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מסמך א'-הודעה בדבר פרסום מכרז
.1

המועצה הדתית ירושלים )להלן" -המזמיðה" ו/או "המועצה הדתית"( מבקשת בזאת לקבל
הצעות לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת
שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית והכול על פי ההגדרות המופיעות
במפרטים הטכðיים ובðספחים למכרז זה.

.2

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של חמש שðים החל מיום  01ביðואר 2023
ועד ליום  31דצמבר .2027

.3

תðאי סף
רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות ,אך ורק מציעים העומדים בכל תðאי הסף המפורטים
במסמכי המכרזð ,כון למועד האחרון להגשת הצעות.

.4

ðיתן לעיין במסמכי המכרז באתר האיðטרðט של המועצה הדתית בכתובת
. https://rabanut.org.il/99-2022

.5

את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע יש להכðיס למעטפה סגורה
שעליה מצוין מס' המכרז ולהפקיד ידðית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית
ברחוב החבצלת  12ירושלים בכðיסה א' .המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז :יום
ראשון ז' תשרי תשפ"ג ) 2באוקטובר  (2022שעה  .12:00מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים
במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.

.6

כðס מציעים) -לא יתקיים(.

.7

שאלות ו/או הבהרות על המכרז ðיתן להעביר באמצעות אתר המועצה הדתית עד ליום 21
בספטמבר .2022

.8

המועצה הדתית ירושלים איðה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המזמיðה תהא רשאית לðהל משא ומתן עם המציע שיוכרז כזוכה ,עובר לחתימת הסכם
ההתקשרות.

.9

הצעה שלא תמלא אחר כל תðאי המכרז תיפסל ולא תובא לדיון.

.10

מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוðי בלבד .התðאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס למכרז הם
כמפורט במסמכי המכרז .במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור
במסמכי המכרז ,תגברðה הוראות מסמכי המכרז .מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף
הפרסום ,איðו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי הצעה ע"פ דיðי המכרזים.

.11

מסמכי המכרז מðוסחים בלשון זכר ð /קבה ,אך מתייחסים לשðי המיðים כאחד.
בכבוד רב,
הרב ðתן ðתðזון
יו"ר הועדה הממוðה
למועצה הדתית ירושלים
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מסמך ב'-תðאים כללים להגשת הצעות
מועדי המכרז
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה והערות

עד ליום  21בספטמבר  2022בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז )לתיבת
המכרזים במשרדי המועצה הדתית(

עד ליום  2באוקטובר  2022בשעה 12:00



במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף מסמכי המכרז,
יגברו המועדים בטבלה זו.



המזמיðה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשðות את כל אחד מהמועדים המפורטים
לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.
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מסמכי המכרז
א .מסמך א' -הודעה על פרסום מכרז פומבי
ב .מסמך ב' -תðאים כלליים להגשת הצעות
ðספח ב'  -1פרטי המציע
ðספח ב'  -2הוכחת הðיסיון
ðספח ב'  -3אישור רו"ח בדבר איתðות פיððסית
ðספח ב'  -4תצהיר לעðיין שמירה של דיðי העבודה
ðספח ב'  -5תצהיר לעðיין היעדר הרשעות פליליות
ðספח ב' ð -6וסח ערבות בðקאית )ערבות השתתפות(
ðספח ב'  -7תצהיר לעðיין חוק עסקאות גופים ציבוריים
ðספח ב'  -8תצהיר לעðיין העסקת אðשים עם מוגבלות
ðספח ב'  -9תצהיר והתחייבות לסודיות ולהיעדר ðיגוד עðייðים
ðספח ב'  -10חלקים חסויים בהצעה )אופציוðאלי(
ðספח ב'  -11תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

ג .מסמך ג' -הסכם ההתקשרות
ðספח ג'  -1אישור עריכת ביטוחים
ðספח ג' ð -2וסח ערבות )ערבות ביצוע(

ד .מסמך ד' -הצהרת והצעת המציע
ðספח ד'  -1התחייבות להפקדת ההכðסות –ככל שההצעה כוללת טיפול במזומן )ריקון,
איסוף ,מילוי והפקדת הכספים( .

ה .מסמך ה' -מפרט טכðי
ðספח ה' -1פוðקציוðאליות המערכת כקובץ אקסל
ו .מסמך ו' -רשימת המקוואות וכתובתם
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.1

מידע כללי
1.1

המועצה הדתית ירושלים )להלן" :המועצה" ו/או "המזמין"( מעוðייðת להסדיר ולייעל את
מðגðון גביית האגרות במקוואות בכפוף לתקðות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(,
התשע"ד.2013-

1.2

המועצה מעוðייðת לקבל אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה
לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית )להלן:
"המכרז"(.
תיאור העבודות והשירותים ,ובכלל זאת הדרישות הטכðיות ודרישות האחזקה ,היðו
כמופיע במסמכי המכרז .על המציעים לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ובכלל זה בהסכם
ההתקשרות ובמפרט הטכðי המצורפים למסמכי הזמðה זו.

1.4

התעריפים לשימוש במקוואות ייקבעו ע"י המועצה הדתית בלבד.

1.5

מציע המעוðיין בסיור במקוואות להכרת המערכות הקיימות ,יצור קשר עם מðהלת לשכת
אגף המקוואות הגב' בת שבע הכט  BatSheva@rabanut.org.ilלתיאום סיור עם ðציג
האגף.

1.6

כמשתתף במכרז ייחשב ,כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות ,כל מי שרכש את
מסמכי המכרז .הסתיים המועד להגשת הצעות במכרז ,ייחשב כמשתתף בהליך כל מי
שהגיש למזמין הצעה במכרז.

1.3

.2

הגדרות
2.1

"המזמין" או "המועצה הדתית" – המועצה הדתית ירושלים.

2.2

"המציע"  -מי שהגיש הצעה ,בין אם ðתקבלה הצעתו ובין אם לאו .המציע יהיה האישיות
המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה.

2.3

"הזוכה"  -מי מבין המציעים שהצעתו תבחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם לביצוע
העבודות המפורטות במסמכי הזמðה זו.

2.4

"ההצעה"  -ההצעה אשר תוגש על ידי המציע ,על כל ðספחיה ,וכל השיðויים ,העדכוðים,
ההבהרות וההשלמות שיתווספו לה בהתאם להוראות המכרז.

2.5

"משרדי המועצה"  -רח' החבצלת  ,12ירושלים.

2.6

"אמצעי תשלום" -מזומן בשטרות או במטבעות ,כרטיס אשראי ,כðיסה ללא תשלום
באמצעות רישום חוב -במקוואות ðשים בלבד ,אמצעי זיהוי.
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.3

תיאור העבודה והשירותים
3.1

תיאור העבודה והשירותים היðו כמופיע במסמכי המכרז .על המציעים לעיין היטב בכל
מסמכי המכרז ובכלל זה במפרט הטכðי המצורף למסמכי הזמðה זו .מבלי לגרוע מהאמור
במסמכי המכרז ,להלן מספר דגשים ותיאור כללי של העבודה והשירותים:

3.2

באחריות המועצה הדתית כ 70-מקוואות )מקוואות ðשים ומקוואות גברים( בכ 40-אתרים,
בהם הותקðו מערכות גביה אוטומטיות .אחריות המציע במכרז זה על ðספחיו היðה על כל
המקוואות שבאחריות המועצה הדתית וידוע למציע כי במהלך תקופת ההתקשרות מספר
המקוואות ðיתן לשיðוי וייתכן כי יתווספו ו/או יגרעו מקוואות .ככל שיתווספו מקוואות על
המציע לספק ולהתקין מכוðות גביה ולתחזק את המערכת במועד שתורה לו המועצה
הדתית.
ככל שמקוואות יסגרו ו/או לא יהיו באחריות המועצה באחריות המציע לפðות את המכוðה
למקום שאליו תורה המועצה ולהחזיר המקום לקדמותו בתוך  30יום ולא ישולמו בגיðה
תחזוקה ואחריות.

3.3

הזוכה מתחייב לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה
לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית ,בהתאם
לדרישות המועצה ,כמפורט במסמכי המכרז )להלן" :השירותים"( ,והספק מתחייב להיות
מיומן ,מקצועי ,ראוי ,ויפעל בהתאם להðחיות המועצה ככל שיהיו.

3.4

הספק מתחייב לאספקה ,הצבה התקðה ותחזוקה של הציוד ,בהתאם לתוכðיות ובהתאם
ללוח הזמðים הקבוע בהסכם.

3.5

מסביב לשערים בכðיסה למקוואות הגבריםð ,עשתה סגירה בהתאם למצב בכל מקווה,
בכדי למðוע כðיסה באופן מוחלט למקווה ,ללא אמצעי תשלום.

3.6

בכל מקווה גברים ישðו גם שער ליציאת חרום ,בו ðיתן יהיה לעבור בשעת חירום.

3.7

הספק יפעיל את השערים האוטומטיים ומערכות הגביה ,בהתאם לדרישות המועצה ,לפי
הðחיות המועצה ולשביעות רצוðה המלא ובהתאם לפירוט במסמך ה' -המפרט הטכðי
וביתר מסמכי המכרז.

3.8

על הספק לדאוג שהמערכת תðטר ותבקר באון ליין את כל הפתחים במקווה-כך שבמידה
ויתרחש אירוע חירום או לחלופין במקרה של פתיחה ידðית של הפתחים תשלח התראה
בזמן אמת וירשם  LOGבמערכת.

3.9

המערכת תðטר ותבקר באון ליין את הכðיסה בשער הקרוסלה כאשר מתאפשרת כðיסה
ללא אמצעי תשלום בין היתר כתוצאה מהפסקת חשמל וכיו"ב וירשם  LOGבמערכת על
כðיסות ללא אמצעי תשלום.
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 3.10המערכת תאפשר ðיהול כספים בחתך מכוðות ,תðועות והשוואה לדוחות ריקון .המערכת
תðהל לוג תðועות כספיות ,לוג תקלות ,לוג תחזוקה ותאפשר הצגת ðתוðים באמצעות דוחות
והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 3.11המערכת תאפשר מעבר ממצב "יום חול" למצב "שבת" באופן עצמאי לסגירת הכðיסה
למקווה ולפתיחתו למעבר חופשי וכן להיפך .התכðה תאפשר תכðות לוח שðה מראש של
 365יום כולל תכðות ימי שישי ,חגים ,שבתות וכו' ושיðוי אוטומטי לשעון קיץ ושעון חורף
והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 3.12למערכת הðיהול של המכוðות יהיו הרשאות גישה לעובדי המועצה הדתית הכוללות מידע
בזמן אמת והפקת דוחות כמפורט במפרט הטכðי.
 3.13המערכת תתמוך בðיהול הרשאות לשימוש במידע כולל דרגים וסוגי שימוש )צפייה ,עריכה
וכו'(.
 3.14אמצעי התשלום במערכת הגביה יכללו ,כאמור במפרט הטכðי ,מטבעות  ,שטרות וכרטיס
אשראי .המכוðה תאפשר החזרת עודף.
 3.15למכוðה קיים אישור מרשויות המס לעðיין הוראות מס הכðסה )ðיהול פðקסי חשבוðות(
לעðיין קופה רושמת.
 3.16במכוðה מדפסת להפקת קבלה.
 3.17למכוðה אמצעי זיהוי ללקוחות חוזרים כגון מðויים ואפשרות חסימת כðיסה חוזרת באותו
יום למעט בערבי שבת וחג בהם תתאפשר כðיסה שðיה.
 3.18במקוואות הðשים בלבד ,המכוðה תאפשר כðיסה למקווה באמצעות רישום חוב ,וכן תשלום
חוב מבלי שתירשם כðיסה.
 3.19במכוðת הגביה מסך מגע ידידותי וקל לשימוש עם תמיכה מלאה בעברית והכל כמפורט
במפרט הטכðי.
 3.20התוכðה ,המערכת ,הגיבוי ,האחסון ,הזיהוי וכיו"ב יעמדו בתקðים המקובלים לאבטחת
מידע.
 3.21התוכðה לðיהול המכוðה תהיה ידידותית וðוחה לשימוש ,במצב מקוון ומקומי עם תמיכה
מלאה בעברית ,והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 3.22מכוðת הגביה צריכה להיות בקופסת מתכת ,העמידה לווðדליזם וגðבות.
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 3.23ברשות הספק כל הרישיוðות וקוד המקור ) ,(source codeלהשתמש בתוכðות ,כמו כן
הספק מצהיר כי כל מערכות התוכðה הכלולות בעבודה ,ואשר הספק ישתמש בהן לצורך
ביצוע הסכם זה ,היðן פרי פיתוחו ו/או פותחו עבורו ו/או שהוא בעל הזכויות לשימוש בהן
לצורכי הסכם זה ,וכי כל חבילות התוכðה היðן בבעלותו או ברשותו מכוח הסכם חוקי ותקף
להפצתן ו/או לשימוש בהן ,או למכירתן וכי הוא לא הפר ולא יפר כל זכויות יוצרים ו/או
פטðט ו/או סוד מסחרי כלשהו בכל הקשור לשימוש בתוכðה ו/או בתוכðות.
 3.24יודגש  -כי הספק מחויב בתחזוקה ,שירות ומעðה מהיר ,לפתרון תקלות במכוðות התשלום
ובמערכת הבקרה .הספק מתחייב לקיים במשרדו בשעות העבודה שðקבעו במכרז מעðה
טלפוðי ולערוך את הסידורים הðדרשים בכדי לתת מעðה לטיפול בפðיות ותלוðות שיתקבלו
בגין השימוש בציוד ו/או בגין ביצוע העבודה בהתאם לאחריות היצרן על פי הסכם זה ולתת
מעðה עðייðי ,מהיר ,הולם ואדיב .
 3.25בכדי למðוע תקלות ,ולתקðן בזמן אמת ,יפעיל הספק על חשבוðו ,בכל שעות פתיחת
המקוואות מוקד טלפוðי שייתן מעðה לכל תקלה:
מקוואות גברים –


בחודשי הקיץ החל מהשעה  04:00לפðות בוקר ועד השעה . 11:00



בחודשי החורף החל מהשעה  05:00לפðות בוקר ועד השעה .11:00



בימי שישי או ערב חג עד שעה לפðי כðיסת שבת וחג.

מקוואות ðשים –


בימי חול החל משעה לפðי השקיעה ועד  24:00בחודשי הקיץ ו 23:00 -בחודשי
החורף.



במוצאי שבת /חג– משעה לאחר צאת השבת/חג ועד השעה  24:00בחודשי הקיץ
ו 23:00 -בחודשי החורף.

ככל שהמועצה תחליט על שיðויים בזמðי הפתיחה של המוקד תופחת או תוגדל עלות
התחזוקה השוטפת בגין רכיב המוקד הטלפוðי בהתאם.
הזוכה יהיה אחראי לפרסום בכל מקווה ,בסמוך למכוðה ,באופן ברור ,מספר טלפון אליו
יהיה ðיתן להתקשר ולדווח על תקלות ,ויוודא מידי תקופה את הימצאותו ,בכל מקווה.
 3.26המוקד הטלפוðי יקבל פðיות משתמשים על הפרעות בפעילות מערכת הגביה ,יðהל ע"כ
רישום עדכðי ממוחשב במערכת) ,כולל תאריך שעה ,שם הפוðה ,מהות הפðיה( ,ויפעל
לצמצום התקלות ,ככל שðיתן.
יומן רישום התקלות יðוהל במערכת בשוטף ויהיה ðגיש למזמיðה בכל עת.
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 3.27על הספק לדאוג לכðיסת המשתמשים בכל שעות הפעילות באופן תקין תוך כדי תשלום,
באחד מאמצעי התשלום ,כפי שייקבע ע"י המועצה.
 3.28המכרז לאספקת ,התקðה מכוðת גביה וכו' כולל אופציה למתן הצעה לטיפול במזומן
)ריקון ,איסוף ,מילוי והפקדת הכספים( .מציע שמעוðין להגיש את שירותיו בגין הטיפול
במזומן יגיש הצעה ðפרדת כמפורט במסמך ד'.1
 3.29על הספק לשמור ולתחזק על חשבוðו מערכות אלו ,בכדי שלא יוכלו להיכðס למקוואות
מחוץ לשעות הפעילות ,אלא בשעות פתיחה ,ובאמצעות תשלום ,גם אם ðחבלו או ðיזוקו.
 3.30על הספק לספק את כל הציוד המכðי ,ציוד התחזוקה וכיו"ב ,הðדרשים לביצוע השירותים,
וכן להעסיק על חשבוðו ותחת אחריותו עובדים בכמות ובאיכות הðדרשת לביצוע
השירותים.
 3.31למערכות תהא אחריות כוללת ממועד ההתקðה ולאורך כל תקופת ההתקשרות.
האחריות כוללת את כל השירותים הטכðיים לרבות :שירותי גיבוי ,תמיכה ,תיקוðים,
תחזוקה ,טיפולים מוðעים ,שדרוג תוכðה ,חלפים ,שעות עבודה ,עבודת טכðאי באתרים,
ðסיעה וכיו"ב למערכות על כל מרכיביהם ,זאת על מðת להבטיח תקיðות המערכות ולספק
הפעלה מלאה ,בטוחה ותקיðה שלהם בהתאם לתðאי המכרז.
יובהר כי שירותי התחזוקה והאחריות כוללים אספקת כל החלפים הðדרשים .
 3.32הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור להפעלת מערכות הגביה והשערים
האוטומטיים במקוואות.
 3.33על הספק לדאוג ולהבטיח שהשירותים יהיו בהתאם למפורט בהסכם ,במפרט הטכðי וביתר
מסמכי המכרז ,ויעמדו בכל הדרישות המפורטות בכל חוק ו/או תקðה כפי שיהיו בתוקף
מעת לעת ,ולעמוד בכל דרישת המועצה הקיימות ו/או העתידיות שיהיו מעת לעת.
 3.34יובהר כי לאחר תשלום המועצה על המערכות ,יהיו המערכות בבעלותה המלאה והבלעדית
של המועצה.
 3.35למזמין ðתוðה האופציה )זכות ברירה( להורות לזוכה לבצע עבודות ושירותים ðוספים בðוגע
לשירותים אליהם מתייחס מכרז זה ,וזאת עד לכפל היקפה הכספי של ההתקשרות ,לרבות
בדרך של הכפלת היקפם הכספי של כל אחד מהפרטים שבהצעת הזוכה .הורה המזמין על
מימוש האופציה כאמור ,יחויב הזוכה בביצוע העבודות במחירים הðקובים בהצעתו ללא
כל תוספת מחיר .מובהר כי המזמין רשאי להתðות את מימוש האופציה בהפקדת ערבות
)ערבות ביצוע( בהתחשב בעבודות שðוספו במסגרת האופציה .למען הסר ספק ,מובהר כי
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של המזמין להורות במידת הצורך על
פקודות ושיðויים במסגרת האופציה או מחוצה לה.
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 3.36הזוכה והפועלים מטעמו יידרשו להימðע ממצבי ðיגוד עðייðים בקשר לשירותים מושא מכרז
זה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע ðדרש לצרף הצהרה בדבר היעדר ðיגוד עðייðים בðוסח
המצורף לחוברת זו כðספח ב'.9-
.4

תקופת ההתקשרות
4.1

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של חמש שðים החל מיום  01ביðואר
 2023ועד ליום  31דצמבר ) 2027להלן " :תקופת ההתקשרות"(.
עד ליום  31בדצמבר ) 2022להלן" :תקופת ההתארגðות"( על הספק להשלים את התקðת
מכוðות הגביה במקוואות ,כולל הרצה ובדיקת תקיðות המכוðות והשערים ,כולל ðיטור
ובקרה באון ליין של כל הפתחים ,על מðת שהחל מ 01 -ביðואר  2023כלל המכוðות יהיו
זמיðות לשימוש.

תקופת ההתארגðות תכלול הדרכה לאחראי/ת בכל מקווה לשימוש במערכת כולל טעיðת
ðיר להפקת קבלות.
המציע ðדרש לקחת את האמור בחשבון בעת הגשת הצעתו ,והוא לא יהיה זכאי לכל
תוספת תשלום בגין האמור לעיל.
בהגשת הצעתו מצהיר המציע ,כי ברורה לו החשיבות העליוðה שהמזמין רואה בהשלמת
התקðת מכוðות הגביה במועד.
4.2

המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך הסכם זה ,בכל פעם לתקופות
ðוספות של עד עשרים וארבע ) (24חודשים כל תקופה ,ועד לתקופת הארכה מצטברת
מקסימלית של ארבע שðים ðוספות .כל הארכה כאמור לעיל ,תיעשה בהודעה של שלושים
) (30יום בכתב ומראש .מובהר כי אופציית הארכת ההתקשרות ðתוðה למועצה הדתית
בלבד .ככל שהחליטה המועצה הדתית על הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף זה ,החלטתה
תחייב את הזוכה .סירובו של הזוכה להארכת ההתקשרות על אף החלטת המועצה הדתית
על הארכתו תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות ותגרור ,מלבד יתר התרופות והסעדים
להם זכאית המועצה הדתית בהתאם להסכם זה ולדין ,את חילוט ערבות הביצוע מטעם
הזוכה ולזוכה לא תעמוד כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה בהתייחס לאמור.

4.3

בðוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה
מראש של שישים ) (60יום למציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות )לרבות בזמן הארכה(
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ולא תהא למציע כל טעðה בגין ההפסקה האמורה ,למעט
זכותו לקבל את התמורה בגין הזמðות העבודה שðמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור,
ובכפוף לביצוע העבודה על פי הזמðות אלו ובהתאם לתðאים המפורטים בהסכם.
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.5

תðאי סף
רשאי להשתתף במכרז מציע שהיðו יחיד עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל ,העומד
במועד הגשת ההצעות בכל התðאים המצטברים המפורטים להלן .מובהר כי על תðאי הסף
להתקיים במציע עצמו אלא אם צוין אחרת:
5.1

זהות המציע -תאגיד רשום כדין בישראל ו/או מציע שהיðו יחיד אשר היðו תושב מדיðת
ישראל הרשום כעוסק מורשה בישראל ,העומד בכל הדרישות ובתðאי הסף.
)להוכחת עמידתו בתðאי זה יצרף המציע להצעתו העתק של תעודת רישום תקפה ו/או
תעודת עוסק מורשה(.

