.5ערבות בנקאית :להצעה צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אלו בנספח ד( 40להלן" :ערבות
השתתפות") .הערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה ,בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה בנספח א20
(להלן" :טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז").
מובהר בזאת כי המועצה תקבל גם נוסח ערבות השתתפות אחר ,ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי
מותנית ,אשר המוטב בה הינה המועצה ,שם המבקש הנקוב בה הינו המציע ,וכן תוקף הערבות ,סכום
הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה.
 .3.6כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
 .3.9המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף להצעתו קבלה על שמו.
 .3.16המציע השתתף בכנס מציעים ,ונרשם ברשימת הנוכחים בכנס.
 .3.11המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
הערות:
 מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכלאחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
 המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונםויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר
הגשת הצעות.
 .4מסמכים שיש לצרף להצעה:
 .1.1תצהיר חתום לפיו המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז 1965 -ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א –  1991ואם הורשעו ביותר מ  2-עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד
ההרשעה האחרונה ,ע"ג תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1958המצ"ב בנספח ד.40
 .1.2תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח ד ,10חתום כנדרש.
 .1.3תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח ד 70חתום כנדרש.
 .1.1תצהיר על העדר רישום פלילי של המציע ,מנהליו ובעלי השליטה העיקריים בו ב 16 -השנים שקדמו
למכרז ,על גבי נספח ד – 80חתום כנדרש.
למען הסר ספק יובהר כי המועצה רשאית להביא בעניין שיקוליה את המידע שיובא לידיעתה מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותה זו רשאית המועצה לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור.
הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו0או על מנהליו של תאגיד ו0או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המועצה
תהיה רשאית להפסיק המשך עבודתה עם הזוכה במכרז.
 .1.1תעודת עוסק מורשה.
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 .1.8אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
התשל"ו ,1958-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .1.5אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
.1.6

אם המציע הינו תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .1.6.1תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .1.6.2תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .1.6.3אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח ד.70

 .4אופן בחירת הזוכה
 .1.1בחינת ההצעות
.1.1.1ניקוד ההצעות לצורך דירוגן יבוצע בהתאם לשקלול הבא:
 86%בגין רכיב האיכות )( (Qלמועצה שמורה הזכות לדחות הצעה שימצא כי ניקוד האיכות אותו

-

השיגה נמוך מ .)51% -
 16%בגין רכיב המחיר ).(C

-

.1.1.2נוסחת הציון הכללי להצעה ) (TתהיהT=0.6Q+0.4C :
 .1.2אופן חישוב רכיב האיכות ) (Qבציון הכללי הנו כמפורט להלן:
 .1.2.1מדדי האיכות
להלן טבלת מדדי ומשקלות האיכות על פיהן תבחן ותדרג המועצה את איכות המציע
מס .מהות
1
 .1ותק של המציע בשוק מעבר לנדרש בתנאי הסף ( 1נק' לכל שנה)
התרשמות מהאמצעים העומדים לרשות המציע:
המציע יצרף להצעתו "פרופיל עסק" הכולל את פירוט האמצעים העומדים
לרשותו לשם הספקת השרות הנדרש במכרז זה לרבות:
מעבדה צוות ,כלי האבחון והעבודה הנדרשים לתיקון בשטח ו/או במעבדה של
המחשבים האישיים ו/או הציוד ההיקפי המשמש את המועצה  ,צי כלי רכב
.2
1
להגעת הטכנאים ולשינוע ציוד לשטח ולמעבדה.
כמות לקוחות להם מספק המציע שרותי תמיכה במערכות מידע בשוק בכלל
1
 .3במועד הגשת ההצעה ( 1נק' לכל לקוח)
כמות הרשויות המקומיות להן מספק המציע שרותים דוגמת הנדרש במכרז זה,
16
 .1מעבר לנדרש בתנאי הסף ( 2נק' לכל לקוח)
היקף כספי של מצטבר של פעילות המציע בתחום המכרז בשנים ,2611 ,2616
16
 2( 2612 .1נקודות לכל  ₪ 1,666,666מחזור)
מספר העובדים המקצועיים העומדים לרשות המציע (1נק' לכל עובד מקצועי =
 .8טכנאי שטח ,טכנאי מעבדה ,תומכי )Help Desk
11
מספר טכנאי השטח העומדים לרשות המציע מעבר למספר הנדרש בתנאי הסף
16
 2( .5נקודות לכל טכנאי)
מס' שנות ניסיון במקצוע (שנות ניסיון בעבודה בפועל בתחום)בסוג השרות
הנדרש במכרז של טכנאי השטח המיועד לספק שרות למועצה מעבר לנדרש
16
 .6בתנאי הסף ( 2נק' לכל שנה)

ניקוד מרבי
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מס .מהות
מספר אנשי צוות התמיכה ) )Help Deskהמיועד לספק שרות למועצה מעבר
16
 .9לנדרש בתנאי הסף אשר עומדים בכלל תנאי הסף ( 1נק' לכל עובד)
מספר הטכנאים הכשירים לשמש טכנאי בית ספר מעבר לנדרש בתנאי הסף אשר
16
 .16עומדים בכלל תנאי הסף ( 2נקודות לכל טכנאי)
מספר טכנאי המעבדה המיועדים לספק שרות למועצה מעבר לנדרש בתנאי הסף
16
 .11אזר עומדים בכלל תנאי הסף ( 2נק' לכל עובד)
1//
סה"כ

ניקוד מרבי

.1.2.1מדדי האיכות
אופן שקלול מרכיב האיכות:
6.8

ניקוד משוקלל איכות =

X

ניקוד איכות ההצעה

 .1.3אופן חישוב רכיב המחיר ) (Cבציון הכללי הנו כמפורט להלן:
.1.3.1ההצעה שתהיה הנמוכה ביותר תקבל את מלוא הניקוד עבור מרכיב העלות .ניקוד שאר
ההצעות יחושב ביחס אליה.
 .1.3.2שקלול ניקוד העלות
אופן שקלול מרכיב העלות:
ניקוד משוקלל עלות

= 16

X

מחיר ההצעה הנמוכה ביותר
מחיר ההצעה הנבחנת

 .1.1קביעת ציון משוקלל להצעה
אופן קביעת ציון משוקלל להצעה:
ציון משוקלל להצעה

=

ניקוד משוקלל עלות

+

T

=

C

+

ניקוד משוקלל איכות

Q

 .1.1אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי
או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .1.8המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת
ההצעה כדבעי.
 .1.5המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,כזוכה.
 .1.6ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של
המשתתף לבצע את החוזה המוצע את נסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות עם המשתתף בעבר,
וכי התוצאות יסווגו לפי טבלת ניקוד הרצ"ב.
 .1.9המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה כאמור.
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 .1הגשת הצעות
 .8.1קבלת מסמכי המכרז :את חוברת המכרז ,לשם הגשת הצעה ,ניתן לרכוש תמורת ( ₪ 1,666אשר לא יוחזרו
בכל מקרה) ,במזכירות המועצה שבמשרדי המועצה ,במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א,10
(להלן :טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז).
 .8.2אופן הכנת ההצעה:
 .8.2.1את ההצעות למכרז יש להגיש ע"ג החוברת שנרכשה מהמועצה (גם אם תעמיד המועצה לרשות
המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ) .חל איסור לפרק את חוברת המכרז שנרכשה .למועצה
שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שנמצא כי פורקה .למרות האמור לעיל ,ומבלי
לגרוע ממנו ,יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל
הנדרש לחתום עליו לפי תנאי המכרז.
 .8.2.2על המציע להגיש הצעה על כל מרכיבי העבודה ו/או השירותים הנדרשים למועצה במכרז זה.
 .8.2.3על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים כשהם
חתומים ,וכן לחתום (בחתימה וחותמת) בכל המקומות המיועדים ועל כל דף של מסמכי המכרז.
 .8.2.1את המחיר יש למלא במסמך ד'" -הצהרת המציע והצעת המחיר".
 .8.2.1על המציע לחתום בחתימה וחותמת על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה ,לרבות בכל עמוד של
חוברת המכרז.
 .8.2.8אין לרשום כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא .כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המועצה ועלול
להביא לפסילת ההצעה.
 .8.2.5מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .8.3מועד ואופן הגשת הצעות:
 .8.3.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''21/2613את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בנספח א.10
 .8.3.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .8.3.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .8.3.1המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 .8.1תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף ע"פ המפורט בנספח א.10
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.7

 .5.1כביטוי למחויבות לקיום ההצעה ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית (מקור בלבד) על
שמו ,חתומה ,של בנק ישראלי בנוסח המופיע בנספח ג 20במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך
ובתוקף כמפורט בהתאמה בנספח א .20הערבות תהא בלתי מותנית ,והמזמין יהא רשאי לחלט את
הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
מובהר בזאת כי המועצה תקבל גם נוסח ערבות השתתפות אחר ,ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי
מותנית ,אשר המוטב בה הינה המועצה ,שם המבקש הנקוב בה הינו המציע ,וכן תוקף הערבות ,סכום
הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות במכרז זה.
 .5.2הערבות תעמוד בתוקף כמפורט בהתאמה בנספח א ,20עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות.
 .5.3מציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות כאמור -הצעתו תיפסל.

 .8הבהרות ושינויים
 .6.1המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח
לנרשמים שלקח ו מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו
הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות
המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .6.2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו לפנות בכתב למזמין ,במועדים ובדרכי התקשורת
המפורטים בנספח א. 10
 .6.3תשובות ,ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,תשלחנה בכתב לכל המשתתפים במכרז.
מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם .התשובות תישלחנה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה בדוא"ל או
בפקס.
 .6.1אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .6.1למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את המזמין .בכל מקרה
של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי
ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

.9

הסתייגויות ותיקונים מצד המציע

 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .9.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .9.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .9.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
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 .9.1.1לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .9.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  9.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
 .9.3למען הסר ספק יובהר כי ככל שיבוצעו תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ע"י המציע ,המהווים שינוי
ממסמכי המכרז ו/או דרישותיו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .1/קבלני משנה
 .16.1מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן על ידי קבלני משנה ,ייעשה אך ורק בכפוף לאישור
המזמין.
 .16.2מובהר בזאת ,כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת ביצוע העבודות קבלני משנה שאינם
בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע( .אי מילוי תנאי זה יהווה
הפרה יסודית של ההסכם).
 .11הוראות שונות
 .11.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל
פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת
עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב
ממרכיבי העבודה.
 .11.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז ,הכול כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם.
 .11.3הגש ת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .11.1למע ן הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
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 .12הודעה לזוכה והתקשרות
 .12.1המזמין יודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2תוך  1ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,או תוך פרק זמן אחר שהמועצה הודיעה עליו לזוכה בכתב,
ימציא הזוכה למועצה את המסמכים הבאים:
 .12.2.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם בחתימת מקור.
 .12.2.2ערבות ביצוע כנדרש בתנאי המכרז.
 .12.2.3אישור עריכת ביטוחים (נספח ד )40חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.2.1כל מסמך אחר שתדרוש המועצה מהזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.
 .12.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהמציע להציג בפניה את
פוליסות הביטוח הנדרשות במסמכי מכרז זה והוא מתחייב לעשות כן בתוך  1ימי עבודה ממועד הבקשה.
 .12.1המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת ההסכם.
 .12.1לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו תוך הזמן
שנדרש– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.

 .12הודעה לנדחים
 .13.1המועצ ה תודיע בכתב ,בדוא"ל במכתב או בפקס לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על
אי-זכייתם במכרז.
 .13.2בהודעה למציעים שלא זכו יוזמנו המציעים לקבל בחזרה את ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתם.

 .14שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

_____________________
מועצה מקומית כפר שמריהו
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נספח א -10טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז
תקופה0יום0שעה

מהות
תקופה לעיון ורכישת מסמכי
המכרז

מיום ד' 1/1/2611

כנס מציעים

יום ב'  8/1/2611בשעה 11:66

הגשת שאלות הבהרה

עד יום ה' 9/1/2611

התייחסות המועצה לשאלות
הבהרה

עד ליום ג' 11/1/2611

פרטים נוספים
במשרדי מזכירות המועצה  ,בין
השעות  ,6:36-11:66בתאום
מראש בטלפון 69-9168899
עלות רכישה₪ 1,666 :
בחדר דיונים מרכז העצמה (מרכז
כלנית) ,רח' האורנים  15כפר
שמריהו
השתתפות חובה כתנאי סף
להגשת הצעות למכרז .
בפקס בלבד:
לפקס04-6334187 :
לאישור קבלת הפקס יש
להתקשר 04-6336070 :שלוחה 5

עד יום ב'  2/0102/14בשעה
12://
 126יום ממועד הגשת ההצעות
למכרז

הגשת הצעות
תוקף ההצעה

משך תקופת ההתקשרות

 38חודשים

למועצה שמורה הזכות להאריך
את ההתקשרות לעוד תקופות,
בנות עד שנה אחת כל אחת,
באותם התנאים ובלבד שמשך כל
ההתקשרות לא יעלה על  1/חודש.

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין.

נספח א -20טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז
הערה :בכל סתירה בין האמור לגבי סכומי ותנאי הערבות בין המפורט להלן ,ובין מסמכי המכרז יגבר האמור
בטבלה להלן:
סוג ערבות
ערבות השתתפות
ערבות ביצוע
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16,666
26,666
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ההתקשרות
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נספח א -20טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
יש/
על פי נספח
אין
בחוברת
.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה וחותמת  +קבלה ע"ש
המציע על רכישת חברת המכרז

.2

אסמכתאות לעניין עמידה בתנאי הסף בדבר הוותק הנדרש מהמציע

.3

פירוט ניסיון קודם

נספח ד1/

.1

פירוט כ"א ,ידע והכשרות

נספח ד2/

.1

אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית

נספח ד3/

.8

רשיון עסק -ככל שנדרש לפי דין

.5

ערבות השתתפות

נספח ד1/

.6

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח ד1/

.9

תצהיר והתחייבות לשמירה על דיני העבודה

נספח ד8/

 .16תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח ד5/

 .11תצהיר בדבר העדר רישום פלילי

נספח ד6/

 .12תעודת עוסק מורשה
 .13אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1958-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה
וממונה אזורי מע"מ,
 .11אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית
 .11תאגיד -תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .18תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .15תאגיד -אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית.

