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 מסמך א'

 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 2/2021מס'  דו שלבי מכרז פומבי
  והגן ר אזוריתלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

 

 הזמנה להציע הצעות
 

להפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי מזמינה בזאת הצעות  "(המועצה)להלן: " גן רוה אזוריתהמועצה ה

 .גן רוה אזוריתהעזר של המועצה ה

מסמכי את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן את נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: "

 .8:00-14:00ה בשעות -בימים אבמשרדי המועצה, שלא יוחזרו,  ₪ 500ך של סרכוש בעבור "( ניתן להמכרז

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה 

קלים חדשים(. הערבות תעמוד ת אלפים ש)עשר  ₪ 10,000בסך של ללא כל תנאי עפ"י פניית המועצה, 

 . 04/08/21ם בתוקפה עד ליו

ההשתתפות במפגש . גן רוהב , במשרדי המועצה10:00בשעה _20/04/21 בתאריךמפגש מציעים יתקיים 

 .חובהאינה המציעים 

את ההצעה )בשני עותקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה 

08:00-ה בשעות -יבת המכרזים במועצה, בימים אולשלשל ידנית לת, 2/2021מס' מכרז –סגורה, עליה מצוין 

 .ים(י)בצהר 12:00בשעה  04/05/21_לא יאוחר מיום 12:00

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

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 ספות מצויות במסמכי המכרז.הוראות מפורטות נו

 

             _________________  

 שלמה אלימלך            

 האזורית ראש המועצה               
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 מסמך ב'           

 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 2/2021מס' דו שלבי מכרז פומבי 
 גן רוה אזוריתלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

 
 המכרז והוראות למשתתפים:תנאי 

 כללי .1

להפעלת מערך הפיקוח לאכיפת מזמינה בזאת הצעות  "(המועצה)להלן: " גן רוה אזוריתהמועצה ה .א
 "(. השרות)להלן: " גן רוה אזוריתחוקי העזר של המועצה ה

מבלי לפגוע מכלליות האמור במסמכי המכרז, יכלול השרות המוצע, אספקת כח אדם וציוד נדרש, לשם  .ב
 ,לרבות אספקת מסופונים, תוכנות, יחידות חיבור בין הציודים השונים ע פעולות הפיקוח והאכיפהביצו

כח  העמדת הדרכת כח האדם הנדרש במועצה, אחזקת הציוד, אספקת החומרים לצורך ביצוע השירות,
תו ניהול פעילוול אדם מיומן לטיפול במעקב אחר דוחות המופקים בפעולת הפיקוח, ופעילות לגבייתם

  .וגבייה של דוחות חניה ואחרים השוטפת של מערך האכיפה והפיקוח העירוני

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, עיקרי ההתקשרות הינם כדלקמן: .ג

התקנה, והפעלת מערך פיקוח ממוחשב לאכיפה וגביית קנסות הניתנים על פי חוקי העזר של  (1
המשתמע והדרוש לצורך קיום פעולתו תמיכה בהפעלתו השוטפת, על כל המועצה, לרבות 

  .התקינה

הסבה של כל הנתונים ממערך הפיקוח הממוחשב הקיים במועצה לאכיפה וגביית במידת הצורך,  (2
קנסות, לרבות נתונים היסטוריים, מסמכים סרוקים וכל נתון אחר. על המציע לסיים ביצוע 

 יום מיום החתימה על החוזה. 30 -ההסבה לא יאוחר מ

ם מיום חתימת יימים קלנדרי 30קסי דוחות בנוסח המאושר על ידי המועצה, תוך אספקת פנ (3
 הזוכה על החוזה.

בנוסח המאושר על ידי והפקת כתבי אישום  שליחת דוחות לנקנסים בדואר רשום בהתאם לדין (4

לכל המאוחר,  . הזוכה יהא ערוך לביצוע האמור בסעיף זה,באמצעות תכנת המחשובהמועצה, 
 החוזה. ו עלמיום חתימתימים  60תוך 

טיפול ומעקב אחר דוחות המופקים בפעולת הפיקוח וביצוע כל הפעולות הדרושות לגבייתם,  (5
 בהתאם לדין. 

, ללא התקנת תכנת מחשוב לאכיפה וגביית הדוחות בכל עמדות המחשב עליהם תורה המועצה (6

 .הגבלה

ולכל מי שתדרוש המועצה, מחשוב אשר יתן תמיכה ומענה טכני למועצה, לפקחים, נציג  מינוי (7
הפעלת , , באשר לאופן הפעלת התכנה/מערכת הפיקוח, המסופוניםהמועצה מעת לעת לפי דרישת

 וכיוצ"ב. הממשק הנדרש למערכות הכספים בהן משתמשת המועצה

וכל  גלילים תרמיים, כולל מדפסתמסופונים פקח ותחזוקתם המלאה, הכוללות  ערכות 2אספקת  (8
והדפסת  תדרוך פקחי ומפקחי המועצה על אופן השימוש במסופונים וכןהנחוץ להפעלתם 

 .הדוחות

ערכת פקח נוספת יום מראש, יספק המציע למועצה  30לבקשת המועצה בכתב, אשר תימסר  (9

בסכום  של המועצה חד פעמי תשלוםבתמורה ל או יותר, לעיל(( 1)ג()1 )הכוללת כל האמור בס'
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באופן מלא, במשך כל ערכת הפקח  את תחזוקתכלול אשר יסוכם עם הקבלן הזוכה. התשלום י
 תקופת החוזה.  

 העברת דו"ח סטטוס טיפול באופן בו ידרש ע"י המועצה/הממונה, אחת לשבוע. (10

אספקת תכנת ניהול שתותקן ברשת המחשוב של המועצה ותשמש לצורך קבלת קהל, והדרכה  (11
יובהר כי המועצה תקצה עובד  ותמיכה לנציגי המועצה לגבי אופן תפעול המערכת, ככל שידרש.

 מטעמה לקבלת קהל בשעות שיקבעו על ידה.

העברת נתונים ביצוע מושלם ומלא של  ,ימים קלנדריים מיום דרישת המועצה לכך 30תוך  (12
ממערכת הפיקוח הממוחשבת למערכת הכספים/הגביה הממוחשבת אשר תמצא בשימוש 

המערכות )להלן: "החיבור"(. החיבור המועצה, מעת לעת ויצירת ממשק עבודה זמין בין שתי 
 יאפשר העברת נתונים, קליטתם ועיבודם באופן שוטף ועצמאי על ידי המועצה, לשביעות רצונה. 

דרישתה, דוחות אקסל ו/או דוחות ממוחשבים בצירוף  עם, מיד לבקשת המועצה הפקהבנוסף,  (13
פירוט התנועות  לרבות,  ביחס לדו"חות הפיקוח שניתנוכל הנתונים והפרטים הדרושים למועצה 

 החשבונאיות.

 פקחי/מפקחי המועצה הינם עובדי המועצה והמציע לא ישלם את שכרם. (14

פעולות אכיפה מנהלית יינקטו רק לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת גזברית המועצה.  (15

 למען הסר ספק, יובהר, כי ככל וינתן אישור המועצה לכך מראש, כל הוצאות אשר ייפסקו נגד
סרבני תשלום, ע"פ פקודת המיסים )גביה(, ייגבו בפועל ע"י המציע וישולמו למציע. יובהר, כי 

כן יובהר כי החברה  המועצה איננה חייבת ואף איננה נדרשת לפעול לגבייתן של הוצאות אלה.

מתחייבת לפעול בהתאם לכל דין בביצוע פעולות האכיפה המינהלית ובכל הנוגע לגביית הוצאות 

 ה.האכיפ

מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, הקבלן אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות או חלקן   (16
 לקבלן משנה, ללא אישור הרשות מראש ובכתב.

במהלך , מספר הדוחות שניתנו והכספים שנגבו מועצהבהתאם לנתונים שברשות ה לידיעת המציעים, .ד
 הינם כדלקמן: 2019-2017השנים 

 ; ₪ 596,505סך הכספים שנגבו מדוחות בשנה זו הסתכם לכדי דוחות ו 913,0ניתנו  -2017  .1.1

 ;₪ 659,185וחות וסך הכספים שנגבו מדוחות בשנה זו הסתכם לכדי ד 2,786ניתנו  -8201  .1.2

 ;₪ 726,750וסך הכספים שנגבו מדוחות בשנה זו הסתכם לכדי דוחות  1,867ניתנו  -9201 .1.3

 ת הפקח הקודם, בוצעה אכיפה חלקית בלבד.עקב היעדרויו 2019יוער כי במהלך שנת 

המועצה  בגדר אומדן ואין בהם כדי להוות התחייבות כלשהי שלהנ"ל הינם הנתונים יובהר כי כמו כן 
 היקף הגביה המבוצעת בשטח המועצה.לכמות הדוחות הניתנים ו/או ל

עצמה את הזכות להמועצה שומרת יובהר, כי למען הסדר הטוב ומבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז,  .ה

יום מראש, ככל שיתפרסמו הנחיות  30להביא את ההסכם עם הקבלן הזוכה לידי סיום בהודעה של 
הרשויות לפצל ההתקשרויות בנושאי ו/או פסק דין מחייב לפיהם על משרד הפנים ו/או תיקון לחוק 

 ין.טענות ו/או תביעות בעני תהיינהבייה, זאת מבלי שלקבלן הזוכה מערכות מחשוב / ג

 מסמכי המכרז .2

מסמכי המכרז מפורטים להלן וכולם יחד מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו להלן יחד ולחוד  .א
 "מסמכי המכרז".
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 הודעה - מסמך א' (1

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים במכרז.  - מסמך ב' (2

 יוגש במעטפה נפרדת. – הצעת המציע - מסמך ג' (3

 הסכם. - מסמך ד' (4

 בנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.נוסח ערבות  - '1מסמך ה (5

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה. - '2מסמך ה (6

 .1953 –הוראות מחוק עבודת נוער, תשי"ג  – מסמך ו' (7

    .1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - 'זמך מס (8

 אישור על קיום ביטוחים. – 'חמסמך  (9

 הצהרות המציע .3

גשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ה .א
ידועים ונהירים לו וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות 
בקשר למכרז. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידיעות, כח האדם, 

המקצועיים והאחרים הדרושים לאספקת הטובין ולמתן השירות נשוא המכרז, כי הוא עומד  הכישורים
בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את הטובין ולתת 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   -את השירות נשוא המכרז 

והכל , לרבות החוזה, נאי המכרז, על מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל ת .ב
 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

פרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר ל .ג
המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

 המציע.

 ינויים והסתייגויותאיסור הכנסת ש .4

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

 המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי .ב
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. 

 הבהרות .5

בהר בזאת כי ע. מומסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצ .א
יב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצה ו/או מלבד מסמכים אלו יחו

 .מי מטעמו

יועברו על ידי המציעים סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז שאלות הבהרה, טענות בדבר  .ב
(, באמצעות דואר אלקטרוני מנהל""הממונה" או "ה לגזברית המועצה, הגב' אידה אוהר )להלן: בכתב,

 את קבלת  יש לוודא טלפונית  25/04/2021לא יאוחר מיום  ,gizbar@ganrave.org.il לכתובת:

 .08-9408230בטלפון  לכתובת הנ"ל הדואר האלקטרוני שנשלח 

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  .ג

 השאלה/בקשת ההבהרה                         מספר העמוד והסעיף במכרז                  מס' סידורי
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 .המציעים מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור הממונה תשובות בכתב לכל .ד

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך הממונה, בכל עת, קודם למועד הגשת ההצעות למכרז, ליתן מיוזמתו  .ה
בהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידו לכל מי שרכש את ה

 מסמכי המכרז. 

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל, כאמור לעיל )אף אם  .ו
ו כאמור בסעיף זה לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו( ותשובות, הבהרות ותיקונים שינתנ

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

וישלחו לכלל המציעים יחייבו בכתב ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר ינתנו על ידי המנהל  רק הסברים .ז
ל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או כבמסגרת המכרז.  

 ה.המועצמי מטעמו לא יחייבו את 

תשובות, המועצה והמנהל רשאים לתקן את מסמכי המכרז ביוזמתם ו/או לתת הבהרות לאמור בהם.  .ח
 .הבהרות ותיקונים אשר ניתנו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 יובהר, כי איחור בקבלת התשובה מצד המועצה ו/או מי מטעמה או אי קבלתה לא יזכו את המציע .ט
בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל 

  הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

 מפגש מציעים .6

ההשתתפות במפגש . ויתקיים במשרדי המועצה, 10:00בשעה  20/04/21בתאריך מפגש מציעים יתקיים 

 חובה. ינהאמציעים 

 השתתפות במכרז .7

 כמפורט להלן: המצטבריםרז מציע שעומד בכל התנאים זכאי להשתתף במכ .א

 עוסק מורשה לצורך מע"מ ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. (1

, כמפורט בתצהיר ובאישור 1976 -מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2
 המצורפים למסמכי המכרז.

התקנה והפעלת מערך פיקוח ממוחשב לאכיפה וגבית בות שנים לפח 4סיון קודם ומוכח של יבעל נ (3
, עבור שתי )חניה או אחרים( מכרז זה כדוגמת אזוריתהניתנים עפ"י חוקי העזר של רשות  קנסות

 .שנים רצופות לפחות בכל רשות( 4) רשויות מקומיות לפחות

ברת ניכויים, אי מציע שלא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקלי )כגון אי הע (4
דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד'( זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק 

היעדר  -; היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד 1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א
 הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.

, לעניין נושא ההתקשרות, ככל שנדרש על 1968-קים, התשכ"חשיון עסק על פי חוק רישוי עסיבעל ר (5
 פי דין.  



7 

 ובהתאם להוראות המכרז. 1מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות, בנוסח מסמך ה' (6

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

 ת החוזה.במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופ

 מסמכים .8

 בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז:כל מציע יצרף להצעתו,  .א

ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד ואמאת שלטונות מע"מ בתוקף תעודת עוסק מורשה  (1
 . תקף ליום הגשת ההצעה  )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( השומה

 .1976-אות גופים ציבוריים, התשל"ות, לפי חוק עסקעל ניהול פנקסי חשבונות ורשומו אישור (2

מובהר בזאת כי ניתן להגיש אישור מקוון של פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי 
חוק עסקאות גופים ציבוריים, כפי שהוא מונפק ע"י רשות המיסים, ובלבד כי האישור המקוון 

 יהיה בתוקף בעת הגשת ההצעות.

 –, בנוסח המצורף למסמכי המכרז 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  עסקאותלפי חוק  תצהיר (3
 .ז'מסמך 

, ככל שעסקו מצריך 1968-שיון עסק בתוקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חיהעתק תעודת ר (4
 רישיון כאמור.

 ' למסמכי המכרז.1ערבות בנקאית מקורית בנוסח מסמך ה (5

להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים  אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו (6

 הבאים:

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי אספקת הטובין ו/או מתן השירות הינם  1.6.1
במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי 
מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד 

לחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן אספקת ו
 הטובין ו/או מתן השירות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 שמות מנהלי התאגיד. 1.6.2

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. 1.6.3

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. 1.6.4

שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/  אם המציע הינו (7
רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין 

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

וזאת  הנדרש, שירותאת ניסיונו וכושרו לצורך מתן ה הצעת המציע, –ע"ג מסמך ג'  המציע יפרט (8
 לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות.

אישורים על ההתקשרות ומשכה מטעם הרשויות שיפורטו על ידו לצורך הוכחת  המציע יצרף (9
 המלצות מטעם רשויות אלו.  ( כאמור, וכן יצרף 3)א()7עמידתו בתנאי הסף 

 ל ידי המשתתף.מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים ע (10

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. (11
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הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת  .ב
 המכרזים.

תקפים  בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו .ג
 קופת החוזה/ההארכה, לפי העניין. במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל ת

מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ד

מתן יכולת המימון שלו והתאמתו ל מומחיותו, סיונו,ידרש להוכחת כשירותו, נימסמך נוסף שיו/או 
היה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המציע י. )לרבות המלצות( בוכיו" נשוא המכרזהשירותים 

 ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורהמסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 
  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה

 עדיפות בין מסמכים .9

או אי התאמה או דו משמעות  יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה
 בין תנאי המכרז להוראות החוזה, תכרענה הוראות החוזה.  

