מכרז פומבי מספר 01-2021
להחלפה של מוני מים ולאספקה של מערכת תקשורת ומרכז
בקרה

19.2.2021

-לתשומת לב המציעים :במכרז זה יש להפריד את הצעת המחיר מיתר חלקי ההצעה-

א.
.1

מבוא

הזמנה להציע הצעות
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת מציעים ,העונים
על תנאי הסף המפורטים במכרז ,להציע הצעות להחלפה של מוני המים בפארק התעשייה חמן
ע"ש יחיאל דמתי ("פארק חמן" או "הפארק") ולאספקה של מערכת תקשורת ומרכז בקרה
עבור כ 100-מדי מים.

.2

רקע ומהות ההתקשרות
.2.1

החברה מבקשת להתקשר עם ספק ,שיחליף עבורה את מוני המים בפארק חמן בשיטה
של מכירה בהמרה ( ,)trade-inיספק לה מערכת תקשורת ומרכז בקרה ,ויעניק לה
שירותי אחריות ותחזוקה עבורם.

.3

.2.2

הספק יבצע את העבודות בהתאם למפורט במפרט העבודות והשירותים ,נספח ()1
לחוזה.

.2.3

יודגש כי מכרז זה הנו מכרז דו שלבי ,שבו הצעות המחיר תיפתחנה רק לאחר בחינת
העמידה בתנאי הסף .על כן ,המציעים נדרשים להקפיד ולהפריד את הצעת המחיר
שלהם מיתר הצעתם .הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר  -תיפסל.

.2.4

האמור בסעיף זה כפוף למפורט בחוזה ,נספח ב' למכרז ,בו מוסדרים תנאי
ההתקשרות ,אופן ביצוע העבודות ,הוראות לשמירה על הבטיחות וכלל דרישות
החברה.

הגדרות
לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
.3.1

"אתר

האינטרנט"

-

אתר

האינטרנט

של

החברה,

שכתובתו

.http://www.calcalit.co.il/auction
.3.2

"החברה"  -החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ.

.3.3

"מציע כשיר"  -מציע שהצעתו עומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.

.3.4

"מציע"  -מי שהגיש הצעה למכרז זה.

.3.5

"טופס ההצעה"  -נספח א' למכרז.

.3.6

"טופס הצעת המחיר"  -נספח א' 1למכרז.

.3.7

"מפרט העבודות והשירותים"  -נספח ( )1לחוזה.

.3.8

"הספק"  -המציע שיזכה במכרז ושעימו ייחתם החוזה.

.3.9

"החוזה"  -נספח ב' למכרז.

.3.10

"העבודות" – כלל התחייבויותיו של הספק בהתאם לחוזה ולמפרט העבודות.

.3.11

"ועדת מכרזים"  -ועדת המכרזים של החברה.
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.4

.5

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות הינה ממועד החתימה על החוזה ,עד לתום חמש שנים ממועד סיום
ביצוע העבודות ואישורן על ידי החברה ("תקופת ההתקשרות הראשונה").

.4.2

החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה
על שנה ,ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה ,לא
יעלה על שבע שנים.

.4.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שיירכשו במהלך ההתקשרות מוני מים נוספים,
תקופת ההתקשרות תוארך ,לצורך קבלת שירותי תחזוקה ואחריות בלבד ,ותסתיים
לאחר חמש שנים ממועד ההתקנה של המונים.

מסמכי המכרז
.5.1

הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.5.2

הנספחים למכרז הם כמפורט להלן:
.5.2.1

נספח א'  -טופס ההצעה;
.5.2.1.1

.5.2.2

.6

נספח א' - 1טופס הצעת המחיר;

נספח ב'  -חוזה;
.5.2.2.1

נספח  – 1מפרט העבודות והשירותים;

.5.2.2.2

נספח  – 2התמורה;

.5.2.2.3

נספח  – 3אישור קיום ביטוחים;

.5.2.2.4

נספח  – 4ערבות ביצוע;

.5.2.3

נספח ג'  -תצהיר;

.5.2.4

נספח ד' – תצהיר בדבר שמירה על זכויות יוצרים;

.5.2.5

נספח ה'  -פירוט החלקים הסודיים בהצעה.

לוחות הזמנים לעריכת המכרז
.6.1

.6.2

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
.6.1.1

המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות.28.2.2021 :

.6.1.2

המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה.4.3.2021 :

.6.1.3

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 11.3.2021 :בשעה .14:00

.6.1.4

מועד פתיחת מעטפות ההצעות (ללא הצעת מחיר) 11.3.2021 :בשעה
.15:00

החברה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה .הודעה בדבר דחיה כאמור
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תפורסם באתר האינטרנט .על המציע חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט בדבר
שינויים אלה.
.7

אופן הערכת ההצעות במכרז
.7.1

.7.2

הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:
.7.1.1

בשלב הראשון ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף
להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים,
אם קיימים כאלה .המציעים שיעמדו בתנאי הסף יוכרזו כמציעים כשירים.

.7.1.2

בשלב השני ,תפתחנה הצעות המחיר .המציע הכשיר שינקוב במחיר
המשוקלל הנמוך ביותר יוכרז כזוכה במכרז.

בכל מקרה שבו עקב זהות במחיר המשוקלל לא ניתן יהיה לקבוע מיהו הזוכה במכרז,
תערוך ועדת המכרזים תיחור כספי נוסף בין המציעים הרלוונטיים או תערוך הגרלה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.
.8

תנאי הסף

כללי
.8.1

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בסעיפים  .11-9הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.

.9

.8.2

על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.

.8.3

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

.8.4

חברה ,שחברה בת שלה או חברה אם שלה ,כמשמעותם של מונחים אלה בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-הגישה הצעה למכרז ,אינה רשאית להשתתף במכרז.

.8.5

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר או כל גורם
אחר .על אף האמור ,המציע רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברת יעד ,כהגדרתה בחוק
החברות ,התשנ"ט ,1999-שהתמזגה עם המציע בהתאם להוראות סעיף  323לחוק זה.

מעמדו המשפטי של המציע
.9.1

.9.2

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
.9.1.1

המציע הוא יחיד (לא שותפות) שהוא עוסק מורשה או תאגיד רשום
שהתאגד בישראל על פי כל דין.

.9.1.2

אם המציע הוא חברה ,אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם
הרלוונטי (לשנים הקודמות לשנת .)2021

.9.1.3

אם הוא חברה ,הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני
רישום כאמור.

על המציע לצרף לטופס ההצעה:
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.9.2.1

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
ציבוריים ,התשל"ו.1976 -

.9.2.2

מציע שהוא חברה יצרף נסח תאגיד עדכני לשנת ( 2021ניתן להפיק את
הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתו:
 taagidim.justice.gov.ilתחת הקישור "הפקת נסח חברה").

.9.2.3

.10

.11

מציע שהוא תאגיד יצרף אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם
המציע.

תצהיר והעדר ניגוד עניינים
.10.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו 1976-לעניין שמירה על זכויות עובדים ,העסקת עובדים זרים וייצוג
הולם לאנשים עם מוגבלות ,כמפורט בתצהיר ,נספח ג' למכרז.

.10.2

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות המפורטות בתצהיר,
נספח ג' למכרז ,בדבר אי תיאום מכרז.

.10.3

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עושה שימוש בתוכנות מחשב מורשות
בלבד.

.10.4

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע ,או למורשי החתימה שבו ,לא ידוע על
תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן
השירותים מושא מכרז זה.

.10.5

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי,
לרבות ניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו
מהתחייבויותיו על פי ההצעה ,על-פי המכרז ,על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי
דין.

.10.6

על המציע לצרף להצעתו תצהיר ,חתום בפני עו"ד ,בהתאם לנוסח המפורט בנספח ג'
למכרז.

שמירה על זכויות יוצרים
.11.1

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע הוא בעל זכויות היוצרים או בעל רישיון
שימוש ,שיווק והפצה בכל רכיבי מערכת הבקרה המוצעת על ידו וכן ביחס לכל זכויות
הקניין הרוחני הנדרשות לצורך ביצוע החוזה.

.11.2

על המציע לצרף להצעתו:
.11.2.1

תצהיר בנוסח המפורט בנספח ד' למכרז .במסגרת התצהיר יפרט המציע
את הרכיבים שזכויות היוצרים בהם בבעלות המציע ואת הרכיבים
שזכויות היוצרים בהם שייכים לצד שלישי (יש לציין את זהותו של בעל
זכויות היוצרים).

.11.2.2

על מציע שהצעתו כוללת רכיבים שהבעלות בזכויות היוצרים בהם הנה של
צד שלישי ,לצרף להצעתו אישור מטעם בעל הזכויות במוצר או מטעמו של
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מפיץ או משווק מורשה של המוצר המעיד כי המציע רשאי להפיץ רכיב זה
או אישור כי המציע רשאי להשתמש בו כחלק מהצעתו .במקרה שהמציע
מצרף אישור מטעם מפיץ או משווק מורשה של המוצר ,יש לצרף להצעה
אישור מטעם בעל זכויות היוצרים המעיד על כך שנותן האישור למציע הוא
אכן מפיץ או משווק מורשה.
.12

לקוחות המציע
 .12.1תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שבכל אחת מהשנים הקלנדריות ,2018-2020
המציע סיפק והתקין מדי מים אולטראסוניים לקריאה מרחוק בקוטר " 2לפחות,
לשלושה לקוחות בשנה לפחות ,בהיקף של  400,000ש"ח כולל מע"מ לכל לקוח (ניתן
לכלול בסכום זה את עלות מערכת הבקרה ,אם המערכת סופקה באותה שנה קלנדרית).
 .12.2על המציע לפרט בטופס ההצעה ,עבור כל לקוח ,בכל אחת מהשנים הרלוונטיות ,את:
[א] שם הלקוח; [ב] פרטי איש קשר מטעם הלקוח; [ג] ההיקף הכספי של מדי המים
האולטראסוניים בקוטר " 2לפחות ומערכת הבקרה שהותקנו אצל הלקוח; [ד] מספר
מדי המים האולטראסוניים שהותקנו.

ג .הצעת המחיר
.13

הצעת המחיר
.13.1

.13.2

על המציע לציין בטופס הצעת המחיר ,נספח א' 1למכרז:
.13.1.1

עבור סעיפים  1-12להצעת המחיר  -את מחיר היחידה המוצע בשקלים
חדשים ,לכל אחד מהרכיבים המפורטים בנספח א' ,1ללא מע"מ.

.13.1.2

עבור שירותי תחזוקה שנתיים (סעיף  13להצעת המחיר) – החברה תוכל
לרכוש שירותי תחזוקה שנתיים עבור מוני מים שתקופת התחזוקה
והאחריות שלהם הסתיימה (לאחר חמש שנים ממועד ההתקנה) .העלות
השנתית של שירותי תחזוקה למונה מסוים תיקבע כשיעור (אחוז) מהעלות
של אותו מונה .השיעור המקסימלי שאותו ניתן להציע הוא  .10%הצעתו
של מציע שינקוב במחיר גבוה מ 10%-תיפסל.

המחיר המשוקלל יקבע כדלקמן:
.13.2.1

עבור כל רכיב מבין הרכיבים המפורטים בסעיפים  1-12להצעת המחיר,
מחיר היחידה המוצע יוכפל במספר הרכיבים המפורט בטופס הצעת
המחיר.

.13.2.2

המחיר לכלל הרכיבים המפורטים בסעיפים  1-12לטופס הצעת המחיר
(" )"Aייקבע כסכום של כל תוצאות המכפלה.

.13.2.3

שיעור עלות התחזוקה (סעיף  13להצעת המחיר) יסומן כ."B"-
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.13.2.4

המחיר המשוקלל (" )"Pיחושב בהתאם לנוסחה שלהלן𝑃 = 1.8 × 𝐴 + :
𝐵× 𝐴×0.4
100

.14

.13.3

לתשומת לב המציעים :המציע רשאי (אך אינו חייב) למלא את תוצאות המכפלה
וסכום המכפלות .בכל מקרה של חוסר התאמה בין מחיר היחידה לתוצאת המכפלה
או סכום המכפלות ,יגבר מחיר היחידה.

