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  16/19מס' פומבי מכרז 
 

 לקבלת שירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טלפון סלולאריים 
 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות - 1מסמך 
 

מזמינה בזאת הצעות לקבלת "( המועצה)להלן: " ר וגופי הסמך מטעמההמועצה האזורית תמ .1

)להלן, ביחד:  ם, בין היתרפונים סלולאריישירותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טל

 "(:השירותים"

 שירותים חודשיים קבועים:  .1.1

 אספקת שירותי שיחות טלפוניה סלולארית ומשלוח הודעות. .1.1.1

 (.dataאספקת שירותי גלישה והעברת נתונים ) .1.1.2

 תפעול ותחזוקת הציוד מערך השירות כולל התקנת וחידוש תשתיות. .1.1.3

 שירותים נוספים על פי דרישה:  .1.2

 נלווה.אספקת מכשירים וציוד קצה  .1.2.1

 תיקון מכשירים והחלפת מכשירים וציוד קשה. .1.2.2

 .שירות שליחות למועצה .1.2.3

 שתשולם לו עבור מתן השירותיםחודשית קבועה המציע את הצעתו לתמורה  הצעתו יציעבמסגרת  .2

הצעה לאחוז הנחה כולל/עלות חד פעמית )לפי המציע לעיל, ובנוסף ייתן  1.1הקבועים בסעיף 

יצוין, כי השירותים למכרז.  5מסמך לעיל, בהתאם ל 1.2המפורטים בסעיף ההקשר( עבור השירותים 

למען הסר ספק מובהר, כי פרטניות.  ת העבודהונבהתאם להזמלעיל יסופקו  1.2המפורטים בסעיף 

לא , וכי בכלל, ובכמות מסוימת בפרטלעיל  1.2בסעיף אינה מתחייבת להזמין השירותים מועצה ה

או קטנה של מוצרים בפועל כדי להשפיע או לשנות מהמחירים שלהם יהא בהזמנת כמות גדולה 

 1.2המפורטים בסעיף יצוין, כי היקף הזמנות השירותים . במסגרת הצעתו למכרז התחייב הספק

מ(, אולם כאמור, אין בכך כדי ליצור התחייבות או מצג "אש"ח )ללא מע120-עמד על כ 2018בשנת 

  מהזוכה במכרז. בפועל ותים שיוזמן כלשהו כלפי הספק ביחס להיקף השיר

 חודשים ממועד חתימת ההסכם 36-להינה  הזוכהמציע תקופת ההתקשרות הבסיסית עם ה .3

. בחלוף שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות, המועצה תהא "(ההתקשרות תקופת)להלן: " עמו

רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך 

לנמק החלטתה, תוך תשלום הערך השיורי של המכשירים לפי מחירם כפי שנכלל בהצעה. 

ך תקופת ההתקשרות חודשים )בהתאם למש 36חודשים או  24למועצה תהא האופציה, לאחר 

חודשים  24הראשונית, כאמור לעיל(, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת 

נוספים, על פי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לקיום מו"מ עם המציע על שיפור בתנאי 
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תהא רשאית להודיע  המועצה. "(ההארכה תקופת: "להלן) ההתקשרות ושדרוג המכשירים

ההארכה על רצונה  תקופתימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או  30 של מציע הזוכה בהתראהל

  . שהיא סיבה מכל, לסיים את ההתקשרות בתום אותה תקופה

 להלן. 20מחיר ואיכותכמפורט בסעיף  ציוניל בהתאם תדורגנהלמכרז  ההצעות .4

המועצה תהא רשאית להורות לזוכה להתקשר עם גופי הסמך של המועצה והתאגידים  .5

  , וליתן להם את השירותים באותם תנאים. 3שבשליטתה בהסכם המצורף כמסמך 

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .6

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצהרת המציע, על נספחיה: -2מסמך 

 פירוט ניסיון המציע –נספח א'   

 תצהיר בדבר הפעלת מוקד שירות לקוחות פעיל - נספח ב'  

 טופס פתיחת ספק –' גנספח   

  , על נספחיו:התקשרות בין הזוכה לבין המועצה הסכם -3מסמך 

   

  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר בדבר  – א'נספח 

 לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר זיקה  –ב' נספח 

 מפרט טכני -4 מסמך

  ההצעה הכספית  -5מסמך 

 .כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה

 

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי המועצה  500המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  את חוברת .7

, או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בטלפון: 09:00-15:00ה' בין השעות  -שבנווה זוהר, בימים א' 

. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי PDF, והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 08-6688855/6

ובאתר האינטרנט  09:00-15:00ד ה' בין השעות המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' ע

 . http://ma-tamar.org.ilשל המועצה 

 תנאי סף  

 :במועד הגשת הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים הבאיםבעצמו רשאי לגשת למכרז מציע העומד  .8

המציע בעל רישיון כללי ממשרד התקשורת למתן שירותי טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן(  .8.1

 ;בתוקף

או דימונה  ערד בעירלרשות המציע תחנת שירות פעילה למתן שירותי תחזוקה ותיקונים,  .8.2

  ;הספק יציין בהצעתו את מיקום התחנה והשירותים הניתנים במסגרתה -אר שבע באו 

המציע עוסק באספקת ציוד ושירותי תקשורת סלולארית הפועלת לפחות שלוש שנים, ויש  .8.3

 מנויים לפחות; 200,000לו נכון למועד הגשת ההצעות, 
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 150לפחות, עם לפחות  ציבוריים/לקוחות עסקיים 5-הספק בעל ניסיון במתן שירותים ל .8.4

אישורים מאת הלקוחות להם נותן שירות. לכל אחד. על המציע לצרף המלצות/ מנויים

 ;באישור יש לציין את כמות המנויים לכל לקוח ואיש קשר מטעם הלקוח

(, לרבות על דרך של הסכמי נדידה. המציע LTE) 4ת דור למציע יש פריסה ארצית של רש .8.5

 יצרף להצעתו פירוט של מאפייני הפריסה של הרשת נכון למועד הגשת הצעתו;

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .9

 לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .10

ו אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על שגיאות ו/או אי התאמות ו/א

הגב'  במועצה, מכרזיםועדת הלרכזת בלבד, את שאלותיו   WORDהמציע להפנות בכתב בפורמט 

בשעה  28.07.19וזאת עד לא יאוחר מיום , michrazim@ma-tamar.co.il בדוא"ל: ,הרושיערית 

16:00 . 

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .11

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

כאמור, ככל שתינתנה,  מסמך המענה לשאלות הבהרהקבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. 

לא יהיו כל תוקף או משמעות . ויועלה באתר המועצה י שרכש את מסמכי המכרזבכתב לכל מ ישלח

 .לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה

ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר ו השאלות להיות מנוסחות באופן ברורעל  .12

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 האלקטרוני למתן התשובות. 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא  .13

 לות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. ברורות, לא ענייניות או בע

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  .14

תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון 

ר ישלחו אל כלל המציעים אשר להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמו

 .בעת רכישת מסמכי המכרזרכשו את מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו 

 הגשת ההצעותאופן 

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .15

אשר כל העמודים של מסמכי המכרז, ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, כ

ולאחר שהמציע חתם במקומות , חתומים על ידו בתחתית כל עמוד, 3מסמך המצ"ב כ הסכםלרבות ה

כל מסמכי  .המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(

כרוך וכן על גבי מדיה  ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשני העתקים אחד כרוך והשני לא

 דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(. ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת.
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תיבת המכרזים של המועצה במשרדיה בנווה זוהר, עד לא יאוחר מתאריך ל יש להגיש האת ההצע .16

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, . 12:00בשעה  18.08.19

אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות  .תידון לא

המציעים רשאים להיות  18.08.19לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. תיבת המכרזים תיפתח ביום 

 נוכחים בפתיחה. 

 :יל, יש לצרף את כל המסמכים הבאיםלע 15 לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף .17

כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע. במידה ונדרש אישור עו"ד/רו"ח למסמך  .17.1

 ממסמכי המכרז, יצורף האישור הנדרש.

 .  רישיון כללי ממשרד התקשורת למתן שירותי טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בתוקף .17.2

 אישור בדבר כמות המנויים שיש למציע נכון למועד הגשת הצעתו למכרז.  .17.3

לקוחות עסקיים/ציבוריים לפחות, עם לפחות  5צהרת המציע בו יפרט המציע לה נספח א' .17.4

מנויים לכל אחד לכן ניתן שירות על ידי המציע. על המציע לצרף המלצות/אישורים  150

מאת הלקוחות להם נותן שירות. באישור יש לציין את כמות המנויים לכל לקוח ואיש קשר 

 מטעם הלקוח.

 נספח ב'ירות לקוחות פעיל בעיר ערד או באר שבע או דימונה )תצהיר בדבר הפעלת מוקד ש .17.5

ימים בשבוע בשעות העבודה, הכוללת מתן שירותי תחזוקה  6הפועל  ע(,להצהרת המצי

 ותיקונים.

 נכון למועד הגשת ההצעה.  LTE)) 4פירוט של מאפייני פריסה ארצית של  רשת דור  .17.6

 המצורף למכרז. חטיוטת הסכם ההתקשרות בנוס .17.7

 ה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעוד .17.8

 .1976-אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .17.9

 אישור ניכוי מס במקור. .17.10

 תאגיד רשום, יצרף גם את האישורים כדלקמן: .17.11

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה של רישום התאגיד מרשם החברות  או  .17.11.1

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות/ השותפים;רשם 

במידה ומדובר בשותפות שאינה רשומה או עמותה יצורפו מסמכי ההתאגדות של  .17.11.2

 התאגיד.