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .10

 קלים חדשים(ש אלפים תעשר) ש"ח 10,000של בנקאית בסכום המציע חייב לצרף להצעתו ערבות  .א
 .  למסמכי המכרז 1מסמך ה' בנוסח 04/08/21 עד ליוםבתוקפה שתעמוד 

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .ב
לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז והמדד הקובע 

 יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.

 על הערבות להיות חתומה  עפ"י דין.  .ג

צדדית של ראש -מית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונו .ד
 המועצה או הגזבר ו/או מי מטעמם. 

קבע המועצה תמי שעם הסכם ה, לאחר שיחתם שלא זכו במכרז, תוחזר להם הערבות שמסרו מציעים .ה
 כזוכה.

של המועצה עד שיבחר המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה  .ו

 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

יחד עם זאת, סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ז
 בטרם החלטה על חילוט הערבות, תפנה המועצה למציע ותאפשר לו לתקן את הליקויים.

ועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא המ .ח
כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע בזכות המועצה 
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם 

ין. למען הסר ספק יובהר, כי המועצה תהא רשאית לחלט את לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל ד
 הערבות להשתתפות במכרז במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.

לחלט את ערבות ההשתתפות בכל  , אך לא חייבת,תהא רשאיתהמועצה  -מהאמור לעיל  מבלי לגרוע .ט
 :אחד מהמקרים הבאים

 רמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;אם המציע נהג במהלך המכרז בע (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
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 נקובאם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד ה (4
 לכך המכרז.

באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת  אין .י
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות שניתנה על ידו כתנאי להשתתפות במכרז, בערבות  .יא

( 2מתן השירות נשוא מכרז זה, לפי תנאי ההסכם, בנוסח מסמך ה) להבטחת אספקת הטובין ו/או
 למסמכי המכרז.

 אופן ומועד הגשת ההצעות .11

מכתאות הנדרשות סלמעטפה אחת יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל הא  :ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות .א
על  .הההצעמסמך  –מסמך ג'  למעטלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה, 

 '"(. א מעטפה" )להלן: "א מעטפההמעטפה ייכתב מספר ושם המכרז, שם המציע והמילים "

 המציעעליה ייכתב מספר ושם המכרז, שם  מעטפה נפרדתלתוך מסמך ג', מסמך ההצעה, יוכנס  .ב
 "(. מעטפה בוהמילים: "הצעה כספית" )להלן: "

ישית, ללא כל סימני זיהוי של המציע, המציע יכניס את מעטפה א' ומעטפה ב' יחד לתוך מעטפה של .ג
 עליה ייכתב מספר ושם המכרז בלבד.

מלוא את גובה התמורה החודשית הנדרשת על ידו עבור מתן  "הצעת המציע" -ג' במסמךהמציע יציין  .ד

 השרות כמפורט במסמכי המכרז.

ן המיוחדות "( כולל את כל ההוצאות ביהתמורהידי המציע )להלן: "-מובהר, כי המחיר אשר יוצע על .ה

לא יתווספו . כן מובהר, כי ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז
על אף האמור לעיל  .לרבות הפרשי הצמדה למדד למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא

  . מועצהיתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י ה

מובהר כי מחיר התמורה החודשית המקסימאלי שניתן להציע מכוח מכרז זה הינו  הוא ובהר כי עוד מ .ו
 )ובמילים: שמונת אלפים וחמש מאות שקלים חדשים( בתוספת מע"מ. ₪ 8,500

 הצעה שתנקוב במחיר גבוה יותר תיפסל. .ז

בכל ההיטלים  פי דין, כמו גם נשיאה-מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלום מע"מ בשיעורו על .ח
 הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ותוגש בשני העתקים )הכוללים את כל  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .ט
 המסמכים אשר המציע מחויב לצרף להצעתו(.

חתימה ויחתום  כי המכרזל עמוד ועמוד ממסמעל כיחתום בראשי תיבות ובצירוף חותמת,  המציע .י
 חוזה ההתקשרות. -, מסמך ד'הצעת המציע –מלאה במקום המיועד לכך במסמך ג' 

, יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה, את כל מסמכי המכרז החתומים כמפורט לעיל .יא
עד  ,, ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה2/2021מס' מכרז פומבי  –עליה מצוין 

 .ם(י)בצהרי 12:00ה בשע 04/05/21 ליום

 אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו .יב
 .וצילום תעודת הזהות שלו

יחתמו על ההצעה כל השותפים  ,)ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( על ידי שותפותשהוגשה הצעה  .יג
המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם 

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



10 

יחתמו על ההצעה המנהלים  ,)ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( ע"י חברה רשומהשהוגשה הצעה  .יד
ובצרוף חותמת  שלהום ומספר הריש החברהתוך ציון שמם המלא, כתובת  החברההמוסמכים בשם 

 . התאגידוהוכחה על רישום  התאגידכמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם . החברה

ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע שהוגשה הצעה  .טו
חד מהשותפים יחתמו על ההצעה, בשם כל א ,)ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( העבודה הנדונה

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

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

כלל זה וב הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .טז
או תיקון , תנאי כלשהו מתנאי המכרז. המועצה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה אסור לו לשנות

 כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.תוספת 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.  .יז

 אמור בסעיף לעיל. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כ .יח

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .יט
 לתקופה נוספת כפי שתורההקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה 

 חת קיום הצעתו,המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבט
 והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 החלטות המועצה .12

 באופן הבא:בחירת הספק הזוכה תיעשה עבור  .א

 תפתחנה מעטפות א' של כל המציעים ותיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף.  -)מעטפה א'( בשלב ראשון .ב

האפשרות  במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף וועדת המכרזים תשקול את .ג
לבקש השלמת הפרטים, בכפוף להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי 
המכרז. הצעה שבסופו של דבר יימצא, כי אינה עומדת באיזה מתנאי הסף, תיפסל ולא תידון כלל 

 בשלבים הבאים. 

כל המציעים שיעמדו  :הציון המשוקלל(נקודות מ 30)סה"כ עד  ניקוד איכות ההצעה – בשלב שני .ד

 :שלהלןהצעתם עפ"י אמות המידה המפורטות בטבלה  איכותבתנאי הסף יעברו לשלב ניקוד 

 

משקל רכיב בניקוד  רכיב מס"ד

 הסופי

 1-6 ניקוד חברי הועדה

התרשמות מתכנת ניהול הדוחות המוצעת  1

)בכלל זה אפשרות לחולל דוחות סטטיסטיים 

אבטחת מידע /  / יכולת ייצוא וייבוא נתונים /

 התממשקות עם מחלקת הגביה וכיו"ב(

  נקודות 6

התרשמות מתכנת גביית הדוחות ואופן ביצוע  2

הליכי הגבייה על ידי המשתתף. בכלל זה, 

אפשרות לחולל דוחות סטטיסטיים, יכולת 

ייצוא וייבוא נתונים, אבטחת מידע, 

  נקודות 6
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70 X ההצעה הזולה ביותר 

 ההצעה הנבחנת  

התממשקות עם מחלקת הגביה, יוצגו סדרי 

וחות )"סרגל אכיפה"( העבודה בגביית הד

 וכיו"ב.

התרשמות משירותי הליווי הטכני והמקצועי  3

לפקחים וליתר עובדי המועצה, טיפול ותיקון 

 תקלות, 

  נקודות 6

התרשמות מערכת המסופון לפקח וכל הציוד  4

הנלווה לערכה )כולל מדפסת, פנקסים, גישה 

למאגרים, התממשקות עם התכנה לניהול 

 וכיו"ב(דוחות 

  נקודות 6

 –חוות הדעת של לקוחות אחרים )ממליצים(  5

לקוחות אחרים של  3 -הוועדה תתקשר ל

המשתתף שיפורטו במסמכי ההצעה, באופן 

רנדומאלי, ותבקש חוות דעתם בדבר איכויות 

הפתרון הניתן על ידי המציע לרשויות 

חוות  3מקומיות בישראל. בהסתמך על 

ם את התרשמותו הדעת, כל חבר ועדה ירשו

 הסובייקטיבית מחוות דעתם של הממליצים.

  נקודות 6

 

מנכ"ל לצורך בחינת איכות ההצעה, תסמיך ועדת המכרזים ועדה מקצועית שאלו הם חבריה:  .ה
המועצה תהא רשאית לשנות את הרכב וזהות המועצה, גזברית המועצה, חבר ועדת מכרזים ויועמ"ש. 

 . מן משקיפים לדיוניהחברי הועדה המקצועית וזהותם ולז

הטכני המוצע תכנת הניהול והפתרון /המפרט ני חברי הועדה המקצועית את המציעים ידרשו להציג בפ .ו

על ידם לקיום הדרישות המפורטות במכרז. המציעים יוכלו להציג את הפתרון המוצע על ידם בפני 
וועדה ההתרשמות ציון יוענק על סמך הו/או כל אמצעי אחר.  מצגת/הדמיההועדה באמצעות 

  המקצועית מתוכנת הניהול והפתרון/המפרט הטכני שיוצע על ידי המשתתף ויוצג לוועדה המקצועית.

על פי התרשמותו  6עד  1-כל חבר בוועדה המקצועית של המועצה ינקד את הרכיבים המפורטים להלן מ .ז
 . הינו הניקוד הגבוה 6 -הינו הניקוד הנמוך ביותר ו 1הסובייקטיבית, כאשר 

הציון לכל סעיף בטבלה אשר תרכז את הציונים של חברי הצוות, יהיה ממוצע הציונים שניתנו עבור  .ח
 אותו סעיף. 

בשלב זה תיפתח  המשוקלל(:נקודות מהציון  70"כ עד ניקוד המחיר המוצע )סה -בשלב שלישי .ט
תדורגנה לעיל, ו 7שעמדו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  המעטפה של הצעת המחיר ביחס למציעים

הנקודות, והיתר ינוקדו באופן יחסי  70כך שהצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הצעות המחיר 
 אליה לפי הנוסחה הבאה:
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המשוקלל :  הסופיהציון   :הציון הסופי המשוקלל לכל הצעה יחושב כדלקמן :ציון סופי -רביעישלב  .י
 (.המשוקלל ה)ניקוד מחיר ההצעה( + )ניקוד איכות ההצע

 ככלל, ועדת המכרזים תבחר כזוכה במציע אשר הצעתו זכתה לציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר. .יא

שתדורג במקום הראשון, או את  ת ההצעהיובהר, כי המועצה אינה מתחייבת לקבל איחד עם זאת  .יב
תחשב כלשהי והיא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להולה ביותר, או הצעה אחרת הז ההצעה

 בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר.

המועצה רשאית לבטל את המכרז והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המועצה שומרת על כמו כן,  .יג
 פרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור לעיל.לזכותה 

וסנו הכלכלי וכל מסמך או בעת בחינת ההצעות, המועצה רשאית להתחשב בכישורי המציע, ניסיונו, ח .יד

כנמו כן, תהא המועצה פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ"י תנאי המכרז והוראותיו. 
 רשאית להסתמך על ניסיונה הקודם עם המציע.

כן רשאית המועצה לדרוש מהמציע להמציא אישורים / מסמכים/ המלצות נוספות וכל מסמך רלוונטי  .טו
 המידע הדרוש לה להנחת דעתה.אחר והמציע ייתן לה מלוא 

 את השירות לשביעות רצונה.  שומרת את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם זוכה שלא יבצעהמועצה  .טז

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

ף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי א
והמציעים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא יערך כל שינוי בתמורה הנקובה בהצעת 

 המציע.

בת  המועצה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המציע הזוכה, בכל שלב של ההתקשרות, בהודעה מראש .יח
 בהסכם.יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט  90

 כשיר שני .13

הזוכה, כ"כשיר המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה  .א
 שני". 

שנה אחת מיום ההכרזה על הזוכה הראשון והכשיר  אם עד תוםה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז  .ב
ל החוזה שנחתם עמו, מכל הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוט השני, 

 סיבה שהיא.

במידת  שנה מיום ההכרזה עלך הזוכה הראשון והכשיר השני. הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה .ג

הצורך, אם יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה 

 נוספת.

תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא .ד
הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא 

 לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 התחייבויות הזוכה במכרז .14

הוא כשהזוכה במכרז יידרש לחתום על ההסכם המצורף למסמכי המכרז כמסמך ד' ולהחזירו למועצה  .א

 ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  7חתום כדין, בתוך 
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על הזוכה להמציא למועצה במעמד חתימת ההסכם על ידו אישור חתום מאת חברת ביטוח על עריכת  .ב
 (.ח' הביטוחים כנדרש בהסכם על פי נוסח אישור על קיום בטוחים )מסמך

שינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת ביטוחים )מסמך למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים ל .ג
ז'(, בכפוף לאישור שינויים 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 

מצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה ' למסמכי המכרז, ואי החכמסמך 

 יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

 ה עשרחמיש) ₪ 15,000בסך על ידו, ערבות בנקאית להמציא למועצה במעמד חתימת ההסכם  על הזוכה .ד
רישיון  חברת ביטוח ישראלית שברשותה מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת(, אלף שקלים חדשים

 (2מסמך ה')בנוסח , 1981-לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 
 המכרז, אשר תעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ביצוע העבודות. למסמכי

 עם מסירת הערבות לביצוע, תוחזר לזוכה הערבות שהפקיד לשם השתתפות במכרז. .ה

חירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות לביצוע יהא צמוד למדד המ .ו
לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד 

 האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.

-על הערבויות כולן להיות אוטונומיות, בלתי מותנות וניתנות על פי תנאיהן לחילוט על פי פנייה חד .ז

 ו/או מי מטעמם. יתגזברהמועצה או צדדית של ראש ה

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם  בגין סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש .ח

יחד עם זאת, בטרם החלטה על חילוט הערבות, תפנה המועצה למציע ותאפשר לו  .למכרז הגשת הצעתו

 לתקן את הליקויים.

בזכות למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי  .ט
, בהתאם לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה מועצהה

 לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

לא המציא אישור זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא עשה כן, או שסרב להפקיד הערבות לביצוע, או ש .י
וכן מציע שסרב להאריך תוקף הערבות והכל תוך פרק הזמן שנקבע לעיל, על קיום ביטוחים, 

להשתתפות לפי דרישת המועצה כאמור לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות 

אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע להשתתפות במכרז כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, בגין 
כמו כן, במקרה כאמור בסעיף זה, תהא המועצה רשאית, מבלי לתת כל הודעה  הגשת הצעתו למכרז.ב

או התראה להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה 
 ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו.

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  -מציע אחר התקשרה המועצה עם  .יא
ידי המועצה לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש בין היתר בכספי הערבות שחולטו 

 כמפורט לעיל. 

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש  .יב
ם הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז סכו

 במלואה. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה ו/או המציע עקב  .יג
 הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 ס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.ים וההוראות ביחיתרת התנא .יד
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 תקופת ההתקשרות  .15

 תוקפו של ההסכם מכח מכרז זה, הינו לשנה, מיום חתימתו של ההסכם ע"י שני הצדדים. .א

כל כולן או חלקן, צדדית להאריך תוקפו של ההסכם בארבע שנים נוספות, -למועצה, שמורה הזכות החד .ב
שנים. והכל עבור התמורה בה נקב הזוכה  5ות לא תעלה על פעם, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשר

 בהצעתו ובהתאם להוראות החוזה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  .ג
יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, הכל כמפורט  90תקופת ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 

 בהסכם.

 ת ההסכם, העברת זכויות הסב .16

פיו הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על  .א
 לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם קיבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת המועצה.

ה לאחר, אלא הזוכה לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה לפי הסכם ז .ב
 אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר המועצה.