.13.4

לא יהיה תוקף להנחה גורפת על הצעת המחיר .המחיר היחיד הקובע לצורך קביעת
המחיר המשוקלל והשוואת ההצעות הוא מחיר הרכיב .עם זאת ,מציע שהציע הנחה
גורפת על המחיר המשוקלל ויזכה במכרז – יעניק לחברה את ההנחה שהוצעה במסגרת
המכרז.

.13.5

המציעים מופנים לחוזה ,בו מפורטים תנאי התשלום עבור ביצוע העבודות ומתן
השירותים.

הזוכה במכרז
.14.1

המציע שיציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר יוכרז כזוכה במכרז.

ד.

.15

אופן התנהלות המכרז

קבלת מסמכי המכרז; הליך הבהרות
.15.1

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט.

.15.2

החל מיום פרסום המכרז ועד למועד המפורט בסעיף  ,6.1.1רשאי כל אדם לפנות
לחברה בכתב ,באמצעות דואר אלקטרוני  Roni@Calcalit.co.ilלד"ר רוני ענבר,
ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא
בעקבותיו .יש לוודא כי הפניה התקבלה  -אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

.15.3

על הפונה לציין בפנייתו את מספר המכרז ,שמו ,כתובתו וטלפון ליצירת קשר עימו,
מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

.15.4

החברה אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף
.6.1.1

.15.5

החברה תשיב לפניות עד למועד המפורט בסעיף .6.1.2

.15.6

ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד (החברה רשאית להפיץ את
ההתייחסות לפניות גם למציעים ששילמו את דמי ההשתתפות) .זאת ,מבלי שיהיה
בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה.

.15.7

החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם;
ויראו את החברה כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה,
ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.
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.16

.15.8

התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.15.9

החברה רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות .הודעה
על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.

מבנה ההצעה והגשתה
.1.1

ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף כנספח א' למכרז .טופס זה כולל גם את
טופס הצעת המחיר ,המצורף כנספח א'.1

.16.1

ועדת המכרזים אינה מחויבת להתחשב בדפים ,חוברות ומדיה אלקטרונית שאינם
נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש.

.16.2

על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה ,ולסמן על
כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס ,יובהר כי
אין צורך לצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכרז ואת הנספחים לחוזה.

.16.3

טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ומהווה השלמה של הקבוע
במכרז .עם זאת ,במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור
בגוף המכרז.

.16.4

הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד ,נספח א' 1למכרז .על המציע לחתום
על הצעת המחיר (חתימה וחותמת) ולהכניסה למעטפה נפרדת ,סגורה וחתומה
כמפורט בסעיף  17.2.5להלן .הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר מיתר
חלקי ההצעה – תיפסל.

.17

הגשת ההצעה
.17.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך
ההבהרות ,ולא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף  ,6.1.3בתיבת המכרזים הנמצאת
במשרדי החברה ,בכתובת מודיעים  ,10שוהם.

.17.2

.17.1.1

על המעטפה יצויין "מכרז מס'  1-2021להחלפה של מוני מים ולאספקה של
מערכת תקשורת ומרכז בקרה".

.17.1.2

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה
שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

.17.1.3

בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל ,בדואר אלקטרוני או
בפקס.

מעטפת ההצעה תכיל בסה"כ שלושה העתקי נייר של ההצעה ,עותק אחד במדיה
מגנטית וטופס הצעת מחיר ,כדלקמן:
.17.2.1

עותק מקור של ההצעה ,ללא הצעת המחיר –בעותק זה יוחתם כל עמוד
של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע
ובחתימתו ,ללא הצעת המחיר (נספח א' .)1יש לסמן את העותק כ"עותק
מקור".
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.17.2.2

עותק של ההצעה ,ללא הצעת המחיר – עותק זה יכלול את טופס ההצעה
וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם ,ללא הצעת המחיר (נספח
א' .)1יש לחתום בעמוד הראשון של העותק בחותמת מקורית (לא צילום)
של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של המציע.

.17.2.3

עותק של ההצעה ,ללא הצעת המחיר ,על גבי מדיה מגנטית (תקליטור או
 – )Disk On Keyעותק זה יכלול קובץ סרוק בפורמט  PDFשל טופס
ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם ,ללא הצעת המחיר
(נספח א' .)1על הקובץ לכלול תוכן עניינים הכולל הפנייה לכל מסמך
שהמציע נדרש לצרף להצעתו.

.17.2.4

עותק לעיון המתחרים ,ללא הצעת המחיר על גבי מדיה מגנטית (תקליטור
או  – )Disk On Keyעותק סרוק בפורמט  PDFשל ההצעה בהשמטת
המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם ,כמפורט בסעיף  20.2למכרז וללא
הצעת המחיר .יש להגיש עותק זה על גבי אותה מדיה מגנטית שעליה מוגש
העותק הנדרש בסעיף  17.2.3ולציין בשם הקובץ כי זהו עותק לעיון
המתחרים.

.17.2.5

.18

הצעת המחיר מטעם המציע – תוגש במעטפה נפרדת ,סגורה וחתומה,
שעליה יצוינו פרטי המציע וכן כי מדובר ב"הצעת המחיר למכרז פומבי מס'
 ."1-2021הצעת המחיר תוגש באמצעות נספח א' .1יש לחתום על הצעת
המחיר בחותמת ובחתימה מקוריות (לא צילום).

.17.3

מובהר כי הצעתו של מציע שלא יפריד את הצעת המחיר מיתר חלקי ההצעה –
תיפסל.

.17.4

בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים ,יגבר עותק המקור.

.17.5

אין צורך לצרף להצעה את החוזה או את הנספחים לחוזה .עם זאת ,הגשת ההצעה
החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז
והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי
מסויגת.

מסמכים שיש לצרף להצעה
.18.1

מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז ,על המציע לצרף
להצעתו את המסמכים הבאים:
.18.1.1

למציע שהוא חברה  -נסח תאגיד עדכני.

.18.1.2

למציע שהוא תאגיד  -אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה במציע.

.18.1.3

אישור ניהול ספרים כדין ,לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
.1976

.18.1.4

תצהיר בנוסח המפורט כנספח ג' למכרז ,כנדרש בסעיף  10לעיל.
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.19

.20

.18.1.5

תצהיר בדבר שמירה על זכויות יוצרים ,נספח ד' למכרז ,ובמידת הצורך –
אישורים מבעל זכויות היוצרים.

.18.1.6

מעטפה נפרדת ובה הצעת המחיר (נספח א' 1למכרז).

.18.2

מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה ,כמשמעות הדבר בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
תשנ"ב ,1992-יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

.18.3

לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ) בכל המסמכים
המוגשים מטעמו (לרבות אישור מרשם הקבלנים ,אישורי רשויות המס וכד') יהיה
זהה .אם וככל שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור  /הסבר מטעם
הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

.18.4

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה
המפורטים לעיל ,אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

תוקף ההצעה
.19.1

ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים ולמשך שלושים ימים
לאחר מכן.

.19.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן תשעים ימים נוספים
לאחר סיום הליכי המכרז ,וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או
יפר את ההתקשרות עימו .בנסיבות מעין אלה ,רשאית ועדת המכרזים (אך אינה
חייבת) להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה ,כזוכה במכרז.

.19.3

אם ההתקשרות החוזית שבין החברה לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה ,וזאת
מכל סיבה שהיא (כגון ,הפרת החוזה וביטולו ,ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'),
תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לבחור תחתיו במציע הבא בתור ,ובלבד שבמועד
קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף
להשתתפות במכרז.

עיון במסמכי המכרז
.20.1

ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם לקבוע
בתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-ובהתאם להלכה הפסוקה.

.20.2

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן -
"חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום
המכרז ,יציין במפורש בנספח ה' למכרז מהם החלקים הסודיים ויסמן את החלקים
הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי .נוסף על כך יצרף המציע עותק של
ההצעה בניכוי החלקים הסודיים ,כמפורט בסעיף  17.2לעיל.
.20.2.1

מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון
המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים ,אם
יוכרז כזוכה במכרז.
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.20.2.2

.20.3

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים
ושל ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדיני העיון
ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
.20.3.1

.21

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה
שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה,
ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

.20.4

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע
הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

.20.5

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע ,ניסיונו ,שמות
לקוחותיו והצעת המחיר מטעמו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מציע שבחר
להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

מימוש ההתקשרות
.21.1

כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת החוזה יידרש הזוכה במכרז להמציא
לחברה את כל המסמכים ,ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה תוך עשרה
ימים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

ה.
.22

כללי

פרשנות
.22.1

מלים וביטויים ,ככל שלא הוגדרו בסעיף  ,3תהא להם המשמעות שיש להם בחוק,
בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-אלא אם כן משתמע מלשון
הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

.22.2

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו
של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

.22.3

החוזה המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש
לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד המשלים זה את
זה.
.22.3.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

.22.3.2

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח
החוזה.
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.23

.2

.24

.22.4

כל האמור בלשון יחיד  -לשון רבים במשמע ,ולהיפך .כל האמור בלשון זכר  -לשון
נקבה במשמע ,ולהיפך.

.22.5

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי
פרשנות.

דרישה למידע נוסף והבהרות
.23.1

ועדת המכרזים רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז
הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר
למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים.
ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

.23.2

לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או
אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע
בתנאי המכרז.

.23.3

ועדת המכרזים רשאית לבדוק כל נתון שנמסר בהצעה ,גם באמצעות פנייה לצד שלישי.
ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול את ההצעה במקרה שתתגלה סתירה בין הנתונים
שמסר המציע לבין ממצאי הבדיקה.

הוצאות הכנת ההצעה לא יחולו על החברה
.2.1

החברה לא תישא בכל עלות הנובעת מהכנת ההצעה.

.2.2

המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הכנת ההצעה או השתתפות בהליך המכרז ,וזאת
גם אם החברה תחליט לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא.

הצעה תכסיסנית או הפסדית
הצעה תכסיסנית ,הפסדית או חסרת תום-לב תיפסל.

.25

הצעה מסויגת או מותנית
.25.1

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה .ועדת המכרזים רשאית לפסול
הצעה מסויגת או מותנית ,או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

.25.2

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות ,רשאי להעלות את
השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,והחברה תשקול את פנייתו ותשיבו,
הכל בהתאם לקבוע בסעיף  15לעיל.

.26

ביטול ודחייה
ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש
את אכיפתו.

.27

מספר הצעות
.27.1

כל מציע רשאי להגיש למכרז הצעה אחת בלבד.

.27.2

כל הצעותיו של מציע שיגיש יותר מהצעה אחת – תיפסלנה.
12

.27.3

.28

במקרה שהמציע וחברה אם או חברה בת שלו יגישו הצעה למכרז – שתי ההצעות
תיפסלנה.

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך
במחוז מרכז.
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נספח א' למכרז  -טופס הצעה
.1

.2

כללי
.1.1

יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.

.1.2

יש להתייחס לכל הסעיפים  -אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא
רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.

.1.3

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר ,יש לציין את שם
איש הקשר ,תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת ,טלפון ,פקס ודוא"ל).

.1.4

בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה ,יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף
הפירוט המצופה מהמציע .ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.

.1.5

בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה
מטעם המציע.

.1.6

הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד;
רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.

פרטי המציע

שם המציע

כתובת המציע

טלפון

פקס

שם איש הקשר

תפקיד

דוא"ל

פרטי איש הקשר מטעם המציע

.3

דוא"ל

מעמדו המשפטי של המציע (סעיף  9למכרז)
.3.1

המעמד המשפטי של המציע (חברה/שותפות/עוסק מורשה/אחר) _____________

.3.2

מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _________________
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.3.3
מס"ד

מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:
שם

ת.ז.

