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 1מסמך 
 הוראות למשתתפים 

       
 1/2021מכרז משותף מס' 

 
אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות  

 תשתית סיבים אופטיים  פרישת באמצעות 
 או גלים מילימטרים ו/

 

 שעה תאריך  מיקום 

להגשת  מועד אחרון 
 14:00 18.8.21 להלן   8.2ראו סעיף  שאלות הבהרה 

הגשת  מועד אחרון ל
 12:00 14.9.21 מועצה אזורית גזר  מכרז הצעות ל

 פתיחת מעטפות
)משתתפים רשאים להשתתף  

במעמד, בכפוף לתיאום ובכפוף  
 למגבלות הקורונה( 

 14:00 14.9.21 מועצה אזורית גזר 

 ₪14.12.2021 בתוקף עד ליום  50,000ע"ס  ערבות מכרז

   כללי .1

, מועצה אזורית חבל מודיעין,  יואב, מועצה אזורית  ברנרמועצה אזורית גזר, מועצה אזורית   .1.1
,  , עיריית יבנה, מועצה מקומית קרית עקרון, מועצה מקומית גן יבנהלב השרוןמועצה אזורית  
דימונה נגב,   עיריית  שדות  אזורית  מועצה  גדרות,  אזורית  מועצה  גדרה,  מקומית  מועצה   ,

מועצה אזורית מטה יהודה, מועצה    מועצה אזורית חוף הכרמל,מועצה מקומית באר יעקב,  
מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית    ם השרון, מועצה אזורית שדות דן,אזורית דרו

עיריית  מועצה אזורית גליל עליון,  מועצה אזורית עמק חפר,  מועצה אזורית חבל יבנה,  כסיפה,  
מועצה   מועצה אזורית מנשה,   מועצה אזורית זבולון, מועצה אזורית חוף אשקלון, כפר יונה, 

מטה אשר, מועצה אזורית שפיר,  מועצה אזורית מרום הגליל, מועצה אזורית  ,  אזורית הגלבוע
תיכונה,   ערבה  אזורית  מועצה  תחתון,  גליל  אזורית  מועצה  ציון,  מבשרת  מקומית  מועצה 

מועצה  מועצה מקומית מזכרת בתיה,  ,  צה אזורית חוף השרוןמוע  מועצה אזורית מרחבים,
"  המזמינותו/או "  "הרשויות)להלן: "  ועיריית נתניה   מועצה אזורית אשכול,  אזורית מגידו

" הצעות  בזאת    מבקשות"(,  הרשותו/או  האינטרנט  ללקבל  לרשת  גישה  שירותי  אספקת 
באמצעות   גבוהות  ו במהירויות  מתקדמת  אופטיים  פרישת  רשת  סיבים  גלים  ו/ תשתית  או 

   . "(המכרז )להלן: "חומן בת ("העבודות" או "השירותים")להלן:  מילימטרים

וקיום הליכי המכרז המשתף, הוקמה על ידי הרשויות ועדת  לצורך פרסום המכרז המשותף   .1.2
  ״(.הוועדה״/״ועדת המכרזיםמכרזים משותפת )להלן: ״

בסדר יורד  מאגר של מציעים שעמדו בתנאי הסף של המכרז ותדרגם  המכרזים תקבע  ועדת   .1.3
משוקלל   ציון  ביותרההצעה  כש   -לפי  הגבוה  הניקוד  וכו'   בעלת  ראשונה  )להלן:    תדורג 

 . ("הזוכים"

ביצוע  לצורך  באמצעות הגורם המלווה, כהגדרתו להלן,  לזוכי המאגר    לפנות  תוכלנה  הרשויות
 וראות המכרז על נספחיו השונים.  , בהתאם לה מכרז זה מושא השירותים

לרכוש   .1.4 ניתן  המכרז  מסמכי  של    באמצעותאת  האינטרנט  באתר  מרחוק  המועצה רכישה 
כמפורט להלן או באופן פיזי במחלקת הגבייה  ניתן לרכוש    במקרה של תקלה)  האזורית גזר 

   .שלא יוחזרו בכל מקרה, ₪  250של  בתמורה לסך  ,(במועצה בשעות העבודה הרגילות
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ש של  נ מציע  האינטרנט  אתר  באמצעות  המכרז  מסמכי  ברכישת  בקשיים    המועצהתקל 
קופת תשלומים    משרדימעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל  ו  האזורית גזר

אירית אברהם   לגב'  ובדוא"ל  052-8963127)משרד(    08-9274051בטלפון    –במועצה,   )נייד( 
 Irit@Gezer-region.muni.il  ה עדיפות לפנייה  לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי )ישנ

בדוא"ל     PDFיוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ    -קבל קבלה  שתתלאחר    .למשרד(
 שיימסר על ידו. 

בשעות    האזורית גזר  עלות במשרדי המועצה  ללאניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,   .1.5
האינטרנט   באתר  או  מראש  בתיאום  גזר  המועצה   של הפעילות   שכתובתו:  האזורית 

 region.muni.il-www.gezer//:http  . 

ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים    שיירכש הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח  
 שיורדו מאתר האינטרנט.  

 . האזורית גזר המועצה של האינטרנט  באתר גםביחס למכרז  בהבהרות להתעדכן יש

 ההתקשרות עיקרי  .2

בכפוף לאישור משרד הפנים    הרשויות אשר ייטלו חלק במכרז )לרבות כאלה שיצטרפו בעתיד .2.1
( תוכלנה לפנות לזוכים שיכללו  1972-לחוק מכרזים משותפים, תשל"ב   9בהתאם להוראות ס'  

לשם  במאגר   עבודות  בתחומן  יבצעו  שאלו  מנת  לרשת  על  גישה  שירותי  ת מתקדמאספקת 
ל גישה  שירותי  גבוהותלאספקת  במהירויות  סיבים  פרישת  באמצעות    ,אינטרנט  תשתית 

, ובהתאם להגדרות מסמכי המדיניות של משרד התקשורת,  או גלים מילימטריםו/אופטיים  
שירות   יספק  באמצעותו  הטכנולוגיות  תמהיל  את  לבחור  זוכה  לכל  חופש  יאפשרו  אשר 

  ."(התשתית ")להלן:  ללקוחות

באזורים   .2.2 תתבצע  התשתית  מתחומם    ט'1בנספח  כמפורט  עבודת  בחלק  )להלן:  או 
"( כפי שייקבע בצווי התחלת עבודה שרשאית להוציא הרשות מעת לעת, לפי  אזורים/אזור"

הגורם )להלן: "  פתרונות לעיר בע"מ  –חלוקי נחל    באמצעות חברת  שיקול דעתה הבלעדי,  
 זוכים שיכללו במאגר.   ל"(, המלווה

מהאמור לגרוע  לערוך  הרשויות    ,מבלי  את  רשאיות  לבחון  כדי  בתחומן  תושבים"  "סקר 
ההיתכנות להצטרפות משמעותית של תושבים ו/או בעלי עסקים לשירותי האינטרנט המהיר  

 במכרז זה. על ידי הזוכים המחירים שיוצעו טווחי  על בסיס  למכרז, ט'1נספח בכל אזור לפי 

יוצאו באזורים בהם תיווצר באמצעות  צווי התחלת עבודה שיוצאו   הגורם המלווה כאמור, 
מתוך בתי האב באזור או כמות של לפחות    60% לפחות  של  חיוביתמסה קריטית של היענות 

באזור    100 פוטנציאליים  והתמרוץלקוחות  הפרישה  איזורי  מפת  בסיס  משרד   על  של 
  .מבין האפשרויות הנמוכהט' למכרז, לפי 1התקשורת וכמפורט בנספח 

אזור   כל  כי  לצורך  למכרז    ט'1בנספח  המפורט  מובהר  נפרד  כ"אזור"  צווי  ייחשב  מסירת 
 מכרז זה. התחלת עבודה לפי 

אלא  לא יימסרו צווי התחלת עבודה ולא יבוצעו עבודות כלשהן על ידי הזוכים לפי מכרז זה,  
אם בחרה הרשות להוציא צו התחלת עבודה והודיעה על כך באמצעות הגורם המלווה. לא  

 .   תשמע כל טענה /או דרישה בקשר להיקף העבודות בפועל בכל עילה שהיא

לפנות לגורם המלווה לשם קבלת  כל זוכה  הסכמת הרשות רשאי  קבלת  בכפוף ל,  על אף האמור
   לא נוצרה מסה קריטית כאמור.  אזור בובצו התחלת עבודה מהגורם המלווה גם 

ובתוך  סדר הפרישה   .2.3 בין הרשויות  בומתן השירותים  אזורים  ניתן  תחומןמספר  ככל שלא   ,
, למעט  זוכה הרלוונטי להתחלת העבודה שיועברו    יצוולסדר  יהיה בהתאם    לעשותו במקביל,

 .  ביצוע בין אזורים בתחומההביחס לסדר  אם הוסכם אחרת בין הזוכה לבין הרשות

, תוך  לשירותיושירשמו    באזור  חבר את כל המשתמשיםיו  באזור  התשתיתאת  פרוש  י   הזוכה .2.4
על   יעלה  שלא  זמן  חודשיםפרק    (ביצועלהשלמת    חודשים  5בתוספת  תכנון  )חודש    ששה 

, אלא אם הרשות אישרה באמצעות הגורם המלווה פרק  הוצאת צו התחלת העבודהממועד  
 . זמן ארוך יותר

mailto:Irit@Gezer-region.muni.il
http://www.gezer-region.muni.il/http
http://www.gezer-region.muni.il/http
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  ניתן צו התחלת עבודה בו    מסוים  תחום אזורתוך  הפרישה וסדר חיבור הלקוחות בביצוע  אופן  
לשם מתן שירותי האינטרנט המהיר יעשו לפי שיקול דעת הזוכה ויובאו מראש על ידו לתיאום  

 מול הגורם המלווה. 

יכולתה   .2.5 כפי  לזוכה  תסייע  רלוונטי,  בדין  הרשות  מידע  קבלת  לצורך  הקיימים  ובמשאביה 
תושבים   מול  ביישוב  הנדרשות  העבודות  לביצוע  תיאומים  תו"ב,  ועדות  מול  בתיאומים 

ציבוריות  ואגודו בתשתיות  מעבר  הנדסי,  במידע  שימוש  שרלוונטי(,  )היכן  היישובים  לפי  ת 
 , כמפורט בחוזה. 'וכושיקול דעתה  

ומובהר כי בכל מקרה הרשות לא תידרש לשאת בתשלום ו/או תמורה כלשהם בקשר   שמודג
)למעט   , בכל עילה שהיאלפי מכרז זהעל ידי הזוכים  לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים  

 לשירותי הספק(. בעצמה תשלומי לקוחות, באם תתחבר 

אספקת שירותי  ול  ויהיה אחראי מלא ובלעדי לתשתית שיקיםהזוכה יקים, יתפעל, יתחזק   .2.6
גבוהות  במהירויות  האינטרנט  לרשת  והוראות    גישה  רישיונו  תנאי  לפי  זו,  תשתית  גבי  על 

 הרשויות המוסמכות.  

את  הן יכלול    בהם תבוצע הפרישה  באזורים  הזוכה ללקוחותיוע"י יובהר כי השירות שיסופק  .2.7
התשתית את  ו  שירותי  האינטרנטהן  לרשת  הגישה  אחיד  (  ISP)  שירותי  בתעריף  ויהיה 

 . , שלא יעלה על התעריף המוצע במכרז זה ולפי הוראותיווכולל

לשם   מוסד הרשותעד לנקודה הראשונה בבית הלקוח/עסק/הזוכה חייב לבצע את כל הנדרש 
 מתן גישה לשירותי האינטרנט.

כלשהן   זכויות  לזוכה  להקנות  כדי  באמור  אין  בבעלותו.  תהיה  הזוכה  שיקים  התשתית 
 בתשתיות ציבוריות ו/או אחרות ו/או במקרקעין בהן תעבור התשתית.  

הזוכה חייב לפרסם באזור בו ביצע עבודות את סוגי הנתבים שיכולים להתחבר לרשת שלו   .2.8
     יהיו מעוניינים בכך.     ואשר אותם יכולים הלקוחות לרכוש באופן עצמאי אם

קצה  ציוד  במכרז(  הזוכה  להצעת  )בהתאם  תמורה  ללא  לקבל  או  לרכוש  הלקוח  בחר  אם 
אשר יתחבר לסיב, באיכות שלא תפחת מהדרישות    ביתי איכותי  נתב מהזוכה, יספק לו הזוכה  

 .  ומהצהרת הזוכה במכרז שבמפרט הטכני

הפעלת השירותים כאמור, לרבות כל התקשרות  באחריותו הבלעדית של הזוכה לאפשר את   .2.9
ו/או אישורים הנדרשים לזוכה לשם כך מול בזק ו/או הוט ו/או משרד התקשורת ו/או כל גוף  

, ככל שנדרש בקשר לשימוש בתשתיות פיסיות )גישה לקנה ו/או סיב אפל  או רשות אחרים
ר ועניין אחרים. הזוכה  ו/או תשתיות פסיביות וכד'( קיימות ו/או הנחת תשתית חדשה בכל דב

 לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות באמור לעיל.  

, וזאת חוזה ההתקשרות הרצ"ב כמפורט במכרז ובמכרז יהיו    הזוכהתנאי ההתקשרות עם  יתר   .2.10
 . מבלי לגרוע מחובות הזוכים לפי תנאי הרישיון והוראות הדין והרשויות המוסמכות

 צפוי  היקף התקשרות .3

והרשויות  פירוט   .3.1 השירות  ט'1בנספח  היישובים  להינתן  צפוי  את  שעבורם  לשקף  נועד   ,
 .  האזורים הרלוונטיים בלבד

בכך או  ואין  לבצע פרישה בפועל,  ו/או היישובים  את הרשויות כדי לחייב ציון האזורים ב אין
 . להתקשר בפועל עם הזוכהכדי לחייב את התושבים ו/או כל גורם שהוא בביצוע פרישה 

אופטיים בסיבים  מרושת  כבר  ברשויות  מהאזורים  חלק  כי  לבצע    .מובהר,  אם  ההחלטה 
  לעיל,   2.2, אם התקיימו תנאי סעיף  מכח מכרז זהבאזור כאמור  של תשתית  פרישה נוספת  

   .תעשה רק בכפוף להסכמות מול הזוכה

 . ו/או המשתמשים בפועל  בפועל תעלה כל טענה ו/או דרישה בקשר להיקף הפרישהלא 

 . לעיל  1.1רשימת הרשויות מפורטת בכותרת המכרז ובסעיף  .3.2
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 מנגנון מסירת עבודות לזוכים .4

, אשר העומדים בתנאי הסף  מאגר של בעלי רישיון רלוונטיים  ועדת המכרזים המשותפת תקבע .4.1
 .  באתרים הרלוונטיים ובמועדים קצריםמכרז זה מושא יוכלו לבצע את העבודות 

מובהר כי מחובתם של הזוכים לבצע כל שינוי שיידרש בסוג ו/או תוכן הרישיון הקיים בידם  
כדי לאפשר להם לעמוד בהתחייבותם, לרבות בכל הנוגע להיקף הלקוחות המותר בשים לב 

 לסוג הרישיון.  

וע עבודות ומתן שירותים בתחום אזור יהודה ושומרון, ככל שיהיה רלוונטי,  בכל הנוגע לביצ
יידרשו הזוכים לקבל רישיון מתאים מהמנהל האזרחי ו/או לבצע בו את התיקונים הנדרשים 
והכל באופן שיאפשר להם לבצע את כל הנדרש לביצוע העבודות ומתן השירותים לפי מכרז  

 זה.  

 באופן הבא:   ת צווי תחילת העבודה של הרשויות לזוכים במאגרהגורם המלווה ינתב ויעביר א .4.2

יעו למסה  שיגבאזורים הראשונים  הזוכה שידורג במקום הראשון במכרז יקבל את העבודה  
בס  כמפורט  יתחייב    ,לעיל  2.2  עיףקריטית  שהזוכה  לכך  מבחינה  בכפוף  )לרבות  שביכולתו 

עניין אחר(    מקצועית, כח וכל  וציוד, תנאי הרישיון  וללאדם  בצע את  השלים את העבודות 
   .לעיל  2.4בתוך המועד הנדרש כאמור בסעיף הנ"ל בו זמנית באזורים החיבור 

לדרישה  בו זמנית ולא יוכל לסרב  שונים  אזורים    3  של לפחות  ב לביצוע כל זוכה יהיה מחוי
 . לביצוע לפי צו התחלת עבודה שיוצא לו כאמור

  ביחס לאזור הבא  לביצוע בלוח הזמנים הנדרשלא יוכל להתחייב  ככל שהזוכה המדורג ראשון  
יוצא צו התחלת עבודה    ,שיגיע למסה קריטיתו  זמנית כאמור-אזורים בו  3-שיימסר לו מעבר ל 

  זאת, רשות שתעדיף להמתין לזוכה הראשון  עם.  וכן הלאה  לזוכה השני בדירוג,באזור זה  
  , לעיל  2.4ולהאריך את פרק הזמן להשלמת העבודות באזור שהגיע למסה קריטית לפי סעיף  

ליתר הזוכים    ביחס לזוכה השני בדירוג ובתור  וכך בהתאמהבדירוג  לא תעבור לזוכה השני  
  במכרז.

שזוכה   .4.3 התחלת  כלשהו  ככל  צו  לאחר  עבודות  לבצע  שי יסרב  לו  יעבודה  לקבוע  מסר  בניגוד 
או רישיונו לא יתאים לביצוע העבודות    ועןאו יתעכב באופן בלתי סביר בביצלעיל    4.2בסעיף  

 ית הרשות לפנות לזוכה הבא בדירוג. ארשבאופן ובהיקפים הנדרשים, 

רשאית ועדת  ,  התאמת רישיון כאמור לעיל בסעיף זה-בכל מקרה של סירוב ו/או עיכוב ו/או אי
המכרזים, לאחר קבלת עמדת הרשות הרלוונטית והזוכה, להחליט על ביטול זכייתו של הזוכה  
והוצאתו מהמאגר באופן קבוע או זמני, כפי שתחליט לפי שיקול דעתה. אין בסמכות זו כדי  

 לגרוע מכל סעד אחר או נוסף, לרבות חילוט ערבות.  

ההתקשרות .4.4 הזוכי  תקופת  לבין  רשות  כל  לם  שבין  בין    שנים  5-הינה  החוזה  חתימת  מיום 
   .הרשות לבין הספק

 במהלך תקופה זו תוכל הרשות להוציא לספק צווי התחלת עבודה באמצעות הגורם המלווה.

 סף להשתתפות במכרז  יתנא .5

 השתתפות מציעים במכרז מותנית במילוי מוקדם של כל התנאים הבאים: 

 רשום כדין בישראל.  הוא תאגיד המציע .5.1

 .תעודת התאגדות ותדפיס פרטי תאגיד מעודכן מרשם התאגידים הרלוונטיהמציע יצרף  •

מפ"א כללי או רישיון כללי אחוד מפ"א נייח    ממשרד התקשורת מסוג  בעל רישיון   הוא המציע   .5.2
או רישיון מיוחד לאספקת שירותי   ( )לרבות למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים )תשתית(

 תשתית פס רחב של משרד התקשורת.  

 כאמור.   תקף   המציע יצרף העתק רישיון •
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ו/או באמצעות קבלני משנה   1.1.2018קופה שמיום  בת .5.3 בעצמו  ביצע  לפחות    מטעמו   המציע 
  ביצוע  או  ,ומעלה  ק"מ  )עשרה(  10בהיקף של    של פרישת תשתית סיבים אופטייםפרויקט אחד  

משנה  בשונים  פרויקטים    3 קבלני  באמצעות  ו/או  בעצמו  המציע  התקין  מערכות  הם 
 ית גלים מילימטריים. י בטכנולוג

 מכרז. ל ב'1נספח  תצהיר על גבי הנוסח המצ"ב כהמציע יצרף  •

כל שנה במהלך  בללא מע"מ,  ₪,  (  מיליון)  1,000,000המציע הנו בעל מחזור כספי של לפחות   .5.4
 .  2020  -2016השנים שבין שלוש שנים לפחות בתקופה  

 .מכרזל ג'1נספח  אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כו  מטעמו הצהרה המציע יצרף  •

ערבות   .5.5 הגיש  סעיף  )מקור(אוטונומית  המציע  הוראות  לפי  של  להלן.    7,  כי הערבות  מובהר 
 הזוכים תשמש גם כערבות ביצוע. 

 . א'1נספח בנוסח המצ"ב כאוטונומית  ערבות המציע יצרף  •

של המציע   .5.6 לגבי  הדו"חות הכספיים האחרונים  בדבר ספקות ממשיים  הערה  כוללים  אינם 
בדבר יכולת    או כל הערה דומה המעלה ספק   "כעסק חי"המשך קיומו של המשתתף במכרז  

 ".כעסק חי"המשתתף במכרז להמשיך ולהתקיים  

 מכרז. ל ד'1נספח  , בנוסח המצ"ב כעמידתו בתנאי הסףאישור רו"ח המעיד על המציע יצרף  •

 .  המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז .5.7

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז.    צרף קבלההמציע י •

 מסמכים נלווים להצעה  .6

 : על המציע לצרף את המסמכים הבאים

 מזה בניילוניות/חוצצים. אופן מסודר ותוך הפרדתם זה  ב נא להגיש את המסמכים  
על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס  

 . וכיו"ב(   6.4,  6.3,  5.3,  5.2,  5.1המסמך/אישור )קרי,  

 א' להסכם. 2יש להגיש במסמך מסודר, כמפורט בנספח    6.11  - 6.8את המידע בסעיפים  

 לעיל.    5בסעיף ע בתנאי הסף, כמפורט כל המסמכים המעידים על עמידת המצי  .6.1

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות  , אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .6.2
 . 1976  –המס, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

משתתף המדווח בתיק איחוד    תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .6.3
יצרף בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של  

 העוסק הרשום בתעודה הנ"ל.

 . על שם המציע אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך .6.4

, על גבי הנוסח  1976  –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו    המציעתצהיר מטעם   .6.5
 . למכרז 'ה1נספח ב

 למכרז.  'ו1 בנספחתיאום הצעות במכרז, על גבי הנוסח -תצהיר בדבר אי .6.6

 למכרז.   'ז1בנספח  הצהרת המציע בדבר היעדר זיקה לחבר מועצה/ עובד רשות, על גבי הנוסח   .6.7
 לכלל הרשויות במכרז המשותף.ת המציע תתייחס מובהר הצהר
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שבנספח   .6.8 במפרט  כנדרש  בדבר  2פירוט  להסכם  פוגעני  א'  תוכן  לסינון  המוצעת  האפשרות 
ט )אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט(  4יעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף  הפתרון  .  באינטרנט

מובהר כי המידע שיימסר לעניין זה ישמש  .  1982-תשמ"בבחוק התקשורת )בזק ושידורים(,  
 לניקוד איכות ההצעה. 

שבנספח  פירו .6.9 במפרט  כנדרש  בדבר  2ט  להסכם  )נתב(.  א'  הלקוח  בבית  המוצע  הקצה  ציוד 
 מובהר כי המידע שיימסר לעניין זה ישמש לניקוד איכות ההצעה. 

האפשרות להתחבר לשירותיו באמצעות  א' להסכם בדבר  2הצהרה כנדרש במפרט שבנספח   .6.10
( קצה  ביתי(ציוד  עצמאית,    נתב  ולהתקנה  מחו"ל(  רכש  דרך  )ולא  בישראל  לרכישה  הניתן 

והפניה   המוצר  שם  רכש והצגת  המאפשרים  בישראל  חנות/אתר  של  מסך  לאישור/צילום 
  מובהר כי המידע שיימסר לעניין זה ישמש לניקוד איכות ההצעה.   . עצמאי של הנתב הביתי

כולל  פירוט   .6.11 גנרי  שבנספח  טכני  במפרט  להסכ2כנדרש  סיבים  ם  א'  תשתיות  פריסת  של 
הזוכה, אשר יכלול את כל המפורט בסעיפי    , לפיו יפעל המציעאופטיים ו/או גלים מילימטרים

מובהר כי המידע שיימסר לעניין זה ישמש לניקוד  .  א' להסכם2המשנה הרלוונטיים בנספח  
   איכות ההצעה. 

בדבר   .6.12 ק"מ  תצהיר  של  היקף  שנפרשו  מצטבר  אופטיים  בישראלבפועל  סיבים  המציע    ע"י 
שמיום   ש1.1.2018בתקופה  בתצהיר  לכך  המתאים  במקום  כי למכרז.  ב'  1בנספח  ,  מובהר 

 המידע שיימסר לעניין זה ישמש לניקוד איכות ההצעה.

