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   3/21 מכרז פומבי מס' 

לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בליווי היסעים  
כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים  

 מוסדות חינוך ברשויות החברות באשכול רשויות השרון ל

 

ערים   .1 השרוןאיגוד  רשויות  "  אשכול  לקבל  "(  אשכולה)להלן:  תוכנה  מבקש  לאספקת  לניהול,  הצעות 

שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך ובליווי היסעים וכדומה, כולל הקמה, הדרכה,  

" )להלן:  ובמשתמשים  בתוכנה  שוטפת  ותמיכה  "  העבודותהטמעה  רשויות   רועב  -  "(השירותיםו/או 

 .שיהיו מעונינות בכך האשכול

לגירסאות העדכניות ביותר של המערכות הנמצאות בידי  דהיינו    ,המכרז הוא לאספקת מערכות עדכניות .2

 הספק תמורת דמי שימוש חודשיים קבועים. 

ה .3 לצרכי  התאמתם  התוכנות,  התקנת  כולל  מסדרשויותהמכרז  הקמת  הדרכת    י,  הטמעה,  הנתונים, 

וש תמיכה  מוקד  ומתן  בתקלות  טיפול  המידע,  ולאבטחת  לגיבויים  אחריות    רות יהמשתמשים, 

 למשתמשים.  

 אשכול. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האינטרנט של ה .4

 )שלא תוחזר(.  ₪ 500העברה בנקאית בסך באמצעות את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .5

לצרף,   .6 ההצעה  מגיש  האשכולעל  לטובת  מותנית  בלתי  בנקאית  שתעמוד ש"ח    5,000בשיעור    ערבות 

 . )המחאות, פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו( 30/01/2022בתקפה עד ליום 

עותקים, יש להכניס במעטפה   2  -את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב  .7

בניין מניבים, קומה    –משרדי האשכול  לתיבת המכרזים ב  3/21פומבי מס'    סגורה כשעליה מצוין מכרז

 .12:00עד השעה  1202/12/51 לא יאוחר מיום , כפר סבא1, רח' הטחנה 8

 מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת מכרזים.  .8

אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. האשכול יהיה רשאי להתחשב  .9

 בין היתר ביכולתו ובכושרו של המשתתף במכרז לבצע את העבודה ברמה מעולה. 

 

 

 יאנה קרייטמן

 ה מובילת חדשנות ודיגיטצי

 ן השרורשויות 
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 תוכן עניינים 

 מסמכי המכרז   –מסמך א' 
 

 נספחים: 
 אישור עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה  – (1מסמך א)
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – (2מסמך א)

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים – (3)א מסמך
 תצהיר בדבר אי תאום מכרז – (4)א מסמך
 העדר הרשאותתצהיר  – (5)א מסמך

 תצהיר היעדר קירבה  – (6מסמך א)
 נוסח ערבות מכרז  – (7מסמך א)

 

 
 

 תכולת השירותים והעבודות  – ב' מסמך  
 

 נספחים: 
 מסמכי הערכת משתתף  – (1)במסמך 

 
 

 הצעת הספק המציע   –' גמסמך  
 

 נספחים: 
 כתב התחייבות לאשכול – ( 1)גמסמך 
 הזוכה הודעת הרשות לספק  – ( 2)גמסמך 
 התחייבות לאשכול  –נוסח ערבות  – ( 3)ג מסמך

 
 

 הסכם   – ' דמסמך  
 

 נספחים: 
 התחייבות לשמירה על סודיות – (1מסמך ד)

 אישור עריכת ביטוח  – (2)דמסמך 
 ערבות בנקאית לרשות – (3מסמך ד)
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 3/21מכרז מס' 

 מסמכי המכרז  - מסמך א

 

  מסמכי המכרז – סמך א' מ
תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בליווי היסעים כולל  לאספקת 

מוסדות חינוך  להקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים  
 ברשויות החברות באשכול רשויות השרון 

 

 כללי  .1

הוקם במסגרת התאגדויות "(  הינו תאגיד אשר  האשכולאיגוד ערים אשכול רשויות השרון )להלן: " .1.1

בין  פעולה  שיתוף  וקידום  אזורי  פיתוח  היא  הפנים,  משרד  ע"י  האשכול  הקמת  מטרת  אזוריות. 

עיריית טייבה,  כמפורט להלן:    ,רשויות מקומיות  14  -רשויות מקומיות שונות. האשכול מורכב מ

קאסם,    מועצה כפר  עיריית  סבא,  כפר  עיריית  ברא,  כפר  ק  מועצהמקומית  צורן,  -דימהמקומית 

דרום השרון, עיריית    אזורית    מועצהג'לג'וליה,    מקומית  המועצעיריית קלנסווה, עיריית רעננה,  

 ומועצהלב השרון, עיריית טירה  אזורית   מועצהצור יגאל,  -כוכב יאיר מקומית    מועצההוד השרון,  

פעילות האשכול היא  "(.  הרשות" או "רשויות האשכולאו "  "הרשויות"  –תל מונד )להלן  מקומית  

ותקנותיו, לצו ההקמה ובהתאם לנהלי משרד הפנים   1955  –בהתאם לחוק איגודי ערים, תשט"ו  

בנושא אשכולות. בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז ייתכן ויתווספו רשויות נוספות כצרכניות 

 . בנוסף לרשויות המנויות לעילוזאת , ים נשוא המכרזלשירות

בינן לבין מציע    ישירה"המזמין" של השירותים, וזאת בהתאם להתקשרות    רשויות האשכול יהיו .1.2

   השירותים הזוכה במכרז.

המכרז הוא מכרז מסגרת ואין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות להפעלתו. הפעלת השירות  .1.3

תתבצע בהתאם להזמנות עבודה מהרשות המקומית נשוא ההתקשרות ובהתאם לצורך. לזוכה לא 

טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין היקף ההזמנות  תהינה כל

 בפועל. 

 

 מכרז ה  נשוא .2

לשירותים   .2.1 מחיר  הצעות  לקבל  מבקש  הש  ,המפורטיםהאשכול  ב  ב  ,ארבין  תכולת   –מסמך 

  .מכרז זהב  הישורתים והעבודות

תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע  לאספקת  ,  בחור זוכה אחדהיא ל מטרת מכרז זה   .2.2

רשויות המקומיות המשתייכות לאשכול. הרשויות יוכלו  מוסדות החינוך בב  "(המערכת"  -)להלן  

עם   להתקשר  שיבחר  לבחור  המערכת  בהתאם  הזוכה  וליכולותיהלבחר  יתשלהתאמת    ן צרכיהם 

 . הכלכליות

עם   .2.3 להתקשר  האשכול  של  מחויבות  לבצע  הזוכהאין  מ  ו/או  כלשהי  ההחלטה  ההזוכהזמנה   .

הרשות שתתקשר עם הזוכה במכרז זה היא של הרשויות המשתייכות לאשכול.      להתקשר עם הזוכה

 ". הרשות" –במכרז תקרא להלן 
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 תקופת ההתקשרות  .3

 הסכם  - מסמך ד'  על    רשותמיום חתימת ה  שנתייםל  ההינמתוקף מכרז זה  תקופת ההתקשרות   .3.1

  "(.תקופת ההתקשרות)להלן:" מול הספק 

ל רשותה .3.2 בכתב שתישלח  בהודעה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  תום    30  עד  ספק רשאית,  לפני  יום 

שנות "  )להלן:  תקופות נוספות של שנה  3  -תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות ל

 שנים.  5ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא תעלה על  ,"(האופציה

, ללא  יום מראש 30 לספקתהא רשאית להפסיק את ההתקשרות ע"י משלוח הודעה בכתב  הרשות  .3.3

בנימוק ההתקשרותו  צורך  הפסקת  עקב  כלשהם  פיצויים  בתשלום  חייבת  שתהא  למעט   ,מבלי 

 הפסקת ההתקשרות.  עד למועד דמי השימוש במערכתתשלום עבור 

  15בסעיף  כמפורט  מתחייב לבצע את המשימות הנותרות    הספקבמקרה של הפסקת ההתקשרות,   .3.4

 . מכרזלמסמכי ה 'דמסמך  -הסכםל

  .  מכרזלמסמכי ה 'דמסמך  - סכםה הבשנות האופציה יחולו כל תנאי  .3.5

 

 התמורה .4

במערכת  בגין    התמורהסה"כ   .4.1 ההשימוש  שימוש    ,מכרזנשוא  כדמי  ות  נלרשיו  חודשייםתשולם 

וריש בתוכנה,  באפליקציותישימוש  לשימוש  הזוכה.  ון  הספק  בהצעת  הנ"ל הסכועל    כמפורט  ם 

 . "( התמורה":)להלן מע"מ כחוקיתווסף 

לניהול שיבוץ עובדות/ים לסיוע, החלפה, תגבור וליווי    המערכת  התמורה כוללת את אספקתסך   .4.2

הספר   ובבתי  הילדים  בגני  האשכולהסעים  רשויות  כולללשימוש  בתוכנה   ,  שוטפת  תמיכה 

 אפליקציה למובייל עבור הסייעות והעובדים בשטח.  –בנוסף  .ובמשתמשים 

וה  .4.3 הטמעה  הקמה,  עלות  תיתווסף  הסבת  לתמורה  את  כוללת  ההקמה  עלות  הנתונים דרכה. 

 .למערכות החדשות מסגרות החינוך השונות בכל רשות,מהמערכות הקיימות היום ב

החודשית   .4.4 הבא  לספקהתמורה  באופן  מס  -  תשולם  לת  חשבונית  לרשות  וגש  חודש    5  -עד  לכל 

 "(.התמורה החודשיתעל הסכום הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק )להלן:" ,כחשבונית מס

אישור   .4.5 להלן  לאחר  הרשות  לרשות  ה,  "הממונה"  – נציג  התמורה    ספק תשלם  את  חודש  בכל 

 . ימים 45שוטף +של בתנאי תשלום חשבונית ההחודשית כנגד  

סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר העבודה,   לספקלא ישולמו  לעיל  מלבד התמורה   .4.6

מכל  קשיים או עיכובים בעבודה וכל התייקרות    , (מע"מ   מעט ל), במחירי החומרים במיסים והיטלים

  מין וסוג לא ישנו את התמורה. 
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ס'   .4.7 לפי  תשט"ו  2ד17כנדרש  ערים  איגודי  לחוק  לידיעת    1955  -)ג(  בזאת  מביא  האשכול  מביא 

ה כי  המכרזהמציעים  פי  על  הכולל  המצטבר  ההתקשרות  כלל יקף  עבור  השירותים  כלל  של   ,

ההתקשרות( תקופת  )לכל  סך  הרשויות  על  יעלה  ")₪    5,000,000  לא  ההתקשרויות להלן:  סכום 

"(. אין בהבאת היקף ההתקשרות המירבי האמור לעיל בסעיף זה, התחייבות של האשכול  המירבי

אף חלק ממנו. היקף השירותים וההתקשרות יקבע בהתאם  או הרשויות לרכישות בהיקף זה או  

היקף  את  להקטין  או  להגדיל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  רשות  וכל  הרשויות  להחלטת 

המפורטים   לתנאים  ובהתאם  בכפוף  התמורה,  תקטן  או  תגדל  לכך  ובהתאם  כולם  השירותים 

ות האשכול לא יעלה על סכום בהסכם זה. בכל מקרה, היקף ההתקשרות של הזוכה עם כלל רשוי

המרבי ההתקשרות   .ההתקשרות  סכום  את  הקובעות  בחוק,  בהוראות  עמידה  לבדוק  מנת  על 

המירבי, על הזוכה להעביר לאשכול העתק של כל חשבונית מס שתיצא למי מרשויות האשכול בגין 

ה רשויות  עם  להתקשר  הזוכה  של  לזכותו  ייסודי  תנאי  יהיה  זה  תנאי  השירותים.  אשכול,  מתן 

והפרתו תגרור ביטול זכייתו במכרז, גם אם טרם הסתיימה תקופת ההסכם, או טרם מומש מלוא  

 סכום ההתקשרות המירבי. 

רשויות   כלל  של  המשוער  ההתקשרות  לסכום  מתייחס  המירבי  ההתקשרויות  סכום  כי  *מובהר 

 האשכול, לכל שנות ההתקשרות ותקופות הארכה.

 

 ז תנאים מוקדמים להשתתפות במכר .5

 התנאים המפורטים להלן:  בכל, מי שעומד הז  מכרזזכאים להשתתף ב

   ישראל. יספרי חשבונות כחוק, וכן תושב יםלצורך מע"מ ומנהל עוסק מורשה םאשר הינ  יםמציע .5.1

 שותפות להיות רשומה בישראל.  /על החברה ,שותפות/חברה  םהינ יםבמידה והמציע .5.2

 .  שני גופים ציבוריים ו/או פרטייםמערכות תוכנה ל  באספקת  2020-2021ניסיון בשנת  מציעים בעלי   .5.3

וניתן להציגה במסגרת  שפועלת לכל הפחות בגוף אחד  מערכת נשוא המכרז    ר בבעלותםשא מציעים   .5.4

 .מערכת עובדתבדיקות האיכות של מכרז זה כ

בתמיכה    וו/אהתקנה    , בפיתוח  2020במשרה מלאה בשנת    עובדים  3לפחות  מציעים שהעסיקו בארץ   .5.5

 של המערכות נשוא המכרז.

 להלן. 10כמפורט בסעיף  .האשכולאוטונומית לטובת  ערבות בנקאית ומידמציעים אשר הע .5.6

 להלן.  6כאמור בסעיף   המכרז מסמכי את  שרכשמציע  .5.7

 

 רכישת המכרז והוצאות  .6
 ₪, אשר לא יוחזרו.  500כרוכה בתשלום על סך השתתפות במכרז והגשת הצעות למכרז,  .6.1

אשכול  א .6.2 ערים  איגוד  על שם:  לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעות  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  ת 

 . 195400/28חשבון:  648(, סניף: 10רשויות השרון, בבנק: לאומי )
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לל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכ .6.3

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא   .6.4

 יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.

למציעים למטרת הגשת הצעות    מסמכי המכרז הנם רכושו של האשכול וקנינו הבלעדי והם נמסרים .6.5

עפ"י מכרז זו ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם 

 אלא למטרת הגשת הצעתו. 

 באתר האינטרנט של האשכול. ללא תשלום, לעיין במסמכי המכרז ניתן  .6.6

 

   מכרזהבהרת מסמכי ה .7

וקיום כל   מכרזמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה  ,בתוכן העניינים לעיל המפורטים    כל המסמכים .7.1

 ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו. 

