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 05/2021מכרז פומבי מס'  

 סלולריתלאספקת מכשירים סלולאריים ולמתן שירותי תקשורת 

 

"(, מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת מכשירים סלולאריים ולמתן שירותי העירייהעיריית גבעתיים )להלן: "
 ה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.עבור העיריי)שירותי רט"ן(  תקשורת סלולרית

 

להוריד ללא תשלום באתר את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים לרבות נוסח חוזה עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן 

 האינטרנט של העיריה.

 www.givatayim.muni.il  בכתובת:

 

עותקים,  2-ההצעות ומסמכי המכרז, כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב

יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו אצל הגב' נילי 

 12:00לא יאוחר מהשעה  ,25/04/2021( ביום 94)פינת רח' שנקין  17רחמים, אגף שפ"ע, קומת כניסה, רח' המעלות  

 בדיוק.

 
 

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון והיכולות, כדרישות 

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.₪  15,000המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית ע"ס של 

 

 

ו במניין ההצעות. רק מציע העירייה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבוא

 העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית.

 

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

 

        .                                                                        03-5722316לפרטים ניתן לפנות אל מר אילון נוי, בטל' 

         

 

 בכבוד רב,                                                                        

 ראש עיריית גבעתיים                                                                         

 

 

 

  

http://www.givatayim.muni.il/
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 עיריית גבעתיים

 05/2021מכרז פומבי מס'  

 סלולאריים ולמתן שירותי תקשורת סלולריתלאספקת מכשירים 

 

 מסמכי המכרז

 

 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
 

 מסמך א'      –תנאים למשתתפים במכרז  .1

 1נספח א'         –דף מידע ארגוני  .2

 2נספח א'     –נוסח אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז  .3

 3נספח א'      נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .4

 מסמך ב'       –מפרט דרישות כללי וטכני  .5

 ' מסמך ג        –הצהרת המציע  .6

 'מסמך ד        –הצעת המציע  .7

 1מסמך ד'     - נספח בחירת ההצעה הטובה ביותר .8

 '  מסמך ה       –הסכם התקשרות   .9

 1נספח ה'      –נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  .10

 'ו מסמך    - סודיות לשמירת והתחייבות מידע אבטחת .11
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 מסמך א'

 עיריית גבעתיים

 05/2021מכרז פומבי מס' 

 לאספקת מכשירים סלולאריים ולמתן שירותי תקשורת סלולרית

 

 תנאים כלליים למשתתפים במכרז

 כללי: .1
     

למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים "(, מזמינה בזאת הצעות העירייהעיריית גבעתיים )להלן: " 1.1
סלולאריים ושירותי אחזקה ותיקונים, לעובדי העירייה ולעובדי התאגידים העירוניים )ככל שיידרש לה(, הכול 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 
 להלן.  2תנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז יהיו עפ"י מסמכי המכרז המצוינים בסעיף  1.2

 
מהדגמים  סלולאריים מכשירים)רדיו טלפון נייד( וכן  שירותי רט"ןבקש להציע לעירייה חבילת המציע מת 1.3

ולצרף להצעתו תיאור המכשירים המוצעים בתמונות, לרבות  מפרט דרישות כללי וטכני -במסמך ב'המפורטים 
 התיאור הטכני ומועדי האספקה.

 
מכשירים סלולאריים לעובדי העירייה  200 -זה לספק כהזוכה במכרז יידרש להעמיד חבילת שירותי רט"ן, ובכלל  1.4

מכשירים(,  30 -ל שיידרש )כמות משוערת לעובדי התאגידים ככ)משוער(, כמו גם לעובדי התאגידים העירוניים, כ
וכן להעמיד שירותי אחזקה ותיקונים למכשירים ולציוד הנלווה )לרבות מכשירים ומיודים קיימים(, הכול בהתאם 

"(. העירייה אינה מתחייבת לכמות השירותים)להלן: "במסמך ב' לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה לרבות 
 רכישת מכשירים חדשים. בין היתר יכללו השירותים הבאים: 

 

 ;אספקת שירותי שיחות טלפוניה סלולארית ומשלוח הודעות 

 ( אספקת שירותי גלישה והעברת נתוניםData;) 

 ;אספקת קישוריות למפעילי תקשורת בינלאומיים 

 ;אספקת מכשירי רט"ן )מכשירים סלולאריים( וציוד קצה נלווה 

 ;תפעול ותחזוקת הציוד ומערך השירות 

 ( גבייה והתחשבנותBilling מפוצל );סכום וסוג שירות, בגין השירות 

 .מתן שירותים נוספים בנושא, כפי שידרשו או יוזמנו, עפ"י הצורך, על ידי העירייה 

 

 הזוכה במכרז ימנה נציג קבוע מטעמו אשר יהיה אחראי על מתן השירותים נושא מכרז זה. 1.5
 

דעתה הבלעדי, להאריך את  ולעירייה זכות הברירה, לפי שיקול חודשים 36תקופה בת ל נהתקופת ההסכם הי 1.6
, ואז ", למעט ובמידה והעירייה תבחר באופציית "החלפת המכשיריםחודשים 12 תקופה אחת בתבתקופת ההסכם 

או חלק מהן. בתקופת ההארכה יחולו כל , חודשים 12של  תקופות נוספות 2 -תינתן אפשרות להארכת החוזה ב
ן רכישת המכשירים תבוצע בתשלום אחד. לאחר תקופה של כמו כ תנאי הסכם ההתקשרות, בשינויים המתחייבים.

, מכשירים 150בכמות של מעל קיימים שנתיים וחצי מתחילת ההסכם לעיריית תינתן הזכות לבצע שדרוג מכשירים 
מהמחיר שיופיע במחירון האסטרטגי של החברה הזוכה או באתר האינטרנט של החברה  10%וליהנות מהטבה של 
אשר הספק הזוכה מתחייב לרכוש את המכשירים  .אופציית החלפה המכשירים"" –להלן  ,הזוכה הזול מבניהם

במידה והעירייה תממש את אופציית החלפת  על פי מחירון עדכני למועד השדרוג.נרכשו במסגרת התקשרות זו 

 .תחודשים כל אח 12של  תקופות הארכה נוספות 2-המכשירים, כאמור, תתקיים האפשרות להארכת החוזה ל
 
 

מחיר למנוי )להלן: " ₪ 30בסך של למנוי סלולרי במכרז נקבע מחיר מקסימום לדמי השימוש החודשיים  1.7
יעביר מנויים במידה והספק  תיפסל הצעתו. - "(. מציע אשר יגיש הצעה גבוהה ממחיר המקסימוםהמקסימום

 .נוספת ללא עלות זה שירות , יינתן5דור  לרשת
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ושומרת לעצמה את הזכות לפצל את  כלשהיא בהצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין 1.8
הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד, הכול כראות עיניה, בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך במתן 

 נימוקים כלשהם להחלטה כאמור.
כולו או חלקו, מן הזוכה במכרז העירייה אינה מתחייבת להזמין את השירות )לרבות כמות מכשירים מסוימת(,  1.9

ודרישת העירייה לקבלת השירות תעשה בהתאם לצרכיה, תקציבה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לאמור 
 לעיל רשאית העירייה להזמין חלק מהשירות בלבד ו/או רשאית להזמינו בשלבים.

נרכשו ממנו בפועל ובהתאם הזוכה במכרז יהא זכאי לקבל תמורה בהתאם למספר המכשירים והשירותים ש 1.10
 ."הצעת המציע" -במסמך ד'למחירים המוצעים על ידו 

 

 מסמכי המכרז: .2
 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

 
 

 מסמך א'     –תנאים למשתתפים במכרז  .2.1
 

 1נספח א'       –דף מידע ארגוני  .2.2
 

 2נספח א'   –נוסח אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז  .2.3
    

 3נספח א'    -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .2.4
 

 מסמך ב'      –מפרט דרישות כללי וטכני  .2.5
  

 מסמך ג'       -הצהרת המציע  .2.6
 

 מסמך ד'      –הצעת המציע  .2.7
 

 1מסמך ד'    -נספח בחירת ההצעה הטובה ביותר .2.8
 

 מסמך ה'        –הסכם התקשרות   .2.9
 

 1מסמך ה'     –נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  .2.10
 

 'ו מסמך  - סודיות לשמירת והתחייבות מידע אבטחת .2.11
 

 
 כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.

 
 :במכרז תנאים להשתתפות .3
 

בכל התנאים רשאי להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  3.1

 , המפורטים להלן:"תנאי סף"( להלן:) המצטברים

בעל רישיון כללי ממשרד התקשורת למתן שירותי טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בתוקף המציע  3.1.1

 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

רשויות מקומיות ו/או גופים  3 -באספקת שירותי רט"ן ל 2016-2020בין השנים  בעל ניסיון רציףהמציע  3.1.2

 . GSM/UMTSמשתמשים לפחות כל אחד, ברשת  250מוסדיים לפחות, בעלי 

 אפשרויות: 2-המציע מפעיל מערכת בילינג התומכת בפיצול חשבון ותומכת ב 3.1.3

 נית )כספית(.ושבפיצול על פי גובה השתתפות העירייה בתשלום הח 3.1.3.1

 פיצול לפי סוג החיוב )כדוג' חיובי מדיה, אינטרנט או כל פיצול אחר שיידרש(.  3.1.3.2

 המציע מנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 3.1.4

ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2המציע חתם על תצהיר ערוך ומאומת כדין בהתאם לסעיף  3.1.5

 .1976-התשל"ו

 .המאשרת כי רכש את מסמכי המכרזלה המציע צרף קב 3.1.6

 המציע צרף ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז. 3.1.7
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ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, הערבויות 

 האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז בלבד .

 

 :"( שלהלןאסמכתאותהאישורים/המסמכים )להלן: "יצרף להצעתו את המציע  3.2

 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  3.2.1

 .1976 –ניהול חשבונות, תשלום חובות מס וחוק ושכר מינימום  התשל"ו 

 

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2

 
יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז היה המציע תאגיד,  3.2.3

 של רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי  המניות.

 
 אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז. 3.2.4

 
ממשרד התקשורת למתן שירותי טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בתוקף במועד העתק רישיון על שם המציע  3.2.5

 הגשת ההצעות למכרז זה.

 
רשויות  3 -במכרז באספקת שירותי רט"ן ל 2016-2020בין השנים כי המציע בעל ניסיון רציף  אישורי מזמין המעידים 3.2.6

בנוסח   GSM/UMTS , ברשת ל אחדכ משתמשים לפחות 250מקומיות ו/או גופים מסחרי/מוסדי לפחות, בעלי 

 .2כנספח א'המצורף 

 
 לעיל. 3.1.3דוגמת חשבונית בכל אחת מהתצורות שנדרשו להוכחת עמידה בתנאי סעיף  3.2.7

 

 .3כנספח א' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה בנוסח המצורף  3.2.8

 

 חתומים על ידי המציע.מסמכי השינויים וההבהרות שהוצאו ע"י העירייה, ככל שיהיו, כשהם  3.2.9

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. 3.2.10

 
 תמסמך בחיר -1לצורך בחינת מדד האיכות על המציע לצרף את האסמכתאות הנדרשות במסמך ד' 3.2.11

 ההצעה הטובה ביותר.

 
הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף שלעיל תיפסל ולא תבוא במניין ההצעות. אי צירוף המסמכים שפורטו לעיל 

 עשוי להביא לפסילת ההצעה. 

 

 הבהרת מסמכי המכרז: .4
 

, למר אילון נוי  )להלן: "המנהל"(, Wordאו   Excelבפורמט  , יודיע המשתתף בכתב23/03/2021-עד ולא יאוחר מ  .4.1
, על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי Eilonn@Givatayim.muni.ilבמייל: 

המכרז ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו, הכלול במסמכי המכרז, או 
 הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.

 

והעירייה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב במייל, לעיל  4.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  .4.2
לפני המועד האחרון להגשת הצעות. העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים במייל 

 וכל מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 

או מי מטעמה, אלא אם תשובות מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה  .4.3
 אלה ניתנו בכתב/במייל.

 
העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות  .4.4

"( ואלה יהיו חלק בלתי שינויים והבהרותבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "
 ז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים  ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונספחיו.נפרד מתנאי המכר



7 

 

 

 

 ערבות מכרז: .5
 

לפקודת עיריית גבעתיים, חתומה כדין,  ,15,000₪המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך של  .5.1
 "(.ערבות  השתתפות" להלן:) 3נספח א' בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה 

 

 25/07/2021הערבות ההשתתפות תעמוד בתוקפה עד ליום   .5.2
 

יום  90במידת הצורך או על פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת של   .5.3
 נוספים.

 
הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה, כל אימת שהמציע  .5.4

 יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.לא 

 
 .תיפסל –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .5.5

 
 הערבות תוחזר למציעים, שהצעתם לא נתקבלה, לאחר שייחתם הסכם עם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה. .5.6

 
יום מיום קבלת ההודעה על הזכייה, ערבות בנקאית  14מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב להעמיד בתוך  .5.7

נספח לפקודת עיריית גבעתיים, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כדוגמא בנוסח  ,₪ 30,000אוטונומית, על סך של 
 "(.ערבות ביצוע)להלן: " –ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  - למסמכי המכרז 1ה' 

    

ערבות הביצוע תהיה לפקודת העירייה, צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין ובלתי מותנית וניתנת על פי  .5.8
תנאיה לחילוט בפנייה חד צדדית של העירייה, בכל תקופת תוקפו של ההסכם, כל אימת שהמציע לא יעמוד 

 בהתחייבויותיו ע"פ תנאי ההסכם.
 

קופת האופציה, תוארך ערבות הביצוע על ידי המציע וזאת במועד קבלת הודעת היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לת .5.9
 העירייה בדבר הארכת תקופת ההסכם.

 
 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בערבות ההשתתפות ובערבות ביצוע.  .5.10
 

 

 ביטוחים: .6
 

"( ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזכייןחוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן: "ה ומבלי לגרוע מאחריות
 באישור וכן 'ז כנספח המסומן הביטוח בנספח המפורטים וההוראות הביטוחים את, חשבונו על ולקיים לערוךהזכיין 

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווים להסכם המצורפים, 1'ז כנספח המסומן הקבלן ביטוחי קיום
 

לצרף אישור קיום ביטוחים בתוקף/חתום ע"י חברת בשלב הגשת ההצעות אין צורך מובהר בזאת, כי 
  .הביטוח

 

 דרישת פרטים מהמציע: .7
 

העירייה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמציע,  .7.1
המלא, על "(, לשביעות רצונה הפרטיםלהשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "

מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעים 
 למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

וך המועד שנקבע והיה ולא יעשה המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של העירייה ובת .7.2
כן, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של 

 המציע  וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
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 הצהרות המציע: .8
 

שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור,  .8.1
 ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .8.2
 המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
יש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או מציע אחר המציע מצהיר כי הג .8.3

 במכרז וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.
 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש   .8.4
 .תיפסל -חלקיבאופן 

 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי מציע  או כל בעל זיקה אליו, אשר הורשע בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט בעבירה  .8.5
 לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

 

בהתאם למפרטים ולהוראות  מכלול הפעולות הדרושות את המציע מצהיר ומתחייב כי הזוכה במכרז יידרש לבצע .8.6
 המכרז והחוזה על פיו.