המועצה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית  .ג
ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או 

 ו של ההסכם. בטחונות נוספים להבטחת ביצוע קביעת

 רכוש המועצה  – מסמכי המכרז .17

מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז 
ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת 

 .הצעתו

        _________________  

 שלמה אלימלך                            

 ה האזוריתראש המועצ               
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 מסמך ג'

 גן רוה אזוריתהמועצה ה
 2/2021מס' מכרז פומבי 

 גן רוה אזוריתלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

 לכבוד

 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 א.ג.נ.,

 מעטפה ב' – המציע והצהרת הצעתהנדון: 

להפעלת מערך היר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי אני הח"מ מצ .1

 )להלן: "השרות"(. גן רוה אזוריתהפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

מבלי לפגוע מכלליות האמור במסמכי המכרז, יכלול השרות המוצע, אספקת כח אדם וציוד נדרש, לשם  .2

ות אספקת מסופונים, תוכנות, יחידות חיבור בין הציודים השונים, ביצוע פעולות הפיקוח והאכיפה לרב

אחזקת הציוד, אספקת החומרים לצורך ביצוע השירות, הדרכת כח האדם הנדרש במועצה, העמדת כח 

אדם מיומן לטיפול במעקב אחר דוחות המופקים בפעולת הפיקוח, ופעילות לגבייתם ולניהול פעילותו 

 פיקוח העירוני וגבייה של דוחות חניה ואחרים. השוטפת של מערך האכיפה וה

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, עיקרי ההתקשרות הינם כדלקמן: .3

התקנה, והפעלת מערך פיקוח ממוחשב לאכיפה וגביית קנסות הניתנים על פי חוקי העזר של  .א
ולתו המועצה, לרבות תמיכה בהפעלתו השוטפת, על כל המשתמע והדרוש לצורך קיום פע

 התקינה. 

במידת הצורך, הסבה של כל הנתונים ממערך הפיקוח הממוחשב הקיים במועצה לאכיפה וגביית  .ב
קנסות, לרבות נתונים היסטוריים, מסמכים סרוקים וכל נתון אחר. על המציע לסיים ביצוע 

 יום מיום החתימה על החוזה. 30 -ההסבה לא יאוחר מ

ימים קלנדריים מיום חתימת  30די המועצה, תוך אספקת פנקסי דוחות בנוסח המאושר על י .ג
 הזוכה על החוזה.

והפקת כתבי אישום בנוסח המאושר על ידי  שליחת דוחות לנקנסים בדואר רשום בהתאם לדין .ד
המועצה, באמצעות תכנת המחשוב. הזוכה יהא ערוך לביצוע האמור בסעיף זה, לכל המאוחר, 

 ימים מיום חתימתו על החוזה. 60תוך 

ומעקב אחר דוחות המופקים בפעולת הפיקוח וביצוע כל הפעולות הדרושות לגבייתם,  טיפול .ה

 בהתאם לדין. 

התקנת תכנת מחשוב לאכיפה וגביית הדוחות בכל עמדות המחשב עליהם תורה המועצה, ללא  .ו
 הגבלה.

מינוי נציג מחשוב אשר יתן תמיכה ומענה טכני למועצה, לפקחים, ולכל מי שתדרוש המועצה,  .ז
לעת לפי דרישת המועצה, באשר לאופן הפעלת התכנה/מערכת הפיקוח, המסופונים, הפעלת מעת 

 הממשק הנדרש למערכות הכספים בהן משתמשת המועצה וכיוצ"ב.
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 גלילים תרמיים ,ערכות פקח ותחזוקתם המלאה, הכוללות מסופונים כולל מדפסת 2אספקת  .ח
ל אופן השימוש במסופונים והדפסת , וכן תדרוך פקחי ומפקחי המועצה עוכל הנחוץ להפעלתם

 .הדוחות

יום מראש, יספק המציע למועצה ערכת פקח נוספת  30לבקשת המועצה בכתב, אשר תימסר  .ט
בסכום אשר בתמורה לתשלום חד פעמי של המועצה  לעיל( או יותר )ח(3 )הכוללת כל האמור בס'

מלא, במשך כל  את תחזוקת ערכת הפקח באופןיסוכם עם הקבלן הזוכה. התשלום יכלול 

 תקופת החוזה.  

 "ח סטטוס טיפול באופן בו ידרש ע"י המועצה/הממונה, אחת לשבוע.העברת דו .י

אספקת תכנת ניהול שתותקן ברשת המחשוב של המועצה ותשמש לצורך קבלת קהל, והדרכה  .יא
ידרש. יובהר כי המועצה תקצה עובד יותמיכה לנציגי המועצה לגבי אופן תפעול המערכת, ככל ש

 עמה לקבלת קהל בשעות שיקבעו על ידה.מט

ימים קלנדריים מיום דרישת המועצה לכך, ביצוע מושלם ומלא של העברת נתונים  30תוך  .יב

ממערכת הפיקוח הממוחשבת למערכת הכספים/הגביה הממוחשבת אשר תמצא בשימוש 
בור המועצה, מעת לעת ויצירת ממשק עבודה זמין בין שתי המערכות )להלן: "החיבור"(. החי

 יאפשר העברת נתונים, קליטתם ועיבודם באופן שוטף ועצמאי על ידי המועצה, לשביעות רצונה. 

בנוסף, הפקה לבקשת המועצה, מיד עם דרישתה, דוחות אקסל ו/או דוחות ממוחשבים בצירוף  .יג

כל הנתונים והפרטים הדרושים למועצה ביחס לדו"חות הפיקוח שניתנו לרבות,  פירוט התנועות 
 איות.החשבונ

 פקחי/מפקחי המועצה הינם עובדי המועצה והמציע לא ישלם את שכרם. .יד

. גזברית המועצהפעולות אכיפה מנהלית יינקטו רק לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת  .טו
נתן אישור המועצה לכך מראש, כל הוצאות אשר ייפסקו נגד ילמען הסר ספק, יובהר, כי ככל וי
ים )גביה(, ייגבו בפועל ע"י המציע וישולמו למציע. יובהר, כי סרבני תשלום, ע"פ פקודת המיס

כן יובהר כי החברה  המועצה איננה חייבת ואף איננה נדרשת לפעול לגבייתן של הוצאות אלה.
נהלית ובכל הנוגע לגביית הוצאות לכל דין בביצוע פעולות האכיפה הממתחייבת לפעול בהתאם 

 האכיפה.

 י את כל מסמכי המכרז ופרטיו, ביקרתי במקום מתן השרות וכי תנאיהנני מצהיר, כי קראתי והבנת .4

המכרז, תנאי מתן השרות ומהותו, התמורה בעבור מתן השרות ודרך תשלומה וכל הגורמים האחרים 
המשפיעים על מתן השרות ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם וכי רק לאחר הבנת פרטים אלה וכל 

 ידי לעיל.-תי את המחיר המוצע עליתר האמור במסמכי המכרז קבע

אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות למתן השרות, עפ"י המפורט במסמכי המכרז, בהתאם ובכפוף  .5
ואם אזכה במכרז, הנני מתחייב ליתן את השרות לפי לכל התנאים המחייבים, ללא כל הסתייגות 

 ה.המחיר שרשמתי בהצעתי לשביעות רצון המועצה ו/או הממונה מטעמ

הצעת המחיר כאמור מבוססת על הוראות החוזה והתנאים שבמסמכי המכרז, על כל נספחיו, וידוע לי  .6
(, /מפקחים)למעט שכרם של הפקחים הממוחשב כי כל הוצאות הפעלת מערך הפיקוח, האכיפה והגביה

, יחולו עלי ובכלל זה אספקת כח האדם, הציוד המכשירים והאביזרים, הליכי אכיפה, הליכי גביה
אספקת, התקנה ותחזוקה של מסופני אכיפה ומערכת  עלויות משלוח, אספקת ניירות, חומרי גלם, דיו,

 ממוחשבת הנדרשת לשם הקמתו, וניהולו של מערך הפיקוח והאכיפה.

סכומים נוספים מכל , הריני מצהיר כי ידוע לי כי לא יתווספו לתמורה המוצעת על ידי למען הסר ספק .7
על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י  .ת הפרשי הצמדה למדדלרבו מין וסוג שהוא

  דין, אשר ישולם ע"י המועצה. 
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 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .8

למדתי את הדרישות מן המערכת הממוחשבת אותה אני מציע לספק והנני בעל יכולת כספית  .א

 וטכנית לקיים את תנאי ההסכם )מסמך ד'( והצהרותיי להלן.

להתקנת המערכת הממוחשבת וביצוע הסבת נתונים  תברשותי כל החומרה והתוכנות הדרושו .ב
 מלאה מהמערכת המומחשבת הנוכחית של המועצה.

ברשותי כח האדם והציוד הדרושים להתקנת המערכת, תחזוקתה השוטפת, ההדרכה להפעלתה  .ג
 התקינה והתמיכה הנדרשת במהלך ההפעלה.

 יו על פי התקן הישראלי לגבי פריטים בהם קיים תקן ישראלי.החומרים והציוד בהם אשתמש יה .ד

שאספק למועצה, כמפורט וביטוח לכל הציוד  הנני מתחייב לתת שירותי אחריות, תחזוקה .ה
 ד'(. מסמךבהסכם )

הנני מתחייב, כי מנהל מטעם החברה/מטעמי, או אדם אחר המוסמך לקבל החלטות, יהיה זמין  .ו

 טלפונית לאורך כל שעות היום.

שיונות הדרושים, ככל שנדרשים, מבעלי תוכנות, לספק התוכנות, להתקינן, יברשותי כל הר .ז
 להשתמש בהם, לתחזקן וכיו"ב.

חשבוני את כלל הפעולות לאספקת והתקנת המערכת הממוחשבת, וכן  הנני מתחייב לבצע על .ח
 ד'(. מסמךליתן שירותי הדרכה ותמיכה, כמפורט בהסכם )

כולת לביצוע רישום והנהלת חשבונות של הכנסות הגבייה מאכיפת ברשותי הידע המקצועי והי .ט
חוקי העזר כמפורט במסמכי המכרז וביכולתי להעביר למועצה קבצי קליטת נתונים ו/או דוחות 

 .לרבות בעניין חובות וחייבים מודפסים בהם מפולח המידע הדרוש למועצה

קזז את הכסף ששולם ביתר ידוע לי כי אם אחייב את המועצה בתשלום יתר, תוכל היא ל .י
 מהתשלום שיהיה עליה לשלם בחודשים שאחרי, ולא תצטרך לדרוש החזר. 

להיות אחראי על הקשרים והעברת הנתונים מול גופים חיצוניים )משרד הרישוי, הנני מתחייב  .יא
לקבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים, על משרד הפנים, שב"א, מסב וכיוב'( ו

, לרבות הוראות חוקי העזר של המועצה, כאשר אני אשא בכל לצורך מתן השרות דיןפי כל 

 .ההוצאות הכרוכות בכך

 הנני מתחייב לשלם את כל האגרות החלות, על פי כל דין, בגין הליכי האכיפה והגביה של דוחות .יב
 משלוח התראות לכל בעלי הדוחות, תשלום בגין איתור כתובת בעל הרכב וכד'. ,החניה

הפקה ומשלוח הודעות בדואר המועצה מתחייבת לשאת בעלויות  כי האמור לעיל, ידוע לי חרף .יג
ועלות ביצוע שאילתות והלבשת פרטים במשרד התחבורה או במשרד הפנים או חברות כרטיסי 

 .אשראי, או כל גורם חיצוני אחר

בכפוף לכל הנני מתחייב לבצע את כל פעולותיי בזהירות מרבית במומחיות ובשקידה ראויה, ו .יד

 דין.

הנני מצהיר, כי אני בעל היכולת כספית, הכושר המקצועי, הידע, הניסיון והכישורים הדרושים  .טו
 ליתן את השרות נשוא המכרז בהתאם לכל מסמכי המכרז.

במתן שרות להתקנה והפעלת  שנים ארבעפחות הנני מצהיר כי אני )המציע( בעל ניסיון של ל .טז
 ת קנסות הניתנים עפ"י חוקי העזר של רשויות מקומיותמערך פיקוח ממוחשב לאכיפה וגבי

 ובעל המלצות משתי רשויות לפחות. , עבור רשויות מקומיות)חניה או אחרים(
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הנני מתחייב לבצע כל פעולותיי בזהירות מרבית במומחיות במיומנות ובשקידה ראויה, ובכפוף  .יז
 לכל דין.

המתאימים והדרושים לפי דין כדי  שיונותיהנני עוסק מורשה, מנהל ספרים כחוק ובעל הר .יח
 לעסוק בעבודות שהתחייבתי לבצען על פי הסכם זה.

להשיג את כל כוח האדם הדרוש על מנת לבצע את השירות נשוא המכרז  ברשותי, או יש בכוחי  .יט

 וההסכם, במועדים המפורטים בהסכם.

רלוונטי, בעל  שיוןיכל מי שיועסק על ידי לביצוע ההסכם, יעבור הכשרות תקופתיות ובעל ר .כ
 הידע, הכישורים, ההכשרה והתעודות הנדרשות כמתחייב מכל דין.

נטגרלי, לשמרם ולקשרם אל יהצעתי כוללת מערכת לאחזור תמונות, מסמכים ודוחות כחלק א .כא
 .קבלת כל תשלום נוסףהדו"ח, ללא 

 הנני מתחייב לגבות את המערכת גיבוי יומי מרחוק, אשר ישמר באתר שבהחזקתי. .כב

תחייב להדריך את העובדים שישתמשו עם המערכת, עד לשליטה מלאה בהפעלת הנני מ .כג
 .מועצה, על פי הדרישות והצרכים שיוצגו על ידי ההמערכת

מורכבות שעות עבודה, למעט תקלות  4הנני מתחייב לתקן כל תקלה בפרק זמן שלא יעלה על  .כד
 אשר יתוקנו תוך יום עבודה.)בהתאם לקביעת המנהל( 

 .מועצההודעות תשלום קנס ממוגנטות ללא צורך בבית דפוס, באתר ה קבאפשרותי להפי .כה

 קבלת כל תשלום נוסףהנני מתחייב לבצע כל שידרוג במערכת הנובע משינויים טכנולוגיים, ללא  .כו
 וכן, לבצע שינויים במערכת על פי דרישת המועצה, ללא כל תמורה נוספת.

הנני מתחייב , )מסמך ד'( ם המכרזממועד חתימת הצדדים על הסכ ימים קלנדריים 30תוך  .כז
נתונים ממערכת הפיקוח הממוחשבת למערכת הו/או לאפשר את העברת להעביר 

ממשק עבודה זמין בין שתי ליצור הכספים/הגביה הממוחשבת אשר תמצא בשימוש המועצה, ו
המערכות )להלן: "החיבור"(. החיבור יאפשר העברת נתונים, קליטתם ועיבודם באופן שוטף 

 אי על ידי המועצה, לשביעות רצונה. ועצמ

, דוחות ובתדירות שתקבע המועצה , מיד עם דרישתההנני מתחייב להעביר למועצהבנוסף,  .כח

אקסל ו/או דוחות ממוחשבים בצירוף כל הנתונים והפרטים הדרושים למועצה לרבות,  פירוט 

 .ופירוט בדבר החובות, החייבים וכיוצ"ב התנועות החשבונאיות

ל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי ההוראות הנני מסוג .כט
 הקבועות במסמכי המכרז.

 הנני פועל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין. .ל

ותנאיה, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בסכום קיום הצעתי, על פרטיה להבטחת  .9
 .04/08/21בתוקף עד ליום  1, בנוסח מסמך ה'שים(שקלים חדת אלפים עשר )ובמילים: ₪ 00010,של 

ימים מיום קבלת ההודעה על  7אם אבחר כזוכה במכרז הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך  .10
 זכייתי: 

 לחתום על החוזה, על כל נספחיו, ולהחזירו למועצה כשהוא חתום. .א

ה עשר חמיש"ח )ש 015,00בסך למועצה ערבות בנקאית חתומה להבטחת מתן השרות למסור  .ב
המכרז. על הערבות להיות  למסמכי 2כמסמך ה'המצורף המסמך  בנוסח (,שקלים חדשיםאלף 

צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד 

הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה. תוקפה של הערבות, תהא לתקופה 
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לאחר תום תקופת החוזה, והיא תוארך על חשבון המציע במידה ויוארך תוקפו של יום  60של 
החוזה, כאמור במסמכי המכרז. עם מסירת הערבות בנוסח הנ"ל, להנחת דעתה של המועצה, 

 תוחזר לזוכה הערבות להבטחת קיום ההצעה. 

