עיריית הוד השרון
מכרז פומבי מס' 205/19

תוכן עניינים ורשימת המסמכים

מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו

מסמך א'

 -תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

עמ'
1

מסמך ב'

 -הצעת הקבלן

9

מסמך ג'

 -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז/ביצוע עבודות

13

מסמך ד'

 -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח

14

מסמך ה'

 -חוזה

20

מסמך ו'

 -נוסח ערבות בנקאית להבטחת טיב /בדק

25

מסמך ז'

-

מבוטל

מסמך ח'

 -תכולת עבודה SOW

מצורף

מסמך ט'

 -מפרט טכני

מצורף

מסמך י'

 -אופני מדידה וכתב כמויות ומחירים

מצורף

מסמכים המצורפים למכרז ושאינם כלולים בחוברת זו
מפרט כללי בהוצאות הועדה הבין משרדית (משרד הביטחון ,מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון) על פרקיו השונים ,בהוצאה
אחרונה*
*לא מצורף
ניתן לרכוש בהוצאה לאור של משרד הביטחון
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז  /החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

מסמך א'

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

מסמך א'

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
מסמך זה ,כמו גם כל יתר מסמכי המכרז ,כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועדים
לשני המינים במידה שווה.
 .1מהות המכרז
עיריית הוד השרון (להלן " -העירייה") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות תשתית
תקשורת ,מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון (להלן " -העבודות"),
הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2מסמכי המכרז
 .2.1המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו:
 .2.1.1תנאי המכרז והוראות כלליות

 -מסמך א'.

.2.1.2הצעת הקבלן

 -מסמך ב'.

.2.1.3נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז/לביצוע העבודות

 -מסמך ג'.

.2.1.4הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח

 -מסמך ד'.

.2.1.5חוזה

 -מסמך ה'.

.2.1.2נוסח ערבות בנקאית להבטחת טיב העבודות

 -מסמך ו'.

.2.1.2מבוטל

 -מסמך ז'.

.2.1.2תכולת עבודה SOW

 -מסמך ח'.

.2.1.9מפרט טכני

 -מסמך ט'.

 .2.1.10אופני מדידה ,תשלום ,כתב כמויות ומחירים

 -מסמך י'.

כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז".
 .2.2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של  ₪ 2,500בימים א' עד ה'
(כולל) ,בין השעות  15:30 - 02:00במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים ברחוב יהושע בן גמלא
 22בהוד השרון .עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.
 .3עדיפות בין מסמכים
 .3.1בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו-משמעות בין מסמכי החוזה בינם לבין
עצמם ,יקבעו המסמכים לפי סדר העדיפות הבא:
.3.1.1עדיפות לצרכי תשלום -
במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים,
ייחשב לצורכי תשלום ,סדר העדיפויות כדלהלן :כתב הכמויות ,תוכניות ,מפרט

טכני ,המפרט הכללי ,מסמך שינויים בתנאי החוזה ,תנאי החוזה לביצוע העבודות,
תקנים ישראליים והוראות המפקח ביומן העבודה; כל אחד עדיף על הבא אחריו.
.3.1.2עדיפות לצרכי ביצוע -
במקרה של סתירה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים,
לצורכי ביצוע העבודות ,יחליט המפקח על הפרטים וההוראות המחייבות לצורך
הביצוע והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל.
 .4הגדרת העבודות נשוא המכרז  -כללי
 .4.1העבודות כוללות ,בין היתר ,את ביצוע הפעולות הבאות:
 .4.1.1הגשת תכנון משלים ומפורט לקבלת אישור המזמין/מפקח לכל דגמי המערכות,
הציוד ,התשתיות וכו'.
.4.1.2הובלה ואספקה של כל הציוד והאמצעים לאתר.
 .4.1.3פירוק מערכות קיימות ,כבילה ,תעלות/צנרת וכו' בהתאם להגדרת המזמין.
.4.1.4התקנה והפעלה בשלמות של כל מרכיבי הפרויקט בהתאם להזמנות העבודה.
.4.1.5וידוא אינטגרציה מלאה עם מערכות וציוד קיים באתר ובמוקדים העירוניים.
 .4.1.2הפעלה והרצה של המערכות המותקנות ע"י הקבלן לרבות ביצוע בדיקות
אינטגרציה.
.4.1.2מסירת תיעוד טכני וביצוע הדרכות.
 .4.1.2שירותי אחזקה ,ליווי והטמעה של הפרויקט בתקופת האחריות ולאחריה.
 .4.1.9כל פעולה נוספת שתידרש ע"י המזמין לצורך התקנת ו/או החלפת ו/או תחזוקת
תשתיות התקשורת ,המיחשוב והטלפוניה בעירייה.
 .4.1.10משך תקופת ההתקשרות היא ל  12 -חודשים עם אופציה לעירייה להאריך את
ההסכם בשתי תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת מהן.
 הכל כמפורט במסמכי המכרז. .5כשירויות המציע  -תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בכל התנאים הבאים במצטבר:
 .5.1המציע הינו בעל מחזור כספי של ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,בכל שנה ב3-
השנים האחרונות ( ,)2018 ,2017 ,2016מביצוע עבודות תשתית תקשורת ו/או תשתית
מחשוב ו/או תשתית טלפוניה בלבד.
 .5.2המציע ביצע לפחות  2עבודות תשתית תקשורת ו/או תשתית מחשוב ו/או תשתית
טלפוניה ,בכל אחת מהשנתיים האחרונות ( ,)2018 ,2017בהיקף כספי של לפחות
( ₪ 150,000לא כולל מע"מ) ,לכל אחת מהעבודות ,בכל אחת מהשנים.
 .6תנאים נוספים ,אישורים והמלצות
 .2.1להוכחת התנאי המופיע בסעיף  5.1לעיל ,יצרף המציע אישור חתום ע"י רו"ח ,המפרט את
המחזור הכספי שלו ב 3-השנים האחרונות ( )2012 ,2012 ,2012מביצוע עבודות תשתית
תקשורת ו/או תשתית מחשוב ו/או תשתית טלפוניה בלבד.