5.2

ðיסיון -המציע היðו בעל ðיסיון באספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של
מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים ב 5-אתרי שירות במיקומים
גיאוגרפיים שוðים בשלוש השðים האחרוðות.
להוכחת עמידתו בתðאי זה יצרף המציע להצעתו רשימת לקוחות העוðים על הקריטריוðים
הקבועים לעיל ,הכוללת את שם הלקוח ,סוג השירות ,מועד תחילת השרות ,שם איש
קשר אצל הלקוח ומספר טלפון ,ע"ג הטבלה המצורפת בðספח ב',2
על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על הðיסיון )כגון :אישור ו/או המלצה מהלקוח(.

5.3

איתðות פיððסית -המציע בעל היקף מחזור הכðסות שðתי של ) ₪ 1,000,000מיליון  (₪ללא
מע"מ לפחות ,בכל אחת מהשðים  2019, 2020 , 2021ואין בדוחות הכספיים של המציע
"אזהרת עסק חי" ו/או המציע איðו חדל פירעון ו/או בפשיטת רגל ו/או לא הוגשה ðגד
המציע בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים.
)להוכחת עמידתו בתðאי זה יצרף המציע אישור רואה-חשבון מבקר בðספח ב'  -3אישור
רו"ח בדבר איתðות פיððסית(.

5.4

המציע צירף להצעתו ערבות בðקאית/חברת ביטוח בðוסח המפורט בðספח ב' .6

5.5

למציע אישור כדין על ðיהול פðקסי חשבוðות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ðיהול חשבוðות( ,התשל"ו.1976-
)להוכחת עמידתו בתðאי זה יצרף המציע אישור כדין כאמור(.

5.6

המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

מובהר כי המזמין רשאי לפסול את הצעתו של מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתðאים ה"ðל ו/או לא
יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים
דקלרטיביים ,לרבות בכל הקשור לðיסיוðו ויכולתו של המציע.
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.6

הגשת ההצעה
6.1

ההצעות תוגשðה לתיבת המכרזים המצויה במשרדי המועצה בתיבת המכרזים שבמשרדי
המועצה הדתית ברחוב החבצלת  12ירושלים בכðיסה א' ,במעטפה סגורה ואטומה ,אשר
עליה יצוין "מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של
מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות באחריות המועצה
הדתית" הכל כמפורט להלן .אין לציין על גבי המעטפות כל פרט המזהה את המשתתף או
כל כיתוב אחר מעבר לאמור לעיל.

6.2

באחריות המציע  ,במעמד הגשת ההצעה ,לקבל שובר ממðהלת לשכת אגף המקוואות,
המאשר את דבר הגשת הצעתו ,השעה והמועד בהם הוגשה.

6.3

המועד האחרון להגשת ההצעות היðו כאמור לעיל במסמך זה .המועצה רשאית להאריך
את המועד האמור לתקופה ðוספת על פי שיקול דעתה.

6.4

המציע יגיש את הצעתו עד למועד הðקוב לעיל ,במעטפה אחת סגורה אשר תכיל בתוכה
שתי מעטפות סגורות ðוספות ,עליהן יצוין:

6.5

6.4.1

מעטפה מס'  - 1אשר תכלול את הצעת המחיר מטעמו מסמך ד' ) ,וðספח ד-1
אופציוðלי(  .הצעת המחיר תוגש כמקור והעתק ðוסף .על המעטפה ייכתב "הצעת
המחיר".

6.4.2

מעטפה מס' ] 2מובהר כי השימוש במוðח מעטפה הוא לצורך ðוחות ההגדרה אולם
הואיל ומדובר בחומר רב המציע רשאי להגישו במארז מתאים אשר ייחשב לעðיין
זה כמעטפה מס'  - [2יתר מסמכי ההצעה ,שאיðם ההצעה הכספית ,יוגשו בעותק
אחד ,ויוכðסו למעטפה ðפרדת ואטומה )להלן :מעטפת מסמכי ההזמðה( .המציע
ירשום על המעטפה מצידה החיצוðי את המילים "מסמכי ההצעה ללא הצעת
מחיר" .מובהר כי על המשתתף לחתום על כל מסמכי ההזמðה ,בכל עמוד ועמוד.
למעטפה זו תצורף גם הערבות.

עותק אחד של הצעת המחיר יסומן כ"מקור" ובמקרה של סתירה בין האמור בו לבין
האמור בעותק הðוסף ,האמור בעותק המקור יכריע.
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6.6

המשתתף מצהיר כי אלא אם ðכתב במפורש אחרת ,הצעתו איðה כוללת מידע חסוי כלשהו,
ולפיכך ,המועצה תהיה רשאית להציג הצעה זו למשתתפים אחרים ,על פי פðייתם ,אולם
זאת אך ורק לאחר קבלת החלטה סופית של המועצה לגבי הזוכה .סבר המשתתף ,כי ישðם
סעיפים בהצעתו אשר הðם חסויים ולפיכך לא ðיתן לחשוף אותם בפðי צדדים שלישיים,
יציין המשתתף במפורש בהצעתו מהם אותם סעיפים ,והמועצה תביא את עמדת המשתתף
בחשבון בהחלטתה האם לחשוף את המידע בפðי משתתפים אחרים .מובהר למשתתף כי
שיקול הדעת האם לחשוף את הצעתו ,כולה או חלקה ,מסור למועצה שתהיה רשאית לפעול
בðושא לפי שיקול דעתה ,ולא תישמע מצד המשתתף כל טעðה בעðיין זה ,אף אם ייחשפו
חלקים שהמשתתף ציין שהם חסויים.

6.7

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המשתתף את הסכמתו לכל האמור במסמכי
ההזמðה ובתðאיהם ומסכים ומתחייב כי לאחר הגשת ההצעה יהיה מðוע מלהעלות כל
טעðה כðגד מסמכי ההזמðה על כל הכלול בהם.

6.8

המציע מתבקש לעיין וללמוד היטב את תðאי המכרז על כל ðספחיו ,בטרם הגשת ההצעה.

6.9

למציע לא תהייðה טעðות כלפי המועצה הדתית בגין הוצאות שðגרמו לו לצורך מילוי
הצעתו ,בין אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.

 6.10המציע מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל התðאים
האמורים בהם.
 6.11ההוראות למגישי ההצעות המפורטות לעיל מהוות חלק בלתי ðפרד מהסכם ההתקשרות.
 6.12ההצעה תוגש בעותק מקורי של מסמכי המכרז ,לאחר שהושלמו בו כל הðתוðים הðדרשים
להשלמה ,וללא כל הסתייגות או תיקון .המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים
המפורטים במכרז.
 6.13המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז ועל יתר המסמכים המצורפים להצעתו ,לרבות
על טפסי ההסכם המצורפים למסמכי המכרז ,ויכðיסם למעטפה סגורה ,אותה ישלשל
לתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי המועצה.
 6.14ההצעה תוגש במסירה אישית לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה ,ולא באמצעות הדואר
או בכל דרך אחרת.
.7

תמורה
7.1

התמורה שתשולם על ידי המועצה עבור השירותים המפורטים במכרז היא בהתאם להצעת
המחיר של המציע הזוכה על גבי מסמך ד' וðספח ד'.1
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.8

7.2

למען הסר ספק ,הצעת התמורה היðה עבור החלפת מערכת הגביה הקיימת היום
במקוואות ,אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית והכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.

7.3

מחירי השירותים והפריטים יכללו את כל ההוצאות הðדרשות לרבות :תכðון הפרויקט,
סיורים באתרי הביצוע ,עלות אספקה והתקðת המערכות החדשות ,עלות שימוש
באמצעים ,אביזרים וכלי עבודה ,חלפים  -כולל ðיהול ותפעול מחסן ,עלות העובדים וקבלðי
המשðה ,עלויות הðיהול והתיאום כולל ישיבות שוטפות כפי שיידרשו על ידי ðציג המועצה
הדתית ,עלויות ðסיעות ,ביטול זמן והמתðות ,מיסים )למעט מע"מ( ,היטלים ,אגרות,
הוצאות ביטוח ,איðטגרציה ,הדרכה  ,אחריות ותפעול המערכות ותיקון תקלות לתקופה
של חמש שðים מתחילת ההתקשרות ,וזאת ע"פ דרישות המפרט הטכðי ,הפעלת מוקד
שירות על פי הðחיות המועצה הדתית ,הפעלה ותחזוקת אמצעים לוגיסטיים הדרושים
לאספקת השירותים ,עלויות הכרוכות באספקת השירות בתקופת אחריות הספק ,שיðוע
ציוד ,עובדים וקבלðי משðה ,וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז זה
ורווח הזוכה.

7.4

מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וסופיים ולא תשולם לזוכה
כל תוספת מחיר מעבר למחירים הðקובים.

7.5

כל המחירים יהיו ðקובים בש"ח ,ללא מע"מð ,כוðים ומעודכðים למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז זה.

מסמכים ואישורים
המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:
8.1

כל מסמך ו/או ðספח חתום על ידי המציע המאשר כי הוא עומד בדרישות תðאי הסף למכרז
זה .על המציעים לוודא היטב כי צירפו את כלל המסמכים הðדרשים על פי תðאי הסף
והתðאים הכלליים ,לרבות הðספחים המצ"ב בחוברת המכרז ,מסמכי הבהרות ,המלצות,
וכל מסמך אחר הðדרש במסגרת הגשת ההצעה .כמו כן ,יחתום המציע בתחתית כל עמוד
ממסמכי המכרז ) ע"י מורשי החתימה בתוספת חותמת(.

8.2

אישור תקף על ðיהול פðקסי חשבוðות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת
ðיהול חשבוðות ותשלום חובות מס( התשל"ו1976-

8.3

אישור תקף על ðיכוי מס במקור.

8.4

בהצעה המוגשת על ידי תאגיד  -יצורף אישור עו"ד על מיðוי מורשי חתימה כדין.

8.5

תעודת עוסק מורשה.
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8.6

תאגיד יצרף את תעודת ההתאגדות כולל תדפיס עדכðי מהרשם המתðהל לגביו.

8.7

חוזה ההתקשרות )מסמך ג' למסמכי המכרז( חתום על ידי המציע בשולי כל דף
ובמקומות המיועדים לכך.

8.8

הצעת והצהרת המציע )מסמך ד' למסמכי המכרז( -חתומה על ידי המציע ,בשðי עותקים.

8.9

פירוט ðיסיוðו על גבי ðספח ב' 2המצורף למסמכי המכרז ,חתום כðדרש.

 8.10אישור רואי חשבון בדבר איתðות פיððסית ,על פי ðספח ב' 3למסמכי המכרז.
 8.11תצהיר והתחייבות לעðיין שמירה על דיðי העבודה ,על גבי ðספח ב' 4המצורף למסמכי
המכרז.
 8.12הצהרות חתומות בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות ,על גבי ðספח ב' 5המצורף
למסמכי המכרז.
 8.13ערבות )ערבות השתתפות( בðוסח המצורף של ðספח ב' 6למסמכי המכרז.
 8.14תצהיר לעðיין חוק גופים ציבורים ,על גבי מסמך ב' 7למסמכי המכרז.
 8.15חלקים חסויים בהצעה )אופציוðאלי( ,בðוסח המצורף כðספח ב' 10למסמכי המכרז.
 8.16עסק בשליטת אישה  -להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה כאמור שם ,יצורפו אישור רואה חשבון
ותצהיר.
 8.17תצהיר בדבר אי תיאום מכרז ,בðוסח המצורף בðספח ב' 11למסמכי המכרז.
 8.18על המציע למלא את הטופס לפוðקציוðאליות המערכת המצורף למסמכי המכרז כקובץ
אקסל ,לאחר מילוי הטופס על המציע להדפיס את הקובץ ולצרף אותו למסמכי המכרז
כשהוא חתום על ידו.
בðוסף ,קובץ האקסל יצורף למעטפת המכרז כשהוא שמור על גבי דיסק און קי.
מובהר בזאת כי קובץ האקסל על גבי דיסק און קי היðו לצורך ðוחות המציעה ולהשוואה
בין ההצעות ולא יהווה מסמך מחייב לבחיðת הצעת המחיר.
ככל שקיימת אי התאמה בין קובץ האקסל למסמכי המכרז ו/או לקובץ האקסל המודפס
החתום ,יגברו המסמכים החתומים על ידי המציע.
 8.19מערכת הגביה תעמוד בהוראות מס הכðסה )ðיהול פðקסי חשבוðות( לעðיין קופה רושמת.
יש לצרף אישור מרשויות המס.
 8.20כל ההבהרות ו/או העדכוðים ו/או השיðויים שיפורסמו ,ככל שיפורסמו ,חתומים על ידי
המציע.
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 8.21כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע.

.9

אי צירוף מסמכים להצעה
הצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים ,האישורים והטפסים אשר פורטו במסמך זה ,עלולה
להיפסל .על אף האמור ,המזמין שומר על זכותו לפðות אל המציעים לצורך הבהרה או השלמה
של מסמכי ההצעה וכן להימðע מפסילתה של הצעה ,כאמור ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי,
ובין היתר במקרים בהם יסבור המזמין כי השמטת מסמך כלשהו ðעשתה בשוגג ,וע"פ עקרון
השוויון אין במתן האפשרות להשלים את המסמך שהושמט משום פגיעה בהליכי הפðיה לקבלת
הצעות .

 .10אומדן עלויות
אצל המזמיðה ðערך וðשמר אומדן לגבי ההוצאה הצפויה לאספקת הציוד ומתן השירותים ðשוא
מכרז זה .המזמיðה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הצעה החורגת מהאומדן שקבעה ו/או
לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות יחרגו מסכום האומדן .לחילופין
ובאופן מצטבר שומרת המציעה את הזכות לפðות למציעים לקיום מו"מ במצב זה.

 .11ערבות
 11.1המשתתף יצרף להצעתו ערבות אוטוðומית ובלתי מותðית ,מקורית ,אשר הוצאה לבקשת
המציע לפקודת המזמין ,מבðק או מחברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיððסיים )ביטוח( ,התשמ"א 1981-בהתאם לðוסח הערבות המצורף
כחלק ממסמכי ההזמðה להצעות ð -ספח ב') 6להלן" :הערבות"(.
 11.2המועצה תהיה רשאית לקבל הצעה ,אף אם לפי שיקול דעתהð ,פלו פגמים טכðיים בערבות,
בכפוף להגשת ערבות מתוקðת על ידי המציע ,מבלי שתהיה ליתר המציעים טעðה מכל סוג
ומין ביחס להגשת ערבות מתוקðת כאמור .בðוסף ,אף במקרה שיהיה למועצה ספק בדבר
תוקף הערבות ,תהיה המועצה רשאית לבקש מהמציע מכתב ממðפיק הערבות המאשר כי
הערבות תכובד על ידו והמצאת מכתב כאמור ,תהווה ריפוי כראוי של כל פגם שðפל
בערבות .בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע כי אין הוא רואה באמור כל פגיעה בשוויון
שבין המציעים בהליך.
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 11.3המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות ולהגישה לגבייה בהתאם לכללים הקבועים בדין,
לרבות במקרה בו יתגלה כי המציע הציג בהצעתו מצג כוזב ,תכסיסðי או חסר תום לב וכן
במקרה בו יפר המציע איזו מהתחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,ובפרט אם המציע יחזור
בו מהצעתו קודם לבחירת הזוכה ,לא יחתום על הסכם ההתקשרות בðוסח המקובל
במועצה ,לא ימציא למועצה ערבות ביצוע או אישורי ביטוח תקפים כðדרש במכרז ,או לא
יקיים כל הוראה אחרת הðדרשת במסמכי המכרז לצורך מימוש ההתקשרות עם הזוכה.
הערבות תהיה בðוסח המצורף כחלק ממסמכי ההזמðה ,ללא שיðויים כלשהם .המועצה
רשאית לדרוש מהזוכה להאריך את תוקף הערבות עד למועד שייקבע על ידה.
 11.4חולטה הערבות ,ייחשב סכום הערבות שחולט כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש ,בלי כל
צורך בהוכחת כל ðזק.
 11.5הערבות תוחזר למציע ,אם המועצה לא תממש אותה על פי זכותה בהתאם למסמכי
המכרז.
 11.6המציע הזוכה ,להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה ,ימציא במעמד
וכתðאי לחתימת ההסכם ,ערבות ביצוע בסך ) ₪ 200,000מאתיים אלף  ,(₪ערבות
אוטוðומית ובלתי מותðית צמודה למדד המחירים לצרכן ,בðוסח המפורט בðספח ג'. 2
ככל שהסכם ההתקשרות עם המציע יכלול גם את הטיפול במזומן ,ערבות הביצוע תעמוד
על סך של  400,000ש"ח )ארבע מאות אלף .(₪

 .12הבהרות ושיðויים
 12.1שאלות ו/או הבהרות על המכרז ðיתן להעביר עד למועד המצוין לעיל באמצעות אתר
המועצה הדתית.
 12.2בפðייתו יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו .לא ייðתן מעðה לשאלות
שישלחו בעילום שם.
 12.3אך ורק תשובות והבהרות אשר יפורסמו בכתב על ידי המועצה יחייבו את המועצה ולא
יהא כל תוקף שהוא לכל תשובה שתיðתן בדרך אחרת .תשובה שלא תיðתן כאמור ,לא
תיצור כל בסיס לטעðה של השתק או מðיעות כלפי המועצה .על אף האמור לעיל ,מובהר כי
המועצה לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או לבקשה להבהרות.
 12.4ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים ,תהא רשאית המועצה הדתית לערוך תיקוðים
ושיðויים במסמכי המכרז .השיðויים והתיקוðים כאמור יהוו חלק בלתי ðפרד מתðאי המכרז
ויועלו לאתר המועצה .ההבהרות והשיðויים ייחתמו ע"י המשתתפים ויצורפו על ידם
להצעתם.
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 12.5מסמך ריכוז התשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו על ידי המועצה ,יהווה חלק ממסמכי
המכרז ,והמציעים יצרפו אותו ,חתום על ידם כדין ,להצעתם במכרז.

 .13שיðויים ותוספות
 13.1המציעים איðם רשאים להכðיס שיðוי או הסתייגות כלשהם במסמכי ההצעה ,בין בגוף
מסמכי ההצעה' ובין במסמך ðלווה .במקרה בו התווספו שיðויים או הסתייגויות ,כאמור,
יהיה המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעשות כל אחד מאלה:
א.

לפסול את ההצעה.

ב.

להתעלם מן השיðויים או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא התווספו מעולם.

ג.

להתייחס לשיðויים או להסתייגויות כאל פגם טכðי בלבד ,שהמזמין משלים עמו.

ד.

לדרוש מן המציע לתקן את השיðויים או ההסתייגויות ,ובלבד שאין בתיקון כאמור
כדי לשðות את מחיר ההצעה או פרט מהותי מפרטיה .לא ðעðה המציע לדרישת
המזמין כאמור ,יחולו בהתאמה הסעיפים הקטðים לעיל.

 13.2במקרה שבו המזמין לא הודיע על ðקיטה של אחת מהפעולות המðויות לעיל ,יראו בשיðויים
או בהסתייגויות אשר התווספו כאמור ,כאילו לא ðכתבו כלל ,ובמקרה של זכייה ,תחייב
את המציע ההצעה שהוגשה ללא השיðויים או ההסתייגויות .למען הסר ספק ,מובהר בזה
כי המזמין לא יהיה חייב להתריע בפðי המציע על האפשרות שהצעתו תיפסל או לאפשר לו
לתקן את השיðויים או ההסתייגויות אשר התווספו על ידו.
 13.3המועצה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ומיוזמתה ,כל עוד לא חלף המועד שðקבע
להגשת ההצעות במכרז זה ,להכðיס שיðויים או תיקוðים במסמכי ההזמðה .שיðויים
ותיקוðים אשר הוכðסו ,כאמור ,מיוזמתה של המועצה ,יהיו חלק בלתי ðפרד מתðאי
ההזמðה ויועלו לאתר המועצה .כל מסמך שיðויים כאמור ,ייחתם על ידי כל מציע ויצורף
להצעתו במכרז.

 .14סיכוðי אי בהירות
 14.1הפירוט המצוי במסמכי המכרז איðו גורע מחובת המשתתף לערוך בעצמו ועל חשבוðו את
כל הבירורים הדרושים לו לשם ההכðה וההגשה של הצעתו .הגשת הצעה מהווה הצהרה
של המציע ,כי כל העובדות והðסיבות ידועות וðהירות לו ,כי הוא ערך כל בדיקה שהייתה
ðחוצה לשם הכðת ההצעה והגשתה ,וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בעðיין זה .ממילא,
לא תישמע מצד המציע כל טעðה בדבר טעות או אי-ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עðיין
הקשור במכרז ובðספחיו ,המופיע בהם ,או שאיðו מופיע בהם.
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 14.2בהגשת הצעתו המציע מצהיר ,כי המחיר שהציע משקף ומשקלל בתוכו גם סיכוðי אי-
בהירות כלשהם .לכן ,כל סיכון כאמור ,אם יתממש ,יוטל על המציע.

 .15תוקף ההצעה
 15.1הצעת המציע תהיה בתוקף במשך שישה חודשים ממועד הגשתה .למען הסר ספק מובהר,
כי בפרק זמן זה המציע יהיה מחויב להצעה והמזמין יהיה רשאי להכריז על זכיית המציע
ועל מימוש הצעתו )כגון במקרה של פסילת ההצעה הזוכה( ,וזאת ,אף אם קודם לכן ðשלחה
אל אותו מציע הודעת אי-זכייה והוחזרה לו ערבות המכרז.
 15.2על אף האמור לעיל ,במשך שישה חודשים ðוספים )דהייðו ,עד תום  12חודשים ממועד
הגשת ההצעות( ,יהיה רשאי המזמין לפðות לפי שיקול דעתו הבלעדי אל מציע אשר לא זכה
במכרז ,ובמידה שהמציע יסכים לכך ,להכריז עליו כזוכה ðוסף או חלופי במכרז ,וזאת אף
אם הוא לא הוגדר כ"כשיר ðוסף" לביצוע העבודות.
 .16בחיðת ההצעות
 16.1המועצה הדתית ירושלים איðה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא .המזמיðה תהא רשאית לðהל משא ומתן עם המציע שיוכרז כזוכה ,עובר לחתימת
הסכם ההתקשרות.
 16.2המועצה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים ðוספים ו/או הבהרות ðוספות
ו/או השלמות לשביעות רצוðה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ,בין היתר ,על מðת לבחון
את המשתתף ,חוסðו הכלכליð ,יסיוðו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליה כאמור .לא
המציא הספק פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והמועצה תהא
רשאית לפסול את הצעתו.
 16.3ועדת המכרזים רשאית לבחון במסגרת בחיðת ההצעות את אמיðותו וכושרו של המשתתף
לבצע את החוזה המוצע ואת ðיסיוðו ,וכן את איכות המערכת המוצעת ,ומערך השירות
המוצע על ידי המשתתף.
 16.4ההצעות תיבדקðה על-ידי המזמין ,הרשאי להיעזר לצורך כך ביועצים ובמומחים כפי
שימצא לðכון.
 16.5המזמין רשאי לבחון את העמידה בתðאי הסף ואיכות ההצעות באמצעות ועדת משðה.
 16.6כמו כן המועצה רשאית לפסול:


הצעה אשר תוגש ללא מסמכים כðדרש במכרז זה.



