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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 המועצה האזורית לב השרון

 

  ם בתחום הסדרת החניהלמתן שירותי 6/2016מס' פומבי  מכרז

 

ם בתחום שירותי תןמ"( מזמינה בזה הצעות להמועצה: "המועצה האזורית לב השרון )להלן
 . מכרזעל פי התנאים המפורטים במסמכי ה, והגביה הסדרת החניה

בכל מקרה, אף במקרה של  )שלא יוחזר ₪ 3,000 עבור סך של ,ניתן לרכוש המכרזאת מסמכי 

בצומת האזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,2016.12.31_-ה ,לישיש החל מיום ,(המכרזביטול 

 .09-7960206טלפון: בתיאום מוקדם ב, 14:00 -8:00בימי העבודה הרגילים ובין השעות  בני דרור

 

, וזאת החל 2, ללא תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה, בקומה המכרזניתן לעיין במסמכי 

, או באתר האינטרנט של המועצה )ככל שהמועצה תחליט לפרסם את מסמכי מהמועד הנ"ל

 באתר(. המכרז

ם למתן שירותי 6/2016מכרז פומבי מס' "את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון 

 ,4.1.2017 -ה ,ביעירבמסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד ליום  " בלבד,בתחום הסדרת החניה

 .בצומת בני דרור צהעבצהריים, בתיבת המכרזים שבמשרדי המו 12:00בשעה 

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

 .7960206-09בטלפון: אתי לוי  לפרטים נוספים יש לפנות לגב'

 

  עמיר ריטוב

 אש המועצהר
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 המכרזתוכן עניינים למסמכי 
 לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך המכרזכל מקום בו מצוין במסמכי 

 
 הזמנה להציע הצעות.  – נספח א'

 ;רת חניהדנוסח אישור ניסיון עבר בדבר מתן שירותי הס –( 1נספח א') 

 ; שור ניסיון עבר בדבר הפעלת ניידת אכיפת חניהנוסח אי  -(2נספח א')

 ; אישור רואה חשבון בדבר מחזור הכנסות המשתתף –( 3נספח א')

 תצהיר בדבר מערכת המיחשוב של המשתתף; –( 4נספח א')

 נוסח אישור ניסיון עבר בביצוע הסבה והמרת נתונים; -(5נספח א')

 רת נתונים;כתב הצהרה והתחייבות בדבר הסבה והמ -(6נספח א')

 נוסח ערבות אוטונומית; –( 7נספח א')

 תצהיר היעדר קרבה לעובד/חבר מועצה; -(8נספח א')

 ;תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה  -(9נספח א')

 

 הצעת המשתתף.הצהרה ו – 'בנספח 

 

 .התקשרות הסכם – 'גנספח 

 חניה; רכב מתנייע לביצוע דוחות  -י תפעולכמפרט טכני ודר ;השירותים פרטמ – (1')גנספח 
  ;מסופון ומדפסת לפקח -מפרט טכני                      

 ;ההרשאהריט אזורי תש –( 2נספח ג')

 ;ביטוח ואישור על עריכת ביטוחיםאחריות בנזיקין, נספח  - (3נספח ג')

 נוסח ערבות ביצוע. -(4נספח ג')
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 הזמנה להציע הצעות  
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 הזמנה להציע הצעות

  ם בתחום הסדרת החניהמתן שירותי

 ומועדים  כללי .1

מתן להצעות  אתבז ה"( מזמינהמועצהשרון )להלן: "ההמועצה האזורית לב  1.1

, וזאת בכפוף "(השירותים)להלן: " , האכיפה והגביהם בתחום הסדרת החניהשירותי

 זה על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות. המכרזלתנאי 

ריכוז מועדים  1.2

 00:21שעה ב ,2016.12.21-ה ',דיום  מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה 

  12:00שעה ב ,4.1.2017 -ה ד',יום  מועד אחרון להגשת הצעות 

 

לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  המועצה רשאית

. הודעה בדבר שינוי הבלעדי ה, לפי שיקול דעתהמועד האחרון להגשת ההצעות

 .זהמכררכש את מסמכי תימסר לכל מי שהמועדים האמורים 

 סף תנאי .2

או תאגידים הרשומים כדין )עוסקים מורשים( זה יחידים  במכרזרשאים להשתתף 

 .תנאים המפורטים להלןהכל עומדים בלמכרז במועד הגשת ההצעות  אשר ,בישראל

לרבות חברות עירוניות אשר אמונות על  -"רשויות מקומיותלעניין כלל תנאי הסף במכרז, "

 ומית. הסדרת החניה בתחום הרשות המק

 שתיעבור כקבלן ראשי, למשתתף יש ניסיון במתן שירותים בתחום הסדרת החניה,  2.1

, כאשר לכל אחת מהן סופקו השירותים למשך רשויות מקומיות שונות לפחות

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2013שנתיים רצופות לפחות במהלך התקופה שמיום 

 .הצעות

מתן שירותי גביה של לרבות  -"ום הסדרת החניהשירותים בתחלעניין תנאי סף זה, "

ש"ח( בכל שנה. וחצי )מיליון  ₪ 1,500,000דוחות חניה, בהיקף כספי של לפחות 

  .עבור שתי הרשויות במצטבריודגש כי ההיקף הכספי הנדרש הנו 

 
 

 6/2016מכרז פומבי מס' 
 נספח א'

 הזמנה להציע הצעות   
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

משתתף לועד למועד האחרון להגשת הצעות,  1.1.2013שמיום במהלך התקופה  2.2

)לרבות  של ניידת אכיפת חניה מוצלחת הפעלהבאחת רצופה ניסיון של לפחות שנה 

, י נסיעת הניידתלתיעוד מצולם של עבירות חניה תוך כד, באמצעות קבלן משנה(

 . אחתוזאת עבור רשות מקומית 

 בכל אחת ,(מיליון ש"ח שני) ₪ 000,0002, לפחות של שנתיהכנסות ור מחזלמשתתף  2.3

 .2015, 2014, 2013מהשנים 

)תוכנה( הוא בעל זכויות שימוש ו/או הבעלים של מערכת מיחשוב המשתתף  2.4

בעל ניסיון הוא ו ,המאפשרת אכיפת דוחות חניה על פי פקודת המסים )גביה(

 .  לפחותאחת  תת מקומירשועבור  בהפעלתה

ועד למועד הגשת ההצעות, במסגרת התקשרויות  1.1.2010תקופה שמיום הבמהלך  2.5

הסבה והמרה של בהצלחה הוא ביצע  אחתרשות מקומית המשתתף עם לפחות 

נתונים בתחום הסדרת החניה ממערכת מיחשוב של חברה אחרת זולתו למערכת 

 המיחשוב של המשתתף. 

 ובלתי מותנית התחייבות בלתי חוזרתכתב הצהרה הכולל להצעתו  ףתף צירהמשת 2.6

בדבר יכולתו לבצע הסבה ו/או המרה של נתונים בתחום הסדרת החניה ממערכת 

 בע"מ הפועלת במועצה.  92המיחשוב של חברת מילאון 

חברת ביטוח של של בנק בישראל או  אוטונומיתלהצעתו ערבות  צירף שתתףהמ 2.7

 00057₪, שלע"ס , להזמנה להציע הצעות 4כנספח א'ח המצורף בנוס ,בישראל

שקלים חדשים(.  ים וחמישה אלףשבע)ובמילים: 

  .20175.1. יוםלעד על הערבות להיות בתוקף 

היה ות, לטובת המועצהו על שמו של המשתתף מקורית )לא העתק(, הערבות תהיה

 .עד הדרישהימים ממו 14בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת עד 

: מובהר כי

, להאריך את תוקף למשתתףהמועצה תהא רשאית, בהודעה שתימסר  2.7.1

לקבלת החלטה סופית בדבר המכרז ועד  הערבות, עקב התמשכות הליכי

שתתף מתחייב לשתף פעולה ולהאריך את תוקף המ .תוצאות המכרז

ערבותו מעבר תוקף שיסרב להאריך את  משתתף. הערבות על חשבונו

להמשיך ועצה תהיה רשאית וקף הערבות, תיפסל הצעתו והמלמועד ת

אחר אשר הסכים לבקשה להארכת תוקף  שתתףולבחור בהצעת מ במכרז

 . למועצה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד נוסף או אחר הנתון הערבות

 הארכת תוקף ההצעה.גם הארכת תוקף הערבות משמעה  
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

אחד מהמקרים  המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון בכל 2.7.2

הבאים:

בערמה, בתכסיסנות או  המכרזנהג במהלך  שתתףכל אימת שהמ (א)

בחוסר ניקיון כפיים.

מידע מטעה או מידע מהותי  למועצהמסר  שתתףכל אימת שהמ (ב)

בלתי מדויק.

לאחר חלוף המועד  למכרזחזר בו מההצעה שהגיש  שתתףאם המ (ג)

האחרון להגשת ההצעות.

, לא פעל לפי ההוראות במכרז, אחרי שנבחר כזוכה שתתףאם המ (ד)

. בהסכםיצירת ההתקשרות  לשם במכרזהקבועות 

מובהר, כי חילוט הערבות לא יגרע מזכותה של המועצה לפיצוי בגין כל 

נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב ההפרה כאמור.