 .2.2להוכחת התנאי המופיע בסעיף  5.2לעיל ,יגיש המציע רשימת עבודות ,חתומה ע"י המנהל
או הגזבר ,או מנהל הכספים של המציע ,ובה יפורט להלן:
.2.2.1שם מזמין העבודה.
 .2.2.2מועד ביצוע העבודה (מועד התחלה ומועד סיום).
.2.2.3תיאור העבודה.
.2.2.4ההיקף הכספי של העבודה.
 .2.2.5פרטי האחראי מטעם מזמין העבודה ,כולל מס' טלפון ישיר וכתובת דוא"ל.
 .2.3המציע מעסיק לפחות טכנאי או הנדסאי או מהנדס מחשבים או רשתות תקשורת או
אלקטרוניקה מוסמך ,בעל  5שנות ניסיון לפחות.
להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור חתום ע"י מנהל המציע ומאומת ע"י עו"ד מטעמו,
על היותו מעסיק עובד העומד בכל התנאים המפורטים לעיל וכן יצרף המציע תעודות
רלוונטיות (טכנאי/הנדסאי/מהנדס) וכן יצרף קורות חיים מלאים ומפורטים של אותו
העובד.
 .2.4על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה.
 .2.5על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק ,וכן
אישור לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו.1976-
 .2.2מציע שהוא חברה בע"מ ,יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות
וכן אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה בצירוף דוגמאות
חתימתם.
העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד מהם.
 .7ערבות להשתתפות/ביצוע במכרז
 .2.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ,אוטונומית ובלתי מותנית כדין לפי הנוסח

המצורף לתנאי מכרז זה כמסמך ג' ,על סך של  .₪ 40,000יודגש ,כי שם "מבקש"
הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז זה.
 .2.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .30.2.2020במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה,
מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד  90יום נוספים.
.2.3

.2.4
.2.5
.2.2
.2.2

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד-צדדית של
העירייה .מודגש ,כי יכול שהערבות תוגש לחילוט גם באמצעות הפקסימיליה ,הכל
כמפורט בטופס כתב הערבות.
הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י
העירייה כזוכה.
העירייה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.
מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות ,בדרך של הגשת מספר ערבויות ,גם
אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה ,יהיה בגובה הערבות הנדרשת.
מובהר ,כי הערבות של הזוכים בהליך תשמש גם כערבות לקיום התחייבויותיהם לפי תנאי
המכרז וחוזה ההתקשרות  -מסמך ה'  -המצורף לו ותעמוד בתוקפו למשך כל תקופות
ההתקשרות ,לרבות ההארכות ,ככל שתהיינה .על הזוכים החובה להאריך את תוקף

הערבות מעת לעת ולפי דרישת העירייה עד לחודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות
האחרונה לפי תנאי מכרז זה.
הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  -לא תידון כלל.
 .8הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
 .2.1על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ,להכיר היטב את דרכי הגישה לאתר,
את תנאיו של האתר ,את סביבתו וכן את תנאי העבודה.
 .2.2על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה.
 .9הצהרות המציע
 .9.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות
המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז -
הכל כמפורט במסמכי החוזה .המציע יחתום על כל מסמכי המכרז.
 .9.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ,כי המציע סייר
בשטח האתר ,בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי שטח האתר
לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.
 .9.3כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים
באתר  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 .9.4בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה ללא כל
תמורה.
 .10שינויים הסתייגויות ותיקונים
 .10.1אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה.
 .10.2הצעה שאינה תואמת לתנאי המכרז ,או שיש בה הסתייגות ,רשאית ועדת המכרזים
לפסלה בשל כך בלבד .כן ,במקרה של שינוי או תוספת לתנאי המכרז רשאית העירייה
לפסול את ההצעה או להתעלם מן השינוי או התוספת ,או לפנות לקבלת הבהרות
והשלמות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .החליטה העירייה להתעלם מן
השינוי/ההסתייגות ,תחייב ההצעה את המציע כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.
 .10.3בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה/לבצעה ללא כל
תמורה.
 .10.4העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי
המכרז.
 .10.5אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית ,תתוקן ההצעה ע"י העירייה.
נתגלתה אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין
בהצעה ,תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה ,ויראו את המציע כאילו
הסכים שכל טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

 .11הבהרת מסמכי החוזה
 .11.1ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ,אי התאמות ,או שיהיה לו ספק כלשהו
בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,יהיה רשאי לפנות לעירייה ,באמצעות עו"ד חזי
קינן ,מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל:

