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 עיריית שדרות

 3/2020פומבי מס'  הצעות למכרז להציע הזמנה

 ואחריות למערכות ומרכיבי ביטחוןלאספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות 

 

טמ"ס, של מערכות  ספקה, התקנה, הפעלהלא הצעות בזאת "( מזמינההעירייהלהלן: " (עיריית שדרות

בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים רחבת המוקד , מערך תקשורת, תשתיות והאנליטיקה, כריזה

 במסמכי המכרז ובנספחיו המצורפים לו )להלן: "השירותים"(.

בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו  ס, אנליטיקה וכריזהטמ"מערכות  .א

 המצורפים לו )להלן: "השירותים"(.

 בתנאי הסף במכרז. ןלחברות הנותנות שירותים נשוא מכרז זה בהתאם להגדרת מופנה המכרז .ב

 .חודשים עם אופציות הארכה  36הינה ל  ההתקשרות משך .ג

 .מפורט בפרק השירותים במכרז העבודות תיאור .ד

שלא יוחזרו, במשרדי מחלקת הגבייה של ₪  2,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך  .ה

 .ה בשעות העבודה המקובלות-, שדרות בימים א8עיריית שדרות, ברח' הנחלים 

בשעה  22.6.20 םעד ליוהגשת ההצעה  15.6.20עד ליום  תתאפשר לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה .ו

עליה יש לרשום את מספר המכרז שתיבת המכרזים בקומה ג' בבניין העירייה, במעטפה סגורה ל 15:00

  ושם המכרז.

שתעמוד  ₪, 30,000בסך עירייה  ה לטובת בנקאית "ערבות מכרז" ערבות להצעתו לצרף חייב קבלן כל .ז

 ו'.כולל, כמפורט בנספח  31.8.2020ליום  לכל הפחות עד בתוקפה

 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ח

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור

  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבתעירייה  ה אין .ט

 י"ע או/בעצמה ו המכרז נשוא העבודות את המכרז ולבצע את לבטל הזכות את לעצמה שומרתעירייה  ה

 מטעמה. מי

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל .י

 . עירייהה את מחייבים  בפועל שירותים שהוזמנו בפועל. רקעירייה  ה את מחייבים ואינם מקבלנים

                                                                                                                   

 ,בברכה

 אלון דוידי

 עירייה  ה  ראש                                                                                                                     
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 מסמך 1 – תנאי המכרז

 , הגדרות ותנאי סף, רקע כללי .1

 

 כללי .1.1

לאספקה, התקנה, הפעלה, של  הצעות בזאת מזמינה "(, עירייהה)להלן: " ית שדרותעירי

בהתאם רחבת המוקד , מערך תקשורת, תשתיות והטמ"ס, אנליטיקה, כריזהמערכות 

המצורפים לו )להלן:  לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחיו

 "השירותים"(.

 

 רקע  .1.2

ת ברשותה ואשר קיימולעבות את מערכות הביטחון מעוניינת להרחיב עירייה  ה .1.2.1

 למערך הקיים.  ו, אשר יתממשקמערכות נוספותבאמצעות התקנת 

 .עירייהיותקנו באתרים שונים הנמצאים בתחומי ה יםהנוספ והפריטיםהאמצעים  .1.2.2

ה ע"י חברת אשר הותקנ DVTEL/FLIRתוצרת  VMSת ות מערכופועלעירייה  ב .1.2.3

אפקון בקרה, הזוכה יתממשק למערכת הקיימת באמצעות ובשיתוף פעולה עם חברת 

  אפקון לצורך אינטגרציה מושלמת עם המערכת הקיימת.

בשטח תתבצע בהדרגה על פי סדר עדיפות שייקבע על  והפריטים התקנת האמצעים .1.2.4

 . תקציביובהתאם לאישור  עירייהידי ה

 הקיים לצורך:הבקרה יורחב וישופר מערך התקנת המערכות, באמצעות  .1.2.5

 .עירייההזירות נבחרות בשטח  בקרה על שטח .1.2.5.1

 בקרה ברחובות מוגדרים. .1.2.5.2

 בקרה על אתרי השלכת פסולת. .1.2.5.3

 כל דרישה אחרת ע"פ החלטת מחלקת שפ"ע של העירייה. .1.2.5.4

ובשליטה מרחוק עירייה הצפייה במצלמות מתבצעת מעמדת שליטה במוקד ה .1.2.6

 באמצעות טלפון נייד ו/או טאבלט ומחשב נייד או נייח.

 מערכת קיימת: .1.2.7

כאמור בעירייה קיימת מערכת צפייה במוקד העירייה מתוצרת  .1.2.7.1

DVTEL/FLIR. 

שעליהם  םעל הזוכה יוטל להרחיב את המערכת הקיימת ולשלב בה את כל אמצעי .1.2.8

  מעת לעת. ות עבודה שיועברו לזוכהעל פי הזמנו עירייהתחליט ה

או כל  כתב הכמויותבאינה מתחייבת להזמין את כל הכמויות המופיעות עירייה  ה .1.2.9

 כמות אחרת של פריטים ועבודות מהזוכה.

 . כללי המכרז תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי  .1.2.10

 

    תנאי סף  .1.3

עומד במועד הגשת ההצעה למכרז בכל התנאים המצטברים מי שרשאי להשתתף במכרז זה, 

 המפורטים להלן: 

 

 .תאגיד רשום כדין בישראל .1.3.1
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 צרף הקבלן להצעתו תעודת התאגדות וכן תדפיס חברה עדכני מרשם החברות.להוכחת תנאי סף זה י

 

בביצוע פרויקט של "עיר ללא אלימות" או "עיר  כקבלן ראשי,בעל ניסיון מוכח,  קבלןה .1.3.2

ברשות מקומית בישראל, בהיקף שלא יהיה או הקמת מערך מצלמות לצפייה בטוחה" 

ושבהם  2014-2019בין השנים מיליון שקלים  )לא כולל מע"מ( והסתיים  1נמוך מסך של 

 הותקנו:

 .VMSתוכנת ניהול וידאו  .1.3.2.1

אתרי קצה  10בלפחות  IP מצלמות 50מערכות טמ"ס הכוללות לפחות  .1.3.2.2

 .חיצוניים

 עורקים אלחוטיים. 10מערך של לפחות  .1.3.2.3

 

, חשבונות סופיים או כל מסמך המלצות ,ויצרף אישורים 'אנספח ת א קבלןלהוכחת תנאי סף זה ימלא ה

 להוכחת ניסיונו כנדרש. אחר שנערך ו/או נחתם ע"י המזמין, 

 

התקנת מערכות ביטחון טכנולוגיות, פרויקטים של  2019-2017מי שהיו לו בשנים  .1.3.3

שבוצעו על ידו כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות, 

. תקופה הנ"לבישראל )לא כולל מע"מ( ל  מיליון  שקלים  5-בהיקף שאינו נמוך מ

המחזור המוצג הינו עבור: אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי, עבור פרויקטים 

בתחום מערכת ביטחון טכנולוגיות, בקרה ותקשורת, הכוללים: מערכות שליטה 

, VMSניהול וידיאו  -,  טמ"ס GISובקרה, מערכות שו"ב המבוססות על מערכת 

ות גילוי פריצה ומערכות , גילוי תנועה, אנליטיקה, מערכNVRמערכות הקלטה 

  מצוקה. המחזור הנדרש הינו עבור התקנות שהסתיימו ונמסרו לשביעות רצון הלקוח.

 

 .ב' נספח ,חשבון רואה אישור קבלןה יצרף זה תנאי להוכחת

 

מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון  .החברה תציג מנהל פרויקט מטעמה :מנהל הפרויקט .1.3.4

או הקמת מערך  ,פרויקטים לפחות בתחום "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה" 3בניהול 

לא יהיה נמוך מ לפחות כאשר היקף פרויקט אחד ברשות מקומית  מצלמות לצפייה

יודגש כי הגשת הצעה ללא ציון זהותו של מנהל . שקלים לא כולל מע"מ 1,000,000

מוצע תביא לפסילה של ההצעה על הסף, מבלי שתינתן כל הזדמנות הפרויקט ה

 . להשלמת פרט זה

 

 ניסיונו להוכחת והמלצות אישוריםקורות חיים,  ויצרף 'ג נספח את הקבלן ימלא זה סף תנאי להוכחת

 . כנדרש

 מאישור העתק לצרף יש – מס הכנסה במקור ניכויעל מרשויות המס  בתוקף אישורבעל  .1.3.5

  .זה

 

יש לצרף העתק מאישור  -כדין  ניהול ספריםבדבר  מרשויות המסבתוקף  אישורבעל  .1.3.6
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 .זה

 
 

 הורשעו או בעל זיקה אליו לא דין לפיו הקבלן עורך ידי על מאומתר התצהימי שחתם על 

חלוט בעבירה  דין בפסק הורשעו לא או/מינימום ו לפי חוק שכר חלוט בעבירה דין בפסק

ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2להוראות סעיף לפי חוק עובדים זרים בהתאם 

 .'ד נספחכמצורף , בהתאם לנוסח ה1976תשל"ו 

 

 או/ו רשות לעובד קירבה היעדר בדבר דין עורך ידי על המאומת תצהיר על שחתם מי .1.3.7

 . 'ה נספחכ המצורף לנוסח בהתאם, העירייה מועצת לחבר

 

 .'ו נספחהמצורף כ לנוסחערבות מכרז כאמור במסמכי המכרז בהתאם מי שצירף  .1.3.8

 
 מי שרכש את מסמכי המכרז. יש לצרף אישור בדבר רכישתם. .1.3.9

 
 אשר תנאי הסף יתקיימו לגביה.תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד,  קבלןהצעת ה .1.3.10

 

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז  .1.3.11

 עלולים להביא לפסילת ההצעה על הסף.

 
מפרטים הטכניים כמופיעים במסמכי דרישות על הקבלן לעמוד בצורה מושלמת ב .1.3.12

 המכרז אי עמידה באמור עלולה להביא לפסילת הצעתו.

 
תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד מהתנאים  .1.3.13

 פסל על הסף.ית

 

לפי שיקול  שומרת לעצמה את הזכות,עירייה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .1.3.14

דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמצעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים 

 קבלןמידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של ה

 .ולעמידתו בתנאי הסף

 

 :פיםנוס מסמכים .1.4

 :הבאים המסמכים את להצעתו לצרף הקבלן על, לעיל האמור על בנוסף

 
 .'ז נספחלפרטים על מגיש ההצעה בהתאם  .1.4.1.1

זהות מורשי החתימה של הקבלן, חתום ע"י עו"ד או רו"ח בדבר  אישור .1.4.1.2

 וסמכותם לחייב את הקבלן בחתימתם.

שאר הנספחים המצ"ב למכרז ואינם מפורטים בסעיפים דלעיל, וכלל מסמכי  .1.4.1.3

 המכרז, והכל בהתאם להוראות המכרז.

, הצעתו עלולה להיפסל הנדרשים שלא יגיש אחד מהאישורים והמסמכים קבלן .1.4.1.4

 .עירייהה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של

 

 זמכרהשתתפות בערבות  .2
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 מכרזהשתתפות בערבות  .2.1

 בנקאית אוטונומית, להגיש ערבות הקבלן, על עירייהה עם הקבלןלהבטחת התקשרות  .2.1.1

₪   30,000למדד המחירים לצרכן, בסך של  צמודה מותנית, בלתי חדשים, בשקלים

 תעמוד למסמכי המכרז )להלן "ערבות מכרז"( אשר 'וכנספח  המצורף נוסחהתאם לב

 .יישא בעלותה הקבלןו, 31.8.2020עד ליום  בתוקף

   לבנק, באופן חד צדדי עירייה  ניתן להארכה בהודעה בכתב של היהיה תוקף ערבות זו   

המועד מ ( יום נוספים120בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של מאה ועשרים )  

 הנקוב בסעיף זה.

 

 

 מנהלה .3

 .רכישת מסמכי המכרז .3.1

 כמפורט לעיל. לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .3.1.1

עלות לכל השלים בו את עליו לההרוכש יקבל במייל שימסור קובץ אקסל סגור אשר  .3.1.2

 .פריט מוצע

 

 והבהרות: שאלות   .3.2

 בכתב פניה באמצעות 15.6.20 לבקש עד לתאריך ניתן המכרז בנושא הבהרות והסברים .3.2.1

המייל  לוודא טלפונית קבלת הקבלןעל  tovam@sederot.muni.ilבדוא"ל בלבד 

  08-6620227טלפון ב

 בלבד! WORDשאלות הבהרה יוגשו בפורמט  .3.2.2

יינתן לפי שיקול דעתה  העירייה איננה מחויבת לענות על כל שאלת הבהרה, ומענה .3.2.3

הבלעדי. אי מתן מענה לשאלות הבהרה לא יפגע בחובתו של מציע לקיים את כל תנאי 

 המכרז.

 .אשר רכשו את מסמכי המכרז לקבלניםמענה לבקשות הבהרה יינתן בכתב בלבד,  .3.2.4

 הקבלניםשאלות ההבהרה והתשובות בכתב יהוו חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ועל 

פם למסמכי המכרז שיגישו. רק תשובות בכתב תחייבנה את לחתום עליהם ולצר

 . עירייהה

 עובדיה ידי כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על להסברים אחראית תהיה לאעירייה ה .3.2.5

או לפירוש כלשהו של בעלי ההצעה בקשר להסברים אלה והקשר בין  ,זה למכרז בנוגע

 הצדדים במכרז זה, יבוסס על מסמכים בלבד.

 

 ואופן הגשת המסמכים הגשת ההצעה .3.3

 .15:00שעה ב 22.6.20עד ליום ההצעות  לתיבת למסור מעטפות המכרז יש את .3.3.1

מעטפת מכרז טפה למכרז. .8יקבל אישור על מסירת מע קבלןהמסירה תהיה ידנית וכל   .3.3.2

לאחר תום המועד להגשת ההצעות, לא תוכנס לתיבת המכרז ותוחזר עירייה שתתקבל ב

 .לגלות את תוכנה, זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולחלשולח בלא שתיפתח ובלא 

 .עירייהאשר רכש את מסמכי מכרז זה מידיה של  ה קבלןהצעת מחיר רשאי להגיש רק  .3.3.3

האחרון להגשת הצעות, בהתאם  המועד את לדחות הזכות את לעצמה שומרתעירייה  ה .3.3.4

אשר רכשו את  הקבלניםעל כוונתה  זו לכל . עירייהלשיקול דעתה. במקרה זה תודיע ה

 מסמכי המכרז.
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 .כולו למפרט המתייחסת הצעה להגיש יש .שלמה אחת יחידה מהווה כולו המפרט .3.3.5

את ההצעות למכרז יש להגיש על גבי חוברת המכרז במלואה. חל איסור להשמיט  .3.3.6

שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת עירייה  עמודים מחוברת המכרז. ל

 שנמצא כי הושמטו ממנה עמודים. 

יוגש, בעותק מודפס וחתום בכל דף, עם טבלת  2 מסמךהמצורף למכרז כ כתב הכמויות .3.3.7

הכולל טבלת  Disk on key על גבייצרן ודגם ובעותק דיגיטאלי בקובץ אקסל פתוח 

דגם. הצעה שלא תכלול טבלה מפורטת של יצרן ודגם ו בקובץ( PDFיצרן )עם הפניה ל 

 על הסף.עלולה להיפסל 

פנייה לכל , הPDFהקובץ הדיגיטאלי יכלול את כל הפרוספקטים של הציודים בפורמט  .3.3.8

 .כתב הכמויותקובץ תבוצע דרך 

פירוט יצרן +דגם לכל  , לרבותציודהמגנטית מענה מלא לטבלת הבמדיה כלול יש ל .3.3.9

 להדפיס קטלוגים(. יןלקטלוג / מפרט טכני באתר היצרן. )א פריט וקישור )לינק(

מובהר בזאת כי בכל מקום במחירון בו מצוין מוצר של יצרן ספציפי, הכוונה גם למוצר  .3.3.10

שווה ערך )שווה תכונות ושווה יישום( למוצר הנ"ל, אשר אושר מראש ובכתב על ידי 

המשתתף על המשתתף ליד כל תיקון בהצעת . במסגרת שאלות הבהרהעירייה  ה

  .לחתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת

הצעות המחירים תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש  .3.3.11

 לבצע על פי מסמכי המכרז. 

, ובמסגרתה יינתן אחוז הנחה ביחס לאומדן הכולל 1.1הצעת המחיר תוגש ע"ג מסמך  .3.3.12

 האמור בכתב הכמויות.

תוספת מחיר, אלא הנחה בלבד. מציע שמעוניין ציע במסגרת ההצעה יובהר כי אין לה .3.3.13

 ".0להציע את מחירי האומדן ללא הנחה, יציין באחוז ההנחה המוצע "

 .קבלןעל ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם ה .3.3.14

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף  .3.3.15

כל רישום כזה שלא נתבקש לא המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא. 

 .ועלול להביא לפסילת ההצעהעירייה יחייב את ה

 הראשונה למעטפהאשר כ ,זיהוי נטולת שתי מעטפותב למכרז הצעתם יגישו הקבלנים .3.3.16

מלבד נספח א  פו כלל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים כנדרש בתנאי המכרז יצור

כרוכים )בחלק אחד או יותר, על פי שיקול בשלושה עותקים וזאת , ההצעה המסחרית

 . מקור ושני העתקים במעטפה סגורהדעתו(. 

וכן העותק  ,מקור בלבד ,1.1מסמך על גבי המסחרית  צעההה תוגש השנייה במעטפה .3.3.17

 לעיל. 3.3.7כמפורט בסעיף  כתב הכמויותהדיגיטלי של 

 מסחרית. והצעה ,והמכרז לתנאי הסף מענה ,בהתאמה ייכתבו המעטפות שתי על .3.3.18

 .המכרז הגשת מיוםיום  180ל  בתוקף תהיה ההצעה .3.3.19

ים ועל אחריותם הבלעדית. נהקבל על יחולו ההצעה ומשלוח בהכנת הכרוכות העלויות .3.3.20

 ההוצאות שנגרמו בגין ההליך. שיפוי בגין/לפיצוי בדרישה הקבלן יפנה לא ,מצב בשום

 

 

 בדיקת ההצעות והערכתן  3.4

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה עירייה ה 3.4.1

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל 

מונע הערכת עירייה שלדעת החוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז 
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 ההצעה כדבעי. 

את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה  לקבלאינה מתחייבת עירייה  ה 3.4.2

 במכרז.

 בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בשני שלבים: 3.4.3

יפתחו הצעות המכרז כולן מלבד הצעת המחיר, בשלב זה תבדוק  – שלב א' 3.4.3.1

הסף וכן את כלל מסמכי המכרז את עמידתו של כל קבלן בתנאי עירייה  ה

 כי הינם תקינים וחתומים כמבוקש בתנאי המכרז.

את שלב א במכרז יעברו לשלב ב בדיקת הצעת  וקבלנים שעבר שלב ב'  3.4.3.2

רו את בהמחיר, בשלב זה ייפתחו מעטפות הצעת המחיר של הקבלנים שע

 שלב א בלבד.

לגבי  ,תיבדק ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר בדיקת הצעת המחיר: 

ככל   .3 מסמךבעמידתה בתנאי המינימום של המפרט הטכני המפורטים 

במידה ותימצא טעות תוכרז כהצעה הזוכה. היא מצא תקינה, יההצעה תש

 , הכל לפיעלולה הצעתו של מציע זה להיפסל ,טכנית בפריטים במחירון

כל תיקון המציע יהיה חייב לבצע . עירייהקול דעתה הבלעדי של היש

, על מנת שהצעתו תעמוד בתנאי המפרט עירייהתורה הבהצעתו עליו 

 ים שהציע הקבלן בהצעתו.ללא שינוי במחירזאת,  הטכני.

 להחליף את הפריטים שלא עמדו בתנאי המינימום יסרב קבלןהאם 

תו, והעירייה תהיה רשאית לחלט פסל הצעיתהאמורים במפרט הטכני, 

את ערבות המכרז שהוגשה על ידו, כפיצוי מוסכם בגין הנזק שייגרם לה 

עקב סירובו כאמור, ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מזכותה להיפרע מן 

המציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה. כמו כן, תהיה העירייה רשאית לבחון 

  בסעיף זה, וכן הלאה. הצעת המחיר הזולה ביותר אחריה כאמוראת 

 רשאית לפסול:עירייה  ה 3.4.4

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה. 3.4.4.1

 שבעבר היה לה ניסיון שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו. קבלןהצעה של  3.4.4.2

 שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.  קבלןהצעה של  3.4.4.3

הצעה שמסמכיה לא יוגשו בצורה קריאה ומסודרת ע"פ הנספחים  3.4.4.4

טפסים לפי הסדר המופיע במסמכי המכרז, בקשה אשר תוגש שלא וה

לפסול אותה על הסף ולא לדון בה כלל, עירייה  כאמור בסעיף זה, רשאית ה

 .עירייה  והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של ה

המחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי  3.4.5

והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר  הגבייה על פי מסמכי המכרז,

 הנקוב במפורש במסמכי המכרז.

רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/או שחסרים עירייה  ה 3.4.6

 בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

ו/או של שינוי או תוספת אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי  3.4.7

שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז )זאת 

יחשב כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים( או בכל דרך אחרת עלול לגרום 

 לפסילת ההצעה.
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רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  עירייה ה 3.4.8

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.עירייה המכרז שלדעת ה

 :"מקומי משתתף" של במקרה המכרזים ועדת החלטת 3.4.9

 היה: להלן כמפורט עדיפות לו תינתן" מקומי משתתף" של במקרה 3.4.9.1

 של בשיעור המקומי המשתתף מהצעת גבוהה תהא ביותר הזולה וההצעה

 בכפוף, הזוכה כהצעה המקומי המשתתף של הצעתו תוכרז, הנחה 5% עד

 .כנדרש אסמכתאות וימציא נספח ח' על יחתום שהוא לכך

 בעירממוקם  משרדוש תאגיד הינו, לעיל האמור לעניין"  מקומי  משתתף" 3.4.9.2

 מעובדי 40% ולפחות לעירייה ארנונה זה משרד בגין משלם והוא שדרות

 .העיר תושבי הם התאגיד

 
 

  ההצעה הזוכה החלטה על  3.4

 כמו. שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינהעירייה  ה 3.4.1

 מבלי שתחויבבכל שלב, הזכות לבטל את ההליך  את לעצמה שומרתעירייה ה ,כן

 פיצוי כלשהו. בתשלום

 באותם תנאיםחתמה העירייה על הסכם ההתקשרות עם הקבלן הזוכה,  לא עוד כל 3.4.2

 כדי ממשתתפי המכרז מי ההצעה, אין ולא יהיה בהצעת אתעירייה ה תאשר בהם

 .עירייההאת  לחייב

 התחייבות או כל חובה, חבותיה על להטיל כדי ,לקבלןעירייה ה בפניית תהיה לא 3.4.3

 או כלפי צד שלישי כלשהו./ו הקבלן כלפי שהוא סוג מכל כספית

זה או חלק מכרז פי  על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה 3.4.4

 לכך.עירייה ה של ובכתב מראש הסכמה נתקבלה אםלמעט  ,מהן לאחר

הן לפני הגשת הצעות  ,והסופי המוחלט ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,רשאיתעירייה  ה 3.4.5

להוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה, בנוגע לאיזה  וכן הבהרות לבקש ,מכן לאחר והן

, כולם או חלקם ו/או עם צד הקבלנים מבין מי עם ,זה בהליך הנזכרים מהעניינים

 שלישי כלשהו.

סיון גרוע יבשל נ מסוימתתהא רשאית שלא לבחור בהצעה עירייה  , כי הבזה מובהר 3.4.6

 . הקבלןשהיה לה בהתקשרות קודמת עם 

בקיומם עירייה  המכרז, במסגרת שיקוליה תתחשב המבלי לפגוע באמור במסמכי  3.4.7

של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות הכלכליים, המקצועיות והמיומנות 

 כרז ונספחיו.מוכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים במסמכי ה

 לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. ,רשאית, על פי שיקול דעתהעירייה  ה 3.4.8

בין שתי הצעות, רשאית העירייה, לפי שיקול דעתה, להעריך איזו  באם יהי שיווין 3.4.9

 הצעה טובה יותר מבחינת איכותה ולבחור בה.

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות כי העבודות יבוצעו בשלבים עירייה  ה 3.4.10

, ולקבלן לא תהיה ו/או לבצע רק חלק מהעבודותעירייה  אשר עיתויים יקבע ע"י ה

 .דרישה בשל כךכל טענה ו/או 

תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו עירייה ה 3.4.11

ושל רשויות עירייה  לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של ה הקבלןוכושרו של 

 הקבלןבעבר, בין בהסתמך על המידע שימסור  הקבלןמקומיות וגופים אחרים עם 
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דע אחר שיימצא בידי ועדת במסגרת מסמכי המכרז ובין בהסתמך על כל מי

 .עירייה  המכרזים וכן את שיקולי תקציב ה

תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות עירייה  ה 3.4.12

והצעתו  הקבלןלשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את 

 כויים.במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות מאזנים, דוחות מע"מ ודוחות ני

לפסול כל הצעה שנעשתה או עירייה מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה, רשאית ה 3.4.13

 שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז זה, כולן או חלקן.

 

   תקופת התקשרות .4

חודשים מיום חתימת  60 של לתקופה יהיה הזוכה קבלןה עם ההתקשרות הסכם 4.1

 .מבניהםהמאוחר לפי או מיום קבלת צו התחלת עבודה  הצדדים על ההסכם

כל עת ימים ב 30הודעה מראש של ההתקשרות בעומדת הזכות לסיים את עירייה  ל 4.2

לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם שתרצה וללא תנאי או סיבה, 

 .מצידה

 ההסכם תקופת את להאריך אפשרות אתהעירייה  לדלעיל,  4.1על אף האמור בסעיף  4.3

 וזאתהכוללת  ההתקשרות תקופת לאחר סיום נוספים, יםחודש 6של  לתקופה עד

 דש.לצורך הכנה וקידום של מכרז ח

 

 השירות הנדרש  .5

 הקמת אתרים חדשים והכל בהתאם לכללי המכרז ולנספחים. .5.1

לבדוק  קבלןעל ה .למכרז 3 מסמךבהמפרט הטכני ודרישות ביצוע בפרויקט מפורטות  .5.2

ובמקצועיות על מנת לוודא עמידתו בלוחות הזמנים הצפויים  בדייקנותאת כל התנאים 

, ובמתן שירות ואחזקה ראויים ונאותים בהתאם לדרישות 2021-ו 2020 ת העבודהובשנ

 במסמכי המכרז.האמורות 

עירייה  כדי לממש את תכנית העל הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן ב .5.3

 בהתאם ללו"ז שיקבע.

והעברתה לקבלן לביצוע עירייה  יחלו מקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י הזמני המימוש 

פרויקט , מלבד תחזוקת המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת 

 הזכייה במידית.

 בעת קבלת פרויקט לביצוע יבוצעו התהליכים הבאים:

 כתב כמויות מפורט לאתר  קבלןהיועץ יעביר ל .5.3.1

 כו סיור באתר יער קבלןהיועץ וה .5.3.2

 יכין תכנון מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ. קבלןה .5.3.3

 ביצוע ההתקנה בפועל.

 מסירה ליועץ. .5.3.4

 מבחני קבלה. .5.3.5

 כולל תיק מתקן.עירייה מסירה ל .5.3.6

 הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה. .5.3.7

 

 יישום העבודות ושלבי ביצוע הפרויקט .6

 לתאר ולהגיש את תכנית העבודה קבלןהרלוונטי, על העם קבלת צו תחילת עבודה לשלב  .6.1
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המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו בצו תחילת  

 העבודה.

 .עירייה התוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים ויאושר על ידי ה .6.2

 תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים: .6.3

 שיגיש היועץ. PDRסיור שטח עם היועץ ע"פ ה  .6.3.1

 ביצוע סקר תקשורת אלחוטי. .6.3.2

 שיכלול: CDR( Critical design reviewסקר תכנון סופי והגשת  ) .6.3.3

 פריסת מערך התקשורת על בסיס סקר התקשורת שבוצע. .6.3.3.1

 הצגת המערכות והציוד הסופי שיסופק על בסיס המחירון. .6.3.3.2

 לוחות זמנים סופיים. .6.3.3.3

 צוות הפרויקט. .6.3.3.4

 מערך ההתקנות. .6.3.3.5

 ביצוע ההתקנה ואישורה ע"י היועץ. .6.4

 הגשת תיק מערכת כמפורט בפרק תמיכה טכנית. .6.5

 

  2020לוחות זמנים מתוכננים לשנת  .7

 לבצע את הפרויקט בלוחות זמנים דחופים ומיידים .עירייה הבכוונת  .7.1

 ן לוחות הזמנים המתכוננים לביצוע:להל .7.2

 יום מהכרזת הזוכה. 30מערך המוקד יבוצע תוך  הקמת .7.2.1

כאשר יבוצעו על  2020שנת  במהלךאתרים חדשים  30עד  20להקים כ עירייה  בכוונת ה .7.2.2

במקביל בלוחות הזמנים הקבועים (  המוקד) לא כולל שדרוג אתרים  4ידי הקבלן 

 כמפורט להלן:

 לו"ז להקמת אתר יכלול את האמור להלן: .7.3

 .הכוללת סיור באתר הפרויקטעירייה  בלהגעה לפגישה  ימי עבודה 5תוך  .7.3.1

 , באם נדרש ביצוע חפירות פרויקטמהפגישה הגשת תכנית לאישור ה ימי עבודה 5תוך  .7.3.2

 ימי עבודה נוספים. 10תינתן ארכה של 

  לביצוע הפרויקט.עירייה  אישור מהתוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת  הפרויקטביצוע  .7.3.3

בלוחות זמנים מסוימים, וקביעת  אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את העירייה לפעול .7.4

 מועדי ביצוע העבודות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 

 התמורה ואופן התשלום: .8

מורה תשולם לקבלן בהתאם לכמויות הביצוע בפועל, ולמחירים שהוצעו על ידו הת .8.1

 במסגרת הצעתו.

 תנאי ומועדי התשלום יהיו כאמור בהסכם ההתקשרות. .8.2

המכרז אמורות להיות  ותהעבודות נשואת במפורש כי לנוכח העובדה כי עוד מודגש בזא .8.3

( "הגופים המממנים"גופים אחרים )להלן: משרדי ממשלה ו/או ע"י ממומנות על ידי 

נים אל חשבון מתשלום התמורה לקבלן מותנה בהעברתה מאת הגופים הממש הרי

כל חובה עצמאית לתשלום התמורה  עירייההלמען הסר ספק, לא מוטלת על . עירייהה

, הכספים מאת הגופים עירייההלקבלן ולפיכך במקרה בו לא יתקבלו בפועל, בחשבון 

המממנים, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא, הקבלן בהתאמה לא יהא זכאי לקבלת 

 והוא מוותר במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. עירייההתמורה מאת 
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המכרז פ"ע הזוכה חובת .9

 .  לזוכה עירייהה כך על תודיע במכרז הזוכה קביעת לאחר .9.1

כשהוא  עירייהולהחזירו ל 4 מסמךכדרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייהזוכה  .9.2

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. עירייהימים מתאריך הודעת ה 7חתום תוך 

 המסמכים הבאים:את עד למעמד חתימת ההסכם על ידו  עירייהימציא ל  הזוכה, בנוסף .9.3

 

 נוסח פי על בחוזה כנדרש הביטוחים עריכת על מטעמו ביטוח חברת מאת חתום אישור .9.3.1

  .מסויג אינו כשהוא 'ט נספחכ ההתקשרות לחוזה המצורף ביטוחים קיום על אישור

 בשיעור החוזה בתקופת המכרז נשוא העבודות ביצוע להבטחת חתומה בנקאית ערבות .9.3.2

. לחוזה ההתקשרות המצורף 'י נספח בנוסח, מ"מע כולל ההתקשרות מהיקף 5% של

 ערבות זו תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.

 המרכזית הלשכה ידי על המפורסם לצרכן המחירים למדד צמודה להיות הערבות על .9.3.3

 . החוזה על החתימה ביום הידוע האחרון המדד הינו הבסיס כשמדד, לסטטיסטיקה

יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות,  על המציע הזוכהלעניין ביטוח,  .9.4

ידי המציע הזוכה -ת ביטוח כמפורט בחוזה המכרז. הביטוחים ייערכו עלופוליס

כתנאי  עירייהבאמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר ל

 לחתימת חוזה המכרז. 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  עירייהבהר בזאת כי ליו .9.5

( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של 'טאישור עריכת ביטוחים )נספח 

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח  עירייה. מובהר, כי לעירייהה

מסמכי המכרז ואי האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף ל

כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי  עירייההמצאתו חתום לידי ה

 ה, חילוט ערבות הצעה/ ביצוע ומסירת עבודות לצד ג'.יועלול לגרום לביטול זכי עירייהה

 זוכה נדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום בצרוף ערבות שבו במקרה .9.6

 ימים 7תוך י חברת הביטוח, בחתום ע" ור על קיום בטוחיםואיש סכםלביצוע הה חתומה

 ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה עירייהתהא המיום הדרישה כאמור לעיל, 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל 

עם מציע אחר  עירייהטענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה

 במקומו.  

 בין ההפרש את עירייהל לשלם חייב הזוכה יהיה – אחר מציע עם עירייהה התקשרה .9.7

 .  הוא הצעתו לבין עירייהה ידי על שנבחרה ההצעה

 עקב הזוכה כנגד עירייהה לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי לעיל באמור אין .9.8

 . למכרז הצעתו הגשת עם המציע עצמו על שנטל ההתחייבויות הפרת

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה .9.9

למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

החתום ע"י  עירייהה, אלא לאחר קבלת אישור אספקת השירותיםקבלני משנה לצורך 

מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת מורשי החתימה שלה, 

מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי  פ"עקבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה 

 , הכל כאמור במסמכי המכרז.עירייהה

סכם לפי ה עירייההלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהזוכה  .9.10

תהא  עירייהה .עירייההגזבר  מאתהסכמה לכך ובכתב מראש זה לאחר, אלא אם קיבל 
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רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית 

ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת 

 טחת ביצועו של ההסכם. ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים להב

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .9.11
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 דות דומותעבוב ניסיון - 'א נספח
 

או הקמת בביצוע פרויקט של "עיר ללא אלימות" או "עיר בטוחה"  כקבלן ראשי,הקבלן בעל ניסיון מוכח, 

מיליון שקלים  )לא כולל  1ברשות מקומית בישראל, בהיקף שלא יהיה נמוך מסך של מערך מצלמות לצפייה 

 ושבהם הותקנו: 2014-2019בין השנים מע"מ( והסתיים 

  תוכנת ניהול וידאוVMS. 

  מצלמות  50מערכות טמ"ס הכוללות לפחותIP  אתרי קצה חיצוניים 10בלפחות. 

  עורקים אלחוטיים. 10מערך של לפחות 

 

 המזמיןשם  מס'

תקופת הביצוע, 

פרוט השנים 

שבהן בוצע 

 הפרויקט

היקף 

ההתקשרות 

מיליון  1לפחות 

שקלים לא כולל 

 מע"מ

תכולת הפרויקט 

ע"פ דרישות 

 תנאי הסף:

 

שם איש הקשר 

ופרטי 

 התקשרות

1                                                   

2      

3     

 הסף, אנשי קשר,עבודות( הכולל פרוט מרכיבי המערכות ע"פ תנאי  3הקבלן יגיש נספח מפורט לכל עבודה )

 וכן יצרף אישורים, המלצות, חשבונות, או כל מסמך אחר שיש בו כדי להוכיח את ביצוע העבודות כאמור.
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 חשבון רואה אישור –'  ב נספח
 

 לכבוד עיריית שדרות

 

 אישור מחזור כספי  המוגש על ידי חברת ___________________ בע"מהנדון: 

 

 

 _____________________________________________________כתובת: 

 

 

פרויקטים של התקנת מערכות ביטחון   2019-2017בשנים  הריני לאשר ולהצהיר כי המציע ביצע

טכנולוגיות, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין העבודות, בהיקף 

. המחזור המוצג הינו עבור: כל התקופה הנ"לבישראל )לא כולל מע"מ( ל  מיליון  שקלים  5-שאינו נמוך מ

אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שרות שנתי, עבור פרויקטים בתחום מערכת ביטחון טכנולוגיות, בקרה 

ניהול  -,  טמ"ס GISותקשורת, הכוללים: מערכות שליטה ובקרה, מערכות שו"ב המבוססות על מערכת 

, גילוי תנועה, אנליטיקה, מערכות גילוי פריצה ומערכות מצוקה. NVR, מערכות הקלטה VMSאו וידי

  המחזור הנדרש הינו עבור התקנות שהסתיימו ונמסרו לשביעות רצון הלקוח.

 

 תאריך:_______________

 

 אישור רו"ח

 

  1.3.3 כנדרש בסעיףכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______ בקשר למחזור כספי 

לאשר כי ל _____________________ בע"מ )המציע(, הינו בעל מחזור כספי  יוהרינלתנאי  הסף, 

השנים שקדמו לפרסום מכרז  3-מיליון שקלים לא  כולל מע"מ  בכל שנה בישראל ב 7בהיקף  של לפחות 

 .2019-2017זה, קרי 

 

 בכבוד רב,  

 

________________________ 
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 פרויקט מנהל ניסיון -' ג נספח

 

 שם מנהל הפרויקט המוצע: _________________

 

" אלימות ללא עיר" בתחום לפחות פרויקטים 3 בניהול ניסיון בעל יהיה  הפרויקט הלמנ :הפרויקט מנהלתנאי הסף ל

 מ נמוך יהיה לא אחד פרויקט היקף כאשר מקומית ברשות לצפייה מצלמות מערך הקמת או, "בטוחה עיר" או

  מ"מע כולל לא שקלים 1,000,000

 :הפרויקט מנהל של ניסיון המהוות העבודות פירוט להלן

 שם המזמין מס'

תקופת 

הביצוע, פרוט 

השנים שבהן 

בוצע 

 הפרויקט

היקף 

ההתקשרות 

מיליון  1לפחות 

שקלים לא 

 כולל מע"מ

תכולת 

הפרויקט ע"פ 

דרישות תנאי 

 הסף:

 

שם איש 

הקשר ופרטי 

 התקשרות

1                                                   

2      

3     

 

 אישורים והמלצות.קורות חיים, צרף כמו כן יש ל
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 נספח ד'
 
 

 לכבוד: 
 עיריית שדרות

  
 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

חוק ")להלן:  1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
. למונחים המפורטים בתצהיר 3/2020(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' "עסקאות גופים ציבוריים

 עסקאות גופים ציבוריים. זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

 המציע אני /מטעמה להצהיר ומוסמך מציעהה אצל________________  בתפקיד משמש אני .2
 [.המיותר את]מחק 

, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים הזיקה אלי יובעל המציעהגשת ההצעה למכרז, עד למועד ה .3
)להלן: "חוק  1987 –ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

שכר מינימום"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
 )להלן: "חוק עובדים זרים"(.  1991 –התשנ"א 

זיקה אליי הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  יובעל ההמציעלחילופין, אם  .4
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -חוק עובדים זרים 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

    _____________       ____________________ 

 הירחתימת המצ                               תאריך  

 

 אישור

 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה  ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר

באמצעות ת.ז. מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                              
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 'ה חנספ

 מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה היעדר בדבר תצהיר

 (מטעמו לחתום המוסמך או, בו שליטה בעל, מנהלו י"ע התצהיר ימולא, תאגיד הוא שהמציע ככל. המציע י"ע ימולא התצהיר)

מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות 

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

 

מכרז מס' ב מהצעה כחלק, מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה היעדר בדבר כתצהיר תצהירי עושה הנני .1
 (."עירייהה": להלן) שדרות עיריית של 3/2020

 : ________________המציע של. פ.ח. / ז.ת' מס: _____________________ המציע שם .2
 .מטעמו להצהיר ומוסמך המציע אצל_____________________________  בתפקיד משמש אני .3
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 122הוראות סעיף  המציע לאשר כי הובאו לידיעת הריני .4

 כדלקמן: 
תאגיד שיש לאחד מהאמורים  וו או שותפו, אנכוו, סקרוב, צהחבר מוע א. )א(122

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  החלק העול
עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, 

 תחוא או אח, בת או בן, הורהבן זוג,  –"קרוב" 
 

)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 174הוראות סעיף המציע  לאשר כי הובאו לידיעת הריני .5
 כדלקמן: 

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין,  )א( .174
חוזה שנעשה עם העיריה ובשום  זוגו או שותפו או סוכנו, בשום-על ידי עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה

 של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של( א) 12 כלל הוראותהמציע  לאשר כי הובאו לידיעת הריני .6
 :כדלקמן, היתר בין, הקובע המקומיות ברשויות הציבור נבחרי

 
 ״חבר, זה לעניין. המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה ״חבר

 .בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר  - מועצה״

 : כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם .7
, זוגי בן שהוא אדם המועצה חברי בין ואין עירייההת מועצהמצהיר הוא המציע:[ אינני חבר ש ככל] .7.1

 .שותפי או, סוכנו שאני אדם, אחותי, אחי, בתי, בני, שלי הורה
 חלק מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר אין:[ תאגיד י"ע מוגשת שההצעה ככל]  .7.2

 או כמנהל משמש מהם שאחד או המציע התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה
 .במציע אחראי כעובד

 שיהיה אדם כל ואין, עירייהב העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין, עירייהה עובד אינני .7.3
 עירייהה עובד שהוא, בעקיפין או במישרין, המכרז נשוא לחוזה בקשר הנאה טובת או לחלק זכאי

 .אחרים מציעים עם קשר או תיאום ללא מוגשת למכרז המציע הצעת .8
 הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור קרבה קיימת אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה עירייהה כי לי ידוע .9

 .נכונה לא
 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .10

 

    _____________       ____________________ 

 המצהיר חתימת                               תאריך  

 אישור

 במשרדי בפני ה/הופיע____________________  ביום כי בזאת ת/מאשר________ ד"עו מ"הח אני
 עצמה/עצמו זיהתה/זיהה אשר' ____________ גב/מר_________________________  ברחוב

 ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר עליה/עליו כי יה/שהזהרתיו ולאחר'_________ מס. ז.ת באמצעות
 .בפני עליו מה/וחתם דלעיל ה/תצהירו נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים

           ___________________ 

 ד"עו וחותמת חתימה                                             
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 נספח ו'

 לכבוד

 עיריית שדרות

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב ערבות מס'__הנדון: 

 

        

ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא "( אנו המבקשעל פי בקשת ____________ )ולהלן " .1

( שתדרשו מאת "סכום הערבות"( שקלים חדשים )להלן: שים אלףשלו) 30,000 של עד לסכום כולל

 וכריזה. אנליטיקה"ס, טממערכת  שלהפעלה ולאספקה, התקנה  3/2020מכרז מס' בקשר ל המבקש

ידי הלשכה המרכזית למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על סכום הערבות יהיה צמוד  .2

 "המדד"( .  –)להלן  לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

הצעות למכרז. המדד החדש לעניין המדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת  .3

 ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

אנו נשלם לכם עם  עירייהו/או גזבר ה עירייהתב, חתומה ע"י ראש הלפי דרישתכם הראשונה בכ .4

החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מבלי להטיל 

 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 . 31.8.2020 ליום עד בתוקף תהיה זו ערבות .5

 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבות .6

 

 

 , רב בכבוד                                                                             

 

 בנק
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 נספח ז'

 לכבוד

 עיריית שדרות

 
 א.ג.נ.,

 
 מידע ארגוני ומורשי חתימה - 3/2020מספר מכרז הנדון:  

 
 __________________ ח.פ, ת.ז:  ____________________ שם המציע :

  ____________________  כתובת :
 __________________ פקס     : ____________________  טלפון   :

 __________________  תפקיד : ____________________ שם החותם :
 __________________ תאריך : חתימה וחותמת: ____________________

 
 אני ___________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

 עו"ד/רו"ח )שם מלא( 
 

 ______________  שם רשמי : .1

 ______________  סוג התאגדות: .2

 ______________ תאריך התאגדות : .3

 ______________  מספר מזהה : .4

 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם :שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  .5
 

 תעודת זהות שם מוסמך חתימה
_____________ _____________ 
_____________ _____________ 
_____________ _____________  
_____________ _____________ 

 

ההחלטה בדבר ביצוע העבודות נשוא מכרז זה נתקבלה אצל המציע  .6
 ההתאגדות שלו. בהתאם למנגנונים הקבועים במסמכי

החתימות המופיעות ע"ג מסמכי ההצעה והמכרז מחייבות את התאגיד  .7
 לכל דבר ועניין.

