
 63 מתוך 1 עמוד

  - Ver  4  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–   
 קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ המסמך ללאין להעתיק או להפיץ א

 

 

  11/19מכרז פומבי מס' 

 מדידות ארנונהלאספקת שרותי 
 

 הזמנה להציע הצעות

 מדידות ארנונהלאספקת שרותי מזמינה בזאת הצעות "( המועצה)להלן: " פרדסיה מועצה מקומית
 כמפורט במסמכי המכרז."( השירותים)להלן: "

 
בות בנקאית ער וכןהמציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז 

 כמפורט במסמכי המכרז.₪(  אלפיםעשרת )₪  15,000 אוטונומית לטובת המועצה  בסכום של

בשולי כל  בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע במסמכי המכרזאת ההצעה כמפורט 
בת לתי ן, ולהכניס 11/19מכרז פומבי מס'  -מצוין  ן, כשעליהותסגור  ותמעטפלהביא ב, יש עמוד

 אין לשלוח הצעות בדואר.. 19:00 עד השעה  11/06/2019יום עד , מועצהבמכרזים ה

   pardeszev@gmail.comלמייל  WORDבקובץ  28/05/2019שאלות יש להעביר בכתב עד תאריך 
הגב' אצל באחריות המשתתפים לוודא קבלת המסמכים  .המועצה  גזבר, מר זאב וברעבור  12:00שעה עד 
בכתב לכל המשתתפים במכרז  ה. תשובות המועצה תימסרנ04-9823027 לפון מספרטב  הןן כמור

ותהפוכנה לחלק ממסמכי המכרז. המציעים נדרשים לצרפן להצעותיהם כאשר הם חתומים על ידם כיתר 
 .מסמכי המכרז

 
 בזה,ורף ומצ 2בעמוד מספר בקפדנות את טופס אישור קבלת מכרז המוגדר   כרז יש למלאבעת הגשת המ

 והעתק לצרף למסמכי המכרז בהגשתו.  מועצהבמזכירות הר להשאיר מקו
 

 א' עד ה' בימים   משרדי המועצהב ו,לא יוחזרש₪  500 של  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום
 .8:30-15:00 בין השעות

ם תאבה 6:001ל 03:11בין השעות  17/06/2019בתאריך  ת הועדה המקצועית עם המציעים תערךשפגי
: רכישת המכרז על ידי המציעים לסדריקבע בהתאם  הפגישותסדר  י המכרז.במסמכ 1פרק בלמפורט 

בהודעה  הפגישות המועצה רשאית לשנות את מועדי  .וכך הלאה ראשון המציגים יהיה ראשון הקונים
רק  ועדים.על המציעים לשריין מועדים אלה לצורך הפגישות, המועצה לא תאפשר גמישות במ מראש.

 .לפגישותאי הסף במכרז יוזמנו מציעים שיעמדו בכל תנ

המועצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את המועד  .19:00בשעה  11/06/2019תתקיים ביום פתיחת הצעות 
רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים . והמקום בהודעה בכתב מראש לרוכשי המכרז

 יחת המכרז.להיות נוכחים בישיבת פת
 

המפורטות בעלי ניסיון והמלצות, העונים לכל הדרישות המצטברות  יםמציערשאים להשתתף במכרז 
ועדת המכרזים. אין ומציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל ב. מכרזה במסמכי

  ביותר או כל הצעה שהיא. הצעה הנמוכהעצה מתחייבת לקבל את ההמו
 

ת היקף העבודה מכל סיבה שהיא בהתאם כות להקטין או להגדיל אזהת לעצמה את המועצה שומר
 לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה בין מספר מציעים. 

       

 טל גורקי          

 ראש המועצה         
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 כרזאישור קבלת מ
 

צמו את וא מקבל על עהמציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי ה

 :תחייבויות האמורות בהםם ואת כל ההתנאיה

 שם התאגיד: ____________________________

 

 תאריך קבלת המכרז: ____________________

 

 שם מלא של מקבל המכרז:   _____________________   

 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע להמשך הקשר בנושא המכרז

 ___שם:  ______________

   

 ____________: ___תפקיד

 

 ן:  ____________טלפו

 

 :_____________טלפון נייד 

 

 כתובת אימייל: ________________@_____________________

 מספר פקס: _____________

 

 __________________ שם איש קשר נוסף מטעם המציע : 

 מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: ______________

 

 ______________  שעה: ________ חתימה: _____   תאריך: _ציע: _____שם נציג המ
 
 

שם המקבל:   _________        חתימה: ___________  חותמת: __________
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 
 
 
 
 
 

  11/19מכרז פומבי מס. 
 
 

 מדידות ארנונה י לאספקת שרות
 
 
 

 מסמכי המכרז כוללים:
 

 : הוראות ותנאי המכרז1פרק 
 שירותים תיחום האפיון ו: 2ק פר

 החוזה, תנאים כלליים :3פרק 
 המציע: הצעת 4פרק 

 
 
 
 
 

           
 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים. המסמכים 

 המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז. הינם רכוש 

 
 
 
 
 
 

 2019 מאי 
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 
 
 

 1פרק  

 הוראות ותנאי המכרז

 

עבור  מדידות ארנונה לאספקת שרותי  ותמזמינה בזאת הצע( "המועצה" :)להלן פרדסיה מועצה מקומית

 להלן.ורט פיכפי ש ,"(השירותים)להלן: " המועצה

 

 מסמכי המכרז .1

 

 נו:לתי נפרד הימבמכרז זה ארבעה חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק ב .1.1

 תנאי המכרז. : הוראות ו1פרק  .1.1.1

 .פרטים כלליים של המציע': נספח א
 .עבורם ביצע המציע מדידות לצורך חיוב בארנונה רשויות מקומיותרשימת : נספח ב'
 .נוסח ערבות בנקאית: נספח ג'
 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה. :'נספח ד
 .דה איכותיותלהערכת אמות מי': פורמט טופס משוב נספח ה

 .בר קיום ביטוחאישור בד נספח ו': 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים נספח ז':
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה נספח ח':
 הצהרת המשתתף במכרז נספח ט':

 טופס הזמנת עבודה   :נספח י'
 טופס דיווח ביצוע העבודה :'נספח יא

 נהארנו נתונית דו"חו: נספח יב' 
  הצהרת מחוייבות לאבטחת מידע :'גנספח י

 
 
 

 (SOW) : אפיון ותיחום השירותים והמערכות הנדרשות2פרק  .1.1.2

 

 : ההסכם, תנאים כלליים.3פרק  .1.1.3

 ה על סודיותהתחייבות לשמיר :1נספח 
 עובד המציעתחייבות כהצהרה וה :2נספח 

 
 : הצעת המציע.4פרק  .1.1.4

 
ות ולהתמצאות ואין לעשות ורק לנוחועדו אך רז נכותרות הסעיפים בכל מסמכי המכ .1.2

 בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

ל ל המועצה ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכע .1.3

ז ו/או לו במסמכי המכרות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחמין וסוג שהוא בכל הנוגע לטע

מידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש הנוגע ל ו/או בכלכרז בכל הקשור למסמכי המ

 למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 

 מצב קיים –רקע  .2

וכה הספק שיוכרז כז. החברה לאוטומציה   המועצה משתמשת בתוכנה מבית היוצר של .2.1

 .וכנה זאתאת נתוני המדידיות לפורמט שידרש לצורך הזנה לתלהזין ידרש נמכרז זה ב

 ונים רלוונטיים למכרז:נת .2.2

וויה ידות דיור בבניה ריח 300כלס כ מתוכננות להתא 2019מחצית השניה של שנת ב .2.2.1

הכוללת שטחים משותפים ומרתפי חניה תת קרקעיים, הזוכה במכרז ידרש למדוד 

תאם להנחיית סיום בנייתם בהבעדיפות נכסים אלה טרם איכלוס בהתאם למועדי 

וחישוב ניות, , חשיוך מחסנים ,על ידי הקבלן הזוכהע אלה ידרש לבצהמועצה. בבתים 

 תפים לכל דידרה ודירה בהתאם לצוו הארנונה של המועצהחלק יחסי של שטחים משו

 ולצרף נתונים אלה לתשרטי המדידה.

 1500מספר יחידות דיור צמודי קרקע כ  .2.2.2

 רמ" 307,000 כ שטח נכסי מגורים:  1,527 כ מספר נכסים מגורים: .2.2.3

 מ"ר 7,700כ  ,82 כ רותים ומסחר:משרדים, ש מספר נכסים .2.2.4

על ידי  2010במהלך השנים  –אחרונות בישובי המועצה  ארנונה  דותמדיע וביצמועד  .2.2.5

 .מ.ל.חברת ש

  ף דו"ח המפרט את סוגי הנכסים והחיובים.רמצו .2.2.6

 לספקדרש יוהזוכה במכרז   GIS מערכת  להפעיל  מתעתדתמובהר ומודגש כי המועצה  .2.3

 אל החדשהברשת ישרואף לקלוט את הנתונים  שרטוטיםהקבצים והנתונים, ה תא

 או בפורמט  SHAPE  בפורמט  GISטה אוטומטית במערכת ה בפורמט המתאים לקלי

GDB.  

סר לזוכה על ידי המועצה יוכל לשמש רק כחומר עזר מובהר ומודגש בזאת כי מידע שימ .2.4

בנתונים ובמידע ן בלתי תלוי י אנשיו באופוהזוכה במכרז יבצע את המדידות בעצמו על יד

עתיק הנתונים ממדידות העבר מבלי כח כי הזוכה הה בו יומקר. בשסיפקה לו המועצה

ה מפעילה מערכת גביה כמו כן מובהר כי המועצ .למקרה₪  5,000שמדד הזוכה ייקנס בסך 

קרתם על והזוכה במכרז נדרש להטמיע את נתוני המדידות לאחר בלאוטומציה  החברהשל 

 המועצה. י המועצה במערכת הגביה שלהזוכה ועל ידידי 

 

 יםהנדרש יםשירותמהות ה .3

וקליטתם במערכות  שונים במועצהלצורך ביצוע חיובי ארנונה  מדידותלאספקת שרותי מכרז זה מתייחס 

   .למסמכי המכרז 2בפרק  . השרותים מפורטים מועצההמידע הממוחשבות של ה

 

  זמן הביצוע .4

בהתאם לתוכניות ו רזההודעה כי זכה במכעם קבלת מייד במתן השירותים ל להתחיה יהיה על הזוכ

 . חודשים מיום קבלת ההודעה 6לא יאוחר מ  ספקם, ולועצהעל ידי המואושרו העבודה שצרף למכרז 

מתן ף מוקנית זכות ברירה )אופציה( לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך תוק למועצה בלבד

עבודות ההמועצה שומרת לעצמה הזכות להמשיך לספק בכתב.  י מתן הודעהוזאת על יד ,השרותים
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

כה לצורך ביצוע מדידות שוטפות וחד פעמיות לתקופות נוספות על פי שיקול והתקשרות עם הקבלן הזו

 שנים מחתימת החוזה. 3לא יאוחר מ קופה של זכיה לתדעתה הבלעדי במחירי ה

 

 הלהצעצרף מסמכים ואישורים שיש ל .5

את , בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז, לצרף למסמכי המכרז יעמצעל ה .5.1

  :המסמכים הבאים

. כל להוכחת העמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז מסמכים ואישורים הנדרשים .5.1.1

האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס 

אית לא לקבל רשא עצה תההמו צעה.לאישיות המשפטית אשר מגישה את הה

 אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 .שי החתימה של המציעהצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידי מור .5.1.2

אם המציע הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף את  .5.1.3

 המסמכים הבאים:

 ברות.ם החברש צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד .5.1.4

ר עו"ד התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי שואי .5.1.5

עה ע"פ תנאי מכרז זה, וכי הצעת התאגיד התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצ

חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם 

וא המכרז הינם נשם שירותיתן הכן מעל מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז ו

 בהתאם למסמכי התאגיד.

 שמות מנהלי התאגיד ושמות בעלי המניות.  .5.1.6

עו"ד לשמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  אישור –אישור מורשי חתימה  .5.1.7

 ושחתימתם מחייבת את התאגיד.

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .5.1.8

אופן(, עליו לצרף ו ותאגד באלהת ר לואם המציע הינו שותפות )ובתנאי שהדין מאפש .5.1.9

ל רישום השותפות אצל רשם השותפויות, את המסמכים הבאים: תעודה מאושרת ש

אישור עו"ד/רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות חוזה השותפות, 

 וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה וההשתתפות במכרז.

עוסק מורשה מרשות המס ת ודצרף תעיו לה עלאם המציע הוא עוסק מורש .5.1.10

 הרלוונטית. 

 .אישורים בדבר ניסיון המציע והיקף עבודתו ברשויות מקומיות בישראל .5.1.11

   .שור )קבלה( בדבר תשלום דמי השתתפות במכרזאי .5.1.12

הצעה שלא תצורף לה ערבות ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, כמפורט להלן.  .5.1.13

 לא תידון כלל.המכרז י מכרש במסמהנדונה ו/או ערבות שנוסח ש  בנקאית

 פרופיל הספק.  .5.1.14

ים ואת שמות ראשי הצוותהעובדים אצל המציע המוסמכים  שמות המודדיםפרוט  .5.1.15

לרבות קורות המיועדים להיות מועסקים בביצוע שירותי המדידות עבור המועצה, 

וף בציר מדידות לצרכי ארנונה רשויות מקומיות סיפקו שרותי  החיים שלהם ולאיזה 

 .טיותטנאומלצות ה
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שאלות ההבהרה שנשאלו על ידי כל המשתתפים במכרז ותשובת הרשות המקומית  .5.1.16

 .ע בכל עמוד ועמודכאשר הם חתומים על ידי המצי

בפרויקט, לרבות קו"ח העובדים המוצעים על ידי המציע לעבודה קו"ח מפורטים של  .5.1.17

שכלתם בר הת בדותעודות המעידו של מנהל הפרויקט / ראש הצוות המוצע, 

 .בצירוף המלצות אוטנטיות כתםסמוה

אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעבירות העלולות  .5.1.18

להשפיע על עמידתם בתנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה, כגון: עברות מרמה, זיוף, 

 גניבה וכו'.

 העתק פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של המציע . .5.1.19

לא פחות משכר ר כי המציע משלם לעובדיו אשהמעו"ד, ע"י ומת תצהיר חתום, מא .5.1.20

ד על חוק מינימום ומעביר את כל התשלומים הסוציאליים כנדרש בחוק, וכן מקפי

 שעות עבודה ומנוחה.

עבור   GISהמציע בתחום שרותי ופתרונות ה פעילות מסמך המפרט ומתאר את  .5.1.21

מקצועי  וםתחם אצלו בקיעסמוה  GISלקוחותיו לרבות פרוט אנשי המקצוע בתחום ה 

הציוד והתוכנות העומדים לרשותם לצורך מתן השרותים הרלוונטיים לעיניין זה, 

 מכרז זה. 

 : הצהרת מחוייבות לאבטחת מידע'גיבנספח המציע לוי פרטים חתימה ומי .5.1.22

   כל מסמך וטופס אחר המוגדר במסמכי המכרז. .5.1.23

 

עלולה חלקם  ל ו/אוים לעים המפורטהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורי .5.2

אך מודגש בזאת כי אין וועדת המכרזים מחוייבת לפסול הצעה  להיפסל ע"י ועדת מכרזים

 .ה כל המסמכים הדרושיםיפו אלשלא צור

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  .5.3

דע חסר ו/או לים מירז להשות למכגשת ההצעהבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר ה

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי 

 טעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל.מ

 

 )סף( תנאי השתתפות במכרז .6

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על  .6.1

 ת להלן:דרישות הסף המפורטו

או עוסק מורשה. המציע הינו בעל  תאגיד הרשום כדיןתפות רשומה או וש הינו המציע .6.1.1

מדידות לצורך ועמדותו למכרז, והעוסק בתחום שנים לפחות טרם הגשת מ 5ניסיון של 

וברשותו עסק פעיל המספק  במדינת ישראל לרשויות מקומיות, חיוב בארנונה

פירסום מכרז זה  ת ממועדונוחרהאשנים ה 5במהלך לפחות  נשוא המכרז שירותיםה

 .ברציפות

 .ומסמכי התאגדותאו שותפות רישום תאגיד על המציע לצרף תעודת 

 .המצ"ב 1לפרק ונספח ב' בנספח א' א את כל הפרטים המפורטים על המציע למל
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מקומיות  רשויות 2 –לפחות ל  שרותי מדידות לצורך חיוב בארנונהפק יהמציע ס .6.1.2

וביצע קליטת  סום מכרז זהרמיום פ אחרונותנים ההש 5ך הלבמבמדינת ישראל 

קליטת רשויות אלה וזאת לרבות שתי הנתונים למערכות המידע הממוחשבות של 

   .של שתי הרשויות לפחות GISת ה מערכהתשריטים ל

 1לפרק  ב'כנספח בלה המצורפת בטעל המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו 

הכוללים רשויות מקומיות  2 חותמלפ אישורבי לצרף מכתכמו כן ו המכרז. למסמכי

לצרף וכן  ה רשות. עבור אות שירותים המציע את הסיפק ה אישור בדבר התקופה ב

 ביצוע קליטת נתונים על ידי הקבלן למערכת הגביה ולמערכת ה אישור בדבר מכתבי 

GIS  מקומיתרשות אותן שתי של. 

יש לצרף  הכנסה.דת מס פקו "יספרים עפעל ניהול  על המציע להיות בעל אישור .6.1.3

 ו כן על המציעאישור בתוקף של פקיד השומה או לחילופין מרו"ח של המציע. כמ

לפי חוק עסקאות גופים , לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש

 .1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

בכל אחת "מ( )לפני מע ₪ן מיליו 2.0הינו מעל מחזור העסקים השנתי של המציע  .6.1.4

   .תאם לדוח הכספי המבוקר של המציעוזאת בה 2017ו  2018:  מהשנים

 על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על כך.