הבהרה .7.2 שאלות  לאשכול  להפנות  יום  ניתן    יה יפנ   באמצעות  12:00בשעה    06/12/2021  עד 

העתק  כל זאת בציון שם הפונה וחברתו, דוא"ל לשם מתן תשובה.   . yanak@esharon.comדוא"לב

 השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

  Wordאת הפניות יש להעביר בקובץ    .על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה .7.3

 ניתן לעריכה במבנה הבא בלבד: 

 תשובה  שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד

     

 

בהירויות,   .7.4 אי  המשתתף  ימצא  אם  ביסודיות.  השונים  המכרז  מסמכי  את  לבדוק  המשתתף  על 

כל אי   הוראות שונות מהוראותיהם, או  בין מסמכי המכרז השונים או  סתירות או אי התאמות 

לפנות   עליו  אחרת,  בסעיף    לאשכול התאמה  הנקוב  למועד  עד  וזאת  בכתב,  דלעיל.    7.2ולפרטם 

הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל    משתתף שלא יפנה לקבלת

 . טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות כאמור

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.5

 תחייבנה את האשכול.  –

ל .7.6 האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאי,  ותיקונים  האשכול  שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  הגשת 

במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק 

לפי הפרטים  בדוא"ל  כל רוכשי מסמכי המכרז  לידיעת  בכתב,  יובאו,  נפרד מתנאי המכרז,  בלתי 

 ידו להצעתו. -ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע -שנמסרו על
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 הצהרות המציע   .8

ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם  .8.1 כהצעה  כמוה  במכרז,  הגשת הצעות של המציע והשתתפותו 

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה  

בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא  

 הצעת המציע.  תתקבל לאחר הגשת

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כשלהו מתנאי   .8.2

המכרז ו/או ההסכם. האשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות  

 המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.  

כו .8.3 המציע  הצעת  כי  בזאת  ומודגש  ובין  מובהר  המיוחדות  בין  המציע,  של  ההוצאות  כל  את  ללת 

הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, 

  ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב.

 

 הגשת ההצעות   .9

"( כאשר כל  המציע" או "המשתתף)המגיש יכונה: "  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .9.1

והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף   התוכנה  המסמכים,

 במכרז בלבד.

או   .9.2 תוספת  שינוי,  תיקון,  כל  בהם  לבצע  מבלי  המכרז,  מסמכי  של  מקורי  בקובץ  תוגש  ההצעה 

 המפורטים דלעיל. הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים 

מסמך כהמציע" הרצ"ב  הספק העתקים זהים, על גבי טופס "הצעת שניעל המציע להגיש הצעתו ב .9.3

למסמכי המכרז. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם    'ג

ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים ייחתמו ע"י המציע  

 בחתימת ידו וחותמת התאגיד.  

"מ( מעבתוספת  )  ₪   45,000  על  יעלו  לא  המציע  ידי  על  שיוצעו  עלות ההקמה, הטמעה וההדרכה −

  - מ  כהו נמוא₪    45,000  -מ  גבוהה  שתהיה  הצעה"מ(.  מע)בתוספת    ₪  15,000  -מ  יפחתו  ולא

 ₪   תפסל ולא תובא לדיון כלל.  15,000

 יפחתו  ולא "מ(  מע)בתוספת    לחודש ₪  5,000  על  יעלו   לא   המציע  ידי על  שיוצעודמי השימוש  −

  -מ  כהו נמו א₪ לחודש    5,000   -מ  גבוהה  שתהיה  הצעה"מ(.  מע)בתוספת    בחודש  ₪  3,000  -מ

 ₪  לחודש תפסל ולא תובא לדיון כלל.  3,000

שהופצו   .9.4 ועדכונים  תיקונים  ההבהרה,  ותשובות  שאלות  לרבות  ההצעות  את  להגשה  לצרף  יש 

 למציעים עד למועד הגשת המכרז. 

האשכול   .9.5 במשרדי  המכרזים  לתיבת  שתוכנס  סגורה  במעטפה  תוגש  בניין בכתובת:    –ההצעה 

 , כפר סבא. 1, רחוב הטחנה 8קומה -מניבים

    . 12:00עד השעה  2021/12/51המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 
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מי   .9.6 לכל  תשלח  כאמור  הארכה  על  הודעה  ההצעות.  להגשת  המועד  את  להאריך  רשאי  האשכול 

לכתובת  שלו שנרשם   דוא"ל  שמספרו  yanak@esharon.co.ilח  בטלפון  ווידא   ,054-4986141  

ת הדוא"ל . אין באמור  חשהדוא"ל ששלח נתקבל. וזאת על פי המען שציין בעת הרכישה או בשלי

 . והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האשכול בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות

קישור   .9.7 יישלח  המועד,  ולקראת  פומבית,  הינה  המכרזים  תיבת  מנת    "זום "פתיחת  על  למגישים 

 שיוכלו להיות נוכחים בפתיחה.

 : כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים .9.8

  למסמך זה. 5בסעיף  רוט ניסיון קודם ועמידה בתנאי הסף כנדרשיפ .9.8.1

 לעיל.   5, להם סיפק הספק את המערכות נשוא המכרז, כמפורט בסעיף  ני גופיםשהמלצות מ

התקנה,   .9.8.2 זמני  המוצעת,  למערכת  הנדרש  הטכני  המפרט  הקונפיגורציה,  המערכת,  תיאור 

על ידו וכן חוברת   תהמערכת המוצעמ  םלומי מסכי יחוברת ובה צ, כולל  רוט ושיטות עבודהיפ

 הדרכה למשתמש במערכת. 

גופים   .9.8.3 ורשומות לפי חוק עסקאות  אישור רו"ח או פקיד שומה, על ניהול פנקסי חשבונות 

 . 1976 -ציבוריים )אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו

של   .9.8.4 צילום  יצורפו  תאגיד,  הינו  והמציע  במידה  מורשה.  עוסק  המציע  היות  בדבר  אישור 

דת הרישום של התאגיד, מסמכי ההתאגדות, תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות תעו

 למכרז של רישום נותן השירות במרשם החברות. 

מוגשת   .9.8.5 ההצעה  ואישור  עבאם  מספרו  התאגיד,  רישום  תעודת  לצרף  יש  תאגיד,  ידי  ל 

וסמכותם  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  לגבי  מוסמך  מס  עו"ד/רו"ח/יועץ 

 .(1מסמך א)כ לחייב את התאגיד בחתימתם

מסמך  תצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה כ .9.8.6

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר    ,(2א)

 מינימום. 

מסמך  בנוסח המצ"ב למסמך זה כתצהיר חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד  .9.8.7

לפיו המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים    ,(3א)

 זרים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות עם אשכול השרון. 

תצהיר חתום בעניין אי תאום הצעות על ידי המציע ומאומת כדין ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב   .9.8.8

 . (4מסמך א)כ

ו/או מועמד התאגיד,   .9.8.9 ו/או מנהלי המציע  בעלי המציע  ו/או  כנגד המציע  לפיו אין  תצהיר 

 .  (5מסמך א)הרשעה פלילית שנקבע שיש עימה קלון בנוסח המצ"ב כ

 . (6מסמך א) כהצהרה בדבר קרבה משפחתית בנוסח המצורף  .9.8.10

  .  (7מסמך א)ערבות המופיע בהנוסח ערבות בנקאית, על פי  .9.8.11

רוט נסיונו של מנהל יד לתפקיד מנהל פרויקט הקמה, כולל המלצות ופקורות חיים של מועמ .9.8.12

אלו   מועמדים  כי  מובהר  המוצע.  והפרויקט  כמפורט ייתכן  ניקוד  ויקבלו  לראיון  יוזמנו 

 במסמך "איכות ההצעה".
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רשאי שלא לידון כלל בהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל או לדרוש   יהאהאשכול   .9.9

 מהמציע לצרף מסמך שנדרש לצרף למכרז ולא צורף. 

לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה   .9.10

לחלופין; לבקש כי    בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או 

יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה 

 וכן רשאי האשכול להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא. בוטל המכרז או הוקטן היקפו   .9.11

ו הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה  א

מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף  

 אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.   

 

 תוקף ההצעה  .10

של   .10.1 לתקופה  תעמוד  במכרז  להחלטה  עד  ההצעה  הצעות    90תוקף  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

 המכרז. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, ככל שיבחר בכך.  

על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא זכות חזרה, למשך שנה לאחר המועד להגשת ההצעות. האשכול  .10.2

של ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות.  רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן  

במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות  

 שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך. 

במכרז. לאשכול מיום ההודעה על הזכיה    שנתייםבמכרז תעמוד לתקופה של    ההזוכ   ה צעהתוקף ה .10.3

ככל    או חלקה ת של שנהונוספ ותתקופשלוש תעמוד ל ה הזוכ  הצעהזכות להאריך תקופה זו, כך שה 

במכרז להתקשר עם הרשויות   השיבחר בכך האשכול. בכל התקופות האמורות לעיל מתחייב הזוכ

  במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם נותן. 

                                                                                                                                                                            

 ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה  .11

ישראל או על ידי חברת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בעל המציע לצרף להצעתו   .11.1

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, יביטוח ישראלית שברשותה ר

בתוקף עד ליום  ו  ₪   5,000בסך של    ,האשכוללבקשת המשתתף במכרז, לפקודת    1981  -התשמ"א  

 בדיוק.( 7מסמך א)הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כוזאת להבטחת  ,15/02/2022

המכרזים   .11.2 הערבות  וועדת  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  את  תהא  יאריך  והמציע  נוספת  לתקופה 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף

 וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.  .11.3
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 במקרים הבאים:  לרבותלפירעון, כולה או חלקה, להגיש את הערבות  היה רשאיי האשכול .11.4

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך  כל אימת   .11.4.1

 שהיא.  

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  .11.4.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.   .11.4.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות   .11.4.4

 במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

כאמור  עקב מעשים ולפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל האשכולשל  ומבלי לגרוע מזכות והכל

ו/או   לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב

 .המחאה בנקאית

  לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף  .11.5

 

 שמירת זכויות  .12

כל הזכויות במסמכי ההזמנה שמורות לאשכול, והמשתתפים בהזמנה לא יהיו רשאים לעשות כל   .12.1

 שימוש במסמכי ההזמנה אלא לצורך הכנת והגשת הצעה בהזמנה זו. 

 האשכול יהא זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו בהזמנה.  .12.2

כל סעד משפטי כנגד האשכול ו/או מי מטעמו, אשר  המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על   .12.3

אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור בהזמנה זו, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי  

  ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי.

 

 בחינת ההצעה/ות .13

ים, לאחר האשכול שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפ .13.1

אישור  ו/או  מסמך  כל  המכרז  לדרישות  בהתאם  לתקן  ו/או  להשלים  ההצעות,  מעטפות  פתיחת 

מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי  

 ., והכל בכפוף לכל דיןהסף של המכרז

שהיא והוא יהיה רשאי להתחשב    אין האשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה .13.2

 בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו לתת את השירות הנדרש ברמה מעולה. 

האשכול רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות   .13.3

 לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת האשכול מונע הערכת ההצעה כנדרש. 

ניסיונו,  ווע .13.4 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  דת 

של הרשויות החברות באשכול לעניין זה, לרבות   ןכישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונ

הא רשאי האשכול לבקש ולקבל מהמציעים  יהתייעצות עם גורמים שונים ברשויות אלו. לצורך כך,  

 כתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם האשכול, ככל שיידרש. כל אסמ
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

בהצעתו את    אחוז מהציון הכולל  50יהווה  מחיר  מרכיב ה .13.5 יפרט  עלות ההקמה הכוללת . המציע 

דמי השימוש החודשיים המוצעים, המחיר המוצע אינו כולל  )כולל הקמה, הטמעה והדרכה( ואת  

אופן קביעת הציון יחושב לפי עלות הקמה וכן דמי השימוש החודשיים בחישוב למקסימום  מע"מ. 

אחוז    50יהווה    -  60חודשים(, והסך הכולל של הקמה ודמי שימוש כפול    60משך הההתקשרות )

אחוז    50ההצעה הנמוכה ביותר יקבל  שווי  נתן את  המציע ש.  משווי הציון הכולל שיינתן למציע. 

 מהניקוד הכולל. שאר המציעים יקבלו את הניקוד בגין המחיר בהתאם לנוסחה הבאה: 

 =     ניקוד מרכיב המחיר      50*       שווי הצעה הנמוך ביותר    

 שווי ההצעה הנבדקת    

בתנאי הסף וקיבלה ניקוד    למען הסר ספק כהצעה נמוכה תלקח בחשבון הצעה של מציע שעמד

 .איכות שלא גרם לפסילתה

תבחן את   האשכולועדה מקצועית שתורכב מנציגי  .  אחוז מהציון הכולל  50יהווה  איכות  מרכיב ה .13.6

 איכות( כפי שמפורט בנספח איכות ההצעה.  50%ההצעות ותעניק ניקוד איכות להצעות, )עד 

לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם, לבקשם    –כולם או חלקם    –לזמן את המציעים  רשאי    האשכול .13.7

מהמציעים,    את התרשמותה  האשכוללערוך מצגות שבה יוצגו מוצריהם ובהם תדרג ועדה מטעם  

 ים, והשרותיים המוצעים.  מהמוצר

 הועדה המקצועית תמליץ על דירוג איכות ההצעות, ותעביר לוועדת המכרזים את המלצותיה. .13.8

קיבל את הציון הכולל הגבוה ביותר ובתנאי שציון האיכות שקיבל איננו    ,המציע שעמד בתנאי הסף .13.9

  יומלץ כזוכה במכרז. - אחוזי האיכות 50אחוז מתוך  30-נופל מ

 

 הודעה על זכייה והתקשרות  .14

 בהליך, וכן יודיע על תוצאות המכרז לרשויות האשכול.   הנבחרה כזוכו  שהצעת  האשכול יודיע למציע  .14.1

  ( 2)גנספח    (,"כתב התחייבות לאשכול"  –לחתום על כתב ההתחייבות לאשכול )להלן    העל הזוכ .14.2

ימים ערבות אוטונומית בלתי הדירה    10במכרז ידרשו להפקיד בידי האשכול תוך    הלמכרז זה. הזוכ

התחייב לקיום  האשכול,  לטובת  מותנית  לקיום ובלתי  ערבות  לסכום  הזהה  בסכום  המציע,  ויות 

סכום הערבויות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע )להלן:   ₪ (.  5,000ההצעה )

ממועד החלטת ועדת חמש שנים  (. ערבות האשכול תהיה בתוקף עד  "ערבות התחייבות לאשכול"

יהיו ותנאיהן  הערבויות  נוסח  הזוכים.  זהות  על  ב  המכרזים  המובא  לנוסח   (4)גמסמך  בהתאם 

 המצורף להזמנה זו.  