 למסמכי המכרז. ח'להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך  .ג

דלעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי למתן  12 י, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיףידוע ל .11

השרות והמועצה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לשם מתן השרות, או לדרוש ממני כל סעד אחר 
 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

ם על ידי עבור מתן השרות, כהגדרתם במסמכי המכרז, הם כמפורט הנני מצהיר, כי המחירים המוצעי .12
וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן בהצעתי 

השרות, ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותי נשוא החוזה, לרבות אספקת הציוד וכח אדם הנדרש 
 מערך הפיקוח ואכיפת איסורים עפ"י חוקי העזר של המועצה )חניהשל וניהולו התקנתו, הפעלתו לשם 

לרבות העמדת כח אדם מקצועי ומיומן לשם הדרכת  ,גן רוהופיקוח עירוני ברחבי המועצה ( במיוחד

 . בהתאם לתנאי החוזהפקחי המועצה, וניהול מעקב אחר הדוחות וגבייתם, 

, המצורפות כמסמך ו' למסמכי 1953 -, תשי"ג ערחוק עבודת נוהנני מצהיר, כי ידועות לי הוראות  .13
 המכרז, וידוע לי, כי אם אפר הוראה מהוראות אלו, אחשב כמי שהפר את ההסכם עם המועצה.

ידוע לי, כי המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא וכי היא רשאית לבטל את המכרז, ו/או  .14

ת מתן השרות לפי צרכיה ודרישותיה, וכי להפעיל רק חלק מהשרות, לפי צרכיה, או לדחות את תחיל
 לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מן המועצה בקשר לכך. 

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, וכי מובנים לי כל מסמכי המכרז ותנאיו, וכן כל  .15

לאחר הבנת פרטים אלה וכל  גורם אחר המשפיע על מתן השרות ו/או תשלום התמורה בעבורם, וכי רק

 ידי להלן.-יתר האמור במסמכי המכרז קבעתי את המחיר המוצע על

  ובמילים: שמונת אלפים וחמש  ₪ 8,500מובהר כי מחיר התמורה החודשית המקסימאלי הוא(
 מאות שקלים חדשים( בתוספת מע"מ.

 .הצעה שתנקוב במחיר גבוה יותר תיפסל 

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  .16

קרה בו הוקטן היקפו של המכרז, או הוגדל היקפו, או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, מכל כי במ .א
סיבה שהיא, ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני 

 מתחייב ליתן את השירותים בהתאם למחירים הנקובים בהצעתי.

ידי למועצה להבטחת -הערבות שתימסר על יום מתום תקופת ההסכם, תוחזר לי 90כי בחלוף  .ב
 מתן השרות.

 יום מהמועד הקובע להגשת הצעות. 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .17

 לצורך מתן מלוא השירות כמפורט במסמכי המכרזתמורה החודשית המוצעת על ידי ה

)ובמילים: _____________________ שקלים  ₪בסך _______________  הינה

  חדשים(.
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( ולצורך 3)א()7לצורך הוכחת עמידתי בתנאי הסף  להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לניסיון הנדרש .18
 ניקוד האיכות:

 :       [להשליםעד שנת _______]נא משנת _____  .א

 שם הרשות המזמינה: ................................................................................. (1

 כתובת הרשות המזמינה: ............................................................................ (2

 ........................................................טלפון הרשות המזמינה: ..................... (3

 ....................................מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............. (4

 .........מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: ........................................... (5

 .............................................................."י החברהע מס' העובדים שהועסקו (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (8

 ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים: (9

 שם הממליץ:................................................................................... .1

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .2

 פון ליצירת קשר:........................................................................ טל .3

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ב

 שם הרשות המזמינה: ................................................................................. (1

 ...........................................................................כתובת הרשות המזמינה: . (2

 טלפון הרשות המזמינה: ............................................................................. (3

 ....................................מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............. (4

 .........מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: ........................................... (5

 ...................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........................................... (6

 ...............................משך זמן ההתקשרות: ................................................. (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (8

 ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים: (9

 ......................שם הממליץ:............................................................. .4

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .5

 טלפון ליצירת קשר:........................................................................  .6

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ג

 הרשות המזמינה: .................................................................................שם   (1

 כתובת הרשות המזמינה: ............................................................................ (2

 .....................................טלפון הרשות המזמינה: ........................................ (3

 ....................................מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............. (4



21 

 .........מס' דוחות שנגבו ע"י המציע באותה שנה: ........................................... (5

 ...................................................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (8

 מלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים:ככל שצורפה ה (9

 שם הממליץ:................................................................................... .7

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .8

 .................................................................... טלפון ליצירת קשר:.... .9

 :       משנת _____ עד שנת _______]נא להשלים[ .ד

 שם הרשות המזמינה: ................................................................................. (1

 ........................................................כתובת הרשות המזמינה: .................... (2

 טלפון הרשות המזמינה: ............................................................................. (3

 ....................................מס' דוחות שהונפקו ע"י פקחי הרשות בשנה:............. (4

 .........גבו ע"י המציע באותה שנה: ...........................................מס' דוחות שנ (5

 ...................מס' העובדים שהועסקו ע"י החברה........................................... (6

 .............משך זמן ההתקשרות: ................................................................... (7

 ..................ההיקף הכספי של ההתקשרות: ................................................. (8

 ככל שצורפה המלצה מטעם הרשות, יפרט המציע גם את הפרטים הבאים: (9

 ...שם הממליץ:................................................................................ .10

 תפקידו ברשות : ............................................................................. .11

 טלפון ליצירת קשר:........................................................................  .12

 לעיל. 19סעיף , וכן והמלצות מטעם הרשויות המפורטות בומשכה ההתקשרות עלמצ"ב  אישורים  .19

שנושאה פיסקלי )כגון אי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה  כמו כן, הריני מצהיר כי .20
העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד'( זולת אם חלפה תקופת 

 ;1981-ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א

 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים. -השתתף במכרז תאגיד היה המעוניין ל *

 

 .……………………………………………………………… שם המציע:

 ………………………………תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט: 

 .………….…………/..…………………… ת.ז. / ח.פ:

 ..………….…………………………………………………………  כתובת:

 ..…….……………………  טלפון: 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 
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 ..................................................-  ................................................. 

 ..................................................-  ................................................. 

 חתימות המציע  )ראה פרוט הדרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(:

......................... ................................ .................................    .............................  .... 

 

 אישור חתימה:
 כיו'()כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות ו

 
 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם המציע: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

 
 _______________   ________________ 

 , עו"ד             תאריך           



G354908-V007 

 מסמך ד'          

 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 2/2021מס' מכרז פומבי 
  גן רוה אזוריתלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

 

 

 ה ס כ ם

 

 ______שנת  ____לחודש  ____ביום  גן רוהשנערך ונחתם ב 

 

 גן רוה אזוריתהמועצה ה בין:

 מצד אחד       "(המועצה" -)להלן  

 

 ___________ח.פ _________,  לבין:

 __________________מרחוב  

________________________ 

 מצד שני       "(החברה)להלן: " 

 

להפעלת מערך הפיקוח  לקבלת הצעות 2/2021מס' והמועצה פרסמה מכרז פומבי  הואיל

והחברה זכתה  ."(זהמכר)להלן: " גן רוה אזוריתהמועצה ה לאכיפת חוקי העזר של

 במכרז וביקשה לקבל על עצמה את מתן השירות כמפורט ומוסכם בהסכם זה;

 
התקנת והחברה מצהירה כי היא מעוניינת, מוכנה, ומסוגלת לספק למועצה את שירותי   והואיל

לחוקי העזר של  פיקוח ממוחשב לאכיפה וגבית קנסות הניתנים בהתאםמערך ת הפעלו

, על מנת ים, וכי יש לה את היכולת הארגונית והניסיון והמומחיות הנדרשהמועצה

 להגיש את השירותים המקצועיים, הדרושים למועצה לפי חוזה זה;

 
בנוגע למתן  וברצון הצדדים לקבוע את תנאי החוזה ואת התחייבויותיהם ההדדיות והואיל

 .השירות

 
 הצדדים כדלקמן:אי לכך הוסכם והותנה בין 

 מבוא .1

   תנאי החוזה והוראותיו.מן חלק בלתי נפרד המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו הינ .א

כותרת סעיפי הסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות  .ב
 ההסכם. 

והוא מחליף ומבטל  הסכם זה הינו מלא וממצה בין הצדדים, לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, .ג
פה( -כל מצג, הסכם, משא ומתן, זכרון דברים כל מסמך אחר ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים קודם לחתימת הסכם זה.

 הגדרות .2
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בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם 
 ה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:כוונ

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמה.  -" גזבר המועצה" .א

 .גן רוה אזוריתהמועצה ה          -" המועצה" .ב

מנהל אגף התפעול במועצה או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך חוזה  -" המנהל" .ג
 זה.

כל מי שפועל בשמה לרבות נציגים של החברה ומורשיה המוסמכים, וכן  -" החברה" .ד
 ומטעמה בביצוע העבודות ומתן השירות נשוא הסכם זה.

 כאמור וכמפורט בהסכם זה. -"השירותים" .ה

 מסמכי החוזה .3

מסמכי המכרז כהגדרתם בחוברת המכרז, חתומים על ידי החברה מהווים חלק בלתי נפרד  .א

 מהחוזה.

 
החוזה לבין הוראה ברורה בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות  .ב

ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל, כוחו 

מכל מקום, חוזה זה על נספחיו  שבנספחים.ההוראה האמורה בחוזה עדיפה ומכריעה על זו של 

נסחיו, אלא השונים, לא יפורשו במקרה של ספק, סתירה ו/או אי ודאות ו/או דו משמעות, כנגד מ

 יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות משנה.

 ההתקשרות מהות .4

על עצמה לספק ולהתקין למועצה מערך וסרת בזאת לחברה, והחברה מקבלת בזאת המועצה מ .א

 "(.המערכתממוחשב לאכיפת חוקי העזר של המועצה, לרבות ניהול וגביית כספים )להלן: " פיקוח

לחברה  מתחייבת במסגרת התקשרות זו להתקין את המערכת, תכנה וחומרה גם יחד,החברה   .ב

 ליצור ממשק עבודה זמין בין שתי המערכות, ,של המועצה למערכת הכספים/הגבייה הממוחשבת

את הציוד הנדרש לביצוע אכיפת לספק שירותי תחזוקה, הדרכה בתפעולה תמיכה טכנית, ליתן 

למען הסר ספק, שירותי החברה פורט ולתנאי הסכם זה להלן. חוקי העזר וכיוצ"ב בהתאם למ

יכללו מתן פתרון כולל ברמת החומרה וברמת התוכנה למערכת כמפורט לעיל, עד לשביעות רצונן 

 של המועצה והמנהל. בין היתר, יכללו שירותי החברה:

 תקופת ההסכם .5

 .נדריתקל למשך שנה תוקפו של הסכם זה יהיה מיום חתימתו ע"י שני הצדדים .א

למועצה שמורה הזכות החד צדדית להאריך את תוקפו של ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה או  .ב
הודעה על הארכת )חמש( שנים.  5חלקה בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

הוארך החוזה ימים קלנדריים לפני תום תקופת ההסכם.  45תוקפו של ההסכם תשלח לחברה 
ן, בשינויים המחויבים, לפי בתקופת ההארכה כל תנאי החוזה, כאמור לעיל ולהלכאמור, יחולו 

 העניין.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, רשאית המועצה להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי  .ג

סיום מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הפסקת ההתקשרות ו/או 
ימים קלנדרים מראש. במידה שהחליטה  90 חברה, על ידי מתן הודעה בכתב לביטולה, בכל עת

בדואר רשום או תמסור לו חברה המועצה על ביטול ההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך ל
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ימים קלנדרים מיום  90הודעה במסירה אישית. הביטול כאמור יכנס לתוקפו תוך 
 שתשלח/שתימסר ההודעה כאמור, לכל המאוחר.

לעצמה את הזכות המועצה שומרת  ,ומכל יתר הוראות ההסכם מו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעילכ .ד

יום מראש, ככל שיתפרסמו הנחיות  30לידי סיום בהודעה של  חברהלהביא את ההסכם עם ה
הרשויות לפצל ההתקשרויות בנושאי ו/או פסק דין מחייב לפיהם על משרד הפנים ו/או תיקון לחוק 

 .טענות ו/או תביעות בעניין שלחברה תהיינה ב / גבייה, זאת מבלי מערכות מחשו

  החברה התחייבויותהצהרות ו .6

 בזאת לאמור:ומתחייבת החברה מצהירה 

היא יודעת כי חוזה זה הינו לתקופה של שנה החל מיום חתימתו על ידי שני הצדדים, וכי למועצה  .א
  יום. 90ב מאת המועצה, של ובכתהזכות לקצר את תקופת ההתקשרות במתן הודעה מראש 

, לא תהא זכאית החברה )א(6החברה מצהירה, כי בכל מקרה בו יופסק החוזה כאמור לעיל בסעיף  .ב
 לכל פיצוי בגין כל נזק אשר עלול להיגרם לה כתוצאה מהפסקתו של חוזה זה.

את , בחנה לביצוע העבודה הדרושה למתן השירותהיא או מי מטעמה, ביקרה במקומות המיועדים  .ג

 ומצאם מתאימים לקיום ומילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה ותנאיו. מתן השירותתנאי 

רורים לה לאשורם התנאים והדרישות למתן ידועים ובוהיא קראה את כל תנאי החוזה על נספחיו,  .ד
, על כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש ביכולתה לקיימם ולבצע את כל חובותיה רותיהש

 אם לתנאים ולדרישות המפורטות בו.ע"פ חוזה זה ובהת והתחייבויותיה

יש ברשותה כל האמצעים, המחשוב, התוכנה, המסופונים, הציוד, כח האדם וכיוצ"ב, כדי לספק  .ה
 ולמלא את כל התחייבויותיה בהתאם לחוזה זה. 

ח ניסיון, יכולת, ידע, מיומנות, מוניטין, אמצעים וכ כי הינה בעלת ,החברה מצהירה ומתחייבת .ו
 אדם ככל שיידרש לביצוע העבודה ברמה, בטיב, במחיר ולפי לוח הזמנים הנקוב במסמכי החוזה.

כל החומרה והתוכנות הדרושות להתקנת המערכת  הברשותהחברה מצהירה ומתחייבת כי  .ז

 הממוחשבת וביצוע הסבת נתונים מלאה מהמערכת המומחשבת הנוכחית של המועצה.

אי התאמה, פגם, הימנעות מהפעלה, הפחתת הכנסות, כתוצאה החברה מוותרת בזאת על כל טענת  .ח

 מאי הפעלת חוזה זה כולו או חלקו.

החברה מתחייבת לפעול לגביית הדוחות בהגינות וללא שיהוי. על החברה חל איסור לנקוט  .ט
 במדיניות של המתנה עד להכפלת הקנסות.

מחשוב, והתוכנה המתאימה, כל הפעולות והעבודות המוטלות על החברה, לרבות רכישת הציוד, ה .י

הפעלת כח אדם, אספקה, הובלה, תחזוקה וכל פעולה מכל מין וסוג, יבוצעו על ידי החברה ועל 
 חשבונה.

שיידרש  /רישיוןהחברה מתחייבת לקיים ולמלא בביצוע החוזה, הוראות כל דין ולהצטייד בכל היתר .יא
 והכל על חשבונה והוצאותיה.

לעיל, החברה מתחייבת החברה להעסיק וליתן את  )ו(6 בסעיףמבלי לגרוע מכלליות ההתחייבות  .יב
השירותים באמצעות כח אדם מקצועי, מיומן, בעל כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין, בכמות 

מספקת, במהלך תקופת החוזה, שתפקידו יהיה לסייע למנהל בביצוע החוזה, כולל מעקב וטיפול 
נאשמים, משלוח תזכורות והתראות, ניהול הליכי ת חניה, ודוחות פיקוח אחרים, איתור ובדוח
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אכיפה וגביה ע"פ הדין, עבודות תחזוקה ועבודות אחרות אשר יוטלו עליהם והנדרשות לשם קיומו 
 של החוזה.

מודגש בזאת, כי העובדים אשר יועסקו על ידי החברה, יתאימו למילוי משימותיהם לשביעות רצונו  .יג

באכיפת דוחות חניה ופיקוח עירוני וגבייתם, ובעלי ידע וניסיון  של המנהל, ויהיו בעלי ניסיון וידע
 בשימוש בתוכנת המחשב אשר תסופק ע"י החברה למערכת הממוחשבת.