לפי  -)ישירות או לבנק ערבותו תוחזר לו- שהצעתו לא זכתה משתתף 2.7.3

מועד משלוח ההודעה בכתב סמוך לב (ההבלעדי של המועצ השיקול דעת

באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם  שתיתן המועצה

 .  זוכהה

שהגיש ערבות התוחזר לו  -"(הזוכה)להלן: " במכרזשנקבע כזוכה שתתף מ

, המצאת אישור על קיום ביטוחיםחתימתו על ההסכם, עם הצעתו לאחר 

ו/או  המכרזהוראות להגיש לפי ויתר המסמכים אשר עליו  ערבות ביצוע

 הדין. 

עיקרי ההתקשרות .3

, לרבות , האכיפה והגבייהלמועצה שירותים בתחום הסדרת החניהיספק הזוכה  3.1

  . בתחומה פעולות הסדרה  בתחומי ההרשאה שתקבע המועצה

)לרבות הקטנתו  כולו או חלקו ,מעת לעת לשנות את תחום ההרשאההמועצה רשאית 

ומכל טעם אותו היא מוצאת  והמוחלטם לשיקול דעתה הבלעדי , בהתאאו הרחבתו(

זוכה . לובלבד שתחום ההרשאה לא יחרוג מתחומה המוניציפאלי של המועצה ,לנכון

 .בעניין תחום ההרשאהא ושהמכל סוג /או דרישה וכל טענה  עמודלא ת

מובהר כי הזוכה לא רשאי להפיק דוחות חניה על דעת עצמו ו/או ללא נוכחות 

  מועצה. /עובד מוסמך של הלטה של פקחוהח
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

פעל באופן אישי יכן ו ,את תחום ההרשאה בהתאם למטרות ההרשאהינהל הזוכה  3.2

, וזאת מבלי לגרוע מסמכויות המועצה פי המכרז-לקיום מלוא התחייבויותיו על

 ומכפיפותו למועצה. 

 את הפעולות המפורטות בתמצית להלן: בין יתר שירותיו, יבצע הזוכה  3.3

בהתאם להוראות  -שלא כדין ו/או נטושים, ופינוייםגרירת רכבים החונים  3.3.1

 ; כל דין

אספקת והפעלת ניידת אכיפת חניה לתיעוד מצולם של עבירות חניה תוך  3.3.2

  ;כדי נסיעת הניידת

ביצוע אכיפה לפי לרבות , ה ואכיפה של דוחות חניהגביי ,ניהולשירותי  3.3.3

 , טיפול ובירורים מול רשויות, משלוח הודעות דוארפקודת המסים )גביה(

 . וכו' או הודעות בכל אמצעי אחר

 .רשויות התמרורסימון ושילוט בכפוף ובהתאם להחלטות תמרור,  3.3.4

פקחי המועצה  וחותדלעיל של  3.3.3כאמור בסעיף אכיפה גביה ו ,ניהול 3.3.5

עפ"י חוקי עזר ודינים אחרים )קרי, דוחות שאינם נובעים מדיני התעבורה 

  וחוק העזר להסדרת חניה(.

ההוצאות הכרוכות ו/או הנוגעות לביצוע כלל מטרות הזוכה יישא במלוא העלויות ו 3.4

ואף אם השירותים המסוימים  ללא יוצא מהכלל -ההרשאה והשירותים נשוא המכרז

קבלני  כח האדם, לרבות ,אליהם יידרש אינם מפורטים במפורש במסגרת ההסכםש

משנה, ציוד, חומרים, כלים, תוכנות מחשב ואמצעי מיחשוב, עלויות בירורים ואיסוף 

הוצאות "ב וכיו מידע מול משרדי הפנים והתחבורה ורשויות אחרות, הוצאות דיוור

מן המועצה אינו זכאי לקבל  וכה. הזביצוע השירותיםועלויות בקשר ו/או לצורך 

לה הוא ולתמורה לעמלה כלשהם מעבר נוספים  ו/או החזרים תוספות ו/או תשלומים

 .הסכםמפורש בבכמפורט  זכאי

, יהיה ובהתאם להצעתו במכרז פי המכרז-למילוי מלוא התחייבויות הזוכה עלבכפוף  3.5

בחשבון המועצה במשך  בפועלמסך ההכנסות שהופקדו  יחסית הזוכה זכאי לעמלה

ואשר מקורם בגביית חובות חניה  בהתאם להצעתו במכרז, ,ההתקשרותתקופת 

  .עצמו ידי הזוכה-למועצה על

, ובהתאם להצעתו במכרז פי המכרז-בכפוף למילוי מלוא התחייבויות הזוכה על

כאמור ביחס  בפועללעמלה יחסית מסך ההכנסות שהופקדו הזוכה יהיה זכאי 

 מראש על ידי עמלה זו נקבעשיעור , כאשר לדוחות שניתנו לפי חוקי עזר אחרים

 המועצה כמפורט בהסכם.
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

ית בבלטובת המועצה סכומים שייפסקו הזוכה יהיה זכאי להחזר בגין  נוסף,ב

ו/או הוצאות משפט,  של הקבלן  המשפט ובלשכת ההוצל"פ כשכר טרחת עורך דין

שייגבו מינהלית אכיפה סכומי אגרות להחזר בגובה וכן  ,ה בפועלמועצל וישולמו

 .בהתאם לדיןמהחייבים בפועל 

 הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי ביחס לעבודות ושירותים, אלא רק לאחר

תחילת העבודות לפי צו התחלת עבודה שיינתן לאחר השלמת הסבת הנתונים כאמור 

 .להלן 3.6בסעיף 

ההתקשרות בין מתן שירותי הסדרת החניה למועצה במסגרת תנאי מתלה לתחילת  3.6

של הסבה והמרה של כל נתוני  הזוכה הוא השלמה מוצלחת ומלאההמועצה לבין 

בע"מ למערכת המיחשוב  92הסדרת החניה ממערכת המיחשוב של חברת מילאון 

, "(: "הסבת הנתוניםלהלן) רת ביצוע עבודותיו עבור המועצהשיפעיל הזוכה במסג

ם וכן הוכחת סנכרון מוצלח בין המערכת של הקבלן לבין המערכת הפועלת כיו

  ."(הוכחת סנכרון)להלן: "מ.ג.ע.ר( המופעל ע"י חברת  EPRבמועצה )

באופן מוצלח ומלא, ואת הוכחת הסנכרון על הזוכה להשלים את הסבת הנתונים 

ממועד חתימתו על הסכם ההתקשרות לאחר קבלת הודעה על זכייתו  ימים 60בתוך 

 "(. המועד הקובעבמכרז )להלן: "

י של המועצה לא השלים הזוכה את הסבת הנתונים ככל שלפי שיקול דעתה הבלעד

בתוך המועד הקובע, יידרש הוא לשלם למועצה פיצוי מוסכם. בנוסף, רשאית 

המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה ולהתקשר עם המציע בעל ההצעה הבאה 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  -בתור בדירוג משתתפי המכרז או לבטל את המכרז כליל

)להלן:  צו התחלת העבודהממועד , החל חודשים 24לתקופה של היה תההתקשרות  3.7

 "(.הראשונה תקופת ההתקשרות"

את תקופת  להאריך הבלעדי, הלפי שיקול דעת ,זכות הברירה )אופציה( למועצה

תקופת כל אחת )להלן: " חודשים 12 עד בנות ,ההתקשרות בתקופות נוספות

 .חודשים 72תעלה על , ובלבד שתקופת ההתקשרות לא "(האופציה

את להביא  ,ומכל סיבה שהיאבכל עת  ת המועצה,רשאילמרות האמור לעיל, 

. ניתנה הודעה יום מראש 60, זוכהללידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך ההתקשרות 

  . כך בשלו/או דרישה כל טענה תסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד לזוכה כאמור 

ו/או הכנסות גביה תים ו/או אכיפה ואו שירוהמועצה אינה מתחייבת להיקף  3.8

  .או מקסימאלי מינימאלי
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

בקשר , בכל עילה שהיא, לזוכה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה

)לרבות ביחס לביטול דוחות, הפחתת סכום החוב, בקשר לדוחות להחלטות שתקבל 

 /או בקשר להחלטות משפטיותו (וכו'שינוי חוק העזר או כל שינוי סטטוטורי אחר 

  .שהופקו בעניין דוחות

פירוט השירותים ויתר תנאי אין באמור לעיל בכדי למצות את תנאי ההתקשרות.  3.9

 . ובנספחיו קשרות הנם כמפורט בהסכם ההתקשרותההת

למען הגילוי הנאות, להלן נתונים רלבנטיים לעניין נושא ההתקשרות, בהתאם למידע  3.10

  : נכון למועד פרסום המכרזשבידי המועצה 

 

ערך כספי נקוב של  בשנהחניה ות מס' דו"ח שנה
 הדוחות

2014 716 235,806 ₪  
2015 13,488 5,040,250 ₪  

  ₪ 4,701,606 11,787 (1.12.2016יום ל)עד  2016

 

