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  מסמך א'

  המועצה המקומית גני תקווה
  06/2021מס'  פומבימכרז 

  למוסדות חינוך, ציבור ורווחה במועצהלמצוקה למתן שירותי מוקד 
  

  הזמנה להציע הצעות
  

למתן שירותי מוקד למצוקה ואזעקה  בזאת הצעות נה) מזמי"המועצה"(להלן: המועצה המקומית גני תקווה 

  .למוסדות חינוך, ציבור ורווחה במועצה

  

ניתן ), "מסמכי המכרז" :דרש לחתום עליו (להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

בגני תקווה, קומה ב' אצל  48הגליל במשרדי המועצה הנמצאים ברחוב  יוחזרו,שלא ₪  1,500 לרכוש בעבור סך של

-03(יש לתאם מראש הגעה בטלפון  8:00-14:00בשעות  'ה-'בימים אמח' הרכש / קניין המועצה, מר אמיר בושארי, 

  ניתן לעיין במסמכים או לרכושם גם טלפונית. ).03-5310881או  7978707

  
מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או , ש"ח 10,000בסך ערבות מסמכי המכרז, בנוסף לכל  ,על המציע לצרף להצעתו

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, מאת 
עמוד הערבות ת. המועצהבלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-התשמ"א 

  .4.7.2021עד ליום  בתוקפה

 
ן רוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייתקים), בצוע בשניאת ההצעה (

קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין  גני תקווה, 48הגליל ברח'  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  06/2021מס'  פומביכרז מ
  .(בצהרים) 12:00עד השעה  5.4.2021לא יאוחר מיום  המועצה,

  

  

  אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

  

  .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

  

  המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
  

  בכבוד רב,
  

  ליזי דלריצ'ה

    המועצהראש 
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  מסמך ב'

  המועצה המקומית גני תקווה
  06/2021מס'  פומבימכרז 

  למוסדות חינוך, ציבור ורווחה במועצהלמצוקה ואזעקה למתן שירותי מוקד 
  

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
 

 כללי .1

") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מוקד למצוקה המועצההמועצה המקומית גני תקווה (להלן: " .1.1

תקווה, כמפורט במסמכי המכרז (להלן:  ואזעקה למוסדות חינוך, ציבור ורווחה במועצה המקומית גני

 ").השירות"

השרות כולל מתן שירותי מוקד למצוקה או קריאה של  מערכת אזעקה, במוסדות חינוך, ציבור ורווחה  .1.2

 "), ובכלל זה (אך לא רק): האתריםלמסמכי המכרז (להלן: " במסמך ט'המפורטים 

ימים  7שעות ביממה,  24' המאויש המציע הזוכה מתחייב ולהפעיל מוקד בקרה אלקטרוני רמה א .1.2.1

 ").המוקדבשבוע, כולל חגים (להלן: "

המציע הזוכה נדרש לחבר את מערכות המצוקה והאזעקה בכל האתרים, על חשבונו, וזאת לא  .1.2.2

ממועד תחילת ההתקשרות. חיבור המערכות למוקד יבוצע, בין  ימים קלנדריים 14 -יאוחר מ

היתר, באמצעות חייגן קווי של המציע הזוכה לקו לטלפון באתרים ובאמצעות משדר אלחוטי 

ו/או באמצעות כל מתקן ו/או מכשיר אחר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה (כל 

  .)נותן השירותהציוד המפורט לעיל יותקן באחריות 

במקרה של איתות/קריאה מאחד האתרים, מתחייב המציע הזוכה ליצור קשר טלפוני עם האתר  .1.2.3

לצורך בדיקת מהות האיתות ואופיו, וזאת מיד עם קליטת אות במוקד המעיד על פריצה או 

מתחייב המציע הזוכה להגיע לאתר עם ניידת חדירה לאתר או מכל סיבה אחרת. ככל שיידרש, 

לצורך דקות ממועד קבלת הקריאה,  15תוך ל ידי מנורה צהובה/כתומה, גלגלים) מזוהה ע 4(

 .בדיקה באתר הכוללת, בין היתר, בדיקה חיצונית של האתר, בדיקת סיבת האיתות וכיו"ב

 המצוידהזוכה,   עובד, סייר יהיו בניידת. חשבונו ועלהזוכה  ידי על תופעל כאמור הניידת
 הקריאה נמצאה בו האתר לאותו, לאמור בהתאם יגיע אשר, תאורה ובאמצעי קשר באמצעי