הצעה של מציע שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות.
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אין באמור לעיל משום רשימה סגורה.

 16.7המציע יתלווה לðציג המועצה לאתר שבו מותקðות מכוðות המציע ויאפשר לðציג המועצה
לבדוק את פוðקציוðאליות המערכת.
 16.8המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפðות למציע ו/או לכל צד שלישי )לרבות ðותðי
אישורים וממליצים( על מðת לברר פרטים הðוגעים למציע ולהצעתו ,לרבות הסברים
וðיתוח של מחיר ההצעה ,הכל לפי ראות עיðיה .אם המציע יסרב למסור ðיתוח של מחיר
ההצעה או שהסבריו וðיתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים ,תהא המועצה רשאית להסיק
מסקðות כפי ראות עיðיה ,עד כדי פסילת ההצעה.

 .17אופן קביעת הזוכה במכרז
 17.1אמות-המידה לבחירת הזוכים
המועצה הדתית תבחר את הזוכים לפי אמות-המידה העיקריות הבאות:
17.1.1
17.1.2
17.1.3

עמידה בכל תðאי-הסף וצירוף של כל המסמכים הðדרשים.
ציון מיטבי משוקלל ,כאשר ייðתן משקל של  40%לאיכות של ההצעה
ו 60%-לעלות שלה.
ציון האיכות יתבסס על כל המידע ,אשר על המציע להגיש בהצעתו.
הצעה אשר ציון האיכות הכולל שלה יהיה ðמוך מ  70 -תיפסל.

 17.2שלב א' :בדיקה של סעיפי-הסף
בשלב זה ,ההצעות ייבדקו לגבי מידת המעðה על כל תðאי הסף .הצעות שאיðן עוðות על כל
תðאי הסף ,ייפסלו.

 17.3שלב ב' :קביעת ציון האיכות
ציון האיכות של ההצעה ,יתבסס על כל המידע אשר על המציע להגיש בהצעתו ,ולפי
המשקולות היחסיים של סעיפי האיכות.

 17.4דירוג איכות ההצעות
7.4.1

7.4.2

המועצה תרכיב צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ודירוג ההצעות.
הצוות המקצועי רשאי להתחשב ,בין היתר ,באמות המידה ו/או בחלק מבין
אמות המידה הבאות.
אמות מידה לðיקוד איכות ההצעות
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פוðקציוðאליות המערכת -בהתאם
למפרט הטכðי

20%

שימוש המערכת במקוואות

20%

שימוש המערכת ברשויות
מקומיות ובחברות עירוðיות

10%

התרשמות מהפתרון הכולל והיקף
הðושאים הðכללים ומהðיסיון
והידע של המציע

10%

סה"כ

60%

 17.5שלב ג' :קביעה של ציון המחיר
ההצעות ידורגו בממד של ציוðי עלות ,כדלקמן :הצעת המחיר הðמוכה ביותר בין ההצעות,
תקבל ציון  ,100ותקרא להלן "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות" .שאר ההצעות יקבלו
ציון מחיר ,אשר יחושב ע"י חלוקה של "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות" ,בעלותה של
ההצעה הðבדקת ,ומוכפל ב.100-

 17.6שלב ד' :שקלול של ציון ההצעה )עלות ואיכות( ובחירת הזוכה
לכל הצעה יחושב ציון משוקלל ,לפי יחס של  60%למחיר ו 40%-לאיכות.
ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של ההצעה )מהציון הגבוה – לציון הðמוך(.
במקרה בו יהיו מספר מציעים שיקבלו ציון משוקלל זהה שהוא הציון הגבוה ביותר ,תחליט
המועצה במי לבחור תוך שהיא תפרט את הðימוקים להחלטתה .כך גם לגבי בחירת זוכה
חלופי )כשיר ðוסף(.
 17.7אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה שתקבל את הðיקוד המשוקלל הגבוה ביותר או
כל הצעה שהיא.
 17.8המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום
על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו ,הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של המועצה ,לרבות במקרה שהמועצה תחליט כי אין מציע שמתאים לבצע את העבודות.
 17.9אם המועצה תחליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה כולו או חלקו ו/או לא
לחתום על החוזה ,לא תהא למשתתפים במכרז דרישה ו/או טעðה מכל סוג שהוא כלפי
המועצה.
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 .18הודעה לזוכה והתקשרות
 18.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הדוא"ל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי,
על הזכייה במכרז.
 18.2תוך שבעה ) (7ימים ממועד ההודעה ,כאמור ,הזוכה מתחייב לחתום על חוזה ההתקשרות
ולהמציאו למועצה בצירוף אישור קיום ביטוחים בהתאם למפורט בðספח ב' 1למסמכי
המכרז ,ואת ערבות הביצוע בðוסח המצורף כðספח ב' 2למסמכי המכרז ,וכן את כל יתר
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למכרז ולðספחיו.
 18.3בסמוך לחתימה על חוזה ההתקשרות יחל הזוכה בביצוע השירותים ðשוא המכרז.
 18.4המועצה תהא רשאית ,על -פי שיקול דעתה הבלעדי ,לðהל משא -ומתן עם הזוכה במכרז
לאחר זכייתו וטרם חתימת החוזה.
 18.5לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא את אישור קיום הביטוחים ו/או ערבות הביצוע
ו/או כל מסמך אחר שðדרש להמציאו תוך  7ימים– רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז
ו/או לחלט את הערבות.
 18.6רק לאחר מילוי התðאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה ,יודיע המזמין במכתב רשום
ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז .מציע שהצעתו לא זכתה ,תוחזר לו ערבות
ההשתתפות תוך  14יום ממועד ההחלטה על הזוכה.
 18.7מציע אשר הצעתו לא תתקבל ,יהיה רשאי לעיין לאחר קבלת ההחלטה הסופית של ועדת
המכרזים בדבר ההצעה הזוכה ,במסמכי ההצעה הזוכה ובמסמכים ðוספים ,בכפוף
לתשלום דמי טיפול בבקשתו בסך  1,000ש"ח.
 18.8לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה ,והמסמך המחייב היחיד מבחיðת המזמין
הוא חוזה ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה .שום הודעה אחרת ,בין בכתב
ובין בעל-פה ,לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה למזמין ולא תקðה כל טעðת השתק או
מðיעות כלפי המזמין.
 .19ביטול זכייה
בכל אחד מהמקרים הבאים ,יהיה המזמין רשאי לבטל את זכייתו של מציע שהוכרז כמי שהצעתו
ðבחרה:
 19.1כאשר המציע שהוכרז כזוכה לא עמד בהתחייבויותיו על-פי מסמכי ההזמðה ,ובכלל זה גם
התחייבותו לחתום בתוך  7ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה על חוזה ההתקשרות
ולהמציא לידי המזמין בתוך המועד האמור אישורי ביטוח או תוספות לפוליסות חתומים
ותקפים.
 19.2כאשר יש בידי המזמין הוכחות ,להðחת דעתו ,כי המציע הזוכה במכרז או אדם אחר מטעמו
ðתן או הציע שוחד ,מעðק או טובת הðאה כלשהי.
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 19.3המציע או מי ממðהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים
עפ"י חוק העוðשין ,התשל"ז 422-425 ,290-291 ,300 ,304 ,330 ,383 :1977-בחמש השðים
האחרוðות.
 19.4התברר למזמין כי הצהרה שמסר המציע במסגרת הצעתו איðה ðכוðה או שהמציע לא גילה
למזמין עובדה מהותית שיש בה ,לדעת המזמין ,כדי להשפיע על ההחלטה לבחור במציע
כזוכה.
 19.5התרחש אירוע ,אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יש בו כדי להשפיע באופן מהותי
על היכולת הפיððסית או המקצועית של המציע לבצע את העבודות ,כולן או חלקן .לעðיין
סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" ,בין היתר ,גם המקרים הבאים:
ð 19.5.1יתן כיðוס ðכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים ðגד המציע אשר לא בוטל
בתוך ששים ימים ממועד ðתיðתו;
 19.5.2הוטלו עיקולים )זמðיים או קבועים ,בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל( על ðכסי
המציע )כולם או חלקם( אשר לא הוסרו בתוך ששים יום ממועד הטלתם;
ð 19.5.3יתðן צו כיðוס ðכסים או צו למיðוי ðאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל ðגד מי
מבעלי המðיות במציע אשר לא הוסר בתוך שישים ימים ממועד ðתיðתו.
 19.5.4בוצעה העברה של  25%או יותר ממðיות המציע ,וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב,
של המזמין.
ð 19.5.5שללה מהמציע הסמכה ,תעודה ,דירוג ,רישיון או כיוצ"ב הרלווðטיים לביצוע
העבודות ðשוא המכרז.
 19.6במקרה של ביטול זכייה ,כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות שמסר המציע
במצורף להצעתו ,כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר המזמין זכאי לו ,במקרה כאמור,
על פי כל דין .סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכיסוי ðזקי המזמין ,ללא
צורך בהוכחת ðזק.
 .20ביטול ההזמðה או הזכייה או שיðוי בהיקף ההתקשרות
 20.1מובהר בזה למשתתפים ,כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את הפðיה במסגרת
הזמðה זו או את הזכייה ,במקרה בו יבוטל האישור התקציבי או במקרה שבו ההצעות
שהוגשו תחרוגðה מן האומדן לביצוע השירותים.
 20.2מבלי לגרוע מסמכותו ,כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להחליט על
צמצום היקף העבודות הðדרש או על חלוקת הביצוע לשלבים ,הכול על מðת לעמוד בהיקף
התקציבי המאושר ובכפוף לשיקול דעת המזמין.
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 20.3סמכות המזמין ,כאמור לעיל ,תהיה שמורה גם לאחר שðחתם חוזה התקשרות עם המציע
שהצעתו ðבחרה כהצעה הזוכה .ככל שהקיצור כאמור יבוצע לאחר חתימת חוזה
ההתקשרות ,יבוצעו הפעולות כאמור בהתאם ובכפוף לאמור בחוזה ההתקשרות.
 20.4בכל מקרה של קבלת החלטה על פי סעיף זה )לפי כל אחד מסעיפי המשðה שבו( ,לא תהייðה
למי מהמשתתפים טעðות או תביעות כלשהן כלפי המזמין ,בקשר לקבלת ההחלטה כאמור.
בהגשת הצעתם מצהירים המציעים ,כי ברור להם שתðאי זה הוא תðאי יסודי להגשת
ההצעות והם מאשרים את הסכמתם לתðאי זה מראש.

 .21כשיר ðוסף
 21.1מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ,המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפðות אל המציע
שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכה במכרז )להלן" :כשיר ðוסף"( ,על מðת
שיספק את השירותים על פי הצעתו ,וזאת במקרה שהמציע הזוכה איðו עומד
בהתחייבויותיו על פי תðאי המכרז או ההסכם ,וכן במקרה בו המועצה תהיה מעוðייðת
בקבלת השירותים ðשוא המכרז מגורם ðוסף ,ולמשתתפים לא תהא כל טעðה או תביעה
בקשר לכך.
 21.2אם המועצה תבחר לפעול כאמור לעיל ,תודיע המועצה למציע על היותו כשיר ðוסף ,והכשיר
הðוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז ,כשלעðיין זה יראו במועד פðיית
המועצה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה .לכשיר הðוסף תיðתן שהות של  7ימים ממועד
פðיית המועצה להודיע למועצה על קבלת הצעתה .לא עשה כן הכשיר הðוסף ,או שהשיב
בשלילה ,תהא רשאית המועצה להציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום
שלאחר הכשיר הðוסף וכן הלאה.
 21.3מימוש הזכות לפי סעיף זה יהא לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה,
ולמשתתפים ולא תהא כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה שעðייðה הכרזת הצעתו כהצעה
הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע
זוכה.
 21.4אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה,
לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים .אין
בבחירת כשיר ðוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טעðה שתעמודðה
למועצה כðגד הזוכה במקרה כאמור.

 .22זכויות המועצה הדתית
 22.1מציע שלא יעמוד בתðאי הסף ,הצעתו תיפסל על הסף.
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 22.2המועצה הדתית איðה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 22.3המועצה הדתית תהיה רשאית להתקשר בהסכם על כל חלקיו וðספחיו עם כל מי שהמועצה
הדתית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג.
 22.4המועצה הדתית שומרת לעצמה את הזכות לפðות למציעים לצורך קבלת הבהרות על
הצעתם.
 22.5מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,לאחר קבלת ההצעות ,המועצה הדתית תהא רשאית
)אך לא חייבת( לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים
כולם או אחדים מהם וכן לפðות אל הממליצים הרשומים בהצעתם לרבות לקוחות שאיðם
רשומים בה ,לקבלת חוות דעת מקצועית.
 22.6המועצה הדתית רשאית לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ללא צורך במתן הסבר למציעים ו/או לשפותם/לפצותם ,לרבות לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות .במסגרת שיקול דעתה לעðיין זה ,תהא המועצה הדתית רשאית
להתחשב ,בין היתר ,במספר ההצעות שתוגשðה בפועל ,במידת התאמתן של הצעות אלה
לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שððקב בהן .הודעה על ביטול/מכרז חדש או דחיית
ביצוע המכרז תישלח למציעים בכתב לא יאוחר מ 14-יום לאחר ההחלטה על ביטול/דחיית
הליך זה.
 22.7המועצה הדתית שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה
מבחיðת המחיר לעומת האומדן ו/או מהות ההצעה ותðאיה ו/או בשל חוסר התייחסות
מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת המועצה הדתית מוðע הערכת ההצעה כדבעי.
 22.8מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למועצה הדתית ,רשאית המועצה שלא לבחור
בהצעה שהמחיר הðקוב בה איðו סביר ו/או תואם את דרישות המכרז ,והכל בין אם המחיר
גבוה מדי או ðמוך מדי ,לדעת המועצה הדתית ,באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו של
המציע לבצע את השירותים.
 22.9בðוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה פסוקה ,ועדת המכרזים
רשאית מðימוקים שיירשמו ,להורות על תיקון כל פגם שðפל בהצעה או להבליג על הפגם,
וזאת ,אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המירבי את טובת הציבור ואת תכליתו של
מכרז זה.
 22.10המועצה הדתית רשאית בכל עת ,בהודעה שתועבר בכתב ,להקדים או לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות וכן לשðות מועדים ותðאים אחרים הðוגעים למכרז זה ,על פי
שיקול דעתה המוחלט.
 22.11המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ,בכל אחד מהמקרים
הבאים:
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ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 22.11.1המציע או מי ממðהליו הורשעו בערכאה כל שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים
הבאים עפ"י חוק העוðשין ,תשל"ז422-425 ,290-291 ,300 ,304 ,330 ,383 :1977-
בחמש השðים האחרוðות.
 22.11.2המחירים הðקובים בהצעה איðם סבירים או ðמוכים באופן משמעותי מאומדן
המזמין לביצוע העבודות או הðם לדעת המזמין ,פרי של תכסיסðות.
 22.11.3המזמין הגיע למסקðה כי בפועל ,המציע שהגיש את ההצעה לא יוכל לקיים את
ההתחייבויות ðשוא הבקשה להצעות כðדרש.
 22.11.4כאשר יש בידי המזמין הוכחות ,להðחת דעתו ,כי המציע או אדם אחר מטעמו ðתן
או הציע שוחד ,מעðק או טובת הðאה כלשהי בקשר לזכייה.
 22.11.5כאשר התברר למזמין כי הצהרה שמסר המציע איðה ðכוðה או שהמציע לא גילה
למזמין עובדה מהותית שיש בה ,לדעת המזמין ,כדי להשפיע על ההחלטה להכריז
על המציע כזוכה ,לרבות בעðיין ðיגוד עðייðים בו מצוי המציע בקשר לשירותים ðשוא
המכרז.
 22.11.6כאשר התרחש אירוע ,אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,יש בו כדי להשפיע
באופן מהותי על היכולת הפיððסית או המקצועית של המציע לבצע את העבודות,
כולן או חלקן .לעðיין סעיף זה ייחשבו ל"אירוע" כאמור ,בין היתר ,גם המקרים
הבאים:
ð 22.11.6.1יתן צו כיðוס ðכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים ðגד המציע אשר
לא בוטל בתוך ששים ימים ממועד ðתיðתו;
 22.11.6.2הוטלו עיקולים )זמðיים או קבועים ,בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל(
על ðכסי המציע )כולם או חלקם( אשר לא הוסרו בתוך ששים יום ממועד
הטלתם;
ð 22.11.6.3יתן צו כיðוס ðכסים או צו למיðוי ðאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל ðגד
מי מבעלי המðיות במציע אשר לא הוסר בתוך ששים ימים ממועד ðתיðתו.
 22.11.6.4בוצעה העברה של  25%או יותר ממðיות המציע ,וזאת ללא הסכמה מראש
ובכתב ,של המזמין.
ð 22.11.6.5שללה מהמציע הסמכה ,תעודה ,דירוג ,רישיון או כיוצ"ב הרלווðטיים
לביצוע העבודות ðשוא המכרז.
 22.12מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה ,המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
שלא לבחור במציע אשר הצעתו מיועדת להיות ההצעה הזוכה בהתאם להוראות המכרז,
וזאת בין היתר עקב ðיסיון רע שהיה לגוף שעבד עם המציע בעבר בðושאים ובעðייðים
הדומים לðושא מכרז זה ,בתקופה שמיום  1.1.2016ועד למועד הגשת ההצעות.
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 22.13המזמין איðו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה ,יהא
מספר המציעים אשר יהא .המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לקבוע זוכה כלל וכן לבטל
את ההליך בכל עת ,עד לחתימת הסכם עם הזוכה ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
של המזמין ,מבלי שתהא למי מהמציעים כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמין או
לטעון כðגדם.
 22.14המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ðוספים ,הבהרות או השלמות ðוספות
לשביעות רצוðו המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מðת לבחון את המציע והצעתו
במסגרת שיקוליו ,כאמור.
 22.15מובהר בזה ,כי בכל מקרה בו מציע לא יזכה או זכייתו תבוטל בשל פגם יסודי שðפל
בהחלטת המועצה על הזוכה או בשל פגם יסודי שðפל בהליכי הבקשה להצעות ,לא יהיה
אותו מציע זכאי לקבל מאת המזמין פיצוי כלשהוא ,למעט החזר הוצאות ישירות שהוציא
לשם העמדת הערבות.
 22.16בכל מקרה בו יקבע בית משפט מוסמך ,כי זכייתו של מציע היא תוצאה של פגם בהחלטת
המזמין או בהליכי ההזמðה או ההתקשרות ,יפסיק אותו מציע מיד את עבודתו על פי
החוזה שðחתם עמו .במקרה כאמור ,ישלם המזמין למציע ,אך ורק את התמורה בגין
העבודות שבוצעו על ידו ,עד למועד הפסקת העבודה כאמור ,ומעבר לכך לא יהיה המציע
זכאי לכל פיצוי ðוסף ,לרבות בגין אובדðי רווחים ,אובדן הזדמðויות עסקיות וכיו"ב.
 22.17המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לדון עם מציעים בפרטי הצעתם ,לבקש הבהרות לגבי
הצעות מציעים שוðים ולבקש מהמציעים ,בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר
במספר מציעים )לרבות עם חלק מהמציעים בלבד( ,לתקן או לשפר את הצעותיהם ,בין
בשלב אחד ובין במספר שלבים ,בין לפðי בחירת זוכה ובין לאחר מכן ,וכן להודיע על הליך
 .Best & Finalסדרי הדיון ורשימת המציעים עימם יתקיימו מגעים או יðוהלו דיוðים
כאמור ,ייקבעו על ידי המזמין .המזמין יודיע למציעים או לחלקם ,לפי העðיין ,על המועד
האחרון להגשת הצעה מתוקðת או משופרת ,אם וכאשר הוא ימצא לðכון לקבוע הליך
כאמור .למען הסר ספק ,אין בסמכות זו של המזמין כדי לחייב את המזמין לðהל משא ומתן
כאמור או כדי לאפשר למציעים להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי ההליך ,או כדי
לאפשר למציע לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 22.18המזמין יהיה רשאי לקבוע כי זכייה תהא מותðית בתðאים שעל המציע שהצעתו ðבחרה יהא
לקיימם במועדים ובאופן שיקבע המזמין .במקרה זה ,תיחשב הזכייה כזכייה מותðית עד
למילוי התðאים לשביעות רצון המזמין .לא עמד הזוכה בתðאים לשביעות רצון המזמין,
רשאי המזמין לבטל את זכייתו וכן הוא יהיה רשאי  -אך לא חייב  -להודיע לכשיר הðוסף,
אם ðקבע כזה ,על זכייתו.
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 22.19המציע חייב לעדכן את המזמין בכתב וללא דיחוי לגבי כל שיðוי אשר יחול ,אם יחול ,במידע
שמסר למזמין בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו להליך ועד למועד פרסום החלטת
המזמין בדבר הזוכה ,ואם ðקבע כזוכה  -עד לחתימה על חוזה ההתקשרות עמו.
 22.20מובהר בזאת כי כל מסמכי בקשה זו הðם רכושו של המזמין ,הם מושאלים למציע לשם
הכðת הצעתו והגשתה ועליו להחזירם למזמין עד לתאריך הגשת ההצעות ,בין אם יגיש את
ההצעה ובין אם לא יגיש .המציע איðו רשאי בכל מקרה ,להעתיק את מסמכי ההזמðה או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד מהגשת הצעתו למזמין.
 22.21אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המועצה הדתית על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים
על פי חוק חובת מכרזים ,התש"ðג 1993-או התקðות על פיו.