 ערך כספי של הדוחות בשנהאחרים מס' דו"חות  שנה
2014 276 123,945 ₪  
2015 603 198,095 ₪  

  ₪ 112,890 263 (6/2016)עד לחודש  2016

לכמות ו/או להיקף השירותים או אומדן התחייבות לראות בנתונים כאין  מודגש כי

כל בכל מקרה לא תעמוד לזוכה ולמשתתפי המכרז . ההתקשרותבמהלך תקופת 

  .נסמכת עליהםהקשורה לנתונים הנ"ל ו/או או דרישה ו/טענה 

 אישורים ומסמכים שיש לצרף להצעה .4

על המשתתף לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

רשויות  שתימלפחות  אישורים והמלצותלעיל,  2.1בסעיף  האמורהסף לעניין תנאי  4.1

מתן השירותים  מידע בדבר תקופת הכוללות, להן סיפק המשתתף שירותים מקומיות

. להזמנה להציע הצעות 1א'על גבי הנוסח המצ"ב כנספח , ט השירותיםופירו

, המשתתף להלן 7.1.2כאמור בסעיף  ,ניקוד איכות להצעת המשתתף קביעתלצורך 

 רשויות מקומיות רבעאמעד בנוסח האמור לעיל להגיש אישורים והמלצות  רשאי

, להן סיפק (הרשויות הנדרשות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסףשתי )לרבות 

המשתתף שירותים כאמור לעיל ובנוסח האמור לעיל. 

המלצה מרשות מקומית אחת אישור ו -לעיל 2.2לעניין תנאי הסף האמור בסעיף  4.2

על גבי הנוסח המצ"ב כנספח , כנדרש בתנאי הסף ת חניהבדבר הפעלת ניידת אכיפ

 . להזמנה להציע הצעות 2א'
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

סות אישור רואה חשבון בדבר מחזור ההכנ -לעיל 2.3לעניין תנאי הסף האמור בסעיף  4.3

 3על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א', הנקובות בתנאי הסףהשנתי של המשתתף בשנים 

 .להזמנה להציע הצעות

תצהיר של המשתתף בדבר קיומה של  -לעיל 2.4האמור בסעיף לעניין תנאי הסף  4.4

להזמנה  4על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א'מערכת מיחשוב כנדרש בתנאי הסף, 

 להציע הצעות.

על כך שבמסגרת ת אישור של רשות מקומי -לעיל 2.5האמור בסעיף  לעניין תנאי הסף 4.5

על עם המשתתף ביצע הוא הסבה והמרה של נתונים כנדרש בתנאי הסף,  ההתקשרות

 להזמנה להציע הצעות. 5גבי הנוסח המצ"ב כנספח א'

כתב הצהרה והתחייבות בדבר יכולתו של  -לעיל 2.6האמור בסעיף לעניין תנאי הסף  4.6

על גבי הנוסח המצ"ב כנספח ב ולהמיר נתונים כנדרש בתנאי הסף, המשתתף להס

 להזמנה להציע הצעות. 6א'

 7א'המצורף כנספח  בנוסח, עילל 2.7סעיף תנאי הסף שבערבות אוטונומית כמפורט ב 4.7

 .להזמנה להציע הצעות

, היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצהמורשה חתימה של המשתתף בדבר  הצהרת 4.8

 . להזמנה להציע הצעות 8א'מצ"ב כנספח על גבי הנוסח ה

ת ב)ב( לחוק עסקאו2בהתאם לסעיף על קיום דיני עבודה, תצהיר מטעם המשתתף  4.9

להזמנה להציע  9א'על גבי הנוסח המצ"ב כנספח , 1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

 .הצעות

 .1975 -תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 4.10

כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם לחוק אישור על ניהול פנקסים  4.11

 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 לפי העניין. –של התאגידהעתק תעודת התאגדות  צילום ת.ז./ 4.12

 זהות מורשי החתימה מטעם המשתתף. על אישור  -ככל שהמשתתף הוא תאגיד 4.13

  .העתק שובר רכישת מסמכי המכרז 4.14

  – על כל חלקיה המכרזחוברת  4.15

 ; בדף הראשון להסכם במקום המיועד לכך על המשתתף למלא את כל פרטיו (א

באמצעות מורשי  מכרזהבחוברת לחתום בתחתית כל עמוד על המשתתף    (ב

 המשתתף;  בצירוף חותמתהחתימה ו

 וחותמתות מורשי חתימה חתימה מלאה )חתימעל המשתתף לחתום     (ג

ע"י זהות החותמים  בתוספת אישורשבסוף ההסכם ( בדף החתימות המשתתף

 עו"ד/ רו"ח.
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

ההסברים ונספחי ההבהרות, דפי התשובות,  כלעל המשתתף לצרף להצעתו את  4.16

וכל מסמך אחר שעליו להגיש בצירוף השינויים שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, 

באמצעות חתימת מורשי  כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דףלהצעתו, 

 .החתימה וחותמת המשתתף

המכרזחוברת  רכישת .5

בכל מקרה, אף במקרה  )שלא יוחזר ₪ 3,000 סך שלעבור  ,ניתן לרכוש המכרזאת מסמכי 

האזורית לב השרון במשרדי המועצה  ,2016.12.31-ה ,לישישמיום החל  ,(מכרזשל ביטול ה

 ,14:00- 08:00שעות ימי העבודה הרגילים, בין ה, באתי לויאצל גב' בצומת בני דרור, 

 .09-7960206טלפון: ובתיאום מוקדם ב

, המכרזמסמכי  קודם לרכישת ,ללא תשלום, ההזמנה להציע הצעותמסמכי בלעיין  ניתן

)ככל שהמועצה תחליט לפרסם את  עצה או באתר האינטרנט של המועצהבמשרדי המו

 .באתר( המכרזמסמכי 

מחייב הוא זה אשר הנוסח המסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. גבי אין להגיש הצעות על 

 וי ותוספת כפי שיועברו למשתתפים ע"י המועצה. יימסר ידנית למשתתפים, וכן כל שינ

 אופן הגשתה ההצעה ו .6

להזמנה להציע הצעות,  ב'כנספח המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב  6.1

מסך )כולל מע"מ(  ידו-המבוקש עלבשיעור העמלה וינקוב במקום המיועד לכך 

, ואשר מקורם ההתקשרותופקדו בפועל בחשבון המועצה במשך תקופת ההכנסות שה

.ידי הזוכה-בגביית חובות חניה למועצה על

מע"מ(.  כולל) %30שיעור העמלה המוצע ע"י המשתתף לא יעלה על 

מור תפסל על הסף האעל שיעור העמלה המוצע בה יעלה הצעה אשר 

  .ללא שימוע

 ד )אין להציע חלקי אחוז(.שיעור העמלה ינקב במספרים שלמים בלב

בלבד למספר העמלה כלפי מטה  ככל שתוגש הצעה החורגת מהוראה זו, יעוגל שיעור

  .ועמלה זו תחייב את המשתתף ,העשרונית ההשלם שמשמאל לנקוד

כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  6.2
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

ימים מהמועד )מאה ועשרים(  120 לפחות תהא בתוקף לתקופה של הצעת המשתתף 6.3

. המועצה תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה אחרון להגשת הצעותה

לאחר בחירת זוכה במכרז ימשיכו ההצעות לעמוד  .ההליכיםעד סיום ערבות הו

"הודעה על זכייה וההתקשרות" שלהלן. בתוקפן, כמפורט בפרק 

צהיר שערך את כל הבדיקות י שהייחשב כמ במכרזכל משתתף המגיש הצעה  6.4

שברשותו נמצאים כל מסמכי טעמו ובכלל לצורך הגשת הצעתו, וכמי הנדרשות ל

והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  המכרז

 . זוכההצעה העפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ השירותיםלספק את 

ור כלל הנם כוללים ומוחלטים, ומהווים תמורה נאותה והוגנת עבהצעה ה ימחיר 6.5

. למען הסר כל ספק, מוצהר כי מחירי ההצעה למועצההשירותים שהזוכה יספק 

וללא יוצא  ההוצאות, מכל מין וסוג שהואכוללים את כל והתמורה הנקובה בהסכם 

הזוכה לא יהיה זכאי לכל  .למועצהו/או הנובעות ממתן השירותים , הכרוכות מהכלל

, ולא תעמודנה לו טענות או דרישות עבור השירותים שיספק תוספת לתמורה שהציע

. ולעמלה ביחס לתמורהכלשהן 

, כפי שנמסר לו על המכרזעל גבי הסט המקורי של מסמכי יגיש את הצעתו שתתף המ 6.6

 .לבצע כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא מבליידי המועצה, 

ים הפרט הוספת)למעט  המכרזשהוא, במסמכי סוג שינוי, מכל שתתף המערך 

רשאית,  המועצה( תהא המכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי הנדרשים ממנו 

שתתף המממטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש 

לא התייחסה כלל לשינויים ו/או  המועצהלתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם 

כפי שנקבע ע"י  כרזהמהסתייגויות כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי 