נספח ד9/

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין
אם לא.
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מסמך ב' – מפרט המכרז
 ./מנהלה
 .6.1כללי
המועצה המקומית כפר שמריהו מבקשת לקבל הצעות מחיר להספקת שרותים וביצוע העבודות הבאות:
( )1ביטוח שרות למערכות התקשוב ,במשרדיה ובמשרדי יחידות הסמך שלה פרט לבית הספר.
( )2שרותי טכנאי בית ספר לבית הספר (אופציה)
המועצה המקומית כפר שמריהו מבקשת לקבל הצעות מחיר להספקת שרותים וביצוע העבודות הבאות,
במשרדיה ובמשרדי יחידות הסמך שלה ,בתחומים הבאים:
 .6.2השרותים הנדרשים )- (M
 .6.2.1לכלל יחידות המועצה במסגרת "ביטוח שרות" כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות:
 .6.2.1.1תמיכה ,תחזוקה וניהול שרתים ורשתות מחשבים פנימיות וחיצוניות כולל חומרה ,תוכנה,
ציוד היקפי ,תקשורת ,מערכת הפעלה ובסיסי נתונים ,בין אם נרכשו או ירכשו ממנו ובין אם
לא.
 .6.2.1.2תמיכה תחזוקה וניהול מחשבים אישיים (נייחים וניידים) כולל חומרה ,תוכנה ,ציוד היקפי,
תקשורת פנימית וחיצונית ,מערכת הפעלה ובסיסי נתונים (תחנות ובודדים) ,בין אם נרכשו או
ירכשו ממנו ובין אם לא.
 .6.2.1.3שרותי ניהול תמיכה ,התקנה ,ניוד מחשבים ותוכנות ותחזוקה שונים לשרתים ,תחנות עבודה
(נייחות וניידות) ציוד היקפי לסוגיו ,ציוד תקשורת פנימית וחיצונית לסוגיו וכל רכיב אחר של
מערכת התקשוב בין אם נרכשו או ירכשו ממנו ובין אם לא.
 .6.2.1.1ניהול אתרי המחשוב כולל תיעוד מפורט של המצאי התצורה וההסטוריה התחזוקתית של כל
אתר ושל הקשרים ביניהם לרבות ניהול ספר אתר מלא ועדכני.
 .6.2.1.1תמיכה בממשקי סנכרון בין מערכות המועצה לבין טלפונים סלולריים  /מכשירי טאבלט
שבשימוש המועצה על יצרניהם ומערכות ההפעלה המשמשות אותם לסוגיהן
.6.2.2לבית הספר ,שרותי טכנאי בית ספר ,כמפורט במסמכי המכרז( ,אופציה) לרבות:
 .6.2.2.1ביצוע כל הפעולות הנדרשות לפתרון בעיות מהיר ומידי למורים ובעלי תפקיד בבית הספר.
 .6.2.2.2ביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת זמינות רציפה של כלל ציוד התקשוב לסוגיו בבית הספר
לרבות בכיתות מקוונות ,בכיתות חכמות בכיתות רגילות במעבדות מחשבים ,בחדרי המורים
ומשרדי בית הספר.
 .6.2.2.3אבחון ותיקון תקלות במחשבי בית הספר ובציוד ההיקפי (מחשבים ,סורקים ,מקרנים ,לוחות
מדפסות ,עגלות טעינה ועוד).
 .6.2.2.1הכנת הכיתות/מעבדות לעבודה עם ציוד התקשוב לרבות שינוע מחשבים ניידים מחללי
האחסנה שלהם לכיתות וחזרה.
 .6.2.2.1וידוא טעינה של מחשבים ניידים באופן שיהיו כשירים לשמש את המורים והתלמידים בכל עת
שידרשו להם.
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 .6.2.2.8תמיכה וסיוע למורים בהפעלת ציוד התקשוב לסוגיו לרבות :מחשבים ,מקרנים ,לוחות
חכמים ,מדפסות ,סורקים ותמיכה בהפעלת כלי אופיס ,אינטרנט ,אאוטלוק ובהפעלת ישומים
לסוגיהם המשמשים אותם.
 .6.2.2.5ניוד של מחשבים וציוד היקפי בין כיתות  /חדרים.
 .6.2.2.6קבלה בחינה והתקנה של תוכנות.
 .6.2.2.9הגדרה מחדש של תחנות עבודה ,ציוד קצה ושרתי רשת ,לפי הצורך.
 .6.2.2.16הפניית תקלות לנותן אחריות להמשך טיפול ,במידת הצורך ,ומעקב אחר ביצוע.
 .6.2.2.11בדיקת גיבויים לשרת מינהלה ושרתים פדגוגיים.
 .6.2.2.12בדיקת וירוסים ועדכון גרסאות ,ניקוי ואיחוי דיסקים ,בדיקה והחלפת מקלדות/עכברים.
 .6.2.2.13ביצוע תחזוקה מונעת לשרתים ,לתחנות קצה ולציוד היקפי.
 .6.2.2.11פתרון בעיות רשתות מקומית לרבות בתשתיות פסיביות ואקטיביות.
 .6.2.2.11פתרון בעיות חיבור לאינטרנט קווי ,אינטרנט אלחוטי לרבות בכל הקשור לחיבורים
ל"קישורים" ולספקי תוכן הפועלים מול בית הספר.
 .6.2.2.18כל משימה שתוטל עליו על ידי מנהל בית הספר או מי מטעמו.
(להלן השרותים)
 .6.3אופן הגשת הצעות )(M
.6.3.1שיוך לסעיפי הבקשה :מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד ( )1:1למבנה הבקשה .לדוגמא:
סעיף  2.1בהצעה יכיל תשובה לרכיב  2.1בבקשה ,סעיף  2.2תשובה לרכיב  2.2וכו'.
רכיב בבקשה ,לגביו אין תשובה ידולג ,או ייכתב לידו "אין תשובה" .הסעיף הבא אחריו ישמור על
מספרו המקורי בבקשה.
רכיבי המפרט מסווגים לפי הסימון הבא:
- Iרכיב במפרט המובא לידיעה בלבד ואין צורך בתשובה .היעדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי" .אם
בכ"ז יש הערות יש לציינן.
 - Gרכיב הדורש תשובה כללית.
 - Sרכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת.
 - Mרכיבי חובה (.)Go/No Go
אם אין ביכולת מגיש ההצעה לענות תשובה ברמה של " "Sלרכיבים אלה ,כדאי לחסוך זמן
ומשאבים של שני הצדדים! תשובת המציע תהיה מסוג "קראתי ,הבנתי ומקובל עלי" בדומה
לסיווג  ,Iאו תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג . S
סיווג של פרק  0סעיף חל על כל סעיפי המשנה שלו אלא אם כן צוין במפורש אחרת
המועצה תהיה רשאית לדחות על הסף הצעה שלא תוגש במבנה זה.
 6.3.2שלמות ההצעה ואחריות כוללת ()M
המציע יגיש הצעה בשמו אך יהיה רשאי להעסיק מטעמו קבלני משנה ,ספקים אחרים ,וסוכנים
וזאת בתנאים הבאים:
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 6.3.2.1בכל מרכיב בהצעה יהיה ברור מי הספק של אותו מרכיב ואם יש יותר מאחד ,מה חלקו של
כל אחד ,ומה מעמדו האם הוא מציע ראשי ,קבלן משנה ,ספק ,סוכן וכו'.
למען הסר ספק ,ברור ומוסכם כי ההצעה תוגש כהצעה שלמה ומלאה כיחידה אינטגרטיבית
ותפעולית אחת.
 6.3.2.2במקרה וההצעה תכלול קבלני משנה ,ספקים אחרים סוכנים וכו' כאמור אזי מגיש ההצעה
ייחשב ל"קבלן הראשי" ויהיה אחראי לכל הפעילויות ,והשרותים של קבלני המשנה ספקיו
או סוכניו.
 6.3.2.3לצורך קבלת מרכיבי שירות המסופקים ע"י ספקים אחרים ,קבלני משנה ,סוכנים יהיה
המזמין רשאי לפנות ישירות אליהם או אל הקבלן הראשי ,עפ"י שיקול דעתו של המזמין.
עם זאת ,רשאי המזמין לבחור בחלק מההצעה וליישמה בחלקים ו/או בשלבים.
 .6.1תקופת ההתקשרות ).(M
כמפורט במסמכי המכרז.
 .6.1בעלות על המפרט וההצעה ).(M
כל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של המועצה ,הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה
בלבד ,מי שיחזיק במסמכי החוברת אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת בין אם
יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש.
 .6.8הודעה על זכייה ).(M
כמפורט במסמכי המכרז.
 .6.5העברת זכויות ).(M
המציע הזוכה יעביר למועצה" ,העברה מלאה" של זכויות הבעלות ו/או הקניין ו/או השימוש בציוד
ובחומרים שיסופקו על ידו במסגרת הספקת השרותים ,ככל שיוזמנו ממנו כאלה ,כולל הבעלות ו/או
השימוש בכל התוספות ו/או הרכיבים הנלווים.
אם השרות המוצע כולל זכויות של צד שלישי ,יתחייב המציע לדאוג להעברת (הסדרת) זכויות אלה
למועצה בלי צורך להחתים את המועצה על חוזה או הסכם או התקשרות מעבר להתקשרות שבינה לבין
המציע.
 .6.6הקצאת אמצעים ).(M
בעצם הגשת הצעתו מתחייב המציע להקצות את כל כוח האדם והאמצעים הנדרשים ,בהיקף ובאיכות
הנדרשים ,לעמידתו בהתחייבויותיו למועצה על פי מכרז זה.
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 .6.9אחריות ושרות ).(M
 .6.9.1המציע מתחייב בעצם הגשת הצעתו למתן "ביטוח שרות" הכולל שרות תיקונים מלא לכל מרכיבי
החומרה ולכל תוכנות המדף המהווים את מערך המחשוב הקיים של המועצה ,לנהל את תפעולו
אחזקתו ואבטחתו כמפורט במסמכי מכרז זה ,כולו ו/או לקטעים ורכיבים בודדים בו למשך תקופת
ההתקשרות.
.6.9.2שרותי ביטוח השרות ינתנו באתרי המועצה וגופי הסמך שלה ,לרבות:
.6.9.2.1

בית המועצה

.6.9.2.2

משרדי קב"ט המועצה

.6.9.2.3

השיטור הקהילתי

.6.9.2.1

מבנה מחלקת האחזקה

.6.9.2.1

בית עליזה

.6.9.2.8

בית ראשונים

.6.9.2.5

מרכז המוסיקה

.6.9.2.6

בית הנוטר

.6.9.2.9

מרכז וייל

.6.9.2.16

אשכול הגנים

.6.9.2.11

מרכז ההעצמה

.6.9.2.12

כל יחידה או יחידת סמך של המועצה שתתווסף במהלך תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה.

 .6.9.3במקרה של תקלות שלא ניתן לתקן באתר המועצה ישנע המציע את הציוד לתיקון במעבדה ויחזירו
כשהוא שמיש כל זאת על חשבונו בלבד.
 .6.9.1מסגרת ביטוח השרות תהיה מלאה ותכלול ,בין השאר ,שרות ,תחזוקה ,תיעוד ,ניהול ,תיקון
והחלפה ,על חשבון המציע ,של כל רכיב ו/או מרכיב שיתגלו בו ליקוי או תקלה.
.6.9.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל החלפת רכיב תעשה ברכיב שווה ערך לפחות.
 .6.9.8שרותי טכנאי בית ספר (אופציה) יסופקו לבית הספר
 .6.16המפרט :המפרט שלהלן מכיל את הפרקים הבאים:
 ./מנהלה
 .1רקע
 .2השרותים הנדרשים
 .2מצב קיים
 .4הצעת המחיר
 .6.11קניין רוחני :הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המזמין .למזמין תהא האפשרות להשתמש
בהצעה ובמידע שבה .המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת הספק ,אלא לצרכי שרות זה.
 .6.12מספר הצעות )(M
מציע יגיש הצעה אחת בלבד.