 הסיירבמועצה, כפי שיקבע על ידי המועצה.  המוסמך לגורם המוקד יודיע ובמקביל מהמערכת
 לאחר. המערכת הפעלת סיבת את לאתר במטרה האתר סביב ממונע סיור יערוך, לעיל הנזכר
 לאתר מסביב רגלי סיורמהמועצה,  המוסמך הגורם עם בתיאום הסייר יערוך, הממונע הסיור

, רגלי סיור אותו בתום. מהאתר והיציאות הכניסות כל את, היתר בין, בקפידה יבדקו זה ובסיור

 .הסיור נערך בהם והשעה התאריך ציון לרבות, באתר ביקורו על בכתב אישור הסייר ימלא

קילומטר  1.5או עד טווח של  גני תקווה ביישוב 24/7יובהר כי הניידת צריכה להיות קיימת 

  מהיישוב.

בנוסף, בכל מקרה של איתות מתחייב המציע הזוכה לדווח לקב"ט המועצה באופן מידי, ובתום  .1.1.1

הסריקה במקום לדווח למנהל הביטחון על הממצאים שאיתר ועל סיום הטיפול. במקרים של 

המוסמכות, לרבות סימני פריצה, גניבה או על פגיעה אחרת באתר לדווח לרשויות החירום 

 משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירותי כיבוי אש, הכל לפי מהות האיתות והאירוע.

המציע הזוכה ינהל במוקד, יומן פעילות מבצעית בו יירשם, באופן מידי, כל אירוע. היומן ינוהל  .1.1.2

 באופן ממוחשב והעתק ממנו יועבר על פי דרישת קב"ט המועצה.
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השירות יינתן בהתאם, להוראות משרד החינוך  –מוסדות חינוך בכל הנוגע לאתרים המהווים  .1.1.3

בעניין אבטחת מוסדות חינוך, המתעדכנות מעת לעת ומתפרסמות באתר האינטרנט הרשמי של 

 משרד החינוך. על חברת המוקד להיות מעודכנת ביוזמתה בהנחיות אלה.

נתון מובא לידיעת המציעים בלבד . אתרים 79-עבור כנכון למועד פרסום המכרז, שירותי המוקד נדרשים  .1.2

 .והוא אינו מחייב את המועצה

המועצה תהא רשאית לאחד ו/או לצמצם ו/או להוסיף אתרים, על פי שיקול דעתה והנחייתו המקצועית 

  של קב"ט המועצה ובהתאם לכל החוזרים ו/או נהלים של משרד החינוך ו/או משטרת ישראל.

לצרכים יזומים של  סייר + ניידת)שירותי סייר אבטחה (בנוסף, רשאית המועצה להזמין מהזוכה  .1.3

מדובר בשירות שהמועצה תבקש מעת לעת על פי שיקול דעתה וצרכיה. התשלום בגין שירות המועצה. 

  זה יהיה תשלום שעתי.

 תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו לשנה אחת מיום חתימתו ע"י שני הצדדים. .1.4

כולה או חלקה בעל פעם,  ,שנה נוספתאת תוקפו של החוזה למשך אופציה חד צדדית להאריך  למועצה

  . החוזההכל כמפורט בהוראות  ) שנים,5ובלבד שסך כל ההתקשרות לא תעלה על חמש (

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם נותן השירות בכל עת במהלך 

  לפי שיקול דעתה הבלעדי. יום, 30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 מסמכי המכרז .2

מסמכי להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז מפורטים להלן וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו 

  :"המכרז

  הזמנה להציע הצעות.    מסמך א'

  הוראות למשתתפים במכרז.תנאי המכרז ו    מסמך ב'

  .הצעת המציע    מסמך ג'

