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עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
הודעת ראש העיר
עיריית נס -ציונה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של מקרנים
עבור עיריית נס ציונה.
ניתן לעיין ולרכוש את המסמכים הכוללים את תנאי המכרז ,מסמכיו ,וההסכם שעליו יידרש
הזוכה לחתום (להלן " -מסמכי המכרז") ,באמצעות אתר העירייה בכתובת ,www.nzc.org.il
בעמוד הבית של האתר ,תחת "קישורים שימושיים" -כפתור "מכרזים" ,תמורת סך של ₪ 500
(אשר לא יוחזר).
לפרטים ולעיון במסמכי המכרז ללא תשלום ,ניתן גם לפנות למשרדי אגף מחשוב ומערכות מידע
בעירייה ,ברחוב הבנים  9נס-ציונה ,בימים א'–ה' בשעות העבודה ,אצל הגב' ספי כהן (טל:
.)08- 9383824
על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ,בנוסח המצורף כמסמך ה' למסמכי המכרז ,על סך של
 ,₪ 10,000הערבות תהא בתוקף עד ליום  13.11.20העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
הערבות הבנקאית.
את ההצעות ,יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב 2 -עותקים (מקור) ,יש
להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס'  ."22/20את המעטפה יש להכניס
לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה ,קומה ב' ,חדר  ,303ברחוב הבנים  ,9נס-ציונה עד
ליום  13.8.20בשעה .11:45
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  13.8.20בשעה  .12:00כל אדם רשאי להיות נוכח
בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית .לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
שמואל בוקסר
ראש העירייה

3
מסמך א'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
הוראות למשתתפים במכרז

שאלות הבהרה
הגשת הצעות
פתיחת מעטפות

תאריך
2.8.20
13.8.20
13.8.20

שעה
עד השעה 12:00
עד השעה 11:45
12:00

 .1נשוא המכרז
.1.1

עיריית נס-ציונה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה והתקנה של
מקרנים עבור העירייה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.1.2

המכרז הינו לרכישת מקרני חד קרן ניידים (קלים) המיועדים לשימוש באתרי העירייה
על פי המפורט בכל מסמכי המכרז לרבות המפורט במפרט הטכני המצורף כנספח א'
למסמכי המכרז (להלן" :הציוד"" ,השירותים").

.1.3

הציוד ישמש את העירייה בכל אתריה על פי שיקול דעתה.

.1.4

בדעת העירייה לרכוש כ  120 -מקרנים בכל תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז.
העירייה רשאית לדרוש מהזוכה לספק מס' מקרנים גדול יותר או קטן יותר מהכמות
המצוינת לעיל ,במהלך תקופת ההתקשרות עם הזוכה ,או מיד בתחילתה ,והזוכה יהא
חייב לספק את מס' המקרנים הנדרשים על פי המפרט הטכני ,מבלי שהדבר יגרום
לשינוי התמורה על פי הצעתו.
הזוכה במכרז מתחייב לספק כל כמות שתוזמן ע"י העירייה בתקופת ההתקשרות.

.1.5

לעירייה שמורה הזכות לבטל את המכרז ,או להפחית את כמות הציוד המוזמן ואף לא
לרכוש כל ציוד מהזוכה במכרז והכל על פי שיקול דעת העירייה.
כמו כן ,תהא העירייה רשאית לרכוש את הציוד ו/או שווה ערך ו/או דומה לו מכל צד ג'
על פי שיקול דעתה.

.1.6

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה יהיו על פי כל מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות
על נספחיו -מסמך ג' למסמכי המכרז.

 .2תקופת ההתקשרות
.2.1

תקופת ההתקשרות הינה ל 36 -חודשים מיום חתימת העירייה על ההסכם -מסמך ג'
למסמכי המכרז (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.2.2

העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות של שנה אחת או
חלק ממנה ,בכל פעם (להלן – "התקופה המוארכת") ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת על
כך  30יום לפני תום תקופת ההסכם ,ובלבד שכל תקופת ההתקשרות ,לרבות התקופה
המוארכת ,לא תעלה על  5שנים.

.2.3

בתקופה המוארכת יחולו כל תנאי ההסכם -מסמך ג' למסמכי המכרז.

.2.4

העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת ,מבלי לתת
כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול ,על ידי מתן הודעה
בכתב לספק  30יום מראש .במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד
הנקוב בהודעה והספק יהיה זכאי רק לתמורה בגין השירותים שנתן עד למועד הפסקת
ההסכם ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג.

4
 .3כשירות המציע
זכאים להשתתף במכרז זה מי שהצעתו עומדת בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
.3.1

מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק.

.3.2

מציע העוסק באספקה ואחזקה של מקרנים ,בעל נסיון מוכח במתן שירותים מסוג זה
בשנים  ,2017-2019בהיקף מצטבר של  200מקרנים בשנה לפחות לכל הגופים עמם עבד
המציע גם יחד ,ולגוף אחד לפחות בהיקף של  20מקרנים בשנה לפחות.

 .4מסמכי המכרז
.4.1

הודעת ראש העיר

.4.2

מסמך א' – הוראות למשתתפים במכרז

.4.3

מסמך ב' – הצעת המציע

.4.4

מסמך ג' – הסכם

.4.5

מסמך ד' – הצהרת ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום

.4.6

מסמך ה' – נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

.4.7

מסמך ו' – נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע

.4.8

מסמך ז' -הצהרה על העדר קירבה לחבר מועצה ו/או עובד

.4.9

מסמך ח' – נספח דרישות ביטוח

 .4.10נספח א' – מפרט טכני
 .5צירוף מסמכים
כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
.5.1

אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ וכן
כי הוא מנהל ספרים כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) התשל"ו.1976-

.5.2

מציע שהוא חברה או תאגיד משפטי או שותפות יצרף להצעתו אישור על היותו תאגיד
הרשום בישראל כדין ,ואישור רואה חשבון או עורך דין בדבר המורשים לחתום
ולהתחייב בשמו.

.5.3

מסמכים המעידים על הנסיון הנדרש בסעיף  3.2לעיל.

.5.4

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  6להלן.

.5.5

קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

 .6ערבות
.6.1

המציע חייב לצרף להצעתו ,ערבות בנקאית (בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז) בסך של
 10,000ש"ח .הערבות תהא חתומה כדין.

.6.2

תוקף הערבות האמורה יהא עד ליום  13.11.20העירייה רשאית לבקש את הארכת תוקף
הערבות הבנקאית למשך תקופה נוספת של עד  90יום והמציע יהיה חייב לעשות כן ,על
חשבונו.

.6.3

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד צדדית של גזבר העירייה.

.6.4

הצעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לא תידון כלל.

.6.5

הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז ,לאחר שייחתם הסכם לביצוע העבודה
נשוא המכרז עם מי שייקבע ע"י העירייה כזוכה.

5
 .7חובת הזוכה במכרז
.7.1

זכה המציע במכרז (להלן" :הזוכה") יהא עליו לבצע את הפעולות הבאות ,וזאת תוך 14
ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז:
.7.1.1

להמציא לעירייה ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 20,000
ש"ח להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז ,שתוקפה שלושה חודשים לאחר
תום תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכת ההסכם ,בנוסח המפורט במסמך ו'
למסמכי המכרז  -הכל כמפורט בהסכם.

.7.1.2

להמציא לעירייה אישור עריכת ביטוח בהתאם להנחיות הביטוח המופיעות
במסמך ח' למסמכי המכרז (להלן" :נספח דרישות ביטוח") כשהוא חתום ע"י
חברת ביטוח מטעמו.

.7.1.3

להמציא כל מסמך/אישור בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת
ההתקשרות בחוזה.

.7.2

לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיף  7.1לעיל ,כולם או חלקם ,תהא העירייה
רשאית מבלי לתת כל הודעה או התראה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה ולהתקשר
בהסכם עם מציע אחר ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.7.3

התקשרה העירייה עם מציע אחר ,יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין
ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,והעירייה רשאית לצורך זה לחלט את
הערבות המצורפת להצעת המציע כנדרש בסעיף  6לעיל.

.7.4

היה ההפרש ,שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום
הערבות ,תשמש יתרת סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש.

.7.5

אין באמור בסעיפים  7.3ו 7.4 -לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות
העירייה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות ,שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו
למכרז.

 .8מסמכי המכרז  -רכוש העירייה
.8.1

מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים
למטרת הגשת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.

.8.2

מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 .9הבהרת מסמכי המכרז
.9.1

כל המסמכים המפורטים בסעיף  4לעיל ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום
כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

.9.2

על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז.