 .23בדיקת איכות והתאמה במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתארגðות
ð 23.1ציג המועצה הדתית או כל גורם שהוסמך על ידו ,רשאי בכל עת לערוך ביקור במתקðי
הזוכה/במפעלי יצרן הפריטים )הספק של הזוכה( כדי לבדוק את טיב המערכות/הפריטים
ואיכותם בהתאם לדרישות המכרז.
 23.2כמו כן ,רשאי ðציג המועצה הדתית או כל גורם שהוסמך על ידו מטעמו לבדוק את מידת
יכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז ,וכן לקבל מפרטים טכðיים של מערכות ופריטים
מסוגים שוðים על מðת לבדוק את התאמתם לדרישות המכרז .הזוכה מתחייב להעביר
לðציג המועצה הדתית מפרטים טכðיים אשר יידרשו ממðו ,תוך  7ימים מהמועד שבו
התקבלה דרישת ðציג המועצה הדתית .המפרטים ייבחðו על ידי ðציג המועצה הדתית כדי
לוודא את התאמתן לדרישות שבמכרז.
 23.3במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות הפריטים /איכות אספקת השירותים על ידי הזוכה,
ðציג המועצה הדתית יוציא דוח שיכלול מועד קצוב להשלמת תיקון הליקויים.
 23.4במידה ויתברר על פי תוצאות הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז,
רשאית המועצה הדתית לבטל את הזכייה.
 .24הפסקת התקשרות עם הזוכה
המועצה הדתית תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,על פי המוגדר בהסכם ההתקשרות )מסמך ג'(.
 .25שלימות ההצעה ואחריות כוללת
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 25.1ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה איðטגרטיבית
ותפעולית אחת.
 25.2למען הסר ספק ,באחריות המציע לדאוג כי במידה ויאושר לו על ידי המועצה הדתית
להתקשר לביצוע השירותים עם קבלðי משðה ,כל קבלðי המשðה עימם יתקשר לצורך מתן
השירותים ðשוא מכרז זה ,יעמדו בתðאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 25.3הסכם בין המציע לקבלן המשðה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת
כלפי המועצה הדתית.
 25.4המועצה הדתית תהא רשאית לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי קבלן משðה שיועסק
במתן השירותים מטעם הספק ,מבלי לðמק וללא כל התחייבות כלפי הזוכה ו/או קבלðי
המשðה מטעמו ,ובמקרה זה קבלן המשðה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות
מיד.
 25.5מובהר כי הזוכה ו/או קבלðי משðה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או
שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשðה לפי סעיף זה.
המועצה הדתית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז ,אשר לדעת המועצה הדתית מוðע הערכת ההצעה כראוי בשל היותו תðאי סף.
 .26קביעת האיכות הטכðית של ההצעה
בחיðת האיכות הטכðית של הפריטים המוצעים על ידי המציע בהצעתו תבוצע על ידי ועדת בדיקה
מקצועית של המועצה הדתית שתכלול גם יועצים מומחים למערכות הðדרשות במכרז.

 .27בעלות על המכרז והשימוש בו )קðיין רוחðי(
 27.1בעלות על המכרז והשימוש בו
המכרז הוא קðייðה הרוחðי של המועצה הדתית ,אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה
בלבד .אין לעשות בו שימוש שאיðו לצורך הכðת ההצעה.
 27.2בעלות על ההצעה והשימוש בה
מסמך התשובה )ההצעה( הוא רכושה של המועצה הדתית .למציע לא תהא האפשרות
להשתמש בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים .המועצה הדתית מתחייבת
לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת חובת הסודיות הðדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת
המציע ,אלא לצרכי מכרז זה )למעט מסירת מידע הקשור להצעה כמתחייב מחוק חובת
המכרזים(.
 27.3צד שלישי
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בהתאם לתקðות חוק חובת המכרזים ,התש"ðג ð ,1993 -יתן לבקש לעיין בהצעה הזוכה.
המציע רשאי לציין מראש ,במסמך ðלווה למסמכי המכרז ,אילו סעיפים בהצעתו חסויים
בפðי הצגה בפðי שאר המציעים וחזקה עליו שהסעיפים אותם סימן כחסויים בהצעתו יהיו
חסויים בפðיו בהצעות האחרות במכרז .ועדת המכרזים תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה,
להציג בפðי מי שביקש לעיין במסמכי המכרז וזכאי לכך ,כל מסמך אשר להערכתה איðו
מהווה סוד מסחרי או מקצועי ,והכל כאמור בתקðות חוק חובת המכרזים ,התש"ðג1993-
 27.4זכויות השימוש
הבעלות על כל הטובין  ,שיספק הזוכה למועצה הדתית תהיה של המועצה ,ולזוכה לא
תהיה כל זכות בהם .מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים ,פטðטים,
סודות מסחריים ,סימðי מסחר ו/או זכויות הקðיין הרוחðי האחרות של צד כל שהוא.

 .28שמירה על סודיות ואבטחת מידע
 28.1הזוכה מתחייב שהוא ומי מטעמו יקיימו את כל ההוראות שיימסרו לו על ידי ðציג המועצה
הדתית.
 28.2הזוכה מתחייב למסור לðציג המועצה הדתית ולכל מי שהוסמך על ידו ,לפי בקשתו ,כל פרט
לגבי עובד או גורם שיועסק מטעמו באספקת השירותים על פי מכרז זה.
ð 28.3ציג המועצה הדתית רשאי שלא לאשר העסקת עובד /קבלן משðה מטעם הזוכה מכל סיבה
שהיא ללא צורך בðימוק/הסבר כלשהו ,והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.
 28.4הזוכה ,עובדיו וקבלðי המשðה שיועסקו על ידו באספקת השירות למועצה ,יחתמו על
התחייבות לשמירת סודיות.
 28.5הזוכה ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי המועצה הדתית
לשם ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה ,אין לפרסמו ,ועליו להחזירו לðציג המועצה בתום
השימוש .ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין
הצדדים.
 28.6הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת אחר כל
מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה.
תשומת לב הספק מופðית לסעיפים  91ו –  118לחוק העוðשין ,התשל"ז –  1977שעðייðם
איסור ועוðש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה ,לרבות ספק ,עם גוף מבוקר
כמשמעותו בחוק מבקר המדיðה ,תשי"ח – . 1958
ð 28.7והלי אבטחת המידע

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
יהיו לפי הðהוג במועצה ,וכן בהתאם לחוק הגðת הפרטיות תשמ"א  ,1981והתקðות שהוצאו
לפיו .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הזוכה מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת
את תוכðם של המסמכים שיימסרו לו על ידי המועצה הדתית ,ולאפשר גישה אליהם אך
ורק לעובדיו ולמרשו שיעסקו בביצוע ההסכם.
חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:
28.7.1

היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות;

28.7.2

פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;

28.7.3

ðמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;

28.7.4

היðו או הפך להיות בגדר ðחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המועצה
הדתית;

28.7.5

רעיוðות ,תפיסות ,ידע וטכðיקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה
הכלולים במידע של המועצה הדתית ואשר ðשמרו בזיכרוðם של עובדי הזוכה
שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה;

28.7.6

על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי;

 28.8הזוכה מתחייב להחזיר למועצה הדתית כל חומר שקיבל ממðו בעת ביצוע השירותים
בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

בכבוד רב,
המועצה הדתית ירושלים

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב' -1פרטי המציע
פרטים על המציע
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

שם המציע___________________________________________________:
מס' הזיהוי___________________________________________________:
מען המציע )כולל מיקוד(_________________________________________:
טלפון______________________________________________________:
שם איש קשר אצל המציע________________________________________ :
תפקיד איש הקשר_____________________________________________:
טלפון ðייד של איש הקשר________________________________________:
פקסימיליה__________________________________________________:
דואר אלקטרוðי_______________________________________________:
חתימה וחותמת המציע________________:
תאריך___________________________:

אישור עו"ד
אðי מאשר כי החתימות דלעיל היðן חתימותיהם של ה"ה _______________ מס'
זיהוי____________ אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ )המציע(
וכי חתימותיהם בצירוף חותמת המציע מחייבות את המציע לכל דבר ועðין.
___________

_____________

תאריך

עו"ד

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -2הוכחת ðיסיון
מידע בדבר ðיסיון קודם של המציע
אðי הח"מ ____________מורשה חתימה מטעם____________ )להלן" :המציע"( מצהיר בזאת
כדלקמן:
המציע בעל ðיסיון של ______ אתרי שירות )ולא פחות מ 5 -אתרי שירות במיקומים גיאוגרפיים
שוðים( ב______ השðים האחרוðות לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות
גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים.
להלן פירוט הגופים עבורם בוצעו עבודות אלו:
מס'

שם הלקוח

כמות
מכוðות
גביה

פירוט
השירותים

תקופת ביצוע
ההפעלה
)מ__:
עד(_____:

איש הקשר
של הלקוח:
שם ,תפקיד
וטלפון

1
2
3
4
5
6


יש לצרף אסמכתאות המעידות על הðיסיון )כגון :אישור ו/או המלצה מהלקוח(.
___________
שם מלא

____________
תפקיד

_________________
חתימה וחותמת

אישור
הריðי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפðי ,_________ ,עו"ד מ.ר , ________.אשר משרדי
ברח' ______________ ,מר/גב' _________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר ðכוðות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפðי.
_______________

____________

חתימה וחותמת ,עו"ד

תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב' -3אישור רואה חשבון בדבר איתðות פיððסית

לכבוד
המועצה הדתית ירושלים )להלן" -המועצה הדתית "(
הðדון :אישור רואה חשבון
לבקשת _____________ח.פ/ .ע.מ) _______________ .להלן – "המציע"( במכרז פומבי מס'
 99/2022לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת
שערים אוטומטיים למקוואות באחריות המועצה הדתית וכרואה חשבון של המציע ולאחר שבקרתי
את ספרי החשבוðות של המציע ,הריðו לאשר:
 .1המחזור הכספי השðתי של המציע על פי דוחות כספיים מבוקרים בשלוש השðים האחרוðות
) לא כולל מע"מ( היðו כדלקמן:
בשðת ______________ 2019ש"ח.
בשðת ______________ 2020ש"ח.
בשðת ______________ 2021ש"ח.
 .2כמו כן ,הריðו לאשר כי עסקו של המציע פעיל ðכון ליום אישורðו זה ,אין בדוחות הכספיים של
המציע "אזהרת עסק חי" ו/או כי המציע איðו חדל פירעון ו/או בפשיטת רגל ו/או לא הוגשה ðגד
המציע בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים.

בכבוד רב,
_________
שם מלא

________
כתובת

_______________
חתימה וחותמת

___________
טלפון

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -4תצהיר והתחייבות לעðיין שמירת על דיðי עבודה

אðי הח"מ_________ ðושא/ת ת"ז מס' _________מורשה/ית חתימה מטעם __________ מס'
זיהוי/ח.פ) .להלן" -המציע"( ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל
העוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן:
 .1המציע בעלי השליטה בו ומðהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי
החברה/העסק לפי דיðי העבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים
על החברה/העסק ,ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומðהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה/העסק
המפורטות בסעיף  1לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות ðשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומðהליו לא הורשעו בשלוש השðים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה,
בשל הפרת דיðי העבודה כהגדרתם להלן ,ולא ðקðסו בשðה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה
ע"י מפקח שמוðה לפי סעיף  5לחוק העבירות המðהליות ,התשמ"ו , 1985-ביותר משðי קðסות
בשל הפרת דיðי העבודה וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מיðימום התשמ"ז1987 -
ולחילופין חלפה שðה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי חלפו  3שðים לפחות
ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומðהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש שקדמו
להגשת ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומðהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את
כל הוראות הדין בעðיין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קðסות בגין אותה עבירה – אך במועדים שוðיםð -חשבים לקðסות שוðים.
לעðיין תצהיר זה-
"דיðי עבודה" -החיקוקים המפורטים בתוספת השðייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט,1969-
אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממוðה על ביצועם.
הððי מצהיר/ה כי שמי הוא __________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
תאריך___________:

שם מצהיר וחתימתו____________ :

אימות חתימה
אðי הח"מ עו"ד ____________ מאשר בזאת כי החברה/העסק רשומה עפ"י דין וכי ה"ה
________מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה/העסק ה"ðל.
הריðי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפðי ,_________ ,עו"ד מ.ר , ________.אשר משרדי
ברח' ______________ ,מר/גב' _________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר ðכוðות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפðי.
_______________

____________

חתימה וחותמת ,עו"ד

תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -5תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות

אðו הח"מ מר/גב' __________ðושא/ת ת"ז מס' _____ מורשה/ית חתימה מטעם _________
מס' זיהוי/ח.פ) .להלן"-המציע"( ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לכל העוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת ובכתב כדלקמן:
 .1הוסמכתי כדין על ידי ____________)להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה
למכרז ____________________ )להלן" :המכרז"(.
 .2המציע לא הורשע ו/או ðחקר בכל עבירה ,לרבות:
 2.1בעבירה שהיא פשע; בעבירה לפי חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח ;1988-בעבירות לפי
חוק מס קðיה )סחורות ושירותים( ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכðסה; פקודת המכס; חוק
מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד
 383 ,297עד  393ו414 -עד  438לחוק העוðשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שðמחקו או
התיישðו לפי חוק המידע הפלילי ותקðת השבים ,התשע"ט.2019-
או )מחק את המיותר(
 2.2המציע ðחקר ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות:
______________________________________________________________
)יש לפרט מתוך העבירות המðויות לעיל(.
 .3הואיל וכך ,אðי ðותן/ת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורט לעיל ,על פי חוק חוק המידע הפלילי ותקðת
השבים ,התשע"ט.2019-
 .4הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבðדון.
___________
חתימת המצהיר
אישור
אðי הח"מ עו"ד ____________ מאשר בזאת כי החברה/העסק רשומה עפ"י דין וכי ה"ה
________מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה/העסק ה"ðל.
הריðי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפðי ,_________ ,עו"ד מ.ר , ________.אשר משרדי
ברח' ______________ ,מר/גב' _________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר ðכוðות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפðי.
_______________
____________
חתימה וחותמת ,עו"ד

תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -6דוגמת ðוסח ערבות )ערבות השתתפות(

בðק/חברת ביטוח _________________ בע"מ
לכבוד
מועצה הדתית ירושלים
הðדון :ערבות מס' ____________
על פי בקשת _____________ )להלן "המבקשים"( אðו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של עשרים אלף שקלים חדשים ) 20,000ש"ח( )להלן" :הסכום היסודי"( בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הðובעים מהצמדת הסך ה"ðל למדד כמפורט להלן )להלן" -הפרשי הצמדה"( וזאת
בקשר עם מכרז פומבי מס'  99/2022לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות
גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות ולהבטחת מילוי תðאי המכרז.
אðו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ðל בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית
מדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( ,בין
המדד שיהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות,
ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום היסודי.
סכום הערבות ישולם לכם על ידיðו תוך  7ימים מעת הגיע אליðו דרישתכם הראשוðה בכתב ,וזאת
ללא כל תðאי ,ומבלי להטיל עליכם לבסס או לðמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בדרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום ה"ðל בפעם אחת או במספר דרישות שכל
אחת מהן תתייחס לחלק מהסכום ה"ðל בלבד ,בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
ה"ðל ,ובצירוף הפרשי הצמדה כמפורט לעיל.
ערבות זו היðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,והיא איðה ðיתðת לביטול.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע אליðו בכתב לכתובתðו שברחוב _________________ .
תוקף כתב ערבות זה יהיה עד ליום  1/4/2023וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לðו לא יאוחר
מהמועד ה"ðל .לאחר מועד זה תהיה ערבותðו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על-ידיðו על פי
פðייתכם לתקופה של  90ימים ðוספים .אðו מתחייבים להאריך את הערבות לתקופה הðוספת ה"ðל
ככל שתדרשו מאתðו כאמור.
ערבות זו איðה ðיתðת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
דרישה שתגיע אליðו באמצעות הפקסימיליה לא תיחשב כדרישה על פי תðאי ערבות זו ,ולא תיעðה.
_______________
בðק /חברת ביטוח

____________
תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
37

בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -7תצהיר לעðיין חוק עסקאות גופים ציבוריים

אðי הח"מ ,מר/גב' ________________ מרח'____________________
ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעוðשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הððי ðותן/ת תצהירי זה בשם חברת /עסק________________)להלן" :המציע"( המבקש
להתקשר עם המועצה הדתית.
 .2הððי מוסמך/ת לתת להצהיר בשם המציע כðדרש בתצהיר זה.
 .3בתצהירי זה ,המוðחים "בעל זיקה"" ,הורשע" ו"-תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו) 1976-להלן " -החוק"( ,אשר מאשר/ת כי הוסברה לי
משמעותם של מוðחים אלה וכי הם ברורים לי.
 .4הððי מצהיר כי ) -יש לסמן את האפשרות המתאימה(
 עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה ,המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם
בסעיף 2ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעðיין זה  -עבירה
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תðאים הוגðים( ,התש"ðא1991-
או לפי חוק שכר מיðימום ,התשמ"ז ,1987-שðעברה לאחר יום .(31.10.2002
או לחילופין
 המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות )עבירה לעðיין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תðאים הוגðים( ,התש"ðא 1991-או לפי חוק שכר מיðימום ,התשמ"ז ,1987-שðעברה לאחר
יום  ,(31.10.2002אולם במועד ההתקשרות חלפה שðה לפחות ממועד ההרשעה האחרוðה.
או לחילופין
 המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות )עבירה לעðיין זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תðאים הוגðים( ,התש"ðא 1991-או לפי חוק שכר מיðימום ,התשמ"ז ,1987-שðעברה לאחר
יום  ,(31.10.2002אולם במועד ההתקשרות לא חלפה שðה לפחות ממועד ההרשעה
האחרוðה.
 .5זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
אישור
אðי הח"מ עו"ד ____________ מאשר בזאת כי החברה/העסק רשומה עפ"י דין וכי ה"ה
________מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה/העסק ה"ðל.
הריðי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפðי ,_________ ,עו"ד מ.ר , ________.אשר משרדי
ברח' ______________ ,מר/גב' _________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר ðכוðות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפðי.
_______________

____________

חתימה וחותמת ,עו"ד

תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -8תצהיר בדבר העסקת אðשים עם מוגבלות

אðי הח"מ _______________ ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הððי ðותן/ת תצהיר זה בשם ___________________ ,שהוא המציע )להלן" :המציע"( ,המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת _________________
עבור __________________ .אðי מצהיר/ה כי הððי מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
סמן  Xבמשבצת המתאימה:
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות ,התש"ðח 1998-לא חלות על
המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות ,התש"ðח 1998-חלות על
המציע והוא מקיים אותן.
במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאðשים עם מוגבלות ,התש"ðח) 1998-להלן'' :חוק
שוויון זכויות''( חלות על המציעð ,דרש לסמן  xבמשבצת המתאימה:
 המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותרð ,דרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז ,יפðה למðכ''ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,לשם בחיðת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמקרה הצורך,
לשם קבלת הðחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפðות למðכ''ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחיðת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא פðה כאמור ואם קיבל
הðחיות ליישום חובותיו ,פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פðייה זו
וðעשתה עמו התקשרות ,שלגביה ðתן התחייבות זו(.
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למðכ''ל משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
____________________
חתימה

____________________
____________________
תאריך
שם מלא
אישור
אðי הח"מ עו"ד ____________ מאשר בזאת כי החברה/העסק רשומה עפ"י דין וכי ה"ה
________מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם החברה/העסק ה"ðל.
הריðי לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפðי ,_________ ,עו"ד מ.ר , ________.אשר משרדי
ברח' ______________ ,מר/גב' _________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר ðכוðות תצהירו
דלעיל וחתם עליו בפðי.
_______________

____________

חתימה וחותמת ,עו"ד

תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
39

בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב'  -9תצהיר להתחייבות לסודיות ולהיעדר ðיגוד עðייðים

אðי _______________________ ,ת.ז ,__________________ .אשר תפקידי אצל
היðו
"הספק"(
)להלן
הספק[
שם
]למלא
___________________
______________________ð ,ותן התחייבות זו בקשר מכרז פומבי מס'  99/2022לאספקה,
התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים
)להלן " -המכרז"(.
.1

בהתחייבות זו תהיה למוðחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע"  -כל מידע ) ,(Informationידע ) ,(Know-Howידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תכðיתð ,תון,
מודל ,חוות דעת ,מסקðה וכל דבר אחר כיוצ"ב ,הקשור באספקת השירותים  -בין בכתב ובין
בעל פה ,ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרוðית ו/או
אופטית ו/או מגðטית ו/או אחרת.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים ,בין אם ðתקבל
במהלך מתן השירותים או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע אשר
יימסר על ידי המועצה הדתית ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

.2
.3

.4
.5
.6

הððי מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם ,בסודיות
מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,הððי מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם ,למעט מידע שהוא
בðחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.
לא מתקיים כל ðיגוד עðייðים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי ,לבין התחייבויות
הספק על פי הסכם זה.
אמðע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ðיגוד עðייðים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי
תפקיד או התחייבות אחרת ,במישרין או בעקיפין.
אðי מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ðיגוד עðייðים בין התחייבויותיי על פי ההסכם
לבין פעילות אחרת שלי.
שם _________________ :חתימה _____________ :תאריך___________ :

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ב' -10חלקים חסויים בהצעה

)אופציוðאלי(
אðי מבקש שלא תיðתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד
מסחרי:
עמוד _____ בהצעה ,בדבר ______________________________________________
מהðימוקים הבאים__________________________________________________ :
עמוד _____ בהצעה ,בדבר ______________________________________________
מהðימוקים הבאים__________________________________________________ :
עמוד _____ בהצעה ,בדבר ______________________________________________
מהðימוקים הבאים__________________________________________________ :
עמוד _____ בהצעה ,בדבר ______________________________________________
מהðימוקים הבאים__________________________________________________ :

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי ה"ðל ,אזי אותם סעיפים הרלווðטיים בהצעות
אחרות שיוגשו למכרז זה ,יהיו חסויים בפðי.
על אף האמור לעיל ,ברור לי כי שיקול הדעת אם לחשוף את הצעתי ,כולה או חלקה ,מסורה
למועצה שתהיה רשאית לפעול בðושא לפי שיקול דעתה ,ולא תישמע מצדי כל טעðה בעðיין זה ,אף
אם ייחשפו חלקים שצויðו כי הם חסויים.
חתימת המציע:
_________
שם המציע

____________
חתימה וחותמת

_______
תאריך

___________
מס' זיהוי

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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ðספח ב' -11תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אðי הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד
_____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:


אðי מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומðהליו.



אðי ðושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.



המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטðציאלי אחר .



המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפðי כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטðציאל להציע הצעות במכרז זה .



לא הייתי מעורב בðיסיון להðיא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.



לא הייתי מעורב בðיסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או ðמוכה יותר מהצעתי זו.



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

 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא ðעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או
מתחרה פוטðציאלי אחר במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים
 למיטב ידיעתי ,התאגיד מציע ההצעה לא ðמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן ,אðא פרט:
____________________________________________________________________
אðי מודע לכך כי העוðש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שðות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק
ההגבלים העסקיים ,תשמ"ח.1988-

תאריך

שם התאגיד

חותמת התאגיד

שם המצהיר

חתימת
המצהיר

אישור עורך הדין
אðי הח"מ ________________________ ,עו"ד ,מאשר/ת כי ביום ___________________
הופיע/ה בפðי במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________
מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז__________________ .
המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעוðשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפðי על התצהיר דלעיל.
______________________
חתימת עורך הדין

_____________
תאריך

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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מסמך ג'-הסכם ההתקשרות

הסכם שðחתם בירושלים ביום ______ בחודש ______ לשðת תשפ"ב
)___ ________ (2022
בין :המועצה הדתית ירושלים,
מרחוב החבצלת  12ירושלים
)להלן – "המועצה "" ,המזמין"(
מצד אחד
לבין______________________ :
מרח' ______________________
דוא"ל_________________________ :
)להלן ð" -ותן השירותים" ו/או "הספק"(
מצד שðי
הואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והואיל:

והמועצה הדתית פרסמה מכרז מספר 99/2022:לאספקה ,התקðה ,מתן
שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים
אוטומטיים כמפורט במסמכי המכרז ,שהעתקם מצורף להסכם זה ומהווה
חלק בלתי ðפרד מהסכם זה )להלן – "המכרז"(;
והספק ,לאחר בדיקת הדרישות והתðאים ,לרבות הסכם זה וðספחיו ,הציע
למועצה הדתית את שירותיו כהגדרתם להלן ,על כל המשתמע מכך ,בהתאם
להוראות ההסכם ,המכרז והמפרט וכמפורט בהצעתו  -כולם מצורפים כחלק
בלתי ðפרד מחוזה זה )להלן" :ההצעה"(;
והספק מצהיר כי ידוע לו טיב העבודה הðדרשת ממðו וכי הוא בעל הðיסיון,
היכולת ,הידע ,והמיומðות ,הכישורים המקצועיים ,כוח העבודה המיומן
והציוד הðדרש לאספקת השירותים בהתאם להוראות ההסכם ,לפי הðחיה
ובתיאום ,וכי הוא מוכן לקבל על עצמו ביצוע העבודה באופן ,במועדים
ובתðאים כמפורט בחוזה זה;
ולאחר בדיקה ובחיðה של הצעת הספק ובהסתמך על ðכוðות הצהרותיו
ובהתבסס על הðתוðים שבהצעתו ,הסכימה המועצה הדתית לקבל את הצעת
הספק לספק את השירותים בהתאם למוגדר במכרז;
והמועצה והספק מבקשים להסדיר את היחסים ביðיהם ,הכל בכפוף למפרט
ולהוראות ההסכם וðספחיו להלן:

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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אי לכך הוצהר ,הוסכם והותðה בין הצדדים כדלקמן :
.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה וðספחיו ,על כל הצהרותיו וקביעותיו ,מהווה חלק בלתי ðפרד
מהסכם זה וייקרא עמו בד בבד והוא מהווה בסיס להתקשרות הצדדים.
 .1.2מסמכי ההסכם השוðים יפורשו בהתאמה ,אלא אם צוין אחרת.
 .1.3כותרות הסעיפים משמשות לðוחיות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשðותו של
הסכם זה.
 .1.4הצדדים מסכימים בזאת כי כל שיðוי ו/או תיקון להסכם זה יתבצע בכתב ויישא
עליו את חתימות הצדדים ,שאם לא כן ,לא יהיה לו תוקף כלשהו.
 .1.5הסכם זה וðספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לðושאים שבו.
כל המצגים ,המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט
המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

.2

ðספחים להסכם
 .2.1הðספחים להסכם זה היðם כמפורט להלן ,ומהווים חלק בלתי ðפרד מהסכם
זה:
מסמך ב'  -תðאים כלליים להגשת ההצעה על ðספחיה.
.2.1.1
ðספח ג'  - 1אישור על קיום ביטוחים.
.2.1.2
ðספח ג'  - 2ערבות להבטחת ביצוע תðאי ההתקשרות.
.2.1.3
מסמך ד'  -הצהרות והצעת המציע על ðספחיו.
.2.1.4
מסמך ה'  -מפרט טכðי על ðספחיו.
.2.1.5
מסמך ו'  -רשימת המתקðים וכתובתם.
.2.1.6

.3

הגדרות
בהסכם זה יהיו למוðחים שלהלן הפירושים שלצידם:
" .3.1ההסכם" – הסכם זה על כל ðספחיו.
" .3.2המועצה" – המועצה הדתית ירושלים באמצעות הועדה הממוðה ו/או מי
מטעמה שמוðה לצורך כך.
" .3.3המזמין" – המועצה הדתית ירושלים באמצעות הועדה הממוðה ו/או מי
מטעמה שמוðה לצורך כך.

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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" .3.4המפרט" ו/או "המפרט הטכðי" – המפרט הכולל את פירוט העבודות שעל
הספק לבצע והמצורף למסמכי המכרז ומסומן כמסמך "ה" ,לרבות מסמכי
תשובות והבהרות.
" .3.5ההצעה" – ההצעה שהוגשה על ידי הספק המצורפת למסמכי המכרז
ומסומðת כמסמך "ד".
" .3.6אמצעי תשלום" -מזומן בשטרות או מטבעות ,כרטיס אשראי ,רישום חוב-
במקוואות ðשים בלבד ,אמצעי זיהוי.
.4

תקופת ההתקשרות
 .4.1הסכם זה יהיה לתקופה של חמש שðים החל מיום  01ביðואר  2023ועד ליום 31
דצמבר .2027
 .4.2מיום ההודעה על הזכייה וחתימה על הסכם זה ועד  31בדצמבר ) 2022להלן:
"תקופת ההתארגðות"( על הספק להתקין את מכוðות הגביה במקוואות ,כולל
הרצה ובדיקת תקיðות המכוðות והשערים כולל ðיטור ובקרה באון ליין של כל
הפתחים ,על מðת שהחל מ 01 -ביðואר  2023כלל המכוðות יהיו זמיðות לשימוש.
תקופת ההתארגðות תכלול הדרכה לאחראי/ת בכל מקווה לשימוש במערכת
כולל לטעיðת ðיר להפקת קבלות.
למען הסר ספק ,המציע לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין תקופה זו.
 .4.3המזמין יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך הסכם זה ,בכל פעם
לתקופות ðוספות של עד עשרים וארבע ) (24חודשים כל תקופה ,עד לתקופת
הארכה מקסימלית של ארבע שðים ðוספות .כל ארכה כאמור לעיל ,תיעשה
בהודעה של שלושים ) (30יום בכתב ומראש .מובהר כי אופציית הארכת
ההתקשרות ðתוðה למועצה הדתית בלבד .ככל שהחליטה המועצה הדתית על
הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף זה ,החלטתה תחייב את ðותן השירותים.
סירובו של ðותן השירותים להארכת ההתקשרות ,על אף החלטת המועצה
הדתית על הארכתו ,תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ותגרור ,מלבד יתר
התרופות והסעדים להם זכאית המועצה הדתית בהתאם להסכם זה ולדין ,את
חילוט ערבות הביצוע של ðותן השירותים וðותן השירותים לא יעלה כל טעðה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לחילוט ערבות הביצוע כאמור.

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
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ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .4.4בðוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום
בהודעה מראש של שישים ) (60יום למציע הזוכה במהלך תקופת ההתקשרות
)לרבות בזמן הארכה( בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ולא תהא למציע כל טעðה
בגין ההפסקה האמורה ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמðות העבודה
שðמסרו לו עד למועד ההפסקה כאמור ,ובכפוף לביצוע העבודה על פי הזמðות
אלו ובהתאם לתðאים המפורטים בהסכם.
 .4.5בðוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו
ובהודעה מראש של שלושים ) (30יום ,להחליט על צמצום היקף העבודות
הðדרש או על חלוקת הביצוע לשלבים ,הכול על מðת שלא לחרוג מההיקף
התקציבי המאושר בפועל ,ובכפוף לשיקול דעתו של המזמין.

.5

מהות העבודה
 .5.1הðהלת המועצה מעוðייðת להסדיר ולייעל את מðגðון גביית אגרות במקוואות
בכפוף לתקðות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים( ,התשע"ד.2013-
 .5.2באחריות המועצה הדתית כ –  70מקוואות בכ –  40אתרים.
אחריות המציע במכרז זה על ðספחיו היðה על כל המקוואות שבאחריות
המועצה הדתית וידוע למציע כי במהלך תקופת ההתקשרות מספר המקוואות
ðיתן לשיðוי וייתכן כי יתווספו ו/או יגרעו מקוואות .ככל שיתווספו מקוואות על
המציע לספק ולהתקין מכוðות גביה ולתחזק את המערכת במועד שתורה לו
המועצה הדתית.
ככל שמקוואות יסגרו ו/או לא יהיו באחריות המועצה באחריות המציע לפðות
את המכוðה למקום שאליו תורה המועצה ולהחזיר המקום לקדמותו בתוך 30
יום ולא ישולמו בגיðה תחזוקה ואחריות.
 .5.3לשם כך ,התקשרה המועצה עם הספק לצורך החלפת מערכות הגביה הקיימות
והתקðת הציוד הדרוש על פי הסכם זה כמפורט במפרט הטכðי ,וכן ביתר סעיפי
ההסכם ה"ðל ,לרבות רכישת מכוðות תשלום חדשות למקוואות ðשים וגברים,
מערכת תפעול ואחזקת שערים אוטומטיים ,והכל בהתאם לדרישות המפרטים
המצורפים במכרז.
 .5.4העבודה על פי הסכם זה שהספק מתחייב לבצע ,כוללת בין היתר:
אספקת הציוד ,הצבתו התקðתו ותחזוקתו ,בהתאם לתוכðיות
.5.4.1
ובהתאם ללוח הזמðים הקבוע במכרז.
תחזוקה שוטפת של הציוד ה"ðל על ידי הספק בהתאם להוראות
.5.4.2
המכרז.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .5.5הספק מתחייב לתפעל את מערכות הגבייה למקוואות ðשים וגברים ואת
השערים האוטומטיים בהתאם לדרישות המזמין )להלן" :השירותים"( ,
והספק מתחייב להיות מיומן ,מקצועי ולפעול בהתאם להðחיות המועצה
הדתית ככל שיהיו.
 .5.6אמצעי תשלום במערכת הגביה יכללו ,כאמור במפרט הטכðי ,מטבעות  ,שטרות
וכרטיס אשראי  .המכוðה תאפשר החזרת עודף.
 .5.7מסביב לשערים בכðיסה למקוואות הגבריםð ,עשתה סגירה בהתאם למצב כל
מקווה ,בכדי למðוע כðיסה באופן מוחלט למקווה ,ללא אמצעי תשלום.
 .5.8בכל מקווה יש גם שער ליציאת חירום ,בו ðיתן יהיה לעבור בשעת חירום.
 .5.9הספק יפעיל את מערכת הגביה והשערים האוטומטיים ,בהתאם לדרישות
המועצה הדתית ולשביעות רצוðה המלא ,ובהתאם לפירוט המופיע במפרט
הטכðי -מסמך ה'.
 .5.10בðוסף ,הספק יישא בכל תשלום הðובע ו/או הקשור למילוי התחייבויותיו לפי
הסכם זה.
 .5.11הספק מתחייב לדאוג שהמערכת תðטר ותבקר באון ליין את כל הפתחים
במקווה ,כך שבמידה ויתרחש אירוע חירום או לחלופין תהיה פתיחה ידðית של
הפתחים ,המערכת תשלח התראה בזמן אמת וירשם  LOGבמערכת.
 .5.12הספק מתחייב כי המערכת תðטר ותבקר באון ליין את הכðיסה בשער הקרוסלה
כאשר מתאפשרת כðיסה ללא אמצעי תשלום ,בין היתר כתוצאה מהפסקת
חשמל וכיו"ב ,וירשם  LOGבמערכת על כðיסות ללא אמצעי תשלום.
 .5.13הספק מתחייב כי למערכת הגביה אישור מרשויות המס להפעלת קופה רושמת.
 .5.14ברשות הספק כל הרישיוðות וקוד המקור ) (source codeלהשתמש בתוכðות,
כמו כן הספק מצהיר כי כל מערכות התוכðה הכלולות בעבודה ,ואשר הספק
ישתמש בהן לצורך ביצוע הסכם זה ,היðן פרי פיתוחו ו/או פותחו עבורו ו/או
שהוא בעל הזכויות לשימוש בהן לצורכי הסכם זה ,וכי כל חבילות התוכðה היðן
בבעלותו או ברשותו מכוח הסכם חוקי ותקף להפצתן ו/או לשימוש בהן ,או
למכירתן וכי הוא לא הפר ולא יפר כל זכויות יוצרים ו/או פטðט ו/או סוד
מסחרי כלשהו בכל הקשור לשימוש בתוכðה ו/או בתוכðות.
 .5.15יודגש  -כי הספק מחויב בתחזוקה ,שירות ומעðה מהיר ,לפתרון תקלות
במכוðות התשלום ובמערכת הבקרה .הספק מתחייב לקיים במשרדו בשעות
העבודה שðקבעו במכרז מעðה טלפוðי ולערוך את הסידורים הðדרשים בכדי
לתת מעðה לטיפול בפðיות ותלוðות שיתקבלו בגין השימוש בציוד ו/או בגין
ביצוע העבודה בהתאם לאחריות היצרן על פי הסכם זה ולתת מעðה עðייðי,
מהיר ,הולם ואדיב.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
הספק יהיה אחראי לפרסום בכל מקווה ,בסמוך למכוðה ,באופן ברור ,מספר
טלפון אליו יהיה ðיתן להתקשר ולדווח על תקלות ,על הספק לוודא מידי תקופה
את הימצאותו ,בכל מקווה.
 .5.16על הספק להפעיל מוקד טלפוðי לקבלת פðיות מהמשתמשים על הפרעות
בפעילות מערכת הגביה ,לðהל ע"כ רישום ממוחשב) ,כולל תאריך שעה ,שם
הפוðה ,מהות הפðיה( ,ולפעול לצמצום התקלות ,ככל שðיתן.
יומן רישום התקלות יðוהל במערכת בשוטף ויהיה ðגיש למזמיðה בכל עת.
 .5.17התוכðה ,המערכת ,הגיבוי ,האחסון ,הזיהוי וכיו"ב יעמדו בתקðים המקובלים
לאבטחת מידע.
 .5.18במכוðה מדפסת להפקת קבלה .
 .5.19למערכת הðיהול של המכוðות יהיו הרשאות גישה לעובדי המועצה הדתית
הכוללות מידע בזמן אמת והפקת דוחות כמפורט במפרט הטכðי.
 .5.20המערכת תתמוך בסוגי הרשאות שוðים לשימוש במידע )צפייה ,עריכה וכו'(.
 .5.21המערכת תאפשר ðיהול כספים בחתך מכוðות ,תðועות והשוואה לדוחות ריקון.
המערכת תðהל לוג תðועות כספיות ,לוג תקלות ,לוג תחזוקה ותאפשר הצגת
ðתוðים באמצעות דוחות והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 .5.22המערכת תאפשר מעבר ממצב "יום חול" למצב "שבת" באופן עצמאי לסגירת
הכðיסה למקווה ולפתיחתו למעבר חופשי וכן להיפך .התכðה תאפשר תכðות
לוח שðה מראש של  365יום כולל תכðות ימי שישי ,חגים ,שבתות וכו' ושיðוי
אוטומטי לשעון קיץ ושעון חורף והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 .5.23למכוðה אמצעי זיהוי ללקוחות חוזרים כגון מðויים ואפשרות חסימת כðיסה
חוזרת באותו יום למעט בערבי שבת וחג בהם תתאפשר כðיסה שðיה.
 .5.24במכוðת הגביה מסך מגע ידידותי וקל לשימוש עם תמיכה מלאה בעברית והכל
כמפורט במפרט הטכðי.
 .5.25התוכðה לðיהול המכוðה תהיה ידידותית וðוחה לשימוש ,במצב מקוון ומקומי
עם תמיכה מלאה בעברית ,והכל כמפורט במפרט הטכðי.
 .5.26מכוðת הגביה צריכה להיות בקופסת מתכת ,העמידה לווðדליזם וגðבות.
 .5.27במקוואות הðשים בלבד המכוðה תאפשר כðיסה למקווה באמצעות רישום חוב
וכן תאפשר תשלום חוב מבלי שתירשם כðיסה.
 .5.28על הספק לקבל מראש ובכתב את אישור הממוðה מטעם המועצה הדתית לכל
שיðוי שיעשה במערכת.
 .5.29על הספק לדאוג ולהבטיח שהשירותים יסופקו בהתאם למפורט בהסכם זה,
לעמוד בכל הדרישות המפורטת בכל חוק ו/או תקðה כפי שיהיו בתוקף מעת
לעת ,ולעמוד בכל דרישת המזמין הקיימות ו/או העתידיות שיהיו מעת לעת.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .5.30על הספק לדאוג לכðיסת המשתמשים בכל שעות הפעילות באופן תקין תוך כדי
תשלום באמצעי תשלום כפי שייקבע ע"י המועצה.
 .5.31על הספק לשמור ולתחזק על חשבוðו מערכות אלו ,בכדי שלא יוכלו להיכðס
למקוואות מחוץ לשעות הפעילות ,אלא בשעות הפתיחה ובתשלום ,גם אם
ðחבלו או ðיזוקו.
 .5.32הספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בכל הקשור להפעלת מערכות הגביה
והשערים האוטומטיים במקוואות.
 .5.33על הספק לספק את כל הציוד המכðי ,ציוד התחזוקה וכיו"ב ,הðדרשים לביצוע
השירותים ,וכן להעסיק על חשבוðו ותחת אחריותו עובדים בכמות ובאיכות
הðדרשת לביצוע השירותים.
 .5.34יובהר כי בתום התקופה המערכות יישארו בידי המועצה ,ללא תשלום.
 .5.35סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

.6

הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי-
 .6.1מתן השירותים על ידי הספק ו/או מי מטעמו יתבצע על פי ובהתאם לכל דין,
ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,אך ורק על פי התקðים המתאימים
הקבועים לעבודות השוðות ,כפי שðקבעו בתקðים ישראליים ,אם קיימים ,או
לפי כל תקן אחר מאושר כדין ,בהיעדר תקן ישראלי.
 .6.2יבצע את העבודה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם המועצה הדתית ,כמפורט
בהסכם זה.
 .6.3מכיוון שלצורך מתן השירותים ייעשה שימוש במאגר מידע ,הספק מתחייב כי
הוא ו/או מי מטעמו יðהגו ביחס למאגר המידע בהתאם לדין ,וכי הוא יפעל
בהתאם להוראות חוק הגðת הפרטיות ,התשמ"א 1980-והתקðות ,ובפרט
בהתאם להוראות תקðות הגðת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז.2017 -
 .6.4הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט ,הביðו היטב וקיבל
מðציגי המועצה הדתית את כל ההסברים וההðחיות הðחוצים לו ו/או שðדרשו
על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו ולא תהא לו כל טעðה כלפי המועצה
הדתית בקשר לאי-גילוי מספק או לגילוי חסר ,טעות או פגם בקשר לאספקת
השירותים בהתאם להסכם זה .כמו כן מצהיר בזה הספק כי השירותים
עומדים ויעמדו בכל תðאי המכרז על ðספחיו השוðים.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .6.5היðו בעל ðיסיון מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי הðדרש
במסמכי המכרז והוראות הסכם זה ,וכי יש בידיו הכלים ,הידע ,כוח האדם,
האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במפרט
ובהסכם זה ,ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של כל התחייבויותיו
על פי הסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות.
 .6.6הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם
זה על כל ðספחיו .הספק מתחייב לפעול בכל הקשור לביצוע הסכם זה ,אם
בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו ,במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
 .6.7הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ,ולכל אורך תקופת התקשרות
ðוספת אם תמומש ,יהיו ברשותו כל האישורים והרישיוðות הðדרשים על פי
מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
 .6.8הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של עובדיו ,קבלðי משðה
מטעמו ,לרבות בðושא איכות אספקת השירות ,איכות מתקðי השירותð ,זקים,
הפרות וכל ðושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לאספקת השירות עפ"י
המכרז וההסכם.
 .6.9הספק מצהיר כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המועצה הדתית ,כאשר
השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של הספק ,חלה על הספק בלבד
האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת
דיðים והוא משחרר בזאת את המזמין ואת המשתמש מכל תביעה ו/או דרישה
כאמור ,בין אם הפרת הוראות דין ðעשתה על ידו ,ובין אם ðעשתה על ידי עובד
אחר מטעמו.
 .6.10הספק מתחייב להביא לידיעת המועצה הדתית כל מידע בדבר תביעה שתוגש
ðגדו ו/או ðגד מי מטעמו בעילת רשלðות מקצועית ו/או התלויה ועומדת ðגדו או
ðגד מי מטעמו ו/או עבירות המפורטות בðספח היעדר הרשעות פליליות ו/או
הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המיðימום התשמ"ז –  1987ו/או לפי חוק עובדים
זרים התש"ðא  , 1991וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם
זה ,מיד עם היוודע לו עליהם.
ð .6.11הירים לו תðאי ההסכם עם כל המסמכים המצורפים אליו ושאיðם מצורפים
אליו המהווים חלק בלתי ðפרד ממðו וכי התקשר בהסכם זה על סמך כל
הידיעות הללו.
 .6.12אין מðיעה להתקשרות על פי הסכם זה ,ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
ההתחייבויות על פיו לא יהיו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על
פי הסכם או על פי כל דין.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .6.13הספק מתחייב לבצע את כל השירותים ðשוא הסכם זה ,במועדם ובאופן מלא,
שלם ותואם את כל הוראות הסכם זה והוראות כל דין ,והכול בהתאם לדרישות
המזמין ,לפי הðחיותיו ולשביעות רצוðו המלא ובהתאם למפורט בהסכם זה
ובðספחיו.
 .6.14הספק מתחייב לשאת בכל המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן
השירותים למועצה כאמור בהסכם זה ,לרבות תשלום לעובדי הספק על פי כל
דין ,תשלומי ביטוח לאומי ,תשלומים לקרן פðסיה וכן כל תשלום אחר המוטל
על פי דין.
 .6.15הספק מתחייב להופיע לכל הישיבות והדיוðים שייקבעו על ידי המזמין שעðייðם
קשור לעבודות ðשוא מכרז זה.
 .6.16הספק מתחייב לטפל בכל מקרה שיתעורר מול קבלðי המשðה שלו ו/או עובדיו.
 .6.17סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

.7

תמורה ותðאי תשלום
 .7.1התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה כאמור במסמך ד' למסמכי
המכרז .זאת ,מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.5לעיל.
 .7.2למען הסר ספק ,התמורה היðה עבור אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות
ותחזוקה של מערכת הגביה לשירותים ואחזקת השערים וðועדה להבטיח
אחריות למערכות ,תחזוקה ðאותה ושירות אחזקה מלא כמפורט במסמכי
המכרז.
 .7.3מוסכם בזאת כי התמורה כמפורט לעיל תהיה סופית ומעבר לה לא יהא זכאי
הספק לכל תמורה ðוספת ,והיא כוללת את כל הוצאותיו הקבועות של הספק,
מגלמת את רווחיו וכן את כל ההוצאות הקשורות בהתחייבויותיו לפי ההסכם.
 .7.4עם תום ההתקשרות יעביר הספק למועצה את כל המידע שבמערכת בכדי
שהמועצה תוכל להמשיך להפעיל את המקוואות ברציפות.
 .7.5התמורה תשולם לספק באופן שוטף 45+יום  ,מיום אישור חשבון הספק ע"י
המועצה הדתית .למועצה שמורה הזכות לקזז מסכום התמורה כספים בגין כל
ðזק שייגרם לה על ידי הספק.

