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 מטה בנימיןמועצה אזורית 
ביישובי מועצה  ואספקת שירותי תקשורת  אופטיים סיביםלפרישת  32/2021 מכרז פומבי מס' 

 מטה בנימיןאזורית 
 

אופטיים  סיביםלפרישת מזמינה בזאת הצעות מחיר : "(המועצהמועצה אזורית מטה בנימין )להלן:"
 .מטה בנימיןאזורית המועצה הביישובי 

 
בכתובת:  ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה מאתר האינטרנט של המועצהבמסמכי המכרז ניתן לעיין 

https://www.binyamin.org.il/ .תחת לשונית מכרזים 
 

 .11.7.21מסמכי המכרז כאמור יעלו לאתר המועצה במהלך יום א', 
 

 כולל מע"מ. ₪ 2,000את מסמכיו בעלות של  לרכושות במכרז יש יצוין כי לצורך השתתפ
 אצל אודליה. 02-9977242התשלום ייעשה באמצעות מחלקת גביה במועצה בטלפון 

 
ליום עד כמקור + שני העתקים + החסן נייד עם קובץ דיגיטלי מלא של כלל ההצעה הצעות תוגשנה ה

סגורה בלבד במעטפה  ידנית"(  במסירה ההגשה מועד":)להלן בדיוק  12:00לא יאוחר מהשעה  4.8.21
(, המועצה משרדי-באזור התעשייה שער בנימין )להלןשתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, 

  )אצל עו"ד תומר ישראלי(. 394חדר   2קומה 
 

 .אלא את מספר ושם המכרז בלבד המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם
 

 לא תידון. -גשההצעה שתימסר לאחר מועד הה
 

 חדר ישיבות "נחל מכמש". 2במשרדי המועצה, קומה   14:30בשעה  21.7.21מפגש הבהרות ייערך ביום 
 

 השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.
 

 וורדית ניב באמצעות דוא"לל 10:00שעה  27.7.21שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 

 vardit@boostforward.biz. 
 

 
 בכבוד רב,                                                                                            
 ישראל גנץ                                           

 המועצה האזורית מטה בנימיןראש                                                
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 מסמכי המכרז
 

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

 1חלק   – הוראות כלליות למשתתפים 1
 נספח א'  – מפרט טכני 1.1

 ב'נספח  - (בהוראות המכרזיוכנס למעטפה נפרדת כמפורט הצהרת והצעת המשתתף ) 1.2
 ג'נספח  –לעניין ניסיון מקצועיעמידה בתנאי סף  תצהיר להוכחת 1.3
 ד' נספח –היעדר זיקה למועצה תצהיר 1.4
 ה' נספח –1976-תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1.5

 נספח ו' -ניומידע ארג 1.6
 –1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חשוויון זכויות תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות לפי חוק  1.7

 ז'נספח 

                 נספח ח'. -תצהיר וכתב התחייבות 1.8

 נספח ט' -תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות 1.9

                    נספח י' -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 1.10
 י"אנספח  -אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת שליטה 1.11

 נספח י"ג-על היעדר ניגוד ענייניםתצהיר  1.12

 

 2חלק  –הסכם התקשרות  2
 1נספח  -כתב ויתור 2.1

 2נספח  -ביטוח 2.2

 3נספח  -נוסח ערבות ביצוע 2.3

 4נספח  -ההצעה כספית של המציע 2.4

 5נספח  -רשימת היישובים 2.5

 

 ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים. נספחכל  3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מטה בנימין אזוריתמועצה 
ביישובי מועצה ואספקת שירותי תקשורת אופטיים  סיביםלפרישת  32/2021מכרז פומבי מס' 

 מטה בנימיןאזורית 
 למשתתפיםכלליות הוראות -1חלק 

 
לפרישת סיבים אופטיים  מחיר הצעות בזאת)להלן: "המועצה"( מזמינה  מטה בנימין אזוריתמועצה 
להוראות, לדרישות ולתנאים המפורטים , הכל בהתאם (א' על נספחיו המועצה )ראה נספח ביישובי

 כחלק בלתי נפרד. במסגרת המכרז ובחוזה ההתקשרות המצורף אליו
 
 הגדרות .1

תכנון מפורט )לאחר הכרזת המציע כזוכה( הכולל חלוקת יישובי המועצה  –תכנון  .1.1
ותכנון חיבור להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בהתאם לאשכולות 

האשכולות באמצעות בזק או כל ספק אחר ובאמצעות עורקי רדיו מהירים. תכנון פרישת 
הסיבים ביישוב לרבות הכניסה למחוברים, תכנון המוקד וחיבורו למנויים והפעלת כל 

גת התכנון הכולל וקבלת המערכת כמכלול לרבות גיבויים כפולים במקומות שיידרשו. הצ
 אישור המועצה.

הכוונה לכל סוג של מבנה לרבות בתים צמודי קרקע, דירות, חנויות, מוסדות  – מחובר .1.2
, הנדרשים לחיבור וכד'בתי כנסת, גני ילדים, מקלטים משרדים, , הישובים אוו/ המועצה

 אינטרנט מהיר.

האופטי המתחבר לסיב המקום בתוך המחובר בו יותקן הנתב  – נקודת סיום במחובר .1.3
על  כאופציה , טלפון וטלוויזיה)כחובה( אינטרנט –האופטי ומספק את השירותים השונים 

  נכס והוא כלול במחיר החודשי.המחזיק בגבי האינטרנט. המיקום יסוכם עם 

התקופה שתחילתה ביום קבלת צו התחלת עבודה ביחס ליישוב מסוים  -רישום מוקדם .1.4
מהמועד האמור. המועצה תבקש מהיישוב ליידע את  ( יום 90)חודשים  3וסופה בתום 

 התושבים על מועד קבלת צו התחלת העבודה.

התקנה ללא עלות כאשר צוותי הזוכה נמצאים בשטח  -המוקדם הרישום בתקופת התקנה .1.5
  .היישוב

כולל מע"מ  ₪ 500התקנה בעלות שלא תעלה על  -המוקדם הרישום תקופת לאחר התקנה .1.6
 כאשר צוותי הזוכה כבר לא נמצאים ביישוב.

סל השירותים כולל שירותי תשתית ותוכן לטובת גלישה רציפה, אמינה ומהירה  –שירותים  .1.7
או בענן,  אזורית IPבאינטרנט, כולל שער גישה לעולם ולישראל, שירותי דיבור ממרכזיית 

העברת  הציוד המוצע יאפשר יות כנדרש מחוק הגנת הפרטיות,הפרדת משתמשים וישו
כולל סינון וירוסים  FW, שירותי (QOS) שירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט, ניהול רוחב פס

לסינון אתרים כמתחייב בחוק. השירותים כוללים  פשרות המחובר, הגנת כופר וא SPAMו 
 ע"י המציע. יסופקוש והשירותים גם שירות ותמיכה למנויים ותחזוקת כל הציוד

נקודת קצה בה יותקן ציוד אקטיבי בהתאם לסוג ולשיטת  – מוקד שידורים / ארון שכונתי .1.8
המאגד מספר סיבים ומשרת אזור מסוים בישוב או את  GPON /( P2Pהחיבור הנבחרת )

 .או יותר כל היישוב

ב העברת הנתונים. מתייחס למהירות הגלישה המיועדת ולקצ – רוחב פס / קצב גלישה .1.9
מגה( סימטרית ובהתאמה גם  1,000גיגה ) 1התשתית הנדרשת תתמוך במהירות של לפחות 

 קצב העברת הנתונים.

1.10. SLA – Service Level Agreement -   אמנת השירות בה יוגדרו עקרונות השירות עם
 .הספק הנבחר

1.11. FW –  ופר הנדרשת כחלק יחידה המסננת נוזקות ואתרים, וירוסים ותוכנות כ –חומת אש
. ניתן ומחלק אותה לתתי רשתות מהפתרון המוצע. זה אמצעי אבטחה המגן על הרשת

 או בענן המציע. אזוריתלספקה 



1.12. GPON – Giga  Passive Optic Network –  טכנולוגיה שעושה שימוש במפצל פסיבי
)מנסרת אור ללא חיבור חשמלי( על מנת להקטין בצורה משמעותית את כמות הסיבים 

 -הנדרשת בצירים הראשיים. הציוד הנדרש במוקד מצומצם ומתג טיפוסי יכול לתמוך בכ
 זי מלא.מנויים. שיטה חסכונית במקום, בצריכת חשמל ובמיזוג אוויר עם ניהול מרכ 2,000

 ג'יגה. 1.25ג'יגה על  2.5יובהר כי ממשקי החיבור חייבים להיות של 

1.13. P2P  /Active Ethernet –  טכנולוגיה שעושה שימוש במתגים אופטיים אקטיביים כשכל
מבוא מייצג מנוי / ציוד קצה. ניתן לחבר את המנוי ישירות למוקד או לארון שכונתי. מחייב 

ת גדול. אם פורשים הסיבים ישירות למוקד מרכזי, מחייב חשמל ומיזוג ושטח מצטבר יחסי
. GPON -הובלת כמות גדולה מאוד של סיבים בצירים הראשיים שטח מוקד גדול ביחס ל

 הניהול בשיטה זו יותר פשוט ויש הפרדה מוחלטת ברמת התשתית בין המנויים השונים.
ג'יגה  10והטבעת במוקד של  ג'יגה 1ג'יגה על  1יובהר כי ממשקי החיבור חייבים להיות של 
 )בהתאמה לגודל היישוב וכמות המחוברים(.