.9.3

המציע רשאי לפנות בכתב למנהל מערכות מידע בעיריית נס -ציונה בשאלות ו/או
בקשות להבהרה בכל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא ,אם מצא,
במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף ,או פרט ,או עניין
כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לא יאוחר
מיום  2.8.20שעה .12:00

.9.4

את הפניות הנ"ל יש לשלוח למנהל אגף מחשוב ומערכות מידע מר קשת בני ,בדוא"ל
 ,bkeshet@nzc.org.ilכמסמך  ,WORDבפורמט המצוין מטה ,כל זאת בציון שם הפונה
וחברתו ,כתובת ,דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה.
להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה:
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שם המסמך מספר מספר
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עמוד סעיף
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8
חוזה
1

שאלה//הסגה

תשובת
העירייה

שאלת ההבהרה

.9.5

העירייה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

.9.6

ההבהרות/תשובות/עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר העירייה .על המציעים חלה
חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בדבר השינויים וההבהרות באתר
העירייה ולצרף את התשובות/הבהרות שפורסמו להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה.

.9.7

העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל
תוקף.

.9.8

המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי מאן-דהוא,
אלא אם התשובות פורסמו באתר העירוני ,כאמור בסעיף זה ,והן צורפו להצעתו כחלק
בלתי נפרד הימנה

 .10ההצעה
 .10.1את טפסי המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר העירייה בכתובת , www.nzc.org.il
בעמוד הבית של האתר ,תחת "קישורים שימושיים" – כפתור "מכרזים" ,תמורת סך של
( ₪ 500אשר לא יוחזר).
 .10.2על המציע להגיש הצעתו בש"ח ,בשני עותקים זהים ,על גבי טופס "הצעת המציע"
הרצ"ב כמסמך ב' למסמכי המכרז ,למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז,
ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו .שני
עותקי "הצעת המציע" ייחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד.
 .10.3המחירים בהצעה ירשמו כשהם אינם כוללים מע"מ.
 .10.4כל מסמכי המכרז ימולאו בעט בכתב יד קריא וברור .הצעות אשר תוגשנה ממולאות
בעיפרון – לא תידונה.
 .10.5על המשתתף לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות,
בחתימתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.
 .10.6על המציע לרשום בעט במסמך ב' – "הצעת המציע" את המחיר המבוקש עבור מקרן
אחד ,המחיר המבוקש עבור נורת החלפה למקרן ,ואת המחיר עבור התקנת מקרן אחד
כולל קופסת מחברים וכל הכבילה הנלווית ,בהתאם למפורט בסעיף  2במפרט הטכני
נספח א' למסמכי המכרז.
 .10.7על המציע לצרף דף נתונים מפורט ומקורי של היצרן אודות כל פריט ציוד המוצע על ידו.
 .10.8הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים בהתאם לאמור
בהסכם ,והמציע לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין מתן שירותים אלו.
 .10.9כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות במכרז ,תחולנה
על המשתתף ,אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם
שהוא.
 .10.10ההצעה תוגש על ידי מציע אחד .לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.
 .10.11בכפוף לאמור לעיל ,יובהר כי הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן שירותי ההתקנה
במכרז ,ע"י קבלן משנה ,ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי
הצעתו.
 .10.12אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ,הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא
לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.
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 .10.13שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בסכומים הנקובים
בעותק האחד לעומת העותק השני ,יתוקנו הסכומים בהתאם להצעה הזולה יותר.
 .10.14הספק יהיה חייב לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעה ולא יקבל כל פיצוי בעד
מרכיבי עבודות שאת מחיריהם לא גילם או לקח בחשבון במחירי יחידות העבודה
המוצעים על ידו או לא כלל בטעות ,או השמיט באופן אחר מהצעתו .אם המציע יסרב
להסכים לאמור לעיל ,הצעתו תבוטל וערבותו לא תוחזר לו.
 .11הצהרות המציע
 .11.1הגשת ההצעה ע"י המציע כמוה כהצהרה ואשור שכל פרטי ותנאי המכרז וההסכם
המצורף לו על נספחיו ,ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידיעות והכישורים
המקצועיים האחרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 .11.2כל טענה ,בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז וההסכם לא
תתקבל ,לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע.
 .12שינויים ותיקונים
 .12.1אסור למציע למחוק ,לתקן או לשנות את מסמכי המכרז ,ההסכם ונספחיהם ,או כל
תנאי מתנאיהם.
 .12.2העירייה תראה בכל שינוי ,מחיקה או הוספה שיעשו כאמור משום הסתייגות המציע
מתנאי המכרז ותהיה רשאית לפסול את הצעתו.
 .13החלטות העירייה
 .13.1העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד המשתתפים,
לאחר פתיחת מעטפות ההצעה ,להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך
ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו ,בין
היתר ,לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
דרישה כאמור ,היה ותינתן ,תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים ,תוך
הזמן הקצוב שייקבע בה.
הוראות סעיף זה לא יחולו על מסמך ערבות המשתתף.
 .13.2העירייה תהא רשאית לחקור את יכולת המציע לספק את השירותים מכל היבט שהוא
והמציע יהיה חייב לספק לעירייה את כל הפרטים הנדרשים להנחת דעתה.
 .13.3בקביעת הזוכה תהא העירייה רשאית להתחשב בכישורי המציע ,נסיונו ,גובה הצעתו וכל
מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג עפ"י תנאי המכרז והוראותיו.
 .13.4אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .13.5העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה .סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו
על ידי המשתתפים בהליך.
 .13.6העירייה רשאית להקטין היקף השירותים שבמכרז ומס' המקרנים הנדרשים ,להגדילם,
לבטל המכרז ,לפצל העבודות נשוא המכרז בין מס' מציעים ,הכל לפי שיקול דעתה
המוחלט.
 .13.7העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע לקבלת מידע
והמלצות אודותיו.
 .13.8העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים ,לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות,
והמקצועיות כתנאי להתקשרות עמו ,והמציע יהיה חייב לספק לעירייה את הפרטים,
וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו.
 .13.9העירייה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים
הנצרכים על ידה .החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא ,לא תהא למציע כל תביעה
ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו.
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 .13.10שקלול המחיר המוצע ,ייעשה באופן שהמחיר המוצע למקרן על פי המפורט במפרט
הטכני ,יהווה  50%מההצעה ,המחיר המוצע לנורת החלפה למקרן ,יהווה 10%
מההצעה ,המחיר עבור התקנת מקרן אחד כולל קופסת מחברים וכל הכבילה הנלווית,
בהתאם למפורט בסעיף  2במפרט הטכני נספח א' למסמכי המכרז יהווה  40%מההצעה.
 .13.11העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע ,במסגרת בדיקת ההצעות ,למסור לבדיקה
דוגמא של הציוד מהדגם המוצע על ידו .על המציע לדאוג שדוגמא מהציוד יהיה ברשותו
עם הגשת הצעתו ,כך שניתן יהיה להעבירו לעירייה תוך יומיים ממועד קבלת הדרישה
לבדיקה כאמור .לאחר הבדיקה יאסוף הספק בחזרה את הציוד תוך יומיים מהודעת
העירייה על האפשרות לאוספו .המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין מסירת הציוד
לבדיקה .העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לציוד ו/או כתוצאה מהשימוש בו
ו/או בדיקתו ,למעט במקרה של נזק ישיר שנגרם כתוצאה מרשלנות חמורה מצד
העירייה.
 .13.12בקביעת הזוכה תהיה העירייה רשאית לקחת בחשבון גם תוצאותיה של בדיקה כאמור
ו/או איחור במסירה ו/או העדר מסירת ציוד לבדיקה כנדרש.
 .13.13מציע שעמד בתנאי המכרז ושהמחיר המשוקלל המוצע על ידו הינו הזול ביותר ,יקבע
כזוכה במכרז.
 .14תוקף ההצעה
 .14.1כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך 90
יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.
 .14.2העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך  90יום נוספים ,והמציע חייב לעשות כן.
 .15ביטוח
 .15.1על המציע הזוכה יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת ההתקשרות ,פוליסת ביטוח
כמפורט בנספח דרישות הביטוח – מסמך ח' למסמכי המכרז .הביטוחים ייערכו על-ידי
המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ואישור ביטוח בגין
עריכתם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת חוזה המכרז.
 .15.2למסמכי המכרז צורף נספח דרישות ביטוח (מסמך ח') שהינן דרישות מינימום .ככל
שהדבר יידרש  -המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס לכל
עבודה מוזמנת  -בהתאם לדרישות העירייה וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות .אין מתן
אישור העירייה לתקינת ביטוחי המציע מטיל כל אחריות על העירייה בגין תוכן
הביטוחים ו/או גבולות האחריות בהן ,ולא תבוא כל טענה ו/או תביעה לעירייה בגין
ביטוחים אלו.
 .15.3כתנאי לחתימת הסכם עם הזוכה ,הזוכה במכרז ,יידרש להציג אישור עריכת ביטוח
מתאים ,על בסיס נספח דרישות הביטוח המצורף למכרז – מסמך ח' למסמכי המכרז.
 .15.4מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנספח
דרישות הביטוח (מסמך ח') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה.
מובהר ,כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח הנ"ל
ובמקרה כזה הזוכה מחויב לדרישות הביטוח שצורפו למסמכי המכרז ואי עמידה
בדרישות כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה והעירייה
תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ,לא לחתום עמו על הסכם ולחלט את הערבות
שצורפה להצעתו.
 .15.5בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של המציע באם יערך ובאם רלוונטי להתקשרות
הזוכה כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העיריה ומי מהבאים
מטעמה ,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון .כמו כן ,לעניין
ביטוחי חבויות הקשורים להתקשרות על פי מכרז זה ,יורחב שם המבוטח לכלול את
העיריה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המציע ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