על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה  בגין המציע שילם עבור מסמכי המכרז.  .6.1.5

 התשלום האמור.  

ו/או לחבר ת מישות המקוהרה לעובד יחסי קירב המציע, מנהליו ושותפיו נעדרים .6.1.6

ז המעידה על המציע לצרף הצהרה כמוגדר במסמכי המכרמועצת הרשות המקומית. 

 על כך.

מובהר, המציע צרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית בהתאם למוגדר במסמכי המכרז. .6.1.7

רבות כי כל שינוי בנוסח הערבות ו/או בסכום הערבות ו/או בתקופת הערבות ולרבות ע

  ההצעה. ילתפס, תביא למיטבה

 

לאישיות כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס  .6.2

קבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים תהמשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה 

 לאישיות משפטית אחרת.

 

 רכישת מסמכי המכרז .7

   .עצהבגזברות המו מראשאום , בתמועצהבניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם  .7.1

מסמכי ל 1כמפורט בעמוד מספר  תמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש למועצה  .7.2

חליטה המועצה לבטל את המכרז ה אם, אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה, לרבות המכרז

 מכל סיבה שהיא. 
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 הגשת ההצעה .8

המציע  על כים אשרז וכל המסמ"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכר .8.1

 ו לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.המכרז א לא במסמכילמ

במסמכי מלאה ושלמה הכוללת את כל השרותים המאופיינים המציע חייב להגיש הצעה  .8.2

  למסמכי מכרז זה. 2בפרק מספר  מכרז זה לרבות כל השרותים המוגדרים

 

 מועד הגשת ההצעות .9

הנקוב בעמוד  תאריךהעד  ,ה  סגורהעטפבמ בלבד ירה ידניתעל המציע להגיש הצעתו במס .9.1

(, לתיבת הצעות למכרזהמועד האחרון להגשת  -)להלן  הראשון של מסמכי המכרז

 במועצה. המכרזים אשר 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. .9.2

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .9.3

די, להאריך את המועד תה הבלעיקול דעלפי שכות, הז לעצמה את המועצה שומרת .9.4

הרוכשים את דעה אשר תשלח לכל האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, בהו

 במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. מסמכי המכרז

ידי  יע, עלהמצשל ופרטים נוספים הפקס  ,במועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון .9.5

על מציע להקפיד כי שמו . מסמכי המכרזל 2בעמוד מספר הטופס גבי על  מועצהג הנצי

לפגישה עם שמו כאמור, וזאת על מנת לאפשר למועצה לזמן את המציע ופרטיו אכן נר

 .הוועדה המקצועית

 

 אופן מילוי ההצעה .10

 בדיועשה ום ייהריש למסמכי המכרז. 4הנדרשים בפרק  כל הפרטיםעל המציע למלא את  .10.1

 על ידו.  תהמבוקשתמורה הוהמציע ירשום את  ברור בכתב יד רבצבע שחו ננושאי

עמוד בהצעתו. סדר מסמכי ההגשה יהיה בהתאם לסדר המסמכים  על המציע למספר כל .10.2

באחד מעמודי כפי שהוא רשום במסמכי המכרז. על המציע לרשום תוכן עניינים מפורט 

    . מודיםהע תו ומספורלפי פרקי הצעההצעה הראשונים 

כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, מחיר צעת הה .10.3

  למס ערך מוסף. פרט 

לשנות תנאי  אין לעשות כל שינוי ו/או תיקון במסמכי המכרז כמו כן אין להוסיף הערות או .10.4

סול את ת כזאת לפזכאית במקרה של שינוי / תיקון ו/או תוספ מועצהמתנאי המכרז. ה

 צעה.הה

ות כרוכה או משודכת, כל עמודיה ממוספרים ובראשה תוכן עינינים לרבות עה להיעל ההצ .10.5

 .פנייה למספרי עמודיםה

 

 אופן הגשת ההצעה .11

 המקור. מקור והעתק נאמן למקור בשני עותקיםעל מציע להגיש את מסמכי המכרז  .11.1

 Disk Onנטית )מדיה מג : על גביקההעתבחוברת נייר כרוכה, ממוספרת וחתומה כדין. את 
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key   קובץ סרוק של כל מסמכי המכרז בפורמט )PDF פנייה עם תוכן עיניינים הכולל ה

 בגישה ישירה וחד חד ערכית לכל מסמך שהמציע נדרש לצרף להצעתו.  בלינק ממוחשב

על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו  .11.2

התשובות וההבהרות אשר ישלחו ת כל מסמכי המכרז, לרבו רש בתנאיבהתאם לנד

 . תום בשוליו על ידי המציעכאשר כל עמוד חאם ישלחו,  למשתתפים,

לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצידו כי לא ידע או 

ויראו  ,נה כאמורמנו כל טעלא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע מ

 ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה     במכרז.כמי שקיבל  אותו

בתוכן העיניינים יש לציין מיקום מדוייק )מספר העמוד בהצעה(, של כל מסמך ומסמך הנדרש  .11.3

 לצרף להצעה.

רדת רד ועם הפ)מסמכים שיש לצרף ותנאי השתתפות( יאוגדו בנפ 10ו  9מענה לסעיפים  .11.4

הסעיף בעניינו הוגש המסמך  צצים עליהם יצויין מספרבאמצעות חו ם אשר תתבצעימסמכ

 המסמך.  ואת מהותו של 

על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו  .11.5

בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו 

 ו על ידי המציע. חתום בשולי אשר כל עמודכישלחו,  תתפים, אםלמש

כרז בלבד בצרוף אותם מסמכים מובהר ומודגש בזאת כי ההצעה תכלול את מסמכי המ .11.6

 אחר.  שהמציע נדרש לצרפם למסמכי המכרז. אין לצרף מסמכים ו/או מידע

 ות במכרז,כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפ .11.7

 ד.ל המציע בלבעתחולנה 

 

 חתימות .12

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז.  .12.1

ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז בחתימתו על  .12.2

 ובתנאיו.

הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות  .12.3

י הוא מסוגל מכל בחינה שהיא א המכרז, וכשירותים נשוהיצוע כל נדרשים לבוהאחרות ה

 כמפורט במסמכי המכרז. הכול –א המכרז לבצע את השירותים נשו

 בדבר מורשי החתימה כאמר לעיל. להצעתו אישור יצרף המציע  .12.4

 

  בדיקות מוקדמות .13

כל  היה בידועל המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שי .13.1

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך  ה והגשתה.שם הכנת ההצעע הדרוש לו להמיד

ייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל המועצה לא ו/או כל מידע ש

 ין זה. יתחול כל  אחריות בענ

 ומצא את הגיש המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות .13.2

 ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות. והגשת הצעתים מתאימים לכל התנא
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לעבודות ותנאיהן, כל הסתמכות של המציע על  .13.3

אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה 

איננו מדויק, ו כאמור ים שנמסרנתונה מהאיז יתברר כיין זה, היה ויאחריות כלשהי בענ

 או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  

בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא שא בלעדית יכל מציע י .13.4

יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים 

 המכרז ובין אם בוטל.

פרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ענין פרט מאי הבנה ב אות בר טעוענה בדט כל .13.5

 ההצעה.

 

 

 תוקף ההצעה .14

 .10.9.2019עד לתאריך ה תוקף ההצעה תהיה ב .14.1

המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת  .14.2

הודעה זו המועצה. לעדי של ( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה הב60) שישיםאשר לא תעלה על 

 תב.ח למציעים בכתשל

 

 ערבות בנקאית .15

הסכם עם המועצה, על המציע וחתימה על  ההצעה, קיום תנאי המכרזלהבטחת קיום  .15.1

לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בנוסח המפורט 

 למסמכי המכרז.  1' לפרק גבנספח 

למסמכי  1וד מספר ר בעמכמוגד על סך מה כדין,אלי, חתוהערבות תהיה של בנק ישר .15.2

 . המכרז

 צדדית ובלתי מנומקת. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד .15.3

, עפ"י שיקול דעתה המועצה תהא רשאית .10.9.2019עד לתאריך ה הערבות תעמוד בתוקף  .15.4

 ום.י 60 שישיםעד את הערבות לתקופה נוספת של מהמציעים להאריך לדרוש  הבלעדי,

ימים לפחות בטרם פקיעת הערבות. מציע שלא  7המציעים לח בכתב אל דרישה זו תש

הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי  -בהתאם לדרישת המועצה  יאריך את הערבות

 המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין או בקשר לכך. 

 

עה המועצה ודיכל מקרה בו הבנקאית בהערבות ההמועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את  .15.5

, מסמכי המכרזי למציע כי הצעתו זכתה במכרז אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על פ

ימים מיום  7וכן במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 

וקפה של ני תום תשנדרש לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפ

 דם. ית, לפי המוקהערבות המקור

ותחולט כפיצוי ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר,  .15.6

-קבוע ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על

 עובלי לגר, וזאת ההמועצפי שיקול דעתה הבלעדי של -פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכל על
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

פי דין ולרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת -ים לכללית עלזכות הנתונ מכל סעד או

 . 1970 -ל"א חוזה(, תש

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה תהא רשאית )אחרי שנתנה למציע הזדמנות  .15.7

 ם התקייםלהשמיע את טענותיו( להורות על חילוט הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, א

מכרז בעורמה, בתכסיסנות, או בחוסר ניקיון כפיים; נהג במהלך ה חד מאלה: הואבמציע א

כרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; הוא חזר בו מההצעה הוא מסר לועדת המ

 שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

עם מי שתקבע ם ההסכם אחר שיחתלמציעים שלא זכו במכרז, תוחזר הערבות שמסרו, ל .15.8

 .המועצה כזוכה

בגין הנזקים  חילוט הערבות כאמור לא יפגע בזכות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, .15.9

 הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.

 

 

 הבהרות ושינויים .16

ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות יבקש המציע הבהרות או שאלות או אם אם  .16.1

לכתובת :    Microsoft Wordבקובץ בדוא"ל  להודיע על כךת, עליו אי התאמוו/או 

Aviva@pardesia.muni.il    המועד הנקוב מ לא יאוחר .המועצה  גזבר,  מר זאב וברעבור

ועד ר מלאחו קבלשיתהמועצה לא תענה לשאלות או פניות  .בעמוד הראשון למסמכי מכרז זה

 :קובץ שאלות ההבהרה יערך באופן הבא בלבד יו.ז ומסמכשא המכרה בנוז

 הפירוט השאלה/ההבהר מס' סעיף מס' עמ' מס"ד

    
תשובות  , תוך זמן סביר ולפני מועד הגשת ההצעות, המועצה תשלח לכל המשתתפים במכרז .16.2

שהשאיר הפרטים  ה ועל פיבדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצ ,בכתב

. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצרפם ולחתום יעמצכל 

 עליהם.

הא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים המועצה לא ת .16.3

 בעל פה.

ת, שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעו 24 -, ולא יאוחר מהמועצה רשאית בכל עת .16.4

ים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי ים ותיקונכרז שינויהמ מכיס במסלהכני

רות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות , מסמך הבהלעילהמכרז, באופן המפורט 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. לענוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת 

מור גבר האמכי המכרז, יובין מס ההבהרות בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי .16.5

 במסמכי ההבהרות.

לעיל, יהיה  שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש משתתף .16.6

 מנוע לטעון טענות בדבר אי  סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצא בזה.

mailto:Aviva@pardesia.muni.il
mailto:Aviva@pardesia.muni.il
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים .17

מציע במסמכי המכרז ו/או על ידי הת שיעשו וספתה ו/או /או השמטבכל מקרה של שינוי ו .17.1

פ שיקול דעתה ע" כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה

 :הבלעדי

 לפסול את מסמכי המכרז. .17.1.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .17.1.2

 .לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד .17.1.3

שלא יהיה בתיקון כדי ייגות ובלבד לתקן את ההסת מהמציעלדרוש  .17.1.4

 לשנות את מחירי ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

ות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של המועצה. אם ההחלטה בין האפשרוי .17.2

תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות לעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית 

ית אשר הוגשה על ידי המציע, אם ערבות הבנקאולחלט את ה האת ההצעה לפסול המועצ

 הצעתו היתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

 

 הצעת המחיר .18

המוגדרת  כרז זהון למד האחרעותיו בטופס הצעת המחיר בעמוהצאת גובה לרשום על המציע 

 .למסמכי המכרז 4בפרק 

  

 

 פתיחת ההצעות .19

במשרדי  ן למסמכי מכרז זההראשו בעמוד יםהנקוב יםבמועדפתיחת הצעות המשתתפים במכרז תהיה 

ימים  3בהתראה של  המציעיםבכתב לכל  אחר עליו תודיע המועצה מקום  ואבכל מועד המועצה, או 

 מראש.

 

 בחינת ההצעות .20

י שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב המועצה  תהא רשאית, לפ .20.1

 ת במסמכי המכרז.ורטבהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפו

שעמד   ל ידי המועצה כל אחד מהמציעיםיוזמנו ע גשת ההצעות,לאחר המועד האחרון לה .20.2

  ה בדבר עמידו בתנאי הסף.פגישה אינה מעידהזמנת מציע למובהר בזאת כי בתנאי הסף, 

מקצועית לפגישה עם הוועדה הלעיל במועדים המצויינים בעמוד הראשון למסמכי המכרז, 

בתום עריכת . ועיתלפגישה עם הוועדה המקצלכל אחד מהמציעים יקבע מועד  .של המועצה

את השאלון  1ח ד' לפרק כמוגדר בנספ מחברי הוועדה המקצועית, ימלא כל אחד פגישהכל 

 לאחר , כאשר תוצאותיו ישוכללו לצורך בחירת ההצעה הזוכה.1כנספח ה' לפרק המצ"ב 

די ועדת המכרזים של כל מציע וימסרו ליסוכמו הציונים של י הפגישותסיום עריכת 

  המועצה. 
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

למסמכי  1בנספח ד לפרק צעה הזוכה תתבצע על פי שקלול הנתונים המפורטים ת ההבחיר .20.3

 מכרז.ה

והיא רשאית לפי מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כשלהי,  איננה המועצה .20.4

לבטל את המכרז בכל  ות אור באף אחת מן ההצעשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט שלא לבחו

 מתן השירותים.ה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה בעת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכ

חידה לדיון לפני ועדת ה יו שנותרה הצעצעה יחידה, אהיה ויתברר כי הוגשה במכרז ה .20.5

רז. המכרזים, ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול המכ

דה אינה במחיר רז תהא אפשרית אפילו אם ההצעה היחיחלטה על ביטול המכויודגש, כי הה

ות ההצעה האפשר למגישהמרע עם המועצה לעומת אמדן שווי ההתקשרות ומבלי שניתנה 

ת מחיר בתנאים המיטיבים עם המועצה, והכל אם ועדת המכרזים תסבור כי להגיש הצע

ת כל דין, ומתן בהתאם להוראוחתיו או קיום משא ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ת

ציעים בכח על נשוא המכרז ו/או יעניקו את מירב היתרונות יאפשרו תחרות בין מספר מ

 למועצה.

לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם  כאמור לעיל,בוטל המכרז  .20.6

של ו נזק שנגרמו לו בהוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/א

במקרה של  עם השתתפותו במכרז.או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר  השתתפותו במכרז

מסמכי  סכם הנמנה עלחולו תנאי ההביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן השירותים, י

 ינו "ביטול ההסכם".המכרז, לרבות הפרק שעני

ת שונים כראו בין מציעים םלחלק או השירותיםלמועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מ .20.7

בין מספר מציעים או שהמועצה החליטה לבצע  מתן השירותיםעיניה. גם במקרה בו פוצל 

תחייב את  הרביעיל פי הפרק ציע ענה על ידי המ, הצעת המחיר שניתהשירותיםרק חלק מ

וי או המציע לכל דבר וענין לגבי אותו חלק שעליו לבצע כאמור, והוא לא יהיה זכאי לפיצ

ספק שהוטל עליו ל פוצל בין מספר מציעים אומתן השירותים בגין העובדה ש תשלום כלשהו

  .שירותיםרק חלק מה

ההסכם בשיעור  דיל את היקףקטין או להגהל לפי שיקול דעתה הבלעדיהמועצה זכאית  .20.8

למציע, לבטל פרקים וסעיפים שלמים ללא  הנמסראספקתם ששירותים כלשהוא מהיקף ה

 ע.עו בהצעתו של המציחירי הפריטים שנקבשינוי במ

או ביצוע העבודות להתחשב בכושרו של המציע ל בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה .20.9

המציע על ידי  יםקודמאספקת שירותים משהדבר נובע  ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי

 דומים.מתן שירותים עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונו ב

ו/או ניתוח פות ש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוסרשאית לדרו המועצה תהיה .20.10

ת בחון אות, על מנת לגם לאחר פתיחת ההצעהנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, מחירים 

המציע יהיה חייב למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה את כל ההסברים  המציע והצעתו.