 

המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו עם מציע ו/או משתתף פוטנציאלי אחר במכרז  .8.7
 וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, גם זכה במכרז, יביא הדבר לפסילת הצעתו, או ביטול זכייתו.

 
(, הכול 30%( והשני מדד איכות )70%המציע מצהיר כי ידוע לו שהצעתו תבחן בשני מדדים, האחד מדד עלות ) .8.8

 .1נספח ד' כמפורט במסמך בחירת ההצעה הטובה, 
 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש   .8.9
 יפסל.עלולה לה -באופן חלקי

 

)נספח  המציע מצהיר, כי ככל שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים .8.10
 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה. 14, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך (1ז'

 

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים שנמסרו במכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לאפשר למציע לאמוד את  .8.11
הצעתו ואין בהם כדי לחייב את העירייה וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את הנתונים ואת פרטי המידע, 

 לפי ההקשר והעניין. 
    

למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או  המציע מצהיר כי  ידוע לו כי אסור לו, .8.12
מחיקה ו/או תיקון שייעשה במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 

דעתה הבלעדי,  ולעירייה זכות הברירה, לפי שיקול חודשים 36 -י תקופת ההסכם הינה להמציע מצהיר ומתחייב כ .8.13
. בתקופת ההארכה יחולו כל תנאי הסכם חודשים 12נוספת בת בתקופה  להאריך את תקופת ההסכם

 .1.6ראה תוספת בסעיף  ההתקשרות, בשינויים המתחייבים.
 

ושומרת  כלשהיא בהצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה המציע מצהיר ומתחייב כי אין  .8.14
לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או למוסרה למציע אחד, הכול כראות עיניה, בהתאם לשיקול 

 דעתה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם להחלטה כאמור.
 

ת המכרז ו/או לא להוציאו אל הפועל, המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל א .8.15
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 
עוד ידוע למציע והוא מצהיר כי העירייה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה  .8.16

 הבלעדי בהתאם לצרכיה וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הביטול כאמור.



9 

 

 

לו כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של ההסכם בכל עת שתראה לנכון,  המציע מצהיר כי ידוע .8.17
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא ההסכם, 

יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30ע"י משלוח הודעה בכתב 
 תקשרות.הה

 

המציע  מצהיר כי ידוע לו כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז. כל עוד לא הודיעה העירייה  .8.18
 על סיום המכרז והשיבה למציע את ערבות ההשתתפות שלהבטחת הצעתו לא תמו הליכי המכרז. 

 
 למסמכי המכרז לבין מסמך אחר ממסמכי המכרז במסמך ב'המציע מצהיר כי ידוע לו כי  בכל סתירה בין האמור  .8.19

 .מסמך ב'תגברנה הוראות  -

 

 מסמכי המכרז  .9
 

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש  .9.1
 לכל מטרה אחרת בלא אישור העירייה.

 
שלא בתמורה, את מסמכי המכרז אינו רשאי להעתיקם ו/או  כל המחזיק בין אם רוכש או מקבל, בין בתמורה ובין .9.2

לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הגשת הצעתו, בלא אישור מראש ובכתב מהעירייה ומעורכי 
 המכרז, אלא למטרת הגשת הצעתו, במכרז זה בלבד.

 

 העירייה כמפעל חיוני .10
 

חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והספק מתחייב הספק מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת "כמפעל 
 בזאת כי במידה ויוכרז על ידי הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:

 
 .1973-הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( תשל"ד .10.1

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9כמשמעו בסעיף  ףב מיוחד בעורהכרזה על מצ .10.2

 .1971-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90רוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף יהכרזה על אירוע כא .10.3

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .10.4

 

ו/או  1967-הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או 

הוראת כל דין רלוונטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות 

 נשוא חוזה זה.

 

 הגשת ההצעות, מועדים: .11
 
 

 2-ההצעות ומסמכי המכרז, מהודקים יחדיו, כשהם ממולאים וחתומים על ידי המציע בהתאם לדרישות המכרז, ב .11.1
עותקים זהים, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר(, במעטפה סגורה, עליה מצוין שם ומספר המכרז, 

 12:00לא יאוחר מהשעה  25/04/2021גבעתיים, ביום  94, פינת רחוב שינקין 17במשרדי העירייה, רח' המעלות 
 בדיוק, אצל מזכירת ועדת המכרזים, הגב' נילי רחמים.

 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות  המכרז, והינו על אחריותו הבלעדית של  .11.2
 המציע.

 
ובכלל זה אגרות, רישיונות, כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .11.3

אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחולנה 
 על המציע.

 
המציע יגיש הצעתו כך, שהמחיר שינקוב עבור השירותים, הרכיבים והמוצרים יכלול את מלוא התמורה אותה  .11.4

ין האספקה, ההובלה, הניוד, התאמה, האמצעים, הפריטים, כוח האדם והציוד מבקש לעצמו ובכלל זה גם בג
 הדרוש לביצוע השירותים, תקורותיו והוצאותיו, הכרוכות בביצוע.
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 . במטבע ישראלי בלבד ולא תכלולנה מע''מהצעות המחיר תוגשנה  .11.5

 
 מחירי  הפריטים שבמחירון., כשהוא ממלא את 1מסמך ד'  –המציע יהא חייב להגיש את הצעתו, הצעת המציע  .11.6

 
 על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם. .11.7

 
 ליד כל תיקון מחיר בהצעת המחיר, על המציע לחתום בחתימה וחותמת. .11.8

 
מבין השניים. במקרה של מילוי מחיר שונה באחת משתי חוברות המכרז, על ידי מציע, יובא בחשבון המחיר הנמוך  .11.9

יחד עם זאת במקום בו המחיר לא יהא כדרישות המכרז, העירייה תהא רשאית לראות בכך תכסיסנות מצדו של 
 המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 
המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז. היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה של  .11.10

ובתוך המועד שנקבע, לא עשה כן מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי  העירייה
 צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 בחינת ההצעות:   .12
 

 תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות.העירייה  .12.1
 

ולמדד  70%מציע שעמד בכל תנאי הסף כנדרש, העירייה תבחן את ההצעות כך שלמדד המחיר יינתן משקל של  .12.2
 ביותר.בחירת ההצעה הטובה  - 1 במסמך ד'הכול כמפורט , 30%האיכות יינתן משקל של 

 
כמסמך כאמור לעיל, העירייה קבעה כי ההצעות תבחנה בהתאם לנספח בחירת ההצעה הטובה ביותר, המצ"ב  .12.3

 למכרז ולמדדים הקבועים בו. 1ד' 
 

העירייה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את ההסכם  .12.4
ואת ניסיונו של המציע אצל לקוחות אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע 

של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה  או של גורם אחר, או שנוכחה לדעת שכישוריו 
 אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

 
ספת שייעשו במסמכי המכרז או כל אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תו .12.5

הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
 לגרום לפסילת ההצעה.

 
 

 חובת הזוכה במכרז: .13
 

ור אל משרדי מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלן:  "הזוכה"(, יהא עליו לס .13.1
יום מיום קבלת הודעת הזכייה, לחתום על ההסכם בחתימתו ובחותמתו במקומות המיועדים לכך  14העירייה, תוך 

"( ערבות ביצוע)להלן: " למסמכי המכרז, 1 כמסמך ה'וכן להמציא באותו מועד את ערבות הביצוע בנוסח המצורף 
 .להסכם( 1)בנוסח המצורף כנספח ז' ואישור קיום ביטוחים

 
לעיל, כולם או מקצתם, תהא העירייה  13.1 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק .13.2

רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע כאמור 
לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה מבלי לפגום בזכותה לעיל, והזוכה יפצה את  5בסעיף 

 גין כך.העירייה על כל הפסד שיגרם לה ב
 

סכום ערבות השתתפות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו  .13.3
ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על 

 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 

על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל  .13.4
 להצעתו במכרז.

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                     
 עיריית גבעתיים                                                                                                       
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 1 א' נספח

 

 לכבוד,

 עיריית גבעתיים

 מידע ארגוני

 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

 

 _____________________________________________________שם המציע:  .1
 

 ______________________מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: _______________

 ______כתובת המשרד הרשום: ____________________________________________

 _________________________כתובת הפעילות: ______________________________

 ________________________________________________מספר טלפון קווי: ______

 ______________________________________________טלפון סלולארי:__________

 _______________________מספר פקסימיליה: ______________________________

 _______________________________________: __E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )

 

 _______ _____________________________________   תחומי עיסוק המציע: .2

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 אנשי המפתח אצל המציע: .3
 

 שנות ותק                               תחום התמחות                                                שם          
 

3.1        _________________________________            __________________________ 

3.2 _______            __________________________       __________________________ 

3.3 _______            __________________________       __________________________ 

3.4        _________________________________            __________________________ 

3.5 _______            __________________________       __________________________ 
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 איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר __________________________________________ , .4
היינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו ____________  ופניות, ככל שת_______מס'  סלולארי: ___

 תחייבנה אותנו.
 

מס 
 סדורי

תאור השירות  שם הרשות / הגוף
לרבות סוג 

 הרשת

כמות 
 משתמשים

תקופת 
 השירות

איש קשר ברשות 
 בגוף /

1  
 
 
 

    

2  
 
 
 

    

3  
 
 
 

    

4  
 
 
 

    

5  
 
 
 

    

6  
 
 
 

    

7  
 
 
 

    

8  
 
 
 

    

9  
 
 
 

    

10  
 
 
 

    

 
 
 
 

 

 בכבוד  רב,

 

_________________________ 

 חותמת וחתימת המציע
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 2 נספח א'

 לכבוד,

 עיריית גבעתיים

 אישור על ביצוע שירותי רט"ן הנדון:

 

( סיפק "המציע"אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________________________________)להלן:  

עבורנו _________________________________________ )שם הרשות/ גוף מסחרי/מוסדי( את שירותי הרט"ן 

________. מספר משתמשים נושא השירות   -__________ועד ה -המפורטים להלן כספק רט"ן בתקופה שבין ה

 ברשות/בגוף: __________

 

 פירוט השירותים )כן/לא(:

 ______________ .  :UMTSולאריים ושירותי רשת מתקדמת אספקת מכשירים סל

 אספקת שירותי תמיכה במענה טלפוני: ____________.

 אספקת שירותי מעבדת תיקונים: ________________.

 אפשר שימוש במערכת בילינג התומכת בפיצול חשבון: ________________.

 חוות דעת על הביצוע:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר:

 ________________ נייד ___________  טלפון___________ושם משפחה____ שם

 

 ________________ תפקיד ________________ חתימה וחותמת__________________________הרשות/ גוף 
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 3 נספח א'

 
 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 עיריית  גבעתיים
 

 ג.א.נ.,
 
 

 _____________________________ הנדון: כתב ערבות בנקאית מס'

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם בערבות המציעעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן: "
את בקשר עם השתתפות המציע )חמישה עשר אלף ש"ח( וז₪  15,000 –אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך של 

 למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים סלולאריים. 05/2021במכרז 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

ה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד תחיל
 למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 ערבות  זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 25.07.21ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 , לא תענה.25.07.21דרישה, שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 25.07.21לאחר יום.

 ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך ________________                                 בנק _________________
 
 
 

 
 



15 

 

 
 מסמך ב'

 

 מפרט דרישות כללי וטכני
 
 

 המצב הקיים: 1.1
 

מדגמים שונים המשמשים   40SIM DATA –מכשירי סלולר וכ  235 –בעיריית גבעתיים נמצאים כיום בשימוש פעיל כ 

 את עובדי העירייה.

 

 להלן תמהיל השימוש החודשי של מנויי העירייה: 1.2

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידה מרכיב

מוצע מ-מצב קיים

 חודשי

 כמות

000130, -כ דקות ניידים: שיחות לכל היעדים  

2,000 הודעות ניידים: הודעות לכל היעדים -כ  

MB 1,200,000נפח  MB-גלישה ב -כ  

7,000 -כ עלות בש"ח שימוש סלולר חו"ל  
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 המפרט הטכני
 

 דרישות כלליות .1

 כללי .1.1

 RFP( מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי רט"ן. מסמך זה מהווה להלן "העירייה"עיריית גבעתיים )
(Request For Proposal:הכולל ארבעה נושאים עיקריים ) 

 דרישות טכניות ותפעוליות.  •

 עלויות.  •

 רמת שירות.  •

 הצעות ספקים והערכתן.  •

 

 טכנולוגיה  .2

 כיסוי קליטה ברשת הספק .2.1

הספק מתחייב לכיסוי קליטה מקסימאלי )עפ"י המוגדר ברישיון משרד התקשורת( באתרי עיריית גבעתיים  .2.1.1

 הכוללים את כלל אתרי העירייה, מחסני העירייה ומרתפי העירייה.

)ע"פ המוגדר ברישיון משרד  אינטרנטית ה, סלולר לרבות גלישהספק מתחייב כי במידה ונדרש שיפור קליטה .2.1.2
התקשורת( באתרי עיריית גבעתיים בפרט ובכל תחום מוניציפאלי של העיר בכלל, יותקנו מגברים או כל ציוד נדרש 

על מנת לשפר את רמת הקליטה. עלויות הציוד, התקנתו ואחזקתו יהיו על חשבון הספק. שיפורי הכיסוי יעשו אחר 
 לאחר קבלת כלל האישורים על פי דין הציוד שיותקן חייב להיות עם תו תקן של משרד התקשורת.

 נציג העירייה.במידה ויבחר הספק תינתן לו האפשרות לערוך בדיקת כיסוי באתרי העירייה, בתיאום עם  .2.1.3

 ימים מיום הודעת העירייה לספק. 3כל בעיית כיסוי עד  לבדוקהספק מתחייב  .2.1.4

ימים מיום הודעת העירייה  14כל תקלת כיסוי למנויי העירייה אשר תימצא בבדיקה תוך  לתקןהספק מתחייב  .2.1.5
 לספק.

 

 ניוד מספרים .2.2

 יובהר כי כוונת העירייה היא להישאר עם מספרי הניידים הקיימים. .2.2.1

 ספק מתחייב לבצע את ניוד המספרים אל רשת הספק הזוכה ללא עלות.ה .2.2.2

הספק מתחייב לבצע את הניוד בצורה שתמנע פגיעה בעבודה השוטפת של העירייה והכול על פי דרישת ובתאום  .2.2.3
 מראש עם איש הקשר בעירייה.