 ,Michraz@hod-hasharon.muni.ilולהעביר עד

ליום  18.4.2019בשעה ,13:00 :שאלות הבהרה בכתב במסמך  MS-Wordפתוח בלבד,
עם אישור מסירה ,ובמבנה שלהלן:
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק
וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר
טלפון .יש לוודא טלפונית קבלת השאלות במספר .09-2259542
.11.2

.11.3
.11.4
.11.5

יודגש ,כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים
לעיל בלבד ובפורמט ובמבנה המוכתבים לעיל בלבד .כן יודגש ,כי העירייה איננה מתחייבת
לענות על כל השאלות שיוגשו.
ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז.
כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק
תשובות בכתב  -תחייבנה את העירייה.
העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי
מסמכי המכרז בדואר רשום ,בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי
מסמכי המכרז ,והמציע יחתום עליהם וייצרף אותם להצעתו

 .12מסמכי החוזה  -רכוש העירייה
 .12.1מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים בהשאלה
למטרת הגשת הצעות לעירייה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי
החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם לעירייה לא
יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות  -כאמור בסעיף  15להלן ,וזאת בין שהגיש
הצעה לעירייה ובין אם לאו.
 .12.2מובהר בזאת ,כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז
מהעירייה.
 .13החלטות העירייה
 .13.1העירייה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז,
אשר יוגש לוועדת המכרזים.

 .13.2אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 .13.3העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את כל העבודה נשוא המכרז/החוזה או חלק הימנה -
הכל לפי ראות עיניה.
 .13.4הופחת היקף העבודה כאמור לעיל לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן לפרטיהם בגלל
השינוי.
 .13.5העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב
מעולה ,ובמועדים המפורטים במכרז ,וכן תהא רשאית להתחשב בניסיון קודם שיש לה
עמו.
 .13.2העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי .אם תחליט העירייה כאמור לבטל את המכרז
ו/או לא לחתום על החוזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא.
 .13.2לוועדת המכרזים שמורה הזכות ,על פי שיקול דעתה ,לחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו/או
מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו ,ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור
לוועדה את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה.
 .13.2ועדת המכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף
להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת
ההצעה ושלא נרשם במפורש בתנאי המכרז ,כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.
 .13.9העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שתוגש לה ,או הצעה כל שהיא
מבין אלה שיוגשו לה.
 .13.10לעירייה שיקול הדעת לבחור עד  2זוכים במכרז זה ,כאשר המציע שהצעתו הכשירה
הטובה ביותר יוכרז כזוכה במכרז והעירייה תפנה למציע שהצעתו הכשירה השנייה
הטובה ביותר במכרז בבקשה להשוות הצעתו להצעה הטובה ביותר .במידה וישווה יוכרז
כזוכה נוסף במכרז ובמידה ויסרב ,תפנה העירייה למציע שהצעתו הכשירה השלישית
הטובה ביותר במכרז בבקשה להשוות הצעתו כאמור וכן הלאה.
 .14חובת הזוכה במכרז
 .14.1זכה המציע במכרז (להלן " -הזוכה") ,הרי שבתוך שבעה ( )2ימי עסקים ממועד קבלתו את
הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה ,את המסמכים הבאים:
 .14.1.1אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח.
 .14.2לא ימלא הזוכה אחר התנאים המפורטים לעיל ,כולם או חלקם ,תהא העירייה רשאית
לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע ,כאמור בסעיף 2
לעיל.
 .14.3סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על
עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז .בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל ,לא יהא
כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות
שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 .15הגשת הצעות ,מועדים
 .15.1על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה ,המצורפת למסמכי המכרז .ההצעה תכלול את כל
מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.
 .15.2הצעת המציע תוכנס במסירה אישית בלבד ובנוכחות נציג/ת העירייה בלבד ,לתיבת
המכרזים ,שנמצאת במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים ברחוב יהושע בן גמלא ( 28קומה )2
בהוד השרון ,וזאת לא יאוחר מיום  7.5.2019בשעה  ,13:00במעטפה סגורה בציון
מספר המכרז על גבי המעטפה.
 .15.3מפגש קבלנים יערך ביום  11.4.2019בשעה  11:30בחדר ישיבות "הבאר" ,שבמתחם
העירייה ,ברחוב יהושע בן גמלא  22בהוד השרון .ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה
אך מומלצת.

אמיר כוכבי,
ראש עיריית הוד השרון

.

מסמך ב'

הצעת הקבלן
לכבוד
עיריית הוד השרון
שלום רב,
הנדון :מכרז מס'  205/19לביצוע עבודות תשתית תקשורת ,מיחשוב וטלפוניה
במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון
.1

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז ,לרבות התנאים הכלליים ,המפרט הטכני ,תכולת
העבודה וכתב הכמויות ,וכן את כל יתר נספחיו ולראיה הנני מצרף חתימתי על כל מסמכי
המכרז.

.2

אני הח"מ ביקרתי באתר העבודה.

.3

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל ,וכי כל הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.4

אני מצהיר בזאת כי:
.4.1

הנני בעל הידע ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/החוזה.

.4.2

ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים וכח האדם הדרושים על
מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה,
ובמועדים המפורטים במסמך ה' – החוזה.

.4.3

הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז/החוזה.