   בחר להתקשר עם הזוכה ירשות מקומיות מרשויות האשכול ו/או מקבלי שירות מהאשכול אשר ת .14.3

  10ימים או כל מועד אחר שתקבע הרשות המקומית שיעלה על  10בהודעה מראש של  תודיע לזוכה

ימים. ההודעה תשלח בכתב, ותכלול יידוע האשכול בדבר ההתקשרות וזאת בהתאם לנוסח המצורף 

את    (3)גכמסמך   המקומית  לרשות  להמציא  הנ"ל  הזוכה/ים  יידרש  מועד  לאותו  עד  זה.  למכרז 

 : האשכול המסמכים הבאים ולקבל אישור



 

 56 מתוך  13 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת הרשות המקומית, לקיום התחייבויות   .14.3.1

מהיקף ההתקשרות עם הרשות  כשסכום זה צמוד   5%המציע, בסכום שיהיה בסכום של  

"(. הערבות תוצא ערבות הרשות המקומיתלמדד המחירים לצרכן במועד הקובע )להלן: "

ערבות בישראל.  בנק  ידי  תקופת    על  תום  לאחר  שנה  לחצי  עד  בתוקף  תהיה  הביצוע 

 ההתקשרות. 

 .להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישראל  (2)דמסמך  אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח   .14.3.2

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי הרשות המקומית.  .14.3.3

ת  או בחלקן במועדן, יהא רשאי האשכול לבטל א 14.3לא עמד המציע בדרישות האמורות בסעיף   .14.4

זכייתו של הזוכה במכרז וכן יהיה האשכול רשאי לחלט את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה 

)ערבות התחייבות לאשכול( ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, זאת מבלי 

 לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות לאשכול על פי כל דין ו/או הסכם.

תפסל הצעתו והאשכול יודיע על כך לכל הרשויות החברות סרב הזוכה, מכל סיבה, לביצוע העבודה,   .14.5

  באשכול.

על .14.6 כדין  האישורים  כל  לקבלת  כפוף  ההתקשרות  בו, - ביצוע  החברות  ו/או הרשויות  האשכול  ידי 

 ולקיום מסגרת תקציבית מאושרת כדין. 

  3%ל  תשלום בשיעור שליווי הרשויות  רז ונותן השירותים הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכ .14.7

מ שיקבל  ")  האשכול  רשויותמהתמורה  האשכוללהלן:  ימסור .  ("תמורת  הזוכה  השירותים  נותן 

האשכול  לאשכול   רשויות  מאת  בידיו  שהתקבלו  המלא  התקבולים  היקף  על  רבעוני  ו/או  דיווח 

ח, יעביר נותן השירותים את  ימים מכל דיוו  30בסיומו של כל רבעון. בתוך  מקבלי שירות מהאשכול  

והאשכול ימסור לנותן השירותים קבלה עבור תמורת    מהתקבולים שדווחו,  3%התשלום בהיקף של  

 . .האשכול

 

 שונות  .1

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי המכרז על   .1.1

כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז,  כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את  

הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה  

ואם להתקשר עם רשויות האשכול בהסכם במידה שהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  

 בעתיד. –קצתן כולן או מ –האשכול ו/או מי מטעמו ו/או רשויות האשכול 

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,   .1.2

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. 

 

 בכבוד רב,  

 אשכול רשויות השרון  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 1)מסמך א

 אישור על זכויות החתימה

 

 

 

 לכבוד  

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 

 

 אישור זכויות חתימה 

 

 

 :אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע

)שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה  ____________________

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________, _____________________ וכי חתימת ה"ה 

ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת  ________________

  .כל דבר ועניין את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע ל

 

 

  ____________________     ____________________ :.תאריך

 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח 

 

 

החשבון  רואה   / הדין  עורך  של  המכתבים  נייר  גבי  על  בנפרד,  דלעיל  בנוסח  האישור  את  לצרף  *ניתן 

 המאשר

 .נא מחקו את המיותר **

 

 

 

 

 

  



 

 56 מתוך  15 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 2)מסמך א

 תצהיר חוקי עבודה 

 

 

 תצהיר חוקי עבודה                                               

 

 בתצהיר זה: 

 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

 . 1981 -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"בעל שליטה" 

 כמפורט ברשימה המצורפת לתצהיר זה.  - "חוקי העבודה" 

 

 

הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי  אני 

 להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 אזכה במכרז, אקיים אחר האמור בחוקים הבאים: הנני מצהיר ומתחייב כי באם .2

 . 1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 . 1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 . 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו •

 . 1950 -חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 . 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד •

 . 1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו  •

 . 1953 -תשי"גחוק עבודת הנוער,  •

 . 1953 -חוק החניכות, תשי"ג •

 . 1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(*, תשי"א •

 . 1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 . 1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג •

 . 1995 -חוק הביטוח הלאומי, )נוסח משולב(, תשנ"ה •

 . 1987 –חוק שכר מינימום התשמ"ז  •

 .2002 -עבודה(, התשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי  •

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אפעל בהתאם לצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף   .3

 הרלוונטי שבו אני נותן את שירותיי לרשות. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שלוש האפשרויות שלהלן:  .4

o   בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה

 מעולם לא הורשענו במי מהעבירות המפורטות במסמך זה.

o   ,אני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה

  2הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי אחד או יותר מהחוקים המנויים בסעיף 

זאת,   עם  יחד   ,)_________________________: החוקים  שמות  את  יפרט  )המציע  לעיל 

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות. אני מצהיר כי העבירה  

 האחרונה לפי חוק _______________ נעשתה בתאריך ___________. 

o ו חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה,  הנני הח"מ מצהיר כי אני ו/או בעלי שליטה בי ו/א

 הורשעתי/עו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למכרז כמפורט להלן:

 

 עבירה על חוקי עבודה : ________________________ -

 עבירה בדין הפלילי לפי חוק : ____________________  -

והמסחר      - התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מינהל  ידי  על   נקנסתי 

שקדמו  בג  האחרונות  השנים  בשלוש  העבודה  חוקי  על  עבירה   ין 

 להגשת ההצעה.  

 מועד מתן הקנס ___________וסכום הקנס )בש"ח ( __________  

 

ההרשעות  .5 בדבר  והמסחר  התעשייה  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  ממינהל  אישור  אצרף  לבקשתכם 

 והקנסות כאמור או העדרם.

 חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן  .6

 

  _______________      ______________ 

 המצהיר              תאריך             

 

 

 אישור 

 

מר/גב'   בפני  הופיע   ___________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד,   _____________ הח"מ,  אני 

עליו להצה כי  נושא ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו  וכי אם לא ____________  יר את האמת 

    יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.      

                                                                

            ___________ 

 דין –עורך                    
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 3)מסמך א

 עובדים זריםתצהיר העסקת 

 
 

 תצהיר העסקת עובדים זרים 

 בתצהיר זה: 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. - "תושב ישראל" 

מי שנשלט ע"י תושבי ישראל, ואם התושב הוא חבר בני אדם גם בעל השליטה בו   -"בעל זיקה" 

 או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

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

  – חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א   -"חוק עובדים זרים"

1991 . 

 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז./ח.פ. ________ תושב ישראל המציע במכרז לאחר שהוזהרתי כי עלי  

 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים

  

 אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי למתן שרות או מכירת נכס לרשות.  .1

 המציע יסמן את נוסח/י ההצהרה הנכון לגביו מבין שתי האפשרויות שלהלן:  .2

o .אני מצהיר כי אני ו/או בעל זיקה אלי, מעולם לא הורשענו בעבירה לפי חוק עובדים זרים 

o  אני הח"מ או בעל הזיקה אלי, הורשענו, בפסק דין חלוט, בשתי עבירות או יותר לפי חוק

למועד  השנים שקדמו  בשלוש  היתה  לא  האחרונה  ההרשעה  זאת,  עם  יחד  זרים,  עובדים 

נעשתה   זרים  עובדים  חוק  לפי  כי העבירה האחרונה    לפני/אחרי ההתקשרות. אני מצהיר 

1.1.2002 . 

 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. הנני מצהיר כי זהו  .3

 ________________                                      _________________ 

  המצהיר                                                    תאריך    

 

 אישור 

' _________  אני הח"מ, __________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר/גב

נושא ת.ז. __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

      _____________ 

 דין –עורך                  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 4)מסמך א

 תצהיר אי תאום מכרז

 

 

 בדבר אי תאום מכרז תצהיר  

זה   תצהיר  על  לחתום  כדין  מוסמך   _______________ ת.ז.   __________________________ הח"מ  אני 

הצעת   עם  למכרז   "(,המשתתף____________________________________)להלן:"בקשר 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז, מכרז פומבי מס' ________ )להלן: "____________ 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר   .3

 או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המחירים   .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5

 רז.לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכ  .6

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

או   .8 כלשהו עם מתחרה  ודברים  דין  בעקבות הסדר או  נעשית  ולא  לב  בתום  הצעת המשתתף למכרז מוגשת 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז. 

ש לסמן בעיגול את התשובה(.  )י   נכון / לא נכון  –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9

 אם לא נכון, נא פרט:  

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

סקיים, לרבות עבירות של תיאומי  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים הע .10

 אם לא נכון, נא פרט: .  )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –מכרזים 

_________________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________ 

            

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .11

 

 _______________     __________________     _________________     __________ 

 תאריך                   שם המשתתף                שם המצהיר ותפקידו            חתימת המצהיר        

 



 

 56 מתוך  19 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 אישור 

 

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני  

שמספרה   ת.ז  הנושא  להתחייב __________________________  והמוסמך   _________________

בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 

                                                  _______________                                 __________________________ 

  תאריך                                                                                 שם מלא + חתימה + חותמת           
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 5)מסמך א

 תצהיר העדר הרשעות

 

 

 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה    ___________ ת.ז.    ____________ אני הח"מ  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 

1. " )להלן:   _______________________ בשם  או  כמציע  זה  תצהיר  נותן  שהוא  המציעהנני   )"

פרסום מכרז  ( בעקבותהאשכול"המבקש להתקשר עם איגוד ערים אשכול רשויות השרון  )להלן: "

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז/___)להלן: "20מס 

הנני מצהיר בזאת כי המציע  ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי   .2

המניות שלו ו/או מי מעובדיו ו/או מועמד התאגיד, במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית  

 שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מין. 

לא הוגשו כנגד המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי  הנני מצהיר בזאת כי   .3

 המציע, כתבי אישום בעבירות שיש עימן קלון.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 
         ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 
 
 

 אישור 
 

ביום   כי  לאשר,  אשר  הריני   ,_________ מ.ר.  עו"ד   ,_______________ בפני,  הופיע   ,________

משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי 

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  

 פני. דלעיל וחתם עליו ב

 

 

           ____________________ 
 חתימת עורך הדין              
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 6)מסמך א

 תצהיר העדר קרבה משפחתית

 

 לכבוד  

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר האשכול 

 

 הוראות הסעיפים הבאים: האשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את 

 

לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין    : ")ב(  1977-לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(, תשל"ז  37ס'   ▪

ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או 

לחוזה   פרט  בשמו,  או  האיגוד  למען  האיגוד,  עם  שנעשה  מהשירותים עסק  שירות  קבלת  בדבר 

שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 

 האיגוד.

או ועדה או עובד האיגוד מחמת היותם בעלי  רשות)ב( לא יחולו על חבר ה -הוראות סעיפים קטנים )א( ו   )ג( 

מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים,  

זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי או אם היה חלקו בהונו או  

 ."5%ברווחיו של הגוף עולה על 

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש  רשותא. )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ :"חבר  122ס'   ▪

לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –לענין זה, "קרוב"  ; אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה

 ".או אחותאח 

, קרובו, סוכנו או  רשותא. "חבר   :,כדלקמן  1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף   ▪

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם   10%שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  

זוג, הורה, בן    –מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב  

 .  "בן או בת, אח או אחות

לא יהיה נוגע    רשות,קובע כי פקיד או עובד    1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א  142סעיף   ▪

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה  -ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

  עם הרשות ובשום עבודה שמבוצעת למענה".

המקומית  89סעיף   ▪ המועצות  לצו  אזוריות (א'  תשי"ח)מועצות  חבר   :,כדלקמן  1958-,  ,  רשות"ג. 

בהונו או ברווחיו, או   10%קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  

 –שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות. לעניין זה "קרוב 

 ."ג, הורה, בן או בת, אח או אחותבן זו
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

לפי   משפחתית,  קירבה  לך  אין  או  ישנה  אם  שבנספח  בהצהרה  להודיע  מתבקש  הינך  לכך  בהתאם 

רשות מרשויות האשכול כלשהו, או עם עובד רשות מרשויות האשכול   רשותההגדרות דלעיל, עם חבר  

 .או עובד האשכול

 

 

 

 הצהרה 

 

הח"מ   מצהיר  אני   ,_______ מס'  במכרז  להשתתף  המעוניין   ___________________________

  :ומתחייב בזאת כדלקמן

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .1

לי בן  )בין חברי דירקטוריון האשכול ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר .א

 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף. 

לאחר  .ב המיותר(  את  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  לתאגיד 

בהון או ברווחים, ואין אחד    5%מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

  .מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי

באשכ .ג העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  בן  המיותר(  את  )מחק  לי  מרשויות יש/אין  באיזו  ו/או  ול 

  האשכול.