תפקיד אצל
המציע

דוגמת חתימה

1
2
3
4

15

.4

לקוחות המציע (סעיף  12למכרז)
על המציע לפרט עבור כל אחת מהשנים  2018-2020לפחות שלושה לקוחות להם סיפק מדי מים כנדרש בסעיף  12למכרז בהיקף של לפחות  400,000ש"ח ,באמצעות

.4.1

הטבלה שלהלן:
מס"ד

.1

.2

.3

.4

שנה קלנדרית

2018

שם הלקוח

פרטי איש קשר מטעם הלקוח

ההיקף הכספי (בש"ח ללא
מע"מ) של מדי המים
האולטראסוניים בקוטר "2
לפחות ומערכת הבקרה
שהותקנו אצל הלקוח באותה
השנה

מספר מדי המים
האולטראסוניים שהותקנו
באותה השנה

מס"ד

.5

שנה קלנדרית

שם הלקוח

פרטי איש קשר מטעם הלקוח

ההיקף הכספי (בש"ח ללא
מע"מ) של מדי המים
האולטראסוניים בקוטר "2
לפחות ומערכת הבקרה
שהותקנו אצל הלקוח באותה
השנה

מספר מדי המים
האולטראסוניים שהותקנו
באותה השנה

2019

.6

.7

.8

.9

2020

17

מס"ד

שנה קלנדרית

שם הלקוח

פרטי איש קשר מטעם הלקוח

ההיקף הכספי (בש"ח ללא
מע"מ) של מדי המים
האולטראסוניים בקוטר "2
לפחות ומערכת הבקרה
שהותקנו אצל הלקוח באותה
השנה

מספר מדי המים
האולטראסוניים שהותקנו
באותה השנה

.10

.11

.12

18

פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז

.5

מס"ד

צורף  /לא צורף

המסמך

סעיף במכרז

.1

למציע שהוא חברה  -נסח תאגיד מעודכן
לשנת .2021

9



.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות.

9



.3

למציע שהוא תאגיד  -אישור עו"ד בדבר
מורשי החתימה אצל המציע.

9



.4

תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז

10



.5

תצהיר בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.

11



.6

אישורים מבעלי זכויות היוצרים (ככל
שנדרש).

11



.7

הצעת המחיר (במעטפה נפרדת).

16.4



(סמן ✓ אם צורף)

שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________

נספח א'  1למכרז  -טופס הצעת המחיר
.1

על המציע למלא את כתב הכמויות המפורט להלן ,במחיר היחידה בש"ח ,ללא מע"מ .ניתן למלא
גם את המכפלות ואת סכום המכפלות ,אך אין חובה לעשות כן.
גודל
חיבור

מס"ד

תאור

1

מע' תקשורת ומרכז בקרה /
מע' מידע עבור כ  200 -מדי
מים ,כולל הקמה ,תחזוקה
ואחריות למשך  5שנים.
במקרה שתקופת ההתקשרות
תוארך מעבר לתקופת
ההתקשרות הראשונה ,הספק
יעניק שירותי תחזוקה
ואחריות עבור המערכת ללא
עלות נוספת.

2

אספקה והתקנה של מד מים
אולטראסוני קר"מ מדגם
המאושר ע"י רשות המים,
אחוד או כולל יח' חיצונית
מסוג אנקודר אבסולוטי ,או
שו"ע כולל פירוק מד מים
קיים ,כולל כל העבודות,
החומרים ,הציוד והאביזרים
הדרושים,כולל שילוב
בתקשורת ובמרכז הבקרה/מע'
המידע ,כולל אחריות ,תחזוקה
ושירות למשך תקופת השירות
המוגדרת באישור הדגם.

"2

3

אספקה והתקנה של מד מים
אולטראסוני קר"מ מדגם
המאושר ע"י רשות המים,
אחוד או כולל יח' חיצונית
מסוג אנקודר אבסולוטי ,או

"3

יחידת
מידה

כמות

מחיר
מוצע
ליחידה

ס"כ
מחיר לכל
הכמות

מערכת תקשורת ומרכז בקרה

-

קומפ'

1

מדי מים

קומפ'

קומפ'

1

7

20

שו"ע כולל פירוק מד מים
קיים ,כולל כל העבודות,
החומרים ,הציוד והאביזרים
הדרושים,כולל שילוב
בתקשורת ובמרכז הבקרה/מע'
המידע ,כולל אחריות ,תחזוקה
ושירות למשך תקופת השירות
המוגדרת באישור הדגם.

4

אספקה והתקנה של מד מים
אולטראסוני קר"מ מדגם
המאושר ע"י רשות המים,
אחוד או כולל יח' חיצונית
מסוג אנקודר אבסולוטי ,או
שו"ע כולל פירוק מד מים
קיים ,כולל כל העבודות,
החומרים ,הציוד והאביזרים
הדרושים,כולל שילוב
בתקשורת ובמרכז הבקרה/מע'
המידע ,כולל אחריות ,תחזוקה
ושירות למשך תקופת השירות
המוגדרת באישור הדגם.

"4

5

אספקה והתקנה של מד מים
אולטראסוני קר"מ מדגם
המאושר ע"י רשות המים,
אחוד או כולל יח' חיצונית
מסוג אנקודר אבסולוטי ,או
שו"ע כולל פירוק מד מים
קיים ,כולל כל העבודות,
החומרים ,הציוד והאביזרים
הדרושים,כולל שילוב
בתקשורת ובמרכז הבקרה/מע'
המידע ,כולל אחריות ,תחזוקה
ושירות למשך תקופת השירות
המוגדרת באישור הדגם.

"6

קומפ'

קומפ'

31

5

מחברים/רקורדים

6

אספקה והתקנה של סט
רקורדים עם אל חזור מובנה
למד המים המוצע

"2

קומפ'

1

21

7

אספקה והתקנה של סט
רקורדים למד המים המוצע

"3

קומפ'

7

8

אספקה והתקנה של סט
רקורדים למד המים המוצע

"4

קומפ'

31

9

אספקה והתקנה של סט
רקורדים למד המים המוצע

"6

קומפ'

5

אל חוזרים
10

אספקה והתקנת אל חוזר למד
המים המוצע

"3

קומפ'

7

11

אספקה והתקנת אל חוזר למד
המים המוצע

"4

קומפ'

31

12

אספקה והתקנת אל חוזר למד
המים המוצע

"6

קומפ'

5

המחיר הכולל (ללא מע"מ) לסעיפים  1-12להצעת המחיר

13

שיעור מוצע (באחוזים) ממחיר מד המים עבור שנת שירות ותחזוקה למד
המים ,על כל רכיביו .יובהר כי המדובר בתחזוקה לתקופה העולה על חמש
שנים .עוד יובר כי מחיר התחזוקה ייגזר מעלות מד המים ללא מחברים
וללא אל חוזרים ,אך התחזוקה תהיה עבור כל הרכיבים.
אין להציע שיעור העולה על .10%

.2

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן הערכה בלבד ,וישמשו להשוואה בין ההצעות .התמורה
תשולם בהתאם למכפלה בין מחיר היחידה לכמות שתבוצע בפועל.

.3

במקרה שתקופת ההתקשרות תוארך מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה ,הספק יעניק שירותי
תחזוקה ואחריות עבור מערכת הבקרה ללא עלות נוספת.

.4

המחיר לרכיב כולל את כל המפורט בתכולת המחירים כפי שהיא מפורטת במפרט ,וכן בסעיף
המתייחס לתכולת המחיר של אותו הרכיב.

.5

ככל שיידרש מונה מים שאינו מפורט בכתב הכמויות ,ייקבע מחירו בהתאם למחירון הספק
שיהיה בתוקף במועד שבו נוצר הצורך ברכיב ,בניכוי  15%הנחה.

.6

המחירים המוצעים אינם כוללים מע"מ ,אך כוללים את כל השירותים המפורטים בחוזה
(שלגביהם לא נקבע במפורש שישולם בגינם תשלום נפרד) וכן כוללים את כל העלויות ,הישירות
והעקיפות ,הנדרשות לצורך אספקת מדי המים ומערכת הבקרה ,לרבות כל המיסים ,ההיטלים
הנדרשים (אגרות רישוי ,מיסי יבוא ,מכס ומיסי קנייה וכו') ,הוצאות שינוע ,אחסנה ושחרור
22

מהנמל ,הובלה ואחסנה בישראל ,ערבויות וביטוחים למיניהם .לא ישולמו כל תוספות על
המחירים המוצעים.

שם המציע:

__________________________

בעלי זכויות החתימה:

__________________________

חתימה וחותמת:

__________________________

תאריך:

__________________________
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נספח ב' למכרז  -חוזה
שנערך ונחתם בשהם ביום__ בחודש________ בשנת 2021
בין:

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
שמספרה 511413932
מרח' מודיעים  10שוהם 6083210
טל' ;03-9791177 :פקס'03-9797711 :
דוא"לroni@calcalit.co.il :
(להלן" :החברה")
מצד אחד

לבין:

____________________________
מרחוב _______________________
הרשום ברשם ה ________________
שמספרו/ה ___________________
על ידי מורשי החתימה _______________
(להלן " -הספק")
מצד שני

הואיל:

והחברה מעוניינת להתקשר עם ספק שיחליף עבורה את מדי המים בפארק התעשייה חמן
("הפארק") ,יספק לה מערכת בקרה ויעניק לה שירותי אחריות ותחזוקה ,בהתאם למפורט
בחוזה ובמפרט העבודות ,ולשם כך היא ערכה מכרז בו נבחר הספק;

והואיל :והספק מצהיר כי הוא בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,המומחיות ,כוח האדם ,הציוד,
והיכולת המקצועית והכלכלית ,ויש ברשותו את האמצעים ,האישורים ,ההרשאות
והרישיונות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי דין;
והואיל :והספק מעוניין להתקשר עם החברה בהסכם לצורך ביצוע העבודות ומתן השירותים מושא
חוזה זה ,והחברה מעוניינת ,על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של הספק בחוזה זה,
להתקשר עם הספק בהסכם במסגרתו יבצע עבורה את העבודות ,כמפורט בחוזה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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.2

.1.2

חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים
בו.

.1.3

הנספחים לחוזה זה הם כמפורט להלן:
.1.3.1

נספח  - 1מפרט העבודות והשירותים.

.1.3.2

נספח  - 2התמורה.

.1.3.3

נספח  - 3אישור קיום ביטוחים.

.1.3.4

נספח  - 4ערבות ביצוע.

הגדרות
בחוזה זה ,תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם:
.2.1

"החברה"  -החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ.

.2.2

"המכרז"  -מכרז מס'  1-2021להחלפה של מוני מים ולאספקה של מערכת תקשורת
ומרכז בקרה.

.2.3

"נציג החברה" או "המנהל"  -מנכ"ל החברה או מי מטעמו.

.2.4

"העבודות"  -כלל התחייבויות הספק בהתאם למפרט ,למעט שירותי התחזוקה.

.2.5

"השירותים" – כלל התחייבויות הספק בהתאם למפרט ולחוזה ,הנוגעות לתחזוקת
מדי המים ומערכת הבקרה ,לרבות מתן שירותי אחריות ואחזקה לרכיבים אלה.

.2.6

"הפרויקט" – החלפה של מדי מים בשיטה של מכירה בהמרה ( )trade inואספקה של
מערכת בקרה ,בהתאם למפרט ,כתב הכמויות ויתר הוראות החוזה.

.2.7

"המפרט" או "מפרט העבודות והשירותים"  -נספח  1לחוזה.

.6.1

"ההצעה"  -הצעתו של הספק למכרז ,בתוספת כל הבהרה שהספק סיפק להצעה זו
במסגרת הליך בדיקת ההצעה.

.6.2

"מועד המסירה" – המועד שבו החברה אישרה כי הספק סיים לבצע את העבודות.