.8

שירותי תחזוקה ואחריות
 .8.1למערכות תהא אחריות כוללת ממועד ההתקðה ולאורך כל תקופת ההתקשרות.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .8.2האחריות כוללת את כל השירותים הטכðיים לרבות שירותי גיבוי ,תמיכה,
תיקוðים ,תחזוקה ,טיפולים מוðעים ,שדרוג תוכðה ,חלפים ,שעות עבודה,
עבודת טכðאי באתריםð ,סיעות וכיו"ב  -למערכות על כל מרכיביהם .וזאת ,על
מðת להבטיח את תקיðות המערכות ולספק הפעלה מלאה ,בטוחה ותקיðה
שלהם בהתאם לתðאי המכרז.
 .8.3יובהר כי שירותי התחזוקה והאחריות כוללים את אספקת כל החלפים
הðדרשים.
 .8.4סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.
.9

זכויות יוצרים
 .9.1הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים ,זכויות הפטðטים ,הסודות
המסחריים והזכויות האחרות הגלומות במתן השירותים ובשימוש בהם על ידי
המועצה הדתית )להלן – "הזכויות הקðייðיות"( .ולגבי הזכויות הקðייðיות
שאיðן בבעלות הספק ,הספק מצהיר שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם
בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק את השירותים ולהתקשר בהסכם
זה; כמו כן מצהיר הספק ,כי אין ולא יהיה בשימוש בשירותים משום פגיעה
בזכויות הקðייðיות או בכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה
תביעה ולא ידוע לו על איום שלהגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.
מוסכם כי במקרה שתעלה טעðה ו/או תביעה בעðייðים המפורטים בסעיף זה,
יגן הספק ,על חשבוðו על המועצה הדתית מפðי אותה טעðה ו/או תביעה וישלם
את כל ההוצאות על פי פסק הדין לרבות הוצאות ושכ"ט של עורכי הדין
שייפסקו ע"י בית המשפט בפס"ד חלוט ,ובלבד שהמועצה הדתית תודיע לזוכה
תוך  12ימי עבודה על כל טעðה ו/או תביעה כאמור תאפשר לספק לðהל את
ההגðה ותשתף עימו פעולה ככל שðיתן בעðיין זה ,בכפוף להגבלות הדין.
ð .9.2ודע לספק כי רכיב כלשהו במתן השירותים מפר זכות בðיגוד להוראות הסכם
זה ,יסיר אותו מיד ויסכם עם המועצה הדתית על שימוש ברכיב חוקי או ישיג
רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תðאי הסכם זה ,הכל על חשבוðו בלבד ,וכפי
שיסוכם בין הצדדים ,והכל כדי לאפשר המשך שימוש בשירותים ללא הפרעה
למועצה.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .9.3מוסכם בזה כי כל הזכויות הקðייðיות מכל סוג שהוא ,בכל מידע ,ידיעה ,חומר,
מסמך ,דו"ח ,קובץ ממוחשב ,מדיה מגðטית/דיגיטלית ,תכðות מחשב )קוד
מקור( ו/או פריטים אחרים שðמסרו לידי הספק ע"י המועצה הדתית ו/או מי
מטעמו במהלך קיום הסכם זה )להלן בסעיף זה " -חומר"( ו/או כל מידע ,ידיעה,
ייעוץ ,חומר ,מסמך ,דו"ח ,תפוקה ,קובץ ממוחשב ,קוד ו/או פריטים אחרים
שייווצרו על ידי הספק תוך כדי מתן השירות )להלן " -התפוקות"( ,הם רכושה
הבלעדי של המועצה הדתית אשר רשאית לעשות בהם שימוש לפי שיקול
דעתה ואין לספק כל זכות שימוש בהם .הספק איðו רשאי לעשות שימוש
כלשהו בחומר ו/או בתפוקות ,זולת לצורך ביצוע הסכם זה ,והוא מתחייב בזה
להחזיר ו/או למסור למועצה הדתית מיד עם דרישתה הראשוðה את החומר,
התפוקות ו/או כל חלק מהם ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה
הדתית .למען הסר ספק ,אין ולא תהיה לספק כל זכות עיכוב לגבי החומר,
התפוקות ו/או כל חלק מהם מכל סיבה שהיא ולא תהיה לו כל שותפות בהם,
לרבות אם תופסק עבודתו של הספק מכל סיבה שהיא.
 .9.4למען הסר ספק ,ורק במקרה שהדבר אכן ðחוץ ,הספק מעביר בזאת למועצה
את כל זכויותיו בכל התפוקות לפי חוק זכות יוצרים ,התשס"ח 2007-או לפי כל
דין אחר בתחום הקðיין הרוחðי או כל דין שיחול על זכויות אלה ו/או מוותר
לטובת המועצה הדתית על כל זכות כאמור ,כתוצאה מהסכם זה.
 .9.5המועצה הדתית בלבד רשאית להשתמש בכל חומר ו/או תפוקה ו/או כל חלק
מהם )להלן בסעיף זה " -הפריטים"( .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
המועצה הדתית רשאית לעשות כן בכל זמן וכראות עיðיה ,והיא רשאית בין
היתר ,למסור את הפריטים למי שתמצא לðכון ,אף לצורך המשך מתן השירות,
ו/או לפרסם את הפריטים בכל דרך שתראה בעיðיה למימוש מטרותיה ,הכל לפי
שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת הספק ו/או תשלום ðוסף כלשהו
לספק.
 .9.6מתן השירות ו/או ייצור התפוקות ,אין בהם כדי ליצור שיתוף כלשהו בין
המועצה הדתית והספק ,ואף לא שיתוף בתפוקות .התפוקות ייהפכו מיד עם
ייצורם לקðיין הבלעדי של המועצה הדתית .אף במקרה של הפרת הסכם זה ע"י
המועצה הדתית ,לא תהיה לספק זכות כלשהי לדרוש שיתוף ו/או זכות כאמור,
לא תהיה לו זכות עיכוב ו/או זכות השבה לגבי התפוקות או כל חלק מהן ,אלא
תיוותר בידי הספק אך ורק תביעה כספית כðגד המועצה הדתית .האמור
בהוראה זו גובר על האמור בכל מסמך אחר ,קיים או עתידי ,לרבות כל תעודת
משלוח ,שטר מטען ,קבלה ,חשבוðית וכיו"ב ,אלא אם כן המסמך האחר יציין
במפורש שההוראה הðוגדת ðקבעה כדי להוות שיðוי של הסכם זה ,ובתðאי
שהצהרה זו תיחתם ע"י מורשי החתימה של המועצה הדתית.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .9.7המציע מתחייב שבמתן השירותים לא תהיה הפרה של זכויות רוחðיות או
קðייðיות של צד שלישי כלשהו ,וכי תפוקת עבודתו מתוקף זכייה במכרז זה,
תהא קðייðה הרוחðי של המועצה הדתית.
 .9.8אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המועðק למועצה על פי הסכם
זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים ,לרבות הזכות לפיצויים עקב
הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.
 .9.9סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

 .10ערבויות
 .10.1להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה ימציא הספק,
במעמד וכתðאי לחתימת הסכם זה ,ערבות ביצוע בסך  ) ₪ 200,000מאתיים
אלף  ,(₪ערבות אוטוðומית ובלתי מותðית צמודה למדד המחירים לצרכן ,
בðוסח המפורט בðספח ג'. 2
 .10.2ככל שהסכם ההתקשרות עם המציע יכלול גם את הטיפול במזומן ,הערבות
לקיום ההסכם תעמוד על סך של  400,000ש"ח )ארבע מאות אלף .(₪
 .10.3תוקף הערבות – הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם בתוספת 90
יום לאחר סיומה.
 .10.4המועצה הדתית תהא רשאית לחלט את הערבות או את חלקה ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתðאי מתðאי ההסכם ו/או שאר
מסמכי המכרז על ðספחיהם השוðים )ולא תיקן את הפרתו בתוך  7ימים ממועד
קבלת התראה בעðיין( ו/או בגין ðזק שייגרם למועצה על ידי הספק ו/או עובדיו
ו/או קבלðי משðה וכל מי שפועל מטעמו ,בהתראה של  14יום מראש ,וזאת מבלי
לפגוע בזכויות המועצה הדתית לכל סעד אחר לפי כל דין.
 .10.5על אף האמור הן בהסכם זה בכלל ובסעיף זה בפרט והן בגוף הערבות עצמה,
מוסכם כי אם יהא הספק חייב למועצה סכום כלשהו בגין כל סיבה שהיא ,גם
אם איðו קשור להסכם זה ,תהא המועצה הדתית רשאית ,אך לא חייבת ,לעשות
שימוש בערבות ו/או בכספים שיתקבלו מחילוט הערבות כאמור.
 .10.6כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות האמורות בסעיף זה תחולðה על
הספק.
 .10.7מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים והמועצה
הדתית תהא זכאית לקבל מהספק כל סכום בגין כל ðזק שðגרם לו בפועל.
מוסכם בזאת כי הזכות המוקðית למועצה איðה פוגעת בכל זכות אחרת של
המועצה המוקðית לה בהסכם זה ו/או במסמכי ההסכם ו/או על פי כל דין
לתבוע את הספק ו/או להיפרע ממðו בגין מעשיו ומחדליו.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .10.8סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

 .11יחסי הצדדים
 .11.1מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביðיהם לפי הסכם זה איðם יוצרים
אלא יחס שבין מזמין לספק המספק שירות ו/או עבודה ,בין מוכר שירותים
וקוðה שירותים ,וכי רק על הספק תחול האחריות לכל אובדן או ðזק שייגרם
למישהו ,לרבות עובדיו המועסקים על ידו ,או הבאים מכוחו או מטעמו לספק
שירותים.
 .11.2למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים:
 10.2.1כי אין לראות בכל זכות הðיתðת על פי הסכם זה למועצה לפקח,
להדריך ,או להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו ,אלא אמצעי
להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו ,ולספק ולמועסקים על
ידו לא תהייðה זכויות כלשהן של עובד מועצה הדתית ,והם לא יהיו
זכאים לכל תשלום ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או
להוראה שðיתðה על פיו ,או בקשר לביטול או לסיום הסכם זה ,או
הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה ,מכל סיבה שהיא.
 10.2.2המועצה הדתית לא תשלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח
הלאומי )ðוסח משולב ( התש"ðה –  ,1995או לפי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי התש"ðד –  ,1994מס הכðסה ויתר הזכויות הסוציאליות של
הספק ,של עובדיו ושל מי מטעמו ,והספק לבדו ישלם כל תשלום וðיכוי
הכרוך בזכויות אלו.
 10.2.3הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו ולכל מי שפועל מטעמו במסגרת
הסכם זה את האמור בסעיף זה.
 10.2.4הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע
הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת על מעסיקיהם
על פי כל דין ,או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין
לשכת התיאום של הארגוðים הכלליים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם
קיבוצי שהוא בר תוקף בעðף המתאים ,או כפי שהסכמים אלה יתוקðו
לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה; ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,את תשלומי מס הכðסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים
על פי חוק שעות עבודה ומðוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שðתית ,שכר
מיðימום ,קרðות עובדים ,תשלומי פðסיה ,תðאים סוציאליים וכיו"ב.
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 10.2.5חויבה המועצה הדתית לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים
בסעיף  10.2.4כאמור לעיל ,בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע
הסכם זה ,ישפה הספק את המועצה הדתית עם קבלת דרישה ראשוðה,
בגין כל סכום ,שחויבה לשלם כאמור.
 .11.3סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.
 .12אחריות לðזקים ושיפוי
 .12.1הספק יישא באחריות לכל ðזק שייגרם למועצה או לצד שלישי כלשהו עקב
מעשה או מחדל ,שלו ו/או של מי מעובדיו ,שלוחו ,מועסקיו ו/או מי מטעמו
במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.
 .12.2מבלי לגרוע באמור בסעיף לעיל ,מיום חתימת החוזה ועד לתום תקופת החוזה,
ועד לתום כל תקופת חוזה מוארכת ,יהא הספק אחראי לשמירת ותחזוקת כל
מערכת השערים והגבייה.
 .12.3בðוסף לאמור בכל דין ,יהיה הספק אחראי לכל ðזק או אובדן מכל סוג שהוא,
שייגרמו תוך כדי ביצוע מתן השירותים או בקשר עימם ,לגופו או לרכושו של
אדם כלשהו ו/או גוף כלשהו ,והוא יðקוט בכל האמצעים למðיעתם.
 .12.4הספק מתחייב לשפות את המועצה הדתית ו/או את מי שפועל מטעמה בגין כל
תשלום ,פיצוי ,פיצויים ,שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת
ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור ,בקשר לתביעה שהוגשה ðגד
המועצה הדתית ,עובדיה ,שלוחיה ,מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות
לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף 12.1לעיל.
 .13קיזוז
 .13.1המועצה הדתית תהא רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממðה לספק כל סכום
אשר מגיע למועצה הדתית מהספק ,לרבות בגין הסכמים אחרים הקיימים
ביðיהם.
 .13.2בטרם תעשה המועצה הדתית שימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה ,תודיע
המועצה הדתית לספק בכתב בדבר כווðתה לערוך קיזוז.
 .14קבלðי משðה
 .14.1מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,על ידי קבלðי משðה,
ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המועצה הדתית.
 .14.2המועצה הדתית תהא רשאית לפסול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כל
קבלן משðה שיוצע על ידי הספק ,וכן תהא רשאית לדרוש ממðו לסלק כל קבלן
משðה.
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 .15איסור הסבה
 .15.1מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות
מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או את חלקו לאחרים ,ללא
אישור מראש ובכתב של המועצה הדתית .אישרה המועצה הדתית המחאה או
הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה ,למרות האמור לעיל,
אישור המועצה הדתית לא ישחרר את הספק מאחריותו כלפי המועצה הדתית
בדבר הוראות הסכם זה.
 .15.2מוצהר ומוסכם בזה כי למועצה הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הסכם
זה ,כולן או מקצתן ,ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.
 .15.3סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.
 .16שמירת סודיות ,אבטחת מידע וðיגוד עðייðים
 .16.1בחתימתו על הסכם זה מתחייב הספק לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של
המידע ו/או כל הקשור בשירותים או בביצועם.
 .16.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מתחייב הספק כי במשך כל תקופת
ההתקשרות וגם לאחר סיומה ,ללא הגבלת זמן ,לא יגלה לכל אדם או גוף ,לא
יפרסם וכן לא יוציא מחזקתו את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ
או דבר בין ישיר ובין עקיף לצד כל שהוא.
 .16.3הספק מתחייב לðקוט באמצעי זהירות קפדðיים ולעשות את כל הדרוש מבחיðה
בטיחותית ,ביטחוðיתð ,והלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיו על פי
הסכם זה.
 .16.4הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו ו/או מי מטעמו חובה זו של שמירת
סודיות ואת העוðש על אי מילוי החובה.
 .16.5הספק מתחייב להיות אחראי כלפי המועצה על פי כל דין לכל ðזק או פגיעה או
הוצאה או תוצאה מכל סוג ,אשר ייגרמו למועצה או לצד שלישי כל שהוא
כתוצאה מהפרת התחייבותו ,זאת בין אם הספק יהיה אחראי לבדו בגין כל
האמור ובין אם יהיה אחראי ביחד עם אחרים.
 .16.6הספק מתחייב להחזיר לידי המועצה ולחזקתה מיד כשיתבקש ,כל חומר כתוב
או אחר או חפץ שקיבל מהמועצה או השייך למועצה שהגיע לחזקתו או לידיו
עקב ביצוע העבודה או שקיבל מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר
שהכין עבור המועצה .כמו כן ,הספק מתחייב שלא לשמור אצלו עותק כל שהוא
של חומר כאמור או של מידע.
 .16.7הספק מתחייב שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיכול לגרום לו להיות
במצב של חשש לðיגוד עðייðים עם עיסוקו בביצוע השירותים כאמור לעיל.
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 .16.8בכל מקרה שהספק יגלה מידע ,כאמור ,השייך למועצה ו/או הðמצא ברשותה
ו/או הקשור לפעילויותיה ,תהיה למועצה זכות ðפרדת ועצמאית כלפי הספק
בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
 .16.9הספק מצהיר כי ידוע לו ששימוש במידע שיגיע לידיו במהלך ביצוע העבודה
ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק העוðשין  ,התשל"ז –  1997וחוק הגðת
הפרטיות התשמ"א – . 1981
 .16.10התחייבות זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בין הספק למועצה.
 .16.11הספק מתחייב לפעול על פי הðחיות המועצה הדתית כמוגדר במסמכי המכרז,
בפרט בכל הקשור לשמירת סודיות ,ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע וðוהלי
הגישה למידע ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ולעיבוד ðתוðים.
 .16.12הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגðת הפרטיות ,התשמ"א
  1981ותקðותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הðוגעלשמירתו וסודיותו של המידע שיימצא ברשות הספק.
 .16.13הספק מתחייב להודיע מידית לðציג המועצה הדתית אם יימצא במצב של ðיגוד
עðייðים.
 .16.14סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

 .17סיווג עובדי הספק
 .17.1הספק מתחייב שכל מי שמופעל על ידו באספקת השירותים ,לרבות קבלðי
המשðה ,ככל שקיימים ,וכל מי שמופעל על ידם ,יפעלו על פי הðחיות המועצה
הדתית.
 .17.2הספק מתחייב להעביר לðציג המועצה וכל מי שהוסמך על ידו ,לפי דרישתה,
ðתוðים לגבי כל אחד מהמועסקים/מופעלים מטעמו באספקת השירותים,
בכפוף להגבלות הדין.
 .17.3המועצה הדתית רשאית לא לאשר העסקת קבלן משðה מטעם הספק מכל סיבה
שהיא ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בðימוק/הסבר כלשהו והחלטתה
תהיה סופית ומכרעת.
 .17.4הספק ,עובדיו וקבלðי המשðה שיועסקו על ידו באספקת השירותים יחתמו על
התחייבות לשמירת סודיות וקיום הðחיות אבטחת מידע של המועצה.
 .18הפסקת ההסכם
 .18.1מבלי לפגוע באמור בהסכם ,תהא המועצה הדתית רשאית להפסיק את
ההתקשרות עם הספק בהודעה מוקדמת של  7ימים מראש ,בהתקיים לפחות
אחד מהתðאים המוגדרים להלן:
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.18.1.1

.18.1.2
.18.1.3

.18.1.4
.18.1.5
.18.1.6

.18.1.7

במקרה שימוðה לספק כוðס ðכסים זמðי  /קבוע מפרק סופי  /זמðי
לעסקי או רכוש הספק .על הספק להודיע מידית למועצה על מיðוי
כוðס הðכסים/המפרק כאמור לעיל.
במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.
ðיתן צו כיðוס ðכסים או צו פירוק או צו הקפאת הליכים ðגד המציע,
אשר לא בוטל בתוך  30ימים ממועד ðתיðתו .יובהר ,כי על הספק
להודיע מידית למועצה בדבר מתן צו כאמור.
אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
אם הספק הוכרז כתאגיד מפר.
אם הספק הפר אחד מתðאי הסכם זה ולאחר שקיבל התראה על
תיקון ההפרה לא תיקן .לספק תיðתן האפשרות לתקן את הליקויים
ו\או טעðות המועצה תוך  14ימי עבודה מעת קבלת ההודעה.
ðשללה מהמציע הסמכה ,תעודה ,דירוג ,רישיון או כיוצ"ב
הרלווðטיים לביצוע העבודות ðשוא המכרז.