9
 .15.6ביטוחי המציע על פי תנאי מכרז זה יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח
הנערך על ידי העיריה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי
העיריה .כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי המציע לא
יצומצמו ,ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח ,ולא אלא אם תימסר הודעה כתובה על
כך בדואר רשום לידי העיריה  30,יום מראש.
 .15.7המציע מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את
דמי הביטוח.
 .15.8מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המציע ,בהמצאת אישור הביטוח ו/או
בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המציע כדי להטיל אחריות כלשהי על העיריה ו/או
להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את המציע מאחריותו על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .15.9אם לא יבצע המציע את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה ,תהא העיריה
רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך את הביטוחים תחת המציע ולשלם את דמי הביטוח,
לרבות הפרמיות השוטפות ,ריבית ו/או הפרשי הצמדה ,והעיריה תהא רשאית לנכות
סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה למציע בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם
מהמציע בכל דרך אחרת .אין באמור לעיל כדי להטיל על העיריה חבות כל שהיא
לעריכת הביטוחים עבור המציע ,והמציע מוותר בזה על כל טענה נגד העיריה בדבר
עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור ,טיבם והיקפם
 .15.10מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העיריה הינם
תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת
הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.
 .16הגשת הצעות ומועדים
 .16.1את "הצעת המציע" – מסמך ב' למסמכי המכרז ב 2-עותקים ,יחד עם כל מסמכי המכרז
החתומים ע"י המציע ב 2-עותקים ,בצירוף כל האישורים הנדרשים ,יש להכניס ,מעטפה
סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס'  "22/20את המעטפה יש להכניס לתיבת
המכרזים במשרדי העירייה ,קומה ב' ,חדר  303ברחוב הבנים  9נס -ציונה עד ליום
 13.8.20בשעה .11:45
 .16.2לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל.
 .16.3את ההצעות יש למסור במסירה אישית .לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
 .16.4ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  13.8.20בשעה  12:00כל אדם רשאי
להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
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מסמך ב'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
הצעת המציע
לכבוד
עיריית נס -ציונה
א.נ,.
 .1אני הח"מ________________ ת.ז/ח.פ _______________ .מצהיר ,מסכים ,ומתחייב
בזה כדלקמן:
 .1אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ,הבנתי את כל הפרטים ,לרבות
ההסכם ,ואני מתחייב למלא אחר הוראות המכרז ואחר הוראות ההסכם ,אם הצעתי
תתקבל.
 .2הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי החוזה וכל הגורמים האחרים
המשפיעים על העבודה ,ידועים ומוכרים לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 .3הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים ,בחוזה ובכל מסמכי
המכרז.
 .4אני מצהיר בזאת כי:
.4.1

ברשותי המומחיות ,המיומנות ,כח האדם והציוד הנדרשים לביצוע השירותים נשוא
המכרז.

.4.2

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

.4.3

המחיר הכלול בהצעתי ,כפי שנרשם על ידי בהצעתי ,כולל את כל ההוצאות בין
מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים נשוא המכרז.

.4.4

ידוע לי כי ההצעה תוגש על ידי מציע אחד .לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.

.4.5

ידוע לי כי בכפוף לאמור לעיל ,הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן שירותי ההתקנה
במכרז ,ע"י קבלן משנה ,ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל
רכיבי הצעתו.

.4.6

ידוע לי כי אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות ,הוספת ההסתייגויות ו/או
הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת הצעתי.

.4.7

ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים .במקרה של אי התאמה בסכומים
הנקובים בעותק האחד לעומת העותק השני ,יתוקנו הסכומים בהתאם להצעה הזולה
יותר.
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.4.8

ידוע לי כי הספק יהיה חייב לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעה ולא יקבל כל
פיצוי בעד מרכיבי עבודות שאת מחיריהם לא גילם או לקח בחשבון במחירי יחידות
העבודה המוצעים על ידו או לא כלל בטעות ,או השמיט באופן אחר מהצעתו .אם
המציע יסרב להסכים לאמור לעיל ,הצעתו תבוטל וערבותו לא תוחזר לו.

 .5אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה ,על פי הוראות ההסכם ובהתאם לכל
דין.
 .6אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך 14
ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז-:
.6.1

להמציא לעירייה אישור עריכת ביטוח בהתאם לנספח דרישות ביטוח  -מסמך ח'
למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח מטעמי.

.6.2

להמציא לעירייה ערבות בנקאית לביצוע חתומה ומבוילת כדין ,להבטחת קיום
תנאי ההסכם בנוסח מסמך ו' למסמכי המכרז.

.6.3

להמציא כל מסמך/אישור בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת ההתקשרות
בחוזה.

 .7אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  6לעיל ,כולן או
מקצתן ,אאבד את זכותי לקבל את העבודות נשוא מכרז זה והעירייה תהא רשאית לחלט
את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ,ולהתקשר עם משתתף אחר למתן השירותים
נשוא הצעתי ,הכל כמפורט במכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב
הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .8להלן פרטי הצעתי בש"ח:
פריט
(כמוגדר במפרט הטכני)
מקרן

מחיר (בש"ח)
לפני מע"מ

משקל לצורך
קביעת ההצעה
50%

נורת החלפה למקרן

10%

התקנת מקרן אחד כולל
קופסת מחברים וכל
הכבילה הנלווית ,בהתאם
למפורט בסעיף  2במפרט
הטכני נספח א' למסמכי
המכרז .
סה"כ:

40%

סה"כ בש"ח
לפני מע"מ

 .9כל המחירים המצוינים בהצעתי כוללים אחזקה של המקרנים ,לרבות החלפת חלפים,
חלקים.
 .10ידוע לי כי שקלול המחיר המוצע ,ייעשה באופן שהמחיר המוצע למקרן על פי המפורט
במפרט הטכני ,יהווה  50%מההצעה ,המחיר המוצע לנורת החלפה למקרן ,יהווה 10%
מההצעה ,המחיר עבור התקנת מקרן אחד כולל קופסת מחברים וכל הכבילה הנלווית,
בהתאם למפורט בסעיף  2במפרט הטכני נספח א' למסמכי המכרז יהווה  40%מההצעה.
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 .11ידוע לי כי העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
העירייה רשאית להקטין היקף השירותים שבמכרז ומס' המקרנים הנדרשים ,להגדילם,
לבטל המכרז לרבות ביטול המכרז ביחס לסוג מסוים של ציוד בלבד ,לפצל העבודות נשוא
המכרז בין מס' מציעים ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
שם המציע.................................................... :
תיאורו (אדם ,חברה ,שותפות או אחר) נא לפרט.........................................................:
ת.ז /.ח.פ.........................................................
כתובת......................................................... :
טלפון........................................................... :
דוא"ל.......................................................... :
תאריך..................... :

חתימה................................. :

אישור חתימה

אני הח"מ  ,..................................עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה
ה"ה  .............................ת.ז ....................... .ה"ה  ...........................ת.ז........................ .
מוסמכים לחתום בשם  , ................................ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.
תאריך................ :

חתימה.................................................... :
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מסמך ג'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
חוזה
בין:

עיריית נס ציונה
מרחוב הבנים  ,9נס ציונה
(להלן" :העירייה")

לבין:

___________________
___________________
___________________
(להלן" :הספק")

מצד אחד

מצד שני
הואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  22/20לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית
נס ציונה (להלן" :המכרז");

והואיל:

והספק הגיש הצעתו למכרז וזכה בו;

והואיל

והספק מצהיר ,כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;

והואיל

והספק מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על הסכם
זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

והואיל

והספק מוכן לקבל על עצמו מתן השירותים בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה;
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא ,נספחים ופרשנות
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד.

.1.3

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים
כהוראות הסכם זה:
.1.3.1

מסמך א' – הוראות למשתתפים במכרז

.1.3.2

מסמך ב' – הצעת המציע

.1.3.3

מסמך ד' – הצהרת ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום

.1.3.4

מסמך ו' – נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע
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.1.3.5

מסמך ז' -הצהרה על העדר קירבה לחבר מועצה ו/או עובד

.1.3.6

מסמך ח' – נספח דרישות ביטוח

.1.3.7

נספח א' – מפרט טכני

 .2בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"המנהל"" -נציג העירייה":

מנהל אגף מחשוב ו/או מי מטעמו או כל אדם אחר עליו
הודיעה העירייה לספק כנציגה.