 החברה מתחייבת, כי תחליף כל עובד/נציג, לפי דרישה בכתב מאת המנהל. .יד

החברה מתחייבת להחזיק עתודות כח אדם, העומד ברמה המקצועית המתאימה לשם החלפה  .טו
 יידית של מי מהנמנים על עובדיה אשר נעדר בשל מחלה, מילואים או סיבה אחרת כלשהי.מ

החברה מתחייבת לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות בחוזה זה לפי מיטב הנוהג המקצועי,  .טז
במקצועיות ובמיומנות ובאיכות הגבוהה ביותר, כפי שמומחה בתחומה היה מבצען, ולשביעות 

, המנהל הממונה ועצה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה מלא עם המועצההמוחלט של המ הרצונ

מלא אחר מתחייבת החברה לולשם כך, העירוני,  המשפטי למועצה והתובע ץהיוע, מטעמה
מנע ילה, בין שהן מפורטות בחוזה זה, ובין שאינן מפורטות בו, ווהמנהלשל המועצה  ההוראותי

 ה, או לשמה הטוב.מכל מעשה או מחדל העלול לגרום נזק למועצ

החברה מצהירה בזאת, כי אין בחתימתה על חוזה זה ובביצועו משום הפרה כלשהי, בדרך של מעשה  .יז

או מחדל, של כל הסכם, חוק, תקנה, או הוראה אחרת מאת רשות, צו או פסק דין שהחברה מהווה 
יש את כל צד לו או אשר החברה מחויבת או כפופה לו. החברה מצהירה, מתחייבת ומסכימה להג

  המסמכים, הרישומים, הטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

החברה מצהירה, מתחייבת ומסכימה בנוסף לכך, כי היא תקיים את כל הדין החל ביחס למתן  .יח
הודעות, קבלת רישיונות, ותשלום מיסים ואגרות ומלוא ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות ע"פ 

 חוזה זה.

סכימה ומצהירה, כי כל הרשומות, המסמכים והמידע, אשר יגיעו לידי החברה ו/או מי החברה מ .יט
מעובדיה, בשל או עקב מתן השרות ע"פ חוזה זה )להלן: "הרשומות"( הינן קניינה הבלעדי של 

והחברה תהיה אחראית באחריות מוחלטת לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לרשומות או  ,המועצה

תחייבת לשמור את הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות, במקום סגור לחלקים מהן. החברה מ
 ומאובטח, ולא להעבירם לידי צד ג' כלשהו, ללא אישורה מראש ובכתב של המועצה.

בכל מקרה בו החברה תרצה להשמיד ו/או לגרוע חומר או מידע המופיע ברשומות, יהא עליה לקבל  .כ
 את אישורה של המועצה לכך, מראש ובכתב.

, תחזוקת והפעלת המערכת, המערכת הממוחשבת הקמתל ניםלעמוד בלוח הזמרה מתחייבת החב .כא
 .בחוזה זהכמפורט ולמתן השירותים 

ורה נוספת, כל דבר הנדרש מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייבת החברה לעשות ללא כל תמ  .כב
 נשוא חוזה זה. מתן השירותיםשמומחה כמותו היה עושה לשם והסביר, 

ה מתחייבת, כי כל התשלומים בגין הדוח, אשר ייגבו באמצעותה, לרבות תשלומים בכרטיסי החבר .כג
ישירות לחשבון המועצה שהוקצה על ידה יופקדו אשראי ו/או כל תשלום באמצעות בנק הדואר 

 לפעילות הנ"ל.

ות(, לא החברה ו/או נציגיה  ו/או עובדיה ו/או מיופי כוחה )לרבות עו"ד שיועסקו לצורך גביית הדוח .כד
יהיו רשאים לקזז מתוך הסכום שיתקבל אצלם, סכומים כלשהם, בין אם הם סבורים שסכומים  

 אלה מגיעים להם ובין אם לאו.
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החברה מתחייבת לציין בכל מכתב דרישה ו/או לדאוג ליתן הוראה בהוצאה לפועל, כי כל כסף  .כה
 המתקבל מהחייב, ישולם ישירות לחשבון המועצה.

כי  מיופי כוחה ו/או נציגיה של החברה ובכלל זה עורך דינה יחשבו לכל דבר  מוסכם ומובהר בזה .כו

ועניין כעובדיה או שלוחיה של החברה, וזאת גם במקרה בו יהיה צורך מבחינה חוקית פורמאלית  
 ליתן להם יפוי כוח לפעול בשם המועצה.

צה והמנהל, במהלך החברה מתחייבת לשמור ולקיים הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה של המוע .כז
נשוא חוזה זה, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיה כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה השירותים מתן 

קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה כאמור הרלוונטיים למתן  שרותיה 
 ופעולותיה של החברה לפי חוזה זה.

למסור  תרשאיצהירה כי ידוע לה כי היא אינה חברה ממבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, ה .כח
  מראש ובכתב. מועצהמשנה, ללא אישור הני לקן  לקבלאת ביצוע העבודות או ח

חרף האמור, החברה רשאית להתקשר עם קבלן משנה לצורך אספקת מסופונים ובלבד כי כלל  .כט
הוראות ההסכם בדבר ההדרכה על השימוש בהם, תחזוקתם המלאה האחריות לגביהם וכיו"ב 

 תחול על החברה בלבד.

 כללי - השירותים .7

סמך לטפל בכל מיד עם חתימת הצדדים על חוזה זה, תמנה החברה נציג מטעמה, אשר יהיה מו  .א
לרבות במתן מענה טכני למועצה, לפקחים, ולכל מי שתדרוש המועצה, באשר דרישה של המועצה, 

לאופן הפעלת התכנה/מערכת הפיקוח, המסופונים, הפעלת הממשק הנדרש למערכות הכספים בהן 
את כוח  וכיוצ"ב וכן שיפעיל , הפקת דוחות כספיים, דוחות חייבים וחובותמשתמשת המועצה

 –. החלפת הנציג בהתאם להוראות המנהל אדם אשר יפעל מטעם החברה בקשר לביצוע חוזה זהה
 תיעשה באישורה של המועצה מראש ובכתב. 

שימוש במערכת המסופון ובמערכת המחשוב באשר לאופן המנהל הוהפקחים  תדריך את החברה  .ב
ו מי מהפקחים, יוחלפו על בסמוך ככל שניתן למועד חתימת הצדדים על חוזה זה. במידה ומנהל ו/א

ידי המועצה במהלך תקופת חוזה זה, תדריך החברה על חשבונה את הפקח ו/או מנהל המחליף, 

 בשימוש במערכת המסופון ובמערכת הממוחשבת.

החברה תדריך את עובדי מחלקת הגביה באשר לקבלת קהל לטיפול בדוחות ותיתן שירות וליווי  .ג
 טכני למחלקת הגביה.

ספק תו תפיקתה של החברה לפעילותה התקינה של המערכת הממוחשבת, החברה במסגרת אחריו .ד

גלילים תרמיים, ציוד משרדי ויתר החומרים המתכלים הדרושים מעטפות, בולים, דוחות, טפסים, 
בכל כמות ובכל עת שתידרש, והכל על  –לתפעול המערכת הממוחשבת ותפעול ערכות המסופנים 

 חשבונה.

ים ממועד חתימת הצדדים על הסכם המכרז, תעביר החברה ו/או תאפשר ימים קלנדרי 30תוך   .ה
העברת נתונים ממערכת הפיקוח הממוחשבת למערכת הכספים/הגביה הממוחשבת אשר תמצא 
בשימוש המועצה, מעת לעת ותיצור ממשק עבודה זמין בין שתי המערכות )להלן: "החיבור"(. 

באופן שוטף ועצמאי על ידי המועצה, לשביעות החיבור יאפשר העברת נתונים, קליטתם ועיבודם 

 רצונה. 

בנוסף, החברה תפיק ותעביר למועצה מיד עם דרישתה, דוחות אקסל ו/או דוחות ממוחשבים   .ו
, פירוט סך בצירוף כל הנתונים והפרטים הדרושים למועצה לרבות,  פירוט התנועות החשבונאיות

 .כל החובות, שמם ומענם של החייבים וכיוצ"ב
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ברה תנהל ותרשום את החשבונות לרבות הדוחות, התשלומים, החיובים והזיכויים בהתאם הח  .ז
 להוראות בדבר ניהול פנקסים, כללי חשבונאות מקובלים בהתאם לכל דין, בתיאום עם המועצה.

החברה תמציא למנהל הפיקוח על פי דרישתו, מעת לעת, את כל הפרטים והמידע בקשר לביצוע   .ח

י חוזה זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תעביר למנהל, אחת לשבוע,  התחייבויותיו על פ
 דו"ח סטטוס טיפול על פי הפירוט ובאופן בו ידרוש המנהל.

החברה תפעל נגד החייבים בכל האמצעים החוקיים במטרה לגבות את החוב במלואו לרבות הפרשי   .ט
ין. פעולות אכיפה מנהלית יינקטו רק הצמדה וריבית כדין, ואלו ייגבו מהחייב על פי הוראות הד

 לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת המנהל.

הפעולות הנדרשות בחוק לכל אורך חיי הדוח עד לאכיפתו  תבצע את כלהדוחות ו את נהלתהחברה   .י
הסופית, וכל ההוצאות הנובעות מפעילותו זו, לרבות איתור פרטים, משלוח התראות בדואר ודואר 

מכתבי דרישה, הפעלת הליכי אכיפה מנהליים כדוגמת עיקול וכו', יחולו במלואן על  רשום, משלוח

  החברה, על כל המשתמע בכך.

למען הסר ספק, ועל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יובהר כי כל שינוי במצב המשפטי,  .יא
יע על לרבות הפעלת שיקול דעת המועצה, וכן כל החלטה של ערכאה שיפוטית אשר עלולה להשפ

גביית החובות על פי חוזה זה, יחולו מייד על פעולות הגביה ו/או האכיפה לפי חוזה זה, ולחברה לא 

תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המועצה בגין שינוי כאמור, והיא לא תהיה זכאית להשבת 
את סכום כלשהו ו/או לתשלום כלשהו, אף אם תאלץ בעקבות שינוי כאמור להפסיק לחלוטין 

 פעולות הגביה ו/או האכיפה.

למען הסר ספק יובהר, כי שמורה למועצה הסמכות להחליט, כי בימים ובשעות מסוימים, לא יפעל  .יב
הפקח לאכיפתם של חוקי העזר של המועצה, בהתאם להוראות והנחיות אשר ייתן המנהל לפקח 

ה לא תהיה כל טענה ו/או לפעול בהתאם למדיניות אכיפת המועצה, כפי שתונהג מעת לעת. לחבר
ו/או דרישה כלשהי כלפי המועצה בגין מניעת פעולת הפקח, בהתאם להוראות המועצה ו/או 
המנהל, והיא לא תהיה זכאית להשבת סכום כלשהו ו/או לתשלום כלשהו, אף אם כתוצאה 

 מהוראה זו תקטן הכנסתה הצפויה של החברה.

שר עם חייב/ים עליהם תודיע לה. המועצה תהא רשאית, לדרוש מהחברה חקירת כלכלית בק .יג

על חשבונה של החברה. החקירה תבוצע  החברה תבצע חקירה כלכלית לפי דרישת המועצה,
 בהתאם להוראות כל דין לעניין.

מנהל הפיקוח, יהיה איש הקשר מטעם המועצה, אשר יתאם וינחה את החברה בפעולותיה. מנהל  .יד
זמן שהוא את ביצוע הקמתו מערכת הפיקוח  הפיקוח ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים לבדוק בכל

 והגבייה על ידי החברה, לפקח ולהשגיח כי החברה עומדת בתנאיו של חוזה זה. 

בכפוף לאמור בחוזה זה,  הוראה של מנהל הפיקוח ו/או היועמ"ש למועצה ו/או מי מטעמם,כל  .טו

 תחייב את החברה.

 התקנת המערכת ואספקת ציוד -השירותים  .8

ם חתימת הצדדים על החוזה תבצע החברה את כל הפעולות והשירותים ותספק את ימים מיו 30תוך 

 הציוד, לשביעות רצונה של המועצה, למשך תקופת ההתקשרות בחוזה זה, הכל כמפורט להלן:

החברה תתקין את תכנת המחשוב לאכיפה וגביית הדוחות בכל עמדות המחשב עליהם תורה   .א

 המנהל.המחשוב החברה תתואם עם המועצה, ללא כל הגבלה. התקנת תכנת 
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(, הכוללת תוכנה המבצעת את windowsאספקת מערכת ממוחשבת הפועלת בסביבת "חלונות" ) .ב
כלל הפעולות הקשורות בהפקת דוחות חניה ופיקוח עירוני, או כל דוח אחר שיוגש ע"י הפקח 

בצי תמונות, קבצי )להלן: "הדוח"(, ניהול הדוח ואכיפתו, לרבות יצירת רשומה שאליה מצורפים ק
קול וכל פרטי המידע שיידרשו לה וקליטתם במאגר הנתונים המרכזי. המערכת תהיה מסוגלת 
להפיק דוחות שוטפים, ניהוליים וסטטיסטיים וכן להתעדכן ולעדכן את המסופונים בזמן אמת 

/אחר(, בנתונים משתנים ממאגרי מידע פנימיים וחיצוניים, כגון: ממשרד התחבורה )רכב נכה/גנוב

 מהמשטרה, וכיוב'.

 מערך תקשורת, ורישיונות לעמדת המחשוב בה יותקנו כל המערכות. .ג

 עם התקנת מערכת המחשוב, תספק החברה מדפסת לייזר, להפקת שוברי תשלום.    .ד

מערכת התוכנה תמוקם על שרתים מאובטחים ומגובים באופן שוטף ומופעלת באמצעות רשת  .ה
ת ו/או תינתן גישה למערכת )למען הסר ספק מובהר, כי החברה האינטרנט ורק לבעלי הרשאה ניתנ

ת המחשוב והשרתים שבבעלות תוכנה תותקן על מערכ .אינה נדרשת לספק את המחשב והשרתים
 .המועצה

ימים קלנדריים מיום חתימת הצדדים על ההסכם(,  30יובהר, כי תוך המועד המצוין בפרק זה ) .ו
ד והרישיונות הדרושים לביצוע פעולות הפיקוח, האכיפה מתחייבת החברה לספק למועצה את הציו

 והגבייה, לשביעות רצונה של המועצה.

הסבה של כל הנתונים ממערך הפיקוח הממוחשב הקיים ככל הנדרש, מתבקשת החברה לבצע  .ז

במועצה לאכיפה וגביית קנסות, לרבות נתונים היסטוריים, מסמכים סרוקים וכל נתון אחר. על 
 .יום מיום החתימה על החוזה 30 -צוע ההסבה לא יאוחר מהמציע לסיים בי

למענה טלפוני , גביית תשלומים, מענה לפניות האזרח בכתב, טיפול  החברה תפעיל  מוקד מקצועי .ח
 .08:00-16:00בערעורים, בבקשות להישפט , טיפול בהסבות. המוקד פועל בין השעות 

 .מערכת שאילתות למשרד התחבורה .ט

וע אכיפת הגבייה כמו"כ תפעול מקצועי של האכיפה וביצוע פעולות אכיפה מערכת לניהול וביצ .י

 כלהלן: 

 משלוח דרישות תשלום; 

 משלוח עיקולי בנקים; 

 ן;ביצוע עיקולי מיטלטלי 

כן יובהר כי החברה מתחייבת לפעול בהתאם לכל דין בביצוע פעולות האכיפה המינהלית ובכל  .יא
 הנוגע לגביית הוצאות האכיפה.

ותהא אחראית על תחזוקתם  לשימוש פקחי המועצה פקח ערכות 2על חשבונה  תספקהחברה  .יב
. כמו כן , גלילים תרמיים וכל הנחוץ להפעלתםמסופונים כולל מדפסתהפקח יכללו . ערכות המלאה

 תדרוך פקחי ומפקחי המועצה על אופן השימוש במסופונים והדפסת הדוחות.החברה תדאג ל

, בהתאם להוראות חוקי איסורים בענייני מפגעיםחניה ואכיפת כל מסופון יאפשר, אכיפת איסורי  .יג
 העזר של המועצה.