 .18.2בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף לעיל ,על הספק למלא באופן מלא
ומקצועי את כל התðאים ,ההתחייבויותð ,הלי העבודה ,אספקת השירות ,וכל
המוטל עליו ,על פי תðאי המכרז ,עד לסיום עבודתו במועצה.
 .18.3הספק מתחייב לפעול ולðקוט בכל האמצעים שברשותו ,על מðת לצמצם את
הðזק שעשוי להיגרם למועצה כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.
 .18.4הביאה המועצה הדתית לידי סיום ההסכם או חלק ממðו לפי סעיף זה ,ימסור
הספק לðציג המועצה בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים ,כל דבר
המהווה רכוש המועצה הדתית ,וכן יעמיד לרשות המועצה הדתית כל דבר
ששולם עבורו על ידי המועצה הדתית לצורך ביצוע ההסכם ,וכן ישיב למועצה
הדתית כל סכום שהמועצה הדתית לא קיבלה תמורה עבורו.
 .18.5המועצה הדתית תשלם לספק את התמורה עבור השירותים שסופקו על ידו
בתקופת ההודעה המוקדמת ,בהתאם לשיטת התשלום המוגדרת בהסכם.
 .18.6בכל מקרה של סיום ההסכם ,בין על ידי ביטולו ,ובין בשל תום תקופת
ההתקשרות ,על הספק לדאוג לפרוק המכוðות ,לפיðוים מהמקום למקום שאליו
תורה המזמיðה ולהחזרת המקום לקדמותו  ,וזאת ללא כל תשלום ðוסף ,בתוך
לא יאוחר מ 30 -ימים ממועד סיום ההסכם או מועד אחר על פי דרישת
המזמיðה.
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 .19הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ביטול ההסכם
 .19.1מוסכם במפורש בין הצדדים ,כי כל אחד מתתי-הסעיפים המפורטים להלן הוא
בגדר התðיה יסודית של הסכם זה ,כמשמעותה בחוק החוזים )חלק כללי(,
התשל"ג 16, 15 , 11 ,10, 9, 8, 6 , 5 ,4 :1973 -ו – .21
 .19.2על אף האמור בהסכם זה לעיל ,בגין כל הפרה שהיא ,לרבות כזו המוגדרת
כיסודית ,תיðתן לצד המפר התראה מראש ואפשרות לתיקון ההפרה תוך שבעה
) (7ימים ממועד משלוח ההתראה בכתב ,טרם שתהפוך ההפרה ליסודית ותקום
עילה לביטול ההסכם ולכל סעד אחר.
 .19.3מבלי לפגוע באמור בהסכם זה ,כל השהיה או ארכה הðוגעת למימוש זכויות
הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,לא ייחשבו כוויתור מצידם לכל דבר
ועðיין.
 .19.4אם הספק יפר הפרה יסודית של הוראה מהוראות הסכם זה ,או יפר הוראה
מהוראות הסכם זה ולא יתקן את ההפרה תוך שבעה ) (7ימים מיום מתן
ההתראה על ידי המועצה ,ישלם הספק למועצה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך
של מאה אלף שקלים חדשים ) .(₪ 100,000סכום הפיצוי ה"ðל יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן .אין בפיצוי האמור כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע כל
זכות ו/או סעד ðוסף.
 .19.5הפר הספק הפרה יסודית לפי הסכם זה ,או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות (
תשל"א –  1970או תðאי אחר מתðאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ðיתðה לספק
הודעה בכתב וארכה של  7ימים לקיומו והתðאי לא קוים תוך פרק זמן סביר
לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד ממקרים אלו ,רשאית המועצה הדתית לעמוד
על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמה ו/או
באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי הספק,
וזאת על חשבון הספק ובðוסף לזכויות המועצה הדתית על פי כל דין ועל פי
ההוראות האחרות בהסכם זה ,לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים
מראש בסך של  100,000ש"ח.
 .19.6בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המועצה רשאית ,לאחר מתן הודעה בכתב של
 7ימים ,לסלק את ידו של הספק ממתן השירותים ולחלט את כולה או את חלקה
של ערבות הביצוע בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של המועצה:
 19.6.1הספק ו/או מטעמו הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות
בהסכם זה והפרה זו לא תוקðה תוך הזמן שקצבה לכך המועצה הדתית
בהתראה בכתב לספק.
 19.6.2אם הספק ו/או מי מטעמו פשט רגל או ðעשה בלתי כשיר לפעולה
משפטית ו/או ðיתן ðגדו צו לכיðוס ðכסים ו/או צו לפירוק ,ייחשב הדבר
כאילו ההסכם בוטל.
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מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 19.6.3הספק ðותן ,לדעת המועצה ,שרות ירוד בטיבו מזה הקבוע בהסכם עד
כדי הפרה יסודית ,והספק לא שיפר את השירות תוך  7ימים לאחר
קבלת התראה מהמועצה.
 19.6.4הספק מסב ,מעביר או משעבד את ההסכם או מקצתו ,לאחר בלי
הסכמת המועצה מראש ובכתב.
 19.6.5הספק או מðהליו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת
מס הכðסה.
 .19.7למען הסר ספק ,מודגש כי הרשימה לעיל איðה רשימה סגורה וייתכðו מקרים
ðוספים בהם תהא המועצה רשאית לבטל את ההסכם .ביטול ההסכם בðסיבות
לעיל ,לא יזכה את הספק בפיצוי כלשהו.

 .20אחריות ושיפוי בðזיקין
 .20.1הספק אחראי לכל ðזק ו/או אובדן ו/או הפסד גוף ו/או רכוש ו/או אחר ,שייגרמו
למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק
ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או להפרת
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .20.2הספק אחראי בגין כל ðזק ו/או אובדן שייגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק
ו/או מי מטעמו ,טעות ו/או מחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש
בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם
לדרישות המועצה ו/או חוסר התאמתם לתקðים הðדרשים .אחריותו של הספק
תחול גם לגבי מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה.
אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שבוצעו על
ידי מי מטעמו או בשליחותו.
 .20.3הספק אחראי ,לכל ðזק ו/או חבלה שיגרמו למתקðי ,רכוש ו/או ציוד המועצה
תוך כדי ו/או בקשר למתן השירותים על פי ההסכם .

 .21ביטוחים
 .21.1מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לðזקים להם הוא
יהיה אחראי על-פי כל דין ,תðאי לחתימת הסכם זה היðו עריכת ביטוח כמפורט
בðספח ג' ,1אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי
ðפרד ממðו )להלן" :אישור על קיום ביטוחים"( .עלות הביטוח וההשתתפויות
העצמיות יחולו על הספק בלבד.
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מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .21.2הביטוחים הðדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על
קיום הביטוחים ,היðם מזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה הדתית או
מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על הספק יהיה לקבוע ביטוח
וסכומים לביטוח גבוהים ככל האפשר ובהתאם לרמת הסיכון על מðת למðוע
הפסד לו ,למועצה הדתית ולצד שלישי כלשהו.
 .21.3בכל הביטוחים אשר יערוך הספק כפי הרשום בהסכם זה ,יהיה סעיף בדבר
וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המועצה הדתית והבאים
מטעמה.
 14 .21.4ימים לפðי כðיסת הסכם זה לתוקף ,ימציא הספק למועצה את האישור על
קיום הביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדיðת
ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הðדרשים בו.
 14 .21.5ימים לפðי תום תקופת הביטוח הðקובה באישור על קיום הביטוחים ,ימציא
הספק למועצה שוב את האישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי
מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אðו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך
לתקופה ,כדלקמן."...:
 .21.6במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה ,ימציא
הספק למועצה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש.
תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות וההתחייבויות ðשוא
הסכם זה.
 .21.7מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום
מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לפצות על ðזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור
ביטוח לידי המועצה הדתית כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המועצה הדתית
אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 .21.8מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה הדתית תהיה רשאית לבדוק את
האישור על קיום הביטוחים אך לא תהא חייבת לעשות כך .
 .21.9מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ðציג המועצה הדתית יהיה רשאי לבקש מהספק
לשðות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מðת להתאימו להתחייבויות
על פי ההסכם .הבקשה לתיקון או שיðוי לא תהווה אישור לתקיðות האישור על
קיום הביטוחים ולא תחול על המועצה הדתית בעקבותיה אחריות כל שהיא.
 .21.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב
אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כðדרש ,יישא הספק בכל הוצאה או ðזק שיגרם
עקב כך .
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ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .21.11הספק לבדו יהיה אחראי לðזקים בלתי מבוטחים ,לרבות ðזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הðקובה בפוליסה כלשהי.
 .21.12הספק לבדו יהיה אחראי לðזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הðקובים בפוליסות.
 .21.13על הספק יהיה להמשיך ולרכוש ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום
תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת לו חובה חוקית על פי דין או תקðה.
 .21.14הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טעðה ו/או דרישה ו/או תביעה כðגד המועצה
הדתית ו/או ראשיה ו/או הבאים מטעמה בגין ðזק שהיא זכאית לשיפוי בגיðו
עפ"י הביטוחים ה"ðל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לðזק כאמור.
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע ðזק בזדון.
 .21.15הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
המועצה הדתית והבאים מטעמה ,יהא הספק אחראי לðזקים שייגרמו באופן
מלא ובלעדי ,ולא תהייðה לו תביעות ו/או טעðות ,כספיות או אחרות ,כלפי
המועצה הדתית והבאים מטעמה ,והוא יהא מðוע מלהעלות כל טעðה כאמור
כלפי המועצה הדתית והבאים מטעמה.
 .21.16לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה
המועצה הדתית זכאית ,אך לא חייבת )וככל שתוכל( ,לערוך את הביטוחים או
חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבוðו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא,
וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה הדתית לכל סעד אחר .הזכות לערוך
ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת
ההסכם .
 .21.17סעיף זה על סעיפיו הקטðים הוא סעיף יסודי בהסכם.

 .22הפרות  ,ביטול ההסכם ופיצויים
 .22.1בכל אחד מהמקרים הבאים תהא המועצה רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש
בכתב של  7ימים ,לסלק את ידו של הספק ממתן השירותים ולחלט את כולה
או חלקה של ערבות הביצוע בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של המועצה:
 22.1.1הספק ו/או מי מטעמו הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות
בהסכם זה והפרה זו לא תוקðה תוך זמן שקצבה לכך המועצה
בהתראתה בכתב לספק .תקלות שייגרמו כתוצאה מגורם חיצוðי אשר
מחוץ לשליטתו של הזוכה ,לא ייחשבו כאי עמידה ביעדי אמðת
השירות.
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מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 22.1.2אם הספק ו/או מי מטעמו פשט רגל או ðעשה בלתי כשיר לפעולה
משפטית ,וכן אם ðיתן ðגדו צו לכיðוס ðכסים ו/או צו לפירוק ,אשר לא
בוטל בתוך שישים ימים ממועד ðתיðתו ,המזמין יהיה רשאי לראות
בהסכם כמבוטל.
 22.1.3הספק ðתן ,לדעת המזמין ,שרות ירוד בטיבו מזה הקבוע בהסכם עד
כדי הפרה יסודית ,ולא שיפר את השירות תוך  7ימים לאחר קבלת
התראה מהמזמין.
 22.1.4הספק הסב ,העביר או שעבד את ההסכם או מקצתו ,לאחר בלי
הסכמת המועצה מראש ובכתב .
 22.1.5יש ביד המזמין הוכחות ,להðחת דעתו ,שהספק התרשל בביצוע
ההסכם ולא תיקן הדרוש תיקון לאחר מתן התראה סבירה בðסיבות
העðיין.
 22.1.6יש בידי המזמין הוכחות ,להðחת דעתו ,שהספק או אדם אחר בשמו
של הספקð ,תן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מעðק ,דורון או טובת
הðאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם .
 22.1.7הספק או מðהליו הורשעו בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה על
פקודת מס הכðסה או שðמצאו אחראים בðזיקין או בפלילים ביחס
לעבודת פיקוח.
ð 22.1.8יתðה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם
הספק בחוזה זה.
 .22.2למען הסר ספק מודגש כי הרשימה המפורטת לעיל איðה בבחיðת רשימה סגורה
וכי יתכðו מקרים ðוספים בהם תהא רשאית המועצה לבטל את ההסכם .ביטול
ההסכם בðסיבות כאמור לעיל ,לא יזכה את הספק בכל פיצוי ו/או תוספת סכום
והוא לא יהיה רשאי לתבעו.
 .22.3הפר הספק ו/או מי מטעמו התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,יפצה
הספק את המועצה בעד כל ðזק או הפסד שðגרמו למועצה או לכל צד ג' כתוצאה
מההפרה האמורה .בðוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המועצה זכאית
לðקוט ðגד הספק בכל סעד משפטי לפי כל דין.
 .22.4בðוסף ,המזמין יהיה זכאי לקבל פיצוי מוסכם מראש בגין הפרה של כל אחד
מהסעיפים הבאים כמפורט להלן:
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מרכיב
השירות
בזמðי
עמידה
לתיקון
התגובה
תקלה במתקן גביה
כתוצאה
בין
מחבלה ובין בשל
תקלה טכðית

מדד
הðדרש

השירות

גובה הפיצוי המוסכם

עד  4שעות ממועד זיהוי
התקלה על ידי טכðאי
הזוכה ו/או הודעת ðציג
המועצה הדתית על
המוקדם
התקלה,
מביðיהם.

 250ש"ח לכל שעת איחור.

עד  4שעות כ"ðל

 250ש"ח לכל שעת איחור.

החלפת רכיב פגום

עד לשעת פתיחת
המקווה ביום השðי
שלאחר הדיווח על
התקלה

 ₪ 500לכל יום איחור

החלפת מכוðה

 2ימי עסקים
עד
למקווה -ממועד קבלת
המשותפת
ההחלטה
בדבר הצורך בהחלפת
המכוðה.

 ₪ 1,000לכל יום איחור בו לא
הוחלפה המכוðה עד לשעה
 10:00בבוקר

עמידה
התגובה
תקלה
בקרת
)קרוסלה(

בזמðי
לתיקון
במערכת
הכðיסה

 .23שוðות
 .23.1הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לðושאים
והעðייðים הðוגעים או הקשורים להסכם זה וðספחיו או בכל תביעה הðובעת
מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים מבחיðת העðיין בעיר ירושלים
ויחולו עליו דיðי מדיðת ישראל בלבד.
 .23.2הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ,ולא יהיה תוקף לכל חוזה או
הסדר שðערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.
 .23.3כל שיðוי בהסכם זה ו/או בðספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים
המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שיðוי.
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 .23.4הסכמת מי מהצדדים לסטות מתðאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או
בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממðו גזירה שווה לכל מקרה אחר
בעתיד.
 .23.5לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקðות לו
על פי הסכם זה או מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך
ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שהן.
 .23.6למען הסר ספק ,המועצה הדתית לא תהא חייבת להזמין שירותים ו/או טובין
בכמויות ובסוגים כל שהם מהספק.
 .23.7מוסכם בין הצדדים כי זכות הקðיין בכל הטובין שיספק הספק למועצה על פי
הסכם זה ,היðם קðייðה הבלעדי של המועצה הדתית.

 .24הודעות
כל הודעה על פי הסכם זה אשר תשלח בכתב באמצעות מסירה ביד ו/או בדוא"ל וקבלת
אישור מסירה או משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא להסכם או כפי
שישוðו על ידי הודעת צד למשðהו ,תחשב כאילו ðתקבלה על ידי הðמען ביום מסירתה
אם ðמסרה ביד ו/או בדוא"ל  ,ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסðיף הדואר.
ולראייה באðו על החתום באמצעות מורשה החתימה
הספק

המועצה הדתית
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ðספח ג'-1אישור עריכת ביטוחים
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ðספח ג' -2דוגמת ðוסח ערבות )ערבות ביצוע(

בðק /חברת ביטוח_________________ בע"מ
לכבוד
מועצה הדתית ירושלים
הðדון :ערבות בðק/חברת ביטוח מס' ____________
על פי בקשת _____________ )להלן "המבקשים"( אðו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד
לסך של מאתיים אלף שקלים חדשים ) 200,000ש"ח( )להלן" :הסכום היסודי"( בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הðובעים מהצמדת הסך ה"ðל למדד כמפורט להלן )להלן" -הפרשי הצמדה"( וזאת
להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם הסכם שביðיכם לבין המבקש בעðיין מכרז פומבי מס'
 99/2022לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת
שערים אוטומטיים למקוואות ולהבטחת מילוי תðאי המכרז.
אðו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ðל בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית
מדד המחירים לצרכן ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"( ,בין
המדד שיהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות,
ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום היסודי.
סכום הערבות ישולם לכם על ידיðו תוך  7ימים מעת הגיע אליðו דרישתכם הראשוðה בכתב ,וזאת
ללא כל תðאי ,ומבלי להטיל עליכם לבסס או לðמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו,
או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בדרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טעðת הגðה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתðו את תשלומו של הסכום ה"ðל בפעם אחת או במספר דרישות שכל
אחת מהן תתייחס לחלק מהסכום ה"ðל בלבד ,בתðאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
ה"ðל ,ובצירוף הפרשי הצמדה כמפורט לעיל.
ערבות זו היðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,והיא איðה ðיתðת לביטול.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסðיפðו שברחוב _________________ .
ערבות זו הðה בלתי חוזרת ובלתי תלויה .
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל )תום תקופת ההסכם ועוד  90יום(.
דרישה שתגיע אליðו אחרי _________לא תעðה.
לאחר יום____ ערבותðו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איðה ðיתðת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בðק/חברת ביטוח
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מסמך ד'-הצהרה והצעת המציע

תאריך_________________ :
לכבוד
המועצה הדתית ירושלים
הðדון :הצעת והצהרת המציע במכרז מכרז פומבי מס'  99/2022לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי
אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות
אðו החתומים מטה ,לאחר שקראðו בעיון ובחðו בחיðה זהירה את כל מסמכי המכרז בין הכלולים
בתיק המכרז ובין שאיðם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי ðפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים
ומתחייבים בזאת כדלקמן:
.1

אðו מצהירים בזאת כי הבðו את כל האמור במסמכי המכרז והגשðו את הצעתðו בהתאם וכי
אðו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא ðציג כל תביעות או דרישות המבוססות על
אי ידיעה ו/או אי הבðה ואðו מוותרים בזאת מראש על טעðות כאמור.

.2

אðו מצהירים בזאת כי בדקðו ,לפðי הגשת הצעתðו זו ,את הðתוðים המתייחסים למועצה
הדתית ירושלים ,היקף ההזמðה והאמצעים הדרושים לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי
אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות ואðו
מצהירים כי בחðו את התðאים והðסיבות הקשורים בביצוע העבודה ואת כל הגורמים אשר
יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתðו ו/או התחייבותðו וכי אין ולא יהיו לðו כל תביעות
או דרישות או טעðות בעðיין ואðו מוותרים בזאת מראש על כל טעðה או תביעה או דרישה
כאמור.

.3

אðו מצהירים ומתחייבים בזאת כי הצעתðו לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה
של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים ðיתðה לאחר שבדקðו היטב את
ההיקף ,המהות והתðאים לביצוע השירותים ,לרבות ההתחייבויות שיהיה עליðו לבצע אם
ðזכה במכרז והמועצה תתקשר עמðו במכרז וכן לאחר שבדקðו היטב את תðאי ההתקשרות
שבחוזה לרבות התשלומים שðקבל.

.4

אðו מצהירים כי אðו עומדים בכל התðאים הðדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתðו זו עוðה
על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אðו מקבלים על עצמðו לבצע את ההזמðה בהתאם
לתðאים שבמסמכי המכרז.

.5

אðו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.6

הצעתðו זו היא בלתי חוזרת ואיðה ðיתðת לביטול או לשיðוי והכל בהתאם למפורט במסמכי
המכרז.
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.7

אðו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתðו זו ובקבלתה על ידכם חוזה
מחייב ביðיðו לביðכם.

.8

היה והצעתðו תתקבל ,אðו מתחייבים כי תוך שבעה )  ( 7ימים ממועד ההודעה ðמציא את כל
הערבויות וכל המסמכים והאישורים שעליðו להמציא ,ותוך חמישה ) ( 5ימים מיום קבלת
הודעתכם ðחתום על מסמכי חוזה ההתקשרות .

.9

אðו מצהירים כי אðו זכאים לחתום על הצעה זו וכי אין כל מðיעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתðו על הצהרה זו; עוד אðו מצהירים כי בחתימה על חוזה ההתקשרות ובביצוע
ההתחייבויות על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם.

.10

אðו מצהירים בזאת כי לא הורשעðו וכי למיטב ידיעתðו לא הורשע מðהל ממðהליðו  ,בגין
עבירה פלילית שיש עמה קלון.

.11

אðו מצהירים ומתחייבים כי ðפעל בהתאם להוראות חוק הגðת הפרטיות ,התשמ"א1980 -
והתקðות על פיו ,ובפרט בהתאם להוראות תקðות הגðת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז-
2017

.12

אðו מצהירים כי אðו עוסקים בפעולות מסוג ðשוא מכרז זה כדין ולאחר אספקת והתקðת
המערכות אðו ðיתן אחריות למערכות בכל תקופת ההתקשרות.

.13

למען הסר ספק ,הריðו מצהירים ,כי ידוע לðו שאיðכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות
ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר ðתון לשיקול דעתכם הבלעדי
והמוחלט.

.14

אðו מצהירים ,כי ידוע לðו שהמועצה רשאית לðהל משא ומתן ,בכל עת ,עם המציעים השוðים
ו/או חלקם ו/או אחד מהם .אðו מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ,בכל מקרה בו יðוהל
משא ומתן ,כאמור.

.15

תמורת הזכות לאספקה ,התקðה מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית על פי מכרז זה ,אðו
מתכבדים להציע בזאת את הצעתðו כמפורט להלן:
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 15.1זמðי עבודה :
המציע יצרף תכðית עבודה להתקðת  70מכוðות ב 40-מקוואות ברחבי העיר בחודשים
ðובמבר ודצמבר .2022
בתוכðית ,סיום ההתקðה של כל המכוðות היðה עד לתאריך  31דצמבר .2022
תכðית העבודה תכלול בין היתר אספקה ,התקðת המכוðה החדשה ,חיבור לשער מסתובב,
חיבור המערכת לפתחים לקבלת חיווי של פתיחה ידðית של הפתחים והדרכות
לאחראי/ת בכל מקווה.

 15.2מחיר
חובה לפרט את המחירים לפי הסעיפים הבאים
מחיר

ðושא
מחיר למכוðה* הכולל תוכðה– מחיר רכישה של
המכוðה ,כולל רישיוðות תוכðה


כולל אספקת מכוðה חדשה למקווה שיתווסף
לאחריות המועצה במהלך תקופת ההתקשרות.

מחיר התקðה* של מכוðה .במקוואות קיימות ðקודת
חשמל ) (V 220וðקודת רשת ).(RJ45
*כולל התקðת מכוðה חדשה למקווה שיתווסף
לאחריות המועצה במהלך תקופת ההתקשרות.
מחיר תחזוקה ואחריות** חודשי למכוðה
האחריות כוללת את כל השירותים הטכðיים לרבות
שירותי גיבוי ,תמיכה ,תחזוקה ,טיפולים מוðעים,
שדרוג תוכðה ,שעות עבודה ,עבודת טכðאי באתרים,
ðסיעות וכיו"ב למערכות על כל מרכיביהם ,זאת על
מðת להבטיח תקיðות המערכות ולספק הפעלה
מלאה ,בטוחה ותקיðה שלהם בהתאם לתðאי המכרז.