"העובדים":

עובדי הספק שיועסקו במסגרת מתן השירותים.

"המפרט הטכני":

מפרט המקרנים ,אשר על הספק לספק כמפורט בנספח א'
להסכם זה.

"הציוד""/השירותים":

המקרנים שעל הספק יהא לספק מעת לעת על פי המפורט
במפרט הטכני ,ושירותי התיקון והאחזקה בהתאם להוראות
הסכם זה.

"העירייה":

עיריית נס ציונה.

"הספק":

המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו ,עובדיו
ושלוחיו המוסמכים.

 .3השירותים
השירותים אותם יעניק הספק לעירייה כוללים אספקה והובלת המקרנים לעירייה ,התקנתם
במקום שיורה לו המנהל ,שירותי אחזקה למקרנים ,לרבות אספקת חלקי חילוף ,מתן טיפולי
טכנאים ותיקון תקלות.
 .4אספקת והתקנת הציוד
.4.1

בשלב ראשון נדרש הספק לספק כ 60 -מקרנים על פי המפרט הטכני מסמך א' למסמכי
המכרז.

.4.2

העירייה רשאית לדרוש מהספק לספק מס' מקרנים גדול יותר או קטן יותר מהכמות
המצוינת בסעיף  4.1לעיל ,במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק ,או מיד בתחילתה,
והספק יהא חייב לספק את מס' המקרנים הנדרשים ,מבלי שהדבר יגרום לשינוי
התמורה על פי הצעתו של הספק.

.4.3

הספק יספק את הציוד שהעירייה תזמין ,בהתאם למפורט בהזמנות שתוציא העירייה
כדין מעת לעת ,ובהתאם לתנאים ולמועדי האספקה המפורטים בהן.

.4.4

האספקה וההתקנה יבוצעו באתרי העירייה ,תוך  28ימי עבודה מיום הוצאת ההזמנה
לספק ,חתומה ע"י מורשי החתימה בעירייה ,ובתיאום מראש בטלפון.
הספק אחראי לשלמות הציוד עד למסירתו והשלמת התקנתו בפועל באתרי העירייה.

.4.5

הציוד יסופק כשהוא תקין ,חדש לגמרי ,ללא שימוש קודם ומצויד בכל האביזרים
בהתאם לתנאי המכרז .הספק יחליף ללא כל תמורה ,כל ציוד שנמצא בו ליקוי ,פגם ו/או
חוסר התאמה ,גם אם זה נבדק על ידי נציג העירייה.

.4.6

הספק יצרף לכל מקרן חוברת הכוללת הוראות שימוש ,הפעלה ותחזוקה מפורטות
וברורות בעברית וכן הוראות ההפעלה המקוריות של היצרן ,באנגלית.

.4.7

אי ביצוע האמור בסעיף  4.4לעיל ,יגרור פיצוי קבוע ומוסכם של  ₪ 100ליום ,בגין כל
יום פיגור באספקת המקרנים עבור כל מקרן שלא סופק ,וזאת בנוסף לכל סעד אחר
העומד לעירייה על פי הסכם זה ועפ"י כל דין.
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.4.8

על הספק להתחייב לאספקת חלקי חילוף של המקרנים שיסופקו לנציג העירייה ,וזאת
במשך  7שנים מיום הזמנת הציוד בפועל על ידי העירייה .הובלת הציוד לאתרים השונים
תבוצע ע"י הספק.

.4.9

כל ציוד שיוזמן בתקופת ההסכם ,יסופק על ידי הספק בתנאי ההסכם ,גם אם מועד
האספקה בפועל יהיה לאחר שתוקף ההסכם פג.

 .4.10הספק יהיה אחראי על התקנת הציוד באתרים כפי שתזמין העירייה .הספק יהיה
אחראי כי ההתקנה תבוצע עפ"י הוראות יצרן הציוד וע"י מתקינים מוסמכים.
 .4.11הספק יתקין את הציודים ואת כל החיווט הנלווה תוך הקפדה על בטיחות ,ניקיון
וגרימת נזק מינימלי לתשתיות הקיימות.
 .4.12הספק יהיה אחראי לתיקון של כל נזק שיגרם בעת או כתוצאה של התקנת הציודים.
 .4.13הספק יהיה אחראי להשאיר את האזור ההתקנה נקי ולפינוי של אשפה או לכלוך שנוצרו
עקב ההתקנה.
 .4.14הספק יהיה אחראי לעבודת התקנת הציוד שביצע במשך שנה שלמה ,החל מתאריך
מסירת העבודה ואישורה ע"י המנהל.
 .5התאמת הציוד לדרישות האיכות
.5.1

פרטי הציוד שיסופקו יעמדו בכל הדרישות החשמליות ,הבטיחותיות והאחרות
הנדרשות על פי כל דין ,לרבות כמפורט בנספח הטכני נספח א' ,לרבות אישור מכון
התקנים הישראלי.

.5.2

בעת קבלת הציוד ,יבדקו נציגי העירייה את התאמת הציוד שסופק ,איכותו ועמידתו
במפרט הטכני כפי שבוצע על ידו.
ציוד שלא יענה לדרישות ,לא יתקבל והעירייה לא יהיה אחראי לכל תשלום עבורו .על
הספק יהיה לספק מיידית ציוד אחר ,חדש ותקין.
אין בסעיף זה לגרוע מאחריות הספק לאיכות ובטיחות הציוד שעליו לספק.
במידה ובמשך תקופה של עד  30יום לאחר האספקה ,תימצא אי התאמה כלשהי
להזמנה ,הרי שהספק מתחייב להחליף את הציוד שסופק בציוד חדש ותקינים (ויהיה
רשאי לקבל לידיו את הציוד הפגום/שאינו מתאים)  ,על אף אישור העירייה שניתן
כאמור ,ולהשלים את החוסר מיד עם קבלת דרישה בכתב מהעירייה.

.5.3

פרטי הציוד המוצעים יהיו מהדגמים המיוצרים בייצור שוטף אצל היצרן בעת הגשת
ההצעות ולא ידוע על הפסקת ייצורם ו/או לא ידוע על כוונה להפסקת ייצורם.
במקרה שממועד מתן ההצעות ועד למועד ההזמנה יופסק ייצורו של הציוד ,יודיע על כך
הספק מידית לעירייה ובכתב.

 .6הדרכה לשימוש בציוד
הספק יבצע הדרכה לטכנאי העירייה בכל הקשור לציוד ,התקנתו והשימוש בו .ההדרכה תכלול
אופן התקנת הציוד ,השימוש בציוד הנרכש ,תפעולו ,אחזקתו והדרכה בתחום כללי בטיחות
כלליים וחשמליים בקשר לשימוש בו.
 .7שירות ,אחריות ותיקון תקלות
.7.1

על הספק להיות מפעיל בעצמו או באמצעות ספק חיצוני ,מעבדת תיקונים הכוללת את
כל הציוד הנדרש לביצוע תיקונים של המקרן המוצע על ידו .על הספק להציג את כל
ההסמכות והאישורים אשר ניתנו ע"י היצרן למעבדה פנימית במסגרת הגוף המציע או
למעבדה של הספק החיצוני .במידה והספק מפעיל מעבדת תיקונים באמצעות ספק
חיצוני ,עליו להציג הסכם התקשרות חתום ותקף ,לקבלת שירותי המעבדה ,בתוקף ל-
 12חדשים לפחות מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,עם אותו ספק.

.7.2

הספק יהיה בעל האמצעים והיכולת המתאימים למתן פתרון מלא לבעיות שמתעוררות
בקשר לציוד במרכזים ,בהתאם למפורט בהמשך ותוך המועדים שיפורטו בהמשך .
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לשם מתן מענה לפניות בקשר לציוד ,יהיה הספק ניתן להשגה ע"י כל גורם מהעירייה,
בכל ימי העסקים ושעות העבודה המקובלות (ימים א-ה בשעות  )08:00-17:00באמצעות
הטלפון ,דוא"ל ופקס (על פי בחירת הפונה) על פי הפרטים שבמבוא להסכם זה ו/או
יימסרו בכתב על ידי הספק.
במועדים ובשעות שמעבר לשעות שצוינו לעיל ואשר בהם אין איוש מלא במשרדי הספק,
יפעיל הספק מזכירה אלקטרונית לקבלת הודעות ויוודא קבלת הודעות באמצעות
הטלפון ,הפקס והדוא"ל לפחות אחת לארבע שעות (למעט בימי שבת וחגי ישראל).
.7.3

על הספק להתחייב למתן שירות ,אחריות מלאה לתקינות הציוד ופתרון תקלות
הקשורות בו ,למשך תקופת אחריות שלא תפחת משלוש ( )3שנים ממועד האספקה וללא
כל תשלום נוסף.