אישור חתום על ידי עורך דין/ רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות  .17.11.3

 המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו;

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  –מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .17.12

 .העסקמחזיקה בשליטת 

 .1976-תצהיר חתום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .17.13
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 הצהרה בדבר העדר זיקה בנוסח המצורף למכרז. .17.14

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .17.15

 קובץ השאלות ותשובות ההבהרה כשהוא חתום על ידי המציע. .17.16

 עה הכספית. מסמך ההצ .17.17

 הסכםהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ה .18

ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או 

ים, וכן להתעלם /תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע

מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  .19

 ז. שימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכר

 קביעת הזוכה במכרזו דירוג ההצעות אופן

 איכות 40%-ו מחיר 60%: ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים .20

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: 20.1

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  שלב א':  

 ; מחירחישוב ציוני ה שלב ב':  

 ;איכותה חישוב ציוני שלב ג':  

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':  

 

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'           

המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא 

כלשהו תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב 

יקבל הודעה על כך בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

 יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 
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 שלב ב'

 למפורט כדלקמן: בהתאם  שיינתן הציון סיכום יהיה הצעה כל של סופי המחיר יוןצ

 

 

 

 

 

 :מחיר ישוקללו בהתאם לפירוט שלהלןהרכיבי  .21

אחוז הנחה קבוע ממחירון  01
רשמי של המציע לאספקת 

 מכשירים ואביזרים

המציע ינקוב באחוז הנחה  20%
קבוע לכל תקופת ההתקשרות 

מהמחירונים הרשמיים 
המפורסמים לציבור הרחב, 
באתר האינטרנט של המציע 

 והמתעדכנים מעת לעת. 

חבילות סלולר ביטוח  02

ואחריות על פי דרישות 

 המכרז

המציע ינקוב במחיר חודשי  60%

לחבילה בודדת. מחיר זה יהיה 

ההתקשרות קבוע לכל תקופת 

והמציע לא יהא רשאי להעלות 

 את מחיר החבילה.

אחוז הנחה קבוע ממחירון  03

 רשמי להחלפת מסך 

המציע ינקוב באחוז הנחה  10%

קבוע לכל תקופת ההתקשרות 

מהמחירונים הרשמיים 

המפורסמים לתיקון מכשירים 

שונים, באתר האינטרנט של 

המציע והמתעדכנים מעת לעת 

ה יהיה על ידו. אחוז ההנח

אחיד על כל סוגי המסכים של 

יצרני המכשירים הקיימים 

 במועצה.

עלות שירות שליחות רגילה  04

 למועצה

המציע ינקוב במחיר שליחות  5%

שליחויות בחודש  6בודדת מעל 

קלנדרי. מחיר זה יהיה קבוע 

לכל תקופת ההתקשרות 

והמציע לא יוכל להעלות את 

 מחיר השירות.

תיקון אקספרס עלות שירות  05

)עד שלוש שעות מרגע 

הכנסת הטלפון לתיקון 

 במכרז שירות של הספק(

המציע ינקוב במחיר עלות  5%

. מחיר עבור תיקון אקספרס

זה יהיה קבוע לכל תקופת 

ההתקשרות והמציע לא יוכל 

 להעלות את מחיר השירות.
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כאמור. המציע שממוצע  רכיב המחירמסך הנקודות עבור  20%הציון המרבי הוא  – 01בפרק  .21.1

שאר המציעים . הנקודותאחוזי ההנחה שהוצעו על ידו הינו הגבוה ביותר, יקבל את מירב 

 יקבלו ניקוד  ביחס לינארי אליו.

משמע מציע ד' יקבל שהוצע על ידי מציע ד'.  25%דוגמה: אחוז ההנחה הגבוה ביותר הינו 

 בפרק זה.נקודות  7.2מציע א' יקבל  - 15%מציע א' הציע נקודות עבור סעיף זה.  12

המציע שהציע את  .עבור רכיב המחיר הנקודותמסך  60%הציון המרבי הוא  – 02בפרק  .21.2

 רב הנקודות. שאר המציעים יקבלו ניקוד ביחס לינארי אליו.המחיר הזול ביותר יקבל את מי

דהיינו מציע ב' יקבל שהוצע על ידי מציע ב'. ₪  10דוגמה: המחיר הזול ביותר לחבילה הוא 

 נק' בפרק זה. 30מציע א' יקבל ₪.  12מציע א' הציע נקודות עבור סעיף זה.  36

שממוצע אחוזי . המציע כיב המחירמסך הנקודות עבור ר 10%הציון המרבי הוא  – 03בפרק  .21.3

ההנחה שהוצעו על ידו הינו הגבוה ביותר, יקבל את מירב הנקודות. שאר המציעים יקבלו 

 ניקוד ביחס לינארי אליו.

. המציע שהציע את מסך הנקודות עבור רכיב המחיר 5%הציון המרבי הוא  – 04בפרק  .21.4

 יקבלו ניקוד ביחס לינארי אליו.המחיר הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות. שאר המציעים 

מסך הנקודות עבור רכיב המחיר. המציע שהציע את  5%הציון המרבי הוא  – 05בפרק  .21.5

 המחיר הזול ביותר יקבל את מירב הנקודות. שאר המציעים יקבלו ניקוד ביחס לינארי אליו. 

 שלב ג'

 ציון רכיב האיכות  

ת של כל מציע בשטחי המועצה. לצורך בהתאם לאיכות הקליטה הסלולרי ןיינתציון האיכות  .21.6

פעיל, בעזרתו תיבדק איכות הקליטה.  SIMניקוד סעיף זה על המציע לצרף להצעתו כרטיס 

 מכרזים ויועץ מחשוב מטעם תשתיות ומידע. הרכזת  -יהיו י המועצה נציג

 s9מסוג סמסונג  איכות הקליטה תיבדק בצורה אחידה לכל המציעים, ע"י מכשיר אחד .21.7

 :כמפורט להלן ברחבי שטח השיפוט של המועצה מקטעים שונים( 5) ובחמישה

תחת השם  wazeבנקודה המופיעה באפליקציית  (31)כביש  המלח ים ערד כביש .21.7.1

 "מצפה מיצד זוהר ע"ש יעקב"

תחת  wazeבנקודה המופיעה באפליקציית  זוהר לנווה גדי עין שבין בקטע 90 כביש .21.7.2

 השם "חניון עפר מלון דוד"

 "90/25תחת השם "צומת הערבה  wazeבנקודה המופיעה באפליקציית  25 כביש  21.7.3

תחת השם "גן בוטני קיבוץ עין  wazeבנקודה המופיעה באפליקציית  גדי עין קיבוץ  21.7.4

 גדי"

 תחת השם "תמר הכיכר בית  wazeבנקודה המופיעה באפליקציית  הכיכר נאות  21.7.5

 אריזה"           

 האיכות יתבצע בהתאם למדרגות הבאות:שקלול רכיב  .21.8
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  נק' 8-ב תזכה את המציע קשייבד אתרבכל  4של רשת דור  מלאה קליטה .21.8.1

 נק'.  6-תזכה את המציע ב קשייבדבכל אתר  3מלאה של רשת דור  קליטת .21.8.2

 בק'. 3-תזכה את המציע ב  קשייבדאתר ( בכל 3)עד דור  חלקית קליטה .21.8.3

המציע לא יהא  ולא ניתן להוציא שיחות()מקרה בו אין רשת  קליטההעדר  בגין .21.8.4

 זכאי לניקוד. 

 שלב ד'    

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל, 

 כדלקמן: 

   האיכות ציון       +   המחיר ציון           =  הכולל הציון

 הציון בהן נבדקה הקליטה. בפרוטוקול שייערך ע"י נציגי המועצה יצוינו נקודות 

 כללי

כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע  למועצהעל קבלת הצעתו. הזוכה ימציא  בכתב תודיע לזוכה המועצה .22

 .ם מיום שהודע לו דבר זכייתומיי 14תוך בההסכם, 

לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה,  22המצאת המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף רק לאחר  .23

 .בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז ועצהודיע המת

על אף האמור בכל מקום אחר בהוראות המכרז, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה  .24

מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או  שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר

לבטל את המכרז בכל עת )לרבות לאחר הבחירה בזוכה(, לבקש הבהרות שונות ממציעים )כולם או 

חלקם( בין בכתב ובין בעל פה, לשנות את תנאיו ואת תכולתו ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול 

תביעה כנגד המועצה ו/או מי  דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן או התמחרות עם מי  ,מטעמה בגין כך. כמו כן

 ואף להתקשר עם מספר מציעים בו זמנית.  מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות

 תיםמתן השירוהמועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות לזוכה, בכל שלב שהוא, להפסיק את  .25

נשוא ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה, וזאת על פי שיקול 

דעתה הבלעדי והמוחלט )לרבות, אך לא רק, מטעמים הקשורים במימון או חריגה מתקציב(. בכל 

אחד מהמקרים המצוינים לעיל, מוותר הזוכה מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה 

מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרי הוצאות כלשהם,  וכל

 על ידו עד לקבלת ההודעה מאת המועצה. ניתןאשר  השירותיםלמעט תשלום בגין החלק היחסי של 

בין טרם חתימת ההסכם עמו , מכל סיבה שהיא, הזוכהבוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם  .26

, הבאה בתורתהא המועצה רשאית, בין היתר, להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה לאחר מכן, ובין 

ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא 

. זוכהמשלוח ההודעה על הזכייה לחודשים ממועד  12-, ובלבד שלא חלפו למעלה מאחריו וכן הלאה

 המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  
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ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .27

 בחודש נוסףעל ידי המועצה, לפי המוקדם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות  הסכםה

 בהודעה בכתב למציעים. 

הוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על כל ה .28

 המשתתף בלבד. 

הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של  .29

סתירה או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך 

 .זה
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 2מסמך 

 
      16/19 הצהרת המציע להשתתפות במכרז מס'

 
תקשורת סלולארית ואספקת מתן ללהתקשר עם המועצה האזורית תמר בהסכם אנו הח"מ מציעים בזה  .1

; להלן: 3מסמך והכל בהתאם למפורט להלן, בהסכם על נספחיו )המצ"ב כ ,מכשירי טלפון סלולריים

 (."השירותים)להלן: " "( וביתר מסמכי המכרזההסכם"

אנו מצהירים בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות  .2

על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי  ,הסכםלהגשת הצעות, לרבות ה

ותנאי מתן השירותים, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, בחנו המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה 

את הגורמים העשויים להשפיע על מתן השירותים וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל 

אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי 

תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם המכרז מקובלים עלינו וכי לא 

 .ו/או סבירותם

מסמך רי ההסבר הכלליים )לדב 8אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  .3

 .1למסמך  17 , ומצרפים את האסמכתאות והמסמכים המפורטים בסעיףלמסמכי המכרז( 1

אנו מצהירים, כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע השירותים נשוא המכרז  .4

וכי הצעתנו זאת בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, 

ומתן השירותים על פיה הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה של תאגיד( על פי מסמכי 

  .היסוד שלנו

 מכרזבאנו מצהירים, כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  .5

 .זה

וכנספח , 1למסמך  8.4חות לצורך עמידה בתנאי סף בסעיף  להצהרה זו רשימת לקו נספח א'אנו מצרפים כ .6

למסמך  8.2להצעה זו תצהיר בדבר הפעלת מוקד שירות לקוחות פעיל לצורך עמידה בתנאי סף בסעיף   ב'

1 . 

ידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז, התמורה עבור השירותים תשולם לנו בכפוף למילוי התחייבויותינו  .7

 .למסמכי המכרז( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו 3 מסמך) הסכםבהתאם להוראות ה

אינה מתחייבת להיקף מסוים ו/או למתן בלעדיות לזוכה בתחום השירותים נשוא  מועצהכי ה ,ידוע לנו .8

 המכרז. 

, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי המועצה, הסכםאנו מצרפים בזאת את מסמכי המכרז, לרבות ה .9

לדברי ההסבר  17כאשר כל העמודים חתומים על ידינו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי סעיף 

 .  (1)מסמך  למכרז

הצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה הננו מתחייבים ליתן לה את  .10

השירותים )כהגדרתם לעיל(, בהתאם לתנאי המכרז ולהוראות נציג המועצה ולשביעות רצונה המלא של 

ועד חתימתו של  ות למכרזהאחרון להגשת הצעהמועצה. הצעה זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד 

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  ימים 90עימנו או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף  הסכם

 נוספים.  ימים 90לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד 
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ם מיום שתימסר לנו על כך הודעה, יהיה עלינו מיי 14תוך בצעתנו תזכה במכרז, הרי שידוע לנו, כי אם ה .11

 . הסכםמועצה לצורך ביצועו של הלחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של ה

שתדורג לרבות ההצעה כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות,  ,ידוע לנו .12

או יותר . ידוע לנו, כי במקרה שבו יוגשו שתי הצעות מהמציעיםלנהל משא ומתן עם מי כן ו ,במקום הראשון

 .דורגו במקום הראשון, תיערך הגרלה בין המציעים שהצעותיהם שיקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר

 עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה.  הסכםידוע לנו כי רק חתימת המועצה על 

 11ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו  .13

 מועצהלעיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה ה

רשאית לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי 

 .מועצהשיקול דעתה של ה

במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם  מועצהאנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות ה .14

 במלואם. 

התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז מפורטת בהצעת המחיר  .15

ש והכרוך ידוע לנו, כי התמורה המפורטת בהצעת המחיר כוללת את כל הדרו. למסמכי המכרז( 5מסמך )

 . השירותים מתןב

, בכלל, ובכמות בטופס הצעת המחירהזמין את כל הפריטים המצוינים ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת ל .16

מסוימת בפרט, וכי לא תהא לכך כל השפעה על המחירים המוצעים על ידינו, אשר יעמדו בתוקף במהלך 

 כל תקופת ההתקשרות. 

סכומי התמורה המפורטים בהצעת המחיר מהווים את התמורה הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת, כי  .17

הבלעדית והיחידה בעבור מתן מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת 

 .העולים ממכרז זה

הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בהצעת המחיר הבאנו בחשבון את כל  .18

עים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל הגורמים המשפי

 תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.

 ולראיה באנו על החתום:

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן הצהתו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 2ספח א' למסמך נ

  8.4עמידה בתנאי סף רשימת לקוחות לצורך הוכחת 
 

לפחות, עם  ציבוריים/לקוחות עסקיים 5-הוכחת ניסיונו המקצועי של המציע במתן שירותים ל לצורך

בנוסף, על המציע לצרף המלצות/  . מנויים לכל אחד, על המציע למלא את הטבלה שלהלן 150לפחות 

 שורים מאת הלקוחות להם נתן שירות:אי

 

 

  *

  

 הלקוחשם  

פירוט 

השירותים 

שניתנו 

 ללקוח

 

מספר 

המנויים 

 של הלקוח

איש קשר מטעם  פרטי

 הלקוח

1. 

 שם: _________________   

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

2. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

3. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

4. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

5. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

6. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

7. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

8. 

  
 

 שם: _________________

 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________



14 

 

 

 2למסמך  ב'ספח נ

  8.2תצהיר לצורך עמידה בתנאי סף 
 

____________ )שם ומשפחה( נציגה המוסמך של חברת _____________, מספר   אני החתום מטה

ונספחיו, הנני מצהיר  המכרז על נספחיו, לרבות החוזה בהוראות שעיינתי לאחרהתאגדות ____________

 למכרז:ומאשר כי נכון למועד הגשת ההצעות 

 

 לרשות המציע תחנת שירות פעילה למתן שירותי תחזוקה ותיקונים, בעיר ערד או דימונה או באר שבע. 

 

  להלן פירוט התחנות, מיקומן והשירותים הניתנים בהן:

 

שם מרכז 

 שירות

שירותים  שעות פתיחה כתובת

הניתנים 

 במרכז השירות

שירות 

שליחות 

קיים / לא 

 קיים

זמן טיפול 

)עד ...  במכשירים

שעות ממסירה 

 לתיקון(

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

    

 מספר התאגדות חתימה וחותמת חברה תפקיד במציע שם פרטי ומשפחה
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 נספח ג' למסמך 2
 

 טופס פתיחת ספק
 

 :)חובה(נא לסמן 

 מועצה אזורית תמר     ס תמרית"מתנ    חברה כלכלית 

 

 (ימולא על ידי הנהלת חשבונות____________________________) בהנהלת חשבונותמספר 

 )תואם לחשבונית ובאישורי הספק( _________________________________ שם הספק

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 ______ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ רחוב _________

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ()חובה_____________________ ______________________________ מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 יוזמת ___________________________שם האגף/המחלקה ה

 

 )טופס שיגיע להנהלת חשבונות באופן חלקי לא יטופל ויוחזר לאגף(.

 

 לשימוש הנהלת חשבונות:

 __________________ עודכן במערכת הנהלת חשבונות ביום _______________________________ על ידי 

 ._________________ טופס אינו תקין, להחזרה לאגף 

  



16 

 

 3מסמך 

 

 למתן שירותים מסגרת הסכם 
 

 2019שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום ____ לחודש _________ 

 

   המועצה האזורית תמר בין:

 נווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

  "(מזמינהה)להלן: "  

 

 ;מצד אחד

 

 _________(____________ )ח.פ./ ע.מ   לבין:

 כתובת______________  

 ("נותן השירות" )להלן:

 ;מצד שני

, שרותי תקשורת סלולארית ואספקת מכשירי טלפון סלולארייםמעוניינת בקבלת  מזמינהוה הואיל

, לרבות: אספקת על פי התנאים המפורטים בהסכם זה להלןומסמכי המכרז בהכל כמפורט 

ומשלוח הודעות; אספקת שירותי גלישה והעברת נתונים שירותי שיחות טלפוניה סלולארית 

(data ;אספקת מכשירים וציוד קצה נלווה; תיקון מכשירים והחלפת מכשירים וציוד קצה ;)

תפעול ותחזוקת הציוד ומערך השירות כולל התקנת וחידוש תשתיות; גבייה והתחשבנות 

)להלן, ביחד:  מזמינהצורך הבגין השירות; מתן שירותים נוספים כפי שיוזמנו ע"פ 

 ;("השירותים"

 

וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את  ונותן השירות השתתף במכרז מס' ________ והואיל

ה, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זה לשביעות רצונה של זמינהשירותים למ

 ;ובמתכונת המתוארת להלן מזמינהה

 

מעוניינת להתקשר עם נותן השירות למתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים  מזמינהוה והואיל

  להלן;

 

ונותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לקיים אחר  והואיל

 התחייבויותיו הנדרשות, הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

 

 הסכם זה;וחובותיהם ההדדיות במסגרת  והצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:           

 מבוא .1

 להסכם יצורפו מסמכי המכרז והצעת נותן השירות למכרז, וכן נספחי ההסכם הבאים:   .1.1

 .1976-תצהיר בדבר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 'אנספח 

 .זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר   - 'בנספח 
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להן כל משקל בפרשנות  .1.3

 ההסכם. 

