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אופטיים ביישובי מועצה אזורית  םלפרישת סיבי 32/2021מס'  מכרז פומבי פרסמה המועצהו הואיל :
 .(המכרז-)להלןמטה בנימין 

 
 .השתתף וזכה במכרז הספקו והואיל : 

 
במכרז  בהתאם לקבוע העבודותאת ביצוע  מקבל על עצמו הספקו לספקמוסרת בזה  המועצהו והואיל:

 על מסמכיהם ונספחיהם. ובחוזה
 

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע  והואיל :
 העבודות נשוא חוזה זה;

 
 

 : לקמןאי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כד
 

 :ומהות ההתקשרות כללי .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
 

מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבלנים והוא מכיר את כל התנאים הקשורים בביצוע  הספק 1.2
 .על מסמכיהם ונספחיהם הסכם זהכמפורט במסמכי המכרז וב אותןוביכולתו לבצע  העבודות

 



   2 

מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי  הספקלשם ביצוע העבודות  1.3
 המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המכרז הנספחים 

 

יבצע את העבודות בהתאם להנחיות המקצועיות המופיעות במפרט הטכני ובהסכם זה תוך ספק ה 1.4
 שים.שהוא עומד בכל הוראות הדין ומקבל כל אישור והיתר נדר

 

 רקע כללי
 

מעוניינת לספק לכלל תושביה ולמשתמשי הקצה שבתחומה, שירותי אינטרנט מהיר, יציב  המועצה 1.5
להאיץ את פרישת הסיבים האופטיים ביישובי המועצה  לצורך כך, מבקשתואמין, במחירים הוגנים ו

ספקים הספק וספקים נוספים )ככל שנבחרו לכלל התושבים והעסקים בתחום המועצה באמצעות 
 .נוספים(

 
ספק לסייע ל במטרהלקדם את המהלך בישוב אל מול התושבים והעסקים והכל  לספקהמועצה תסייע  1.6

בו הוא יתבקש לבצע את העבודות כהגדרתן בחוזה  ישובכל משתמשים במספר רב של להתקשר עם 
אין בפוטנציאל יובהר כי   .בתי אב 15,000-כ  עומד על  כיוםבמועצה . פוטנציאל המשתמשים ובמכרז

משתמשים זה כדי התחייבות של המועצה למספר משתמשים שיתקשר עם הספק ולא תישמע כל טענה 
 בקשר עם מספר המשתמשים עמם הוא יתקשר.

 
, לרשות המועצה אולםהנחת העבודה כי חלק מקני התקשורת בישוב הם בבעלות בזק או הוט.   1.7

ן תשתיות תאורה.  תשתיות אלו תעמודנה לרשות תשתיות טל"כ )יועדו לטלוויזיה בכבלים( שלה וכ
 קמ"ט תקשורתמ ,היתרים מהמועצהלקבלת כל התקנים הדרושים בחוק ולעמידה ב בכפוףספק ה

 .וקמ"ט חשמל במינהל האזרחי ולכל אישור או היתר נדרשים ע"פ חוק
 

( לכך רשדייקבל זכות שימוש במתקני המועצה )ככל שי ספק. הלספקמובהר כי לא תהיה בלעדיות  1.8
 .וללא התחייבות המועצה או הישובים או משתמשי הקצה לבלעדיות ללא בלעדיות

 
)וזאת מבלי שיבצע את העבודות בכל השטחים  להיערך לתכנון ביצוע של כל שטחי המועצה על הספק 1.9

ומול  משרד התקשורת ,גם אל מול חברות בזק והוט, קמ"ט תקשורת אלא באלה שיימסרו לו בלבד(
 כעת ובעתיד במסגרת החוק והרגולציה.כל שיידרש 

 
למכרז, המפרט הטכני, על  מובהר כי על המציעים יהיה לעמוד בכל הדרישות המפורטות בנספח א' 1.10

  .בלתי נפרד מהסכם זהחלק  ההוומאשר נספחיו, 
 

המשויכים לאשכול בחוזה ישיר עם המועצה עבור כלל יישובי המועצה  מתקשר הספקעוד מובהר כי  1.11
או לאשכולות אשר יימסרו למציע בהתאם להחלטת המועצה כמו גם ביחס לישובים נוספים שיצורפו, 

הסכם שיחתם עם צד  )המציע יתנהל רק אל מול המועצה לשם החתימה על ההסכם(ככל שיצורפו. 
 אחר לא יחייב את המועצה.

 
 יימסר פעם בכל כאשר לאשכולות ומיהתח את המועצה חילקהההסכם ביצוע העבודות נושא  לצורך 1.12

 .המועצה שטחי בכל העבודות לסיום עד יותר או אחד אשכולספק ל
 

 מטרת ההתקשרות
 

משולבת מיקרוגל ו/או להזמין קווי  קים רשת גמ"מויספק יתכנן, י כי הספק יאההסכם מטרת ה 1.13
תמסורת, לפרוש תשתיות סיבים אופטיים ברחבי המועצה עד לכל מחובר, בזמן הקצר ביותר, להתקין 

 ו/או בשטח ספקהקד וממ קצועיאת הרשת לכל משך תקופת ההסכם ולתת שירות מ ולחזקלהפעיל 
מענה מקצועי העומד  השונים ובריםמחמועצה, לישובים וליום בשנה. כל זאת על מנת לתת ל 364 24/7

לספק שירות  ספקזה, צרכי המשתמשים בעת הזו ובעתיד ויכולות ה הסכםבקנה אחד עם דרישות 
 .SLA  -מפורט באמנת השירות ומסמכי הכקצועי מ
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בתשתיות ומתואם  שימוש חוקילצמצם למינימום הכרחי את הצורך בחפירות חדשות. לעשות  1.14

( סיטונאיהשוק רפורמת ה) בהתאם להוראות הדין בזק והוטישוב ובתשתיות חברת מועצה ו/או הה
 /אתריםבשילוב אפשרי עם שידור בגלים מילימטריים )בצירים הראשיים בלבד ו/או למוסדות

אשכולות של נבחרים( ובין היישובים. לעניין זה חשוב להבהיר שיש לתכנן בתיאום עם המועצה 
 ורת מהירה לכל יישוב מחד ולחסוך בעלויות השוטפות מאידך.במטרה להבטיח תמס יישובים

 
נכס עד לנקודה שתסוכם עימו. מובהר כי מקטע ב המחזיק להוביל את הסיב לכל מחובר בתאום עם  1.15

נכס )תשתית שחילה(. הובלת הסיב ב המחזיקמראש מגרש עד דופן המחובר באחריות  התשתית
 .ונכללת במחיר החיבור/נקודה הספקמנקודה זו לנקודת הסיום הנה באחריות 

 
לספק, להתקין את הציודים ולהפעילם תוך מתן שירות אינטרנט מהיר, יציב, ומנוהל לאורך זמן  1.16

 מעת לעת ברחבי הארץ( ולשביעות רצון הלקוחות. /מושכרבמחיר הוגן )כפי שנמכר
 

שוטף. לתקן, להחליף לעבוד בשקיפות ובשיתוף פעולה עם נציגי המועצה ועם נציגי היישובים על בסיס  1.17
 כל ציוד או פגם ולספק שירות ברמה גבוהה למשך כל תקופת ההתקשרות.