1.14. LAN -  Local Area Network -  ביתית. אזוריתרשת תקשורת מחשב / 

1.15. MESH –  מארג של אמצעי תקשורת המשמש כרשת תקשורת חוטית ואלחוטית המאפשרת
( באמצעות נקודות גישה. משמש בהקשר WIFIניהול והפצה מיטביים של האות האלחוטי )

 במחוברים. WIFIשלנו בעיקר לטובת שיפור כיסוי ה 

1.16. FXS - Foreign Exchange Station –  ממשק המתרגם, במקרה שלנו, תעבורת מנות– IP 
)אנלוגי( רגיל למרכזייה. המישק מספק  SLTלתעבורה אנלוגית וזאת לצורך חיבור טלפון 

 את המתח הדרוש ואת צליל החיוג.

שירות של ספק האינטרנט המאפשר למשתמשים לדרוש חסימת אתרים לא  – סינון אתרים .1.17
ראויים. השירות ניתן ללא תמורה והוא מחויב על פי חוק. באחריות המשתמש לדרוש מספק 

 ( להפעיל השירות. ISPהאינטרנט שלו )

1.18. GIS – Geographic Information System   מערכת מידע גאוגרפית המציגה בשכבות את
 התשתיות השונות בישוב. 

ובכפוף  ספקבאמצעות כרטיס אשראי, ממוקד ה /מחוברתעשה ישירות מהמנוי – גביה .1.19
 למחירון שיסוכם בהסכם שיחתם. 

בתשתיות  כלל התשלומים שישלם המציע הזוכה למועצה בגין השימוש –תשלומי רשות  .1.20
תשלומים אלו יסוכמו בהסכם ההתקשרות עם המציע לרבות שיטת החישוב, מועד  המועצה.

 התשלום ומשכו.

כיוון שתשתית הבזק וחברות מפ"א אחרות אינה מגיעה על בסיס  – של יישובים אשכולות .1.21
 סיב אופטי לכל היישובים במרחב המועצה, יש לתכנן אשכול של יישובים בכל מיקבץ

ישובים כפי שיוגדר על ידי המועצה כאמור לעיל. במוקד יישוב אליו ניתן לספק קצב גבוה 
על בסיס תשתית אופטית וממנו, יחוברו יישובים סמוכים שכיום לא מחוברים באמצעות 

. במקרים כנ"ל, תיבחן המועצה 100 -תשתית אופטית או שכמות המתחברים קטנה מ
ג'יגה  1רשת גמ"מ משולבת מיקרוגל ובקצבים של  האפשרות כי החיבור יעשה באמצעות

ג'יגה בתוכנה. אפשרות כנ"ל תיבחן על ידי  2לפחות עם אופציה להרחבת העורק מרחוק ל 
המועצה גם באתרים אחרים בהתאם לתוכניות הפיתוח של המועצה ולשיקול דעתה הבלעדי 

 והכל בכפוף לאישור תכנון מפורט מראש ובכתב כמפורט לעיל.

 את, המועצה לאישור להציג, ביצוע תחילת טרם, יידרש הזוכה המציע -מפורט תכנון .1.22
 .CDRואת הנתיב הקריטי בפרויקט  PDR  הכולל התכנון

 

 רקע כללי .2
 

מעוניינת לספק לכלל תושביה ולמשתמשי הקצה שבתחומה, שירותי אינטרנט  המועצה .2.1
להאיץ את פרישת הסיבים  לצורך כך, מבקשתבמחירים הוגנים ו ,מהיר, יציב ואמין

האופטיים ביישובי המועצה לכלל התושבים והעסקים בתחום המועצה באמצעות ספק 
 .אחד או יותר ,נבחר



המועצה תסייע בידי המציע/ים הנבחר/ים לקדם את המהלך בישוב אל מול התושבים  .2.2
משתמשים מספר רב של והעסקים והכל במטרה לסייע למציע/ים הנבחר/ים להתקשר עם 

יובהר כי אין   בתי אב 15,000-כ  עומד על  כיוםבמועצה ישוב. פוטנציאל המשתמשים כל ב
כדי התחייבות של המועצה למספר משתמשים שיתקשר עם בפוטנציאל משתמשים זה 

 .ולא תישמע כל טענה בקשר עם מספר המשתמשים עמם יתקשר הזוכה הספק

, לרשות אולם. בזק או הוטהנחת העבודה כי חלק מקני התקשורת בישוב הם בבעלות  .2.3
 תשתיות אלו.  המועצה תשתיות טל"כ )יועדו לטלוויזיה בכבלים( שלה וכן תשתיות תאורה

היתרים לקבלת כל התקנים הדרושים בחוק ו.ב לעמידה תעמודנה לרשות הזוכה בכפוף
ולכל אישור או היתר נדרשים  במינהל האזרחיוקמ"ט חשמל  קמ"ט תקשורתמ ,מהמועצה

 .ע"פ חוק

מובהר כי לא תהיה בלעדיות למציע/ים הזוכה/ים. הזוכה/ים יקבל/ו זכות שימוש במתקני  .2.4
וללא התחייבות המועצה ו/או הישובים ו/או  המועצה )ככל שידרשו כאלו( ללא בלעדיות

 .משתמשי הקצה לבלעדיות

חי המועצה גם אל מול חברות בזק והוט, קמ"ט יש להיערך לתכנון ביצוע של כל שט .2.5
 .ידרש כעת ובעתיד במסגרת החוק והרגולציהיכל שמול ו משרד התקשורת ,תקשורת

על  , המפרט הטכני,מובהר כי על המציעים יהיה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנספח א' .2.6
 ההסכם אשר ייחתם עם המועצה. ומ מהמכרז מהווה חלק בלתי נפרדאשר  נספחיו,

להתקשר בחוזה ישיר עם המועצה עבור כלל  /ובהליך יידרש או הזוכים עוד מובהר כי הזוכה .2.7
המשויכים לאשכול בו זכה המציע בהתאם להחלטת המועצה כמפורט לעיל יישובי המועצה 

מול . )המציע יתנהל רק אל ו/או ביחס לישובים נוספים שיצורפו לזכייתו ככל שיצורפו
 .הסכם שיחתם עם צד אחר לא יחייב את המועצה המועצה לשם החתימה על ההסכם(

 בכל כאשר לאשכולות תחומיה את המועצה חילקה זהביצוע העבודות נושא מכרז  לצורך .2.8
 .המועצה שטחי בכל העבודות לסיום עד יותר או אחד אשכול לזוכה יימסר פעם

ככל . זוכים )אך ייתכן פחות( 3זה עד יצוין כי בכוונת המועצה לבחור במסגרת מכרז  .2.9
שבמסגרת מכרז זה ייבחר יותר מזוכה אחד אזי המועצה תחלק את העבודה בין הזוכים על 

דעתה, מבלי שהיא מתחייבת כי העבודות תחולקנה שווה  לשיקול בהתאם, אשכולותהבסיס 
לשקול כל בשווה בין הזוכים כאשר לצורך חלוקת האשכולות בין הזוכים היא תהא רשאית 

)מתן אשכולות רב יותר למציע אשר  המציעשל הצעתו הכספית  שיקול רלוונטי לרבות
, המכרז מכוח לו שנמסרקודם תפקוד המציע במסגרת אשכול  הצעתו הכספית טובה יותר(

בכל מקום  "ב.וכיוצ נוסף אשכול למסור המועצה רצון בעת עובד הוא בהם היישובים מספר
 .יש לקרוא כאילו מצוין הזוכים והכל לפי ההקשר והענייןבו מצוין במכרז הזוכה 

ימים מיום הודעת הזכיה, מוקד שירות טלפוני   30שיזכה במכרז מתחייב להקים תוך  מציע .2.10
 22:00ה' עד -מענה תומך מקצועי )לא מוקדן טלפוני( בימים א'ו 24/7יום בשנה  364הפעיל 

 ור יהווה הפרה יסודית של ההסכם.אי ביצוע האמ .12:00לפחות וביום שישי עד השעה 
 

 למחיריםיידרש לשלם למועצה את עלות ניהול הפרויקט בהתאם  במכרז הזוכהיודגש כי  .2.11
במסגרת הצעתו מסכים המציע לתנאי זה ולא תשמע כל טענה בקשר  המקובלים בשוק.

 עם כך.
 