עמוד  19מתוך 86

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
 .1רקע(I) .
 1.1הבהקים ).(I
בתקופה הקרובה ,מסיימת המועצה את ההתקשרות עם הספק הקיים.
מפרט זה נועד להוות בסיס לקבלת הצעות מחיר להתקשרות חדשה של המועצה עם קבלן ,כאמור במסמכי
מכרז זה.
צוות המועצה המקומית כפר שמריהו משתמש לצורך עבודתו במערכות מידע מסוגים שונים.
מצב זה יוצר תלות בין זמינות מערכות המחשב לבין יכולת צוות המועצה לבצע את תפקידו כהלכה.
בהעדר גורם המטפל ,תומך ומתחזק האמון על זמינות מערכות המידע מקרב המועצה ,מבוצע הדבר על ידי
קבלן חיצוני.
 1.2ניהול מערכות המידע במסגרת המכרז ).(M
נושא מערכות המידע במועצה ינוהל ,במסגרת ההתקשרות לפי מכרז זה ,בהפרטה מלאה ,באופן הבא:
 1.2.1שיאון – שרותי יעוץ ארגון וניהול ,ו/או מי מטעמה ,משמשים יועצים ומנהלי מערכות המידע
במועצה (מנמ"ר).
 1.2.2תחזוקת חומרה בתקופת האחריות  -אבחון תקלות ובקרת שמישות על ידי הקבלן ,וכן תאום שיגור
לתיקון אצל נותן האחריות ,מעקב אחר תיקונו ,קבלתו בחזרה ,בדיקתו וניהול כל הקשור לתחום
אחריותו על פי מכרז זה.
 1.2.3תחזוקת החומרה לאחר תקופת האחריות  -ע"י הקבלן ,בכל הקשור לתחום אחריותו על פי מכרז
זה.
 1.2.1תמיכה ביישומים ייעודיים  -אבחון תקלות ובקרת שמישות על ידי הקבלן ,וכן תאום התמיכה
שתעשה על ידי ספקי היישום לרבות פנייה אל ספק היישום ,תאום הטיפול המשולב ככל שנדרש
כזה ,ובקרה ומעקב הקבלן אחר הטיפול עד להשלמתו.
 1.2.1תמיכה כללית – נשוא מפרט זה – על ידי הקבלן  -האמון על זמינות מערכות המידע למשתמשים
במסגרת ביטוח השרות.
הכל כמפורט במכרז זה.
 .2השרותים הנדרשים )(M
 2.1לכלל יחידות המועצה  -כללי
השרותים המסופקים על ידי הספק נחלקים לשניים:
 2.1.1שרותים קבועים
 2.1.2שרותים משתנים
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 2.2השרותים הקבועים לכלל יחידות המועצה
 2.2.1על השרותים הקבועים ,הנדרשים ,נמנים השרותים הבאים:
 2.2.1.1ליווי ובקרת ניהול מערך הגיבויים של המחשבים המרכזיים  /שרתים והתאמתו לצרכים באופן
שוטף.
 2.2.1.2תחזוקת מונעת שוטפת של מערכות ההפעלה ,בסיסי הנתונים ,סביבות העבודה  /תוכנות
הגנריות של כל סוגי המחשבים והשרתים ,הציוד ההיקפי ואמצעי התקשורת.
 2.2.1.3ארגון ניהול ותיעוד "ספרי המתקן" של המועצה על כל המצאי ,האירועים והפעולות המבוצעות.
 2.2.1.1התקנות של תוכנות תשתית ותוכנות מדף של ספקים שונים.
 2.2.1.1ניהול תיעוד ושמירת מערך הרישיונות.
 2.2.1.8ניהול מערך אבטחת המידע.
 2.2.1.5ניהול התקשורת לסוגיה.
 2.2.1.6אחזקה מונעת ומתקנת של החומרות לסוגיהן במסגרת "ביטוח שרות"
 2.2.2השרותים הקבועים יבוצעו באתר (משרדי המועצה וגופי הסמך) ,לפי העניין בשליטה מרחוק בימים
קבועים או במסגרת ביקורים.
 2.2.3הביקורים יתבצעו בשעות העבודה של המועצה.
 2.2.1ככלל שעות העבודה הן ימים א' – ה' .18:36 – 66:66
 2.2.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לאור העובדה שלחלק מיחידות המועצה  /גופי הסמך שלה שעות עבודה
משתנות על הקבלן חלה החובה להתעדכן באילו שעות פעילה כל יחידה ולספק את השרות בהתאם.
 2.3השרותים המשתנים לכלל יחידות המועצה
 2.3.1על השרותים המשתנים הנדרשים נמנים השרותים הבאים ,על פי בקשת המועצה:
 2.3.1.1ביצוע שינויים בהגדרות המערכת.
 2.3.1.2אחזקה מתקנת לרבות איתור תקלות וטיפול בתיקונן ברמת המחשבים המרכזיים ,עמדות
העבודה ,ומחשבים אישיים עצמאיים( ,כולל הפעלה וליווי סגירת תקלות המטופלות על ידי
ספקי שרות לתוכנות .ייעודיות ,וחומרה)
 2.3.1.3התקנה של אביזרים ,מכלולים וציוד היקפי הנרכשים על ידי המועצה ו/או בדיקות קבלה
ופיקוח על התקנות ציוד כנ"ל המותקן  /מסופק ישירות על ידי ספקים אחרים.
 2.3.1.1ליווי וסיוע ,לספקי תוכנה ,בהתקנת תוכנות הנרכשות ,על ידי המועצה ,בכל הקשור להתאמת
תחנות העבודה ו/או הרשת ו/או המחשב המרכזי  /שרת להתקנה.
 2.3.1.1טיפול בממשק בין מערכות המועצה לבין מכשירי טלפון או מכשירי טאבלט המופעלים
במערכות ההפעלה היעודיות להן.
 2.3.2אופן הספקת השרותים על ידי הקבלן -השרותים המשתנים הנדרשים ,יינתנו ,על פי העניין ,כדלקמן:
 2.3.2.1בתמיכה טלפונית.
 2.3.2.2בתמיכה מקוונת.
 2.3.2.3במסגרת הביקורים.
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 2.1רמת הספקת השרותים על ידי הקבלן לכלל יחידות המועצה ).(SLA
 2.4.1מוקד שרות ותמיכה )– (Help Desk
 2.1.1.1מוקד השרות והתמיכה יהיה מאוייש וזמין קבלת הפניות  /הקריאות בכל ימי העבודה,
כמפורט להלן:
-

בימי חול ,בימים א'  -ה' בין השעות .15:66 – 66:66

-

בערבי חג בין השעות .13:66 – 66:66

 2.1.1.2אופן הפנייה למוקד השרות והתמיכה יתאפשר באחת או יותר מהדרכים הבאות:
-

טלפונית.

-

באמצעות הפקס.

-

באמצעות הדוא"ל.

 2.1.1.3כל פניה למוקד תתועד ותקבל מספר קריאה.
 2.1.1.1במסגרת פתיחת הקריאה ידרש הפונה לדווח אך ורק:
-

במקרה של צורך בטיפול בתחנת עבודה  -על סוג התקלה ועל היחידה הארגונית וממלא
התפקיד בה לו נדרש השרות.

-

במקרה של תקלה בשרת או במערכת מרכזית אחרת – על סוג התקלה ועל שם  /סוג /
מיקום השרת  /המערכת להם נדרש השרות.

 2.1.1.1בכל מקרה של אי בהירות בפרטי פניה למוקד ,חלה על המוקד האחריות ליצור קשר טלפוני
עם הפונה ומשלא ברור מי הוא או קיים ספק באשר למהות התקלה עם המנמ"ר לצורך
השלמת הפרטים.
 2.4.2זמני תגובה  -כללי
 2.1.2.1מענה לפניה טלפונית יהיה בתוך  3דקות ,כנדרש לפי תקנות הגנת הצרכן.
 2.1.2.2במקרה של עומס יתאפשר למועצה להשאיר הודעה מוקלטת למוקד השרות ונציג השרות ,לפי
מהות ההודעה ,יחזור לפונה  /יחל בטיפול בפניה וזאת לכל המאוחר בתוך  1שעה ממועד
השארת ההודעה.
 2.1.2.3התגובה לקריאה שתשוגר למוקד בפקס  /דוא"ל יחל בתוך  1שעה ממועד שיגורם על ידי
המועצה.
 2.1.2.1תחילת טיפול בבקשה לתמיכה  /שרות יחל על פי השפעת המצב שהביא לפניה על תפקוד
המועצה ,בזמני התגובה ,כמפורט להלן.
 2.4.2זמני תגובה – טיפול בתקלות  0פניות
 2.1.3.1תקלה קריטית
זמן התגובה לתחילת טיפול בתקלה קריטית יהיה מרחוק בתוך  1שעה והגעה בתוך ארבע )(4
שעות.
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תקלה קריטית תחשב:
-

תקלה המשביתה שרת.

-

תקלה המשביתה מערכת או ישום במלואם.

-

תקלה המשביתה רשת או תפקוד יחידה ארגונית.

-

תקלה שהתמשכותה מסבה נזק כספי למועצה.

-

כל תקלה שתוגדר על ידי מנמ"ר המועצה ככזו.
תקלה קריטית מחייבת פתרון בתוך יום עבודה.

 2.1.3.2תקלה חמורה
זמן התגובה לתחילת טיפול בתקלה חמורה יהיה בתוך יום עבודה.
תקלה חמורה תחשב:
-

תקלה המונעת מהמועצה לעמוד בדרישות הסטטוטוריות החלות עליה בכלל ו/או בלוחות
הזמנים להם היא מחוייבת.

-

תקלה המשביתה מעבודה יותר משני ממלאי תפקיד במועצה.

-

תקלה המונעת מעובד אחד או יותר מלספק שרות מלא במסגרת תפקידו.

-

כל תקלה שתוגדר על ידי מנמ"ר המועצה ככזו.
תקלה חמורה מחייבת פתרון בתוך שני ימי עבודה.

 2.1.3.3תקלה אחרת
זמן התגובה לתחילת טיפול בתקלה אחרת יהיה לא יאוחר משני ימי עבודה לאחר ההודעה
עליה.
תקלה אחרת תחשב:
-

כל תלונה מצד משתמש על ליקוי בתפקוד ו/או בתפעול מערכת ו/או ישום שאינה נמנית
על סוגי התקלות האחרים.

-

כל תקלה שתוגדר על ידי מנמ"ר המועצה ככזו.
תקלה אחרת מחייבת פתרון בתוך חמישה ימי עבודה.

 2.4.4התקנות תוכנות ו0או חומרות
התקנה של תוכנות ו/או חומרות שנרכשו על ידי המועצה מהספק או מצד ג' ,ו/או ניוד שלהם יעשו
בתאום מראש עם הספקים והמועצה.
אופן מתן השרות:
 2.1.1.1הטיפול בכל תקלה יעשה ברצף עד לפתרונה והחזרת המערכת לתפקוד מלא בזמן הקצר
ביותר.
 2.1.1.2סיום טיפול בתקלה יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מהפונה כי התקלה תוקנה לשביעות
רצונו.