בדיקה וניסוי מוצלח בעבודה בשטח, בנוכחות המנהל, אשר יאשר את במסופונים צע החברה תב .יד
 תוצאותיה של הבדיקה והניסיון.
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פיס מערכת המסופונים, תותאם לשם הפקת והדפסת הדוח, ותכלול שעון זמן אמת אוטומטי המד .טו
 על גבי הדוח את התאריך והשעה, כאשר אלו אינם ניתנים לשינוי ע"י מפעיל המסופון.

תמונות  9טבלאות המסופון, יכללו פרטים בדבר מיקום העבירה, ופרטיה, מועד הדו"ח וזמנו, עד   .טז

לדו"ח, הקלטה קולית במידה ותדרוש המועצה, וכן כל פרט נוסף אשר תדרוש המועצה ו/או 
 המנהל.

ים יעודכנו באופן אוטומטי בין המסופון למערכת הממוחשבת, וניתן יהיה להתאימם הנתונ .יז
 לשינויים נדרשים, כגון תוספת רחוב, החלפת פקח, ופרטים אחרים שיידרשו על ידי המנהל.

 התוכנה במסופון מחייבת הזדהות הפקח ע"י קוד אישי וסיסמא אישית. .יח

 דפדוף ועדכון נתונים. התוכנה תאפשר בקרה על טפסים של דוחות, סריקה .יט

 תאפשר הדפסת העתק נוסף של הדוח. התוכנה .כ

התוכנה תאפשר בקרה על דוחות שבוטלו או נפסלו, כך שבמקרה שטופס בוטל, או נפסל, הוא לא  .כא
 מהמערכת וניתן יהיה לבקרה. ימחק

התוכנה תספק בקרה מלאה על מספרי הטפסים באופן שימנעו טעויות וכפילויות, ותכלול סיפרת  .כב

 ממוחשבת. יקורתב

 תכלול בקרה מלאה על העברת הנתונים לשרת.  התוכנה .כג

 .שום ממוחשבים, לשימושה של התובע העירוניתאפשר הפקת כתבי אי התוכנה .כד

המועצה רשאית לדרוש מהחברה פיתוח ממשק להעברת נתוני התשלומים למערכת האוטומציה.  .כה
 וזאת מבלי שהדבר ישנה מהתמורה המגיעה לחברה. 

חייבת להמציא למנהל הפיקוח, על פי דרישתו מזמן לזמן, פרטים ומידע בקשר להקמת החברה מת .כו
 המערכת, תחזוקתה ותפעולה.

יום מראש, תספק החברה למועצה, למשך תקופת  30לבקשת המועצה בכתב, אשר תימסר  .כז

אחד או יותר, בתמורה לתשלום חד פעמי שתשלם המועצה מסופון נוסף ההתקשרות בחוזה, 
את תחזוקת ערכת הפקח באופן מלא, במשך יסוכם עם הקבלן הזוכה. התשלום יכלול  אשרבסכום 

 כל תקופת החוזה.  

 רישום דוחות -השירותים  .9

 מוסכם בזה, כי רישום דוחות יעשה אך ורק ע"י פקחי המועצה, בהתאם לחוקי העזר של המועצה. .א

מדיניות המועצה ובהתאם , לפי פקחי המועצה, יפעלו בהתאם להוראות הממונים עליהם במועצה  .ב
 להנחיותיה.

להתערב בעבודת פקחי המועצה, ולא תהיה רשאי  , במישרין או בעקיפין,החברה לא תהיה רשאית  .ג
 עלות כל  דרישה או טענה בקשר לרמת  או לכמות רישום הדוחות.הל

 לכמות גדולה יותר העלות כל טענה, כי ציפתהמבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תהיה רשאית ל  .ד

של דוחות, והיא מצהירה, כי כל תחשיב שהוערך לצורך הצעתה לחוזה זה מבוסס על כך שאין לה 

 כל וודאות לגבי כמות הדוחות שינתנו או שירשמו ו/או שייגבו בפועל.



- 31 - 

31 

כי המועצה תהא רשאית להמשיך בכל זמן שהוא, בכל תקופת החוזה לבטל   ,ר בזה מפורשותמובה  .ה
שנותם, או ליתן התראות חלף דוח, הכל לפי שיקול דעתה של דוחות חניה או להקטינם או ל

המועצה, החלטותיה ו/או כלליה, ולחברה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה, עקב יישום 
החלטות המועצה כאמור, והיא לא תהיה רשאית במישרין או בעקיפין, להתערב בשיקולי המועצה 

 או בהחלטותיה.

יה החברה זכאית לתמורה כלשהיא בגין הדו"ח שבוטל או בגין במקרה של ביטול כאמור, לא תה  .ו
חלק הדו"ח אשר הוקטן, לרבות לא תהיה זכאית להחזר הוצאות שהוציאה או לעמלה לה היתה 
זכאית, אם היתה גובה את הדו"ח בכלל או במלואו, אלא בגין חלקו היחסי של הדו"ח אשר נגבה 

 על ידה בפועל.

רה בעצמה, לא תהיה רשאית במישרין או בעקיפין, או באמצעות מובהר בזה מפורשות, כי החב  .ז
באי כוחה )לרבות עו"ד(, שיועסקו בגביית הדוחות להחליט על ביטול דוחות, הקטנתם או שינויים, 

 והיא שתחליט על כך, כאמור לעיל. אך ורק למועצהוכל בקשה כאמור, תופנה 

 אחזקת המערכת והציוד -השירותים  .10

וזה, תהא החברה אחראית לתקינות ה"מערכת" ותהא אחראית למתן תמיכה במשך כל תקופת הח .א
 טכנית שוטפת והדרכה, לכל הציוד והמערכות בכל עת שיידרש.

, שדרוג המערכת, תחזוקת המערכת, תחזוקת המסופק על ידי החברה לפי חוזה זה החלפת הציוד .ב
  י החברה וכן על חשבונה.יעשו על יד , הכל בהתאם לצרכי המועצה ולפי דרישת הממונה,הציוד

למען הסר ספק, שירותי החברה יכללו מתן פתרון כולל ברמת החומרה וברמת התוכנה, למערכת  .ג
 כמפורט לעיל, עד לשביעות רצונם של המועצה ומנהל הפיקוח. בין היתר, יכללו שירותי החברה:

 חודשים. 3-בדיקה תקופתית של ערכות הפקח, אחת ל (1

 או במשרדי המועצה, או במקום התקנתה של המערכת הממוחשבת. מתן תמיכה טכנית בטלפון (2

אספקה של כל החומרים המתכלים הנחוצים להפעלת המסופון והמדפסת, לרבות סוללות נטענות  (3
 ואבזור נלווה.

 תיקון ערכות הפקח במקרה של תקלה. (4

 תחזוקתה של המערכת הממוחשבת ותיקון כל תקלה בה. (5

רה, יהיה מהסוג החדיש, ואחזקתו השוטפת לאורך כל תקופת כל הציוד אשר יסופק על ידי החב (6
 תהיה באחריותה המלאה ועל חשבונה של החברה. –ההסכם 

 לחברה על התקלה. מועצהשעות מהמועד בו הודיעה ה 4החברה מתחייבת לתקן כל תקלה בתוך  .ד
 , מתחייבת החברה לתקנה בתוך יום עבודה.שמעותיתבמקרה של תקלה מ

לה מצריך לקיחת הציוד למעבדת החברה, תעמיד החברה לשימוש ציוד חליפי במידה ותיקון התק .ה
 .ימי עבודה 7, אשר בכל מקרה לא יעלה על וזמני עד להשלמת התיקון

 של המערכת הנובע משינויים טכנולוגיים, ללא כל תמורה נוספת. שדרוגהחברה מתחייבת לבצע  .ו

אשר סופק על ידה ואשר לדעת המנהל  מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה מתחייבת להחליף ציוד .ז

ימי עבודה מקבלת דרישת המנהל ועל חשבון  7אינו תקין, בציוד חדש במקום הציוד הניזוק, תוך 
החברה. זאת, מבלי שעל המנהל יהיה להוכיח את דבר התקלה ו/או הקלקול ו/או הנזק הנגרם 

 למועצה ע"י השימוש בציוד.  

 התחייבויות המועצה .11
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ת לדאוג לאישור חוקי העזר והסדרת התשתיות ברחבי המועצה ולהקצות פקחים המועצה מתחייב .א
 לאכיפת חוקי העזר.

הפקה ומשלוח הודעות בדואר ועלות ביצוע שאילתות והלבשת המועצה מתחייבת לשאת בעלויות  .ב

 .פרטים במשרד התחבורה או במשרד הפנים או חברות כרטיסי אשראי, או כל גורם חיצוני אחר

 ר תום תקופת ההסכםים לאחהעברת נתונ .12

, לרבות היסטוריית חברה את כל פרטי החובות והחייביםהתעביר  ,תקופת ההתקשרותבתום 
ו/או בכל  במדיה דיגיטלית פעולות עבור כל חייב, וכל פרט אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או הגזבר,

המשך גביית  באופן שיאפשר בין היתר את, דרך אחרת שתידרש על ידי המועצה ו/או מי מטעמה
 .והמנהל להנחת דעתו של גזבר המועצה החובות גם של דוחות שניתנו במהלך תקופה החוזה, וזאת

 מנהל הסמכויות  .13

המנהל יהיה איש הקשר מטעם המועצה, אשר יתאם וינחה את החברה בפעולותיה. המנהל ו/או   .א
והסיוע בהקמתו וניהולו מי מטעמו, יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את ביצוע מתן שרותי הייעוץ 

 של מערך האכיפה והגבייה על ידי החברה, לפקח ולהשגיח כי החברה עומדת בתנאיו של חוזה זה. 

כל הוראה של המנהל ו/או היועצת המשפטית למועצה ו/או מי מטעמה, בכפוף לאמור בחוזה זה,  .ב
 .והחברה תפעל על פיה תחייב את החברה

יח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים מנהל רשאי לבדוק את העבודה ולהשגה .ג

בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י החברה ואם החברה מבצעת כהלכה את החוזה ואת הוראותיו. 
החברה מתחייבת למלא ולבצע אחר המנהל רשאי ליתן הנחיות ודרישות לחברה, מעת לעת ו

 .המנהלודרישות הוראות 

בכללים, בתנאים ינו עומד אאופן מתן השירות , כי עהימנהל בדהאם בכל זמן שהוא, יהיה  .ד
מנהל  לחברה בכתב והחברה תנקוט מיד את כל האמצעים הובציפיות המועצה, יודיע על כך 

כי בכל עניין, קביעת  ,מוסכם מנהל.ההדרושים בכדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם להוראות 
 פיה.  לפעול על תמתחייב חברהתהיה סופית ומכרעת, וה המנהל

על ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח, כי החברה  נהלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למ .ה
תקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לכל נזק 

 שייגרם על ידי החברה ו/או על ידי עובדיה ו/או על ידי שלוחיה, למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו. 

לא משחררת את החברה מאיזו מהתחייבויותיה כלפי המועצה למילוי תנאי  יקוח הנ"לזכות הפ .ו
חוזה זה על כל נספחיו ו/או פוטרת אותה מאחריות כלשהי כלפי המועצה ו/או כלפי צד שלישי 

 .כלשהו

 סמכויות נוספות של המנהל נקובות ביתר מסמכי המכרז. .ז

 התמורה .14

שביעות רצון המועצה, וכנגד ם מלוא התחייבויות החברה לוקיו כנגד מתן מלוא השירות בפועל .א
חודשית כמפורט תמורה לחברה המועצה תשלם הגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בהמשך, 

________ )ובמילים: _______________________ שקלים חדשים( בסך ________בהצעתה 
 ."(התמורה)להלן: "
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ממועד אספקת פנקסי הדוחות בנוסח המאושר על ס לתוקף יכנסעיף זה למען הסר ספק יובהר, כי  .ב
אכיפת חוקי העזר ביצוע תוכנה וכל הדרוש לצורך , מסופוניםאספקת  ,ידי המועצה לשביעות רצונה

  .כהגדרתו לעיל ,ממועד זה בלבד ועד לתום תקופת ההסכםיחול ו, ע"י פקחי המועצה

קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת כאמור לעיל, פעולות אכיפה מנהלית יינקטו רק לאחר  .ג
יצוין, כי כל הוצאות אשר ייפסקו על ינתן האישור מראש, ולמען הסר ספק ככל ש. גזברית המועצה

יובהר כי החברה  סרבני תשלום, ע"פ פקודת המיסים גביה, ייגבו בפועל על ידי החברה וישולמו לה.
נהלית ובכל הנוגע לגביית הוצאות מתחייבת לפעול בהתאם לכל דין בביצוע פעולות האכיפה המי

 האכיפה.

ייתן של ההוצאות למען הסר ספק, המועצה איננה מחויבת, ואף איננה נדרשת לפעול לשם גב .ד
 כאמור לעיל ולחברה לא תהא כל טענה בקשר לכך.

הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות המפורטת לעיל התמורה  .ה

כל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי החוזה בשלמותם ומהווה ובין כלליות, מ
כיסוי מלא לכל התחייבויות החברה, לרבות אספקת כח אדם, התוכנות והציוד הנדרש למועצה, 

 שעות העבודה הדרושות לשם ביצוע התחייבויות החברה וכיו"ב. 

לרבות הפרשי הצמדה  מין וסוג שהואסכומים נוספים מכל לתמורה לא יתווספו כן מובהר, כי  .ו

  . מועצה. על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י הלמדד

עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו  .א

על ידה. המועצה תנכה  בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על החברה וישולמו
מהסכומים המגיעים לחברה כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים 

 ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לחברה.

 הגשת חשבונות ואופן החישוב   .15

לחודש בתום כל חודש  10-לחודש ועד ל 1-החברה תגיש למועצה חשבונית מס "מקור" לתשלום מ .א
 (."מועד המצאה" -ו "חשבונית"של התקשרות, בהתאם להצעתו בכפוף לחוזה )להלן: 

לחשבונית יצורף חשבון מפורט אשר יכלול את פירוט כל ההכנסות, אשר נכנסו למועצה בחודש  .ב
 שחלף, כתוצאה מגבייתם של הדוחות, במסגרת השירות הניתן על ידי החברה בהתאם לחוזה זה.

חשבונית והחשבון המוגשים על ידי החברה ויאשרם בחתימתו, בחלקם גזבר המועצה יבדוק את ה .ג
או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי. 

 "ק א'יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה בהתאם להוראת ס 45החשבונית תשולם תוך  .ד
 ."(מועד התשלום)להלן: "

ינם נכונים ו/או מלאים ו/או בהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אמו .ה
קים, במלואם או בחלקם, רשאי גזבר המועצה שלא לאשרם ולהורות לחברה להמציא מדוי

תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בדו"ח ובחשבונית ויראו זאת , וחשבון מפורט מתוקניםחשבונית 
לא הומצאה לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא  כאילו החשבונית

 תיספר במניין הימים עד למועד התשלום.

ימי עסקים  23-אם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לא יאוחר מ .ו
לעיל, מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהספק ייחשב כמועד  א'ממועד ההמצאה לפי ס"ק 

יום מתום החודש שבמהלכו  45אה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם לספק תוך ההמצ
 הומצאה לעירייה. 

ימי עסקים  23אם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לאחר חלוף  .ז
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ימי עסקים מתום  10-לעיל, החשבונית תשולם לספק לא יאוחר מ א'ממועד ההמצאה לפי ס"ק 
". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לספק ועד שהספק המציא לעירייה "מועד התשלום

 את החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבונית כאמור.

יום לא יהווה הפרה  14כן מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום מצד המועצה, אשר לא יעלה על  .ח
 כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.  של חוזה זה והחברה לא תהיה זכאית לכל סעד

יום כמוזכר  14כי בגין כל פיגור בתשלום כלשהו החל על המועצה עפ"י הסכם זה, מעבר ל  ,מוסכם .ט
לעיל, תשלם המועצה לחברה את התשלומים בתוספת הפרשי הצמדה למדד מהמועד המיועד של 

 .צוע התשלום בפועליהתשלום ועד ב

קיזוזים מהתשלום לספק וכן לעכב חלקים מהתשלום לפי יובהר כי העירייה רשאית לבצע  .י
 זכויותיה בחוזה זה ועפ"י כל דין.