.4.4

המחירים הכלולים בהצעתי ,כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם כוללים
את כל ההוצאות  -בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא
המכרז/החוזה  -על פי תנאי המכרז/החוזה לרבות רווח הקבלן ,תשלום למימון פעולת
משטרת ישראל וחברת חשמל.

.5

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז
ולמסמכי החוזה ,לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי ,ולשביעות רצונה
המלאה של העירייה ,וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.

.2

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן ,וזאת תוך שבעה ()2
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 .2.1להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח.

.2

אני מצהיר בזאת ,כי ידוע לי ,שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  2לעיל כולן או
מקצתן ,אאבד את זכותי לקבל העבודה ,זכייתי במכרז תבוטל ,והעירייה תהא רשאית לחלט
את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו .כן ידוע לי ,שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע
בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם
הגשת הצעתי למכרז.

.2

הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני ,בהתאם לצווי התחלת העבודה
שיינתנו לי מעת לעת ע"י העירייה.

.9

הנני מתחייב למסור לעירייה ערבות בנקאית לתקופת בדק לפי דרישת העיריה וכמפורט בתנאי
החוזה ,וזאת עם סיום העבודות.

 .10ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר
או כי התקציב בוטל ,כולו או חלקו ,או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת
העירייה מן התקציב המאושר לביצוע העבודה ,תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני
שתחליט למסור את העבודה למציע .החליטה העירייה כאמור ,יהיה המציע הזול ביותר
שהצעתו אינה פסולה ,זכאי להחזר הוצאות השווה ל 3%-מערך הערבות הבנקאית שהוגשה.
מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד מן המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.
 .11הנני מצהיר כי ידוע לי שהעירייה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה,
והיא רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר .במידה
ויוזמן ביצוען של חלק מן העבודות נשוא מכרז זה כאמור ,אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד
העיריה בגין כך.
 .12הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות
למכרז.
במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של  90יום  -תהיה הצעתי והצהרתי
זו בתוקף למשך  90ימים נוספים בהתאם.
 .13הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה תמורת ההנחה כנקוב במסמך י'  -אופני מדידה,
תשלום ,כתב כמויות ומחירים  -המצ"ב למסמכי המכרז.
 .14ידוע לי ,כי לעירייה שיקול הדעת לבחור עד  2זוכים במכרז זה ,כאשר המציע שהצעתו
הכשירה הטובה ביותר יוכרז כזוכה במכרז והעירייה תפנה למציע שהצעתו הכשירה השנייה
הטובה ביותר במכרז בבקשה להשוות הצעתו להצעה הטובה ביותר .במידה וישווה יוכרז
כזוכה נוסף במכרז ובמידה ויסרב ,תפנה העירייה למציע שהצעתו הכשירה השלישית הטובה
ביותר במכרז בבקשה להשוות הצעתו כאמור וכן הלאה.
בכבוד רב,
_____________________
חתימה
שם המציע (נא לציין שם מלא)______________________________:
מספר ע.מ/.ח.פ________________________________________:.
כתובת______________________________________________:
טלפון ____________________:פקסימיליה________________:
תאריך___________________:

מסמך ג'
נוסח ערבות בנקאית
להשתתפות במכרז/ביצוע
עבודות
תאריך__________ :
לכבוד
עיריית הוד השרון
שלום רב,
הנדון :כתב ערבות מס' ....................................
.1

על פי בקשת ______________________________ (להלן  -המבקש) בקשר למכרז
מס'  ,205/19לביצוע עבודות תשתית תקשורת ,מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך
ברחבי העיר הוד-השרון ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל-
( ₪ 40,000במילים :ארבעים אלף שקלים חדשים) בלבד.

.2

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,חתומה ע"י עיריית הוד השרון ,וזאת ללא כל תנאי
ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

.3

לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות
הפקסימיליה).

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  30.2.2020וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על
ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק________________
סניף________________

מסמך ד'
הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ולהבטחת אחריותו
מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע העבודה ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו -
המוקדם משניהם ,ועד מסירת העבודה לעירייה תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות
שהוצאו על חשבונו , ,בגבולות אחריות על פי שיקול דעתו ובלבד ולא יפחתו מהביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
ומסומן כנספח א' להלן" :אישור עריכת ביטוח ".

.2

עם קבלת הזמנת עבודה מתחייב הקבלן להמציא לעירייה ,את "אישור עריכת ביטוח
(נספח א') כשהוא חתום על ידי המבטח המורשה לפעות בישראל  ,הקבלן ישוב וימציא
אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ,וזאת ללא
צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוח " כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי
לביצוע העבודות והעירייה תהיה זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או
להפסיקן בכל שלב שהוא ,היה והאישור כאמור לא הומצא לה במועד.

.4

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד ,כאמור בסעיף  2לעיל ,לא
תפגע בהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי
עמידה בתנאי ההסכם.

.5

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי כל פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי
הביטוח במלואם ובמועדם ,לשתף פעולה עם העירייה לשם שמירה ומימוש כל זכויותיה
של העירייה עפ"י הפוליסות ,ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ,ויהיו בתוקף
במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועד לקבלתה הסופית ע"י העירייה.

.2

הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי החברה ,באם קיימים
כאלה ,נועדו לצרכיה של העירייה בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד
שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.
הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא ,לרבות חברות ביטוח ו/או
קבלני משנה לקיים שמירה באתרי עבודה ,עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו
הבלעדית.
קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן תתואם מראש עם נציג מוסמך של העירייה.