עמוד  23מתוך 86

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
 2.1.1.3הספק ינהל יומן אירועים בו יתועדו כל פרטי התלונות על תקלות שדווחו על ידי המועצה,
פרטי הטיפול בהן עד לפתרונן .היומן ינוהל באופן שיתאפשר לזהות כל פניה (באמצעות
מספר או קוד נפרד).
 2.1.1.1אחת לרבעון או על פי דרישתו יעביר הספק למנהל מטעם המועצה דו"ח מלא הכולל את
פרטי כל התלונות על תקלות שדווחו על ידי המועצה וטופלו על ידו בתקופה המבוקשת.
 2.1.1.1בכל מקרה של תקלה ,מסוג כל שהוא ,שידוע מראש כי אינה ניתנת לטיפול באמצעים
מקוונים ,או שנסיון לעשות כן לא מאפשר החזרת המערכת לעבודה בזמן הנדרש ,ישגר
הספק לאתר התקנת המערכת מומחה מטעמו מצוייד בכל האמצעים הנדרשים לו כדי
לטפל בתיקון התקלה בזמן הקצר האפשרי.
 2.1.1.8למען הסר ספק מובהר בזאת כי זמני התגובה ומשך התיקון המפורטים כוללים את כל
הזמנים המצטברים לביצוע התיקון לרבות זמני הגעה.
 2.1.1.5בכל מקרה שיבקש המנהל מטעם המועצה כי הטיפול יהיה בלוח זמנים ארוך מהאמור
לעיל לא יחשב הדבר כאי עמידת הספק בהתחייבותו.
 2.4.4קנס חריגה מזמני תגובה.
 2.1.1.1המציע מעצם הצעתו מתחייב כי היה ויזכה יעמוד ברמת הספקת שרותי האחזקה
והתמיכה כנדרש במכרז זה.
 2.1.1.2היה ויחרוג המציע ממחויבותו כאמור בסעיף זה לרבות אי עמידה בזמני התגובה ו/או
במשכי הטיפול עליהם התחייב ,יפצה את המועצה ,על עצם החריגה ,בפיצוי מוסכם מראש
בסך של  ₪ 166לכל יום חריגה או חלק ממנו ,לכל אחד משלושת ימי החריגה הראשונים
ובסך של  ₪ 516על כל יום נוסף או חלק ממנו.
 2.1.1.3מוצהר ומוסכם כי רישומי המועצה בלבד על קיום החריגה יהוו את ההוכחה הבלעדית
לעצם קרותה.
 2.1.1.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בפיצוי המוסכם ,המפורט לעיל ,כדי להוות פיצוי מלא
או חלקי לנזק שיגרם למועצה אם יגרם או ויתור של המועצה על כל תרופה או סעד
העומדים לרשותה על פי ההסכם ו/או כל דין.
 2.1.1.1המועצה תהיה רשאית לקזז את הפיצוי המגיע לספק עקב חריגה מכל תשלום המגיע לו
ממנו או להוציא לו חיוב על כך.
 2.1.1.8הוציאה המועצה חיוב לספק על פיצוי חריגה ,ישלם הספק למועצה את סכום הפיצוי
הנקוב בחיוב בתוף  1ימי עבודה ממועד הפקתו.
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 2.1השרותים הנדרשים לכלל יחידות המועצה – פרוט
 2.1.1בתחום השרתים
הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לניהול ותחזוקת שרתי המועצה ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.1.1וידוא תקינות גיבויים לרבות תיעוד הבקרות – מידי יום עבודה.
 2.1.1.2טיפול בהגדרות גיבויים בהתאם לצרכים המשתנים.
 2.1.1.3טיפול בתקלות בתוכנת ואמצעי הגיבוי.
 2.1.1.1טיפול בתוכנת ואמצעי אבטחת המידע.
 2.1.1.1התקנת ו/או הסרת ו/או שדרוג גרסאות תוכנות.
 2.1.1.8טיפול בתפקוד רציף של מערכות ההפעלה.
 2.1.1.5ביצוע כל ההגדרות הנדרשות לתפקוד השרתים בהתאם לצורכי המועצה.
 2.1.1.6התקנה של תוכנות תשתית ,תוכנות גנריות ותוכנות צד שלישי.
 2.1.1.9מחיקת חומר  /קבצים ישומים מיותרים בתאום עם יועץ המועצה.
 2.1.1.16תיקון כל תקלה במרכיב ממרכיבי החומרה ו/או הציוד ההיקפי ו/או התוכנה הקשורים
לשרתים.
 2.1.1.11שינוע למעבדה וממנה של כל מרכיב שהטיפול בו מחייב זאת לאחר התקנת רכיב חליפי
שווה ערך המבטיח המשך פעולה רציף של השרתים.
 2.1.1.12טיפול בכל תקלה אחרת הפוגעת בשמישות וזמינות המערכות לשימוש מלא על ידי כלל
צוות המועצה.
 2.1.1.13תיעוד מלא ועדכני של כל הפעולות המבוצעות בספר האתר.
 2.1.1.11דיווח שוטף ו/או על פי דרישה ליועץ על מצב השרתים ו/או הפעולות שבוצעו בהם
במסגרת השרות.
 2.1.2בתחום התקשורת
הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לניהול ,תפעול ותחזוקת תשתית התקשורת לסוגיה המשמשת
את המועצה ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.2.1וידוא תקינות כל מרכיבי התשתית הפאסיבית (כגון ,כבילה פנלי ניתוב ,שקעים מחברים
וכיוב') ו/או האקטיבית (כגון מתגים ו/או נתבים וכיוב') לסוגיהם.
 2.1.2.2איתור תקלות בכל מרכיבי התשתית הפאסיבית ו/או האקטיבית לסוגיהם.
 2.1.2.3הפעלת צד שלישי האחראי על תפעול ו/או תחזוקת ציוד ו/או מרכיבי תשתית תקשורת עד
לתיקון תקלה ו/או מתן השרות שבאחריותו.
 2.1.2.1טיפול ,על פי העניין ,בהגדרות ציוד התקשורת בהתאם לצרכים המשתנים.
 2.1.2.1טיפול  ,על פי העניין ,בתקלות בתוכנת ציוד התקשורת.
 2.1.2.8התקנת ו/או הסרת ו/או החלפת ציוד תקשורת אקטיבי.
 2.1.2.5התקנת ו/או הסרת ו/או שדרוג גרסאות תוכנות של ציוד תקשורת ,על פי העניין.
 2.1.2.6טיפול בתפקוד רציף של תשתיות וציוד התקשורת לסוגיו.
 2.1.2.9שינוע למעבדה ו/או לגורם האחראי על התיקון ומהם של הציוד.
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 2.1.2.16טיפול בכל תקלה אחרת הפוגעת בשמישות וזמינות המערכות לשימוש מלא על ידי כלל
צוות המועצה.
 2.1.2.11תיעוד מלא ועדכני של כל הפעולות המבוצעות בספר האתר.
 2.1.2.12דיווח שוטף ו/או על פי דרישה ליועץ על מצב תשתיות התקשורת ו/או הפעולות שבוצעו
בהן במסגרת השרות.
 2.1.3בתחום תחנות העבודה
הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לניהול ותחזוקת תחנות העבודה לסוגיהן המשמשות את
המועצה ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.3.1התקנת ו/או הסרת ו/או שדרוג גרסאות תוכנות מדף.
 2.1.3.2טיפול בתפקוד רציף של מערכות ההפעלה ,לרבות נקיון קבצים מיותרים ,עדכון תוכנות
הנכללות באתחול ,סריקת וירוסים ,התאמת השרותים המופעלים ,המשימות
המתוזמנות ואיחוי דיסקים לפחות פעם בשנה.
 2.1.3.3ביצוע כל ההגדרות הנדרשות לתפקוד התחנות בהתאם לצורכי המועצה.
 2.1.3.1התקנת מחשבים חדשים שתרכוש המועצה ו/או העברה פיזית של תחנות בין משתמשים
על כל המשתמע מכך ,לרבות הגדרות ,התקנת תוכנות ,ציוד היקפי ,העברת חומר וכיוב',
בין אם ירכשו מהקבלן ובין מצד שלישי.
 2.1.3.1מחיקת חומר  /קבצים  /ישומים מיותרים ו/או פרמוט דיסקים בתאום עם יועץ המועצה
ובאישורו מראש.
 2.1.3.8ביצוע תחזוקה מונעת ו/או תומכת להבטחת תפקוד מיטבי של תחנות העבודה לרבות
בדיקת תקינות ו/או ניקוי ו/או איחוי דיסקים.
 2.1.3.5תיקון כל תקלה במרכיב ממרכיבי החומרה ו/או הציוד ההיקפי ו/או התוכנה הקשורים
לתחנות.
 2.1.3.6הפעלת צד שלישי האחראי על תחזוקת ו/או תמיכה בציוד היקפי יעודי ו/או מרכיבי תוכנה
עד לתיקון תקלה ו/או מתן השרות שבאחריותו ,בהתאם לצורכי המועצה.
 2.1.3.9שינוע למעבדה ו/או לגורם האחראי על התיקון ומהם של הציוד ומעקב אחר הטיפול בו.
 2.1.3.16טיפול בכל תקלה אחרת הפוגעת בשמישות וזמינות המערכות לשימוש מלא על ידי כלל
צוות המועצה.
 2.1.3.11תיעוד מלא ועדכני של כל הפעולות המבוצעות בספר האתר.
 2.1.3.12דיווח שוטף ו/או על פי דרישה ליועץ על מצב תשתיות התקשורת ו/או הפעולות שבוצעו
בהן במסגרת השרות.
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 2.1.1בתחום הציוד ההיקפי
הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה לניהול ותחזוקת הציוד ההיקפי לסוגיו המשמש את המועצה,
לרבות מדפסות לסוגיהן ,מסכים ,כוננים אופטיים ,סורקים צורבים ,מודמים ,פקסים וכיוב',
האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.1.1התקנת ו/או הסרת ו/או שדרוג גרסאות תוכנות  /התקנים התומכים בציוד.
 2.1.1.2טיפול בתפקוד רציף של הציוד.
 2.1.1.3ביצוע כל ההגדרות הנדרשות לתפקוד הציוד בהתאם לצורכי המועצה.
 2.1.1.1התקנת ציוד חדש שתרכוש המועצה ו/או העברתו פיזית בין משתמשים על כל המשתמע
מכך ,לרבות הגדרות ,התקנת תוכנות ,וכיוב'.
 2.1.1.1ביצוע ,על פי העניין של תחזוקה מונעת ו/או תומכת להבטחת תפקוד מיטבי של הציוד
לרבות בדיקת תקינות ו/או נקיון.
 2.1.1.8תיקון כל תקלה במרכיב ממרכיבי הציוד ההיקפי ו/או התוכנה הקשורים לתפקודו.
 2.1.1.5הפעלת צד שלישי האחראי על תחזוקת ו/או תמיכה בציוד היקפי ו/או מרכיבי תוכנה עד
לתיקון תקלה ו/או מתן השרות שבאחריותו ,בהתאם לצורכי המועצה.
 2.1.1.6שינוע למעבדה ו/או לגורם האחראי על התיקון ומהם של הציוד ומעקב אחר הטיפול בו.
 2.1.1.9הספקה והתקנה של ציוד היקפי ,שווה ערך ,למשך התיקון במעבדה בכל הקשור למדפסות
ומסכים.
 2.1.1.16טיפול בכל תקלה אחרת הפוגעת בשמישות וזמינות המערכות לשימוש מלא על ידי כלל
צוות המועצה.
 2.1.1.11תיעוד מלא ועדכני של כל הפעולות המבוצעות בספר האתר.
 2.1.1.12דיווח שוטף ו/או על פי דרישה ליועץ על מצב תשתיות התקשורת ו/או הפעולות שבוצעו
בהן במסגרת השרות.
 2.1.1בתחום התמיכה במשתמשים
הקבלן יהיה אחראי לספק שרותי תמיכה במשתמשים ,בכל הקשור בשימוש במערכות המידע על
מרכיביהם ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.1.1שימוש במערכת ההפעלה.
 2.1.1.2שימוש בחבילת .Office
 2.1.1.3שימוש בשרת הדוא"ל וניהול הזמן.
 2.1.1.1ממשק בין טלפון סלולרי  /טאבלט לבין מערכות המועצה.
 2.1.1.1שימוש בציוד היקפי.
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 2.1.8בתחום הממשק בין טלפון סלולרי  /טאבלט למערכות המועצה
הקבלן יהיה אחראי לספק שרותי הגדרה ותמיכה במשתמשים ,בכל הקשור בממשק בין טלפונים /
מכשירי טאבלט שבשימוש המועצה לבין מערכות המידע על מרכיביהן המשמשות את המועצה
ויחידות הסמך שלה ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.8.1התאמת מערכות המועצה לסנכרון בינן לבין המכשירים.
 2.1.8.2התאמת המכשירים לסנכרון בינם לבין מערכות המועצה.
 2.1.8.3הגדרת הסנכרון בין המכשירים לבין המערכות.
 2.1.8.1בדיקת עבודת הסנכרון באופן מלא.
 2.1.8.1מסירת המכשיר למשתמש כשהוא מסתנכרן באופן מלא עם מערכות המועצה.
 2.1.8.8טיפול בכל תקלה אחרת הפוגעת בשמישות וזמינות המערכות לשימוש מלא על ידי כלל
צוות המועצה.
 2.1.8.5תיעוד מלא ועדכני של כל הפעולות המבוצעות בספר האתר.
 2.1.8.6דיווח שוטף ו/או על פי דרישה ליועץ על מצב תשתיות התקשורת ו/או הפעולות שבוצעו
בהן במסגרת השרות.
 2.1.5בתחום התמיכה במשתמשים
הקבלן יהיה אחראי לספק שרותי תמיכה במשתמשים ,בכל הקשור בשימוש במערכות המידע על
מרכיביהם ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.5.1שימוש במערכת ההפעלה.
 2.1.5.2שימוש בחבילת .Office
 2.1.5.3שימוש בשרת הדוא"ל וניהול הזמן.
 2.1.5.1ממשק בין טלפון סלולרי  /טאבלט לבין מערכות המועצה.
 2.1.5.1שימוש בציוד היקפי.
 2.1.6בתחום הממשק בין טלפון סלולרי  /טאבלט למערכות המועצה
הקבלן יהיה אחראי לספק שרותי הגדרה ותמיכה במשתמשים ,בכל הקשור בממשק בין טלפונים /
מכשירי טאבלט שבשימוש המועצה לבין מערכות המידע על מרכיביהן המשמשות את המועצה
ויחידות הסמך שלה ,האחריות תכלול ,בין השאר:
 2.1.6.1התאמת מערכות המועצה לסנכרון בינן לבין המכשירים.
 2.1.6.2התאמת המכשירים לסנכרון בינם לבין מערכות המועצה.
 2.1.6.3הגדרת הסנכרון בין המכשירים לבין המערכות.
 2.1.6.1בדיקת עבודת הסנכרון באופן מלא.
 2.1.6.1מסירת המכשיר למשתמש כשהוא מסתנכרן באופן מלא עם מערכות המועצה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי השרותים במלואם יסופקו לכלל סוגי החומרה ,התוכנות והציוד ההיקפי
בין אם נרכשו מהקבלן ובין אם לא ,אלא אם כן מצוין במפורש במכרז זה אחרת או יחליט על כך יועץ
המועצה ויודיע על כך לקבלן במפורש בכתב.
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 2.8השרותים הנדרשים לבית הספר (אופציה) – פרוט
 2.8.1השרותים לבית הספר יסופקו על ידי טכנאי בעל ההשכלה  /הכשרה הבאה:
תואר ראשון כלשהו ,ובנוסף קורס גבוה בתחום מערכות מידע ממוחשבות בהיקף של  116שעות
לפחות;
או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים/טכנולוגיה;
או חסר תואר ,מהתארים שלעיל ,אשר עבר קורסים מתקדמים במערכות מידע/טכנאים בהיקף
של  266שעות לפחות;
 2.8.2הטכנאי שיועסק על ידי הספק בבית הספר יהיה בעל ידע ונסיון של  2שנים לפחות בתחומים הבאים:
 2.8.2.1ביצוע תחזוקה מונעת ומתקנת בעמדות עבודה ושרתים.
 2.8.2.2אבחון ותיקון תקלות בעמדות עבודה ,שרתים ,תשתיות רשת וציוד היקפי.
 2.8.2.3ניהול שרתים ברמת הגדרת משתמשים לסוגיהם ,מדיניות ורמת אבטחת מידע לפחות.
 2.8.2.1הגדרה וניהול של רשתות וירטואליות.
 2.8.2.1התקנה מלאה של עמדות עבודה
 2.8.2.8סיוע למשתמשים בהתגברות על תקלות תפעול.
 2.8.2.5כאיש קשר בין המשתמשים לבין נותני שירותים חיצוניים.
 2.8.2.6ייצוג נותני שירותים חיצוניים כלפי המשתמשים וההיפך.
 2.8.2.9ריכוז דרישות ותרגום צורכי המשתמשים לתוספות ושינויים במערכים הקיימים.
 2.8.2.16ריכוז נושא הדרכה והטמעה מטעם המשתמשים.
 2.8.2.11הכרת עקרונות פעולה והפעלת מערכות ציוד ומתן סיוע למשתמשים בתפעולן והפעלתן.
 2.8.3השרותים לבית הספר יסופקו על ידי טכנאי העונה על כל הנדרש במכרז זה שיאושר על ידי מנהל בית
הספר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2.8.1תהליך אישור הטכנאי שיספק שרות לבית הספר יקבע על ידי מנהל בית הספר ויכלול בין השאר:
 2.8.1.1בחינת אישורים שידרש הספק להמציא על הכשרת ונסיון העובד המוצע על ידו לשמש
כטכנאי בית הספר.
 2.8.1.2קיום ראיון עם העובד המוצע על ידי הספק לשמש כטכנאי בית הספר.
 2.8.1.3כל הליך אחר שיקבע על ידי מנהל בית הספר.
 2.8.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי למנהל בית הספר שמורה הזכות שלא לאשר את העובד המוצע על ידי
הספק לשמש כטכנאי בית הספר וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שידרש לנמק את החלטתו.
 2.8.8כמו כן ,מובהר בזאת שאין באישור הטכנאי שיספק שרות לבית הספר כדי:
 2.8.8.1לשחרר את הספק מאחריות כל שהיא לאיכות השרותים שיסופקו על ידי הטכנאי.
 2.8.8.2למנוע ממנהל בית הספר לדרוש מהספק להפסיק את עבודת הטכנאי בבית הספר ו/או
להחליף את הטכנאי בכל עת במהלך ההתקשרות וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 2.8.5נדרש הספק להחליף את הטכנאי הוא יציע לבית הספר טכנאי אחר במקומו וזאת בתוך  16ימי עבודה.
 2.8.6ככל שידרוש מנהל בית הספר להפסיק את עבודת הטכנאי יעמיד הספק לרשות בית הספר ממלא מקום
שיהיה כשיר למלא את כלל שרותי הטכנאי וזאת ביום העבודה שלאחר היום בו נדרש להפסיק את
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עבודת הטכנאי.
 2.8.9הספק יעמיד לרשות בית הספר ממלא מקום כנ"ל גם בכל עת שהטכנאי ,שמספק את השרות לבית
הספר דרך קבע ,יעדר מבית הספר עקב מחלה  ,שרות מילואים או חופשה לא מתוכננת.
 2.8.16הספק יאשר לטכנאי להעדר לצורך חופשה מתוכננת אך ורק במועדים בהם לא יהא בהעדרותו כדי
לפגוע בתפקוד בית הספר וזאת לאחר קבלת אישור מנהל בית הספר למועדים ולפיו.
 2.8.11הספק יעמיד לרשות טכנאי בית הספר את כל כלי העבודה הנדרשים לו לצורך ביצוע השרותים.
 2.8.12הספק יעמיד לרשות טכנאי בית הספר שרותי תמיכה מקצועית בכל עת שלא יעלה בידו לטפל בתקלה.
 2.8.13הספק יעמיד לרשות טכנאי בית הספר את כל הידע ,המידע ההדרכה וההכשרה הנדרשים לו למלא את
תפקידו במהלך תקופת ההתקשרות לרבות בתחומי החומרה ,הציוד ההיקפי ,התקשורת ,מערכות
ההפעלה ,סביבות העבודה ,אבטחת המידע ,תוכנות המשמשות את בית הספר או שבית הספר נדרש
להשתמש בהן לפי הוראות משרד החינוך.
 2.8.11התמורה שישלם בית הספר עבור שרותי הטכנאי תהיה סופית מלאה וכוללת.
 2.8.11התמורה עבור שרותי הטכנאי תשולם חודש בחודשו בהתאם להיקף המשרה בו יבחר בית הספר לקבל
את שרותיו.
 2.8.18ככל שבית הספר יבחר כי שרותי הטכנאי יסופקו לו בחלקיות משרה ,תהיה התמורה לספק בשיעור
החלק היחסי של המשרה( .תמורת שרותי טכנאי בהיקף של  6.51משרה תהיה התמורה בשיעור של
 51%מהתמורה הנקובה בהצעה עבור משרה מלאה).
 2.8.15הטכנאי יספק שרותים לבית הספר בכל ימי פעילות בית הספר בכל שעות הלימודים בכל יום פעילות.
 2.8.16משרה מלאה של טכנאי תהיה בהיקף שעות חודשי של משרה מלאה לפי חוקת העבודה או לפי כל דין
החל על משרות בתחום עיסוק הטכנאי.
 2.5פרוט השרותים המוצעים
 2.5.1המציע יפרט בהצעתו את סל השרותים הנכללים במסגרת השרות המוצע על ידו ,כמענה לשרותים
הנדרשים ,בכל הקשור לאמור בסעיפים  2.1ו –  2.8על סעיפי המשנה שלהם.
 2.5.2הפרוט ייעשה בהתאם לסעיפים לעיל.
 2.5.3המציע יפרט את כלל השרותים המוצעים על ידו במסגרת ביטוח השרות המוצע למועצה גם אם לא
נקבה בהם המועצה במפורש בסעיף  2.1לעיל ,על סעיפי המשנה שלו.
 2.5.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יהיה בפרוט השרותים על ידי המציע כדי לגרוע מהשרותים
הנדרשים על ידי המועצה אלא להוסיף עליהם בלבד וזאת בכל מקרה במסגרת תשלום דמי ביטוח
השרות בהם ינקוב המציע בהצעתו.
 2.5.1על המציע להציג בהצעתו תאור מפורט ,רצוי בליווי תרשים זרימה ,של תהליך מתן השרות המוצע
למועצה והגורמים מטעמו המעורבים בו.
 2.5.8כמו כן יפרט המציע את אופן היערכותו למתן השרות ,במידה ויזכה.
 2.5.5המציע יצרף להצעתו דוגמאות לספר אתר ,דוחות טיפול תקופתיים וכל מסמך שעשוי להבהיר
למועצה את אופן מתן השרות המוצע ואת רמתו.
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 2.6פרטים אודות המציע
המציע יפרט בסעיף זה את הפרטים הבאים אודותיו ואודות הגורמים המעורבים  0קבלני המשנה (כל אחד
בנפרד).
 2.6.1פרוט היסטוריה והיקף עסקיים ,לרבות:
 2.6.1.1פרופיל חברה.
 2.6.1.2תחומי פעילות.
 2.6.1.3פרוט אופן הפעילות בתחומי השרותים הנדרשים במכרז זה.
 2.6.1.1מאפייני הלקוחות בכלל.
 2.6.1.1כמות לקוחות בשוק המוניציפאלי במועד הגשת ההצעה.
 2.6.1.8כמות הרשויות להן מספק המציע שרותים דוגמת הנדרש במכרז זה.
 2.6.1.5היקף כספי של פעילות המציע בתחום המכרז בין השנים .2612 – 2616
 2.6.2פרוט ניסיונו בתחום השרות/ים המוצע/ים על ידו כנדרש במפרט  /מכרז זה ,לרבות:
 2.6.2.1בתחום הספקת שרותי תמיכה ותחזוקה למערכות מחשב ,לרבות שרתים ,רשתות
תקשורת ,ציוד היקפי ומחשבים אישיים בכלל ועבור רשויות מקומיות בפרט.
 2.6.2.2בתחום הספקת שירותי תמיכה ותחזוקה ושרות למערכות מידע ,דוגמת הנדרש למועצה,
לפחות לשתי ( )2רשויות מקומיות ,במהלך שלוש ( )3השנים האחרונות.
 2.6.3המלצות
מומלץ למציע לצרף להצעתו המלצות.
 למען הסר ספק מובהר בזאת כי ,מעבר לאמור לעיל ובהמשך ,על המציע לכלול בהצעתו את כל
המידע הנדרש למועצה לבחינת הצעתו כמפורט במסמכי מכרז זה.
 2.9פרוט אנשי הצוות העומדים לרשות המציע
המציע יפרט בטבלה  2בנספח א' למסמכי מכרז זה את נתוני כלל העובדים עבורו וכן את פרטי העובדים
המיועדים לספק את השרות למועצה.
 2.16פרוט האמצעים העומדים לרשות המציע
המציע יפרט בסעיף זה את פרטי כלל האמצעים העומדים לרשותו להספקת השרותים וכן את פרטי אלו
המיועדים לשמש להספקת השרות למועצה.
 2.16.1מעבדה מקצועית
 2.16.1.1מיקום המעבדה
 2.16.1.2אמצעים המשמשים בה (כלי האבחון והעבודה)
 2.16.1.3סוגי התיקונים  /פעילויות מבוצעים בה
 2.16.1.1מלאי חלפים לתיקון המחשבים והציוד ההיקפי.
 2.16.2אמצעים לתיקוני שטח
 2.16.2.1מלאי חלפים לתיקון בשטח של המחשבים האישיים.
 2.16.2.2מלאי חלפים לתיקון הציוד ההיקפי המשמש את המועצה.
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 2.16.2.3כלי האבחון והעבודה הנדרשים לתיקון בשטח
 2.16.2.1אמצעי תיעוד
 2.16.3צי רכב לתיקוני שטח
 2.16.3.1צי הרכב המשמש את טכנאי השטח של החברה בכלל.
 2.16.3.2צי הרכב המיועד לשמש את טכנאי השטח המיועדים לשמש את המועצה.
 2.16.1אמצעי ניהול המידע אודות השרותים
על המציע לפרט את כל אמצעי ניהול המידע העומדים לרשותו ,כנדרש להלן:
רשימת התוכנות המשמשות אותו ,לכל תוכנה יפורט:
 2.16.1.1שמה המסחרי
 2.16.1.2שם יצרן התוכנה
 2.16.1.3סוג התוכנה (כגון  ,Help Deskמלאי ,וכיוב')
 2.16.1.1השימוש שיעשה בה לצורך הספקת השרות למועצה.