 
 

 בכבוד רב,
 

 שם מלא : _________________רו"ח/עו"ד חתימה וחותמת : _____________________
 

 כתובת    : _________________ טלפון : _________________
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 נספח ח'

 : _______________תאריך       לכבוד

 שדרות עיריית

 

 מקומי משתתף הצהרת: הנדון

 ה/מצהיר_____________  היא שכתובתי. _____________, ז.ת, ______________ מ"הח אני
 : כדלקמן בזאת ת/ומאשר

: להלן. ________________ )פ.ח______________  המציע הצעת הגשת במסגרת ניתנת זו הצהרתי
: להלן) של מערכת טמ"ס, אנליטיקה וכריזההפעלה ולאספקה, התקנה  3/2020' מס פומבי למכרז"( המציע"
 "(. המכרז"

 הזולה מההצעההנחה  5% בעד הגבוה תהיה המציע שהגיש שההצעה ככל כי, בזאת להצהיר הנני
 .ביותר הזולה ההצעה במחיר השירות את לספק/  לבצע מוכן יהיה המציע, למכרז שתוגש ביותר

כי ו שדרות בעיר מצויהמציע  משרדי הנני מצהיר בזאת כי "מקומי משתתף" מהעדפת ליהנות מנת על

 תושבי הינם המציע מעובדי 40% לפחותכי ו לעירייה ארנונה המשרד מנוהל בו הנכס בגין משלםהמציע 

 .העיר

 : ב"מצ זו הצהרתי הוכחת לשם

 .בעיר משרדי מקום על המעיד משולם ארנונה תשלום שובר. א   
 .נכונות ההצהרה לעניין העסקת עובדים תושבי שדרות בדבר חשבון רואה אישור. ב  

 

__________________    ____________________ 

 וחתימה חותמת     המשתתף שם      

____________________________________________________________________ 

 חשבון רואה אישור

 "(. המשתתף: "להלן________________________________) של החשבון כרואה משמש אני

 אחריותי. המשתתף הנהלת באחריות הינה ההצהרה. דלעיל המשתתף הצהרת את ביקרתי המשתתף לבקשת
 .ביקורתי על בהתבסס זו הצהרה על דעה לחוות היא

 בנתונים התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתי את ערכתי
 סבור אני. מהותית מטעה הצגה ל"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה לעיל המוצהרים
 .זו דעתי לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתי

 הצהרת את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת זו הצהרה ביקורתי על בהתבסס לדעתי

 .המשתתף

 : ______________חתימה   : ______________תאריך
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 מסמך 1.1 – טופס הצעת המחיר 
 לכבוד: 

 ועדת המכרזים

  עיריית שדרות

 ג.א.נ,

 בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעתי. 

 שם המציע: _______________. 

 מספר זיהוי: _______________. 

 לגבי תאגיד: שם מורשי החתימה בשם התאגיד: ________________________________. 

 

סה"כ אומדן ביצוע העבודות לפי האמור 

 )ללא מע"מ(בכתב הכמויות 

 

 574,840 שקלים
 

 באחוזיםהמוצע הנחה שיעור ה

 פסל יקבלן אשר ייתן תוספת הצעתו ת

 אין לכתוב סכום אלא אחוז הנחה בלבד!

 

_______________ 

ידוע לי כי התמורה בהתייחס להצעתי כוללת בתוכה את ביצוע העבודות וכל ההוצאות מכל סוג שהוא ולרבות 
 ולא רק: 

את כל המיסים, אגרות, פינוי והובלת פסולות, נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע העבודות, ככל  .1
, הפסד זמן דות, חומרים, עלויות נייניםאנשי מקצוע ומתקישישנם, את כל העבודות הנלוות, העסקת 

לביצוע התארגנות לרבות עבודות בהיקף כספי נמוך, עבודה בשעות לילה, בימי שישי, הדרישות 
הטכניות המפורטות בהזמנה, חוקים, תקנים ותקנות רלבנטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי 

לצורך ביצוע הפרויקט ואינה מפורטת  עבודה ודרישות מיוחדות של המזמין וכן כל עבודה הנדרשת
 בכתב הכמויות.

 ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ו/או לתנודת מחיר אחר. .2
 ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה. .3
 לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.  .4
 התמורה של החוזה.נספח זה יהווה את נספח  .5

 

 בכבוד רב ובברכה, 

 

 

   

 שם המציע והשם החותם  תאריך

 

 יש למלא את הצעה בעט כחול בלבד ואין לשנות את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה
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 כתב הכמויות – 2 מסמך
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 מפרט טכני – 3מסמך 

 אור הפרויקט ותכולת העבודהית -כללי 

 
 הפרויקט אורית - כללי

שדרות באמצעות מחלקת שפ"ע, מעוניינת להרחיב ולשדרג מערך שליטה ובקרה המבוסס בעיקר על  עיריית

 "ס(.טמאמצעי מיגון טכנולוגיים )מערכות 

 

 קיים מצב
 מערכותת ברשותה באמצעות התקנת ואת מערכות הביטחון אשר קיימ ולעבותהעירייה מעוניינת להרחיב 

 רך הקיים. למע ו, אשר יתממשקנוספות

 יותקנו באתרים שונים הנמצאים בתחומי העירייה. יםהנוספ והפריטיםהאמצעים 

, המציע של הזכייהבמסגרת מכרז זה הזוכה ישדרג חלק מציוד הקצה כפי שיוגדר ע"י היועץ וע"פ מחירי 

 "המחירון". להלן

 בקרה.  אפקוןע"י  ואשר הותקנ DEVTEL/FLIRעירייה פועלת מערכת  מוקדב

בלבד,  כמפורט במסמכי המכרז וע"פ  החדשההקבלן הזוכה יספק תמיכה, שרות ואחריות למערכת 

 תמיכה טכנית. בפרקהתנאים המפורטים 

ולקבל את כל הפרמטרים  DEVTEL/FLIR -על המערכת המוצעת לבצע אינטגרציה מלאה למערכת ה

 מהמצלמות המותקנות.

  .ONVIFמות רק באמצעות לא יתקבל פתרון שאינו מתממשק ומסונכרן למצל

 :כללי

תענה על כל הדרישות המבצעיות המפורטות  -ציוד חומרה ותוכנה  -המערכת שתסופק על כל מרכיביה 

 בפרק זה.

כל מרכיבי מערכות המיגון, בכל אתר ואתר, יופעלו בשילוב מלא, כיחידה אחת מושלמת, עם קשר אמין 

 ורציף עם מוקד / מרכז השליטה והבקרה.

מחירי היחידה יכללו את כל הבדיקות הנדרשות, כולל ניסוי, הרצה והפעלה של כל המערכות האלקטרוניות 

והחשמליות, בכל האתרים, כולל עם מוקד הבקרה, מתן הדרכה, ביצוע ניסוי והדמיה, לנציגי המוקד 

מת, והכנת והמזמין באתרים ובמוקד קבלת ההתראות, כולל מסירת המערכת, הפועלת כיחידה אחת מושל

 עם תוכנית ותרשימים.  Disk on keyעותקים של  2 -עותקים ו 5 -תיק תיעוד מלא, ב

 

 

 ושרתיםתוכנת ניהול  - 01פרק 

 

 דרישות אבטחה במצלמות, ציוד טמ"ס ואביזרים נלווים

" צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחהכל ציוד הטמ"ס יעמוד במצטבר בכל הדרישות מתוך מסמך "

 .2018ופורסם  ע"י מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה באפריל שהופץ 
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המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי זה ע"ח המציע עבור כל פריט, המעבדה תיבחר 

 ותאושר מראש ע"י המזמין בלבד ולמציע לא יהיו שום טענות בנוגע לקביעה זו.

 תיאור המערכת  - כללי
, על המציע לבצע אינטגרציה למערכת זו באמצעות חברת DEVTEL/FLIRהעירייה קיימת מערכת  במוקד

 בקרה. אפקון

לקבלת הצעת  052-5524177רומן  מר אפקוןהמציע לבדוק את עלויות ההקמה והאינטגרציה עם נציג  על

 המחיר.

 באמצעות יבוצעו ברובם החדשים האתרים בין התקשורת, המערכות בין תקשורת שיבושי למנוע"מ ע

 .מילימטריים עורקים

מצלמות ותכלול את כל התוכנות  300הניתנת להרחבה של מעל ל  FLIRשתסופק תהא מתוצרת  המערכת

 הנדרשים לצורך אינטגרציה עם המערכת הקיימת. משקיםוהמ

 .אחר פתרון יתקבל לא

מונה בהתאם למפרט פריים לשנייה ומשקל הת 60~30המערכת תקליט את כל המצלמות במהירות של 

 הטכני.

הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים הדרושים להפעלת מערכת ההקלטה כדרוש בתיאור זה. למחיר 

במפרט לא יתווסף שום תשלום נוסף, באחריות הקבלן לדווח ליועץ במידה ודרושים אביזרים נוספים 

 להפעלת המערכת, טרם הגשת הצעת המחיר!

 

 

 שרתי הקלטה 02 פרק
 

השרתים יסופקו  עם התוכנות הנדרשות )מקצועיות, יישומיות ומע' הפעלה( ולכל היישומים הנדרשים כולל 

 התקנה והפעלה מלאה.

 שנים. 5הרישיונות יכללו השדרוגים והעדכונים התקופתיים ויהיו תקפים ל 

 השרתים יירכשו אך ורק מנציג רשמי של המותג בישראל, כל אספקה אחרת לא תאושר.

 

 הקלטה  שרת .א

 דרישות חומרה ותוכנה:

 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת :  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

,  RAID-5נטו בתצורת  20TB  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .3

 מבוסס בקר תוכנתי.למען הסר ספק הבקר יהיה בקר חומרתי ולא יתקבל פתרון 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .4

כפול בתצורת  SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows®  Server 2016 64 Bitמערכת ההפעלה  .5

RAID 0 בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון ,

Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .Intel SSD 480Gbרכת הפעלה דיסק עבור מע .6

7. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה עד   .8

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .9

 .2GBבקר רשת  .10
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 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .11

 

   LPRשרת ליישומים שונים כגון: איסוף, ניהול מטריצה, אנליטיקה,  .ב

 . IBM, HP,DELL, Gigabyteשרת מותג מתוצרת:  .1

 כפול ומעלה, העדכני ביותר.  Intel Xeonמעבד  .2

 טרה נטו. 2  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .3

 .GB2מאיץ  .4

עבור   GTX1080העדכני ביותר ולפחות מדגם  NVIDIA, מתוצרת HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .5

כרטיסים  2, לא יתקבל פתרון של FPS  30, ובקצב של FHDמסכים באיכות  4מצלמות ב  16ניהול 

 כפולים או כל שיטה אחרת !

 המטריצה תכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .6

 .VLANמנוהל  GIGAכרטיס רשת דואלי  .7

, בשום מקרה RAID 0בתצורת  SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows 10 Pro 64 Bitמערכת ההפעלה  .8

 מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

 .Intel SSD 480Gbדיסק עבור מערכת הפעלה  .9

10. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19רת "מותאם לארון תקשו 2Uמארז תעשייתי פיצה עד   .11

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .12

 .2GBבקר רשת  .13

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .14

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 _____________________________________:_____הקבלןחתימת 

 

 מצלמות - 03פרק 
 

 המצלמות: לכללדרישות מינימאליות 

 בלבד וללא כבלים חיצוניים )זנבות( חיבור ישיר למצלמה או למיגון. PoEיפעלו בהזנת מתח המצלמות  .1

בחירת הסטרים בהתאם ליישום הנדרש   UDP,TCP&HTTPהמצלמות יעבדו  בשלושה סטרימים שונים  .2

 .בשטח 

 בלבד.  H265דחיסה  .3

 ע"פ דרישת מערכת השו"ב. M-JPEG פורמט  .4

 .ONVIF PROFILE Sפרוטוקול עבודה  32GBשל לפחות  SDתמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו  .5

 .Light finderדוגמת ראיית לילה באמצעות טכנולוגיה כוכבים כ .6

 .WDRתימדד נטו לאחר קיזוז  FPSכמות ה .7

 או שווה ערך/ איכות מאושר. Starvis Sonyבעלות חיישן   אנליטיקהעם  מצלמות .8

 , אלא אם נכתב אחרת.1המצלמות יהיו בעלות אנליטיקה חיצונית מובנת ע"פ המפורט בסעיף  .9

 מצלמות:

 : או כיחידה חיצונית נפרדת אנליטיקה חיצונית משולבת במצלמה .1

 מערכת אנליטיקה תיועד לניהול וקבלת התראות ממצלמות אסטרטגיות. .1.1

 (.OUTDDOORהמערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית ) .1.2

 המערכת מיועדת לגילוי תנועה בתא שטח צפייה של המצלמות ובתנאי חוץ. .1.3

סיווג של העצמים בסביבה תוך דגש שיטת הגילוי: זיהוי ובידוד תנועה של עצמים, תוך יכולת  .1.4

 על גילוי מוחלט של בני אדם, כלי רכב ותנועות שיוגדרו ע"י המזמין.

 זיהוי תנועת עצמים בפריימים מוגדרים, וכן לכידת תנועה שעונה לחוקיות מוגדרת.  .1.5

המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של תנאי השטח ללא  .1.6

התערבות של מפעיל, ולכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו במצבים התערבות ידנית או 

 שונים, ע"מ למנוע 'התרעות שווא'.

למערכת תהא יכולת אנאליטית עצמאית ללימוד של תנאי השטח ע"מ לבודד תנועות ורעשי רקע  .1.7

ן כגון: זריחה, שקיעה, עננים, עצים, צמחיה, אבק, סנוור שמש, סנוור לילה, אדים בחלון מיגו

 המצלמה או על העדשה לרבות טיפות גשם.

המערכת תלכד תנועות עצמים, לגיבוש של הפיקסלים לצורת עצם ובכך תנתח את התנועה ואת  .1.8

 החוקיות שבה. 

המערכת תדע לנתח בצורה עצמאית ואוטומטית לזהות דפוס התנהגות , זיהוי של בני אדם, כלי  .1.9

וך תיחום אזורים רבים שבהם ניתן לקבוע רכב ובעלי חיים ובכך לנטרל השפעות סביבתיות ת

פרמטרים שונים כמו למשל רמת רגישות שונה, אבחון כיוון התנועה, לרבות קביעת התראה, 

 בזיהוי תנועה בכיוון מסוים. התוכנה תכלול שירטוט וקטור של התנועה על פני המסך.

ברזולוציה ובקצב תמונות בשנייה מבלי לפגוע  25-קצב צפייה והקלטה יעמוד על לא פחות מ .1.10

 . Full HD 1080Pהקלטה וצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם במצלמות 

 המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה, נפילת מתח למצלמה או נפילת אות וידיאו. .1.11

 -המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או יורד ממספר מסוים. למשל .1.12

 אנשים בשטח הצילום של המצלמה. 5-בני אדם העולה מ יכולת זיהוי של התקהלות של

 המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון:  .1.13

 שוטטות .1.13.1

 חפץ חדש   .1.13.2

 חפץ נעלם   .1.13.3
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 חציית קו   .1.13.4

 התקהלות   .1.13.5

 כיוון ומהירות תנועה   .1.13.6

 ספירת אנשים   .1.13.7

 ( והצגתו עם אות הוידאו מתקבל. TRAILהמערכת תאפשר מעקב לאחר גילוי ) .1.14

 בייקט ותציג שובל עקיבה. המערכת תסמן את האו .1.15

 המערכת תציג את הגילוי הנ"ל ברזולוציה הגבוהה ביותר במצלמה.  .1.16

לנתח ולהתריע בעת גילוי כלב בתוך  האנליטיקהלרשום לעיל וכתנאי מוביל והכרחי, על  מעבר

 מ"ר ובמרחק משתנה ממיקום המצלמה. 10שטח מוגדר של כ 

 .לבצע מתחייב שהמציע ראשוני בפיילוט מותנה הציוד אישור
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 ותאורת לדים IK10  1080Pחיצונית אנטי ואנדל  DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .2

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .2.1

  FHDאיכות  .2.2

  H.265דחיסת  .2.3

 מ"מ . VF 12~2.8עדשה  .2.4

 .1080Pברזולוציה   FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .2.5

 .WDR 120dbמנגנון  .2.6

 צמצם אוטומטי. .2.7

 רגישות לילה:  .2.8

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .2.8.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .2.8.2

 מטר 30תאורת לדים לטווח של עד  .2.9

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.10

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .2.11

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .2.12

 .IP-66דרגת אטימות  .2.13

 

 

 + תאורת לדים. 1080P–מגה פיקסל  2)צינור(  Bulletמצלמת  .3

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .3.1

  FHDאיכות  .3.2

  H.265דחיסת  .3.3

 ICRפליטר חשמלי  .3.4

 מ"מ. VF 3~8עדשה  .3.5

  1080Pברזולוציה   50קצב רענון  .3.6

  WDR 120dbמנגנון  .3.7

 צמצם אוטומטי. .3.8

 רגישות לילה:  .3.9

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .3.9.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .3.9.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.10

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .3.11

 מטר. 25לדים לטווח של לפחות תאורת  .3.12

 

 

 .IK10( חיצונית אנטי ואנדל Bulletצינור ) –מגה פיקסל  2מצלמה  .4

  H.265דחיסת  .4.1

 מ"מ  עם שליטה מרחוק בזום ובפוקוס VF 12~2.8עדשה  .4.2

 מגה. 2ברזולוציה   FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .4.3

 .WDR 120dbמנגנון  .4.4

 מוצא אנלוגי בנוסף לחיבור הרשת. .4.5
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 מטר לפחות. 50תאורה ל  .4.6

 צמצם אוטומטי. .4.7

 רגישות לילה:  .4.8

 .F1.2לוקס ב  0.05צבע:  .4.8.1

 .F1.2לוקס ב 0.008ש/ל:  .4.8.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .4.9

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.10

 מעלות. 5-60-טמפ' עבודה  .4.11

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .4.12

 .IP-67דרגת אטימות  .4.13

 מטר. 60לפחות תאורת לדים לטווח של  .4.14

 

 

 

 Full HDסמויה/מוסלקת  IP מצלמה  .5

 מצלמה תיועד להתקנה פנימית או חיצונית, המותקנת בתוך מיגון חיצוני  .5.1

 , H264דחיסה  .5.2

 1080Pרזולוציה  .5.3

  FHDאיכות  .5.4

 מ"מ ע"פ דרישת המזמין. 9~2.7עדשה קבועה ע"פ הצורך בין  .5.5

 .1080Pברזולוציה   FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .5.6

 

כולל     IK10 מ"מ( תקן  4.3X129)עדשה  X 30, זום אופטי FHDמגה  2ברזולוציה  PTZמצלמה  .6

 תאורת לד.

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .6.1

  FHDאיכות  .6.2

  H.265דחיסת  .6.3

 ICRפליטר חשמלי  .6.4

 .X 12זום דיגיטלי   מ"מ 4.3X129)עדשה  X 30זום אופטי  .6.5

 פוקוס אוטומטי .6.6

 מטר.  200תאורת לד מובנית לטווח של לפחות  .6.7

  1080Pברזולוציה   30FPSקצב רענון  .6.8

 .WDR 120db מנגנון  .6.9

 צמצם אוטומטי. .6.10

 רגישות לילה:  .6.11

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .6.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.05ש/ל:  .6.11.2

 מעלות. 5-50-טמפ' עבודה  .6.12

 מעלות המשכי. 360 .6.13

 מעלות בשנייה. 400מעלות(  360מהירות סיבוב ) .6.14

 פריסטים. 20 .6.15

 אזורי מיסוך  8קביעת  .6.16
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 .IK10אנטי ונדל  .6.17

 .IP66דרגת אטימות  .6.18

 

 מ' לפחות ומכלול שטיפה כדוגמת: 300בתצורת גוף כולל תאורה לטווח  PTZ 2MP"ג  יחצמצלמת  .7

- Bosch MIC 7000 HD 

- Axis Q6215-LE PTZ x30 zoom  

- Ulisse 2 IR 300 

 .מאושראיכות /ערך שווה או -

 בעלת עדשה ממונעת זום רציף. IP RJ45, בממשק IK10ונדאלי -בתצורת גוף אנטי PTZמצלמת  .7.1

מ' לפחות  300נשלטת לטווח של עד  IRיסופק מכלול שלם הכולל מנוע, זיווד, מצלמה, תאורת  .7.2

 מ' בזווית רחבה. 100נשלטת לטווח של עד  IRבזווית צרה ובנוסף תאורת 

, אור 840µm ,950µmסים באורכי גל שונים )תהיה ניתנת להחלפה והתקנת פנ IR-תאורת ה .7.3

( ומרחקי הארה אפקטיביים שונים, בהתאם. 10°, 30°, 60°לבן(, אלומות תאורה שונות )לפחות 

 הפנסים יהיו נשלטים באופן אוטומטי ויזום.

כל הרכיבים יהיו מאותו יצרן הציוד ויפעלו כמכלול אחיד כולל שליטה על יכולות המנוע  .7.4

 והעדשה גם יחד.