25

.3

.4

.5

תקופת ההתקשרות
.3.1

ההתקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה מתחילה ביום חתימת החוזה ,קרי ה-
_______ ומסתיימת בתום חמש שנים ממועד המסירה.

.6.3

החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא תעלנה
על שנה ,ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות ,כולל תקופת ההתקשרות הראשונה ,לא
יעלה על שבע שנים.

.6.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שיירכשו במהלך ההתקשרות מוני מים נוספים,
תקופת ההתקשרות תוארך ,לצורך קבלת שירותי תחזוקה ואחריות בלבד ,ותסתיים
לאחר חמש שנים ממועד ההתקנה של המונים.

מהות ההתקשרות
.4.1

הספק יבצע את העבודות בהתאם למפרט המצורף כנספח לחוזה ,לכתב הכמויות,
ללוחות הזמנים וליתר התנאים המפורטים בחוזה זה לרבות נספחיו.

.4.2

התשלומים לספק יבוצעו על בסיס מחירי היחידות כמפורט בכתב הכמויות ,בהתאם
לעבודה שתבוצע בפועל ועל פי לוחות הזמנים ויתר התנאים הקבועים בחוזה.

הצהרות הספק
הספק מצהיר בזאת כי:
.5.1

הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודות מושא חוזה זה.

.5.2

יש לו את הידע המקצועי ,הניסיון ,המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע העבודות,
כי עומדים לרשותו כל האמצעים ,הכלים והציוד הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר
ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ,במלואן ובמועדן.

.5.3

הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים
והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.

.5.4

הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות
שניתנו לו ,הבין אותם ,קיבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו
לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין לו כל טענה כלפי החברה בקשר
עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות
בביצוע העבודות.

.5.5

הוא ראה את המקום המיועד לביצוע העבודות ואת התוכניות ובדק את הנתונים
הנוגעים לביצוע העבודות ,דרכי הגישה אל אתר הביצוע ,מערכות התשתית
הרלוונטיות וכל עניין שעשוי להשפיע על ביצוע העבודות וכדאיותן.

.5.6

הוא מסכים כי ההתקשרות נושא חוזה זה אינה מעניקה לו בלעדיות כלשהי וכי החברה
תהיה רשאית להתקשר עם צד שלישי בכל עת ובכל עניין ,לרבות לשם ביצוע של עבודות
דומות.
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.6

.7

.5.7

הוא מוסמך על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי דין להתקשר בחוזה זה ולבצע את
התחייבויותיו על פיו ,והחתומים על חוזה זה בשם הספק הוסמכו לכך כדין וחתימתם
מחייבת את הספק.

.5.8

ידוע לו שהחברה התקשרה עמו על בסיס הצעתו ,על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו
בהצעתו ובחוזה זה ,לעיל ולהלן.

אופן הביצוע
.6.1

הספק יבצע את הפרויקט בהתאם למפרט ,ליתר תנאי החוזה לרבות לוחות הזמנים
הקבועים בו ,ובהתאם להוראות הדין הרלבנטיות לביצוע העבודות .הספק יבצע את
הפרויקט במיומנות ,ביעילות ,בזהירות וברמה מקצועית גבוהה.

.6.2

הספק יעניק לחברה שירותי תחזוקה ואחריות ברמה גבוהה ,לשביעות רצון החברה.
בכלל זה יבצע הספק תחזוקה מונעת בהתאם לאמות המידה המקובלות בתחום.

ביצוע הפרויקט  -החלפת מדי מים
.7.1

.7.2

החלפת מדי מים בשיטת trade in
.7.1.1

הספק יחל ,מיד לאחר החתימה על החוזה ,בהחלפה של מדי המים בפארק,
בהתאם להוראות המנהל ולמפרט ,תוך שמירה על בטיחות עובדיו ועוברי
האורח בפארק.

.7.1.2

הספק יסיר את מדי המים המותקנים בפארק במועד החתימה על הסכם
ויתקין במקומם מדי מים בעלי אישור תקן ,העונים על דרישות המפרט.

.7.1.3

עם ההתקנה של מד המים החדש תעבור הבעלות במד המים שהוסר לספק;
הבעלות במד המים החדש תעבור לחברה.

.7.1.4

הספק לא ישאיר את מוני המים שהוסרו בשטח הפרויקט והוא האחראי
להעבירם על חשבונו לאתר פסולת או לשימוש אחר.

.7.1.5

הספק ישלים את ביצוע הפרויקט תוך חודשיים לכל היותר ממועד
החתימה על החוזה .מובהר ,כי עמידה בלוחות זמנים הינה מעיקרי חוזה
זה ,והספק מתחייב לבצע את העבודות מושא חוזה זה ביעילות.

.7.1.6

המנהל רשאי לדרוש מהספק לנקוט את האמצעים הדרושים בכדי להבטיח
את עמידת הספק בלוחות הזמנים ,לרבות הגדלת מספר העובדים מטעם
הספק או עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות ,בשעות הלילה או בשעות
מיוחדות ,והספק מתחייב לקיים הוראות אלו.

ספירה
.7.2.1

עם השלמת ההחלפה של כל מדי המים תערך על ידי הספק ספירה של מדי
המים שהוחלפו .הספק יודיע לחברה מראש על כוונתו לערוך ספירה ועל
המועד לספירה ,ונציג החברה יהיה רשאי להשתתף בה.

.7.2.2

בוצעו בפרויקט עבודות בכמויות או במידות שלא אושרו מראש ובכתב
לביצוע ("עבודות נוספות") ,כמויות אלה לא ימדדו ולא יזכו את הספק
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בתמורה כלשהי .אולם ,לבקשת הספק ,ועל פי שיקול דעתה של החברה,
רשאית החברה לאשר את העבודות הנוספות.
.7.3

.7.4

.8

התקנת מערכת בקרה
.7.3.1

הספק יתקין מערכת בקרה העונה על דרישות המפרט במלואן.

.7.3.2

הספק יגדיר את המערכת בהתאם לדרישות המפרט ולהנחיות המנהל ,ככל
שיהיו.

השלמת הפרויקט; אישור מסירה
.7.4.1

עם סיום כל העבודות ולאחר שניקה את שטח הפרויקט ,יודיע הספק
למנהל בכתב על השלמת הפרויקט.

.7.4.2

לאחר מתן הודעה כאמור ,יערוך המנהל או מי מטעמו בדיקה סופית של
העבודות ,בנוכחות נציג הספק.
.7.4.2.1

נתגלו בבדיקה ליקוי ,מגרעת או פגם כלשהם ,יעביר המנהל
לספק את הערותיו ,והספק יפעל לתקנם ,על חשבונו,
במועדים שיקבע המנהל ,ואם לא קבע ,תוך זמן סביר.

.7.4.2.2

החברה תהיה רשאית לבצע את התיקונים ועבודות ההשלמה
על בעצמה או באמצעות צד שלישי ,על חשבון הספק ,אם
הספק לא ביצעם ,או אם ,לפי שיקול דעתו של המנהל ,הספק
אינו יכול לבצעם במועד.

.7.4.2.3

ביצוע התיקונים ועבודות ההשלמה לא יהווה עילה למתן
ארכה לספק.

.7.4.3

לאחר תיקון הליקויים ,המגרעות והפגמים ,לשביעות רצונה של החברה,
ימסור המנהל לספק אישור בכתב לפיו העבודות הושלמו בהתאם להוראות
החוזה והמפרט ולשביעות רצונה של החברה ("אישור מסירה").

.7.4.4

יובהר כי כהשלמת הפרויקט תחשב השלמת כל העבודות בהתאם לחוזה,
למפרט ולכתב הכמויות ולשביעות רצונה של החברה .אישור על השלמת
העבודות יינתן בכתב – לא יהיה תוקף לאישור שלא יינתן בכתב ושינקוב
במועד המדויק של מסירת הפרויקט.

.7.4.5

במתן אישור מסירה אין כדי לשחרר את הספק מאחריות לליקוי בביצוע
הפרויקט או מחובתו לספק שירותי אחריות ותחזוקה.

שירותי אחריות ותחזוקה
.8.1

שירותי האחריות והתחזוקה עבור מדי המים ומערכת הבקרה יסופקו על ידי הספק
החל ממועד אישור המסירה של הפרויקט ועד לסיום ההתקשרות ,בהתאם להוראות
חוזה זה ולמפרט.

.8.2

הספק יספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע השירותים.
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.8.3

בביצוע השירותים יעסיק הספק אך ורק עובדים מיומנים ומקצועיים ,מעל גיל ,18
בעלי תעודת זהות ישראלית כחולה .החברה תהיה רשאית לדרוש שיועסקו רק עובדים
שיאושרו על ידי מחלקת הביטחון של המועצה האזורית חבל מודיעין.

.8.4

נציג הספק יהיה זמין לקריאה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.

.8.5

הספק יתאם את פעולותיו עם החברה וידווח למנהל או למי מטעמו על כל אירוע חריג
 -לרבות מקרים של חבלות ,פגעי טבע או הרס בידי אדם.

.8.6

הספק ימלא אחר הוראות הדין הרלוונטיות למתן השירותים.

.8.7

לבקשת החברה ,הספק יתקין מדי מים נוספים לאחר שיינתן לו אישור מסירה כמפורט
בסעיף  7.4לעיל .הספק יעניק למדי מים אלה שירותי תחזוקה ואחריות ,כמפורט
בסעיף זה ובמפרט ,לתקופה של חמש שנים ממועד התקנתם.

.8.8

.9

.10

מבלי לגרוע מהאמור במפרט ,יובהר כי הספק ימשיך להעניק שירותי תחזוקה עבור
מערכת הבקרה כל עוד הוא מעניק לחברה שירותי תחזוקה עבור מד מים מסוים
המחובר למערכת זו ,וזאת ללא תוספת תשלום.

הנחיה ופיקוח
.9.1

הספק יבצע את הפרויקט בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי החברה
והמנהל .המנהל יהיה רשאי להסמיך מפקח מטעמו.

.9.2

החברה תהיה רשאית ,בכל עת ,לבקר ,לפקח ,לבדוק ולהשגיח על ביצוע הפרויקט ועל
קיום התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה ,ובכלל זה לנקוט את הצעדים ולדרוש
מהספק לנקוט את הצעדים הנדרשים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להבטחת קיומן של
התחייבויות הספק על פי החוזה .הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת לאפשר
לחברה לממש את זכויותיה על פי סעיף זה.

.9.3

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור ,לא
יטילו אחריות על החברה ,על מנהל או על מי מטעמו ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

המנהל
.10.1

המנהל הוא בא כוחה של החברה בכל עניין הקשור לביצוע הפרויקט ,והוא יהיה
מוסמך בכל עת לבדוק את ביצועו ,לרבות טיב העבודה והחומרים והתאמתם להוראות
החוזה ,ולקבוע לספק סדרי עדיפויות לביצוע הפרויקט .המנהל רשאי להסמיך אדם
לביצוע תפקידיו על פי החוזה; עשה כאמור – יודיע על כך לספק והוראות החוזה יחולו
בהתאמה גם על האדם שמינה.

.10.2

המנהל רשאי למנות מפקח מטעמו .מינה המנהל מפקח  -המפקח ישמש כבא כוחו של
המנהל בכל עניין הקשור לביצוע הפרויקט .כל פניה של הספק אל החברה או אל המנהל
בקשר לביצוע הפרויקט ,תיעשה באמצעות המפקח.

.10.3

הספק ישתף פעולה עם המנהל וכל מי מטעמו ,יאפשר להם גישה בכל עת לשטח
הפרויקט ולמקומות בהם נמצאים חומרים ,מכונות או כלים אחרים הקשורים לביצוע
הפרויקט ,ויספק להם מידע שיתבקש על ידיהם .הספק יציית להוראות המנהל וידאג
לכך שעובדיו יצייתו אף הם להוראות המנהל.
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.11

.12

.13

נציג הספק
.11.1

נציג הספק ,אשר יאושר מראש על ידי המנהל ,ישמש כבא כוחו של הספק לכל עניין
בקשר עם ביצוע הפרויקט והחוזה ,מבלי שהדבר יגרע מהתחייבויותיו של הספק
ומאחריותו לפי החוזה .פניה של הספק לחברה ,למנהל או למפקח תיעשה באמצעות
נציג הספק .פניה או הודעה של החברה ,המנהל או של המפקח לנציג הספק תיחשב
כפניה או הודעה לספק.