 

 ציוד קצה )מכשירים(  .3

 מכשירים  .3.1

מרגע פתיחת המכרז לדגם שנדרש במידה ויגיע דור חדש  הספק יציע מחיר למכשירים שנדרשו בהצעת המחיר. .3.1.1
 .בעלות המכרזשל הדור החדש  ועד לחלוקת המכשירים, ירכשו המכשירים החדשים

הספק יאפשר רכישת מכשירים נוספים לאחר יישום המכרז. מחיר המכשירים יתבסס על המחיר שיופיע במחירון  .3.1.2
אחוז הנחה מעבר  10%החברה הזוכה הזול מבניהם. ומתן האסטרטגי של החברה הזוכה או באתר האינטרנט של 

למחיר זה. )תחת תנאי תשלום זהים(. לאחר תקופה של שנתיים וחצי מתחילת ההסכם לעיריית תינתן הזכות לבצע 
שיופיע במחירון האסטרטגי  מהמחיר %10וליהנות מהטבה של מכשירים  150שדרוג מכשירים בכמות של מעל 

 באתר האינטרנט של החברה הזוכה הזול מבניהם.של החברה הזוכה או 

בסיום כל תקופת התקשרות יוצעו לעירייה מכשירים חדשים בהתאם לקטגוריות אשר יהיו מהדגם המתקדם היותר  .3.1.3

 לכל קטגוריה.

ור המכשיר והדרישות הטכניות במועד שדרוג המכשירים בסוף כל תקופת ההתקשרות יהיה ביחס חתנאי תמ .3.1.4
במועד ההחלפה הספק מתחייב לרכוש את המכשירים הישנים על פי מחירון  אחרונה.לתקופת ההתקשרות ה

 לחודש השדרוג.הספק העדכני 

 תקופת ההתקשרות שהסתיימה יקבע מול העירייה ובאישורה. בסוףמפרט המכשירים שיחליפו את המכשירים  .3.1.5

 אין העירייה מתחייבת לרכוש מכשירים סלולאריים בכמות כלשהיא מהספק. .3.1.6

 בצבע שחור או לבן. יציע לעירייה ציוד קצה חדשהספק  .3.1.7
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 .מקבילהעירייה דורשת כי המכשירים יהיו של יבואן רשמי בארץ בלבד ולא דרך יבואן  .3.1.8

הציוד יוצע בעלות חד פעמית וישולם בתשלום אחד. כל הציוד שיימכר יהיה בעל אחריות יצרן שתינתן ע"י מערך  .3.1.9
 נוספות העירייה תשקול את שינוי שיטת התשלום בהתאם. שירות הספק. בשדרוג מכשירים ואו ברכישות

עבור מכשירי מטען מהיר מקורי ) ערכת מכשיר תכלול מכשיר רט"ן, מטען מקורי למכשיר הרט"ן .3.1.10
לפחות )עבור 64G גומי/סיליקון, כבל סנכרון וכרטיס זיכרון  מכשיר , אוזניות, מגן מסך, מגןתומכים(

 במעמד החלפת המכשיר.מכשירי תומכים(. מגן המסך יודבק 

של המכשירים הקיימים  sim-באחריות הספק הזוכה להעביר את המספרים הקבועים בזיכרון המכשיר ובכרטיס ה .3.1.11
וחשבון הספק יתקין את הדוא"ל הארגוני  ,בעת ההחלפה ,כמו כן בכפוף לתמיכת הציוד. ,למכשירים החדשים

 שמעודכן במכשיר הישן. iCloud /ל ייהג'ימ

 ימים, מתחייב הספק להחליפו בחדש. 14ויתקבל מכשיר שבו תקלה או פגם ייצור בתחום של במידה  .3.1.12

הספק מתחייב כי אם ייווצר מצב בו לא ניתן שרות ע"י מעבדת הספק למכשירים, יספק הספק לארגון מכשיר אחר  .3.1.13
ת הקיימות. מכשיר )חדש או מחודש לפי ההקשר( ברמה שוות ערך לכל הפחות, לפי בחירת הארגון מבין האפשרויו

זה יסופק ללא תוספת עלות מעבר לעלות הקיימת לדגם הקיים וללא הארכת התקשרות )במידה ולא ניתן לתקן 
או לספק חלופי(, ערכת המכשיר תכלול את כל האביזרים הנדרשים. וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות כולל 

 הארכות. 

 

 PTTמכשירי חרום  .3.2

 אפליקציות שמותקנות בניידים. 6 –וכ  RugGearמדגם   PTTמכשירי לא פעילים( 24)במלאי  6לעירייה קיימים כ  .3.2.1

הספק ייתן שירות תיקונים ואחריות על ציוד הקצה בין אם הם נרכשו מהספק ובין אם לא, תינתן לספק אפשרות  .3.2.2
לבצע בדיקה למכשיר טרם הכנסתו לשירות תיקונים על מנת לוודא כי המכשיר תקין הבדיקה תבוצע על חשבון 

 בדיקת המכשיר תעשה באתר העירייה ועל חשבון הספק בשני מועדים. הספק.

 הספק יציע בהצעת המחיר את עלות החבילה עבור שירות זה. .3.2.3

 

 דיבוריות לרכב בלוטוס ניידות .3.3

לרכב ללא עלות כולל התקנה. הדיבוריות יסופקו על פי  בלוטוס קבועות דיבוריות  10הספק יספק לעירייה עד  .3.3.1
 דרישת אנשי הקשר בארגון.

 ₪. 150עלות דיבורית מעבר לכמות כולל התקנה תהייה  .3.3.2

 שימומשו על פי שיקול דעת העירייה ולפי בחירת הלקוח בסוג הדיבורית. BLUETOOTHבנוסף דיבוריות  .3.3.3

הספק מתחייב להתקין את הדיבוריות החדשות ובמידת הצורך לפרק דיבוריות קיימות ולהתקין דיבוריות חדשות  .3.3.4
 ללא עלות.

 

 מכשירים קבועים לרכב  .3.4

כולל התקנה כמחיר מקסימאלי. ₪  800כמכשיר משני בעלות של הספק יציע לעירייה מכשירים קבועים לרכב  .3.4.1
 המכשירים יסופקו לפי דרישת איש הקשר.

הספק יתקין את המכשירים הקבועים החדשים ובמידת הצורך יפרק מכשירים קבועים קיימים ללא עלות. במידה  .3.4.2
 דשה שלו ללא עלותוהמתקין לא יסכים לפרק ולהתקין דיבורית מספק אחר, חייב הספק לספק דיבורית ח

 15 -במידה והעירייה תבצע החלפת רכבים הספק יבצע פירוק והתקנה לדיבורית ללא עלות. לעירייה ישנם כ .3.4.3
 מכשירים קבועים ברכבים.

 רשת( יהיה ללא עלות.-מכשירים ע"י אותו מנוי )דו 2 -שימוש ב .3.4.4

נרכשו מהספק ובין אם לא, ניתן הספק ייתן שירות תיקונים ואחריות למכשירים הקבועים ברכבים בין אם הם  .3.4.5
 לספק אפשרות לבצע בדיקה למכשיר טרם הכנסתו לשירות תיקונים על מנת לוודא כי המכשיר תקין.
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 מכשירים למשתמשים עם מוגבלויות .3.5

 בהתאם לדרישת העירייה על הספר לספק מכשירים המותאמים למשתמשים עם מוגבלויות כגון שמיעה וראיה. .3.5.1

כגון תצוגה  את דגמי המכשירים אותו הוא מציע הכולל מפרט טכני והתאמתם לבעלי מוגבלויות הספק יגיש בנספח .3.5.2
 .גדולה, שמע ותמיכה באפליקציות מותאמות

 מכשירים אלו תהיה יכולת להתחבר למכשיר שמיעה. .3.5.3

 מכשירים אלו יכללו שירות תיקונים ואחריות בהתאם להסכם זה. .3.5.4

 

 ציוד עזר עבור ציוד שנרכש מהספק .3.6

מכמות המכשירים שנרכשה  30%הספק יספק לעירייה במשך תקופת ההסכם סוללות נוספות עבור  - לותסול .3.6.1
ללא עלות, הסוללות יסופקו על פי דרישת נציג העירייה או לחילופין הספק ינהל רישום של החלפת סוללות 

 במעבדת השירות.

 30%ים מקוריים נוספים עבור הספק יספק לעירייה ללא עלות במשך תקופת ההסכם מטענ - מטען לחשמל .3.6.2
 מכמות המכשירים שרכשה. המטענים יסופקו על פי דרישת נציג העירייה.

 ( למלאי טכני יסופקו על פי בקשה ללא עלות.Usim, Micro, Nano, triple) SIMכרטיסי  .3.6.3

העירייה תהייה זכאית להנחה מהמחירון העסקי עבור ציוד עזר שאינו מפורט במסמך זה. שיעור ההנחה ינקב על  .3.6.4
 .30% -ידי הספק ולא יפחת מ

המחירון  -המחירון העסקי ייחשב המחירון המיועד לכלל לקוחותיו של הספק ואם יש יותר ממחירון עסקי אחד  .3.6.5
 יה.הנוקב בתנאים הטובים ביותר כלפיי העירי

 

 שירות נציג בית לקוח .3.7

 .09:00-14:00שעות, שעות העבודה הן  4הספק יעמיד נציג / אחראי בית לקוח אחת לשבועיים למשך  .3.7.1

 נציג / טכנאי בית הלקוח יספק שירותי מרכז מלאים כמו כן העברת מידע ותכנים בין מכשירים. .3.7.2

 העיקריים שיהיו ברשות העירייה.נציג / טכנאי בית לקוח יספק שירותי תיקון מכשירים לדגמים  .3.7.3

 .בנספח נפרד" שירות נציג / טכנאי בית לקוחהספק יגיש את הצעתו ל" .3.7.4

השירות הינו אופציונאלי והעירייה אינה מתחייבת לרכוש שירות זה, במידה והעירייה דרשה שירות זה באפשרות  .3.7.5
 יום. 30בהתראה של העירייה להגדיל או להקטין שעות פעילות כמו כן להפסיק את השירות 

 

 

 שירות תיקונים ואחריות .3.8

חודשים לפחות. אחריות היצרן תכלול תיקון של כל תקלת ייצור  24הציוד אשר יסופק יכלול אחריות יצרן למשך  .3.8.1
 תוכנה / סוללה ללא עלות. /

ישלים . הספק יתקן או לכל תקופת התקשרות שירות תיקונים יהיה לכול סוגי המכשירים שירכשו מהספק הזוכה .3.8.2
 .חבילת רט"ןהשירות יכלל בעלות ההצעה על  על חשבונו כל ליקוי או קלקול שיתגלו במהלך התקופה בציוד.

 .ה על מנת להכשירם לשירות תיקוניםק הזוכספו בדיקה ע"י הרלגבי מכשירים שלא נרכשו מהספק יעב

שרות התיקונים יכלול החלפת המכשיר למכשיר חלופי אחר )זהה או מדגם אחר באותו מדרג( אם הספק אינו יכול  .3.8.3
 לתקן את המכשיר לשביעות רצון איש הקשר בשל אי תמיכה בדגם או מחסור בחלקי חילוף. 

 מסגרת שירות הפרימיום: .3.8.4

 יהיה כחלק מהשירות התיקונים וללא עלות.– תיקון .3.8.4.1
 :בהתאם למדרג ת דמי השתתפות עצמית חד פעמיתתמור - שבר מסך

 .₪ 750, בסך 12 דגמי אייפון א קבוצה .3.8.4.1.1

 ₪. 450 בסך ,21Sסמסונג פלוס,  20S, סמסונג S20-5G, סמסונג S20נוט, סמסונג  20סמסונג  ב קבוצה .3.8.4.1.2

 ₪. 150 , בסךA71, סמסונג A51סמסונג  ג קבוצה .3.8.4.1.3

במקרה של אבדן גמור או גניבה ייגבו דמי השתתפות עצמית על פי המנגנון  – אובדן גמור, גניבת מכשיר .3.8.4.2
 .3.8.5המפורט בסעיף 

 יקבעו על פי סוג המדרג.  – דמי ההשתתפות העצמית המכסימלים .3.8.5
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 ₪ 1000סך של  - אלקבוצת מכשירים  .3.8.5.1

 ₪ 800סך של  - בלקבוצת מכשירים  .3.8.5.2

 ₪ 400סך של  - גלקבוצת מכשירים  .3.8.5.3

  ₪ 400סך של  – PTTלקבוצת מכשירים  .3.8.5.4

יש לציין כי במידה שירכשו מכשירים חדשים שאינם מופיעים במכרז זה הם ישויכו לאחת מקבוצת התיקונים  .3.8.5.5
 ושירות ואחריות.

מעלות מכשיר מחודש במקרה של אבדן גמור או  50%בכל מקרה דמי ההשתתפות העצמית לא יעלו על  .3.8.5.6
 .גניבה

על חשבונו ועל אחריותו, במקרים או שווה ערך לפחות ר המקורי הספק יספק מכשיר רט"ן חלופי, זהה למכשי .3.8.6
 הבאים:

 ימים רצופים בגין תקלה זהה. 90 -פעמים ב 3מכשיר רט"ן החוזר לתיקון  .3.8.6.1

 תקלות שונות בתקופה של חצי שנה(. 4 -מכשיר בעל תקלות מרובות )מעל ל .3.8.6.2

הספק יעדכן את מערכות ההפעלה של המכשירים באופן שוטף ולאחר פרסום עדכון לדגמי המכשירים וזאת ללא  .3.8.7
 או במעבדות הספק. OTAעלות למנוי באמצעות פרסום עדכון 

מקרים לתקופת ההתקשרות הראשונית בעבור דמי  10למרות האמור בסעיפים לעיל, הספק ייתן מימון מלא עבור  .3.8.8
 ין אובדן גמור, גניבת מכשיר וקורוזיה בתקופת ההתקשרות.השתתפות עצמית בג

רישום ספירת ניצול ההטבה הינו באחריות הספק, לאחר מימוש כלל ההטבה יפיק הספק דוחות תומכים בניצול  .3.8.9
ההטבה. במידה ולא יציג הספק דוחות או יעדכן את העירייה על גמר ההטבה יזוכו כל החיובים בגין מימוש 

 מכשירים.

ייתן שירות תיקונים ואחריות מלאה בגין מכשירים חדשים שנרכשו בתקופה האחרונה וטרם נפרע התשלום הספק  .3.8.10
בגינם. העירייה תמשיך לשלם את יתרת התשלומים בגין הציודים אלו. כמו כן המכשירים הנ"ל יקבלו שירות 

 תיקונים ואחריות בהתאם למחירים בהסכם החדש מול הספק הזוכה.

 

 שירותי רשת  .4

 רותי רשת ללא עלותשי .4.1

 הספק יספק את שירותי הרשת הבאים ללא עלות:

 שיחה מזוהה. .4.1.1

 שיחה ממתינה.  .4.1.2

 מענה קולי/תא קולי. .4.1.3

 שיחת ועידה. .4.1.4

 הפניית שיחות בפנוי, תפוס, אין מענה ועקוב אחרי. .4.1.5

 חיווי צג. .4.1.6

 תיבת פקס למייל. .4.1.7

 גיבוי לענן הספק )אנשי קשר, תוכן אחר(. .4.1.8

 עקוב אחריי. .4.1.9

 רשת. -דו .4.1.10

 הודעות טקסט כתובות.שירות  .4.1.11

 מוזיקה בהמתנה הכוללת ג'ינגל של העירייה. .4.1.12

 (43חסימה זמנית של זיהוי )* .4.1.13

 קבלת הודעות כתובות עם הודעה על שיחות שלא התקבלו עקב אי זמינות. .4.1.14

4.1.15. MMS 

 .על ניצול חבילת גלישה בארץ וניצול חבילות חו"ל  smsהודעת .4.1.16

 .סינון שיחות לחו"ל ללא עלות .4.1.17

 פוגעניים. חסימת אתרי אינטרנט .4.1.18
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 VPN- Virtual Private Networkשירות  .4.2

 החיוג בין מנויי העירייה יהיה כלול בתכנית "ללא הגבלה" ללא תלות אם בוצע בחיוג מקוצר או ארוך )מלא(. .4.2.1

חיוג לכל שלוחות העירייה והקווים הישירים, על כל אתריו, יהיה כלול בתכנית "ללא הגבלה" ללא תלות אם בוצע  .4.2.2
 או ארוך )מלא(. )אין לגבות דמי קישורית(בחיוג מקוצר 

( יהיה כלול בתכנית "ללא הגבלה" ללא תלות אם בוצע בחיוג מקוצר או ארוך )מלא(. SMSשליחת הודעות כתובות ) .4.2.3
 בין מנויי העירייה ללא עלות.