ק מסקנות לפי שיקול רשאית המועצה להסי , ובמקרה של סירוב,והניתוחים כאמור לעיל

 פסילת ההצעה.דעתה, עד כדי 

חינת מחירה הרשות המקומית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מב .20.11

 של הרשות המקומית למכרז.כרז ותנאיו או בשל חוסר התאמה לאמדן עומת מהות המל
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 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

לא בעבר עבודה עבורה למציעים אשר ביצעו  הרשות המקומית רשאית לדחות הצעה של .20.12

לדעת שכישוריו של שנוכחה רשות מקומית אחרת, או ו א מועצהשל ההגעה לשביעות רצון 

או שפועלים ו/או פעלו בעבר  ,עתהיקול דלפי ש מספקיםאינם  ו/או מי מטעמו המציע

 .מועצהבהליכים נגד ה

  

 המועצה רשאית .21

, או הצעה שאין בה הצעה המותנית בתנאיםלפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או  .21.1

 רז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.תייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכה

בכדי לקבל כולם ה אל המציעים הבדיקה וההערכלמועצה נשמרת הזכות לפנות במהלך  .21.2

 הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל

 קים התקפים. בכפוף להוראות והחו

 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה .21.3

ם מידע חסר ו/או ת למכרז להשליחר הגשת ההצעוהבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים לא

רי ו/או חב המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע

 סף.   ד שאין מדובר בתנאי הצוות מטעמו ובלב

 אינו מתאים. כה אם נראה לה כי אף מציעהמועצה רשאית לא לקבוע זו .21.4

 כל דין. המועצה על פי אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות .21.5

 

 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .22

ההצעה הזוכה וכל יון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ע .22.1

תמורת תשלום לכיסוי ככל שיותר העיון בו, ייעשה  –ה אחר בהתייחס למכרז ז מסמך

 העלות הכרוכה בכך.  

עיון במסמכים  –ם מסמכים שוניהמבקש לעיין ב תאפשר למציע שהשתתף במכרז המועצה .22.2

-)ט( לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות, התשי"ח22בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. ,1998-המידע, התשנ"ח , בהתאם לחוק חופש1958

 –קים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן ור כי חלמציע הסב .22.3

 ר את העיון בהם למציעים אחרים:לדעתו אין לאפשקים סודיים(, שחל

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .22.3.1

 משמעי.-רור וחדדיים שבהצעתו באופן ביסמן את החלקים הסו .22.3.2

 צעה הפרדה פיזית. במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל הה .22.3.3

כולה למסירת ההצעה  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים .22.4

 עים אחרים.לעיון מצי

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .22.5

מראש על זכות העיון בחלקים ומכאן שהמציע מוותר  ם של המציעים האחרים,בהצעותיה

 של הצעות המציעים האחרים.אלה 

אשר תפעל בנושא זה , המועצהנו של שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הי .22.6

והחלטתה תהיה סופית  בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית

 עניין.פים במכרז, לכל דבר והמציע ואת יתר המשתת ומחייבת את
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בהצעת המציע הגם שהמציע  שר עיון בחלקים המפורטיםהחליטה ועדת המכרזים לאפ .22.7

, ותאפשר לו להשיג על כך ים התראה למציעכך ועדת המכרז הגדירם כסודיים, תיתן על

 .בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין

המכרזים למציע  יע, תודיע על כך ועדתדחות את ההשגה של המצהחליטה ועדת המכרזים ל .22.8

 ר לעיונו של המבקש.בטרם מסירת החומ

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות   .23

רז, ותזמין את הזוכה למשרדי המועצה לקחת עותק כייה במכעל הזה המועצה תודיע לזוכ .23.1

 של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה.  

ל מסמכי המכרז במסגרת ההצעה ודגש בזה כי יראו בחתימת הזוכה עלמען הסר ספק מ .23.2

ייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ש, כחתימה סופית ומחשהגי

 ודעה על הזכייה. לל עם קבלת ההת החוזה כמשתכויראו א

בות ( ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים וער7תוך שבעה ) .23.3

 מסמכי המכרז.ב 2ביצוע בהתאם למפורט בפרק 

 כנגד המצאת ערבות הביצוע.מובהר בזה כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה  .23.4

ציא כל או לא המרבות ביצוע ו/או לא המציא עלא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/ .23.5

מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית 

הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות את  לבטללפי שיקול דעתה הבלעדי ועצה המ

המכרזים או שדורג ע"י ועדת  שנתן ולמסור את ביצוע העבודות למציע הבא בתורהבנקאית 

מכרז חדש. המועצה  תהיה רשאית בכל מקרה של עיכוב בהמצאת המסמכים  רסםלפ

פיצוי בין שלא, לחלט את הערבות שבידה כ)ביטוחים וערבויות( בין שביטלה החוזה ו

 מוסכם ללא הוכחת נזק.

המועצה בדואר רשום  ליתר  ים המפורטים לעיל, תודיערק לאחר שנתמלאו כל התנא .23.6

ף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר מכרז, וכן תצרל אי זכייתם בהמשתתפים, ע

  עם השתתפותם במכרז. הומצאו על ידם בקשר
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 א': נספח 1פרק 
 פרטים כלליים של המציע

 מענה המציע  נושא מס"ד

  שם המציע 1

  כתובת 2

  פוניםלט 3

  במציעשמות בעלי השליטה  4

  שם איש קשר להגשת המענה 5

  להגשת המענהיש קשר טלפון א 6

  כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה 7

  מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז 8

   ח.פ. או מת"ז 9

  ט של המציעכתובת אתר האינטרנ 10

  שנת יסוד 11

 : __________  תפקיד: _______םש שמות מנהלים בכירים 12

 שם: __________  תפקיד: _______

 _______ ___  תפקיד:שם: _______

  חברות אחיות 14

  חברות בנות 15

  המציעשנת יסוד  16

  מספר שנות עבודה במגזר המוניציפאלי 17

  ם: ייקריתחומי העיסוק הע 20

  סה"כ העובדים השכירים אצל המציע 21

בשרותי כמה עובדים העוסקים כם מתו 23
 יותרשויות מקומעבור  מדידות ארנונה 

 

המועסקים באופן  ראשי הצוותים ר מספ 24
  קבוע במשרה מלאה על ידי המציע

 

המועסקים באופן ישיר   מודדיםמספר  25
יו מלאה על ידי המציע במשרד וקבוע במשרה

 ואצל לקוחותיו

 

 שראל במדינת י מספר מועצות מקומיות 26
באופן   מדידות ארנונה המקבלות שרותי 

 קבוע מהמציע

 

במדינת ישראל מיות קומ רשויותפר סמ 27
באופן   מדידות ארנונה המקבלות שרותי 

 קבוע מהמציע
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 : נספח ב'1פרק 

 

עבורם ביצע המציע מדידות לצורך במדינת ישראל  הרשויות המקומיותכל ות למלא את הטבלה בשמיש 
 : בדבחמש השנים האחרונות בל רנונהחיוב בא

 

שם הרשות  מס"ד
 המקומית 

שם איש 
קשר 

מהרשות 
המקומית  

לו מו
בוצעו 

 דידות המ

טלפון סלולרי 
של איש הקשר 

מהרשות 
המקומית מולו 

עבד המציע 
בפרויקט 
 המדידות

ביצוע מועד 
  המדידות

מספר טלפון 
וי של קו

גזברות 
הרשות 

 המקומית 

מס טל. 
סלולרי של 

 גזבר הרשות

ביצוע 
קליטת 

ם נתוני
למערכת 

 הגביה של
הרשות 

 המקומית

ביצוע 
קליטת 
נתונים 

רכת למע
 GISה 

של 
 הרשות

 המקומית

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

 

מאושרות על ידי והמלצות להיות חתומות ה על. מהרשויות המקומיות 2של לפחות  ריםאישולצרף יש 
על ההמלצות לכלול אישור לביצוע קליטת  ר, חשב או רו"ח.רשות המקומית: מנכ"ל, גזבבבעל תפקיד 

 ת.של הרשות המקומיGISכת ה רכת הגביה ולמערל ידי הקבלן למענתונים ע
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.ודף אחד אינו מספק דהניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במי
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 'ג: נספח 1פרק 

 נוסח ערבות בנקאית

 ________________ בנק
 

 11/19מכרז מס'  
 

 לכבוד

 פרדסיה מיתמועצה מקו

 _____מס'_____ כתב ערבות הנדון:

 

, הננו ערבים בזאת  11/19(, בקשר עם מכרז מס'  המבקש -על פי בקשת _____________ )להלן 

סכום  -(, )להלן עשרת אלפים ש"חש"ח )במילים:  15,000ם עד לסך של וככלפיכם לשלם לכם כל ס

 (.הערבות

 

ממועד דרישתכם ימים  7תוך לא יאוחר מ ,מים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכו

 מועצה מקומיתחתימה אחר ב ו חתומה ע"י גזבר המועצה ו/או בעל זכותהראשונה בכתב שתגיע אלינ

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או  אתוז, פרדסיה

מבלי לטעון כלפיכם טענת במכרז  או בכל דרך אחרת, ו  לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים

 משתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 

הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות. שכל אחת ל ש אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו

 על הסך הכולל הנ"ל. מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה

 

לפי כתובתנו, לא צריכה להימסר לנו וכל דרישה על פיה  10.9.2019זו יהיה עד ליום  רבותנותוקף ע .1

 יאוחר מהמועד הנ"ל.

 

 רה בכל צורה שהיא.נת להסבה או להעבותנו זו אינה ניתערב .2

 

 בכבוד       רב,        

 _____________ בנק        

 _____________ סניף        

 _____________ כתובת        
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 : נספח ד'1פרק 

 הזוכה אמות מידה לבחירת ההצעה
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

לעיל )סקר     6ו    5מניקוד עבור סעיפים מספר    75%חות בלת לפתנאי מעבר להמשך בדיקה הינו ק

 30.00 לפחות )סקר שביעות רצון( ו 5נקודות לסעיף מספר   15.00עת(, קרי לפחות שביעות רצון וחוות הד

במקרה וניקוד הצעה לכל אחד )בנפרד(  מסעיפים אלה לא יגיע לתנאי  . 6סעיף מספר  ות עבורודנק

 תבדק.  המעבר ההצעה תפסל ולא

 

 :השקלולאופן הניקוד פרוט אמות המידה ו

 

 קבע כדלקמן:י למדידת נכס בבניה רוויה  של המציעגובה הצעתו  1סעיף מס הציון ל .1

יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר תר ההצעות (, ניקוד י5רבי )על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מ

 על פי הנוסחה:

 X       5                               המחיר הנמוך ביותר שהוצע      

 המחיר שהציע המציע

 

 קבע כדלקמן:י צמודת קרקע למדידת נכס בבניה   גובה הצעתו של המציע 2סעיף מס הציון ל .2

יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר תר ההצעות (, ניקוד י20רבי )על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מ

 על פי הנוסחה:

 X       20                           שהוצע          וך ביותר המחיר הנמ

משקל  פירוט מס"ד
 באחוזים

אופן חישוב  .נכס בבניה רוויהלמדידת  המוצעהמחיר  1
 לןט להמפורהמשקל 

5 

. אופן חישוב צמודת קרקעלנכס בבניה המחיר המוצע  2
 המשקל מפורט להלן

20 

. אופן חישוב מסחרי יןבנילנכס  מוצע המחיר ה 3
 המשקל מפורט להלן

5 

ים כל הנתונים והתרשימהמחיר המוצע להכנת  4
אופן חישוב המשקל   GIS /להטמטה במערכת ה

 מפורט להלן

10 

סקר שביעות רצון מהפתרונות והשרות של המציע כפי  5
שבאה לידי ביטוי בכושרו של המציע לביצוע עבודות 

המציע עבור רשיות מקומיות  ים על ידיפקת שירותואס
 במדינת ישראל בהתאם למפורט בנספח זה

20 

חוות הדעת הצוות המקצועי של המועצה באשר לצוות  6
מציע כפי שיבחן וינוקד  די ההמקצועי המוצע על י

 בהתאם למפורט בנספח זה

40 

 100 ס ה " כ 
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 מציעהמחיר שהציע ה

 קבע כדלקמן:י בבניין מסחרי למדידת נכס   גובה הצעתו של המציע 3סעיף מס הציון ל .3

יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר תר ההצעות (, ניקוד י5רבי )על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מ

 וסחה:על פי הנ

 X       5                           המחיר הנמוך ביותר שהוצע          

 המחיר שהציע המציע

 

להכנת כל הנתונים והתרשימים להטמטה במערכת    גובה הצעתו של המציע 4סעיף מס הציון ל .4

 קבע כדלקמן:י   GISה/ 

יחושב יחסית למחיר הנמוך ביותר עות תר ההצ(, ניקוד י10רבי )על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מ

 על פי הנוסחה:

 X       10                                המחיר הנמוך ביותר שהוצע     

 המחיר שהציע המציע

 

מהפתרונות והשרות של המציע כפי רצון הביעות הניקוד למציעים יינתן על פי ש 5 בסעיף מספר . 5

 רשויות מקומיות עבור וע עבודות ואספקת שירותים ע לביצל המצישבאה ליידי ביטוי בכושרו ש

  שנים מבין אנשי הצוות המקצועישיערכו יעות רצון  על פי סקר שב . הניקוד יקבעבמדינת ישראל

בין  רשות מקומיתתפקידים אחד מכל  בעלי  החמיששל טלפוני מענה והיועץ. הסקר יבוצע על ידי 

 על ידי כל מציע ומציע ותהמפורט הרשויות מקומיותמבין  מנכ"ל מזכיר/גזבר,  בעלי התפקידים:

 2כל בעל תפקיד יתבקש לענות על   . זלמסמכי המכר 1לפרק  'בנספח בטבלה הנדרשת על פי 

 שאלות:

לעיניין  _________מ    שקיבלתם מהפתרון הכולל את רמת שביעות הרצון שלך  ידרג/ .א

א חוסר הו 1ות רצון מצוינת ו שביעא רמת הו 10 כאשר 10ל  1בין  מדידות לצרכי ארנונה 

 שביעות רצון מוחלט.

 __________ שקיבלתם מ מרמת הדיוק והמקצועיות הרצון שלך דרג/' את רמת שביעות  .ב

סר הוא חו 1ציון הטוב ביותר ו הוא ה 10כאשר   10ל  1בין  לנושאי מדידות לצרכי ארנונה

 שביעות רצון מוחלטת

 

ממוצע זה ישוקלל כך שהמציע שקיבל את  בל ציון ממוצע. ציוןציע יקוכל מ בטבלה תוצאות הסקר ירוכזו

 נקודות ושאר המציעים יקבלו ציון על פי הנוסחא הבאה:  20ה ביותר יקבל הציון הגבו

 X      20                                   סך הנקודות הממוצע  של המציע לסעיף זה   

 יותרוג הגבוה בעל הדרמציע בסך הנקודות הממוצע של ה
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

המקצועית של המועצה מהצוות  יוענק על סמך חוות דעת של הוועדה  6עיף מספר הציון לס. 6

 . כל חבר בוועדה המקצועית של המועצהומנציגי החברה המציעה ועי שיוצע על ידי המשתתףהמקצ

מנהל כלול את: ושידו של המשתתף כפי שיוצג על יוהניהולי יחווה את דעתו באשר לצוות המקצועי 

יע להציג בפני חברי הוועדה ראש צוות מוצע. מובהר ומודגש בזאת כי על המצ , בכיר מטעם המציע

יותר חלופות או  2הצוות המוצע על ידו באופן ספציפי ומדוייק, לא ניתן להציג  ראשהמקצועית את 

כרז. כל חבר ימלא במ וכההצוות אותו יעסיק המציע במידה ויבחר כז ראשתפקיד אלא אך ורק את ל

הוועדה של חברי מוצע הציונים . הציון הסופי יקבע על פי מאת הציון לכל סעיףבטבלה המצורפת 

  . 1-10 -. אנשי הוועדה המקצועית  ידרגו למען הנוחיות את הטבלאות בציונים מהמקצועית

 :או מי מטעמם הינם מועצהב חברי הוועדה המקצועית 

 רוב זאבמר  –גזבר המועצה  .1

 בני כרמימר  –מהנדס המועצה  .2

 יע' אפרת אלקלונות הגבמנהלת חשב .3

 ות חברי הועדה המקצועית.לשנות את הרכב וזההמועצה תהה רשאית 

 

 כולל את בעלי התפקיד הבאים: ועצה מההצוות המקצועי שעל המציע להציג בפני הוועדה המקצועית של 

 .עצהל פרויקט המדידות המולניהו המוצע תהמדידוראש צוות 

 וליווי , הדרכה, פיקוח, יעוץ המציע אשר יהא זה שייתן תמיכה מקצועיתנציג בכיר מטעם 

 

ל תוצאות הניקוד ירוכזו בטבלה וכל מציע יקבל ציון ממוצע. ציון ממוצע זה ישוקלל כך שהמציע שקיב

 ל פי הנוסחא הבאה: ציון ע ם יקבלונקודות ושאר המציעי 40את הציון הגבוה ביותר יקבל 

 X      40סך הנקודות הממוצע  של המציע לסעיף זה                                      

 סך הנקודות הממוצע של המציע בעל הדרוג הגבוה ביותר
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 : נספח ה'1רק פ

 

 י אמות המידה:דעת הוועדה המקצועית לפ פרוט חלוקת הניקוד לחוות
 
 
 

ד ניקו סעיף
 לסעיף

  השאלה

ידי המשתתף על סמך ות המוצע על מקצועיות הצו 30 2
 ראיון שייערך לצוות המוצע

הניקוד 
המקסימאלי 

 לשאלה
 התאמת ראש הצוות המוצע לביצוע תפקידו   .1

 
2.22 

 ההשכלה של ראש הצוות המוצע   .2
 

2.22 

 מקצועיות ראש הצוות המוצע   .3
 

2.22 

הניסיון של ראש הצוות בניהול והנעת צוות עובדים    .4
 ביעדיםדה ולעמי למשימתיות

2.22 

הניסיון  של ראש הצוות המוצע בביצוע מדידות    .5
 ברשויות מקומיות

2.22 

היכרות של ראש הצוות  המוצע עם נהלי מדידות וגביה    .6
 ברשות מקומית 

2.22 

הניסיון של ראש הצוות המוצע בביצוע מדידות    .7
 מקומיותבמועצות 

2.22 

הרשות  להכרות ראש הצוות המוצע את צוו המיסים ש   .8
 קומית המ

2.22 

הכרת ראש הצוות המוצע את דרישות המכרז ואיפיון    .9
 הנדרשתהעבודה 

2.22 

 2.22 בכירותו של נציג המציע    .10
מקצועיות נציג המציע בתחומי מדידות וארנונה    .11