 מטרת ההליך .3
 

הסף )ראו פירוט  העומד בכל תנאי אחד או יותר, מטרת ההליך הנה לאתר תאגיד עסקי .3.1
, שיהיה מוכן לתכנן, לספק, להקים רשת גמ"מ משולבת מיקרוגל ו/או להזמין בתנאי הסף(

קווי תמסורת, לפרוש תשתיות סיבים אופטיים ברחבי המועצה עד לכל מחובר, בזמן הקצר 
 קצועיביותר, להתקין להפעיל ולחזק את הרשת לכל משך תקופת ההסכם ולתת שירות מ

מועצה, לישובים יום בשנה. כל זאת על מנת לתת ל 364 24/7 ו/או בשטחספק קד הוממ
זה, צרכי  מכרזמענה מקצועי העומד בקנה אחד עם דרישות  השונים מחובריםול

מפורט באמנת השירות כקצועי מ לספק שירות ספקהמשתמשים בעת הזו ובעתיד ויכולות ה
 .SLA  -ומסמכי ה



ומתואם  שימוש חוקירות חדשות. לעשות לצמצם למינימום הכרחי את הצורך בחפי .3.2
רפורמת ) בהתאם להוראות הדין בזק והוטישוב ובתשתיות חברת מועצה ו/או הבתשתיות ה

סיטונאי( בשילוב אפשרי עם שידור בגלים מילימטריים )בצירים הראשיים בלבד השוק ה
כנן בתיאום נבחרים( ובין היישובים. לעניין זה חשוב להבהיר שיש לת /אתריםו/או למוסדות
במטרה להבטיח תמסורת מהירה לכל יישוב מחד  אשכולות של יישוביםעם המועצה 

 ולחסוך בעלויות השוטפות מאידך.

נכס עד לנקודה שתסוכם עימו. מובהר ב המחזיק להוביל את הסיב לכל מחובר בתאום עם  .3.3
שחילה(. נכס )תשתית ב המחזיקכי מקטע התשתית מראש מגרש עד דופן המחובר באחריות 

ונכללת במחיר  הזוכה ספקהובלת הסיב מנקודה זו לנקודת הסיום הנה באחריות ה
 .החיבור/נקודה 

לספק, להתקין את הציודים ולהפעילם תוך מתן שירות אינטרנט מהיר, יציב, ומנוהל לאורך  .3.4
 מעת לעת ברחבי הארץ( ולשביעות רצון הלקוחות. /מושכרזמן במחיר הוגן )כפי שנמכר

קיפות ובשיתוף פעולה עם נציגי המועצה ועם נציגי היישובים על בסיס שוטף. לעבוד בש .3.5
 לתקן, להחליף כל ציוד או פגם ולספק שירות ברמה גבוהה למשך כל תקופת ההתקשרות.

 סיוע המועצה .4
 

בתנאי הסף, במספר תחומים  ספקהמועצה תסייע לזוכה/ים בכפוף להבנות ולעמידת ה .4.1
 כמפורט: 

שטח )חלק מחדר/ארון  הזוכהלרשות ישובים כי יעמידו תסייע מול ההמועצה  .4.1.1
בזכות שימוש( כולל אספקת חשמל. האחריות בתשלום ובתחום היישוב ) וכיוצ"ב(

. זכות השימוש זוכהההחדר, מיזוגו ותחזוקתו תחול על ארון התקשורת/לזיווד 
או תשתיתי . נדרש אישור המועצה מראש לכל שינוי פיזי בתמורה חודשית מוסכמת

כי עקב כך שהמועצה אינה רשאית להעניק זכות  מובהר. /אתר ו/או סביבתובחדר
 הזוכה, אלא באישור שר הפנים שנים 5שימוש בחדר כאמור לתקופה העולה על 

רשאי לבחור שלא לעשות שימוש בחדר המוצע ע"י המועצה אלא לשכור מקרקעין 
כי יידרש לו  הכל בכפוף לכך .ואחר בשוק הפרטי, והדבר נתון לשיקול דעת

 חדר/מבנה.

באיתור מקומות עבור הארונות השכונתיים  זוכה, מול הישובים להמועצה תסייע  .4.1.2
באחריות  -אבטחת הארון והציוד בו בטיחות ו)ככל שיידרשו כאלו(, חשמל ומיזוג.  

 .בלבד הזוכה

 ,היא בבעלות המועצהכי יוכח ביחס אליה כל תשתית תקשורת ברחבי המועצה  .4.1.3
 .הזוכהתעמוד לרשות 

על מנת להוכיח בעלות על תשתיות זוכה  המועצה תפעל יחד עם הבתוך כך, 
 קבלת תוכח בעלות כאמור,ימוש על ידי בזק וככל שעשה היום שנ ןתקשורת בה

 זכות שימוש. הזוכה

 תינתן אפשרות יובהר כי במידת הניתן ומבלי שהדבר יהווה התחייבות של המועצה, .4.1.4
 .שימוש בתשתיות המאור

פרסום המהלך אל מול ציבור המשתמשים ברחבי המועצה במגוון כלים שעומדים  .4.1.5
 לרשות המועצה.

 לגבי התשתיות השונות לרבות סיוע ממערכת , ככל שישנו בידה,סיוע טכני במידע .4.1.6
של המועצה והשרטוטים השונים שבידיה, ככל שישנם, והכל על מנת להקל  GISה 

יובהר כי המועצה אינה  פרישת הסיבים ברחבי הישובים.ורט והתכנון המפאת 
לחקור, לבדוק ולאמת  םובאחריותים אחראית לנכונות המידע ושלמותו ועל המציע

כל פרט וסעיף הנדרשים לו לביצוע עבודתו ואספקת השירות נשוא מכרז זה באופן 
 .מלא ומיטבי

נות זמניים למבנים באיתור מקומות אחסון ואספקת רישיומול הישובים סיוע  .4.1.7
 לספקם ולהגן עליהם(.  זוכההיבילים )באחריות 



סיוע באבטחת הציוד והעובדים במסגרת מעטפת האבטחה הכללית של הישוב )ללא  .4.1.8
ובכפוף לקיום הסדרים ביטוחיים מלאים של המציע  אחריות ישירה לנושא(.

 .עם יועץ הביטוח של המועצה תיאום ב

)חלקם כהטבה וחלקם  השונים לרשת החדשהחיבור מבני המועצה ומוסדותיה  .4.1.9
 .בתשלום(

 תשומת לב המציעים להוראות ההסכם בקשר עם ביצוע עבודות חפירה. .4.1.10

 

 

 תנאי סף: .5
נכון  ,לצורך הגשת הצעות במסגרת מכרז זה נדרש המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן

 האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז: ועדלמ
 

המתנהל על פי דין, ואשר הוא עוסק מורשה או הרשום ברשם החברות/  -תאגיד ישראלי  .5.1
 השותפויות / האגודות השיתופיות / העמותות וכיוצא בכך. 

 .בתוקף רישיון מפ"א מלא או  בתוקףאחוד  רישיון מפ"א או  בתוקף  רישיון נס"רבעל  .5.2

 כאמור.לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו העתק רישיון 

 אישורי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי הכוללים: .5.3

 רישיון כללי למתן שירותים כלליים באיו"ש. .א

לצורך הוכחת תנאי זה יצרף המציע רישיון כללי למתן שירותי אינטרנט באיו"ש  .ב
 להצעתו העתקי רישיונות כאמור.

בכל עלות יובהר כי הזוכה יידרש, כתנאי לביצוע, לספק אישור פרטני לכל יישוב ולשאת 
 הכרוכה בכך.

התקנת סיבים אופטיים ו תכנון, פריסה , בפרויקטים שלכקבלן ראשי או משניבעל ניסיון,  .5.4
ועד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת  2015בין השנים  שירותי תקשורת,ואספקת 
 במצטבר.  מחוברים )כהגדרתם לעיל( 3,000 -א יפחת מבהיקף של מכרז זה,

 הנדרש בסעיף זה יכול שיהיה של מנכ"ל או סמנכ"ל במציע.הניסיון יצוין כי 

מכוח תפקיד בכיר בגוף  של מנכ"ל או סמנכ"ל במציע כאמור יכול שיהיה, בין היתר,ניסיון 
 אשר ביצע עבודות כנדרש בסעיף.

גורם בעל  כקבלן משנה נוסף על כך רשאי המציע, לצורך עמידה בתנאי זה, לצרף להצעתו
 גורמיםבמצטבר )ולא יותר משני  ניסיון כאמור יאו גורמים בעל ףניסיון כאמור בסעי

ובלבד שגורמים אלה יועסקו בביצוע על ידי המציע לכל אורכו של הפרויקט בתחום  נוספים(
גורם החלפת אושר יובהר כי לא תהתמחותו, אלא אם המועצה אישרה לו להחליף גורם )

 כאמור אלא בעלי ניסיון כנדרש בסעיף(.

  '.גכנספח וכחת תנאי סף זה, יש למלא את תצהיר הניסיון המצורף לצורך ה

 להלן. 11 המציע השתתף במפגש ההבהרות כמפורט בסעיף .5.5

 להלן. 7 המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף .5.6

 .כולל מע"מ ₪ ₪ 2,000 בעלות של המציע רכש את מסמכי המכרז .5.7

)ובעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים( בעבירה היעדר הרשעה ו/או חקירה של מגיש ההצעה  .5.8
דיווח -העברת ניכויים, אי-שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי/פיננסי, כגון: אי

מתן קבלות רשמיות וכדומה, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי -לרשויות המס, אי
 .1981-חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

  .'גכנספח המצורף זה, יש למלא את תצהיר הניסיון לצורך הוכחת תנאי סף 

מגיש ההצעה נעדר זיקה אישית ו/או כלכלית למועצה או מי מעובדיה, וחתום על הצהרה  .5.9
 .'דכנספח בעניין זה המצורפת 



על מגיש ההצעה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל וכן עליו לצרף להצעתו את המסמכים  .5.10
 :  הבאים

או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח אישור עדכני מאת רו"ח  .5.10.1
, וכן תעודת עוסק 1976-על הכנסות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 מורשה לצרכי מע"מ.