   .למכרז' ח1 בנספחטופס פרטי המציע, על גבי הנוסח  .6.13

ע"י המציע .6.14 ונדרש אישור  .בתחתית כל עמוד  כל מסמכי המכרז חתומים    או אימות  במידה 
 המסמך כנדרש.  מת/ יאו  יאושר -רו"ח / עו"ד במסמך מסוים  

, כשהם חתומים בכל עמוד  קיימיםהבהרה, ככל ש עדכון והודעות  פרוטוקול מפגש הבהרות,   .6.15
 ועמוד. 

 :יש לצרף – ככל שהמציע הנו תאגיד .6.16

 החברות, רשם השותפויות וכו'(;תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם  .6.16.1

 . תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי .6.16.2

 יש לצרף להצעה צילום ת.ז.  – ככל שהמציע הינו יחיד )עוסק מורשה( .6.17

עו"ד, בשולי כתב ההצעה   .6.18 לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל    3מסמך  אישור  למכרז, 
וקיים בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל  

חתימה  ה מורשי  דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי  
 ה והוצאתו לפועל.של המציע באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז ז

ועדת המכרזים רשאית לפסלה  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור   . על אף  תהיה 
ו/או מסמכים, לרבות    עדת המכרזיםולו האמור,   שמורה הזכות לפנות למציעים להשלמת נתונים 

 .ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף

תהיה רשאית לדרוש מהמציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם   ועדת המכרזים
 . של המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי

 והביצוע ערובה להבטחת ההצעה  .7

ביטוח .7.1 בנקאית/חברת  ערבות  להצעתו  לצרף  המציע  העתק!(על  )לא  בלבד  מקור   ע"ס  ,, 
 "(.  ערבות המכרזלהלן: ") ועד בכלל 14.12.2021יום לעד לתוקף ₪,   50,000

ערבות   תהיה  המכרז  לפקודת  ערבות  ערוכה  לעיר  אוטונומית,  פתרונות  נחל  חלוקי  חברת 
מכרז של ערבות  אחר  נוסח  גם  למכרז. ועדת המכרזים תקבל    'א1כנספח  , בנוסח המצ"ב  בע"מ

חברת חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ  לפקודת    מקורית,  ובתנאי שתהיה ערבות אוטונומית
   בסכום ובתוקף הנדרשים.
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תיפסל על    – כנדרש לעיל    ערובהאשר במועד האחרון להגשת הצעות לא תצורף לה  הצעה   .7.2
 הסף ללא שימוע. 

זוכים ת .7.3 נחל פתרונות לעיר  י לאחר קביעת  בידי חברת חלוקי  שאר ערבות המכרז שהגישו 
ביצוע  הבטחת  , לרבות  ו לפי מכרז זהשמש להבטחת עמידת כל זוכה בהתחייבויותי, ותבע"מ

לפי החוזה  עבודות   ייעודית  בו הוצא צו התחלת עבודהוהגשת ערבות ביצוע    בנוסף)  מקום 
הנ"ל  זוכה    לערבות  כל  קבלת  יידרש  ביצוע  עם  ערבות  למסור  עבודה  התחלת  ייעודית  צו 

 .  כמפורט בחוזה(

לא עמד  ציע  כל אימת שהמ  ,או חלקה  להורות על חילוט הערובה  ועדת המכרזים תהיה רשאית  .7.4
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו  

 הזדמנות להשמיע את טענותיו: 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .7.4.1

 הוא מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.  .7.4.2

 אחרון להגשת ההצעות במכרז. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד ה  .7.4.3

ן תנאי מוקדם אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שה  .7.4.4
ההתקשרות   איעמוליצירת  של  במקרה  לרבות  אי- ,  או  ערבויות  או  ביטוחים  -הגשת 

 וכיו"ב.   , אי ביצוע עבודות לאחר צו התחלת עבודה חתימת חוזים

ת ו/או התעכב באופן בלתי סביר בביצוען ו/או בחיבור  הזוכה סירב לבצע את העבודואם   .7.4.5
וכיו"ב נסיבות המונעות את ביצוע    לקוחות לשם קבלת השירותים ו/או בוטל רישיונו 

  . העבודות

 שאלות ובירורים  .8

- רכימשרד עול באמצעות פנייה והעברת פרטי המציע  די  ת ובקשות להבהרות יועברו לשאלו .8.1
ב-בראש  יןד הפנייה  somech.co.il-@barasheitan  דוא"ל סומך,  קבלת  את  לוודא  יש   .

 . 6938266-03 שמספרו טלפוןבאמצעות 

 . 12:00בשעה   בלבד, 18.8.2021עד ליום  פניות כאמור תתקבלנה .8.2

 :להלןשעפ"י הדוגמא ו בפורמט וורד בלבדהבהרה תועברנה, עד למועד הנקוב  שאלות  .8.3

 שאלה/ הערה  במכרז סעיףו עמ' מס' סידורי
 

   

בין אם מיוזמתה ובין    בכל עת,  מסמכי המכרז,שנות ו/או לתקן את  לועדת המכרזים רשאית   .8.4
  .השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזאם לאור פניות מציעים. 

  , חלק ממסמכי המכרזחייבו, יהוו  ( יבדוא"ל  או  בכתב )בפקסעדכונים שישלחו  רק הבהרות ו
לצרפ יהיה  המציע  להצעתו- על  יםחתומ  ם ועל  ו/או    .ידו  לעדכונים  תוקף  כל  יהיה  ולא  אין 

 .  פה- בעל שיינתנו הבהרות 

  למועד הפצתןלכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז או נרשמו עד    ושלח והבהרות י  עדכונים
 . המועצה האזורית גזרוכן יפורסמו באתר האינטרנט של 

באחריותו ומחובתו הבלעדית של כל מציע לברר האם ניתנו הבהרות ו/או מענה לשאלות ביחס  
למכרז טרם מועד רכישת המסמכים על ידו/רישומו לקבלת הודעות והבהרות כאמור לעיל,  

 ומחובתו לקבל הודעות והבהרות כאמור ולצרפן להצעתו.   

 

 

 

mailto:oren@barash-somech.co.il
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 הגשת ההצעה ותוקפה  .9

סעיפים  מדדי האיכות ב לפי  ההצעות    בתחילה יבחנו  –  יםמכרז יתנהל בשני שלבים עיקריה .9.1
לפיכך, יש להגיש  .   (3מסמך  )  מכרז ובשלב השני תיבחנה הצעות המחיר)ח'( להלן,    -)ד'(  11.1

 את ההצעות באופן המפורט להלן: 

)כולל הערבות  וההצעה על צרופותיה  אליה יוכנסו כל מסמכי המכרז    –  כלליתמעטפה   .9.1.1
    .בלבד (3מסמך הצעת המחיר )ומעטפה סגורה המכילה את  הבנקאית(

 ( בלבד.  3מסמך הכוללת את הצעת המחיר ) –  ת הצעת מחיר סגורהמעטפ .9.1.2

  והעתק צילומיאחד    מקור  –  בשני עותקי נייריש להגיש  על כל נספחיה וצרופותיה  את ההצעה   .9.2
 .  סרוקה בדיסק און קיישל כל מסמכי ההצעה כשהיא  ועוד עותק אחד, אחד

בתוך מעטפה סגורה הנושאת את מספר   ,הומלא   ה, חתומצרופותיה יש להגישאת ההצעה על  .9.3
בלבד,   שמו  ואת  ידניתהמכרז  והגשה  במועצה    במסירה  המכרזים  גזרהלתיבת   –   אזורית 

   הצעות., וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת מזכירות המועצה

 .או להגישה בדוא"ל או באופן שאינו הגשה ידנית אין לשלוח את ההצעה בדואר

תפסל על    –או לא תוגש באופן ידני  הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל  
 .הסף ולא תידון

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .9.4

 להגשת הצעות. האחרון  יום מהמועד    120למשך  ההצעה תעמוד בתוקפה .9.5

לתקופות   ההצעה  תוקף  הארכת  על  להודיע  רשאית  המכרזים  ועדת  לעיל,  האמור  אף  על 
 –יום, שאז מתחייב המציע להאריך את תוקף הצעתו    60נוספות שלא תעלינה במצטבר על  

ערבות המכרז של ההצעות  .  לרבות  לגרוע מתוקפן המלא  כדי  אין באמור  למען הסר ספק, 
 קביעת תוצאות המכרז. הזוכות לאחר 

 הצעת המחיר   .10

מע"מ( לחודש בעבור חיבורו של בית    כולל תמורה המבוקשת על ידו בש"ח )ב  לנקוב על המציע   .10.1
)כולל  מלאים    ומתן שירותי תשתית אינטרנט  שיפרוש   לתשתית הסיבים האופטיים  לקוח /אב

   -"החבילות", בכל אחת משלוש  לפי דרישות המכרז( מתאים סיטונאי BSAשירות 

 ; GB 1עד   מהירות הורדה של -

 ;MB  500עד  מהירות הורדה של  -

 . MB  300עד  מהירות הורדה של  -

 יש לנקוב במחיר בשקלים ואגורות, עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.  

שנים ממועד   5למשך לפחות    מקסימאליכמחיר  יחייב את המציעים הזוכים  המחיר המוצע  
במכרז הידוע  הגשת ההצעות  לצרכן  הכללי  בסיס מדד המחירים  על  עדכוני תעריף  למעט   ,

במועד הגשת ההצעות ולמעט עדכון תעריפים שנדרש במפורש בהוראות דין ו/או הרישיון ו/או  
הזוכים רשאים להפחית את המחירים  הנחיות משרד התקשורת )להלן: "עדכונים מותרים"(.  

 לפי שיקול דעתם.שיידרשו בפועל מהלקוחות 

 . הירות העלאה תהא בכל מקרה לפי הוראות והנחיות משרד התקשורת בנושאמ

במהירויות   "חבילות"  ללקוחותיו  להציע  יוכל  הזוכה  הפרישה  השלמת  לאחר  כי  מובהר, 
גבוהות יותר והמחיר להן יהיה מחיר שוק, לפי שיקול דעתו, אך בכל מקרה יהיה עליו להציע  

 הנ"ל.לכל הפחות את שלוש "החבילות"  
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, בש"ח )כולל מע"מ(, אותם ישלם לו הלקוח  פעמיים- בדמי התקנה חדבנוסף, המציע ינקוב   .10.2
 בעת החיבור לשירותי המציע. 

   יש לנקוב במחיר בשקלים ללא אגורות.

בסך   התקנה  בדמי  לנקוב  ניתן  כי  אי  0מובהר  שמשמעותם  התקנה.  -₪,  דמי  דמי  גביית 
 ההצעות שיוגשו במכרז. ניקוד  עת בחשבון בעת קבי  וההתקנה המוצעים יילקח

המוצעים   ההתקנה  הזוכים  דמי  המציעים  את  מקסימאלי יחייבו  לפחות    כמחיר    5למשך 
, למעט עדכונים מותרים כאמור לעיל. מובהר כי מציעים  שנים ממועד הגשת ההצעות המכרז

את דמי ההתקנה שיידרשו בפועל מהלקוחות ביחס לדמי ההתקנה    להפחית זוכים רשאים  
  שבהצעתם, לפי שיקול דעתם.  

ינקוב במחיר מלא עבור  בנוסף .10.3 ידו  שיותקן    )נתב ביתי(  ציוד קצה, המציע  ,  בבית הלקוחעל 
 בש"ח )כולל מע"מ(, אותו ישלם הלקוח בעת החיבור לשירותי המציע.  

)מבלי    וכד'   חודשי  ואין לנקוב במחיר "שכירות"  ציוד הקצהיש לנקוב במחיר סופי ומלא של  
הציע ללקוחותיו לאחר הפרישה את האפשרות ל"שכור" את ציוד  לגרוע מאפשרות הזוכה ל

 .  (הקצה או לרכוש אותו בתשלומים

 יש לנקוב במחיר בשקלים ללא אגורות.

יית תשלום עבור גב-₪, שמשמעותם אי  0מובהר כי ניתן לנקוב במחיר עבור ציוד קצה בסך  
בעת קביעת  ציוד קצה.   יילקח בחשבון  שיוגשו  ניקוד  המחיר המוצע לציוד הקצה  ההצעות 

 במכרז.

הזוכים   המציעים  את  יחייב  הקצה  ציוד  מקסימאלימחיר  לפחות    כמחיר  שנים    5למשך 
, למעט עדכונים מותרים כאמור לעיל. מובהר כי מציעים זוכים  ממועד הגשת ההצעות המכרז

את מחיר ציוד הקצה שיידרשו בפועל מהלקוחות ביחס למחיר הצעתם, לפי    להפחיתרשאים  
 שיקול דעתם.  

 . הגשת הצעה חלקית תביא לפסילת ההצעה .10.4

שרשרת   כולל  המחיר  .10.5 לכל  ותחזוקה  שירות  הנדרש,  כל  לרבות  הלקוח  לבית  עד  התקנה 
וכל דרישות    התשתית של הזוכה כולל החיבורים בבתי האב ועמידה בכל הדרישות שבמפרט

 . תקופת ההתקשרות עם הלקוח  כל  לאורך -הרישיון והנחיות משרד התקשורת

הצרכן לא יחויב בהתקשרות לתקופה מינימאלית כלשהי מול הזוכה ולא תוטלנה מגבלות 
 .וללא קנסותעל אפשרותו להתנתק משירותי הזוכה בכל עת 

המכרז   .10.6 להוראות  בהתאם  ומדויק,  מלא  באופן  בשלמות,  הצעתו  את  למלא  המציע  על 
 וכמפורט במסמכי טופס ההצעה.

על המציע לערוך על חשבונו את כל הבירורים המוקדמים והאחרים הדרושים לו לקבלת כל   .10.7
 מידע הדרוש לו להכנת והגשת הצעתו.  

יראו את המציע כמי שכל ה .10.8 ונהירות לו, ולא  עם הגשת ההצעה  עובדות והנסיבות ידועות 
ידיעה של פרט כלשהו לגבי  -תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות או הטעיה או אי

 כל עניין הכרוך בהצעה או המופיע בה או שאינו מופיע בה.

  –מכל סוג וללא יוצא מן הכלל    הצעת המציע הינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע, .10.9
עלויות   לרבות  ובעקיפין,  במכרז  במישרין  בהשתתפותו    ה,י בניו  תכנוןעלויות  הכרוכות 

 הרכבה,   יבוא, מיסוי, העמסה, הובלה, פריקה,גימות ובדיקות מעבדה,  ד  היתרים ואישורים, 
שכר, ציוד, חומרים    מימון בנקאי,  , ביטוח,לכל סוגיו ופרטיו  בחינה, תיקון ליקויים, רישוי

עלות וכל  אחרים    תקורות  הוצאה  במכרז הקשורים  ו/או  להשתתפות  ובעקיפין  במישרין 
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע  זוכה  . הולביצוע העבודות במסגרתו

 , למעט אם נדרש הדבר במפורש ובכתב במסגרת מסמכי המכרז. בהצעתו
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 בחינת ההצעות   .11

 :בחינת ההצעותקריטריונים ל .11.1

 ניקוד דרך בחינה  רכיב 

  רכיבי מחיר  

השירות  א.   מחיר 
למשתמש   החודשי 

  )הלקוח( 

 (.  למכרז 3מסמך )לפי הצעת המציע במכרז 

 לחבילהההצעה עם המחיר למשתמש הנמוך ביותר ביחס  
ינוקדו   מסוימת ויתר ההצעות  הנקודות  מלוא  תקבל את 

 ביחס אליה: 

 חבילה ניקוד   X לחבילה ההצעה הזולה ביותר
 בחבילה  ההצעה הנבדקת                       

 
של  המצטבר  הניקוד  יהיה  זה  בקריטריון  הסופי  הניקוד 

 . "החבילות" ההצעה בשלושת 
 

 נקודות  45עד  
לפי   בסה"כ 

 החלוקה שלהלן: 

  –   1GB  חבילת(  1
 נקודות;  35עד 

  500MB  חבילת(  2
 נקודות;  5עד  –

  300MB  חבילת(  3
 נקודות.  5עד  –

התקנה  ב.   מחיר 
 פעמית  -חד

 (. למכרז 3מסמך )לפי הצעת המציע במכרז 

יידרשו דמי התקנה  כל   ל ₪(    0)הצעה בה לא   15-תזכה 
 .נקודות

יתר ההצעות ינוקדו ביחס להצעה בה ינקבו דמי ההתקנה 
שאינם   ביותר  של    ש"ח  0הנמוכים  למקסימום   10ועד 

 :נקודות

 X  10 בסכום הנמוך ביותר בה נדרשו דמי התקנהההצעה  

 ההצעה הנבדקת                                  

 נקודות  15עד 

מחיר מלא עבור  ג.  
)נתב   קצה  ציוד 

על  ביתי(   שיותקן 
בבית   הספק  ידי 

 הלקוח 

 (. למכרז 3מסמך )לפי הצעת המציע במכרז 

תזכה   ₪(  0)  הצעה בה לא יידרש תשלום עבור ציוד הקצה
 . נקודות 5-ל

ינוקדו ביחס להצעה בה ינקבו במחיר ציוד  יתר ההצעות 
שאינו   ביותר  הזול  של    ש"ח  0הקצה  למקסימום   3ועד 

 :נקודות

 X  3  המחיר הזול ביותרבה נדרש  ההצעה  

 ההצעה הנבדקת                   

 נקודות 5עד 

 רכיבי איכות 

ק"מ  ד.   היקף 
של   סיבים  מצטבר 

שנפרשו   אופטיים 
המציע  בפועל   ע"י 

בתקופה    בישראל
  1.1.2018שמיום  

רק  ) יינתן  הניקוד 
לפרישת   ביחס 
ולא   סיבים 

גלים    למערכות
 ( ילימטריםמ

 ב' 1בנספח   המציע  על ידילפי ההיקף בפועל המוצהר 

יתר יקבל את מלוא הניקוד.    ההיקף הגבוה ביותרמציע עם  
 באופן יחסי: מציעים אחריםה

 X 5בהצעה הנבדקת  היקף ק"מ  
 היקף ק"מ בהצעה עם ההיקף הגבוה ביותר 

 נקודות 5עד 

האפשרות  ה.  
לסינון   המוצעת 
פוגעני   תוכן 

   .באינטרנט

 

מטעם   צוות  של  מקצועית  המכרזיםהתרשמות   ועדת 
 .  לעיל  6.8כנדרש בסעיף  שיצורף ע"י המציע  מהפירוט

 נקודות 4עד 
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מוצע  ו.   ציוד קצה 
)נתב   הלקוח  בבית 

 ביתי(  

 לעיל:  6.9כנדרש בסעיף   המציעשיצרף  הפירוטלפי 

HzG   5 WIFI  ללא   – נק'. אם לא קיים   2-אם קיים יזכה ב
 ניקוד.  

WAN  –  ללא ניקוד.   –נק'. אם לא קיים    2- אם קיים יזכה ב 

 –'. אם לא קיים  נק  2-ב  אם קיים יזכה    –  SIMתמיכה ב  
 ללא ניקוד.  

 נקודות 6עד 

אפשרות  ז.  
התחברות  

המציע   לשירותי 
ציוד   באמצעות 

( ביתי( קצה    נתב 
לרכישה   הניתן 
דרך   )ולא  בישראל 
מחו"ל(   רכש 

ולהתקנה  
שלא   עצמאית, 

 דרך הספק 

 לעיל:  6.10כנדרש בסעיף  המציעשיצרף   הצהרהלפי 

לרבות  כאמור,  אפשרות  של  קיומה  על  יצהיר  הספק  אם 
והפניה  המוצר  )שם  לדוגמה  מתאים  קצה  ציוד  הצגת 

 נקודות.   2  – לחנות/אתר ישראלי המאפשר רכש של הציוד(  

 ללא ניקוד.    – הצגת דוגמת ציוד קצה מתאים  -היעדר או אי

 נקודות. 2עד 

התרשמות  ח.  
  גנרי   טכנימפתרון  

פריסת    כולל  של 
סיבים   תשתיות 
ו/או   אופטיים 

 גלים מילימטרים 

ועדת של צוות מטעם  סובייקטיבית  התרשמות מקצועית  
המציע  מהפירוט  המכרזים ע"י  סעיף    שיצורף   6.11לפי 

 .  לעיל

 נקודות  18עד 

 כמפורט להלן:  בשלביםועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות  .11.2

המעטפה הכללית ללא מעטפת הצעת המחיר הסגורה שתושב לתיבת  תיפתח     -ראשוןשלב  
וקביעת ניקוד איכות. בעלי הצעות כשרות ותקינות    התבוצע בדיקת שלמות הצעהמכרזים.  

 . הבא יעברו לשלב
 

, ושקלול  העומדות בתנאי הסףת  ושל הצע פתיחת מעטפת הצעת המחיר הסגורה    –  שנישלב  
  . הניקוד של ההצעות הכשרות 

רשאית לחזור ולבחון את    ועדת המכרזיםל אף פירוט השלבים האמור לעיל, מובהר כי  ע
לפי שיקול דעתה    ,הסתיימה לכאורה, באם תמצא כי יש צורך בכך  ותוצאות שלב שבדיקת 

 הבלעדי. 

את   .11.3 תקבע  המכרזים  שיכללו  ועדת  כזוכים  המכרז  של  הסף  בתנאי  העומדים  המציעים 
לפי   הזוכות  ההצעות  את  ותדרג  המצטבר    במאגר,  בעלת  הניקוד  ההצעה  הצעה.  כל  של 

 . תדורג כראשונה וכך הלאההגבוה ביותר  הניקוד 

אינה .11.4 המכרזים  ההצעה    ועדת  את  לקבל  או  מתחייבת  ביותר  הגבוה  הניקוד  הזולה  בעלת 
 אחרת. ביותר או הצעה כלשהי

 תנאיה  ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיתועדת המכרזים   .11.5
חוסר או ועדת   שלדעת באופן  ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות בשל 

 . כנדרש ההצעה מונע הערכתהמכרזים 

המכרזיםבשיקולי   .11.6 להתחשב    ועדת  היא  היתר,  רשאית  וכושר הידע  בוותק,  בין  המקצועי 
בעבודות   המציע  של  ניסיונו  לרבות  המציע,  של  העבודה  וטיב  הכספית  היכולת  הביצוע, 

עדר תביעות ו/או הפסקות  יוה   ,צוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומיםיקודמות וב 
 . לקוחות קודמים של המציעעבודה מטעם 

כי ימציאו  בכל שלב  ם  לבקש מאת המציעיועדת המכרזים, לרבות כל מי מטעמה, רשאית   .11.7
לדעת הדרושים  הבהרה,  ו/או  נתון  ו/או  מידע  ו/או  מסמך  ההצעות   ה כל  ו/או    להערכת 

כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף  ו   , לרבות פניה להשלמת מסמכיםלהבהרת כל חלק בה
 במכרז זה. 
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תהי והמציעים  ההצעות  המכרזים  בבדיקת  ועדת  מטעמה  מי  כל  לערוך    הו/או  רשאית 
או   שלמציעים  כפי  מהם,  חלק  בדיקהתלכל  כל  לנכון,  לערוך  מצא  אחד  שתבקש  כל   .

בבדיקות כאמור, ככל שתבקש וכל מי מטעמה  מהמציעים ישתף פעולה עם ועדת המכרזים  
 לערוך בדיקות.  

תהי  לעיל,  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  רשאיתלא  המכרזים  ועדת  את    ה  לפסול 
 על בסיס טעם זה בלבד.  ההצעה

ידי שינוי  - כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על .11.8
לגרום    יםעלול   ,מכתב לוואי או בכל דרך אחרתמסגרת  ובין ב   המכרז  תוספת בגוף מסמכיאו  

 לפסילת ההצעה. 

את  ממנה ולראות  עלם  לדון בהסתייגות או להת  ת רשאיועדת המכרזים    אף האמור לעיל,-על
  הסתייגות. ה ללא אילו הוגשה כ ההצעה

סרב לחתום על המציע נבחר כזוכה אך  מההסתייגות ולהתעלם  ועדת המכרזים  חרה  ככל שב
ההתקשרות הסתייגותו  הסכם  במכרז ,  לאור  המציע  התחייבויות  כהפרת  הדבר  ייחשב 

של מסמכי  הנוסח  רק  בכתב ובמפורש,    ערבותו תחולט במלואה. אלא אם הובהר אחרתו
גם  וזאת  )המכרז כפי שנערך ופורסם, לרבות ההבהרות שסופקו במהלכו, יחייב את הצדדים  

 אם המציע ערך שינויים או תיקונים כלשהם(.  