  .הסכם              מסמך ד'

  ) נוסח ערבות לצורך להבטחת הצעת המציע.1(      ה' מסמך

  ) נוסח ערבות להבטחת ביצוע ההסכ2(      

  .נספח ביטוח    מסמך ו'    

עסקאות גופים  ציבוריים,  לפי חוק  בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומותתצהיר ) 1(   מסמך ז'

  .1976 –התשל"ו 

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  עמידת המציע בתנאי חוקתצהיר ) 2(

  .1953 –תשי"ג הוראות מחוק עבודת נוער,     מסמך ח'

  רשימת המוסדות/אתרים.    'מסמך ט

  פירוט ניסיון המציע     מסמך י'

  בדבר מחזור כספי אישור רו"ח    מסמך יא'

 תנאי סף –השתתפות במכרז  .3

 כמפורט להלן: המצטבריםזכאי להשתתף במכרז מציע שעומד בכל התנאים  .3.1

הינו מנהל ספרים כחוק והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים בידיו כל האישורים  .3.1.1

 .פי כל דין-ועל 1976-התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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, כמפורט 1976 –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3.1.2

 .) למכרז2ז'(-) ו1המצורפים כמסמכים ז'( בתצהירים

לפחות, לקיום שירותי שמירה  2015בעל רישיון של משרד המשפטים בתוקף, ברציפות, משנת  .3.1.3

  . 1972 –לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 

שנים לפחות במתן שירותי מוקד וסיור לשתי רשויות מקומיות  3המציע הינו בעל ניסיון של  .3.1.4

 .2018-2020תושבים לפחות, במהלך השנים  20,000שבכל אחת מהן לפחות 

לפחות לשנה (לא כולל מע"מ) ₪  20,000,000למציע הכנסות ממתן שירותי מוקד וסיור בהיקף של  .3.1.5

 .2015-2020בשנים 

על המציע להיות בעל רישיון תקף להפעלת מוקד בקרה אלקטרוני מטעם הרשות המקומית בה  .3.1.6

א' לתקן משטרת ישראל למוקדים ומפעיל מוקד בקרה ממוחשב  9.4פריט מצוי המוקד, על בסיס 

לפחות, ע"י מוקדנים  2015ימים בשנה, על בסיס הפריט לעיל, משנת  365ביממה  24/7המאויש 

  .מוקדנים במשמרת בכל זמן נתון 4מיומנים ומנוסים, ומפעיל לפחות 

 מ (בקו אווירי) מתחום המועצה.ק" 5מחזיק לפחות שלוש ניידות סיור במרחק שלא יעלה על  .3.1.7

 50%סיירים בו זמנית בכל זמן נתון ו  20סיירים בתפקיד לפחות מתוכם  80המציע מעסיק  .3.1.8

 מתוכם יוצאי יחידות קרביות.

 השנים האחרונות. 3-רכבי סיור לפחות ששנת הייצור שלהם הינה מ 20למציע  .3.1.9

 אצל המציע.שנים לפחות בעבודה  5טכנאים לפחות בעלי וותק של  5למציע  .3.1.10

  ) למסמכי המכרז.1המציע צירף ערבות להשתתפות, בנוסח מסמך ה( .3.1.11

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים / התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש  .3.2

 כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה / ההארכה, לפי העניין. 

 .עה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותףיובהר כי על כל הצ .3.3

  הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .4.1

כל הנתונים, הפרטים והעובדות בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודה והסכים להם  מהות העבודות, כי הוא -זה  ובכלל

בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים 

כי הוא עומד בכל התנאים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, 

הכל  -וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז דמיים האמורים דלעיל, המק

    כמפורט במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל  .4.2

 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר כ .4.3

, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

  המציע.

  גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .5.1

 יקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרזתהא רשאית לראות בכל שינוי, מח המועצה .5.2

 ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. /
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  הבהרות .6

מובהר בזאת כי מלבד  מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מסמכי המכרז .6.1

ו/או מי  מסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצה

  . מטעמו

מחלקת  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב ו/או תירה, שגיאה, ס .6.2

: ובאימייל 5310878-03: באמצעות פקס, בכתב") המנהלהרכש/קניין המועצה (להלן: "

michrazim@gantik.org.il 'או  7978707-3 (רצוי לשלוח בקובץ וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל 

תשלח לכל המשתתפים המנהל תשובת  .15:00בשעה  21.3.2021יום לא יאוחר מוזאת ), 5310881-03

 . במכרז בכתב, ותהא סופית

עד או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המוו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .6.3

להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל 

  דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .6.4

 נתן לכל מי שרכש את המכרז.יטעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

כמו כן, למועצה יהיה  תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. תשובות, הבהרות,  .6.5

(מסמך ו'), בכפוף לאישור שינויים הנספח הביטוחי שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח 

אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם 

בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך ו' למסמכי המכרז, ואי 

המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי 

  .המועצה

  מסמכים .7

 :כים הבאיםהמסמ כל, את כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז .7.1

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו  .7.1.1

 .(מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח) מנהל ספרים כחוק

(מקור/העתק מאושר למקור מאומת  מטעם פקיד השומהאו פטור מכך ישור על ניכוי מס במקור א .7.1.2

גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  רים הנדרשים לפי חוק העסקאות. האישוע"י עו"ד/רו"ח)

  .) למכרז2(-) ו1בנוסח מסמך ז'( 1976 –ותשלום חובות מס), התשל"ו 

לקיום שירותי שמירה לפי חוק חוקרים  2015-2020משנים רישיון של משרד המשפטים  צילום של .7.1.3

 . 1972 –פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 

ק"מ  5במרחק שלא יעלה על ניידות סיור לפחות,  3של המציע לפיה הוא מחזיק הצהרה חתומה  .7.1.4

 (בקו אווירי) מתחום המועצה. 

במקום המצוי או  גני תקווה יישובתוך הב 24/7ניידת בנוסף, הצהרה לפיה במידה שיזכה, יעמיד 

דקות ממתן  15לא יעלו על , כאשר זמני ההגעה מהיישוב(בקו אווירי) קילומטר  1.5עד טווח של 

 הקריאה.

 .2015-2020המוקד בישראל לשנים בארגון חברות העתק תעודת חברות  .7.1.5

במהלך ו/או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו תצהיר של המציע מאומת על ידי עו"ד, לפיו המציע  .7.1.6

פלילית הנוגעת לחוקי העבודה וכן לא נקנסו בשלוש  בעבירההשנים שקדמו להגשת המכרז  חמש

וכן  בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה מקנס אחדרונות ע"י משרד התמ"ת ביותר השנים האח

 .תדפיס מטעם משרד הכלכלה המוכיח זאת

סיירים  50, לפיו המציע העסיק ו/או חשב שכר תצהיר של המציע מאומת על ידי עו"ד ו/או רו"ח .7.1.7

 .ם האחרונותהשני 5מתוך  שנים רצופות לפחות 3לפחות בו זמנית בכל זמן נתון במשך 
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בס' חתום ומלא על ידו, בדבר עמידתו בתנאי הניסיון הקבוע כשהוא מסמך י' למסמכי המכרז,  .7.1.8

 לעיל. 3.1.4

העתק רישיון עסק תקף במועד הגשת ההצעה להפעלת מוקד בקרה אלקטרוני רמה א' לפי פריט  .7.1.9

 לצו רישוי עסקים. 9.4רישוי 

כנסות ממתן שירותי מוקד וסיור בהיקף של המאשר כי למציע העל גבי מסמך יא', אישור רו"ח  .7.1.10

 .2015-2020לפחות בשנים ₪  20,000,000

 ) למסמכי המכרז.1ערבות להשתתפות, בנוסח מסמך ה( .7.1.11

את המסמכים  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א .7.1.12

 הבאים:

 תעודת התאגדות. .7.1.12.1

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד בדבר  .7.1.12.2

 התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

ביצוען של העבודות נשוא המכרז הינו על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור .7.1.12.3

במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי 

 התאגידחתום בשם חתומה ע"י האנשים המוסמכים לת התאגיד הצעמכרז זה, כי 

וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע  בחתימתם על מסמכי המכרז התאגידולחייב את 

  .העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/  .7.1.13

השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם 

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

 להלן. 11כל מסמך אחר שרלוונטי לניסיון המציע ובכלל זה, לבחינת איכות הצעתו, כמפורט  .7.1.14

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים  .7.2

  וכן במשך כל תקופת החוזה. במועד הגשת ההצעה

מידע ו/או לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .7.3

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,

המסמכים  / יב למסור לוועדה את מלוא המידעהמציע יהיה חי. (לרבות המלצות) וכיוב' נשוא המכרז

ה וועדרשאית ה ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורלהנחת דעתה. במקרה בו 

  להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

  והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

(עשרת אלפים  ש"ח 00010,ערבות בסך של  בנוסף לכל מסמכי המכרז,המציע חייב לצרף להצעתו  .8.1

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון שקלים חדשים) מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

) 1בנוסח מסמך ה( ,1981-לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

  .4.7.2021עד ליום הערבות תעמוד בתוקף למסמכי המכרז. 

הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום  .8.2

    הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד  ,לסטטיסטיקה

  . ככל שנדרש עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה ומבויילת  .8.3

צדדית של ראש -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .8.4

  או הגזבר ו/או מי מטעמם.  המועצה

עד שיבחר  מועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של ה .8.5

  סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 
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  ערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. סכום ה .8.6

רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר  מועצהיסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא ה .8.7

המועצה בזכות ו/או כדי לפגוע  מועצהכי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של ה

, בהתאם המציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעהלתבוע פיצויים מ

 .לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה .8.8

 הבאים:

 כפיים;אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון    )1(

  אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   )2(

  אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;   )3(

הנקוב אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    )4(

  י המכרז.לכך בתנא

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת  .8.9

 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בערבות קבועה להבטחת ביצוע  להשתתפות במכרז יחליף הזוכה את הערבותההסכם בעת החתימה על  .8.10

  המכרז.) למסמכי 2ה(בנוסח מסמך ההסכם מכרז לפי תנאי הנשוא  השירות

  מועד הגשת ההצעותואופן  .9

, כמפורט במסמכי לאתר אחדלמתן שירותי מוקד מציע המחיר אותו בהצעתו (מסמך ג') את המציע ינקוב  .9.1

.  לאתר₪  60הצעת המציע לא תפחת ממחיר המינימום שקבעה המועצה למתן השירות שהוא המכרז. 

 על הסף, מבלי שתידון.  הצעה שתנקוב במחיר נמוך ממחיר המינימום שקבעה המועצה, עלולה להיפסל 

דקות), של סייר (כולל סייר + ניידת), שיוזמן מעת  60אחת ( שעת עבודהכן ינקוב  המציע במחיר עבור 

   לעת על פי צרכי המועצה.

 ").  התמורה(להלן: "

") כוללים את כל ההוצאות בין המיוחדות התמורה(להלן: " המציע מובהר, כי המחירים המוצעים ע"י .9.2

בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. למען הסר ספק לא  ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות

לרבות הפרשי הצמדה למדד. על אף האמור לעיל יתווסף  תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא

 .מועצהעפ"י דין, אשר ישולם ע"י הלתמורה מע"מ, בשיעורו 

ו"ב ייחשבו מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ג' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכי .9.3

 ככלולים במחירי ההצעה.

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום  .9.4

סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי כן לו (מסמך ג')פס ההצעה ), טועל גבי החוזה (מסמך ד'

 המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .9.5

לתקופה נוספת כפי שתורה רוש מהמציע להאריכה תהיה רשאית לד מועצההקבוע להגשת ההצעות. ה

 ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, מועצהה

  והמציע חייב יהיה לעשות כן.