לי קרבה משפחתית   .2 יש  של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  ועדת המכרזים  כי  לי  ידוע 

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 ום:ולראיה באתי על החת

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

  –( 7)מסמך א

 ערבות בנקאית

 

 : לכבוד

 השרון רשויות אשכול 

 א.נ., 

 

 כתב ערבות מס' …………………………….. הנדון:  

 

  - _____________________ )להלן    זיהוימספר   ________________________ בקשתפי  -על
אלפים    חמשת)  "חש  0005, של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו"(  המבקשים"

  3/2021  מס'  במכרז  השתתפותםוזאת בקשר עם  שקלים חדשים(, שתדרשו מאת המבקשים בקשר  
  . במסגרתו ידכם ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם ההתקשרות-שפורסם על

  בכתב  דרישתכם  מיום  ימים  7  תוך"ל,  הנ  לסך   עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו
 מאת  תחילה   הסכום  את  לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע

 . המבקשים

  דרישתכם את  להוכיח  צורך  יהיה  ולא,  לביטול  ניתנת  ולא  תלויה  ובלתי  חוזרת  בלתי  הינה   זו  ערבות
פיה,  -על  תשלום  קבלת  לשם ,  תחילה  להגיש חייבים  תהיו  ולא,  אחר  באופן  או,  משפטי  בהליךפיה  -על

 . המבקשים נגד משפטית תביעה

 לא"ל  הנ  המועד  אחרי  לנו  שתימסר  דרישה.  בכלל  ועד   /2202/2015 עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות
 . תענה

 . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 

 בכבוד רב,

 

 בנק __________________       סניף _________________ 
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 3/21מכרז מס'  

 מפרט השירות –ב מסמך 

 

 

 תכולת השרותים והעבודות   –סמך ב'  מ

מוסדות החינוך  בלאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע  

העירוניים ובליווי  היסעים כולל הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת  

 בתוכנה ובמשתמשים 

 

 : תוכן עניינים 

 אופן המענה למסמך .א

ובליווי היסעים כולל  תוכנה לניהול שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך העירוניים   .ב

 תכולה נדרשת -הקמה, הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים 

 גיבויים  .ג

 תקשורת  .ד

 התקנה  .ה

 תמיכה  . ו

 חומרה  .ז

 

 :אופן המענה למסמך . א

למען הסר ספק כל הנכתב במסמכי המכרז הוא על חשבון הקבלן ובאחריותו. בכל מקום בו נכתב צמד   .1

"המערכת תתמוך" ו/או כל צמד מילים בעל משמעות דומה, הכוונה  המילים "המערכת תאפשר" ו/או  

 לממש אותה ללא תוספת תמורה.  נהתוכל רשויותהיא שהמערכת תכלול את האפשרות הזו ו

ו' יצרף הקבלן הרחבות בכתב הכוללות הסברים על אופן פעולת המערכת    –לכל הפרקים והסעיפים ב'   .2

 יפים הנ"ל בליווי מסמכים, דוחות וצילומים.   המוצעת על ידו בהקשר לאמור בפרקים ובסע

 ליד כל פרק וסעיף יצהיר הספק כי עמד ויעמוד בעתיד בכל הנדרש ממנו והמפורט בסעיף זה.  .3

יגות הספק מפרק ו/או סעיף המפורט מסעיף המצוין כחובה עלולה לפסול את ניקוד האיכות  יהסת .4

 כולו ולגרום לפסילת ההצעה כולה.  

 : ה המענהלהלן דוגמא למבנ .5
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 :1פרק ב סעיף 

 התחיבות הקבלן  הסברים, מסכים ודוחות מצורפים  מענה לאמור בסעיף  מספר הסעיף 

    כללי  1פרק ב סעיף 

    מצב נתון  2פרק ב סעיף 

    3.1פרק ב סעיף 

    

    

 

ובליווי  היסעים כולל הקמה,  תוכנה לניהול שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך העירוניים  . ב

 תכולה נדרשת.  - הדרכה, הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים 

 :כללי .1

האשכול  החינוך  חלקותמ ובעיקר    ותנדרש  ברשויות  הילדים  בגני  האנושי  המשאב  לניהול  לפתרון 

ב הספר  ובבתי  הילדים  בגני  הסעים  וליווי  תגבור  החלפה,  לסיוע,  עובדות/ים  שיבוץ  רשויות  בנושא 

השרון, מילוי    אשכול  ושעות  היעדרויות  ההחלפה,  סיבות  לגבי  הנוכחות  למערכת  דיווחים  כולל: 

 המקום והתגבור של המחליפים/ות. 

 : נתוןמצב  .2

ב מתבצעות  נתון  יום  עשרות  בכל  רשות  של  כל  שונות  מסיבות  עובדים/ות  של  והצבות  החלפות 

  היעדרויות, מחלה, חופשה וכדומה.

מתבצע באמצעות פקידות וטלפניות שמבצעות את ההחלפות והשיבוצים בצורה ידנית     לרוב  הניהול

שיבוץ המיוחל. המצב מקשה מאד  שיחות טלפון ע"מ להגיע ל  10-כאשר כל החלפה בממוצע דורשת כ 

כוח   לגבי מצבת  וודאות  חוסר  יוצר  ושירותי ההסעים,  בתי הספר  ילדים,  גני  הניהול התקין של  על 

ומשאבים.   רב  זמן  ודורש  וההסעים  הספר  ובבתי  בגנים  באמצעות יהפניהאדם  נעשית  להחלפה  ה 

כן  .הטלפון למחלקומתבצע  ,כמו  ישירות  פניות  לעיתים  או  ות  אדם  כח  ההחלפה  ת  צוות  לעובדות 

הביזור הנ"ל גורם לבלבול ובעיות ניהוליות קשות של מצבת כוח האדם בגני הילדים,    .החינוך  יבמנהל

יעדרויות המרובות לא באות לידי ביטוי במערכות ההיתרה מכך, לא פעם  בתי הספר ואיוש ההסעים. 

 בין המערכות. [אינטגרציהשילוב ]הנוכחות והשכר מפאת חוסר 

 :נדרש פתרון .3

נדרשת מערכת ממוחשבת מלאה שתוכל לסייע ולפתור את הבעיות המוצגות לעיל. על המערכת  (1

בין המטרות של המערכת   .DSS   (Decision Support System)להיות מערכת תומכת החלטה

עובדים/ות,   לשבץ  ע"מ  הנדרשים  והמאמצים  הזמן  את  למינימום  ולקצר  לסייע  למכן, 

להחליפם ו/או להציבם במקומות העבודה הנדרשים וזאת בכפוף למספר פרמטרים שיפורטו  

 בהמשך.
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

דהיינו כמות ו/או מצבת   -על המערכת לספק פתרון של ניהול מספר שנות פעילות במקביל   (2

גנים ובתי הספר ו/או  העובדים/ות ו/או זכויות התעסוקה שלהם/ן עשויים להשתנות משנה  ה

 לשנה. 

את כל הישויות המפורטות במסמכי המכרז, לגבי כל שנה  ברמה רשותית    על המערכת לנהל   (3

דוגמא: תכנון שנת הלימודים הבאה מבחינת הגנים, בתי הספר    בנפרד ואת כל השנים במקביל.

עשוים להיות שונים מהשנה   -כ"א, קובץ המועסקים וזכיותיהם לשנה הבאה    וההסעים, מצבת

דהיינו שינויים עתידיים לא ישפיעו על השנה הנוכחית ושנים היסטוריות. למעט    -השוטפת  

 שם העובד ותעודת הזהות שלו כל שאר הנתונים עשויים להשתנות משנה לשנה. 

בשנה   (4 יהיה להפעיל את המערכת  הלימודים הבאה  ניתן  במקביל את שנת  ולתכנן  השוטפת 

 ובנוסף לבחון שנים היסטוריות. 

 

 : ישויות –רכיבי המערכת  .4

 ישות  גנים/ בתי ספר/מסלול הסעים (1

 גן ילדים/בית ספר    -נדרשת האפשרות לניהול ישות מסוג  −

 שם גן/בית ספר −

 מספר גן/בית ספר  −

 סוג גן/בית ספר  −

 בתי ספר/אשכול גנים −

 אזור −

 אוכלוסיית הגן/בית ספר סוג  −

 שעות פעילות  −

 יום לימודים ארוך ]יול"א[   −

 ארוחות −

 צרכים מיוחדים −

 בעיות מיוחדות −

 פרמטרים נוספים שיוגדרו בשלב האפיון)תוספת פרמטרים לא תחייב תשלום לספק(.  −

 

 ישות תקן הגן/בית הספר  (2

וגילם,   − שבו  הילדים  סוג  גודלו,  לסוגו,  בהתאם  ספר,  גן/בית  המאפיינים  לכל  יוגדרו 
 ]קריטריונים[ והתקנים הנדרשים 

 בית הספר יכלול את המשרות הקיימות בו/תקן הגן −

 כמו כן יוגדרו מחויבויות המשרה, שעות המשרה  −
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 ישות עובדים (3

 במסגרת ישות זו  זה ינוהלו פרטי העובד כולל:

 האישים   םפרטי −

 כתובת  −

 ממלכתי, ממלכתי דתי ועוד( סוג האוכלוסייה אליה משתייך )בעלות,   −

 תפקיד −

 בקשה לשיבוץ −

 סטטוס/מדרג אגף החינוך בעירייה  −

 מדרג גננת −

 מדרג הורים  −

 מדרג משרד החינוך  −

 ימי עבודה ושעות עבודה −

 היקף משרה  −

 ניהול חופשות הגשת בקשות לחופשה מתוכננת מראש  −

 

 ישות מצבה   (4

 .שהוגדר לגן/בית ספר הספציפיבישות זו תנוהל מצבת כוח האדם בפועל אל מול התקן 

 

 מודול  דיווח למערכת הנוכחות  (5

ספק  − ע"י  שיוגדר  במבנה  רשומות  שכולל  הנוכחות  למערכת  פלט  תייצר  המערכת 
 (הרשות ספק מערכת הנוכחות שלבהתאם ל)  רשותהמחשוב של ה

 צר רשומת העדרות כולל סיבת העדרות ולכל עובד/ת שמוחלף/ת תיו −

 וצר רשומת נוכחותושמחליף/ה תילכל עובד/ת  −

צר ו)תגבור משמעותו נוכחות משרה נוספת בגן/בית הספר( תיו  לכל עובד/ת מתגבר/ת −
 רשומת נוכחות. 

 

 מודול העלאה משנה לשנה  (6

המערכת תאפשר פתיחת שנה חדש באופן שבו היא מעתיקה את כל הישויות משנה לשנה ואז 
 חברים בכל האוכלוסיות.תאפשר ביטולים, תוספות, עדכונים לכל אחד מה

 

 מודול תכנון החלפות מראש  (7

המערכת תאפשר תכנון החלפות מתוכנן מראש כמו במקרה של הריון, טיול ארוך, מורה אם 
 ועוד. 
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 מודול החלפות מיידיות  (8

המערכת תציע מעומדים/ות להחלפות בהתאם לאלוגריתמים שתקבע העירייה, האלוגריתים  
 שינוי בתבניות השיבוץ בהתאם לשינוי במדיניות ההחלפה.יהיה דינאמי ויאפשר 

 

 מודול שיבוצים כללי  (9

 פרישה והסיבה הרלוונטית. /מעבר/המערכת תשמור שיבוצי עובדים קבועים וכן בקשות החלפה

  .גננת/עובדת מחליפה/המערכת תתחשב בשיבוץ בהתאם למפורט בסעיף שיבוץ סייעת

 

   Call Centerמודול הודעות על היעדרות   (10

הפרטים   עם  שהיא  סיבה  מכל  היעדרות  על  הסייעות  של  ההודעות  כלל  את  ירכז  זה  מודול 
 הבאים:

 תאריך קבלת הבקשה  −

 שם המקבל )רפרנט(  −

 שם הגן/בית הספר   −

 שם העובד/ת  −

 תפקיד −

 תאריך נדרש להחלפה  −

 סיבת החלפה   −

 הערות −

 

 חליפה  מודול שיבוץ סייעת/גננת/עובדת מ (11

להצעות החלפה בפועל בצורה    Call Centerבמודול זה יהפכו בקשות ההחלפה שהתקבלו ב
חצי אוטומטית המערכת תציע מספר אפשרויות החלפה ועל המשתמש לבחור בטובה ביותר  

 שיקול דעתו והמצב בפועל לאחר שיחה עם המועמדות להחלפה. לפי

 עובדת המתאימה: /המערכת תתחשב בפרמטרים הבאים לצורך מציאת הסייעת

 משרה −

 תפקיד  −

 ימי עבודה ושעות עבודה שהוגדרו לעובד  −

 מקום מגורים וקרבה לגן/בית הספר המדובר   −

 החלטות העירייה )מחליפות קבועות(  −

 הספר  מבחינת סוג אוכלוסייה התאמה לגן/בית  −

 התאמה מבחינת דירוג גננת/עובדת   −

 דירוג הורים  −

 דירוג משרד החינוך  −
 

 המערכת תוכל להציע גם כמה מחליפות לאותו התפקיד אך לשעות שונות. 

 המערכת תאפשר להודיע במסרון למועמד לשיבוץ על תפקיד פנוי. 
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 קבלת שיבוץ ו/או על סירוב שיבוץ. המערכת תאפשר למועמד להשיב במסרון או באפלקציה על  

לשיבוץ  הצעות  ושוב  שוב  ולדחוף  שובצו  שטרם  התפקידים  בכל  לצפות  תאפשר  המערכת 
 לתפקידים ללא מועמדים. 

 המערכת תתעד את ההחלפה ותעביר את הנתונים בממשק שיקבע למערכות הנוכחות והשכר. 

 

 גיבויים  .ג

 המערכות.הספק יפרט בהצעתו את אופו גיבוי הנתונים בכל 

 

 תקשורת   . ד

 הספק יפרט את מבנה ורוחב הפס של קווי התקשורת הנדרשים לפתרונות המוצעים על ידו.  

 

  התקנה .ה

 הספק יפרט את תוכנית ההתקנה כולל לוחות זמנים לביצוע העבודות ולסיומם בכל חלופה וחלופה. 

 

 תמיכה  .ו

 .ברשות המקומיתהספק יפרט את אופן התמיכה שיעניק לבתי הספר ולמנהל החינוך 

 

 חומרה  . ז

 . הספק יפרט את דרישות החומרה לצורך הפעלת המערכות המוצעות על ידו
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 3/21מכרז מס'  

  –( 1ב)מסמך 

 הערכת הצעות ספקים 

 

 מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף 

 פרטים על המשתתף  .1

 

          המשתתף: שם  .1.1

          : ת.ז או ח.פ   .1.2

        שם איש הקשר אצל המשתתף:   .1.3

         תפקיד איש הקשר:   .1.4

          טלפונים:  .1.5

         דואר אלקטרוני:  .1.6

 

 5ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .2

 . פרטייםלשני גופים ציבוריים ו/או באספקת מערכות תוכנה  2020-2021  תבשנפרוט ניסיון  −

 .לכל הפחות בגוף אחדשפועלת מערכת נשוא המכרז  ר בבעלותםשאמציעים  −

בפיתוח, התקנה ובתמיכה של  2020בשנת   עובדים במשרה מלאה 3מציעים שהעסיקו בארץ לפחות  −
 נשוא המכרז.  תהמערכ

 

המלצות לרבות  אסמכתאות  לצרף  יש  זה  סף  תנאי  בעמידת  גופים  להוכחת  את    ,ורשימת  למלא  וכן 

 הטבלה הבאה:

שנות ביצוע   שם הגוף 

 השירותים

שם ותפקיד איש 

 הקשר ברשות 

משך השימוש במערכת   טלפון איש קשר 

 ברצף מאז הטמעתה 

1.     