.2

הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י העירייה ו/או ע"י המבטח .כן
מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל /או לגרום
נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

.2

למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור הביטוח נספח
א' הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות
ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר ,כי הוא יהיה מנוע מלהעלות

כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות
המזעריים כאמור.
.9

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

.10

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן
ו/או הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו
להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות .הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות
פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות
והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

.11

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה קבלן אחראי
לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי
ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

.12

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,ייכלל גם ויתור על זכות
התחלוף כלפי העירייה  ,חברות בנות ,עובדים ומנהלים של הנ"ל .הויתור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.

.13

הקבלן פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא
על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי עירייה ו/או המשמש לצורך מתן השירות ,ולא תהיה לו כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור;
הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

.14

הקבלן מתחייב ,כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו ,לא יכלול הודעה
כלשהי על פיה הוא מוותר (בשמו ,בשם העירייה ,או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה
לביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר
אותם מאחריותם על פי דין או הסכם .האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני
הובלה קבלני הרמה (הנפה) ,או נותני שרותים דומים ,יצרנים או ספקים של ציוד
וחומרים.
הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות הקבלן
והעירייה על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,והוא ישפה את החברה בגין הפרת
דרישה זו.

.15

ההוראות דלעיל אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה ,או כדי
להטיל על העירייה חבות כל שהיא.
לפיכך ,מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי העירייה כדי ליצור
עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך
כדי לפטור את גורם הנזק (למעט העירייה) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

מצ"ב :נספח א'

 -טופס "אישור עריכת ביטוח  -עבודות קבלניות".

נספח א' למסמך ד'
אישור עריכת ביטוח  -עבודות קבלניות
תאריך________ :
לכבוד
עיריית הוד השרון
מרחוב יהושע בן גמלא  ,28הוד השרון
(להלן" :העירייה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ____________________ (להלן" :הקבלן") לביצוע
עבודות תשתית תקשורת ,מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר
הוד השרון (להלן" :העבודות")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
 .1אנו ערכנו לקבלן פוליסות ו/או כללנו את העבודות בפוליסות קיימות של הקבלן ,כמפורט
להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית
כלפי הציבור ("ביטוח
צד שלישי")
פוליסה מספר ________
גבולות אחריות:
תנאים מיוחדים:

לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין מי
מטעמו לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם לצד שלישי
כלשהו לרבות לעירייה ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות.
סך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח.
.1
.2
.3
.4

הביטוח מורחב לשפות את עירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או
מחדל של הקבלן ואחריותו בגין מי מטעמו בביצוע העבודות.
רכוש עירייה יחשב לרכוש צד ג'.
כיסוי פריקה וטעינה מכלי רכב.
הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.

ב .ביטוח חבות מעבידים
פוליסה מספר ________

לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים בגין נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים המועסקים על
ידו בביצוע העבודות.

גבולות אחריות:

סך  ₪ 6,000,000לתובע ו ₪ 20,000,000 -למקרה ולתקופת ביטוח.

תנאים מיוחדים:

הביטוח מורחב לכלול את עירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות.

 .2תקופת הביטוח היא החל מ ______________ -ועד______________(כולל).
 .3ה"עירייה" לצורך אישור זה – עיריית הוד השרון ו/או חברות בת ועובדים ומנהלים של הנ"ל.
 .4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי עירייה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
ב .סעיף אחריות צולבת.
ג .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה,
אלא לאחר שנמסור לקבלן ולעירייה הודעה בכתב ,במכתב רשום 20 ,יום לפני מועד
הביטול ו/או השינוי המבוקש.

ד.

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות
במועד התחלת הביטוח (למעט ביטוח אחריות מקצועית) ,חריג רשלנות רבתי מבוטל
אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין.

 .5כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי עירייה וכלפי מבטחיה ,ולגבי עירייה על פי הפוליסות הנ"ל
הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי עירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף
 59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1921ולמען הסר קבלן אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל
כלפי עירייה ומבטחיה.
 .2הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לאמור
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.

_____________ ___________________
שמות החותמים
תאריך

סוכן הביטוח __________________:טלפון ________________
דוא"ל________________

________________
חתימת חברת הביטוח

מסמך ה'

נוסח החוזה

מסמך ה'
חוזה מספר 205 / 19
(סעיף תקציבי מס' ______:

______

______)

שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ____________שנת 2019
בין:

עיריית הוד השרון
מרחוב יהושע בן גמלא ,28
הוד השרון
(להלן " -העירייה")

לבין:

_____________________________
מס' ע.מ/.ח.פ__________________.
כתובת ________________________
דוא"ל_______________________ :
טלפון_______________________ :

מצד אחד

(להלן " -הקבלן")
מצד שני
הואיל

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  205/19לביצוע עבודות תשתית תקשורת ,מיחשוב
וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון;

והואיל

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו;
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 .1מבוא
1.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .2מהות החוזה
 2.1העירייה מוסרת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ,תמורת הסכום המפורט בסעיף  2להלן,
לבצע את כל עבודות התשתית לתקשורת ,מחשוב טלפוניה עבור העירייה והכל כמפורט
בכתב הכמויות ובמפרט המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 2.2ביצוע העבודות יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו ,ובהתאם לצווי התחלת העבודה,
להוראות ,להנחיות ולביאורים שיינתנו ע"י מנהל מחלקת תקשורת ומחשוב ו/או מי מטעמו,
בין בתחילת העבודות ובין מעת לעת.
 2.3הקבלן יבצע את העבודות בטיב ובאיכות מעולים ,לשביעות רצון העירייה והכל בהתאם
להנחיות העירייה.
 .3נספחים לחוזה
 3.1המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 3.1.1הצעת הקבלן

 -מסמך ב'.