כדי להסיר כל ספק, מובהר בזאת, כי המועצה רשאית לוותר על הכנסות מדוח לפי שיקול דעתה  .יא
 ויתור.והמוחלט, ולחברה לא תהיה איזו זכות לדרוש איזה פיצוי או תמורה בגין ה

לשם כך ע"י  מךו/או לתובע המוס לה היטב כי היועצת המשפטית למועצההחברה מצהירה כי ידוע  .יב
 , מוסמכים לבטל כל דוח ובמקרה של ביטול, לאווכל מי הפועל מטעמ היועץ המשפטי לממשלה,

 תהיה לחברה תביעה לפיצוי ו/או לשיפוי מאת המועצה בגין דוחות שבוטלו.

 ערבות לקיום החוזה .16

פי החוזה, כולן או מקצתן, הקבלן ימציא למועצה, עם חתימת להבטחת מילוי התחייבויותיו על  .א

החוזה, ערבות בנקאית, אשר תהא בתוקף למשך תקופת ביצוע העבודות מכוח ההסכם )בנוסח 

אלף שקלים חדשים(. עשר  החמיש)ובמילים:  ש"ח 00015, בסך' למכרז( 2ההמצורף כמסמך 

ס הינו המדד הידוע במועד הגשת הצעת הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסי

החברה למכרז, והמדד החדש לעניין הערבות יהא המדד הידוע בעת דרישת חילוט הערבות. תפר 

יהיו ראש המועצה ו/או גזבר המועצה רשאים לפי שיקול  –החברה את החוזה או תנאי מתנאיו 

 ל החברה בלבד.דעתם המוחלט לחלט הערבות. ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו ע

 הערבות תהיה חתומה כדין. .ב

הערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישת המועצה באמצעות ראש המועצה  .ג

 ו/או גזבר המועצה.

הוארכה תקופת ההסכם לתקופות נוספות, תדאג החברה להאריך את תוקף הערבות כך שתהא  .ד

 בתוקף למשך כל תקופת ההארכה.

 על תתי סעיפיו, תחולנה גם על הערבות שהינה בתוקף במשך תקופות ההארכה. הוראות סעיף זה, .ה

 ביטוח  .17

להבטחת אחריות החברה כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה,  .א

מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות 

שיקול דעתה, ובלבד שלא יפחתו ים מתאימים להבטחת אחריותה כאמור לפי שבדין כלפיה ביטוח

חלק בלתי  המהווה 'חמהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח 

 "(.  אישור קיום ביטוחיםנפרד מהסכם זה )להלן: "

 :הבאים לכלול את התנאים חברההת מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .ב

 :מועצהו/או ה חברהה –בפוליסות הינו וטח" "המבשם  (1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וחבר לרבות :הכיסוי הביטוחי" לעניין מועצה"ה (2
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בגין ו/או בקשר עם מעשה  הועובדי מועצהאת ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות (3

 .בביצוע השירותים הומי מטעמ  חברההאו מחדל של 

לנזקים  האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי מועצהאת ה שפותב למורחביטוח חבות מעבידים  (4

 בקשר עם ביצוע השירותים. חברההבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  הועובדי מועצהאת ה ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות (5

 .בביצוע השירותים הומי מטעמ חברההמקצועית של 

לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר  (6

 .שירותיםהממועד התחלת מתן 

, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות (7

 וזכויות המבטח על פי חוק.

הפועל בשמו ומטעמו של כל  בגין ותוואחריעל פי דין  חברההאחריותו של הביטוח יכסה את  (8

 ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו. חברהה

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  (9

 . ₪ 100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

עט כלפי מי שגרם לנזק , למהו/או עובדי מועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה (10

 .בזדון

 מועצהל רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  (11

יום לפחות לפני מועד  60במכתב רשום, ו/או חברת הביטוח מטעמו,  חברהע"י ההודעה בכתב, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

 את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) חברהה בפוליסות סעיף כל (12

, מבטחיה וכלפי מועצהה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  חברהה מבטחי אחריות

 מועצהה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  מועצהה ולגבי

 לחברת שתהיה מבלי מועצהה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא

 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף מועצהה ממבטחי תביעה זכות חברהה של הביטוח

 של טענה על מוותרת  חברהה מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק

 . מבטחיה וכלפי מועצהה כלפי כפל ביטוח

בד והיא פוטרת את החברה רשאית שלא לערוך את ביטוח הרכוש ו/או ביטוח אובדן תוצאתי ובל .ג

 מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידה ו/או מי מטעמה לצורך מתן השירותהמועצה 

, ולא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או ו/או אובדן תוצאתי הנובע מכך

 גרם נזק בזדון.מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם ש

מובהר, כי בכל מקרה החברה פוטרת את המועצה מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או לאובדן תוצאתי, 

   בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.

 חברהוה מועצהללהמציא את פוליסות הביטוח  חברהרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מה מועצהה .ד

 התאמה/או ו תיקון/או ו שינוי כל עולבצ כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היהמתחייב 

 בהתאם לתנאי ההסכם. מועצהה שתדרוש

החברה תמציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  .ה

ידי מבטחי -מבטחי החברה על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות ה במועדים הינה תנאי החברה למועצ
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בגין הפרת ההסכם. החברה תשוב ותמציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל 

 זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.

קיום ביטוחים  עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על .ו

אחריות כלשהי  הלמועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות החברה על

החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  .ז

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

החברה לבדה תהיה אחראית לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של החברה ו/או  .ח

הפועלים מטעמה, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

כי החברה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, 

תהיה אחראית לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

 הקבועה בפוליסות.

החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  .ט

ישת המועצה האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדר

 .לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

הפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה, תהיה החברה אחראית  .י

לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר 

 שיגרם לה עקב זאת.

שאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר על החברה ל .יא

 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 אחריות ושיפוי בנזקים .18

מכל סוג שהוא לרבות נזק החברה תשא באחריות מלאה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  .א

טעמה ו/או לצד שלישי כל שהוא ו/או שייגרם למועצה, לעובדיה, לשלוחיה ו/או לבאים מ כספי

רותים ו/או העבודות בשל ילמשלם ו/או לעובדי החברה ו/או לכל אדם אחר המועסק במתן הש

מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה ו/או הזנחה במילוי חובתה המקצועית ו/או עקב שימוש 

/או כל הפועל מטעמה ובכל בחומרים או אביזרים לקויים של החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו

הנובע מביצוע התחייבויות החברה על פי חוזה זה. אחריותה של החברה תחול גם לגבי כל מקרה 

 של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה. 

החברה תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו למועצה ו/או לצד  .ב

בודות ו/או עקב כך שהנ"ל  בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים על רותים ו/או העישלישי בגין הש

 פי הוראות החוזה.

  
החברה לבדה תהיה אחראית כלפי המועצה לאבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג שהוא  .ג

הנמצא ו/או הובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, הנמצא בבעלותה ו/או בשימושה ו/או למסופונים, 

 את המועצה מכל אחריות בהקשר זה, בין אם ערכה ביטוח ובין אם לאו.והיא פוטרת 

החברה לבדה תהיה אחראית כלפי המועצה לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, שיגרם לציוד ו/או  .ד

תוכנה ו/או רשומות ממוחשבות ו/או נתונים אחרים השמורים בכל מדיה שהיא מכל סוג ותאור 

בה שהיא, והיא מתחייבת להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, ולעבודות ו/או לשירותים, מכל סי
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כאמור, ללא דיחוי, הכל על מנת להחזיר את הציוד כך שיהא שלם, תקין ומתאים בכל פרטיו 

 לתכניות ולמפרטים.

החברה תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק ו/או תביעה שיוגשו על ידי מאן דהוא כנגד החברה   .ה

הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, שימוש ללא היתר בתוכניות וברעיונות, ו/או המועצה המבוססת על 

ופגיעה מכל סוג בזכויות קנייניות או רוחניות בכל הקשור לביצוע השירותים ו/או לעבודות על פי 

חוזה זה. החברה מתחייבת לשפות את המועצה על כל תביעה כאמור ועל כל הוצאה שהמועצה 

 תביעה כאמור מיד עם דרישתו הראשונה.עמדה ו/או תעמוד בה בקשר עם 

החברה פוטרת את המועצה מאחריות לנזקים להם היא אחראית כאמור בחוזה זה, ומתחייבת  .ו

לשפות ולפצות את המועצה ו/או את עובדיה בגין כל תביעה שתוגש ו/או כל סכום שיחוייבו לשלם 

בגין מקרה שהאחריות  בהתאם לדרישת המועצה ו/או בהתאם לפסק דין וכל הוצאה שתקבע להם

לגביו מוטלת על החברה מכוח האמור בחוזה זה ו/או על פי דין , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

 המועצה תודיע לחברה על תביעה כאמור, ותאפשר לה להתגונן ולגונן על המועצה מפניה על חשבונה.

ה ו/או מכל סיבה המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר החברה זכאית להם מכוח הסכם ז .ז

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

באחריות החברה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם 

 באחריות החברה כאמור לעיל.

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .19

ו/או  הין המועצה לבין החברה ו/או עובדין נקשרים במוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי אי .א

 יחסי עובד ומעביד. מה,ו/או מי מטע המועסקי

החברה מצהירה בזאת, כי היא המעבידה של עובדיה וכי אין בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד  .ב
 ומעביד בין המועצה לבין מי מעובדיה ו/או מי מטעמה. 

א בשכר העובדים מטעמה ובתשלום כל התשלומים מוסכם בזאת מפורשות, כי החברה בלבד תש .ג
וההטבות הסוציאליות המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובד ממעבידה, והמועצה לא תשא בכל 

 תשלום או הטבה כאמור. 

החברה מתחייבת לשלם עבור עובדיה את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום  .ד

יה, מורשיה ו/או הפועלים מטעמה זכאים לקבל מן המועצה אחר שיידרש לשלם ואין החברה, עובד
כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידה. כן מתחייבת החברה, 
למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים ולהעסיקם בהתאם 

 לחוקים הרלוונטיים.

עניין זכויות עובדים לפי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים אי קיום חובות החברה ב .ה
 הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות, יהוו הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

במידה והמועצה תתבע לשלם סכום כלשהו מן החברה ו/או מעובדיה, שמקורם בטענת יחסי עובד  .ו
ם כאמור והמועצה רשאית לנכות כל סכום שתחויב ומעביד, מתחייבת החברה לשפותה בגין כל סכו

 בו כאמור מן התמורה המגיעה לחברה. 

הקבלן לפצות ולשפות את הרשות  בגין כל הפסד, נזק או הוצאה )לרבות מתחייבת החברה  כמו כן .ז

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד( אשר המועצה נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד 
תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. אין עצה תודיע למועצה כנ"ל, ובלבד שהמו
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בזכות של המועצה לשיפוי או פיצוי עפ"י סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים 
 או על פי כל דין. על פי ההסכם עם החברה

ושנועדה המנהל  לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון, תמתחייב החברה .ח

ו/או  חברהם של עובדי המועצה, עובדי הובטיחות םנוחיות ,בריאותם שלומם, ,םלשמור על רווחת
וכל אדם ו/או גוף שהוא,  מי מטעמם, שליחיהם, תלמידי בית הספר, תושבי המועצה, עוברי אורח

 כך. קיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשםול

 שכר בחוק הקבוע מינימום משכר יפחת לא הלעובדי שישולם שכרה כי בזאת תמתחייבהחברה  .ט

 או/ו חוק או/ו דין כל הוראות אחר למלאתחיית החברה מ עדכוניו. כן על 1987-מינימום התשמ"ז

 .עובדיה להעסקת בנוגע נוהג

 ו/או פיקוח שיערכו, בעניין שיערכו, ככל ביקורות עם מלא באופן פעולה לשתף מתחייבת החברה  .י
ין היתר, בלמועצה על פי דרישתה,  להמציא מתחיית וכן ,חברהעובדי ה זכויות קיום אכיפת

 שכר של העובדים פנסיה, תלושי לאומי, קרנות הכנסה, ביטוח מס תשלומי על אישורים
 על ידי המועצה.  הנדרש אחר רלוונטי מסמך כל המועצה וכן עבור היד על המועסקים

 מינהל זולת המועצה, לרבות אחר מקצועי ביקורת ע"י גורם שתערך ככל כי בזאת, ומוסכם מובהר .יא
 המסמכים אתביר מטעמו, תהא רשאית המועצה להע במשרד התמ"ת ו/או מי והאכיפה ההסדרה

 גורם. לאותו כאמור

 קיזוז .20

מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע למועצה מאת החברה בהתאם להסכם 

לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל זה ו/או כל מקור שהוא 

סכום שעל המועצה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי החברה ו/או 

עובדיה ו/או מועסקיה ואו מי מטעמה ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר 

י כל ערבות שניתנה על ידי החברה בהקשר להסכם זה, שעל המועצה לשלם לחברה.  כן מוסכם כ

תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות המועצה לתבוע 

את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם 

 זה. 

 פיצויים מוסכמים .21

שרות במועד ובלוח הזמנים הקבוע בהסכם זה ו/או לכל מועד שנקבע ככל שהחברה לא תיתן את ה .א

על ידי המנהל, או עבור כל יום בו נמשכת הפרה יסודית של ההסכם, לרבות ולא רק, מועד שנקבע 

לתיקון תקלה, לאספקת פנקסי דוחות, התאמת נוסח וצורת החלטות התובע ומתן האפשרות 

תשלם , ות טכני, או מתן שרות חלקי וכיוצא בזאתלהפקת כתבי אישום ממוחשבים, מענה לשיר

בין איחור כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום  ש"ח 500של החברה למועצה סכום 

 המועד שנקבע למתן השרות או חלק מסוים ממנו לבין מועד מתן השירות למעשה.  

פרה יסודית של ההסכם שעות תהווה אף היא ה 24יובהר, כי אי היענות לקריאת המועצה תוך 

 עבור כל יום אחור.  ₪ 500ובגינה תשלם החברה למועצה סכום של 

הצדדים מצהירים, כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה הינם  .ב

 נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.

בים בחוזה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד סכום הפיצויים המוסכמים הנקו .ג

 הבסיס הינו המדד האחרון הידוע במועד חתימת החוזה.
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המועצה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל סכום שיגיע לחברה, בכל זמן שהוא  .ד

מור וכן תהא רשאית לגבותו מהחברה בכל דרך אחרת ותהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים הא

מהתשלומים המגיעים לחברה מהמועצה ו/או לגבותם מהערבות הבנקאית. כל ערבות שמסרה 

 החברה בקשר עם חוזה זה ו/או אחר תשמש בין היתר לכיסוי סכומים כאמור. 

תשלום הפיצויים לא ישחרר את החברה מהתחייבויותיה עפ"י חוזה זה ואין בו כדי לגרוע מכל  .ה

 רשות המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין. זכות ו/או סעד אחר העומדים ל

 הפרת ההסכם .22

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  .א

חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של הפרה 

דים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לחברה כל מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצע .יסודית

 זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת המועצה:

הוגשה נגד החברה התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיה, כולם או חלקם,  (1

או שנתקבלה על ידי החברה החלטה על פרוק מרצון, או שהוגשה כנגדה בקשה לפרוק, או 

שהיא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיה כולם או חלקם, או שהיא פנתה ניתן צו פרוק, או 

, לחוק החברות 350לנושיה על מנת לקבל הארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 . 1999-התשנ"ט

הוטל עיקול זמני ו/או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי החברה  (2

ימים  7פעולה האמורה לא הופסקו ו/או הוסרו לחלוטין תוך כולם או חלקם, והעיקול או ה

 ממועד ביצועם. 

כשהחברה מסבה את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה  (3

 ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש. 

 כשהחברה מסתלקת מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.  (4

את מהלך  הא מפסיק, או כשהיים ממנוחלק מסואו  בביצוע השירות המתחיל החברהכשאין  (5

ברציפות לפי הלו"ז שנקבע ואושר ע"י המנהל, או  ת אותומבצע הא איניביצועו או שה

פנקסי הדוחות ו/או המסופונים ו/או התכנה ו/או כל הדרוש לצורך את  תמספק השאינ

ראה בכתב להו תמציית הבקצב הדרוש ואינ אכיפת חוקי העזר על ידי פקחי המועצה,

הפרו אחת או  החברה ו/או מי מטעמהלפי לוח הזמנים, או כאשר  תמהמנהל ו/או לא פועל

יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך 

כי  הו/או מי מטעמבחברה מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה 

מייד עם  הא לא נקטיהם, כולו או מקצתו, אינו לשביעות רצונו וההשירות המבוצע על ידי

 קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע השירות. 