 
, מוקד שירות טלפוני  הפעיל במכרז הודעת הזכיהקבלת ימים מיום  30מתחייב להקים תוך  הספק 1.18

לפחות וביום  22:00ה' עד -ומענה תומך מקצועי )לא מוקדן טלפוני( בימים א' 24/7יום בשנה  364
 . אי ביצוע האמור יהווה הפרה יסודית של ההסכם.12:00שישי עד השעה 

 
 שנים מיום סיום עבודות ביחס לאשכול מסוים. 5מחירי החבילה יהיו בתוקף למשך  1.19

 
יודגש כי כאמור במכרז, הספק יידרש לשלם למועצה את עלות ניהול הפרויקט בהתאם למחירים  1.20

 המקובלים בשוק.
 

 חלוקת העבודות
 

יצוין כי ככל שבמסגרת המכרז נבחר יותר מזוכה אחד אזי המועצה תחלק את העבודה בין הזוכים על  1.21
, בהתאם לשיקול דעתה, מבלי שהיא מתחייבת כי העבודות תחולקנה שווה בשווה האשכולותבסיס 

בין הזוכים כאשר לצורך חלוקת האשכולות בין הזוכים היא תהא רשאית לשקול כל שיקול רלוונטי 
 מתן יותר אשכולות לבעל ההצעה הכספית הטובה ביותר() הצעתו הכספית של המציע במכרז בותלר

תפקוד המציע במסגרת אשכול קודם שנמסר לו מכוח המכרז, מספר היישובים בהם הוא עובד בעת 
 . וכיו"ברצון המועצה למסור אשכול נוסף 

 

 כדי:  בחתימה על הסכם זהיובהר כי אין  1.22

 

 .מהספקיםלמסור ביצוע עבודה כלשהי למי  מועצהלחייב את ה 1.22.1

בלעדיות כלשהי בביצוע העבודות ו/או למנוע מהמועצה ביצוע של  מהספקיםלהעניק למי  1.22.2
עבודות כדוגמת העבודות מושא מכרז זה הן בעצמה והן באמצעות כל גורם, בכל סוג 

 .התקשרות כפי שתמצא לנכון

דים שלישיים אחרים, לרבות לצדדים למנוע מהמועצה למסור עבודות לביצועם של צד כדי 1.22.3
שלישיים עמם המועצה התקשרה בהסכמים קודמים ו/או לצדדים שלישיים שייבחרו בהליך 

במכרז סגור, מכרז מסגרת אחר  ללא מכרז )במקרים בהם המועצה פטורה מפרסום מכרז(
 תפרסם או במסגרת מכרז פומבי וכיו"ב.מועצה שה

 הגדרות .2

 
 הבאים המשמעות כדלהלן :בחוזה זה תהיה למונחים 
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רשת גמ"מ משולבת מיקרוגל ו/או להזמין קווי תמסורת,  תכנון, אספקה והקמה של -/השירותיםהעבודות 2.1
התקנה, הפעלה תשתיות סיבים אופטיים ברחבי המועצה עד לכל מחובר, בזמן הקצר ביותר,  פרישת

 364 24/7ו/או בשטח  ספקהרשת לכל משך תקופת ההסכם ולתת שירות מקצועי ממוקד ה של ותחזוקה
יום בשנה. כל זאת על מנת לתת למועצה, לישובים ולמחוברים השונים מענה מקצועי העומד בקנה אחד 
עם דרישות הסכם זה, צרכי המשתמשים בעת הזו ובעתיד ויכולות הספק לספק שירות מקצועי כמפורט 

כל עבודה/פעולה המצוינת במכרז ובהסכם על מסמכיהם ונספחיהם  .SLA  -ירות ומסמכי הבאמנת הש
 וכל פעולה נדרשת לצורך ביצוע העבודות.

   

 לרבות  או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ומסמכיו האדם -הספק 2.2
 .ועובדיו נציגיו

 

ירשמו מדי יום ביומו את כל הפרטים הנוגעים למהלך ביצוע אשר בו יומן עבודה מקוון  -יומן עבודה 2.3
למועצה  העבודות. היומן ישמש, לפי הצורך, בנוסף לרישום פרטי העבודות, גם למתן הוראות בכתב לקבלן.

 .או למי מטעמה תהא גישה בלתי מוגבלת ליומן העבודה

 במסמכי המכרז.החומרים המפורטים -חומרים 2.4
 

   לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המחיריםמדד -מדד הבסיס 2.5
 במועד חתימת החוזה.

 

 אזורית מטה בנימין מועצה - המועצה 2.6
 

למועצה כל סמכות המוקנית למפקח על פי חוזה זה מוקנית גם . המועצהשהוסמך מטעם  מפקח-מפקח 2.7
 .הו/או מי מטעמ

 

והכוללת מחיר חבילה שייגבה ממחוברים, תשלום תקורה למועצה בגין כל  במכרזהמציע הצעת  -התמורה 2.8
 מחובר ומחירי השירותים הנוספים כהגדרתם במכרז.

 

בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי תכנון מפורט הכולל חלוקת יישובי המועצה לאשכולות  –תכנון  2.9
עורקי רדיו מהירים.  ובאמצעותותכנון חיבור האשכולות באמצעות בזק או כל ספק אחר של המועצה, 

תכנון פרישת הסיבים ביישוב לרבות הכניסה למחוברים, תכנון המוקד וחיבורו למנויים והפעלת כל 
 המערכת כמכלול לרבות גיבויים כפולים במקומות שיידרשו. הצגת התכנון הכולל וקבלת אישור המועצה.

 
ו/או  הכוונה לכל סוג של מבנה לרבות בתים צמודי קרקע, דירות, חנויות, מוסדות המועצה – וברמח 2.10

 בתי כנסת, גני ילדים, מקלטים וכד"מ, הנדרשים לחיבור אינטרנט מהיר.משרדים, , הישובים
 

המקום בתוך המחובר בו יותקן הנתב האופטי המתחבר לסיב האופטי ומספק את  – נקודת סיום במחובר 2.11
, טלפון וטלוויזיה כאופציה על גבי האינטרנט. המיקום יסוכם עם )כחובה( אינטרנט –שירותים השונים ה

  בעל הנכס והוא כלול במחיר החודשי.
 