2.     

3.     

 

התקנה   תפקיד  שם העובד  בפיתוח,  העסקתו  או ו/משך 

 תמיכה של המערכת 

1.   

2.   

3.   

 

 

 _____________________ שם המציע:      

 חתימת וחותמת המציע: ____________       
 תאריך: _______________________       
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 ההצעה  איכותבחינת 

  בחירת הספק הזוכה תבוצע באופן הבא:

 ציון המחיר  .1

כנגד ציון  האחוזים    50את מלוא    וביותר יקבלהמחיר הנמוך  המציע/ים שעמד/ו בתנאי הסף והציע/ו את  
 . למחיר הנמוך ביותר שהוצעיקבלו את האחוזים שלהם ביחס הפוך  החלופותיתר המחיר. 

 

 ציון האיכות .2

עבור בחן את הצעות המציעים, תראיין את לקוחות המציעים, תתהוועדה  עדה מקצועית.  ומנה וי  האשכול
   .ןלהבהתאם לטבלאות ל הצעהלכל  50%של עד ציון ותעניק רכות על החומרים והמידע על המע

 שיקול דעתו.   לפיו בהתאם למתואר בטבלאות חלופהאת הניקוד לכל   חברי הועדה יעניקמ כל אחד 

 ציון ניקוד לסעיף  תאור/ניקוד  #

  5 הרשות המקומיתהתרשמות מאופן מימוש עמידת המציע בצרכי  1

  5 התרשמות ממשק המשתמש  2

3 
אחוזי הדרוג יחולקו שווה בשווה במספר  20מהמערכת. התרשמות  

 הסעיפים שידורגו.
20  

4 
לצורך הטמעת המערכות   מהרשותהתרשמות מההשקעה שנדרשת 

 בציוד, תקשורת. 
5  

  5 ממנהל  הפרויקט המוצע לליווי התהליךהתרשמות   5

  4 התרשמות מלוח הזמנים לפריסת המערכת  6

  3 של הספק 1לקוח התרשמות משיחה עם  7

  3 של הספק 2התרשמות משיחה עם לקוח  8

  50 סה"כ ניקוד  

 

 הניקוד של כל המדרגים יחובר ויחולק למספר המדרגים וכך יקבע ציון האיכות של כל הצעה.   

 אחוז תיפסל.  30-הצעה שציון האיכות המשוקלל שלה יהיה נמוך מ

          האשכול יהיה רשאי לקבל את התרשמות כל מזמין עבודה של המציע, גם אם לא צוין על ידו כממליץ. 

 

 ציון כולל  .3

  ציון כולל " –)להלן לכל הצעה במכרז ציון אחוזי האיכות יחובר לציון אחוזי המחיר ויעניק את הציון הכולל 
 . "(לחלופה

 

 הזוכה במכרז   .4

 עבור הצעתו. שעמד בתנאי הסף וקיבל את הציון הכולל הגבוה ביותרהזוכה במכרז יהיה זה 
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 3/21מכרז מס'   

 הצעת המציע–ג מסמך 

 

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 א.נ.,  

 

   –  3/2021פומבי  מכרז 

לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע לכל מוסדות חינוך  

 הצעת המציע   באשכול רשויות השרוןברשויות החברות  

 

 . מכרזאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי ה .1

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע   .2

לא אציג  העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. אני מצהיר כי  

ידיעה כשלהי של תנאי כלשהו מתנאי מסמכי  -הבנה או אי-תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי

 ההצעה ואני מוותר בזה מראש על טענות כאלו. 

הנני מתחייב לתת את השירותים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי  .3

והנני מקבל על עצמי לתת את השירותים האמורים לשביעות רצונן    המחירים שהצעו על ידי בהצעת המחיר 

 הגמור של רשויות האשכול כאמור במסמכי ההצעה.

הנני מצהיר כי ידוע לנו שרשויות האשכול אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע לי כי הצעתנו הינה   .4

מקבלי ו/או  רשויות  לרבות  לחוד,  אחת  וכל  יחד  האשכול  רשויות  כל  לאשכול   כלפי  שיצטרפו  שירות 

 בעתיד. 

)תשעים( יום מהמועד   90הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .5

האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי, כי האשכול יהא רשאי לדרוש הארכת תוקף ההצעה, וכי אם לא  

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים אאריך הצעה זו לכשאדרש, אחשב כמי שחזר בו מהצעתו 

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-להם זכאי האשכול על

לטובת   .6 מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  אוטונומית  ערבות  לכם  להמציא  מתחייב  הריני  תזכה,  הצעתי  אם 

יך ימים מתאר  10האשכול, לקיום התחייבויותיי בסכום הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה וזאת תוך  

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.

ים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של  תישנעד    אם הצעתי תזכה, הצעתי זו הינה תקפה לתקופה של .7

האשכול, כאשר בתקופה זו תוכלנה כל אחת מרשויות האשכול להתקשר עימי בהתאם להצעה זו. לאשכול  

כך שהצעתי תעמוד לשלוש   זו,  בכך  זכות להאריך תקופה  ככל שיבחר  נוספת,  של שנה  נוספות  תקופות 

 .  שנים( 5)ובסה"כ   האשכול, באותם התנאים
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)עשרה( ימים מיום הודעת מי מרשויות האשכול אשר יבקשו להתקשר עימנו, או    10הנני מתחייב כי תוך   .8

יפחת מעשרה   , התנאים הכלליים,  סכםאחתום על הימים  תוך זמן אחר שייקבע על ידי הרשויות שלא 

מה חלק  המהווים  האחרים  המסמכים  וכל  ה הסכםהמפרט,  חתימת  במעמד  ואפקיד  ערבות   הסכם, 

 .הרשות לטובתבנקאית 

כולן או מקצתן אאבד את    6-8אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים   .9

להצעתי זו ולהתקשר   זכותי לביצוע העבודות והאשכול יהא רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול   .עם מציע אחר

 ..עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז

 :אני מצהיר בזאת כי .10

ברשותי, או יש בכוחי   .מכרזההנני בעל הידע, הנסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא   .10.1

והציוד שיידרש על מנת    כח האדם,המערכת הממוחשבת,  להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותי את  

 . מכרזהוהכל כמפורט במסמכי   מכרזהלבצע את השירותים נשוא 

 . מכרזהכל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות  הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את .10.2

 הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.  .10.3

הכלולים   .10.4 וסוג   מכרז בהמחירים  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים 

 .מכרזההכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי 

 מע"מ.  כוללים אינם  יםהסכומ .10.5

 ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין.  .10.6

, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי  מכרזהידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי   .11

או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי  

במהימנות ואמינות, תוך שמירה  ,.Error! Reference source not foundכאמור ב והתחייבויותיי מכרזה

 קפדנית על הוראות כל דין הנוגע לצנעת הפרט.

אשכול , אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים במכרזהידוע לי, כי בביצוע העבודה, על פי מסמכי   .12

 . לנתונים, אבטחת מידע, גיבויים  והתאוששות במקרה אסון, בנושאי גישה וברשויות האשכול

ימים מתאריך   10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  .13

ב זכייתי  בדבר  על  , קרי  מכרזהודעתכם    .Error! Reference source not found- ההסכםלחתום 

ד)  ונספחיו,  מכרזהלמסמכי   נספח  מבטחיי,2ולרבות  ידי  על  חתום  ביטוחים  קיום  אישור  ולהחזירו    ( 

 הנלווים.  מכרזהכשהוא חתום בצירוף כל מסמכי  אשכולל

בתמורה    מכרזהבהתאם לכל תנאי    מכרזה, הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא  ןהנדו  מכרזבאם אזכה   .14

 אשכול והרשויות שיחתמו עמי על הסכם. המלאה של ה  ו, לשביעות רצונהמפורטים בהצעתי  לדמי השימוש
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ידוע לי כי במכרז זה אין בו התחייבות מצד האשכול או הרשויות המקומיות החברות באשכול להפעלתו.   .15

ההתקשרות החוזית תעשה ישירות מול כל רשות, בהתאם לצרכיה, ככתוב בהסכם. התשלומים יבוצעו  

 אך ורק בגין הזמנות עבודה לצורך ביצוע בפועל.

אני מצהיר כי לא תהינה לי כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין  .16

 היקף ההזמנות בפועל.

אני מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד האשכול, אשר מהווה אינו סעד כספי, ואנו  אני מאשר בזה כי   .17

מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו  

 משפטי, מלבד סעד כספי.

הצהרה של רואה חשבון    , ככל שאדרש על ידי האשכול ו/או הרשות, הנני מתחייב להגיש אחת לחצי שנה .18

לרבות כל התנאים הסוציאליים המצוינים בטבלה לעיל. בנוסף, הנני    ילפיו הנני משלם על פי החוק לעובדי

 מתחייב להציג בהתאם לדרישה, הצהרה בתוקף מרואה החשבון, כי אני משלם בהתאם לחוק, לעובדיי.  

 ידוע לי כי:  .19

תת .19.1 לא  אחד.  מציע  ידי  על  מוגשת  להיות  ההצעה  במשותףעל  ממציעים  הצעות   .קבלנה 

משנה,   בלןק, ע"י  מכרזבבכפוף לאמור לעיל, הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים  

 ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו. 

 . מכרזההמפורטים במסמכי השירותים ו כל העבודותהצעתי נכללים ב .19.2

)למעט עבור  תשולם כדמי שימוש חודשיים    מכרזהשימוש במערכת נשוא הסה"כ התמורה בגין   .19.3

  כמפורט בהצעתי עבודות שהתמורה עבורם היא חד פעמית ו/או עבור שעות עבודה שיחוייבו בנפרד(

לרכוש מהספק    כל אחת מרשויות האשכול  שתבחר  ,  עבור כל אחד מהתוכנות, העבודות והשירותים

 "(. התמורהוסף מע"מ כחוק )להלן: " מעת לעת . על  הסכום הנ"ל יתו

לכל   5 -עד ל רשות המתקשרתהתמורה החודשית לספק תשולם באופן הבא: חשבונית מס תוגש ל .19.4

" )להלן:  כחוק  מע"מ  יתווסף  הנ"ל  הסכום  על  מס.  כחשבונית  החודשיתחודש   "(. התמורה 

הממונה  בכפוף הברשות  אישור  כנגד    רשות  ,  החודשית  התמורה  את  חודש  בכל  לספק  תשלם 

   .45שוטף +החשבונית בתנאי תשלום  

  3%ל  נותן השירותים הזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול המכרז ופיקוח על ביצועו תשלום בשיעור ש .19.5

מ  ")  רשויות האשכולמהתמורה שיקבל  הזוכה ימסור  (.  "תמורת האשכוללהלן:  נותן השירותים 

ני על היקף התקבולים המלא שהתקבלו בידיו מאת רשויות האשכול בסיומו  דיווח רבעולאשכול  

בתוך   רבעון.  כל  של    30של  בהיקף  התשלום  את  השירותים  נותן  יעביר  דיווח,  מכל    3%ימים 

 .והאשכול ימסור לנותן השירותים קבלה עבור תמורת האשכול מהתקבולים שדווחו,

סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר העבודה, מלבד התמורה לעיל לא ישולמו לספק   .19.6

, קשיים או עיכובים בעבודה וכל התייקרות מכל  (למעט מע"מ )  במחירי החומרים במיסים והיטלים

 מין וסוג לא ישנו את התמורה. 
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לפי   .19.7 שלא  הצעה  הגשת  ו/או  ההסתייגויות  הוספת  הדרישות,  כל  אחר  ומפורט  מדויק  מילוי  אי 

 גרום לפסילת ההצעה.התנאים יכול ות

 :יהיו כדלקמןאשכול החלטות ה ידוע לי כי .20

ו ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על יד  ואו חלקו  כול מכרזהלבטל את      רשאיאשכול  ה .20.1

כאמור מכל סיבה שהיא, לא  האשכול    . החליטו/או על ידי הרשויות שיבחרו להתקשר עם הספק 

יחייבו   מכרזבתהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים  

 אותו. 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר   והזכות לפי שיקול דעתאת  ו שומר לעצמ אשכולה .20.2

לדרישות ה לתקן בהתאם  ו/או  ו/או אישור   מכרזפתיחת מעטפות ההצעות, להשלים  כל מסמך 

מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי  

 . מכרזההסף של 

הזמן   .20.3 ו/או האישורים, תוך  ו/או השלמת המסמכים  ותינתן, תאפשר תיקון  היה  דרישה כאמור, 

 הקצוב שייקבע בה.    

לצורך בירור פרטים בנוגע להצעתם,  –כולם או חלקם  – לזמן את המציעים  אשכולהרשות בידי ה .20.4

 ולבקשם לערוך מצגות שבהן יוצגו השירותים. 

ה .20.5 מטעם  מקצועית  בחינת   אשכולוועדה  לצורך  ומהמערכות,  מהמציעים  התרשמותה  את  תדרג 

 מרכיב האיכות בהצעה.

 

לניהול שיבוץ עובדות/ים לסיוע, החלפה, תגבור וליווי    מערכת  אשכול רשויות השרוןאני מציע  לספק ל

)כולל הקמה, הטמעה, הדרכה, תמיכה  לשימוש רשויות האשכול  הסעים בגני הילדים ובבתי הספר  

בנוסף   ובמשתמשים(,  בתוכנה  עליי    –שוטפת  בשטח.  והעובדים  הסייעות  עבור  למובייל  אפליקציה 

הקיי מהמערכות  הנתונים  כל  את  להסב  בהאחריות  היום  רשותמות  בכל  השונות  החינוך    מסגרת 

למערכות החדשות ולמלא את כל ההתחיבויות המוטלות עלי בכל מסמכי המכרז  ) להלן: "העבודות  

 ו/או "השירותים"(.  

 

 תמורת דמי שימוש חודשיים בשיעור של ____________ ש"ח )המחיר אינו כולל מע"מ(.   ,זאתכל 

₪  לחודש.   3,000 -₪ לחודש ולא יפחתו מ 5,000המוצעים על ידי לא יעלו על דמי השימוש החודשיים 

₪    3,000  - מנמוכים    וא₪ לחודש    5,000    -יהיו גבוהים מ  ידוע לי כי הצעה שדמי השימוש המוצעים בה

 לחודש תפסל ולא תובא לדיון כלל. 