 ברשויות מקומיות במדינת ישראל
2.22 

ידות נציג המציע בניהול מדהניסיון  הניהולי של    .12
 ומיות   ברשיות מק

2.22 

 2.22 יע  נציג המצ ההשכלה של   .13
עבודה במדידות היכרות של נציג המציע עם נהלי    .14

  ת מקומיתוארנונה  של רשו
2.22 

מועצה הניסיון של נציג המציע עם מדידות וארנונה ב   .15
 מקומית

2.22 

 2.22 פרדסיההכרות נציג המציע  את צוו המיסים של מוא"ז    .16
 כרז זה ואיפיוןע  את דרישות מהכרת נציג המצי   .17

 דרשתהעבודה הנ
2.22 

בהתאם לדרישות תוכן ההצעה שהוגשה ועריכתה    .18
 המכרז

2.22 
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 
 . טופס דרוג לחבר הוועדה המקצועית  בהתאם לאמות המידה:5

 : _____________המשרד המציעשם 

 שם המדרג _________________             תפקידו: _______________

 _________________ך: _תארי

הוועדה המקצועית  שנערכה עםישה ך הפגדעת מקצועית  מהצוות המוצע על ידי המשתתף על סמ ותחו
 :הרשות המקומיתשל 

 
 10כאשר  1-10ציון  השאלה מס"ד

 גרוע - 1הטוב ביותר ו 
 התאמת ראש הצוות המוצע לביצוע תפקידו 1

 
 

 ההשכלה של ראש הצוות המוצע 2
 

 

 ראש הצוות המוצע עיותמקצו 3
 

 

 תיותלמשימהניסיון של ראש הצוות בניהול והנעת צוות עובדים  4
 ביעדיםולעמידה 

 

  הניסיון  של ראש הצוות המוצע בביצוע מדידות ברשויות מקומיות 5
היכרות של ראש הצוות  המוצע עם נהלי מדידות וגביה ברשות  6

 מקומית 
 

  מקומיותבביצוע מדידות במועצות הניסיון של ראש הצוות המוצע  7
  קומית ת המהרשו הכרות ראש הצוות המוצע את צוו המיסים של 8
הכרת ראש הצוות המוצע את דרישות המכרז ואיפיון העבודה  9

 הנדרשת
 

  בכירותו של נציג המציע  10
מקצועיות נציג המציע בתחומי מדידות וארנונה ברשויות מקומיות  11

 במדינת ישראל
 

  ידות ברשיות מקומיות   נציג המציע בניהול מדהניסיון  הניהולי של  12
  יע  נציג המצ ה שלההשכל 13
היכרות של נציג המציע עם נהלי עבודה במדידות וארנונה  של רשות  14

  מקומית
 

  מועצה מקומיתהניסיון של נציג המציע עם מדידות וארנונה ב 15
  פרדסיההמיסים של מוא"ז  הכרות נציג המציע  את צוו 16
  דרשתה הנהעבוד הכרת נציג המציע  את דרישות מכרז זה ואיפיון 17
  תוכן ההצעה שהוגשה ועריכתה בהתאם לדרישות המכרז 18

 
 

 הערות כלליות:
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 : נספח ו'1פרק 

 
 אישור על קיום ביטוחים 

 
 לכבוד 

  פרדסיה מועצה מקומית
  
 )להלן "המועצה"( 

 
 א.נ.

 
         

דות שירותי מדי מתן "( בגיןיום ביטוחים של _____________ )להלן: "הספקעל ק אישורהנדון:    
לצורכי חיוב ארנונה במועצה לרבות ייעוץ ופיקוח באגף הכספים ו/או כל פעילות שקשורה או נלווית, 

 הכל כמפורט בדרישות המכרז )להלן: "הפעילות"( 
 
 

 ים בזאת כדלקמן :_ חברה לביטוח בע"מ מצהיראנו הח"מ _______________
 

ן על שם הספק בין היתר, בגין הפעילות מפורטים להלים ההביטוח הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את
כמפורט לעיל וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________ )להלן: "תקופת 

 הביטוח"(. 
 
 

 __ביטוח צד שלישי מ.פ. ___________ .1
 

אובדן /או פגיעה והספק, על פי דין, בגין כל  שלישי המבטח את חבות ביטוח אחריות כלפי צד
נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות למועצה ו/או מי ו/או 

)ארבעה מיליון ₪  4,000,000 -מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת הפעילות בגבול אחריות של
הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר ם( לאירוע ובסה"כ לתקופת שקלים חדשי

התפוצצות, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק  מאש, בהלה, ובעתחבות הנ
במאכל ובמשקה, מתקנים סניטאריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי  קבלנים, 

י. יובהר כי חריג אחריות ות מצד המוסד לביטוח לאומקבלני משנה ועובדיהם, וכן תביע
הורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או יטוח כאמור . הבזקי גוףמקצועית לא יחול בגין נ

עובדיה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו, וכל זאת בכפוף לסעיף 
חידי המבוטח. רכוש ערך בנפרד עבור כל אחד מיאחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נ

רכוש המועצה ו/או מי מטעמה לא תחול  יין ולענייןוענ לכל דברהמועצה ייחשב כרכוש צד שלישי 
כל הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק 

 ו/או רכוש שפועלים בו.

 
   ___________         ביטוח חבות מעבידים מ.פ. ___ .2

 

ו, על פי ו ו/או מטעמל ידעסקים עביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי המו
, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או עקב מתן  מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי
רה לנפגע, למק שים(קלים חדש"ח )עשרים מיליון ש 20,000,000בגבול אחריות של השירותים, 

ובסה"כ לכל תקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות 
רחב בגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור הו

 פק.י הסי מעובדעובדיה ו/או מנהליה במידה וייחשבו למעבידם של מ לשפות את המועצה ו/או
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 ביטוח אחריות מקצועית מ.פ _______________ .3

)ארבעה מיליון ₪  4,000,000ביטוח אחריותו של הספק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  
דין  טח את חבות הספק על פי כלשקלים חדשים( לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח, המב

הפועלים מטעמו בקשר הספק ו/או  ת שלמקצועי בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה
 עם ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן הפעילות.

הננו מאשרים, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק לפני מועד חתימת ההסכם יחול 
ותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני פרע ממועד תחילת מתן השירהביטוח על פי פוליסה זו למ

 פוליסה.מועד תחילת ה

שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים רה במק
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע  12ותביעות מוארכת, למשך 

במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל יטוח ושעליו תימסר הודעה שיארע בתקופת הב
ההודעה במהלך תקופת הביטוח, ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי עליו נמסרה רוע יין כאינושא וענ

 אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

ו/או אובדן בפוליסה יבוטלו חריג ו/או מגבלה בדבר עיכוב ו/או איחור בביצוע השירותים 
ריגה ין חהספק בגובדן השימוש. הביטוח מורחב לכסות את אחריותו של מסמכים ו/או א

 ו/או אי יושר של עובדים ו/או מנהלים.  מסמכות

הביטוח כאמור מורחב לשפות את המועצה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריותה למעשי ו/או 
פיו נחשב הביטוח פוף לסעיף אחריות צולבת למחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו, וזאת בכ

 ח.מבוטיחידי הכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מ

 
 

 הערות כלליות:
 

 בפוליסת הביטוח של הספק ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המועצה וכל הבא  .1
 מטעמה, לרבות חברות בנות ושלובות של המזמין )על בסיס הדדיות( .

 
 _ ועד ___________ )שני__________ -ות היא החל מתקופת הביטוח בכל הפוליס .2

 (נכללים התאריכים               
 

 ו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:נא .3
 

 א(      המועצה נכללת כמבוטח נוסף, המועצה לעניין זה הינו לרבות עובדיה.                
 

 ות צולבת.ב(      בביטוח החבות ייכלל סעיף אחרי                
 

יום לפני  30 למועצה פוליסות יעשה בהודעה מוקדמת שתימסרבע כי ביטול הנכלל תנאי הקו (ג
 עד הביטול. מו

 
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים.  .4
 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .5

 לא יופעל כלפי המועצה קיים ביטוח אחר 
 

ולפיכך לא יחול בו או אי הביטוח  ם תנור לקיוידוע לנו כי כתב אישור זה מתקבל על ידיכם כאיש .6
בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב, כמו כן מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור 

וקנו על פי האמור באישור זה הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצוינות לעיל עד כמה שלא ת
 זה.

  
 

         ____________                           ___________________  
 חתימת המבטחים                                       תאריך                 
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  נספח ז':

  תצהיר בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק

ה אמת וכי אהיאת הי לומר , לאחר שהוזהרתי כי על________ס' , בעל  ת.ז מ________אני הח"מ, 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 ר זה בשמו ובעבורו."( ומוסמך ליתן תצהיהספק)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 ר זה:בתצהי
 : חוק החברות"()להלן 1999 –"ט ות התשנלחוק החבר 268": כמשמעו בסעיף בעל שליטה" 
גם בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי הספק, בעל השליטה בו, ואם הספק הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"

 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
 1968 -ת ערך, התשכ"חבחוק ניירו כהגדרתה -" שליטה"
 דש()נוסח ח": כמשמעותו בפקודת מס הכנסה תושב ישראל"
 ": כמשמעותו בחוק החברותנושא משרה"
 ": כמשמעו בחוק החברותבעל עניין"
-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –" חוק עובדים זרים"

1991 
 1987-"זחוק שכר מינימום, התשמ – "חוק שכר מינימום"

 

 את המשבצת המתאימה( -X)סמן ב    לספק:  הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה

לפי חוק עובדים זרים ובעבירה לפי חוק שכר מינימום,  בעבירהדין חלוט -לא הורשענו בפסק 

 בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

, ר מינימוםי חוק שכו לפו/א ריםלפי חוק עובדים זשנעברו בירות או יותר נו בשתי עהורשע    

 בפסקי דין חלוטים, אך במועד מתן תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 תאריך: ______________
 

 חתימת המצהיר

 

 א י ש ו ר
הופיע/ה בפניי מר/גב'  ________יום ר, כי ב, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאש ________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא   ________, ת.ז.   ________
ה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל ים בחוק, באם לא יעשה/תעשצפוי/ה לעונשים הקבוע

 יי.בפנ /ה עליובחתמו

_________________ 
)חתימה וחותמת עוה"ד(
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 נספח ח':

 
 לכבוד

 פרדסיה מועצה מקומית
 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון : 

 
 ראות הסעיפים הבאים:הביאה לידיעתי את הו יהדספר מועצה מקומיתהנני מצהיר בזאת כי 

 
 הקובע כדלקמן : 1950-)א(, תשי"א מיותעצות המקוצו המוא' )א( ל 103סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
העירייה, יה צד לחוזה או לעסקה עם בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יה

 ו אחות".אח אן או בת, בן זוג, הורה, ב –לעניין זה, "קרוב" 
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל 

 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,
 י שיטה בו ובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלחבר מועצה או קר - ועצה" "חבר מ

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1וב" בסעיף י שליטה" ו"קר"בעלה הגדרות )רא
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף 

זוגו -מו או על ידי בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצ
 בוצעת למענה".ה המבשום עבודשותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ואו 

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או   מועצהבין חברי מועצת ה

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

 תי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.הגשתי את הצע עותואגיד באמצשל הת
 .מועצהאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ב

 
ו אם מסרתי הצהרה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, א מועצהידוע לי כי ה

 ה.לא נכונ
 

 צהרה זו הינו אמת.ים, והאמור בהומלאם נכונים אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינ
 
 
 
 
 

 חתימת המציע:____________        שם :____________                                 
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 ט' נספח 

 
 הצהרת המשתתף במכרז 

 מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: ובחנו בחינה זהירה את כל אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון

המכרז לפרטיהם על נספחיהם, והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את את כל מסמכי  דנותקראנו בקפ
 הצעתנו בהתאם.

ל אי ידיעה ו/או אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות ע
 ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.אי הבנה 

סמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה נשוא המכרז, נדרשים עפ"י מים הבכל התנא אנו עומדים
 בתנאים המפורטים בטופס ההצעה.

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 ים שקדמו למועד פרסום המכרז.שנה 7שיש עמה קלון במהלך לא הורשענו בגין עבירה 

נגד מי ממורשי החתימה שלנו, למיטב ידיעתנו, כל כתב אישום לבית נהלינו ו/או כמי מ/או כנגד לא הוגש כנגדנו ו
השנים שקדמו למועד פרסום המכרז. הננו מתחייבים  7המשפט או לבית דין בגין עבירה שיש עמה קלון במהלך 

ו עלול להיות ו/א אשר יוגש עצה, מיד עם היוודע לנו הדבר, על כל כתב אישוםם כי נודיע בכתב לראש המוומצהירי
 מוגש כאמור.

שנים  3או טרם עברו  1987 -לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 ממועד ההרשעה האחרון.

 ם זרים.ו, בעבירה של העסקת עובדילא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינ

 ם לרבות לפי השינויים שיחולו מעת לעת.ים לפעול לפיהחייבבודה, ומתאנו מכירים את כל הדינים המתייחסים לע

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 הנוספת שתידרש.הצעה נאריך תוקפה לתקופה הצעות ובמידה שנתבקש להאריך משך ה

צעתנו ובקבלתה על ידה התחייבות בלתי חוזרת יבת, לראות בהא חיאית, אך לאנו מסכימים כי המזמינה תהא זכ
 ומחייבת בינינו לבין המזמינה.

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

 המדידות ביום שהמזמינה תורה לנו. וע היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להתחיל בביצ

ינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז ד בהתחייבויותכלשהי לא נעמוהיה ומסיבה 
 .תוגש לגבייה על ידי המזמינה, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

ום תבמסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אנו רשאים לחהצעתנו הייתה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות 
תימתנו מחייבת את המציע ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה בשם המציע על הצעה זו, ח

 זו.   
 

_____________________ 
 חתימת המציע            

 
 

 אישור עו"ד
"( מאשר בזה כי ביום המציע_________ )להלן: "אני הח"מ___________, עו"ד של________________

_____________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז. __________________ בעל ת.ז. _

ת ה"ה המפורטים ______________ בשם המציע ,לאחר שהוזהרו כדין לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימ

 לעיל מחייבת את המציע. 

 

 ___________, עו"ד______
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 
 דה מס' ___טופס הזמנת עבו -נספח י' 

 
: תאריך           לכבוד

_______ 
 _________________ 
_________________ 
 _________________ 

 "(הספק)להלן: "

 
 שם היישוב: __________

 
 תיאור של הנכסים אותם יש למדוד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______.אנשי קשר  :___________________________________________
 

 לוח זמנים לביצוע: ______________________________________.
 

 (.מחק את המיותרציון שם המחזיקים בכל נכס ושטח הנכס של כל מחזיק )בקיבוצים( : כן / לא )
 

 _____________.המדידה והפקת תוצאותיה: _המועד לסיום 
 

 מידע כללי:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.__________ 
 

 _________________ 
 חתימת המנהל
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 'אינספח 

 
 עבודה ביצוע דיווח טופס 

 
 ה מס' __ס הזמנת עבודעל פי טופ

 
: תאריך           לכבוד

_______ 
 _________________ 
_________________ 

___________ ______ 
  

 
 שם היישוב: __________

 
פירוט של 
הנכסים 
 שנמדדו

שטח במ"ר שהיה 
רשום במערכת 

הגביה לפני ביצוע 
 המדידה

שטח במ"ר 
של  הנכס 

לאחר ביצוע 
 דידההמ

ההפרש בין 
פני ל חטהש
דה לשטח המדי

 אחרי המדידיה
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 סה"כ
 
  

 
 
 

 _________________ 
 הקבלןחתימת 



 63 מתוך 33 עמוד

  - Ver  4  כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ–   
 קבלת אישור מראש ממניב הכנסות בע"מ המסמך ללאין להעתיק או להפיץ א

 

 2019ספו ב כולל נכסים חדשים שיתוולא  – נתוני ארנונה– 'יבנספח 
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 



 63 מתוך 39 עמוד   -    פרדסיה מועצה מקומית –  11/19מכרז שרותי מדידות מספר 

_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 'גנספח י

 
 בות לאבטחת מידעויהצהרת מח

 
" ו/או הספק ( רההחב_________)להלן:"_______________________ ואני החתומה מטה הואיל:

"(  שירותים, המתבססים על מידע של מועצה מקומיתהלן: ")ל פרדסיה המקומיתמספקת למועצה 
 ולרבות מידע המתקבל מצדדים שלישיים: המועצה המקומית

המועצה המידע של   ותנת בהתחייבות שלנו לשמור על הסודיות שלר מוקבלת המידע כאמו והואיל:
 ;כמפורט בכתב זה, ועל אבטחת מידע זה תהמקומי

 
 , כדלקמן:המועצה המקומיתפי אי לכך, אני מתחייבת בזאת כל

לא אמסור לכל  צד ג' מידע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מהמועצה, בין מידע מהמועצה או  .א
 מידע מצד ג'.

ל האחראי חת המידע ששמו _______. עלי  )למען הסר ספק אצל החברה( אחראי לאבטאצ מונה .ב
, בהרשאות הגישה למידע דע להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמשים, בסיסמאותלאבטחת המי

ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת. כמו כן ימונה אצל הספק ממונה 
 ות המידע והתקשורת.ערכלאבטחה הפיזית של המידע ומ

 יות החתימה בחברה.תום על ידי בעלי זכוממונה אבטחת מידע בחברה חמצורף בזה כתב מינוי  .ג

 ולהשתמש במידע ובמערכות אך ורק לשם ביצוע המטלות.ידוע לי כי אנחנו רשאים לעבד  .ד

 ינולצורך ביצוע עבודתההנדסה ידוע לנו כי אנו רשאים להשתמש רק במערכת הגביה ובמערכת  .ה

ם ר  פרוט סוג העיבודישנזכה, נגיש למועצה לאישולאחר ההכרזה על הזוכה במכרז ובכפוף לכך  .ו
 והפעולות שאנו מבקשים לבצע במערכות.