תמצא פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  רשאית לועדת המכרזים   .11.9
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין    שר כזהלכאורה ק  לפי שיקול דעתה כי מתקיים

בין   קשרים  אחיות,  חברות  בין  קשרים  המציעים,  בין  בעלות  קשרי  זה  ובכלל  המציעים, 
ו/או הצעה בלתי סבירה בין    תחברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסני

וכה לא ימלא אחר  או אם הזאם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/
 . כל דרישות המכרז

 הודעה על תוצאות המכרז והתחייבות הזוכה  .12

ים  ותשיב למציעקבלת הצעתם במכרז,  -ועדת המכרזים תודיע למשתתפים על קבלה או אי .12.1
 .  םאת הערבות שנמסרה במסגרת הצעתשהצעותיהם לא התקבלו 

ערבות המכרז שהגישו עד ליום את  הם  יאריכו    במכרז,  הזוכיםה ועדת המכרזים על  החליט  .12.2
 .  )כולל( לפחות  1.7.2022

הנ"ל וכל עוד לא   הערבות תקופת תום לפני ימים משישים יאוחר לא כי הזוכים מתחייבים
 לתקופה פעם בכל על ידם,  הערבות תוארך תם בפועל המכרז והסתיימו כליל החוזים מכוח 

כך שתהא בתוקף בכל תקופת המכרז וההתקשרויות עם הרשויות מכוחו.   נוספת   שנה של
 יהווה עילה לחילוטה.  במועד הנדרשחידוש הערבות -אי

צו התחלת    לחתום על הסכם עם כל אחת מהרשויות  יםמתחייב   יםהזוכ אשר תוציא להם 
ימי    7, להמציא להן אישורי ביטוח ולהגיש ערבויות כנדרש, וזאת בתוך  עבודה באזור כלשהו

העבודה  עבודה התחלת  צו  בכפוף  .  מקבלת  בעתיד  שיצטרפו  רשויות  על  אף  חלה  ההוראה 
 .1972- לחוק מכרזים משותפים, תשל"ב 9לאישור משרד הפנים בהתאם להוראות ס' 

בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשותן לפי כל דין,  ו  כל אחת בנפרד  ,הרשויות תהיינה רשאיות .12.3
ה ערבות  את  ה  מכרזלחלט  את  ,  זוכהשהגיש  יגיש  לא  ו/או  ההסכם  על  יחתום  לא  זה  אם 

  או לא רוצה שהוא איננו יכולהמסמכים הנדרשים כאמור לעיל או שיודיע, מכל סיבה שהיא, 
 לממש את ההתקשרות.  

עבודה בהיקף כלשהו    צווי התחלתאין בחתימת ההסכם מול הרשויות כדי לחייבן להוציא   .12.4
 .לעיל 2, כמפורט בסעיף ובכלל
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 ביטוח  .13

הוא    כי היה והצעתו תיבחר כזוכה במכרז ימציאה במכרז מתחייב המציע  בעצם הגשת הצע .13.1
אלא אם   ,ללא כל שינוי בתוכנם  , את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז

 שינוי כאמור במסגרת ההבהרות שטרם מועד הגשת ההצעות למכרז. אושר 

לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת   והחובה על המציע האחריות טרם הגשת ההצעה חלה  .13.2
כנדרש במכרז ו את המשמעויות הכספיות של התאמת לוודא  ביטוח האם תסכים לבטחו 

 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

 מובהר בזאת: 

ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין   .13.2.1
שלו   הביטוח  כיסוי  התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את 

 לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. 

לדרישות    מציע .13.2.2 שלו  כיסויי הביטוח  יתאים את  ולא  מכרז, שמורה השהצעתו תתקבל 
לבטל ,  במלואהתה הבלעדית, לחלט את הערבות  הזכות, לפי שיקול דעלוועדת המכרזים  

וכן לנקוט נגדו בכל דרך ,  את הזכייה, להעביר את הזכייה למציע אחר או שלא לעשות כך
גרמו מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות נחוקית העומדת לרשותה לפיצוי על הנזקים ש

 .זו

כי   .13.3 יינתן לרשויות  מובהר בזאת  שיקול דעת בלעדי להסכים לאחר קביעת תוצאת המכרז 
שיתבקשו   הזוכה  לשינויים  ידי  )על  ביטוחים  קיום  אישור  כי .  ('ד2נספח  בנוסח  מובהר, 

או    בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"למלא ושיקול דעת  רשויות  ל
שאז   בלבד,  לחלקם  ואי  להסכים  המכרז  למסמכי  שצורף  המדויק  לנוסח  מחויב  הזוכה 

 . במלואה ערבותהחילוט  ותביא לביטול זכייתו,  כנדרש  ום המצאתו חת 

 שונות .14

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה,   .14.1
בכפוף לסודות מסחריים/מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים  

, אותם הם מבקשים שלא לחשוף  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים  
לגרוע   מבלי  אחרים.  משתתפים  המציע    מהאמורבפני  של  וכתובתו  שמו  כי  יודגש  לעיל, 

ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה    על   ושהוצע   ים והמחיר
  סימון   כי  יובהר  כן לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.  

  בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים   בהצעה  חלקים
 של   אלה  בחלקים  העיון  תזכו  לע  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן,  האחרים  המציעים  של

 .האחרים  המציעים הצעות

פתרונות לעיר    –חב' חלוקי נחל  כאמור באמצעות  יעשו  י מכרז זה  פלעבודה    התחלת  יצוו .14.2
   "(.המלווה הגורם)להלן: " ובאמצעותה בלבד בע"מ

  גורם המלווה על בסיס סך התקבולים שישולמו לזוכה מידי שנהכל זוכה חייב בתשלום ל
  1התשלום יבוצע ביום    .כל אזורברו לשירותיו בשיתחועל בסיס מספר הלקוחות    קלנדרית,

לחודש   1לפי נתוני יום  אזור  לחודש ינואר של כל שנה, לפי מספר הלקוחות של הזוכה בכל  
 כדלקמן:  דצמבר של השנה שחלפה

, בתוספת  ₪ לשנה  3,500  –  לקוחות  500עד  ל   םבו מספק הזוכה שירותי  אזור עבור כל   .14.2.1
 מע"מ. 

לשנה,  ₪    6,500  –  ואילך  לקוחות   501  -בו מספק הזוכה שירותים ל  אזורעבור כל    .14.2.2
 . מע"מבתוספת 

אגודה או    ועד מקומי או  או חלק מתחום  תחוםכל  לעיל, לרבות    2.2כאמור בסעיף    – "  אזור"
 . , כל תחום בנפרד ובפני עצמומועצה מקומית )שאינה אזורית( או עירייה

נכון ליום    בתי עסק /לקוחות המשלמים לזוכה עבור שירותיולפי מספר בתי האב/  -"לקוח"
מובהר כי אם לקוח מסוים משלם עבור מספר חיבורים    .ראשון לדצמבר של השנה החולפת

 .ייחשב כל חיבור לקוח בפני עצמו )למשל, בית עסק או מוסד בעל מספר סניפים/אתרים(
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התחייבות וחוזה לטובת צד ג' )הגוף המלווה(, ולגוף המלווה    מהוות  לעיל  14.2סעיף  הוראות   .14.3
   פרק זה.הזוכים לפי תעמודנה כל הסעדים והזכויות לאכיפת התחייבויות 

. אין לעשות  ולגורם המלווה  סומך-משרד עו"ד בראש להמכרז שמורות    בחוברת כל הזכויות   .14.4
 . הגשת הצעה במכרז זהכל שימוש במסמכים אלו ו/או להעתיקם, זולת לצורך 

מובהר כי הרשויות המקומיות רשאיות לבצע את ההתקשרות בעצמן ו/או באמצעות תאגיד   .14.5
מטעמן, הבלעדי,  עירוני  דעתם  שיקול  הזוכה    לפי  מול  החוזה  לחתימת  הנוגע  בכל  לרבות 

 . ווניהול ההתקשרות עמ הרלוונטי 

 הליכים משפטיים  .15

ו/או   .15.1 בטענות  ו/או  בתביעות  יבוא  לא  כזוכה,  הוכרז  מציע אשר  כי  בזאת,  ומודגש  מובהר 
בדרישות כלפי המועצה , בגין כל עיכוב ו/או הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר 

ידי צדדים שלישיים כלשהם, - יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על
מתן   תקופת  במשך  שיוצאו  למכרז  בקשר  עתידיים  ו/או  קיימים  מניעה  צווי  לרבות 

 השירותים נשוא המכרז. 

המכרזים   .15.2 ועדת  בהחלטת  פגם  נפל  כי  מוסמך,  בימ"ש  הליכי    המשותפתקבע  ביתר  ו/או 
לכל פיצוי    יהיו המציעים זכאיםמכרז, לא  ה   חל שינוי בתוצאותהמכרז וכי כתוצאה מפגם זה  

, נגרמו  לכאורהאחר בגין הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר,  
כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז וללא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין  

 . ןאו מי מטעמ/ הרשויות ושהוא כלפי 

 

 בברכה,
 

 אופיר עלוה רוקטלי 
 

 ועדת המכרזים המשותפת ריו"
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 א' לתנאי המכרז 1נספח 
 

 
  למכרז אוטונומיתנוסח ערבות 

 
 

         לכבוד
                   חברת חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ

    
         

 א.ג.נ., 
 ערבות מס' _____________ הנדון:  

 

)להלן    ____________________________ בקשת  פי  בנוגע  "המבקשים"על  המבקשים  לה(  צעת 
, אנו ערבים בזה  לפי המכרז ומכוחו  ולהבטחת ביצוע העבודות והשירותים  1/2021למכרז משותף מס'  

 שקלים חדשים(.  ים אלף)חמיש₪  50,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלֹ 

כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  אנו מתחייבים לשלם לכם  
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה  

 למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלשהי שיכולה לעמוד 

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. 

 לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  

 עד בכלל. ו  14.12.2021 עד יוםערבות זו תישאר בתוקפה 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 
         

 בכבוד רב,
 

 : _____________________  חברת ביטוח/בנק       
  



 רשויות מקומיות   -מכרז משותף 
 תשתית סיבים אופטיים פרישת אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות 

 או גלים מילימטריםו/

 
 __________ חתימת המציע: חותמת ו  בראש סומך   משרד עו"ד -© כל הזכויות שמורות

19 

 
 המכרז ב' לתנאי 1נספח 

 
 

 ניסיון קודםתצהיר 
 
 

אני הח"מ __________________, נושא ת.ז. מס' _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

,  "(המציע" : ________________________ )להלן  אצלי מכהן בתפקיד ______________ אנ .1
 מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע.  והריני 

 ולאחר שווידאתי את נכונותו. במציע המידע בתצהירי זה נרשם לאחר בדיקות שערכתי  .2

המציע    1.1.2018קופה שמיום  בתהריני מצהיר כי  למכרז,    5.3לצורך עמידה בתנאי הסף בסעיף   .3
לפחות פרויקט אחד של פרישת תשתית סיבים    ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמוביצע בעצמו  

פרויקטים שונים בהם התקין המציע בעצמו    3ביצוע    או  ומעלה   ק"מ   )עשרה(  10בהיקף של    אופטיים
 .  ו/או באמצעות קבלני משנה מערכות בטכנולוגיית גלים מילימטריים

סיבים אופטיים  מצטבר של  הק"מ  ההיקף  בזאת כי  איכות הצעת המציע, הריני מצהיר  לצורך ניקוד   .4
   – הנו כדלקמן  1.1.2018בתקופה שמיום  ע"י המציע בישראלבפועל שנפרשו 

 ______________ ק"מ.  

 האמור בתצהירי אמת. וזהו שמי, זו חתימתי   .5

 

 
                               _________________ 
 חתימת המצהיר                                      

 
 

 עו"ד אישור
 
 

מ.ר._________  ,_______________ עו"ד  הח"מ,  ___________    אני  ביום  כי  בזאת  מאשר/ת 
ת.ז.    בפניה  /הופיע באמצעות  עצמו/ה  ____________________שהציג/ה  מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת  מס'________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  
וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל  

 בפניי.
 

  ֹֹֹֹֹֹ                                                      
 דין  -עורך 
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 ג' לתנאי המכרז 1נספח 

 

 
 רו"ח למחזור הכספי של המציע אישור הצהרת מציע ו

 

  ______________________ הח"מ  ת.ז.אני  בזאת    _____________________   נושא  מצהיר 

כגורם מוסמך אצל המציע להצהיר בעניין, המציע הוא    "(,המציעבשם ______________ )להלן: "

שלוש  הלך  כל שנה במבללא מע"מ,  ( ₪,  ________)   ___________בעל מחזור כספי של לפחות  

שנים שעומדות בדרישת ההיקף   3-יש למלא מחזור כספי ביחס ל *)   *2020  -2016לפחות בתקופה שבין השנים    שנים

 : (הכספי

 : _____________________________. 2016שנת למחזור כספי 

 : _____________________________. 2017שנת מחזור כספי ל

 _____________________________. : 2018שנת מחזור כספי ל

 : _____________________________. 2019שנת מחזור כספי ל

 : _____________________________. 2020שנת מחזור כספי ל

 **  אה חשבוןאישור רו  

 או בנייר לוגו נפרד של משרד רואי החשבון ותוך חתימת נספח זה בחותמת רו"ח לזיהוי בלבד.  זה  ** יש להגיש על גבי נספח

  ________ של  המבקר  החשבון  רואי   ,_____________________ רו"ח  משרד    :להלן)אנו 

כי ביקרנו את    יםמאשר ( אשר הגיש הצעה למכרז להנחה ותחזוקת רשת סיבים אופטיים,  "המציע"

מצורפת  ואשר מופיעה לעיל/    בהתאם לדרישות המכרזהמחזור הכספי    בדברההצהרה של המציע  

 **.  בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד

המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על  ת  באחריות הנהלת המציע היא  הצהר 

מקובלים   .ביקורתנו ביקורת  ביקורתנו בהתאם לתקני  נהלי  ערכנו את  אותם  ונקטנו את  בישראל 

ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  

ראיות   של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  הנ"ל  בהצהרה  שאין  בטחון 

אות שיושמו ושל  התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונ 

בהצהרה   ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  המציע  של  ההנהלה  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים 

המחזור  לדעתנו, ההצהרה בדבר   .בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

המציע של  בהתאם   הכספי  וזאת  בה  המפורט  את  המהותיות  הבחינות  מכל  נאות  באופן    משקפת 

 .לרשומות עליהם התבססה

 

 

 ____________                       ________________  ____________________ 

 רו"ח  חתימה וחותמת רו"ח משרד שם  תאריך 
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 ד' לתנאי המכרז 1נספח 

 
 

 * אישור רו"ח על היעדר הערת "עסק חי"
 רואי החשבון.* יש להגיש על גבי נספח זה או בנייר לוגו נפרד של משרד  

 לכבוד
 ________ )שם המציע( 

 

 ג.א.נ.,

 דיווח רו"ח לצורך המכרזהנדון: 

 דווח כדלקמן: ל ו, הרינ "(המציע______________ )להלן " לפי בקשתכם וכרואי החשבון של  .1

וחוות    נוהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הנם ליום _______, והם בוקרו על ידי 
 נחתמה ביום _____________.   נודעת

 לחילופין: 

בוקרו על ידי רואי  הם ו_______,  הינם ליום  המציע הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של 
 יום __________.  בחשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה 

  ,נערכו לאחר מכןש  המציעל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של  "הדוחות הכספיים המבוקרים הנ .2
במכרז    המציעאינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של    ,נושנסקרו על ידי

   ."כעסק חי "להמשיך ולהתקיים  ציע בדבר יכולת המ או כל הערה דומה המעלה ספק  "כעסק חי"

ח  "רו  של  לשכת   58כהגדרתו  בהתאם  לתקן  ביקורת  מספר     -  "עסק  חי "   דיווחנו זה,לעניין  
 בישראל 

לצורך דיווחנו זה קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים   .3
 האחרונים המבוקרים/סקורים וכן ערכנו דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.  

ד למועד חתימתנו על דיווח זה, לא בא לידיעתנו,  ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל וע .4
לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע    2לרבות בהתבסס על הבדיקות שבסעיף  

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי".  
 
 

 

____________                      ________________ ____________________ 

 רו"ח  חתימה וחותמת       רו"ח משרד שם                             תאריך       
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 ' לתנאי המכרז ה1נספח 

 
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין

 1976 -ציבוריים, תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי  
כדלקמן: בזאת,  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה   אהיה 

  
1.   ____________________ אצל   __________________ כ  משמש  "המציע")להלןאני   :  )

 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.

 בתצהיר זה:  .2

זיקה" אדם     -  "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     – מי   גם 
תאגיד     או  המציע,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו   השליטה 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981- כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א        -    "שליטה"

 

למציע    **ת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגש .3
 [:  במשבצת המתאימה Xיש לסמן ]

תחשב כהצהרה לפי מיטב ידיעתו  , והצהרתו בעניינם  ניין הדרישות ביחס לבעלי הזיקההמצהיר לערוך בירור לע  על**  
 . ובדיקתו

   31  -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  
הוגנים(,  2002באוקטובר   תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי   ,

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991- התשנ"א
 
  "לפי  2002באוקטובר  31 -ה בחשון התשס"ג  הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ ,

ו/או לפי    1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת    1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 

 במשבצת המתאימה(:  Xהריני להצהיר כי )סמן   .4
   לא חלות על המציע.  1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

 
   חלות על המציע והוא      1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף 

    אותן. מקיים
 

סעיף   .5 זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9)במקרה שהוראות  על    1998  -לחוק שוויון  חלות 
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

   עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 
 
    עובדים או יותר.  100יע מעסיק המצ 

 
 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .6

 
    המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לאנשים עם מוגבלות,  זכויות   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998  -תשנ"ח

 
    המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

,  1998   -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון  9 סעיף לפי חובותיו יישום   לשם בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר    פעל ליישומןר ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  הוא פנה כאמו

 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 
 



 רשויות מקומיות   -מכרז משותף 
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים   .7
 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

 

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו  .8

 _________ 
 חתימה          

  

 אישור עו"ד

 

מ.ר._________  ,_______________ עו"ד  הח"מ,  ___________    אני  ביום  כי  בזאת  מאשר/ת 
ת.ז.    בפניה  /הופיע באמצעות  עצמו/ה  ____________________שהציג/ה  מר/גב' 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת  מס'________________ / המוכר/ת לי  
וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל  

 בפניי.
 

  ֹֹֹֹֹֹ                                                      
 דין  -עורך 
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 ' לתנאי המכרז ו1נספח 

 
 

 מכרז ב הצעות צהיר בדבר אי תיאוםת

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי  

אעשה   לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  כדלקמן:אהיה  בזאת,  מצהיר/ה   כן, 
  

1.   ____________________ אצל   __________________ כ  משמש  "המציע")להלןאני   :  )
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. 

 .המשותף הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז
 

אופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  במציע  המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .2
 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 
המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או   .3

תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים  
 עימם. 

 
 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  היהלא  המציע .4

 
מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי    היהלא    המציע .5

 זו.
 

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  היהלא  המציע .6
 

של   .7 זו  עם  מוגשת    המציעהצעה  כלשהוא  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום 
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 
מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר    המציע .8

 ועד מועד הגשת ההצעות. 
 

 . חמש שנות מאסר בפועלמודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד  המציע .9
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .10

 
 _________ 

 חתימה          
 

 אישור עו"ד

 

מ.ר._________  ,_______________ עו"ד  הח"מ,  ___________    אני  ביום  כי  בזאת  מאשר/ת 
ת.ז.    בפניה  /הופיע באמצעות  עצמו/ה  ____________________שהציג/ה  מר/גב' 

מס'________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת  
וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל  

 בפניי.
 

  ֹֹֹֹֹֹ                                                      
 דין  -עורך 
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 ' לתנאי המכרז ז1נספח 
 

 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 לכבוד
 משותפתהמכרזים ה ועדת 

 ג.א.נ., 

1. ___________ ידי  על  מוגשת  זו  )להלןהצהרה  במסגרת  "המציע"  :______  משותף    מכרזל תנו  הצע( 
או ו/תשתית סיבים אופטיים  פרישת  אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות  ל

 במכרז.   המציע ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעת גלים מילימטרים

עבורם נערך המכרז   לכלל הרשויות  סביח,  הוראות הסעיפים הבאים  ולידיעתהובאו  מצהיר בזאת כי    המציע .2
 :המשותף לפי פירוט זהותם ברישא המכרז

חדש[,  122סעיף   .2.1 ]נוסח  העיריות  לפקודת  תשי"א103סעיף  א)א(  המקומיות,  המועצות  לצו  - )א( 
תשי"ח  89סעיף  ,  1950 האזוריות(  )המועצות  המקומיות  המועצות  לצו    ים הקובע  ,1958  –ב׳)א( 

פו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שות  כדלקמן :
, העירייה/המועצהבהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  

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

ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת    12כלל   .2.2
חבר     -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״    הקובע:

 " מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

ת המקומיות )המועצות לצו המועצו  59סעיף  ,  1950-לצו המועצות המקומיות, תשי"א  142סעיף   .2.3
לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא    "  הקובע כי:  1958  –האזוריות( תשי"ח  

על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או 
מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם   בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה

עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 
 ." לגבי חבר המועצה א)ב( 89/)ב( 103זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 

]נוסח  174סעיף   .2.4 העיריות  לפקודת  " חדש[,)א(  כי:  עיריהקובע  עובד של  או  או יפקיד  נוגע  יהיה  לא  ה 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה  -מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן 

 ." ובשום עבודה המבוצעת למענה

 להודיע ולהצהיר כי :  מבקש המציעבהתאם לכך  .3

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן מציע או מי בואין ל   הרשותמועצת  בין חברי   .3.1
 או שותף.