.7.4

הספק יתן מענה לפניות/הודעות שימסרו לו באמצעות הטלפון ,בדוא"ל או בהודעה
בכתב בפקסימיליה (להלן" :פניה").
הסיוע יבוצע באמצעות תמיכה טלפונית ,ובמקרים שבהם לא ניתן לפתור את הקשיים,
השאלות והתקלות באמצעות הטלפון יינתן הסיוע על ידי הספק תוך הגעתו אל האתר
הרלוונטי תוך שני ימי עסקים לכל היותר ממועד הפניה הראשונה.
בכל מקרה של שאלה ,קושי (טכני או אחר) ,תקלה וכדו' הקשור בציוד שסופק ,ואשר
לא נפתרה באמצעות סיוע טלפוני כאמור ,יהיה על הספק להגיע אל אתרי העירייה לשם
מתן מענה ,סיוע ,טיפול ,תיקון ככל שיידרש .במקרה והתיקון דורש איסוף הציוד,
יאסוף הספק את הציוד מהמרכז הרלוונטי ,לצורך הטיפול וישיבו אל האתר הרלוונטי
או אל אתר אחר עליו תורה העירייה בכתב.
הספק יבצע את כל פעולות השירות ,האחזקה והתיקונים אך ורק במעבדה מורשית
מטעם יצרן הציוד ,שהינה בבעלותו או במעבדה מורשית כאמור שעמה נמצא בקשר
חוזי במהלך תקופת האחריות.

.7.5

השירות המינימאלי שהספק מתחייב לתת לאתרי העירייה במסגרת שלוש שנות
האחריות ממועד אספקתו של כל מטול ומבלי לגרוע מהאמור ,יכלול בין היתר את
המפורט להלן:
.7.5.1

מתן מענה טלפוני לכל פניה ובמידה הצורך הגעה אל אתר העירייה לשם מתן
מענה לפניה .

 .7.5.2במידה ולא ניתן לפתור את הבעיה במקום ,יהיה על המציע לאסוף את הציוד
ולהשיבו (תוך בדיקת פעילות תקינה) בתום התיקון.
בכל מקרה של איסוף הציוד לתקופה העולה על ( 24עשרים וארבע) שעות ,יעמיד הספק
לרשות האתר במועד איסוף הציוד (ואשר יהיה לכל המאוחר תוך שני ימי עסקים מעת
הפניה הראשונה) ציוד חלופי תקין ופעיל ,תואם לציוד נשוא הפניה וזאת עד לגמר תיקון
התקלה .הספק יתקין את הציוד החלופי במקום הציוד שנאסף.
.7.6

זמני המענה הכולל פיתרון לבעיה נשוא הפניה יהיה תוך המועדים כמפורט להלן :
.7.6.1

זמן מענה לפניה טלפונית לא יעלה על  24שעות מעת ביצוע הפניה הראשונה.

.7.6.2

במקרה והספק נדרש להגיע אל האתר הרלוונטי לשם השלמת מתן המענה,
זמן מתן המענה (כולל התיקון) לא יעלה על  2ימי עסקים מעת הפניה
הראשונה.

.7.6.3

במקרה ולשם מתן המענה (כולל התיקון) יש צורך באיסוף הציוד ,זמן מתן
המענה והתיקון (לרבות השבת הציוד אל האתר הרלוונטי והתקנתו בו) ,לא
יעלה על  4ימי עסקים מרגע קבלת הפניה הראשונה.

.7.6.4

למרות האמור ,מוסכם כי במקרה של התקנת ציוד/מטול חלופי תוך המועדים
האמורים ולשביעות רצון העירייה ,יהא רשאי הספק להשלים את התיקון
והשבת הציוד תוך ( 9תשעה) ימי עסקים ממועד הפניה הראשונה.
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.7.7

הספק אחראי להחלפת נורת מקרן (בכל אחד מהמקרנים שיסופקו על ידו) בכל מקרה
שבו נורת המקרן נשרפה ו/או יצאה מכלל שימוש סביר ובטרם חלפו ( 1,500אלף וחמש
מאות) שעות הפעלה לגבי אותה נורת מקרן ספציפית .וללא גביית כל תשלום בגין
החלפת הנורה (לרבות בגין הנורה עצמה) (מד השעות יהווה ראיה חלוטה לעניין שעות
פעילות הנורה) .
הספק ידביק על כל ציוד שיסופק על ידו ,מדבקה איכותית הכוללת את פרטי הספק,
לרבות שם ,כתובת ,מספרי טלפון/פקס.

.7.8

מובהר כי כל ביקור של הספק באתרי העירייה (לרבות לשם תיקון ,איסוף או התקנת
ציוד) ייעשה לאחר תיאום טלפוני עם נציג העירייה.

.7.9

במידה ויקרו יותר מ 4 -תקלות מכל סוג שהוא באותו מקרן ,במשך חודש אחד ,יהיה
הספק מחויב לספק מקרן חדש מאותו דגם ,במקום המקרן בו קרו התקלות כאמור.

 .7.10דחיות במועדי טיפול בתקלות יאושרו ע"י המנהל בלבד.
 .8הספק מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים ,לתדרך,
ליידע ולהנחות את עובדיו ,כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על
הוראות כל דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.
 .9העובדים
.9.1

העובדים יופיעו ויבצעו את השירותים מאובזרים בכל ציוד הנדרש לשם מתן שירותים
בצורה יעילה ,בטוחה ובטיחותית.

.9.2

הספק מתחייב כי כל העובדים שישלחו על ידו לביצוע השירותים על פי הסכם זה נבחנו
על ידו ונמצאו מתאימים וערוכים לכל דרישות תפקידם.

.9.3

הספק מתחייב להעסיק מספר עובדים מיומן ומקצועי שדי בו כדי למלא התחייבויותיו
על פי ההסכם.

.9.4

הספק חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או
מועסקים ,לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד לרבות
תשלום דמי חופשה וכיו"ב.

.9.5

הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם
זה ,לרבות תשלומי מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,קרנות וביטוחים.

.9.6

כדי למנוע כל ספק ,מצהירים הצדדים כי בין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין
העירייה לא נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ,ואין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים
לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.

.9.7

אם העירייה תחויב בתשלום כלשהו לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,המשתלם
כרגיל לעובד ממעבידו ,ישפה הספק את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור ,לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
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 .10התמורה
 .10.1תמורת קיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ,יהא הספק זכאי לתשלום כדלקמן:
פריט
מקרן

מחיר (בש"ח)

נורת החלפה למקרן
התקנת מקרן אחד כולל קופסת מחברים
וכל הכבילה הנלווית ,בהתאם למפורט
בסעיף  2במפרט הטכני נספח א' למסמכי
המכרז
לסכומים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כדין.
(להלן" :התמורה")
 .10.2כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .10.3התמורה כמפורט לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין
קיום כל התחייבות מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה.
 .11תקופת ההתקשרות
 .11.1הסכם זה בתוקף למשך  36חודשים מיום חתימת העירייה על ההסכם -מסמך ג'
למסמכי המכרז (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .11.2העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות של שנה אחת או
חלק ממנה ,בכל פעם (להלן – "התקופה המוארכת") ,וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת על
כך  30יום לפני תום תקופת ההסכם ,ובלבד שתקופת ההתקשרות לרבות התקופה
המוארכת לא תעלה על  5שנים.
בתקופה המוארכת יחולו כל תנאי ההסכם -מסמך ג' למסמכי המכרז.
 .11.3העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת ,מבלי לתת
כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול ,וזאת על ידי מתן
הודעה בכתב לספק  30יום מראש .במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד
למועד הנקוב בהודעה והספק יהיה זכאי רק לתמורה בגין השירותים שנתן עד למועד
הפסקת ההסכם ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג.
 .12איסור הסבת ההסכם
 .12.1הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה ,כולו או
חלקו ,או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה
ובין שלא בתמורה.
 .12.2העברת  25%מהשליטה בחברה ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה
נעשתה בחלקים ,תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  12.1לעיל.
 .12.3הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,או למסור לאחר
כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים ,אלא באישור העירייה מראש ובכתב.