 2.11התחייבויות המציע.
במסגרת התקשרות עם המועצה להספקת השירותים נשוא בקשה זו תחולנה על המציע ההתחייבויות
כמפורט להלן:
 2.11.1שמירת סודיות
המציע שיזכה יתחייב כלפי המועצה לשמור על סודיות בכל הקשור לכל מידע מכל סוג שהוא אודות
המועצה ו/או עובדיה ו/או תושביה ו/או ספקיה.
 2.11.2שמירה על רכוש המועצה
המציע יתחייב להשתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי המועצה באופן שלא ייגרם לו נזק מסוג
כל שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.
המציע יתחייב ל שנע ו/או להזיז ו/או לטפל במרכיבי מערכות המידע ,על פי העניין ,באופן שלא ינזקו.
באחריות המציע לוודא כי כל האמור לעיל ידוע וברור לעובדיו.
 2.11.3הופעה נאותה
על המציע לדאוג כי צוות המציע שיספק את השרות למועצה יופיע על פי כללי הופעה ההולמים
מקומות ציבוריים.
 2.11.1כללי התנהגות
צוות המציע שיספק את השרות למועצה ינהג על פי כללי ההתנהגות ההולמים את מי שמספק שרות
למוסדות ציבור.
 2.11.1דיווח
צוות המציע אשר יספק שרות למועצה ידווח על הגעתו ועזיבתו את משרדי המועצה בהתאם להנחיות
היועץ.
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 .2מצב קיים ).(I
 .3.1מערכות מרכזיות  -סביבות.
מערכת המחשוב במועצה מורכבת מן הסביבות הבאות:
סביבת שרת רשת Win. 2003
סביבת שרת רשת  Win 2008ו – WIN 2008 sbs
סביבת שרתי Exchange, Terminal, SQL
 .3.2משתמשים.
מערך מחשוב המועצה ,על גופי הסמך שלה ,מונה כיום כ  86 -משתמשים
 .3.3מערכות – סקירה כללית.
את צוות המועצה וגופי הסמך ,נשואי מפרט זה ,משמשות המערכות הבאות:
.3.3.1

בבית המועצה
 .3.3.1.1שרת  – Win.2003המותקן בבית המועצה ,משמש כשרת אפליקציה למערכת הפיננסית
) ,(EPRשרת  SQLושרת  .Terminalשרת זה מתוכנן להיות מוחלף במהלך תקופת
ההתקשרות לפי מכרז זה.
 .3.3.1.2שרת  ,Win. 2008 SBSהמשמש גם כשרת  ,Exchangeכ –  ,DCכ –  ADוכן משמש כ – File
.Server
 .3.3.1.3שרת  Win 2008המשמש שרת למרכזיית הטלפון מסוג .AVAYA
 .3.3.1.1שרת  Linuxהמשמש מערכת אבטחת מידע מבית .ASTARO

.3.3.2

במרכז וייל
 .3.3.2.1שרת  Win.2003המשמש הן כ –  ,DCכ –  ,ADכ –  ,File Serverכשרת  Terminalכשרת
אפליקציה למערכת ניהול מרכז התרבות מבית  TopTixולמערכת ניהול הספריה מבית תופ
מערכות.

.3.3.3

מעבר לאמור לעיל משמשים את המועצה:
 .3.3.3.1קווי  ADSLלספקי האינטרנט.
 .3.3.3.2חיבורי  VPRNבין המועצה לבין מרכז וייל ולבין ביה"ס לחיבור מרכז וייל ,ביה"ס ,אשכול
הגנים ומרכז ההעצמה למרכזיית ה –  AVAYAבמועצה.
 - SBox .3.3.3.3המשמש כמערך אבטחה לחיבור מרכז וייל לאינטרנט  -באחריות הקבלן.
 Astaro Red 10 Appliance .3.3.3.1המשמש כמערך אבטחה לחיבור מרכז ההעצמה לאינטרנט -
באחריות הקבלן.
 .3.3.3.1קו  ADSLיעודי לחברה לאוטומציה – באחריות הספק.
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.3.3.1

המועצה המקומית כפר שמריהו
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מכרז פומבי מספר 2102/12
בבית הספר

.3.3.1.1

שרת  Windowsהמשמש הן כ –  ,DCכ –  ,ADכ – File Server

.3.3.1.2

שרת  Proxyלפרויקט עת הדעת

.3.3.1.3

ישומי עת הדעת סביבות  Officeולומדות מסוגים שונים

.3.3.1.1

מחשבים ניידים ונייחים של התלמידים והמורים (כ –  366מחשבים)

.3.3.1.1

תשתית תקשורת קווית

.3.3.1.8

תשתיות תקשורת אלחוטיות

.3.3.1.5

רשתות וירטואליות VPN

.3.3.1.6

קווי תמסורת ו – ADSL

.3.3.1.9

ציוד היקפי לרבות מקרנים אינטראקטיביים /לוחות חכמים ,מסכי  ,TVציוד אורקולי אחר
המקושר למערך התקשוב.

 .3.1תמהיל המחשבים האישיים.
 .3.1.1חומרה – מחשבים אישיים
על פי רישומיה ,משמשים את המועצה מחשבים אישיים ,נייחים וניידים (הכוללים ברובם
 )Docking Stationsמסוגים שונים.
לכל מחשב ,כחלק בלתי נפרד ממנו לצורך מכרז זה ,משמשים מסכי  LCDלסוגיהם בגדלים שונים
שיהיו באחריות הקבלן.
כמו כן ,משמשים את המועצה בחלק מחדרי הישיבות ולצורך אבטחה מסכים גדולים להצגת
מצגות  /תמונות שחיבורם למערכות המחשב יהיה באחרות הקבלן.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה אחראי לתפקוד מערכת מצלמות האבטחה
הפזורות בכפר אך יהיה אחראי על חומרת המחשבים האישיים ומערכות ההפעלה שלהם וכן על
הציוד ההיקפי המשמש אותם כחלק ממערך המחשוב של המועצה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל עת שימצאו עכבר או מקלדת לא שמישים הם יוחלפו בכאלה
שמישים שירכשו על ידי המועצה על חשבונה.
 .3.1.2חומרה – מדפסות  -כללי
את המועצה משמשות מדפסות מסוגים שונים כמפורט ברשימת הציוד שבהמשך.
את המועצה משמשות מכונות צילום משולבות המושכרות לה במסגרת התקשרותה עם ספק
מכונות צילום ,מכונות אלו משמשות את המועצה הן לסריקה לקבצים הן לסריקה לשיגור
בדוא"ל והן כמכשירי פקס.
מובהר בזאת כי הקבלן יהא אחראי לטפל בתאום עם ספק המכונות בכל הקשור לחיבור מכונות
אלו לתשתיות התקשוב של המועצה וזאת כחלק מההתקשרות לפי מכרז זה.
 .3.1.3מסכים -כל המסכים המשמשים את המועצה הם מסוג  19" LCDומעלה
 .3.1.1מערכות הפעלה -את המחשבים האישיים במועצה מערכות הפעלה מסוגים שונים לרבות:
-
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-

Win. 7

-

Win. 8

 .3.1.1יישומי  -Officeעל המחשבים האישיים במועצה מותקנים יישומי  Officeמסוגים שונים,
לרבות:
-

Office 2003

-

Office 2007

-

Office 2010

-

Office 2012

רוב גרסאות ה –  Officeהן .Std
בכל עמדת עבודה העושה שימוש בתוכנת  EPRמותקנת גרסת  Proאו  Accessבנוסף.
בכל עמדות העבודה והשרתים המשמשים את מחלקת החינוך מותקנות התוכנות
במסגרת רשיון .School Agreement

רוב שאר הרשיונות הם נרכשו במסגרת .MOLP
 .3.1.8פיזור משתמשים על פי מבנים
את צוות המועצה משמשים כיום  9מבנים בסביבת הכפר.
לפי רישומי המועצה פיזור המחשבים ,בין המבנים ,הינו כמפורט להלן:
#
()1
()2
()3
()1
()1
()8
()5
()6
()9

3.1.5

כמות מחשבים
מבנה  /אתר
11
מועצה
11
מרכז וייל וספריה
11
אשכול גנים
6
מרכז העצמה
אחזקה
4
בטחון
2
1
מרכז מוסיקה
1
בית ראשונים
1
2
חמ"ל
סה"כ11 :

מצאי ציוד התקשוב במועצה
רשימת מצאי הציוד לפי רישומי המועצה בנספח  1למפרט.
מובהר בזאת כי הרשימה הינה לצורך התרשמות המציע ממצאי הציוד ופריסתו ואין ברשימה כדי
להוות את תמונת המצב המלאה והעדכנית במציאות בשטח.
סקר מצאי לציוד התקשוב במועצה )(M

3.1.6

הקבלן עימו תתקשר המועצה יבצע מיד עם תחילת ההתקשרות לפי מכרז זה סקר מפורט של
מצאי הציוד במועצה וזאת כחלק מהשרותים הנכללים בהתקשרות זו.