בתוך תקופה שלא  VPNאם יצורפו תחומי חי"פ חדשים ו/או מנויים ישירים חדשים על הספק להוסיפם לתחום/טווח  .4.2.4
 תעלה על מחזור חיוב אחד.

 

 שירות חסימת שיחות ושירותים .4.3

 הספק יבצע חסימות לשיחות ולשירותים על פי בקשת העירייה, רשימת החסימות האפשריות בהתאם למפורט מטה:

 בלבד.VPN  -חסימת שיחות כך שניתן לבצע שימוש ל .4.3.1

 חסימת מנויים לניוד. .4.3.2

 חסימת שיחות לחו"ל ובחו"ל. .4.3.3

 ימת גישה לאינטרנט.חס .4.3.4

 / שרותי תוכן. FUNחסימת שירותי  .4.3.5

 לעיל. 4.1חסימת וביטול שרותי הרשת המפורטים בסעיף  .4.3.6

 ניווט של הספק, גיבוי, מוזיקה והורדת תוכן. GPSחסימה לשירותים של הספק כגון:  .4.3.7

שיחות עבור מנויים חסומים לשיחות החסימה תעשה בצורה שהמשתמש לא יוכל לעקוף אותה בשום מקרה,  .4.3.8
 שיתבצעו למרות החסימה יזוכו על ידי הספק .

במידה וביקשה העירייה חסימה מהמפורטות לעיל ובחשבונותיה חויבה העירייה בגין שרות הכלול בחסימה, תזוכה  .4.3.9
 העירייה בחשבונית הראשונה לאחר פתיחת פניה מסודרת בנושא.

ליעדים ניידים ונייחים  של החבילה SMSהיה כחלק מכמות יחוזר יהיה ללא עלות ו SMSשירות דחיית שיחה ע"י  .4.3.10
 .כאחד

 

 שירות לחו"ל .4.4

 לעירייה תינתן הזכות הבלעדית לבחור ספק שיחות בינלאומיות, לביצוע שיחות לחו"ל ממכשירי הרט"ן. .4.4.1

 תעריפי השיחות לחו"ל ממכשירי הרט"ן יהיו זהים לתכנית התעריפים שיש לעירייה עם המפעיל הבינלאומי איתו .4.4.2
 היא בהסכם, בתוספת עלות דקת ז"א לחו"ל על פי הוראת משרד התקשורת.

 .דקות שיחה לחו"ל מהארץ למדינות נבחרות 500כל מנוי יהיה זכאי ללא עלות נוספת ל  .4.4.3

 

 ( Roamingשימוש במכשירי רט"ן  בחו"ל ) .4.5

והודעות, להוציא שיחות, הספק יאפשר למנויי העירייה לעשות שימוש במספר המנוי שלהם בחו"ל: לקבלת שיחות  .4.5.1
 הודעות וגלישה.

הספק יתמוך בפיצול השירותים הניתנים למנוי בחו"ל כך ששירותים אלו ייגבו ישירות מהמנוי באמצעי התשלום  .4.5.2
 שלו על פי שיקול דעת העירייה. יש להבהיר כי במידה והעירייה תחליט לסבסד באופן חד פעמי את חבילת החו"ל

על חשבונה אז חשבון העירייה יחויב ללא שינוי של גובה הפיצול, הסבסוד יאושר על ידי מנהלת התקשורת של 
 )לא ידני( הפיצול יחזור למקורי. באופן אוטומטיהעירייה. החיוב הינו חד פעמי ולאחר החיוב במערכת 

או המשווקות ללקוחותיו הספק יאפשר למנויי העירייה להצטרף לחבילות הוזלה המפורסמות באתר הספק  .4.5.3
 העסקיים.

נכנסת/יוצאת עבור מנויי  ,SMSיחידת או  שיחהדקת )שקל אחד( עבור ₪  1תעריף הגנה, הספק יגבה עלות של  .4.5.4
 העירייה הנמצאים בחו"ל אשר לא רכשו חבילת חו"ל.

בילות גלישה על מחירון חו"ל המפורסם באתר האינטרנט / מחירון של הספק. כולל ח 20%הספק יעניק הנחה של  .4.5.5
 בחו''ל וחבילות הוזלה.

 הספק יאפשר חבילת חו"ל גלישה/שיחות גם לתקופה קצרה של שבוע ימים בעלות יחסית. .4.5.6
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 באמצעות מערכת אינטרנטית. SMSשירות שליחת הודעות  .4.6

 הספק יקים מערכת לשליחת הודעות בתפוצה מהמחשב באמצעות אתר אינטרנט. .4.6.1

 עלות למעט עלות שליחת הודעות.המערכת תעמוד לרשות העירייה ללא  .4.6.2

  ₪. 0.03עלות שליחת הודעה לכל הספקים בישראל הינה  .4.6.3

 

 תוכנית ומכשיר סלולרי כשר. .4.7

 בהתאם לדרישת העירייה על הספק לספק מכשיר סלולרי כשר. .4.7.1

 עלות החבילה הכשרה תהיה זהה למחיר המסלול ללא הגבלה. .4.7.2

 המנוי יקבל מספר סלולרי כשר. .4.7.3

סינון תכנים ואתרי אינטרנט מורשים התואמים למכשירים כשרים, המאושרות על ידי הרבנים הספק יספק שירותי  .4.7.4
 המקובלים.

 על הספק לצרף להצעתו נספח המעיד על אישור רבני למסלול כשר. .4.7.5

 שיש ברשותו. על הספק להציע את דגמי המכשירים הכשרים .4.7.6

 

 עלויות .5

 כללי .5.1

השימושים, הציוד והתשלומים הקבועים. אין העירייה מתחייבת העירייה מתחייבת להעביר לספק תשלומים בגין  .5.1.1
לשלם עבור ציוד ושירותים מיוחדים שיסופקו לעובדים שלא על פי דרישה מנציג העירייה, למעט מקרים בהם 

 ניתנה הרשאה מפורשת ובכתב של נציג העירייה חתומה ומאושרת ואו טלפונית מוקלטת.

 א ייכללו מע"מ.כל המחירים המוצעים יהיו בש"ח ולל .5.1.2

מחירי המסלולים/חבילות המוצעים לעירייה יהיו קבועים למשך תקופת ההסכם )חבילות / דמ"ש )דמי שימוש( /  .5.1.3
 (.SMSז"א )זמן אוויר( / 

הספק מתחייב שלא לגבות עלות בגין שינויים שיבוצעו במנויים כגון: החלפת שם, שינוי אמצעי תשלום, הצלבת  .5.1.4
 ברת בעלות, הפניית שיחות באמצעות מוקד וכל נושא תפעולי אחר.קווים, הצלבת מכשירים, הע

( ללא עלות עבור מנויים חדשים ועבור החלפת כרטיסים למנויים Usim, Micro, Nano) SIMהספק יספק כרטיסי  .5.1.5
 ששודרגו / אבדו.

יחויבו בקו הראשי ללא כל השימושים לצורכי שיחות וגלישה,  (דו רשתמשני ) SIMמנויים העירייה יהיו זכאים לקו  .5.1.6
 תוספת עלות.

 

 תוקף ההסכם, מהלך ההסכם וסיום הסכם .5.2

חודשים. תקופות האופציה יכולות להיות  12בת ( 1אחת )חודשים עם תקופת אופציה  36תקופת ההתקשרות הינה  .5.2.1
 .1.6ראה תוספת סעיף  ממומשות בנפרד או ברצף בכפוף לבקשת העירייה.

 תעלה על תקופת ההסכם עם הספק. תקופת ההתחייבות של העירייה לא .5.2.2

קנסות יציאה מן ההסכם העתידי, אשר יוטלו על העירייה במהלך תקופת התקשרות במידה והעירייה תחליט על  .5.2.3
עקב בעיות קליטה סלולרית, שירות לקוחות או אי קיום תנאי הסכם  סיום ההתקשרות לפני תום התקופה

 בלבד. בסיום ההתקשרות כל המכשירים יהיו בבעלות העירייה.יתרות הציוד שטרם נפרעו מיורכבו ההתקשרות, 

 חודשים. 3העירייה תהיה רשאית לבצע הקפאת מנוי )להעבירו למסלול ללא תשלומים חודשיים( למשך של עד  .5.2.4

 ללא קנס כלשהו. בכל שנה במצטברמכשירי רט"ן  10%העירייה תהיה רשאית לנתק / לנייד עד  .5.2.5
 מנוי פרטי או אל לקוח עסקי אחר ברשת הספק הזוכה לא יחשבו כניתוק מנוי.* מנויים שיעברו ממנוי עסקי ל

 * למען הסר ספק ניוד מנוי אל רשת ספק אחר יחשב כניתוק ותיספר בכמות המנויים לסעיף זה. 

תאריך סיום ההסכם יתייחס לכלל המכשירים לרבות אלו שהתווספו במהלך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא  .5.2.6
לשנה  10%נזק, מנויים חדשים, ניוד(, כמות המנויים המתווספים במהלך השנים מפורטת הינה )אובדן, גניבה, 

 במצטבר. עבור מנויים מצטרפים לא ייגבו דמי יציאה בסיום ההסכם.
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 חבילת השימוש .6

במסמך הספק יציע לעירייה חבילת שימוש אחידה על פי המוגדר מטה, את התעריפים המוצעים יש למלא בטבלה 

 הצעת המציע: – ד'

 

 מסלול ללא הגבלה. .6.1.1

 .SMS/MMSוהודעות פנים ארגוניות  VPN, שיחות SMS/MMSבחבילה יכללו שיחות, הודעות  .6.1.1.1

 .)דו רשת( קו משני ללא עלות .6.1.1.2

השיחות יהיו ללא עלות לכל היעדים בישראל כולל יעדי כוכבית מקוצרת לעסקים. )כוכבית שהינן בעלות  .6.1.1.3
 שיחה רגילה(.

תכלול חבילת גלישה בנפח המפורט בטבלה מטה ללא עלות נוספת על עלות החבילה, חבילת השימוש  .6.1.1.4
ות הגלישה תתבצע במהירות הגבוהה ביותר האפשרית ברשת הספק )בכפוף לכיסוי ולמכשיר( כולל ברשת

 קיימת או עתידית. LTE / 5דור 

 וזאת ללא תוספת תשלום. הספק ימנע אפשרות חריגה מחבילת הגלישה או לחילופין יאט את מהירות הגלישה .6.1.1.5

 ₪  10נוספים תמורת  GB30 -הספק יאפשר הרחבת הנפח הכלול בחבילה ב .6.1.1.6

יחידות  5,000במידה והספק מעוניין להגביל את החבילה לשימוש סביר, גובה המגבלה המינימלית תהייה  .6.1.1.7
 לכל קטגוריה למנוי בודד. SMS/MMSדקות/

ללא  המעבראזי העירייה תקבל את  5דור  מעבר לרשתעבור , במידה והספק יחליט לגבות עלות 5שירותי דור  .6.1.1.8
 .נוספת עלות

בהתאם לבקשת העירייה ולפי שיקול  5תותקן לו חבילת גלישה דור  5במידה ולמנוי יהיה מכשיר תומך דור  .6.1.1.9
 דעתה.

ללא עלות נוספת וכחלק מהעלות של מסלול ללא הגבלה,  GB500בנפח של  5חבילות דור  30לעירייה יינתנו  .6.1.1.10
 על ידי נציג העירייה ולפי שיקול דעתה. עשיוך החבילות למנויים יקב

 

 ללא הגבלה תכולה/חבילה

 ללא הגבלה דקות שיחה

 ללא הגבלה MMS/SMS הודעות 

 ללא הגבלה VPN דקות שיחה 

 ללא הגבלה SMS VPN הודעות 

 עם האטת קצב בחריגה GB 50 חבילת גלישה

 הגבלת גלישהללא  VIPחבילת גלישה למנויי 

 כלול שרות תיקונים

 220 כמות מוערכת

 

 חבילות חו"ל. .6.1.2

סוגי חבילות חו"ל בהתאם לטבלה, לעירייה תינתן האפשרות לבחור בין אחת  3על הספק להציע לעירייה 
 הצעת המחיר שתתקבל תהיה פרופוציונלית לתקופה. החבילות או לחילופין לבחור חבילה באתר הספק.

 

 3חבילה  2חבילה  1חבילה  סלולר בחו"לשירותי חבילות 

 ימים 30 ימים 14 ימים 7 תוקף החבילה

 200 100 0 שיחות מחו"ל לישראל, נכנסות, יוצאות ומקומיות )דקות(

SMS )200 100 0 לישראל ויעד מקומי )כמות 
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 3 3 5 (GBנפח גלישה )

 הגבלהללא  ללא הגבלה ללא הגבלה הפעלת אפליקציות בגלישה חופשית*

: אפליקציות שאינן צורכות מנפח הגלישה הכלול בחבילה כל עוד ישנה חבילה אפליקציות בגלישה חופשית* 

  ,Facebook, Instagram, Snapchat, Waze, WhatsAppבתוקף ושקיים נפח גלישה בחבילה לניצול. האפליקציות הן 

 

 .DATAמסלול  .6.1.3

חבילת השימוש תכלול חבילת גלישה בנפח המפורט בטבלה מטה ללא עלות נוספת על עלות החבילה,  .6.1.3.1
 LTEהגלישה תתבצע במהירות הגבוהה ביותר האפשרית ברשת הספק )בכפוף לכיסוי ולמכשיר( כולל ברשת 

 קיימת או עתידית.

 ישה וזאת ללא תוספת תשלום.הספק ימנע אפשרות חריגה מחבילת הגלישה או לחילופין יאט את מהירות הגל .6.1.3.2

 ₪. 10נוספים תמורת  GB30 -הספק יאפשר הרחבת הנפח הכלול בחבילה ב .6.1.3.3

 השירות יינתן ללא עלות. DATAקבוע למנוי  IPבמידה והעירייה תדרוש  .6.1.3.4

 DATAקווי כלשהי של  העירייה אינה מתחייבת לרכוש כמות .6.1.3.5

 

 הערה תכולה/חבילה

GB1 האטת קצב בחריגה 

GB5  בחריגההאטת קצב 

GB20 האטת קצב בחריגה 

GB50 האטת קצב בחריגה 

GB100 האטת קצב בחריגה 

GB500  עם האטת קצב בחריגה 5דור 

GB1000  עם האטת קצב בחריגה 5דור 

 

 רמת שירות .7

 כללי  .7.1

הספק ימנה בכל תקופת ההסכם עם העירייה צוות קבוע של מנהלי שירות ייעודי מטעמו שייתן מענה לכל הנושאים,  .7.1.1
לרבות תקלות טכניות ומענה לגבי חיובים וחשבונות, עלות זמן אוויר עם שירות הלקוחות יהיה ללא עלות. ככל 

 שיוזמנו שירותים ע"י התאגידים העירוניים, הספק מתחייב לתת שירות זה גם לתאגידים העירוניים.