 ( אינטגרלי על עדשת המיגון.wiperונדאלי כולל וישר )-מיגון אנטי .7.5

 , IP66, IK10 ,EAC ,UL ,EN50130-5המכלול השלם יעמוד כולו בתקני  .7.6

EN60068-2-6 

 .NC 95%, לחות מרבית 40°C ~ +65°C-טמפרטורת פעולה:  .7.7

ל' לכל 5המכלול יסופק עם ערכת שטיפה נשלטת מרחוק, בעלת מכל מים אינטגרלי בנפח של  .7.8

הפחות, כולל סנכרון של מיקום המצלמה עם מכלול השטיפה וביצוע פעולת השטיפה באופן 

 יזום.

 מצלמה: .7.9

 לפחות.  Full HD 1080p" ברזולוציית Exmor CMOS 1/2.8חיישן  .7.9.1

7.9.2. 60fps @ Full HD 1080p 

 (.30IREבמצב לילה ) 0.002lx(, IRE 50במצב יום ) 0.05lxרגישות תאורה:  .7.9.3

 .X12, זום דיגיטלי x30זום אופטי  .7.9.4

7.9.5.   120db WDR. 

, Auto white balance, WDR, exposure control, De-fog, BLC שיפור תמונה:  .7.9.6

Sensitivity, Color enhancement, Image flip . 

 , וכן נשלט מרחוק.zoomמהיר עם ביצוע  re-focusפוקוס אוטומטי כולל  .7.9.7

 .50db-יחס אות לרעש טוב יותר מ .7.9.8

 לפחות. 1/10,000 – 1/1מהירות תריס  .7.9.9

 ש"ל( \לילה אוטומטי )צבע \מעבר יום .7.9.10

 , מוגן בסיסמה.webבעלת ממשק שליטה  .7.9.11

 מנוע: .7.10

 RS-485והן בממשק טורי  ONVIFהשליטה תתאפשר הן בממשק רשת  .7.10.1

 שנייה לפחות./100°שנייה ועד /0.02° -במהירות מ Endless 360°צידוד  .7.10.2

 לפחות.  90° ~ 40°-הגבהה  .7.10.3

 מגבלות צידוד.אפשרות להגדרת  .7.10.4
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 של עדשת המצלמה. zoom-התאמת מהירות הצידוד למצב ה .7.10.5

כולל חיבור אספקת מתח, פיקוד על העדשה וממסר לביצוע פוקוס, כניסה ויציאה של  .7.10.6

 מגעים יבשים.

 רשת: .7.11

 RJ45ממשק חיבור  .7.11.1

  60Mb/sשל עד  Bitrate-תמיכה ב .7.11.2

 ממשק החיבור למצלמה ולמנוע יהיו מוגנים בסיסמה. .7.11.3

 ,IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPוקולים: תמיכה בפרוט .7.11.4

RTCP, ICMP, DHCP, ARP 

  ,ONVIF S -תמיכה ב .7.11.5

 

 

 .ניידת ציידים/  שביל מצלמת .8

, משדר PIRכולל ערכת פריסה ועיגון חיצוני, ערכת מצלמה הכוללת: מצלמה, גלאי  Outdoor מצלמה

 .אמצעים להפעלת יבש ומגע.א א תאורה,  SD card, הקלטה מקומית על סלולאר

 .מעלות 60 של בזווית MP2לפחות  מצלמה .8.1

 .לפחות mn940לילה באמצעות פנס א.א.  ראיית .8.2

 .ההקלטה סיום עם אוטומטי סרטון שליחת .8.3

  1הסרטון גמיש להחלטת המזמין ועד ל  אורך .8.4

 .G4שידור סלולארי, תמיכה ברשת סלולארית לפחות דור  יחידת .8.5

 מטר. 15ל  PIR גלאי .8.6

 .שליטה ופנל מובנה מסך .8.7

 .לפחות אצבע סוללות 8 ל תא .8.8

 , ואו סוללה חיצונית.220ומטען לחשמל  A/AA/AAAעם סוללות  עבודה .8.9

 חינמית אפליקציה באמצעות ניהול .8.10

 

 LPR 2 MPליישום  IPמצלמת  .9

  LPRלמערכת   חיצונית ייעודית IPמצלמה  .9.1

 מגה פיקסל, 2רזולוציה  .9.2

 25~9עדשה בטווחים מינימאליים של  .9.3

 , 265דחיסה  .9.4

 מטר 30ל  IRתאורת  .9.5

 פילטר נגד סנוור. .9.6

 קמ"ש. 80מטר במהירות נסיעה של  30טווח גילוי וליכוד מספר רישוי לפחות  .9.7

מכלל הלוחיות הקריאות במהירות של  95%המצלמה תאפשר זיהוי וקריאת מספרים בלפחות  .9.8

 קמ"ש ביום ובלילה. 60

 ג אויר משתנים.המצלמה תאפשר זיהוי בתנאי יום לילה ובתנאי מז .9.9

המצלמה תסופק עם עמוד אנטי ואנדלי כולל מיגון המיועד להתקנת מצלמה וחלון למצלמה.  .9.10

 העמוד ייוצר מברזל מגולוון וצבוע בצבע ע"פ הגדרת המזמין.
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 :ניידת ערכה .10

מיועדת לפריסה מהירה של צוות מטעם העירייה אשר אינו מיומן ולכן נדרש פתרון  הערכה .10.1

Plug & play. 

 .זמני באתר מצלמות של מהירה ופריסה להתקנה ניידת ערכה .10.2

 :הבאים האמצעים את תכלול הערכה .10.3

 .במפרט כמוגדרות צינור מצלמות .10.3.1

 .PTZ מצלמה .10.3.2

 .POEמצלמות משולבת מתג  8הקלטה ל  מערכת .10.3.3

 .G4שידור סלולארי, תמיכה ברשת סלולארית לפחות דור  יחידת .10.3.4

 .מטר 20 באורך כבלים 5 .10.3.5

 .מטר 50 באורך 220 לחשמל מאריך כבל .10.3.6

 .לציוד ונזק נחשולים למניעת מתח ייצוב מערכת .10.3.7

 .המצלמות להתקנת זרועות .10.3.8

תסופק בארגזים נשיאה מתכת עם חלוקה פנימית ואו בסיס ספוג לקיבוע הציוד.  המערכת .10.3.9

 אנשים.  2ק"ג ועם ידיות נשיאה ל  20משקל כל ארגז עד 

 :ניידת למצלמה חצובה .11

 .מטר 4.5 של ובגובה"ג ק 30 של משקל לנשיאת יציב גלגלים בסיס עם טלסקופית חצובה .11.1

 
 
 
 

 ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה - 04פרק 

 

   מתג מרכזי .1

המותקנים באתרי ריכוז  L3למתגי  Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .1.1

 .IPמצלמות 

 למוקד ו/או לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .1.2

  +POE 1000פורטים נחושת  48סה"כ  .1.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .1.4

 1000Wספק כוח נשלף של  .1.5

 (Hardware queueתורי חומרה ) 8המתג יתמוך ב  .1.6

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .1.7

 , אופציה להוספת ספק נוסף בתוך היחידה )לא כלול במחיר היחידה(.230VACהזנת מתח:  .1.8

עבור קישור סיב  SFPעל בסיס חריצי  Gigabit Ethernet-10ממשקי  2ת להתקנת אפשרו .1.9

 אופטי.

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  4אפשרות להתקנת  .1.10

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .1.11

  לפחות.  RIP-v1/v2  תמיכה בניתוב סטטי ודינמי .1.12

 לפחות. multi cast group 500וב , PIM Multicastתמיכה בניתוב  .1.13

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .1.14

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .1.15
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 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .1.16

 .40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .1.17

 ס"מ. 45, עומק עד U1גובה  .1.18

 .CONSOLE'' וכבל 19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .1.19

 המתג יסופק עם כבל שרשור. .1.20

 פורטים לחיבור מצלמות 24מתג קצה  .2

 מותקנים במרכז/ L3למתגי Gigabit Ethernetהמתג יבצע טבעות וקישורים ישירים של  .2.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .2.2

 +POE 1000פורטים נחושת  24סה"כ  .2.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .2.4

 370Wספק כוח של  .2.5

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .2.6

 מתגים, לפחות, לניהול כיחידה אחת. 8יכולת שרשור של  .2.7

 .230VACהזנת מתח:  .2.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  4אפשרות להתקנת  .2.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .2.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .2.11

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .2.12

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .2.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .2.14

 .C° 75עד + 20°C-  עמידה בטמפרטורת סביבה .2.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .2.16

 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .2.17

 פורטים לחיבור מצלמות 8קצה  Outdoorמתג  .3

 המותקנים במרכז  L2למתגי Gigabit Ethernetהמתג יבצע קישור ישיר של  .3.1

 לריכוזים ראשיים אחרים Backboneקישורי  .3.2

 +POE 1000פורטים נחושת  8סה"כ  .3.3

 .802.3at + 802.3afתמיכה ב  .3.4

 .170Wספק כוח של  .3.5

 .Fanless modeאפשרות עבודה ב  .3.6

 (Hardware queueתורי חומרה ) 4המתג יתמוך ב  .3.7

 .230VACהזנת מתח:  .3.8

 עבור קישור סיב אופטי. SFPאופטיים על בסיס חריצי  1Gממשקי  2אפשרות להתקנת  .3.9

 .SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .3.10

 L3תמיכה בניתוב סטטי  .3.11

 RSTP ,802.1q VLAN, RMON,  IGMP v2,  ,SNMP  תמיכה בפרוטוקולים הבאים: .3.12

v1/2/3 ,Telnet, SSH v1/v2 ,802.1x, Jumbo-frames 

 על כל הפורטים Access controlתמיכה ב  .3.13

 QOS ,Ingress/Egress traffic policyיכולת הגדרת  .3.14

 .70°Cעד + C°-20  עמידה בטמפרטורת סביבה .3.15

 ס"מ. 35, עומק עד U1גובה  .3.16
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 '' ואו פס דין.19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .3.17

 FLIRעם תוכנה   IPמקומית   NVRמערכת צפייה והקלטה  .4

 התראות.יעוד המערכת: ניהול והקלטת מצלמות כולל סנכרון לסנסורים לצורך הפעלות וקבלת 

 משותפת. VMSמקבילות ומנוהלות בתוכנת   NVRהמערכת תיועד לעבודה ברשת עם מערכות  .4.1

 תוכנת צפייה, שחזור והקלטה. .4.2

 לפחות.  ITNEL  DUAL COREמבוססי מעבדי  .4.3

 .WINאו  APIפשוטה בתצורת   עם קוד פתוח להתממשקות LINUX BASEמערכת הפעלה   .4.4

 FPS 30מגה פיקסל לכל מצלמה לפחות וב  5ברזולוציה מלאה של   IPמצלמות  8/16/32קיבולת  .4.5

 עבור כל מצלמה.

 . SATAמצלמות מסוג  2טרה לכל  1דיסק קשיח  .4.6

 . H.265דחיסה ב  .4.7

 לעבודה ביתירות הדדית. GbEכרטיסי רשת  2 .4.8

 .19מארז " .4.9

 קבועה. IPאפשרות צפייה מרחוק באמצעות כתובת  .4.10

 .VGA +HDMI יציאות מסך  2 .4.11

 ים.ניהול קבצ .4.12

 (.FIFOנעילת קובץ מוקלט לשמירת הקובץ מבלי שיידרס ) .4.13

 תיוג קבצים. .4.14

 חיפוש קובץ ע"פ תיוג. .4.15

 .NVR -בין יחידות ה Back-up &Fail-Overאפשרות  .4.16

4.17. SMART SEARCH .ע"ג הווידאו 

 

 . משתנות וזוויות יםפנס א.א למרחק .5

 מיועד להתקנה לתנאי חוץ. IP66פנס א.א בתקן  .5.1

 וזוויות יםלמצלמות ע"מ להגביר את ראיית הלילה של המצלמה למרחקהפנס יותקן ויוצמד  .5.2

 .שונות

 ואט. 12הספק הפנס לא יעלה על  .5.3

 של המצלמה. ICR FILTERלפנס תהא יציאה חיצונית לסנכרון והפעלת יחידת ה  .5.4

 או באמצעות פיקוד מרחוק.   הפנס יופעל בשעות החשכה בלבד באמצעות תא פוטואלקטרי .5.5

  24VACאו  12-24VDCמתח הפעלה  .5.6

 באמצעות מיגון יעודי. POEלפנס תהיה אפשרות להזנת מתח  .5.7

 

 ארונות סעף לציוד באתר חוץ .6

, ספק כח מתג תקשורת וכיו"ב(, NVRבארון יותקן ויקובע כל הציוד הנדרש להפעלת האמצעי ) .6.1

 החיווט בארון יעבור בתעלות ויסומן לזיהוי, ממדי הארון יקבעו בהתאם לתוכן הציוד.

 מאווררים וסננים )כניסה 2הארון ייוצר מפוליקרבונט ויכלול סוכך שמש, בתוך הארון יותקנו  .6.2

ויציאה(,ן מאוורר לשמירת טמפרטורה עבודה תקינה מעבר לחריצי האוורור, המאוורר יופעל 

 באמצעות חיישן טמפרטורה .

ר באמצעות ויעוגן לעמוד/קי IP67הארון יהא אטום לחדירת מים ותנאים סביבתיים ברמת  .6.3

 חבק מקורי של יצרן הארון.

( וחיישן טמפר, כל תקלה בבקר במוקד תתקבל AC/DCלארון יהיו בקר נפילת מתחים ) .6.4

 ראה פרק מצלמות(. -video lossהתראה על תקלה במצלמה )חוסר תקשורת 
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 הארון יסופק עם פס דין וכל הציוד שיותקן בו יקובע לפס דין. .6.5

 הארון יסופק עם גב פלטת עץ. .6.6

 

 מערכת הגנת ארון .7

מערכת התראה לארון הכוללת התראת פתיחה באמצעות טמפר והתראת חום באמצעות  .7.1

או  VMSרועים של מערכת ה יטרמוסטט כולל יחידת שידור למוקד ופתיחת אירוע ביומן הא

 דרך המצלמה.

 

 ארון המרה אופטי לנחושת .8

והפוך, ומותאם לתנאי  הארון יכלול את כל הציוד האופטי הנדרש להמרה מאופטיקה לנחושת .8.1

 חוץ 

המחיר יכלול  את  חיבור/ הלחמת הסיב,  מתאמים אופטיים, שקעי חשמל, חיבורי חשמל  .8.2

מחברי פיקטל מסוג  6, אספקה והתקנה LCמתאמים מסוג  6מפסק פחת, פנל אופטי, כולל 

SM LC כולל בדיקת ,OTDR כבלי תקשורת, מגשרים ,CAT7 מגשרים אופטיים,SM ,MM 

 מחברים ומגשרים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הנדרש בארון. 

+ (, כולל 75°Cעד  -40°Cכל הציוד בארון נדרש לתמוך בהתקנה חיצונית )טווח טמפרטורה בין  .8.3

 שילוט וסימון.

 ארונית תקשורת .9

כולל: דלת קדמית שקופה/ פח, מנעול, מאוורר דפנות צד  U 10" /19ארונית תקשורת , .9.1

 , כולל מאמ"ת , כולל ערכת הארקהN-6מתפרקות, פס שקעים 

 ארון תקשורת .10

ס"מ כולל  דלת חזית זכוכית )דו  100ובעומק   42Uלהתקנת ציוד בגובה  19מס"ד תקשורת " .10.1

כל אחד,  CFM45כנפית( עם מסגרת פח אחורית אטומה, מנעול, שני מאווררים בתפוקת 

מעלות,  45עם תוספת לדפנות בזווית   19מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל "

 שקעי כח עם מאמ"ת, 6 -פסים ל 2ערכת הארקה , 

 דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנלים עיוורים לכיסוי כל החללים הריקים. .10.2

 שערות.יחידות פנל  4יחידות ו 2הארון יסופק עם פנל משתמש *  .10.3

 עמודים להתקנת מצלמות ואמצעים.  .11

באתרים בהם נדרשים להתקין עמודים, העמודים יהיו מפלדה מגולוונת או עץ )ע"פ החלטת  .11.1

 המזמין(  והתקנתם תהיה בהתאם להוראות מהנדס ובפיקוחו.

 מטר, עגולים או מתומנים מדורגים, עם מכשולי טיפוס.  18 - 3העמודים יהיו בגובה של  .11.2

 כללו כולאי ברק.העמודים י .11.3

 קמ"ש. 100מעלות מקסימום במהירות של  0.5תכנון העמוד יכלול חישוב של תזוזת העמוד עד  .11.4

 .812העמודים יהיו בעלי תקן ישראלי  .11.5

 התקנת העמודים תתוכנן ותאושר ע"י בודק /מהנדס/ מפקח הנדסי מאושר. .11.6

 נתוני בסיס בטון ואופן התקנתו יבוצעו ע"י קונסטרוקטור. .11.7

וימים העמוד יתוכנן להשתלב בחומה או קיר מבנה קיים, כמו כן ניתן להיעזר במקרים מס .11.8

 באישור מיוחד, בקיר תומך במקום בו לא ניתן לבצע ביסוס מלא.

 .ALARMהפתחים ימוגנו באמצעות טמפר שיחובר מצלמה בכניסת  .11.9

 ברגי פתח השרות בעמוד, יהיו ברגים לא סטנדרטיים, כדוגמת "טורקס"  ייחודי שאינם  .11.10

 נמכרים כסטנדרט בחנויות ורשתות.
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כל חלל פנים העמוד ימולא בצמר סלעים  כנגד חום ואש והכבלים יהיו מצופים בחומר מעכב  .11.11

 שריפה.

 לעמוד תהא מחיצה להפרדה בין מתח לתקשורת לכל אורך העמוד. .11.12

 מחיר העמוד יכלול: .11.13

חומר הנדרש הובלה והתקנה, בסיס ע"פ תכנון הקונסטרוקטור, חפירה וכל עבודה או  .11.13.1

 להתקנה מושלמת של העמוד ואישור התקנה חתום לכל עמוד ע"י קונסטרוקטור.

 מיגון עמודים  .12

לצורך מניעת טיפוס על העמודים וגרימת נזק ו/או וונדליזם ימוגנו העמודים באמצעות מחסומים 

 במספר אפשרויות:

מגובה העמוד והשנייה  60%מניפות קוצים שיותקנו בשני גבהים שונים הנמוכה בגובה של כ  .12.1

 מגובה העמוד. 80%בגובה של 

 ס"מ ע"פ החלטת המזמין. 50-200ספירלת סכינים באורכים משתנים בין  .12.2

 התקנת המגונים תבוצע טרום גילוון וצביעת העמוד.  .12.3

 יום עבודה של מנוף/ סל אדם .13

ות יום עבודה של במת הרמה או מנוף כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות הקבוע .13.1

בחוק לרבות רכב ליווי, אמצעי אזהרה, חסימה  וכל הנדרש לשינוע ע"פ התקנים והוראות 

 הבטיחות הקבועות בחוק ובתני הבטיחות.

 

 רמקולים / שופרים לתנאי חוץ .14

 .IPהרמקולים /שופרים שיסופקו יהיו בעלי יכולת לחיבורם למערכת  .14.1

 לפחות. 30W RMSהשופר שיותקן יהיה מיועד להתקנה חיצונית ובעל הספק  .14.2

 . V 220השופר יכלול שנאי קו אינטגראלי  .14.3

 .1Wמטר ל 1במדידה של  105Db splעוצמת קול השופר  .14.4

 מעלות צלסיוס. 55ועד  -5כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין  .14.5

השופר יכלול את כל הנדרש להתקנתו על קיר או עמוד כולל זרוע או מתקן תפיסה עם חבקים  .14.6

 לפחות.  IP54וברגים המוגנים מקורוזיה והמותאמים להתקנה חיצונית ברמת הגנה של 
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 מערך תקשורת - 05פרק 
 

 עורקים אלחוטיים:  .1

בלבד ברוחב פס שיוגדר  ,Radwin, WaveIP  Sikluיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החברות  .1.1

 ע"י היועץ.

 .Outdoor IP67כל הציוד יותקן ויותאם לתנאי  .1.2

 .AES 128העורק יכלול הצפנה כדוגמת  .1.3

 הציוד יופעל עם אנטנה: .1.4

 .dBi 16גיגה הרץ: אינטגרלית בשבח של  2.4מערכות  .1.4.1

 dBi  38/43/50גיגה הרץ: שבח בהתאם לטווח התקנה  70מערכות  .1.4.2

 וץ הבאים: המערכת תתמוך ברוחבי ער .1.5

 מגה הרץ. 20/50גיגה הרץ:  2.4מערכות  .1.5.1

 מגה הרץ. 125/250/500גיגה הרץ:  70מערכות  .1.5.2

 .בהפעלה סימטרית/אסימטרית בכל לינק לפי דרישת המשתמש המערכת תתמוך  .1.6

מטר לעבודה מושלמת )אנטנה,  5,000מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו למרחק של עד  .1.7

 ה(.ספק, כבילה ואמצעי התקנ

 תדר מאושר משרד התקשורת: .1.8

1.8.1. GHz 2.4  ומותאם לIEEE 802.3. 

1.8.2. 71-76GHz  ומותאם לIEEE 802.3. 

 רוחב פס: .1.9

 .Full duplexבשיטת ה  Mbps 50ל  20בהתאם למפורט בכתב הכמויות בין  .1.9.1

 Full duplexבשיטת  Mbps 100יתרון למערכת עם יכולת שדרוג תוכנה לרוחב פס  .1.9.2

 עורקים מילימטריים: .2

 בלבד. Siklu או    Ceragonיאושרו עורקים אלחוטיים תוצרת החברות  .2.1

 .Mbps  Full Duplex 500, עם יכולת שדרוג ל Mbps 100 Full duplexרוחב פס הבסיסי יהיה    .2.2

 IP67בתקן  Outdoorכל הציוד יותקן ויהיה לתנאי  .2.3

 .IEEE 802.3ומותאם ל  71-76GHzתדר העבודה יהיה  .2.4

שידור ייבחרו ע"פ הדרישה בפועל ובהתאם לכמות התעבורה הנדרשת רוחב ערוץ הקליטה וה .2.5

 20%בתוספת 

מחיר העורק יכלול את כל הנדרש להפעלתו לעבודה מושלמת )אנטנה, ספק, כבילה ואמצעי  .2.6

 התקנה(.