כי היא מתעלמת  שתתף. הודיעה המועצה למבמועד האחרון להגשת הצעות ועצההמ

, המכרזנשוא ספק את השירותים ו/או ל הסכםמההסתייגות, וסרב הוא לחתום על ה

, בין היתר, תהיה רשאית ועצהוהמ שתתףייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיו של המ

הערבות הבנקאית. את לחלט

במעטפה , בשני עותקיםיש להגיש ה ואת כל מסמכי המכרז עאת ההצ 6.7

למתן שירותים בתחום הסדרת  6/2016מכרז פומבי מס' "סגורה נושאת ציון 

לתיבת  (או בכל דרך אחרת )לא לשלוח בדוארהגשה ידנית בלבד ב " בלבד,החניה

.המכרזים שבמשרדי המועצה בצומת בני דרור

 ,2017.1.4 -ה ,'דיום ה הינו ז למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות  6.8

 .12:00בשעה 

לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, מכל סיבה שהיא. המועצה
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 בחינת ההצעותאופן  .7

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק "שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה" שלהלן,  7.1

הלן: ל למפורטבחינת ההצעות תעשה בהתאם 

  נקודות 90 –המוצע ניקוד ההצעות עפ"י המחיר  7.1.1

המוצע ע"י כל משתתף,  שיעור העמלהההצעות הכספיות תנוקדנה עפ"י 
 :כמפורט להלן

 ודות.נק 90-המוצע הנמוך ביותר תזכה ל שיעור העמלהההצעה בעלת 

 יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי עפ"י המשוואה שלהלן:

 ותר[בימוך הנ שיעור העמלה]ההצעה בעלת 
   _________________________________      X    90 נקודות 

 
 הצעה הנבדקת[שיעור העמלה ב]

 נקודות 10 – ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה 7.1.2

 קריטריונים הבאים:בהתאם ל יקוד האיכות של כל הצעה ייבחןנ

 ניקוד קריטריון

 חבנוסמרשויות מקומיות ) מספר המלצות חיוביות

  .שהגיש המשתתף להזמנה להציע הצעות( 1א' נספח

 נק' 1המלצות=  2

 נק' 2המלצות=  3

 נק' 3המלצות=  4

 

התרשמות סובייקטיבית של צוות ייעודי מטעם 

מהמשתתף  ועדת המכרזים( נציג/י)הכולל  המועצה

בין היתר ב( לבחון ומהצעתו. הצוות רשאי )אך לא חיי

 של המשתתף )התוכנה( את ממשק מערכת המיחשוב

לצפות באינטרנט בתמונות אפשרות הטיב ו/או את 

ו/או  התרשמות מהמסופונים,ו/או  המקושרות לדוח

 וכיו"ב נושאים ,הצגת ניידת האכיפה ויכולותיה

הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  -הקשורים להתקשרות

 .  של הצוות הייעודי 

 

 נק' 7עד 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

נקודות  5 -הצעה שניקוד האיכות שלה יהיה נמוך מ
תפסל ולא יימשך הדיון בה. 

על . הייעודילפי שיקול דעת הצוות  המשתתפים יוזמנו לראיון אישי,

ולהיערך להצגת כל  המשתתפים להתייצב לריאיון במועד שנקבע לשם כך

באותו מועד   מפורטים לעילהלרבות כל כלי העזר הייעודיים  -הדרוש

 .מועצה(הנציגי שתוצג ללדוגמא ניידת אכיפה  -, ככל שיידרשובכלל זאת)

 קביעת ההצעות הטובות ביותר בהתאם לאיכות ולמחיר ההצעה 7.1.3

יקבע את  הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות עפ"י האמור לעיל,

הכשרות ביחס ליתר ההצעות ות הכשרות ההצעאחת מדירוגה של כל 

 .המכרזאשר הוגשו במסגרת 

לעיל בכדי להצביע  7.1.3 -7.1.1בסדר הצגת השלבים בסעיפים אין מובהר ומודגש כי 

רשאית , אשר ועדת המכרזיםע"י ההצעות בדיקת שלבי על סדר כרונולוגי כלשהו ב

. ולשוב ולבחון אותם לפי הצורך ו/או במקביל לבחון שלבים אלו בסדר הנראה לה

יובהר כי ההצעות הכספיות יפתחו על ידי ועדת המכרזים במועד פתיחת  בפרט

 ההצעות. 

רשאית להחליט בכל שלב שהוא, על כך שלא תמשך  ועדת המכרזיםעוד מובהר כי 

ו/או שנראה  הצעה אשר נמצא כי אין היא עומדת בתנאי הסף של המכרזבדיקת 

  לכאורה שיש מקום לפסול אותה בשל סיבה אחרת. 

ו/או ניתוחי לדרוש מאת המשתתף הבהרות ביחס להצעתו  רשאית ועדת המכרזים 7.2

ו/או  םו/או מסירת םהשלמתו/או  מסמכים הוספת ו/אוו/או פרטים נוספים מחיר 

 ועדת המכרזיםלפי דרישת  מסמכים שלא צורפו להצעה, והכלביחס לרבות  ,נםתיקו

 .ו/או מי מטעמה

להסיק מסקנות לפי  היא, רשאית ועדת המכרזיםלשתף פעולה עם אם יסרב משתתף 

 מטעם זה בלבד.  ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה רשאית  ועדת המכרזים

  הבלעדי.

לפסול הצעה של משתתף  ועדת המכרזיםאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של 

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי נדרשים להצעתו,לא צירף איזה מהמסמכים האשר 

לגלות פרטים מהמשתתף לדרוש  ועדת המכרזיםבנוסף לכל האמור לעיל, רשאית  7.3

רות המימון שלו, מצבו מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקו

הפיננסי, או של בעלי עניין בו וכן כל מידע אחר שלדעתה יש עניין בגילויו וכן לבקש 

כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר. 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

תעשה כל שימוש, כפי  המועצהמראש את הסכמתו כי  המשתתףבהגשת הצעתו נותן  7.4

וף, אשר עימו , בפני כל גציגתשתמצא לנכון, במידע המפורט בהצעתו ובכלל זאת 

ים שתתפו/או בפני מ המכרזמתן השירותים מכח ו/או ל למכרזבקשר בנוגע  תהיה

אחרים, חלקים מהצעות או את ההצעות בשלמותן. 

לבקש  הוארשאי יידרש לספק ניתוחי עלויות  שמשתתףככל על אף האמור לעיל, 

של  סוד מסחריישמרו כ שניתוחי העלויותבמועד מסירת המידע ובמפורש בכתב 

 . , והמועצה תחליט בבקשתו לפי שיקול דעתהמגיש ההצעה

רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לברר אמיתות כל  ועדת המכרזים 7.5

מול כל גורם שהיא , ובכלל זאת באמצעות בירורים משתתףהמידע ו/או הצהרה לגבי 

זאת הסכמתו , נותן בבמכרז, בהגשת הצעתו מוצאת רלוונטי לצורך העניין. המשתתף

לבירורים כאמור. 

 בבחירת הזוכה ועדת המכרזיםשיקולי  .8

ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר המליץ על קבלת ל אינה מתחייבת ועדת המכרזים 8.1

כל הצעה שהיא בכלל.  עלאו 

בלתי סבירה נראית בעיניה כלא להתחשב כלל בהצעה שש רשאית ועדת המכרזים 8.2

ייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר הת

מונע הערכת ההצעה כנדרש.  ועדת המכרזים, באופן שלדעת המכרז

רשאית לשקול את הנתונים הבאים: ועדת המכרזיםלשם בחירת ההצעה הזוכה,  8.3

 ההצעה. ניקוד 8.3.1

של וטיב הצעתו אמינותו, ניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודתו  8.3.2

 המשתתף.

חברות ו/או  המועצהבהתקשרויות קודמות עם  ניסיון עבר של המשתתף 8.3.3

 ו/או רשויות וגופים אחרים. מועצהבבעלות ה

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. 8.3.4

 

, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה ועדת המכרזיםעל בסיס שיקולים אלו רשאית 

 ביותר או לא להמליץ על הצעה זוכה כלל. בעלת הניקוד הגבוה

,  מכל סיבה בכל שלב שהוא עד להכרזה על זוכה המכרזלבטל את  המועצה רשאית 8.4

. הבלעדי השהיא, לפי שיקול דעת
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

מועד הגשת ההצעות  לאחרככל שהמכרז בוטל אם ועל אף כל הוראה אחרת במכרז, 

בשל נסיבות שאינן קשורות להיעדר הצעות כשרות ו/או מתאימות, רשאים 

זיכוי בגין עלות  לקבל צעה בפועלשרכשו את חוברת המכרז והגישו ההמשתתפים 

זיכוי כאמור, לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי לרכישת מסמכי המכרז. מעבר 

 .המועצה, לרבות דרישת פיצוי ו/או החזר הוצאות מכל סוג שהוא ובכל עילה שהיא

לטעמה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם  המועצה 8.5

כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה  יוכח לכאורה קשר

קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות 

וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם 

כה לא ימלא ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזו

.המכרזאחר כל דרישות 

על פי כל דין.  המועצהאמור בהזמנה להציע הצעות כדי לגרוע מסמכויותיה של באין  8.6

הוצאות .9

, וובהשתתפות ב למכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה כ 9.1

או  המכרזובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשת במסמכי 

לא יהיה  המשתתףלמען הסר ספק מובהר, כי . המשתתף בלבדה, תחולנה על הארכת

 במכרזתשלום עבור הוצאות שהוציא לשם הגשת הצעה פיצוי או זכאי לכל החזר או 

 .לעיל 8.4בכפוף לאמור בסעיף זה וזאת 

רשאית המועצה לדרוש מסמכי ההצעה הזוכה  במסגרת זכות העיון וכתנאי לצילום 9.2

 וקשורה לצילום המסמכים.ת הכרוכה כיסוי העלו תשלום

 הבהרות ושינויים .10

ו/או אם הוא מעוניין לשאול שאלות הבהרה  המכרזמצא משתתף סתירה בין מסמכי  10.1

 -ה ,ד'עד ליום  ,בלבד WORDבקובץ  בכתב, הואו/או שאלות טכניות, יפנה 

 :דוא"ל, באמצעות גב' אתי לויל ,0021:בשעה  ,2016.12.12

 eti@lev-hasharon.com. 