התקשרותנו ובכפוף לאישור בכתב של מורשי החתימה במועצה אנו מתחייבים  לאחר סיום .ז
ות מבנה הנתונים לרבלהשמיד ולמחוק את הנתונים שנצברו אצלנו לאחר שנעבירם בשלמותם 

 למועצה.

ות אופן ביצוע חובותיו לפי ל מאגר המידע על אודווח, אחת לשנה לפחות, לבעת לד/אני מתחייב .ח
 גנת הפרטיות.תקנות אבטחת המידע וה

ת להודיע למועצה למנכ"ל המועצה, לגזבר ולמנמ"ר המועצה באופן מיידי  במקרה /אני מתחייב .ט
 של אירוע אבטחה או סייבר.

שתות ורת המחוברת לאינטרנט ולרלא יוחזקו ברשת תקש המועצה המקומיתדע של המיקבצי  .י
ראש של מנהל אבטחת מוגנת ומאובטחת. חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מ חיצוניות שאינה

 .המועצה המקומיתהמידע של 

 ,Routers תקויים הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון  .יא
Switches. 

ק תוך שימוש , תתאפשר רהמקומית המועצההגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של  .יב
אות תהיינה ידועות רק ( אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמUser-ID)בזיהוי 

למשתמשים בלבד והמערכת תחייב באופן אוטומטי החלפת הסיסמא  לפחות בתדירות של אחת 
 ותיות.תווים הכוללת לפחות ספרות וא 8של לפחות  סמאחודשים. המערכת תחייב סי 3ל 

יאות רצופות בהקשת הסיסמא. השחרור יוכל שג 2אוטומטית לאחר  זיהוי משתמש יינעל .יג
 ק ע"י מי שהוסמך לכך על ידי המועצה.להתבצע ר

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .יד
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

הרשת לעובדים  הלימנ תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין .טו
 .נהלי הרשת בלבדיינתנו למ ל אדמיניסטרטורוזכויות ש  אחרים. חשבונות

. הגישה לספריות המועצה המקומיתשם מידור פנימי בשרתים בגישה לספריות וקבצים של ייו .טז
 וקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.

בות וירוסים רוגלות, נוזקות ולוחמת סייבר לר נגדמותקנות תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת כ .יז
FireWall . 

 Httpsשל תקשורת נתונים לרבות  וללות מנגנוני הצפנההמערכות כ .יח

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקוןלא יוצאו דיסקים  .יט
ע ולפרמט את מיד. במקרה כזה יש למחוק את ההמועצה המקומיתנמצאים קבצים ונתונים של 

 .הדיסק

טית עם מידע של מדיה מגנטית, או אופר להעברת, אחסון ותחזוקת קיים נוהל עבודה מסוד .כ
הנוהל יוגש לאישור ממונה  .ה ללא תיאום מוקדםכך שלא תועבר מדי המועצה המקומית

 אבטחת המידע של המועצה.

ם שהגישה אליו מקוב המועצה המקומיתמדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם  .כא
 .תתאפשר למורשי גישה בלבד

 :המידע בתחנות העבודה תשמר אבטחת .כב
a. התחנה על הדיסק הקשיח של המועצה המקומיתבצים של לא יישמרו ק. 

b. בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

c. הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

d.  צעות התחנהבאממהשרת  המועצה המקומיתלא ניתן יהיה להוריד קבצים של. 

 .הגיבויים בלבדגישה לאחראי על  עם וישמרו במקום סגור ונעול גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת .כג
  .ת גיבויים והורדתם לשרתכמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבל

 . חל איסור על העברת קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים .כד

עיבוד מנתוני  או שהם תוצרי מקומיתהה כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים למועצ .כה
 .רסו לאחר השימושויג סגור וכן יושמדו, יאוחסנו בארון המועצה המקומית

  .המועצה המקומיתדה חיצונית ללא תאום עם אין להוציא חומר לגריסה או השמ .כו

החברה מצהירה כי היא פועלת ותפעל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי  .כז
, תיקוניו מהוראות חוק הגנת הפרטיותקטת ותנקוט  באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב נו היא

 (.2017לרבות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע ) ותקנותיו

חברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות ה .כח
 דה על נהלי אבטחת מידע.הקפו המועצה המקומיתלשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 

ולערוך בקרות סדירות ום נהלי אבטחת מידע דריך את עובדיה באשר ליישהחברה מתחייבת לה .כט
ן לדווח למועצה באופן סדיר בדבר ביצוע בקרות אלה וממצאי בדבר קיום נהלים אלה, כמו כ

 הביקורות.

 עת.כל לערוך ביקורת אבטחה ב המועצה המקומיתהחברה מתחייבת לאפשר לנציג  .ל
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

י ניאותה למסור ל ומיתהמועצה המקותי והצהרותיי ידוע לי כי רק על בסיס קיום התחייבוי .לא
 .מידע או לאפשר לי לקבל מידע 

לכל הפרה וללא צורך בהוכחת ₪  50,000בויות אפצה את המועצה בסך של בגין הפרת התחיי .לב
 נזק.

היה לה בגין הפרת שת בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הוצאה המועצה המקומיתאני אשפה את  .לג
 "ט עו"ד.התחייבות שלי, לרבות שכ

 
 
 

 ולראייה באנו על החתום

 

 

_______________                     _____________             ________________ 
 תאריך               שם החותם   + חותמת שם החברה      

 

 

 אישור חתימת הספק

 

_______________________, מאשר בזאת כי ד/רו"ח, מרח' אני הח"מ,______________, עו"

 חתימתו של ה"ה _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

 

_______________    ____________________ 

 עו"ד/רו"ח        תאריך 
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 2פרק 

 
 במסגרת המכרז יםאפיון ותיחום השירותים, הנדרש

Scope of Work S.O.W -  

  
בהצעת המציע למכרז  תדרהמוג התמורהוהכל במסגרת  לספק על פי מכרז זהשעל המציע  רוט השרותיםפ

 : סוג שהוא ללא תוספת עלות מכל זה

 . כללי1

ובהר בזאת כי על הקבלן להעסיק עובדים ישראלים מיומנים ובעלי ניסיון במדידות לצורך חיוב מ .1.1

מכי המכרז וזאת עבודה בלו"ז המוגדר במסארנונה לרשויות מקומיות במספר המתאים לביצוע ה

ור מחלקת דידות בטרם קיבל אישיל הקבלן להפעיל  עובד במלא יתח תוך מקצועיות מירבית.

 ה.הבטחון במועצ

הקבלן יעביר למועצה את שמות המודדים המתוכננים לעבוד בתחום המועצה כדי שהמועצה  .1.2

אישור יצא למדידה במועצה ללא תפיק לכל אחד מהם אישור מועצה כניסה לנכס. מודד לא 

 כנ"ל.

 רויקטאחראי על הביצוע הפ בלן ימנה איש מטעמו שיהיההק -"מנהל הפרויקט / ראש צוות"  .1.3

, הקבלן יצייד אותו בטלפון נייד ומחשב נייד. אדם זה יהיה אחראי התקשרות במשך כל תקופת ה

הפרויקט ישתתף בפגישת  מנהל מול המועצה לביצוע הפרויקט בצורה הטובה והמקצועית ביותר.

תדירות צה בלנציג המועלפחות וידווח  צוות ההיגוי לפרויקט אחת לחודש –בקרת סטטוס 

"ל וטלפונית בדבר התקדמות העבודה ובמידה ונוצרו בעיות / דיווח בכתב בהודעת דואשבועית ב

 קשיים.

 לן עצמו.למנהל הפרויקט תחשב כאילו נמסרה לקבהוראות / הודעות או דרישות שנמסרו  .1.4

 

 ת עבודה. לפני תחיל2

איש  תתפותבהשה של "מנהל הפרויקט"  לפני תחילת העבודה תתבצע ישיבת עבוד .2.1

והמפקח על הפרויקט ובה יוגדר וינותח צו  , חברת המחשובהמועצה הקשר מטעם

המיסים. יונפק פרוטוקול כתוב מפגישה זאת ובו יוגדר כל נכס וסיווג לרבות 

 מאפייני המדידה שלהם.

יקבל מהמועצה טופס הזמנת עבודה בפורמט דומה למוגדר במסמכי מכרז  הקבלן .2.2

 זה

 

 . ביצוע המדידות3

על פי סדר שתודיע עליו המועצה המועצה בתחום השיפוט של המדידות יתבצעו בכל הנכסים  .3.1

 מראש. 

  . כיהה בדבר הזעשים מההודחוד 6 , לו"ז לסיוםפרויקט המדידות יקבע מראשלו"ז ל .3.2

  רוטו ברוטו דה: בשיטת המדי .3.3

 בכתב מהמנהל.לאחר קבלת אישור ספציפי  אך ורקהקבלן יכנס למדידה  .3.4
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 .התקדמות הפרויקט ים, לו"ז,  אבני דרך, בדבר , יעדתאריכי ביקורת יוגדרו מראש  .3.5

  .צו המיסים גדרות בצו הארנונה וכפי שיוגדרו מראש בניתוחהמדידות יתבצעו על פי הה .3.6

ידה מדוייקים, כלי רכב, מחשבים, תקשורת וכל אמצעי עבודה לי מדהקבלן יצייד את עובדיו בכ .3.7

 אחר הדרוש לצורך ביצעו העבודה.

מראש  ישלח הקבלן לאחר קבלת אישור לנוסח מהמועצה,ד להימדד העתיבנכס  םתושביהל לכ .3.8

ובנוסח שיאושר  על חשבון הקבלן . המכתב ישלח לתושבים על המדידה הצפויה המודיע מכתב

 ועצה."י המבכתב מראש ע

   .המועצה לסקרקשר מטעם ימונה איש  .3.9

   .הסקר יצועעל הקבלן לתאם  פרטני טלפוני עם כל תושב טרום ב .3.10

פריד באופן ברור ומובדל בנכס המחולק למס' יחידות.  כל יחידה תמדד בתשריט נפרד הקבלן י .3.11

 רב בסקועיכו תוך ציון המשלם הספציפי בכל יחידה, לרבות  אם הדבר מצריך תיאום מראש

 1:200בקנה מידה של  על גבי נייר וממוחשב  יט מדידהתשר יכין הקבלן לכל נכס שימדד  .3.12

 :ע אותוחתום ע"י המודד שביצשיהיה 

 בכל תשריט יהיו הגדרות של קומות על פי הצורך ולכל קומה תתבצע מדידה נפרדת. .3.12.1

וך ונה תב בארנבכל תשריט יופיעו שטחים ברי חיוב בארנונה ושטחים שאינם ברי חיו .3.12.2

 חים.ציון פירוט השימוש ותיאור השט

ריט ם משותפים תוגדר בתשבכל תשריט יוגדר סוג הנכס והשימוש בנכס במקרה של בתי .3.12.3

 .בשטח המשותף באופן יחסי החלוקה של המטרים בין הדיירים

ברכות שחיה, מחסנים, בתשריט יצוינו שטחים נוספים הקשורים לנכס כגון חניות,  .3.12.4

 .מרפסות וכו'

כס הנמדד לפי מספרו בצו הארנונה יהיה "מפתח" שבו יצוין סיווג הנ תשריטבכל  .3.12.5

  ל הנמדד בתשריט זה. התיאור המילולי שלו והגוד

 ביצוע תשריט נפרד עבור כל נכס הרשום בספרי המועצה.  .3.12.6

 ביצוע סקר שימושים ע"י המודד והטמעתו בתשריטים. .3.12.7

, תת חלקה, מספר נכס, חלקה גוש,  על כל תשריט יסומן באופן ברור ובולט, מספרי: .3.12.8

ס, נקודת כתובת הנכס, נ.צ., מפת סביבה ביחס למשק ולנכ שם הבעלים,  מספר משלם,

תאריך ביצוע  ה ויש מס' קומות, חתימה דיגיטלית של מודד ע"ג התשריטייחוס במיד

ושם התשריט, תאריך ביצוע המדידה, שם המודד, שם הקבלן, שם המודד, שם השרטט 

 מבקר תשריט.

מקורים ובלתי מקורים, חניות, גגות מרוצפים, עליות  את כל השטחים, ט יכלולהתשרי .3.12.9

יאות וכניסות, שטחים בשימוש ושטחים ים, כניסה למקלט, יצגג, מרתפים, מקלט

 שאינם בשימוש.

בתשריט יצויינו בהדגשה גודל השטחים הקיימים בפועל לפי המדידה בהשוואה לגודל  .3.12.10

מועצה. כמו כן יחושבו ונים של מערכת הגביה בי הנתי שמוגדרים בבסיסהשטחים כפ

 מדד.וירשמו בתשריט הפרשי השטחים בין הרשום לבין הנ

 PDFיעביר הקבלן למועצה דוחות, מודפסים על גבי נייר, בקבצי  בנוסף לתשריטים .3.12.11

 כמוגדר במסמכי המכרז. Microsoft Excelובקבצי 

גבוהה  מצלמה דיגיטלית באיכותבנכס החזיתות של כל  4-תמונות מ 4המודד יצלם לפחות  .3.13
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(4MP  ,)לול הצילום יכ בנה הנכס.ובמקרה הצורך יצולמו תמונות נוספות כדי שיובן מלפחות

או מבנה קובץ   JPEGכקובץ  ישמרו ויועברו התמונות  הטבעת  תאריך ושעת ביצוע הצילום. 

ימוש בנכס נוי שסים שבהם נמצא שיאחר שיוגדר מראש ובכתב ע"י המועצה. במקרה של נכ

י המועצה יצולמו תמונות נוספות המאשרות זאת לדוגמא צילום שלט הנמצא מהרשום בספר

של מבנים חקלאיים, קרקע תפוסה או מכולות לשימושיהן השונים יוגדר  על הנכס וכו'. במקרה

 מראש ובכתב כמה תמונות יש לצלם עבור כל סוג נכס.

ורך להיכנס לנכס יש צכאשר  נכסהעם בעל לנכס ונית מועד כניסה טלפ הקבלן יתאם מראש .3.14

ב אי תיאום בלן למדידה נוספת עקהמועצה לא תישא בעלות החזרת הק כדי להשלים מדידות.ב

 .בתוך הנכס, ו/או מכל סיבה שהיא שאינה מספקת את המועצה הדיו/או מד

ו הל לקבלת הנחיותיבמקרה בו תהא התנגדות של המחזיק למדידת הנכס, יפנה הקבלן למנ .3.15

 פי שניתנו לו על ידי המנהל.על על פי הנחיות אלה כויפ

 לפחות אחת לשבוע, מועדיםהקבלן יקבע , םלתושבוהשלכותיהם לאחר משלוח המדידות  .3.16

בהם יגיע המודד לישוב לצורך בירורים והבהרות לתושבים שירצו בכך  ,הצהריים רבשעות אח

שבים. המדידות לתוצאות תווח ממשל יום קלנדריים 30 מ לא יאוחרהמדידות וזאת  בדבר

 הפרויקט" יתאם זאת מול התושבים. מנהלבמידה ויהיה צורך במועדים נוספים "

תשובה על ידי הקבלן,  ,לכך שלכל פניה בנוגע לתשריטים תישלחנהל הפרויקט" אחראי "מ .3.17

מהפניה, העתק  יים רדניום  קל 30לא יאוחר מ מנומקת בכתב אחרי ביקור בנכס על פי הצורך 

 ואישור. לפני המשלוח לפונה, לצורך בקרה מועצהוהתשובה יועבר ל הפניהמ

 ועצה ויועציה.מכתבי שינוי השומה יודפסו וישלחו על ידי הקבלן לאחר אישור נוסח על ידי המ .3.18

 רים בדבר השומה יוגשו לקבלן ויטופלו על ידי הקבלן בבקרה של המועצה.עירעו .3.19

"מ, מידות אורך בדיוק של סדיוק נתוני המדידות שימסרו למועצה ויעודכנו במערכותיה:  .3.20

 רים רבועים בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרוניתחישובי שטחים במטו

גות ועררים במידה ויוגשו בנושא ל המועצה תשובות להשהקבלן יכין למנהל הארנונה ש .3.21

 המדידות.

ימים מיום שהומצאו לו  10הקבלן מתחייב להשיב למנהל הארנונה בכתב בתוך  3.23.1

 או בערר.  נות שהועלו בהשגהת לטער בצורה מנומקת ומשפטיההשגה או הער

סיום אחריותו של הקבלן להשיב להשגות ועררים תהיה לפרק זמן של שנתיים מיום  3.23.2

 ן מתחייב הקבלן להתייצב בוועדות הערר של המועצה ככל ויידרש.כמו כ הפרויקט.