  אופן החתימה על ההצעה . 10

 חתימתואם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .10.1

  .וצילום תעודת הזהות שלו
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, יחתמו על ההצעה כל השותפים (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .10.2

המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת 

  רישום השותפות. השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת

יחתמו על ההצעה המנהלים תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), אם ההצעה תוגש ע"י  .10.3

המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת 

  . התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע  .10.4

, יחתמו על ההצעה בשם כל אחד מהשותפים (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור) העבודות נשוא המכרז

נ"ל כחוק, המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות ה

   על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

  ואופן בחירת ההצעה הזוכה המועצההחלטות  . 11

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.  מועצהה .11.1

 בתנאי הסףתחילה את עמידת ההצעות תבדוק ו/או מי שיוסמך על ידה לצורך כך, וועדת המכרזים  .11.2

 . שנקבעו למכרז

בנוגע להצעות העומדות בתנאי הסף, יתנהל הליך בחירת זוכה במסגרתו ינתן להצעת המחיר משקל של  .11.3

 , באופן הבא: 30%, ולבחינת איכות ההצעות משקל של 70%

  %70 –הצעת מחיר  .11.3.1

  הצעת המחיר תתחלק לשני רכיבים:

  .70%ינתן משקל של  –בגין הצעת מחיר למתן שירותי מוקד לאתר אחד 

דקות) של סייר+ניידת, למשימות יזומות של המועצה  60בגין הצעת מחיר לשעת עבודה (

  .30%ינתן משקל של  –מעת לעת 

, תקבל את מלוא הנקודות ושאר ההצעות בכל אחד מהרכיבים ההצעה הכספית הזולה ביותר

המשקל  Xיחס אליה על פי הנוסחה הבאה: ההצעה הנמוכה ביותר / ההצעה הנבחנת ידורגו ב

  באחוזים של הרכיב.

  %30 –מרכיב האיכות  .11.3.2

 30ועד ניקוד מקסימאלי של להלן הניקוד יבוצע על ידי הפרמטרים המפורטים בטבלה 

  נקודות. 

, קריית אונו, דהאור יהו היישובים והערים :לצורך בחינת רכיב זההגדרת מרחב בקעת אונו 

, קריית קריניצי, תל השומר, מגשימים, מונסון-יהוד, סביון, כפר מעש, גת רימון, גני תקווה

  .כפר אז"רו רמת אפעל

 טבלת בדיקת איכות:

  מרביניקוד   סעיף

  מספר מנויים באזור בקעת אונו

  10  ויותר  1501

1001-1500  5  

  0  1000עד 



10  
 

  מספר ניידות סעיף באזור בקעת אונו

  10  ניידות 3

  5  ניידות 2

  0  ניידת אחת

(היישות המשפטית שהגישה  ותק החברה בבעלות הנוכחית

  את ההצעה למכרז)

  10  שנים 10מעל 

  5  שנים 5-10בין 

    0  שנים 1-5בין 

  30  סה"כ ניקוד מקסימלי

 שקלול מרכיב המחיר והאיכות:  .11.3.3

יקבע כסיכום של ניקוד מרכיב האיכות עם ניקוד מרכיב המחיר. של המציעים, הניקוד הסופי 

 ההצעה שתקבל את הניקוד הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה.ככלל, 

לא יהיה על ידי המועצה. במקרה בו  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .11.4

ו/או ההרשאות למתן ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים למתן השירות תקציב מאושר  למועצה

ולא תהיה  הרשאה תקציבית האשר לא נתקבלה בגינחלק ממנו ו/או  הזוכהע"י ינתן השירות לא  השירות,

 למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

והכל בהתאם לשיקול ש ביצוע חלק מהשירות המבוקרשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על המועצה  .11.5

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז המועצה דעתה הבלעדי. 

 כאמור לעיל.

והיא רשאית, לפי שיקול  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי המועצה .11.6

 . נת המחירדעתה הבלעדי, לא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחי

להתחשב בכישורי המציע, ניסיונו, חוסנו הכלכלי וכל מסמך או רשאית  בעת בחינת ההצעות, המועצה .11.7

פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. כן רשאית המועצה לדרוש 

לה מלוא המידע יתן י מהמציע להמציא אישורים / מסמכים / המלצות וכל מסמך רלוונטי אחר והמציע

 הדרוש לה להנחת דעתה.