 . 7960206-09טלפון באחריות המשתתף לוודא הגעת פנייתו ליעדה, באמצעות 

מסמכי רכישת אשר נרשמו בעת  משתתפיםלכל ה צויופ המועצה השאלות ותשובות 10.2

.מכרזהויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי , ככל שניתן, מכרזה

שינויים לבצע  ,תבכל ע ,המועצהרשאית  מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב 10.3

. משתתפיםלשאלות במענה או  ה, ביוזמתהמכרזותיקונים במסמכי 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

ועל  מכרזהיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  ועצה/ הודעות המ התשובות / ההבהרות 10.4

בתחתית כל עמוד בחותמת  לצרפם להצעתם כשהם חתומים על ידם המשתתפים

. המשתתף ובחתימת מורשי חתימתם

אין ולא יהיה להם  ע"י כל גורם שהוא, פה,-שובה שניתנו בעלכל הסבר, פרשנות או ת 10.5

. ועצההמכל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

שמירת זכויות .11

אלא לצורך הכנת  ,המכרזהמשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי  11.1

זה.  במכרזוהגשת הצעה 

וכה את תנאי הצעתו המועצה תהיה זכאית לאכוף על כל מציע שהצעתו תיקבע כז 11.2

.במכרז

 הודעה על זכייה וההתקשרות .12

עם קביעת הזוכה, תודיע על כך המועצה לזוכה.   12.1

ימים ממועד קבלת הודעת  14-ולא מאוחר מ שייקבע על ידי המועצהמועד עד ל 12.2

ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם  יה,יהזכ

ערבות ביצוע ואישור ולרבות חתום על ידו,  , לרבות ההסכם, כשהואהמכרזלמסמכי 

על עריכת ביטוחים.

לעיל, תוך התקופה  12.2 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 12.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח  הנדרשת

לבטל את זכייתו, ולחלט את  המועצה תהיה רשאיתאו חזר בו מהצעתו, זכייתו ו/

ומבלי לגרוע מכל  כפיצוי קבוע ומוסכם מראשע"י המשתתף הערבות אשר הוגשה 

 . סעד נוסף ו/או אחר הנתון למועצה

, המכרזאו לבטל את  מבין משתתפיו מכרזבלקבוע זוכה אחר  המועצה תהיה רשאית

וראות על פי ה ועצהת המאו תרופה אחרים להם זכאי מכל סעדוהכל מבלי לגרוע 

 ו/או על פי כל דין.  המכרז

חובתו להשלים את הסבת הנתונים בתוך המועד הקובע, לא מילא הזוכה אחר  12.4

ולמסור  רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות עם הזוכהלהסכם,  3.2כאמור בסעיף 

בר הגבוה ביותר זולת את ביצוע העבודות למציע בעל ההצעה שזכתה לניקוד המצט

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי -הזוכה או לבטל את המכרז כליל
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

מכות שיפוטס .13

זה ובכלל זה ליישום  למכרזלכל העניינים הנוגעים והבלעדית סמכות השיפוט הייחודית 

 ההסכמים הנובעים ממנו, היא של בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

 

 

 בכבוד רב,
 

 עמיר ריטוב 

 אש המועצה האזורית ר

לב השרון
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

  נוסח אישור ניסיון עבר בדבר מתן שירותי הסדרת חניה
 להזמנה להציע הצעות 4.1סעיף 

 

 על המשתתפים לשכפל את נוסח ההמלצה על מנת להגיש המלצות **  

 **  שונות /חברות עירוניותרשויות מקומיות 4עד  2 -מ

 לכבוד

 עצה אזורית לב השרוןמו

 ג.א.נ, 

 המלצה על נותן שירותים בתחום הסדרת החניההנדון: 

(, "המשתתף"מאשר בזה כי חברת _______________________ )להלן:  ,החתום מטה ,אני

, שירותים (הגוף)שם __________________  /החברה העירוניתלרשות המקומית/סיפקה תמספק

 והכל כמפורט להלן:  שי,כקבלן רא בתחום הסדרת החניה,

 : תקופת מתן השירותים .1

 __________.  מחודש _____ שנת _____, ועד חודש _____ שנת

מתן שירותי גביה של דוחות , ותים שסופקו לנו ע"י המשתתף כללו, לכל הפחותהשיר .2

  .שנהש"ח( בכל וחצי )מיליון  ₪ 1,500,000חניה, בהיקף כספי של לפחות 

 נו לשביעות רצוננו. שירותי המשתתף סופקו ל .3

 :פרטי הממליץ

_______________             _______________                    _______________  
 סלולארי/טלפון                          ברשותתפקיד                 מלאשם   

 

___________________  __________________    
 הממליץ וחותמת החתימ                תאריך      

 

 

 

 

 6/2016מס' מכרז 

 (1נספח א')
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 אישור ניסיון עבר בדבר הפעלת ניידת אכיפת חניהנוסח 
 להזמנה להציע הצעות 4.2סעיף 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ, 

 בתחום הסדרת החניה אישור בדבר הפעלת ניידת אכיפההנדון: 

(, "המשתתף"_______________________ )להלן:  מאשר בזה כי חברת ,החתום מטה ,אני

 , שירותי(הגוף)שם __________________  /החברה העירוניתלרשות המקומית ת/סיפקהמספק

לתיעוד מצולם של עבירות חניה תוך כדי נסיעת אכיפת חניה אכיפת עבירות חניה באמצעות ניידת 

 הניידת.

בתקופה שמיום  פחות שנה רצופה אחתבאמצעות ניידת האכיפה )ל תקופת מתן השירותים

 __________.  מחודש _____ שנת _____, ועד חודש _____ שנת : (1.1.2013

 סופקו לנו לשביעות רצוננו. האכיפה  באמצעות ניידתשירותי המשתתף 

 :פרטי הממליץ

_______________             _______________                    _______________  
 סלולארי/טלפון                          ברשותתפקיד                 מלאשם   

 

___________________  __________________    
 הממליץ וחותמת החתימ                יךתאר      



 6/2016מס'  מכרז

 (2נספח א')
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 מחזור הכנסות אישור רואה חשבון בדבר 
  להזמנה להציע הצעות 4.3סעיף 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ, 

הריני  )שם החברה(על בסיס בדיקה וביקורת שערכתי בדו"חות ובספריה של  ____________ 

מחזור היה לחברה )כל שנה בפני עצמה(  2015, 2014, 2013כי במהלך השנים בזאת, מאשר 

 , וכמפורט להלן:₪ 2,000,000הכנסות שנתי של לפחות 

 ,____________________ ₪   -2013מחזור הכנסות לשנת 

 ,____________________ ₪ -2014מחזור הכנסות לשנת 

 .______ ₪______________ -2015מחזור הכנסות לשנת 

 ידוע לי כי המועצה האזורית תסתמך על האמור באישור זה, על כל המשתמע מכך. 

 

 : _________________של רוה"ח שם מלא

 חתימה וחותמת: ________________

 תאריך: ________________

 6/2016מס'  מכרז 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 בדבר מערכת המיחשוב של המשתתףתצהיר 

  ציע הצעותלהזמנה לה 4.4סעיף 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

מצהיר כי  , והנני"(המשתתף"  הנני נותן תצהיר זה בשם __________________________ )להלן:

 . המשתתףצהיר זה בשם לתת ת בסמכותי

 )תוכנה( מיחשובהריני מצהיר בזאת כי המשתתף הוא בעל זכות שימוש ו/או בעלים של מערכת 

 .(גביה)המאפשרת אכיפת דוחות חניה על פי פקודת המסים 

מופעלת מערכת המיחשוב לשם אכיפת דוחות חניה על פי פקודת  ןעבור רשויות מקומיותפירוט 

 :(גביה)המסים 

המקומית/חברה  שם הרשות

 עירונית

 שם איש קשר + טלפון תקופת מתן השירותים

   

   

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

          ____________________ 
 חתימה             

 אישור עורך דין

/ה בפני מאשר/ת כי ביום ________ הופיע , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד
מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 
/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

          ____________________ 

 חתימה             

 6/2016מס'  מכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 נוסח אישור ניסיון עבר בדבר הסבה והמרת נתונים

 להזמנה להציע הצעות 4.5סעיף 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ, 

 וב בתחום הסדרת החניהוהמרה של נתונים בין מערכות מיחש הסבהאישור בדבר הנדון: 

(, "המשתתף"מאשר בזה כי חברת _______________________ )להלן:  ,תום מטההח ,אני

ם , שירותי(הגוף)שם __________________  /החברה העירוניתלרשות המקומית ת/סיפקהמספק

 בתחום הסדרת החניה. 