 חנה.הספק יציין את פריסת מוקדי שירות הלקוחות, שעות השירות ורמת השירות בכל ת .7.1.2

 לטיפול שיישלח אל איש הקשר בארגון. SLAבכל פניה אל צוות השרות או אל מנהל תיק הלקוח יתקבל  .7.1.3

בחודש ללא עלות, השליח יגיע אל משרדי דו כיווניות שליחויות  10הספק יאפשר לעירייה שירות שליחים עד ל  .7.1.4
 ולהביא במקומם מכשירים תקינים.  העירייה על פי קריאה, וזאת בכדי לאסוף את מכשירי הרט"ן שאינם תקינים,

תבוצע עוד באותו היום, וכי שליחות שהועברה לגביה בקשה  12:00הספק יגדיר כי שליחות שהועברה עד לשעה  .7.1.5
 תבוצע לכל המאוחר למחרת. 12:00לאחר השעה 

ע יועבר הספק יאפשר לכל מנוי לקבוע תור לתחנת השירות במועד הנוח לו על ידי אתר אינטרנט או צ'ט ושהמיד .7.1.6

 לתחנת השירות.

וללא במס'  כל מנוי יהיה רשאי לגשת לתחנת שירות באופן עצמאי וללא צורך בתאום מוקדם של נציג העירייה .7.1.7
הטיפול בתחנת השירות יהיה בהתאם למגבלות שיוגדרו על ידי העירייה, ובכל מקרה . פנייה ממנהל הלקוח בחברה

כל מכשיר אשר נקנה אצל הספק יש לציין כי  ח עסקי / אסטרטגי.מנוי אשר יגיע לתחנת שירות יהיה מטופל כלקו
ינתן לו שירות ביטוחי ותיקונים בהתאם. במידה של שבר ואו נזק יש לקבל אישור של נציג יואו אושר ע"י הספק, 

 העירייה להעברת החיוב לעירייה.

 קבלת מכשירים לתיקון.תחנת השרות הקרובה ביותר לתחומי העירייה תהייה בעלת שירותי מעבדה ו/או  .7.1.8

 הספק יאפשר תעדוף בקבלת שירות לאיש הקשר בקבלה לתחנת השירות הקרובה ביותר לעירייה. .7.1.9
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מכשירי רט"ן ללא עלות, ולא פחות  5%העירייה תקבל מלאי טכני מדגמים תומכי תכונות ומערכות הפעלה של עד  .7.1.10
 ייה על מנת להבטיח שירות מיידי לפי הצורך.מכשירים מהדגמים העיקריים, המכשירים יהיו אצל נציג העיר 3 -מ

 ימים, על כל מקרה של אי כיבוד אמצעי תשלום של מנוי מפוצל. 7הספק יודיע לנציג העירייה עד ולא יאוחר מ  .7.1.11

אחת לחצי שנה תתקיים ישיבה בנוכחות איש הקשר בארגון, מנהל תיק הלקוח, נציג צוות השרות, נציג מטעם  .7.1.12
 ורך יישור קו וברור חיובים.בקרת הסכמים אצל הספק לצ

מכשירים באותה העלות של  3על פי דרישת הלקוח ישלח הספק הזוכה טכנאי בית לקוח בתשלום לתיקון של עד  .7.1.13
 הגעת הטכנאי בית לקוח.

 

  VIPשירות  .7.2

 מנהלים. 2 -הספק יאפשר מתן מענה מיידי ע"י מוקד שירות טלפוני ייעודי למנהלים הבכירים בעירייה, כ .7.2.1

במידה ותעלה בעיה הדורשת טיפול, פנייה תועבר באמצעות איש הקשר / המנוי של העירייה ישירות אל נציג שירות  .7.2.2
 . VIP -ה

 יהיה מיידי עד למתן מענה ופתרון מלא לבעיה.  VIPהטיפול בלקוח .7.2.3

וקבצים. בנוסף, כולל השירות התקנת דיבורית, אביזרים  SMSהשירות כולל החלפת מכשיר, העברת וגיבוי זיכרונות,  .7.2.4

 נלווים והדרכת המשתמשים.

  VIPשעות. שליחויות אל 4במידה ותידרש שליחות, מועד הגעת השליח ללקוח מרגע הפנייה לספק לא יעלה על  .7.2.5
 יהיו לא מוגבלות וללא עלות.

 לא תוספת עלות.במידה ויידרש תיקון בבית הלקוח הספק יישלח טכנאי לבית הלקוח ל .7.2.6

יש צורך בחיוב בגין שירות/ציוד/עלות אחרת יעודכן איש הקשר ע"י הודעת  VIPבמידה ובמהלך השירות למנויי  .7.2.7
 , וזאת ללא פגיעה ברמת השירות למנוי.SMSמייל/

 וכנית עם חבילת גלישה ללא הגבלה.תהיה ת VIPלמנויי  .7.2.8

שהוא תקין ויתרת התשלומים בגינו כר הישן יוחזר חודשים, המכשי 12ישודרג לאחר  VIPציוד הקצה של מנויי  .7.2.9
תופסק ותחל מחדש עם רכישת הציוד החדש. בהתאם לדרישת העירייה. במידה והמנוי סיים את תקופת התשלומים 

 בגין המכשיר אז המכשיר יישאר בבעלות העירייה.

 

 

 

 מערכת אינטרנט לשימוש המנויים .7.3

( עבור המנויים כך שלכל מנוי תינתן שם משתמש וסיסמה Internetעל הספק הזוכה לספק מערכת אינטרנטית )

 ותינתן לו האפשרות של צפייה בחיובי החשבון ופירוטי השיחות וכמו כן להפיק דוחות חיובים ודוחות פירוטי שיחות.

 

 אופן חיוב מנויים .7.4

 הספק יאפשר לעירייה להגדיר מספר חשבוניות על פי חלוקה שתוחלט ע"י העירייה. .7.4.1

שיוזמנו השירותים ע"י התאגידים העירוניים, הספק יגדיר להם חשבונות נפרדים. ככל שהתאגידים העירוניים ככל  .7.4.2
 יידרשו שירותים כאמור, הם ימנו נציג נפרד לעבודה מול הספק.

 העירייה תהא רשאית להגדיר קבוצות משתמשים על פי כל אחד ממאפייני החיוב הבאים: .7.4.3

 חלה על העירייה.כל עלות המנוי )מימון מלא(  .7.4.3.1

חלק מן העלות חלה על העירייה וחלק מן העלות חל על המשתמש, באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע,  .7.4.3.2

 בהקשר זה יתכנו מספר אפשרויות:

 כל העלויות יהיו על חשבון המשתמש למעט עלות התוכנית או גובה המכסה. - פיצול כספי •

 חויבו ישירות על חשבון העובד.סעיפים שאינם מאושרים י - פיצול שירותים •

פיצול ה .העירייהרותים שמאושרים על ידי העירייה יחויבו ישירות על חשבון יש – פיצול שירותים חד פעמיים •

 החיוב יתבצע ע"י הספק או ע"י העירייה או במשולב על פי דרישת העירייה.
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 דו"חות חיוב .7.5

 נדרשים דו"חות חיוב במספר חתכים וזאת ללא עלות:

 ריכוז עלויות לכל מכשיר. .7.5.1

 פרוט עלויות לכל מכשיר. .7.5.2

 דו"ח רישום שיחות ארגוני עם פירוט שיחות בארץ ובחו"ל לכל מכשיר. .7.5.3

 דו"ח שיוך למסלולים לכל מכשיר. .7.5.4

 דו"ח פירוט התחייבויות עבור כל מכשיר )תאריך הקמה, שדרוג , יציאה(. .7.5.5

 ריכוז מכשירים על פי יחידות שיוגדרו על ידי העירייה. .7.5.6

 ו"חות על פי חתכי זמן שונים, לפי תקופות קבועות של חודש או שנה קלנדרית וכן מתאריך עד תאריך.ד .7.5.7

 דו"ח שווי מס בגין שימוש במכשירים, שיוגש כקובץ על פי המבנה המצורף בנספח. .7.5.8

 דו"חות לניהול מצאי בחתך של משתמש, יחידה וסוג ציוד. .7.5.9

 לים, יסופק על פי דרישת נציג העירייה.דו"ח תשלומים שלא כובדו על ידי המנויים המפוצ .7.5.10

 דוחות המוגדרים במערכות הספק ואינם דורשים אפיון פרטני יסופקו גם כן ללא עלות. .7.5.11

 ללא שימוש כל שלושה חודשים. Dataדוח מנויי סלולר ו  .7.5.12

 דו"ח תיקונים של מכשירים. .7.5.13

 .IMEIדו"ח מכשירים שחולקו בעירייה הכולל שם מנוי, מספר תעודת זהות, תאריך אספקה, דגם מכשיר ומספר  .7.5.14

 

 הגשת הדו"חות .7.6

 הספק יגיש לכל מנוי חשבונית חודשית הכוללת את פרוט השימושים שנעשו במהלך תקופת החיוב. .7.6.1

 שוטף.המנוי רשאי לקבל ללא עלות את פרוט השיחות והשימושים שביצע באופן  .7.6.2

דו"ח שוטף על ידי הספק אשר יוגש לעירייה ולגורם המבצע בקרת עלויות תקשורת עבור העירייה בדו"ח מודפס  .7.6.3
 ובקבצים. הדו"ח יוגש אחת לחודש.

 הספק יקים מערכת ניהול ובקרה עבור מנויי העירייה, המערכת תאפשר לבצע פעולות שאינן כרוכות בשינויי עלות.  .7.6.4

או הגורם המבצע בקרת עלויות תקשורת עבור העירייה באמצעות הורדת קבצים בגישה ניהול על ידי העירייה ו .7.6.5
 , שרות זה יינתן ע"י הספק ללא תוספת עלות.WEBחופשית למערכת הדיווחים של המציע בממשק 

קבלת הרשאת גישה למערכת הדיווחים של המציע תהיה פשוטה ולא תצריך חתימה על טפסי התחייבות והצהרות  .7.6.6
 פר חשבון בנק של הלקוח, אישור מורשי חתימה וכו'(.)כגון מס

המידע שיוצג ע"י הספק שיבחר יהיה מפורט ככל האפשר. קובץ פרוט שיחות אשר יציג רק חלק ממספר מחויג לא  .7.6.7
 יתקבל ויהיה עילה לפסילת הצעת המציע בשלב של בדיקת הצעות הספקים.

או  ASCIIמערכות ממוחשבות כגון פורמט אקסל, פורמט הדוחות במערכת הדיווח של הספק יתאים לקליטה ב .7.6.8
CSV .בהתאם לדרישת העירייה 

 

 

 הקצאת מספרים

מובהר כי עיריית גבעתיים רשאית להחליף את המספרים הקיימים של הניידים ו/או להשאיר את המספרים הקיימים  .7.7
 אצלה כיום. 

 

 לוחות זמנים לביצוע המעבר .8

 הקיים לספק הזוכה לאחר מתן הודעה רשמית מהעירייה:להלן לוחות הזמנים לביצוע המעבר מהספק  .8.1

ימים מזמן הודעת הזכייה, הנתונים יכללו את הפרטים הבאים: מס'  10עד   - העברת נתוני המנויים מהעירייה לספק .8.1.1
 מנוי, מכסה, מסלול, מכשיר, אמצעי תשלום, שירותים פתוחים / סגורים.
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 יום מיום הודעת הזכייה. 21ד ע - ביצוע שיפור קליטה וכיסוי )במידת הצורך( .8.1.2

 יום מיום הודעת הזכייה. 28עד  - חלוקת ציוד וביצוע התקנות .8.1.3

 יום מיום הודעת הזכייה. 30עד  - ביצוע ניוד מספרים )במידת הצורך( .8.1.4

נציגים אשר ילוו את  5במועדי שדרוג/החלפת ציוד/התקנת ציוד, הספק יעמיד לרשות העירייה צוות המונה לפחות  .8.2
, ויעמדו לרשות עובדי העירייה לכל שאלה בנושא הציוד הניתן כולל כל ציוד או מכשור נדרש לביצוע ההליך הנ"ל

 הפעולות הנ"ל וזאת עד סיום מעבר כלל המנויים לספק הנבחר.

הספק יסייע בהעברת כל החומר של המכשיר הישן לחדש בעת החלפת המכשיר ואו יציע את השירות באתר  .8.3
 וחשבון דואר. G-Mailהחומרים שנדרשים להעברה הם אנשי קשר חשבונות  הלקוח ואו במרכז השירות.

וזאת על פי תאום  מנגנון קביעת תור.ואופן חלוקת המכשירים לאור תקופת הקורונה הספק יגיש את הצעתו לגבי  .8.4
 ואישור העירייה.
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 מסמך ג'

 

 הצהרת המציע

 

 לכבוד

 עיריית גבעתיים

 א.ג.נ.,

 

 למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים סלולאריים  2021/05מכרז מס' הנדון:  
 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה נשוא  .1
המכרז ומקבל על עצמי את ההתחייבות וההצהרות במסמכי המכרז השונים ומבלי לגרוע מהם והצהרתי כאן באה 

 בנוסף.
 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2
ביצוע העבודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי, וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה, בחנתי את התנאים והיקף  

 תאם לכך קבעתי את הצעתי.העבודה לפיהם אצטרך לבצע את העבודה, ולקבל שכרי וכי בה
 

יום מיום הודעת  30אני מצהיר כי ידוע לי כי ככל שאזכה במכרז, אדרש להשלים את אספקת המכשירים בתוך  .3
 הזכייה את השירותים נשוא המכרז.

 
הכמויות, המספרים, הסכומים וההיקף השירותים שהוצגו במכרז, נועדו לאפשר למציע לאמוד ולהעריך את היקף  .4

 ת הנדרש ממנו ואין בהם כדי לחייב את העירייה, לא לדיוקם ולא להיקף כלשהו.העבודה וא
 

על מתן השירותים במכרז זה ואלו כוללים את  אני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון את מכלול העלויות, שיחולו .5
ישות מלוא התמורה אותה אני מבקש עבור מתן השירותים, בהתאם להוראות המכרז, ומכלול הדרישות וכל דר

המכרז וההסכם וכוללת גם את הוצאות תקורה, אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם 
 המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז.

 
להבטחת קיום הצעתי אני מצרף ערבות בנקאית )ערבות השתתפות לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי  .6

 .₪  15,000 המכרז, על סך 
 

ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו, ועפ"י בקשת העירייה ניתן  יהיה  ותהא 1.27.025עד ליום הערבות תהא בתוקף  .7
 להאריכה בעוד שלושה חודשים נוספים.