.11.2

הספק לא יחליף את נציגו אלא אם קיבל את אישור המנהל מראש ובכתב .המנהל לא
יסרב לבקשה כאמור ,אלא מטעמים סבירים .הספק יחליף את נציגו ללא דיחוי על פי
הוראות המנהל.

העדר יחסי עבודה
.12.1

מוסכם ומוצהר כי הספק הוא קבלן עצמאי ,ואין ולא יהיו בין הספק ,עובדיו ,שלוחיו
וכל הבא מטעמו ,לבין החברה או מי מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

.12.2

היה ועל אף האמור לעיל ,ייקבעו על ידי בית משפט או בית דין או ייטענו יחסי עובד
ומעביד כאמור ,וכתוצאה מכך ייגרמו לחברה או למי מטעמו הוצאות כספיות או
נזקים אחרים ,הספק ישפה את החברה או את מי מטעמה ,מיד עם דרישת החברה,
בגין כל הוצאה ונזק כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

.12.3

הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו ,וכי הוא היחיד הנושא בכל
אחריות ,חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו ,לרבות בתשלומי שכר
וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

ערבות ביצוע
.13.1

להבטחת קיום התחייבויותיו לפי חוזה זה ,ימסור הספק לחברה ,במעמד חתימת
החוזה וכתנאי לתוקפו ,ערבות אוטונומית בלתי מותנית בתנאים ובנוסח המצורף
כנספח  4לחוזה ,בסכום של  30,000ש"ח ,כשהיא חתומה על ידי הבנק או חברת ביטוח
מורשית כדין ,מוציאי הערבות (להלן" :ערבות הביצוע") .שם המבקש בערבות הביצוע
יהיה שם הספק.

.13.2

ערבות הביצוע תהיה בתוקף מיום מסירתה ועד לחודשיים לאחר סיום החוזה .במקרה
של הארכת תקופת ההתקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה ,הספק יאריך
את ערבות הביצוע כך שתעמוד בתוקף עד לחודשיים לאחר סיום החוזה.

.13.3

הספק יאריך את תוקפה של הערבות ערבות הביצוע או ערבות הבדק ("הערבות"),
במידת הצורך ועל פי דרישת החברה ,וזאת לא יאוחר מאשר ( 14ארבעה עשר) ימי
עבודה לפני פקיעתה .לא עשה כן ,תהיה החברה רשאי לחלט את הערבות.

.13.4

החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את סכום הערבות ,כולו או
חלקו ,אם הספק יפר תנאי מתנאי החוזה ,וכן בכל מקרה בו רשאית החברה על פי
החוזה לגבות תשלום ,פיצוי או שיפוי מהספק ,ולאחר שנתנה לספק הודעה מראש של
( 7שבעה) ימים.

.13.5

חילטה החברה את הערבות ,כולה או חלקה ,ימציא הספק לחברה ערבות חדשה
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לתקופה ,בסכום ובתנאים זהים לערבות המקורית ,תוך ( 7שבעה) ימים מיום חילוטה
של הערבות.

.14

.13.6

במתן הערבות או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק או מזכויותיו של
החברה או מסעדים אחרים הנתונים לה ,על פי החוזה ועל פי דין.

.13.7

כל ההוצאות הכרוכות בערבות ,לרבות הוצאתה ,הארכת תוקפה ,גבייתה או חידושה,
יחולו על הספק.

אחריות הספק
.14.1

הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה ,אובדן או נזק שעלולים
להיגרם עקב ביצוע העבודות או התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה.

.14.2

הספק יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה ,אובדן או נזק ,שנגרמו לאדם או לרכוש
שמתקיימים בהם התנאים שלהלן (להלן" :נזקים באחריות הספק"):

.14.3

.15

.14.2.1

הם נגרמו תוך כדי או עקב ביצוע העבודות או התחייבויותיו של הספק
בהתאם לחוזה זה;

.14.2.2

הם נגרמו כתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי
מטעמו ,לרבות עובדיו ומועסקיו.

החברה ,עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג,
שייגרם לספק או לעובדי הספק ,למעט אם הנזק נגרם בזדון או אם חובה כאמור
מוטלת על החברה בחוזה זה במפורש או מכוח חיקוק.

שיפוי ופיצוי
.15.1

הספק יפצה את החברה ,נציג החברה וכל מי מטעמם ("הזכאים") בגין נזקים באחריות
הספק והוצאות הקשורות בנזקים אלה ,וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו
לשלם בגינם ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,מיד עם דרישתה הראשונה של
החברה.

.15.2

החברה תודיע לספק בכתב על כל טענה ,תביעה ו/או דרישה בקשר לנזקים באחריות
הספק בתוך זמן סביר מקבלתה.

.15.3

החברה תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין
נזקים באחריות הספק ,או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את
הזכאים לשיפוי.
.15.3.1

הספק בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהליכים המשפטיים דלעיל
(לרבות שכר טרחת עו"ד ומומחים).

.15.3.2

החליטה החברה לייפות את בא כוח הספק לנהל את ההליכים כאמור:
.15.3.2.1

הספק לא יתפשר בשם החברה בהליכים אלה ,אלא בהסכמת
החברה ,בכתב ומראש.

.15.3.2.2

החברה לא תתפשר עם התובע אלא אם התקבלה לכך
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הסכמת הספק ,בכתב ומראש ,או אם היועץ המשפטי של
החברה חיווה דעתו בכתב כי פשרה כאמור מתחייבת גם בלא
הסכמת הספק ,בשל מעמדה של החברה כרשות ציבורית.
.15.4

הספק ישתף פעולה עם החברה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה,
אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור ,ובכלל זה ימציא לחברה כל נתון או מסמך
הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי החברה.

.15.5

אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ,יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו מבית משפט,
ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו מוקדם ככל האפשר.

.15.6

מובהר כי אין בהוראת סעיפים  15.5- 15.2כדי לגרוע ממחויבותו של הספק בהתאם
לסעיף  15.1או מאחריותו על פי דין.

.16

ביטוחים
.16.1

החברה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה :החברה
הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ ו/או המוא"ז חבל מודיעין ו/או תאגידים
עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם
ו/או עובדיהם.

.16.2

הספק מתחייב לערוך ולקיים במהלך כל תקופת ההתקשרות ,ולעניין ביטוח אחריות
מקצועית וביטוח חבות המוצר ,כל עוד קיימת לספק אחריות ע"פ דין ,לכל הפחות את
הביטוחים המפורטים להלן ובאישור קיום הביטוחים המצורף לחוזה זה כנספח ,3
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוח הספק" ו" -אישור קיום הביטוחים"
בהתאמה):
.16.2.1

ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980 -כלפי
עובדים המועסקים על ידי הספק ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי
לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול
אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה,
קבלנים וקבלני משנה (היה והספק יחשב מעבידם) וכן בדבר העסקת נוער
כחוק הביטוח יורחב לשפות את החברה היה וייקבע ,לעניין קרות תאונת
עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי על החברה מוטלות חובות מעביד כלשהן
כלפי מי מעובדי הספק.

.16.2.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על פי דין ,בגין
אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן
השירותים בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת
הביטוח .הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי
פתאומי ובלתי צפוי ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם
ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח יורחב לשפות את
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החברה בגין אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי
מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

.16.3

.16.2.3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הספק על פי דין בשל תביעה או
דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל
מקצועי של הספק ו/או עובדיו ו/או של כל הבאים מטעמו ,בכל הקשור
במישרין או בעקיפין במתן השירותים ,בגבול אחריות בגבול אחריות של
 ₪ 2,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח יכלול תקופת
גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה.
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אבדן מסמכים ו/או השהייה או עיכוב
בעקבות מקרה ביטוח וכן הרחבה בגין אי יושר מצד עובדי הספק .הביטוח
יכלול תאריך למפרע החל ממועד מתן השירותים .הביטוח יורחב לשפות
את החברה בגין חבות אשר תוטל על החברה עקב מעשה או מחדל של
הספק ו/או הבאים מטעמו ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי
המזמין.

.16.2.4

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הספק על פי דין ,בגין מוצרים
שסופקו ,יוצרו ,טופלו או נמכרו על ידי הספק ו/או הבאים מטעמו בגבול
אחריות של  ₪ 2,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח .הביטוח כולל
תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך
על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף
זה .הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין אחריותו למוצרים בכפוף לסעיף
אחריות צולבת .הביטוח יכלול תאריך למפרע החל ממועד מתן השירותים.

.16.2.5

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן
ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך
 ₪ 450,000בגין נזק אחד.

על ביטוחי הספק (למעט ביטוחי הרכב) יחולו ההוראות הבאות:
.16.3.1

הביטוחים יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי החברה ,עובדיה,
מנהליה והבאים מטעמה ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק
בכוונת זדון.

.16.3.2

הביטוחים יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי
החברה וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה.

.16.3.3

הביטוחים לא ישונו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם
תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי החברה 30 ,יום מראש.

.16.3.4

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית בגין
ביטוחי הספק.

.16.3.5

חריג רשלנות רבתי יבוטל ,ככל שקיים ,אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.
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.16.3.6

נוסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) לא יפחת מהנוסח הידוע כביט
 2016או הידוע בעת חידוש הפוליסה.

.16.4

ללא כל דרישה מצד החברה ,הספק מתחייב להמציא לידי החברה את אישור קיום
הביטוחים ,כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג ,טרם תחילת מתן השירותים
וכתנאי להם ,וכן מדי שנה בשנה ,ולא יאוחר מאשר  14יום לפני תפוגת הפוליסות
המצויינות באישור.

.16.5

לא עמד הספק בהתחייבותו ע"פ סעיף  16.4לעיל ,רשאית החברה לבטח במקום הספק
את הביטוחים הנדרשים ,ועלות הביטוחים בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 20%
מעלות זו תקוזז מהסכומים שהחברה התחייבה לשלם לספק .אם הסכום שהחברה
התחייבה לשלם לספק לא יספיק ,רשאית החברה לחלט את ערבות הביצוע בסכום
שנותר.

.16.6

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט לעיל הינם
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות
על פי הסכם זה .מוסכם בזאת כי לספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם
החברה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

.16.7

לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי
הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על
מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויותיו על פי הסכם זה .מובהר כי אין בזכות
החברה לבחון את אישורי קיום הביטוחים כדי להטיל על החברה או מי מטעמה
אחריות כלשהי לביטוחי הספק.

.16.8

הספק מתחייב לשלם את הנזקים שהינם בגדר ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות או סכומים העולים על היקפי הביטוח כפי שהם קיימים בפוליסות הביטוח
של הספק.

.16.9

אין בעריכת הביטוחים או בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הספק ואחריותו
ואין בו להטיל על החברה או מי מטעמה אחריות כלשהי.

 .16.10הספק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות
הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא .וכן יהיה אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות
במקרה נזק.
 .16.11הספק לבדו יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם
מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה ,ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות
העצמית הקבועה בפוליסות.
 .16.12אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה
המוקנים לחברה כנגד הספק על פי ההסכם ועל פי דין ,ואין בהם כדי לשחרר את
הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 .16.13מובהר ,כי הביטוחים שפורטו לעיל ,הינם דרישת מינימום .הספק רשאי לערוך
ביטוחים נוספים ו/או לערוך את הביטוחים הנ"ל בכיסוי נרחב יותר ,ובכל הפוליסות
שיערוך על-פי הסכם זה ,תיכלל החברה כמבוטחת נוספת ,לרבות סעיף אחריות צולבת
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לעניין ביטוחי חבויות ,וייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף של חברת הביטוח כלפי
החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
בזדון ,לעניין ביטוחי רכוש.
 .16.14הספק פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה ,מאחריות לכל
אובדן או נזק לרכוש המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,בין אם בוטח על ידו
ובין אם לאו ,ולא תהיה לספק כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין
אובדן או נזק כאמור .פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
.17

פעילות במצב חירום ,סגרים וכו'
.17.1

.18

הספק ימשיך להעניק את השירותים מושא חוזה זה גם בכל אחד מהמצבים שלהלן:
.17.1.1

הגבלות המוטלות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.