ע מדידה במידה ולצורך הדיון בהשגה יהיה צורך, בהתאם להוראות המנהל, לבצ 3.23.3

או הביקור ע הקבלן את המדידה החוזרת , יבצף באתר הנכסר נוסאו ביקו חוזרת

טעות  ראה. במקרה בו נמצאהימים מיום שנתקבלה ההו 10לא יאוחר מ הנוסף, 

 במדידה יישא הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת לרבות כל המסמכים הנדרשים

מצאו טעויות בהשוואה והתוצרים המעודכנים. במקרה בו במדידה החוזרת לא נ

בקופת המועצה  י הקבלן לקבלת הסכום אשר הפקיד הראשונה יהא זכא מדידהל

 "ח כולל מע"מ.ש 250מבקש המדידה החוזרת בסכום של 

כי הוא מעסיק )בין כשכיר ובין כקבלן משנה( מודד מוסמך וכי כל שרטוט אשר מתחייב  הקבלן .3.22

מאושר על ידי תום וה שיפוטית אחרת יהיה חיוגש לבית משפט / לוועדת ערער / או לכל ערכ

לחתום על תצהירים ולהעיד בבית ד מוסמך ללא תמורה נוספת לקבלן. הקבלן מתחייב בזה מוד
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    לתוצאות המדידות שביצע. משפט בכל נושא הקשור

 

 יפולו מהמועצה ובה:רשימת נכסים שהועברו לט הפרויקט" יערוך מנהל. "4

 בעל/י הנכס כולל ת.ז  .4.1

  המחזיק/ים בנכס כולל ת.ז .4.2

 של הנכס ותת חלקהלקה גוש ח .4.3

פירוט השטח המדויק של הנכס כולל תיאור הנכס הנמדד חלוקתו לקומות ולסיווגים לפי  .4.4

 ה.צו הארנונה של המועצדרות בהשימושים בפועל בנכס ופירוט שלהם על פי ההג

מהו הסיווג והגודל בהם מחוייב הנכס בספרי המועצה לפני המדידה ומהו לצורך השוואה   .4.5

 דידה החדשה למצב הקיים.בין המ ההפרש

נכס הנמצא בבניה ימדד, יאותרו בעליו, יוגדר כנכס בבניה, יוגדר השימוש הצפוי בנכס   .4.6

 יה.ל מועד הסיום של הבנערכה עכשתסתיים בנייתו ובמידה וניתן תירשם ה

ינו ראוי לשימוש, יאותרו בעליו. יוגדר כנכס הרוס ויצורפו תמונות להוכחת נכס שנהרס/ שא .4.7

 הנכס. מצבו של

 אתר בעלים כולל ת.ז/ח.פ של בעלים/מחזיק בכל נכס בתחום המועצה ולצרפם לתשריט.יהקבלן  .4.8

שיש וספת בנכס או נכסים דידה נהמועצה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע של בדיקה או מ .4.9

מיום  ימים קלנדריים 30יווגם או גודלם ועל הקבלן לבצע בדיקה זו בתוך מחלוקת לגבי ס

 ישה.הדר

 

 . העברת  נתוני המדידות למועצה5

קבלן לייצר קובץ העל   .החברה לאוטומציהתוכנת גביה מבית היוצר של   מפעילההמועצה  .5.1

ה ולמערכות  לאוטומציההחברה  למערכותונות התשריטים והתמ, יםהנתונלקלוט ו נתונים

GIS .ידה כגון נתוני המדת המחשוב של המועצה, כולל ובמערכך שכל נתוני המדידות יקלטו כ

והפקת מכתב שומה  יס הנכס בתוכנהסיווג ובנוסף התמונות שצולמו והתשריטים בכרטגודל ו

  ממערכת הגביה.

יבוצעו בשלב מאוחר יותר על פי פניית  GISהטמעה במערכת ה : ביצוע הכנת נתונים להערה .5.2

הינו  GISרכת ה . מובהר ומודגש כי כל נושא הכנת הנתונים והתשריטים להטמעה במעהמועצה

 כל טענה בהקשר זה.הזוכה לא תהה צעו ולקבלן יבת לבציונאלי ואין המועצה מתחיאופ

 בץ יהיה מספר הנכס.. שם הקוPDFו  DWG  DWFהתשריטים יועברו בממשק  .5.3

התמונה שצולמה סודר של סיומת לפי מס' ו קו תחתוןיהיה מספר הנכס  השם הקובץ התמונ .5.4

ם בקובץ ות שיועברו על ידי הזוכה למועצה תירשי התמונבצמובהר כי כל תמונה בק לנכס.

    .נפרד

 הקבלן יערוך בקרת איכות לנתונים לפני שיועברו למועצה. .5.5

 ה בין הנכס הנמדד לנכס כפי שמופיע במערכת הגביה.בלן יבצע שיוך והתאמהק .5.6

שוב לפי כסים ביובו תשריטי כל הנכסים בישוב ודו"ח מרכז של כל הנהקבלן יכין תיק מדידות  .5.7

 .ב של המחזיקים.א

ר למועצה קובץ נתונים ממחושב בפורמט זהה לקובץ הנתונים שקיבל מהמועצה הקבלן יעבי .5.8

(Microsoft Excel ובפורמט מדויק ) בהתאם למפרט המוגדר במסמכי המכרז ו/או בהתאם
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לפורמט שהמועצה תגדיר לקבלן בסמוך לטעינת הנתונים המעודכנים למערכת הגביה 

ולרבות קישור  כמוגדר במסמכי המכרזים הקובץ יכלול פירוט הנתונ ה.של המועצ ממוחשבתה

 לתשריט וקישור לתמונות

 )ממ"ג(  GISמערכת ה  הנתונים הבאים לצורךאת , בהתאם לפנייתה, הקבלן יעביר למועצה  .5.9

 :של המועצהGISרשימים למערכת ה ויקלוט את הנתונים והת

 כס.בתיאור הנשכבת ממ"ג כאשר שדה קוד נכס מופיע  .5.9.1

התאמה מול מצב  –טטוס מבני שכבה פוליגון + קוית  )חישוב ובדיקת מידות ( עם ס .5.9.2

 נונהרשום / תוספות אר

 ג מבנהקיים + תוספות וסיוותוספות ארנונה : שכבה מצב  .5.9.3

 כל המידע הנדרש בתוך השכבה בצרוף   shpמובהר כי על הקבלן להעביר שכבות אלה בקובץ 
מובהר כי המועצה מפעילה  ים שונים לפי קוד נכס. layerהגדרת עם  cadקובץ בנוסף ל

כך .  על הקבלן לייצר קבצי נתונים  83מבית היוצר של קומפלוט   GISנה הנדסית ו תוכ
 וכל לקלוט הנתונים, התשריטים והתמונות למערכותיה באופן אוטומטי.  שחברת קומפלוט  ת

 
 :נכסלכל  הקבלן יעביר למועצה את הנתונים הבאים באשר .5.9.4

 נכסבסיס  נתונים מסכם פר מגרש,  .5.9.5

 לבין המצב בהתאם למדידההשוואה פרטני בין המצב הרשום בפועל בארנונה דוח  .5.9.6

 י הכולל שכבת ממ"ג הקמת מסד נתונים דיגיטל .5.9.7

 שיכלול : נכסתיק נכס עם פרטי נכס ) גוש חלקה מגרש מספר משלם ומספר  .5.9.8

 גים בצו ארנונהכולל סיוותשריט המבנה כולל מידות ושטחים של תוספות  .5.9.8.1

 צילומים של המבנה .5.9.8.2

 תוספת לפי סיווג-שטחים רשום טבלת .5.9.8.3

 

 

 הצעתו את השרותים הבאים ללא תשלום נוסףהמציע יכלול ב .6

מדידות, חיובי ארנונה, צוו ברשות המקומית בתחומי ידע של יעוץ למקבלי החלטות ביצוע  .6.1

 .ית המועצההתאם לפניבכתב בנושאים אלה ב מתן חוות דעת מנומקתמיסים, לרבות 

דין וחידושים  רשות המקומית בדבר הנחיות רגולטוריות, פיסקיעדכון שוטף למקבלי החלטות ב .6.2

 .ות וחיובי ארנונהמדיד בנושאיבנושאים הרלוונטיים 

 משרד הפנים וגורמים רגולטוריים אחרים, רשות המקומיתקבלי החלטות בויעוץ למיווי ל .6.3

 בהתאם לצורך

והמסמכים הרלוונטים האחרים  ריטיםהשרטוטים, התשבת של כל סריקת ממוחשהעברת  .6.4

 במערכות המחשוב של המועצה. שומה המתאימהוהצמדתם לר

על פי הצורך מזמן לזמן ועל פי  ותבמסגרת תהליך המדיד שנוצרו ותשריטיםאיחזור מסמכים  .6.5

 הנחיות הרשות המקומית

ידה, שעת ביצוע המדהמדידה,  בכל מדידה / תשריט, שירטוט ירשם שם המודד, תאריך ביצוע .6.6

 .המודד מיקום ביצוע המדידה ולאיזה צוות השתייך

 מקומית.כל תהליך עבודה רלוונטי עליו תחליט הרשות התמיכה, יעוץ וביצוע  .6.7

 חסרונו. ומניעת  אבטחת המידע .6.8
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 .ושיחזורו בעת הצורךהמידע  ויגיב .6.9

ת נתונים קבללצורך קשר רציף עם ספקי התוכנה אותה מפעילה הרשות המקומית ביצוע  .6.10

 .של הרשות המקומית טת נתונים מעודכנים במערכות המידע הממוחשבותוקלי

מים רלוונטיים ל תהליכי עבודה בתחועוילהמליץ בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית בדבר י .6.11

 .לרבות מדידיות וחיוב ארנונה

צורך התקשרות להקבלן יספק למועצה שרותים אף לאחר מועד סיום העבודה וסיום תקופת ה .6.12

 שגות, הפעה בבתי משפט, ערערים, וכד'טיפול בה

 .על פי הגדרת גזבר הרשות המקומית רלוונטים  נוספיםנושאים  .6.13

ים למערכת הגיבה וההנדסה בכל עמדה ולכל והורדת קבצים הקשור הטמעה, הדרכה, משיכת .6.14

 בעל/ת תפקיד שיוגדרו לו

ל, אתר אינטרנט י שיבחר )דוא"שורת אפשרהנפקת הודעות לתושבים בדבר המדידה, בכל כלי תק .6.15

טרום ביצוע  לתושביםנוסף לשליחת מכתבים בדואר ופניה יישובי וכו'( ככל ויתאפשר, ב

 חייב.המדידות ביישוב כמת

 

 

שמור על כללי אבטחת המידע ולהמנע לחלוטין מהעברת מידע לגורמים שאינם מתחייב ל הזוכה במכרז

כות כמו כן מתחייב הזוכה לשמור מידע אך ורק במער .ובכתב אשמורשים על ידי הרשות המקומית מר

אישור  הרשות המקומית ולהמנע משמירת מידע מחוץ למערכות הרשות המקומית אלא א ם קיבל לכך

 זבר הרשות המקומית. מראש בכתב מג

 
 

 יםותרשימ , תמונות, מסמכים המדידות לרבות שירטוטיםומסמכי בזאת כי כל נתוני ומודגש מובהר 

 . הרשות המקומיתושה הבלעדי של כהינם ר

 

ש בזאת כי על  הזוכה במכרז לספק פתרון כולל, אחריות מקצה לקצה ומענה כולל למתן מובהר ומודג

גרת מכרז זה לרשות המקומית אף אם הפתרון לא הוגדר במפורט במסמכי ותים המאופיינים במסהשיר

המציע שיזכה במכרז יהיה אחראי  .מכי המכרזהמכרז אך הוא בתחומים המקצועיים המפורטים במס

ת עבור המועצה על כל מרכיביהם תוך כדי עמידה ברמת השירות טובה לשביעות רצון לביצוע מדידו

   . מקומיתהרשות ה

 ר, כי לא יתקבלו מדידות מצילומי אוויר או שינוי סיווג נכס על סמך צילומי אויר.עוד מובה
 

  

י הזוכה במכרז ים, שרטוטים, חומרי העזר שירשמו / ייוצרו ע"ממים, צילוכל מידע לרבות, מפות / תרשי

טו אורתופו -מדידה -ריהלצורך ביצוע העבודה ימסר למועצה ) לרבות במקרה והזוכה מבצע  פוטוגרמט

 .עדכני(
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 3פרק 
 החוזה, תנאים כלליים

 
 

 פרדסיה מועצה מקומית   בין:
 1שבזי  מרח'   

 פרדסיה
 (המועצה -)להלן            

 -מצד אחד-         
  ח.פ. ________________________   לבין:

 ____________רח' __   
 : _____________פקס   

 (הספק -)להלן         
 -מצד שני-          

 
 

ן: )להלפחיו , כמפורט בהסכם זה על נסהמדידותמעוניינת לקבל שירותי  מועצהוה הואיל

מדידות למתן שירותי   11/19מכרז פומבי מס'  מועצהולשם כך פרסמה ה"( השירותים"

  ; "(המכרז" )להלן: מועצהעבור ה ארנונה 

 

רשויות מקומיות ל באספקת שרותי מדידות לצרכי חיוב ארנונהעוסק בין היתר  ספקוה לוהואי

 ;ועית לכךובידו המיומנות המקצ

 

ז, והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים נשוא המכרז רצעתו למכוהספק הגיש ה והואיל

 למועצה, בהתאם להסכם זה.

 

המליצה על הצעת הספק, וראש  בהחלטתה מיום ______וועדת המכרזים של המועצה  והואיל

 המועצה אישר למסור לידי הספק את מתן השירותים נשוא ההסכם.

 

 

 קמן:ה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדללפיכך הותנ

 

 ואבהמ .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 הגדרות ומשמעותן .2

ות המיוחסת להם בצידה תהיה בהסכם זה המשמעלהלן הרשימה למונחים המופיעים בצד ימין של 

 אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת. הרשימההשמאלי של 

 

 .פרדסיה ועצה מקומיתמ  המועצה

 



 63 מתוך 49 עמוד   -    פרדסיה מועצה מקומית –  11/19מכרז שרותי מדידות מספר 

_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

או מי מטעמו המופקד על , האחראי מטעמה על ביצוע השירותים, צההמוע  רגזב המנהל

 ספק, ומשמש כאיש קשרמתן הוראות ופיקוח שוטף על מתן השירותים על ידי ה

   בין המועצה לספק. 

 מי שמונה על ידי המועצה ו/או על ידי המנהל לפקח על ביצוע עבודות הקבלן. המפקח

 

שפורסם על ידי המועצה, כולל , דות ארנונה מדיירותי למתן ש  11/19מכרז מס.  המכרז

 למסמכי המכרז. 1כל מסמכי המכרז, כפי שפורטו בפרק 

 

לרבות עובדיו, מועסקיו,   11/19כרז פומבי צעתו נבחרה כזוכה במהמשתתף שה הספק

עצה(, יורשיו מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת אישור המו

 ו.מטעמ וכל הבאים בשמו או

 

עבור המועצה, ייעוץ ופיקוח באגף הכספים, הכל  מדידות ארנונה שירותי  השירותים

     .העבודה"()להל"ן " כמפורט בדרישות המכרז

 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית  ""מדד

 15שפורסם ביום   2019 מאי דש לסטטיסטיקה, כאשר מדד בסיס הינו מדד חו

   או בסמוך לכך. 2019 יוניב

 כמפורט בהסכם. שכר הטרחה, הפירוש התמורה

 ל ידי המועצה.פי שפורסמו ונמסרו ע, וכל מסמכי המכרז כונספחיו הסכם זה ההסכם

 

 התחייבויות הצדדיםאופן ההתקשרות ו .3

כל ההתחייבויות כמפורט  המועצה מוסרת בזאת לידי הספק, והספק מקבל על עצמו .3.1

למסמכי המכרז וכל שירות  2העבודות הנדרשות בפרק ות פירוט ז, לרבבדרישות המכר

 רלוונטי שיידרש מעת לעת על פי צרכי המועצה.

הסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות מצהיר, כי קרא את ה הספק .3.2

צועיות ולשביעות רצונה המלאה של המפורטים בו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במק

ים שעשה למועצה במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת י כל המצג, וכצההמוע

באשר  ווהצהרותי וסמך מצגיכי אך ורק על  ווע למצהיר בזה, שיד הספקכמו כן  ומדוייקים.

לוח  למלא אחר ולמלא אחר כל הוראות הסכם זה והתחייבויותי ווכישורי ולאפשרויותי

מעיקרי  ןהינ ות אלההצהר .והתקשר עימועצה לזמנים קבוע בהסכם זה, הסכימה המ

  .מהווה הפרה יסודית שלו ןוהפרתההסכם 

את הידע המקצועי, היכולת, הסכם ויהיו לו כל תקופת ההספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו  .3.3

ילים, כלי רכב הציוד, כלי המחשוב, אמצעי מדידה  מדויקים ומכוי המשאבים, הכישורים, 

בצע את המדידות ואת כל שאר השרותים במכרז ל מיומנותהיו,  משלו נהוגים בידי עובד
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תאם בהלספק את השירותים , וכל הנדרש על מנת כח אדם מקצועי ומיומןהציוד,  לרבות

המועצה ובהתאם להוראות כל דין,  ביצוע המדידות עבור ו/או הדרושים לשם  לנהוג 

והפרתה רי ההסכם ה מעיקהצהרה זו הינ  המועצה, ובהתאם להסכם.לשביעות רצונה של 

 מהווה הפרה יסודית שלו.

למדידות הנוגעים בכל הדרישות וההנחיות של משרד הפנים ו הינו בקיאהספק מתחייב, כי  .3.4

 של רשויות מקומיות. חיוב ארנונה  לשם

היתרים, האישורים הספק מתחייב, כי ברשותו ויהיו לו כל תקופת ההסכם כל הרישיונות, ה .3.5

החוק, וכן אמצעים )לרבות כספיים, ארגוניים וכל רבות ע"פ כלל, לוההרשאות הנדרשים ב

 ל פי ההסכם. אמצעי אחר( וכוח האדם המקצועי לשם מתן השירותים ע

תחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה הספק מ .3.6

בלת רק לאחר קתבוצע ר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין שיון ו/או היתימחייב קבלת ר

 שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.יאותו ר

יות, תוך השקעת ם זה בנאמנות ובמומחהספק מתחייב כי יבצע את התחייבויותיו נשוא הסכ .3.7

מירב המאמצים, האמצעים והכישורים, ותוך ניצול כל הידע הרלוונטי לביצוע ההתחייבויות 

יאושרו, על ידי המועצה, ומילוי  יקבעו, אום אשר הזמני-הנ"ל, כל זאת תוך עמידה בלוחות

 ם להסכם. ידי המועצה בהתא-דווקני של הוראות ההסכם וההוראות שתינתנה לו על

הינו בעל כושר ויכולת ארגונית ומקצועית לקיים התחייבויותיו שבחוזה זה כי  ר, הספק מצהי .3.8

ע שורים, ידעלי כיועובדים אחרים ב מודדיםומדים לרשותו ברמה מקצועית גבוהה וע

וכי  ומיומנות ויכולת לבצע את כל התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה מקצועית האמורה

 המדידות עבור המיומנות הדרושה לייעץ ולפקח על תו הידע, הכישורים והספק מסוגל וברשו

הרשות לטיב השירות שינתן על הרשות ברמה מקצועית טובה ביותר והוא יהא אחראי כלפי 

 זה.חוזה  ידו עפ"י

בכל משך תקופת  יבצע בקרה על ביצוע העבודותמטעמו  מודד מוסמךכי מצהיר הספק  .3.9

 ההתקשרות. 