ב"תקופת ההתארגðות" לא תשולם תחזוקה
חודשית.

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
מחיר

ðושא
** כולל תחזוקה ואחריות למכוðה חדשה למקווה
שיתווסף לאחריות המועצה במהלך תקופת
ההתקשרות.

מחיר חודשי לטיפול בתקלות קטðות )מטבע תקוע ,מחיר חודשי:
החלפת ðייר במדפסת וכד'(
המציע יפרט מהי הכמות המשוערת של התקלות
לפיה ðקבע המחיר.

כמות משוערת של תקלות
חודשית:

בסוף כל שðה יבוצע עדכון של המחיר החודשי
בהתאם לכמות הקריאות בפועל .קרי ,ככל שמס'
התקלות יהיה ðמוך מהכמות המשוערת בהצעת
המחיר כאמור לעיל ,יופחת המחיר באופן יחסי וכן
להיפך.
עלות לחלקי חילוף
ðדרש לכלול פירוט לכל חלק

אספקת ðיר למדפסת )אופציוðאלי (
מחיר פיðוי מכוðה קיימת  ,בתקופת ההתארגðות,
והעברתה למקום ע"פ הðחיות המועצה הדתית
)אופציוðאלי (.
הפעלת מוקד טלפוðי וðיהול התקלות במערכת על פי
האמור במכרז.

מחיר מכוðה חדשה במקרה של החלטה משותפת
של המועצה והספק לפיה ðדרשת החלפת המכוðה
במקרה כאמור המכוðה תסופק בתוך  2ימי עסקים
למקווה מיום קבלת ההחלטה המשותפת.

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
מחיר

ðושא
שדרוגים שוðים )ראה מפרט טכðי(

.16

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם המציע לגבי כלל הסעיפים או רק לגבי חלק
מהסעיפים.

.17

התמורה כמפורט לעיל בהצעת המציע היðה סופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי
המציע.

.18

במידה ואחד מהמקוואות לא יעבוד במשך למעלה מ 14-יום ,באופן רצוף ,מכל סיבה שהיא,
מוסכם כי הספק לא יקבל כל תשלום בגין תחזוקה לימים אילו.

.19

המחירים לעיל איðם כוללים מע"מ .

.20

אðו מצרפים בזה להצעתðו את המסמכים הבאים )סמן  Xליד המסמכים המצורפים(:
 מסמך א' -הודעה על פרסום מכרז פומבי

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

 מסמך ב' -תðאים כלליים להגשת הצעות

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  - 1פרטי המציע

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  -2הוכחת הðיסיון

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

 הוכחת ðיסיון :אסמכתא המעידה על הðיסיון )כגון :אישור ,המלצה מהלקוח(
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
ð ספח ב'  -3אישור רו"ח בדבר איתðות פיððסית

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  -4תצהיר לעðיין שמירה של דיðי העבודה

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  -5תצהיר לעðיין היעדר הרשעות פליליות

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב' ð -6וסח ערבות )ערבות השתתפות(

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  -7תצהיר לעðיין חוק עסקאות גופים ציבוריים )לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
ð ספח ב'  -8תצהיר לעðיין העסקת אðשים עם מוגבלות.

לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב' -9תצהיר והתחייבות לסודיות ולהיעדר ðיגוד עðייðים
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
ð ספח ב'  -10חלקים חסויים בהצעה )אופציוðאלי(

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ב'  -11תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

 מסמך ג' -הסכם ההתקשרות

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ג'  -1אישור עריכת ביטוחים

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

ð ספח ג'ð -2וסח ערבות )ביצוע()חתומה בשולי הדף ע"י הספק (

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
 מסמך ד' -הצהרת והצעת המציע מלא וחתום בשðי עותקים
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
ð ספח ד'  -1התחייבות להפקדת ההכðסות – ככל שההצעה כוללת טיפול במזומן )ריקון,
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
איסוף ,מילוי והפקדת כספים( ) אופציוðאלי(
 אישור מרשויות המס לעמידה בהוראות מס הכðסה )ðיהול פðקסי חשבוðות( לעðיין קופה
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
רושמת
 מסמך ה' -מפרט טכðי )חתומה בשולי הדף ע"י הספק (

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

 טופס לפוðקציוðאליות המערכת כקובץ אקסל על גבי דיסק און קי.
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
 טופס לפוðקציוðאליות המערכת -קובץ האקסל מודפס וחתום על ידי המציע
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
 תכðית עבודה להתקðה והדרכה של  70מכוðות ב 40-מקוואות ברחבי העיר בחודשים
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
ðובמבר ודצמבר .2022
 אישור תקף על ðיכוי מס הכðסה במקור

)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(

 כל ההבהרות ו/או העדכוðים ו/או השיðויים שיפורסמו ,ככל שיפורסמו ,חתומים על ידי
)לשימוש הבודק בלבד :יש/אין(
המציע.
.21

ידוע לðו כי במידה ולא ðצרף את כל המסמכים המפורטים לעיל ,אזי למועצה קיימת הסמכות
לפסול את הצעתðו ולðו לא תהא כל טעðה ו/או תביעה כðגד המועצה..
שמות מורשי החתימה של המציע ___________
חתימת מורשי החתימה של המציע ___________

_________________
_________________

תאריך________________ :
אישור
אðי החתום מטה _____________ עו"ד מאשר בזה כי החתימות של ה"ה
______________ וכן ___________________ אשר חתמו על מסמכי המכרז לרבות על
החוזה המהווה חלק בלתי ðפרד מהמכרז מחייב את המציע בהתקשרותו עם המועצה הדתית
לכל דבר ועðין.
חתימה וחותמת עו"ד_______________:

תאריך_____________:

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

ðספח ד'-1הצהרה והצעת המציע
טיפול במזומן )ריקון ,איסוף ,מילוי והפקדת הכספים( אופציוðאלי

תאריך_________________ :
לכבוד
המועצה הדתית ירושלים
הðדון :הצעת והצהרת המציע במכרז פומבי מס'  99/2022לאספקה ,התקðה ,מתן שירותי
אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות -טיפול
במזומן
אðו החתומים מטה ,לאחר שקראðו בעיון ובחðו בחיðה זהירה את כל מסמכי המכרז בין הכלולים
בתיק המכרז ובין שאיðם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי ðפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים
ומתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1בðוסף להצהרתðו במסמך ד' אðו מצהירים:
 .2אðו מתחייבים להפקיד לחשבון המועצה הדתית ,את כל ההכðסות ממערכת הגבייה ,אחת
לשבועיים ביום קבוע כפי שייקבע מראש בתאום עם המזמין )להלן" :היום הקבוע"( ,באם היום
הקבוע יחול ביום חג ו/או מועד ,יופקדו לחשבון המועצה כל ההכðסות כאמור לעיל ,ביום החול
הראשון לאחר יום החג ו/או המועד .
 .3אðו מתחייבים להטעין את המכוðות במזומן לצורך החזרת עודף וזאת באופן שוטף.
 .4ככל שהסכם ההתקשרות יכלול את הטיפול במזומן ,הערבות לקיום ההסכם תעמוד על סך של
 400,000ש"ח )ארבע מאות אלף .(₪
 .5פוליסת הביטוח תורחב ותכלול ביטוח "כל הסיכוðים -כספים" לרבות כספים במכוðות
התשלום בסך ) ₪ 500,000חמש מאות אלף  (₪וביטוח ðאמðות עובדים לגבול אחריות/סכום
ביטוח בסך  1,500,000ש"ח.
 .6המחיר המוצע עבור שירות זה________________ :
לא תתקבל הצעה שבה המחיר המוצע היðו בשיעור של אחוזים מהגביה.
 .7אðו מצהירים כי הובהר לðו ומקובל עליðו כי הצעה שתðקוב במחיר של אחוז מסכום הגביה
תיפסל על הסף ולא תובא לדיון כלל.
שמות מורשי החתימה של המציע ___________
חתימת מורשי החתימה של המציע ___________

_________________
_________________

תאריך________________ :

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

אישור
אðי מאשר כי החתימות דלעיל היðן חתימותיהם של ה"ה _______________ מס'
זיהוי____________ אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ )המציע(
וכי חתימותיהם בצירוף חותמת המציע מחייבות את המציע לכל דבר ועðין.

חתימה וחותמת עו"ד_______________:

תאריך_____________:

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

מסמך ה'-מפרט טכðי למכרז

אפיון מערכת גביה למקוואות
 .1על מערכת הגביה לעמוד בהוראות מס הכðסה )ðיהול פðקסי חשבוðות( לעðיין קופה
רושמת.
 .2אמצעי תשלום
 2.1קבלת תשלום במזומן
2.1.1

קבלת תשלום בשטרות – חובה

2.1.2

חובה לפרט את ערכי השטרות האפשריים לתשלום.

2.1.3

יש לציין האם המכוðה מחזירה עודף בשטרות ובאילו ערכים.
יש עדיפות להחזרת עודף ב 2-ערכים 20 :ו – .50-אופציוðאלי.
אם אופציה זו לא קיימת במכשיר – חובה לציין עלות שדרוג זה בðפרד.

 2.2קבלת תשלום במטבעות – חובה
2.2.1

חובה לפרט את ערכי המטבעות האפשריים לתשלום

2.2.2

חובה לפרט באילו ערכי מטבעות המכוðה מחזירה עודף
מכוðה אשר איðה מחזירה עודף במטבעות תיפסל על הסף

2.2.3

מחזור מטבעות ושטרות לטובת עודף – חובה לפרט את הכמות
המקסימאלית של המטבעות בגלילים והשטרות במחסðית ,ושימוש חוזר
של המטבעות והשטרות כעודף למשתמשים הבאים.

2.2.4

עודף משולב – אופציוðאלי

יש לציין האם המכוðה מאפשרת החזרת עודף מעורב בשטרות
ובמטבעות.
 2.3כרטיס אשראי
2.3.1

תשלום בכרטיסי אשראי ישראליים – חובה

2.3.2

מספר הספק מול חברת האשראי יהיה של המועצה הדתית ולא של
הספק הזוכה.

2.3.3

תמיכה בתקן  – EMVחובה

חתימתðו מאשרת בזאת כי קראðו הבðו ואðו מסכימים לכל האמור________________
חתימה וחותמת
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
2.3.4

תמיכה ב  – NFCאופציוðאלי

2.3.5

תמיכה באמצעי תשלום חלופיים ) BIT ,google pay ,apple payוכדומה( –
אופציוðאלי.

 2.4במקוואות ðשים בלבד -המערכת תאפשר רישום חוב חלף תשלום ,ותשלום חוב
מבלי שתירשם כðיסה.
המערכת תאפשר מעקב אחר החובות.
 .3אמצעי זיהוי
אמצעי זיהוי ללקוחות חוזרים ,כגון מðויים או כלות ,.המכוðה תתמוך בכל
האפשרויות הבאות:
 3.1זיהוי ביומטרי=) 1טביעת אצבע(
 3.2זיהוי על ידי כרטיס זיהוי )=צ'יפ(
 3.3זיהוי בקוד חד פעמי על ידי  QrCodeאו מספר להקלדה )ראה להלן תוכðה(.
3.3.1
3.3.2

עבודה עם קוד חד-ערכי בתצורת  QrCodeאו מספר להקלדה בעת
רכישה באתר המועצה הדתית
אפשרות לקבוע ערכי כðיסה ל  QrCodeעבור כðיסה חד פעמית או
כðיסות חוזרות ,כגון כרטיסייה ,מðוי חודשי וכד'

 .4מדפסת
 4.1הדפסת פתקית רכישה /קבלה– חובה
 4.2הדפסת קוד  QrCodeעל גבי הקבלה – אופציוðאלי
 .5פתיחת דלת
 5.1פתיחת שער – חובה
לאחר תשלום או זיהוי ,ישלח אות  signalלפתיחת שער )"קרוסלה"(
 5.2פתיחת שער ידðית )במקרה של תקלה( – חובה
5.2.1

יש לציין האם תתאפשר פתיחת שער מרחוק דרך ממשק הðיהול

 .6תצוגה
 6.1מסך מגע צבעוðי עם ממשק פשוט לבחירה מהירה של האופציות השוðות -חובה

 1בהתאם לתקציר מדיðיות הלאומית ליישומים ביומטריים של היחידה להזדהות ולישומים ביומטריים.
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מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 6.2חובה לציין את גודל המסך .
 6.3חובה לצרף תמוðות של המסכים השוðים.
 6.4תצוגה בעברית למשתמש הסופי – חובה
 6.5שפות ðוספות -אופציוðאלי.
6.5.1

חובה לפרט באילו שפות ðוספות התוכðה תומכת עבור המשתמש הסופי

6.5.2

ðיתן לציין עלות הוספת שפות שלא קיימות במכוðה המוצעת.

 .7תוכðה מכוðה
 7.1תוכðה לðיהול המכוðה במצב מקוון ומקומי ) – (offlineחובה
 7.2תמיכה מלאה בעברית
שפות ðוספות -אופציוðאלי .חובה לפרט באילו שפות ðוספות התוכðה תומכת עבור
המשתמש הסופי
 7.3למערכת הðיהול של המכוðות יהיו הרשאות גישה לעובדי המועצה הדתית
הכוללות מידע בזמן אמת והפקת דוחות כמפורט בסעיף .16
 7.4התוכðה תעמוד בתקðים המקובלים לאבטחת מידע.
 7.5תוכðת ðיהול על גבי שרת בעðן לקבלת ðתוðי המכוðות
7.5.1

סכום כספים שהתקבלו ואמצעי תשלום – חובה

7.5.2

כמות כðיסות ואמצעי זיהוי – חובה

7.5.3

כמות מטבעות ושטרות לפי ערך – אופציוðאלי

7.5.4

ממשק איזון ערכי מטבעות ושטרות בין מכוðות – אופציוðאלי

7.5.5

התראה כמות מיðימאלית לערך מטבע במכוðה – חובה

7.5.6

התראה סוף ðייר מדפסת – אופציוðאלי

7.5.7

בקרת כספיםð -יהול כספים בחתך מכוðות תðועות והשוואה לדוחות
ריקון.

7.5.8

המערכת תתמוך בðיהול הרשאות לשימוש במידע ,הרשאות כולל דרגים
ועבור איזה שימוש )צפייה ,עריכה וכו'(.

7.5.9

איסוף ðתוðים ביומן אירועים log

 7.5.9.1לוג תðועות כספיות;
 7.5.9.2דיווח וטיפול בתקלות ;
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ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 7.5.9.3פתיחת דלת מכוðה – חובה ;
 7.5.9.4תחזוקה ;
 7.5.9.5דוחות ריקון ;
 7.5.9.6על הספק לדאוג שהמערכת תðטר ותבקר באון ליין את כל הפתחים-
כך שבמידה ויש אירוע חירום או לחלופין פתיחה ידðית של פתחים
תשלח התראה בזמן אמת וירשם  LOGבמערכת .
 7.5.9.7המערכת תðטר ותבקר באון ליין את הכðיסה בשער הקרוסלה כאשר
מתאפשרת כðיסה ללא תשלום בין היתר כתוצאה מהפסקת חשמל
וכיוצ"ב וירשם  LOGבמערכת על כðיסות ללא תשלום.
 7.6אפשרויות מותאמות אישית למקוואות – אופציוðאלי
 7.7העברת ðתוðים לצד ג' – אופציוðאלי
7.7.1

סðכרון ðתוðים אוטומטית לתוכðת חשבשבת – אופציוðאלי

7.7.2

התממשקות ב  APIלהעברת ðתוðים ל  – MySQLאופציוðאלי

7.7.3

 Zיומי אוטומטי בקובץ  csv, dat, txt) flatוכד'( – אופציוðאלי

 .8התאמה לעולם המקוואות
 8.1מתן אפשרות במערכת למעבר ממצב "יום חול" למצב "שבת" באופן עצמאי
לסגירת הכðיסה למקווה ולפתיחתו למעבר חופשי ולהיפך.
 8.2התכðה תאפשר תכðות לוח שðה מראש  365יום כולל תכðות ימי שישי ,חגים,
שבתות וכו' ושיðוי אוטומטי  OTA/לשעון קיץ ושעון חורף.
 8.3חסימת שימוש חוזר באותו יום למðויים ,למעט בערבי שבת וחג בהם תתאפשר
כðיסה שðיה.
 .9זיווד
 9.1המכשיר צריך להיות בקופסת מתכת ,העמידה לווðדליזם וגðיבות – חובה
 9.2רישום ביומן ) (logפתיחה של המכוðה על ידי מפתח – חובה
 9.3צילום משתמש בעת פתיחה – אופציוðאלי
 9.4מצלמת אבטחה בתוך המכשיר בשליטה מרחוק – אופציוðאלי
 9.5מידות המכוðה -חובה לציין ,בðוסף יש לצרף תמוðה.
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ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .10תוכðת מערכת הגביה
 10.1לא תידרש תלות ביצרן על מðת לבצע שיðויים שוðים כגון עדכון תעריף.
 10.2עדכון שירותים ומחירים באמצעות .OTA
 10.3על הזוכה לקבל מראש ובכתב את אישור הממוðה מטעם המועצה הדתית לכל
שיðוי שיעשה במערכת.
 10.4המערכת תהיה מאובטחת ולא תתאפשר התערבות ידðית ,לא של היצרן ולא של
המועצה הדתית ,בðתוðים שייאספו על ידה במהלך הפעילות לרבות בðתוðי
הגביה ,במספר הכðיסות ובדוחות השוðים .כל תיקון בðתוðים יתבצע בדרך של
רישום.
 .11דוחות
 11.1שרת ידידותי וקל לתפעול .
 11.2כל הדוחות יהיו בעברית.
 11.3תתאפשר הפקה של הדוחות הבאיםð ,דרש לצרף דוגמאות של הדוחות:
 11.3.1פירוט הפעילות במכוðה ביום הðוכחי.
 11.3.2פירוט הפעילות במכוðה לפי תאריכים מפורט ומרוכז.
 11.3.3הפירוט כולל ðתוðים כספיים )מזומן ואשראי( ,פתיחת קרוסלה ,פתיחת
ידðית של פתחים ðוספים במקווה ,פעילות מðויים ,הטעðות כרטיסים.
 11.3.4דוח .X
 11.3.5דוח .Z
 11.3.6דוח קבלות.
 11.3.7דוח הטעðות/חידוש מðוי.
 11.3.8חיובים בכרטיס אשראי.
 11.3.9דוח צריכת מוצרים.
 11.3.10דוח רשימת מðויים מפורט.
 11.3.11דוח תðועת מðויים מפורט.
 11.3.12דוח פתיחה ידðית של פתחים במקווה.
 11.3.13דוח פתיחת שערים ללא תשלום.
 11.3.14דוחות ðוספים בהתאם לצורך.
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בס"ד
מכרז פומבי מס'  99/2022אספקה ,התקðה ,מתן שירותי אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים
ואחזקת שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית
 .12על המציע למלא את הטופס לפוðקציוðאליות המערכת המצורף למסמכי המכרז כקובץ
אקסל .לאחר מילוי הטופס ,על המציע להדפיס את הקובץ ולצרף אותו למסמכי
המכרז כשהוא חתום על ידו.
בðוסף ,קובץ האקסל יצורף למעטפת המכרז כשהוא שמור על גבי דיסק און קי.
מובהר בזאת ,כי קובץ האקסל על גבי דיסק און קי היðו לצורך ðוחות המציעה ולהשוואה
בין ההצעות ולא יהווה מסמך מחייב לבחיðת הצעת המחיר.
ככל שקיימת אי התאמה בין קובץ האקסל למסמכי המכרז ו/או לקובץ האקסל המודפס
החתום ,יגברו המסמכים החתומים על ידי המציע.
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מסמך ו'-רשימת המקוואות וכתובתם

סטטוס*

שם המתקן

כתובת

ארðוðה

בן דור 15

בית הכרם

שחר 21

בית ישראל

כפר השילוח פיðת זוððפלד

בתי ראðד

הðציב 8

גבעה צרפתית

ההגðה 15

גבעת מרדכי

הלר 24

גוש 80

ברוכים /14גרוסברג 8

גילה א'

אפרסמון 40

גילה ב'

הסðוðית 3

דבאח

יהודה הðשיא 13

העיר העתיקה

העומר 11

הר חומה

הממציא 19

הר חומה ב'

מן ההר 6

הר חומה ג'

בבא סאלי 28

הר ðוף

אגסי 10

הר ðוף ב'

שאולזון 80

טל-בקעה

גדעון 7

ðשים בלבד

לרזה

אðטיגðוס 30

ðשים בלבד

מורשהð-כות

אלישע 10

ðשים בלבד

מעלה הזיתים

הר הזיתים

ðוה יעקב מזרח

זווין 2

ðוה יעקב מרכז

בלבן 4

עין כרם

דרך האחיות 7

פסגת זאב מזרח

ראובן ארזי מול מס' 26

פסגת זאב מרכז

סיירת גולðי 9

פסגת זאב צפון

מזל טלה 1

פסגת זאב דרום – מעיין דוד

זלמן צורף 6

קומוðה

מðחת יצחק פיðת אהל יהושע

קטמון הותיקה

המצור 7

קרית יובל

פלורðטין 10

ðשים בלבד

ðשים בלבד

ðשים בלבד
ðשים בלבד
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סטטוס*

שם המתקן

כתובת

קרית מðחם

הסביון 5

קרית משה

חיים ויטאל 37

רחביה

האר"י 5

רמות  – 01שירת הים

שירת הים 5

רמות 02

משעול הקורðית 3

רמות 03

שלום סיון 7

רמות  - 04אוðגוואר

חזקיהו שבתאי 12

רמת אשכול

פארן 6

רמת בית הכרם

משה אהרון טוב 18

רמת שלמה

כהðמן 16

תלפיות מזרח

אבשלום חביב מול 105

ðשים בלבד
ðשים בלבד

ðשים בלבד



ככל שלא צוין סטטוס – קיים במתקן מקווה גברים ומקווה ðשים.



אחריות המציע במכרז זה על ðספחיו היðו על מקוואות שבאחריות המועצה הדתית
וידוע למציע כי במהלך תקופת ההתקשרות מספר המקוואות ðיתן לשיðוי וייתכן כי
יתווספו ו/או יגרעו מקוואות .ככל שיתווספו מקוואות על המציע לספק ולהתקין מכוðות
גביה ולתחזק את המערכת במועד שתורה לו המועצה הדתית.



ככל שמקוואות יסגרו ו/או לא יהיו באחריות המועצה ,באחריות המציע לפðות את
המכוðה למקום שאליו תורה המועצה ולהחזיר המקום לקדמותו בתוך  30יום ולא
ישולמו בגיðה תחזוקה ואחריות.
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