 3התקופה שתחילתה ביום קבלת צו התחלת עבודה ביחס ליישוב מסוים וסופה בתום  -רישום מוקדם 2.12
מהיישוב ליידע את התושבים על מועד קבלת צו התחלת מהמועד האמור. המועצה תבקש  יום( 90) חודשים
 העבודה.

 
 .התקנה ללא עלות כאשר צוותי הזוכה נמצאים בשטח היישוב -המוקדם הרישום בתקופת התקנה 2.13

 
כולל מע"מ כאשר צוותי  ₪ 500התקנה בעלות שלא תעלה על  -המוקדם הרישום תקופת לאחר התקנה 2.14

 הזוכה כבר לא נמצאים ביישוב.
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סל השירותים כולל שירותי תשתית ותוכן לטובת גלישה רציפה, אמינה ומהירה באינטרנט,  –שירותים  2.15

אזורית או בענן, הפרדת משתמשים וישויות  IPכולל שער גישה לעולם ולישראל, שירותי דיבור ממרכזיית 
טרנט, ניהול רוחב העברת שירותי טלוויזיה על גבי האינ הציוד המוצע יאפשר כנדרש מחוק הגנת הפרטיות,

לסינון אתרים  פשרות המחובר, הגנת כופר וא SPAMכולל סינון וירוסים ו  FW(, שירותי QOSפס )
 יסופקוש והשירותים כמתחייב בחוק. השירותים כוללים גם שירות ותמיכה למנויים ותחזוקת כל הציוד

 .ספקע"י ה
 

נקודת קצה בה יותקן ציוד אקטיבי בהתאם לסוג ולשיטת החיבור  – ארון שכונתי/  שידורים מוקד 2.16

 .או יותר המאגד מספר סיבים ומשרת אזור מסוים בישוב או את כל היישוב GPON /( P2Pהנבחרת )

 

מתייחס למהירות הגלישה המיועדת ולקצב העברת הנתונים. התשתית הנדרשת  – קצב גלישה/  פס רוחב 2.17
 מגה( סימטרית ובהתאמה גם קצב העברת הנתונים. 1,000גיגה ) 1תתמוך במהירות של לפחות 

 

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

 

2.19 FW –  ואתרים, וירוסים ותוכנות כופר הנדרשת כחלק מהפתרון  יחידה המסננת נוזקות –חומת אש
המוצע. זה אמצעי אבטחה המגן על הרשת ומחלק אותה לתתי רשתות. ניתן לספקה אזורית או בענן 

 המציע.

 

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

מנויים. שיטה חסכונית במקום, בצריכת  2,000 -הנדרש במוקד מצומצם ומתג טיפוסי יכול לתמוך בכ
 1.25ל ג'יגה ע 2.5חשמל ובמיזוג אוויר עם ניהול מרכזי מלא. יובהר כי ממשקי החיבור חייבים להיות של 

 ג'יגה.

 

2.21 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 חשמל ומיזוג ושטח מצטבר 

כמות גדולה מאוד של סיבים  יחסית גדול. אם פורשים הסיבים ישירות למוקד מרכזי, מחייב הובלת

. הניהול בשיטה זו יותר פשוט ויש הפרדה מוחלטת GPONבצירים הראשיים שטח מוקד גדול ביחס ל 
ג'יגה  1ג'יגה על  1ברמת התשתית בין המנויים השונים. יובהר כי ממשקי החיבור חייבים להיות של 

 ברים(.ג'יגה )בהתאמה לגודל היישוב וכמות המחו 10והטבעת במוקד של 

 

2.22 LAN -  Local Area Network -  תקשורת מחשב אזורית / ביתית.רשת 

 

2.23 MESH –  מארג של אמצעי תקשורת המשמש כרשת תקשורת חוטית ואלחוטית המאפשרת ניהול והפצה

( באמצעות נקודות גישה. משמש בהקשר שלנו בעיקר לטובת שיפור WIFIמיטביים של האות האלחוטי )

 במחוברים. WIFIכיסוי ה 

 

2.24 FXS - Foreign Exchange Station –  ממשק המתרגם, במקרה שלנו, תעבורת מנות– IP  לתעבורה

)אנלוגי( רגיל למרכזייה. המישק מספק את המתח הדרוש ואת  SLT  אנלוגית וזאת לצורך חיבור טלפון
 צליל החיוג.

 

סימת אתרים לא ראויים. שירות של ספק האינטרנט המאפשר למשתמשים לדרוש ח – תריםא סינון 2.25

( ISPהשירות ניתן ללא תמורה והוא מחויב על פי חוק. באחריות המשתמש לדרוש מספק האינטרנט שלו )
 להפעיל השירות. 
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2.26 GIS - Geographic Information System   מערכת מידע גאוגרפית המציגה בשכבות את התשתיות
 השונות בישוב. 

 

שהוצעה לתמורה ובכפוף מועצהבאמצעות כרטיס אשראי, ממוקד ה ר/מחובתעשה ישירות מהמנוי – גביה 2.27
  על ידי הספק במכרז.

 

תשלומים אלו  למועצה בגין השימוש בתשתיות המועצה. הספקכלל התשלומים שישלם  – רשות תשלומי 2.28
 יסוכמו בהסכם ההתקשרות עם המציע לרבות שיטת החישוב, מועד התשלום ומשכו.

 

כיוון שתשתית הבזק וחברות מפ"א אחרות אינה מגיעה על בסיס סיב אופטי לכל  – של יישובים אשכולות 2.29
בכל מיקבץ ישובים כפי שיוגדר על ידי המועצה היישובים במרחב המועצה, יש לתכנן אשכול של יישובים 

יחוברו יישובים  ,מוקד יישוב אליו ניתן לספק קצב גבוה על בסיס תשתית אופטית וממנוכאמור לעיל. ב
במקרים . 100 -סמוכים שכיום לא מחוברים באמצעות תשתית אופטית או שכמות המתחברים קטנה מ

 1החיבור יעשה באמצעות רשת גמ"מ משולבת מיקרוגל ובקצבים של כנ"ל, תיבחן המועצה האפשרות כי 
תיבחן על ידי המועצה  אפשרות כנ"ל ג'יגה בתוכנה. 2ג'יגה לפחות עם אופציה להרחבת העורק מרחוק ל 

גם באתרים אחרים בהתאם לתוכניות הפיתוח של המועצה ולשיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור 
 תכנון מפורט מראש ובכתב כמפורט לעיל.