 י הצדדיםנציג .2

נציג להלן: ")נציג מטעם הנהלת חשבונות לביצוע הסכם זה הינו  זמינהאיש הקשר מטעם המ .2.1

"(, והוא מוסמך ליתן לנותן השירות הנחיות בדבר אופן מתן השירותים על פי הסכם מזמינהה

 זה, לגרוע מהשירותים או להוסיף עליהם, הכול על פי שיקול דעתו.  

מנהל תיק לקוח  נותן השירותמתן השירותים ובמהלך כל תקופת ההתקשרות ימנה  לשם .2.2

 :א הסכם זהבכל הקשור לשירותים נשומטעמו 

 פרטי ההתקשרות:

 שם:____________________

 טלפון: __________________

 טלפון נייד: ______________

 כתובת דוא"ל: ____________

 לנציג המועצה.עדכון הפרטים יעשה במתן הודעה מראש ובכתב 

יעניק מענה טלפוני ומענה בכתב אשר זמן התגובה לא יעלה על שעה בתוך יום מנהל תיק הלקוח 

בהם נדרשת התערבותו  בלבד במקרים חריגיםמחוץ לשעות העבודה, . 17:30 – 08:00העבודה, 

זמן התגובה לא יעלה על שעתיים. במקרה של היעדרות מנהל  ,הדחופה של מנהל תיק הלקוחות

ג להעביר עוד בטרם היעדרותו של המנהל את פרטי מחליפו תיק הלקוחות הקבוע, המציע ידא

 למנהלת המחלקה באמצעות דוא"ל והודעה בכתב לטלפון הנייד.

 התחייבויותיו של נותן השירות .3

נותן השירות מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה ביעילות, בדייקנות, בנאמנות  .3.1

, והכל בהתאם מזמינהוניסיונו לתועלת ה ובמיומנות מרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו

, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג זמינהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של המ

, בכלל, ובהיבטים הקשורים לשירותים, בפרט. לשם כך ימלא נותן השירות אחר כל מזמינהה

ינן מפורטות בו, וימנע , בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאזמינההוראותיו של נציג המ

 .מזמינהמלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת נציג ה

נותן השירות מתחייב לכיסוי קליטה ארצי מקסימאלי )עפ"י במוגדר ברישיון משרד  .3.2

התקשורת( ואתרי המועצה. נותן השירות מתחייב כי המידה ונדרש שיפור קליטה )ע"פ 

קנו מגברים או כל יפאלי של המועצה יותל תחום מוניצהמוגדר ברישיון משרד התקשורת( בכ

ציוד נדרש אחר על מנת לשפר את רמת הקליטה, כאשר עלויות הציוד התקנתו ואחזקתו יהיו 

ימים מיום הודעת  3נותן השירות מתחייב לבדוק כל בעיית כיסוי עד על חשבון נותן השירות. 

י אשר תמצא בבדיקה נציג המזמינה על בעיה. נותן השירות מתחייב לתקן כל תקלת כיסו

  יום. שיפור הכיסוי יעשו לאחר קבלת כלל האישורים על פי דין.  14כאמו תוך 
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נותן השירות מתחייב לבצע ניוד מספרים את הרשת שלו ללא עלות, וזאת ללא פגיעה בעבודה  .3.3

 השוטפת של המזמינה ובתאום מראש. 

 .מזמינהת עם הנותן השירות יהא אחראי לטיב עבודתו במשך כל תקופת ההתקשרו .3.4

נותן השירות מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות  .3.5

 והאישורים הנדרשים על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז.

ה, אולם מתן הנחיות או מזמיננותן השירות מתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה .3.6

כאמור לא יגרע מאחריותו המלאה של נותן השירות למתן  זמינההמפיקוח על ידי נציג 

 .המזמינהמעביד בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמו לבין -השירותים, ולא יצור יחסי עובד

ה לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע זמינבאחריות נותן השירות להמציא ולהביא לעיון המ .3.7

ותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על ה למתן השירמזמינהנדרש והנוגע לדעת נציג ה

 פי הסכם זה.

ה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות למזמיננותן השירות מתחייב לדווח  .3.8

ו/או אשר למזמינה אשר לגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו 

 עניין בהם. ה עשוי להיות שלמזמינקשורים לשירותים ו

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיק  .3.9

ויחזיק ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים 

 על פי כל דין לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

רים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן השירות. כל הרישיונות, האישורים וההית .3.10

ביטול ו/או שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים 

יהווה עילה לביטול מיידי של הסכם זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, תביעות או 

 עקב כך.מזמינה דרישות כנגד ה

הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים וההוראות החלים על נותן השירות מצהיר, כי  .3.11

, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם המועצה האזורית תמרמתן השירותים, בכלל, ובתחומי 

וליתן את השירותים לפי דרישות כל דין, לרבות רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 בהתאם כל דין רלוונטי, כפי שיהיו מעת לעת.   לעיל, מתחייב נותן השירות ליתן את השירותים

קיימת כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, מבחינתו או מבחינת  לאנותן השירות מצהיר, כי  .3.12

 . זה בהסכם ו, להתקשרותכלשהו צד ג'

ה משום הפרת זכויות מזמיננותן השירות מצהיר, כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי ה .3.13

 לרבות הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.קנייניות של גורם אחר, 

מיד על כל שינוי בזכויותיו בתוכנה ו/או על כל מניעה  זמינהנותן השירות מצהיר, כי יודיע למ .3.14

להמשך ההתקשרות ו/או על כל תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בסודות מסחריים 

 הנוגעים לשירותים. 
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ה על פי הסכם זה מזמינכי הוא בחן את אופי השירותים ואת דרישות הנותן השירות מצהיר,  .3.15

וכי הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים במתן השירות וכי לא תהיינה לו 

טענות בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם 

 התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, נותן  .3.16

ציוד וכלים הדרושים לקיום התחייבויותיו, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה 

מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. 

 קתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב.נותן השירות מצהיר, כי בחז

נותן השירות מצהיר, כי הוא יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת  .3.17

החתימה  מורשיידי -עלובכתב ה, וכפי שתאושר מראש זמינידי המ-התקציבית המאושרת על

ה מהמסגרת התקציבית ניתן יהיה שבכל חריג כן מצהיר נותן השירות כי ידוע לו ה.זמינהמ של

לסיים את ההתקשרות עמו וכי בשום מקרה, נותן השירות לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף 

 כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת. 

את כל התשלומים  מזמינהנותן השירות מתחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים ל  .3.18

ר על זכויות עובדיו שיועסקו במתן השירות על פי המגיעים להם במלואם ובמועדם, ולשמו

 הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או צו הרחבה ככל שיחול.

נותן השירות מתחייב לבצע את העבודה בעצמו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים את  .3.19

זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן השירות, אלא אם כן 

בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו  מזמינהכך את הסכמת ה קיבל על

ה משום הסבת ו/או מסירת התחייבויותיו או חלק מהם לאחר. נתנה מזמינמראש על ידי ה

ה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן השירות מזמינה

על פי כל דין ונותן השירות ישא באחריות מלאה מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או 

לביצוע המלא והתקין של השירותים על פי הסכם זה לרבות אך מבלי לגרוע בקרה ושמירה 

 על זכויות עובדי קבלן המשנה, וקבלת אחריות לתנאי העסקתם. 

ו כן מצהיר נותן השירות, כי ידוע לו שביצוע השירות כפוף לשינויים ולהנחיות נוספות ו/א .3.20

ה, ככל שיימסרו, ונותן השירות מזמינאחרות שיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי נציג ה

 מתחייב לפעול לפי הנחיות אלה. 

התעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירותים, יודיע  .3.21

תארגנות. אין במתן , על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להמזמינהעל כך לאלתר לנציג ה

הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה 

אם אכן תתעורר מניעה כאמור. בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם  זמינהנתון למ

רשאית להיעזר בנותן השירות אחר לשם כך,  מזמינהלהתחייבויות נותן השירות, תהיה ה

 ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך מנותן השירות. 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותן השירות אחר  מזמינהבמידה שהיה על ה .3.22

, יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור זמינההוראות כל דין או הוראות המ

אלו יוגש לנותן השירות מיד לאחר גרימת הנזק ונותן השירות מתחייב לשאת הוצאות 

רשאית לנקוט בכל  מזמינה. המזמינהבתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי ה
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לרשותה, לרבות הפסקת השירותים על ידי נותן השירות, בכל מקרה בו האמצעים העומדים 

 כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין. על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצע השירות שלא 

  מהות ההתקשרות .4

 נותן השירות יספק למזמינה את השירותים להלן באופן חודשי וקבוע:  .4.1

 אספקת שירותי שיחות טלפוניה סלולארית ומשלוח הודעות. .4.1.1

 (.dataאספקת שירותי גלישה והעברת נתונים ) .4.1.2

 תיות.תפעול ותחזוקת הציוד מערך השירות כולל התקנת וחידוש תש .4.1.3

, בהתאם להזמנות עבודה שיוצאו לו מעת להלן השירותים את מזמינהנותן השירות יספק ל .4.2

, השירותים המבוקשים דברי, סוג היתר בין, יפורטו העבודה בהזמנת. זמינהלעת על ידי המ

, התוכן הנדרש ופרטים טכניים נוספים האספקה מקום, האספקה מועד, המוזמנת הכמות

 אל הפועל:  ההזמנה הוצאת לצורךהנדרשים 

 אספקת מכשירים וציוד קצה נלווה. .4.2.1

 תיקון מכשירים והחלפת מכשירים וציוד קשה. .4.2.2

 .שירות שליחות למועצה .4.2.3

 08:30-18:00ה' בין השעות -בימים א' עבודותעל נותן השירות ערוך לקבלת הזמנות לביצוע ה .4.3

 .במהלך שעות אלה זמינהולהיות זמין טלפונית עבור המ

מתחייב לספק את כל הפריטים המצוינים בהזמנה שתועבר אליו על ידי נותן השירות  .4.4

, וזאת לא יאוחר זמינהה, בכמויות המבוקשות ובמועד המבוקש שתואם בינו לבין הממזמינה

 יום, אלא אם נדרש במסגרת הזמנת העבודה מועד אספקה אחר. 21-מ

ואשר  או נציגה מזמינהה על ידי והמשימות שיוטלו עליימלא אחר כל הבקשות ונותן השירות  .4.5

, בין אם אלו מצוינות במפורש בהסכם זה על נספחיו ו/או נשוא הסכם זה קשורות בשירותים

 . זמינהבמסמכי המכרז, ובין אם לאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המ

ירת ובמסגרת זו יפעל ליצ ,השונים במזמינה םאגפיהנותן השירות יקיים קשר סדיר עם כלל  .4.6

 .במזמינהמערכת עבודה סדירה עם כלל הממשקים 

מובהר, כי ההתקשרות בהסכם זה מתבססת על כישוריו ויכולותיו של נותן השירות ועל כן  .4.7

מתחייב נותן השירות, כי השירותים יבוצעו על ידו בלבד. נותן השירות לא יהא רשאי להסב 

, מזמינהם נתקבל לכך אישור האת התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה לאחר, אלא א

 מראש ובכתב. 
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 תקופת ההתקשרות .5

חודשים ממועד חתימת ההסכם  36-הזוכה הינה למציע תקופת ההתקשרות הבסיסית עם ה .5.1

. בחלוף שנתיים ממועד תחילת ההתקשרות, המזמינה "(ההתקשרות תקופת)להלן: "עמו 

לשיקול דעתה הבלעדי וללא תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה, בהתאם 

צורך לנמק החלטתה, תוך תשלום הערך השיורי של המכשירים לפי מחירם כפי שנכלל 

חודשים )בהתאם למשך תקופת  36חודשים או  24בהצעה. למזמינה תהא האופציה, לאחר 

ההתקשרות הראשונית, כאמור לעיל(, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת בת 

פים, על פי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לקיום מו"מ עם המציע על שיפור חודשים נוס 24

 . "(ההארכה תקופת: "להלן) בתנאי ההתקשרות ושדרוג המכשירים

ה תהיה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא מזמינלעיל, ה 5.1על אף האמור בסעיף  .5.2

יום מראש, ולנותן  30הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירות לפחות 

השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. במקרה זה לא תחול חובה לפצות 

תן השירות בגין ו/או לשלם לנותן השירות תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה לנו

 השירותים שניתנו על ידו בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, היה ומתן השירותים על ידי נותן השירות היה לקוי, רשלני,  .5.3

, או שנותן מזמינהבלתי מקצועי או לא באיכות המצופה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

רשאית להביא לביטולו המיידי של  מזמינהה, תהא המזמינם אחר הוראות ההשירות לא קיי

ימים ובה פורטו טענותיה ודרישותיה באשר  7הסכם זה, ובלבד שנתנה על כך התראה בת 

הימים  7לאופן מתן השירותים והטעון תיקון לא תוקן באופן מלא לשביעות רצונה במהלך 

 האמורים. 

ה לנותן השירות מזמינעיפים מכל סיבה שהיא, תשלם ההובא ההסכם לידי גמר כאמור בס .5.4

תמורה בגין אותו חלק מהשירותים שנתן בפועל. מלבד תשלום זה,  לא יהיה נותן השירות 

זכאי לכל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף, ולנותן השירות לא תהא כל טענה או תביעה 

 בקשר לכך. 

ה רשאית למסור זמינבה שהיא, תהא המהובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, מכל סי .5.5

את ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך שהוכן על ידי נותן השירות ללא 

תשלום ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי 

כות עיכבון בשל שימוש בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי לנותן השירות לא תהא כל ז מזמינהה

והמצויים אצלו, ללא זמינה במסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים על סוגיהם השייכים למ

ה. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות זמינתמורה, לידי המ

ה כלפי נותן השירות, לרבות דרישה להשבת כספים בגין נזקים שנגרמו לה עקב אחד מזמינה

 יותר מהאירועים המפורטים לעיל. או 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על  .5.6

 .1970 –ידי מי מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 
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 התמורה .6

ות תמורה ה לנותן השירמזמינבתמורה למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תשלם ה .6.1

  "(.התמורה)להלן: "למסמכי המכרז  5בהצעת המחיר, מסמך כמפורט 

 .____________אחוז הנחה קבוע לאספקת מכשירים ואביזרים  6.1.1

 .מחיר חודשי לחבילה בודדת _____________ 6.1.2

 .אחוז הנחה להחלפת מסך ____________ 6.1.3

 .עלות שירות שליחות רגילה ____________ 6.1.4

 . עלות תיקון אקספרס ___________ 6.1.5

מזמינה בגין שירותים שבוצעו על ידו בפועל ואושרו על ידי ההתמורה תשולם לנותן השירות  .6.2

 .בלבד

חשבון / חשבונית  זמינהלכל חודש, יגיש נותן השירות למ 10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .6.3

לכל חשבון  .עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם

 ה.  זמיניצורף דו"ח הכולל פירוט של כלל השירותים שסופקו על ידי נותן השירות למ

תבדוק את החשבון / חשבונית עסקה ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול  מזמינהה .6.4

תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע  מזמינהה לעדי.דעתה הב

 ימים ממועד קבלתה.  7למרכיבי החשבון, ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

ממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה  30התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +  .6.5

חשבונית עסקה. נותן השירות מתחייב  את החשבון / מזמינהה, ובכפוף לאישור מזמינהל

. עוד מזמינההימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מ 7בתוך  מזמינהלהגיש חשבונית מס כדין ל

מתחייב נותן השירות כי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש 

ועיכוב בהעברת  מזמינהבמועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי ה

לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו בביצוע  מזמינההתשלומים על ידי ה

כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה כלשהי  מזמינהההשירות. כן מובהר, כי אין באישור 

 כלפי נותן השירות ו/או השירותים שניתנו על ידו. מזמינההשל 

 רשאית לקזז מהתמורה כל חוב של נותן השירות כלפיה.  מזמינהה .6.6

 לכל תשלום שישולם לנותן השירות יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. .6.7

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן  .6.8

שירותים נשוא הסכם זה, ונותן השירות בגין ה מזמינההשירות, והינה בבחינת עלות כוללת ל

לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין 

הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, 
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קו בביצוע השירות על ביטול זמן, השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, שכר עובדיו שיועס

  כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו.

אישורים על פי דין, תקפים  מזמינהבנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות ל .6.9

למועדי התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק 

 מורשה ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו לנותן השירות יתעכב  .6.10

זמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח ה

אותו סכום, לא יישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין 

תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים 

מקרה, איחור שנותרו על פי ההסכם, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל 

לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה  מזמינההיום בביצוע תשלום כלשהו שעל  30של עד 

 של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 אחריות .7

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בגין השירותים כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  .7.1

לשירותים ו/או למסמכים אשר הוכנו מזמינה אישוריה של התחול על נותן השירותים, ולפיכך 

על ידי נותן השרותים על פי הסכם זה, לא ישחררו את נותן השירותים מאחריותו המקצועית 

ה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או מזמינהמלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ה

 כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים.

ן השירותים יהא אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו נות .7.2

ו/או לצד שלישי בגין השירות ו/או עקב כך שהשירות בשלמותו או בחלקו אינו  זמינהלמ

 מבוצע בהתאם להתחייבויות נותן השירות על פי ההסכם. 

ו/או  מזמינההאי באופן בלעדי כלפי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא נותן השירות אחר .7.3

כלפי העובדים המועסקים על ידו, ככל שיועסקו, ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי 

כלשהו ו/או כלפי עובדי נותן השירות ו/או כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או 

אחר מכל סוג שהוא כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק 

שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים, עקב מעשה או מחדל או 

טעות או השמטה של נותן השירות או מי מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם 

תחויב בפיצויו בגין האחריות של נותן השירות כאמור לעיל ו/או על פי  מזמינההלהם, ו/או ש

 .דין

ו/או עובדיה, ככל שיועסקו על ידה, ו/או כל אדם הנמצא  מזמינהנותן השירות פוטר את ה .7.4

 בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה. 

בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל  מזמינהנשאה ה .7.5

ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע השירותים, עובדי היועצת ושלוחיה( בגין 

כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים  מזמינהיהיה על נותן השירות להחזיר ל

 ו/או ההפסדים כאמור לעיל. 
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רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה  זמינההמ .7.6

גיע לנותן השירות ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת כאמור, מכל סכום שי

תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה  מזמינהתשלום כנ"ל, בכל מקרה בו ה

על כל תביעה ו/או  נותן השירותתודיע ל מזמינההכאמור תהיה מותנית בכך ש מזמינההשל 

 מפניה.דרישה כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן 

 ביטוח   .8

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על פי חוזה זה ו/או לפי כל דין, נותן השירות יערוך  .8.1

 ביטוחים על פי שיקול דעתו לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

   קבלן –יחסי מזמין  .9

שירות עצמאי,  מוסכם בין הצדדים, כי נותן השירות ייתן את השירותים נשוא הסכם זה כנותן .9.1

ו/או מי מטעמה לבין  מזמינההואין בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין 

הסכימה להתקשר  מזמינההנותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. מובהר בזאת, כי 

עם נותן השירות על בסיס התקשרות למתן שירות קבלני עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע 

 מכך, הן לעניין התמורה והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות. 

, ומנוע מזמינההמעביד בינו לבין  -נותן השירות יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .9.2

מעביד  -לשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד זכויות כ מזמינההמלדרוש 

. תועלה טענה כאמור, תבוצע התחשבנות מחדש עם נותן השירות והתמורה מזמינההבינו לבין 

, ככל של המזמינה השעתית תועמד לפי שכר המינימום ו/או תעריף המשולם לעובד מקביל

 לו ביתר.  כל סכום ששולם זמינהלמישיב השירות שישנו, ונותן 

ו/או לשפותה, מיד עם  המזמינהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירות מתחייב לפצות את  .9.3

לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות  המזמינהדרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש 

או מי  המזמינהמעביד בין -שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

נותן השירות ו/או מי שיועסק על ידו במתן שירותי הייעוץ על פי הסכם זה ו/או  מטעמה לבין

 .  המזמינהעובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש 

נותן השירות ישא בכל התשלומים ועלויות השכר ותשלום תמורה לעובדיו ו/או למועסקים  .9.4

ם זה והתמורה המצוינת לעיל הינה בבחינת תמורה כוללת על ידו במתן השירות לפי הסכ

 לתשלום.  זמינהועלות כוללת למ
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 העברת זכויות .10

נותן השירות אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או  .10.1

מראש  המזמינהלהעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת 

, על המזמינהובכתב. על אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, שאושרו מראש על ידי 

 ידי נותן השירות, אין בה, כשלעצמה, משום הפרה של סעיף זה.    

לעיל, אינם משחררים את נותן  10.1בהתאם לסעיף  המזמינההסכמתה או אישורה של  .10.2

בויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת השירות מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחיי

 באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

 סודיות וזכויות יוצרים .11

נותן השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף  .11.1

ו נתקבל או נוצר או לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית או חומר, שנאסף א

במהלך ו/או עקב השירות, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך 

מתן השירות לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה. למען הסר 

 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. המזמינהספק, מובהר, כי 

ולה לבדה.  זמינהתוצר של נותן השירות על פי הסכם זה יהיו שייכות למ זכויות היוצרים בכל .11.2

 תהא רשאית לנהוג בכל תוצר כאמור כמנהג בעלים לכל דבר ועניין. המזמינה

את כל המסמכים שהועברו לידיו במהלך תקופת  למזמינהנותן השירות מתחייב להחזיר  .11.3

 ההתקשרות.

 שונות .12

 המזמינהעל פי כל דין ו/או על פי חוזה זה, תהיה  לכל סעד המזמינהמבלי לפגוע בזכויות  .12.1

זכאית לקזז ו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים לנותן השירות כל סכום כסף לכיסוי כל סכום 

אשר יגיע לה מנותן השירות, בין כדמי נזק, ככל שיהיה, ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל 

 .    המזמינהנגד דרך אחרת. לנותן השירות לא תהא זכות קיזוז כ

וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה  המזמינה ספרי .12.2

תשלם על פי חוזה זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום  שהמזמינהלכאורה בכל הנוגע לתשלומים 

 ה.  זמינלנותן השירות או על ידי נותן השירות למ זמינהשישולם על ידי המ

 סתירה בין האמור בחוזה לנספחיו, יגבר האמור בחוזה.בכל מקרה של  .12.3

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה או אישר סטיה מהוראת  .12.4

החוזה, לא ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין של 

 אותה הוראה ובין של הוראה אחרת. 
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ה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי החוזה, לא יהיו כל ויתור, אורכה, הנח .12.5

 תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים  .12.6

 בהסכם זה.

דדים בקשר עם מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצ .12.7

חוזה זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות 

 לדון במחלוקת כאמור. 

 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה יהיו כמפורט במבוא לחוזה. .12.8

 ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________ __________________ 

 נותן השירות המזמינה
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 3' למסמך אנספח 

 
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 לכבוד

 "(המזמינה__________ )להלן: "

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

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

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. הליךהצעות ב

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02ום הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר י –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.גם עבירה 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל 

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □
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ל משרד עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ" 100המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים   

מו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור ( לעיל, ונעשתה ע2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –(  2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל

ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה  30חה והשירותים החברתיים בתוך העבודה והרוו

 התקשרות כאמור(  

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

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 3' למסמך בנספח 

 
 דבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד ענייניםבצהיר ת

 לכבוד

 "(המועצה__________ )להלן: "

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: המועצההנני מצהיר בזאת כי  .1

 העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : א׳ )א( לפקודת 122סעיף  .1.1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

או  הסכםאחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד ל

 או אחות״. בן זוג, הורה, בן או בת, אח -לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 המקומיות הקובע:

 או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, הסכם״חבר המועצה לא יהיה צד ל

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1י שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף ״בעל

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על 

צעת שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבו הסכםזוגו או שותפו או סוכנו, בשום -ידי בן

 למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף האזורית תמר בין חברי מועצת המועצה  .2.1

 לא מי שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2

התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו או ברווחיו של 

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .2.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

                אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן  .3.1

 במידה ואזכה במכרז.  ו/או המזמינה ותים למועצההשיר

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או זמינהלמבמידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח  .3.2

התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

פין לשירותים וואו למועצה יש והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקי

 עניין בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל,  .4

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 5 מסמך

 טכני  מפרט

 יםכללי הבהקים 1

להתקשר עם ספק שירותי תקשורת סלולארית.  המועצה״(בכוונת המועצה אזורית תמר )להלן ״ .1.1

 מסמך זה מגדיר את דרישות המועצה וצרכיה לשם יישום ההתקשרות הנ״ל.

 השירותים שיינתנו למועצה אזורית תמר בידי הספק הזוכה יכללו, בין היתר: .1.2

 אספקת שירותי שיחות טלפוניה סלולארית ומשלוח הודעות .1.2.1

 (dataאספקת שירותי גלישה והעברת נתונים ) .1.2.2

 אספקת מכשירים וציוד קצה נלווה .1.2.3

 תיקון מכשירים והחלפת מכשירים וציוד קצה .1.2.4

 רותתפעול ותחזוקת הציוד ומערך השי .1.2.5

 גבייה והתחשבנות בגין השירות .1.2.6

 מתן שירותים נוספים כפי שיוזמנו, עפ״י הצורך על המועצה אזורית תמר .1.2.7

 טכנולוגיה    2

 כיסוי  קליטה 2.1

 הספק מתחייב לכיסוי קליטה ארצי מקסימאלי )עפ״י המוגדר ברישיון משרד התקשורת(. 2.1.1

 הספק מתחייב כי במידה ונדרש שיפור קליטה )ע״פ המוגדר ברישיון משרד התקשורת(, יותקנו  2.1.2

מגברים או כל ציוד נדרש אחר על מנת לשפר את רמת הקליטה. עלויות הציוד, התקנתו 

 ואחזקתו יהיו על חשבון הספק. שיפורי הכיסוי יעשו לאחר קבלת כלל האישורים על פי דין.

ינתן לו האפשרות לערוך בדיקת כיסוי באתרי המועצה, בתיאום עם נציג במידה ויבחר הספק ת 2.1.3

 המועצה.

 ימים מיום הודעת המועצה לספק. 7הספק מתחייב לבדוק כל בעיית כיסוי עד  2.1.4

ימים מיום הודעת המועצה  21הספק מתחייב לתקן כל תקלת כיסוי אשר תימצא בבדיקה תוך  2.1.5

 אישורים על פי כל דין.לספק. שיפורי הכיסוי יעשו לאחר קבלת כלל ה

 ניוד מספרים 2.2

 יובהר כי כוונת המועצה היא להישאר עם מספרי הניידים הקיימים כיום. 2.2.1

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

הספק מתחייב לבצע את הניוד בצורה שתמנע פגיעה בעבודה השוטפת של המועצה והכל בתאום  2.2.3

 .ועצההקשר בממראש עם איש 
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 שירות תיקונים ואחריות 3

הספק יישא באחריות לתקינות המערכת והציוד שיסופק ויותקן ולפעולתם הרציפה והתקינה במשך  3.1

 כל תקופת ההתקשרות.