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים ת רשותאין חבר מועצ .3.2
 .מציעאו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי במציע בהונו או ברווחיו של ה

 סוכנו, העובד ברשות. שהואבן זוג, שותף או מי  למציע או מי בואין  .3.3

, וכי תעמוד לכל אם מסרתי הצהרה לא נכונהועדת המכרזים רשאית לפסול את ההצעה  כי    למציעידוע   .4
שתעלה כל   מבלי)  אם יש קרבה כאמור לעיל  רשות האפשרות שלא להתקשר עם המציע חרף זכייתו במכרז,

 . המציע בכל עילה שהיא( דטענה ו/או דרישה מצ

 מצהיר בזאת כי הפרטים לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  המציע .5

מהוראות   .6 ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  לפיהן  הדיןאין  העיר/,  מליאת  מועצת 
הוראות הדין  שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי    מחבריה ובאישור  2/3ברוב של    רשאית  המועצה
 . הרשותהחל על 

 

 תאריך:_______________

 

 _ _________________מציע:_החתימת מורשי חתימה של חותמת ו
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 ' לתנאי המכרז ח1נספח 
 

 טופס פרטי המציע 

 על המציע לפרט את המידע הנדרש באופן ברור וקריא:  
 

 
 שם המציע 

 
 

  

בע"מ, שותפות   )חברה  מעמד משפטי 
פרטי  אדם  שיתופית,  אגודה  רשומה, 

 שהוא עוסק מורשה( 
 

 

 מספר זיהוי )ת.ז., ח.פ., ע.מ.( 
 

 

 כתובת מלאה כולל מיקוד 
 

 

 מציע –טלפון 
 
 

 

 מציע –פקס 
 
 

 

 מציע     -דואר אלקטרוני
 

 

 שם מלא של איש קשר ותפקידו במציע 
 

 איש קשר  –טלפון נייד 
 

 איש קשר   –דואר אלקטרוני 
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 ' לתנאי המכרז ט1נספח 
 

 אזורי פרישה 

הפריקישור   לאזורי  בנוגע  המשרד  של    - ה  שלאתר 
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications/map/29062

021_1  . 
ו תחום  בתוך  במועצה אזורית    עדאזור תעשייה שאינו  "אזור"  מקומי  לתחום  או מחוץ 

 . הן באזורי פרישה והן באזורי תמרוץהמכרז מיועד לביצוע    ר בפני עצמו.יחשב כאזורשמי,  
 

 קוד ישוב  שם ישוב  מספר איזור מלא 
אזור  

 תמרוץ 
אזור פריסה  

 )בזק( 

         מועצה אזורית גזר 

 X   1050 בית חשמונאי  10500001

 X   301 בית עוזיאל  3010001

   X 370 גזר  3700001

 X   1103 גני הדר  11030001

 X   862 גני יוחנן  8620001

   X 160 חולדה  1600001

 X   64 יד רמב"ם  640001

 X   759 יציץ  7590001

 X   828 ישרש  8280001

 X   177 כפר ביל"ו  1770001

 X   2010 כפר בן נון  20100001

 X   743 כפר שמואל  7430001

 X   1264 כרמי יוסף  12640001

 X   757 מצליח  7570001

 X   670 משמר איילון  6700001

   X 563 משמר דוד  5630001

 X   1333 נוף איילון  13330001

   X 158 נען  1580001

   X 435 נצר סרני  4350001

 X   610 סתרייה 6100001

 X   711 עזריה  7110001

 X   838 פדיה  8380001

 X   839 פתחיה 8390001

 X   735 מאיר רמות  7350001

   X 856 שעלבים  8560001

          

         מועצה אזורית ברנר 

 X   562 בית אלעזרי  5620001

 X   685 בניה 6850001

   X 147 גבעת ברנר  1470001

 X   196 גיבתון  1960001

   X 144 גן שלמה  1440001

 X   615 קדרון  6150001

          

          

 
         

https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications/map/29062021_1
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_communications/map/29062021_1
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 מועצה אזורית יואב 

   X 1339 עזי -אל   13390001

   X 619 בית גוברין  6190001

   X 16 בית ניר  160001

   X 393 גלאון  3930001

   X 340 גת )קיבוץ(  3400001

 X   1133 ורדון  11330001

 X   888 כפר הרי"ף  8880001

   X 274 כפר מנחם 2740001

 X   315 נגבה 3150001

   X 2045 נחלה 20450001

 X   2046 סגולה  20460001

   X 392 קדמה  3920001

   X 564 רבדים  5640001

   X 293 שדה יואב  2930001

          

מועצה אזורית חבל  
         מודיעין 

 X   804 אחיסמך  8040001

   X 450 בארות יצחק  4500001

 X   784 בית נחמיה  7840001

 X   604 בית עריף  6040001

   X 1084 בן שמן )כפר נוער(  10840001

 X   2013 בן שמן )מושב(  20130001

 X   448 בני עטרות  4480001

 X   2038 ברקת  20380001

 X   802 גבעת כ"ח  8020001

 X   863 גינתון  8630001

 X   745 גמזו  7450001

 X   618 חדיד  6180001

 X   663 טירת יהודה  6630001

 X   707 כפר דניאל  7070001

 X   673 כפר טרומן  6730001

 X   1166 כפר רות  11660001

   X 88 כרם בן שמן  880001

 X   1310 לפיד  13100001

   X 1141 מבוא מודיעים  11410001

 X   606 מזור  6060001

 X   257 נופך 2570001

 X   449 נחלים  4490001

 X   616 רינתיה  6160001

 X   1165 שילת  11650001
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         מועצה אזורית לב השרון 

 X   386 בני דרור  3860001

 X   379 גאולים  3790001

 X   549 גנות הדר  5490001

 X   162 חירות  1620001

 X   753 ינוב  7530001

 X   1044 יעף  10440001

 X   187 כפר הס  1870001

 X   170 כפר יעבץ 1700001

 X   425 משמרת  4250001

 X   447 נורדייה 4470001

 X   851 ניצני עוז  8510001

 X   837 עזריאל  8370001

 X   157 עין ורד  1570001

 X   880 עין שריד  8800001

   X 767 פורת  7670001

 X   276 צור משה 2760001

 X   661 שער אפרים  6610001

 X   2002 תנובות  20020001

          

          

         מועצה מקומית גן יבנה 

 X   166 גן יבנה  1660001

 X   166 גן יבנה  1660002

 X   166 גן יבנה  1660003

 X   166 גן יבנה  1660004

          

          

מועצה מקומית קריית  
         עקרון 

   X 469 עקרון קריית   4690001

 X   469 קריית עקרון  4690002

 X   469 קריית עקרון  4690003

 X   469 קריית עקרון  4690004

          

          

         עיריית יבנה 

 X   2660 יבנה 26600001

 X   2660 יבנה 26600002

 X   2660 יבנה 26600003

 X   2660 יבנה 26600004

 X   2660 יבנה 26600005

 X   2660 יבנה 26600006

 X   2660 יבנה 26600007

 X   2660 יבנה 26600008

 X   2660 יבנה 26600009

          
  



 רשויות מקומיות   -מכרז משותף 
 תשתית סיבים אופטיים פרישת אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות 

 או גלים מילימטריםו/

 
 __________ חתימת המציע: חותמת ו  בראש סומך   משרד עו"ד -© כל הזכויות שמורות

30 

         מועצה מקומית גדרה 

 X   2550 גדרה  25500001

 X   2550 גדרה  25500002

 X   2550 גדרה  25500003

 X   2550 גדרה  25500004

 X   2550 גדרה  25500005

          

          

         עיריית דימונה 

   X 2200 דימונה  22000001

 X   2200 דימונה  22000002

 X   2200 דימונה  22000003

 X   2200 דימונה  22000004

 X   2200 דימונה  22000005

 X   2200 דימונה  22000006

 X   2200 דימונה  22000007

 X   2200 דימונה  22000008

 X   2200 דימונה  22000009

 X   2200 דימונה  22000010

 X   2200 דימונה  22000011

 X   2200 דימונה  22000012

          

          

         מועצה אזורית גדרות 

 X   1072 גן הדרום  10720001

 X   857 כפר אביב  8570001

 X   764 כפר מרדכי  7640001

 X   731 מישר  7310001

 X   765 משגב דב  7650001

 X   591 עשרת  5910001

 X   555 שדמה 5550001

          

          

         מועצה אזורית שדות נגב 

 X   723 בית הגדי  7230001

   X 2014 גבעולים  20140001

   X 1065 זמרת 10650001

   X 2064 זרועה  20640001

   X 803 יושיביה  8030001

 X   1095 כפר מימון  10950001

   X 2044 מלילות  20440001

 X   1082 מעגלים  10820001

   X 419 סעד  4190001

   X 1146 עלומים  11460001

   X 761 שובה  7610001

   X 415 שוקדה  4150001

   X 865 שיבולים  8650001

   X 398 שרשרת  3980001
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   X 1083 תושייה 10830001

 X   665 תקומה  6650001

          

         מועצה אזורית חוף הכרמל 

   X 317 בית אורן  3170001

 X   800 בית חנניה  8000001

 X   33 בת שלמה  330001

 X   683 גבע כרמל  6830001

 X   738 דור  7380001

 X   675 הבונים  6750001

   X 434 החותרים  4340001

   X 427 כפר גלים  4270001

 X   580 כרם מהר"ל  5800001

   X 102 מאיר שפיה  1020001

 X   689 מגדים  6890001

   X 694 מעגן מיכאל  6940001

   X 290 מעיין צבי  2900001

   X 312 נווה ים  3120001

   X 433 נחשולים  4330001

   X 769 ניר עציון  7690001

 X   810 עופר  8100001

 X   687 עין איילה 6870001

 X   74 עין הוד  740001

   X 1320 עין חוד  13200001

   X 426 עין כרמל  4260001

 X   53 עתלית  530001

 X   612 צרופה  6120001

 X   1167 קיסריה  11670001

   X 327 שדות ים  3270001

          

          

         אזורית מטה יהודה מועצה 

 X   1070 אביעזר  10700001

 X   783 אבן ספיר  7830001

   X 1123 אדרת  11230001

 X   780 אורה  7800001

 X   740 אשתאול  7400001

 X   710 בית זית  7100001

 X   751 בית מאיר  7510001

 X   672 בית נקופה  6720001

 X   864 בקוע  8640001

 X   823 בר גיורא  8230001

 X   787 גבעת יערים  7870001

 X   919 גבעת ישעיהו  9190001

 X   1043 גיזו  10430001

   X 39 גפן  390001

   X 464 הראל  4640001

 X   799 זכריה 7990001

 X   816 זנוח 8160001
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 X   462 טל שחר  4620001

 X   1134 יד השמונה 11340001

 X   805 ישעי  8050001

   X 859 כסלון  8590001

 X   364 כפר אוריה  3640001

 X   52 לוזית  520001

 X   771 מבוא ביתר  7710001

 X   208 מוצא עילית  2080001

 X   776 מחסיה  7760001

 X   822 מטע 8220001

 X   742 מסילת ציון  7420001

   X 286 מעלה החמישה  2860001

 X   405 נווה אילן  4050001

 X   1071 נווה מיכאל  10710001

 X   1259 נווה שלום  12590001

 X   59 נחושה 590001

 X   809 נחם 8090001

   X 777 נחשון  7770001

 X   1254 נטף 12540001

 X   825 נס הרים  8250001

   X 693 נתיב הל"ה  6930001

   X 794 עגור  7940001

   X 521 עין נקובא  5210001

   X 514 עין ראפה  5140001

 X   779 עמינדב  7790001

   X 465 צובה  4650001

 X   1113 צור הדסה  11130001

 X   796 צלפון  7960001

 X   1079 צפרירים  10790001

   X 567 צרעה  5670001

   X 78 קריית ענבים  780001

 X   460 רמת רזיאל  4600001

   X 127 רמת רחל  1270001

 X   27 שדות מיכה  270001

 X   741 שואבה  7410001

 X   456 שורש  4560001

 X   1114 און( - שריגים )לי 11140001

   X 10 תירוש  100001

 X   752 תעוז  7520001

 X   778 תרום  7780001

          

          

         מועצה אזורית דרום השרון 

   X 716 אייל  7160001

 X   841 אלישמע  8410001

   X 870 גבעת השלושה  8700001

 X   207 גבעת ח"ן  2070001

 X   239 גן חיים  2390001

 X   218 גני עם  2180001
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 X   128 גת רימון  1280001

 X   717 חגור  7170001

   X 355 חורשים  3550001

 X   718 ירחיב  7180001

 X   183 ירקונה 1830001

 X   98 כפר מל"ל  980001

 X   249 כפר סירקין  2490001

 X   722 מגשימים  7220001

 X   230 מעש  2300001

 X   1315 מתן 13150001

 X   686 נווה ימין  6860001

 X   858 נווה ירק  8580001

   X 705 נחשונים  7050001

   X 808 ניר אליהו  8080001

 X   1236 נירית  12360001

 X   2035 עדנים  20350001

   X 871 עינת  8710001

 X   198 צופית  1980001

 X   1345 צור יצחק  13450001

 X   1148 צור נתן  11480001

 X   206 רמות השבים  2060001

   X 184 רמת הכובש  1840001

 X   284 שדה ורבורג  2840001

 X   2015 שדי חמד  20150001

          

          

         מועצה אזורית שדות דן 

 X   797 אחיעזר  7970001

 X   836 גנות  8360001

 X   788 זיתן  7880001

 X   801 חמד 8010001

 X   798 יגל  7980001

 X   696 כפר חב"ד  6960001

 X   729 משמר השבעה  7290001

 X   331 ניר צבי  3310001

 X   594 צפרייה  5940001

          

         מועצה אזורית חבל יבנה 

 X   571 בית גמליאל  5710001

 X   760 בן זכאי  7600001

 X   592 בני דרום  5920001

   X 1094 כרם יבנה )ישיבה(  10940001

 X   720 ניר גלים  7200001

   X 334 קבוצת יבנה 3340001

          

         אזורית גליל עליון מועצה 

   X 77 איילת השחר  770001

   X 667 ברעם  6670001

   X 35 גדות  350001
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   X 303 דן  3030001

   X 302 דפנה 3020001

   X 356 הגושרים  3560001

   X 253 חולתה  2530001

   X 453 יפתח  4530001

   X 623 יראון  6230001

   X 357 כפר בלום  3570001

   X 76 כפר גלעדי  760001

   X 443 כפר הנשיא  4430001

   X 345 כפר סאלד  3450001

   X 380 להבות הבשן  3800001

   X 308 מחניים  3080001

   X 596 מלכייה  5960001

   X 347 מנרה 3470001

   X 416 מעיין ברוך  4160001

   X 378 משגב עם  3780001

   X 408 נאות מרדכי  4080001

   X 578 סאסא  5780001

   X 385 עמיעד  3850001

   X 319 עמיר  3190001

   X 1213 צבעון  12130001

   X 1211 קדרים  12110001

   X 329 שדה נחמיה  3290001

   X 366 שמיר  3660001

   X 1132 שניר  11320001

          

          

         מועצה אזורית עמק חפר 

 X   175 אביחיל  1750001

 X   680 אומץ 6800001

 X   850 אחיטוב  8500001

   X 204 אלישיב  2040001

 X   697 בארותיים  6970001

 X   698 בורגתה 6980001

   X 2043 בחן  20430001

 X   373 בית הלוי  3730001

 X   877 בית חירות  8770001

 X   200 בית ינאי  2000001

3260001 
שער  -בית יצחק

 X   326 חפר

 X   252 ביתן אהרן  2520001

 X   1361 בת חן  13610001

 X   1319 בת חפר  13190001

 X   872 גאולי תימן  8720001

   X 2018 גבעת חיים )איחוד(  20180001

   X 173 גבעת חיים )מאוחד(  1730001

 X   1077 גבעת שפירא  10770001

 X   734 יאשיה גן   7340001

 X   191 הדר עם  1910001
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   X 377 המעפיל  3770001

   X 423 העוגן  4230001

 X   235 חבצלת השרון  2350001

 X   205 חגלה  2050001

 X   115 חופית  1150001

 X   219 חיבת ציון  2190001

 X   807 חניאל  8070001

 X   422 חרב לאת  4220001

   X 758 יד חנה  7580001

 X   217 כפר הרא"ה  2170001

 X   190 כפר ויתקין  1900001

 X   193 כפר חיים  1930001

 X   233 כפר ידידיה  2330001

 X   387 כפר מונש  3870001

 X   382 מכמורת 3820001

   X 197 מעברות  1970001

   X 194 משמר השרון  1940001

 X   737 עולש  7370001

   X 167 החורש עין  1670001

 X   1102 צוקי ים  11020001

 X   224 שושנת העמקים  2240001

          

          

         מועצה אזורית זבולון 

   X 652 אבטין  6520001

   X 278 אושה  2780001

   X 1321 ח'ואלד  13210001

   X 96 יגור  960001

 X   220 כפר ביאליק  2200001

   X 254 המכבי כפר  2540001

   X 112 כפר חסידים א'  1120001

   X 889 כפר חסידים ב'  8890001

 X   1284 נופית 12840001

   X 990 ראס עלי  9900001

   X 178 רמת יוחנן  1780001

   X 237 שער העמקים  2370001

          

          

         עיריית כפר יונה 

 X   168 כפר יונה  1680001

 X   168 כפר יונה  1680002

 X   168 כפר יונה  1680003

          

          

         מועצה אזורית מנשה 

 X   2024 קוטוף -אום אל  20240001

   X 1316 עריאן -אל   13160001

   X 617 ברקאי  6170001

 X   225 גן השומרון  2250001
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   X 72 גן שמואל  720001

   X 310 גליקסון כפר  3100001

   X 189 כפר פינס  1890001

   X 715 להבות חביבה  7150001

 X   2055 מאור  20550001

   X 375 מגל  3750001

 X   1128 מי עמי  11280001

   X 649 מייסר  6490001

   X 344 מענית  3440001

   X 1370 מצפה אילן  13700001

   X 648 מצר 6480001

   X 213 משמרות  2130001

 X   223 עין עירון  2230001

   X 139 עין שמר  1390001

   X 444 רגבים  4440001

 X   2008 שדה יצחק  20080001

   X 2003 תלמי אלעזר  20030001

          

          

         מועצה אזורית חוף אשקלון 

 X   747 בית שקמה  7470001

 X   746 ברכיה  7460001

 X   1323 בת הדר  13230001

   X 342 גברעם  3420001

 X   706 גיאה  7060001

 X   726 הודייה  7260001

   X 584 זיקים  5840001

 X   820 חלץ 8200001

   X 358 יד מרדכי  3580001

 X   824 כוכב מיכאל  8240001

   X 107 כפר סילבר  1070001

   X 768 כרמייה  7680001

   X 573 מבקיעים  5730001

   X 791 משען  7910001

 X   351 ניצן  3510001

 X   1419 ניצן ב'  14190001

   X 359 ניצנים 3590001

 X   699 ניר ישראל  6990001

 X   1242 נתיב העשרה  12420001

 X   744 תלמי יפה  7440001
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מועצה מקומית מזכרת  
         בתיה 

 X   28 מזכרת בתיה  280001

          

          

         מועצה אזורית הגלבוע 

 X   2052 אביטל  20520001

   X 113 אדירים  1130001

   X 1108 אומן  11080001

   X 95 בית אלפא  950001

   X 242 בית השיטה  2420001

 X   141 ברק  1410001

   X 86 גבע  860001

   X 145 גדיש  1450001

   X 442 גדעונה 4420001

 X   1274 גן נר  12740001

 X   146 דבורה  1460001

     1110 חבר  11100001

   X 90 בה -חפצי 900001

   X 497 טייבה )בעמק(  4970001

   X 547 טמרה )יזרעאל(  5470001

   X 452 יזרעאל  4520001

   X 1117 יעל  11170001

 X   85 כפר יחזקאל  850001

 X   1155 מגן שאול  11550001

   X 269 מולדת  2690001

   X 635 מוקייבלה 6350001

 X   2054 מיטב  20540001

   X 164 מלאה  1640001

   X 524 נאעורה  5240001

     833 נורית  8330001

   X 165 ניר יפה  1650001

 X   636 צנדלה  6360001

   X 89 עין חרוד )איחוד(  890001

   X 82 עין חרוד )מאוחד(  820001

 X   2053 פרזון  20530001

 X   1069 און -רם 10690001

   X 339 רמת צבי  3390001

   X 1237 תלמי יוסף  12370001

          

          

         מועצה מקומית באר יעקב 

 X   2530 באר יעקב  25300001

          

          

מועצה אזורית ערבה  
         תיכונה 

 X   13 חצבה 130001

 X   1176 ספיר  11760001
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 X   1175 עידן  11750001

 X   806 עין יהב  8060001

   X 1187 עיר אובות  11870001

 X   1151 פארן  11510001

 X   1150 צופר  11500001

 X   1262 צוקים  12620001

          

          

         מועצה אזורית בני שמעון 

   X 598 בית קמה  5980001

   X 2060 ברוש  20600001

   X 849 דבירה  8490001

   X 397 חצרים  3970001

   X 1198 כרמים 11980001

   X 2023 להב  20230001

   X 395 משמר הנגב  3950001

 X   396 נבטים 3960001

   X 394 שובל  3940001

   X 1265 שומרייה  12650001

   X 2062 תאשור  20620001

   X 2061 תדהר  20610001

          

          

         מועצה אזורית מטה אשר 

   X 1068 אדמית  10680001

 X   785 אחיהוד  7850001

   X 294 אילון  2940001

   X 313 אפק  3130001

   X 1256 אשרת  12560001

 X   559 בוסתן הגליל  5590001

   X 572 בית העמק  5720001

 X   712 בן עמי  7120001

 X   589 בצת  5890001

   X 463 געתון  4630001

   X 574 גשר הזיו  5740001

   X 280 חניתה 2800001

   X 409 יחיעם  4090001

   X 575 יסעור  5750001

   X 576 כברי  5760001

   X 1183 כליל  11830001

   X 297 כפר מסריק  2970001

   X 595 לוחמי הגיטאות  5950001

 X   674 לימן  6740001

   X 325 מצובה  3250001

   X 1143 נס עמים  11430001

   X 792 נתיב השיירה  7920001

   X 454 סער  4540001

   X 376 עברון  3760001

   X 289 עין המפרץ 2890001
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   X 708 עמקה  7080001

   X 1246 עראמשה*  12460001

   X   ראש הנקרה   

   X 390 רגבה  3900001

 X   282 שבי ציון  2820001

   X 658 שייח' דנון  6580001

   X 432 שמרת  4320001

          

          

         מועצה אזורית מרום הגליל 

   X 1115 אביבים  11150001

   X 1294 אור הגנוז  12940001

 X   1064 אמירים  10640001

   X 368 בירייה  3680001

   X 1191 בר יוחאי  11910001

   X 1067 דוב"ב  10670001

   X 431 דלתון  4310001

   X 1047 חזון  10470001

   X 1214 טפחות 12140001

   X 1229 כלנית 12290001

   X 609 כפר חושן  6090001

 X   1297 כפר חנניה 12970001

   X 605 כפר שמאי  6050001

   X 664 כרם בן זמרה  6640001

   X 1230 לבנים  12300001

   X 607 מירון  6070001

 X   546 אסד - עין אל 5460001

   X 688 עלמה  6880001

   X 1212 עמוקה  12120001

   X 599 פרוד  5990001

 X   540 ריחאנייה 5400001

 X   527 שזור  5270001

   X 846 שפר  8460001

          

          

         מועצה מקומית כסיפה 

   X 1059 כסיפה 10590001

          

          

         מועצה אזורית גליל תחתון 

 X   49 אילנייה  490001

 X   701 ארבל  7010001

   X 365 בית קשת  3650001

   X 1162 בית רימון  11620001

 X   1293 גבעת אבני  12930001

   X 1322 הודיות  13220001

 X   307 הזורעים  3070001

   X 371 כדורי  3710001

 X   786 כפר זיתים  7860001
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 X   255 כפר חיטים  2550001

 X   388 כפר קיש  3880001

   X 585 לביא  5850001

 X   1258 מסד  12580001

   X 58 מצפה 580001

 X   1190 מצפה נטופה 11900001

 X   721 שדה אילן  7210001

 X   306 שדמות דבורה  3060001

 X   292 שרונה  2920001

          

          

מועצה מקומית מבשרת  
         ציון

 X   1015 מבשרת ציון  10150001

 X   1015 מבשרת ציון  10150002

 X   1015 מבשרת ציון  10150003

 X   1015 מבשרת ציון  10150004

 X   1015 מבשרת ציון  10150005

 X   1015 מבשרת ציון  10150006

          

          

         מועצה אזורית שפיר 

 X   400 אבן שמואל  4000001

   X 37 איתן  370001

   X 1145 אלומה  11450001

   X 815 זבדיאל  8150001

 X   818 זרחיה  8180001

 X   1098 מרכז שפירא  10980001

   X 620 משואות יצחק  6200001

   X 15 נועם  150001

   X 826 עוזה  8260001

   X 622 עין צורים  6220001

   X 766 קוממיות  7660001

 X   2051 רווחה  20510001

   X 873 שלווה  8730001

 X   692 שפיר  6920001

          

          

         מועצה אזורית חוף השרון 

 X   446 אודים  4460001

 X   1324 ארסוף  13240001

 X   288 בית יהושע  2880001

 X   418 בני ציון  4180001

 X   389 בצרה  3890001

   X 346 גליל ים  3460001

   X 842 געש  8420001

 X   1024 חרוצים  10240001

   X 417 יקום  4170001

 X   316 כפר נטר 3160001
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   X 412 קריית שלמה  4120001

 X   247 רשפון  2470001

   X 232 שפיים  2320001

   X 287 תל יצחק  2870001

          

          

         מועצה אזורית מרחבים 

   X 71 אשבול  710001

   X 2021 אשל הנשיא  20210001

 X   762 בטחה 7620001

 X   736 גילת  7360001

 X   1080 מבועים  10800001

 X   748 מסלול  7480001

   X 2047 ניר משה  20470001

   X 2048 ניר עקיבא  20480001

   X 750 פדויים  7500001

   X 749 פטיש  7490001

   X 2059 פעמי תש"ז  20590001

   X 414 קלחים  4140001

 X   789 רנן 7890001

   X 2049 שדה צבי  20490001

   X 2050 תלמי ביל"ו  20500001

          

          

         מועצה אזורית אשכול 

   X 1311 אבשלום  13110001

 X   1046 אוהד  10460001

   X 403 אורים  4030001

   X 399 בארי  3990001

   X 1363 בני נצרים  13630001

   X 352 גבולות  3520001

   X 1241 דקל  12410001

   X 1239 חולית  12390001

   X 1232 יבול  12320001

 X   916 ישע  9160001

   X 1227 יתד  12270001

   X 840 כיסופים  8400001

   X 1085 כרם שלום  10850001

 X   829 מבטחים  8290001

   X 695 מגן  6950001

   X 1366 נווה 13660001

   X 402 ניר יצחק  4020001

   X 69 ניר עוז  690001

   X 602 נירים  6020001

   X 1238 סופה 12380001

 X   1240 עין הבשור  12400001

   X 676 עין השלושה  6760001

 X   318 עמיעוז  3180001

   X 1231 פרי גן  12310001
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   X 413 צאלים  4130001

 X   1136 צוחר  11360001

   X 713 רעים  7130001

 X   1058 שדה ניצן  10580001

   X 1223 שדי אברהם  12230001

   X 1364 שלומית  13640001

 X   1051 תלמי אליהו  10510001

 X   1237 תלמי יוסף  12370001

     

     מועצה אזורית מגידו 

     