.6.4.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת
חירום (סמכויות מיוחדות) תשל"ד.1973-

.6.4.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי"א.1951-

.6.4.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת
המשטרה (נוסח חדש) ,תשל"א.1971-

.6.4.4

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

פיצויים מוסכמים
.18.1

.18.2

הספק ישלם לחברה פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בדרישות החוזה ,כמפורט להלן:
.18.1.1

הספק ישלם לחברה ,בגין כל יום עיכוב במועד המסירה של הפרויקט500 ,
ש"ח .במניין זה לא יבואו בחשבון איחורים שנגרמו בשל החברה,
ושהחברה אישרה מראש ובכתב כי הם אינם באחריותו של הספק.

.18.1.2

הספק ישלם לחברה ,בגין כל יום שבו מתרחשת הפרה יסודית של החוזה
שלא תוקנה תוך הזמן שקבעה לכך החברה 1,000 ,ש"ח לכל יום איחור.

.18.1.3

נמנע הספק מלבצע את התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ,תהיה החברה
רשאית לבצען ,והספק ישלם לחברה את עלות ביצוע העבודות בתוספת
 15%פיצוי.

.18.1.4

הספק ישלם לחברה ,בגין ביצוע הפרה יסודית שבעקבותיה הודיעה החברה
על הפסקת ההתקשרות עם הספק ,סך של חמישים אלף ש"ח.

הצדדים מצהירים ומאשרים ,כי סך הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל ,נקבע על
ידיהם לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים הצפויים להיגרם לחברה כתוצאה
מהפרת התחייבויות הספק ,וכי אין בדרישתם על ידי החברה או בתשלומם על ידי
הספק כדי לגרוע מהתחייבויות הספק או מכל זכות או סעד הנתונים לחברה ,על פי
חוזה זה ועל פי דין ,לרבות חילוט הערבות או דרישה לפיצויים במקרה שהנזק שנגרם
לה עולה על הפיצויים המוסכמים שפורטו לעיל.
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.18.3

הספק ישלם את הפיצוי המוסכם תוך שבעה ימים מהמועד שדרשה זאת החברה .מבלי
לגרוע מהאמור ,כל פיצוי מוסכם שנקבע בחוזה זה יהיה ניתן לקיזוז בהתאם לסעיף
 23להלן או שהחברה תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בסכום הפיצוי.

.19

התמורה
.19.1

.20

בעבור ביצוע העבודות בהתאם לחוזה וביצוע כלל התחייבויותיו של הספק בהתאם
לחוזה ,יהיה הספק זכאי לתמורה הקבועה בנספח התמורה ,כדלקמן:
.19.1.1

התמורה הכוללת עבור הרכיבים המפורטים בסעיפים  1-12לנספח
התמורה תקבע בהתאם למחירי הפריטים הנקובים בנספח התמורה כשהם
מוכפלים בכמות הפריטים שסופקו ובוצעו בפועל ,בהתאם לספירה
שאושרה על ידי המנהל .תמורה זו תכלול את כל המפורט בסעיפים
הרלוונטיים בנספח התמורה ובסעיף  7למפרט.

.19.1.2

התמורה השנתית עבור שירותי תחזוקה למדי מים (לתקופה נוספת על
חמש שנות התחזוקה והאחריות הכלולים במחיר) תהיה בהתאם לשיעור
הקבוע בנספח התמורה .התמורה תחושב בהתאם לשיעור (אחוז) זה מעלות
מד המים שלגביו ניתנים השירותים (ללא מע"מ ,ללא עלות המחברים וללא
עלות אל-חוזרים).

.19.2

מחירי הפריטים לא ישתנו מכל סיבה ,לרבות בגין שינוי היקף העבודות הכלולות
בפרויקט ,שינוי עלות פריטים ו/או שינוי עלות חומרים.

.19.3

המחירים לא יוצמדו בשום צורה .למחיר יתווסף מע"מ כדין.

.19.4

התמורה המפורטת לעיל היא מלאה וסופית בגין ביצוע הפרויקט על ידי הספק ומילוי
כל התחייבויותיו לפי החוזה .על אף האמור לעיל ,יתווסף לתמורה מס ערך מוסף כדין,
שישולם על ידי החברה לספק במועד תשלומו של כל תשלום על פי החוזה וכנגד
חשבונית מס.

אופן התשלום
.20.1

החברה תשלם לספק את התמורה לאחר מתן אישור מסירה כאמור בסעיף 7.4.4
לחוזה.

.20.2

לצורך תשלום התמורה יעביר הספק למנהל ,סמוך לאחר שקיבל אישור מסירה חשבון
המפרט את העבודות שביצע.

.20.3

המנהל יבדוק את החשבון שיוגש על ידי הספק ואת המסמכים שצורפו אליו ,ויהיה
רשאי לאשר או שלא לאשר את החשבון במלואו או בחלקו .לא אישר המנהל את
החשבון או חלקו ,יחזירו לספק לצורך תיקונו.

.20.4

מהחשבון שאושר ,יופחת כל סכום המגיע לחברה מהספק על פי החוזה או על פי דין,
לרבות פיצוי מוסכם שהספק יהיה חייב בו על פי החוזה.

.20.5

החברה תשלם לספק כל חשבון שאושר על ידה כאמור לעיל באמצעות העברת הסכום
בשקלים חדשים לזכות חשבון הבנק של הספק ,אשר פרטיו ימסרו לחברה על ידי
הספק בכתב ,התשלום לספק יבוצע בתנאי תשלום של שוטף  15 +ימים מיום אישור
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החשבון .איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  35ימים ,לא יזכה את הספק לפיצוי
כלשהו ולא יהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.20.6

תנאי לביצוע התשלומים לפי חוזה זה הוא שהספק ימציא לחברה אישור בדבר גובה
ניכוי מס במקור ואישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות כדין .על האישורים להיות
תקפים למועד המצאתם והספק יהיה מחוייב לדאוג להארכת תוקפם ,מעת לעת.
הספק יחזור וימציא את האישורים במועד פקיעתם של האישורים הקודמים שהוגשו
לחברה.

.20.7

החברה תנכה במקור מכל תשלום שישולם לספק את כל המיסים ,ההיטלים ,האגרות
ותשלומים אחרים שחלה עליהם חובת ניכוי מס במקור על פי דין .לא המציא הספק
אישור בדבר גובה ניכוי מס במקור ,תנכה החברה מהתשלומים לספק את הסכום
המקסימאלי על פי דין.

.20.8

הסכומים המפורטים לעיל הינם סופיים ומגלמים כל התחייבויות הספק על פי החוזה
וכן עלויות והוצאות הנובעות מהם ותשלומים לצדדים שלישיים ,ובכלל זה מיסים,
היטלים ,אגרות ותשלומים לעובדים ,ספקים או קבלני משנה ,הוצאות תפעול וניהול,
כלים ,ציוד ,הוצאות משרד ,נסיעות ,זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר ,חניה ,רווח
וכיוצא בזה.

.20.9

הספק לא יהא זכאי לתשלום סכומים נוספים על הקבוע בסעיף זה ,למעט תוספות
הנזכרות במפורש בחוזה זה .מובהר כי החברה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע
מהקבוע בחוזה זה ,אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב.

 .20.10מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי ,בשום מקרה ,לקבל תמורה או
טובת הנאה כלשהי ,במישרין או בעקיפין ,מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים
מושא חוזה זה .היה ותתקבל טובת הנאה כאמור ,יהווה הדבר הפרה יסודית של
החוזה.
.21

חידוש אישורים ורשיונות
.21.1

.22

על הספק חלה חובה להחזיק ולחדש כל אישור או רישיון ,שהיוו תנאי לזכייתו במכרז,
כך שאלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות .אי החזקה או אי-חידוש האישור
או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

ביצוע עצמי
.22.1

צד לחוזה אינו רשאי להמחות ,לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה
זה לצד שלישי כלשהו ,אלא אם כן ניתן על כך הצד השני ,מראש ובכתב.
.22.1.1

.22.2

.23

על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית להמחות או להסב את חובותיה
וזכויותיה בהתאם לחוזה זה למועצה האזורית חבל מודיעין ,ללא צורך
באישור מראש.

המחאה ,שיעבוד או משכון כאמור ,ככל שנעשו ללא אישור ,יהיו חסרי תוקף מחייב,
והחברה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין עבודות שבוצעו על-פיהם.

קיזוז ועיכבון
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.24

.23.1

הספק מסכים ומצהיר בזאת כי החברה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו
על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה ,על-פי כל חוזה אחר או על-
פי דין ,לרבות בגין תביעות שתוגשנה כנגד החברה בכל הנוגע לחוזה זה.

.23.2

הודעה על סכומים שקיזזה החברה כאמור ,תינתן לספק בתכוף לאחר מועד הקיזוז
ותכלול פירוט הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

.23.3

לספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג החברה על קיזוז כאמור או על
תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

.23.4

השגה כאמור תועבר לחברה לא יאוחר מתשעים ימים מיום קבלת התשלום החסר או
מיום קבלת הודעת הקיזוז ,לפי העניין.

.23.5

אי-העברת השגה בתוך המועד האמור ,משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

.23.6

לספק לא עומדת זכות קיזוז או זכות עיכבון כלשהי לרבות במידע שבבעלות החברה
או בתוצרי העבודות.

הפרות ,תרופות
.24.1

על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א-
.1970

.24.2

כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של החוזה:
.24.2.1

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה ,אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי
החוזה ,וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית.
.24.2.1.1

אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה:
.22.1 ,14.1 ,8 ,7 ,6

.24.2.2

אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה ,אף אם לא נקבע לגביה שהינה
מעיקרי החוזה ,אשר לא תתוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסרה
החברה לספק ואם לא נקבע זמן  -לאחר שחלפו ארבעה עשר יום מיום
שהודיעה החברה לספק על דבר ההפרה.

.24.2.3

קרות אחד מאלה:
.24.2.3.1

הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על
פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס ,זמני או
קבוע ,או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן
צו למינוי נאמן לספק ,והצו לא הוסר בתוך תשעים ימים
ממועד הינתנו;

.24.2.3.2

הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת ,על רוב
נכסי הספק או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים
לצורך ביצוע שירותי הספק ,והעיקול לא הוסר בתוך תשעים
יום מהטלתו.

.24.2.3.3

הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.
38

.24.2.3.4

.24.3

.25

.26

.27

הפר צד לחוזה זה הפרה יסודית ,יהיה הצד השני זכאי לבטל את החוזה לאלתר
בהודעה בכתב ,מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו.

סיום ההתקשרות
.25.1

לאחר סיום הפרויקט ,החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל
עת ,וזאת בהתראה של  30ימים מראש ובכתב.

.25.2

עם סיום ההתקשרות ימסור הספק לחברה כל דבר המהווה קניין החברה ,ויחזיר
לחברה כל סכום שהחברה לא קיבלה תמורה עבורו.

כללי
.26.1

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה
בחוזה זה ,והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

.26.2

כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה ,אלא אם כן התקבל
עליה אישור החברה מראש ובכתב.

.26.3

צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על-פי כל דין אלא
אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

.26.4

אין באמור בהסכם כדי לגרוע מסמכות או חובה הנתונים לחברה מכוח הדין.

.26.5

בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ,ישמשו ספרי החשבונות של החברה
ופנקסי החברה כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה כי תוכנם נכון ,אלא אם הוכח
אחרת.