 אישור בדבר ניכוי מס במקור. .5.10.2

מסמכי התאגדות ואישור עו"ד )מהשנה האחרונה( על מורשי החתימה של מגיש  .5.10.3
 ההצעה )ככל שהוא תאגיד(.

 .'הכנספח , המצורף 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.10.4
 

 .כנספח ו'דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  .5.10.5
 

 .'זכנספח תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצ"ב  .5.10.6
 

 .'חכנספח תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  .5.10.7
 

 .'טכנספח תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות בנוסח המצ"ב   .5.10.8
 

ובהתאם לנוסח המצורף  7 ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז כמפורט בסעיף .5.10.9
 .י' כנספח

 

 .אכנספח י"תצהיר עסק בשליטת אישה )ככל שרלוונטי(  בנוסח המצ"ב  .5.10.10
 

 .בכנספח י"תצהיר על היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  .5.10.11
 

 על רכישת מסמכי המכרז. העתק קבלה .5.10.12
 

 מסמכי שינויים והבהרות ככל שהופצו כאלה. .5.10.13
 

רשימת הציודים והמפרטים הטכניים, האישורים והתקנים המיועדים הן למוקד  .5.10.14
המיועד, פרטים על המרכזייה  MESH -ה והן למחובר, לרבות הנתב האופטי, ציוד

מידע טכני אחר  , עורקי הרדיו המתוכננים וכלFWהמיועדת ותכונותיה, סוגי ה 
שיכול לסייע לבחירתו. לשם הנוחות ניתן לרכז בע"מ אחד קישור אינטרנטי של 

 פרטי הציוד הנ"ל.
 

כל התצהירים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמך נדרש אחר  .5.10.15
 לצורך כך בין אם מצוין במפורש ובין אם לא.

 הבהרות .6
 

למועצה באמצעות הודעה יודיע המשתתף בכתב  12:00בשעה  27.7.21מיום עד ולא יאוחר  6.1
על  .509507-700-1בטלפון  קבלתהויוודא  vardit@boostforward.biz  לכתובת דוא"ל

סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ו/או על 
קשר למובנו של סעיף או תנאי או עניין כלשהו הכלול במסמכי כל ספק שהתעורר אצלו ב

בלבד  word בקובץ הודעות כאמור יועברו  המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 תוך הפניה לעמ' ולסעיף הרלוונטיים.

 

תנסח , אם תראה לנכון לעשות כן, מועצהלעיל וה 6.1מסר המשתתף הודעה כאמור בסעיף  6.2
. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז פומבי ועל כל מענה לשאלות

יועלו לאתר  תשובותמסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן. מסמכי  אתמציע לצרף 
(. מועצהאתר ה-)להלן  /https://www.binyamin.org.il בכתובת מועצההאינטרנט של ה

חלה על המשתתפים בלבד  מועצהיובהר כי האחריות לוודא שינויים והבהרות באתר ה
ולא תשמע כל טענה ממשתתף או משתתף פוטנציאלי כי הוא לא היה מודע לשינוי 

 כאמור.
 

או מי  מועצהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י ה 6.3
 . מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב

 

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים, תיקונים,  מועצהה 6.4
, תנאים ודרישות במסמכי המכרז פומבי, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

יועלו לאתר ויהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז פומבי   ואלה לרבות בקשר עם תנאי הסף

mailto:vardit@boostforward.biz
https://www.binyamin.org.il/


יובהר כי האחריות ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז הפומבי ונספחיו. מועצה ה
חלה על המשתתפים בלבד ולא תשמע כל טענה  מועצהלוודא שינויים והבהרות באתר ה

 ממשתתף או משתתף פוטנציאלי כי הוא לא היה מודע לשינוי כאמור.
 

 

 

 

 ערבויות .7

 מועצה לפקודת ₪ 50,000 של סך על, אוטונומית, בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע 7.1
"(, לפי הנוסח המצורף השתתפות ערבות)להלן: " כדין חתומה, בנימין מטה אזורית

 .י' כנספחכדוגמה לתנאי מכרז זה 
 

ובמידת הצורך ועל פי דרישת  4.11.21 ערבות ההשתתפות תעמוד בתוקפה עד ליום 7.2
יום  90לתקופה נוספת עד המועצה בלבד, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות 

 נוספים.
 

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  7.3
 המועצה, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 

 תיפסל. –הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  7.4
 

ציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה או הערבות תוחזר למ 7.5
 הזוכים במכרז.

 

יעמיד ערבות בנקאית  ותוזמן ממנו עבודה בפועל, מציע שהצעתו תוכרז כהצעה זוכה 7.6
, כשהיא צמודה ₪ 100,000בסך של  ,עבור כל אשכול אוטונומית, לפקודת המועצה,

תוקף כל  .לחוזה ההתקשרותלמדד המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף 
 ערבות ביצוע יהיה לחודשיים לאחר מועד סיום העבודות הנקוב בצו התחלת העבודה.

 

 .סעיף זהא שונהמציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבויות  7.7

 
 ביטוחים .8
 

ו/או על פי דין או הסכם, המציע שהצעתו תוכרז כמפעיל מבלי לגרוע מאחריות חוקית של 
  בהיקף שלא יהיה מצומצם ם בתוקף עפ"י דרישות המכרז,ביטוחי להחזיק הספק מתחייב

 המצורף להסכם ההתקשרות. בנספח הביטוחדרישות כפי שמופיעות מהמפורט ב
 

בשלב הגשת ההצעות לצרף למסמכי ההצעה את אישור קיום  אין צורךמובהר בזאת, כי 
 ביטוחים חתום על ידי חברות ביטוח שיידרש מהמציע הזוכה רק לאחר ההודעה על זכייתו

 אלא מספיקה חתימת המציע בלבד.
 

 פרטים מהמציע דרישת .9

תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר  המועצה 9.1
מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות , לדרוש ןפתיחת

, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, המציע, על מנת לבחון את רצונהנוספות לשביעות 
תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל 

 .הבלעדי דעתה שיקולשתראה לנכון, במסגרת 
 

חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המועצה ובתוך המציע יהא  9.2
המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית המועצה שלא לדון בהצעתו 
ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר 

 הצעתו על כל המשתמע מכך.
 

ף בכלל זה, יחולו בין השאר ובכל שלב, ההוראות בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הס 9.3
( הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר 1הבאות: )



מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת 
( 2ושא ההליך. )סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נ

הוועדה רשאית לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת 
המציע בתנאי הסף לרבות מסמכים ביחס לניסיון אשר לא הוצג בהצעה המקורית ובלבד 
שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין 

כי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מציע תנאי סף מהותי לבין דר
שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר 

 נדרש על פי דין. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה, בכל שלב, להתיר תיקון והשלמה של  9.4
אה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית פרטים ומידע בהצעות, וכן תיקון כל פגם אחר שתר

 לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים במסמכי המכרז ככל שהם אינם מהותיים.
 

 המכרז  מסמכי .10

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא  10.1
 ניתן לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי  המכרז.

 

המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או כל  10.2
לעשות בהם כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב 

 מהמועצה.
 

כולל  ₪ 2,000יוזכר כי לצורך הגשת ההצעות יש לרכוש את מסמכי המכרז בעלות של  10.3
 מע"מ.

 

 הבהרות  מפגש .11
 

חדר ישיבות  2במשרדי המועצה, קומה   14:30בשעה  21.7.21הבהרות ייערך ביום מפגש  11.1
"נחל מכמש".

 

.חובה ותנאי להשתתפות ולהגשת הצעות במכרזנו יההמפגש  11.2



 הצעותההגשת מועד ואופן  .12
 

ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות  .12.1
בעותק מקור+ שני , יימסרו במסירה אישית בלבד )לא בדואר(והמכרז בידי המציע, 

במעטפה סגורה עליה מצוין ) החסן נייד עם קובץ דיגיטלי מלא של כלל ההצעההעתקים+ 
)אצל  394חדר   2קומה  ועצההמויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי  בלבד( שם ומספר המכרז

הגשה בדרך שונה  בדיוק. 12:00 לא יאוחר מהשעה 4.8.21 עד ליום עו"ד תומר ישראלי(
 מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז ולא תתקבל על ידי המועצה.