 .13ערבות
 .13.1להבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,יתן הקבלן לעירייה ,תוך 14
יום משקיבל את הודעת העירייה על זכייתו המכרז ,ערבות בנקאית (מסמך ו' למסמכי
המכרז) בסך של  20,000ש"ח .
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 .13.2ערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום .13.8.20
 .13.3הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של גזבר העירייה.
 .13.4תוקפה של הערבות יהא למשך כל תקופת ההסכם ,ולמשך תקופת האחריות על הציוד
כמפורט בסעיף  7.3לעיל ,גם לאחר סיומה של תקופת ההסכם.
 .13.5העירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו הקבלן לא קיים הוראה
מהוראות ההסכם עפ"י שיקול דעתה.
 .14אחריות וביטוח
 .14.1הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ,מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה ,חבלה ,ליקוי
ו/או נזק ,שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל
אדם אחר כלשהו לרבות עובדי ושלוחי הספק ,לגוף ו/או לרכוש ,בשל כל מעשה ו/או
מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר ,ובכל הנובע,
במישרין או בעקיפין ,ממתן השירותים ו/או ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 .14.2הספק יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה ,בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין
האמור לעיל .הספק משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ,עובדיה ,שלוחיה וכל מי שבא
מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה ,חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים לעיל ,בכל
עילה שהיא.
 .14.3הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה
בגין אובדן ,פגיעה או נזק להם אחראי הספק על פי האמור בסעיפים  14.1ו 14.2-לעיל,
וכן בגין הוצאות סבירות אשר העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור ,ובלבד
שהעירייה מתחייבת להודיע לספק בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין
האמור בסעיף  14.1ו 14.2 -לעיל ולאפשר לספק להתגונן מפניה.
 .14.4מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה ,יחזיק הספק בתוקף כל
תקופת ההסכם בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין ,את הביטוחים כמפורט בנספח
דרישות ביטוח -מסמך ח' למסמכי המכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
לענין ביטוח חבות מוצר יחזיק הספק ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין
ו/או  7שנים מתום ההסכם -המועד המאוחר מביניהם.
 .14.5הפרת התחייבותה של הספק לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים
המפורטים בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .14.6במקרה של הפרת התחייבויותיו של הספק כאמור בס"ק  14.5לעיל ,תהא רשאית
העירייה ,אך לא חייבת ,לבצע את הביטוחים ,כולם או חלקם בעצמה לשלם את דמי
הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע לחברה ו/או לגבותם
בכל דרך חוקית אחרת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה מכוח הדין ו/או
מכוח הוראות הסכם זה.
 .15קיזוז
 .15.1מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע לעירייה מאת הספק בהתאם להסכם זה ו/או כל
מקור שהוא ,ניתן יהיה לקזז מהתמורה ,או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלמו לספק,
וכל ערבות שניתנה על ידי הספק בקשר להסכם זה ,תשמש בין השאר גם לכיסוי
סכומים כאמור.
 .15.2מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו לעירייה ו/או שכל סכום שעל
העירייה יהיה לשאת בהם מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הספק
ו/או עובדיה ו/או מועסקיה תהיה העירייה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לספק וכן
תהיה העירייה רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם לספק כל סכום שיהיה עשוי
להגיע לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם מהספק.
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 .16פיצוי מוסכם
 .16.1מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,ו/או מכל זכות אחרת העומדת לעירייה ו/או למי
מטעמה ,מוסכם כי בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילות כנדרש ו/או באיכות
הנדרשת ו/או במועדים האמורים וכן במקרה בהם יפר הספק איזה מההוראות ו/או
ההתחייבויות המפורטות במסמכי המכרז ו/או הסכם ,תהא העירייה רשאית לדרוש
מהספק לשלם למשרד פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכומים המפורטים להלן בהתאם
לאופי ההתחייבות/ההפרה ועל הספק יהא לשלמם:
 .16.2האירועים לגביהם תהא רשאית העירייה לדרוש פיצוי מוסכם כאמור:

.1

אירוע
אספקת מקרן שלא בהתאם לכל פרטי
המפרט (בנוסף להתחייבות הספק
להחליף את המקרן למקרן העומד בכל
פרטי המפרט)

.2

העדר מענה לתקלה תוך המועדים
המפורטים בסעיף .7.6

.3

התקנת חלקי חילוף שלא על פי המפרט
(בנוסף להתחייבות הספק להחלפת
החלק הרלוונטי)
התקנת נורה בתקופות האחריות שלא
עפ"י המפרט (בנוסף להתחייבות הספק
להחליף את הנורה הרלוונטית לנורה
העומדת בתנאי המפרט)

.4

פיצוי מוסכם בש"ח
( 500חמש מאות)  ₪בגין כל מקרן
(בגין כל תקופה של עד  3ימים
מהמועד המיועד לאספקת הציוד
ועד להחלפתו לציוד העומד בכל
פרטי המפרט הטכני )
( 300שלוש מאות)  ₪לכל עיכוב
של יום או חלק ממנו ועד ₪ 2,000
ליום של עיכוב.
( 500חמש מאות)  ₪למקרה
( 300שלוש מאות)  ₪למקרה

 .16.3סכומי הפיצויים המוסכמים ,נקבעו לאחר שיקול דעת והערכה בדבר הנזקים העלולים
להיגרם לעירייה /או למי מטעמה ,בהתאם לאופי ההפרה הרלוונטית.
 .16.4העדר דרישת סכום הפיצוי אינה מהווה ויתור מצד העירייה ו/או מי מטעמה והעירייה
תהיה רשאית לדרוש ו/או לקזז סכומי הפיצוי בכל שלב ו/או מועד שתמצא לנכון.
 .16.5העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל,
מכל תשלום שיגיע לספק ו/או למי מטעמו ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 .16.6תשלום הפיצויים המוסכמים ו/או ניכויים/קיזוזם מסכומים המגיעים לספק ,לא
ישחררו את הספק מהמשך מילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז וההסכם.
 .16.7הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם ו/או חלק ממנו משכר עובדיו.
 .16.8אין באמור כדי לפגוע בכל תרופה ו/או זכות אחרת לה זכאית העירייה ו/או מי מטעמה
לפי מסמכי המכרז ,ההסכם ו/או על פי כל דין ,לרבות הזכות לדרישת פיצוי על פי אומדן
נזקים ,קבלת צווי עשה/מניעה וכל זכות אחרת ו/או נוספת.
 .17הפרות וסעדים
 .17.1הפר הספק כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה,
יפצה הספק את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין
וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם
והתקשרות עם ספק אחר לביצוע העבודות נשוא הסכם זה או חלק מהן.
 .17.2מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  ,13-16 ,3-9הינם
תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של
החוזה.
 .17.3הפר הספק תנאי יסודי בהסכם זה ,ישלם לעירייה בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד עפ"י דין
ו/או ההסכם ,פיצויים מוסכמים הקבועים ומוערכים מראש בסך השווה ל 20,000 -ש"ח
(עשרים אלף ש"ח).
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 .17.4מבלי לפגוע ביתר זכויותיה של העירייה לפי הסכם זה ולפי כל דין ,תהיה העירייה
רשאית לבטל הסכם זה באופן מידי במידה והספק יפר הפרה יסודית של הסכם זה.
 .17.5הפר הספק הסכם זה או הוראה מהוראותיו ,תהיה העירייה רשאית לבצע אחת או יותר
מאלה:
.17.5.1

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

.17.5.2

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

.17.5.3

לעכב כל תשלום המגיע לספק ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת
ביצועו של ההסכם.

.17.5.4

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

 .17.6מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הספק כמי שהפר את ההסכם
הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
.17.6.1

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לספק מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך
 20יום מיום הטלתו.

.17.6.2

אם הספק הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של
השותפות צו לקבלת נכסים.

.17.6.3

אם הספק הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.

.17.6.4

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

.17.6.5

בכל מקרה בו יועברו מעל  25אחוזים מאחזקות בעל/י השליטה במציע לידי
בעל/י שליטה אחר/ים ללא הסכמת העירייה.

.17.6.6

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הספק הסתלק מביצוע חוזה זה.

.17.6.7

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה
אינה נכונה ,או שהספק לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת
העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

 .17.7הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה
זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו .הספק יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה
בוצע ההסכם בידי הספק עד להפסקת תוקפו כאמור ולמעט תשלום בעבור ציוד שהוזמן
ושולם על ידי הספק טרם מועד הפסקת ההתקשרות ושאין ביכולתו של הספק לבטל את
ההזמנה או לקבל החזר כספי עבור הציוד כאמור ובלבד שהציוד הוזמן לבקשת העירייה
בכתב
 .17.8אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין עקב ובגין ההפרה.
 .18שונות
 .18.1מוסכם בזאת ,כי הוראות הסכם זה ותנאי המכרז שקדם לחתימתו משקפות נכונה את
כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות,
פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים
בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .18.2כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה
בכתב ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה .הספק יהיה מנוע מלהעלות כל
טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.
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 .18.3ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייחשב הויתור
כויתור על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה .כל ויתור,
ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף ,אלא אם נעשה בכתב
ונחתם על ידי אותו צד.
 .18.4הספק לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על
אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.
 .18.5כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום ,בדוא"ל ,בפקסימיליה או במסירה ידנית
לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה .כל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב
שנתקבל על ידי הנמען עם תום  4ימי עסקים מתאריך המשלוח .מסמך שנשלח
בפקסימיליה ,בדוא"ל או במסירה ידנית יחשב שנתקבל על ידי הנמען מיד עם מסירתו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________
העירייה

______________
הספק

אישור חתימה
אני הח"מ  ,..................................עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה
 ................................. .1ת.ז ................................ .2 ....................... .ת.ז........................ .
מוסמכים לחתום בשם  , ................................ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך.......................... :