 

 PDR הכולל התכנון את, המועצה לאישור להציג, ביצוע תחילת טרם, יידרש הזוכה המציע -מפורט תכנון 2.30

 .CDRקט ואת הנתיב הקריטי בפרוי

 
 כל מסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם. -החוזה מסמכי 2.31

 

 הספקהצהרות  .3
 

 מצהיר ומאשר בזאת: הספק
 

וכי יש ביכולתו לבצען על הצד הטוב  את מהות העבודות הנדרשות בהתאם למסמכי המכרז כי בדק 3.1
 .ביותר

 

בתוך  העבודות מושא ההסכם.כי יש בידו את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לבצע את  3.2
 כי יש בידו רישיון נס"ר בתוקף  או  רישיון מפ"א בתוקף  אחוד או רישיון מפ"א מלא ומלא( בתוקף.

 
 אישורי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי הכוללים:כי יש בידו  3.3

 
 רישיון כללי למתן שירותים כלליים באיו"ש. .א
 .רישיון כללי למתן שירותי אינטרנט באיו"ש .ב

 

 יישאספק אישור פרטני לכל יישוב וי , הואכתנאי לביצועו תחילת ביצוע עבודות ביישוב מסוים כי טרם 3.4
 בכל עלות הכרוכה בכך.

 

ובתוך כך להעמיד את כל  לביצוע מושלם של העבודותכי יש בידו לבצע את מכלול הפעולות הדרושות  3.5
 .כ"א, הציוד והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות

 

 בידו לבצע את החוזה במומחיות ובמקצועיות.כי יש  3.6

 

כל העבודות תבוצענה באמצעות ציוד  כאשר עליו בלבד כי האחריות לטיב החומר והעבודות חלה 3.7
 ההסכם. נושאלצורך ביצוע העבודות  הספקוחומרים איכותיים ומאושרים, שיספק 
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 במתחםוכי הציוד אשר יישאר שום מקום בו יבוצעו עבודות ב ם שמירהולא תציב ש המועצהכי ידוע לו כי  3.8
 נזק  ,לא תישמע כל טענה בקשר עם אובדן/גניבת ציודוכי  הספקו באחריותו המלאה של הנהעבודות 

 בכתב. המועצהיכול להציב שמירה על חשבונו ובאחריותו בכפוף להסכמת  הספק"ב. ווכייגרם יש

 
ללא  -נקודות כולל ציוד לטובת המועצה 2מתחברים יינתנו למועצה  50על כל  לו כיידוע הספק מצהיר כי  3.9

 תמורה.

 

 :הספקהתחייבויות  .4
 

 מכי המכרז.מסלהשלמת העבודות כפי שהוגדרו לו במתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות  הספק 4.1

 הספק מתחייב לנהל יומן עבודה מקוון כהגדרתו בסעיף ההגדרות. 4.2

 מתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  הספק 4.3

ובהתאם  ידי המפקח ובתיאום מלא עמו במועד שייקבע להתחלת העבודה  על כל עבודהיתחיל בביצוע  הספק 4.4
 .לצו התחלת עבודה

ואולם אין  הספקארגון ביצוע העבודות על פי הסכם זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של  4.5
 במפורש במסמכי המכרז. מפקחבכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו ל

 ביחס לעבודות חפירה מתחייב הספק כדלקמן: 4.6

 וני לתכנון החפירהאישור עקר היתר חפירה או)הוראות הדין לקבל את אישור גורמי המועצה בהתאם ל .א
 .(כאשר לא נדרש היתר

לאחר החזרת ושיהיה אחראי על החפירה עד למסירה  ,המועצהמטעם למפקח  מכיסו,ישלם  הספק .ב
 המועצה.הלי והמצב לקדמותו על פי נ

מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי  הספק 4.7
 תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

מתחייב כי בעבודה שלצורך ביצועה קיימת חובת רישום, רישיון או היתר לפי כל דין או הוראה של  הספק 4.8
 ל רישיון או בעל היתר כאמור.להעסיק רק מי שרשום, בע הספקרשות מוסמכת, חייב 

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  הספקמתחייב כי מוסכם בין הצדדים כי עובדי  הספק 4.9
מכי המכרז וההסכם בלבד, ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מס הספקבלבד.  הספק

מראש ובכתב( וכל מי  המועצהכמת אם נתקבלה הסו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו ) על ידי  עובדיו
שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין  

 וכמקובל בתחום זה.

מבצע התחייבויותיו שבהסכם כספק עצמאי ואין בין  הספקמתחייב כי מוסכם ומוצהר בזה ש הספק 4.10
ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובד ומעביד,  הספקלבין  המועצה

ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. הצדדים מצהירים מפורשות  המועצהוכל אלה אינם משתלבים במסגרת 
מעובדיו ו/או מי  הספקכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו משום יצירת יחסי עובד מעביד ו/או סוכנות בין 

ו/או לשפותה, מיד עם  המועצהמתחייב לפצות את  הספק. המועצהו/או מי מקבלני המשנה שיעסיק לבין 
ושיסודו בקביעה כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונה  ההמועצדרישה ראשונה, בגין כל חיוב שיוטל על 

  .בסעיף זהמהמוצהר 
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 כתוצאה מביצוע העבודות מתקןל תשתיות ו/אולכל נזק שייגרם ל המועצהלבדו יהיה אחראי כלפי  הספק 4.11
 . הספקרם לו כתוצאה מטיב העבודות של ובנוסף כלפי צד ג' לכל נזק ו/או פגיעה שתיג

מתחייב כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים כדי למנוע תקלות בביצוע העבודה,  הספק 4.12
 )ככל שניתנו( למניעתן. מפקחולמלא אחר כל הוראות ה

מתחייב כי יעסיק עובדים, כלי עבודה, ציוד, חומרים ורכבים מתאימים בכמות מספקת לביצוע כל  הספק 4.13
 העבודות הנדרשות.

על מהלך העבודות ועל תקלות ככל  יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המפקח וידווח לומתחייב כי  הספק 4.14
 שתהיינה כאלה.  

מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע העבודות של כל אדם  הספק  4.15
, אם לדעת המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא כשורה, הספקהמועסק על ידי 

או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות. אדם שהורחק לפי 
 להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד כלשהו בביצוע העבודות על פי הסכם זה. הספקדרישה כאמור, לא יחזור 

לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ולתקנים הנדרשים ולדאוג לכל הרישיונות, מתחייב  הספק 4.16
 ככל שיהיו כאלה. מטעמו והקבלנים ההיתרים בקשר עם החומרים, הציוד, כוח האדם, העובדים

מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם  להוראות כל דין  הספק 4.17
לשאת בכל התוצאות שתנבענה  מהפרתה של התחייבות זו, לרבות  הספקורשות מוסמכת. כן מתחייב 

/או בשליחותו בביצוע ו/או פועל מטעמו ו הספקכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי 
 התחייבויותיו שבהסכם זה.