 

 לא תידון. -הצעה שתוגש בדרך אחרת או אשר תגיע לאחר המועד האמור .12.2
 

יש להכניס את הצעת המציע  .נספח ב' –המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המציע  .12.3
 מעטפת -)להלןההצעה הכספית  -32/2021, עליה ייכתב מכרז פומבי מס' למעטפה נפרדת

. את מעטפת ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה אליה יוכנסו יתר (ההצעה הכספית
מסמכי המכרז. מציע אשר לא יכניס את מעטפת ההצעה הכספית למטפה נפרדת תהא 

 רשאית לפסול הצעתו או שלא לעשות כן והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין. מועצהה
 

על המציע למלא את נספח ב', ולציין בהצעתו )נספח ב'( את העלות החודשית כולל מע"מ  .12.4

 -הורדה ו 300Mbשתגבה ממשתמש הקצה עבור חבילת גלישה שלא תפחת ממהירות של 

30Mb נתב אופטי העלאה. העלות החודשית תגלם עלות ,mesh  בסיס+ יחידת הרחבה(

לא ניתן  .ברישום מוקדם כהגדרתו לעיל ועלויות התקנה( meshאחת, סך הכל שתי יחידות 
 יציע אם)למשל  מטה כלפי תעוגל הצעתו בשברים סכום שיציע מציע להציע הצעה בשברים.

 בגין המציע ידי על המוצע המחיר (.לחבילה ₪ 118 על הצעתו תעמוד, לחבילה ₪ 118.50
 הצעתו -יותר גבוה מחיר שיציע מציע"מ. מע כולל"ח ש 512 על עלהי לא החודשית העלות
  .תיפסל

 

עבור כל  אשר תשולם למועצה להציע תמורה חודשית קבועה נוסף על כך נדרש המציע  .12.5
התמורה החודשית הקובעה בגין מחובר שיצטרף לשירות לאורך כל חיי ההתקשרות.  משתמש

. ככל שתוצע הצעה בשברים סכוםלא ניתן להציע  .₪ 8-מחובר לא תפחת מכל משתמש 
, תעוגל התמורה ₪ 8.1בשברים, תעגל המועצה את הסכום כלפי מעלה )למשל מציע שהציע 

  (.₪ 9-המוצעת על ידו ל
 

 )להלן:כמו כן נדרש המציע במסגרת נספח ב', למלא מחירים בגין מוצרים ושירותים נוספים  .12.6
 אשר יוצעו על ידי המציעיובהר כי מחירי השירותים הנוספים "(. הנוספים"השירותים 

 ההצעה הזוכה אך יחייבו את המציע הזוכה. נתנספח ב', לא יובאו בחשבון בבחימסגרת ב
יודגש כי מחירים אלו חייבים להיות בהתאמה למחיר החבילה הבסיסית )כל ניסיון לחרוג 

פי המחירים הידועים במשק התקשורת במעמד מדרישה זו עשוי לפסול את ההצעה( ועל 
 הגשת המענה של המציע עצמו.

 

, וחתימתו מהווה אישור כי קרא בחתימה וחותמת על המציע לחתום על כל עמודי המכרז .12.7
 והבין את האמור בהם.

 

והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך  המסמכים .12.8
ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, מועצה לשביעות רצונה של ה

שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המועצה רשאית 
 המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 

או  יובהר כי המציעים אינם רשאים לתקן את מסמכי המכרז או לבצע בהם שינויים כלשהם .12.9
להסתייג מהם בכל דרך שהיא לרבות באמצעות כל מסמך נלווה. כל שינוי/הסתייגות/תיקון 

 כאמור עלול להוביל לפסילת ההצעה.

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 

 

 



 

  בחינת ההצעות .13

 :הצעות המציעים במסגרת הליך זה תיבחנה במספר שלבים בהתאם למפורט להלן 13.1
 

 :פתיחת תיבת המכרזים –שלב א' 

למעט פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז,  במועד 13.2
 .(נספח ב') ההצעות הכספיותהמעטפות המכילות את 

 
 :בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף למכרז –שלב ב' 

 מועצהה .לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף 13.3
תהא רשאית למנות או להסמיך גורמים שונים לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. 

/הגורמים האמורים יהיו רשאים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך בחינת עמידת המועצה
 המציעים בתנאי הסף.

 

תעבורנה  -הצעות אשר יימצאו על ידי הגורמים שייבחנו את ההצעות כעומדות בתנאי הסף 13.4
 ב ג'. לשל

 

לקבוע  המועצהבזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של  מובהר 13.5
 כי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז, ככל שסברה כך בהמשך הבדיקה.

 
  :נק' בבחינת ההצעות( 30)עד  ההצעה בגין התרשמות ואיכותניקוד  –שלב ג' 

והתרשמות  בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות שתעבורנההצעות  13.6
 "(.המועצה התרשמות" מההצעה )להלן: המועצה

 

בחינה של ניסיון המציע  תהא רשאית לערוךבמסגרת זו המועצה לרבות מי מטעמה,  13.7
 בעלי התפקידים במציע, , קבלני המשנה מטעמו ככל שיש כאלה,המבוקשיםבשירותים 

אם יש לו מוקד טלפוני ומענה תומך מקצועי, המלצות מלקוחות  ,המרכיב הטכני של ההצעה
   .וכל נתון רלוונטי אחר)רשאית לפנות מיוזמתה(, 

 

 נק'. 30-ל 0בחינה זו יוענק להצעה ציון של בין  לאחר 13.8
 

 :נק' בבחינת ההצעות( 70)עד  בדיקת וניקוד המחיר המוצע –שלב ד' 

את מעטפות  מועצה, תפתח ועדת המכרזים של הבגין התרשמות מההצעהניקוד  סיוםלאחר  13.9
 ( שהגישו המציעים. נספח ב') הכספיתההצעה 

 

 נק' בהתאם למפורט להלן: -70ההצעות הכספיות ניתן לקבל עד  במסגרת 13.10
 

עלות חודשית )כולל מע"מ( שיגבה המציע ממשתמש קצה עבור חבילת גלישה כמפורט  .א
נק' בבחינת  50עד  -מע"מ כולל ₪ 125 סך שלבמסמכי המכרז ואשר לא תעלה על 

נק' ויתר המציעים יקבלו ניקוד  50ההצעות. מציע שיציע את המחיר הנמוך ביותר יקבל 
 ביחס אליו בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

 

 X 50 = ניקוד ההצעה הנבחנת
 ההצעה הזולה ביותר

 ההצעה הנבחנת

 .סיום עבודות ביחס לאשכול מסויםשנים מיום  5יצוין כי מחירי החבילה יהיו בתוקף למשך 
 
 
 
 



 
תקורה חודשית שישלם המציע למועצה עבור כל משתמש מחובר שיצטרף לשירות אשר  .ב

עד  -כולל מע"מ עבור כל משתמש וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות  ₪ 8-לא תפחת מ
נק' ויתר  20נק' בבחינת ההצעות. מציע אשר יציע את המחיר הגבוה ביותר יקבל  20

 חה המפורטת להלן:המציעים יקבלו ניקוד ביחס אליו בהתאם לנוס

02 = ניקוד ההצעה הנבחנת  X 
נבחנתההצעה ה  

ביותר הטובה )הגבוהה(ההצעה   

 
המוצרים הנוספים )אשר לא יבואו בחשבון בשקלול( והיא  גם את מחירי בחןית מועצהה 13.11

 תהא רשאית לפסול הצעת מציעים בגינם בהתאם לאמור לעיל.
 

 :קביעת ניקוד משוקלל סופי –שלב ה' 

זה יחושב סכום הנקודות של כל ההצעות הכשרות בהתאם למפורט לעיל, כאשר לציון  בשלב 13.12
ציון )יחסי(  נתןנק' ולציון בפרמטר המחיר יי 30של עד  ציון יינתן מההצעההתרשמות  בגין
 .סכימת ציוני המחיר( ם)כך ג ולא יחסי תנומינלי חושבנק'. יובהר כי ציון האיכות י 70של 

 

המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות בהתאם לאמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל  הניקוד 13.13
 ההצעה ביחס ליתר ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

 

 ציון בפרמטר האיכותי + ציון בפרמטר המחיר = ציון מצרפי

 

בו  מצבזוכים )אך ייתכן פחות(.  3כאמור בכוונת המועצה לבחור במסגרת מכרז זה עד  13.14
אזי ככל שהמועצה תחליט שלא כל ההצעות תיבחרנה  ,הצעות עם ציון מצרפי זהה תהיינה
האיכות הגבוה יותר או שתיערך הגרלה  לניקודתוכרז כזוכה במכרז ההצעה שזכתה  כזוכות,

 .מועצהוהכל לפי שיקול דעת ה
 

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה,  מועצהה 13.15
התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי  חוסראו בשל 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. מועצההמכרז שלדעת ה
 

תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו מועצה ה 13.16
אחרים וכן לבצע את החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים 

תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה 
ו/או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף 

 לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
 

במסמכי המכרז או כל אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  13.17
הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

 כללי ההצעות בחינת

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל  13.18
מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה מפורטת לסעיף  התייחסותחוסר 

 כדבעי. והמציע
 

כושרו  אתהמציע ו של ואת אמינות גםלבחון במסגרת בחינת ההצעות  תרשאי תהא המועצה 13.19
 גופים אצל המציע שלניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו  את, המוצעההסכם  אתלבצע 

 לשביעות עבודתם בעבר ביצעו לא אשר מציעים של הצעות לדחות רשאית תהא וכן אחרים



 דעתה שיקול לפי מספיקים אינם שכישוריו לדעת שנוכחה או, אחר גורם של או שלה רצונה
 בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.