 
מסכים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות ימומש על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים אני  .8

 מראש היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויות שנטלתי על עצמי  עם הגשת ההצעה במכרז.
 

ייה עקב הפרת אני מצהיר כי ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיר .9
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת ההצעה למכרז.

 
הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז, לרבות  .10

 דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
 

 תחייב אותי עד סיום תוקפה של הערבות לקיום המכרז ועד בכלל.הצעתי זו בתוקף ו .11
 

אני מצהיר כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים  .12
 סלולאריים וכי לא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בנוגע לכך.

 
 ל הפעולות המפורטות להלן:אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כ .13

 
 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז. 14לחתום על ההסכם כדין תוך  .13.1
המצורף  1)נספח ז' יום להמציא ערבות בנקאית לביצוע ההסכם, ואישור ביטוח חתום על ידי חברת הביטוח 14תוך  .13.2

 .להסכם(
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 יום מיום הודעת העירייה בדבר זכייתי במכרז, להשלים בביצוע מתן שירותי המכרז.  30 -לא יאוחר מ 13.1

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים לעיל, כולן או מקצתן, העירייה תהא  .14
רפת להצעתי זו ולהתקשר עם רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצו

 זכיין אחר לביצוע מתן שירותים נשוא הצעתי.
 

כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי על  .15
 עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
ו לרשות העירייה עקב הפרת כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמד  .16

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי זו.
 

בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והנני מוותר בזאת ויתור סופי,  .17
 ותיו.מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דריש

 
 הנני מתחייב לספק את חבילת שירותי הרט"נ בעלות חודשית קבועה מראש. .18

 
ככל שתשודרג רשת התקשורת או יבוצע שינוי טכנולוגי ויהיה צורך בהחלפת מכשירים או נט סטיק, הריני מתחייב  .19

 לשדרג את אלה ללא עלות נוספת.

 
בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן את הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, ואני מוותר בזאת ויתור סופי,  .20

 מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו. 
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 נייד _____________________תפקיד במציע __________________ טלפון 

 

 תאריך: _______________                                     חתימה + חותמת : __________________
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 מסמך ד'  

 

 2021/05מכרז מס' 

 הצעת המציע

 לכבוד

 עיריית גבעתיים

 א.ג.נ.

 

 למתן שירותי תקשורת סלולרית  ואספקת מכשירים סלולאריים 2021/05הצעת מחיר מכרז מס'  הנדון:

 

 כללי 

     

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם __________________________ )שם המציע(, את הצעת המחיר למתן שירותי  .1
תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים סלולאריים, על פי המפורט במסמכי המכרז ומפרט הדרישות ואנו 

 לבצע את כל המטלות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, במסמכי המכרז וההסכם.מתחייבים  
 

אני מצהיר כי המחירים המפורטים להלן מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל הדרוש לביצוע  .2
 מלא ומושלם של כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז.

 

את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות המחיר המוצע על ידי, מהווה מחיר סופי וכולל  .3
 בביצועם, על פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיי נשוא ההסכם. 

 

 כל המחירים יצוינו בשקלים חדשים, ויכללו כל מס או היטל אשר יחול על כל רכיב מוצע, למעט מע"מ. .4
 

 ההצעה .5
 
  30למכשיר, בעלות חודשית קבועה לחבילה אשר לא תעלה ע"ס ( SIM) שירותי רט"נחבילת הנני מתחייב לספק  5.1

 להצעה( 5.2לטבלה של סעיף  1)ראה מס"ד ש"ח, בכל תקופת ההסכם. 
 

 .משוערתהינה כמות ה .הצעתי לאספקת מכשירים סלולאריים וחבילת רט"ן היא בהתאם למפורט בטבלה שלהלן 5.2
   בשלב חלוקת המכשירים. על ידי העירייהתקבע הסופית הכמות 
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 כמות קטגוריה מס"ד
תקופת  / יחידת מידה

 תשלום

 הצעת 

 הספק

סה"כ הצעת הספק 

הינה הכפלת הכמות 

במספר החודשים או 

 מספר המכשירים

לכל תקופת ההסכם 

 )למשך חודשים(

 

1 

סלולרית סה"כ חבילות תקשורת 

 ללא הגבלה

כולל שרות תיקונים כפי שמפורט 

 3.8בסעיף 

 מנויים 218

 חודשים 36למשך 

 ___________₪ ___₪____ למנוי לחודש

 ___________₪ ___₪____ למנוי לחודש GB500 15עם  5חבילת דור  2

 ___________₪ ___₪____ למנוי לחודש GB1000 15עם  5חבילת דור  3

4 iPhone 12 128GB 10 
 למכשירעלות חודשית 

 תשלומים 12למשך 
____₪___ ₪___________ 

4 iPhone 12 SE 2020 128GB 5 
 למכשירעלות חודשית 

 תשלומים 12למשך 
____₪___ ₪___________ 

5 
Samsung Galaxy Note 20 

Ultra 128GB 
3 

 למכשירעלות חודשית 

 ___________₪ ___₪____ תשלומים 12למשך 

6 
Samsung Galaxy  S21 128GB 

5G  
20 

 למכשירעלות חודשית 

 ___________₪ ___₪____ תשלומים 12למשך 

7 Samsung Galaxy  S21 Plus  5 
 למכשירעלות חודשית 

 ___________₪ ___₪____ תשלומים 12למשך 

8 
Samsung Galaxy A71  

128GB 
80 

 למכשירעלות חודשית 

 ___________₪ ___₪____ תשלומים 12למשך 

9 
Samsung Galaxy A51  

128GB 
95 

 למכשירעלות חודשית 

 ___________₪ ___₪____ תשלומים 12למשך 

    

 מחיר הצעה 

  -כולל

 סה"כ הצעת הספק 

 לכל תקופת ההסכם

 

 

 

 ₪________________ 
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 היא בהתאם למפורט בטבלה שלהלן: DATAחבילת  הצעתי לאספקת 5.3
 

 

 כוללים מע"מ אינםהמחירים  *

 לקביעה ע"י הספק )על כל הספקים למלא(

ברמות השונות הינן משוערות בלבד ואין העיריה מתחיבת לרכוש לפי  DATAכמויות המנויים וחבילות 

 מנויים. 250כמויות אלו.  מספר המנויים יכול לגדול עד למספר כולל של 

מפרט דרישות כללי וטכני, ולרבות שירות  -מובהר כי הצעת הספק כוללת בתוכה את כל האמור במסמך ב'

 , דיבורית, מגני מסך, מטענים, וכל הציוד והשירותים המפורטים במסמך ב'.simאחריות, סוללות, כרטיסי 

 ההצעה היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. 5.4
 
 
 

 יחידת מידה/ תקופת תשלום כמות מנויים קטגוריה מס"ד
 הצעת 

 הספק

הספק הינה הכפלת סה"כ הצעת 

הכמות במספר החודשים או מספר 

 המכשירים

 24לכל תקופת ההסכם )למשך 

 חודשים(

 

1 GB1 30 למנוי לחודש _____₪__ ₪___________ 

2 GB5 15 למנוי לחודש ____₪___ ₪___________ 

3 GB20 5 למנוי לחודש ___₪____ ₪___________ 

4 GB50 1 למנוי לחודש _____₪__ ₪___________ 

5 GB100 1 למנוי לחודש _____₪__ ₪___________ 

6 GB500 1  5למנוי לחודש ברשת דור _____₪__ ₪___________ 

7 GB1000 1  5למנוי לחודש ברשת דור _____₪__ ₪___________ 

    

 מחיר הצעה 

  -כולל

 סה"כ הצעת הספק 

 לכל תקופת ההסכם

 

 

 

 

 

 ₪________________ 
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 .היא בהתאם למפורט בטבלה שלהלן: מכשירים ישניםרכישת להצעתו הספק יציע את  5.5

 הספק מתחייב למחיקת כל התכנים מהמכשירים הישנים.
 

 כמות סוג מכשיר
 -הצעת הספק 
 זיכוי ליחידה

סה"כ הצעת הספק 
הינה הכפלת 

 הכמות המכשירים

iPhone 11 128GB 1 ₪ ₪ 

iPhone 11 Pro 256GB 1 ₪ ₪ 

iPhone 6S 64GB 4 ₪ ₪ 

iPhone SE 16GB 4 ₪ ₪ 

iPhone XR 128GB 1 ₪ ₪ 

iPhone XS 256GB 1 ₪ ₪ 

LG G4 30 ₪ ₪ 

LG G5 1 ₪ ₪ 

RugGear RG720 28 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy A50 1 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy A7 2017 1 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy A70 2 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy J5 25 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy J5 2016 4 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy J5 Pro 1 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy Note 5 7 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy Note 9 128GB 1 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB 1 ₪ ₪ 

Samsung Galaxy S8 1 ₪ ₪ 

    

סה"כ הצעת 
הספק עבור כלל 

 המכשירים
₪ 

 
 
 

 פרטי המציע 

 _____________ משפחה__________ ת.ז. ______________פרטי החותם מטעם המציע: שם פרטי 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________

 תאריך: _______________                                     חתימה + חותמת __________________
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 1מסמך ד'

 נספח בחירת ההצעה הטובה ביותר
 

 נות לבחינת ההצעות הכספיות:להלן עקרו .1
 

 (70%עבור כל מציע יינתן ציון ) -מדד העלות .1.1
ולל של הצעת המחיר עבור ההצעה הזולה ביותר הינה ההצעה שהסכום הכשקלול מדד העלות יעשה כדלקמן: 

ההצעה הזולה , הינה בעלת המחיר הזול ביותר. 5.5לעיל, בקיזוז הצעת המחיר עבור סעיף  5.3 -ו 5.2סעיפים 
. שאר ההצעות יקבלו ערך לפי הנוסחה הבאה: ההצעה הזולה ביותר 100%ביותר מבין ההצעות תקבל ערך של 

למדד העלות(. ההצעה הזולה ביותר תקבל  70%) 0.70 -. התוצאה תוכפל ב100%חלקי ההצעה הנבדקת כפול 
 הצעה(ב 5)סעיף  את הניקוד הגבוה ביותר.

 
 (30%ן )עבור כל מציע יינתן ציו -מדד האיכות .1.2

 0.30 -לכל משתתף יינתן ניקוד המבוסס על הפרמטרים שלהלן. הציון המשוקלל לכל הפרמטרים יוכפל ב
 למדד האיכות(: 30%)

 

קביעת תורים לתחנת השירות ישירות ע"י המנוי ללא התערבות איש קשר 

 דרך הנייד או אפליקציה.

 ברשות.גישה ישירה של הלקוח למרכז שירות ללא התערבות איש הקשר 

 הגעה של מנוי לתיקון תתבצע גם ללא מספר פניה.

 7.1.7ראה סעיף

 6% קיים / לא קיים / קיים חלקית

 UMTSניסיון בשנים בתפעול רשת מתקדמת 

למציע בעל הכמות והפריסה המרבית 

יינתן הציון המלא, לשאר המציעים 

 יינתן ציון יחסי

6% 

בפרט, לספק בעל תחנת מספר תחנות שירות ברחבי הארץ ובתחומי העיר 

 שירות ברחבי עיר תינתן עדיפות

למציע בעל הכמות והפריסה המרבית 

יינתן הציון המלא, לשאר המציעים 

 יינתן ציון יחסי

6% 

מערכת להצגת נתוני חשבונית הכוללת דוחות מובנים ושליחה אוטומטית, 

אפליקציה בה כל מנוי יכול לראות את החשבון האישי שלו ולבצע 

 פעולות.

 ניתן לראות את כל החשבוניות העירייה באתר.

 6% קיים / לא קיים / קיים חלקית

 הרחבות לשרות תיקונים:

 שירות אקספרס לתיקון מיידי במעבדה )עד שעתיים(

 שירות של טכנאי נייד לתיקון מכשירים בבית הלקוח )לכל מנוי בכל רמה(

 6% קיים / לא קיים / קיים חלקית

 
 

 : נת הפרמטרים על כל ספק לצרףלצורך בחי

 משתמש זמני לאתר הספק ללקוחות עסקיים. .1

 אישור חתום על תאריך הפעלת הרשת. .2

 רשימת תחנות השרות ברחבי הארץ. .3

 דוגמת מייל חוזר ללקוח. .4

 נספחי הרחבות לשירות תיקונים כולל פריסה, זמינות ועלות. .5
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 מסמך ה'

 

 הסכם

 לשנת _____ בגבעתיים  שנערך ונחתם ביום ____   לחודש______

 

 

 

 עיריית גבעתיים  בין:

 , גבעתיים6מרח' שינקין 

 ("העירייה")להלן: 

   

 

 מצד אחד            

 

 _____________________ ח.פ. _________________     לבין:

 

 מ ________________________________________ 

 

 טל. _______________________________________  

 

       ("הזכיין" )להלן: 

 

 מצד שני           

 

 

למתן שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירים סלולאריים  05/2021והזכיין הגיש הצעה במסגרת מכרז פומבי  הואיל:

 (;"המכרז" ו"ההצעה")להלן בהתאמה: 

 

 הוכרזה כזוכה במכרז ;והצעתו של הזכיין  והואיל:

 

 והצדדים מבקשים להסדיר ביניהם את החובות, הזכויות ותנאי השירות בהתאם לתנאי הסכם זה. והואיל:
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 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .13.4.1
 

 בו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור  .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. 1.1
 כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות הסכם זה. 1.2
 גילה הזכיין סטייה או אי התאמה בין ההסכם לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות פעולה. 1.3

 

  ;מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויחייבו את הזכיין בכל ההתחייבויות הכלולות בהם .2
 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

 

 מסמך א'      –תנאים למשתתפים במכרז  .12
 1נספח א'         –דף מידע ארגוני  .13
 2נספח א'     –נוסח אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז  .14
 3נספח א'      נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .15
 מסמך ב'       –מפרט דרישות כללי וטכני  .16
 ' מסמך ג        –הצהרת המציע  .17
 'מסמך ד        –הצעת המציע  .18
 1מסמך ד'     - נספח בחירת ההצעה הטובה ביותר .19
 '  מסמך ה       –הסכם התקשרות   .20
 1נספח ה'      –נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם  .21
 'ו מסמך    - סודיות לשמירת והתחייבות מידע אבטחת .22

 

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .3
 

 המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושלוחיו המוסמכים. "הזכיין"/"ספק":

)כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן  "המדד":

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא  במקומו.

כמדד הקובע המדד הידוע בעת התשלום  2021כמדד בסיס ישמש מדד ינואר 

 בפועל.

במסמכי פירוט מכשירי הטלפון והקשר הסלולארי אותם יספק הזכיין לעירייה כמפורט  "מפרט דרישות כללי":

ובהסכם זה ופירוט השירותים אותם יעניק הזכיין לעירייה למכשירים המפורטים  המכרז

 במפרט המכשירים.

 ו/או מי מטעמו. סמכ"ל מינהל ומשאבי אנוש "נציג העירייה"/"מנהל":

 עיריית גבעתיים "העירייה":

ומתן שירותי הטלפוניה לפי הסכם זה, לרבות אספקת מכשירי הטלפון והציוד הנלווה  "השירותים":

 שירות אחזקה ותחזוקה למכשירים הנ"ל כמפורט במפרט המכשירים ובמפרט השירותים.