יום  364ימים מיום קבלת הודעת הזכיה במכרז, מוקד שירות טלפוני  הפעיל  30הספק מתחייב להקים תוך  4.18
לפחות וביום שישי עד השעה  22:00ה' עד -ומענה תומך מקצועי )לא מוקדן טלפוני( בימים א' 24/7בשנה 
 הפרה יסודית של ההסכם.. אי ביצוע האמור יהווה 12:00

 שנים מיום ראשון המתחברים. 5כי מחיר החבילה יהיה בהתאם להצעתו במכרז וזאת למשך לפחות  4.19

 

 ביצוע העבודות מועד .5
 

או  במועד הנקוב בצומתחייב להתחיל בביצוע העבודות עם קבלת צו התחלת עבודה ולהשלימה  הספק

 .תאשר הארכה מועצה, אם המועצהבתוך תקופה שתוארך בכתב מראש ע"י ה
 

 העסקת עובדים .6

 

 המועצהמנהל עבודה וומתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע חוזה זה עובדים בכמות הנדרשת  הספק 6.1
בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו, אם ראתה לדעתה שאין בצוות  הספקתהא רשאית לדרוש מ

 כדי לבצע את העבודה או  קבוצת עבודות, נשוא המכרז באופן ראוי. הספקשהעמיד 

 

 .הספק, במסגרת חוזה זה, יהיו עובדיו השכירים של הספקמתחייב כי, העובדים אשר יועסקו ע"י  הספק 6.2

 

ות נושא י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודיאושרו ע" הספקשיועסקו על ידי מתחייב כי העובדים  הספק 6.3
 בוגרים, בעלי ת.ז. ישראלית, או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף., המכרז

 

בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  ספקרשאית להודיע ל המועצהאמור לעיל, מבלי לגרוע מה 6.4
 ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור. הספקלצורך ביצוע העבודות, ו
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וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם תעודה  מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו הספק 6.5
 רשמית מזהה.

 

 פיקוח .7
 

זכות לפקח  מועצהבנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרטים ובחוזה זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ל  7.1
 ולבדוק, בכל עת, את רמת ביצוע העבודות. הספקעל עבודות 

 
מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה,  לספק, לתת האו המפקח מטעמ/ו המועצהבנוסף, מוסמכת  7.2

 מתחייב לפעול על פיהן במלואן. הספקהמתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות, ו
 

מתחייב לפעול  הספקו/או המפקח מטעמה תהיה סופית ומכרעת, ו המועצהמוסכם כי בכל עניין, קביעת   7.3
 על פיה.

 
מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של המפקח, וכן  הספק  7.4

 לציית להוראותיו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.
 

בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי   7.5
יהיה לבצע  הספקנה עונה על תנאי החוזה. על ו/או המפקח מטעמה לפסול עבודה שלדעתו אי המועצה

 .את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישות
 

  :תיאום .8
 

לפחות פעם בשבוע בתאריכים כפי שייקבע. במהלך במתחם בו מבוצעות עבודות יסייר עם המפקח  הספק 8.1
נוגע לעבודות שיש לבצע תוך דו"ח בכתב בנוגע לליקויים שיימצאו וכן תינתנה הוראות ב ייערך  הסיור 
 הקרוב מיום הסיור.השבוע 

 

ולמפקח על כל אירוע חריג, במיוחד בנוגע לחבלות, פגעי טבע, הרס בידי אדם  מועצהחייב לדווח ל הספק 8.2
. התרשלות הספקפגיעות בציוד וכו'. הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו 

ויחולו לגביו הוראות סעיפי  המועצהוערכו ייקבע על ידי  מועצהל הספקבדיווח תיחשב כגרימת נזק ע"י 
 .חוזה זה

 

 :תקופת החוזה .9

 
 וללא הגבלת זמן.החתימה על הסכם  תהא מיום זה חוזה תקופת 9.1

 
כל עוד לא הסתיימו העבודות בכל  על אף האמור, למועצה שמורה הזכות להביא הסכם זה לביטולו, 9.2

ימים טרם  60על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שתיתן לספק הודעה מראש ובכתב של  היישובים,
 תעשה כן.

 

  יובהר כי אין בתקופת ההתקשרות כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם להוראות ההסכם. 9.3
 

 :חומריםציוד ו .10

 

 .עבודותההדרושים לביצוע יספק את כל הציוד והחומרים  הספק 10.1
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 בכל הנוגע לאספקת הציוד והחומרים   , המועצהלא יהיו טענות ו/או תביעות כנגד  לספק 10.2
 כלולים במחיר ובתמורה לה הוא זכאי . וכולם 

 

 ירכשו ממפעליםי -שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי חומרים  10.3
 בעלי תו תקן. יצרנים ו

 

 , ככל שיידרש.על חשבונו דגימות ובדיקות מהחומרים מתחייב לספק הספק 10.4

 

   מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו לתפקידם על ידי  הספק 10.5
 המפקח.

 

    הספקמתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג'. כמו כן  הספק 10.6
   לא תחול  המועצהן מכל מין וסוג שהוא באתר ועל כמתחייב שלא להשאיר כל חומר מסו

 אחריות כלשהי בשל האמור בסעיף זה. 

 

 :גביה ממחוברים ותשלום למועצה .11
 

המכרז וההסכם ייגבה הספק מכל חבילת גלישה בהתאם להוראות המפורטות במסגרת  בגין אספקת 11.1
 לחודש כולל מע"מ. ₪מחובר שיצטרף____________ 

 

בין השעות  80העלאה בסבירות של  %  30Mb -הורדה ועד 300Mbבמהירות של חבילת הגלישה עד 
 .24:00עד  06:00

  ACומגלמים עלות אספקת נתב אופטי בתקן  mesh-, ממיר והמחירים  כוללים עלויות התקנה              
 לפחות.              

הלקוח בשרות המציע ומשלם אחריות המציע לטיב הציוד ותפקודו התקין ללא מגבלת זמן כל עוד 
 את התשלומים החודשיים במועדם.

 שנים מיום סיום עבודות ביחס לאשכול מסוים. 5מחירי החבילה יהיו בתוקף למשך             
 

כולל  ₪בסך של______ תמורה חודשית קבועה למועצה בגין כל מחובר שיצטרף לשירות ישלם הספק  11.2
 מע"מ.