בהסכמת הזוכה, ועל פי כל דין, תהא המועצה רשאית להגדיל את התקשרותה עם הזוכה תוך קבלת כל  .11.8

 האישורים הנדרשים לכך, ככל שנדרשים אישורים כאמור.

ו/או בוטל המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציעים  .11.9

לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, 

והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא יערך כל שינוי בתמורה הנקובה בהצעת 

 המציע.

 כשיר שני . 12

ג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירו .12.1

 שני". 
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חודשים),  6ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז ( .12.2

הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה 

 שהיא.

זוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון, במקרה כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כ .12.3

 בו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנדרש מכח המכרז.

חודשים). במידת הצורך, אם  6הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור ( .12.4

 את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  .12.5

הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות 

  לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

  חובת הזוכה עפ"י המכרז . 13

כשהוא  למועצהמסמך ד' ולהחזירו כמכרז מסמכי ההמצורף לההסכם לחתום על הזוכה במכרז יידרש  .13.1

  ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7תוך בחתום כדין, 

 :במעמד חתימת ההסכם על ידו למועצהעל הזוכה להמציא  .13.2

חברת מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת אלפים שקלים)  עשרים(₪  00020, בסךרבות ע .13.2.1

ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

הערבות עם מסירת . 2, בנוסח מסמך ה'להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז, 1981-התשמ"א 

 למועצה.שהומצאה פות ההשתתתוחזר לזוכה ערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של המועצה, 

על פי נוסח בהסכם טוחים כנדרש יעל עריכת הבמוכרת בישראל טוח ישור חתום מאת חברת ביא  .13.3

 .)ו'אישור על קיום בטוחים (מסמך 

למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים 

), בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול ו'(מסמך 

דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח 

' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, והמדויק שצורף כמסמך 

  .יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצהיהווה הפרה 

כל המסמכים המפורטים ובצרוף כנדרש, זוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום  .13.4

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות  7וך בסעיפים לעיל, בת

חר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מבלי לפגוע בכל סעד אזאת ווהבטחת הצעת המציע במכרז 

המועצה מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  ,רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה

עם מציע אחר המועצה ות לפיצוי עקב התקשרותה של לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכ

 במקומו.  

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  -עם מציע אחר המועצה התקשרה 

בכספי הערבות שחולטו כמפורט גם לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש המועצה ידי 

  לעיל. 

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש המועצה שנבחרה על ידי היה ההפרש שבין ההצעה 

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  מועצהסכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, וה

תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז  מועצהבמלואה. למען הסר ספק, יובהר כי ה

  במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. ולהבטחת הצעת המציע 

כנגד הזוכה עקב הפרת המועצה אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

   ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.
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  התמורה . 14

 לתנאי החוזה.  ובכפוףהזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו , יקבל השירותבגין ביצוע  .14.1

, כוללים את כל ההוצאותו, מתן השירות בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין מובהר .14.2

בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא בין מיוחדות ובין כלליות,

אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים,  ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח

לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין הובלות, כלי עבודה, ביטוחים וכיו"ב. כן מובהר כי 

על אף האמור לעיל, יתווסף  .בכפוף ובהתאם לאמור בחוזהלרבות הפרשי הצמדה למדד,  וסוג שהוא

 צה.לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי המוע

  המועצהרכוש -מסמכי המכרז  . 15

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  מועצהמסמכי המכרז הינם רכושה של ה

, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם מועצהל

המועד האחרון להגשת ההצעות וזאת בין לא יאוחר מאשר למועצה אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם 

  ובין אם לאו. מועצהשהגיש הצעה ל

כרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ

  קניין המועצה, / קומה ב' אצל מח' הרכש ,48הגליל ברח'  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  6/2021מס'  פומבי
  (בצהרים). 12:00עד השעה  5.4.2021לא יאוחר מיום 

  

  

  

  בכבוד רב,
  

  ליזי דלריצ'ה

    המועצהראש 
   