 1מחשבי קבע ,בעת חרום או תרגול עוברים כל ממלאי התפקידים החיוניים במועצה עם מחשביהם לעבוד מהחמ"ל.
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פיזור מערך התקשוב על פי מבנים  /אתרים – תרשים עקרוני
פיזור מערך התקשוב בין האתרים והתקשורת ביניהם ,ישירות ובאמצעות האינטרנט וכן ישירות
בינם לבין רשת האינטרנט מומחש בתרשים העקרוני הבא:

Wi-Fi

Wi-Fi
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נספח ב – 10רשימת מצאי הציוד לפי רישומי המועצה
בית המועצה – חדר השרתים
ייעוד  0חיבור
כמות
ציוד
קומה
מחובר למחשב ה EPR
1
Advice UPS
0
מחובר דיסק קשיח חיצוני Seagate
1
(IBM) System 3400M3
0
מרכז וייל
2
Advice UPS
0
מערכת ה EPR
1
שרת)HP (SQL / EPR
0
שרת מערכת מצלמות ()16.6.6.11
1
ThinkCentre (IBM) - G4S
1
מחובר לThinkCentre
1
Advice UPS
1
1
USB-KVM Extender - ATEN
1
אסטרו
1
HP Compaq
1
מחובר למחשב ה HP
1
Advice UPS
1
מחובר למחשב ה HP
1
מסך MAG "22
1
1
Canon Fax
1
שרת Avaya
טלפוניה
1
2
מחובר לשרת Avaya
) Advice UPSאברי אלקטרוניקה(
1
2
מחובר לשרת Avaya
מודם (Speedtons) ADSL
1
2
מחובר לQ.I.S
מודם (Speedtons) ADSL
1
2
אינטרנט  11מגה למועצה (מס' )69-5539631
1
ראוטר D-Link
2
מקלדת ,מסך ,עכבר לשרת המועצה ,שרת EPR
1
)MasterView KVM - ATEN(4*1
2
אינטרנט ראשי  -אינטרנט  16מגה (מס' )69-9161361
1
ראוטר DLINK 6780U
3
חיבורי טלפוניה (פורטים  - R2 - 24 ,R1 23מועדון
ארון A
רכטר)
1
3
ארון B
חיבורי תקשורת
1
3
Switch - Level One - FSW 2450 - 24 Ports
 Switch - HP - Procurve - 1440-24G - 24 PortsJ9561A
Switch - HP - 1810-24 - 24 Ports + 2 - J9801A
מועדון רכטר
ייעוד  0חיבור
כמות
ציוד
חיבור  Wi-Fiבמועדון
2
Access Point DL-DAP-2553
מקרן Hitachi
1
רסיבר Pioneer VSX-422
כולל שלט
1
1
Panel AMX
AMX
בקר NI900
1
מחובר למערכת הפיקוד AMX-900
1
Access Point
1
מקלדת אלחוטית mx5500
1
שלט מקרן תואם
1
עכבר  /מקלדת אלחוטיים
 :Switch .1משמש את המחשב במועדון (חדר צדדי) /
 :Switch .2משמש את ה  Access Pointבתקרה
2
)פורטים Switch (8
בקר ( Daliארון חשמל)
שליטה על הבקרים האחרים
1
מקרן אינטראקטיבי HITACHI IPJ- -
1
AW250NM
1
מחשב נייח HP8300E
מערכת קירור
1
בקר תאורה  /דימר
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בית המועצה אחזקה ובטחון
כניסה
ציוד
שעון נוכחות ביומטרי LM-500C
טלפון Avaya
מחשב נייד +ThinkPad Lenovo :תחנת עגינה
תואמת
מחשב נייח + IPEX :מסך "22 LG
מדפסת HP
ATEN - USB KVM Extender
מסך טלויזיה 16" LG -
Access Point - D-Link
מדפסת hp5650

כמות
1
2
1
1
1
1
1
1
1

הנהח"ש
ציוד
מחשב נייח + IPEX :מסך HP
מקלדת ועכבר :סט אלחוטי
מדפסת LaserJet P2055d HP
מדפסת HP LaserJet 1022
מקלדת ועכבר :סט חוטי Microsoft
מחשב נייח + IPEX :מסך HP
מסך LG
סורק HP ScanJet 5590

כמות
1
1
1
1
1
1
1
1

מדפסות (מסדרון)
ציוד
מדפסת HP LaserJet 1320M
מגרסת Dahle
מכונת צילום משולבת Kyosera 3035
XLM-330C9 Pro Excel

כמות
1
1
1
1

ייעוד  0חיבור
שעון נוכחות מחברת לומן מד-עת
סופק על ידי אברי אלקטרוניקה

משמש את אירית (לשכה)

הרחבת  ,Wi-Fiמותקן בתקרה

ייעוד  0חיבור
משמש את צילה

משמש את אילן

ייעוד  0חיבור

מכונה בהשכרה (חברת טכנו אל)

אחזקה
ציוד
מסך Fujitsu
מקלדת ועכבר :סט אלחוטי Microsoft
מחשב נייח IPEX
טלפון Avaya
מקרן HPV 6311
מסך MAG
מקלדת ועכבר חוטיים
מדפסת workcenter 3210
מחשב נייד Lenovo ThinkPad

עמוד  36מתוך 86

כמות
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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הנדסה
ציוד
מקלדת ועכבר :סט אלחוטי
מסך ThinkPad
טלפון AVYAYA
מחשב נייד Lenovo ThinkPad
תחנת עגינה תואמת Lenovo
מחשב נייחIPEX :
מדפסת hp vivera
מסךMAG :

כמות
1
1
1
1
1
2
1
2

ייעוד  0חיבור
בשימוש טלי

בשימוש נטיעה/לינדה
בשימוש נטיעה/לינדה

רישוי ופיקוח
ציוד
מדפסת HP LaserJet P2305
מסך 26" HOII
מחשב נייח IPEX
סורק Avision
מקלדת  +עכבר חוטיים

כמות
1
1
1
1
1

ייעוד  0חיבור

גזברות
ציוד
מחשב נייד dell latitude e5530
טלפון AVAYA
מסך Lenovo
מחשב נייח IPEX
סט מקלדת ועכבר ארגונומי Logitech

כמות
1
1
1
1
1

ייעוד  0חיבור

ציוד
מחשב נייח IPEX
מקלדת  +עכבר  Lenovoחוטיים
מסך Mag

כמות
1
1
1

ייעוד  0חיבור

ארכיב

מבקר מועצה
ציוד
מחשב נייח HP 6300
מסך "Philps 22
מקלדת  +עכבר חוטיים Microsoft
מדפסת HP LaserJet 1018
מדפסת משולבת J4580 All In HP OfficeJet
One
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ייעוד  0חיבור

1
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וטרינרית
ציוד
מסך Chimei
מחשב נייח IPEX 700
מקלדת  +עכבר חוטיים Microsoft

כמות
1
1
1

משרד קב"ט  0שוטר קהילתי
ציוד
מחשב נייח Lenovo ThinkCentre
מסך Samsung
מסך HP
טלפון AVAYA
מדפסת xerox workcentre 3210
אל פסק Advice
מקלדת  +עכבר Lenovo
מדפסת Xeror Phaser 4510
מחשב נייד Lenovo ThinkPad
מסך טלויזיה "12
מחשב נייח Ipex
מסך HP

כמות
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

ייעוד  0חיבור

ייעוד  0חיבור
"24
"17

מצלמות
מצלמות
"19

מרכז וייל
מבואה – מרכז וייל
ציוד
HP PRO CURVE 24 PORT

כמות
1

משרד מנהל אחזקה – מרכז וייל
ציוד
מחשב נייח  + Ipexמסך LG L20T
מחשב נייח Ipex
מחשב נייד Dell Latitude
טלפון AVAYA
מדפסת HP Laserjet M1319F

כמות
1
1
1
1
1

ייעוד  0חיבור
פיזור נקודות במפלס הכניסה

ייעוד  0חיבור
מחשב מצלמות

משרד כניסה
ציוד
מסך טלויזיה "LG 55
מחשב נייח  + Ipexמסך
HP Laserjet P2035
מכונה משולבת Brother
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ספרייה
ציוד
מחשב HP 2860
מסך "primeview 20
מחשב נייח  + Ipexמסך
HP Laserjet 2035J
Xerox WorkCentre 3210C
מדפסת hp 5443
HP Scanjet G3110

ייעוד  0חיבור
דלפק כניסה

כמות
4
4
5
1
1
1
1

בית סניור
ציוד
מקרן ( Casioטווח קצר)
מסך הקרנה
Access Point

ייעוד  0חיבור

כמות
1
1
1

בית הראשונים
מחשב IPEX
מסך FUJITSU
מקרן VIVITEK
מדפסת HP LASERJET 3210

1
1
1
1

בית הנוטר
מחשב IPEX
מסך מחשב FUJICOM

1
1

שרת מרכז וייל
ציוד
מחשב נייח  + HPמסך MAG CRT
דיסק גיבוי QNAP
אל פסק Gamatronic
מתג  21פורט GigaPatch
מתג  18פורט TP Link SF1016
מתג  18פורט TP Link SF1016DS
ראוטר Netgear

ייעוד  0חיבור

כמות
1
1
1
1
1
1
1
אשכול גנים

גן גפן
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים
מקרן אינטראקטיבי HITACHI CPAW2519N
+לוח מחיק
גן רימון
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3
3
3
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ייעוד0חיבור
כמות
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
3
מסך fujitsu l22t3
3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
3
3
זוג רמקולים פשוטים
מקרן אינטראקטיבי HITACHI CPAW2519N
1
+לוח מחיק
גן תאנה
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים
מקרן אינטראקטיבי HITACHI CPAW2519N
+לוח מחיק

כמות
3
3
3
3

ייעוד0חיבור

1

גן חיטה(אמריקאי)
ציוד
מקרן אינטראקטיבי HITACHI CPAW2519N
+לוח מחיק

כמות

ייעוד0חיבור

1

גן תמר(אמריקאי)
ציוד
מקרן אינטראקטיבי HITACHI CPAW2519N
+לוח מחיק
ארון תקשורת אשכול גנים
ציוד
מתג hp procurve V1910-16G
לוח ניתוב  18פורטים
מתג  6פורטים
ראוטר אלחוטי תקן  Nמסוג  DLINK 6780Uבזק
Astaro Red 10 Appliance
חדר מנהלנית-ריקי
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
טלפון AVAYA
זוג רמקולים פשוטים
מערכת כריזה
ממיר עידן +
מדפסת hp officejet 4500
מסך טלויזיה  "12מחוברת למצלמות
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1
1
1
3
1
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1
1
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Fire Wall / Router S2S Vpn
ייעוד0חיבור
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מרכז העצמה
חדר ליאת גונן וגל רזון
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
טלפון AVAYA
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים

כמות
2
1
2
2
2

חדר הוראה מתקנת-שירי
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
מסך fujitsu l22t3
טלפון AVAYA
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים

כמות
1
1
1
1
1

ייעוד0חיבור

ייעוד0חיבור

דלפק לוסי
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
מסך fujitsu l22t3
מדפסת HP OFFICEJET 4500
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים

כמות
1
1
1
1
1

ייעוד0חיבור

חדר יצירה-ממ"ד
ציוד
מסך טלויזיה "innova 42
ממיר עידן +
חדר ספורט-ממ"ד
ציוד
מסך טלויזיה "innova 42
ממיר עידן +

כמות
1
1

ייעוד0חיבור

כמות
1
1

ייעוד0חיבור

חדר לוסי -2ממ"ד
ציוד
מסך טלויזיה "innova 42
ממיר עידן +
מחשב נייח lenovo thinkcenter
טלפון AVAYA
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים
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1
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בוב מנהל השירות הפסיכולוגי  0שירות רווחה
ציוד
מחשב נייד Lenovo ThinkPad
תחנת עגינה Lenovo
מסך "Fujitsu 22
מדפסת HP DeskJet D2563
זוג רמקולים
מחשב נייח HP Compaq
TP-Link TL-SF1008D
מקלדת  +עכבר חוטיים Microsoft
טלפון Avaya

`
כמות
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ייעוד  0חיבור

חדר השני של בוב

חדר ישיבות
ציוד
מקרן אינטראקטיבי HITACHI
חדר רווחה-איילה ומיראל
ציוד
מחשב נייח lenovo thinkcenter
טלפון AVAYA
מדפסת HP P1005
מסך מחשב OKITEC
מסך fujitsu l22t3
סט מקלדת+עכבר אופטי desktop 400
זוג רמקולים פשוטים
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1
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2
1
1
1
1
2
2
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מסמך ג' – הסכם התקשרות
נערך ונחתם בכפר שמריהו ביום _________ לחודש _______ שנת __________
מועצה מקומית כפר שמריהו
מכפר שמריהו
(להלן "המועצה")

בין:

מצד אחד;
לבין  :שם ___________________ :
ח.פ/.ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
(להלן " הספק"),
מצד שני;
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס'  21/2613להספקת שירותי תחזוקה ושירות למערכות תקשוב המשמשות
אותה( .להלן "השירות/השירותים");
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שהינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת
מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.1מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .2תקופת ההתקשרות.
 .2.1ההתקשרות לפי מכרז זה תהיה לתקופה של  38חודשים ,פרק זמן זה יהווה "תקופת ניסיון".
 .2.2למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לעוד תקופות נוספות ,באותם התנאים ,ובלבד:
 .2.2.1שהודיעה על כך לספק  86יום לפני תום התקופה הקודמת.
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 .2.2.2שסך כל תקופות ההתקשרות לפי מכרז זה לא יעלה מ –  86חודשים ממועד חתימת המועצה על
הסכם ההתקשרות.
 .2.3בכל מקרה שמורה למועצה הזכות לסיים את ההתקשרות ,בכל עת בהודעה מראש של  86יום בתקופת
הנסיון ובהודעה מראש של  96יום בכל תקופה נוספת.
 .2תיאור השירותים
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם שירותי שכר ,מינהל כספי ומינהל וזכאות כמצורף וכמפורט
במפרט המצ"ב כמסמך ב' ,ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו.