 

הנוספים יגבה הספק מתושב שיזמין ממנו שירותים/מוצרים כאמור את בגין השירותים/המוצרים  11.3
 4 התמורה אותה ציין בטבלת מחירי השירותים הנוספים במסגרת הצעתו במכרז והמצורפת כנספח

 להסכם זה.

 

מכל סיבה שהיא ולא תשמע כל טענה בקשר לא תשתנה  למועצה התמורהמודגש בזאת במפורש, כי  11.4
שנים כאמור במכרז  5לא ישתנו במשך  ומחירי השירותים הנוספים מחיר החבילה וכי עם כך

 ובהסכם.

 

 למועצה מועד תשלום התמורה .12

 
לחודש, יעביר הספק למועצה את התמורה המגיעה לה בגין חיבור  5-מדי חודש ועד לא יאוחר מיום מ 12.1

 של כל משתמש בצירוף פירוט מספרי המתחברים.

 

 מעת לעת.יועברו הנחיות בקשר עם אופן העברת התמורה  12.2
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 קבלני משנה .13
 

ככל שבמסגרת הצעתו צרף הספק קבלני משנה לצורך הוכחת הניסיון המקצועי אזי הם אלה שיבצעו  13.1
 את העבודות מכוח הסכם זה.

 

ככל שהספק יהיה מעוניין להחליף את קבלני המשנה אשר צורפו להצעתו הוא לא יעשה כן אלא בקבלני  13.2
לעניין הניסיון המקצועי ולאחר קבלת אישור המועצה בכתב.  משנה המקיימים את דרישות המכרז

 המועצה תהא רשאית לסרב להחלפת קבלני משנה כאמור מנימוקים סבירים.
 

מבלי לגרוע מהאמור, הספק לא יעסיק כל קבלן משנה בביצוע העבודות אלא אם קיבל את אישור  13.3
כאמור מנימוקים  משנההמועצה מראש ובכתב. המועצה תהא רשאית שלא לאשר העסקת קבלן 

 סבירים.

 

ככל שהמועצה תאשר לספק להעסיק קבלני משנה האחריות המלאה עליהם, עובדיהם, מי מטעמם וכו'  13.4
תהא של הספק בלבד והוא יהיה אחרי לכל נזק, פגיעה, הפרה וכיו"ב ולמועצה לא יהיה קשר עם קבלן 

 יקו לאחר מכן.משנה בין אם צורף להצעה על ידי הספק ובין אם אושר לו להעס

 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .14
 

בגדר  המועצהו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי  הספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי  14.1
ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  הספקלבינם יחסי עובד ומעביד, ואין  המועצהעצמאי, ואין נקשרים בין  ספק

 כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. המועצהזכאים לקבל מ

 

ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי יבלבד  הספקמוסכם בזאת מפורשות כי  14.2
 בכל תשלום או הטבה כאמור. לא תישא  ההמועצכל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, ו

 

יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר  הספקובנוסף   לעילמבלי לגרוע מהאמור  14.3
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים 

 המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
 

לם כרגיל לעובד ממעבידו וו/או למועסקיו המש ו/או לעובדיו לספקבתשלום כלשהו  המועצהתחויב  14.4
ושכר טרחת  ככל שיהיו בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט המועצהאת  הספקיפצה 
 עו"ד.

 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  הספקמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה,  14.5
 ינימום.להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מ

 

 השלמת העבודות  .15
  

בכתב. במסגרת השלמת  ולמועצהלמפקח  הספקחוזה זה, יודיע על כך  ושאנ עבודהכל  ההושלמ 15.1
ביחס עם השלמת  המועצהועל פי דרישת ע"פ כל דין  את כל האישורים הנדרשים הספק העבודות יעמיד

 העבודות.

 

-ימים מיום קבלת ההודעה )להלן 20העבודות תוך  ו/או מי מטעמם יבדקו את המועצההמפקח ו/או  15.2
יאשרו את השלמת  (, ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ולשביעות רצונםחינת העבודהב

 העבודה.
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כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה  ,בבחינת העבודהו/או מי מטעמם מפקח הו/או  המועצהמצאו  15.3
( התיקונים -רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה )להלן  ספקואינה משביעה את רצונם, ימסרו ל

יחול על  -חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו. נסתיים ביצוע התיקונים  הספקהדרושים לדעתם, ו
 לעיל. 15.1העבודה האמור בסעיף 

 

החוזה, עבודה לפי למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של ה 15.4
 הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים  וביצועם. ספקולא תינתן ל

 

יקונים רשאית לבצע את הת המועצהים תוך התקופה שנקבעה, תהיה את התיקונ הספקלא ביצע  15.5
תגבה הוצאות אלו, בתוספת   המועצה. הספקמצא לנכון, על חשבון בעצמה, או בכל דרך אחרת שת

ורה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז משכר החוזה או בכל מהן כתמ 17%
דרך אחרת. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד 
האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום 

 .המועצהספק כאמור לעיל על ידי צאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לההו
 

מי מטעמם כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל ו/או  המועצהקבעו מפקח ו/או  15.6
את העבודה או אותו חלק מסוים  מועצהלמסור ל הספקהיה להשלימו במועד מסוים, חייב  הספק

אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים  הספקמהעבודה, כאמור, הכל לפי העניין, ו
 מהעבודה, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו.

 

 המועצהעבודות או חלק מהן על ידי כמו כן, אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת  15.7
לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה, ולא ימנעו מהמזמין לטעון כי 
העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה, וזאת אף אם לא נכללו במסמכים הנ"ל 

 הסתייגויות כלשהן.
 

 :אחריות, תיקונים, שירות ותעודת סיום .16

 
מאישור המועצה כי  חודשים  24של לטיבן של העבודות לתקופה יהיה אחראי  הספקלצורך החוזה  16.1

-)להלן ולציוד המוצע לאורך כל תקופת השירות העבודות בגין אשכול מסוים התבצעו לשביעות רצונה
 (.תקופת הבדק" או תקופת האחריות

 ספת ומחירה ייכלל בתמורה שהוגדרה במכרז ובחוזה.ועבור אחריות זו לא תשולם תמורה נ 
 

ו/או בעבודות בציוד המוצע נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות  16.2
  המועצהחייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או  הספקשבוצעו לפי החוזה יהא 

 .המועצהולשביעות רצונו  של המפקח או 
 

 .הספקלעיל, יחולו על  16.2-ו 16.1סעיפים לפי  הספקכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות  16.3
 

חייב  הספקאינם ניתנים לתיקון לדעת המפקח, יהיה ות היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבוד 16.4
ככל  .הספקבסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה על פי שיקול  מועצהם פיצויים לבתשלו