ו/או עובדיו ובין המועצה, אין ולא יווצרו כל יחסי עובד בינו ו/או מי מטעמו מצהיר כי הספק  .3.10

הינו קבלן  מועצהביחסים בינו לבין הל משרד עצמאי ומצהיר כי הוא בעמעביד. המבצע 

 ניין.  כל דבר ועצמאי לע

הספק יהיה אחראי בלעדי כלפי עובדיו, הצוות ו/או בעלי המקצוע שיועסקו על ידו ויחשב  .3.11

ם הסכם זה לצורך כל דין ויהיה אחראי לתשלום מלוא שכרם, ד בלעדי שלהם בקשר עכמעבי

חוק יכויים שיש לנכותם בהתאם להוראות כל לניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי ולכל יתר נ

 ח אותם על חשבונו בביטוח מעבידיםדין ויבט או

בהסכם זה, את כל  , כאמורומתחייב להעסיק ולהעמיד לצורך מילוי כל התחיבויותי הספק .3.12

ובדים, האנשים, אנשי הצוות ו/או בעלי מקצוע שיהיה בהם צורך ו/או מן המועיל על מנת הע

הספק יעמיד ש בזה כי ומודג מובהרכאמור בהסכם זה.  והתחייבויותי למלא ולבצע את כל

לפי דרישתה של לרשות המועצה אך ורק עובדים שאושרו מראש ובכתב על ידי המנהל. 

 ולהחליף כל עובד שיועסק מטעמ הספקהיה חייב יי, פי שיקול דעתה הבלעדהמועצה ל

יהיה נוכח בכל ימות השבוע,  קהספבעובד אחר. לא פחות מנציג מקצועי אחד של במועצה 

אין סעיף זה בא להגביל את שעות העבודה או את כמות העובדים  המקובלות.עבודה בשעות ה
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למלא את כל  ספקהשל  יורוע ממחויבותלא לג –במועצה וכן  הספקשיועסקו ע"י 

 ו.התחייבויותי

ן כל חיוב הספק מתחייב לפצות את המועצה /ואו לשפותה, מייד עם דרישה ראשונה, בגי .3.13

עה שהמצב המשפטי ו/או העובדתי שונה סודו בקביו או ישיוטל על המועצה ואשר מקור

 .בהסכם זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי של הספק  בהסכם זהמהמוצהר 

ו/או הפועלים  הספקהמועצה לשלם סכום כלשהו למי מהמועסקים על ידי  אם תחויב .3.14

 ודו שלשבהסכם זה, כאשר יס הספקיבויותיה של מטעמה ו/ או בשליחותה בביצוע התחי

 ספק מתחייבביעה שהתקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין אותו אדם החיוב בק

וטל כאמור על המועצה, לרבות ההוצאות תה, בגין כל חיוב שילפצות את המועצה, ו/או לשפו

 שבהן תישא המועצה עקב חיוב כאמור.

י החובה תשלומ ל חשבונה ומכל תשלום שיגיע לה, את כלוע הספקמוסכם שהמועצה תנכה מ .3.15

הינו מצהיר בזה כי  הספקפי החוק, כגון: מס הכנסה ו/או הניכויים במקור למס הכנסה. ל

 .ומים לעובדיה בביטוח לאתיק ניכויי בעל

המועצה מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ולסייע כמיטב יכולתה בכל ענין הקשור עם ביצוע  .3.16

 .פי הקבוע בהסכםהשירותים על 

ויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ג' התחייבב לצד הספק מתחייב שלא להס .3.17

ועצה בכתב ומראש. ולהימנע מהעסקת קבלני משנה אלא אם קיבל לכך את הסכמת המ

בכל   ועצה שיקול הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה והעסקת קבלן משנה.למ

 לבד.הספק ביום הוראות הסכם זה ולטיב השירות על מקרה, תהא האחריות לק

כי הסכם זה לא יתפרש כמעניק לו זכות כלשהי או כמטיל על המועצה ו/או כל  מתחייב הספק .3.18

 בר מפורשות בהסכם זה.שהי, אלא אם צוין הדמי מטעמה חובה כל

 

 אבטחת מידע וסייבר סודיות .4

דע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמי .4.1

תב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן ה ובין בכבעל פ בין

ת וכמעסיקת עובדים, ולרבות מידע כרשות ציבורית, עסקי, לרבות ותאגידה לפעילות המועצה

י עבודה, שכר, בדבר טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבודה, מקורות מימון ותנאיהם, תנא

ל מידע אחר הנוגע למועצה ו/או לתושבים בתחומה תונים, וכטים, נמפר תשריטים, תוכניות,

 של ההסכם.מהווה הפרה יסודית  סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו(. המידע -)להלן 

ידי אחרים, בין  עוד מתחייב הספק, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על .4.2

הן בתקופת הסכם זה והן  זה, וזאת ת הסכםובין בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראובמישרין 

לותו על פי לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לג

אשר החזיק בו  דע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע שנמסר לספק מצד שלישי הדין, מי

 ההסכם.ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של  סעיף זה הינו מעיקרי כדין.

חייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה הספק  מת .4.3

יפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות דיות המידע שנמסר לטישמרו גם הם על סו

רט וזאת במיוחד באשר ומהימנות ותוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפ

-ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 1981-ות, תשמ"אהפרטי ליישום חוק הגנת
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פת נספח יד' ת לאבטחת מידע המצור. כמו כן מתחייב הקבלן לעמוד בהצהרת המחויבו2017

הצהרת מחויבות לאבטחת מידע ולקיים את נהלי אבטחת המידע של המועצה.  - 1לפרק 

 של ההסכם.סודית נו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסעיף זה הי

המועצה מתחייבת לא להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כל סוד, ידע או  .4.4

ים או מסחריים הקשורים בעסקי הספק, הן בתקופת לרבות סודות מקצועי מידע כלשהוא

 ההסכם והן לאחר סיומו. 

 

 דו"חות ותשלומים .5

והעבודות ובדים ולל כל העזה, )כם המלא של התחייבות המבצע, לפי הסכם בתמורה לקיו .5.1

 : לפי תשלם המזמינה לספק  מטעם הספק( 

  .בתוספת מע"מ_______ ₪  וויה בבניה רנכס ל פיקס  מחיר 

  .בתוספת מע"מ_______ ₪   צמודה קרקעבבניה נכס ל פיקס  מחיר 

 בתוספת מע"מ  _______ ₪חיר פיקס לנכס מסחרי מ

שתפעיל  GISרכת ה הטמעה במעכל הנתונים והשרטוטים למחיר פיקס להכנת 

 בתוספת מע"מ ₪המועצה ____ 

התשלום  .  (ימולא לאחר החלטה בדבר הזוכה –)בהתאם להצעת המציע שיבחר במכרז  

. ערכת הגביה וההנדסה של המועצהרים וקליטה תקינה למיתבצע בסיום ביצוע מדידות, ערע

נונה ומנהלת מח' מנהל האר ון שלהתשלום יתבצע רק לאחר אישור בכתב לסיום ושביעות רצ

 במועצה. הנדסה

טופס דיווח ביצוע עבודה )בפורמט  הספקוגש ע"י י , לכל הפחות,אחת לכל חודש קלנדרי .5.2

חשבונית זה( בתוספת  למסמכי מכרז 1מספר  פרקי"א דומה לטופס הדיווח המצורף כנספח 

בתוך ו בחלקו, ואו אהמנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, במל לאישור המועצה.מס 

 שתו.ימים ממועד הג 20

, תשלם המועצה לספק את החשבון המנהליום מסוף החודש בו אושר החשבון על ידי  45תוך  .5.3

 ית מס כדין.המאושר, ובלבד שהספק מסר לידי המועצה חשבונ

לתנאי המכרז( הינה סופית  4זאת, כי התמורה הנקובה בהצעת המחיר )פרק מובהר ב .5.4

במסגרת פק לספק למועצה ל השירותים שהתחייב הסרה עבור כתמו תוכוללומוחלטת 

תעודכן ואילך ככל שיבוצעו התמורה ת 2021מינואר  עבור מדידות שיבוצעו החלהמכרז, 

. הצמדה למדד המחירים לצרכן תתבצע שינוי במדד המחירים לצרכןל באופן חודשי בהתאם

       .2021 ינואר ב 15סם ב שיפור 2020דצמבר סיס של חודש חודש בהתאם למדד הבלאחת 

התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או כי:  בזהומובהר גש למען הסר ספק מוד .5.5

 ,, עדכוניםייעוץ, , ביצוע תיקוניםבדיקת השגות על פי ההסכם, לרבותהנובע ממתן השירותים 

קבצים דוחות והעברת , בכפוף להזמנתם ם למועצהוהעברת GISהפקת נתוני הפקת דוחות, 

 .פנים וחוץ או כל נושא אחר המוגדר במסגרת מסמכי המכרז רמילגו
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שטחים שמוצמדים . נכס 1.5במקרה של נכס מפוצל ישולם לפי  : ר בזה כיכמו כן מובה .5.6

 4בניה הכוללת לפחות  –בניה רוויה  . לנכסים לא ישולם בנפרד כגון קרקע תפוסה וחניה

 .בבניין אחד וריחידות די

 

 ושיפוי או לרכושנזיקין לגוף  .6

/או אובדן, העלולים כל נזק ו/או פגיעה והספק מתחייב לשאת באחריות מלאה ולפצות בגין  .6.1

לגופו ו/או לרכושו של כל  במישרין או בעקיפין, תוך כדי ו/או אגב ביצוע השירותים, להיגרם

 המועצה וכל הפועלים מטעמה או עבורה. אדם, לרבות

דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל  מועצה מכלהספק מתחייב לגרום לשחרורה של ה .6.2

 חראי להם על פי הסכם זה. או קלקול אשר הספק אנזק, אובדן 

עקב מתן וי כלשהוא, ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצ תידרשבכל מקרה בו המועצה  .6.3

מתחייב הספק לשלם את התשלום ו/או לפצות את המועצה בכל ק, השירותים ע"י הספ

ישה ו/או וישולם על ידה בצירוף כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרבו  תחויבתשלום שהיא 

  התביעה.

ספק ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או הזנחה ה .6.4

פק תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה מילוי חובתו המקצועית. אחריותו של הסב

 לאחר תום תקופת החוזה.

דין, ישלם הספק כל סעד אחר לו זכאית המועצה מכח הסכם זה או מכח כל י לגרוע ממבל .6.5

 צה  פיצויים מוסכמים / קנסות, בשיעורים ובאירועים המפורטים להלן:למוע

יחור שייספר מיד בתום אלכל יום ₪  1,000סך של  –השירותים  בגין איחור במתן .6.5.1

  המועצה וחלט אחרת ע"ישנה מיום מתן ההודעה על הזכיה אלא אם כן  יחצי 

סך של  –, או מתן שרותים חלקיים או לא מדוייקים במלואםבגין אי מתן השירותים  .6.5.2

 קרה / ארועמ לכל₪  2,000

כפי המוגדר לנכס  לכל אי דיוק₪  100סכום של  –רת מידע לא מדוייק בגין העב .6.5.3

 המועצה או שאינו מוגדר.במערכת הגביה של 

 לכל אי הופעה. ₪ 1,000 סכום של  –שנקבע ין אי הופעה למועד קבלת קהל גב .6.5.4

 

 ר יחסי עבודההעדכח אדם ו .7

 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים:

לא יתפרש  ק אשר הינו קבלן עצמאי, וכי שום דבר האמור בהסכם זההסכם זה נקשר עם הספ .7.1

בין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד המועצה ק או לעובדיו מעמד של עובדי מקנה לספכ

 2 מספר  ייבות, המצורף כנספחיחתים את עובדיו על טופס הצהרה והתח הספק הצדדים.

בד כי הוא מודע לכך שאין הוא בחזקת , שעותקו יימסר למועצה, לפיו מצהיר כל עולהסכם זה

 בד.מעסיקו הינו הספק בלעובד מועצה וכי 

 

ו ב להעמיד מחליף אהספק רשאי להוציא לפועל את העבודות באמצעות עובדיו והוא חיי .7.2

א לפועל את העבודות בעצמו באופן זמני עקב נסיבות מחליפים בכל מקרה שנבצר ממנו להוצי

 שירות מילואים פעיל, אולם לא יהא בכך בשום מקרה כדישאין לספק שליטה עליהן, כגון 
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שית המלאה של הספק לביצוע העבודות ולטיב עבודתם של עובדיו לפגוע באחריותו האי

 ו.ומחליפ

, על פי כללי חשבונאות מקובלים יבצעו את התחייבויותיו על פי חוזה זההספק ועובדיו  .7.3

 .המנהלובהתאם להנחיות 

בלבד,  קוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הספק בלבד. הספקעובדי הספק ימצאו תחת פי .7.4

בדיו אות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם על ידי עוישא בכל ההוצ

מת המועצה מראש ובכתב( וכל מי המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכו/או קבלני 

ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות 

בטח הספק על חשבונו את עובדיו ביטוח מעבידים בנוסף לכך י חום זה.על פי דין וכמקובל בת

הם או שיגרם ויהא אחראי לכל נזק שיגרם למקצועית, כן ביטוח אחריות ווכנגד כל הסיכונים 

 או בעטים לצד שלישי.

לם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם הספק מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישו  .7.5

 .בענייןא לה אשור רו"ח לדרישת המועצה ימצי לפעם בחוק, וכי

הסכם כקבלן עצמאי, וכי התחייבויותיו שב הצדדים מצהירים ומאשרים, כי הספק מבצע את .7.6

על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין אין בהתקשרות 

רו ו/או דו ו/או הפועלים עבולבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על י המועצה

 הנובע מכך.ה, על כל הכרוך ובשליחותו, וכי כל אלה אינם משתלבים במסגרת המועצה ועובדי

תבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את המועצה, ופסק היה ולמרות האמור לעיל, י .7.7

ת את של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב הספק לשפות ולפצודין חלוט יקבע קיומם 

 לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט תחויבסכום בו  המועצה בגין כל

 ביעה כאמור(.עו"ד הקשורות לת

לשפות את הרשות מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או  הספק מתחייב לפצות ו/או .7.8

רו יחסי עובד מידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים כי שרנזק שיגרמו לרשות, ב

 בין הרשות לבין המבצע ו/או עובדיו וכתוצאה מקביעה זו.מעביד 

עובדיו, מקצועם, תו, את כל הפרטים שיידרשו על ידו על , לפי דרישמנהלל הספק ימסור .7.9

 .מנהלדירוגם וכל מידע אחר שיידרש ע"י ה

ליהם לפי דוייק של כל התשלומים שעליו לשלם לעובדיו או בקשר אהספק יקפיד על ביצוע מ .7.10

 ק כולל הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו'.דרישות החו

כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  ל תקופת ההסכם אתהספק מתחייב לקיים בכ .7.11

 הסכמים הקיבוציים הכלליים ככל שהם רלוונטיים למימוש הסכם זה.ה

העבודה  המנהל ינחה את הספק בדבר ביצוע .בדיו בביצוע העבודהינחה את עו הספק  .7.12

 ספק יהיה חייב לפעול בהתאם להוראות המנהל.והשרותים וה

ו/או מי די המועצה, אלא באמצעות גזבר המועצה ו/או הוראות לעובהספק לא יעביר הנחיות  .7.13

 שגזבר המועצה יחליט עליו.

ובד שלו ללא כל מתן הנמקה. דרש גזבר שמורה הזכות לדרוש מהספק להחליף כל ע למנהל  .7.14

יום ורק לאחר  10הציג בפני הגזבר עובד חלופי בתוך עובד, מתחייב הספק להמועצה להחליף 

ק מלהשיבו הורחק אדם כאמור ימנע הספ ס לעבודתו.העובד יכנ המנהל קבלת אישורו של
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יל חבות כספית לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין ואין בסעיף זה כדי להט

 כלשהי על המועצה.

 

 צה:רשות ו/או לחבר המועהעדר קרבה לעובד ה .8

 הספק מצהיר בזאת כי: 

זוג, הורה, בן או בת, ואף לא   ת המיותר( לי: בןבין חברי מועצת המועצה יש / אין )מחק א .8.1

 או שותף.סוכן 

ד מהם חלק יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאח .8.2

גשתי את הצעתי או ל התאגיד באמצעותו ההעולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ש

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 /בת זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.חק את המיותר( בןיש / אין לי )מ .8.3

, המצורף המבצע יחתום על תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה .8.4

 מכי המכרז.למס

 

 ערבות ביצוע .9

המועצה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי , יפקיד הספק בידי זקבלת הודעת הזכייה במכרעם  .9.1

 צוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם., להבטחת בי₪ 40,000מותנית וצמודה למדד, בסך 

סח הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות הספק על פי מסמכי ההסכם יהיה באותו נוסח נו .9.2

  (.הביצועערבות  -למסמכי המכרז )להלן  1מפורט בנספח ג' לפרק ה

יב . הוארך ההסכם מטעם כלשהו, מתחי30.06.2020ליום צוע תהא בתוקף עד ערבות הבי .9.3

תשקול את המועצה נוספת, כפי שתורה לו המועצה.  לשנההספק להאריך את ערבות הביצוע 

לא עשה כן הספק תהא המועצה הפחתת סכום הערבות לאחר סיום ביצוע ליבת העבודה. 