 המזמין יהיה אחראי על הכנת טופסי רישוי ותשלום עלות הרישוי למשרד התקשורת. .2.7

 .IEEE 802.3ה בעל אישור משרד התקשורת ומותאם ל תחום תדר לגלים מילימטריים  יהי .2.8

 שנים. 5יתרון לעורק קטן ככל שניתן. מחיר העורקים יכלול תשלום אגרת משרד התקשורת ל  .2.9

 

 

 סקר אלחוט לאתר .3

הסקר יכלול בדיקת אפשרות להקמת מערכת אלחוט לאתר, לרבות, הפעלת מנוף, ספקטרום  .3.1

 אנלייזר ואמצעים נדרשים לביצוע הסקר בצורה מושלמת. 

ל: הגשת דוח מפורט לכל אתר ואתר, כולל תוואי למוקד הראשי ולמוקד המשני, והסקר יכל .3.2

המחיר לאתר כולל חלק יחסי המלצות לתוואי ולציודים וכתבי כמויות ע"פ סעיפי המכרז. 

 למוקדים.
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 :קווית שידור' יח .4

אספקה, התקנה והפעלה של אספקה, התקנה והפעלה של יחידת שידור קווית קומפלט, לשידור ב  .4.1

לפחות למוקד הכוללת: ארון תקשורת ברזל כמוגדר במפרט,דוחס, מודם קווי  UPLOADמגה   4

IPVPN ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת. לרבות כל התאומים עם בזק או ,HOT לקבלת ,

 וקבלת מודמים במתקנים, כולל כל השינויים הדרושים. IPVPNקו ו 

 

 מודם סלולארי    .5

 מגה לפחות למוקד הכוללת:  5יחידת שידור סלולארית קומפלט, לשידור ב  .5.1

 ארון תקשורת ברזל או פוליאסטר  .5.2

של חברות סלולאר שונות. לנתב תהא יכולת  SIMמשני כרטיסי  4Gתשדורת נתב סלולארי  .5.3

השני  SIM, המערכת תעבור לSIMשל חברות שונות, בעת ניתוק  SIMשידור משני כרטיסי 

 SIMמעלות )כרטיס  60~0באופן אוטומטי. המערכת תיועד לעבודה בתנאי חוץ בטמפרטורות של 

 יסופק ע"י המציע(.

 גיגה. SD 32ס  יחידת גיבוי בכרטי .5.4

 חיבור לחשמל לרבות ממ"ת, פס שקעים עד להפעלה מושלמת  ואישור מהנדס בודק .5.5

התקנה והפעלה קומפלט לרבות כל התאומים עם ספק התקשורת,  וקבלת מודמים במתקנים,  .5.6

 כולל כל השינויים הדרושים.

 .שנים 3גיגה לפחות בחודש ל  90המחיר יכלול חבילת גלישה של  .5.7

   

 
 

 חשמל וגיבוי - 06פרק 
 
 

 UPSאל פסק יחידת גיבוי 
( לאספקת מתח מיוצב,  SUPLLY POWER NINTERRUPTABLEנדרש לספק מערכת אל פסק )  .1

 מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

 שעות רציפות, בעומס מלא. 8 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-20הספק יציאה  .2

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק  .3

UPS .בהספק גדול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה 

. PWM" ובנויה בטכנולוגיה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .4

 בחרום. המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .5

 ממיר סטטי. ספק מטען 

 ( מפסק עקיפה סטטיSWTCH TRANSFER STATIC BYPASS.) 

 .מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים 

 .זיווד למצברים 

  ה– UPS .יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר 

ת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים, יכלול פורט תקשור UPS –ה  .6

 לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים. 

 
 מקור מתח חלופי, מערכת טעינה ומצברים ליתיום.
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במקומות שיקבעו על ידי היועץ, יותקנו מערכות אספקת חשמל בעזרת מצברים ליתיום בלבד.  .1

 .מערכות ישמשו לאספקת חשמל רציפה למערכות הביטחון.

 המערכת תחובר לעמוד תאורה ויספק מתח למערכת המותקנת באתר. .2

להתקנת המערכת על עמוד התאורה בהתאם אישור קונסטרוקטור האחריות הקבלן להמציא  .3

 למשקלה.

 המערכת תכלול: .4

 מצברי ליתיום ע"פ ההספק הנדרש. .4.1

 מטען למצברי ליתיום. .4.2

 פריקה ליתיום .בקר  .4.3

בכל אתר שתותקן מערכת טעינה, המציע יגיש טבלת חישוב ע"פ הצריכה בפועל, להפעלת כל האמצעים  .5

של האתר )מצלמות קבועות, מצלמות מתנייעות, מתג, עורק אלחוטי, מאווררים וכל הציוד הנוסף 

 השייך למערכת.

 שעות ע"פ החישוב הבא: 8של שעות בטעינה  24החישוב יכלול עבודה רציפה של כל הציוד למשך  .6

שעות, אך בהתחשב  16שעות, המערכת נדרשת לספק חשמל ל  8טעינת לילה בקיץ היא כ  .6.1

בהפסקות חשמל )בעת הטעינה, לפני או אחרי הטעינה(, נדרשת רשת ביטחון נוספת. אי לכך 

 שעות. 24החישוב יהיה לאספקת מקור חשמל לכלל המרכיבים ל 

 מעלות. 70~ -5אי חוץ קשים בהם טמפרטורות קיצוניות המערכת תיועד לעבודה בתנ .7

( כחלק ממערכת UPSבמקומות בהם תסופק מערכת זאת, לא תותקן מערכת מצברים נוספת ) .8

 הביטחון, 

 וולט. 12וולט או  24מערכת הביטחון יש להתאים לאספקה ישירה ולפעולה במתח ישר של  .9

ברצפה ע"ג צוקל, כל המעמדים והחיזוקים  המערכת תסופק ותותקן מעל מבנה / עמוד תאורה, או .10

 הדרושים על מנת להתקין את המערכת בזווית הדרושה ובכוון הדרוש, יסופקו עם המערכת.

 .IP65המערכת כולה תהיה מוגנת בפני כל מזג אוויר בדרגות הגנה  .11

 

 

 

 

 

 

 

 תפרוט עבודות התשתית, חשמל ותקשור - 07פרק 
 

 מובילים   1.1
המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה מהסוג המאושר לשימוש ע"י צינורות   1.1.1

 הרשויות עבורן הם מותקנים:
 חב' "הבזק". 1.1.1.1 

 חברת החשמל. 1.1.1.2 

 משרד השיכון. 1.1.1.3 

ויש כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח בגמיש וכד'. במידה   1.1.2

צורך באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו אביזרים אלה מקוריים המיועדים ע"י יצרן 

 הצינור לאותו צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור וכד'(.
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יש לאטום כל חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת מים דרך ההיקף   1.1.3

 ור החדירה.החיצוני של איז

( אולטרה ויולט V.Uקופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר עמיד בקרינת )  1.1.4

לפחות. התקני פתיחת המכסה יותאמו לכלי  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECבעלי תו תקן 

. הקופסא תסופק עם פתיחה מיוחד ולא למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכתה ממקומה

 66IPכל החדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות אל מתכתיות לדרגת איטום  DINפלטת התקנה ופס 

חרוט שיאפשר זיהוי  -לפחות. כל קופסא תשולט הן על המכסה  והן בתוך הקופסא בשילוט בר קיימא 

 .TEMPERמקור הזינה של הקופסא. לכל תיבות התקשורת  תהיה הגנת 

"וולקן"    סטרוקציות עזר יבוצעו מפרופילים מגולוונים בחום ע"פ מפרט גילווון של חב' קונ  1.1.5

 מיקרון לפחות ללא חודים או שאריות מתכת.   70בעובי 

 ריתוכים ינוקו מ"שלקה" וישויפו עד לקבלת אחידות של פני השטח המרותך. 1.1.6

בעובי   477-001בכל נקודה בה יפגע הגלוון המקורי יש לבצע ניקוי וצביעה בצבע "צינקוט" של טמבור           

 מיקרון לפחות. 70

מ"מ לפחות ולחזקו בשני  8בכל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר   1.1.7

ורה שתימנע חדירת גופים זרים או בוץ לצינור. הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצ

באחריות הקבלן להחליף כל שרוול שימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות 

הנלוות עקב החלפה זו יחולו על הקבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת התוואי והחזרתו 

 בישים, צנרת וגינון(.למצבו המקורי כולל תיקוני תשתיות, מדרכות, כ

כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקרקע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן   1.1.8
את הקצה באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על כל קצה או לחילופין שלט נירוסטה 

30X20 " 30המעוגן בלבנת בטון  2ס"מ חרוט מותקן על צינור מגולווןX30X30  ,ס"מ בקרקע
 החלופה עפ"י החלטת המפקח ומחיר הסימון כלול במחיר הצינור.

במידה ותסופק ע"י חב' החשמל במחסני  6" -ו 4צנרת/שרוולים לחב' החשמל. צנרת בקטרים "  1.1.9
 החברה. הקבלן ידאג לקבלת הצנרת, להובילה ולהתקינה בהתאם לתקנות חב' החשמל.

ור בזק וט.ל.כ. יבדקו לכל אורכם בנוכחות נציגי בזק ע"י החדרת קונוס  בדיקה קנים/שרוולים עב  1.1.10
)סטנדרט בזק(. לאחר מכן יושחל בהם כבל משיכה סטנדרט בזק. קנים למערכת ט.ל.כ יהיו מסוג 

מ"מ המשמשים כסטנדרט בחב' הכבלים. הצנרת תסופק ע"י חב' הטלוויזיה  63"סיליקור" בקוטר 
קבלן להתקין את הצנרת בהתאם לתוכניות. אספקת הצנרת תסופק לקבלן בכבלים בתופים ועל ה

 באתר ע"י חב' הכבלים.
צינורות למערכת האבטחה יהיו צינורות מתכת עם תיבות הסתעפות ומעבר מתכתיות בקטרים   1.1.11

 ס"מ. 40.  התקנת הצינורות עם שלות חיזוק מגולוונות כל 2ועד " 1" \3/4"
   כבלים 1.2

קבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם ה  1.2.1
הכבל, עובי הבידוד, חתך המוליכים, סוג הסיכוך, )במידה ונדרש( והתאמתו לדרגות המתח 

 הנדרשות.
על הבידוד החיצוני של כל הכבלים המשרתים מערכות חשמל השייכות לעירייה או לרשות   1.2.2

נו בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא המקומית יצוי
 ס"מ, סוג הכבל, חתך המוליכים". 100 -יותר מ

כבלים יותקנו בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל שתתגלה בו   1.2.3
במלוא פגיעה בבידוד הן בבדיקה חזותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף 

 אורכו. לא יאושר ביצוע תיקון באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.
ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות כדוגמת כפר  10על קצות כל מוליכי הכבלים מחתך   1.2.4

מנחם, נעלי הכבל יישאו הטבעה של תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלחיצה תבוצע 
 צה הידראולי תקני.בעזרת תותב משושה ע"י מכשיר לחי

גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה   1.2.5
 במקרה של פירוק העמוד.
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ויהיו רציפים  c 90כבלים בתוך עמודי התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של   1.2.6
מהדקים שבתוך גוף במלוא אורכם החל ממגש החיבור בתחתית העמוד ועד לפס ה

 התאורה.
כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.   1.2.7

 השלט יכלול זיהוי הלוח המזין ומספר המעגל. 
כל חדירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מתכתית לדרגת אטימות   1.2.8

66IP. 
 נקודת תקשורת קומפלט. 

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.

 , השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזרים.Cat6Aכבל לתשתיות בתקן  .1

 התקן  המפורטות ב:  ותענה על כל דרשות  category 6Aתשתית התקשורת שתתוקן תעמוד בתקן  .2

TIA/ ITU/ EIA 568B. 

 ונית.המיועד להתקנה חיצ AWG.23*4*2קשיח מסוכך  CAT7 כבל רשת .3

 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .4

 .AWG.23המוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .5

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה, סימון,  .6

מושלמת ועד קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האביזרים כנדרש להפעלה 

 מטר. 90למרחק של 

 כבל מתח נמוך 

 ", XLPE", עם בידוד "N2XYכבל, מסוג " .1

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .2

 תוצרת טלדור או שו"ע.  .3

, תוצרת חברת טלדור או 0.5בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .4

 CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100 Gigabit Ethernet for 15כבל תקשורת 

meters. 

 .RFI -ו  EMIתשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .5

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה, התקנה, השחלה, סימון,  .6

יזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתידרש לחיבור האב

 מטר, מעבר לכך ישולם תוספת בגין החלק היחסי למחיר היחידה. 150למרחק של 

 סיבים להתקנה חיצונית: 6,12,24בל אופטי כ

 .SM/MMהכבל יותאם לפעולה ב  .1

 . TIGHT BUFFERמקרון בתצורת  62.5קוטר  .2

 . HFFRחיזוקי קבלר ומעטה חיצוני   .3

 גלית עם ציפוי קופולימרי.שכבת שריון פלדה  .4

 .UVעמידות לקרינה  .5

 ק"ג 177חוזק מרבי:  .6

 מ"מ. 200קוטר מינימאלי לכיפוף  .7

 .C20- ~C80טמפ' עבודה:  .8

מחיר הכבל כולל: אספקה, השחלה, הנחה, חיתוך, הלחמה וכל הנדרש לצורך פעולתו המושלמת של  .9

 הכבל.

 או שו"ע. DDCכבל תוצרת  .10

 חפירות ויציקות  1.3
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בסיסי בטון יש לצקת בתבנית לכל גובה היציקה. אין להסתפק בתבנית על החלק העליון של משטח   1.3.1

 הבטון.

ס"מ, ובבסיסי לוחות חשמל יש להתקין רשתות זיון מברזל בנין  30X30X30 -מ -בבסיסים הגדולים   1.3.2

שלב פס ס"מ מסביב לכל פאות היציקה. בבסיסים אלה יש ל 10X10מ"מ בצפיפות של  8בקוטר 

ס"מ מחוץ לפני המשטח  העליון של היציקה.  40מ"מ שירותך לברזלי הזיון ויבלוט  4X40מגולוון 

 .200 -היציקה תבוצע בבטון ב

תאורה יש להכין  סימאלית. בכל בסיס של עמודקבבסיסים יש לשלב שרוולי חדירה גמישים בקשת מ  1.3.3

מבסיס הבטון בחלקו התחתון בעומק של לא כמינימום  שלושה שרוולי חדירה. השרוולים יצאו 

 ס"מ מפני הקרקע. 60 -פחות מ

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים. 15 -באחריות הקבלן לפלס את פני הבסיס ע"פ מפלס סופי גבוה ב  1.3.4

זר ברגי עיגון לעמוד תאורה יהיה מקורי ויותאם למידות החורים בעמוד. ברגי הזר יהיו מרותכים   1.3.5

נה מראש ומגולוונת. לא יאושר ביצוע וריתוכים לברגים שלא יתאימו לעמודים. למסגרת מוכ

 במקרה זה יהיה על הקבלן לסלק את היסוד ולצקת יסוד חדש במקומו.

דגם  SOGEXIלאחר התקנת ופילוס העמוד יש להתקין על ראש הבורג כיפת מגן כדוגמת   1.3.6

KAPTIGE. 

ס"מ מפני הקרקע.  בבסיסים תבוטן  30ללוח החשמל יבלטו בסיסי הארונות לרכזות המיגון ו  1.3.7

שרוולים  50%מסגרת  התקנה ללוח שתיוצר ע"י יצרן הלוח. בבסיסי הארונות יותקנו לפחות 

 שמורים מעבר לנדרש עבור כניסות הכבלים הידועות.

גנות מים עם בריכות המעבר יהיו סטנדרטיות מתוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בריכות מו  1.3.8

 טון(. 25צנרת יציקה.   לבריכות יהיו מכסים כבדים )

קטן מהתקן,  בחציות בין מערכות מים וביוב לחשמל ותקשורת בהם המרחק האנכי בין המערכות  1.3.9

 ס"מ על כל שטח החצייה. 15יש לצקת בין המערכות משטח בטון בעובי 

מ"מ עם ציפוי  19ודות הארקה עשויות פלדה בקוטר במקומות שיוגדרו בתוכניות, יותקנו אלקטר  1.3.10

מטר שיוחדרו לקרקע באמצעות פטיש חשמלי. על ראש  6מיקרון לפחות, באורך  70נחושת בעובי 

 10ס"מ עם מילוי חצץ בעובי  60ס"מ ובעומק  60האלקטרודה תותקן בריכת בטון עגולה בקוטר 

יש כבד עם סימון הארקה משולב ס"מ בקרקעית הבריכה. על ראש הבריכה יותקן מכסה כב

 במכסה. מוליכי הארקה יחוברו לאלקטרודה באמצעות חב' כבד מקורי של יצרן האלקטרודה.

 ס"מ. בחפירה יונח מצע חול מסונן    60ס"מ וברוחב עד  100חפירות יבוצעו בעומק   1.3.11

 10סף בגובה ס"מ, על המצע יונחו הצינורות ומעל הצינורות מצע חול מסונן נו 10בגובה 

ס"מ מפני הקרקע יותקן סרט סימון  30כיסוי החפירה בשאר החפירה ובגובה  ס"מ. 

סטנדרטי לכבלי תקשורת וכבלי חשמל. הידוק החפירה ופילוס פני הקרקע כולל ביצוע 

יתדות סימון לתוואי החפירה. המרחק בחפירה בין צנרת לחשמל לצנרת תקשורת או 

 ס"מ לפחות. 20בטחון יהיה 
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 הסכם התקשרות – 4מסמך 

 

 2020 שנת____________ לחודש_____  ביום בשדרות ונחתם שנערך
 

 :בין
  שדרות עיריית

 :זה הסכם לעניין שכתובתה
_____________________ 

 :מטעמה החתימה מורשי ידי-על
 ____________ 

 "(העירייה: "להלן)
 אחד מצד

 ___________________________. :לבין
 . _____________________.ז.ת./פ.ח 
 : היא שכתובתו 
 ' ________________________.ברח 
 :מטעמו החתימה מורשי ידי-על 
 . __________.ז.ת___________  ה"ה 
 . __________.ז.ת_____________  -ו 

 "(הספק: "להלן)
  שני מצד

 

 

של מערכת טמ"ס, הפעלה ולאספקה, התקנה  3/2020 שמספרו פומבי מכרז פרסמה עירייהוה :והואיל
 או/ו" העבודות", "המכרז: "להלן)   ונספחיו המכרז במסמכי כמפורט הכל, אנליטיקה וכריזה

 (;בהתאמה", השירותים"

 השירותים את לספק האדם וכוח הדרוש הניסיון, המיומנות, הידע בעל הוא כי הצהיר והספק :והואיל
 ;זה בהסכם כמפורט ובתנאים במועדים האספקה את עצמו על לקבל מוכן הוא וכי

 ותנאי המכרז מסמכי לכל בכפוף המכרז במסגרת הספק הצעת את לקבל הסכימה עירייהוה :והואיל
 ;זה הסכם

 הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את לקבוע הצדדים וברצון : והואיל
 ;זה בהסכם המכרז נשוא שירותים/לעבודות

 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר, לפיכך

 מבוא
 
 .כאחד לקוראם ויש ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה לחוזה והנספחים המבוא .1

 
 .אחרות פרשנות כל או, כלשהי משפטית פרשנות מהן לגזור ואין, בלבד הנוחות לשם הן הסעיפים כותרות .2

 
 או/ו בהם הנזכרים או/ו אותם המשנים או/ו המתקנים המסמכים כל לרבות, שלהלן המסמכים .3

: להלן) זה מחוזה נפרד בלתי חלק ייחשבו או/ו יהוו, ככאלה במפורש ומצוינים להם הנוספים
 "(:החוזה"

 
 , לרבות כל מסמכי המכרז והמסמכים שצירף הספק להצעתו.למכרז ספקה של הצעתו .3.1
 ;ביטוחים קיום אישור .3.2
 לחוזה המצורף הערבות לנוסח בהתאם) החוזה תנאי קיום להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות .3.3

 (;זה
 ; נספחיו על זה חוזה .3.4
 ;המכרז למסמכי 3 כמסמך המסומן המפרט .3.5
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 ופרשנות הגדרות
 

 : הבאה המשמעות הבאים למונחים יהיו, זה בחוזה .4
 
   . זה הסכם בכותרת כמוגדר": המכרז" .4.1

 
 שאינם הנוספים המסמכים וכן אליו המצורפים הנספחים, זה מסמך": ההסכם" או" החוזה" .4.2

 בהסכם הפניה. מחייבים כנספחים ההסכם של בהוראותיו נזכרים שהם ככל, זה להסכם מצורפים
 .ולנספחיו זה להסכם הפניה משמעה", ההסכם מסמכי"ל או" הסכם"ל הנספחים באחד או זה

 

 נאמר לא עוד כל; ההסכם לצורך בשמו לפעול, ידה-על בכתב המורשה אדם כל לרבות": עירייהה" .4.3
 .זה הסכם הוראות פי-על מטעמה לפעול המורשה עירייהה כנציג, אחרת

 

 ידו על שיועסקו העובדים- כל ולרבות המוסמכים ומורשיו שליחיו, נציגיו ולרבות הספק": ספק" .4.4
 העבודות בביצוע בשבילו או בשמו הפועל אדם כל לרבות, אליו הקשור וכל זה חוזה ביצוע לצורך
 .מהן חלק או ההרשאה נשוא

 

 .כל אתר שיוגדר ע"י העירייה לצורך ביצוע חלק כלשהו מן העבודות": האתר" .4.5
 

 כל או(, שנקבע ככל) המכרז במסגרת עירייהה ידי-על שנקבע כפי": הפרויקט מנהל" או" המפקח" .4.6
 את ולבקר לפקח, להשגיח כדי כוחו-כבא עירייהה י"ע לעת מעת ימונה אשר אחר גורם או אדם
 .ההסכם להוראות בהתאם והשלמתן מהן חלק כל או/ו העבודות ביצוע אופן

 

 משמעות אותה לו תהא, בחוזה כמפורט, החוזה את המהווים המסמכים מן באחד שהוגדר ביטוי .4.7
 הדברים שהקשר או שונה הגדרה האחר במסמך נקבעה אם זולת, החוזה של האחרים במסמכיו

 .שונה פרשנות מחייב
 

 גורעות ואינן, ההסכם של שונים בסעיפים המופיעות להגדרות בנוסף באות זה בסעיף ההגדרות .4.8
 .מהן

 

 הצהרות הספק .5
 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן כי:

כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות  .5.1

 לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, למתן השירותים והמשתמע מהם ומביצועם.
 