 יחליף אותם הספק. -שמדובר בליקויים בציוד המוצע אשר אינם ניתנים לתיקון
 

 בכל הנודע לאחריות היא המכרעת. /המועצההמפקח חלטתה 16.5

 

לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות האחריות, אם מקורם  הספקאין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת  16.6
ם או ביצוע לקוי של העבודות(, או לפצות את )לרבות שימוש בחומרים לקויי הספקבהפרת החוזה ע"י 

 בגין ליקויים אלה.   המועצה
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בתקופות האחריות היא בנוסף לכל אחריות אחרת  הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של  16.7
 .לפי הדין או החוזה, וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר כלשהו

 
 

 :נזיקין לגוף או לרכוש .17
 

ו/או  ו/או לקבלני משנה מטעמו בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעובדיו ו/או למורשיו הספק 17.1
 מועצהוכן לכל נזק שיגרם ע"י מורשיו ו/או עובדיו לצד ג' כלשהו ו/או רכוש ו/או ל של כל אלה לרכושם

 ו/או לרכושן מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בביצוע עבודות האחזקה עפ"י חוזה זה.
   

בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או  המועצהמתחייב לפצות ו/או לשפות את  הספק 17.2
בהם בפועל, מחמת כל מעשה  החייבת לשאת בהם אף שטרם נשא שהיא תהיהאו יה ו/הוצאה שיחולו על

ו ו/א הספקה ע"י תזה ו/או באופן ביצוע עבודו/או מחדל הקשורים בין במישרין או בעקיפין, בחוזה 
 .קבלני משנה ו/ו עובדיהםו/או ע"י  עובדיו ו/או מועסקיו

 

ישא ריבית והפרשי הצמדה על פי החוק, מעת יעפ"י חוזה זה  הספקמאת  מועצהכל סכום שיגיע ל 17.3
 ועד תאריך התשלום בפועל. הספקמ  המועצהדרישתו ע"י 

 

נזק שעליו יחולו  מודגש כי התרשלות והימנעות מביצוע העבודות והוראות המפקח יחשבו כגרימת 17.4
 הוראות סעיף זה.

לא תהינה אחראיות באופן כלשהו ובכל נסיבות שהן לרכוש  המועצהסכם בין הצדדים מפורשות כי מו 17.5
 ולציודו ו/או לרכושו ו/או לציוד ו/או לרכוש של עובדיו. הספק

 

 :פיצויים מוסכמים מראש .18

 
ו/או לקזז סכומים מהתמורה להפחית  םרשאי ו/או המפקח יהיו המועצהת האמור, מבלי לפגוע בכלליו 18.1

את השירות נשוא חוזה זה  הספק(, בכל מקרה שבו לא ביצע פיצויים מוסכמים-, )להלןהספקלה זכאי 
אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי  הספקבמועד מהמועדים הקבועים בחוזה ו/או לא מילא 

 חוזה זה כדלקמן:

 

 הנושא / הליקוי מס' 

 ליחידה לכל מקרהפיצוי מוסכם 

 סכום ש"ח

 אי ביצוע העבודה בתוך פרק הזמן שנקבע לכך 1
מראש ובכתב על צפי  מועצה)הספק יהיה רשאי להודיע ל

באיחור בביצוע והמועצה תהא רשאית, בהתאם לשיקול 
דעתה הבלעדי שלא לממש את הקנס או לממשו חלקית או 

 לקבוע מועד אר לביצוע וכו'(

ליום החל  ₪ 2,000
מתחילת החודש 

השני לאיחור )בגין 
איחור של עד חודש 

ימים לא ישולמו 
  קנסות(

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה ה חמור הפרה 2
 שאיננה מוגדרת בטבלה זו.

 3,000עד 

/או מי  המועצה/ המועצהביצוע העבודה שלא לשביעות רצון  3
 מטעמן

500 

 500 ביצוע עבודות שלא בהתאם למפרט  4

של הוראה ו/או התחייבות נשוא החוזה שאיננה  קלה הפרה 5
 מוגדרת בטבלה זו

 1,000עד 

 עבור כל ליקוי 500  אי תיקון ליקוי בטיחותי 6

, בכתב, על ידי המפקח, ספקאי ביצוע הנחיה שהועברה ל 7
 בדבר תיקון לקוי על פי המפרט

עבור כל הנחיה  300
 שלא בוצעה



   14 

 

 

לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים  ספקל הרשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע  המועצה 18.2
מועצה ל הספקו/או מי מטעמן מגיע מ  המועצהמראש המפורטים בטבלה שלהלן, ו/או כל סכום שלדעת 

 .  המועצהו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית 

 

 אי תשלום שכר מינימום לעובד.בגין כל מקרה של  -ורהמהתמ 5%הפחתה של  18.3
 

 כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל. 18.4
 

לא תהא כל תביעה  ספקכקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ול הו/או מי מטעמ המועצהקביעתם של  18.5
 בשל כך. המועצהו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 

 

 על פי חוזה זה ועל פי כל  דין. המועצהשל  ןבאמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה אין 18.6

 

  ביטוח: .19

 
  .2בנספח הוראות בקשר עם הביטוח מופיעות 
, חברה כלכלית תורחב כך שתכלול את מועצה אזורית מטה בנימין מועצהמוסכם, כי לעניין הביטוח הגדרת ה

 והיישובים. גופי סמך רשותיים, חברות עירוניים ,תאגידיםמטה בנימין, 
          

 :ערבות ביצוע .20
 

קבלת צו עם מועצה מתחייב להמציא ל הספקעל פי חוזה זה,  הספקלהבטחת קיום התחייבויותיו של  20.1
, בלתי מועצה אזורית מטה בנימין ערבות בנקאית לפקודת התחלת עבודה בקשר עם אשכול מסוים,

מצב בו יקבל המציע צווי התחלת  .₪ 100,000מותנית, אוטונומית וצמודה למדד המחירים בסך של  
 עבודה ביחס למספר אשכולות אזי בגין כל אשכול הוא ימציא ערבות ביצוע כאמור.

 

 תקופת מועד סיום העבודות בצו התחלת העבודהחודשיים מתום לתקופה של  התעמוד בתוקפ תהערבו 20.2
אי הארכת תוקף  .הספקועד לסיום העבודות על ידי  להאריכה מעת לעת להורות רשאית ההמועצו

הערבות בהתאם להוראות המועצה תהווה הפרה של ההסכם ותקנה למועצה את הזכות לחלט את 
 הערבות.

 

ת באופן אוטונומי, כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו יותהיה מוסמכת לחלט את הערבוהמועצה  20.3
 ם בחוזה זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.תנאי

 

 עקב ובגין ההפרה.  המועצההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות  20.4

 

 :היתרים ורישיונות .21
 

להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון  הספקבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב 
 כאמור.