 

הינה ___________ ₪    )כולל הקמה, הטמעה, הדרכה והסבת נתונים( המוצעים על ידי  עלות ההקמה

  . ₪ 15,000 -מ יפחתת ולא ₪ 45,000 על העלת  לאהעלות  )המחיר אינו כולל מע"מ(.

כי   ₪ תפסל ולא תובא   15,000  -מ  כהו נמוא₪    45,000  - מ  גבוהה  שתהיה  לעלות הקמה  הצעה ידוע לי 

 לדיון כלל. 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 ולראיה באתי על החתום: 

         שם המציע:  

        ת.ז. או מס' ח.פ.:  

         כתובת: 

          טלפון:  

         תאריך: 

        חתימה + חותמת: 

 

 

 

 שור עו"ד/רו"ח יא

 אני הח"מ ........................... עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי: 

 ................................ ת.ז. ..................... )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(ה"ה 

 ה"ה ............................... ת.ז. ......................  

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ................. ולחייב את התאגיד. 

 

 _____________________  ____________  ________ 

 עו"ד        תאריך  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

 –  (1)גמסמך 

 כתב התחייבות לאשכול

 

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון  

 א.נ.,  

 

   –  3/2021פומבי  מכרז 

 לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע  

 לכל מוסדות חינוך ברשויות החברות באשכול רשויות השרון 

 

 אני מצהיר בזאת כי:  .1

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לבצוע העבודות נשוא המכרז.  .א

והציוד הדרושים על מנת לבצע  , הרשיונותברשותי או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם, החומרים .ב

 את העבודות נשוא המכרז. 

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

הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא    .ד

 המכרז, לרבות דרישות משרד הממשלה השונים.  

, כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, המחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרשם על ידי בהצעתי .ה

המכרז   נשוא  העבודה  בבצוע  הכרוכות  וסוג  מין  נותן    - מכל  רווח  לרבות  המכרז,  תנאי  פי  על 

 השירות/נותן השירות.   

ידוע לי כי במכרז זה אין התחייבות מצד האשכול או הרשויות המקומיות החברות באשכול להפעלתו.  .2

ישירות מול כל רשות, בהתאם לצרכיה, ככתוב בהסכם. התשלומים יבוצעו    ההתקשרות החוזית תעשה

 אך ורק בגין הזמנות עבודה לצורך ביצוע בפועל.

אני מצהיר כי לא תהינה לי כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי האשכול ו/או הרשויות בגין  .3

 היקף ההזמנות בפועל.

אינן חייבות להתקשר איתנו, אולם ידוע לי כי הצעתי הינה כלפי    הנני מצהיר כי ידוע לי שרשויות האשכול .4

 .כל רשויות האשכול יחד וכל אחת לחוד, לרבות רשויות ו/או מקבלי שירות שיצטרפו לאשכול בעתיד

מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו תוכלנה כל   לשנתייםהצעתי זו הינה   .5

עימי בהתאם להצעה זואחת מרשויות   בהצעתי,   .האשכול להתקשר  הנני מתחייב למחירים המופיעים 

תקופות נוספות בנות שנה כל    3-לפרק זמן זה. לאשכול זכות להאריך תקופה זו, כך שהצעתי תעמוד ל

 ככל שיבחר בכך האשכול, באותם התנאים. אחת, 

מית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ימים ערבות אוטונו  10הנני מתחייב להפקיד בידי האשכול תוך   .6

 לקיום התחייבויותיי, בסכום הזהה לסכום ערבות לקיום ההצעה.  (,4)גבנספח  האשכול בנוסח המופיע  

סכום הערבויות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הקובע. הערבות תהיה בתוקף עד שנתיים  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 ממועד החלטת ועדת המכרזים. 

)עשרה( ימים מיום הודעת מי מרשויות האשכול אשר יבקשו להתקשר עימנו )להלן    10ך  הנני מתחייב כי תו .7

למכרז זה(, או תוך זמן אחר שייקבע על ידי הרשויות שלא    (3)גבנספח  ", כמופיע  הודעת הרשות לזוכה"  –

יפחת מעשרה ימים, אחתום על ההסכם מול הרשות, התנאים הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים 

וכן אישור קיום   ערבות בנקאית לזכות הרשות הסכםווים חלק מההסכם, ואפקיד במעמד חתימת ההמה

 (.2ד)  נספח בנוסח, ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח

לעיל כולן או מקצתן אאבד   7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף   .8

זו  להצעתי  המצורפת  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  רשאי  יהא  והאשכול  העבודות  לביצוע  זכותי  את 

ו לרשות ולהתקשר עם מציע אחר. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמד

 האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

מתחייב .9 של   הנני  בשיעור  תשלום  ביצועו  על  ופיקוח  המכרז  ניהול  עבור  לאשכול  מהתמורה   3%ל  שלם 

דיווח רבעוני על היקף סור לאשכול  (. הנני מתחייב למ"תמורת האשכוללהלן: ")  רשויות האשכולקבל מאש

ימים מכל דיווח,   30ולים המלא שהתקבלו על ידי מאת רשויות האשכול בסיומו של כל רבעון. בתוך  התקב

 מהתקבולים שדווחו.  3%יועבר התשלום בהיקף של 

אני מאשר בזה כי אני מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד האשכול, אשר מהווה אינו סעד כספי, ואנו   .10

רז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו  מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכ

 משפטי, מלבד סעד כספי.

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _______________ :שם המציע: _____________________ חתימת המציע 
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

 – ( 2ג)מסמך 

 הודעת הרשות לזוכה 

 

 לכבוד: 

 )שם הספק הזוכה( 

 

 

   – 3/2021פומבי  מכרז בבקשה להתקשר עם הספק הזוכה 

 לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים לסיוע  

 לכל מוסדות חינוך ברשויות החברות באשכול רשויות השרון 

 

 תאריך:______________ 

 

הרשות(  אנו .1 )שם  הבאים:    __________________  השירותים  בקבלת  מעוניינים 

והכל כמפורט במסמכי מכרז מס'   _____________________________________________

 . "(המכרזשפרסם אשכול רשויות השרון )להלן: " 3/21

 

)לא יפחת מעשרה ימים(, מיום קבלת הודעה זו הינך מתבקש    10תוך   .2 )עשרה( ימים/ ____ ימים 

, כאשר הוא חתום על ידך, לרבות מסמך ד' למסמכי המכרז  -ההסכם מול הרשותלהעביר לידינו את  

 אישור קיום ביטוחים וערבות בנקאית לזכות הרשות, בהתאם למופיע במסמכי המכרז. 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,         

  

 _____ רשות מקומית        

 

 

 

 העתק: איגוד ערים אשכול רשויות השרון  
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

 3/21מכרז מס'  

 – ( 3ג)מסמך 

 כתב ערבות לאשכול

 
 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות השרון 

 א.ג.נ, 

 

 כתב ערבותהנדון: 

 

אנו   3/21  ( בקשר למכרז מס'"המבקש" -)להלן  __ ____________ ח.פ.___ ___ על פי בקשת _____

 (.ש"ח""חמשת אלפים ₪ )במילים:   5,000של  ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

יום מיום דרישתכם הראשונה    10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

בכתב שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי איגוד ערים אשכול רשויות השרון,  

ש את הסכום  מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרו

הגנה כלשהי  כלפיכם טענת  ומבלי לטעון  בכל דרך אחרת,  בתביעה משפטית או  תחילה מאת המבקש 

 שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.  מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר    ________ עד    חמש שנים  ערבות זו תישאר בתוקפה

 ל ידינו.מהמועד הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה ע

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 _________________ תאריך:

 

 __________________ בנק:
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 3/21מכרז מס'  

 הסכם  –ד מסמך 
 

 

 לאספקת תוכנה לניהול, שיבוץ והחלפת עובדות/ים   סכםה

   מוסדות חינוך ללסיוע  
 

 _______ביום _______ לחודש _______ שנת ________שנערך ונחתם ב

 

 ________ ______________: בין

 )"רשות מקומית" או "העיריה"(  

 מצד אחד         

 

 

  :לבין 

 שם :  ______________________  ח.פ./ת.ז. :  _______________ 

 כתובת :  ________________________________ 

 ______________  נייד :  ________________טלפון : 

         "( נותן השירות)להלן " 

 מצד שני         

 

לאספקת תוכנה ואפליקציית שטח לניהול, שיבוץ  והרשות המקומית מעוניינת בקבלת שירותים    הואיל 

הדרכה,  והחלפת עובדות/ים לסיוע בכל מוסדות החינוך העירוניים ובליווי היסעים כולל הקמה,  

בתוכנה ובמשתמשים ועל סמך  השירותים"  -)להלן  הטמעה ותמיכה שוטפת  והכל בהתאם   )"

מס'   )להלן  המכרז"  -)להלן     3/21מכרז  השרון  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  ע"י  שנערך   )" –  

 "(;  האשכול"

 

הזו  והואיל:  ההצעה  היא  השירותים  נותן  והצעת  המכרז  במסגרת  הצעה  הגיש  השירותים  כה  ונותן 

 ; _____ ________, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של האשכול מיום _במכרז

 

ונותן השירותים מצהיר כי הוא מוסמך על פי הוראות כל דין לספק את השירותים נשוא חוזה    והואיל: 

 ;זה, כמפורט בחוזה על נספחיו, ומתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין

 

וכוח האדם המתאים   ונותן השירות    והואיל  הציוד  בעל  בזאת שהינו מקצועי, מיומן, מנוסה,  מצהיר 

 ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של העיריה;
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

הנוגע למתן     והואיל  בכל  וחובותיהם  זכויותיהם  והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, 

  השירות נשוא הסכם זה. 

 : לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן

 מבוא  .1

 מבוא להסכם זה, והנספחים המצורפים אליו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. ה .1.1

 ההסכם המנוסח בלשון זכר, מיועד לשני המינים כאחד.  .1.2

 ההתקשרות  .2

השירות נשוא לנותן השירות ונותן השירות מקבל על עצמו, את ביצוע  מוסרת בזה  הרשות מקומית   .2.1

 הסכם זה, הכול בהתאם להוראות ההסכם ותנאיו. 

 ם הסכהשרותים נשוא ה .3

להסכם   מסמך ב'כהשירות אשר יינתן על ידי הנותן השירות, בהתאם למפרט שירות הביצוע המצורף   .3.1

 זה ובהתאם . 

שיוסמך   .3.2 למי  או  השירות  לנותן  מטעמה  מי  או  מקומית  הרשות  לדרישות  בהתאם  יינתן  השירות 

 מטעמו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות כל דין.

על פי כל דין, לרבות   אבטחת המידענותן השירות מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על כל כללי  .3.3

פי   לרשות    ( 2ד)נספח  על  ייגש  השירות  תחילת  בטרם  וכי  נפרד  בלתי  כחלק  זה  להסכם  המצורף 

 מקומית לקבלת הסבר וחתימה על נספח הבטיחות. 

  הספק ות הצהר .4

 מצהיר ומאשר בזאת כי:  הספק

וכל מסמך נלווה ו/או נחוץ לצורך הבנתם ו/או פירושם, כי  מכרזהספק מצהיר כי קרא את מסמכי ה .4.1

וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את    מכרזהידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבמסמכי  

המערכ לאספקת  הדרוש  המפורטים    תכל  והתנאים  הדרישות  פי  על  בה,  ולתמיכה  הממוחשבת 

 ובמועדים שנקבעו.   הסכםוב מכרזהבמסמכי 

ק מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים  הספ .4.2

 . רשותוכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ולשביעות רצונה המלא של ה

מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע   הסכםהספק מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על פי ה .4.3

ביצוע  שיגי אחר  למלא  מתחייב  והוא  ומהימנות  אמינות  של  גבוהה  רמה  על  וכן שמירה  לרשותו  ע 

ולמלא אחר כל התחייבויותיו במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות    הסכםהוראות ה

 כל דין לרבות אך לא רק, כל דבר חקיקה הנוגע לצנעת הפרט.

פי   .4.4 על  לו  שתשולם  התמורה  כי  מצהיר  כל   כםהסהספק  לביצוע  והוגנת  מלאה  תמורה  מהווה    זה 
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 . מכרזהתחייבויותיו בהתאם למסמכי ה

תבחר לעבוד עימו ו/או   רשותהספק מתחייב לשתף פעולה בצורה טובה ובאופן מלא עם כל גורם שה .4.5

 לבוא עימו בשיתוף פעולה. 

שקבע המחוקק,   הספק מצהיר ומאשר כי ידוע לו שביצוע העבודות על ידו כולל ביצוע פעולות והנחיות .4.6

או רשויות המס או כל מוסד קובע אחר, וכי פעולות אלה תבוצענה על ידו בהתאם להוראות כל דין  

במשק  שיחתמו  ולהסכמים  בהתאם  ו/או  המחוקק  ע"י  שיקבעו  במועדים  ישראל  מדינת  וחוקי 

הספק מתחייב לבצע שינויים אלה במועד וללא      אשכול רשויות השרון והנוגעים לשלטון המקומי ול

 כל תמורה נוספת.

מצהיר   .4.7 אחר הספק  למלא  ממנו  למנוע  עשויות  ו/או  ימנעו  אשר  התחייבויות  קיימות  לא  כי 

התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים והוא לא יפעל בניגוד אינטרסים ליתן  

 שירותי ייעוץ כאמור בהסכם זה. 

כי השיקולים והקריטריונים לפיהם ייתן נותן השירות את חוות דעתו  הינם מקצועיים  ק מצהיר  הספ .4.8

   ותמי לב.

הספק מתחייב כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו   .4.9

 כקבלן עצמאי כלפי הרשות מקומית.  

וכי לא יעלה כל   ,רותים על פי הסכם זההספק מצהיר כי הוא האחראי המלא והבלעדי למתן השי .4.10

טענה שיש בה משום העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקבלן משנה כלשהו, שהותר לו להעסיקו  

על פי הוראות חוזה זה וכי ישמש כתובת יחידה ובלעדית לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה 

 זה. 