מתן השירותים ייעשו בשים לב כי מדובר באתר פעיל, וינקטו כל אמצעי הזהירות לשם מתן  .5.2
 השירותים ללא הפרעה להתנהלות הסדירה של האתר, ותוך תיאום עם הגורמים השונים. 

 

כי יש בידו הכושר, הניסיון, המשאבים, המומחיות, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע  .5.3

 .עירייהכוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים להמקצועי, הציוד, הכלים, 
 

 בהסכם זה. עירייהכי אין כל מניעה, חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו עם ה .5.4
 

 המפרט בדרישותלפעול בהתאם להוראות כל דין ולוודא כי התוצרים נשוא השירותים עומדות  .5.5
 בכל התקנים הישראליים הנדרשים.ו הטכני
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ים מטעמו, יספקו את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו כי הוא והעובד .5.6
במיטב כוחותיהם, כושרם ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות 

 פי הסכם זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים.-והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם על
 

לרבות מתן השירותים בפרויקט  פי הסכם זה,-כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו על .5.7
 במלואם, במועדם וברמה ואיכות מעולות ובהתאם להוראות כל דין.

 

כי הוא יספק את השירותים תחת פיקוחו ובהתאם להנחיותיו של מנהל הפרויקט ו/או מי  .5.8
 מטעמו.

 

ידי מנהל הפרויקט בין שהן כלולות -כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על .5.9
 בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם.

 

כי הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים עובדים מיומנים ובעלי ניסיון וזאת בשים לב למהות  .5.10
 השירותים ולחובה לבצעם בחלקם על ידי חשמלאים מוסמכים.

 

כמו כן מובהר בזאת כי השירותים כוללים את כל המפורט בהסכם זה על כל נספחיו, וכן כל  .5.11

-חר גם אם לא פורט במפורש ואשר קשור באופן ישיר או עקיף לביצוע השירותים עלשירות א
ידי הספק במלואם, במועדם וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

האדם הציוד וכו' הנדרשים -לעיל, רכישה, הובלה ואספקה של כל המוצרים, החומרים, כוח
זה כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס, על חשבונו  לביצוע השירותים כאמור, ובכלל

 ובאחריותו הבלעדית של הספק.
 

חוברת הדרכה, בשפה העברית, של המוצרים נשוא השירותים, המפרטת את  עירייהכי יספק ל .5.12

כל הדרישות והפעולות הטכניות להתקנה, תפעול ותחזוקה של המוצרים כאמור )על כל 
 מרכיביהם(.

 

 ידי מי מטעמו.-ידו ו/או על-אחראי לאופן וטיב השירותים שיסופקו עלכי הוא  .5.13
 

ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריותו  עירייהכל סמכויות ה .5.14
 פי ההסכם, לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע השירותים.-ומהתחייבויותיו על

 

שויות מס הכנסה, מס ערך מוסף, וביטוח כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורשום כדין בר .5.15
 לאומי.

 

 התמורה .6
פי הסכם זה על נספחיו לשביעות רצונה של -בגין השלמת מילוי כל התחייבויותיו של הספק על .6.1

הצעת הביצוע בפועל ועל  כמויותלספק את התמורה בהתבסס על  עירייה, תשלם העירייהה
 (."התמורה"המחיר מטעמו שהגיש במסגרת המכרז, בתוספת מע"מ כדין )להלן: 
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חשבונית מס שתכלול פירוט של כל השירותים שניתנו בפועל על פי כמות  עירייהספק יגיש לה .6.2
ימים מיום  60תשלם לספק את התמורה בתנאי  עירייהשסופקה והותקנה בפועל באתר, וה

 . עירייההשלמת התקנת תוצרי השירותים לשביעות רצון ה, וזאת לאחר עירייהאישור ה
 

, מהספק להזמין רשאית תהא עירייהה, להלן 7 בסעיף המוגדרת ההתקשרות תקופת במהלך .6.3
 שירותים, כדין עירייהב החתימה מורשי י"ע חתומה מראש עבודה הזמנת פי על, לעת מעת

 . העבודה בהזמנה עירייהה י"ע שיוגדרו סבירים זמנים לוחות לפי תהא ואספקתם נוספים
 

חשבונית מס כחוק על כל תשלום ותשלום.  עירייהבמועד תשלום כמפורט לעיל ימציא הספק ל .6.4
אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק,  עירייהכמו כן, ימציא ל

 נדרשים.אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור ואישורי הביטוח ה
 

תוכל להחזיר לספק, ללא הגבלת כמות, מוצרים פגומים ו/או  עירייהמוסכם בין הצדדים, כי ה .6.5
, ו/או אשר נפגמו שלא המפרט הטכנימוצרים באיכות ירודה, אשר אינם עומדים בדרישות 

, ובלבד שהפריטים כאמור יוחזרו בתוך תקופת האחריות כהגדרתה להלן. עירייהבאשמת ה

שמרו במצב שנתקבלו וישלחו יחדיו לספק על חשבון הספק. במקרה של יזרים יהפריטים המוח
ימים  30מוצרים חלופיים זהים בתוך  עירייההחזרת מוצרים כאמור, מתחייב הספק לספק ל

 ולהתקינם באתר.
 

במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי קבלת המוצרים, נטל ההוכחה להוכיח כי המוצרים  .6.6
 מוטל על הספק. עירייההתקבלו ב

 

מובהר ומוסכם, כי הספק יספק על חשבונו את הציוד, המתקנים והחומרים לביצוע השירותים  .6.7
 והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע אספקתם.

 

לספק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים  עירייההובא הסכם זה לידי גמר, תשלם ה .6.8
 לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.שסיפק בפועל, ופרט לכך לא יהא הספק זכאי 

 

פי כל דין והסכם, הכרוכים בביצועו -כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על .6.9
של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו, 

 ידו.-יחולו על הספק וישולמו על
 

תשלומים, עלויות ו/או  עירייהלעיל, לא יחולו על העוד מוסכם כי פרט לתמורה האמורה  .6.10
ידי -הוצאות כלשהם בקשר להסכם, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות במקרה של ביטול ההסכם על

 מכל סיבה שהיא. עירייהה
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי התמורה כוללת כל עלות ותשלום החלים על הספק בגין  .6.11
עזר למתן השירותים, ואת כל -וע, אספקה, ייבוא מחו"ל וכליאדם, ביטוחים, ציוד, שינ-כוח

ההוצאות, לרבות עקיפות ולרבות מיוחדות ו/או חריגות, הכרוכות במתן השירותים בהתאם 
לדרישות ההסכם. הספק מצהיר בזה כי בשום מקרה )אף אם ההסכם יבוטל ו/או יצומצם מכל 

בקשר לכל הוצאה ו/או  עירייהכלפי ה סיבה שהיא(, לא תהיינה לו שום תביעות ו/או טענות
 פי הסכם זה.-השקעה שהיו לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
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פי כל דין ותעבירו לכל רשות -תנכה מן התמורה כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על עירייהה .6.12
 מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא אם כן המציא הספק מסמך בדבר פטור מניכוי כדין. 

 

 ממומנות להיות אמורות המכרז נשואות העבודות כי העובדה לנוכח כי במפורש בזאת גשמוד .6.13
 שתשלום הרי( "המממנים הגופים": להלן) אחרים גופים י"ע או/ו ממשלה משרדי ידי על

, ספק הסר למען. העירייה חשבון אל המממנים הגופים מאת בהעברתה מותנה ספקל התמורה
 לא בו במקרה ולפיכך לקבלן התמורה לתשלום עצמאית חובה כל העירייה על מוטלת לא

 מכל, חלקם או כולם, המממנים הגופים מאת הכספים, העירייה בחשבון, בפועל יתקבלו
 מוותר והוא העירייה מאת תמורה לקבלת זכאי יהא לא בהתאמה הקבלן, שהיא סיבה

 .האמור עם בקשר תביעה או/ו טענה כל על במפורש
 

  ההתקשרות תקופת .7

 החתימה מורשי י"ע ההסכם חתימת ממועד החל, חודשים 60 למשך הינה ההתקשרות תקופת .7.1
 "(. ההתקשרות תקופת: "להלן) עירייהב

 מועד עירייהה קבעה אם אלא, החוזה חתימת ממועד ימים 7 תוך יימסר עבודה התחלת צו .7.2
 .  יותר מאוחר

 6ה נוספת של תקופב ההתקשרות תקופת את להאריך הבלעדית הזכות שמורה בלבד עירייהל .7.3
 אלא, המקורי החוזה תנאי כל יחולו, האופציה בתקופת(. "האופציה תקופת: "להלן)  חודשים

 כך על תמסור, האופציה תקופת את לממש עירייהה שתבקש ככל. במפורש אחרת צוין אם
 .   האופציה תתקופ של תחילתה לפני יום 30 עד לספק בכתב הודעה

, שירות/עבודה לביצוע הזמנים בלוחות עמידה אי, המכרז מסמכי מיתר לגרוע מבלי כי, מובהר .7.4
, המכרז מסמכי פי על או/ו דין פי על הסעדים  מלוא את עירייהל ותקנה החוזה של הפרה תהווה
 השתת וכן(, בחוזה כהגדרתה) הביצוע ערבות חילוט - האמור מכלליות לגרוע ומבלי - לרבות

 . הצדדים בין ההתקשרות בתנאי עמידה אי בגין מוסכמים פיצויים

 

תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות  עירייהלעיל, ה 7.1על אף האמור בסעיף  .7.5

-פי שיקול-על . זאת,יום 30, בהתראה של להביא הסכם זה, כולו או חלקו, לידי סיומו המוקדם

תביעה בקשר עם דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ולספק לא תהא כל טענה ו/או 
ידו בפועל עד -החלטה זו. במקרה כאמור, תשולם לספק תמורה בגין השירותים שבוצעו על

למועד סיומו המוקדם של ההסכם, ופרט לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף 
 כלשהו.

 

אינה מתחייבת להפעיל את ההתקשרות עם  עירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ה .7.6
 הספק למלוא תקופת ההסכם, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 

 

למען הסר ספק, התחייבות הספק למתן תקופת אחריות כהגדרתה להלן, למוצרים שסופקו על  .7.7
 ידו, תחול גם במידה והסכם זה הוא לידי סיום מכל סיבה שהיא.

 

 לוחות זמנים ואחריות .8
בהתאם  תוך ביצוע כל העבודות הכרוכות בביצועםהספק מתחייב בזאת לספק את השירותים  .8.1

להזמנות  בהתאםשירותים ובמהלך תקופת ההתקשרות לספק  ,לדרישות מנהל הפרויקט
כדין ועפ"י לוחות זמנים סבירים  עירייההחתימה של ה מורשיעבודה מראש חתומות ע"י 

 לתנאי המכרז. 7עד  5פורט בסעיפים הכל, כפי שמ. עירייהשיוגדרו ע"י ה
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הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הנקוב לעיל הנה מעיקרי הסכם זה,  .8.2
בהצעתו והתקשרותה עמו.  עירייהוהתחייבותו לעמוד בלוח זמנים זה מהווה תנאי לבחירת ה

בקשר עם  רייהעיהספק יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה
  לוח הזמנים האמור.

 

השלמת עבודה ותשלום עבור ביצועה, מותנים בקבלת אישור מסירה של מנהל הפרויקט )להלן:  .8.3
 (.אישור מסירה""

 

מנה יחודשים ות  36-תקופת האחריות בגין המוצרים, שהתקנתם הושלמה, תהא, לכל הפחות, ל .8.4
 (. האחריות""תקופת החל מיום אישור המסירה )בהסכם זה: 

 

 בתקופת האחריות יחולו על הספק ההוראות הבאות: .8.5
 

הספק יחליף ו/או יתקן כל מוצר אשר הנו פגום ו/או מקולקל ו/או לקוי ו/או לא  .א
ניתן לעשות בו שימוש וזאת בתוך שלושה ימים מיום שהודע לו על כך, והוא 

 מתחייב לתקן ו/או לספק מוצר חלופי ולהתקינו באתר.
 

החלופיים יהיו מאותו הדגם, הטיב והאיכות של המוצר שיידרש  כל המוצרים .ב
 החלפה, וההחלפה תיעשה על פי הוראות היצרן.

 
למען הסר ספק, שירותי האחריות על כל הכרוך בהם, ייעשו על חשבון הספק  .ג

 והנם חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 

 נזיקין ואחריות .9
הספק יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או  .9.1

 לעירייהו/או לעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או  עירייהו/או מי מטעמה, שעלול להיגרם ל העירייה
ו/או מי מטעמה, לרבות כל הולך רגל ו/או עובר אורח באזור העבודות, כתוצאה מכל פעולה או 

ק ו/או מי מטעמו בקשר עם מתן השירותים ו/או כתוצאה מהשימוש בתוצרים מחדל של הספ
נשוא השירותים, לרבות נזק גוף ו/או רכוש שיתרחש עקב ו/או כתוצאה משימוש במוצר פגום 

 ו/או ממתן השירותים על ידי הספק.
 

בכל סכום אשר יידרש ו/או ייתבע  עירייההספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את ה .9.2
ו/או ייפסק לחובתה בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, 

פי דרישה -כתוצאה מהנזקים דלעיל, וזאת על עירייהובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו ל
 ראשונה.

נזק שייגרם עקב ו/או ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל  עירייההספק פוטר בזאת את ה .9.3
 כתוצאה ו/או במהלך ביצוע/מתן השירותים על ידו.

 

מבלי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הספק על פי כל דין ומכל חובה המוטלת עליו לספק  .9.4
תעודות אחריות, הספק מקבל על עצמו בזה אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לטיב המוצר 

בגין כל פגם ביצור ואספקה, כל ליקוי הנובע מפגם  והשירותים על פי הסכם זה, לרבות אחריות
ביצור ואספקה, אי התאמה בין ההזמנה ובין המוצר שסופק בפועל, וכל הנזקים שיגרמו 

 כתוצאה מכל אותם פגמים וליקויים כאמור. עירייהל
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 ביטוח  .10

שר יחולו מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח א

, ומהווה חלק בלתי 'ט נספחעל הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כ
 נפרד הימנו.

 

 פיצויים מוסכמים על איחורים .11
במקרה בו הספק לא יבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים ו/או שלבי  .11.1

תוך תקופת הביצוע הנקובה בהסכם או תוך הביצוע שנקבעו ו/או לא ישלים את ביצוע העבודות 
כפיצויים  עירייהפי הוראות ההסכם להשלמת העבודות, ישלם הספק ל האורכה באם ניתנה על

ש"ח  0001,-מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום של איחור או כל חלק ממנו, סכום השווה ל
שקלים חדשים(, וזאת עד למועד השלמת הביצוע בפועל לפי המקרה )להלן: "הפיצויים  אלף)

המוסכמים"(. סכום הפיצויים המוסכמים יישא הפרשי הצמדה למדד הבסיסי, ואולם במקרה 
שבו שער המדד החדש ירד או לא השתנה ביחס למדד הבסיסי כאמור, ישולמו הפיצויים 

את הפיצויים המוסכמים הינה בנוסף לכל  עירייהלשלם ל המוסכמים כנקוב לעיל. חובת הספק
 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-על עירייהזכות ו/או סעד אחרים של ה

 

, עירייהיובהר כי גובה הפיצויים המוסכמים דלעיל נקבע, בין היתר, לאור הנזק העלול להיגרם ל .11.2
והוא נשקל היטב על ידי  ולצדדים שלישיים נוספים כתוצאה מפיגור כלשהו בלוחות הזמנים,

 ן.יהצדדים ונמצא כסביר בנסיבות העני
 

תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הספק  עירייהה .11.3
בכל זמן שהוא. למען הסר ספק מוצהר  עירייה, מכל סכום שיגיע לספק מהעירייהיהיה חייב ל

בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, כשלעצמם או בניכויים מהספק, 
משום שחרור הספק מהתחייבותו לסיים את העבודות או מכל התחייבות אחרת המוטלת על 

 פי ההסכם.-הספק על
 

 פיצויים מוסכמים הפרת תנאי בטיחות .12
הסכם זה, ידוע לספק ומוסכם עליו, כי במקרה בו לא יקיים תנאי מבלי לגרוע מהאמור ב .12.1

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  עירייהבטיחות כלשהו/ם במהלך העבודות, ישלם הספק ל
 בעבור כל הפרת תנאי בטיחות כלשהו.₪  5,000בסך 

 

לסלק את הספק מהאתר או להפסיק את  עירייהבנוסף לאמור לעיל, במקרה שבו החליטה ה .12.2
פיצוי  עירייהישלם הספק ל –ביצוע העבודות בגלל )או גם בגלל( אי קיום תנאי הבטיחות כלשהו 

 לעיל.  12.1נוסף השווה לכפליים סכום הפיצוי לפי סעיף קטן 

לתבוע מאת הספק את  עירייהמובהר כי אין בהטלת קנס/ות כאמור כדי לגרוע מזכותה של ה .12.3
וחות הזמנים או של אי סיום העבודות במועד או מלוא נזקיה הריאליים במקרה של איחור בל

 של כל הפרה אחרת מצד הספק מכל סיבה שהיא.
 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .13
הספק מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין  .13.1

יצוע התחייבויותיו מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ב-יחסי עובד עירייהה
פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הספק בלבד, ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו ובין -על
 מעביד. -כל יחסי עובד עירייהה
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כל התשלומים מכל מין וסוג מכוח כל דין ו/או הסכם לעובדי הספק יחולו על הספק וישולמו  .13.2
 לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. עירייהידו, וה-על

 

מעביד בין -ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד-מובהר ומוסכם, כי באם יקבע על .13.3
 על תעמודכי התמורה בהסכם זה  מוסכם, אזי עירייההספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין ה

 על ביתר ששולמו הסכומים לכ את עירייה, והספק מתחייב להשיב ללעובדים המינימום שכר
רשאית לקזז סכום זה מהסכומים  עירייהתהיה ה כאמור הסכומים ובאם לא שולמ .זה סכום

 המגיעים, אם מגיעים, לספק.
 

פי דרישה ראשונה, -, וזאת עלעירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות את ה .13.4
לבין  עירייהמעביד בין ה-בעקיפין, יחסי עובדבגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או 

 הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.
 

 סודיות וזכויות יוצרים .14
הספק מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע,  .14.1

ביא לידיעת כל אדם או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליו למסור, להביא לידיעת ו/או לאפשר לה
בקשר למתן השירותים ו/או לפרויקט, וכל נתון או כל חומר הקשור בביצוע שירותים של 

 הפרויקט, והכול בעת מתן השירותים או בכל זמן אחר.
 

 הספק מצהיר כי בהתקשרותו על פי הסכם זה הוא אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהו .14.2
 לרבות זכויות קניין רוחני, וכי הוא, הבעלים היחידים של כל זכויות הקנין הרוחני במוצר.

 

ולביצוע כל התחייבויותיו  עירייההספק מצהיר כי הינו מוסמך ומורשה לאספקת השירותים ל .14.3

 על פי הסכם זה.
 

 תרופות .15
, אלא אם יחול על הוראות הסכם זה 1973-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"ג .15.1

  פי הוראות הסכם זה.-הוסכם אחרת על
 

ימים, או  7בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של  .15.2
רשאית לבטל, לסלק את  עירייהידי הספק, תהיה ה-במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על

ידו של הספק מהפרויקט ולהשלים את השירותים בעצמה ו/או בכל דרך אחרת, ואלה 
 המקרים:

 

כשניתן נגד הספק התראת פשיטת רגל, צו כינוס נכסים, צו פשיטת רגל וכיוצ"ב, והצו לא  .א
 יום מיום הינתנו; 30בוטל תוך 

 

 להלכה או למעשה;כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם, במפורש או במשתמע,  .ב
 

 הספק מעל באמון שניתן בו; .ג
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בכל מקרה שהספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה או לא מילא תפקידו לשביעות  .ד
דעתה המוחלט כמוגדר בהגדרת עבודתו ובלבד שקיבל מכתב -פי שיקול-ועל עירייהרצון ה

 התראה בנושא.
 

על פי הסכם זה, כולן או מקצתן,  בכל מקרה שבו לא מילא הספק אחר התחייבויותיו הכרוכות .15.3
להביא הסכם זה לידי גמר,  עירייהבמהלך פרק הזמן הנקוב לביצוע השירותים, רשאית ה

תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הספק ותהא זכאית למסור את המשך ביצוע  עירייהוה
גין השירותים והשלמתם לכל אדם ו/או גוף אחר, ובנוסף תהא זכאית לקבל מן הספק פיצוי ב

 הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה עקב כך.
 

דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו, -בכל מקרה של סכסוך או חילוקי .15.4
מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם 

בהמשך מתן השירותים, ומתן פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת -להתחייבויותיו על
תשלם  עירייההדעות, וה-ידי הספק במלואו ובמועדו על אף חילוקי-השירות ימשיך להינתן על

 לספק את אותם סכומים אשר אינם שנויים במחלוקת ללא כל עיכוב.
 

מובהר כי בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר, כאמור בסעיף זה על סעיפי המשנה שבו,  .15.5
את כל השרטוטים, התבניות, המסמכים, הדיסקטים, עם כל הנתונים  עירייהימסור הספק ל

כשהם מעודכנים ומושלמים, וכל חומר אחר שהכין לצורך או כתוצאה מאספקת השירותים 
תהיה רשאית להשתמש בכל החומרים האמורים לעיל לצורך ביצוע השירותים  עירייהוה

 כאמור.
 