בתקופת ההתקשרות יתקן הספק, או יחליף על חשבונו לפי דרישת המועצה, כל פריט תקול או לקוי  3.2

תנאי האחריות( ללא חיוב כספי נוסף למועצה ועפ״י רמת השירות שסופק או הותקן על ידו )לפי 

 שנקבעה.

 סבבים 6 לפחות וזאת המועצה כמשרדי הרשומה כתובתהספק יספק שירות משלוחים בחינם ל 3.3

 .קלנדארי בחודש

 הספק יספק למועצה כחלק מהחבילה שירותי אחריות ותחזוקה ללא השתתפות עצמית של המועצה. 3.4

 יכלול החלפת המכשיר למכשיר חלופי אחר זהה או מדגם אחר באותו מדרג.שרות התיקונים  3.5

חלופי, זהה למכשיר המקורי, על חשבונו ועל אחריותו, במקרים  סלולאריהספק יספק מכשיר  3.6

 הבאים:

 ימים רצופים בגין תקלה זהה. - 90פעמים ב  3החוזר לתיקון  סלולאריכל מכשיר  3.6.1

 תקלות שונות בתקופה של חצי שנה(. - 4כל מכשיר בעל תקלות מרובות )מעל ל  3.6.2

 למכשיר יצרן אחריות במסגרת שאינו או קלקול בגדר שאינו משבר כתוצאה נזק ואובחן במידה 3.7

 :הבא באופן יטופל'(, וכו מים חדירת, משיטפון כתוצאה או ושבר נפילה)כגון 

מעלות החלפת מסך באותו דגם מכשיר וזאת  50%המועצה תחויב בעלות של  –מסך  החלפת 3.7.1

 בהתאם למחירון המציע לתיקון מסכים המפורסם לציבור ביום האירוע.

 50%במידה ועלות התיקון עולה על  –רכיבים אלקטרוניים וחלקי פלסטיקה אחרים  החלפת 3.7.2

מכשיר חדש בזיכוי המכשיר הניזוק ממחירון מכשיר זהה חדש )נכון ליום האירוע(, יסופק 

לפי מחירון המציע המפורסם לציבור ביום האירוע. במידה ולא, תקבל  25%בזיכוי של לפחות 

הנחה ממחיר התיקון לפי מחירון תיקון מכשירים של המציע המפורסם לציבור  25%המועצה 

 ביום האירוע.

בעבור המכשיר שאבד / נגנב ותזמין המועצה תשלם את יתרת התשלומים  –/ אובדן מכשירים  גניבת 3.8

 על פי שיקול דעתה מכשיר נוסף.

 שתרשירותי  4

 שירותי רשת ללא עלות הספק יספק את שירותי הרשת הבאים ללא עלות: 4.1

 שיחה מזוהה. 4.1.1

 שיחה ממתינה. 4.1.2

 מענה קולי/תא קולי. עם אפשרות לביטולו. 4.1.3

 )גם במכשיר קבוע ברכב(. שיחת ועידה 4.1.4

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

 Bluetoothחיבור  4.1.6

 חיווי צג. 4.1.7

 תיבת פקס קולית. 4.1.8
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 החזק שיחה. 4.1.9

 חסימת שיחות. 4.1.10

 עקוב אחריי. 4.1.11

 שירות הודעות טקסט כתובות.. 4.1 12

 מוזיקה בהמתנה הכוללת ג׳ינגל של המועצה או כל נעימה אחרת. 4.1.13

 
 שירות חסימת שיחות ושירותים 4.2

לשיחות ולשירותים על פי בקשת המועצה, רשימת החסימות האפשריות בהתאם הספק יבצע חסימות 

 למפורט מטה:
 חסימת שיחות לחו״ל ובחו״ל. 4.2.1

 חסימת גישה לאינטרנט. 4.2.2

 .1900חסימת שירותי תוכן ומפעילים בתשלום לפי דקת שיחה כגון  4.2.3

 לעיל. 4.1הרשת המפורטים בסעיף  שירותיחסימת וביטול  4.2.4

, גיבוי לענן הספק, הספק רשת דרךחסימה לשירותים של הספק כגון: שירותי סייבר, ניווט  4.2.5

 והורדת תוכן. בהמתנה שיר, רינגטוניםמוזיקה, 

עבור מנויים חסומים לשיחות החסימה תעשה בצורה שהמשתמש לא יוכל לעקוף אותה  4.2.6

 רי.בשום מקרה, שיחות שיתבצעו למרות החסימה יזוכו על ידי הספק הסלולא

במידה וביקשה המועצה חסימה מהמפורטות לעיל ובחשבונותיה חויבה המועצה בגין שרות  4.2.7

 הכלול בחסימה, תזוכה המועצה בחשבונית הראשונה לאחר פתיחת פניה מסודרת בנושא.

 יםרמפרט המכשי 5

מנויים. יודגש, כי המנויים מחזיקים במכשירי טלפון סלולארי, כך שאין  105-קיימים כ במועצה 5.2

מכשירים חדשים, אלא הכוונה היא לרכשם מעת לעת, בהתאם לצורך, ולפי  נה לרכוש לאלתרכוו

 צרכי המועצה. 

 סלולאריות ונתונים שיחותמפרט חבילות  6

 הספק יציע חבילת שירות אחידה עפ״י המוגדר להלן. 6.2

ללא הגבלה )בשימוש סביר  –( ללא חיוב נוסף 1-700, 1-801, 1-800שיחה בארץ )כולל יעדי  דקות 6.3

 דקות למנוי לחודש(. 5000של עד 

מסרונים  1000ללא הגבלה )בשימוש סביר של עד  –ללא חיוב נוסף  -( MMSו  SMS) טקסט הודעות 6.4

 למנוי לחודש(.

 במידה קצב האטתאו /ו התראה הכוללת לחודש  20GBחבילת גלישה בנפח של לפחות  –גלישה  נפח 6.5

 .החודשית הקיבולת לסף הגיע והמנוי

ושירותים  1-900כלל המנויים יהיו חסומים לכל השירותים בתשלום נוסף )כגון  –חו"ל  חבילות 6.6

המחויבים בתעריף נוסף( וכן לשיחות מחו"ל לישראל. במידה ומנוי מבקש לצאת לחו"ל,  144כגון 

המועצה יזוהה על ידי הספק, ויאשר הוא בעצמו את המנוי ואת החבילה שתירכש  איש הקשר מטעם
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למנוי ליציאה לחו"ל. מחירי החבילות יהיו בהתאם למחירון הספק המופיע באתר המציע 

 והמתעדכן מעת לעת ובהתאם ליעד המבוקש.

 נלווה וציוד מכשירים 7

 :כל המכשירים הסלולאריים יסופקו כחלק מחבילת ציוד הכוללת
 מכשיר סלולארי 7.2

 זכוכית מסך מגן 7.3

 המגן בפני נפילות PUפלסטי  מגן 7.4

 סוללה אחת המגיעה עם המכשיר 7.5

 דיבורית אישית)אוזניה(. 7.6

 220Vמטען רגיל שקע חשמל ביתי  7.7

 12Vמטען לרכב שקע חשמל מצת  7.8

 ספר הפעלה בעברית. 7.9

 עלויות 8

והתשלומים  המועצה מתחייבת להעביר לספק תשלומים בגין השימוש, הציוד )אם יירכש( 8.2

הקבועים. אין המועצה מתחייבת לשלם עבור ציוד ושירותים מיוחדים שיסופקו לעובדים שלא על 

פי דרישה מנציג המועצה, למעט מקרים בהם ניתנה הרשאה מפורשת ובכתב של נציג המועצה 

 חתומה ומאושרת.

 כל המחירים המוצעים יהיו בש״ח ללא מע״מ. 8.3

 צעים יהיו קבועים למשך תקופת ההסכם.חבילות המווה םכל מחירי המסלולי 8.4

הספק מתחייב שלא לגבות עלות בגין שינויים שיבוצעו במנויים כגון :החלפת שם, החלפת כרטיס  8.5

SIM.שינוי אמצעי תשלום, הצלבת קווים, הצלבת מכשירים, העברת בעלות וכל נושא תפעולי אחר , 

ר החלפת כרטיסים למנויים ששודרגו ללא עלות עבור מנויים חדשים ועבו SIMהספק יספק כרטיסי  8.6

 ( ללא תוספת תשלום.USIM, MicroSIM, Nano SIM) SIM האבדו. הספק יספק את כל סוגי  /

המועצה תהיה רשאית לבצע הקפאת מנוי )להעבירו למסלול ללא תשלומים חודשיים( למשך של עד  8.7

 חודשים. 3

ם בכל שנה במצטבר ללא קנס סלולאריי םמכשירי 5%המועצה תהיה רשאית לנתק / לנייד עד  8.8

כלשהו. למען הסר ספק ניוד מכשיר אל רשת ספק אחר יחשב כניתוק ותיספר בכמות המנויים 

 לסעיף זה.