 :  (ואילך בלבד 1.1.2010)בתקופה שמיום בתחום הסדרת החניה  תקופת מתן השירותים

 __________.  ת _____, ועד חודש _____ שנתמחודש _____ שנ

הסבה  ולשביעות רצוננוהריני מאשר כי במסגרת עבודתו של המשתתף עבורנו ביצע הוא בהצלחה 

( של הקבלן שקדם לו תוכנהוהמרה של נתונים בתחום הסדרת החניה ממערכת המיחשוב )

המשתתף באמצעותה הוא , למערכת המיחשוב )תוכנה( של )שם קבלן הקודם(_______________ 

 מספק/סיפק לנו את השירותים. 

 :פרטי הממליץ

_______________             _______________                    _______________  
 סלולארי/טלפון                          ברשותתפקיד                 מלאשם   

 

___________________         __________________    

 הממליץ וחותמת החתימ              תאריך      

 6/2016מס'  מכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ, 

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר הסבה והמרת נתונים

 להזמנה להציע הצעות 4.6סעיף 

י בכל הנוגע למערכת מצב הדברים העובדתי הרלוונטבחנו בחינה זהירה את שאנו הח"מ, לאחר 

המיחשוב המופעל כיום בתחום הסדרת החניה עבור המועצה האזורית לב השרון )להלן: 

"(, ולאחר שבחנו היטב את הוראות המכרז וההסכם שבבסיסו בדבר החובה המערכת הקיימת"

בהסכם למערכת המיחשוב מוגדר המועד הלהסב ולהמיר את נתוני המערכת הקיימת בתוך 

 -מתן השירותים למועצה )ככל שנוכרז כזוכים במכרז(, מתחייבים ומצהירים בזאת שנפעיל לצורך

, בהסכם כי ביכולתנו לבצע את האמור לעיל בתוך המועד המוגדר -באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה

 באופן מלא ומוצלח, לשביעות רצונה של המועצה. 

בותנו זו, ומתחייבים כי לא הנתונים למועצה במידה ולא נעמוד בהתחייסעדים אנו מודעים ל

דרש לנקוט איזה מהסעדים בשל יתעמוד לנו טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המועצה במידה ות

 הפרת התחייבותנו. 

כן, ידוע לנו כי תנאי לתחילת השירותים ע"י המשתתף הוא השלמה מוצלחת של הסבה -כמו

 ו דרישה בקשר לכך. והמרת הנתונים מהמערכת הקיימת, ולא תעמוד לנו כל טענה ו/א

 אמור במסמך זה בכדי לגרוע מסעד כלשהו הנתון למועצה במידה ולא נעמוד בהתחייבותנו.באין 

 ולראייה באנו על החתום, מורשי החתימה בשם המשתתף:

 _____:______________________חתימה וחותמת

 תאריך: ___________________________

 אישור עו"ד 

)להלן:  ____________________,עו"ד, מ.ר. __________,  של _____________אני הח"מ 
 __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________"( מאשר בזה כי ביום המשתתף"
חתימתם מחייבת ובשם המשתתף, אשר הנם מורשי החתימה של המשתתף ____________ -ו

  לצורך הצהרה זו. את המשתתף

_______________ 

 , עו"ד               

 

 6/2016מס'  מכרז

 (6נספח א')



26 

 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 
 נוסח ערבות אוטונומית שעל המשתתף לצרף להצעתו

  מנה להציע הצעותזלה 4.7 סעיף
 תאריך:________

 לכבוד
 "(המועצהמועצה אזורית לב השרון )להלן: "

 צומת בני דרור
 

 ג.א.נ.,
 _____________________________  ערבות אוטונומית מספר

 
 

( "המבקש"על פי בקשת __________________  ת.ז./ח.פ. _______________ )להלן: 
שבעים וחמישה ש"ח )במילים:  75,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

במכרז המבקש  ( וזאת בקשר עם השתתפות"סכום הערבות"שקלים חדשים( )להלן:  אלף
ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ומילוי  ום הסדרת החניה,למתן שירותים בתח 6/2016מס' 

 הוראות חוזה ההתקשרות במסגרתו.
 

יום מיום דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

רוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או כלשהו או באופן כלשהו, או לד
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 
בד, בתנאי שסך דרישותיכם לא דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 2017.5.1ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 2017.5.1דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 2017.5.1 לאחר יום
 

 ת זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבו
 

דרישה בפקסימיליה, במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

 
 
 

     בנק / חברת ביטוח:                                      תאריך:
 

 

 

 6/2016מס'  מכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 ובד המועצה ו/או לחבר המועצה הצהרה בדבר העדר קרבה לע

 להזמנה להציע הצעות 4.8סעיף 

 לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ.,

בשם הצהרה זו נותן  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ .1

מוסמך/ת לתת אני מצהיר כי  , והנני"(המשתתף"  __________________________ )להלן:

 המשתתף.בשם הצהרה זו 

וכי בחנתי בעצמי את הוראות הסעיפים  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים הובאוריני מאשר כי ה .2

 :בנוסח העדכני ביותר

 , הקובע כדלקמן: 1958-ב)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף           .2.1

העולה על עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמורים חלק 

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או אחוזים בהונו או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" 

עניינים של נבחרי ציבור ברשויות ניגוד )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת 12כלל  .2.2

 ע כדלקמן:המקומיות, הקוב

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:  "חבר

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  –לעניין זה, "חבר מועצה" 

 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 קובע כדלקמן:, 1958-י"חלצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תש 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 

פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 

חוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו ל

א)ב( 89יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

 לגבי חברי המועצה".

הנני מבקש להודיע ולהצהיר ובשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, בהתאם לכך  .3

 :כי

בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .3.1

 שותף.

 6/2016מס'  מכרז
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .3.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 ין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה.א .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי וכן לחלט את הערבות, אשר הגשתי במצורף  .4

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה. להצעתי

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות 3ב)ב()89ר לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמו .6

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפיהן המועצה ברוב של 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

 ב)א( לצו ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 

 

____________________              ____________________                   ____________________ 

 חתימה                                                        מלא  שם                                                    תאריך             
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –יר קיום דיני עבודה תצה
 להזמנה להציע הצעות 4.9סעיף 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 "(. המשתתף"  _________________ )להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם _________

 . המשתתףמצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם  הנני

 –" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

זה וכי  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונחחוק עסקאות גופים ציבוריים" )להלן: 1976

 אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011 –ב לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע" 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 (במשבצת המתאימה Xסמן )

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוובעל זיקה אליו  המשתתף

 "(.הגשההמועד להלן: "בהליך )ההצעות 

 וחלפה שנה אחתירות ביותר משתי עב  בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המשתתף 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

          ____________________ 
 חתימה             

 אישור עורך דין

מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  , מ.ר. _________,אני הח"מ ______________, עו"ד
מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 

ר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהי
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

          ____________________ 
חתימה      

 6/2016מס'  מכרז

 (9נספח א')
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב'

 הצהרה והצעת המשתתף
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

  המשתתףהצעה והצהרת 

 ן זכר משמעה גם לשון נקבהלשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשו

           לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ., 

 למתן שירותים בתחום הסדרת החניה 6/2016פומבי מס'  מכרז: הנדון

, מצהירים ומתחייבים בזה המכרזאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 

 כדלקמן: 

על פרטיהם ללא יוצא מן  המכרזכל האמור במסמכי  הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את .1

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל 

הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את 

או הבטחות כלשהם הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות 

בלבד. כן  המכרז, אלא על האמור במסמכי כל גורם אחרשנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או 

ולא נציג כל תביעות ו/או  המכרזו מסכימים לכל האמור במסמכי הננו מצהירים בזה, כי אנ

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה 

 . כאמור

שם מתן ו/או על פי כל דין ל במכרזמשתתפים אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מה .2

ספק ואנו מקבלים על עצמנו ל המכרזהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  השירותים.