 .4התמורה
 .1.1תמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,תשלם המועצה לספק
את הסכומים בהתאם להצעתו הנספחת להסכם תחת הכותרת מסמך ד' ,ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
(להלן "התמורה").
 .1.2מוסכם ומוצהר כי התמורה כוללת את כל הוצאות הספק בגין מתן השירות נשוא הסכם זה.
 .1.3לפי הנחיית הממונה ,בתום כל חודש או במחצית כל רבעון ימציא הספק לאישורו של המנהל חשבון ,לפי
העניין ,בגין החודש החולף  /הרבעון .התמורה תשולם לספק עד  36יום מתום החודש בו הוגש החשבון
ומאישורו של החשבון על ידי המנהל  /גזבר המועצה.
 .1.1התשלום יבוצע בימי התשלום הקבועים של המועצה.
 .1.1הצמדה :התמורה כמפורט במסמך ד' – הצהרת המציע והצעת המחיר ,תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן (להלן "המדד") ,ותבחן אחת לשנה בהתאם לתנועת המדד ,בכפוף למפורט להלן:
.1.1.1התמורה תוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן-ההצמדה תיבחן רק בתום החודש ה 12-ממועד
חתימת הצדדים על ההסכם ,כפי שנקבע במכרז זה.
.1.1.2הספק יהיה זכאי לתוספת בגין ההתייקרות ,והמועצה תהיה זכאית להפחתה ממחיר השירות
בהתאם לתנודות המדד.
.1.1.3ההצמדה תהיה כמפורט במסמך ד' – הצהרת המציע והצעת המחיר.
 .4אי קיום יחסי עובד מעביד
מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הספק ,מורשיו ועובדיו הינם לגבי המועצה בגדר של קבלן עצמאי,
לפיכך ,אין נקשרים בין המועצה לבינם יחסי עובד מעביד ,ואין הספק ו/או מורשיו ו/או עובדיו זכאים לכל
תשלום ו/או זכויות המגיעים לעובד ממעבידו ,על פי כל דין ו/או נוהג.
 .1אחריות הספק
 .8.1הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על פי
הסכם זה ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו ,לרבות תשלום שכר מינימום
וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין .המועצה מצידה ,לא תהא תשא באחריות כלשהי
כלפי עובדי הספק.
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 .8.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל
דין או נוהג.
 .8.3הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למועצה ,למועסקים על ידו או לכל
צד שלישי ,כפועל יוצא ,ישיר או עקיף מן השירות ו/או בגין הפרת דין כלשהו או תנאי הסכם זה.
 .8.1היה ותחויב המועצה לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,תשלום כלשהו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו ,או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר ,יפצה הספק את המועצה בכול סכום בו
תחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.
 .7ביטוח
 .5.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין.
הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט באישור על קיום ביטוחים ( נספח ???? )להלן ומהווה חלק בלתי
נפרד מההסכם (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על
הספק בלבד.
 .5.2הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים ,הנם
מיזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה המקומית כפר שמריהו או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע
הפסד לו  ,למועצה ולצד שלישי כלשהו.
 .5.3בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם  ,ירשם סעיף בדבר וויתור על
זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו  ,החברה העירונית לחינוך כפר
שמריהו בע"מ ,נבחרי המועצה והבאים מטעמם.
 .5.1הספק ימשיך ויעשה ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום הסכם זה כל עוד קיימת לו חבות חוקית .
 11 .5.1ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל  ,המוקדם מביניהם ,ימציא הספק
למועצה המקומית כפר שמריהו את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת
רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
 11 .5.8ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים ,ימציא הספק למועצה המקומית
כפר שמריהו שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת
" אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן.":
 .5.5במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה  ,ימציא הספק למועצה המקומית כפר
שמריהו את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש .תהליך זה יחזור על עצמו כל
עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.
 .5.6האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הספק בחצרי המועצה
ו0או
המקומית כפר שמריהו ו0או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המועצה המקומית כפר שמריהו
למוסדות וגופים אחרים של המועצה המקומית כפר שמריהו .בחתימתו על ההסכם מאשר יועץ0מתכנן
כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
 .5.9הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
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 .5.16מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור כלשהו לספק
מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין
אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המועצה המקומית כפר שמריהו כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על
המועצה המקומית כפר שמריהו אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
.5.11

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה המקומית כפר שמריהו תהיה רשאית לבדוק את האישור על
קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

.5.12

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת
ביטוח כנדרש  ,יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך .

.5.13

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסה כלשהי.

.5.11

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.

.5.11

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה המקומית כפר שמריהו /או
נבחריה ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם
מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

.5.18

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה המקומית כפר
שמריהו והבאים מטעמה ,יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות
ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו והבאים מטעמה ,והוא יהא מנוע
מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו והבאים מטעמה.

.5.15

לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המועצה המקומית כפר שמריהו
זכאית ,אך לא חייבת ( וככל שתוכל )  ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו
ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה המקומית כפר שמריהו לכל
סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת
ההסכם.

 .8ביטול ההסכם
 .6.1המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב כמפורט בסעיף 2.3
לעיל .במקרה כאמור ,לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם האמור.
 .6.2בכל מקרה של ביטול ההסכם ,ישולם לספק ,החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת העבודה.
 .9הפרות ,ביטול חוזה ופיצויים:
 .9.1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  1,1,8,5,16הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד
מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הספק תוך  5ימים לאחר קבלת
הודעה בכתב על כך מאת המזמין.
 .9.2מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 1,666ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן ,מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא
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ידוע בעת התשלום בפועל .בנוסף ,שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהספק לשם כיסוי
הוצאותיו והפסדיו.
 .9.3מבלי לפגוע באמור לעיל ובאמור בסעיף  2.3.3ס"ק ( ,)1למסמך ב' – מפרט המכרז ,מובהר ומודגש בזאת
כי בכל פעם שהספק איננו מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו המפורטות להלן (שאיננה הפרה
יסודית) ובלבד שלא תוקנה ההפרה ע"י הספק תוך  5ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין
(בע"פ או בכתב) ,יחויב הספק בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  + ₪ 166מע"מ על כל הפרה והפרה בגין
כל יום שלא תוקנה.
 .9.1הספק מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה ,ביחס לנזק שנגרם או
ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.
 .9.1חילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .9.8ספרי המזמין וחשבונותיו ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו על ידי המזמין ומועדי
הוצאתן בכל המתייחס להסכם זה.
 .9.5בכל מקרה של סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה יפעל הספק להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על
ידו ,לנציגי המזמין או לספק אחר שיבוא במקומו.
 .9.6מבלי לפגוע באמור לעיל ,המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .9.6.1הספק ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את
ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.
.9.6.2המזמין היתרה בספק ו/או במי מטעמו ,כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם
לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.
.9.6.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק ,כולם או
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  11יום ממועד ביצועם.
 .9.6.1הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם
נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
.9.6.1הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
 .9.6.8כשיש בידי המזמין הוכחות ,להנחת דעתו ,כי הספק או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או
קיבל שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.
 .9.6.5נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי
ממנהליו.
 .9.6.6התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה ,או שהספק לא
גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמין ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
.9.6.9התברר כי הספק העביר למועצה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע
תפקידיו עפ"י הסכם זה.
 .9.6.16הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית ,תהא המזמין זכאית לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
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 .9.6.11הפר הספק הוראות מהוראות הסכם זה ,רשאית המועצה לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:
 .9.6.11.1לממש את הערבות שניתנה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .9.6.11.2לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהספק חייב בביצועם עפ"י
הסכם זה ולחייב הספק בהוצאות הכרוכות בכך.
 .9.6.11.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י חוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1956-
 .1/ערבות בנקאית
 .16.1טרם חתימה על הסכם זה ,וכתנאי לביצוע ההתקשרות ,ימסור הספק למועצה ערבות בנקאית אוטונומית
וצמודה למדד ,בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ,בסך ובתוקף כמפורט במסמכי
המכרז ,וזאת להבטחת מילוי כל התחייבות מהתחייבויות הספק עפ"י ההסכם.
 .16.2הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע ביום
חתימת הסכם זה.
 .16.3תוקף הערבות הינו למשך כל תקופת ההתקשרות ועד  86יום (מתאריך סיום) ההתקשרות ו/או סיום
תוקפו של ההסכם .הספק מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,ככל שיוארך תוקפו של הסכם
זה ,על חשבונו.
 .16.1לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  6.3לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת ,עד ליום ה 11 -שלפני מועד פקיעת תוקפה של הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת –
תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית ולגבות מלוא סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות
הספק עפ"י הסכם זה.

 .11העברת זכויות
אין הספק רשאי להעביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ואף לא חלק מהם אלא בהסכמת
המועצה שתינתן לספק בכתב ומראש.
 .12שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ומראש.
 .12ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה ,לא ייחשבו כויתור המועצה על זכויותיה ,אלא
אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.
 .14שונות
 .11.1גילה הספק סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים,
יפנה למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי המנהל יחייב את הספק.
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 .11.2לספק אין ולא תהיה זכות קיזוז ו/או עכבון מכל סיבה שהיא .הספק מוותר על זכות הקיזוז וזכות
העכבון.
 .11.3הסכמה מצד המועצה או המנהל לסטות מתנאי מסמכי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים
ול א ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה ,כאמור ,טעונה אישור בכתב ,חתום כדין ע"י
המועצה.
 .11.1כל התחייבות המוטלת על הספק לפי חוזה זה ,תהיה המועצה רשאית אך לא מחויבת לעשותה במקום
הספק ,בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות והנזקים בקשר לכך יחולו על הספק.
 .11.1ב נוסף ,מבלי לפגוע באמור לעיל ,מודגש כי את המועצה יחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידי
המועצה.
 .11.8מוסכם בין הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי המועצה
לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים ,והתחייבויות ,בכתב או בעל פה
שאינם נכללים במסמכי החוזה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתם .כל ויתור הסכמה או שינוי
מהוראות מסמכי החוזה לא יהא להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .11.5כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי החוזה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי
הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה  52שעות לאחר
שנשלחה מבית דואר בישראל.
 .11.6הספק יישא בהוצאות ביול מסמכי החוזה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים ממסמכי
החוזה.
 .14כתובות והודעות
 .11.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .11.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך  52שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל
סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המועצה

___________________
הספק

אישור יועמ"ש המועצה:
הסכם זה אושר לחתימת המועצה על ידי היועמ"ש המועצה.
לחתימת ההסכם קדם מכרז כדין.
ההסכם עומד בדרישות הדין.
_____________
תאריך
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נספח ג – 10ערבות ביצוע
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם (יחד ולחוד) לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 26,666עשרים שקלים חדשים)
(להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס' 21/2613
שביניכם לבין הנערב בעניין להספקת שרותי שכר ,מינהל כספי ומינהל וזכאות.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______ שהתפרסם ב 11 -ל_____
שנת ____ בשיעור ______ נקודות.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד
היסודי .אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום______לחודש ______ שנת ______ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת .על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.2

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק____________________בע"מ
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נספח ג – 20אישור קיום ביטוחים
במסמך זה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהו.
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו
והחברה העירונית לחינוך כפר שמריהו בע"מ-חל"צ
רחוב קרן היסוד 16
כפר שמריהו
( להלן לשם הקיצור" :המועצה" )
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של הספק ___________________
מספר ח.פ .צ  /ת.ז  .עוסק מורשה ____________(להלן "הספק")
בקשר להסכם מסגרת לשירותי ,תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה (להלן "ההסכם")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את
הביטוחים להלן:
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית המבטחת את אחריותו המקצועית של הספק על פי דין בגין מעשה או מחדל או
טעות או השמטה שלו בגבולות אחריות של  ₪ 1,666,666לתובע ולתקופת ביטוח של שנה.
בביטוח זה אין כל חריג או סייג בגין  :אי יושר של עובדים .חריגה מסמכות בתום לב .אחריות שילוחית .אובדן
מידע ומסמכים ומידע.
הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המועצה ונציגיה בגין אחריותם למעשה או מחדל של הספק ולצורך
כיסוי זה יראו את המועצה ונציגה כאחד מיחידי המבוטח.
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.
הפוליסה אינה מכסה תביעות הספק כנגד המועצה.
אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש ( למעט במקרה של תרמית או אי תשלום פרמיה ) תחול תקופת גילוי של שישה
חודשים.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי החל לכל הפחות מיום תחילת העבודות של הספק עבור המועצה.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך ₪ 86,666
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו .הביטוח מורחב
ל שפות את המועצה במידה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק .הגבול הטריטוריאלי על פי
פוליסה זו הנו בכל מקום בו מתבצעת עבודה על ידי המועסקים על ידי הספק .גבולות האחריות בפוליסה זו
הנם  ₪ 26,666,666לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי – לביטוח אחריותו של הספק

כלפי צד שלישי כלשהו ,לרבות

המועצה ,בגבולות אחריות של  ₪ 1,666,666לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח.
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי
ביטוח עבור עובדיו.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה  ,נבחרי המועצה וכל הבאים מכוחם או מטעמם בגין מעשה או מחדל של
הספק .
בפוליסה יש סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי
פוליסה זו.
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בהתייחס לפוליסות לעיל:
.1

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
המועצה ,גופים ומוסדות של המועצה וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה
לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  19לחוק הסכם הביטוח ,התשמ"א-
 .1961ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם .

.2

בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה המקומית כפר שמריהו לפחות  86יום מראש.

.3

השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הספק בלבד.

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה המקומית כפר שמריהו  ,החברה העירונית לחינוך כפר שמריהו
בע"מ-חל"צ  ,העובדים של המועצה ,התושבים בתחום המועצה והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי אדם
שביצע נזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

_______________
שם החותם

________________
תפקיד החותם

מתאריך

עד תאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח
פוליסה מס'

ביטוח אחריות
מקצועית
ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים

פרטי סוכן הביטוח:
שם ____________________; כתובת _______________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

חתימה וחותמת חברת
הביטוח

ביטוח אחריות
מקצועית
ביטוח אחריות כלפי
צד שלישי
ביטוח חבות מעבידים
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מסמך ד' – הצהרת המציע
 .1אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני
מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז
חתום על ידי ע"ג כל עמוד ,כהוכחה לכך שקראתי ,הבנתי והסכמתי לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי הנני ספק שרותים בתחום שרותי תחזוקה ושירות למערכות תקשוב וכי הנני מקצועי,
מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות
רצונה המוחלט של המועצה.
 .3אני מציע לבצע את העבודות על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה ועל
החוזה מחייבת אותי לכל דבר ועניין.
 .1אני מתחייב ,כי אם הצעתי תתקבל ,אחתום ,במועד שאדרש לעשות זאת ,על העתקים נוספים של החוזה,
בהיקף שיקבע על ידכם כולל כל הנספחים.
 .1הצעתי זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 126 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .8אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת
השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע השירותים.
 .5למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הגבוהה ביותר
ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם לנמק את
החלטתכם  .כן אני מצהיר ,כי ידוע לי ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה ונספחיו השונים
והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו ,לרבות עלות רכישת
מסמכי המכרז ,תחולנה עלי בלבד במלואן ,ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין
וסוג שהוא בגין כך.
 .6אני מצהיר ,כי ידוע לי שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה לפי הוראות הדין .אני מתחייב לשתף
פעולה עם המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .9ידוע לי ,כי ביצוע העבודה ,על פי מסמכי המכרז ,מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני
מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על
הוראות כל דין.
 .16אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך  5ימים מתאריך
הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .16.1לחתום על ההסכם מסמך ג ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 .16.2להמציא לכם ערבות בנקאית בסך ( ₪ 26,666עשרים אלף שקלים חדשים) ,צמודה למדד המחירים לצרכן
חתומה ומבוילת כדין ,להבטחת קיום תנאי ההסכם ,בנוסח נספח ג 10למסמכי המכרז ,ועל פי מסמכי
המכרז.
 .16.3להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג 20למסמכי המכרז.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
 .11אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  16לעיל כולן או מקצתן אאבד את
זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו
להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.
 .12כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .13מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעתי כולל את כל העבודות ,הציוד ,חומרי העזר ,כח אדם וכל יתר
הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה ,ואינו כולל מע"מ.
 .11ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי למועצה הוא סופי ,ולא תהינה לי כל טענה בדבר הפסד.
 .11ידוע לי כי הכמויות המפורטות בכתב הצעת המחיר להלן הינן לשם השוואה בלבד ואין בהם כדי להגביל או
לחייב את המועצה בהיקף ה שירותים אשר יוזמנו לפי מכרז זה ,וכי התמורה לספק הזוכה תהיה ע"פ ביצוע
השירותים בפועל.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע_______________________________:
מס' ת.ז/.מס' חברה ________________________:כתובת___________________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך לעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
__________________________

_______________________,עו"ד

תאריך

עמוד  18מתוך 86

חתימה וחותמת
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

נספח ד – 10פירוט ותק וניסיון
 .1הרייני להצהיר כי המציע ____________________ (להלן" :המציע") ,הינו בעל וותק של ________ שנים,
במתן שירותים כעסק פעיל בתחום הספקת שרותי תחזוקה ושרות למערכות תקשוב.