 מנויים שיעברו ממנוי עסקי למנוי פרטי ברשת הספק הזוכה לא יחשבו כניתוק מנוי. 8.9

ההסכם מכל  תאריך סיום ההסכם יתייחס לכלל המכשירים לרבות אלו שהתווספו במהלך תקופת 8.10

סיבה שהיא )אובדן, גניבה, נזק, מנויים חדשים, ניוד(. לצורך סעיף זה כמות המנויים המתווספים 

 לשנה במצטבר.  10%במהלך השנים הינה 

עבור מנויים מצטרפים אלו לא ייגבו דמי יציאה או קנסות כלשהם בסיום ההסכם, אך המועצה  8.11

ם בגינם, וזאת לפי המחיר שנקבע להם בהצעת תשלים את מלוא עלות המכשירים שטרם סיים לשל

 הספק למכרז זה ולא לפי מחיר המחירון שלהם.
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התקנה ראשונה למנוי של דיבורית לרכב תיעשה ללא תשלום )להבדיל מתשלום בגין הדיבורית  8.12

 עצמה אשר ייעשה לפי התעריף שצוין על ידי הספק בהצעת המחיר(.

 .הזוכה הספק מול אין טרייד בביצוע חודש 24 מדי יזומה מכשירים החלפת תבצע המועצה 8.13

 ותרשי רמת 9

הספק ימנה מנהל תיק לקוח אשר יהא הכתובת לכל עניין הקשור למועצה ולשירות הניתן ע״י  9.2

הספק. מנהל תיק הלקוח יהווה גורם מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, התחייבות 

ספק. הוא יהיה זמין טלפונית לפניות איש הקשר או הצהרה שימסרו על ידו למועצה יחייבו את ה

. במידת הצורך מנהל תיק לקוח יגיע לפגישות עבודה כפי 08:00-17:00מטעם המועצה בין השעות 

 שיתואמו עמו מראש.

 .VIPהמועצה תוגדר כלקוח עסקי לקבלת שירות  9.3

 .VIPראש המועצה ומנכ"ל המועצה יהיו לקוחות  9.4

 ראי מטעמה לפניה לקבלת השירות.המועצה תמנה נציג אשר יהיה אח 9.5

 שעות לכל היותר. 4חבילות שיחה וגלישה בחו״ל תתבצענה תוך  אקטיבציהפניות בנושא  9.6

יום לכל היותר. פנייה שלא תענה תוך פרק  14פניות בנושא טעויות בחיובים בחשבון תענינה תוך  9.7

 זמן זה תחשב שהתקבלה ע״י הספק.

לטיפול שיישלח אל איש  SLAל פניה אל צוות השרות או אל מנהל תיק הלקוח בנושא אחר תקבל כ 9.8

 הקשר בארגון.

הספק יצרף להצעתו אמנת שירות הכוללת לוחות זמנים למתן שירות למועצה ולמנוייה, התואמת  9.9

ח את סעיפי השירות המפורטים בנספח זה, תוך התייחסות למתן פיצוי הולם על אי עמידה בלו

 זמנים.

משרדי המועצה על פי  כתובתהספק יאפשר למועצה שירות שליחים ללא עלות. השליח יגיע אל  9.10

 שאינם תקינים ולהביא במקומם מכשירים תקינים. סלולרקריאה, וזאת בכדי לאסוף את מכשירי ה

הספק הזוכה יספק מערכת אינטרנט לשימוש המנויים כך שלכל מנוי יינתן שם משתמש וסיסמה  9.11

תן לו האפשרות של צפייה בחיובי החשבון ופירוטי השיחות וכמו כן להפיק דוחות חיובים ותינ

 ודוחות פירוטי שיחות.

 דוחות וחשבונות 10

הספק ישלח לכתובת דוא"ל של איש הקשר במועצה, בתום כל חודש )ולא יאוחר מעשרה ימים  10.2

 לאחר תום כל חודש( חשבונית המפרטת את סך השירות שניתן על ידו. 

 . הותשולם על יד המועצהשבונית תכיל פירוט לגבי כל מנוי בנפרד. החשבונית תצא ע״ש הח 10.3

במידת הצורך, הספק ינפיק פירוט שיחות עבור כל מנוי עפ״י דרישה בכתב. שירות זה יהיה ללא  10.4

או  המועצה מטעם המופיע הקשר לאישעלות. החשבונית תועבר בדוא״ל בקובץ אשר יועבר ישירות 

 יוגדר.שכפי לנציג אחר, 

 הספק מתחייב להפיק דוחות עפ״י דרישה במספר חתכים וללא עלות. 10.5
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 הזוכה לספק מעברלוחות זמנים לביצוע  11

 להלן לוחות הזמנים לביצוע המעבר מהספק הקיים לספק הזוכה לאחר מתן הודעה רשמית  11.1

 מהמועצה:        
  ימים מזמן הודעת הזכייה, הנתונים יכללו את  14העברת נתוני המנויים מהמועצה לספק עד   11.2

 הפרטים הבאים: מס׳ מנוי, מכשיר, שירותים פתוחים / סגורים.

 יום מיום הודעת הזכייה. 30ביצוע שיפור קליטה וכיסוי )במידת הצורך( ועד  11.3

 ייה.יום מיום הודעת הזכ 21חלוקת ציוד וביצוע התקנות עד  11.4

 יום מיום הודעת הזכייה. 21ביצוע ניוד מספרים )במידת הצורך( עד  11.5

 2במועדי שדרוג/החלפת ציוד/התקנת ציוד, הספק יעמיד לרשות המועצה צוות המונה לפחות  11.6

נציגים אשר ילוו את ההליך הנ״ל ויעמדו לרשות עובדי המועצה לכל שאלה בנושא הציוד הניתן 

ביצוע הפעולות הנ״ל וזאת עד סיום מעבר כלל המנויים לספק כולל כל ציוד או מכשור נדרש ל

 הנבחר.

יכללו תפעול  אשרהמועצה  במשרדיהספק, בתיאום עם נציג המועצה, יבצע הדרכות  -הדרכה  11.7

 המכשירים ושירותי הרשת הניתנים על ידו, ככל שיידרש, וללא עלות נוספת.
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 5מסמך 

 המחירהצעת 

להתקשר עם המועצה  אתבז מציע "(המציע____________________ )להלן: "הח"מ,  אנו .1

, "(השירותים)להלן: " _____למתן "( זמינההמ)להלן: "ו/או גופי הסמך שלה  האזורית תמר

 בהתאם למסמכי מכרז פומבי מס' ______. 

הצעת  תיאור רכיב פרק

 המציע

 הערות  משקל

ממחירון אחוז הנחה קבוע  01

רשמי של המציע לאספקת 

 מכשירים ואביזרים

 % __

 הנחה

המציע ינקוב באחוז הנחה  20%

קבוע לכל תקופת ההתקשרות 

מהמחירונים הרשמיים 

המפורסמים לציבור הרחב, 

באתר האינטרנט של המציע 

 והמתעדכנים מעת לעת. 

חבילות סלולר ביטוח  02

ואחריות על פי דרישות 

 המכרז

 ₪ ___

 לחודש

המציע ינקוב במחיר חודשי  60%

לחבילה בודדת לחודש. מחיר 

זה יהיה קבוע לכל תקופת 

ההתקשרות והמציע לא יהא 

רשאי להעלות את מחיר 

 החבילה.

אחוז הנחה קבוע ממחירון  03

 החלפת מסך רשמי

 % ___

 הנחה

המציע ינקוב באחוז הנחה  10%

קבוע לכל תקופת ההתקשרות 

מהמחירונים הרשמיים 

המפורסמים לתיקון מכשירים 

שונים, באתר האינטרנט של 

המציע והמתעדכנים מעת לעת 

על ידו. אחוז ההנחה יהיה 

אחיד על כל סוגי המסכים של 

יצרני המכשירים הקיימים 

 במועצה.
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לקבוע במסמכי היה והצעתנו תזכה במכרז, אנו מתחייבים לתת למזמינה את השירותים בהתאם  .2

בהפחתת ההנחה המוצעת במשך הרשומים בטבלאות שלהלן למחירים המרביים  תמורהבהמכרז, 

יטים אשר תוזמן מאיתנו, ככל שתוזמן. וללא תלות בכמות הפר ההתקשרות עם המזמינה,כל תקופת 

נו )קרי, מחירי המקסימום בהפחתת ההנחה המוצעת( הבאנו בחשבון את יעל יד עיםמוצה מחיריםב

חומרי גלם, , עובדים שכר – לגרוע מבלי אך לרבות, למתן השירותיםהנלוות  העלויותו הרכיביםכל 

 . וכיו"ב המציע תקורת נסיעות, שכירויות, מיסים,

 כלשהי תמורה לקבלת זכאים נהיה לאמחירי המוצעים על ידנו, כמפורט לעיל, ל פרט כי, לנו ידוע .3

 . )אלא אם כן צוין במסמכי המכרז במפורש אחרת( השירותים מתן בגין

 ___________________ המציע שם  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ .ז / מס' תאגיד ת   

 ___________________ ' טלפון מס   

 ___________________  כתובת דוא"ל   

 ___________________ המציע   חתימת   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עלות שירות שליחות רגילה  04

 למועצה

המציע ינקוב במחיר שליחות  5% __ ₪ 

שליחויות בחודש  6בודדת מעל 

קלנדרי. מחיר זה יהיה קבוע 

לכל תקופת ההתקשרות 

והמציע לא יוכל להעלות את 

 מחיר השירות.

עלות שירות תיקון   05

אקספרס )עד שלוש שעות 

מרגע הכנסת הטלפון 

לתיקון במכרז שירות של 

 הספק(

המציע ינקוב במחיר עלות  5% __ ₪ 

. מחיר עבור תיקון אקספרס

זה יהיה קבוע לכל תקופת 

ההתקשרות והמציע לא יוכל 

 להעלות את מחיר השירות.