 

 מטרת ההסכם .13.4.2
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העירייה מתקשרת בזאת עם הזכיין והזכיין מתחייב לספק ולהעניק לעירייה ולתאגידיה העירוניים את השירותים בהתאם  .4
 לתנאי  ההתקשרות המופיעים במסמכי המכרז ובהסכם זה.

 

 ההתקשרותאופן ביצוע  .13.4.3
 

 ממועד חתימת הסכם זה. ימים 28 תוךהכללי הזכיין יספק לעירייה את המכשירים המפורטים במפרט הדרישות  .5
 

שעות  ממועד הוצאת ההזמנה על ידי  24כל מכשיר נוסף אותו תבקש העירייה לרכוש יסופק על ידי הזכיין תוך  .6
 העירייה לזכיין.

 

 במסמך ב'.הזכיין יעניק לעירייה את כל השירותים הנלווים כמפורט במפרט הדרישות הכללי כמפורט  .7
 

על זכיין למנות מנהל פרויקט מטעמו לריכוז וניהול פרויקט החלפת המכשירים, התקנת המכשירים ברכב, אספקת  .8
מהצגת תוכנית העבודה ועד שלושה ציוד נלווה וכן טיפול בתקלות בשל המעבר. נציג העירייה ילווה את הפרויקט 

חודשים לפחות לאחר גמר הקמת הפרויקט. מנהל הפרויקט מטעם הזכיין הינו _________________________ 
 )לציין כישוריו ומס' סלולארי(.

 

 לעיל יהיה אחראי בין היתר על: 8מנהל הפרויקט הנקוב בסעיף  .9
 

 ניהול הפרויקט מטעם הזכיין. 9.1
 הזכיין לעירייה.תיאום פעילויות בין  9.2
 ריכוז וקבלת הדרישות מנציגי העירייה. 9.3
 עמידה בלו"ז וריכוז דיווח על התקדמות הפרויקט. 9.4
 אחריות על הביצוע, ההתקנה והתפעול השוטף בתקופת ההקמה. 9.5
 תיאום אספקת מכשירים סלולאריים לרבות הציוד הנלווה. 9.6
 תיאום אספקה והתקנת דיבוריות ברכבי עובדי העירייה. 9.7
 המכשירים הסלולאריים לשירות/קבלת קו.הכנסת  9.8
 הגדרות המכשירים ושירותי הרשת לכל מכשיר ומכשיר לפי דרישות העירייה. 9.9

התקנה, הפעלה ואינטגרציה בין רשת הזכיין למתג העירייה לעניין הקישורים הישירים לרבות התקנת התשתית  9.10
 הדרושה והגדרתה לפי דרישות העירייה.

 מרכיביה, בדיקות הקבלה ותיקונים נלווים.הפעלת הרשת על כל  9.11
 הפעלת הרשת על כל מרכיביה, בדיקות הקבלה ותיקונים נלווים. 9.12
 ביצוע הדרכה על התפעול השוטף של הציוד בעירייה. 9.13
 עמידה בלו"ז כפי שייקבע ע"י המנהל מטעם העירייה. 9.14

 

ירת פרטים ע"פ חוק, לפי דרישת רשויות הזכיין מתחייב, כי לא ימסור את פרטי המנויים לכל גורם שהוא )להוציא מס .10
הביטחון(, ולא יעשה בהם שימוש אלא לצורך אספקת השירותים על פי מפרט זה בלבד. למען הסר ספק, מובהר 
בזאת כי הפרטים האישיים של המנויים, לרבות שם ושיוך מחלקתי לא יפורסמו ע"י הזכיין בשום אמצעי. כמו כן 

מוחלטת כל מידע ו/ או נתון אשר יגיע אליו בקשר עם העירייה ו/או עובדיה ו/או מתחייב הזכיין לשמור בסודיות 
המשתמשים האחרים )משתמשי העירייה(, בין במסגרת המפרט ובין לאחריו ולא למסור ו/או להפיץ בכל צורה 

ל זאת שהיא לצד ג' כלשהו מידע הקשור לעירייה. ההתחייבות לסודיות תחול גם על ספקי המשנה של הזכיין. כ
  בהתאם לדין ורישיון הזכיין. הזכיין חייב לחתום על טופס סודיות מידע כמקובל אצל ספקי העירייה.

 

הזכיין יעניק לכל המכשירים אשר נרכשו על ידי העירייה כמפורט במסמך ב' לעיל אחזקה, תחזוקה, תיקון והחלפת  .11
 עת הזכיין.חלקים ללא כל תמורה נוספת למעט דמי השתתפות עצמית כמפורט בהצ

 

לעיל יתבצע בתחנת השירות של הזכיין בשעות הפעילות השגרתיות של הזכיין, אלא אם כן  11כל המפורט בס"ק  .12
מכשירים ומעלה, שאז ישלח הזכיין נציג שירות למשרדי העירייה, לאיסוף המכשירים,  5-ידרשו שירותים אלה ל

 שעות ממועד איסופם.  48אשר יוחזרו לעירייה תוך 
 

הזכיין מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע ההתקשרות, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו ושלוחיו    .13
כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי להסכם זה, לרבות דיני הבטיחות 

 בעבודה.
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 עובדי ושלוחי הזכיין

 

מעביד וכי כל מי -לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הזכיין לבין העירייה  יחסי עובדמוסכם בזה בין הצדדים כי  .14
שיעסוק עבור הזכיין בכל צורה בקיום התחייבויות הזכיין לפי הסכם זה, יראו את הזכיין כאחראי לכך לכל דבר 

 ועניין.
 

 וע"פ כל דין.  1987, התשמ"ז הזכיין מתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות חוק שכר מינימום .15
 

הזכיין ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות תשלומי מע"מ,  .16
 מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 

יו בעלי ניסיון וידע כל העובדים המועסקים על ידי הזכיין בביצוע הוראות הסכם זה, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יה .17
 מקצועי רלוונטי לביצועו של הסכם זה.

 

 התמורה

 

מסמך  -בתמורה לשירותים תשלם העירייה לזכיין את הסכומים המפורטים בהצעת המציע הזוכה למכרז,  .18
 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  -ד' למכרז 

 

עירייה, יגיש הזכיין לעירייה חשבון מפורט בגין בכל חודש גרגוריאני ו/או תאריך שיקבע ע"י ה 10-אחת לחודש, עד ל .19
כל השירותים שהוענקו לעירייה בחודש החולף. יובהר כי ככל שהזכיין יעניק שירותים לתאגידיה העירוניים של 
העירייה, יגיש להם חשבון נפרד לאנשי קשר נפרדים עבור השירותים בחודש שחלף ובהתאם לתנאים המוסדרים 

 יה.בסעיף זה כלפי העירי
 

יום מתום החודש בו הוגש החשבון  60החשבון החודשי, כפי שיאושר על ידי נציג העירייה, ישולם על ידי העירייה תוך  .20
 החודשי כאמור בהוראת קבע.

 

 לכל התשלומים יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף במועד התשלום.  .21
 
 

 

 תקופת ההתקשרות

 

 חודשים מיום __________ ועד ליום ____________.  36הסכם זה בתוקף למשך  .22
 

לשנה מהכמות הכוללת, ללא תשלום  10%בתקופת ההתקשרות ניתן יהיה לבצע הקטנה של כמות המנויים, עד  .23
 קנס.

 

במקרה בו תחליט העירייה לצאת למכרז חדש בתום תקופת ההתקשרות, מתחייב הזכיין, ע"פ הוראת העירייה, לבצע  .24
של החלפה וניוד מכשירים בינו לבין הזכיין החדש שייבחר.   הזכיין מתחייב כי במצב זה ימשיך  תהליך הדרגתי

לזכיין את השירותים הניתנים על ידו, באופן ראוי ומיטבי, בהתאם להסכם זה ובהתאם לתנאיו, וזאת עד לסיום 
 העברת השירותים לידי הזכיין החדש.
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 1.6בהתאם לתקן בסעיף  לעירייה שמורה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם הזכיין  .25
 

 

 איסור הסבת ההסכם

 

הזכיין אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו, או כל חבות ו/או התחייבות  25.1
 תמורה, אלא באישור העירייה מראש ובכתב. ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא ב

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של העירייה כי יש לו צוות  25.2
 עובדים קבוע, העומד בדרישות הסכם זה.

ללוח הזמנים ולכל הזכיין יישא באחריות הבלעדית לגבי קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות העירייה,  25.3
 סעיפי הסכם זה.

 התמורה תשולם לזכיין בלבד ולא תיווצר כל חובת תשלום בין העירייה לקבלני המשנה. 25.4
 

 אחריות וביטוח

 

הזכיין יישא באחריות לתקינות המערכת והציוד שיסופק והותקן, לפעולתם הרציפה והתקינה למשך כל תקופת  .26
 ההתקשרות. 

 

הזכיין יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל,  .27
שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל משתמש במכשירי הרט"ן ובשירותים 

ל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע הסלולאריים ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בקשר ובכ
השירותים, לרבות כתוצאה מתפעול, אחזקה, מכירה של המכשירים, הציוד והמערכות התומכות את מתן השירותים 

 -ובכלל זה נזקים הקשורים ו/או הנובעים מהפעלה ו/או תחזוקה של מתקני שידור וקליטה לרבות ממכשירי רט"ן
ן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין ו/או ממעשה או מחדל של הזכיי

 בביצוע התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה.  
הזכיין יפצה את העירייה ו/או את הניזוק )ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו )ה()הם(. הזכיין משחרר לחלוטין 

מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק ומראש את העירייה, עובדיה שלוחיה ואת 

 כנ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

הזכיין מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה  .28
 שהוא הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשור במישרין בביצוע התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה.מתאונה או נזק כל 

אם תתבע העירייה  ו/או עובדיה  ו/או שלוחיה  ו/או מי שבא מטעמה על פי פסק דין סופי שביצועו לא עוכב, על נזק,  .29
עה כנגדם או לשלם כל סכום שנגרם כתוצאה מהאמור בסעיפים, יהא על הזכיין לטפל בתביעה ולסלק את התבי

שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט. העירייה  תודיעה לזכיין על תביעות ו/או דרישות, כאמור, 
 ותאפשר לו להתגונן מפניהן.

הזכיין מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה  על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא,  .30
ש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה  ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על פי פסק דין שביצועו שתוג

לא עוכב, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות 
 משפטיות שיגרמו להם.

 על ולקיים לערוך זכייןה מתחייב, זה הסכם פי על או/ו דין כל פי על ןזכייה של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי .31
 זכייןה ביטוחי קיום באישור וכן 'ז כנספח המסומן הביטוח בנספח המפורטים וההוראות הביטוחים את, חשבונו

 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווים זה להסכם המצורפים, 1'ז כנספח המסומן
 

 הפרות וסעדים

 

 49, 48, 28-43,  24, 18, 17, 16, 13, 10, 9, 7, 6, 5בהסכם זה מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  בנוסף לכל האמור .32
 להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 יסודית של הסכם זה.הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הזכיין הסתלק מביצוע הסכם זה, יחשב הדבר כהפרה  .33
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות לבטלו ללא  .34

 כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:
י הזכיין, כולם או חלקם, והעיקול הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכס 34.1

 ימים ממועד ביצועם. 60או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
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ניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הזכיין, כולם או חלקם, או נתקבלה על  34.2
או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיעה לפשרה או ידו החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, 

סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
ימים מיום  60. ובלבד שאלה לא הוסרו , בוטלו או נדחו תוך -1983לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג  233

 שנפתחו.
עירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזכיין או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת כשיש בידי ה 34.3

 הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו, בכפוף לפסק דין חלוט.
התברר כי הצהרה כלשהי של הזכיין שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהזכיין לא גילה לעירייה  34.4

דעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה. ביטול במקרה כזה יעשה לאחר עובדה מהותית אשר ל
 שניתנה לזכיין הזדמנות להשמיע טענותיו.

 

כמסמך להבטחת עמידת הזכיין בכל התחייבויותיו לפי הסכם זה ומכוחו מצורפת להסכם זה ערבות ביצוע ומסומנת  .35
 שתוקפה לכל אורך תקופת ההתקשרות. ₪( )שלושים אלף  ₪ 30,000 , על סך1ה'

 

הערבות תוארך על ידי הזכיין לא יאוחר מאשר חודש בטרם פקיעתה בשנה נוספת, משך כל תקופת ההתקשרות  .36
 לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, שאם לא כן תהא העירייה זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה.

 

 שונות

 

הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא מוסכם בזאת כי  .37
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים 

 בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת העירייה. הזכיין  .38

 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר  .39

הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף, אותה 
 אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה וכל מסמך שנשלח  .40
 ימי עסקים מתאריך המשלוח. 3עם תום בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען 

אביב תהא הסמכות הבלעדית -אביב ולבית המשפט המחוזי בתל-הצדדים קובעים, כי לבית המשפט השלום בתל .41
 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

______________   _________________ 

 הזכיין     העירייה
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 1מסמך ה'

 
 נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם

 לכבוד
 עיריית גבעתיים 

 
 _____________________________ כתב ערבות בנקאית מס' :הנדון

 
 

"( אנו ערבים כלפיכם בזאת הזכייןעל פי בקשת, ____________________________________________ )להלן: "
₪  30,000ל  בערבות מוחלטת ובלתי מותנית ובכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו מאיתנו בסכום של עד לסך ש

"לאספקת  - 05/2021מאת המבקשים בקשר לביצוע הוראות והסכם במכרז פומבי מס' ₪(, )במילים: שלושים אלף 
ומילוי כל התחייבויות הזכיין על פי התנאים והדרישות המפורטים ולהבטחת קיום  "שירותים ומכשירים סלולאריים

 במסמכי המכרז, ההסכם, הנספחים והנלווים.
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים 
. מבלי שיהיה עליכם לבסס ו/או לנמק מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן, מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הזכיין בתביעה משפטית או 
 בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד לזכיין בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל   אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את ת
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכם לא יעלה סכום הערבות הכולל הנ"ל.

 

 בכתב ערבותנו זה:

 לי.משמעו, מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכ -" המדד"

 המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הערבות בפועל. -" המדד החדש"

 המדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם, כפי שפורסם על ידי הלמ"ס. –" המדד היסודי"

כל סכום מתוך הערבות שנשלם לכם עקב דרישתכם ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, שיחושבו כדלקמן:המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 

אם יתברר ביום תשלום הערבות, על פי דרישתכם, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הקרן והפרשי 
ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן, המצוין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי ונשלם 

על ידכם, כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לכם את סכום הערבות, שנדרש 
 כאמור.

אם יתברר ביום התשלום, על פי דרישתכם, כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 
 בדרישתכם, ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות שנקבע.

 -ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד יום _________ ועד בכלל )להלן:ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה 
 "(.תאריך התוקף"

 לאחר יום התוקף תהא ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ודרישה שתגיע אלינו אחרי יום התוקף לא תענה.