 סמכות שיפוט .16

המשפט המוסמכים בבאר שבע -לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה בבתיסמכות השיפוט הייחודית 

 בלבד.
 

 כללי .17
הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם בכתב או  .17.1

ידי שני הצדדים. -פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על-בעל
 וב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או ויתור.הימנעות מדרישה לקיום חי

 

שלח מצד אחד יכתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם. כל הודעה שת .17.2
המועד שבו הנמען הוזמן שעות מ 72תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך בדואר רשום למשנהו 

 לאסוף את דבר הדואר.

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

 הספק  שדרות עיריית
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 ה"ה מטעמו החתימה מורשי באמצעות  החתימה מורשי באמצעות                 
. ___________ ז.ת________________ 

 . ___________. ז.ת______________ ו
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 נספח ט'

  תנאים מיוחדים לביטוחי הקבלן
 

זה משמעותו : עיריית שדרות  ו/או  עיריית שדרות  לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בנספח
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם.

 

במשך  על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, .1
הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על  אכל התקופה בה יה

הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על 
 ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

קבלן כלפי יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה זהביטוחי הקבלן המפורטים בנספח  .2
ו/או הפועל מטעמו, וכן כלפי כל  כל אדם אחר הבא בשמו של עיריית שדרות   עיריית שדרות  

הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 
 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן תורחב ביטו -פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות  .3
ותהייה כפופה לסעיף כמבוטחים נוספים  "( יחידי המבוטח)להלן: " את עיריית שדרות   כלולל

 על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ,"אחריות צולבת"

לן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייב הקב .4
) שנים עשר (  12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של  ( חודשים ששה) 6היתר תקופת גילוי של 

 לאחר תום תקופת הביטוח  חודשים

את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  .5
. מוסכם בזה על הקבלן כי אי קיום כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין להחזיק בתוקף

הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על 
בסעיף כאמור לנהוג  ים)אך לא חייב םיהיה רשאי כל המשתמע מכך. במקרה כאמור עיריית שדרות  

 להלן(. 21

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן,  .6
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש 

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי עיריית שדרות  וכל הבאים  נוסף ו/או משלים כאמור
 לנזק בזדון.  ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם ומטעמם, אולם ה

קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי ראשוניים וביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  .7
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי עיריית שדרות  ומבטחי הקבלן מוותרים על כל 

, 1981 -התשמ"א  ,לחוק חוזה הביטוח 59עיריית שדרות  , לרבות כל טענה ו/או זכות, כאמור בסעיף 
 לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי עיריית שדרות  וכלפי מבטחיהם.

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על  .8
ל  עיריית ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח 

וכי לא  ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת.ששים) 60 באמצעות דואר רשום,, הודעה בכתב, שדרות 
יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי עיריית שדרות  אם לא נשלחה 

 ( הימים ממועד משלוח ההודעה הנ"ל.ששים) 60הודעה כאמור ובטרם חלוף 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם  .9
בידי קבלן גם בוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי זה או חלק ממנו י

המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים 
 הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן

או עובדיהם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי עיריית שדרות  ו/ 
בגין מעשה ו/או מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני ו/או 

המשנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את עיריית שדרות  ו/או עובדיהם )בהתאם למקרה( 



56 
 _____________________________________:_____הקבלןחתימת 

 

דות שבוצעו על ידי בגין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבו
 קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח  .10
ל קרות טוח ולהודיע לה עיהנערכות על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באופן מידי לחברת הב

ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר, כי על הקבלן  ,האירוע
כל את ו ידיהוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לבהתאם ללפעול 

 מידע שידרוש.ה

שבת המצב לקדמותו בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות, אשר תידרשנה לה .11
מיד לאחר קרות האירוע, לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן יישא בכל ההוצאות שתידרשנה 
להשבת המצב לקדמותו עיריית שדרות  יעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין 

 האמור, . למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום בלבדהנזק, וסכום זה 
חוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי תוכי עיריית שדרות  לא  ,טוחייועבר על ידי חברת הבר שא

 ההוצאות כאמור.

בנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק א' "ביטוח העבודות" בפוליסה לביטוח  .12
ת  , אלא אם עיריית שדרות  עיריית שדרו  להעבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישירות 

 ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תהור
מנהל  נו שליקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצות

קיבל מאת עיריית , או שטרם ) ככל שישנו מנהל פרויקט באתר( הפרויקט מטעם עיריית שדרות  
עיריית שדרות  להורות למבטח על תשלום תגמולי  תשדרות  תשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב

אך לא יותר מאשר  הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק
 . הסכומים ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן

הסכם בהתאם לבכל מקרה של נזק לעבודות המבוטחות מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מוסכם, כי  .13
זה, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח 

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(ו/או עיריית שדרות  ו/או מנהל הפרויקט מטעם עיריית שדרות  

הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים 
 כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע עיריית שדרות  כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או  .14
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  8משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או 
 ביטול הביטוח כאמור.

מתחייב הקבלן להמציא עיריית  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב עיריית שדרות  .15
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם ארבעה עשר) 14שדרות  בתוך 

הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו 
כמו כן מתחייב בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הקבלן", 

על פי דרישות עיריית שדרות  , כדי להתאימן להוראות הסכם הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח 
 זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  .16
ועל  הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי הקבלן, ב

ות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבוי
הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עיריית 

 שדרות  ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה .17
מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות עיריית שדרות  

 , על פי ביטוחים אלו.

באופן  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את עיריית שדרות   .18
הם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בגין כל נזק, אשר ייגרם ל ,מלא

תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על 
 ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.
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הביטוח שיומצאו על  עיריית שדרות  רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות .19
ידי הקבלן כאמור לעיל. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של עיריית שדרות  ביחס לאישורי 

על עיריית שדרות  ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות  אין באמור לעיל כדי להטילהביטוח, 
לגבי היעדרם, ואין בה כדי  שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או

 לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל  .20
ליסות תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפו

הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 
בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה 

 בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

בצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב ל .21
עיריית שדרות  רשאי אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את 
הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת עיריית שדרות  ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על 

בתשלומו כאמור יוחזר מיד עיריית חשבונו של הקבלן. כל סכום עיריית שדרות  שילם או התחייב 
. לחלופין ומבלי לפגוע 20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של  שדרות  על פי דרישתו הראשונה

בזכויות עיריית שדרות  על פי הוראות סעיף זה, עיריית שדרות  יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל 
דרות  רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה עיריית ש

 אחרת.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן  .22
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך
שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

חוקים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות ה .23
והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי 

 זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות עיריית שדרות  ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה  .24
לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 

 אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע הרכוש, הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25
 העבודות.

תן, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסיר .26
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות 
נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם 

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.מתחייב לבין עיריית שדרות  . עיריית שדרות  

וראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו כל ה .27
 הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

 ופרויקט זה בלבד,הקבלן מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  .28
המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, יכללו את ההרחבות 

 וכן הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים.
 
 

הקבלן, קבלני  ,כמפורט ברישא למסמך זהעיריית שדרות  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
זק ואחריות הקשורים המשנה של הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נ

 ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
 

טמ"ס, אנליטיקה, אספקה, התקנה, הפעלה, של מערכות הגדרת העבודות :

רואה של העירייה, בתחום  רחבת המוקד, מערך תקשורת, תשתיות והכריזה

 השיפוט של העירייה לרבות תחזוקה שנתית
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 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1
 

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על  
 .עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןעבודות אשר תבוצענה על ידי 

 
 ע"פ ערך הפרויקט. שווי העבודות הקבלניות הינו 

 
 פרק זה חלות ההוראות הבאות :על  

 
מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק  10%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1

 . ( 3.6.1) הרחב  ראשון.
 

)  מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2
 . ( 3.2הרחב 

 

בסך של יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או עיריית שדרות   .1.3
 . ( 3.3) הרחב  , לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.מסכום הבטוח 20%

 
, יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4

מסכום  10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  למעט שמאות נגדית,לרבות מנהלי תביעות אך 
 . ( 3.6.2) הרחב  הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

 

  munich Re END  115 ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5
   משווי הפרויקט ( 30%( ) נזק ישיר בשיעור של    DE  3או נוסח לוידס  

 

 ורעידת אדמה. יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6
 

יום בגין שבר מכני וקילקולים  60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של יכלל כיסוי  .1.7
 . בפוליסה (1.4.1.3) סעיף  .חשמליים

 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8
 

אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת חודש,  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9
 . (9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף   ( חודש נוספים 12תחזוקה " רגילה " של 

 
ולמעט כלפי מי  עיריית שדרות הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  

 שגרם לנזק בזדון.

 
יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם ובכפוף לנוסח  הכיסוימו"מ בזאת כי 

MR- 116 . 
 

  ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2
 

ש"ח   4,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 
 לתקופת הביטוח  ₪    4,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
ה זו, כל אדם , שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליס  .2.1

 בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.
 

 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי.עיריית שדרות  יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2
 

 .תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
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הפוליסה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול  .2.4
למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים ₪  1,000,000של 

 . (7.2( ) הרחבה  Endorsement 102)  חש" 1,000,000עד לסך 
 

שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים  .2.5
 (  Endorsement 119) ש"ח. 1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1א' לפוליסה וסייג 

 

. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או 6.3סייג  .2.6
 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

 
עיריית שדרות ו/או כנגד  סה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפולי .2.7

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 
 בתנאי ביט ( 1) הרחבה ו/או עובדיהם  

 

-תמך בגבול אחריות של הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של  .2.4
לתנאי ביט (  2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ) הרחבה  1,000,000.
(Endorsement 120   7.3( ) הרחבה) . 
 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה  .2.5
פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ 

על כל תיקוניו, גבול  1976רכב מנועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה 
לתקופת ביטוח, ₪  2,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  1,000,000.-האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על 

 (  7.5. ו 7.4. ) הרחבות י המבוטחמעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכל
 

ולמעט עיריית שדרות  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים 

ש"ח לאירוע אחד ולתקופת   20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-בגבולות אחריות של 
 הביטוח .

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

 
קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של  .3.2

 שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 

 .הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק .3.3
 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק עיריית שדרות  ויתור על זכות השיבוב כנגד שיפוי וכן הפוליסה תכלול סעיף 
 . (11.9בכוונת זדון. ) הרחב 

 
   אחריות מקצועיתביטוח  .4

 
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר  2,000,000.-אחריות המבטח שלא יפחת מסך 

חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי 

 המבוטח. 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע  .4.1

 אחרים, מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ  .4.2

הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים עיריית שדרות  פוליסה זו כולל את אחריותה של 

 אין באמור כדי לפגוע בזכוית המבטח כנגד קבלני משנה של הקבלןמטעמו. 
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בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עיריית שדרות  הביטוח מורחב לכסות את  .4.3

בכפוף לסעיף "אחריות דרות  עיריית שהפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את 

 צולבת".

 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.  .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום  .4.5

 6תביעות למשך הפרמיה ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ו

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע 

בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה הודעה במהלך תקופת הביטוח, 

 ות.האחרי

  .ביטוח  חבות המוצר .3

 הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר נגרם

בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת  על ידי או עקב מוצרי הקבלן,

 . ש"ח 1,000,000מסך 

ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה אוחר אינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור עיריית שדרות   .5.2
 בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח  על אף האמורלפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג  .5.3

 ". כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף עיריית שדרות  הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.4
 בגין נזק המכוסה בביטוח זה. וביטוחי

והסיבה אינה אי תשלום  ו/או יבוטל,במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי  .5.5
 12מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך  הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע 
, ייחשב כאירוע עליו נמסרה בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה , הודעה במהלך תקופת הביטוח
 .האחריות

 

  ככל שגבולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות

 המשותף יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .6.1

 
המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,  .6.2

עיריית שדרות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או הורחב כך שהוא כולל גם את 
 גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  

 המפקח ) למעט אחריתו המקצועית (, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן.
רק א' לפוליסה נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פעיריית שדרות   .6.3

בתנאים הכלליים של הפוליסה )  15.10. (  וכן לצורך סעיף 4.10לביטוח עבודות קבלניות ) סעיף 
 (. 2013בתנאים הכלליים לפוליסה ) תנאי ביט   18( או סעיף   2016תנאי ביט 

 
 במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4

עיריית שדרות    ל נודיעאלא אם כן עיריית שדרות  ע"פ הודעת המבוטח וגם או  באופן אוטומטי,ו
יום לפני כניסת הביטול או )שישים(  60שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  נועל כוונת

 .אי החידוש לתוקף
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הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם  .6.5
הודעה, במכתב בדואר רשום, על עיריית שדרות    לו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח 

 )שישים( יום מראש. 60כוונתו לעשות כן, לפחות 

 –לים: כל חריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוט .6.6
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים, דרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה 
ן, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפו

מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה 
על  -. תתווסף הסיפא 14.7. כ"כ לסייג עיריית שדרות  ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של 

נות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשל
 .מקרה הבטוח

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח   .6.7
עיריית שדרות  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף  (SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 
עיריית שדרות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות זיקה אליו או שמנהליהם ו/או עובדיהם 

לשפותו, התחייבו עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
ולמעט כלפי מי שגרם לנזק עיריית שדרות  או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של 

 בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   .6.8
או עיריית שדרות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 
מנכ"ל עיריית שדרות  שלעניין זה מוגדר ו אלא אם המקרה היה ידוע ל  עיריית שדרות  וכיוצ"ב, 

 ו/או גזבר עיריית שדרות  ו/או הממונה על הביטוח אצל עיריית שדרות  

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או    .6.9
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 
עיריית שדרות  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ליהם ו/או עובדיהם נבחריהם ו/או מנה
עיריית שדרות  ו/או תאגידים "ביטוח ראשוני", המזכה את  והם הינעיריית שדרות    לביחס 

עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 
עיריית שדרות  ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  במלוא הפיצוי ו/אועובדיהם , 

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 
 יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.ו/או עובדיהם , 

 או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות  .6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי   .6.11
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

קיום ביטוחים שיוגש תואם לדרישות המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור  .6.12
, ובהיעדר חתימתו ע"ג עיריית שדרות  הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן ל נספח זה

 לא היה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. עיריית שדרות  אישור ביטוחים 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .6.13
 תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי 

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם 
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה 

 זה ונספחיו
 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן  שם הקבלן  תאריך
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 נספח י'

 ביצוע ערבות כתב

 

 :לכבוד

 

 שדרותעיריית 

   :  _________________.הבנק שם
 : _________________.הבנק סניף

 :  ___________ .הסניף של טלפון' מס
 : ____________.הסניף של הפקס' מס

         מספר בנקאית ערבות: הנדון

מס' זיהוי ____________ מרחוב  ______________________ בקשת פי על .1
ו/או  "המבקש"ו/או  "הנערב"]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן:  ____________________

₪  _______עד לסכום של באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום אנו ערבים בזה כלפיכם (, "הזכיין"
שתדרשו מאת הנערב, בקשר עם ( "סכום הערבות"להלן:  שקלים חדשים( ___________)במילים: 

ולחוזה  של מערכת טמ"ס, אנליטיקה וכריזההפעלה ולאספקה, התקנה  3/2020מכרז פומבי מס' 
 .שנכרת מכוחו

קבלת דרישתכם מ ימים 7 תוך הערבות סכוםאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד  .2
הראשונה בכתב, לרבות באמצעות פקס, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 
להוכיח בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהזכיין. כמו כן מוסכם בזאת 

מוקדמת לזכיין במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הזכיין ו/או לפנות בדרישה 
 ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. 

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  .3
סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו 

ל סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת ע
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים 

 לעיל.  2במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

לא נהיה רשאים להימנע מתשלום אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן,  .4
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות 

 כל ברירה המוענקת לזכיין על פי דין. 

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של הזכיין כלפיכם ו/או בתוקף ההסכם  .5
 חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.  בניכם, והינה בלתי

מכם חייבת  דרישה וכל____________________ ועד בכלל,  ליום דהערבות תהיה בתוקף ע .6
, ידינו על הוארכה אם אלא, ומבוטלת בטלה זו ערבותנו תהיה זה מועדלהימסר לנו עד מועד זה. לאחר 

ימים ממועד סיום תוקף   7לפי הודעה בכתב, אף באמצעות פקס, אשר תימסר לנו לא יאוחר מ 
 הערבות. 

 . ___________הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום  .7

 .שהיא צורה בכל להעברה או להסבה ניתנת אינה זו ערבות .8

          

 ,רב בכבוד
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	3.4.12 העירייה  תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות מאזנים, דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.
	3.4.13 מבלי לפגוע בהוראות מכרז זה, רשאית העירייה לפסול כל הצעה שנעשתה או שהוגשה שלא על פי הוראות מכרז זה, כולן או חלקן.
	4. תקופת התקשרות
	5. השירות הנדרש
	5.1. הקמת אתרים חדשים והכל בהתאם לכללי המכרז ולנספחים.
	5.2. המפרט הטכני ודרישות ביצוע בפרויקט מפורטות במסמך 3 למכרז. על הקבלן לבדוק את כל התנאים בדייקנות ובמקצועיות על מנת לוודא עמידתו בלוחות הזמנים הצפויים בשנות העבודה 2020 ו-2021, ובמתן שירות ואחזקה ראויים ונאותים בהתאם לדרישות האמורות במסמכי המכרז.
	5.3. על הקבלן להיות מוכן בלוחות זמנים שיפורטו להלן בכדי לממש את תכנית העירייה  בהתאם ללו"ז שיקבע.
	זמני המימוש יחלו מקבלת הזמנת עבודה חתומה ע"י העירייה  והעברתה לקבלן לביצוע פרויקט , מלבד תחזוקת המערכות הקיימות שעל הקבלן לקבל לידיו מרגע קבלת הודעת הזכייה במידית.
	בעת קבלת פרויקט לביצוע יבוצעו התהליכים הבאים:
	5.3.1. היועץ יעביר לקבלן כתב כמויות מפורט לאתר
	5.3.2. היועץ והקבלן יערכו סיור באתר
	5.3.3. הקבלן יכין תכנון מפורט כולל סקיצה להתקנה וטבלת ציודים לאישור היועץ.

	ביצוע ההתקנה בפועל.
	5.3.4. מסירה ליועץ.
	5.3.5. מבחני קבלה.
	5.3.6. מסירה לעירייה כולל תיק מתקן.
	5.3.7. הכנת חשבון בהתאם לאמור בפרק התמורה.
	6. יישום העבודות ושלבי ביצוע הפרויקט
	6.1. עם קבלת צו תחילת עבודה לשלב הרלוונטי, על הקבלן לתאר ולהגיש את תכנית העבודה
	המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים שיוגדרו בצו תחילת העבודה.
	6.2. התוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים ויאושר על ידי העירייה .
	6.3. תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים:
	6.3.1. סיור שטח עם היועץ ע"פ ה PDR שיגיש היועץ.
	6.3.2. ביצוע סקר תקשורת אלחוטי.
	6.3.3. סקר תכנון סופי והגשת  (Critical design review) CDR שיכלול:
	6.3.3.1. פריסת מערך התקשורת על בסיס סקר התקשורת שבוצע.
	6.3.3.2. הצגת המערכות והציוד הסופי שיסופק על בסיס המחירון.
	6.3.3.3. לוחות זמנים סופיים.
	6.3.3.4. צוות הפרויקט.
	6.3.3.5. מערך ההתקנות.
	6.4. ביצוע ההתקנה ואישורה ע"י היועץ.
	6.5. הגשת תיק מערכת כמפורט בפרק תמיכה טכנית.
	7. לוחות זמנים מתוכננים לשנת 2020
	7.1. בכוונת העירייה לבצע את הפרויקט בלוחות זמנים דחופים ומיידים .
	7.2. להלן לוחות הזמנים המתכוננים לביצוע:
	7.2.1. הקמת מערך המוקד יבוצע תוך 30 יום מהכרזת הזוכה.
	7.2.2. בכוונת העירייה  להקים כ 20 עד 30 אתרים חדשים במהלך שנת 2020 כאשר יבוצעו על ידי הקבלן 4 אתרים ( לא כולל שדרוג המוקד ) במקביל בלוחות הזמנים הקבועים כמפורט להלן:
	7.3. לו"ז להקמת אתר יכלול את האמור להלן:
	7.3.1. תוך 5 ימי עבודה להגעה לפגישה בעירייה  הכוללת סיור באתר הפרויקט.
	7.3.2. תוך 5 ימי עבודה מהפגישה הגשת תכנית לאישור הפרויקט, באם נדרש ביצוע חפירות  תינתן ארכה של 10 ימי עבודה נוספים.
	7.3.3. ביצוע הפרויקט תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת אישור מהעירייה  לביצוע הפרויקט.
	7.4. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את העירייה לפעול בלוחות זמנים מסוימים, וקביעת מועדי ביצוע העבודות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
	8. התמורה ואופן התשלום:
	8.1. התמורה תשולם לקבלן בהתאם לכמויות הביצוע בפועל, ולמחירים שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו.
	8.2. תנאי ומועדי התשלום יהיו כאמור בהסכם ההתקשרות.
	8.3. עוד מודגש בזאת במפורש כי לנוכח העובדה כי העבודות נשואות המכרז אמורות להיות ממומנות על ידי משרדי ממשלה ו/או ע"י גופים אחרים (להלן: "הגופים המממנים") הרי שתשלום התמורה לקבלן מותנה בהעברתה מאת הגופים המממנים אל חשבון העירייה. למען הסר ספק, לא מוטלת ...
	9. חובת הזוכה ע"פ המכרז
	9.1. לאחר קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך העירייה לזוכה.
	9.2. הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז כמסמך 4 ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום תוך 7 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
	9.3. בנוסף, הזוכה  ימציא לעירייה עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים:
	9.3.1. אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים המצורף לחוזה ההתקשרות כנספח ט' כשהוא אינו מסויג.
	9.3.2. ערבות בנקאית חתומה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז בתקופת החוזה בשיעור של 5% מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ, בנוסח נספח י' המצורף לחוזה ההתקשרות. ערבות זו תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.
	9.3.3. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום החתימה על החוזה.
	9.4. לעניין ביטוח, על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסות ביטוח כמפורט בחוזה המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת חוזה המכרז.
	9.5. יובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים (נספח ט') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה ה...
	9.6. במקרה שבו זוכה נדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום בצרוף ערבות חתומה לביצוע ההסכם ואישור על קיום בטוחים חתום ע"י חברת הביטוח, בתוך 7 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת ...
	9.7. התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא.
	9.8. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
	9.9. הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך אספקת השירותים, אלא לאחר קבלת אישור העירייה החתום ע"י מורשי החתימה שלה, מראש...
	9.10. הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבל מראש ובכתב הסכמה לכך מאת גזבר העירייה. העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שי...
	9.11. יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.
	1. הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' 3/2020. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
	2. אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציעה ומוסמך להצהיר מטעמה/ אני המציע [מחק את המיותר].
	3. עד למועד הגשת ההצעה למכרז, המציעה ובעלי זיקה אליה, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התש...
	4. לחילופין, אם המציעה ובעלי זיקה אליי הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים - במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	5.  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