.26.6

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל חוזה ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

פרשנות
.27.1

ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים
בלשון זכר ,משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

.27.2

המכרז והחוזה (על נספחיהם) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.
.27.2.1

.27.3

.28

הספק נקלע למצב המונע ממנו להעניק שירותים לחברה
(למעט אם הנסיבות תלויות בחברה בלבד).

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה ,יעשה מאמץ
ליישב בין שני הנוסחים.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין המסמכים ,יחולו ההוראות המיטיבות עם החברה,
בהתאם להחלטת החברה.

סמכות השיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

.29

הודעות
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.29.1

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה ,בכפוף לכל שינוי בהן,
שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

.29.2

כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על-פי הוראות חוזה זה או על-פי כל דין
תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום ,או בפקס עם אישור קבלת הפקס ,או בדואר
אלקטרוני עם אישור קבלתו ,וזאת על-פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה.

.29.3

מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור  72שעות משעת המסירה בבית הדואר.
הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור
על קבלתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________

___________________

החברה

הספק

אישור חתימת הספק
אני הח"מ ,______________,עו"ד/רו"ח ,מרח' _______________________ ,מאשר בזאת כי
חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

_______________
תאריך

____________________
עו"ד/רו"ח
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נספח  1לחוזה :מפרט העבודות והשירותים
.1

מדי מים
.1.1

הספק יביא לאישור החברה טרם ההתקנה את מדי מים ,כולל סוג ח"ג ,ספיקה וטווח
מדידה ( )Rואת יחידות הקצה (יח' קצה פנימית (מד מים אחוד) או יח' קצה חיצונית
הקולטות את המידע ממדי המים ומפעילות תקשורת אלחוטית).

.1.2

.2

על מדי המים להיות מדי מים אולטרה-סוניים בעלי אישור דגם ותקן איכות מי שתיה
 ת"י  5452המיועדים לקריאה מרחוק ו/או מדי מים אחודים (מדי מים עם יח' קצה /משדר פנימי) ,בקטרים המפורטים בנספח התמורה.

תקשורת בין מדי המים  /יח' קצה לרכזות
.2.1

יחידות הקצה ו/או מדי המים יעבירו את המידע בתקשורת אל-חוטית מאובטחת,
באופן ישיר ו/או באמצעות רפיטרים  /ממסרים ,לרכזת/רכזות.

.2.2

איכות התקשורת למד מים ,מוגדרת ומחושבת לפי  %מדי המים שנקלטים ברשת
התקשורת הקבועה ( )FIX NETWORKכל יום ביחס לכלל מדי הקר"מ המותקנים
ומוגדרים במערכת המידע – איכות התקשורת המינימאלית הנדרשת– .98%

.3

תקשורת בין הרכזות למרכז הבקרה
.3.1

הרכזות יעבירו את המידע בתשתית תקשורת מאובטחת ,המיועדת להעברת נתונים,
בעלת רוחב פס מתאים ,כגון :תקשורת סלולרית המיועדת להעברת נתונים ( כגון:
 ,) GPRSאו תקשורת קווית  /בזק  - IP/VPNלמרכז הבקרה.

.4

מרכז הבקרה  /מע' המידע
.4.1

כל המידע יועבר למע' מידע של מע' קר"מ (להלן" :מע' המידע" ו/או "מרכז הבקרה")
בענן מאובטח ברמה .Tier 4

.4.2

הספק יתקין במתקניו ובמשרדי החברה את כל החומרה והתוכנה הנדרשים על מנת
להבטיח שמערכת הבקרה תפעל באופן תקין ואמין לאורך כל שעות היממה.

.4.3

יכולת גלישה מאובטחת וממודרת ,באמצעות האינטרנט ,לנציגי החברה ולצרכנים
(לצרכנים -למדי המים ונתוני הצריכה שלהם בלבד).

.4.4

שליחת הודעות  SMSבמקרים של תקלות וחבלות – כפי שיוגדר ע"י החברה.

.4.5

אפליקציה לצרכנים על סמארטפון ,כולל משלוח הודעות  SMSלגבי נזילות וחריגות –
כפי שיוגדר ע"י החברה .וקבלת היזון חוזר  /אישור על קבלת .SMS

.4.6

.5

מספר מוני המים במערכת – מוערך ב 100-מדי מים בתקופת החוזה (בשלב ההתחלתי
יותקנו כ 50-מדי מים).

דרישות כלליות – מערכת הבקרה
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.5.1

.6

להלן המפרטים ,המסמכים והנחיות העבודה אשר מחייבים את הספק ומהווים חלק
מאספקת והתקנת המערכת:
.5.1.1

תקן ישראלי למדי מים ת"י  63ות"י .4064

.5.1.2

תקנות מדידת מים (מדי מים ) ,תשמ"ח –  ,1988כפי שיתעדכנו מעת לעת,
לרבות קיום אישורי דגם לכל מדי המים.

.5.1.3

ת"י " 5452בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה" – מדי המים וכל
הציוד שיותקן בצנרת המים שבא במגע עם המים – יהיה בעל ת"י .5452

.5.1.4

הנחיות ,אישורים ורישיונות של משהת"ק (משרד התקשורת) לגבי כל
ציוד ומערכות הקשר והתקשורת ,התקנתם ותפעולם ,לרבות :אישורי סוג,
אישורים /רישיונות הפעלה לכל ציוד ומערכות התקשורת.

.5.1.5

חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו 2006-והתקנות מכוחו ,כפי
שיתעדכנו מעת לעת.

.5.1.6

חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-והתקנות מכוחו ,כפי שיתעדכנו מעת
לעת ,וכן הנחיות ,דרישות ונהלי רשות המים בכל הנוגע לאבטחת מידע
וסייבר.

.5.1.7

כל תקן ו/או הוראה ו/או הנחייה ו/או דרישה הדרושים עפ"י כל דין ו/או
ע"י רשות מוסמכת בישראל.

תאור פעולת המערכת
להלן תיאור פונקציונלי כללי של פעולת המערכת.
.6.1

איסוף נתונים
איסוף הקריאות ממדי המים יבוצע בזמנים קבועים ,כגון :אחת ליממה או כל מס' שעות ,ו/או
לפי הצריכה  /הספיקה ,לדוגמא :כל  100ליטר .נדרש לפחות  6קריאות ביממה שיועברו בעת
הקריאה ,או ,לחילופין ,אגירת נתונים (עם חותמת זמן) והעברתם לפחות פעמיים ביממה
ובנוסף התפרצות בעת תקלות וארועים חריגים המזוהים ו/או מחושבים במד המים.

.6.2

מאזני מים
ניהול מאזני מים  /פחת מים וצרכנות מים ,לרבות:
.6.2.1

ביצוע חישובים ומאזני צריכה/פחת מים יומיים ותקופתיים ,כגון" :שבועי
מתגלגל" ובין כל  2תאריכים נבחרים לאזורי צריכה מוגדרים (  )DMAועד
וכולל מאזן צריכה יומי ותקופתי כולל – סה"כ מקורות אספקת מים
לעומת סה"כ צרכני המים.

.6.2.2

.6.3

חישובי צריכה לפי ישויות/מהויות/ייעודים ,כגון :חיבורי מקורות ,הפקה
מבארות ,תעשייה/מבני ציבור/מוס"ח ,השקייה (גינון) ,וכו'.

איתור ודווח תקלות וחריגות
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המערכת תקלוט התראות המיוצרות  /מחושבות במונה וכן תבצע בדיקות ו/או חישובים ע"מ
להתריע על חריגות ,חבלות ותקלות הידראוליות וטכניות ,כולל:

.6.3.1

זרימה הפוכה (התראת מונה)

.6.3.2

צריכת מים גבוהה  -חריגה יומית.

.6.3.3

חשד לנזילה/צריכה רצופה במשך  Xימים אחרונים (תנאי לאתחול התראה
– צריכה רצופה של  24שעות (התראת מונה).

.6.3.4

צריכת מים גבוהה – השוואה לתקופה מקבילה לפני שנה ו/או לממוצע של
 Xימים אחרונים.

.6.3.5

צריכת מים גבוהה מאד– השוואה לתקופה מקבילה לפני שנה ו/או לממוצע
של  Xימים אחרונים.

.6.3.6

חשד למד מים עצור – מד מים לא מתקדם במשך  Xימים רצופים.

.6.3.7

זיהוי ישיר או חישוב ודיווח על החלשות סוללה ביח' קצה.

.6.3.8

תקלה בחווט  /בתקשורת בין מד המים ליח' קצה חיצונית (עבור מדי מים
לא אחודים).

.6.3.9

חישוב והתראה על פחת מים קבוצתי/אזורי/כולל  -חריג ,כולל :פחת מים
שלילי ,פחת מים גבוה ופחת מים גבוה מאד ( לפי  %מהצריכה הכוללת ולפי
ערך מוחלט ).

.6.3.10

תקלה ביחידת קצה ו/או במד מים או בתקשורת אליו – לא הגיע מידע מיח'
הקצה  /ממד המים במשך  72שעות (פרמטר) רצופות.

.6.4

.6.3.11

תקלה בתשתיות התקשורת – רכזת ,ממסר.

.6.3.12

הערה :תאור ופירוט ההתראות יוגש לאישור לפני תחילת ביצוע המערכת.

תשאול פרטני של מדי מים
המערכת תאפשר לבצע תשאול פרטני  ON LINEשל מד המים ולקבל את מצב קריא מד המים,
או קבוצת מדי מים (כגון :בית משותף ).

.6.5

ניהול מדי המים
ניהול אינוונטר מדי המים ,לרבות ניהול החלפת מדי המים.

.6.6

תפעול
נציגים מורשים של החברה יוכלו להכנס למערכת לצורך צפייה ,הפקת דוחות ,הורדת
פרמטרים וכו' – בהתאם לרמת הסווג של המפעיל.

.6.7

שרות ומידע לצרכנים
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.7

.6.7.2

המערכת תכלול אפליקציה לסמארטפונים ,למ"ה הנפוצות ,כולל :אייפון
ואנדרואיד .כל צרכן יוכל לקבל התראות וכן מצב עדכני ומסווג לגבי מד
המים שלו בלבד ,כגון :תקלות ומידע היסטורי על צריכת המים שלו.

תכולה
.7.1

.7.2

.8

.6.7.1

המערכת תכלול אתר צרכנים – כל צרכן יוכל "להיכנס" למערכת ,באופן
מאובטח וממודר ,באמצעות האינטרנט ,ולקבל מצב עדכני ומסווג לגבי מד
המים שלו בלבד ,כגון :תקלות ,מכתבי התראה ומידע היסטורי על צריכת
המים שלו.

המחיר למד מים קר"מ יכלול:
.7.1.1

פירוק מד מים קיים אספקה והתקנה של מד המים החדש כולל מכלול
הקר"מ  /יח' קצה  /משדר .מד המים שיפורק יהיה רכוש הספק – הליך
טרייד אין.

.7.1.2

אחריות למשך כל תקופת השרות של מד המים – עפ"י אישור הדגם  /כללי
מדידת מים – עבור מד מים א"ס –  5שנים.

.7.1.3

שילוב ויישום במע' התקשורת ובמע' המידע.

.7.1.4

עלות הקמה ושימוש בתקשורת ממד המים עד למרכז הבקרה  /מע' המידע
למשך כל תקופת השרות של מד המים.

המחיר למע' התקשורת ומרכז הבקרה  /מע' המידע יכלול:
.7.2.1

הקמה ,תחזוקה ואחריות ,למשך  5שנים ממועד קבלת המערכת או כל עוד
המערכת מחוברת למדי מים שהותקנו על ידי הספק (המאוחר ביניהם) ,של
תשתית תקשורת אלחוטית לכל מדי המים של החברה (נכון למועד המכרז
קיימים כ 50-צרכנים והיא מיועדת לקלוט עד  100צרכנים בתקופת החוזה)
באיכות תקשורת גבוהה ( 98%לפחות).