חתימה.................................................... :
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מסמך ד'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
הצהרת ספק/ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – ( 1976להלן" :החוק")
 .1אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:
 .2כי אחת משתי החלופות הבאות מתקיימות:
א .עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק ,הספק /הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק,
לא הורשעו בפסק דין חלוט ,ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון
התשס"ג ( 31באוקטובר  ,)2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – .1987
ב .הספק/הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק ,הורשעו בפסק דין חלוט ,ביותר משתי
עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר  ,)2002לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  ,1991או לפי חוק
שכר מינימום התשמ"ז –  ,1987כאשר במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק ,חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
(על הספק/הספק למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטים).
 .3הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
המצהיר
אישור
אני הח"מ ________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מאשר כי ביום __________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ת.ז ____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
__________________
עו"ד
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מסמך ה'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/20
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
לכבוד
עיריית נס -ציונה
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' ..............................
 .1על פי בקשת _________________ (להלן " -המבקש") בקשר למכרז מס'  22/20הננו
ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים
שקלים חדשים) כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום ( 13.8.20להלן -
"סכום הערבות").
 .2סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
חתומה ע"י גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או
לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 .3לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  13.11.20וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם נתבקשנו
להאריכה.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק ............................................
סניף ...........................................
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מסמך ו'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/10
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע
לכבוד
עיריית נס -ציונה
א.ג.נ,.
הנדון:

כתב ערבות מס' ..............................

 .1על פי בקשת _________________ (להלן " -המבקש") בקשר להסכם בין המבקש לביניכם
בדבר לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה ,ולהבטחת התחייבות המבקש
כלפי העירייה עפ"י ההסכם ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של
 20,000ש"ח (במלים :עשרים אלף שקלים חדשים) .סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן
כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון
הידוע ביום ( 13.8.20להלן " -סכום הערבות").
 .2סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך ( 10עשרה) ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,חתומה ע"י גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח
או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת
המבקש.
 .3לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום _______________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו
לא י אוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה
על ידינו.
 .5ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק ..........................................
סניף .........................................
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מסמך ז'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/10
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
הצהרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה

אני הח"מ _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת
וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית נס ציונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף  122א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:

א.

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד להסכם או
לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות

ב.

המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()5(1-ב))".
ג.

סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".

.2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א.

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף
לא סוכן או שותף.

ב.

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי
או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

ג.
.3

אין לי בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

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

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
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.5

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב)( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות
לפי סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
המצהיר
אישור
אני הח"מ ________________ ,עו"ד (מ.ר ,)_________ .מאשר כי ביום __________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ת.ז ____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________
עו"ד
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מסמך ח'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/10
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
נספח דרישות ביטוח
על הספק להמציא לידי עיריית נס ציונה ,מרחוב הבנים  ,9נס ציונה (להלן "מבקש האישור") אישור
קיום ביטוחים (אק"ב) בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זה ,הכולל את הביטוחים המפורטים
להלן:
א.

ביטוח רכוש
וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של הספק ,במלוא ערכם ,מפני אבדן או נזק עקב
הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה
( ,)316נזקי טבע ( ,)313נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה על ידי כלי רכב ,פגיעה על-ידי
כלי טיס ,שביתות ,פרעות ,נזק בזדון ,וכן פריצה (.)314

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ב.
 .1לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין ,בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי
לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מבקש האישור (.)322
 .2הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ:
 .2.1הרעלה,
 .2.2כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,
 .2.3זיהום תאונתי פתאומי,
 .2.4נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא
במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,
 .2.5חבות המבוטח בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ()307
 .2.6תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (.)315
 .3הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח (.)321( )304( )302
 .4הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
 .5ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
 .6רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' (.)329
 .7גבולות האחריות ₪ 3,000,000 :לפחות ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ג.

ביטוח חבות המוצר
בגין אחריותו של הספק על פי הדין הישראלי עקב תביעה ו/או דרישה ,בגין אובדן ו/או נזק
העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות העיריה ו/או עובדיה כתוצאה ממוצר פגום של
הקבלן ו/או עובדיו.
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין
הספק ,אף אם ביצוע העבודה החל בטרם נחתם ההסכם.
הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ,ובכפוף לסעיף אחריות
צולבת (.)321( )304( )302
ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של  12חודשים (.)332
גבולות האחריות ,₪ 1,000,000.- :למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ביטוח חבות מעבידים
ד.
 1.לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו ,בגבולות אחריות כנקוב להלן.
 2.הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:
עבודות בגובה ובעומק,
2.1.
פיתיונות ורעלים,
2.2.
העסקת נוער כחוק,
2.3.
קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.
.2.4
 .3מבקש האישור הינו מבוטח נוסף ,היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הספק (.)319
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 .4ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני ,לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו (.)328
 .5הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור (.)309
 .6גבולות האחריות ₪ 6,000,000 :לתובע ₪ 20,000,000 ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
ה.
.1
.2
.3
.4

כללי לכל הביטוחים
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות ,עליו להחזיק בביטוחי חובה
משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי,
בתוקף ,בגבול אחריות שלא יפחת מ.₪ 500,000-
על מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק
ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל ,בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח
ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה ,לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  30יום
למבקש האישור ,בדואר רשום.

לתשומת לב הספק ומבטחיו:
על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה
על שוק ההון ביטוח וחסכון ,אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק .בדרישה שלא
מופיע קוד בצידה ,ניתן שלא לציינה באק"ב ,אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת
הביטוח של הספק (הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח).

יש להעביר את אישור קיום הביטוחים ,ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא,
לחתימת מבטחי הספק ,בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.
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תאריך הנפקת האישור
()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור*
שם :עירית נס ציונה

המבוטח
שם:

ת.ז/ח.פ:

ת.ז/ח.פ:

מען :הבנים  ,9נס ציונה

מען:

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
ביט

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים
☐אחר______ :
אספקה והתקנה של
מקרנים עבור עיריית נס
ציונה

מעמד מבקש האישור
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות/
סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים

סכום

מטבע

₪

צד ג'

ביט

3,000,000

₪

אחריות
מעבידים

ביט

20,000,000

₪

חבות מוצר

ביט

1,000,000

₪

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 -309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור -313 ,כיסוי בגין
נזקי טבע -314 ,כיסוי גניבה
פריצה ושוד -316 ,כיסוי רעידת
אדמה -328 ,ראשוניות
 -302אחריות צולבת-304 ,
הרחבת שיפוי -307 ,צד ג'-
קבלנים וקבלני משנה-309 ,
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור -315 ,כיסוי לתביעות
המל"ל -321 ,מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי המבוטח -מבקש
האישור -322 ,מבקש האישור
ייחשב כצד ג' בפרק זה-328 ,
ראשוניות-329 ,רכוש מבקש
האישור ייחשב כצד ג'
 -304הרחבת שיפוי -309 ,ויתור
על תחלוף לטובת מבקש האישור,
 -319מבוטח נוסף היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח -328 ,ראשוניות
 -304הרחבת שיפוי -309 ,ויתור
על תחלוף לטובת מבקש האישור,
 -321מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח -מבקש
האישור -327,עיכוב/שיהוי עקב
מקרה ביטוח -328 ,ראשוניות ,
 -332תקופת גילוי ( 12חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 046מכירת/רכישת/השכרת ציוד
ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח א'

עיריית נס-ציונה
מכרז פומבי מס' 22/10
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס ציונה
מפרטים טכניים
 .1מפרט טכני של המקרנים
.1.1

נדרשים מקרנים/מטולי וידאו ומחשב חד קרן הפועלים המיועדים לשימוש בכיתות
לימוד בשילוב עם מחשבים ותנאי תאורה מלאים.