 . המכרז ככל שנבחר כזוכיםמסמכי בהתאם לתנאים שבאת השירותים 

בעלות העל כל שינוי במבנה בכל עת  אנו מתחייבים להודיע למועצהככל שנבחר כזוכים,  .3

ו/או הדרוש  למכרזבכל נתון או בכל מסמך שנמסר במסגרת הצעתנו ועל כל שינוי  משתתףב

 ו/או כל דין.  המכרזלצורך ביצוע העבודות או עריכת ההתקשרות על פי 

ציוד הנדרש על מנת ידע והיש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם המקצועיים וכל ה .4

 .  במכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה שירותים במועדים ובאופן שיידרשות האספק ל

 . אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .5

 120 לפחות הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך .6

רשאית  המועצה. ידוע לנו, כי במכרזרון להגשת הצעות )מאה ועשרים( ימים מהמועד האח

, ואם לא נאריך הצעתנו זו ותוקף הערבות שהגשנו עם הצעתנו לדרוש הארכת תוקף ההצעה

לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאית 

 ו/או על פי כל דין.   המכרזהמועצה על פי 

 6/2016מס'  מכרז

 ב'נספח 



32 

 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

-כי המועצה תהיה זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא אנו מסכימים, .7

ובקבלתה על ידה יכרת  1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף 

 הסכם מחייב בינינו לבין המועצה. 

נמציא את כל  המועצהמועד שייקבע על ידי עד להיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .8

, לרבות ההסכם חתום המכרזסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המ

והאישור על עריכת ביטוחים.  , ערבות הביצועכדין

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .9

ניעה על פי דין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מ

 לחתימתנו על הצעה זו. או הסכם 

 :מע"מ כולללהלן הצעתנו,  .10

 
 

מסך ההכנסות שהופקדו בפועל שיעור העמלה 
בחשבון המועצה במשך תקופת ההרשאה, ואשר 

 ינויד-חניה למועצה עלמקורם בגביית חובות 

  

 

 מע"מ כולל, ____ % ___

נקבע בנוסח ההזמנה ש שיעור העמלה המקסימליהצעת המשתתף לא תעלה על 

האמור תפסל על הסף ולא תיבחן  השיעוראשר תעלה על . הצעה ותלהציע הצע

 כלל. 

ככל שתוגש (. אין להציע חלקי אחוזינקב במספרים שלמים בלבד ) העמלהיעור ש

 הבלבד למספר השלם שמשמאל לנקודהעמלה כלפי מטה  הצעה החורגת מהוראה זו, יעוגל שיעור

 .ועמלה זו תחייב את המשתתף ,העשרונית

  

 : ולראיה באנו על החתום

 _ __________________________תובת:;  כ: _______________________המשתתףשם 

 ___________________;; פקס: _טל': _________________________

 _______________________________________;כתובת דואר אלקטרוני: 

 פרטי מורשי החתימה: 

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 _________: _____________________ תאריך : _________המשתתף וחותמת ותחתימ
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 במקרה של הגשת הצעה ע"י תאגיד  –אישור עו"ד 

)להלן:  ____________________,עו"ד, מ.ר. __________,  של _____________אני הח"מ 
 __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  __________"( מאשר בזה כי ביום המשתתף"
חתימתם מחייבת ושל המשתתף בשם המשתתף, אשר הנם מורשי החתימה ____________ -ו

שרו בפני כי  נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים יא. הנ"ל את המשתתף
 על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין להשתתפות המשתתף בהליך. 

 

_______________ 

 , עו"ד               
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ג'

 התקשרות הסכם
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

 

 התקשרות הסכם

 _____שנערך ונחתם במועצה אזורית לב השרון ביום ________לחודש _____ שנת 
 

 מועצה אזורית לב השרון : בין

 צומת בני דרור

 (המועצה")להלן: " 

 מצד אחד ;  

 _____________שם ___________ :לבין
 ח.פ. ____________________ת.ז./  
 __________________מרח' ______ 
 טל': _____________; פקס: _____________ 
 כתובת דוא"ל: ________________________ 
 באמצעות מורשי חתימתו: שמות המורשים: _________________ 
 ת.ז. מורשי החתימה: __________________________ 
 ("הקבלן)להלן: " 

 מצד שני ;

ם מתן שירותי( ל"מכרז"הלהלן: ) 6/2016מס'  פומבי מכרזאת והמועצה פרסמה   הואיל

 ;למועצהבתחום הסדרת החניה 

, והוא בעל הידע, היכולת, הניסיון והמיומנות הנדרש לשם מתן כרזמבזכה  והקבלן והואיל:

 והסכם זה על נספחיו; מכרזבהתאם להוראות ה ם למועצה שירותיה

 את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;והצדדים מעוניינים להסדיר   והואיל

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הגדרות ופרשנות  .1

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו להסכםהמבוא  .1.1

מהווים מכרז ולהסכם והנספחים ל)לרבות הבהרות שניתנו במסגרתו(  המכרזכל מסמכי  .1.2

 זה ובחזקת תנאיו.הסכם חלק בלתי נפרד מ

ספק בדבר משמעות הוראות בהסכם ו/או התאמה או -קרה של סתירה או איבכל מ

מבלי שתעמוד לו טענה ו/או דרישה  -יפנה הקבלן למנהל ויפעל לפי הוראותיו, בנספחיו

 כלשהי בקשר להוראות המנהל. 

 

 6/2016מס'  מכרז

 ג'נספח 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

בהסכם האמור במכרז, את כל והבין בדק הוא קרא, הקבלן כי מצהיר  בחותמו על החוזה

ואזורי  תחום ההרשאה תשריטלרבות אם צורפו בפועל ובין אם לאו(,  ביןעל נספחיו )

כי , תכניות התנועה, הוראות הדין הרלבנטיות וכן כל מסמך רלבנטי אחר, וההרשאה

  .ההרשאהביקר ובדק את תחום ההרשאה ואזורי 

 ,להודיע על כך בכתב למועצהחייב הוא  ן,התאמה כלשה-איסתירה או כל שמצא הקבלן כ

הסכם זה, ובכל מקרה לא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי כנגד שיחתום על לפני 

 המועצה, ובפרט לא טענה ו/או דרישה לשינוי תמורה או פיצוי. 

לא יפורש במקרה של  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -חוזה זה, על נספחיו השונים  .1.3

הכוונה העולה ו ולשונמשמעות כנגד מנסחו אלא לפי -סתירה, ספק, אי וודאות או דו

ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי 

 משנה. 

דם, אלא אם כן הקשר רושים של המונחים שלהלן כרשום בצבפרשנות חוזה זה, יהיה פי .1.4

 הדברים מחייב אחרת. 

או ו/ נכ"לית המועצהמראש המועצה ו/או מ"מ ראש המועצה ו/או  - ""המנהל

 .)כגון מפקח וכו'( לצורך הסכם זה ו, לרבות מי שהסמיכהגזבר

 . הסכם זהגזבר המועצה לרבות כל מי שהסמיך לצורך  - "הגזבר"

, נציגיו וכל הפועל כל עובדיולרבות כהגדרתו בכותרת ההסכם ו - "הקבלן"

 , לפי העניין.מטעמו

הלשכה  מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפרסמת מעת לעת - "המדד"

 המרכזית לסטטיסטיקה.

המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שהנו מדד חודש  - "מדד הבסיס"

 ____ שנת ____. 

אזור/תחום  "

 "ההרשאה

 , וכאמור בהסכם.(2')גשבנספח  כמפורט בתשריט -

ם וסילוק רכביפינוי ו/או גרירה של כלי רכב החונים שלא כדין  - "עבודות גרירה"

 . כל בהתאם ובכפוף להוראת המועצהה -נטושים
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

תשלום בקופת המועצה של סכום הקנס הנקוב בדוחות, לרבות  - "גביה"

הפרשי הצמדה וריבית ככל שחלים על החייב וכן תשלומים נוספים 

 פי הוראות כל דין.-המצטרפים לחוב על

 זר דין. או גו/עפ"י דו"ח, קנס  -לעניין שירותי האכיפה והגביה - "חוב"

לא שילם הנדרש לתשלום כספי לפי דוח של המועצה ואדם או תאגיד  - "חייב"

 פי כל דין.-את החוב במועד הקבוע בחוק העזר ו/או על

"חשבון 

 המועצה"

חשבון בנק ייעודי של המועצה,  -לעניין הסכומים שיגבו מחייבים -

שישמש לצורך הפקדת כלל כספי הגבייה ו/או החובות שייגבו 

 .מסגרת השירותיםב

 אשר הוסמך ע"י המועצה לשמש ככזה. - "פקח חניה"

 עיקרי ההתקשרות .2

 םיספק למועצה שירותים בתחום הסדרת החניה, לרבות פעולות הסדרה בתחו הקבלן .2.1

להסכם  (1בנספח ג')ש במפרט השירותים, כמפורט בהסכם ההרשאה שתקבע המועצה

ואת כל הנלווה ו/או  מפורטות בתמצית להלןבכלל זה יבצע את הפעולות ה. וביתר נספחיו

 : כרוך בהן

בהתאם להוראות כל  -גרירת רכבים החונים שלא כדין ו/או נטושים, ופינויים .2.1.1

 ; דין

אספקת והפעלת ניידת אכיפת חניה לתיעוד מצולם של עבירות חניה תוך כדי  .2.1.2

 נסיעת הניידת;