מצהיר כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים ובעלי הסמכה,   הספק  .4.11

/ואו  העבודות  כל  לביצוע  ומתאים  מיומן  העובדים  צוות  וכי  דין  כל  פי  על  לעיסוקם  המתאימים 

 .השירותים הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה

בקדמת    תהיהמעת לעת ו  תתעדכןש  תכמעונינת להצטייד במער  רשותהספק מצהיר כי ידוע לו שה .4.12

הטכנולוגיה ולפיכך היא מתקשרת עם הספק תמורת דמי שימוש חודשיים וקבועיים ולא תשלם כל 

ו/או תוספות     מכרזהו/או גרסאות מעודכנות נשוא    מכרזהנשוא    החדש תתמורה נוספת עבור מערכ

למערכ ה  מכרזהנשוא    תושיפורים  מול  להתנהל  מחוייב  יתקין    רשותוהוא  ולפיכך  זה  סעיף  ברוח 

 .מכרזהבהתאם וללא תמורה כמפורט במסמכי  רשותויעדכן את מערכותיו ב

 הספקהתחייבות  .5

בצורה    הספק .5.1 הדרושות,  העובדות  כל  את  לבצע  להוראות    יסודיתמתחייב  ובהתאם  ומקצועית 

 המקצועיות. 

"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין  מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ  הספק .5.2

 ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 
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על גבי טופס הזמנת עבודה, המצורף לא יחל בביצוע העבודה בטרם קיבל הוראה לעשות כן    הספק .5.3

 .  רשותלהסכם זה, חתום ע"י ה

ולא   בטופס הזמנת עבודה המצורף להסכם זה,יהיה בהתאם למוגדר    של כל שלב   תאריך עליה לאוויר .5.4

,  והכל ברמת אגף ו/או יחידה ארגונית עירונית  ממועד העליה לאוויר של שלב א'  יום  60  –  מ  פחות

 . אלא אם הוסכם אחרת בין הספק לרשות

ע"י  ימועד שבאת המערכת  להפעיל  מתחייב    הספק .5.5 בצו    "הממונהנציג הרשות שיקרא להלן "קבע 

 התחלת העבודה.

מחמת שינויים או תוספות, או מחמת  המערכתפעלת סבר הממונה, כי יש מקום להארכת המועד לה .5.6

ארכה מתאימה  יתן הממונה  מתן ארכה,  עליון או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת הממונה  כח 

שניתנו ההוראות לשינויים או    מיום  ימים  10ביקש בכתב תוך    הספקומתקבלת על הדעת ובלבד ש

 יום שנוצרו תנאים מיוחדים אחרים מחמת כח עליון. לתוספות או מ

לדרוש  רשותלמרות האמור לעיל ולמרות המועד שינקוב בו הממונה בצו התחלת העבודה, רשאית ה .5.7

חלקי למלא אחר דרישה זו ויחולו על    הספקיהיה חייב   רשות, דרשה זאת ה המערכתחלק מ  הפעלת  

 נויים המחויבים.  בשי ,המערכת כולהההוראות בדבר  שיופעלו המערכת

מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או במחדל, את   הספק .5.8

 השירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים.  

ה  הספק .5.9 וקביעות  נהלים  וזאת מבלי    רשותמתחייב לפעול בהתאם להנחיות,  כפי שיהיו מעת לעת 

 .רשותוצר יחסי עובד מעביד בינו לבין השהדבר גורע מאחריות ו/או י

 .רשותב מיםהקיי י העבודהנוהלליהיה מחויב לציית  הספק .5.10

הפרטים    הספק .5.11 את  לשמור  ברשומות מתחייב  ג'   ,בסודיות  רשותה  המופיעים  לצד  להעבירם  ולא 

 .  רשות, אלא באישור בכתב ומראש של הכלשהו

לעיל,   .5.12 מהאמור  לגרוע  ומבלי  התחייבות   הספקבנוסף,  על  לחתום  מתחייבים  המוסמכים  ונציגיו 

זה יחתמו   הסכםכוללת לשמירה על סודיות ולדאוג כי כ"א מעובדיו ו/או ממועסקיו שיפעלו בביצוע 

ל  המצורף  בנוסח  סודיות  על  לשמירה  הצהרה  ממנו    הסכםעל  נפרד  בלתי  כחלק   !Errorכזה 

Reference source not found. . 

ההתקשרות  הספק .5.13 תקופת  כל  במשך  לדאוג  ימומשו,  ,  מתחייב  אם  האופציה  שנות  במשך  לרבות 

 .מכרזבמסמכי ה, בהתאם למפורט לפעול

לרבות על ביטול מתחייב להודיע לרשות המקומית מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,  הספק   .5.14

כל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו  

  .לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה



 

 56 מתוך  45 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

 

הספק מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים מקצועיים ומיומנים לתפקידם ובעלי כל  .5.15

 הסכם זה.  הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות עפ"י

הספק  .5.16 עובדי  של  הביצוע  מרמת  או  התנהגותם,  או  מתפקודם  מרוצה  יהיה  לא  והממונה  במידה 

בתוך   בעובדים אחרים  העובדים  יחליף, לבקשת הממונה, את  העומדים בקשר עם הרשות, הספק 

 שבוע לכל היותר, לשביעות רצונו המלאה של הממונה. 

 שינויים במהלך ההסכם     .6

לפני מתן צו התחלת עבודה לא   התקנת המערכתעל ביטול   לספקתורה  שות רמוסכם בזאת כי אם ה .6.1

 . רשותזכאי לתשלום כלשהו מצד ה הספקיהיה 

נפסקה   .6.2 בו  לשלב  עד  מראש  נחתם  כאילו  ההסכם  את  יראו  כלשהי,  מסיבה  ההתקשרות  הופסקה 

 עד למועד הפסקת ההתקשרות. יהיה זכאי רק לתמורה הספקו התקשרותה

מחמת שינויים או תוספות    התקנת המערכתסבר הממונה, כי יש מקום להארכת המועד להשלמת   .6.3

לעבודה, או מחמת כח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת הממונה מתן ארכה, יתן הממונה  

יום מיום, שניתנו ההוראות   30ביקש בכתב תוך  הספקארכה מתאימה ומתקבלת על הדעת ובלבד ש

 לתוספות או מיום שנוצרו תנאים מיוחדים אחרים מחמת כח עליון.  לשינויים או

נהלי העבודה  רשותבמשך תקופת ההתקשרות תהייה רשאית ה .6.4 ו/או לעדכן את  ולספק לא    לשנות 

   תהינה טענות או דרישות לתוספת תמורה בגין שינויים אלה.

 תקופת ההתקשרות  .7

על הסכם זה )להלן:"תקופת    רשותחתימת המיום    יםתישנתקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה ל .7.1

  ההתקשרות"(.

יום לפני    30  ולאשכול עד  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח לספק   רשותה .7.2

  כל אחת   תקופות נוספות של שנה  3  עדתום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות ל

  5ה על  נרות לרבות שנות האופציה לא תעל )להלן: "שנות האופציה"( ובתנאי שכל תקופת ההתקש

 שנים. 

יום    30תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה בכתב לספק    רשותה .7.3

מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות למעט תשלום  עבור  

 דמי השימוש במערכת עד למועד הפסקת ההתקשרות.

  14סקת ההתקשרות, הספק מתחייב לבצע את המשימות הנותרות כמפורט בסעיף  במקרה של הפ .7.4

 .  מכרזמסמך ג' למסמכי ה -להסכם

 .  מכרזמסמך ג' למסמכי ה -בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם .7.5
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   התמורה .8

למסמכי   1ב  מסמךכמפורט בהצעת הספק  תשולם    מכרזסה"כ התמורה בגין השימוש במערכת נשוא ה .8.1

  חתומה ומאושרת על ידי מורשי החתימה של   בכפוף להזמנת עבודהזה, ו  המצורפת לחוזההמכרז,  

 הרשות.

התמורה לספק תשולם החל מהחודש השני לאחר עליית המערכת בהצלחה לאויר.)ההצלחה תוגדר   .8.2

ם חודשי 3בלעדית ע"י הרשות(   התמורה לספק עבור החודש הראשון, תשולם רטרואקטיבית לאחר 

שבהם עבדה המערכת בהצלחה )ההצלחה תוגדר בלעדית על פי הרשות(. יובהר כי לא תשולם תמורה 

לספק עבור חודשי ההתארגנות , ההסבה או כל פעילות אחרת שבוצעה טרם עליית המערכת לאויר. 

יובהר כי התמורה עבור שלבים נוספים שבהם תשולבנה יחידות ארגוניות נוספות, תשולם אף היא  

 עליה לאויר של כל שלב בהתאם למתואר בסעיף זה. לאחר

 התמורה תשולם לנותן השירות בכפוף לתנאים המפורטים להלן :  .8.3

 הגשת חשבונית מס בסיומו של כל חודש.  .8.3.1

 גזבר הרשות המקומית או מי שיוסמך מטעמו, על דו"ח הביצוע ועל גבי החשבונית.  אישור .8.3.2

8.4.   + שוטף  של  בתנאים  יבוצע  מוסר   45התשלום  חוק  הוראות  ולפי  החשבונית  הגשת  ממועד  יום 

 .  2017 -תשלומים לספקים, תשע"ז

ניהול המכרז   .8.5 הזוכה ישלם לאשכול עבור  בשיעור ש  ליווי הרשויות ונותן השירותים    3%ל  תשלום 

שיקבל   המקומית מהתמורה  ")  מהרשות  האשכוללהלן:  ימסור (.  "תמורת  הזוכה  השירותים  נותן 

דיווח רבעוני על היקף התקבולים המלא שהתקבלו בידיו מאת רשויות האשכול בסיומו של  לאשכול 

מהתקבולים  3%ימים מכל דיווח, יעביר נותן השירותים את התשלום בהיקף של  30כל רבעון. בתוך 

 .והאשכול ימסור לנותן השירותים קבלה עבור תמורת האשכול שדווחו,

העבודה,  .8.6 בשכר  שינויים  או  תנודות  שום  נוספים.  סכומים  לספק  ישולמו  לא  לעיל  התמורה  מלבד 

, קשיים או עיכובים בעבודה וכל התייקרות מכל ( למעט מע"מ)במחירי החומרים במיסים והיטלים  

 מין וסוג לא ישנו את התמורה. 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .9

בגדר    רשותו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי ה  ספקהמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי   .9.1

ה  קבלן בין  נקשרים  ואין  ואין    רשותעצמאי,  ומעביד,  עובד  יחסי  ו/או    הספקלבינם  עובדיו  ו/או 

מה לקבל  זכאים  לעובד   רשותמועסקיו  המגיעים  ונוהג  דין  כל  פי  על  זכויות שהן  ו/או  תשלום  כל 

 ממעבידו.

בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי   הספקמוסכם בזאת מפורשות כי   .9.2

 לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור. רשותכל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, וה

ה .9.3 שהוא    רשותתחויב  כל  לעובד   לספקבתשלום  כרגיל  המשתלם  למועסקיו  ו/או  לעובדיו  ו/או 
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בכל סכום בו  רשותאת הו/או ישפה צה פי הספק , ויום  21, תוך לספק רשותממעבידו, תודיע על כך ה

 תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע    הספקבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .9.4

 להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום. 

 חריות לנזק א .10

בלבד יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לאדם ו/או לרכוש בין שאותו אדם נמנה על    הספק .10.1

ה  ורכ  רשותעובדי  עובדיו  אף  ובכלל  עובדיה  על  נמנה  שייך ובין שאינו  רכוש  ובין שאותו  הוא,  ושו 

ו/או  ספקאו לצד ג' כלשהו וזאת מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה כל שהיא שמקורם ב רשותל

או   במישרין  זה  ביצועו של הסכם  במהלך  ו/או  ביצוע העבודות  באופן  ו/או  בשלוחיו  ו/או  בעובדיו 

 בעקיפין, בין שנעשה כהלכתו או ברשלנות. 

מכלליו .10.2 לגרוע  בס"קמבלי  האמור  שייגרם   הספק,  לעיל  10.1  ת  נזק  כל  חשבונו  על  לתקן  מתחייב 

 במהלך עבודתו.

 10.1כאמור בס"ק    הספקלעיל כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת ומחובותיו של    10.2"ק  אין באמור בס .10.3

 או להקטין ו/או לשנות ו/או להפקיע אחריותו ו/או חובותיו לפי הסכם זה בכלל או לפי כל דין. ,לעיל

ו/או את    רשותמתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את ה  הספק .10.4

נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד   עובדיה ו/או שלוחיה, בגין כל 

אשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כ

על פי הסכם זה ו/או על פי  הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות   הספקכל מעשה ו/או מחדל לו אחראי  

לנזקים,    במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתה בקשר   רשותהמשפטיות שייגרמו ל

פי הדין ובתנאי, שה  הספקאשר   מיד עם    לספקתודיע    רשותאחראי להם על פי הסכם זה ו/או על 

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. לספקקבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותתן 

 ביטוח  .11

נותן השירות ימציא לרשות מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירות לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין,   .11.1

המקומית במעמד החתימה על הסכם זה אישור בדבר, ביטוח חבות מעבידים )ככל שהמציע מעסיק 

עובדים(, ביטוח אחריות צד ג' וביטוח אחריות מקצועית הכוללת אחריות מוצר עם הרחבה לנזקי 

י גורמים כלשהם  סייבר, לרבות הוצאות השבה לצדדים שלישיים ועלויות שתושתנה על הרשות ע" 

 בגין חדירה למאגרי המידע בבעלות הרשות.

הביטוח יהא בתוקף בכל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, כאשר ביטוח אחרות מקצועית יהא בתוקף 

 גם בתום ההתקשרות וכל עוד קיימת לנותן השירות אחריות עפ"י דין. 

נותן השירות מתחייב   .11.2 דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  לפי הסכם  נותן השירות  לגרוע מאחריותו של  מבלי 

תקופת   כל  במשך  וזאת  בישראל  לפעול  כדין  מורשית  ביטוח  בחברת  בתוקף  חשבונו  על  להחזיק 

המצורף   ביטוח"  עריכת  "אישור  בנוסח  המצויינים  הביטוחים  את  זה  הסכם  פי  על  ההתקשרות 



 

 56 מתוך  48 עמוד
 

 חתימה וחותמת:______________________ 
 

. ביטוחים אלו ייערכו בשמו ובשם הרשות  (, לרבות ההרחבות המפורטות בו2ד)  כנספחלהסכם זה  

 מקומית בתנאים, בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח.  