 3.1.2נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז/לביצוע העבודות  -מסמך ג'.
 3.1.3הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח

 -מסמך ד'.

 3.1.4חוזה

 -מסמך ה'.

 3.1.5נוסח ערבות בנקאית להבטחת טיב העבודות

 -מסמך ו'.

 3.1.2תכולת עבודה SOW

 -מסמך ח'.

 3.1.2מפרט טכני

 -מסמך ט'.

 3.1.2אופני מדידה וכתב כמויות ומחירים

 -מסמך י'.

 .4שלב ביצוע ומועדים
 4.1הקבלן יתחיל את העבודות במועד שיהא נקוב בצווי התחלת העבודות ,שינתנו לו מעת לעת
על ידי מנהל מחלקת תקשורת ומחשוב בעירייה ,ויסיימם בתוך התקופה הקבועה בצו.
השלמת העבודות כאמור מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.
 4.2העבודות יימסרו לעירייה לאחר סיום העבודות ,ובכפוף לשביעות רצונו של מנהל מחלקת
תקשורת ומחשוב בעירייה ,ולאחר ניקוי של אתר העבודה ווידוא הפעלה תקינה של כל
המערכות.
 .5פיצויים
 5.1איחר הקבלן במסירת העבודות לעירייה ,ישלם לה סך של ( ₪ 500במילים :חמש מאות
שקלים חדשים) ,וזאת בגין כל יום של איחור במסירת העבודות.
 5.2אין בפיצוי מוסכם זה כדי לגרוע מזכות העירייה לכל פיצוי נוסף ו/או סעד אחר בגין כל נזק
שיגרם לה ,עקב הפרתו של חוזה זה.
 .6שכר הקבלן
 2.1התמורה לביצוע כל העבודות על פי חוזה זה תהיה המחירים המופיעים בכתב הכמויות -
מסמך ט'  -בהפחתת ההנחה בשיעור בה נקב הקבלן ובמכפלת הכמויות שהזמינה העירייה
וסופקו לה בפועל.
 2.2התמורה כוללת את מחירי החומרים ,הציוד ,העבודה ,רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאות
אחרות הקשורות לביצוע העבודה ,לרבות בקשר עם גורמי חוץ שונים ,ובתוספת מע"מ כדין,
אשר ישולם כחוק במועד ביצוע כל תשלום ותשלום.

 2.3יובהר כי אין העירייה חייבת להזמין את כל הכמויות והיא רשאית להגדיל או להפחית ו/או
לא להזמין כלל והכל לפי שיקול דעתה ,צרכיה ותקציב מאושר.
 .7חשבון סופי ומועד תשלום
 2.1החשבון הסופי ביחס לכל שלב עבודה יוגש על ידי הקבלן למנהל מחלקת תקשורת ומיחשוב
בעירייה (להלן" :המנהל") תוך  14ימים ממועד סיום ביצוע כל העבודה על פי חוזה זה  -על
נספחיו ,ומסירתה לעירייה .חתימת המפקח על החשבון הסופי ,המאשרת קבלתו ,תהווה
ראיה סופית לגבי התאריך שבו נתקבלו החשבונות אצל המנהל.
 2.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי להגיש חשבון סופי למנהל אלא לאחר
שהקבלן ביצע ,אם נדרש לכך ,את כל התיקונים וההשלמות אשר נדרשו ע"י נציגי העירייה
במהלך "קבלת העבודה".
 2.3לחשבון הסופי יצורפו חישובי כמויות המתבססים על תכניות ו/או מדידות המאפשרים
בדיקת כל אחד מסעיפי החשבון הסופי .במידה וחישובים אלו לא יצורפו ,או שרמתם לא
תשביע את רצון המנהל ,יוחזר החשבון החלקי לקבלן ותאריך קבלתו בעירייה יהיה
התאריך בו נתקבל החשבון החלקי בשנית בצרוף החומר הנלווה.
 2.4המנהל יבדוק את החשבון הסופי תוך  14ימים מיום שיתקבל אצלו .חתימת המנהל על
החשבון הסופי המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל החשבון לידיו.
 2.5התמורה תשולם לקבלן בתנאי תשלום של "שוטף  45 +יום" מיום אישור החשבון הסופי על
ידי המנהל וכנגד המצאת ערבות בדק/טיב לפי דרישת המנהל ותנאי הסכם זה.
 .8הערכת שינויים ,לרבות תוספות
 2.1ערכו של כל שינוי ,לרבות תוספת ,שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ,יקבע ע"י מנהל
מחלקת תקשורת ומחשוב בעירייה ו/או מי מטעמו.
 2.2אם במסמכי החוזה ישנם סעיפים זהים לאלו שבהוראות השינויים ,לרבות התוספות ,יהיו
מחירי היחידה של הסעיפים שבהוראת השינויים ,לרבות התוספות ,כמחירם בחוזה.
 2.3אם לדעת מנהל מחלקת תקשורת ומחשוב בעירייה במסמכי החוזה קיימים סעיפים דומים
לאלו שבהוראות השינויים או התוספות ,יקבע ערכם של סעיפי השינויים או התוספות על
בסיס מחירי היחידה של סעיפי החוזה (פרורטה ממחירי היחידה שבחוזה).
 2.4אם לדעת מנהל מחלקת תקשורת ומחשוב אין במסמכי החוזה פריטים זהים או דומים
לאלה שבהוראת השינויים ,לרבות התוספות הרי:
2.4.1