 X  682 אליקים  6820001

  X 703 גבעת עוז  7030001

  X 369 גלעד )אבן יצחק(  3690001

  X 300 דלייה  3000001

  X 250 הזורע  2500001

 X  241 יקנעם )מושבה(  2410001

  X 586 מגידו  5860001

 X  2029 מדרך עוז  20290001

  X 130 משמר העמק  1300001

 X  367 עין העמק  3670001

  X 270 עין השופט  2700001

  X 445 רמות מנשה  4450001

  X 335 רמת השופט  3350001

     

     

         עיריית נתניה 

 X   7400 נתניה 74000111

 X   7400 נתניה 74000112

 X   7400 נתניה 74000113

 X   7400 נתניה 74000114

 X   7400 נתניה 74000115

 X   7400 נתניה 74000116

 X   7400 נתניה 74000117

   X 7400 נתניה 74000121

 X   7400 נתניה 74000122

   X 7400 נתניה 74000123

 X   7400 נתניה 74000211

 X   7400 נתניה 74000212

 X   7400 נתניה 74000213

 X   7400 נתניה 74000221

 X   7400 נתניה 74000222

 X   7400 נתניה 74000223

 X   7400 נתניה 74000231

 X   7400 נתניה 74000232

 X   7400 נתניה 74000233

 X   7400 נתניה 74000241

 X   7400 נתניה 74000242

 X   7400 נתניה 74000243
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 X   7400 נתניה 74000311

 X   7400 נתניה 74000312

 X   7400 נתניה 74000313

 X   7400 נתניה 74000321

 X   7400 נתניה 74000322

 X   7400 נתניה 74000323

 X   7400 נתניה 74000324

 X   7400 נתניה 74000331

 X   7400 נתניה 74000332

 X   7400 נתניה 74000333

 X   7400 נתניה 74000334

 X   7400 נתניה 74000341

 X   7400 נתניה 74000342

 X   7400 נתניה 74000343

 X   7400 נתניה 74000351

 X   7400 נתניה 74000352

 X   7400 נתניה 74000353

 X   7400 נתניה 74000354

 X   7400 נתניה 74000355

 X   7400 נתניה 74000411

 X   7400 נתניה 74000412

 X   7400 נתניה 74000413

 X   7400 נתניה 74000414

 X   7400 נתניה 74000421

 X   7400 נתניה 74000422

 X   7400 נתניה 74000431

 X   7400 נתניה 74000432

 X   7400 נתניה 74000511

 X   7400 נתניה 74000512

 X   7400 נתניה 74000513

 X   7400 נתניה 74000521

 X   7400 נתניה 74000522

 X   7400 נתניה 74000523

 X   7400 נתניה 74000531

 X   7400 נתניה 74000532

 X   7400 נתניה 74000533

 X   7400 נתניה 74000534
 

  



 רשויות מקומיות   -מכרז משותף 
 תשתית סיבים אופטיים פרישת אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות 

 או גלים מילימטריםו/

 
 __________ חתימת המציע: חותמת ו  בראש סומך   משרד עו"ד -© כל הזכויות שמורות

44 

 2מסמך 

 הסכם  
 

אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות  
 או גלים מילימטרים ו/תשתית סיבים אופטיים פרישת 

 
 ______ _________, ביום ______ בחודש _________ בשנת כתובת____ שנערך ונחתם ב 

 

   בין 
 ________________________  שם הרשות

 
 ________________________  כתובת

 
 ________________________  טל'

 
 ________________________  פקס

 
 "( הרשות)להלן: " 

 מצד אחד 
 

 ____________________________ לבין
 ח.פ./ח.צ. _________________ 

 כתובת ___________________  
 טלפון: __________________ פקס: ________________ 

 דוא"ל ______________________________ 
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:

 ה"ה _______________ ת.ז. _________ 
 _______________ ת.ז. _________  ה"ה

 "( החברה"/ "הספק )להלן: "
 

 
אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט  ל  1/2021מס'  מכרז משותף  הגיש הצעה בוהספק   : והואיל

באמצעות   גבוהות  אופטיים  פרישת  במהירויות  סיבים  מילימטרים ו/תשתית  גלים   או 
 "(; המכרז)להלן: "

 
כזוכה עם הצעות נוספות הנכללות    ספקקיבלה את הצעת ה ועדת המכרזים המשותפת  ו :והואיל

 במאגר הזוכים;
 

בעל המיומנות, הידע, הכישורים, הניסיון, היכולת וכל האמצעים, והספק מצהיר כי הוא   והואיל:
על פי חוזה זה, במועדן,  ו  דרושים לביצוע מלוא התחייבויותילרבות הציוד וכח האדם ה

 ;  הרשותלשביעות רצון  
 

המכרז  ו :והואיל תנאי  לפנותהרשות  לפי  הגורם   רשאית  באמצעות  עבודה  התחלת  בצו  לספק 
ל זה,  בהסכם  כהגדרתו  במהירויות  המלווה,  האינטרנט  לרשת  גישה  שירותי  אספקת 

כאמור בהסכם  או גלים מילימטריםו/תשתית סיבים אופטיים  פרישת גבוהות באמצעות 
" )להלן:  נספחיו  "העבודותעל  או  השכונות  השירותים"   / היישובים   / באזורים   ,)"

 ;למכרז ט'1נספח  שב האזוריםולפי   המפורטים בצו התחלת העבודה
 

 להגדיר, לקבוע ולפרט זכויותיהם וחיוביהם;   והצדדים מעוניינים :והואיל
 

 :לפיכך, הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, פרשנות והגדרות  .1

ובחזקת   ההסכם  מהווים חלק בלתי נפרד מ  ותנאי והוראות המכרזהמבוא להסכם זה, כל   .1.1
 - , לרבות הנספחים שלהלןתנאים מתנאיו
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 מפרט ודרישות טכניות; –א' 2נספח 

 נוסח צו התחלת עבודה;  –ב' 2נספח 

 נוסח ערבות ביצוע; –ג' 2נספח 

 הוראות ביטוח;  –ד' 2נספח 

 טופס אישור ביטוחים.  -ה' 2נספח 

שמות וכותרות סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות והתמצאות בלבד, אינם מהווים חלק ממנו   .1.2
 לפרשנותו. אלא ולא ישמשו  

  הגדרות .1.3

החוזה,    כמוגדר " הספק" המוסמכים בכותרת  ומורשיו  נציגיו  לרבות 
עבודות  ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע  

 .לפי החוזה

  , מי שימונה מעת לעת מטעם הרשות לצורך ניהול ההתקשרות "המנהל"
 .  לרבות הגורם המלווה ומי מטעמו ככל שימונה,

 .  ו/או מי מטעמה פתרונות לעיר בע"מ – חלוקי נחל חברת  " המלווה הגוף/הגורם"

הנלוות   " ים"השירות/"ותעבודה" המטלות  על  לרבות  להסכם,  במבוא  כהגדרתן 
 .הנדרשות לשם השלמתם כנדרש

בכתב   " צו התחלת עבודה" באמצעות  הזמנה  לספק,  הרשות  הגורם  שהוציאה 
או בנוסח    להסכם  ב'2כנספח  המצ"ב  המלווה, כדוגמת הנוסח  

התחום/    הרשות את הגדירהאחר המקובל ברשות, במסגרתה 
העבודות יתבצעו  בי  השכונה  היישוב/  הביצוע    האזור/  ולו"ז 

 . חודשים ממתן הצו( 6-הנדרש )ככל ששונה מ 

 הספק  הצהרות .2

מצהיר כי קרא את תנאי המכרז, מסמכי המכרז ובכלל זה את חוזה זה על נספחיו,   הספק .2.1
 .  ו ללא סייגוכי תנאי ההתקשרות ידועים ל

כי הוא .2.2 ל  הספק מצהיר  יש  וכי  זה,  נושא חוזה  ניסיון קודם בשירותים  הידע,   ובעל  את 
ביצו לשם  הדרושים  והאביזרים  הציוד  האדם,  כוח  האמצעים,  המשאבים,  ע  הניסיון, 

זה חוזה  נושא  מן הכלל  השירותים  יוצא  של  ללא  רצונה  ולשביעות  מיומן  יעיל,  באופן   ,
 הרשות.  

פי כל דין והנחיית כל - הספק מצהיר כי הוא בעל כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על .2.3
רשות מוסמכת לצורך מתן השירותים נושא חוזה זה, לרבות מתן שירותי תשתית אינטרנט  

האופטיים שיפרוס בתחום הרשות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  על גבי רשת הסיבים  
תאים ממשרד התקשורת לשם ביצוע העבודות מהסוג    ישיוןמצהיר הספק כי הוא בעל ר 

 המתאים ובהיקף הנדרש עבור הרשות.  

חשבונ   הספק על  לדאוג,  לומתחייב  ול,  של  יום  קקבלה  ותקין  ההיתריםרציף  , כל 
, לרבות  בקשר למתן השירותים לפי מכרז זהוהרישיונות הנדרשים    האישוריםההרשאות,  

לפעול    ק חייבפסהבכלל זאת    .לשירותיםספק ו/או בקשר  החל על ה  דין אם יחולו שינויים ב
התכנון   גופי  ומדיניות  הנחיות  בלפי  העבודותהרלוונטיים  ביצוע  הפרישה,  תחום  טרם   ,

הפרישה עליו יוחלט בכל אזור בו יבצע פרישה   , לרבות בשים לב לאופןולאחריה  במהלכה
 . בתחום הרשות

פי כל דין ולפי הוראת כל רשות  -הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על  .2.4
מוסמכת, בין אם הוגדרו אמצעים כאמור בחוזה זה ובין אם לאו, והכל בכדי למנוע כל 

הציבוריות והפרטיות בתחום הרשות ובסביבת פגיעה או נזק לרשות ולתושביה ולתשתיות  
 העבודות. 
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את  להחזיק בכל עת באופן תקין וכדין, ובכלל זה  ולנהל את ספרי במצהיר ומתחיי הספק .2.5
לנהל לכל אורך תקופת  הספק מתחייב  ,  בכלל זאת  פי דין.-על  והאישורים הנדרשים ממנ כל  

פי דין, לדווח על  - על  ו שלובין הרשות את פנקסי החשבונות והרשומות    ו ההתקשרות בינ
   פי דין.-כעוסק מורשה עלחזיק ברישום לפקיד שומה למנהל מע"מ, לה   והכנסותי

הספק מצהיר כי ידוע וברור לו כי הוא יהיה אחראי באופן מלא על ביצוע העבודות לפי   .2.6
חוזה זה, וכי עליו לבצע את כל הפעולות הקשורות בהיערכות לביצוע העבודות נושא חוזה  

והכל על חשבונו המלא ומבלי שיהיה זכאי לתמורה כלשהי מעבר   –וצאתן לפועל  זה ולה
 לתמורה שהוגדרה במפורש בחוזה זה.  

לצורך  מספקים  ובכמות  באופן  אדם  וכח  כלים  חומרים,  ציוד,  יחזיק  הספק  זה,  בכלל 
באמצעות   גבוהות  במהירויות  האינטרנט  לרשת  גישה  שירותי  תשתית  פרישת  אספקת 

אופטיים   מילימטריםו/סיבים  גלים  לרשות    או  שירותים  מתן  ולצורך  הרשות,  בתחום 
של  מחובתו  לגרוע  בכדי  זו  בהוראה  באמור  אין  כאמור.  לרשת  יחוברו  אשר  ולתושביה 
הספק לפעול לפי הדין, לפי הוראות הרישיון והנחיות משרד התקשרות ולפי הנחיות כל 

 רשות מוסמכת.  

לספ  .2.7 מתחייב  מהימנים, הספק  ובאופן  בצורה  ולתושביה  לרשות  השירותים  את  ק 
 מקצועיים ובאיכות טובה.  

   וביצועה  ההתקשרות .3

צו   מעת לעת  , אשר במהלכו תהיה הרשות רשאית להוציאהסכם זה הינו הסכם מסגרת .3.1
 .  או בחלק/ים מסוימ/ים מתחומהו/ בתחומה  עבודות באזורהלביצוע   התחלת עבודה

, את לוח הזמנים וכל פרט מידע רלוונטי  העבודה יפרט את האזור הרלוונטיצו התחלת  
 אחר לפי שיקול דעתה של הרשות. 

ימי עבודה    7וע העבודות בתוך  צהעבודה, יחל הספק בביצו התחלת  בככל שלא נקבע אחרת  
 ממועד קבלת הזמנת העבודה. 

)סעיף    באמצעות הגוף המלווהרק  צווי התחלת עבודה לפי המכרז ומכח הסכם זה ייצאו   .3.2
 (. להלן 16

או בנוסח אחר המקובל על    ב'2כנספח  המצורף  הזמנה העבודה יהיה כדוגמת הנוסח  נוסח  
   הרשות. 

 א'2כנספח  העבודות תבוצענה לפי הנדרש במכרז ובחוזה זה לרבות במפרט הטכני הרצ"ב   .3.3
 . לחוזה

הספק   .3.4 שיפרוס  האופטיים  הסיבים  רשת  ומיקום  הפיסי  הגלים  המתווה  פריסת  או 
יקבעו בתיאום מראש ובכתב עם הרשות ובכפוף להכרעתה ושיקול דעתה  המילימטרים  

 המחייב בעניין זה. 

במישרין  .3.5 נדרשות  ו/או  בחוזה  הקבועות  והדרישות  המטלות  כל  כי,  ומובהר  מודגש 
הספק, יחולו על אחריותו ועל חשבונו של הספק בלבד,   ובעקיפין לצורך קיום חובותיו של

פיצוי, שיפוי, החזר או כל תשלום אחר.   זכות לתמורה,  לו  לא    מבלי שתעמוד  הרשות 
שתתחבר   ככל  לקוח  תשלום  למעט  ובכלל,  כאמור  תשלום  בכל  לשאת  בעצמה  תידרש 

 לשירותי הספק.

הספק ימנה איש קשר מטעמו, אשר פרטיו המלאים ודרכי ההתקשרות עמו ימסרו לרשות   .3.6
 בעת חתימת החוזה.  

הספק לא יחליף את איש הקשר, אלא לאחר מתן הודעה מתאימה לרשות בעניין זה ולאחר  
 שקבע איש קשר חלופי.  
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תסייע   .3.7 הרשות  עבודה  התחלת  צו  מתן  באמצעות    לספקלאחר  יכולתה  וכפי  הניתן  ככל 
מבלי   וזאת  השירותים,  מתן  ותחילת  העבודות  ביצוע  קידום  לצורך  הקיימים  משאביה 

 . בכלל זאת: ספק לעבודות ולשירותים הבלעדית של הלגרוע מאחריותו  

ל .3.7.1 תסייע  האופטיים    ספקהרשות  הסיבים  תשתית  פרישת  מהלך  את  לקדם 
הכל   התושבים,  נציגי  ומול  המקומיות  התכנון  ועדות  מול  לרבות  בתחומה, 

אין באמור כדי לגרוע מחובת הספק  כמיטב יכולתה ובכפוף לסמכויותיה בדין.  
 לעיל.   2.3כאמור בסעיף 

ביכולתה, באיתור מידע טכני  מצוי  , ככל שהדבר תלוי בה וספקתסייע ל   הרשות .3.7.2
האגודה   ו/או  המקומי  הוועד  מול  לרבות  בתחום,  רלוונטיות  תשתיות  על 

 השיתופית.  

מובהר כי ככל שהמקרקעין בהם תיפרש התשתית ו/או חלקם מצויים בחכירה   .3.7.3
כולתה בנסיבות העניין,  , כפי יספקשל אגודות )בקיבוצים וכד'(, תסייע הרשות ל

בהסדרת הנדרש מול האגודות לצורך קבלתן הסכמתן לביצוע הפרישה והכרוך  
 בה. 

היתרונות    הרשות .3.7.4 ואת  האופטיים  הסיבים  פרישת  את  לפרסם  תסייע 
והאפשרויות הגלומים בחיבור לתשתית זו לצורך חיבור מהיר לרשת האינטרנט,  

 ך קשר עם התושבים.  הכל במסגרת האמצעים העומדים לה בשגרה לצור

להעביר את תשתית הסיבים    ספק תאפשר ל  הרשות,  להלן  3.8מבלי לגרוע מסעיף   .3.7.5
האופטיים בתשתיות הציבוריות שבשליטתה )קרי, כבישים, מדרכות, ותשתיות  

ל  זורמות( לבכפוף  בכפוף  ולהנחיותיה,  דיןדרישותיה  לו  כל  הנחיות  בכפוף 
  ספקהבה  אפשרות שמתן עדיפות ללגרוע מה , וזאת מבלי הרשויות וגופי התכנון

גופים  י ו/או  בזק  ו/או  הוט  של  קיימות  בתשתיות  כאמור  התשתית  את  עביר 
 אחרים.  

אחרת,  ובכתב למעט מקום בו הרשות הבהירה מפורשות הנחת העבודה היא כי 
,  בתחום העבודות  אם קיימים קני תקשורת או תשתיות תקשורת אחרותאזי  

והנושא יהיה נתון    לרשותוש בהם מול גופים חיצוניים  יהיה צורך בהסדרת שימ 
לרבות ניהול דין ודברים עם הגופים החיצוניים  לאחריותו המלאה של הספק,  

 .  על כך הכרוך בכך

על אף האמור לעיל, מובהר כי יש להעדיף מינימום של חפירות ונזקים אחרים  
 לתשתיות הקיימות בשטח.  

שכונתיים    מוקדים/באיתור מקומות עבור הצבת ארונות  ספק תסייע ל  הרשות .3.7.6
ה על  ציוד התקשורת.  לריכוז  ישמשו  של הארונות    ספק אשר  לחיבורם  לדאוג 

יישא בכל עלויות    ספק. ה הרשותהשכונתיים לתשתית חשמל, בתיאום ואישור  
 ההקמה והתפעול השוטף, לרבות חשמל.  

ורק לסי  הרשותמודגש ומובהר כי התחייבות   יכולתההיא אך   (Best Effort)  יע כמיטב 
הוא הנושא באחריות המלאה ובכל העלויות הנדרשות    ספקובמסגרת המותר לה בדין. ה 

 למימוש כל הרשום לעיל )למעט סיוע המועצה בפרסום פרישת הסיבים האופטיים(.  

מודגש ומובהר כי בכל מקרה הרשות לא תידרש לשאת בתשלום ו/או תמורה כלשהם 
לעבקשר   ובכלללרשום  תתחבר יל  באם  לקוחות,  תשלומי  )למעט  שהיא  עילה  בכל   ,

 לשירותי הספק(.  

התשתית .3.8 שימוש  תתבצע    פרישת  הניתן  תוך  קיימובתשתיככל  תקשורת  צנרת   / ת,  ות 
פרישת תשתיות אלחוטיות עד ,  נכס לפתח כל  עד  כבילה אופטית מלאה   הקמת ואספקת
 לכל נכס.  ואספקת שירות תשתית אינטרנט מהיר לפתח כל נכס,  

כאמור, לרבות    לבצע את העבודות ולספק את השירותים  הספקבאחריותו הבלעדית של  
משרד  ו/או  הוט  ו/או  בזק  מול  כך  לשם  לזוכה  הנדרשים  אישורים  ו/או  התקשרות  כל 

גוף או רשות אחרים , ככל שנדרש בקשר לשימוש בתשתיות פיסיות  התקשורת ו/או כל 
)גישה לקנה ו/או סיב אפל ו/או תשתיות פסיביות וכד'( קיימות ו/או הנחת תשתית חדשה 

 . . הספק לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות באמור לעילבכל דבר ועניין אחרים
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של   .3.9 חשבונו  לערוך    ספקהבאחריותו  ועל  התכנוני  מראש  למצב  ביחס  הבירורים  כל  את 
ו/או הרשאות ו/או אישורים   יםוהקנייני במקרקעין, לרבות באשר לצורך בקבלת היתר

 .  תוכנןבתחום האזור ובשים לב לאופן הפרישה המ לביצוע העבודות המתוכננות 

אחראי להשבת השטח למצב תקין ושלם לאחר הנחת תשתית הסיבים האופטיים,    ספקה .3.10
, והכל על חשבונו המלא והבלעדי. דרישה הרשותלרבות כל שיידרש לשם כך לפי דרישות  

של  פירוק  ו/או  תחזוקה  ו/או  לתיקון  בעתיד  שתידרש  עבודה  לכל  ביחס  אף  תחול  זו 
 .ספקשתית שיניח התה

ו/או  לבצע    מתחייב  ספקה .3.11 בעצמו  עבודה  וסיווג  כל  הכשרה  בעלי  קבלנים  באמצעות 
 מתאימים.  

המתאימים לביצוע    להחזיק בכל עת ברישיונות הנדרשים ממשרד התקשורת   ספקעל ה .3.12
 .  העבודות ולמתן השירותים בהיקפים הנדרשים

מתחייב להפעיל עובדים מקצועיים ובעלי הכשרה מתאימה, ובכלל זאת טכנאים,   ספקה .3.13
 , מוקדני תמיכה טכנית ושירות לקוחות וכיו"ב.עבודהצוותי  

 .  בפרישת סיבים אופטיים בתחום הרשות לא תינתן בלעדיות כלשהי ספקל .3.14

ה, לספק תהיה בלעדיות בכל הנוגע לשימוש בתשתית שהקים בתחום הרשות מכח מכרז ז
 והכל בכפוף להוראות הדין, תנאי הרישיון והנחיות משרד התקשורת. 

לא  שא בכל תשלום שהוא, בכל עילה שהיא, בכל הקשור להתקשרות זו, וילא ת   הרשות .3.15
 בעניין.  ה  תשמע כל דרישה ו/או טענה כלפי

ו/או    הספק .3.16 יישא באחריות מלאה לתחזוקה ולתיקונים של תשתית הסיבים האופטיים 
תשתית אלחוטית שנפרשה על ידו במסגרת החוזה עמו. על אף האמור, ככל שנגרם נזק  
לתשתית כתוצאה מעבודות קבלניות שמבצעת הרשות בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, 

 עמה בעלויות התיקון.  רשאי לחייב את הרשות או את הקבלן מט  ספק יהיה ה

כלשהן   .3.17 זכויות  לזוכה  להקנות  כדי  באמור  אין  בבעלותו.  תהיה  הספק  שיקים  התשתית 
   בתשתיות ציבוריות ו/או אחרות ו/או במקרקעין בהן תעבור התשתית.

לחייב  בחתימת החוזה  אין   .3.18 או כדי  הספק  מול  כלשהו  בהיקף  עמו  התקשרות    להתקשר 
 . כלשהומינימאלי בהיקף  בפועל  

 תקופת ההתקשרות  .4

, שתחל מיום חתימת החוזה  שנים  5-הינה ל שבין רשות לבין הספק    תקופת ההתקשרות .4.1
 .עבודהצווי התחלת    ספקבמהלך תקופה זו תוכל הרשות להוציא ל   .בין הרשות לבין הספק

אולם   .4.2 חדשות,  עבודה  הזמנות  להוציא  הרשויות  יוכלו  לא  ההתקשרות  תקופת  בתום 
הסיבים   בבעלותואותה  תשתית  תישאר  הספק  הרישיון  פרס  הדין,  להוראות  בכפוף   ,

 .  והוראות משרד התקשורת והרשויות המוסמכות

 לוח זמנים  .5

כדין באמצעות הגוף המלווה, יחל הספק בביצוע    םעבודה חתוצו התחלת  לאחר קבלת   .5.1
 .  עבודות לפריסת תשתית הסיבים האופטיים בתחום הרלוונטי ברשות

, בהתאמה  להשלמת העבודות שנדרשו  מפורט  לפי דרישת הרשות, הספק יכין לוח זמנים .5.2
ששה חודשים )חודש תכנון  פרק זמן שלא יעלה על  קרי    –    הנדרשלמועד הסיום  ובשים לב  

אלא אם קבעה הרשות  ,  ממועד צו התחלת העבודה  להשלמת ביצוע(   חודשים   5ספת  בתו
 .  מועד ארוך יותר

עבודה   .5.3 לוח  להכין  לספק  להורות  רשאית  הרשות  הנדרשות,  העבודות  להיקף  לב  בשים 
הכולל שלבי ביצוע אשר יבוצעו על ידי הספק במדורג ו/או במקביל, ועל הספק יהיה לערוך  

 לוח זמנים בהתאם לדרישת הרשות ובשים לב למועד סיום העבודות הנדרש על ידה.  
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 ה ובאופן שתקבע הרשות. בצורעל ידי הספק לוח הזמנים ייערך 

ככל שיתברר במהלך ביצוע העבודות כי יש צורך בעדכון לוח הזמנים, מכל סיבה שהיא,   .5.4
 מתחייב הספק לעדכן בהתאם את לוח הזמנים ולהגישו לרשות. 