)או  .11.3 זה  הסכם  חתימת  במועד  רצונה  לשביעות  המקומית  לרשות  להמציא  מתחייב  השירות  נותן 

וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם את אשור  באישור הרשות מקומית במועד אחר(  

לעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את   1עריכת הביטוח המצויין בס"ק  

הביטוחים. כמו כן מתחייב נותן השירות להמציא מידי תום כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש  

וזאת לשביעות רצונה המלאה של הרשות מקומית.   חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי

ידוע כי עריכת הביטוחים המפורטים באישור הביטוח והמצאת האישור כאמור על כל תנאיו הינם 

מעיקרי ההסכם, ואי עריכת הביטוחים ו/או המצאת האישור במועד יהוו הפרה יסודית שלו. נותן  

ת פעילותו בהתאם להסכם ו/או לנקוט בכל השירות מאשר כי הרשות מקומית תהיה רשאית למנוע א 

 צעד אחר בהתאם לשיקול דעתה, במקרה ואישור הביטוח החתום לא יומצא לה כנדרש ובמועד. 

לשלם  .11.4 המבטח,  ידי  על  כנדרש  הביטוחים  תנאי  בכל  ולעמוד  את  לשמור  מתחייב  השירות  נותן 

 בדייקנות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.  

רות פוטר את הרשות מקומית וכל הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק כלשהו אשר נגרם נותן השי .11.5

לרכושו בין אם הוא זכאי לשיפוי בגין נזק כזה מכוח פוליסת ביטוח ובין אם אחרת, אולם פטור זה  

 לא יחול במקרה של כוונת זדון. 

לע .11.6 הנזכרים  הביטוחים  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  השירות  נותן  שלדעת  לערוך ככל  ו/או  יל 

ביטוחים נוספים, מתחייב נותן השירות לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו.  נותן השירות מאשר בזה 

 כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי הרשות מקומית או מטעמה לא תטיל

 שהיא מחובה עכלשהן, והדבר לא יגר או אחריות  על הגורם הבודק חובה   הרשות מקומית או  על

 זה או על פי חוק.  הסכם פי נותן השירות על על המוטלת

נותן השירות מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולרשות בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום  .11.7

מוסכם האשכול.  זכויות  של  ומימוש  ושמירת  ונסיבותיו,  האירוע  חקירת  לשם  ויפעל   בזאת לכך, 

נותן השירות   ביטוחי בגין עצמית ה ההשתתפות דמי כי במפורש יהיו באחריותו של  השירות  נותן 

 בלבד. 

 ערבות  .12

עם  רשותלהבטחת קיום התחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה מתחייב נותן השירות להמציא ל .12.1

החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת הרשות במקומית, בלתי מותנית, אוטונומית וצמודה 

כנספח  מהיקף ההתקשרות )________ ₪( בנוסח המצורף    5%למדד המחירים לצרכן בסך של ל  

 להסכם זה.  (4)ד

 הערבות תעמוד בתוקפה עד לחצי שנה לאחר תום תקופת ההתקשרות. .12.2

מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי  הרשות מקומית תהיה   .12.3

 או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.  
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 האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות הרשות מקומית עקב ובגין ההפרה.  .12.4

 

 שמירת זכויות  .13

הינו רכושה   כולו או חלקו,  במסגרת הסכם זה,  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי המידע   .13.1

 , אם תחליט לעשות כן. רשותעל פי רצונה של ה לספק, אשר יימסר רשותהבלעדי של ה

הינם קניינה      ,  לספקכמו כן, מוצהר ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו   .13.2

יהא אחראי באחריות מוחלטת בתקופת ההסכם ולאחר סיומו לכל נזק   הספק, ורשותהבלעדי של ה

 ואבדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. 

 הפרה ובטלות ההסכם .14

בת   .14.1 בכתב  מוקדמת  בהודעה  ומכל סיבה שהיא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  מקומית  הרשות 

שירות לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום  שלושים יום. במקרה כאמור, לנותן ה

 ההסכם האמור. 

לשלב   .14.2 בהתאם  התמורה  של  היחסי  החלק  השירות,  לנותן  ישולם  ההסכם,  ביטול  של  מקרה  בכל 

 הפסקת העבודה. 

את   הספקכל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה   הספקהפר  .14.3

וזאת מבלי לפגוע בזכויות  בגין כל נז  רשותה ק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין 

אחר לביצוע העבודות    מפעיל לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם    רשותה

 נשוא הסכם זה או חלק מהן. 

זה  לעיל, איחור בביצוע העבודה במועדים ובשעות הקבועים בהסכם  מבלי לגרוע בכלליות האמור   .14.4

 מהווה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.ונספחיו 

רשאית לבטל הסכם   רשותלפי הסכם זה ולפי כל דין, תהיה ה  רשותמבלי לפגוע ביתר זכויותיה של ה .14.5

ו במידה  באופן מידי  זה.  הספקזה  של הסכם  יסודית  הוראה   הספקהפר    יפר הפרה  זה או  הסכם 

  :רשאית לבצע אחת או יותר מאלה רשותה, תהיה מהוראותיו

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהרשות דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן  .14.5.1
 .הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י הרשות, והספק לא עשה כן

 . לקבל מהספק פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה .14.5.2

 .ט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכםלעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחל .14.5.3

 .להעסיק על חשבון הספק עובדים ו/או מפעיל אחר לצורך ביצוע העבודות .14.5.4

 

כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית   הספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב   .14.6

 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
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יוסר תוך   .14.6.1 והעיקול לא  כספים המגיעים לספק מן הרשות  עיקול על  יוטל  יום מיום    20אם 
 . הטלתו

מיחידיה של השותפות צו לקבלת    הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד   הספקאם   .14.6.2
 נכסים. 

 ו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. הוא תאגיד ויחל הספקאם  .14.6.3

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי   .14.6.4
 .הספק

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום    הספקהופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה   .14.7

עד   הספקיהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי  הספקעבור נזק כלשהו. 

 להפסקת תוקפו כאמור. 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין עקב   רשותאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו ל .14.8

  ובגין ההפרה.

 ם התקשרותסיו .15

יפעל   .15.1 זה  הסכם  פי  על  ההתקשרות  המסמכים,    הספקבסיום  הנתונים,  כל  של  מסודרת  להעברה 

התיעוד, או כל פרט אחר הנוגע למתן השירות לרבות כל מסמך תעודה, או כל פריט אינפורמציה על  

שום פרט אשר לא   הספקבאופן שלא יישאר בידי   כל מדיה שהיא )נייר, צילום, מדיה מגנטית וכד'(. 

יובהר כי כל נתון שנמצא    .  ללא כל תמורה נוספת  הספקוהכל על חשבון    היה בידיו לפני הסכם זה.

ע"ג מדיה מגנטית או דיגטלית יועבר על מדיה מגנטית או דיגטלית  בהתאמה בליווי של טבלאות  

 תרגום של קודים ומסמכים המתארים את מבנה הנתונים באופן שניתן יהיה להסב אותם בקלות. 

 . וזאת ללא תמורה בצים דיגיטלים או מגנטיםע"ג קעל ידי הספק  יועברווהנתונם טבלאות הקודים  .15.2

 קיזוז  .16

בהתאם להסכם זה, כל סכום שיגיע   רשותמאת ה   לספקזכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע    רשותה .16.1

לשלם בגלל רשלנות  רשות, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת ההספקלה מאת 

 מחדליו או פעולותיו.  הספק

 וחובות העברת זכויות  .17

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה   לספקמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור   .17.1

משנה או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את    לספקכולן או מקצתן בכל דרך שהיא  

 לכך בכתב ומראש. רשותהסכמת ה
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 ויתור והימנעות מפעולה  .18

על זכויותיה    רשותלא ייחשבו כויתור ה  רשותאו מחדל מצד הכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה   .18.1

 על כך בכתב ומראש. רשותאלא אם כן ויתרה ה

 שינוי ההסכם .19

 אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה.  .19.1

 כתובות והודעות  .20

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה. .20.1

יחשב כאילו נמסר לתעודתו    מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעילמסמך או  ,  כל הודעה .20.2

ואם   במועד מסירתה,  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד    72תוך  

 בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה. נשלחה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ____________________ 

 הספק

 ____________________ 

רשותה  
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 3/21מכרז מס'  

  –( 1ד)מסמך 

 שמירה על סודיות

  

 הסכם שמירת סודיות 

 כדלקמן:מתחייבים ______________________אנו הח"מ 

זולת האנשים  1 כלשהו,  גוף  ו/ או  ו/ או תאגיד  לכל אדם  לגלות  ולא  ומלאה  . לשמור סודיות מוחלטת 

נתון   דיאגרמות, טבלאות,  רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים,  כל מידע,  בעבודה,  הנוטלים חלק 

כתב ובין אם בעל  עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין ב

לידיעת   שהגיעו  או  בעקיפין  ו/או  במישרין  המציגים  ע"י  לה  ונמסרו  ה"מתחייבת"  לידיעת  פה שהובאו 

 ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע". 

 . "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:2

ל לא  ו/או  לאחרים  להרשות  לא  ו/או  להעתיק  לא  ממנו, א.  בחלק  או  במידע  לבצע  לאחרים  אפשר 

 שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד. 

 ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה. 

 ניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מ

 ד. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.

 ה. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.

 ו. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.

 נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.ז. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל 

ח. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס 

הנוכחית אשר   בעבודה  הגורמים אתם קשורה  וכד' שקיבלה מעת  הנתונים, המסמכים  או על סמך 

 בודה.הגיעו לידיעת ה"מתחייבת" במהלך וכתוצאה מן הע

 . ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. 3

. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע 4

 הנוגע למידע או לעבודה. 

מטעמה, או ביחד איתה בביצוע . ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק  5

 העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם. 

וכי הפרת ההתחייבות  6 זה נמסרה לה העבודה  היתר על מסמך התחייבות  בין  כי  ידוע ל"מתחייבת"   .

 ים. לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחוייב בפיצוי
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 חתימה וחותמת:______________________ 
 

. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של החברה ומצורף רשימת העובדים מתאמה אשר להם רשות  7

 לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל

 

 

 _____________ לחודש_______________ ולראיה באנו על החתום ביום

 

    ___________________________________________"המתחייבת" :

 

 אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל 

 __________________ חתימה:  _________________________שם:

 __________________ חתימה:  ______________________שם נציג:

 

 רשימת מורשים מתאם החברה המתחייבת. 

 חתימה  תפקיד  תעודת זהות שם העובד 
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 3/21מכרז מס'  

  –( 2ד)מסמך 

 אישור עריכת ביטוח

           לכבוד 
   אשכול רשויות השרון והרשות המקומית _________________)להלן: "הרשות"( 

    
 ג.א.נ., 

 אישור עריכת ביטוח 
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש  מעמדמ העסקה אופי מבוטח ה מבקש האישור מ

 שם
עיריית ו/או   אשכול רשויות השרון

מקומית כפר ברא,   מועצהטייבה, 
עיריית כפר סבא, עיריית כפר  

- מקומית קדימה  מועצהקאסם, 
צורן, עיריית קלנסווה, עיריית  

מקומית ג'לג'וליה,   הרעננה, מועצ
אזורית  דרום השרון,   מועצה

  מועצהעיריית הוד השרון, 
צור יגאל, -מקומית כוכב יאיר

אזורית לב השרון, עיריית  מועצה
 מקומית תל מונד  ומועצהטירה 

 שם
 נא למלא

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

אספקת תוכנה  אחר: ☐
לניהול, שיבוץ והחלפת 

עובדות/ים לסיוע בליווי  
כולל הקמה,  היסעים 

הדרכה, הטמעה  
ותמיכה שוטפת בתוכנה  

למוסדות   ובמשתמשים
חינוך ברשויות החברות  
 באשכול רשויות השרון 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

   אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען:
,  1רחוב התחנה  -כתובת האשכול 

 כפר סבא  
)או כתובת הרשות המזמינה 

 הספציפית(

 מען

 

 כיסויים                               

 סוג הביטוח
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה 
 ביטוח  סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
 ומהדורת 
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ 
 ביטוחסכום 

 השתתפות
 עצמית 

 נוספים כיסויים
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 
 

המשמש לצורך   -ציוד 
 ביצוע עבודות החוזה 

     ביט   
 

 ₪ 

ויתור על תחלוף   309  
 לטובת מבקש האישור

 כיסוי נזקי טבע 313

 פריצה ושוד   314

 רעידת אדמה  316

1,000   ביט    צד ג'
,000 

 אחריות צולבת 302   ₪ 

 הרחב שיפוי  304

  -הרחבת צד ג 307
 קבלנים וקבלני משנה 

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות   315
 המל"ל 

מבוטח נוסף בגין   321
מעשי או מחדלי  

 המבוטח 

מבקש האישור   322
 מוגדר כצד ג בפרק זה 

 ראשוניות  328

מבקש  רכוש  329
 האישור ייחשב כצד ג
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 כיסויים                               

20,00   2016ביט   אחריות מעבידים 
0,000   

 ₪ 
 

 הרחב שיפוי  304  

 ויתור על תחלוף 309
 האישור   לטובת מבקש

מבוטח נוסף היה   319
וייחשב מעבידם של  

 הנ"ל 

 ראשוניות  328
אחריות מוצר/  

 מקצועית )משולבת(
עבור שירותי 

 טכנולוגיה

תאריך    
 רטרו: 

 
_____
_____ 
)נא 

 למלא(

 1,000
,000 

 אובדן מסמכים  - 301   ₪ 

 אחריות צולבת 302
 דיבה/ השמצה  -303
 הרחב שיפוי  304

ויתור על תחלוף   309
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין   321
  -מעשי ומחדלי המבוטח

 מבקש האישור 
מרמה ואי יושר  - 325

 עובדים 
 פגיעה בפרטיות  - 326
 עיכוב/ שיהוי  -327
 ראשוניות  328

  6תקופת גילוי - 332
 חודשים 

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
043  ,046 ,089 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים                           
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת( תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

הודעה   משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 3/21מכרז מס'  

  –( 3ד)מסמך 

 ערבות בנקאית לרשות

 

 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד 

 רשות מקומית _____________

 א.ג.נ, 

 כתב ערבות הנדון: 

 

  3/21 ( בקשר להסכם ממכרז מס' "המבקש" -)להלן  על פי בקשת ח.פ. ______________ 

  __________"₪ )במילים:   _______מסך ההתקשרות    5%אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

 (.ש"ח"

יום מיום דרישתכם הראשונה בכתב   10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

שתגיע אלינו, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה על ידי _______ הרשות המקומית, מבלי להטיל  

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת  

יכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפ

 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת 

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד    ______________ערבות זו תישאר בתוקפה עד  

 הנ״ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

   ______________________ תאריך:

 ________________________ בנק:

 