 
רשאית המועצה לשקול לצורך בחינת ההצעות לרבות לצורך פסילתן חקירה  תהאכמו כן  13.20

המציע או בעלי מניותיו, הרשעה פלילית כנגדם, כתב אישום תלוי ועומד  כנגדפלילית 
 .וכיו"ב

 

לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי ככל וקיימות מספר הצעות זהות ואחת מן ההצעות  מבלי 13.21
( לצו המועצות המקומיות )מועצות 1)ה 22היא של עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 

, תמליץ וועדת המכרזים על ההצעה האמורה ובלבד 1958-"חתשיאזוריות( )מכרזים(, 
 י"ב.כנספח שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר בנוסח המצורף 

 

תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות  המועצה 13.22
תה או של רשות אחרת או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דע שלהרצונה 

 הבלעדי.
 

ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  הצעה הגשתאי  13.23
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  הסתייגותאו כל  המכרזבמסמכי 

ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. במקרה של מילוי 
מחיר שונה על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין 

 השניים.
 

לציון הגבוה ביותר אלא אם תהיה  ויזכש יםלבחור כזוכה במכרז את המציע המועצה בכוונת 13.24
 סיבה עניינת שלא לעשות כן.

 
 חובת הזוכה .14

ותימסר לו הודעה בכתב על ( ספקה -מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן 14.1
ימים מתאריך הודעת  7, תוך התקשרות מפורט זכייתו, יהא עליו לחתום על הסכם

כאשר וככל שתוזמן  על קיום ביטוחים.אישור ה בדבר זכייתו וכן להמציא ל מועצהה
מהזוכה עבודה בפועל יהיה עליו להמציא ערבות ביצוע בהתאם להוראות ההסכם וזאת 

 כתנאי לתחילת עבודה.
 

לעיל, כולם או  12.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  14.2
ל את זכייתו ולבחור רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבט מועצהמקצתם, תהא  ה

 בזוכה אחר תחתיו.
 

 לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב. שהצעתומציע  14.3
 

 במסמכים וסודות מסחריים ןעיו .15
 

אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה  היאבמפורש כי  אתמודיעה בז המועצה 15.1
משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המציעים 
במכרז, אם תידרש לכך, בכתב, על ידי המציעים שהצעתם לא זכתה במכרז, וזאת במהלך 

את החלטת  )שלושים( יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, 30תקופה שלא תעלה על 
שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את הצעת המציע שיזכה  המועצה וראש המכרזים ועדת

 במכרז במלואה.
 

מציע הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את  15.2
תשקול את עמדתו  מועצה. הבמפורטבהצעתו וינמק את טענתו  אותם הנושאים במפורש

 אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.
 

 

 בברכה,                   

 ישראל גנץ
 מטה בנימיןראש המועצה האזורית 

 



                    
 

 מפרט טכני -נספח א'
 )מצ"ב בנפרד(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ההצעה הכספית"  -2120/32מסמך זה יוכנס למעטפה נפרדת עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 
 והמעטפה הנפרדת תוכנס למעטפת ההצעה העיקרית

 
 הצהרת והצעת המשתתף –' בנספח 

למכרז אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך, מגישים בזאת הצעתנו 
 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: מטה בנימין אזוריתעצה של מו 32/2021מס'  פומבי
 

על פרטיהם ללא יוצא מן  מכרזההננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 
הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו 

 את הצעתנו. 
שהם שנעשו בעל פה על לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כל .2

ידי המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי ההליך בלבד. כן הננו מצהירים 
בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על 

 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת אנו  .3

 , נושא המכרז באופן מלא ומושלםהשירותים 
והצעתנו זו עונה על כל הדרישות  מכרזבאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים  .4

לא נצרף  אם ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כימכרז השבמסמכי 
או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי  מסמך 

לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים  ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ 
ת השירותים מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, , התאמתנו לאספק

וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה 
 ואף לפסול את ההצעה. 

 בלא כל הסתייגות.   מכרזאנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים ב .5
כוח האדם המקצועי והמיומן יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש ו .6

, ואנו מכרזעל מנת לבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי ה
 . מכרזבמתחייבים לעשות כן אם נזכה 

אנו מצהירים כי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים לא הורשעו ו/או נחקרו בעבירה שיש עמה  .7
-דיווח לרשויות המס, אי-העברת ניכויים, אי-גון: איקלון או בעבירה שנושאה פיסקלי/פיננסי, כ

מתן קבלות רשמיות וכדומה, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 
 .1981-השבים, תשמ"א

אנו מתחייבים כי ככל שהמועצה תתקשר איתנו, במסגרת ההתקשרות עם המועצה לצורך קיום  .8
 ים המפורטים להלן:התחייבויותינו, נעמוד בכל התנא

 
 תנאים כלכליים .9

 לכל הפחות ממועד ביצוע ההתקנה. שנים 5המחיר המוצע יעמוד בתוקפו לתקופה של  .9.1
שירות ותחזוקה ,  meshעלויות התקנה, אספקת נתב אופטי,  מע"מ, המחיר המוצע כולל  .9.2

   הספק.לאורך כל תקופת ההסכם לציוד ולשירות שסופקו ע"י 
 לא תהיה כל התחייבות למשך ההתקשרות. ו/או המחובר למשתמש .9.3
 30Mb -הורדה ו 300Mbהצעת המחיר תתייחס לחבילת גלישה שלא תפחת ממהירות של  .9.4

 העלאה.   
 המציע מפעיל מוקד פניות מקצועי. .9.5

 
 תנאי תפעול / טכני .10

 

 פרוש את הסיבים בשיטת ה י הספקGPON  אוP2 P   100 עד )רק ביישובים קטנים 
 מחוברים( בתיאום עם נציגי המועצה ובכפוף לת"ע מאושרת.

 במסגרת מועד ההרשמה  חבר את כל המשתמשים שירשמויפרוש התשתית וי ספקה
 דרייםנקל חודשים 12לפי שכונות, תוך פרק זמן שלא יעלה על   המוקדמת כהגדרתו 



 חלת עבודהמתן צו התחודשים מ 6/או בתוך ו מאישור התכנון והציוד ע"י המועצה
 .המוקדם מביניהם

  תעשה בצורה מקצועית ומיקום הנתב יקבע בתיאום  /מחוברמשתמשתר האבההתקנה
 .או זכות השימוש בו עם בעל הנכס

  קודם לאספקתו ע"י נציג המועצה. יש להציע רק ציוד מוכח בכתב הציוד המוצע יאושר
יש ניסיון מצטבר  ספקולע"י ספקי תקשורת מוכרים בישראל ו/או בעולם שהותקן 

 בעבודה עם ציוד זה.

 ציג את הארכיטקטורה ותכנון הרשת קודם לפרישתה להתייחסות ואישור מראש ספק ה
 ובכתב ע"י המועצה ונציגי היישוב.

 .היחידה במוקד תאושר ע"י נציג המועצה קודם להתקנתה 

  הפתרון המוצע יתמוך בהעברתIPT ,IPTV  ,DATA  על סיב בודד. הציוד יתמוך בכל
. הציוד G984.1-7המקובלים במעמד הגשת ההצעה כדוגמת  GPONהפרוטוקולים של 

על גבי האינטרנט ללא שיהוי הנראה לעין  K4יתמוך בהעברת שידורי טלוויזיה באיכות 
לרבות החלפת ציודים באחריות המציע לפתור אותה לאלתר  ,ובכל מקרה שתיווצר בעיה

 נו.על חשבו

  הספקהציוד יישאר רכוש. 

 סקר שביעות רצון אצל המשתמשים לפחות פעם בשנה ותפרסם את  הספק יבצע
 תוצאותיו לציבור הרחב.

  .הפתרון המוצע יהיה מנוהל, מאובטח ויכלול אפשרות לסינון תוכן פוגעני באינטרנט
 מלא )אפשר ברמת החווה באתר המציע(. UTMעם  FWהפתרון יכלול שירותי 

  משים שירצו יוכלו לקבל כתובת משתIP .חוקית קבועה בתוספת תשלום 

 לרוחב הפס הנכנס לישוב  וזאת על מנת לספק את רוחבי הפס שהתחייב  הספק ידאג
 ללקוחות הקצה. 

  פתרון  -כחלק מהפתרון  יציע הספקבנוסף לכל אלוMESH או פתרון של נתב אופטי ,
  .למשתמש, כולל אפיון MESHהכולל 

 וצע יאפשר ניהול שליטה ובקרה עד רמת המבוא באמצעות תוכנת ניהול הציוד המ
 ממוקד המציע.