יקבע ערכם של סעיפי השינויים ,לרבות התוספות ,לפי מחירון משכ"ל עדכני
בהפחתה של  .20%לא הופיעו הפריטים כאמור במחירון משכ"ל ,יקבע מחירם לפי
ניתוח מחירים שיערך על ידי הקבלן ויאושר על ידי מנהל מחלקת תקשורת
ומחשוב .תמורה זו תהיה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות ,לרבות ניהול
העבודות ,מימונה ורווח קבלן.

 2.5מובהר בזאת ,כי כל תוספת ו/או שינוי להסכם זה ,אשר יגדיל את תמורתו עד לגובה של 5%
מערך החוזה ,כפוף לאישור בכתב של מנהל מחלקת תקשורת ומחשוב ו/או מי מטעמו .כל
תוספת ו/או שינוי להסכם זה ,העולה על  5%ועד לגובה של ( 25%כולל) מערך חוזה זה ,כפוף
לאישור בכתב של גזבר העירייה.

 2.2האמור לעיל יחול לגבי תעריפי שכר עבודה.
 2.2במידה ומחיר של פריט מסויים בכתב הכמויות לפי מחירון משכ"ל המעדכן לאותו העת,
יהיה נמוך או גבוה ביותר מ 30%-ממחירו בכתב הכמויות של המכרז  -מסמך ט' ( -לאחר
הנחת הזוכה) העירייה תהיה רשאית לרכוש אותו מהקבלן לפי המחיר המעודכן ולחילופין
תהיה רשאית לרכוש את אותו הפריט מספק אחר בהליך נפרד והכל בהתאם לאישור
והחלטת מנהל מחלקת תקשורת ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות
בשל כך.
 .9התייקרויות
 9.1המחירים הנקובים בכתב הכמויות והמחירים  -מסמך ט'  -יהיו צמודים למדד המחירים
לצרכן למדד הקבוע לחודש ויעודכנו מעת לעת.
 .10תקופת ההסכם
 10.1תקופת הסכם זה היא למשך  12חודשים ממועד חתימתו .לעירייה בלבד האפשרות להאריך
הסכם זה ב 2-תקופות של  12חודשים נוספים ,או חלק מהן והכל לפי שיקול דעתה ,צרכיה
ותקציב מאושר בלבד.
 .11קיזוז
 11.1מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה,
כל סכום המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר (לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין
הקבלן) מאת הקבלן.
 11.2הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת
הקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.
 .12אחריות הקבלן לנזקים
 12.1הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,שייגרמו לעירייה
ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי
מטעמו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 12.2הקבלן אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי
מטעמו ,טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או
עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם
לדרישות העירייה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים.
 12.3אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי
חוזה זה.
 12.4אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין עבודות שבוצעו על ידי מי מטעמו
או בשליחותו.
 12.5הקבלן אחראי ,לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני ,רכוש ו/או ציוד העירייה תוך כדי ו/או
בקשר עם העבודות על-פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת הקבלן,
והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק ,כאמור ,ללא דיחוי.

 12.2הקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא
בשימושו או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ,ובכלל זאת
לחלקים ,לרכיבים ,לאביזרים ולחומרים הנדרשים לביצוע העבודות והוא פוטר את העירייה
מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד כאמור.
 12.2הקבלן פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה ,מכל אחריות לכל
אובדן ו/או נזק שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או
לפצות באופן מלא ,מיד עם קבלת דרישה בכתב ,את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את
שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק
לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,לרבות הוצאות משפטיות
ואחרות בקשר לכך .העירייה תודיע לקבלן על קבלת תביעה כאמור בתוך זמן סביר
מקבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה.
 12.2הקבלן יבטח את עצמו בהתאם למסמך ד' ולנספח א' למסמך ד'  -הוראות ביטוח ,המהווים
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 12.9העירייה אף תהא רשאית לנכות מאת הקבלן ו/או מהערבות ,את כל הסכומים אשר תידרש
או תחויב לשלמם עקב אי קיום הפרת סעיף זה .האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של
העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת.
עשיית הביטוח כדלעיל ,בין ע"י הקבלן ובין ע"י העירייה ,לא תפטור
12.10
את הקבלן מאחריותו להוראות חוזה זה ולאחריותו לשיפוי העירייה בגין הנזקים הנ"ל או
כל חלק מהם ,ככל שלא יהא בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כסוי מלוא הנזק – ישא הקבלן
במלוא הנזק או ביתרת נזק ,לפי העניין על חשבונו.
 .13נזיקין לעובדים
 13.1הקבלן יישא בתשלום דמי נזיקין ו/אן כל פיצוי המגיע עפ"י דין לעובד או לכל אדם הנמצא
בשרותו ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודות או בקשר
אליהן.
 .14ערבות לביצוע
 14.1ערבות ההשתתפות במכרז על סך  ₪ 40,000תשמש גם כערבות לביצוע העבודות תעמוד
בתוקפה עד ליום  30.2.2020והכל כמפורט בתנאי הערבות (מסמך ג').
 14.2הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  30ימים לפני פקיעת תוקפה ,על
מנת להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד חודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות
האחרונה לפי תנאי הסכם זה .היה והקבלן לא יעשה כן ,תהא העירייה רשאית לחלט את
הערבות שבידה ,ולהחזיק בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי
חוזה זה.
 14.3העירייה תהא רשאית בכל עת במשך תקופת ההתקשרות לחלט את הערבות ,אם הקבלן לא
יעמוד בהתחייבויותיו כאמור בהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,או באם הופנו לעירייה דרישות
לפיצוי או הוגשו כנגדה תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע הוראות הסכם זה ע"י
הקבלן.