.1.2

המקרנים יקירנו תמונה צבעונית ויפעלו באחת מהטכנולוגיות הבאות :LCD
ACTIVE MATRIX TFT.1.2.1
POLY-SI (Silicon).1.2.2
DLP.1.2.3

.1.3
סעיף

.1.3.1
.1.3.2
.1.3.3
.1.3.4
.1.3.5
.1.3.6
.1.3.7
.1.3.8
.1.3.9
.1.3.10
.1.3.11
.1.3.12
.1.3.13
.1.3.14
.1.3.15
.1.3.16
.1.3.17
.1.3.18
.1.3.19
.1.3.20

המקרנים יהיו תוצרת חברות  Epsonאו Hitachi
מפרט

תפוקת האור לא תפחת מ ANSI LUMEN 3800
שתי כניסות ( )2לפחות ל. HDMI
כניסה לVGA

יציאת אודיו
יתאימו לתצוגת אותות מחשב מכרטיסים גרפיים בעלי
כושר הפרדה של  x7681024.ללא דחיסה)XGA( .
אפשרות להצגת אותות מחשב ברזולוציה של x 1024 1280
בדחיסה
פועל בתקנים  PAL, NTSCו SECAM
כניסת COMPOSITE + S-VIDEO
כניסת .Ethernet RJ-45
תמיכה בשליטה והקרנה דרך ממשק Ethernet
למקרן יהיה ממשק ניהול בתקשורת Ethernet
כניסת אודיו
הקרנת תמונה אופטימלית כשגודל אלכסון התמונה יהיה
לפחות בין " 50ל " 300אינטש (בעת הקרנת תמונה בפורמט
)4:3
אפשרות להקרנה קדמית ,אחורית והקרנה מהתקרה
 Throw ratioשל לפחות 1.2
תמיכה באותו וידאו i ,720p , 576i/p ,480i/p1080
תמיכה במקורות וידאו 16:9
תחום הקונטרסט יהיה לפחות 1:15000
מערכת לתיקון  KEYSTONEאוטומטי בזויות של -/+ º20
לפחות
בכל אופן פעולה של המחשב ,הצבעים יבחרו מתוך טבלת
צבעים מינימלית של  16.7מיליון צבעים
מערכת הגברה לשמע הכוללת מגבר ורמקול פנימי (לפחות
)watt 12
כניסת צליל ברמת LINE
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.1.3.21
.1.3.22
.1.3.23
.1.3.24
.1.3.25
.1.3.26
.1.3.27

.1.3.28
.1.3.29
.1.3.30
.1.3.31

.1.3.32
1.3.33

1.3.34

יציאה של אותות המחשב ( )LOOPלהזנת המסך של
המחשב .חיבור המטול למחשב לא יבטל ולא ישנה את
תצוגת המחשב על גבי הצג המקורי של המחשב.
בעלת מאוורר אשר ימשיך לפעול לאחר כיבוי הנורה עד
להתקררות הנורה
אפשרות ל Freeze /Black screen/ Zoom
נדרשת תצוגת מצב הפעולה של המטול על גבי מסך
ההקרנה .)OSD( .הפעלת התכונה מהשלט
שלט רחוק ,אלחוטי ,לבקרה על הכיוונים התפעוליים
הנדרשים כולל הדלקה כיבוי ומיתוג בין הכניסות השונות
רצויה האפשרות להחשכת המסך מהשלט
טיימר/שעון המודד את שעות העבודה של הנורה  -במידה
והימצאות שעון כזה אינה מצוינת במפורש בדף הנתונים
של המטול/המכשיר – המציע יצרף מסמך מתוך ספר
הוראות ההפעלה של המטול להוכחת קיומה של דרישה זו.
למכשיר המוצע אפשרות להקטנת עוצמת תפוקת האור,
באופן שיאפשר חיסכון בשעות העבודה של הנורה והפעלה
שקטה יותר( .מצב חיסכון – )economy mode
נורה :תאפשר עבודה של לפחות  10000שעות עבודה
בתנאים נורמליים ו  14000במצב חיסכון
המכשיר המוצע מותאם לפעול במתח הרשת בחיבור ישיר.
(ללא ספק חיצוני ) עם תקע "ישראלי"
אישור מכון התקנים הישראלי או אחד מהתקנים UL , CE ,
 TUV , IECאו  DINלעמידה בתקן בטיחות הנדרש לציוד
אלקטרוני לשימוש ביתי ולשימוש כללי דומה .תקן ישראלי
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ההצעה כוללת מזוודה או תיק מיוחד לנשיאה ולאחסון,
כולל אחסון הכבלים והשלט.
המכשיר המוצע תסופקנה כמערכות שלמות הכוללות את
כל הכבלים ,מתאמים וכו' הנדרשים להפעלה מלאה של
המערכת( .כבל וידאו ,כבל  S-Video ,כבל  VGA/HDMIכבל
חשמל וסט סוללות לשלט)
יצורף להצעה דף נתונים מפורט ומקורי של היצרן אודות
הציוד המוצע על ידו .ללא מידע זה כשהוא מצורף להצעה
בעת הגשתה לא תהיה אפשרות לבדוק ההצעה והיא עלולה
להדחות (המזמין אינו מחויב להסכים לקבלת דף נתונים
כאמור לאחר הגשת ההצעות).

 .2מפרט טכני להתקנה של מקרן
סעיף

מפרט

כבל חשמל למקרן באורך של  1.5מטר לפחות.
אספקה והתקנה של מתקן תליה למקרן
הספקה ,התקנה ופריסת כבילה בין המקרן לבין קופסת החיבורים
(באורך עד  15מטר) ובין קופסת החיבורים למחשב (באורך עד  10מטר)
לרבות כל כבילה שנחוץ לצורך ההתקנה.
התקנת עיגון ואבטחת המקרן ,הכלוב והזרוע בפני נפילה במקרה
שהעיגון המקורי השתחרר ,באמצעות שרשרת שתחובר לבורג נפרד
שיקובע למצע יציב וחזק.
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כבילה וציוד הדרוש לחיבור בין מקרן למחשב שיכלול:
 .1חיבור HDMI
 .2חיבור VGA
 .3חיבור אודיו
כולל קיבוע המחשב (התקן  VESAומחשב יסופקו על ידי העירייה)
קופסת חיבורים ייעודית שיותקן במיקום ע"פ החלטת העירייה ושתכיל
את היציאות הבאות:
 .1התקן (עינית) להדלקה וכיבוי של המקרן
 .2כניסת  HDMIשיחובר למקרן
 .3כניסת אודיו שיחובר לרמקול הפנימי של המקרן
 2 .4כניסות  USBשיחוברו למחשב (עד  5מטר) .אפשרות לאחד מהבאים:

 .5כניסת  VGAשיחובר למקרן – אופציונלי
 .6יציאת  VGAמהמחשב  -אופציונלי
תוספות אופציונליות (לציין מחיר משמאל)
העתקת/החלפת מקרן – העברת/החלפת מקרן ,כיוונונו והתאמת הכבילה ולמקרן
חדש.
כבל הגנה מפני גניבה שיעגן את המקרן למתקן התלייה והניתן לנעילה ,כולל מנעול
ומפתח מסטר (ברמת אתר לפחות).
מגבר  USBוכבלים נחוצים להארכה מעבר ל  5מ'.
הארכת זרוע למתקן תליה עד  2מטר לתקרות גבוהות
אספקה והתקנה של זוג רמקולים מוגברים שיחוברו למקרן או מחשב צמוד ,על
פי החלטת העירייה ,לפי המפרט:
זוג רמקולים תלויים בעוצמת הגברה של  W30לפחות,

כבילה ותעלות לחשמל ולחיבור למחשב/מקרן .התקני תלייה ותליה של

הרמקולים
 אספקה ,התקנה וביצוע תלייה ,כבילה בדיקה וניקיון השטח וחיבור
למחשב/מקרן של זוג הרמקולים.
 הרמקולים יכללו מנגנון למניעת רעש לבן.

 .3שרטוט דרישות התקנה

מחיר
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 .4דרישות חשמליות ,בטיחותיות ואחרות למכשירים חשמליים:
על המציע לצרף דף נתונים מפורט ומקורי של היצרן אודות כל הציוד המוצע על ידו .ללא מידע
זה כשהוא מצורף להצעה בעת הגשתה לא תהיה אפשרות לבדוק ההצעה והיא עלולה להדחות.
 .1הפעלה ישירה מהרשת  .V 230ללא שנאי חיצוני – במקרה של ציוד הפועל גם על סוללות או
על סוללות בלבד יש התייחסות במפרט הספציפי.
א .כבל החיבור לרשת יהיה בעל בידוד כפול ,ומחוזק בפני משיכה .רצוי שאורך כבל הרשת
יהיה  3מטר ויותר.
ב .תקע הרשת יהיה תקני עם סימון תו תקן ישראלי.
ג .על הציוד לעבוד באופן תקין בתחום מ c 10 -עד .c 40
ד .באחסון הציוד חייב לעמוד בטמפרטורה מ c 10 -עד .c 50
ה .המבנה המכני של הציוד יהיה כזה שיוכל לעמוד בטלטולים ממקום למקום ובמכות
סבירות שהוא עלול לספוג בשעת טלטולו ,השימוש או הטיפול בו.
ו .בציוד לא יהיו חלקים או שפות או פינות חדות העלולות לגרום פציעה בשעת הטיפול בו.
ז .כל חלקי המתכת יהיו מוגנים הגנה מספקת בפני קורוזיה.
ח .הסימונים והשילוט יהיו ברורים ולא ימחקו בהפעלה רגילה.
ט .המכשיר המוצע יהיה מדגם המיוצר ביצור שוטף אצל היצרן בעת הגשת הפניה להצעת
המחיר ולא הודיעו ולא ידוע על צפי להודעה) בדבר הפסקת יצורו ו/או תמיכה בו.
י .המציע יתחייב למכור חלקי חילוף לנציג מחלקת השרות של המשרד/המזמין במחירי
שוק סבירים ,בהתחשב גם בהיקף הרכישות.