	תיאור המערכת  - כללי
	פרק 02 שרתי הקלטה
	פרק 03 - מצלמות
	פרק 04 - ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה
	פרק 05 - מערך תקשורת
	פרק 06 - חשמל וגיבוי
	אל פסק יחידת גיבוי UPS
	1. נדרש לספק מערכת אל פסק ( SUPLLY POWER NINTERRUPTABLE ) לאספקת מתח מיוצב, מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב (מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו')
	2. הספק יציאה KVA 1-20 – זמן גיבוי בהספק מלא – 8 שעות רציפות, בעומס מלא.
	3. דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק UPS בהספק גדול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה.
	4. המערכת תהיה חד פאזית, מסוג INTERACTIVE  "LINE ON" ובנויה בטכנולוגיה PWM. המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח בחרום.
	5. המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
	 ספק מטען ממיר סטטי.
	 מפסק עקיפה סטטי (SWTCH TRANSFER STATIC BYPASS).
	 מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים.
	 זיווד למצברים.
	 ה – UPS יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר.
	6. ה – UPS יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים.
	מקור מתח חלופי, מערכת טעינה ומצברים ליתיום.
	פרק 07 - פרוט עבודות התשתית, חשמל ותקשורת
	1.1   מובילים
	1.1.1  צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה מהסוג המאושר לשימוש ע"י הרשויות עבורן הם מותקנים:
	1.1.8  כל קצה של שרוול יש לסיים בצורה שתאפשר זיהוי מקומו בקרקע במועד מאוחר יותר. ניתן לסמן את הקצה באמצעות שוחת בטון עגולה עם מכסה כביש כבד על כל קצה או לחילופין שלט נירוסטה 30X20 ס"מ חרוט מותקן על צינור מגולוון "2 המעוגן בלבנת בטון 30X30X30 ס"מ בקרקע...
	1.1.9  צנרת/שרוולים לחב' החשמל. צנרת בקטרים "4 ו- "6 במידה ותסופק ע"י חב' החשמל במחסני החברה. הקבלן ידאג לקבלת הצנרת, להובילה ולהתקינה בהתאם לתקנות חב' החשמל.
	1.1.10  קנים/שרוולים עבור בזק וט.ל.כ. יבדקו לכל אורכם בנוכחות נציגי בזק ע"י החדרת קונוס  בדיקה (סטנדרט בזק). לאחר מכן יושחל בהם כבל משיכה סטנדרט בזק. קנים למערכת ט.ל.כ יהיו מסוג "סיליקור" בקוטר 63 מ"מ המשמשים כסטנדרט בחב' הכבלים. הצנרת תסופק ע"י חב' ה...
	1.1.11  צינורות למערכת האבטחה יהיו צינורות מתכת עם תיבות הסתעפות ומעבר מתכתיות בקטרים "3/4\ "1 ועד "2.  התקנת הצינורות עם שלות חיזוק מגולוונות כל 40 ס"מ.
	1.2.1  הקבלן יספק כבלים התואמים בדיוק את דרישות המפרט וכתב הכמויות הן מבחינת דגם הכבל, עובי הבידוד, חתך המוליכים, סוג הסיכוך, (במידה ונדרש) והתאמתו לדרגות המתח הנדרשות.
	1.2.2  על הבידוד החיצוני של כל הכבלים המשרתים מערכות חשמל השייכות לעירייה או לרשות המקומית יצוינו בהדפסה בלתי מתבלה ובלתי מחיקה הפרטים כדלקמן במרווחים של לא יותר מ- 100 ס"מ, סוג הכבל, חתך המוליכים".
	1.2.3  כבלים יותקנו בשטח בצורה שתימנע פגיעה כל שהיא בבידוד הכבלים. כבל שתתגלה בו פגיעה בבידוד הן בבדיקה חזותית או בבדיקה מאוחרת יותר באמצעות מגר, יוחלף במלוא אורכו. לא יאושר ביצוע תיקון באמצעות מופה או ליפוף בסרט בידוד.
	1.2.4  על קצות כל מוליכי הכבלים מחתך 10 ממ"ר ומעלה יותקנו נעלי כבל תקניות כדוגמת כפר מנחם, נעלי הכבל יישאו הטבעה של תו תקן וסימון נקודות הלחיצה. הלחיצה תבוצע בעזרת תותב משושה ע"י מכשיר לחיצה הידראולי תקני.
	1.2.5  גידי הארקה בבסיסי עמודים ילחצו בנעלי כבל משותפת כדי לשמור על רציפות הארקה במקרה של פירוק העמוד.
	1.2.6  כבלים בתוך עמודי התאורה יהיו בעלי בידוד העמיד לטמפרטורה של (c 90 ויהיו רציפים במלוא אורכם החל ממגש החיבור בתחתית העמוד ועד לפס המהדקים שבתוך גוף התאורה.
	1.2.7  כל קצה של כבל ישולט בשלט חרוט בלתי מתבלה המחוזק בצורה שאינה ניתנת להזזה.  השלט יכלול זיהוי הלוח המזין ומספר המעגל.
	1.2.8  כל חדירת כבל לאביזר או ללוח תאטם באמצעות כניסת כבל אל מתכתית לדרגת אטימות 66IP.

	4. הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת 22awg 6x6005  בקוטר 0.5, תוצרת חברת טלדור או כבל תקשורת CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50 meters and 100 Gigabit Ethernet for 15 meters.
	5. תשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות EMI ו - RFI.
	1. הכבל יותאם לפעולה ב SM/MM.
	2. קוטר 62.5 מקרון בתצורת TIGHT BUFFER.
	3. חיזוקי קבלר ומעטה חיצוני  HFFR .
	4. שכבת שריון פלדה גלית עם ציפוי קופולימרי.
	5. עמידות לקרינה UV.
	6. חוזק מרבי: 177 ק"ג
	7. קוטר מינימאלי לכיפוף 200 מ"מ.
	8. טמפ' עבודה: C20- ~C80.
	9. מחיר הכבל כולל: אספקה, השחלה, הנחה, חיתוך, הלחמה וכל הנדרש לצורך פעולתו המושלמת של הכבל.
	10. כבל תוצרת DDC או שו"ע.

	5. הצהרות הספק
	5.1. כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, למתן השירותים והמשתמע מהם ומביצועם.
	5.2. מתן השירותים ייעשו בשים לב כי מדובר באתר פעיל, וינקטו כל אמצעי הזהירות לשם מתן השירותים ללא הפרעה להתנהלות הסדירה של האתר, ותוך תיאום עם הגורמים השונים.
	5.3. כי יש בידו הכושר, הניסיון, המשאבים, המומחיות, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, הכלים, כוח האדם והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים לעירייה.
	5.4. כי אין כל מניעה, חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו עם העירייה בהסכם זה.
	5.5. לפעול בהתאם להוראות כל דין ולוודא כי התוצרים נשוא השירותים עומדות בדרישות המפרט הטכני ובכל התקנים הישראליים הנדרשים.
	5.6. כי הוא והעובדים מטעמו, יספקו את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם ידיעותיהם ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם על-פי הסכם זה, תוך עמידה בלוחות הזמנים.
	5.7. כי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות מתן השירותים בפרויקט במלואם, במועדם וברמה ואיכות מעולות ובהתאם להוראות כל דין.
	5.8. כי הוא יספק את השירותים תחת פיקוחו ובהתאם להנחיותיו של מנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו.
	5.9. כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על-ידי מנהל הפרויקט בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן כלולות בהסכם.
	5.10. כי הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים עובדים מיומנים ובעלי ניסיון וזאת בשים לב למהות השירותים ולחובה לבצעם בחלקם על ידי חשמלאים מוסמכים.
	5.11. כמו כן מובהר בזאת כי השירותים כוללים את כל המפורט בהסכם זה על כל נספחיו, וכן כל שירות אחר גם אם לא פורט במפורש ואשר קשור באופן ישיר או עקיף לביצוע השירותים על-ידי הספק במלואם, במועדם וברמה ואיכות מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכ...
	5.12. כי יספק לעירייה חוברת הדרכה, בשפה העברית, של המוצרים נשוא השירותים, המפרטת את כל הדרישות והפעולות הטכניות להתקנה, תפעול ותחזוקה של המוצרים כאמור (על כל מרכיביהם).
	5.13. כי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים שיסופקו על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו.
	5.14. כל סמכויות העירייה ו/או מי מטעמה הנזכרות בהסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו על-פי ההסכם, לרבות אחריותו לאופן ולטיב ביצוע השירותים.
	5.15. כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ורשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף, וביטוח לאומי.
	6. התמורה
	6.1. בגין השלמת מילוי כל התחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה על נספחיו לשביעות רצונה של העירייה, תשלם העירייה לספק את התמורה בהתבסס על כמויות הביצוע בפועל ועל הצעת המחיר מטעמו שהגיש במסגרת המכרז, בתוספת מע"מ כדין (להלן: "התמורה").
	6.2. הספק יגיש לעירייה חשבונית מס שתכלול פירוט של כל השירותים שניתנו בפועל על פי כמות שסופקה והותקנה בפועל באתר, והעירייה תשלם לספק את התמורה בתנאי 60 ימים מיום אישור העירייה, וזאת לאחר השלמת התקנת תוצרי השירותים לשביעות רצון העירייה.
	6.4. במועד תשלום כמפורט לעיל ימציא הספק לעירייה חשבונית מס כחוק על כל תשלום ותשלום. כמו כן, ימציא לעירייה אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור ואישורי הביטוח הנדרשים.
	6.5. מוסכם בין הצדדים, כי העירייה תוכל להחזיר לספק, ללא הגבלת כמות, מוצרים פגומים ו/או מוצרים באיכות ירודה, אשר אינם עומדים בדרישות המפרט הטכני, ו/או אשר נפגמו שלא באשמת העירייה, ובלבד שהפריטים כאמור יוחזרו בתוך תקופת האחריות כהגדרתה להלן. הפריטים המו...
	6.6. במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי קבלת המוצרים, נטל ההוכחה להוכיח כי המוצרים התקבלו בעירייה מוטל על הספק.
	6.7. מובהר ומוסכם, כי הספק יספק על חשבונו את הציוד, המתקנים והחומרים לביצוע השירותים והוא יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע אספקתם.
	6.8. הובא הסכם זה לידי גמר, תשלם העירייה לספק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק בפועל, ופרט לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.
	6.9. כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על-פי כל דין והסכם, הכרוכים בביצועו של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו, יחולו על הספק וישולמו על-ידו.
	6.10. עוד מוסכם כי פרט לתמורה האמורה לעיל, לא יחולו על העירייה תשלומים, עלויות ו/או הוצאות כלשהם בקשר להסכם, מכל מין וסוג שהוא, ולרבות במקרה של ביטול ההסכם על-ידי העירייה מכל סיבה שהיא.
	6.11. מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי התמורה כוללת כל עלות ותשלום החלים על הספק בגין כוח-אדם, ביטוחים, ציוד, שינוע, אספקה, ייבוא מחו"ל וכלי-עזר למתן השירותים, ואת כל ההוצאות, לרבות עקיפות ולרבות מיוחדות ו/או חריגות, הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות...
	6.12. העירייה תנכה מן התמורה כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על-פי כל דין ותעבירו לכל רשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא אם כן המציא הספק מסמך בדבר פטור מניכוי כדין.
	6.13. מודגש בזאת במפורש כי לנוכח העובדה כי העבודות נשואות המכרז אמורות להיות ממומנות על ידי משרדי ממשלה ו/או ע"י גופים אחרים (להלן: "הגופים המממנים") הרי שתשלום התמורה לספק מותנה בהעברתה מאת הגופים המממנים אל חשבון העירייה. למען הסר ספק, לא מוטלת על ה...
	7.5. על אף האמור בסעיף 7.1 לעיל, העירייה תהא רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות להביא הסכם זה, כולו או חלקו, לידי סיומו המוקדם, בהתראה של 30 יום. זאת, על-פי שיקול-דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטה זו. במ...
	7.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי העירייה אינה מתחייבת להפעיל את ההתקשרות עם הספק למלוא תקופת ההסכם, ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
	7.7. למען הסר ספק, התחייבות הספק למתן תקופת אחריות כהגדרתה להלן, למוצרים שסופקו על ידו, תחול גם במידה והסכם זה הוא לידי סיום מכל סיבה שהיא.
	8. לוחות זמנים ואחריות
	8.1. הספק מתחייב בזאת לספק את השירותים תוך ביצוע כל העבודות הכרוכות בביצועם בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, ובמהלך תקופת ההתקשרות לספק שירותים בהתאם להזמנות עבודה מראש חתומות ע"י מורשי החתימה של העירייה כדין ועפ"י לוחות זמנים סבירים שיוגדרו ע"י העירייה. ה...
	8.2. הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הנקוב לעיל הנה מעיקרי הסכם זה, והתחייבותו לעמוד בלוח זמנים זה מהווה תנאי לבחירת העירייה בהצעתו והתקשרותה עמו. הספק יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר עם לוח הזמנים ...
	8.3. השלמת עבודה ותשלום עבור ביצועה, מותנים בקבלת אישור מסירה של מנהל הפרויקט (להלן: "אישור מסירה").
	8.4. תקופת האחריות בגין המוצרים, שהתקנתם הושלמה, תהא, לכל הפחות, ל-36  חודשים ותימנה החל מיום אישור המסירה (בהסכם זה: "תקופת האחריות").
	8.5. בתקופת האחריות יחולו על הספק ההוראות הבאות:
	9. נזיקין ואחריות
	9.1. הספק יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או העירייה ו/או מי מטעמה, שעלול להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או לעירייה ו/או מי מטעמה, לרבות כל הולך רגל ו/או עובר אורח באזור העבודות, כתוצאה מכל פעולה או מ...
	9.2. הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את העירייה בכל סכום אשר יידרש ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובתה בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו לעירייה כתוצאה מהנזקים דלעיל, וזאת על-פי דרישה ראשונה.
	9.3. הספק פוטר בזאת את העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם עקב ו/או כתוצאה ו/או במהלך ביצוע/מתן השירותים על ידו.
	9.4. מבלי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הספק על פי כל דין ומכל חובה המוטלת עליו לספק תעודות אחריות, הספק מקבל על עצמו בזה אחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת לטיב המוצר והשירותים על פי הסכם זה, לרבות אחריות בגין כל פגם ביצור ואספקה, כל ליקוי הנובע מפגם ביצור ואס...
	10. ביטוח
	מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ט', ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	11. פיצויים מוסכמים על איחורים
	11.1. במקרה בו הספק לא יבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים ו/או שלבי הביצוע שנקבעו ו/או לא ישלים את ביצוע העבודות תוך תקופת הביצוע הנקובה בהסכם או תוך האורכה באם ניתנה על פי הוראות ההסכם להשלמת העבודות, ישלם הספק לעירייה כפיצויים מוסכמים...
	11.2. יובהר כי גובה הפיצויים המוסכמים דלעיל נקבע, בין היתר, לאור הנזק העלול להיגרם לעירייה, ולצדדים שלישיים נוספים כתוצאה מפיגור כלשהו בלוחות הזמנים, והוא נשקל היטב על ידי הצדדים ונמצא כסביר בנסיבות העניין.
	11.3. העירייה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים ו/או כל סכום אחר אשר הספק יהיה חייב לעירייה, מכל סכום שיגיע לספק מהעירייה בכל זמן שהוא. למען הסר ספק מוצהר בזאת כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, כשלעצמם או בניכויים מהספק, משום שחרור ה...
	12. פיצויים מוסכמים הפרת תנאי בטיחות
	12.1. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ידוע לספק ומוסכם עליו, כי במקרה בו לא יקיים תנאי בטיחות כלשהו/ם במהלך העבודות, ישלם הספק לעירייה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 5,000 ₪ בעבור כל הפרת תנאי בטיחות כלשהו.
	12.2. בנוסף לאמור לעיל, במקרה שבו החליטה העירייה לסלק את הספק מהאתר או להפסיק את ביצוע העבודות בגלל (או גם בגלל) אי קיום תנאי הבטיחות כלשהו – ישלם הספק לעירייה פיצוי נוסף השווה לכפליים סכום הפיצוי לפי סעיף קטן 12.1 לעיל.
	12.3. מובהר כי אין בהטלת קנס/ות כאמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה לתבוע מאת הספק את מלוא נזקיה הריאליים במקרה של איחור בלוחות הזמנים או של אי סיום העבודות במועד או של כל הפרה אחרת מצד הספק מכל סיבה שהיא.
	13. אי-תחולת יחסי עובד-מעביד
	13.1. הספק מצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי מטעמו לבין העירייה יחסי עובד-מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של הספק בלבד, ולא יהיו בין הספק ו/או עובדיו וב...
	13.2. כל התשלומים מכל מין וסוג מכוח כל דין ו/או הסכם לעובדי הספק יחולו על הספק וישולמו על-ידו, והעירייה לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.
	13.3. מובהר ומוסכם, כי באם יקבע על-ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה, אזי מוסכם כי התמורה בהסכם זה תעמוד על שכר המינימום לעובדים, והספק מתחייב להשיב לעירייה את כל הסכומים ששולמו ביתר על סכום ז...
	13.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לשפות את העירייה, וזאת על-פי דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד-מעביד בין העירייה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.
	14. סודיות וזכויות יוצרים
	14.1. הספק מתחייב בשמו ובשם עובדיו וכל הפועלים מטעמו לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת ו/או לאפשר להביא לידיעת כל אדם או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר למתן השירותים ו/או לפרויקט, וכל נתון או כל חומר הקשור בביצוע שירותים של הפרויקט...
	14.2. הספק מצהיר כי בהתקשרותו על פי הסכם זה הוא אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהו לרבות זכויות קניין רוחני, וכי הוא, הבעלים היחידים של כל זכויות הקנין הרוחני במוצר.
	14.3. הספק מצהיר כי הינו מוסמך ומורשה לאספקת השירותים לעירייה ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
	15. תרופות
	15.1. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"ג-1973 יחול על הוראות הסכם זה, אלא אם הוסכם אחרת על-פי הוראות הסכם זה.
	15.2. בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של 7 ימים, או במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה על-ידי הספק, תהיה העירייה רשאית לבטל, לסלק את ידו של הספק מהפרויקט ולהשלים את השירותים בעצמה ו/או בכל דרך אחרת, ואלה המקרים:
	א. כשניתן נגד הספק התראת פשיטת רגל, צו כינוס נכסים, צו פשיטת רגל וכיוצ"ב, והצו לא בוטל תוך 30 יום מיום הינתנו;
	ב. כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם, במפורש או במשתמע, להלכה או למעשה;
	ג. הספק מעל באמון שניתן בו;
	ד. בכל מקרה שהספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה או לא מילא תפקידו לשביעות רצון העירייה ועל-פי שיקול-דעתה המוחלט כמוגדר בהגדרת עבודתו ובלבד שקיבל מכתב התראה בנושא.
	15.3. בכל מקרה שבו לא מילא הספק אחר התחייבויותיו הכרוכות על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, במהלך פרק הזמן הנקוב לביצוע השירותים, רשאית העירייה להביא הסכם זה לידי גמר, והעירייה תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הספק ותהא זכאית למסור את המשך ביצוע השירותים והשלמת...
	15.4. בכל מקרה של סכסוך או חילוקי-דעות שיתגלו בין הצדדים בקשר להסכם זה או הנובע ממנו, מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על-פי הסכם זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים, ומתן השירות ימשי...
	15.5. מובהר כי בכל מקרה בו הובא הסכם זה לידי גמר, כאמור בסעיף זה על סעיפי המשנה שבו, ימסור הספק לעירייה את כל השרטוטים, התבניות, המסמכים, הדיסקטים, עם כל הנתונים כשהם מעודכנים ומושלמים, וכל חומר אחר שהכין לצורך או כתוצאה מאספקת השירותים והעירייה תהיה ...
	16. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה בבתי-המשפט המוסמכים בבאר שבע בלבד.
	17. כללי
	17.1. הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם בכתב או בעל-פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם על-ידי שני הצדדים. הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת מניעות או ויתור.
	17.2. כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם. כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות מהמועד שבו הנמען הוזמן לאסוף את דבר הדואר.
	5.1. התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם.
	5.2. עיריית שדרות  נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה של הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
	5.4. הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי עיריית שדרות  , ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה.
	5.5. במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 12 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופ...
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