 14.4אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הקבלן בגין
הפרת התחייבויותיו.
 14.5למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה,
תחולנה על הקבלן בלבד.
 .15ערבות לתקופת בדק
 15.1בכל עבודה אשר היקפה עולה על סך של  ,₪ 100,000בתוספת מע"מ (לפי הנקוב בצו
העבודה) ,כנגד קבלת התשלום הסופי הכולל ,לאחר גמר ביצוע אותה העבודה ,יפקיד הקבלן
בידי העירייה ערבות בנקאית בנוסח מסמך ו' הרצ"ב לחוזה זה ,בסך של  5%מסכום
החשבון הסופי של אותה העבודה ,שאושר ע"י העירייה (כולל מע"מ) .ערבות זו תעמוד
בתוקפה במשך ארבעה עשר ( )14חודשים מיום קבלת תשלום החשבון הסופי.
 15.2הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .המדד הבסיסי יהא המדד הידוע בעת הפקדת הערבות לשנת הבדק.
 15.3הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד-צדדית של העירייה ,לרבות
באמצעות הפקסימיליה.
 15.4העירייה תהא רשאית בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות ,אם הקבלן לא יעמוד
בהתחייבויותיו לגבי טיב/בדק העבודה כאמור בהוראות חוזה זה ,על נספחיו ,או באם הופנו
לעירייה דרישות לפיצוי או הוגשו כנגדה תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין ביצוע העבודה
בגינה ניתנה ערבות הבדק ע"י הקבלן.
 15.5למען הסר כל ספק ,מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות
תחולנה על הקבלן בלבד.
 .16אי קיום יחסי עובד מעביד
 12.1הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין הסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור
יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה .כמו כן מצהיר בזאת הקבלן כי הוא המעביד של עובדיו
וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.
 12.2הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי
וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם.
 12.3במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו ,שמקורם בטענת
יחסי עובד ומעביד ,מתחייב הקבלן לשפותה ,מיד עם הדרישה ,בגין כל סכום כאמור.
.12הסבת החוזה העברת זכות
 12.1הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה ,כולו את מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו ו/או
התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין  ,פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת
העירייה.
 12.2הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל הוא מהעירייה לפי הסכם זה
לאחר ,אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.

 .18קבלני משנה
 12.1העבודות תבוצענה ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו.
 12.2על אף האמור בסעיף  ,12.1רשאי הקבלן למסור ביצועה של עבודה מסוימת כל שהיא לקבלן
משנה בתנאי מפורש כי מסירת העבודות כפופה לאישורו מראש ובכתב של העירייה.
 12.3מסירתה של עבודה כאמור לקבלן משנה ,לא פוטרת ולא משחררת הקבלן מאחריות ו/או
מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י החוזה ,והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות
שבוצעו ע"י קבלן המשנה וכל פגם בעבודתו או בחומרים בהם השתמש ,ודין עבודות שבוצעו
כאמור ,כאילו שבוצעו כאמור ,כאילו בוצעו על ידו ,לכל דבר ועניין.
 .19כתובות והודעות
 19.1כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה.
 19.2כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת
תוך  22שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום ,אם נמסרה ביד  -במועד מסירתה ,ואם
נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל אזי במועד שיגורה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________
העירייה

___________________
הקבלן

מסמך ו'
סעיף  15לחוזה
נוסח ערבות בנקאית לטיב/בדק
תאריך____________ :

לכבוד
עיריית הוד השרון
שלום רב,

הנדון :כתב ערבות מס' ....................................
.1

על פי בקשת ________________ (להלן  -המבקש) בקשר לטיב/בדק ביצוע עבודות תשתית
תקשורת ,מיחשוב וטלפוניה במוסדות ציבור וחינוך ברחבי העיר הוד השרון לפי מכרז ,205/19
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל _____________________ -
(במילים )₪ ____________________________ :שקלים חדשים בלבד ,בתוספת הפרשי
הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בין המדד לחודש _____ ,שהתפרסם ב  15 -בחודש שאחריו
לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.

.2

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
לרבות באמצעות הפקסימיליה ,חתומה ע"י עיריית הוד השרון וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום
הערבות מאת המבקש.

.3

לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות
הפקסימיליה).

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על
ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק________________
סניף________________