 .2הנני להצהיר כי לקוחותי ,במועד הגשת הצעתי למכרז זה ,הם כמפורט בטבלה שלהלן.
 .3להלן פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע ,בהתאם לתנאי הסף שבסעיף  3.3למסמך א' בחוברת זו:
שם הלקוח

מועד תחילת
ההתקשרות

פירוט השירותים הנכללים
בהתקשרות

שם מלא של איש
קשר אצל הלקוח
ותפקידו

טלפון
ו0או
טלפון נייד

ובאתי על החתום,
תאריך___________________________:

שם_______________________________________:
אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז _ ___________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
____________________
___________________
חתימה וחותמת
תאריך
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נספח ד -20פירוט אודות כח האדם ,התפקידים ,הידע ,ההסמכות ההכשרות והאמצעים
 .1כללי:
( )1על המציע לצרף נספח ,בנוסח המפורט להלן ,תוך מילוי הנתונים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף,
וקביעת ציון מרכיב האיכות באמות המידה לדירוג ההצעות.
( )2יש למלא את הנספח באופן ברור וקריא – מומלץ לייצר את הנספח בקובץ וורד ,בפורמט המובא להלן,
לרבות חתימה על כל דף ,ולהגישו מודפס ולא בכתב יד (למעט חתימות).
( )3לפי רשימה זו תבחן המועצה ,מעבר לעמידת המציע בתנאי הסף גם את:
 )1מספר העובדים המקצועיים העומדים לרשות המציע
 )2הוותק והניסיון בסוג השרות הנדרש במכרז של טכנאי השטח המיועד לספק שרות למועצה
 )3הוותק והניסיון בסוג השרות הנדרש במכרז של צוות התמיכה ) )Help Deskהמיועד לספק שרות
למועצה
 )1הוותק והניסיון בסוג השרות הנדרש במכרז של טכנאי המעבדה המיועדים לספק שרות למועצה
 .2הנני להצהיר כי במועד הגשת הצעתי למכרז זה ,צוות העובדים העומד לרשותי ואותו אני מייעד לעבודה
במועצה במידה והיא תתקשר עימי לפי מכרז זה הם כמפורט בטבלה שלהלן.
 .3להלן פירוט בדבר ניסיון קודם של המציע ,בהתאם לתנאי הסף שבסעיף  3.1למסמך א' בחוברת זו:
טבלה להוכחת היקף עובדי המציע ועמידתם בתנאי הסף ולקביעת מדד איכות ההצעה

#

שם העובד

תפקיד אצל המציע

השכלה 0הסמכה
מקצועית

שנת הסמכה0
קבלת תעודת
בתחום
השכלה
שנרכש

ניסיון במקצוע-
שנות ניסיון
בעבודה בפועל
בתחום

(יש לציין שנת התחלה
מדויקת וסה"כ שנים)

.1
.2
.3
.1
.1
.8
.5
.6
.9
.16
.11
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חתימה וחותמת המציע

מיועד

לספק שרות

למועצה


#

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
ניסיון במקצוע-
שנת הסמכה0
שנות ניסיון
קבלת תעודת
השכלה 0הסמכה
בעבודה בפועל
בתחום
תפקיד אצל המציע
שם העובד
מקצועית
בתחום
השכלה
(יש לציין שנת התחלה
שנרכש
מדויקת וסה"כ שנים)

.12
.13
.11
.11
.18
.15
.16
.19
.26
.21
.22
.23
.21
.21
.28
.25
.26
.29
.36
.31
למען הסר ספק ,למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע הוכחה כי כל הנקובים ברשימה שהגיש אכן מועסקים
על ידו לרבות באמצעות טופסי דיווח לביטוח לאומי.
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מיועד

לספק שרות

למועצה


המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח ד -20אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
שנערך ביום _____ חודש ______ שנת 2613

אני הח"מ רואה חשבון מבקר של המציע _____________________ מאשר בזאת כי למציע מחזור כספי שנתי של
______________  )₪ _________________________________( ₪לכל הפחות,
במצטבר לשנים .2/12 ,2/11 ,2/1/

בכבוד רב,
_______________
רו"ח

___________________
שם מלא
____________________________
כתובת
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_______________________
טלפון

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח ד -40נוסח ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  16,666ש"ח (עשרת
אלפים שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן " -הפרשי
הצמדה") להבטחת התחייבויות המבקש בקשר להשתתפותו במכרז מס'  21/2613להספקת שרותי שכר ,מינהל כספי ומינהל
וזכאות ,ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום
תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש
באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי
הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן " -המדד החדש") ,כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש נובמבר  2613שפורסם ביום  11לדצמבר  2613היינו ___________נקודות (להלן " -המדד
היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/3/2611ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31/3/2611לא תענה.
לאחר יום  31/3/2611ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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נספח ד - 40תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________ בחברת___________,
המציע/ה במכרז__________ (להלן" :המציע0ה") מצהיר בזאת כי המציע/ה ו/או בעל זיקה למציע/ה
(כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  )1958לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1965 -ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא
כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ואם הורשעו ביותר מ  2-עבירות הרי כי במועד ההצעה
חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.
 .2זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
המצהיר
---------------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

____________________
___________________
חתימה+חותמת
תאריך
-------------------------------------------------------------------------------------------אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________ ,ת"ז
___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המציעה ב___________ (להלן:
"המציעה") בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
___________________
תאריך
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_____________________
חתימה+חותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

נספח ד –10תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ______________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם ______________
מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל
העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  1לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו , 1961-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1965-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .1המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .8ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1989-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר +חתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
____________* ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת
נושא ת.ז
________________
__________________ בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו
ואמיתותו.
___________________
תאריך
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____________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

נספח ב -40תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים
תצהיר זה יתקבל רק במחיקת המיותר בסעיף 9
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן  ,מצהיר
ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה ומתחייב בשם _______________________________ (להלן "המציע") המגיש
הצעתו למכרז מס'  21/2613לשירותי שכר ,מינהל כספי ומינהל וזכאות שפרסמה המועצה המקומית כפר
שמריהו (להלן "המועצה").
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע.
 .3שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן
השירותים כאמור לעיל ,בין במישרין ,בין בעקיפין.
 .1להודיע למועצה ,לאלתר ,על כל עניין ו/או דבר אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש
לניגוד עניינים ,ולפעול על פי הוראותיה של המועצה.
 .1התחייבותי זו תהא תקפה כל עוד מתנהל המכרז ,ובמידה שאזכה עד תום ההתקשרות לפי מכרז זה.
 .8התחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עובדי המציע; ביחס לכל העובדים מטעם המציע; וביחס לכל
תאגיד/שותפות אשר המציע ,לרבות עורכי הדין מטעמו ,שותפים ,בעלי שליטה או בעלי עניין בו; ביחס לכל
מי שהוא שותף ,בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד/בשותפות המציע ,בעל עניין ושליטה כהגדרתם בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1989 -
 .5התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר מכל סוג שהוא בין המועצה המציע ,ו/או בכדי לחייב את המועצה
לכל דבר ועניין.
 .6הנני מצהיר בזאת כי המועצה המקומית כפר שמריהו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  69ב' (א) לפקודת המועצות (מועצות אזוריות) הקובע כדלקמן:
"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 מועצה ;
לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
ב .כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה' ,חבר מועצה'  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו".
ג .סעיף  19לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לא בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו או שותפו ,כל
חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה ,פרט לענין שיש לעובד
בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות
מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים".
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© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12
 .9בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי( :שים לב! מחק את המיותר)
א .בין חברי המועצה יש  /אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף לא סוכן או שותף.
ב .יש  /אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
ג .יש /אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
ד .ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי למכרז אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
ה .הנני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על פי בקשה להצעת הצעות ו/או על פי מכרז
ו/או במתן השירותים המוצעים על ידי המציע למועצה בבקשה זו משום ניגוד עניינים עסקי של
המציע ו/או אישי שלי ו/או של מי ממנהלי המציע ו/או מי מעובדיו.

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 )1שם מלא ______________ :ת.ז _____________ .חתימה____________:
 )2שם מלא ______________ :ת.ז _____________ .חתימה____________:
תאריך ____________ :

אישור עורך דין
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
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_________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

נספח ד - 80תצהיר בדבר העדר רישום פלילי
מסמך זה יהיה תקף רק במחיקת הסעיפים המיותרים
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:

.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז________________________ ( להלן" :המכרז").

 .2המציע לא הורשע ו/או נחקר:
 .2.1בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1912-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1951-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1956-סעיפים  296עד  363 ,295עד
 393ו 111-עד  136לחוק העונשין ,התשל"ז ,1955-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם
הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1961-
או (מחק את המיותר)
הבאות:
העבירות
לביצוע
בחשד
בעבר
הורשעתי
ו/או
נחקר
 .2.2המציע
____________________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות
לעיל).

.3

הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1961-

.1

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

____________________
חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

_____________________
תאריך
עמוד  88מתוך 86

_________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

נספח ד -90אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד

אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של התאגיד ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

שם

ת .ז.

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 
בתאגיד:
שם התאגיד
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת התאגיד
מחייבת את התאגיד.

תאריך
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עו"ד  /רו"ח

© כל הזכויות שמורות למועצה המקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז להספקת שרותי תחזוקה ושירות למערכות התקשוב של המועצה
מכרז פומבי מספר 2102/12

מסמך ה' – כתב הצעת המחיר
 .1המחירים בהצעה יהיו נקובים ב –  ₪בלבד.
 .2למחיר הנקוב יתווסף מע"מ כחוק.
 .3על המציע להציע מחיר שנתי כולל להספקת מלוא השרותים נשוא המכרז לכלל המערכות בשימוש המועצה.
 .1המחיר עבור קריאת שרות לסנכרון בין מכשיר לבין מערכות המידע של המועצה יהיה  ₪ 166לשעה ולא יותר
משתי ( )2שעות עבודה לקריאה.
 .1המחירים בהצעה יהיו תקפים לשנה ממועד התחלת הספקת השרות.
 .8בכל תחילת שנת התקשרות לפי מכרז זה תבחן מצבת הציוד במועצה.
 .5בכל עת שימצא בבחינת מצבת הציוד כי חל בה שינוי יעודכן המחיר שישולם לקבלן ,הפחתה או תוספת ,לפי
המפתח הבא ,ובלבד ששיעור השינוי הוא  1%ומעלה:
סוג ציוד

#

שיעור שינוי
(הפחתה או תוספת) %
1
1

 1שרת
 2תחנת עבודה נייחת או ניידת
 3פריט ציוד היקפי מסוג מדפסת יעודית או מכשיר משולב בחיבור
6.1
רשת או בחיבור מקומי וכן סורק רשת או סורק מקומי
 1ציוד תקשורת מסוג מתג תקשורת מקומית ( 18מבואות ומעלה) ,נתב
6.1
רשת ,אמצעי חומרה יעודי לאבטחת מידע יעודי )(Fire Wall
 1שינוי במצבת כל ציוד מסוג אחר שלא פורט לעיל לא תביא לשינוי במחיר שישולם לקבלן.
 .6בכל תחילת שנת התקשרות לפי מכרז זה יבחן שיעור מדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם.
 .9בכל עת שימצא כי שיעור מדד המחירים לצרכן במועד הבדיקה גבוהה ב –  ,1%יעודכן המחיר שתשלם
המועצה לקבלן בשיעור של  51%משיעור עליית המדד.

 .16למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל שעליית המדד תהא נמוכה מ –  1%לא יחול שינוי במחיר ,וככל שיעודכן
המחיר עקב עלייה בשיעור של  1%יהיה המחיר העדכני תקף לכל שנת ההתקשרות.
 .11בכל מקרה שימצא בתחילת שנת התקשרות שינוי בשיעור  1%ומעלה הן במחיר השנתי בגין שינוי במצבת
הציוד ,כאמור לעיל ,והן בגין שינוי בשיעור מדד המחירים לצרכן ,תחושב התמורה לקבלן באופן הבא:
 .11.1בשלב ראשון ,תחושב תוספת המחיר בגין שינוי במצבת הציוד לפי המחיר הידוע טרם העדכון במדד.
 .11.2בשלב שני ,יחושב שיעור התוספת בגין השינוי במדד על המחיר העדכני בהתאם לחישוב שנעשה בשלב
הראשון.
 .12פרוט הצעת המחיר:
הננו להציע את ההספקה של כל השרותים כנדרש במכרז זה כדלקמן:
א .ביטוח שרות לכלל אתרי המועצה תמורת סך של ________________  ₪לשנה,
(במילים )₪ _____________________________________:לשנה ועוד מע"מ כחוק.
ב .טכנאי בית הספר במשרה מלאה תמורת סך של ________________  ₪לשנה,
(במילים )₪ _____________________________________:לשנה ועוד מע"מ כחוק.
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