.7.2.2

תכנון ,קבלת אישורים ,הקמה ,תחזוקה ואחריות ,למשך  5שנים ממועד
קבלת המערכת או כל עוד המערכת מחוברת למדי מים שהותקנו על ידי
הספק (המאוחר ביניהם) ,של אתר קר"מ לחברה הכלכלית לפיתוח חבל
מודיעין ,כולל תמיכה באפליקציית שרות לצרכנים (נכון למועד המכרז
קיימים כ 50-צרכנים והיא מיועדת לקלוט עד  100צרכנים בתקופת
החוזהב).

.7.2.3

הזמנה ,תאום ותשלום עבור חיבור ,שימוש ושרות לתקשורת ,לרבות:
שרותים סלולריים ,בזק ,אינטרנט וכו'.

שירותי תחזוקה ואחריות
.8.1

הספק יחליף או יתקן ,על חשבונו ,מדי מים שהותקנו על ידו ואינם עובדים בצורה
תקינה ,או שהם או חלק בהם פגומים או מקולקלים מכל סיבה שהיא.
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.8.2

הספק יבצע תחזוקה שוטפת למערכת ולמדי המים ,על מנת להבטיח את פעולתה
התקינה והרציפה.

.8.3

הספק ימסור לחברה דיווחים שוטפים בדבר פעילותו ,וכן ידווח לרשות המים ,למינהל
המים או לכל גורם אחר הנדרש לפי הוראות כל דין.

.8.4

לצורך פעילותו ,רשאי הספק ,לפי הצורך ,להיכנס לכל אזור בשטח הפארק ,בתיאום
מראש עם החברה ו/או הצרכן ,למעט מקרי חירום ,על מנת לבצע שינויים ו/או
תיקונים ברשת מדידת המים ו/או בכל מכשיר הקשור אליה ו/או במד המים המצוי
באזור.

.8.5

החברה תעמיד לרשות הספק את כל המידע ,המסמכים ,התכניות ,המפות והשרטוטים
הקיימים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.

.8.6

ככל שתהיה פגיעה מכוונת (חבלה) במערכות מדידת המים ,לרבות מודדים ,ציוד
היקפי ,ובכלל זה  -רפיטרים רכזות וכו' ,החברה תסייע לספק בשמירת הרפיטרים
ואבטחתם .למען הסר ספק ,הספק אחראי לביטוח המערכות עצמן.

.8.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק יעניק לחברה הכלכלית שירותי אחזקה ,תמיכה,
גיבוי ושירות למערכת כמפורט להלן:
.8.7.1

הספק יהיה אחראי לפעילותן התקינה של כל המערכות והציוד שיסופקו
על ידו לחברה ,על כל רכיבהן.

.8.7.2

הספק יענה לקריאה מטעם החברה בכל מקרה של תקלה ויתקן את
התקלה לא יאוחר מתוך  24שעות ממועד פתיחת התקלה ,וימשיך בטיפול
לפתרון התקלה באופן שוטף וברציפות עד לתיקונה.

.8.8

הספק יתמוך בצוות מטעם החברה בכל הנוגע לשימוש במערכת.

.8.9

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים ,לרבות בגין תיקון ,החלפת חלקים ,הובלה
ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב ,העובדים ,הציוד ,האביזרים ,הכלים,
מכשירי העזר ,חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל  -יסופקו על-ידי הספק,
על חשבונו ,והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבורם.

.8.10

הספק יחזיק חלקי חילוף למשך כל תקופת ההסכם ולקיים רמת מלאי לכל רכיבי
המערכת שסופקה ,באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות וביעילות.
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נספח  2לחוזה :התמורה
תצורף הצעת המחיר של הספק
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נספח  3לחוזה :אישור לקיום ביטוחים
נספח ב'

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור:

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

מבקש האישור*
שם:

החברה הכלכלית
לפיתוח חבל מודיעין
בע"מ

ח.פ511413932 .
מען:
מודיעים
6083210

סוג
הביטוח

חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי
ביטוח
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המבוטח
שם:

ת.ז/.ח.פ.
שוהם

מספר
הפוליסה

אופי העסקה*
☐נדל"ן
Xשירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר______ :

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
Xמזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

מען:

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

כיסויים
תאריך
תאריך
סיום
תחילה

מעמד מבקש האישור*

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מט
בע

כיסויים נוספים
בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

רכוש

צד ג'

4,000,000

₪

,309 ,307 ,304 ,302
,328 ,322 ,321 ,315
329

אחריות
מעבידים

20,000,000

₪

328 ,319 ,309

אחריות
המוצר

2,000,000

₪

,321 ,309 ,304 ,302
(12
332
,328
חודשים)

אחריות
מקצועית

2,000,000

₪

,309 ,304 ,302 ,301
,328 ,327 ,325 ,321
 6( 332חודשים)

פירוט השירותים

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

מכירת/רכישת/השכרת ציוד ()046
שירותי תחזוקת מערכות ()089

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח  4לחוזה :ערבות ביצוע
בנק_____________ :
סניף_____________ :
מיקוד_____________ :
תאריך_____________ :

לכבוד
חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
ג.א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת ______________________ (להלן  -המבקשים) לביצוע
התחייבויותינו לפי הסכם מיום ___________ במסגרת חוזה לאספקה ולתחזוקה
של מערכת מנוף סל ,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  30,000ש"ח
(שלושים אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה
משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

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.

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.

.5

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 _____ שפורסם ביום ______ (להלן -
המדד היסודי) ,יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ג' למכרז  -תצהיר
אני_____________ הח"מ ,נושא ת.ז ____________ .נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 1-2021
להחלפה של מוני מים ולאספקה של מערכת תקשורת ומרכז בקרה ("המכרז")[ .ככל שיש צורך

בחתימתו של יותר ממורשה חתימה אחד ,ניתן לשנות את התצהיר בהתאם]
.1

הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד ___________________ ,שמספרו המזהה הוא
________________ (להלן" :המציע").

.2

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.3

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

.4

שמירה על דיני העבודה
.4.1

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים ,תשנ"א( 1991-להלן" :חוק
עובדים זרים").

.4.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.4.2.1

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

.4.2.2

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או
יותר לפי חוק עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים
שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

.4.2.3

לעניין סעיף זה:
.4.2.3.1

"בעל זיקה"  -תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל
המציע ,בעל שליטה במציע ,תאגיד אחר שבעל השליטה
במציע הנו בעל השליטה גם בו.

.4.2.3.2

"שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ,התשכ"ח.1968-

.4.3

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן " -חוק
שכר מינימום") ,ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי
העבודה ,צווי ההרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

.4.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
.4.4.1

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

.4.4.2

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך
במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

50

.4.4.3

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר
מינימום ,אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.

.4.4.4

לעניין סעיף זה:
.4.4.4.1

.4.4.4.2

.5

"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
4.4.4.1.1

תאגיד שבשליטת המציע ,נושא משרה אצל
המציע ,בעל שליטה במציע ,תאגיד אחר
שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם
בו.

4.4.4.1.2

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי
העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ,ותחומי פעילותו של התאגיד דומים
במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

4.4.4.1.3

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר
עבודה.

4.4.4.1.4

אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה
מהותית  -תאגיד אחר שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה
מהותית  -החזקה של שלושה רבעים או
יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

"הורשע"  -הורשע בפסק-דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר
מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
(.)31.10.2002

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
.5.1

במציע מתקיים אחד מאלה:
.5.1.1

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
(להלן :חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;

.5.1.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

.5.2

אם המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא מצהיר בזאת על התחייבותו לפנות למנהל
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
ככל שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים כאמור ,הוא מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל
הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;

.5.3

אם המציע יזכה במכרז ,הוא יעביר העתק של תצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
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.6

.7

העדר תיאום
.6.1

המציע הגיש את הצעתו באופן עצמאי וללא התייעצות ,הסדר או קשר אחר עם מציע
אחר למכרז.

.6.2

פרטי הצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני מי שהוא מציע במכרז או בפני נציגו של
מציע כאמור.

.6.3

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מציע אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.6.4

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל
סוג שהוא.

.6.5

הצעתו של המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים
כלשהו מציע אחר.

.6.6

המציע מודע לכך שהעונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

עמידה בדרישות הדין
.7.1

.7.2

.8

.9

בהתאם לסעיף 89ב(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח 1958 -
הקובע כי "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 החברה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת,
אח או אחות״; ובהתאם לכלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים
של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות לפיו :״חבר החברה לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או
תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו; המציע מצהיר כי:
.7.1.1

המציע אינו חבר החברה ,אינו קרוב של חבר החברה ,אינו סוכן או שותף
של חבר החברה;

.7.1.2

אין מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים בהון או ברווחי המציע שהוא חבר
מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מאלה מנהל או עובד אחראי
במציע.

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

כללי
.8.1

הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.

.8.2

קראתי את מסמכי המכרז ,הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג.

.8.3

נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות ניגוד
עניינים ,שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.

הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדוייקים.
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.10

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימה

אישור
 ,עו"ד ,מ.ר __________.מאשר כי ביום __________ הופיע/ו בפני
אני הח"מ,
מר/גב' ___________ נושא ת.ז .שמספרה _________ ומר/גב' ___________ נושא ת.ז .שמספרה
_________ ,החתומ/ים לעיל ,המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע
לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ם לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמ/ו עליה בפני.
____________________
____________ ,עו"ד
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נספח ד' למכרז  -תצהיר בדבר שמירה על זכויות יוצרים
אני_____________ הח"מ ,נושא ת.ז ____________ .נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 1-2021
להחלפה של מוני מים ולאספקה של מערכת תקשורת ומרכז בקרה ("המכרז")[ .ככל שיש צורך

בחתימתו של יותר ממורשה חתימה אחד ,ניתן לשנות את התצהיר בהתאם]
.1

הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד ___________________ ,שמספרו המזהה הוא
________________ (להלן" :המציע").

.2

הנני מכהן במציע בתפקיד ___________________.

.3

הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

.4

המצי ע מצהיר בזאת יש בידיו בעלות או רישיון שימוש ביחס לכל זכויות הקניין הרוחני
הנדרשות לצורך ביצוע החוזה ,כדלקמן:
.4.1

.4.2

.5

המציע הנו בעל זכויות היוצרים ברכיבי המערכת המפורטים להלן [ניתן להוסיף שורות
לפי הצורך]:
.4.1.1

__________________________________.

.4.1.2

__________________________________.

.4.1.3

__________________________________.

המציע הנו בעל רישיון שימוש ,שיווק והפצה ברכיבי המערכת המפורטים להלן [ניתן
להוסיף שורות לפי הצורך]:
.4.2.1

__________________________________.

.4.2.2

__________________________________.

.4.2.3

__________________________________.

לתצהיר זה מצורפים אישורים מטעם בעלי זכויות היוצרים ,או מטעמו של מפיץ או של משווק
מורשה ,המעידים כי המציע רשאי להפיץ את רכיבי המערכת המפורטים בסעיף  4.2לעיל או
לכלול אותם בהצעתו.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________________
חתימה

אישור
 ,עו"ד ,מ.ר __________.מאשר כי ביום __________ הופיע/ו בפני
אני הח"מ,
מר/גב' ___________ נושא ת.ז .שמספרה _________ ומר/גב' ___________ נושא ת.ז .שמספרה
_________ ,החתומ/ים לעיל ,המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע
לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפוי/ם לעונשים
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הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמ/ו עליה בפני.
____________________
____________ ,עו"ד
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נספח ה' למכרז :פירוט החלקים הסודיים בהצעה
להלן מפורטים החלקים בהצעה למכרז שהמציע סבור שהם מהווים סוד מסחרי או סוד עסקי .המציע
מודע לכך שסימון חלקים אלה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של
המציעים האחרים ,והמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
המציע מודע לכך ששיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון הנו של ועדת המכרזים ,ושלה בלבד.

סעיף בהצעה  /מספר הנספח

מהות החלק הסודי
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