המועד  , לרבות תיקון ליקויים, בתוך  באזור נשוא הצו  הספק יסיים את פריסת התשתית .5.5
מובהר כי סיום העבודה כולל בתוכו השבת מצב תשתיות הרשות   .לעיל  5.2הקבוע בסעיף  

, לשביעות רצונה  , בשינויים המתחייבים לאחר הנחת רשת הסיבים האופטייםלקדמותם
 . ככל שנעשה שימוש בתשתיות אלה – של הרשות

יכול    הספקראה   .5.6 אינו  הזמנים    להשליםכי  לוח  עפ"י  חלקה  או  העבודה    שבהזמנתאת 
המנהל  מ , יבקש  או שהתעורר חשש ממשי לכך שלא ישלים את העבודה כאמור  העבודה

 אורכה   הספק, תפרט את הסיבות בגינן מבקש  בכתבאורכה לביצוע העבודה. הבקשה תוגש  
 .  ואת פרק הזמן הדרוש לו לשיטתו לצורך השלמת העבודות

ישקול, בין היתר, האם בקשת הארכה נובעת  בקשת הספק תיבחן על ידי המנהל, אשר  
 לדעתו מנסיבות הקשורות בספק או בנסיבות חיצוניות עליהם לא הייתה לספק שליטה.  

רשאי לקבלה או לקבלה בכפוף לתנאים, ככל שמצא לה הצדק סביר, והוא רשאי    המנהל 
 אף לדחותה.  

ירשמו בה נימוקי    –תימסר לספק בכתב, וככל שתידחה    החלטת המנהל בבקשת הארכה
 . הדחייה

, וכי אין בהחלטת המנהל  המנהל תחייב את הצדדיםבכתב של  ומוסכם כי החלטה  מובהר  
 כדי לגרוע מחובותיו של הספק בכל הנוגע לטיב ולאיכות הביצוע.  

 על ידי הספק פריסה ותחזוקת רשת הסיבים ניהול עבודות  .6

 מנהל עבודה 

ו/או תחזוקה של  מילימטרים    םו/או פריסת גליעבודות הנחת רשת הסיבים  במהלך ביצוע   .6.1
לפי הדין והנחיית כל רשות  להעסיק מנהל עבודה מוסמך ומאושר ע  הספק , חייב  הרשת

 מנהל העבודה יעמוד בכל דרישות ההכשרה, הרישום והדיווח המחייבות.  .מוסמכת

 באתר.   שעות העבודה במהלך  העבודות בשטח מנהל העבודה ימצא באתר .6.2

 מנהל העבודה יוחלף רק באישור המנהל.  .6.3

 העמיד איש קשר מטעמו כנדרש בחוזה.  אין באמור בכדי לגרוע מחובת הספק ל  .6.4

 אתר עבודות  ניהול 

יהיו על חשבון הספק. בכלל זאת יישא הספק   כל ההוצאות הכרוכות בניהול אתר העבודה .6.5
ושאר אמצעי    שילוט  שמירה, גידור, תמרוריםחיבור למים וחשמל והשימוש בהם,  בעלויות  

שנדרשים לפי הדין או הנחיית רשות מוסמכת או    זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור
 לפי הוראות המנהל.  

, לא יכנס לאתר בביצוע עבודות  פרט לעובדים המועסקים על ידו  ,ידאג כי אף אדם  הספק .6.6
 . על הציוד והחומרים שבו יהיו שמורים ומוגניםהעבודה וכי האתר  

השימוש והמעבר של כל , בבטיחותו ובזכות  שלא לפגוע בנוחיות הציבורמתחייב    הספק .6.7
 אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב. 

כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע    הספקעל אף האמור לעיל, אם ראה  
בנוחיות הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודה תוך פגיעה  

 . , ובתיאום מראש ובכתב מול הרשותה מזערית ככל שניתןאו הגבל
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הספק מודע לזאת כי ייתכן ועבודותיו ישולבו עם עבודות קבלנים אחרים מטעם הרשות   .6.8
)או גופים אחרים הקשורים בה(, ושבמקרה כאמור יהיה עליו לשתף פעולה באופן מלא עם 

מבלי שתעמוד לו כל טענה ו/או  ,  , הן במקום העבודה והן בסמוך אליוהקבלנים האחרים
 . דרישה כנגד הרשות בקשר לכך

הרשות  ידוע   רשאית  לבדו,  הספק  ידי  על  שלא  באתר  עבודות  ויבוצעו  במידה  כי  לספק 
להחליט ולהודיע בכתב מי מבין הגורמים ישמש כקבלן ראשי באתר ובהתאמה יוכפפו לו 

 יתר הקבלנים הפועלים באתר. 

 הרשויות המוסמכות אישורי

הספק לקבל  דרישת כל רשות מוסמכת או דרישת המנהל, מתחייב  דין  בבהתאם לדרישה   .6.9
שמתחייבים  ככל  העבודות,  ביצוע  לצורך  והנדרשים  המתחייבים  האישורים  כל  את 

משטרת ישראל, שרותי כבאות,  ועדות תכנון,  לרבות אישור  ונדרשים אישורים כאמור,  
וביוב,   ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.תאגידי מים  גורם  וכל    משרד העבודה 

את כל הבירורים ולקבל את כל האישורים הנדרשים בכלל זאת על הספק לערוך מראש  
 קרקעיות. -לצורך ביצוע העבודות ובפרט בשים לב לאפשרות הימצאותן של תשתיות תת

ימלא הספק אחר  חייב הזמנתם של שוטרים בתשלום,  ככל שמיקום ואופן ביצוע העבודות י .6.10
   . על חשבונו  דרישה זו

  וסילוק פסולת ביצוע חפירות

,  לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוען  הספקככל שנדרשות חפירות באתר, באחריות   .6.11
 .וזאת מבלי לגרוע מכלליות הדרישה לקבלת אישורי הרשויות המוסמכות כאמור בחוזה

כדי   .6.12 העבודות,  ביצוע  בסביבת  התשתיות  כל  של  מיקומם  את  ולברר  להקפיד  הספק  על 
 להימנע מגרימת נזקים.  

עתיקה או חפץ אחר    הספקעה בסביבה, באוצרות טבע ובעתיקות. מצא  מנע מפגיהספק י  .6.13
, ובכל מקרה  בעל ערך, במהלך ביצוע העבודה או לאחר סיומה ימסרם מיד לידי המנהל

 . 1978  -יפעל בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח 

או שיח  עץ  הספק  אלא בהסכמתו בכתב של המנהל. אם יכרות  או שיח  לא ייכרת כל עץ   .6.14
פיצויים בסך שיקבע ע"י המנהל וכמו כן    לרשותללא הסכמה כאמור, יהיה עליו לשלם  

 לפי הוראותיו של המנהל.  אחר במקומו לשתול שיח /יהיה עליו לנטוע עץ 

ספק ולא  של הכל אוצרות טבע וכל מחצבים אחרים למיניהם שימצאו בקרקע אינם רכושו   .6.15
חומרים כלשהם אשר הוציא   הספק אדמה אוזכות בהם. כיו"ב, לא ימכור  תהיה לו כל  

זה הסכם  נשוא  העבודות  בוצעו  בו  ובכפוף  מאתר  מהרשות  בכתב  אישור  לאחר  אלא   ,
 .להוראות הדין ואישור כל הרשויות המוסמכות בעניין זה

, ואך ורק לאתרים דיןבאופן העומד בדרישות ה הקבלן יפנה את הפסולת מאתר העבודה   .6.16
לגרוע מכלליות האמור,  לפי הדין לטיפול בסוג הפסולתמורשים   הרשות רשאית  . מבלי 

להנחת דעתה על עמידת הספק  המעידות  להורות לספק להציג לה, מעת לעת, אסמכתאות  
 בחובתו כאמור.  

  רשאית הרשות לחייבו פינה פסולת לאתר מורשה כאמור לעיל,  ימצא כי הספק לא  יה וה
 מקרה של פינוי לא תקין.  ש"ח, בגין כל  10,000בסך  לרשות בפיצוי מוסכם 

  לרשת הסיבים האופטיים ומתן שירותי תשתית אינטרנט  לקוחות באזורחיבור  .7

  ספק לפנות ליישוב  ב  ובעל עסק  יוכל כל תושב   ספקעל ידי ההתשתית  לאחר סיום פרישת   .7.1
האופטי   לסיב  חיבורו  אלחוטית    /לשם  יציב, תשתית  מהיר,  אינטרנט  שירותי  לקבלת 

 . מתוחזק ובעבור מחיר שוק הוגן וכדאי לצרכן

יהיה הספק רשאי לגבות בעבור מתן שירותי האינטרנט וכל העלויות הנלוות לכך כאמור  
שר לחבילה המתאימה, מהתושבים תמורה עד לסכום  נקב במסגרת הצעתו במכרז בק

ולא   במכרז(,  כמוגדר  מותרים"  ל"עדכונים  )בכפוף  הביתי   הנתב  ועלות  ההתקנה  דמי 
 . מעבר לכך
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כגון:   .7.2 המהיר,  האינטרנט  שירותי  על  המבוססים  נוספים  שירותים  להציע  יוכל  הספק 
טלפוניה, שידורים וכו' באמצעותו או באמצעות בעלי רישיונות אחרים, הכל לפי רישיונו  

    פוף להוראות הדין.  ובכ

לבין הספק, לפי   לקוחות/ההתקשרות למתן שירותים תבוצע באופן ישיר בין התושבים .7.3
 לא תהיה צד לעניין ההתקשרות בין הצדדים. הרשות  הדין החל על הספק כבעל רישיון

. עם זאת, התחייבויות הספק במכרז זה בכל הנוגע למהות וטיב  וחובותיהם זה כלפי זה
ג'  השירותים, ה גם כלפי צד  קרי, הלקוחות    –מוצרים והעלויות יהווה התחייבות מצדו 

 . בתחום הרשות

הצרכן לא יחויב בהתקשרות לתקופה מינימאלית כלשהי מול הספק ולא תוטלנה מגבלות   .7.4
על אפשרותו להתנתק משירותי הספק בכל עת וללא קנסות, הכל בכפוף ובהתאם להוראות  

 הדין, משרד התקשורת ותנאי הרישיון של הספק. 

קת שירותי  אספיקים, יתפעל, יתחזק ויהיה אחראי מלא ובלעדי לתשתית שיקים ול הספק   .7.5
על גבי תשתית זו, לפי תנאי רישיונו והוראות    גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות

 הרשויות המוסמכות.  

  מוסד הרשות עד לנקודה הראשונה בבית הלקוח/עסק/חייב לבצע את כל הנדרש  הספק   .7.6
 לשם מתן גישה לשירותי האינטרנט.

תבים שיכולים להתחבר לרשת שלו  חייב לפרסם באזור בו ביצע עבודות את סוגי הנהספק   .7.7
     ואשר אותם יכולים הלקוחות לרכוש באופן עצמאי אם יהיו מעוניינים בכך.   

אם בחר הלקוח לרכוש או לקבל ללא תמורה )בהתאם להצעת הזוכה במכרז( ציוד קצה  .7.8
לו  מהספק יספק  איכותי  נתבהספק  ,  תפחת    ביתי  שלא  באיכות  לסיב,  יתחבר  אשר 

 .  ומהצהרת הזוכה במכרז  שבמפרט הטכנימהדרישות 

ל  ספקה .7.9 שלו  התקשורת  תשתית  של  חיבור  ספקי  יאפשר  כגון  אחרים  תקשורת  ספקי 
 מאת משרד התקשורת.   מתאיםבעלי רישיון , טלוויזיה , טלפוניה וכו', ISPאינטרנט 

 מידע ביקורת ומסירת  

 של הספק. לבדוק ולפקח על טיב ואיכות העבודה  ,המנהל יהיה מוסמך לבקר .7.10

כלפי  הפיקוח   המלאה  ומאחריותו  מחובותיו  הספק  את  ישחררו  לא  כאמור  והביקורת 
 הרשות וכל צד שלישי בקשר לביצוע העבודות וטיב ביצוען. 

הספק מתחייב לעדכן את המנהל באופן שוטף על התקדמות העבודות, וכן לדווח באופן   .7.11
 ו/או תקלה בעבודות.   מידי על כל עיכוב 

עם סיום הנחתה של רשת הסיבים האופטיים או כל שלב בהנחתה, ימסור הספק הודעה   .7.12
 למנהל ויזמינו לאתר לביקורת ולבחינת העבודות.   

להשבת המצב לקדמותו ו/או לשלמותו ו/או לתקינותו, לפי  הספק  עם גמר העבודה ידאג   .7.13
 לאופי העבודה, לשביעות רצון המנהל.העניין ובשינויים המתחייבים בהתאם 

גבי    (AS-MADE)  לאחר ביצועהספק ימסור למנהל תוכניות   גבי    מדיה מגנטיתעל  ועל 
  מסמך מודפס, בפורמט ובמספר עותקים כפי שיקבע ע"י המנהל.  

כי   .7.14 ימצא  שהמנהל  את  הספק  ככל  ביצע  החוזההעבודה  לא  לתנאי  באופן    בהתאם  או 
, והספק מתחייב  הנחות את הספק לבצע את השינויים הנדרשיםמתאים ונכון, רשאי הוא ל 

 .  לפעול בהתאם

יציג .7.15 מעקב    הספק  לצורך  הרשות  ידי  על  הנדרש  המידע  כל  את  הרשות  על  ובפני  פיקוח 
לצורך הצגת   ועבד את המידע שבידי הספק יהשירותים, במועדים ובאופן שתדרוש הרשות.  

 לרשות נתונים גולמיים, לפי דרישת הרשות.  ימסור לרשות ו/או   נהירים נתונים

הוראה זו תחול הן ביחס לעבודות הפריסה והתחזוקה, והן ביחס למתן שירותים לרשות   .7.16
 ולתושביה.  
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 מעביד -היעדר יחסי עובדו וכלפי עובדי הספק חבות  .8

בין   .8.1 כי  בזאת,  ומובהר  מוצהר  ספק  הסר  מטעמו    הרשות למען  מי  ו/או  הספק  לבין 
שירותים ו/או    הספק עבודה ו/או  מבצעמתקיימים יחסים מסחריים בלבד, במסגרתם  

ובשום מקרה לא ייווצרו    הרשותו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של    הספק  .  טוביןמספק  
 . כל יחסי עובד ומעביד הרשותביניהם לבין 

שיבצעו מטעם הספק את התחייבויות   כל .8.2 זה  העובדים   חוזה  פי  על  עובדי "  :להלן(יו 
להוראותיו  ")הספק נתונים  ויהיו  בלבד  הספק  של  עובדיו  והשגחתו    ,הינם  פיקוחו 

לבין הספק   הרשותאין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין    .המלאים של הספק
 .יחסי עובד ומעביד  ,ובמיוחד מי מעובדיו או מי מטעמו ולרבות /ו

כי הוא בלבד ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדי     ,הספק מצהיר .8.3
ולתשלומים  ,הספק להם  אחראי  דין  ,ויהיה  לכל  הסכם   ,בהתאם  לכל  בהתאם  לרבות 

הספק יהיה אחראי    .או חוזה זה/צווי הרחבה רלוונטיים ו  הסדר קיבוצי ו/או  או/קיבוצי ו
דין פי  על  הניכויים  לכל  החובה  ,בלעדית    לרבות(הביטוחים    ,מסיםה  ,תשלומי 

 .  החלים על מעביד על פי כל דין בגין עובדיו ),סוציאליים

בכל עניין הכרוך    ,או מי מטעמו/בכל תביעה שתוגש על ידי עובד הספק ושהספק מתחייב   .8.4
או  בזכויות  הנובעות   /או בדרישה להכרה ביחסי  עבודה  ו/או הנובע ממנו ו /בחוזה זה ו

הספק   .הרשות, ימסור הוא הודעה כתובה מידית לרשותאו  קשורות  ליחסי עבודה עם  /ו
והבלעדי    המעסיק היחיד  ולטעון ולהוכיח שהוא  מתחייב להתייצב בערכאות הרלוונטיות

 .על כל המשתמע מכך ,של עובדו

גוף שיפוטי  ומסיבה כלשהי ייקבע   היה  כי מי מעובדי    ,על ידי רשות מוסמכת  לרבות  
לשאת בחבויות כלפיו מתוקף זכויות הנובעות    הרשותאו כי על  /ו   הרשותהינו עובד    הספק

 ,יישא הספק באופן ישיר ובנעלי הרשות בכל סכום שייפסק  ,או קשורות ליחסי עבודה/ו
  , או  תשלום  שיהיה  עליה  לשאת/הוצאה וכן ישפה את הרשות בגין כל  ו  ,ככל שייפסק

 .ד"ט  עו "לרבות  הוצאות  משפט ושכ

אין בהוראות המפורטות לעיל ובהיעדר יחסי עובד מעביד, כדי לגרוע מזכותה של הרשות  .8.5
לדרוש מהספק שלא להציב מי מעובדיו לעבוד בתחום הרשות במסגרת חוזה זה, ככל 

לפעול לפי דרישת הרשות הספק מתחייב  שנמצא לדעת הרשות טעם סביר לדרישה שכזו.  
 ובמועד שנקבע על ידה לשם כך. 

 אחריות ושיפוי בטיחות,  .9

כל החוקים   הספק על   .9.1 בדין  ,יחולו  וההוראות  רשות מוסמכת, התקנות  כל  הנחיות  וכן   , 
למלא אחר חוק ארגון הפיקוח    על הספק  .לרבות בטיחות בעבודהבכלל ובנושא בטיחות  

והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על    ,1954  –ד  "התשי  ,על העבודה
וכן כל חוק או תקנה שיבואו  ,  1999  –ט  "התשנ  ),מסירת מידע והדרכת עובדים(העבודה  
 . במקומם

  שיספק ללקוחותולטיבן    שיבצע בתחום הרשות  בודותלאיכות העבלעדית    הספק אחראי  .9.2
תגלו על ידי  האם  בין    ,ותיקונם  עלבעבודות ו   ליקוייםו  םוישא באחריות מוחלטת בגין פגמי

, בין אם מקורם בעבודות שביצע בפועל ובין אם בוצעו על ידי קבלן  הרשות ובין אם לאו
 .  ומשנה מטעמ 

מכל פגיעה ונזק לתשתיות ו/או לנכסים ו/או לסביבת העבודות, אלא    על הספק להימנע .9.3
 נדרש לצורך ביצוע העבודות.    תואם מראש מול הרשות ואושר על ידה ואם הדבר  אם הדבר

במידה ונגרם נזק בקשר לביצוע העבודות, בין אם מדובר בנזק לרשות ובין אם לצד שלישי, 
ה ובהת   ספקמתחייב  במהירות  הדרוש  את  שה לתקן  תוך  העלויות  ומדה,  בכל  נושא  א 

 הכרוכות בכך.  

שפה את הרשות על כל תשלום, נזק, הפסד, אובדן, יהיה אחראי מלא ובלעדית וי   הספק .9.4
ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם לרשות, לעובדי הרשות או צד שלישי כלשהו, בגין  

. או עקיף לחוזה זה  בקשר ישיר  ו או מי מטעמ   ו , מי מעובדיהספקכל מעשה או מחדל של  
פוטר את הרשות מאחריות כלשהי בגין כל תשלום, נזק, הפסד, או אובדן כאמור    הספק
 לעיל.  
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בקשר   הודעה, תוך זמן סביר, בגין כל תביעה שתוגש כנגד הרשות  לספקהרשות תמסור  
נהל את ההגנה בשמה ובשם י  הספק.  ו/או בקשר לחוזה זההספק  למעשה או מחדל של  

 .  אלא אם תחליט הרשות לנהל את הגנתה באופן עצמאי, הרשות

יהיה לרשות כל אחריות בקשר  .9.5 ולא  כי אין  לעיל, מוסכם  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 
  הספק  .והרשות לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם  הספקלעובדי  

יעה שתוגש נגדה שפה את הרשות בגין כל תשלום, הוצאה או נזק שייגרמו לה בקשר לתבי
 , שעילתה קשורה בביצוע השירותים.הספקעל ידי מי מעובדי 

,  העבודותכל נזק שייגרם לרכוש של הרשות בעת ביצוע    ,ועל חשבונ  ,אחראי לתקן  הספק .9.6
 , ולקבל את אישור הרשות לביצוע תקין.   בין אם באקראי, ברשלנות או במזיד

שלא אושר על ידי הרשות, שמורה לרשות    ככל שלא יבוצעו תיקונים או ככל שיבוצעו באופן 
בסך עלות  הספק  הזכות לבצע את הנדרש בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, ולחייב את  

 .  מעלותן  15%  בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בשיעורהעבודות ו

 ביטוח  .10

 להסכם.  ד'2בנספח  כמפורט  .10.1

 ביטול החוזה ותוצאותיו  .11

 יסודית של הסכם זה:כל אחד מהמקרים הבאים יחשב כהפרה   .11.1

תיקלא    הספק .11.1.1 ולא   , הנדרש  במועד  עבודות  בביצוע  לאחר  חמ   ןהחל  זה  דל 
 התראת הרשות ובמועד שהרשות דרשה.  

 . תושבי הרשותלקוחותיו גבה תשלום עודף או תעריף לא מאושר מ  הספק .11.1.2

ולא תיקהספק   .11.1.3 את ההפרה בתוך    ןהפר את הוראות החוזה בהפרה כלשהי, 
 המועד שנדרש לכך על ידי הרשות. 

החלו הליכי חדלות  או אם    לספקמונה כונס נכסים או מפרק או מנהל מיוחד   .11.1.4
הפסיק    הספקאו אם    יום מנקיטתם,  30שלא בוטלו בתוך  הספק  נגד    ןפירעו 

 כשגרה.   לנהל את עסקיה

ממנהלי   הספקנגד   .11.1.5 מי  בעלי  וו/או  אישום,  ו ו/או  כתב  למעשים    הוגש  בנוגע 
הנוגעת  עבירה  ו/או  קלון  עימה  שיש  עברה  בבחינת  הינה  לגביהם    שהרשעה 

 . לשירותים מכוח הסכם זה או בעקיפין  במישרין

בגניבה, במעשה שוחד,    שנמצא חשד של ממשאו    ונתפס   ומטעמאו מי    הספק .11.1.6
, וזאת  בקשר להתקשרות זו ו/או השירותים שבהסכם  או בכל מעשה מרמה

 בין אם הוגשה תלונה במשטרה ובין אן לאו.  

לפי חוזה    והפסיק לקיים את חובותי שהספק  נמצא, להנחת דעתה של הרשות,   .11.1.7
פועל במתכוון כדי לעכב את קיום חובותי , לרבות חלק מהחיובים  וזה ו/או 

 . כאמור

לרבות   .11.1.8 הספק,  של  ברישיונו  שינוי  אינו  חל  אשר  באופן  ביטול,  או  התלייה 
 מאפשר לו לבצע את חובותיו כנדרש ובמועד. 

לגרוע מזכותה של הרשות לבטל את החוזה מכח   יכד אין ברשימת המקרים הנקובה לעיל 
 חוזה. ב כל עילה אחרת בדין או 

עקב אחד הטעמים הנקובים לעיל, לרבות הפרתו על ידי החברה, לא תעמוד    בוטל ההסכם .11.2
זכות    ספק כל דרישה ו/או טענה כנגד הרשות, בכל עילה שהיא. בפרט, לא תעמוד ל  ספקל

 לכל סעד כספי, פיצוי, שיפוי, תמורה וכל תשלום אחר.  
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יותיה של זכו  - בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  
לא    ביכולויושארו בתוקפם המלא, כ והביטחונות מטעמו לא יפגעו,הספק    , חובות הרשות

 שירותים שבוצעו עד מועד הביטול. והכל בכדי להבטיח את הבוטל ההסכם, 

עפ"י כל   הרשותהאמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית  
 דין או הסכם.  

 ושימוש בקבלני משנה  זכויותת הסב .12

  וא אינולהסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, וה  רשאי ואיננ  ספקה .12.1
את  לשעבד  ו/או  שלא בתמורה,  או  בחוזה, בתמורה  זכות  ו/או  חבות  כל  רשאי להעביר 

ה   וזכויותי אם  אלא  שהניח,  תשתיות  ועדת או  של  ובכתב  מראש  הסכמה  לכך  תקבלה 
 .  משותפתהמכרזים ה

שלפי הסכם זה לטובת    וזכויותיאת  או להעביר או לשעבד  להמחות או להסב   ספקביקש ה
מממן,   ו יגורם  לרשות  הסכמתה  י פנה  את  לאמורבקש  ובכתב  הספק מראש  על  לספק    . 