  

 למקרה ₪ 1,000 ללא אישור החלפת או העסקת קבלן משנה 8
 ליום ₪ 200 איחור בהעברת התשלום למועצה 9
 למקרה ₪ 1,000 גביה ממחובר שלא בהתאם למחירי הצעתו 10
 למקרה ₪ 1,000 עבודה ללא רישיון ספציפי ליישוב 11
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 :כל דיןהוראות  .22
 

 מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים. הספק
 

 

 :הפרת החוזה ובטלותו .23
 

ייחשב   המועצהלפי חוזה זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון  ותעבודהאי ביצוע  23.1
הודעה על כך ובקשה  ספקתהא רשאית לבטל את החוזה לאלתר לאחר שנתנה ל המועצהכהפרת החוזה ו

ממנו לתקן את ההפרה תוך מספר ימים שיקבע על ידה על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או ולהעסיק על 
עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת החוזה  ו/או לעכב כל  הספקחשבון 

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של החוזה. ספקתשלום המגיע ל
 

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית בקרות  הספקמבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב  23.2
 אחד מן האירועים הבאים:

 

 יום מיום החלתו. 20והעיקול לא יוסר תוך   המועצהמן  לספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים  .א
 

 הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים. הספקאם  .ב
 

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. הספקאם  .ג
 

 .הספקבכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן, מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי  .ד

 
 לביצוע עבודה מהעבודות הנדרשות במסגרת המכרז.העסקת קבלן לא מורשה  .ה

 

 ביצוע עבודה ללא רישיון. .ו

 

 גביה בסכומים שונים מאלה שהציע במסגרת המכרז. .ז

 

אם לצורך עמידה בתנאי הסף הסתמך המציע על בעל תפקיד אצלו ואותו בעל תפקיד הפסיק לעבוד  .ח
 אצל המציע )ניתן יהיה להציג בעל תפקיד חלופי או ניסיון של הספק וכיוצ"ב(.

 

 מועצהפעמים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ויקנה ל 3-את הוראות ההסכם יותר מ הספקהפר  23.3
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לה בהתאם  הספקאת ההסכם עם  את האפשרות לבטל

 להוראות הסכם זה או על פי כל דין.

 
 עקב ובגין ההפרה.  המועצההאמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של  23.4

 

 :העברת זכויות וחובות .24
 

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי  חוזה זה כולן או מקצתן  ספקמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור ל
 לכך בכתב ומראש. המועצהבכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את הסכמת 

 

 :שינוי החוזה .25
 

 .מכללאאין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או 
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 :יתור והימנעות מפעולהו .26
 

על זכויותיה, אלא   המועצה, לא ייחשבו כויתור  המועצהכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד 
 על כך בכתב ומראש.  המועצהאם כן ויתרה 

 

 :כתובות והודעות .27
 

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. 27.1

 

הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר                 כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי  27.2
בעת מסירתה,  -שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד 72לתעודתו תוך 

 בעת שיגורה בפקסימיליה. -ואם נשלחה בפקסימיליה

 
 ולראיה   באו   הצדדים   על   החתום:

 
________________        ________________ 

 הספק                                                                                       המועצה         
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  1נספח 
 
 

 :לכבוד
 מועצה אזורית מטה בנימין

 ,נ.ג.א
 

 ויתור כתב:  הנדון
 
 

 דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי מועצה אזורית מטה בנימין כלפי ומתחייבים מצהירים הננו
 מתקנים או/ו ציוד או/ו מכונות או/ו עבודה לכלי נזק או/ו אובדן  כל בגין מטעמכם הפועלים כל או/ו מכם

 בחוזה והביטוח האחריות בסעיפי כמתחייב"( הציוד: "להלן) הנדסי מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות
 :להלן וכמפורט............... מיום

או  מטעמינו מיידי  על או/ו ידינו לע שהובאו אחר ורכוש ציוד וכל מתקנים, מכונות, עבודה כלי, ציוד, לכלים
 מכלליות לגרוע ומבלי (מהפרויקט כחלק ומהווה לאתר המובא וציוד חומרים למעט) לאתר מקבלני המשנה

 ציוד וכל מערבלים, טרקטורים, מעמיסים, משא מעליות, הרמה מתקני, עגורנים, מנופים לרבות, האמור
 .הפרויקט מעבודות חלק מהווה אינו ואשר אחר הנדסי

 
 קבלני או/ו ספקים באמצעות לרבות) לאתר כלשהוא מנועי רכב כלי ונביא ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו

 גוף" שלישי צד" נזקי בגין ביטוח, כחוק חובה ביטוחי, היתר בין, הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא(  משנה
 עלינו יחול הנדסי ציוד או/ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל, לחוזה" הביטוח" בנספח כמתחייב ורכוש
 .ביטוחיכם שיתוף או/ו מכם דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד

 
 

_______________________                                                                 ____________________ 
  חותמת כולל חתימה – הספק חתימת                                                       הספק מנהל של אישית חתימה
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 2נספח 
 ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שההצעה תוכרז כזוכה                       

  
 

 ביטוח
 )מצ"ב בנפרד(
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 3נספח 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
 
 

 תאריך __________
 לכבוד

 מועצה אזורית מטה בנימין
 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 כתב ערבות מס'________הנדון: 

 
 אנו"( הספק: "להלן. _____________ )פ.ח______________________________   בקשת פי על

וזאת בקשר  (אלף ש"חמאה : ובמילים) ח"ש 000100, של לסך עד סכום כל  לסילוק כלפיכם בזאת ערבים
ביישובי מועצה אזורית מטה ואספקת שירותי תקשורת לפרישת סיבית אופטיים עם ביצוע עבודות 

לרבות טיב  ………….נחתם ביום הבטחת מילוי תנאי החוזה שולבקשר עם אשכול_________ בנימין 
 .32/2021מס'  מסגרת פומבי מכרזובהתאם לדרישות  העבודות

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

בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, 
ם טענת בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ הספקאו לדרוש את הסכום תחילה מאת 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  ספקהגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 

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

 
 רת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי חוז

 

ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום חתימת 
 החוזה.

 
 חודשים ממועד חתימת החוזה ועד בכלל.________ערבותנו זו תישאר בתוקף למשך 

 
 תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא 

 
 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה 

 
 

 _________בנק ________                                       תאריך ________________               
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 4נספח 
 

 ההצעה הכספית של המציע במכרז
 )מצ"ב בנפרד(
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 5נספח 
 רשימת היישובים

 )מצ"ב בנפרד(

 