 ולהחזיק בכסף שחולט כערבות ביצוע. רשאית לחלט את הערבות 

כם זכאי הספק לקבל לידיו את הכספים שחולטו ות, ובתום תקופת ההסהיה וחולטה הערב .9.4

 שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי בלבד. כולם או חלקם, יהיה זכאי להשבת הכספים

ל מהווה הפרה יסודית ש ומעיקרי ההסכם, והפרת והינ  , על תתי סעיפיו,להסכם 9סעיף  .9.5

 ההסכם.

 

 תקופת ההסכם

התחלת ממועד  שנים שלושתקופת ההסכם הינה מהיום בו הודע לספק כי זכה במכרז ועד לתום   .10

המועצה תהיה רשאית לסיים ההתקשרות עם על אף האמור, (. תקופת ההסכם -)להלן  העבודה

 60תב של הספק לפני תום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק, וזאת בהודעה בכ

מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות של המועצה להפסיק או לבטל . יום מראש

 ההסכם בהתאם לאמור בהסכם זה או בדין.
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תקופות  לשתינתונה אופציה להאריך את ההסכם  פי שיקול דעתה  הבלעדי,בלבד, על  עצהלמו .11

אי מתן הודעה בדבר תום התקופה (, ארכתומהתקופה ה -חודשים כל אחת, )להלן  12נוספות, בנות 

 יום קודם לסיום התקופה, תתפרש כהארכה לתקופה המוארכת. 30ההתקשרות עד 

 

ארכת, למעט וולו כל תנאי הסכם זה על התקופה המאמור לעיל, יחההסכם לתקופת נוספת כ הוארך .12

 לעיל. 10סעיף 

 

 
 ביטוחים .13

 

על  דין, "הספק" מתחייב לבצע ו/או עפ"י  חוזה זה מבלי לגרוע מאחריות "הספק" עפ"י .13.1

ת הביטוח" המצ"ב כנספח ו', חשבונו,את הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכ

 חוזה וכל הארכה שלו.בתוקף במשך כל תקופת הולהשאירם 

 ביטוח אחריות מקצועית יחודש באופן רצוף כל עוד ל"ספק" יש אחריות עפ"י דין.

 

 בול אחריות של לפחות :צד שלישי בגות כלפי ביטוח אחרי .13.2

 ש"ח לתקופה. 2,000,000 –ש"ח למקרה ו   2,000,000

 ".2015 יטהפוליסה הידועה בשם "בא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הכיסוי יה

 

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות : .13.3

 לתקופה.למקרה ו ש"ח   20,000,000  -ש"ח  לעובד  ו   6,000,000

בן שעל "הספק" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור ]מו

 ם[.העובדי

 ".2015 הידועה בשם "ביטפחותים מתנאי הפוליסה הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם 

"הספק" רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת מייד 

 ביטוח זה. הוא יבצע – ק עובדיםלכשיעסי

 

 יטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות :ב .13.4

 ש"ח  לתקופה.  2,000,000 –ו  ש"ח למקרה   2,000,000

 פוליסה זו כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.מתחייב להמשיך ולחדש  "הספק"

 בכפוף למפורט להלן :

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : .13.4.1

 רטיות.או פגיעה בפו שם רע הוצאת דיבה א .13.4.1.1

 אובדן מסמכים. .13.4.1.2

 אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.  .13.4.1.3

 שעשה אותו מעשה.י יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם חריג/סייג "א .13.4.1.4

 חודשים. 6סה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות הפולי .13.4.1.5

 אונתי."חריג זיהום" בפוליסה יחול רק בגין נזק הדרגתי אך לא בגין נזק ת .13.4.1.6
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ו/או החברות  פרדסיה מועצה מקומיתו/או   …ת יתווסף לשם המבוטח : "לכל הפוליסו .13.5

 כלפי צד שלישי ואחריות + סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריותהכלכליות שלה" )

 ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה תביעות של "הספק" כנגד המועצה(. –מקצועית 

 

רת הביטוח, עפ"י הנוסח " אישור מחבל"מועצה במעמד חתימת החוזה, "הספק" ימציא .13.6

 המצ"ב כנספח ו', אשר יכלול בין השאר :

 שלום הפרמיות.אישור שקיים הסדר לת .13.6.1

 

הצמצום/הביטול לא ייכנס  –סות צמצום ו/או ביטול הפוליאישור שבכל מקרה של  .13.6.2

יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם  60לתוקף בטרם חלפו 

           עצה".   ל"מו

 

 יום לפני תום  15"הספק" מתחייב להמציא ל"מועצה" אישור חדש, לפחות 

 וזה זה.ישור, כל עוד הוא מחוייב לכך עפ"י חתוקפו של כל א

 

 

כרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק" רשאי לבצע ביטוחים נוספים הביטוחים הנז .13.7

 חריותו.כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא א

יב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה "הספק" מתחי .13.8

 .ול למימושן של הפוליסותל"מועצה" וכן לפע בהקדם האפשרי כך  ביטוח להודיע על

 "הספק" ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל. .13.9

 

 

 ביטול ההסכם .14

 60א על ידי מתן הודעה בכתב לספק של  כל סיבה שהיההסכם מ המועצה רשאית לבטל את .14.1

 .וללא צורך בנימוק מטעמה יום מראש

לגרוע  המקרים הבאים וזאת מבליאית לבטל מיידית את ההסכם בכל אחד מהמועצה רש .14.2

 מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:

ה לאחר יקן את ההפרכם ולא תהספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההס .14.2.1

 שקיבל התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.

כולם או מקצתם, הספק כי השירותים המבוצעים על ידו, בפני  התריעההמועצה  .14.2.2

ביעות רצונה, והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים אינם לש

 .לשיפור מתן השירותים לשביעות רצונה של המועצה

 ותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית.פר אחת או יהספק ה .14.2.3

לספק, ו/או מונה לספק מפרק או הוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן  .14.2.4

זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של ל עיקול נכסים או נאמן ו/או הוטכונס 
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הסכם זה  לו על פיאיזה מנכסי הספק, לרבות על התמורה המגיע   הוצאה לפועל לגבי 

יום, ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל  21ר לא בוטל תוך אש

 זה.שיך וליתן למועצה שרות כנדרש בהסכם הספק להמ

המועצה כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  הוכח להנחת דעתה של .14.2.5

 זה. 

חוזה נה בקשר עם ספק שניתהוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של ה .14.2.6

זה אינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן 

 שהו על ההתקשרות עמו. כל

ה לספק את התמורה המגיעה לו עד למועד ביטול תשלם המועצ אמור לעיל, בוטל ההסכם כ .14.3

 חייב למועצהם שהספק ההסכם, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכו

ולספק לא תהא כל   ,על פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות אחרת או על פי כל דין

תהא  בנוסף,  נמנע ממנו.עתידיים או בגין רווח שרישה או תביעה לתשלום בגין תשלומים ד

המועצה זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או גורם אחר לשם קבלת 

 פי הסכם זה.  יב לספקם עלספק התחיהשירותים שה

לי למעט מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק ע"פ הסכם זה ועל פי כל דין ומב .14.4

צאה שנגרמה למועצה עקב הפרת פיהם, הספק ישא בכל הו מהזכויות המוקנות למועצה על

 ההסכם, לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר. 

 

 הסבת ההסכם .15

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם /או להמחות י להסב והספק אינו רשא .15.1

ובין שלא בתמורה,  נאה על פי הסכם זה לאחר, בין בתמורהזה, כולן או חלקן, או כל טובת ה

לשעבד את זכויותיו, כולן או חלקן, לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין  ו/או

לכך  המועצהה, מבלי לקבל את הסכמת עם ספקי משנהתקשרות בעקיפין, ולרבות באמצעות 

 חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא מראש ובכתב. ניסה הספק להמחות את זכויותיו ו/או

, לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף, ולא יהיה בכך כדי לפטור את לכך המועצהקבלת אישור 

סכמת המועצה הסר ספק, ה זה. למעןהספק מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם 

ינתן, תהיה כפופה תינתן, או לא תינתן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג ובמידה שת

 מתו זו.במסגרת מתן הסכ המועצה לכללים שיקבעו ע"י

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

וטרת את הספק מאחריותו מה האמורה פאין ההסכלעיל, כאמור נתנה המועצה את הסכמתה  .15.2

או מחדל של נותני  והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה

ינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה ה חם ועובדיהם.השירותים, באי כו

 של ההסכם.
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 סיום התקשרות .16

צע על ידו באופן המיטבי הטיפול שבו לסיים אתעם סיום תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק  .16.1

חפיפה לכל התיקים לידי ולהעביר את ביצוע העבודה וכל חומר הקשור בה, לרבות ביצוע 

 .המועצה

ייב הספק להעביר לידי המועצה את כל המידע והידע מתח ההתקשרותיום תקופת עם ס .16.2

או  אפשר למועצהוכן לדר באופן קריא ברור ומסו ואצל עובדיו בהקשר למועצה אצלו שנצבר 

די לכל ספק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בי

ו המשך הפעילות המלאה עד לצורך הסבת הנתונים, א הספק, וכן גישה מלאה לכל המערכות

לתחילת פעילותו של ספק אחר. למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו 

ספק לבין המועצה מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי קשרות בין היימה ההתהסת

 מי מהצדדים.

 

ירטוטים, סכל הנתונים הגולמיים, דע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את המידע והי .16.3

נתונים מחושבים, נתוני הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני אב, תנועות, תרשימים, מדידות, 

הנתונים כולל טבלאות  סוגיטבלאות, הרשאות, וכל  , אינדקסים,, תמונותמסמכים סרוקים

 המפרטות את מבנה הנתונים. 

 ל.עברת הנתונים כאמור לעיא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין הלהספק  .16.4

עצה גישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהמועצה ולא יחסום בפני המיאפשר והספק  .16.5

ל המידע המצוי אצלו בקשר עם או גישה לכ השירותיםלהתקשר עם ספק אחר לצורך מתן 

רו אצל הספק בקיום המדידות עוד מובהר ומודגש כי כל הנתונים שהצטבפעילות המועצה. 

ספק מחוייב לספקם באופן מיידי ללא תמורה נוספת גם שה הבלעדי של המועצה וההינם רכו

 אם הופסקה ההתקשרות עמו.

ל הקבלן בביצוע העבודה או אם לא אם לא יתחי כל דין, מבלי לפגוע בזכויות המועצה על פי .16.6

תאימה או אם לא יבצע את העבודה יסיימה במועד, או אם לא יבצע את העבודה באיכות המ

שאית המועצה למסור את ביצוע העבודה לידי קבלן אחר או עות רצון המועצה, תהה רלשבי

חר, ידי קבלן א עבודה עללבצע את העבודה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע ה

  לרבות הוצאות נלוות, גם אם מחירי העבודה יעלו על מחירי הקבלן בהצעתו.

 

 

 ות הצדדיםכתוב .17

 קבוע ברישת ההסכם. לצורך הסכם זה יהיו כס ומספרי הפקכתובות הצדדים  .17.1

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום עם אישור מסירה, תחשב ככזאת  .17.2

( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית 5ה )ר בתוך חמישהצד הנשגשנתקבלה לידי 

זבר המועצה יחשב כנמסרה ממועד שיגורה בפקס אם גהדואר. כל הודעה אשר שוגרה בפקס ת

 גזבר אישרו את קבלתה.או מזכירת ה

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד  .17.3

מסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה ים, מרגע ה( ימי עסק5)חמישה  ךתוהנשגר ב

 . העניין, לפי שב כנתקבלה מיד עם שיגורה או מסירתהאשר שוגרה בפקס או נמסרה ביד תח



 63 מתוך 60 עמוד   -    פרדסיה מועצה מקומית –  11/19מכרז שרותי מדידות מספר 

_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 

 כללי .18

מען הסר ספק, יובהר כי הסכם זה בא במקום כל הסכם אחר שבין הצדדים וככל שקיים, ל .18.1

פים נכונה את המוסכם והמותנה בין אי הסכם משקהר כי תנעובר לחתימת הסכם זה. עוד יוב

ות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא קשורה בכל הבטח

ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם והתחייבויות בין בכתב  הסכמים

 נעשו, קודם לחתימתו. 

זה, כל חוב, בין קצוב ובין על פי חוזה ים לספק המועצה זכאית לקזז מהתשלומים המגיע .18.2

פי כל הסכם, התחייבות או חבות  שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על

הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ולא תישלח הודעה נוספת  על פי כל דין. סעיף זה אחרת

 בעניין. 

 

יהם, אלא אם הותנו ה נהגה על פאם המועצכל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף  .18.3

 והוסכמו ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב.

ל בכל צורה כויתור מצד כ אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו כל ויתור על שימוש בזכות, .18.4

שהוא ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי 

 כל דין. 

 

 יתוט ייחודסמכות שיפ .19

 .תהא  סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין העולה מהסכם זהמרכז פט במחוז המשלבתי 

 

 

 באו הצדדים על החתום: ולראיה

 

 

 

     __________________________                                __________________________ 

 הספק        מועצה     

 

 :הספקאישור עו"ד מטעם 

 

ת כי _________ עו"ד מ.ר _________________, בכתובת: __________, מאשר בזאני הח"מ ___א

הספק ___ התייצבו בפניי: _________________ המוסמכים לחתום בשם ביום __

 ___________________ וחתמו על הצעה זו בפני.

 

 ______________________     תאריך ___________ 

 דתימת עו"ח       
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 1פח נס

 התחייבות לשמירה על סודיות

 

_____________, מתחייב/ת בזאת כלפי ובד אצל אני הח"מ __________ ת.ז __________ הע

 )להלן "המועצה"(, כדלקמן: פרדסיה המועצה המקומית

 

נשים תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת הא לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או .1

 ועצה לקבל את המידע כהגדרתו להלן, כל מידע, עובדה, רישום, תוכנית, מפרט,סמכו ע"י המשהו

פה שהובאו לידיעתי ונמסרו לי  לאות, נתון עיוני, נתונים כספיים וכו', בין בכתב ובין בעלמסמך, טב

ן ודה )להלע"י המועצה, במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעתי בקשר עם או כתוצאה מן העב

 "המידע"(.

 

 אני מתחייב/ת לגבי המידע כדלקמן: .2

ר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו ו לא לאפשלא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/א .א

 דפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.העתקה, צילום, תשכפול, 

 ול גם עליה.בי המידע יחהאמור לגעל העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל  .ב

או הגעתו אובדנו ו/לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת  .ג

 לידי אחר.

 כלשהו. להודיע למועצה בכל מקרה של אובדן מידע .ד

 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע. .ה

 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
___________   _________________   ___________ 

 תאריך             חתימה     שם ומשפחה
 
 

 אישור
 

פיע/ה בפני ___________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הומ, עו"ד _אני הח"
מר/גב' ____________ נושא/ת  ת.ז _______________לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על שה/תעשה כן אם לא יעהאמת וכי 
 תצהירו/ה זה.

 
 

        _____________ 
 עו"ד      
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 
 
 

 2נספח 
 

 ד/ת הספקהצהרה והתחייבות כעוב
 
 

אני הח"מ _____________ נושא/ת ת. ז _______________ הגר/ה ב______________, מצהיר/ה 
 קמן:בזאת כדל

 
 /ת ע"י __________________ייסתי כעובדגו .3
 שכרי החודשי משולם ע"י ________________ .4
 מועצה מקומיתך שלמרות שאני מבצע/ת עבודה מטעם ___________ ב/ת לכאני מודע .5

אינני נחשב/ת כעובד/ת מועצה ואין ולא יהיו לי כל דרישות מהמועצה להכיר בי , פרדסיה
 כעובד/ת שלה.

 ה מרצוני החופשי, ללא כפיה וללא מעורבות המועצה.התחייבות ז ת על כתבאני חותם/ .6
 
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
___________   _________________   ___________ 

 תאריך             מהחתי     שם ומשפחה
 
 
 
 

 אישור
 

בפני  הופיע/ה אני הח"מ, עו"ד ____________________, מאשר/ת בזאת כי ביום ____________
יר את ' ____________ נושא/ת  ת.ז _______________לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהמר/גב

ים בחוק, חתם/ה בפני על האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע
 תצהירו/ה זה.

 
 

        _____________ 
 עו"ד      
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_____________  _____________ 
 חותמת המציע  מציעחתימות ה

  - Ver    –"מ כל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע  - 4 
 ישור מראש ממניב הכנסות בע"מו להפיץ המסמך ללא קבלת אאין להעתיק א

   

 4פרק 
 

 יעהמצהצעת 
 

וההתחייבויות שיספק המציע על פי המפורט בכל מסמכי המכרז תשלם המועצה ירותים תמורת הש

 :ום הבאאת הסכלמציע 

  .)*(בתוספת מע"מ _______ ₪  וויה בבניה רנכס ל פיקס  מחיר 

  .)*(בתוספת מע"מ _______ ₪   צמודה קרקעבבניה נכס ל פיקס  מחיר 

 מבתוספת מע"  _______ ₪חיר פיקס לנכס מסחרי מ

 GISהמחיר הנ"ל לא כולל הכנת הנתונים והשרטוטים ל

 

 ₪___ _שתפעיל המועצה _ GISכל הנתונים והשרטוטים להטמעה במערכת ה מחיר פיקס להכנת 

 יונאלי()אופצ בתוספת מע"מ

 

 יחידות דיור בבניין אחד 4הכוללת לפחות ניה ב –בניה רוויה )*( 

 נכס 1.5נכס מפוצל ישולם לפי במקרה של 

 ישולם בנפרד כגון קרקע תפוסה וחניה שטחים שמוצמדים לנכסים לא

 

  ___________________  ______________________ 

  שם מורשה חתימה של המציע מציע                    ם מורשה חתימה  של הש

 

  ___________________  ______________________ 

  ציעחתימת מורשה חתימה של המחתימת מורשה חתימה  של המציע                     

 

              ___________________ ____________________ 

 תאריך          ל המציע            חותמת  ש

 