  . לרשות את כל המידע שתבקש הרשות, במגבלות הדין, לצורך קבלת החלטה בבקשה

להעביר את החוזה, על זכויותיה  להמחות ו/או  על אף האמור, הרשות רשאית להסב ו/או   .12.2
ללא   הבלעדי,  דעתה  שיקול  ולפי  בחירתה  לפי  עירוני  לתאגיד  בקבלת    צורךוחובותיה, 

העירוני ייקח על עצמו את התחייבויות הרשות לפי    לכך, ובלבד שהתאגיד  הספק  הסכמת
הסבה, המחאה ו/או העברה כאמור יעשו באמצעות הודעה בכתב .  ספקחוזה זה כלפי ה

ללא סייג ועוררין    ספק , ויחייבו את היכנסו לתוקף במועד שיקבע בהודעה זו,  של הרשות
 .  כלפי התאגיד העירוני

מ .12.3 לגרוע  חלק   פקסהרשאי  לעיל  האמור  מבלי  של  בביצוע  מסוימים  להיעזר  מתוך  ים 
 : , שאז יחולו ההוראות שלהלןבקבלן משנה ותהעבוד 

  בהסכם זה, ללא יוצא מהכלל  הספקקבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות   .12.3.1
על   החלות  הדרישות  לפי  מתאימים  ביטוים  הסדרת  בקשר  הספק  ולרבות 

  הספק בין  יחתם  בהסכם ש  על ידי הספק .  כפיפות זו תעוגן  לאותו חלק בעבודות
 קבלן המשנה. בין ל

עפ"י הסכם    כלפי הרשות  וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותי משיך והספק י .12.3.2
 לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.   וזה, לרבות אחריות

של קבלן המשנה,  המקבילה  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה  
 . הרשותכלפי 

 ערבות ביצוע   .13

  לגוף המלווה   ספק הימציא    ימים מקבלת צו התחלת עבודה באזור שבתחום הרשות  7בתוך   .13.1
לטובת  בלתי מותנית, ערוכה    -ערבות בנקאית, אוטונומית    ,רשותה לפי בחירת ,או לרשות

סך של ב, צמודה למדד המחירים לצרכן,  ו/או הרשות )לפי קביעת הרשות(  המלווה הגוף  
 . ביצוע כל התחייבויות לפי חוזה זה ₪, וזאת להבטחת 10,000

הספק   על  הרשות,  בתחום  אזורים  למספר  עבודה  התחלת  צווי  שיצאו  ככל  כי  מובהר 
 להמציא ערבויות נפרדות ביחד לכל אזור.  

ותעמוד בתוקפה עד לסיום ביצוע    לחוזה,  ג'2כנספח  תהיה בנוסח המצ"ב    ערבות הביצוע  .13.2
 ימים.  90בתוספת בגינו יצא צו התחלת העבודה  איזור הנחת התשתית ב 

לטובת   .13.3 תופק  יחזיק  הגוף המלווהככל שהערבות  בנאמנות  הוא  ,  ,  עבור הרשותבערבות 
ובמידת הצורך ולפי החלטת הרשות רשאי הוא לפעול לחילוט הערבות או חלקה. מובהר 

לידי   להשיב  הספק  על  חלקה  או  ערבות  חילוט  של  במקרה  חילופית  הרשות  כי  ערבות 
 . ק זהר כל ההוראות הנקובות לעיל בפרחהממלאת א 
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 קיזוז ועכבון .14

 . לספק לא תעמוד כל זכות קיזוז או עיכבון כלפי הרשות .14.1

מיטלטלין,    הרשות .14.2 בידה  לעכב  תהיה  חתמורה,  רשאית  עבודה ומתקנים,  כלי  מרים, 
ללא צורך במתן    ,אותן לא מילא כנדרש  הספק  כבטוחה עד למילוי התחייבויות,  וכיו"ב

 . ןהעיכבו הודעה כתנאי לתוקף 

 הרשות כמפעל חיוני   .15

וההספק   קיומים"  שירותים  למתן  "כמפעל  ו/או  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  הרשות  כי    ואמצהיר 
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או  

   -יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות   .15.1
 . 1973-מיוחדות( תשל"ד 

-האזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננות  9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף   .15.2
1951 . 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף   .15.3
 . 1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה.  38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .15.4

תשכ"ז חירום,  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  ו/או  הנ"ל  הוראות  תחולנה  ו/או    1967-אזי, 
המשמשים לצורך ביצוע    הספקל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי  הוראת כ

 העבודות נשוא הסכם זה.

 ההתקשרות  ליווי  .16

חלוקי    רתבאמצעות חב  יבוצעוליווי המקצועי עבור הרשות  הכמו גם  ביצוע והזמנת עבודות   .16.1
 "(. הגוף המלווה: "ולעיל  פתרונות לעיר בע"מ )להלן  –נחל 

 . חוזהכרז לאורך כל תקופת הלתנאי המ 14.2 'בס כאמור המלווה לגוףשלם י הספק .16.2

הספק מתחייב כלפי הגוף המלווה לגילוי מלא ובלתי מסויג של כל הנתונים הרלוונטיים   .16.3
לגו  התמורה  חישוב  תשלומה  ףלצורך  מועד  ובחינת  כספיים,  המלווה  דוחות  לרבות   ,

   .מסמכיםתקציבים, אישורי רואה חשבון וכיו"ב 

זה הורא .16.4 פרק  ס'  ות  ג'  ת מהוולמכרז    14.2  והוראות  צד  לטובת  וחוזה  )הגוף    התחייבות 
בפרק    המלווה תעמודנה כל הסעדים והזכויות לאכיפת התחייבויות הספק  ףהמלווה(, ולגו

 . זה

 שונות .17

ו/או אלה שיחולו    הספק מתחייב .17.1 כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים  למלא אחר 
 מתן השירותים נשוא הסכם זה. בקשר לבמשך תקופת ההתקשרות 

כל ויתור, השתק או אי תגובה מטעם צד לחוזה בקשר לאי קיומה או קיומה הבלתי שלם  .17.2
הסכמה מצדו  של התחייבות כלשהי של משנהו, לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיו, וכל  

לעניין העומד בניגוד לתנאי הסכם זה תיחשב כמוגבלת לאותו עניין ולא תיחשב כהסכמה  
 כללית או כויתור כללי, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר. 

הסכם זה ממצה ובא במקום כל הסכמה או הבנה קודמת בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל   .17.3
ה או בתנאי מתנאיו או בנספח מנספחיו טעון מסמך בכתב פה. כל שינוי או תיקון בהסכם ז

 החתום על ידי מורשי החתימה של שני הצדדים גם יחד. 
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ימים    3בתוך    הובות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם כל הודעה תחשב כשנמסרכת .17.4
בפקסימיליה   במועד משלוחה  או  רשום,  בדואר  לאיש בכ ממועד משלוחה  טלפוני ופוף    ר 

במועד מסירתה במסירה אישית או במועד משלוחה בדואר אלקטרוני בכפוף  ו  קבלתה, א ל
   .לאישור בכתב על קבלתה

הצדדים  .17.5 בין  שיתגלעו  הדעות  חילוקי  ו/או  הסכסוכים  בכל  הבלעדית,  השיפוט  סמכות 
במחוז השיפוט של להסכם זה, במידה שיתגלעו, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים  

 הרשות בלבד. 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

_____________________    _____________________ 
 הספק חותמת וחתימת מורשי                 הרשות                 
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 א' להסכם 2נספח 
 

 ודרישות טכניותמפרט 
 

 

 פתרון הטכני בהצעה למכרז מפרטים והצגת  -חלק א'
 

 , כאמור לסעיפים שלהלן.  מפרטים ומענה טכניבמכרז   על המציעים לצרף להצעתם
 

. 6.10,  6.9,  6.8)  באופן מסודר לפי מספרי הסעיפיםעם הצעתם  את המענה    להגישהמציעים מתבקשים  
 אפשר מעקב אחר קיומו של המענה ותוכנו:בכדי ל , (6.11

 
את    המציע  -למכרז  6.8סעיף   .1 פוגעני  יתאר  תוכן  לסינון  המוצעת  וכיצד    באינטרנטהאפשרות 

פוגעני באינטרנט  ויכלול אפשרות לסינון תוכן  יהיה מנוהל, מאובטח  הפתרון    .הפתרון המוצע 
ט )אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט( בחוק התקשורת )בזק 4יעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף  

 . 1982-תשמ"בושידורים(, 
 

 :התיאור יכלול  .שיוצע על ידו  ביתיהנתב  של ה טכני  המפרט  היציג את    המציע  -למכרז    6.9סעיף   .2
 

 . חובה  – AC/Nתקן  .1.1
 . חובה –  LANממשקי  4 .1.2
1.3. WIFI 2.4GHz  –  חובה. 
1.4. WIFI 5GHz –   יש לציין אם קיים.  .במכרזיתרון שיזכה בנקודות 
1.5. WAN –   יש לציין אם קיים. .במכרזיתרון שיזכה בנקודות 
 יש לציין אם קיים.   .במכרזיתרון שיזכה בנקודות   – SIMתמיכה ב  .1.6

 
לשירותיו באמצעות ציוד קצה  המציע יבהיר האם קיימת אפשרות להתחבר    –  למכרז  6.10סעיף   .3

ביתי() . ככל שהתשובה  בהתקנה עצמאית)ולא דרך רכש מחו"ל(    הניתן לרכישה בישראל  נתב 
  בישראל המציע יציג מפרט טכני לדוג' של נתב ביתי ואישור/צילום מסך של חנות/אתר    – חיובית  

 . הנתב הביתישל  עצמאי רכש   יםהמאפשר
 

טכני    -  למכרז  6.11סעיף   .4 גלים  פתרון  ו/או  אופטיים  סיבים  תשתיות  פריסת  של  כולל  גנרי 
 2, ס"ק  1יש למספר את המענה לסעיף זה לפי ס"ק  )  , אשר יכלולהזוכהלפיו יפעל  ,  מילימטרים

 :וכיו"ב(
 

 , פתרון תקשורת מקיף, הכולל תכנון, הקמת והפעלת רשת תקשורת מתקדמת מבוססת .4.1
 .  )PTP )Point To Pointפתרון ככל שניתן, על  

 , סיבים אופטיים או גלים מילימטריםפרישת  ושרטוט של    תיאורל  וכליתקשורת  הפתרון   .4.2
מילימטרים  גלים  באמצעות  אלחוטי  פתרון  או  אופטיים  סיבים  כבילת  השחלת 
לריכוזים  מרכזיים  תקשורת  מארונות  הקיימת  הצנרת  בתשתיות  לבתים,  מהריכוזים 

שימוש בארונות חיצונים מוגנים ולבתים או בהקמת תשתיות חדשות ברחבי היישוב.  
לדרישות סיבים אבהתאם  בפרישת  קיימות  מגבלות  תיאור  ארונות ,  בין  יחס  ופטיים, 

 התקשורת המרכזיים, הריכוזים ועד הבתים, כולל התקנת נתב ביתי. 
 .לפרישתה  הצפויציג את הארכיטקטורה ותכנון הרשת י  המציע .4.3
רוחב הפס הנכנס וזאת על מנת לספק את רוחבי    יתאר מהו יחס ההעמסה של   המציע .4.4

 הפס שהתחייב ללקוחות הקצה. 
הפתרון המוצע יתמוך בהעברת כלל סוגי השירותים על גבי סיב אחד יתאר כיצד  המציע .4.5

   .IPT ,IPTV , DATAכולל בין היתר בודד ה
רישו  המציע  .4.6 את  מנהל  הוא  כיצד  מוודא   םהתושבי   ם יתאר  הוא  וכיצד  לשירות 

 יחוברו בקבועי הזמן שהוגדרו.    םשהתושבי
 . התקנה בבית המשתמשיתאר את הליך ה  המציע .4.7
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 מפרט דרישות ביצוע  -חלק ב'
 

 הוראות אלה באות להוסיף על הוראות המכרז וההסכם. 
 .הלקוחות –התחייבויות הספק במפרט זה מהוות גם חוזה לטובת צד ג' 

 
 :תיעודתיאום, ביצוע ו א. 

 
לפרישתה  יהספק   .1 קודם  הרשת  ותכנון  הארכיטקטורה  את  וביצוע  ציג  התכנון  את  ויתאים 

 )ללא כל עלות(.  הגורם המלווה והרשותוהערות הפרישה להוראות  
 תשלום.  דרישתבמידה ותידרש חפירת גישוש לאיתור צנרת העבודה תבוצע ללא  .2
במסמך   .3 ויתועדו  ימוספרו  יסומנו,  הסיבים  לידי    AS MADEכל  יימסר  אשר    רשות המסודר 

 בפורמט שיידרש על ידה, מיד עם סיום פרישת התשתית. 
במסמך   .4 ויתועדו  ימוספרו  האלחוטיים  הפתרונות  יימס  AS MADEכל  אשר  לידי  מסודר  ר 

 בפורמט שיידרש על ידה, מיד עם סיום פרישת התשתית.    רשותה
, מתקני / ריכוזי התקשורת,  ספק בתחום הרשותהכולל את תשתיות ה GISספק יחזיק ויהספק   .5

יכולת עבודות תשתית מבלי לפגוע    רשותלארונות תוואי סיבים ונקודות הקצה על מנת לאפשר  
 המידע יהיה נגיש לרשות לפי בקשתה, באופן מידי וללא תמורה כלשהי.   בתשתיות התקשורת.

ידה,    לבקשת הרשות תמסור לה החברה מידע גיאוגרפי מתאים בפורמט ממוחשב שיידרש על .6
 של הרשות )או כל מערכת דומה(.   GIS-לצורך שילוב המערכות ה

 .בצורה מקצועית ומיקום הנתב יקבע בתיאום עם בעל הנכסהספק מתחייב לבצע התקנה  .7
 

 אחריות שירות ותחזוקה  ל  הספק התחייבות ב. 
 

 תחובר לכלל התושבים ביישוב שביקשו להתחבר לשירות. של הספק רשת התקשורת  .1
גבוהיםל  מתחייב  הספק   .2 ובזמינות  ברמה  ורציפים  מלאים  ותחזוקה  שירות  )כולל    אחריות, 

למתגי הריכוז, כולל שדרוגי תוכנה עפ"י הנחיות היצרן    Lifetimeאחריות  , כולל  יחידות הקצה(
 אחריות לציוד קצה שיסופק על ידי הספק.

או   ,נטרלתקלות ברשת או באספקת שירותי אינט 24/7מוקד לפתיחת תקלות פעיל  יפעילהספק  .3
 כל שירות אחר שיספק על ידי הספק בעתיד )טלפוניה, שידורים וכו'(.  

 ע"י ניטור מרחוק ובמידת הצורך ע"י הגעה לאתר.   בין אםחזוקה  תמתן שירותי  מתחייב ל הספק   .4
 לאיכות תפקוד הרשת והרכיבים לכל אורך זמן מתן השירותים ללקוחות.מתחייב  הספק  .5
 . לפי המחיר שיקבע הספק  קבועה בתוספת תשלום IPיוכלו לקבל כתובת הלקוחות   .6
 . על ידולפי המחיר שיקבע  בתוספת תשלום MESHהספק יוכל להציע פתרון  .7

 
  SLA הגדרות ג. 
 

   - כלהלן SLAהספק מתחייב לעמוד בהגדרות 

מהמנויים    10%-תקלה המשביתה את השירותים או יוצרת שיבושים ליותר מ  –  תקלה קריטית •
 שעות.  4עד  –

 שעות.   12עד  –מהמנויים   10%תקלות היוצרות שיבושים לעד   -תקלה  •

 .  NBDיום העסקים הבא   – תקלות משתמש יחיד •

 שעות.  72עד   –תקלות שאינן פוגעות בחוויית המשתמש )איטיות וכו'(  – תקלות קלות •

 ימי עסקים.  7עד   –קבוע, הוספת שירותים וכו'( IP)הוספת קווים,  בקשות שירות •

המיטיב   SLAל שבתנאי רישיון הספק ו/או הוראות הדין ו/או הנחיות משרד התקשורת ייקבע  ככ
 תחול ההנחיה המיטיבה עם הלקוח.  –עם הלקוחות ביחס לאחד או יותר מהנושאים הנ"ל 
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 להסכם ב' 2נספח 
 

 לדוג'( נוסח )  עבודה צו התחלת 
 

 אספקת שירותי גישה לרשות האינטרנט במהירויות גבוהות   – 1/2021מכרז משותף 
 

 ______   תאריך
 לכבוד 

  _______ 
 )שם הספק( 

 
 צו התחלת עבודה הנדון: 

 
 : ___________________. שם הרשות המקומית

 
 : ________________________.  אזור פרישה

 
 ___________________.: באזור הפרישה  היענות צפויה–תוצאות "סקר תושבים" 

 
 

 לביצוע עבודות בתחום האזור לעיל.  נמסר לכם בזאת צו התחלת עבודה  
 

שות, הגורם המלווה  העבודות תבוצענה בהתאם להוראות המכרז, החוזה מכוחו, נספחיהם והוראות הר
 וכל מי מטעמם, וכן לפי הוראות הדין וכל רשות מוסמכת. 

 
ולוודא את תוקפם ותחולתם של  אזור הפרישה  ביצוע העבודות ב לצורך יש להפקיד ערבות כנדרש בחוזה 

 הביטוחים המתחייבים.  
 

פרק זמן שלא  יש להשלים את העבודות לצורך חיבור נכסים ומתן שירותי אינטרנט מהיר כנדרש בתוך  
, אלא אם נרשם על ידנו להלן  להשלמת ביצוע(  חודשים   5ששה חודשים )חודש תכנון  בתוספת  יעלה על  

 __________________.   -מועד אחר 
 

 אנו מאחלים לכם בהצלחה.  
 
 

 בכבוד רב,     
 
 

 פתרונות לעיר בע"מ  –חברת חלוקי נחל    
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 להסכם ' ג2נספח 

 
 ערבות בנקאית לביצוע

 
        לכבוד,

  המקומית(  רשותאו שם הו/ חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מחב'  ________________ )
     

 
        ג.א.נ., 

        
  

 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

סכום   אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל_________________ )להלן: "הספק"(  פי בקשת  -על .1
בקשר לחוזה רשת סיבים אופטיים / גלים מיליטרים ומתן  ש"ח(  אלף    ₪ )עשר  10,000עד לסך של  

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל  שירותי תשתית אינטרנט מהיר,  
 (. הפרשי הצמדה  -להלן למדד המפורט להלן ) 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם דרישתכם   .2
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו,  

ן  או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעו 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,   .3
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל הנ"ל. 

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

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.  .5

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.  .6

 
 

 בכבוד רב,                                       
 

 בנק : _____________________                  
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 להסכם ' ד2נספח 
 ביטוחים קיום אישור וטופס ביטוח הוראות

 
  ספקלערוך ולקיים על חשבון ה  ספקעל פי ההסכם או על פי כל דין, על ה  ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1

את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין מטעם הממונה על רשות    לפחות 
ההתקשרות במסגרת  הנדרשים  הביטוחים  לערכית  והחיסכון  הביטוח  "    ההון  ביטוחי  )להלן: 

 "(:ספקה

 

  בהקמהביטוח עבודות קבלניות  .1.1

ייערך   .1.1.1   צו  לקבלת   הצפוי  והמועד  העבודות  להתחלת   הצפוי  המועד  לפני   יום  30הביטוח 
לאתר )המוקדם מבין המועדים( ולמשך כל   ספק ה  כניסת טרם  מקרה  ובכל   עבודה התחלת 
מסיר   עבודות התקופת   של    הועד  תקופת    עבודות המלאה  ו/או  התחזוקה  תקופת  ו/או 

 (. מבינהםההרצה ) לפי המאוחר 

 . וקבלני משנה )מכל דרגה(הרשות המזמינה, , ספקהביטוח ייערך על שם ה .1.1.2

יכלול   .1.1.3 נזק    24תקופת תחזוקה בת    בנוסףהביטוח  ,  עבודותלחודשים, שתכסה אובדן או 
 או או אבדן/ו,    ספקהנובע מביצוע עבודות התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות ה

נזק  עבודותל  נזק או  ואובדן  העבודות  בתקופת  והתהווה  התחזוקה  בתקופת  שאירע   ,
 עבודות.ל

 ."ביט"  -  בהקמההיקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות  .1.1.4

 

 ביטוח אחריות מקצועית   .1.2

, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת  העבודות תחילתהביטוח ייערך ממועד  .1.2.1
 אחריות על פי דין בקשר עם העבודות.   ספקעל ה

אבדן    בגין דין בשל תביעה ו/או דרישה  החוקית על פי    ספקהביטוח יכסה את אחריות ה .1.2.2
ו/או  /ו לגוף  מנזקים  נובעים  שאינם  כספיים  ונזקים  לרכוש  נזקים  לגוף,  נזקים  בגין  או 

לרבות   כלשהו  שלישי  לצד  שיגרמו  למזמין    ומבלילרכוש  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע 
או  /הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל ומ  כתוצאה  וולמי מטעמ  וולעובדי

מצד  עבודות הטעות ו/או השמטה  המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם 
ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע / הרטרואקטיבי המפורט להלן,    ספקה

  האחריות   גבולות  לקביעת  העזר  בטבלת   המפורטוזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  
 למקרה ולתקופת הביטוח.    הביטוח  לאישור  המצורפת

הרשות  ויכסה את אחריות    פתנוס  תכמבוטח  הרשות המזמינהאת    לכלולהביטוח יורחב   .1.2.3
בגין ו/או    הרשות המזמינהבגין ו/או בקשר  אחריות שעשויה להיות מוטלת על    המזמינה

, וזאת מבלי לגרוע  עבודותהו/או הבאים מטעמו בקשר עם    ספקה  שלבקשר עם הפרת חובה  
 .  הרשות המזמינהכלפי  ספק חבות המביטוח 

אחריות    הביטוח .1.2.4 את  מכסה  אינו  הביטוח  אולם  צולבת"  "אחריות  סעיף  הרשות  יכלול 
 . ספקכלפי ה המזמינה

 ₪ למקרה ביטוח. 150,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  .1.2.5

ו/או   .1.2.6 מסמכים  אובדן  עובדים,  יושר  אי  בדבר  חריגים  יכלול  לא  מגנטית  הביטוח  מדיה 
 ₪[ , אובדן שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח וחריגה מסמכות.   2,000,000]בסכום של 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .1.2.7

 . עבודותההביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת  .1.2.8

  אחריות   בגבולות  המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן .1.2.9
 . משותפים
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 ביטוח אחריות המוצר   .1.3

לידי   .1.3.1 מהן  חלק  כל  או  העבודות  מסירת  ממועד  ייערך  המזמינה הביטוח  )לפי    הרשות 
אחריות על פי דין    ספקהמוקדם( ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על ה

 .  עבודותהבקשר עם 

  עבודות ההחוקית על פי דין בקשר עם   הרשות המזמינהו   ספקאחריות ה הביטוח יכסה את   .1.3.2
בשל תביעה או דרישה, שאירעו לאחר המועד למפרע / הרטרואקטיבי המפורט להלן, וזאת 

מסך   יפחתו  שלא  אחריות    האחריות  גבולות   לקביעת   העזר  בטבלת   המפורט בגבולות 
 למקרה ולתקופת הביטוח.    הביטוח  לאישור  המצורפת

 ₪ למקרה ביטוח. 150,000יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  הביטוח .1.3.3

הרשות  ויכסה את אחריות    פתנוס  תכמבוטח  הרשות המזמינההביטוח יורחב לכלול את   .1.3.4
ע"י   / ובגין    המזמינה ע"י מי מטעמו  ספקהאו בקשר עם עבודות  שבוצעו  , בכפוף    ו/או 

 לסעיף "חבות צולבת".  

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  .1.3.5

 .  עבודותההביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת  .1.3.6

  אחריות   בגבולות  המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן .1.3.7
 . םמשותפי

  בעקיפין  או  במישרין  המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח,  שנערך  יוודא  או  יערוך  ספקה   -רכב  כלי  טוחבי .2
  ביטוח  לרבות  דין   פי  על  לבטחה  שחובה  חבות  כל   מפני  ההתקשרות   תקופת  אורך  לכל  העבודות  לביצוע

  לרכוש   נזק  בגין  חבות  ביטוח  וכן (  חובה  ביטוח)  מוגבלים  בלתי  אחריות  בגבולות  גוף  נזקי   מפני  אחריות 
  מעל   רכב  כלי   ידי   על  הנגרמים  רכוש  לנזקי   כיסוי,    ₪  600,000  - מ  יפחת  שלא   אחריות  גבול  בסכום

  י" ע  לביטוח  ניתנים   שאינם  גוף  לנזקי  וכן  הרכב    כלי   פוליסת  של  הסטנדרטים  האחריות  לגבולות
,  מנופים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק  למען.   ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה   רכב ביטוח

 . סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות

  גם   עבורו  יערך  חובה  בביטוח  לבטחו  חוקית  חובה  אין  אשר,  כאמור  הנדסי  מכני  וציוד"  רכב  כלי" .3
 . למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף   נזקי  מפני אחריות  ביטוח

 
 יכללו את הסעיפים כדלקמן:  ספקביטוחי ה .4

 . הרשות המזמינהו/או  ספקה –"המבוטח"  שם .4.1

ת בת  ו חברו/או    חברות בנותו/או    הרשות המזמינה :  הביטוחי  הכיסוי " לעניין  הרשות המזמינה" .4.2
 ו/או עובדים של הנ"ל. 