 דרישה על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות דואר לסניף הבנק החתום על ערבות זו.

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה

 _________________________בנק_________________________ תאריך:
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 מסמך ו'

 אבטחת מידע והתחייבות לשמירת סודיות

במסגרת הסכם השירות, הסכם ספקים, פעילות של מיקור חוץ,  _________ח.פ.  ___________הננו החתומים מטה 
: ידע או אמורים לקבל גישה למידע מולאחר שקבלנו מידע או אמורים לקבל מ עיריית גבעתייםאו הסכם תחזוקה עבור 

 גבעתיים )להלן: "העירייה"( כדלקמן: עיריית, מצהירים בזה כלפי עיריית גבעתיים
דע, מכל מין וסוג שהוא אשר ימסר לידינו על ידי "העירייה"  או ע"י מי מטעמה או לפי כל מידע וכל מצע נושא מי .1

הוראותיה בכל הקשור והכרוך בשירותים שינתנו על ידינו או בקשרים וזיקות שיש לנו עם העירייה, או כל מידע שייווצר 
ת ולא יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק על ידינו במסגרת הפעילות שלנו עבור העירייה, ישמר על ידינו בסודיות מוחלט

 לצורך ביצוע הפעילות ועל פי המטרות שלשמן נימסר המידע. 
להלן פירוט הפעילות והמטרות: 

.______________________________________________________________________ 
והמפורשת מראש ובכתב של העירייה.  המידע האמור, לא יועבר על ידינו, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת .2

 העירייה תוכל לבקר את אופן ביצוע כתב התחיבות זו.
המידע האמור לא ימסר, כולו או מקצתו, לעובד מטעמינו או לגורם/ים הקשור/ים עימנו מבלי שאלה יהיו מחויבים על פי  .3

 הסכם סודיות זה. 
 אנו מתחייבים

חומר, מסמך עיוני או אחר, מצע נושא מידע, שנמסר לנו בכתב או בעל פה או בכל לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע,  .4
דרך שהיא. לקיים גישה למידע ממוחשב של העירייה על פי כללי האבטחה והמידור המתחייבים מההסכם מול העירייה. 

 לבצע עיבוד נתונים עבור העירייה על פי כללי האבטחה שהעירייה תכתיב.
תמש ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום, תדפיס, לא להעתיק / להש .5

העתקת מחשב או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו 
 או הגעתו לידי גורם אחר.

ע נושא מידע אחר, שנמסר לנו או שנוצר אצלנו במסגרת הפעילות, להחזיר לידי הגורם המוסמך בעירייה כל חומר או כל מצ .6
 על כל העתקיו, וזאת מיד עם דרישתה או בסיום ביצוע הפעילות על פי הסכם ההתקשרות .

לא לעשות כל שימוש חורג במידע ולא להרשות פעילות כנ"ל, בין בעצמנו ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר או  .7
' לכל מטרה שהיא, כולל במקרים של פירוק החברה, מכירתה או מיזוגה עם חברה אחרת, אלא למסור מידע זה לצד ג

 בהסכמה מפורשת של העירייה מראש ובכתב.
להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהעובדים שלנו וספקי המשנה, ולהחתימם על התחייבות לשמירת  .8

 סודיות, על פי כתב התחייבות זה.
 .בעיריית גבעתייםיבויות העובדים יועברו לידי ממונה אבטחת המידע התחי 

 שימוש בדואר אלקטרוני יעשה בתשומת לב רבה ובאופן שתמנע הגעת מידע לגורם שאיננו מוסמך לקבלו. .9
 החברה תישא באחריות לכל הפרה של התחייבות מקיום סעיפי התחייבות זו, ותהא כל הפרה, פגיעה מהותית בביצוע .10

 ההסכם.
 חוק הגנת הפרטיות

 . אנו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות החוקיות כולל אילו הנובעות מחוק הגנת הפרטיות והתקנות ע"פ 11
 כל דין.      

 . בסיום הפעילות:12
 א. יוחזר כל החומר השייך לפרויקט, לעיריית גבעתיים. 
 .ב. יבוער כל החומר , כולל חומר ממוחשב, שלא ניתן להחזירו 

ג. תימסר הצהרה בכתב, מאושרת ע"י עו"ד, שכל החומר שהיה ברשות החברה הוחזר או בוער ואין בידי החברה כל חומר 
 השייך לפרויקט שבוצע.

 .הערה: יש למחוק או לעדכן על פי הנושא המטופל
 ולראייה באנו על החתום :

 
              ____________________   _________________      __________________ 

 שם                                   תפקיד                                חתימה                              
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 ביטוח -נספח ז' 

  :בלבד זה נספחלצורך 

 עיריית גבעתיים ו/או חברות בנות ו/או התאגידים העירוניים ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.  - "העירייה"

ביטוחי הזכיין  נספחמובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י הזכיין אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי 
חי הזכיין לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח והמתכון התמציתי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר למבט

. על הזכיין יהיה להלןהביטוח כמפורט  נספחלגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות ב
ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא 

 הסתייגות.

 כל דין, מתחייב הזכיין לערוךו/או על פי מסמכי המכרז ו/או על פי  פי הסכם זה-בלי לגרוע מאחריות הזכיין עלמ .1
הפעילות  לל עד גמרוה כהחל מיום תחילתבמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולקיים, על חשבונו, וזאת 

המצורף  - אישור קיום ביטוחים ,1בנספח ז' בסעיפים שלהלן וכןאת הביטוחים המפורטים ו/או תקופת השירותים, 
בחברת ביטוח  "(, על כל תנאיהם,אישור קיום ביטוחי הזכייןומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

 : ("ביטוחי הזכיין: "בהתאמה )להלן בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלןו ,כדיןמורשית 

יחזיק הזכיין , אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרייחס לביטוח בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהת
 ממועד סיום ההתקשרות.  שנים 5 -בביטוחים למשך תקופה נוספת שלא תפחת מ

פוליסות הכוללות את ההתחייבויות , הזכיין מתחייב להמציא עותק העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת 
המצאת עותק פוליסות כאמור, הזכיין רשאי להמציא את עותקי הפוליסות ללא החוזיות. מוסכם, כי ככל שתתבקש 

 נתונים מסחריים.

 ביטוחי הזכיין: .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או  שייגרםעל פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  המבטח את חבות הזכיין
 .הפעילות ו/או במתן השירותיםבכל הקשור בביצוע ישות כלשהי 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי 
קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף 

 מצד המוסד לביטוח לאומי. 

 םעבידיביטוח חבות מ 2.2

 -פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם -המבטח את חבות הזכיין על
למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם.  שתיגרם, כלפי עובדי הזכיין בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית 1980

 קת נוער.הביטוח לא יכלול סייג בדבר שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העס

 ביטוח אחריות מקצועית 2.3

המבטח את חבות הזכיין על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין הפרת 
ו/או בגין מי  וו/או מנהלי וחובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד הזכיין ו/או עובדי

הביטוח מכסה, בין היתר, גם אובדן  מתן השירותים.ו/או בביצוע הפעילות , בכל הקשור בומהבאים מטעמ
הביטוח יכלול  שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.

התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד  חודשים מתום תוקף הביטוח. 6תקופת גילוי בת 
 מתן השירותים.ו/או ביצוע הפעילות תחילת 

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח חבות המוצר.

 ביטוח חבות המוצר 2.4

עקב המוצרים  שייגרםעל פי דין בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  הזכייןהמבטח את חבות 
-ו/או המשווקים ו/או המטופלים על ידי הספק ו/או הנמכרים ו/או המיוצרים ו/או המיובאים-המסופקים על

ו/או החלקים ו/או אביזרים הנלווים ו/או ה מכשירים הסלולארייםידי הספק, לרבות במפורש אחריות בגין ה
ידי הזכיין בקשר עם התקשרות -החלפים ו/או מוצרים נלווים המסופקים ו/או המיוצרים ו/או המטופלים על

לרבות חבות הנובעת מהוראות השימוש במוצרים ופעילות הספק בקשר למוצרים לרבות לפי העניין כיצרן  ,זו
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ו/או הטיפול ו/או התיקון ו/או ההחלפה  עירייהו/או כיבואן ו/או מפיץ ו/או משווק ו/או בגין אספקת המוצרים ל
ים ו/או בהוראות השימוש בהם ו/או )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות פגם ו/או ליקוי במוצר יםשל המוצר

 באריזותיהם ו/או בסימונם(.

 הביטוח כולל את התנאים הבאים:

 (.Recallהביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים )

 חודשים מתום תוקף הביטוח. 12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

ו/או ייצור ו/או אספקת  התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים
 המוצרים )בהתאמה(.

הפוליסה תורחב לשפות את העירייה וזאת בקשר עם אחריות שתוטל עליה עקב ו/או בגין המוצרים כאמור 
 לעיל.

 ניתן לערוך פוליסה משולבת, בגבולות אחריות משותפים עם ביטוח אחריות מקצועית.

 ות:ביטוחי הזכיין יכללו, בין היתר, את ההוראות הבא .3

ביטוחי הזכיין )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט" ו/או מתנאים  .3.1
 מקבילים לו.

, אולם הוויתור על זכות התחלוף ו/או מי מהבאים מטעמה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי העירייה .3.2
 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

והמבטח מוותר על ה לטובתהעירייה ו/או הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .3.3
 כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

 זכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ דין.החריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מ .3.4

 ראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הזכיין. הזכיין לבדו אח .3.5

 ו/או מי מהבאים מטעמה לקבלת שיפוי.  העירייההפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות  .3.6

לרבות באישור קיום ביטוחי הזכיין, והוא  בנספח זההזכיין מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  .4
חייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הזכיין תחודשנה מת

ולעניין ביטוח , ו/או השירותים עפ"י ההסכם מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות
ת כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע ולא לעשו לעיל, 1אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כאמור בסעיף 

 את תוקף הביטוחים. 

ימים לפני מועד תחילת  7 -ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה מתחייב הזכיין להמציא לעירייה, לא יאוחר מ .5
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח, את אישור קיום ביטוחי הזכייןהפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה 

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, מדי שנת ביטוח, כל עוד הסכם את אישור קיום הביטוחים להמשיך ולהמציא וכן 
זה תקף )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, לבקשת העירייה, מתחייב הזכיין להמשיך ולהמציא 

 לעיל(.  1את אישור קיום ביטוחי הזכיין לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

ו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי הזכיין כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי הזכיין מצהיר, כי ידוע ל
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזכיין על פי הסכם 

 זה ו/או על פי כל דין. 

י הזכיין כאמור לעיל, והזכיין מתחייב לבצע כל , לבדוק את אישור קיום ביטוחת, אך לא חייבתהיה רשאיתהעירייה  .6
שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  העירייההזכיין מצהיר ומתחייב, כי זכויות  על פי הסכם זה.
כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום  הו/או על מי מהבאים מטעמ עירייההמטילות על 

 .זכייןביטוחי ה

הינה בבחינת אישור קיום ביטוחי הזכיין מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב .7
ותו לפי הסכם זה. הזכיין מצהיר ומאשר בזאת דרישת מינימום המוטלת על הזכיין שאינה פוטרת אותו ממלוא חב

ו/או מי מהבאים מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  העירייהכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
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 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

 העירייה כלפיכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  לוכי לא תהיה  תחייב,ומ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הזכיין .8
שייגרם לרכושו מכל סוג שהוא ו/או לרכוש שבשימושו ו/או באחריותו בגין כל נזק ו/או כלפי מי מהבאים מטעמה, 

כלשהו של הזכיין ו/או לרכוש כלשהו המשמש את הזכיין לצורך ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים ו/או לרכוש 
 כלים(ציוד ו)לרבות כלי רכב, המובא ע"י הזכיין ו/או מטעמו ו/או עבורו לחצרי ו/או לאתרי העירייה ו/או לסביבתם 

ו/או בגין נזק תוצאתי, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או 
יובהר . מכל אחריות לנזק כאמור הנ"ל מהגורמים מיאת  בזאת פוטר ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא

  זדון.בכי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ספקים ו/או נותני שירותים אחרים ו/או הזכיין מתחייב, כי בהתקשרותו עם  .9
סעיף  עם הגורמים הנ"ל א אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרותהשירותים נשוא הסכם זה, הוא יההפעילות ו/או מתן 

לאחוז בביטוחים נאותים ביחס  הגורמים הנ"ל מתחייביםלפיו לעיל, וכן סעיף  8פטור בנוסח כאמור בסעיף 
לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזכיין. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר 

 נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על הזכיין.כיסוי ביטוחי 

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הזכיין תהווה הפרה יסודית של  םהינ לעיל 1-9סעיפים  .10
 .ההסכם
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 אישור קיום ביטוחי הזכיין – 1נספח ז'

  תאריך הנפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 

 יםאישור קיום ביטוח
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 מיטיב עם מבקש האישור. 

מעמד מבקש 
 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * האישור *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 אחר:  ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים  ☒

 אחר:  ☐
 

 שם
 

 שם
 עיריית גבעתיים 

ו/או חברות בנות ו/או התאגידים העירוניים 
 ו/או עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.

 ת.ז./ ח.פ.
 

 ת.ז./ ח.פ. 
 

 מען
  

  מען 
  תייםע, גב6שינקין 

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום 
 הביטוח

 תאריך סיום
תאריך 
 תחילה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכום מטבע סכומי ביטוח

 אחריות צולבת 302

 –הרחבת צד ג'  307
קבלנים וקבלני 

 משנה

ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

 האישור 

כיסוי לתביעות  315
 המל"ל

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי או מחדלי 

בקש מ –המבוטח 
 האישור

מבקש האישור  322
מוגדר כצד ג' בפרק 

 זה

 ראשוניות 328

רכוש מבקש  329
האישור ייחשב כצד 

 ג'

 צד ג'  ביט:______   2,000,000 ₪

ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

 האישור 

 -מבוטח נוסף 319
היה וייחשב 

כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות 328

 אחריות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪
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 יפחתו לא המשותפים האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 1

 .₪ 8,000,000 של מסך

 יפחתו לא המשותפים האחריות גבולות, המוצר וחבות מקצועית אחריות בביטוח משותפים אחריות בגבולות, משולבת פוליסה שנערכת ככל 2
 .₪ 8,000,000 של מסך

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת 302

דיבה, השמצה  303
 והוצאת לשון הרע

ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

 האישור 

מבוטח נוסף בגין  321
מעשי או מחדלי 

בקש מ –המבוטח 
 האישור

מרמה ואי יושר  325
 עובדים

 פגיעת בפריטות 326

עיכוב/שיהוי  327
 עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪ 4,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

   1אחריות מקצועית   

 אחריות צולבת 302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף  309
לטובת מבקש 

 האישור

 ראשוניות 328

 12תקופת גילוי ) 332
 חודשים(

₪ 4,000,000  

 
 

תאריך 
 רטרו:

 
 

______ 

 2חבות המוצר   ביט:______

 

 בנספח ג'(*: )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטתהשירותים פירוט 

 תקשורת וחברות סלולר - 101ירת / רכישת / השכרת ציוד, מכ - 046
 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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