 .הפתרון המוצע יהיה מאובטח ויעמוד בכל דרישות החוק להגנת הפרטיות 
 

 :הצעת המחיר .11
 

בהתאם להוראות המפורטות במסגרת ההליך ואשר לא תעלה  הצעתנו לאספקת חבילת גלישה
 לחודש.    ₪)במילים( _______________________  ________ ₪  היא  כולל מע"מ ₪ 125 על

 בשברים. סכום לא ניתן להציע 
 שנים מיום סיום עבודות ביחס לאשכול מסוים. 5יצוין כי מחירי החבילה יהיו בתוקף למשך        

 
אשר תשולם ו כולל מע"מ  ₪ 8-המוצעת על ידינו אשר לא תפחת מ קבועההחודשית התמורה ה

היא ________  למועצה עבור כל משתמש מחובר שיצטרף לשירות לאורך כל חיי ההתקשרות
 בשברים. סכום לא ניתן להציע  לחודש.   ₪)במילים( _______________________   ₪

 

 .המחירים כוללים מע"מ 

  300חבילת הגלישה עד במהירות שלMb 30 -הורדה ועדMb  %  העלאה בסבירות של
 2400עד  0600בין השעות  80

 ממיר והמחירים  כוללים עלויות התקנה ,-mesh ומגלמים עלות אספקת נתב אופטי 
 .לפחות ACבתקן 

  ימים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90הצעת המחיר תהיה בתוקף לתקופה של 

  יע כל עוד הלקוח בשרות המצ ללא מגבלת זמןאחריות המציע לטיב הציוד ותפקודו התקין
 ומשלם את התשלומים החודשיים במועדם. 



  מועצהנקודות כולל ציוד לטובת ה 2  יינתנו למועצה מתחברים 50על כל ידוע למציע כי- 
 .ללא תמורה

 
 
 
 

 :המחיר כולל מע"מ –להלן מחירי שירותים נוספים המוצעים 
 

 הנושא

מחיר 
מירבי 

בש"ח כולל 
 מע"מ

 יח' לחישוב
הצעת 
 המציע

 בש"ח  
 הערות

  לחודש AC  25זיכוי נתב אופטי תקן 
הזיכוי ממחיר 

-הנקודה המתוחרת
300/30 

   לחודש Mesh 20זיכוי יח' 
 MESHלמקרה שה  

לא חלק מהנתב. 
 Deco M5כדוגמת 

   לחודש AX  25נתב אופטי תקן 
 WIFI  6תמיכה ב 

)במקום הנתב 
 המוצע(

   לחודש כלול ממיר אופטי
למשתמש שרוצה 

ביתית להקים רשת 
 עצמאית.

נוספת   MESHיחידת 
 )"קובייה"(

   לחודש 10
בבסיס  2הרחבה ל  

 הדרישה. כנ"ל.
טלפון כולל שיחות פנים 

 דקות 100ארציות עד 
   לחודש 10

לא כולל מספרי זהב. 
 לא כולל המכשיר

 כנ"ל  לחודש 15 דקות פ"א 500כנ"ל עד 

 כנ"ל  לחודש 20 דקות 1,000כנ"ל עד 
רישום התקנה לאחר 

 מוקדם
 במזומן    חד פעמי 500

רישום התקנה לאחר 
 מוקדם

 תשלומים 36ב     חודשי 15

 50/2  הטבת כמות 
 לחודש

 
 

 

מתחברים,   50על כל 
נקודות כולל ציוד  2

ללא  -מועצהלטובת ה
 תמורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 תוספות אופציונליות

נקודה אופטית ללא ציוד 
 מס"ש 600/60קצה 

   לחודש 109

נקודה אופטית ללא ציוד 
 מס"ש 1000/100קצה 

   לחודש 119

נקודה אופטית ללא ציוד 
 מס"ש 300/300קצה 

   לחודש 99

נקודה אופטית ללא ציוד 
 מס"ש 500/250קצה 

 109    לחודש 
תלוי משאבי מערכת 

 בכניסה ליישוב
נקודה אופטית ללא ציוד 

 מס"ש 1,000/500קצה 
   לחודש  139 

תלוי משאבי מערכת  
 בכניסה ליישוב

   חד פעמי  CAT5E  250נקודת רשת 
מטר בתשתית  35עד 

 שחילה

   חד פעמי CAT5E   300נקודת רשת 
מטר כולל  50עד 

 הכנת תשתית

 קריאת שווא   חד פעמי 250  קריאת שירות

 )אופציונלי, אין חובה למלא( חבילות טריפל

טלוויזיה + אינטרנט + 
 300/30 -טלפון 

179   
כדוגמת חבילת ה 

TOP  שלYES  כולל,
 HD  *1ממיר 

טלוויזיה + אינטרנט + 
 600/60 -טלפון 

199   
כדוגמת חבילת ה 

TOP  שלYES  כולל,
 HD  *2ממיר 

טלוויזיה + אינטרנט + 
 1000/100 -טלפון 

229   
כדוגמת חבילת ה 

TOP  שלYES  כולל,
 HD  *3ממיר 

 
מחייבת אותנו גם אם לא  במכרז זה על מסמכיו ונספחיוכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה  .12

 הוזכרה במפורש במסמך זה.
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .13
כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי אנו נוקטים אנו מצהירים כי אנו פועלים  .14

וננקוט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו 
 והנחיות רשם מאגרי מידע.

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע  .15
 ו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.שעובדיו יחשפו אלי

)תשעים( יום  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .16
מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך. ידוע לנו, כי המועצה  תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 

נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנדרש, נחשב כמי שחזר  )שלושים( יום 30ההצעה למשך 
פי ההליך -בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה  על

 פי כל דין.  -ו/או על
חוזרת, -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .17

,  ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם 1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  3כאמור  בסעיף 
 מחייב בינינו  לבינכם. 



המסמכים  היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנדרש לכך על ידכם, נמציא את כל  .18
, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע מכרזהוהאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי 

 והאישור על עריכת ביטוחים. 
בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההליך והננו  .19

תנאי ההליך ו/או הוראה  מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל
 הכלולים בהליך לרבות דרישותיו.

 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
 
 

 פרטי החותם מטעם המציע:
 

 שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
 

 _________________תפקיד במציע __________________ טלפון נייד ____
 

  תאריך: _______________ חתימה + חותמת: _________________
 
 
 

 אישור עו"ד
 

ח.פ./ע.מ ________________ )להלן:       עו"ד של  אני הח"מ
"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה המשתתף"

המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים  ___________________ בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי 

 חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 

____________________                                                            ___________________                    
 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                      תאריך          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פירוט ניסיון המשתתף –' גנספח 

מצהיר בזאת על אני הח"מ,_______________ מורשה חתימה ב_____________ )שם המציע( 
 נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה להלן:

 
)הנ"ל מהווה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות    5.4סעיף  פירוט ניסיון המשתתף לצורך עמידה בתנאי

 לעניין הדין(
 
יש להקיף במציע   /   קבלני משנה ) מנכ"ל או סמנכ"להניסיון המוצג להלן הוא של המציע  /    .1

 (בעיגול
 

או קבלן  מנכ"ל או סמנכ"לככל שהניסיון אינו של המציע יש לפרט של מי הניסיון )לציין אם זה  .2
 משנה ואם מדובר בשני קבלני משנה אז לציין את הניסיון של כל אחד מהם(:

 
)קבלן   _____________________שם בעל הניסיון ומעמדו_____________________    

 (מנכ"ל או סמנכ"למשנה או 
 

פירוט:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_____ 

 
 

מזמין  'מס
  השירותים

שם, תפקיד 
פרטי ו

התקשרות 
עם איש 

 הקשר

תיאור השירותים 
 שניתנו

 

מחוברים כמות 
שחוברו 

לתשתית 
 האופטית

תקופת מתן 
 -מהשירותים 

 –חודש ושנה עד 
 חודש ושנה

1.       

2.       



3.       

4.       

5.       

 

כמות השורות בטבלה אינה מחייבת. ככל שלמציע ניסיון נוסף מעבר למקום שיש  *
 בטבלה, המציע יכול לצרף טבלה נוספת. 

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

רשאית לערוך בירורים בכל הנוגע למוצהר על ידי המציע במסגרת מסמך זה המועצה ידוע לי כי 
בין האמור בתצהיר לבין פרטים שיתגלו בבירור שייערך על ידי המועצה, ומצב בו תתגלה סתירה 

 תהא רשאית המועצה )אך לא חייבת( לפסול את הצעתי.
      

                                                                                           
 

  חתימה וחותמת המציע
 

 תאריך

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, נושא ת.ז _________________ / 
המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 ם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.בחוק א
 

__________________________                                                        _________________ 
    
  

 עו"ד      חותמת + חתימת                                                                              תאריך            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 נספח ד'

מועצה אזורית מטה בנימין או לעובדי לעובד  הצהרה בדבר קרבה משפחתית
 תאגידיה העירוניים

 
 מועצה אזורית מטה בנימין מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

 א' )א( לתקנון המועצות האזורית )יהודה ושומרון( כדלקמן:48 ףסעי .1

מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  חבר ")א( .א
חיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי וברו העולה על עשרה אחוזים בהונו או

וג, הורה, זבן  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה. לעניין זה "קרוב"  לאבו, 
 בן או בת, אח או אחות."

ללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור כה של 12זהה קיימת גם בכלל  הוראה
 (.3114ות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' רשויב

עובד מועצה, לא במישרין ולא לא יהיה לקובע כי פקיד  לתקנון האמור לעיל 52ף עיס .ב
זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל -בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו 

 .ללי של עובדי המועצהאו בהסכם הכ

, לפי תפחתישלהודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה מבקש לכך הנך מת םהתאב
 ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד המועצה.

 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. הצהרה   

 הצהרה

אשר פורסם על  32/2021ח"מ ___________________, המעונין להשתתף במכרז פומבי מס' הני א
 ידי מועצה אזורית מטה בנימין, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 
 י את האמור לעיל והנני מצהיר:תקרא .1

ת המועצה או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים צמוע חברי בין א()
 בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף., ורההבבעלות המועצה, אין לי: בן זוג, 

מאלה המוגדרים  ד אחלשבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין  דיגאתב ב()
ואין אחד , חיםואו ברון הוב אחוזים 10ר לעיל חלק העולה על כאמובמונח "קרוב" 

 ו עובד אחראי. א מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל

 זוג, שותף או סוכן העובד במועצה או בתאגיד עירוני בבעלות המועצה.-ין לי  בןא ג()

ור לעיל, או כאמ רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית היהלי כי המועצה תע ידו .2
 ונה.אם מסרתי הצהרה לא נכ

 אני מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. .3

נו היו ז נים ומלאים, והאמור בהצהרהכוהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נמצ יאנ .4
 .אמת

 ה באתי על החתום: ילראו
 
 _______________    ציע:מם הש
 

 ך: ___________יראת  מה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: _______________    יחת
 

 



 
 
 
 
 

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -' הנספח 
 

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

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1
 תפקיד                                  בר הרשות                                            

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם בר הרשות. .2
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;בר הרשות או בעל זיקה*   
בר הרשות או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד חתימת   

 הסכם זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *   
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
 ;1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4
 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף הוראות  –חלופה א'  

 "( אינן חלות על בר הרשות.חוק שוויון זכויות)להלן: "
 לחוק שוויון זכויות חלות על בר הרשות והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'  

משנה יש להמשיך ולסמן בחלופות ה –לעיל  4לבר הרשות שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 הרלוונטיות להלן:

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

לחוק  9העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 ת הנחיות בקשר ליישומן.לשם קבל –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

במקרה שבר הרשות התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  .6
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

והוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  –( 2באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9סעיף 

בר הרשות מתחייב להעביר העתק  –לעיל  5( בסעיף 2לבר הרשות שסימן את החלופה ) .7
ימים ממועד  30מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הנני מצהיר/ה כי .8

                                   ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                              

 
 

 אימות חתימה
 

________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה ר.  אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.
בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני 

 את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

_________________  
 עו"ד                



 דף מידע ארגוני -'ונספח  
 

 
 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:_________________
 

 : _______________________________המספר פקסימילי
 

 _________________________________: ___________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 _______           __________________________        __________________________ 

איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר ____________________________________,  מס'  סלולארי:  .4
 _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

 
                                                                                                                              
 בכבוד  רב,                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                
_________________________ 

 מציעחותמת וחתימת ה                                                                                                                                                      
 

 

 

 
 
 



 
 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות -'זנספח 

 
אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע 

____________________ 
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזה כדלקמן : 
אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף  .1

"המציע"(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר  -)להלן: המועצההמבקש להתקשר עם 
 זה בשם הגוף.

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .2

 [ בחלופה הרלוונטית יש לסמן  , מתקיים אחד מאלה: ]הנ"ל

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   
 [1"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע. ]

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב'  
 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב' 
 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  
עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  

 9עבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף ה
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא 2החברתיים לפי הוראות חלופה )
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  -( 2התחייב כאמור באותה חלופה )

 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה 9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3
ימים מ"מועד  30לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  2

 .  1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
___________________ ___________________ 

 חתימה  תאריך
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 תצהיר וכתב התחייבות המציע -'חנספח 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית מטה בנימין

 32/2021פומבי מס' כתב התחייבות והצהרת המציע מכרז  הנדון:
 
 

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________, נושא במשרת 
"( המציע___________________ ב_________________________________ )להלן: "

במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 מכרז.של ההמציע עומד בתנאי הסף  .1
 

מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות  לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או .2
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

 לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 

ו כתב אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית א .3
 אישום בעבירה שיש עמה קלון.  

 

המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מנהליו לא הורשע בכל עבירה על דיני העבודה, לרבות בגין  .4
 העסקת עובדים זרים בניגוד לחוק. 

 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של  .5
תהא רשאית לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן צה מועתנאי המכרז והחוזה, ה

 מתן השירותיםהתראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, להתקשר עם גורם אחר ל
נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך 

 הפרת התחייבויות זו.עקב  מועצהכדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה

 
                                   _______________________________                    _____________ 

 תאריך                                           חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע
 

 אישור
 
אני הח"מ, ____________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום 

_________________________________ נושא ת.ז. גב'/מר___________ הופיע בפני 
_________________ וכי הינו הרשאי ומוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן 

 על התצהיר  וכתב התחייבות  זה. ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני
                                                                                                           

_______________ 
 דין -עורך                                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 32/2021מכרז פומבי מס'  תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז -'טנספח 
 

 תצהיר
 

 זה מונח אני הח"מ __________________ מס' ת.ז. _____________ נושא משרה )כהגדרת
( אצל _______________ ___________ מספר זיהוי 1999 - ט"תשנ החברות בחוק

"( מצהיר המכרז" ________________ )להלן: "המציע"( המגיש הצעה במכרז שבכותרת )להלן:
 בזאת כדלקמן:

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. .2
ן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופ .3

 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או  .4

תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע 
 הצעות במכרז זה.

ר לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או המציע ו/או המצהי .5
 נמוכה יותר מהצעתו של המציע למכרז.

המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית  .6
 מכל סוג שהוא.

ברים כלשהו הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין וד .7
 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

א  47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .8
 .1988 -לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 

 אישור
 אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי

ביום _________, הופיע לפני מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' 
___________, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.
 

     
 עו"ד                                                                                                    

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נוסח ערבות בנקאית למכרז -י'נספח 

 
 תאריך __________

 לכבוד
 מועצה אזורית מטה בנימין

 
 א.ג.נ.,

 
 כתב ערבות מס'__הנדון:    

 
 

"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם המציע_______________  ח.פ./ת.ז/ע.מ ________________ )להלן : "על פי בקשת 
( וזאת בקשר עם השתתפותו של המציע ₪)חמישים אלף  ₪ 50,000בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך של 

 י מועצה אזורית מטה בנימיןביישוב ואספקת שירותי תקשורת אופטיים סיביםלפרישת  32/2021 פומבי מס' במכרז
 ולהבטחת מילוי תנאי, דרישות ומסמכי המכרז.

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

סכום אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את ה
תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד 

 למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

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

 
 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 4.11.21ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 בנק_____________חתימה__________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה -אנספח י"

( 1)ה 22ף אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי
 . 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח לתוספת השניה

 

 מספר זהות'___________________ הינה גב המחזיקה בשליטה בחברת ______________,

.________________________ 

  

__________________        _________________    ______________      ______________ 

 כתובת                               טלפון               חתימה וחותמת   שם מלא          

 

 

 אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,
( לתוספת השניה לצו המועצות 1)ה 22לסעיף  מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם

 .1958 -שי"חהמקומיות )מועצות אזוריות(, ת

 

________________________             _____________________ 

 חתימה     שם מלא        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 היעדר ניגוד עניינים הצהרת המציע לעניין בי" -נספח
 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ____________, מורשה חתימה 
 כדלקמן: -המציע( מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב  מטעם___________ )להלן:

 
נכון למועד הגשת הצעתי זו לא ידוע על ניגוד עניינים בו אני נמצא או בו אני עלול להימצא  .1

שפרסמה מועצה  32/2021מס' פומבי  בקשר עם מתן השירותים המפורטים במסגרת מכרז
 (.המועצה-)להלן אזורית מטה בנימין 

 
בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי, משפטי, או עסקי בין  מועצההנני מתחייב להודיע ל .2

ואשר   מועצהשל ה בשליטתה המלאה /תאגיד עירונימועצה אזורית מטה בנימיןפעילותי לבין 
 עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה לי קשר )עסקי או אישי( כלשהו לאחד הגופים  .3

 . מועצההנ"ל, אודיע על כך מיידית ל
 

לרבות הצורך להימנע מניגוד עניינים והנני  מועצההובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם ה .4
 מתחייב לקיימן במלואן.

 
בנושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות  מועצהאקבל על עצמי כל החלטה של ה .5

לבין צד ג' אחר כלשהו בשל ניגוד  ו/או מועצההחלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין ה
 עניינים כאמור.

 
בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו במסגרת מתן השירותים  .6

 במסגרת הצעה זו.  מועצהל
 

                                       ______________            ________________ 
 שם המציע                         חתימה וחותמת המציע                                             

 
 

 אישור
אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ 
הופיע/ה בפני ___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה 
הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות 

 וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות  זה.
                                                                                                             _______________ 

 דין –עורך                                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