ובלבד שהוויתור כאמור לא    הרשות המזמינההוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי   .4.3
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

  ספקלקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי ה   הרשות המזמינה הוראה לפיה זכות  .4.4
נכון שנמסר למבטח בעת עריכת ביטוחי ה , במהלך תחולתם, בעת  ספקלא תושפע ממידע בלתי 

 או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם . חידושם או במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/

אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי,    ספקהוראה לפיה ביטוחי ה .4.5
וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח   ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח 

 . 1981 –תשמ"א 

המזמינה ו/או חברות    הרשותשנערך על ידי  ראשוניים לכל ביטוח אחר    ספקהוראה לפיה ביטוחי ה .4.6
 וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.   בנות ועובדים של הנ"ל

למבטח תהיה כפופה לסמכות השיפוט    הרשות המזמינהו/או    ספקהוראה לפיה כל מחלוקת בין ה .4.7
 הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדין הישראלי.  

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא יפגע בזכויות  יכללו הוראה כי    הפוליסות  .4.8
 על פי הפוליסות.  הרשות המזמינה

ההארכה,   .4.9 ותקופות  הביטוח  תקופת  במהלך  לרעה  לשינוי  ולא  לביטול  ניתנות  אינן  הפוליסות 
ה ידי  על  הביטוח  דמי  תשלום  אי  של  במקרה  ולרשות    ספקל  תמסרכזה    במקרה .  ספקלמעט 

שהביטול יכנס לתוקף על ידי    לפנייום מראש. אולם תשלום    60ביטול בכתב לפחות    המזמינה
 . הביטול תתוקף הודע אתיבטל   הרשות המזמינה ו/או על ידי  ספקה
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 -  ספקהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי ה  .5

  הצפוי  המועד  לפני  יום  30,  הרשות המזמינהלהמציא לידי    ספקעל ה  -  הקבלניות  העבודות  ביטוח .5.1
לאתר    ספקה   כניסת  טרם  מקרה  ובכל  עבודה  התחלת  צו  לקבלת  הצפוי  והמועד  העבודות  להתחלת 

,   בגיןהמוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת ביטוחי הספק    -  ביטוח העבודות הקבלניות 
"( חתום  אישור קיום הביטוחים)להלן: "   ממנווהמהווה חלק בלתי נפרד  '  ה2כאישור  המצורף  

 על ידי מבטח הספק.  

החתימה על ההסכם ובכל    עםעל הספק להמציא לידי הרשות המזמינה,    מקצועית  אחריות  ביטוח .5.2
, מקצועית  אחריות ביטוח    בגיןאת אישור עריכת ביטוחי הספק    –מקרה טרם כניסת הספק לאתר  

"( חתום  אישור קיום הביטוחים)להלן: "   ממנווהמהווה חלק בלתי נפרד  ה'  2כאישור  המצורף  
  קיום  על  האישור  טופסאת    לידי הרשות המזמינה  להמציא  מתחייב  הספק  על ידי מבטח הספק.

  סיום   לאחר  נוספות  שנים  7  למשך  גם  כדין  חתוםביטוח אחריות מקצועית    לעניין  כאמור  ביטוחים
 . הרשות המזמינה מצד כלשהי  דרישה בקבלת צורך מבלי  וזאת, עבודותה

  מועד   לפני יום    30-מ  יאוחר   לאעל הספק להמציא לידי הרשות המזמינה,    המוצר  חבות  ביטוח .5.3
המוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת    –לידי הרשות המזמינה  (  חלקו  או)  עבודותה   מסירת

נפרד  והמהווה ח  ה'2נספח  כ, המצורף  הספק בגין ביטוח חבות המוצרביטוחי     ממנולק בלתי 
 " הביטוחים)להלן:  קיום  האישור  מבטח  ידי  על  חתום  לידי    להמציא  מתחייב  ספקה  .ספק"( 

  חתוםביטוח חבות המוצר  לעניין כאמור   ביטוחים  קיום   על האישור   טופסאת  הרשות המזמינה
  מצד  כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת,  עבודותה   סיום  לאחר  נוספות  שנים  7  למשך  גם  כדין

 . הרשות המזמינה

  ספקהעתק מפוליסות תקפות של ביטוחי ה  הרשות המזמינהלהמציא לידי    ספקיתירה מכך, על ה .5.4
מתחייב    ספקוהלכך    הרשות המזמינהימים ממועד קבלת דרישת    7המפורטים לעיל, וזאת תוך  

 .  הרשות המזמינהלבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש  

הרשות  להפקיד בידי    ספקאו כל חלק מהם, על ה  ספקלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי ה .5.5
או כל חלק מהם    ספק את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי ה  ינההמזמ

ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט במסמכי    עבודות הלתקופה נוספת, וזאת למשך כל תקופת  
 ההתקשרות. 

ו/או בעריכת השינויים כאמור    ספק אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי ה .5.6
לדרישות נספח זה, ואין בהם כדי להטיל    ספק, כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי הלעיל

על פי ההסכם או על פי כל    ספק או לצמצם את אחריות ה  הרשות המזמינה אחריות כלשהי על  
 דין. 

   - ספקבדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי ה .6

את    המזמינהלרשות   .6.1 ו/או  הביטוחים  קיום  אישור  את  לבדוק  החובה,  לא  אך  הזכות,  תהא 
לבצע כל שינוי, תיקון,    ספקכאמור לעיל, ועל ה  ספק, שיומצאו על ידי הספקפוליסות ביטוחי ה

על פי נספח    ספקלהתחייבויות ה  ספקהתאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה
 זה.

ספק ולדרישת  לבדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי ה  ההרשות המזמינזכויות   .6.2
כל    הרשות המזמינהאו על מי מטעם    הרשות המזמינה לעיל, אינן מטילות על    כאמור  השינויים

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין  ספקחובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי ה
על פי נספח זה ו/או על פי מסמכי ההתקשרות    ספקוטלת על הבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המ

דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,    הרשות המזמינהו/או על פי הדין, וזאת בין אם  
ובין    ספקבדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי ה  הרשות המזמינהבין אם  

 אם לאו. 

,  ההתקשרות  במסמכיאו  /ו   הביטוחת האחריות המפורטים באישור  מוסכם בזאת, כי קביעת גבולו .7
על פי   ספקממלוא חבות ה ספק, שאינה פוטרת את הספקמזערית המוטלת על ההנה בבחינת דרישה 

ו/או כלפי מי    הרשות המזמינה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    ספקההסכם ו/או על פי דין. ל
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה    הרשות המזמינהמטעם  

 .  ספקו/או היקף ביטוחי ה 

  לגרוע   באות  אינן,  להן  בהתאם  ספקה   ביטוחי  ועריכת  זה  נספח  במסגרת  המפורטות  הביטוח  דרישות .8
  מאחריות   ספקה   את  לשחרר   כדי   בהן  ואין,  דין   כל  פי   על   או /ו  ההסכם  פי  על   ספקה  של   התחייבות  מכל

 .ספקה ביטוחי  במסגרת מכוסה שאינו או המכוסה, הפסד או  נזק או  אובדן בגין כלשהי

.  ספקהאחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי ה  ספקעל ה .9
 על פי ההסכם.   ספקמכל סכום שיגיע ל  הרשות המזמינהסכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי 
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 :העניין( על הספק לפעול כדלקמןכנדרש במסמכי ההתקשרות )לפי   ספקה   ביטוחי   ותמשך כל תקופ ב .10

 .  ספקלשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי ה .10.1

 מדי פעם בפעם לפי הצורך.  ספקלהאריך את ביטוחי ה .10.2

ו .10.3 למבטח  בכתב  מיד  המזמינהלהודיע  א לרשות  אובדן  קרות  על  פגיעה  ,  ו/או  נזק  עם    בקשרו 
הרשות  ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם המבטח ו  עבודותלו/או    עבודותה

על פי ביטוחי    הרשות המזמינהלשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכויות    המזמינה
 . ספקה

ה  .10.4 ביטוחי  תנאי  כל  את  בקפדנות  המלצות    ספקלקיים  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  )לרבות 
העבודות   ביטוח  עם  בקשר  וגניבה  פריצה  כיסויי  לעניין  המיגון  תנאי  ואת  החיתומי  הסקר 

 הקבלניות(;  

המתאימ .10.5 הגורמים  ו/או  הרשויות   אצל  העבודות  ביצוע  תחילת  טרם  המיקום  יםלוודא  את   ,
 ות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.  המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינור 

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר  ספקמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי ה .11
  ספקאו לצמצם את אחריות ה  הרשות המזמינההתאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 פי הסכם זה או על פי כל דין. -על

ו/או לבאים מטעם    לרשות המזמינהבלעדית לנזקים שיגרמו  מוטלת האחריות המלאה וה  ספקעל ה .12
  ספקעל ידי ה  ספקו/או לצד ג כל שהוא כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי ה ספקלאו  /ו  הרשות המזמינה

על פי    הרשות המזמינהו/או את זכויות    ספק, באופן המפקיע את זכויות הספקו/או הבאים מטעם ה
הרשות  ו/או תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי    לא תהיינה דרישות   ספק, ולספקביטוחי ה
 בקשר לכך. הרשות המזמינהו/או הבאים מטעם  המזמינה

ה .13 שלדעת  ה   ספקככל  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  או    ספקקיים  נוספים  ביטוחים  לערוך  או 
  ספק ו/או לערוך על חשבון ה  ספקלהרחיב את היקף ביטוחי ה  ספק, על הספקמשלימים לביטוחי ה

ף או המשלים את ההוראות  את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח הנוס
 לעיל.  כאמור 

ו/או קבלני המשנה ו/או    ספקלגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי ה  ספקעל ה .14
ולקבל את הסכמתם הכתו  ומנהלי קבלני המשנה,  ביצוע  עובדי  לו טרם תחילת  בה לפעול בהתאם 

 העבודות.  

ה .15 ידי  על  ויועסקו  ה  ספקבמידה  על  העבודות,  עם  בקשר  משנה  לתחילת    ספקקבלני  כתנאי  לוודא 
העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

ק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי  ביטוחי הרכב והצמ"ה המפורטים לעיל. למען הסר ספ
 . ספקביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על ה

לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם    הרשות המזמינהמובהר ומוצהר בזאת, כי על   .16
)לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  כלי    ספקו/או מי מטעם ה  ספק לרכוש המובא על ידי ה

נזק תוצאתי מכל  לאו  / ו,  עבודותלה, מתקני עזר, כלי רכב וציוד מכני הנדסי( לאתר ו/או המשמש  עבוד
הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי    ספקאו לנזק אשר ל/ וסוג הנובע מכך ו/או בקשר עם ההתקשרות,  

  11- ו  1.4כאמור בסעיפים    ספקהרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או המשלימים שנערכו בידי ה
הייתה הזכות לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה במסגרת ביטוחי   ספקלעיל, או של

לא תהא כל טענה או    ספקביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים הנוספים ו/או המשלימים האמורים(, ול
דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם  

ה על  בזדון.  את    ספקלנזק  המזמינה לשפות  כלפי    הרשות  שתופנה  תביעה  ו/או  טענה  הרשות  בגין 
 בקשר עם האמור בסעיף זה.  המזמינה

ה  .17 וביטוחי  ה   ספקככל  בידי  במלואם  יערכו  ההתקשרות,    ספקלא  במסמכי  כנדרש  לרשות  ו/או 
, לשלם את דמי הביטוח,  ספקתחת ה  ספקתהא הזכות )אך לא החובה( לערוך את ביטוחי ה  המזמינה

ל ביטוח אלו מכל סכום שיגיע  זמן שהוא, לגבות את דמי הביטוח האמורים    ספק לנכות דמי  בכל 
 בכל דרך אחרת. דין דמי הביטוח כאמור יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה. ספקמה

  כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  ומוטלים עלי לשאת בתשלומים ה  ספקה על  .18
 .מעבידים ידי  על עובדים  בביטוח

 
על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין    ספקמבלי לגרוע מאחריות ה  .19

ישראל ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי    מדינתלבין    הרשות המזמינהבין    םוהביטוח הכלולים בהסכ
וכד' בקשר עם העבודות, ה  גורמים ממנים  ו/או  עליו מ  ספקזכויות  יחולו  כי ההוראות הנ"ל    צהיר 

"BACK TO BACKבהתאמה. יובהר כי, חובתו של    הרשות המזמינהיעמוד בהתחייבויות    ספק" וה
וגורמים נוספים לרבות מבלי    לברר ולבדוק האם קיימות דרישות ביטוח נוספות של רשויות  ספקה

  עבודות ה לגרוע מכלליות האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או עקב  
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. במקרה כאמור מתחייב   ו/או מכל סיבה אחרת  ו/או לשליטתם של הנ"ל  באזור הנתון לפיקוחם 
ח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב,   לעמוד בכל דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטו  ספקה

פי תנאיהם זאת ללא   על  ולמזמין את האישור/ים המתאימים  גופים  לאותם  ולהמציא  על חשבונו 
צורך בכל דרישה מפורשת מהם להמצאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם  

ביטוח המפורטות  "ל. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות ההנ להוראות הסכם זה וההסכמים 
. אם כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים  ספקלעיל ובמסמכי ההתקשרות עם ה

יהיו באחריותו הבלעדית של העבודותביחולו עיכובים   לא תהיה כל    ספק ול  ספק, העיכובים הנ"ל 
 בגין כך.   הרשות המזמינהטענה כלפי  

מתחייב כי במידה ויועסקו    ספקבת ההסכם, ההס  לענייןמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה   .20
על ידו קבלני משנה בקשר עם העבודה הקבלנית, יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים  
בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי  

 .  ספקביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על ה

והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם הגנה על העבודות    ספקעל ה .21
וסביבתן וכן לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר  
עם ביצוע העבודה הקבלנית ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  

בקשר לנקיטת    הרשות המזמינהלמלא אחר כל דרישות    ספקל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הבכ
אמצעי בטיחות וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות  
ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  

ר לעיל, באופן שכל עובדיו ושלוחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה הקבלנית  האמו
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לגבי ה .22 יחולו  זה  בנספח  כי    ספקההוראות הכלולות  מובהר  עוד  בנפרד.  עבודה  הזמנת  לכל  ביחס 
הזמנות העבודה הכוללות, וזאת    לערוך יהיו בהתאם להיקף   ספק היקפי הכיסוי הביטוחי אשר על ה

 על פי טבלת העזר המצורפת לאישור הביטוח.   

על אף האמור לעיל, אי המצאת   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .23
אישור קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם  

בק  10חלפו   ממועד  המזמינהשת  ימים  כאמור,    הרשות  הביטוחים  קיום  אישור  להמצאת  בכתב 
 . הרשות המזמינהואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי  

המצאת    מבלי כי  יובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  במסמכי    אישורי לגרוע  לנדרש  בהתאם  הביטוח 
 בהתאם לעניין. ספקה  התחייבויותההתקשרות , מהווה תנאי לביצוע 
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 . משותפים אחריות  בגבולות   המוצר חבות  ביטוח   עם משולב  מקצועית אחריות  ביטוח  לקבל יהיה ניתן)*( 
 

 הנדרשים האחריות גבולות  לקביעת עזר טבלת*
 העבודות  שווי שלישי צד מקצועית  אחריות המוצר   חבות
   ₪ 500,000עד   ₪ 2,000,000 דרישה  ללא דרישה  ללא
   ₪ 1,000,000 עד  ₪ 2,500,000 דרישה  ללא דרישה  ללא

   ₪ 2,000,000 עד  ₪ 4,000,000 דרישה  ללא ללא דרישה 
   ₪ 5,000,000 עד  ₪ 4,500,000  ₪ 1,000,000 דרישה ללא 

   ₪ 10,000,000 עד  ₪ 6,000,000  ₪ 2,000,000  ₪ 2,000,000
   ₪ 20,000,000 עד  ₪ 10,000,000  ₪ 4,000,000  ₪ 4,000,000
   ₪ 50,000,000 עד  ₪ 15,000,000  ₪ 6,000,000  ₪ 6,000,000

 

 
 
 

 :  האישור  הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור  - 'ה2 אישור

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

ביצוע    מען  המבקש  האישור   מבקש כתובת   / המבוטח  הנכס 
 העבודות  

 האישור   מבקש מעמד

______________ ו/או חברות בנות ועובדים  הרשות המזמינה 
   של הנ"ל

  
  ___________________

 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  

     מזמין עבודות 

 . פ.ח ./ז.ת 52-004278-9ת.ז./ח.פ. 

 : מען  , חולון 26מען: רח' הרוקמים 
 כיסויים

 הפוליסה  פרקי
 ביטוח סכומי או  אחריות גבולות לפי חלוקה

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת

 פוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

 

  סכום /    האחריות   גבול
 העבודות  שווי/  ביטוח

 בתוקף   נוספים כיסויים

מ סכום 
ט
ב 
 ע 

 ' ד  לנספח בהתאם  כיסוי  קוד לציין  יש

   הקמה  עבודות  הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ביט  
 ______ 

 האישור  מבקש   לטובת תחלוף   על  ויתור  309    
 טבע  נזקי בגין  כיסוי   313
 ושוד  פריצה גניבה  כיסוי   314
 אדמה  רעידת  כיסוי   316
 האישור  מבקש - נוסף  מבוטח  318
 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח   324
 ראשוניות     328

 ביט   בזדון נזק
 ______ 

מלוא סכום    
 הביטוח 

₪ 

מלוא סכום      לקויים   וחומרים עבודה, מתכנון עקיף  נזק
 הביטוח 

₪ 

  מערך 10%    עובדים  עליו רכוש 
 העבודות 

₪ 

  מערך 10%    סמוך  רכוש 
 העבודות 

₪ 

מערך   10%    הריסות פינוי
 העבודות  

₪ 

  מערך 10%    לקויים  וחומרים  עבודה, מתכנון ישיר נזק
 העבודות 

₪ 

 ₪ חודשים  12     מורחבת  תחזוקה ופתתק
 ביט   שלישי צד

 ______ 
   ________ 

*)בהתאם לטבלת  
 העזר מטה(  

 צולבת  אחריות   302   ₪
 קבלנים וקבלני משנה   307
 האישור  מבקש   לטובת תחלוף   על  ויתור  309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 האישור  מבקש - נוסף  מבוטח  318
 ראשוניות     328

  מגבול   25%    קרקעיים  תת  לכבלים עקיפים  נזקים
 האחריות 

₪ 

מגבול   25%    משען  והחלשת ויברציה, רעד
 האחריות  

₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור    309    ₪   20,000,000    מעבידים  חבות
 כמעבידם  ויחשב   היה נוסף  מבוטח 319
   ראשוניות   328

 מקצועית  אחריות)*(
 

   
 
 
 
.  ת

 :רטרו

  
 ________ 

*)בהתאם לטבלת  
 העזר מטה(  

 מסמכים   אובדן 301 ₪
 אחריות צולבת   302
 שיפוי  הרחב  304
 האישור  מבקש   לטובת תחלוף   על  ויתור  309
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח    327
 ראשוניות    328
 חודשים(   6) גילוי תקופת 332

 ביט   המוצר  חבות)*(
 ______ 

 
 
.  ת

 :רטרו

  
 ________ 

*)בהתאם לטבלת  
 העזר מטה(  

 צולבת  אחריות   302 ₪
 שיפוי  הרחב  304
 האישור  מבקש   לטובת תחלוף   על  ויתור  309
 ראשוניות    328
 ( חודשים 12) גילוי תקופת 332

 השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(: פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 גדולות  קבלניות עבודות/  בנייה 009
 (תשתיות)לרבות  אזרחיות  עבודות קבלן 069

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום  60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 3מסמך 
  מכרז דו שלבי   

יש להגיש טופס זה, מלא בכל פרטיו, כשהוא סגור   -תשומת לב 
   במעטפת הצעת המחיר בהתאם להוראות המכרז

 לכבוד
   ועדת המכרזים המשותפת

 1/2021מכרז משותף 

 א.ג.נ., 

 1/2021מכרז משותף מס'  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון

מס'    _____________ הח"מ  ______________,  אנו  היא  שכתובתנו   __________ חברה/זהות 
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבינונו את מסמכי המכרז למתן השירות שבנדון, ולאחר   .1
לרשות את שבדקנו את כל המידע הנוגע לעלויות, כמפורט בהזמנה להציע הצעות ובחוזה, מציעים  

 השירותים כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז. 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי אם הצעתנו תזכה במכרז נהיה מסוגלים, ביום שנקבע לתחילת   .2
מתן השירותים על פי המכרז, לתת את השירותים, עפ"י הדרישות הישימות המפורטות במכרז  

 יהם.ולמלא את כל התחייבויותינו על פ  ובחוזה על נספחיו

למען הסר ספק, הננו מצהירים בזה, כי ידוע לנו שהרשות איננה מתחייבת להזמין את השירותים   .3
 .   בהיקף מסויםהמפורטים במכרז ובחוזה, 

אנו מסכימים, כי אם נוכרז כזוכים במכרז ולא נעמוד מאחורי הצעתנו או במקרה ולא נמלא אחר   .4
התחייבויותינו תהיה הרשות רשאית, לגבות את מלוא סכום הערבות שצורפה להצעתנו, ללא כל  

 טענה מצדנו.  

צמצם ידוע לנו, כי הרשות איננה מתחייבת להזמין שירותים בכמות כזו או אחרת והיא רשאית ל .5
 ו/או להגדיל את כמות השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

הצעתנו הוכנה לאחר שהבנו את אופן הגשת ההצעה הכספית ואת כלל ההוראות הרלבנטיות למכרז   .6
 זה. 

 :  אי מילוי מלוא הטבלה יביא לפסילת ההצעה. להלן הצעתנו הכספית .7
 

  

 מע"מכולל מחיר בש"ח 
 

 
לחודש,   ללקוח  בש"ח  המחיר 

בעבור חיבורו של ,   מע"מ(  כולל)
הסיבים  לתשתית  אב  בית 
ומתן   שיפרוש  האופטיים 
אינטרנט   תשתית  שירותי 

שירות   )כולל   BSAמלאים 
דרישות   לפי  מתאים(  סיטונאי 

 .המכרז
 

בשקלים  במחיר  לנקוב  יש 
עד שתי ספרות לאחר ואגורות,  

 . הנקודה העשרונית
 

 
 GB 1מהירות הורדה של עד 

 

 
 

₪______ . ________ 
 

 
 MB  500 עד  מהירות הורדה של

 

 
 

 ₪______ . _______ 
 

 
 MB  300 עד  מהירות הורדה של
 

 
 

₪______ . ________ 

 
 

 
 



 רשויות מקומיות   -מכרז משותף 
 תשתית סיבים אופטיים פרישת אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות 

 או גלים מילימטריםו/

 
 __________ חתימת המציע: חותמת ו  בראש סומך   משרד עו"ד -© כל הזכויות שמורות

68 

 
 

פעמיים, בש"ח  -דמי התקנה חד
לו   ישלם  אותם  מע"מ(,  )כולל 
לשירותי   החיבור  בעת  הלקוח 

 . המציע
 

וללא  יש לנקוב במחיר בשקלים  
 .אגורות

 
 

 
 

 ₪ ___________ 

 
עבור   המלא  קצה המחיר  ציוד 

ידי   על  שיותקן  ביתי(  )נתב 
 . המציע בבית הלקוח

 
ללא  יש לנקוב במחיר בשקלים  

 .אגורות
 

 
 
 

 ₪ ___________ 

 
 

 
 : ________________   המציע וחותמת חתימת מורשי המציע

  
   

 ______________________:תאריך
 

 
 
 

 אישור עו"ד

 
   ______________ רישום  מס'   ,_________________ של  עו"ד   ______________ הח"מ  אני 
)להלן: "המציע"( מאשר בזה כי המציע הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג _____________ )חברה בע"מ /  
שותפות רשומה / אגודה שיתופית, אחר: ___________(; כי אצל המציע התקבלו ההחלטות הדרושות  

מכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת הצעת המציע במכרז; וכי בתאריך _______ חתמו ה"ה  לפי מס
____________________, שהם מורשי חתימה במציע, על ההצעה ועל מסמכי המכרז, באופן המחייב  

 את מציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.
         

 _________________   
 חתימה + חותמת עו"ד                      

 