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  שהחברהכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  (6

 האו הציע נה, נתהאו אדם אחר בשמ שהחברהכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה,  (7

לשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך לאדם כ

 בביצוע החוזה. 

השירות ו/או אינו  לצורך מתן בחומרים ו/או טובין שאינם באיכות ראויה תמשתמש החברה (8

 משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.
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סביר ו/או תוך הזמן לדרישותיו תוך זמן  ת את הוראות המנהל ולא נעניתממלא האינ החברה (9

 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

 הוכח להנחת דעתה של המועצה, כי החברה הסתלקה מביצוע החוזה. (10

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד החברה ו/או נגד מי מבעלי מניותיה  (11

 ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה הבכירים.

רה שניתנה בקשר עם חתימת החוזה אינה נכונה או התברר, כי הצהרה כלשהי של החב (12

החברה לא גילתה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עימה.

 אם לדעת המועצה החברה נתונה בקשים כספיים העלולים למנוע את קיום החוזה. (13

-4,6-10,12,16סודיות: כשהחברה הפרה סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות י (14

19,24. 

תהא המועצה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את החוזה ולהשלים את  לעילבכל אחד מהמקרים  .ב

הגבייה ו/או העבודה וכיוצ"ב בעצמה, או באמצעות אחרים, שתמצא לנכון ולחייב את החברה 

ם והציוד כולם בהוצאות הכרוכות בכך, ולהשתמש לשם כך בפעולות ו/או עבודות ו/או בכל החומרי

תהא זכאית לתמורה נוספת ולחייבה בכל ההוצאות הכרוכות החברה או חלקם ללא הגבלה, מבלי ש

בכל ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע למועצה מהחברה לפי חוזה זה 

את או אחר הדרוש למתן השירות בהתאם להוראות חוזה זה. כמו כן, המועצה תהא רשאית לממש 

הערבות שניתנה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות החברה ע"פ חוזה זה בגין תקופת החוזה 

ו/או את הערבות לתקופת האחריות, לפי העניין. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד 

 הנקוב בה.

י המועצה, לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על יד .ג

אלא אם המועצה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ונותן השירות יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו 

 על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  .ד

נה לחברה יתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיוביטלה את ההסכם, כולו או מקצ

כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לה כולל פגיעה 

במוניטין. הוצאות השלמת השירות, ככל שיהיו, יהיו על חשבון החברה והיא תישא בנוסף להוצאות 

כום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. מס 5%האמורות גם בתוספת בשיעור 

ספרי המועצה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לחברה ומועדם, 

לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן. מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי 

שתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר לפגוע בזכות המועצה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או ה

נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או 

 עפ"י כל דין.     

לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה על פי החוזה כביטול החוזה ע"י המועצה אלא אם המועצה  .ה

ה חייבת לעמוד בכל התחייבויותיה על פי החוזה, כל הודיעה על כך במפורש ובכתב, והחברה תהי

 עוד לא ניתנה לה הודעה על ביטול החוזה. 

הפרה החברה חוזה זה, תהא המועצה זכאית לכל סעד או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה ו/או  .ו

 וכן זכות המועצה 1970 –תשל"א  –על פי כל דין ובכלל זה חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 
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לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המועצה זכאית, במקרה של הפרת חוזה על ידי החברה, 

לעכב ו/או לחלט את התשלומים המגיעים לחברה על פי חוזה זה לכיסוי הפיצויים המוסכמים ו/או 

 שייגרמו ו/או שנגרמו לה כתוצאה מן ההפרה. הנזקים

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, הפרה החברה את החוזה, שומרת לעצמה המועצה את כמו כן,  .ז

 הזכות לבצע את הדברים הבאים, או חלק מהם לפי קביעתה הבלעדית:

להפסיק את שרותיה של החברה לאלתר ולבטל את החוזה, ולרבות את זכותה של החברה  (1

 לתמורה בגין גביה עתידית, כאמור בחוזה.

 לתבוע את החברה לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו למועצה. (2

 להפסיק את כל התשלומים לחברה. (3

 לבצע את העבודה בעצמה ו/או באמצעות חברה /יועץ אחרים. (4

לנכות מהסכומים המגיעים לחברה את הוצאותיה ונזקיה הישירים והעקיפים על פי תחשיביה  (5

 צה.של המוע

החליטה המועצה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית לעשות 

כן מייד עם קבלת ההחלטה, מבלי שתידרש להודיע על כך לחברה. החלטות אלה של המועצה 

 תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור על ידי החברה.

 העברת זכויות או שיתוף אחרים .23

י עם החברה ואין החברה רשאית להעביר את זכויותיה לפי חוזה זה, להסב החוזה הינו חוזה איש .א

זכות מזכויותיה או לשתף אחרים, אלא אם קיבלה לכך מראש את אישור המועצה ובתנאים 

 שייקבעו.

 הפרת סעיף זה ע"י החברה תחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה.  .ב

וכן אסור לחברה לשעבד את  החברה, אינה רשאית להמחות זכויותיה לפי החוזה לאחרים .ג

 זכויותיה לפי החוזה לאדם כלשהו.

במקרה שהחברה תבקש להמחות זכויות או לשעבדן, חייבת היא לקבל מראש את הסכמת  .ד

 המועצה, והמועצה לא תהא נדרשת לנמק את סירובה, וכן תוכל להתנות את הסכמתה.

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .24

העביר, לא למסור ולא לגלות כל מידע אשר הובא לידיעתה, החברה מתחייבת לשמור בסוד ולא ל .א

בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע העבודה והיא מתחייבת לא לעשות כל שימוש בהם אלא 

 למטרת קיומו של חוזה זה.

החברה מתחייבת להחיל את החובה האמורה לעיל, בדבר שמירת הסודיות גם על עובדיה ו/או על  .ב

 טעמה במסגרת חוזה זה.כל מי שיפעל מ

חובת שמירת הסודיות חלה על החברה ו/או על עובדיה ו/או על שלוחיה ו/או על מי מטעמה הן  .ג

 בתקופת החוזה והן לאחר סיומו, וכל עוד המידע האמור אינו בידיעת הרבים.

 הצהרה .25

 החותמים אישית על חוזה זה מצהירים כי הם מוסמכים לחתום על חוזה זה בשם המועצה ובשם

 החברה.
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 שינוי החוזה .26

אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב ובחתימת הצדדים לחוזה, ולא תישמע כל טענה על שינוי 

 בעל פה או מכללא.

 ויתור והימנעות מפעולות  .27

כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל הצדדים לא יחשבו כויתור על זכויות, אלא אם כן 

 תב ומראש.ויתר מי מהצדדים על כך, בכ

 כתובות והודעות .28

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .א

על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  למשנהוכל הודעה אשר תישלח על ידי אחד הצדדים  .ב

בעת  בפקסימיליהמעת מסירתה כדבר דואר רשום אם נמסרה ביד בעת מסירתה ואם נשלחה  48

 .מיליהבפקסיקבלת אישור ממוחשב על קבלתה 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

______________        _______________ 
 החברה                     המועצה      
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 1מסמך ה' 

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע

 
 ___/ ___תאריך : __/                                                                    

 לכבוד 
 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 גן רוה

 
 א.ג.נ.,

                    
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

_________________________ )ולהלן "המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל על פי בקשת 
שקלים חדשים( )להלן: "סכום ים ת אלפעשרש"ח )במילים:  10,000סכום שהוא עד לסכום כולל של 

להפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של  2/2021מס' הערבות"( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז 
 .גן רוה אזוריתהמועצה ה

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או 
 "( . המדדה )להלן: "כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומ

 
מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע ביום _________ )מועד הגשת ההצעות למכרז(. המדד 

 החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 
 

נו נשלם לכם עם החזרת כתב לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה א
ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 
 .2021שנת , 08לחודש  04ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 

 עברה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או לה
 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 
 בנק

 סניף
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  2מסמך ה' 

 
 ערבות בנקאית לקיום החוזה                              

 
 תאריך ___/__/__                                                                                   

 לכבוד 
 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 גן רוה

 
 

 א.ג.נ.,

                   
 ערבות בנקאית מס'                    .הנדון:  

 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקש______ )להלן "__________________על פי בקשת 
"( סכום הערבותלהלן: "שקלים חדשים( ) אלףה עשר חמיש במילים:ש"ח ) 15,000 שהוא עד לסכום כולל של

להפעלת מערך הפיקוח  2/2021מס' שתדרשו להבטחת מילוי התחייבויות המבקש בקשר עם חוזה מכרז 
 .גן רוה אזוריתלאכיפת חוקי העזר של המועצה ה

ית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכז
 "( . המדדכל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

 
 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע ביום ___________ )מועד החתימה על החוזה(. 

 
 קבלת דרישתכם על פי ערבות זו. במועד שפורסם האחרון הידוע המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד 

 

, אנו נשלם לכם חלף החזרת חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה בכתב הראשונה לפי דרישתכם
כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

 את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 ________לחודש________שנת__________   ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 
 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                

 סניף         
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 מסמך ו'
           

 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת הנוער, תשי"ג
 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 ן; או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוח 4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4ו א, א2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 

 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 

 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 

 ;"; 2 1954-ל העבודה, התשי"דמפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח ע -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 

 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

 מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 

 הרבים במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה  -( אצל הוריו 1)

 חקלאית במשק של ההורים ; 
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לרבות  -לענין זה, "עבודה" מו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו; עבודה, בין אם נתקיי( אצל אדם אחר, בכל 2)

 רוכלות;

( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה 3) 

ב עבודה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אג

 מעשית. 

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי 

, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה 4פרסום, כאמור בסעיף 

לרבות -לענין זה, "העסקת ילד" פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;-תד

 שיתופו.

 

 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 

, לא יועבד אלא אם 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 נתקיים אחד מאלה: 

 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)

 ( בוטל. 2)

 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 

( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 4)

 המתאימה לגילו. 

לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו )ג

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949-תש"ט

 )ד( בוטל.

 

 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 

, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או 

 )ג(.2העבדת ילד לפי סעיף מקצתן, יכול שיחולו גם על 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג

 

 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 

שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 ו בצילומים לצורכי פרסום. או לצורכי פרסום, א

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 

 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה. לרבות הופעה מוקלטת ולרבות  -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 

 . איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 
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שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם  15ילד, אף אם מלאו לו 

נית, הנפשית או החינוכית בשל טיב לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופ

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 

 

 . עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 

אף אם העבדתם עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, 

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 

 

 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו 

מוסרית של עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או ה

 הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

 

 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 

העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה עבודה ששר  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 

 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את 2) 

 כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.  התאמתו לעבודה

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה 2( אישור לפי פסקה )3) 

מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם 

 ר.ניסיון;האישור יירשם בפנקס העבודה של הנע

 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12

)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

מורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד )ב( על סמך דין וחשבון של הרופא ה

הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 

-ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ." 7 1953-קח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג, וכן לידיעת מפ6 1959

 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)

 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; 2)

  -ועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו ( העבודה בה מ3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
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)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו 

כללית שבאזורה הוא מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה ה

 מועבד. 

 

 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או 

 נת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.בעבודה הדומה לה מבחי

 

 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 

שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד 8 1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א5

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 

 שעות עבודה. נוהג, לא יועבד נער יותר משבע 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 

 

 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 

  -ת שלושים ושש שעות רצופות ותכלול )ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחו 

 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 

את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 

 

 . הפסקות 22 

שעה לפחות,  3/4מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, )א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה 

ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 

 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. 

 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה  )ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת

נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו 

 להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 

 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 בלילה.  רכול)א( נער לא יועבד ולא י
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 12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00שעות שבין 

 .06:00ובין  22:00שעות שבין 

 ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. ) 1)ג( על אף האמור בסעיף  

 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 25

 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

ר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי (     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי ש1)ב( )

, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד 23:00השעה 

 שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 

טה על שעת חירום שבעקבותיה ( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החל1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 

 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

לחוק שירות המילואים,  8ם לפי סעיף )ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואי

 ; 2008-התשס"ח

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90)ג(   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 

)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את 

 ות. העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפ

)ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער 

, אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו 24.00שנים עד שעה  10שמלאו לו 

 המוסרית של הנער. 

ת או במפעל תעשיה שבהם עובדים בחקלאו 24.00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה  05.00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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 ' זמסמך 

 גן רוה אזוריתהמועצה ה
 2/2021מס' מכרז פומבי 

 גן רוה אזוריתעצה הלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר של המו

 

 
 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר

 
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

חוק )להלן: " 1976 –י עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הננ .1
להפעלת מערך הפיקוח  2/2021מס' "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי עסקאות גופים ציבוריים

. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות גן רוה אזוריתהלאכיפת חוקי העזר של המועצה 
 אות גופים ציבוריים.עסק הנתונה להם בחוק

 
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2

חוק שכר )להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
, התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(מינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –
 
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 ההרשעה האחרונה. 

 
 י ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימת  .4

 
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 
______ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ברחוב _________________________ מר/גב' ______

באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 

וק אם לא שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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   מסמך ח'
 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 2/2021מס' מכרז פומבי 
 גן רוה אזוריתל המועצה הלהפעלת מערך הפיקוח לאכיפת חוקי העזר ש

 לכבוד

 גן רוה אזוריתהמועצה ה

 "(המזמינה" ו/או "המזמין)להלן: "

 

 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים
בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

ו/או חברות בנות ועובדים  גן רוהאזורית מועצה 
 של הנ"ל.

 שירותים☒ שם

 מוצרים אספקת☒

 : אחר☒
 

אספקת ציוד ו/או תוכנה ו/או 
הפעלת מערך הפיקוח 

לאכיפת חוקי העזר של 
ו/או  גן רוההמועצה האזורית 

 שירותים נלווים.

 שירותים  מזמין☒
 

 ______________________ אחר☐
 .ז./ח.פ.ת .ז./ח.פ.ת

 מען
 70490ד.נ עמק שורק עיינות 

 מען
 

 כיסויים
 סוג

 הביטוח
 

 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

או 
 סכומי
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 ומהדורת נוסח
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 למקרה האחריות גבול
 ביטוח ולתקופת

 ביטוח סכום/ 

 נוספים בתוקף וביטול חריגים  כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 אחריות
 צד כלפי

 שלישי

 אחריות צולבת  302  ₪ 1,000,000    
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 "להמל תביעות 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 אחריות
 מעבידים

מבקש  ויתור על תחלוף לטובת 309  ₪     20,000,000    
 האישור 

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328
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 אחריות
  מקצועית

       COMBINED 
PRODUCTS 

LIABILITY AND 
PROFESSIONA

L INDEMNITY   
           POLICY 

FOR THE 
SOFTWARE 

AND 
HARDWARE 
INDUSTRY.                              

 או
    ELECTRONIC 

PRODUCTS 
AND 

SERVICES 
ERRORS OR 

OMISSONS 
    .AND 

PRODUCTS 
LIABILITY 

INSURANCE                                                                   
 או  

נוסח אחר לביטוח 
משולב לאחריות 
מקצועית וחבות 

המוצר לענף 
הייטק/תחום 

 מחשוב כדלהלן:  
______________

__ 

. ת
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪  
 
 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 בפרטיות פגיעה 326
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 .חודשים  6 גילוי תקופת 332

 רכוש
 

ציוד ☒
 ותכולה

א. ☒
 תוצאתי

 

 ציוד ותכולה:    
במלוא ערך 

 כינון
 

 א.תוצאתי:
 חודשים. 12

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309 
 האישור 

 ראשוניות 328
 

 '(*:גהשירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט
 מחשוב 043
 מכירת / רכישת / השכרת ציוד 046
 מערכות תחזוקת שירותי 089

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

 האישור חתימת
 :המבטח