קודת ביצוע אכיפה לפי פלרבות גבייה ואכיפה של דוחות חניה, ניהול, שירותי  .2.1.3

טיפול ובירורים מול רשויות, משלוח הודעות דואר או הודעות  ,המסים )גביה(

 ; וכו' בכל אמצעי אחר

 .רשויות התמרורובהתאם להחלטות בכפוף  תמרור, סימון ושילוט .2.1.4

דוחות, חובות ותשלומים לעיל של  2.1.3כאמור בסעיף אכיפה גביה ו ,ניהול .2.1.5

נים אחרים )קרי, דוחות שאינם בקשר לפעילות פקחי המועצה עפ"י חוקי עזר ודי

  .נובעים מדיני התעבורה וחוק העזר להסדרת חניה(
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

יישא במלוא העלויות ו/או ההוצאות הכרוכות ו/או הנוגעות לביצוע כלל מטרות  הקבלן .2.2

, ואף אם ללא יוצא מהכלל האכיפה והגביה, ,בתחום הסדרת החניהההרשאה והשירותים 

, והכל ינם מפורטים במפורש במסגרת ההסכםהשירותים המסוימים שאליהם יידרש א

 .למעט מקום בו נרשם אחרת במפורש בהסכם זה

 הסבה והמרת נתונים למערכת המיחשוב של הקבלן .3

תנאי מתלה לתחילת מתן שירותי הסדרת החניה למועצה במסגרת ההתקשרות בין  .3.1

הוא השלמה מוצלחת ומלאה של הסבה והמרה של כל נתוני  הקבלןהמועצה לבין 

ע"מ למערכת המיחשוב ב 92הסדרת החניה ממערכת המיחשוב של חברת מילאון 

, וכן "(הסבת הנתונים)להלן: " במסגרת ביצוע עבודותיו עבור המועצה הקבלןשיפעיל 

 EPRמועצה )כיום בהוכחת סנכרון מוצלח בין המערכת של הקבלן לבין המערכת הפועלת 

 ."(הוכחת סנכרון)להלן: " מ.ג.ע.ר(המופעלת על ידי חברת 

 60בתוך באופן מוצלח ומלא, הוכחת הסנכרון ת אולהשלים את הסבת הנתונים  הקבלן על .3.2

ממועד חתימתו על הסכם ההתקשרות לאחר קבלת הודעה על זכייתו במכרז )להלן:  ימים

 "(. המועד הקובע"

בתוך והוכחת הסנכרון ההכרעה בדבר השלמתה המוצלחת והמלאה של הסבת הנתונים 

מתחייב שלא תעמוד לו  קבלןמועצה. השיקול דעתה הבלעדי של ההמועד הקובע נתונה ל

 כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בקשר להחלטתה בעניין. 

לא יחל  הקבלןלעיל,  3.2 -3.1לבד מפעולות לשם ביצוע והשלמת הדרוש לפי סעיפים  .3.3

, שיינתן המועצהצו התחלת עבודה מקבלת עד ל ם כלשהם למועצהמתן שירותיפועל בב

 .הסנכרוןוהוכחת השלמת הסבת הנתונים לאחר 

 זכאי לעמלה כלשהי )או לתמורה אחרת( מהמועצה בתקופה זו.לא יהיה  הקבלן

מתחייב ומצהיר כי לא תעמוד לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בשל  הקבלן .3.4

טענתו ספג ו/או בשל כל טענה אחרת הוצאות בהן לכאורה נשא ו/או אובדן הכנסות של

ו/או הוכחת השלמת הסבת הנתונים -השלמת/ אילמכל סוג שהוא, בקשר לביצוע ו

 במועד הקובע.  הסנכרון 

או את שיקול דעתה הבלעדי של המועצה לא השלים הקבלן את הסבת הנתונים  ככל שלפי .3.5

ללא מוסכם  פיצויבתוך המועד הקובע, יידרש הוא לשלם למועצה הוכחת הסנכרון 

  .₪ 50,000הוכחת נזק, בסך של 

בנוסף, רשאית המועצה לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ולהתקשר עם קבלן אחר 

לפי שיקול  -מכרז כלילאו לבטל את ה כאמור במסמך ההזמנה להציע הצעות למכרז

 . דעתה הבלעדי
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 תקופת ההתקשרות .4

הנקוב בצו תחילת העבודה ביום  תחילתהוחודשים,  24של  ההתקשרות זו נעשית לתקופ .4.1

 "(.הראשונה ההתקשרותתקופת )להלן: "

את תקופת  להאריך הבלעדי, הלפי שיקול דעת ,זכות הברירה )אופציה( למועצה .4.2

 "(,תקופת האופציהכל אחת )להלן: " חודשים 12 עד בנות ,ההתקשרות בתקופות נוספות

 חודשים.  72לא תעלה על  ההסכם הכוללתובלבד שתקופת 

תמומש ללא צורך בהודעה מהמועצה, אלא אם המועצה שלחה לקבלן הברירה כות ז

או תקופת האופציה, הראשונה ההתקשרות יום לפני תום תקופת  30לפחות  ,הודעה בכתב

, לפיה אין בכוונתה להאריך את ההתקשרות או שבכוונתה להאריכה לתקופה לפי העניין

אין באמור בכדי הקבלן ללא עוררין.  הודעת המועצה תחייב את .חודשים 12-קצרה מ

לגרוע מזכות המועצה לסיים את ההתקשרות כאמור בפרק "סיום ההתקשרות וביטולה 

 ע"י המועצה" שלהלן. 

להאריך את תקופת ההתקשרות,  הלממש את זכות ה המועצהלמען הסר ספק, באם בחר

 . מתחייביםבשינויים ה יחולו בתקופות האופציה כל ההוראות והתנאים שבהסכם זה

 קביעת תחום ההרשאה ושינויו .5

אזורי להסכם, לרבות  2בנספח ג'האזורים המסומנים תחום ההרשאה יכלול את  .5.1

לפי שיקול  המועצה שתקבעכפי בתחום המועצה התעסוקה במועצה וכן אזורים נוספים 

  .הבלעדי דעתה

)לרבות על דרך הגדלתו או  המועצה רשאית לשנות את תחום ההרשאה מעת לעת

כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומכל טעם אותו היא  ,(הקטנתו

 מוצאת לנכון. 

 למשל,המועצה רשאית לקבוע תחומי הרשאה שונים לשירותים שונים שמספק הקבלן )

, תחום אחר לצורך עבודות גרירה, לצורך תימרור, סימון ושילוט יםה מסואתחום הרש

 (.ותחום אחר לביצוע אכיפה באמצעות הניידת

ו/או  תחום ההרשאהל בקשרא ושהמכל סוג דרישה  /אווכל טענה  עמודלא ת לקבלן

שיעור )לרבות בכל הנוגע להיקף עבודה ו/או  כל עניין הנובע מכךקשר לב שינויו ו/או

 . הכנסות(

כפי שיהיה במועד הוא, במצבו  לקבלןימסר י)לרבות כל שינוי בו(  תחום ההרשאה .5.2

 כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.  לקבלן, ולא תעמודנה המסירה
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פעל לקיום מלוא יכן ו ,בהתאם למטרות ההרשאה ,את תחום ההרשאהינהל  הקבלן .5.3

, וזאת מבלי לגרוע מסמכויות המועצה ומכפיפותו מכרזהסכם והפי ה-התחייבויותיו על

 למועצה. 

עובדיו העוסקים במתן שירותים למועצה בתחום את כל העת הקבלן מתחייב לעדכן  .5.4

 אינם חורגים מתחום הרשאה זה. ההרשאה הרלוונטי, ולהקפיד כי אם 

פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בפעולה של הקבלן מחוץ לתחום ההרשאה תביא לחיובו 

כל דו"ח יחיד מהווה פעולה העומדת בפני עצמה,  למשל,) בגין כל פעולה ₪ 1,000סך של ב

המועצה רשאית לחייב את הקבלן  בנוסף, .ידה מהווה פעולה בפני עצמה וכו'(כל גרירה יח

לספק את כל השירותים בגין פעולה שביצע מחוץ לתחום ההרשאה )כגון אכיפת החיוב 

 בגין דו"ח(, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לעמלה כלשהי עבור השירותים. 

 היקף העבודה והיעדר בלעדיות .6

 כלשהו, ו הכנסותו/א ו/או אכיפה ו/או גביההיקף שירותים המועצה אינה מתחייבת ל .6.1

  מינימאלי או מקסימאלי.

לאמור לעיל, לרבות טענה על עומס ביחס  המועצהלא תשמע כל טענה או דרישה כלפי 

עבודה ו/או מיעוט עבודה ו/או מחסור בכח אדם ו/או תמורה חסרה ו/או תמורה נמוכה 

 . ו/או כל טענה אחרת

ועצה, מכח מומחיותו בתחום הקבלן מתחייב לבצע כל מטלה ולספק כל שירות הנדרש למ

 הסדרת החניה והאכיפה ובהתאם להוראות ההסכם. 

כי אין בהתקשרות בהסכם זה משום יצירת בלעדיות ו/או  ומודגש מובהר ,למען הסר ספק .6.2

בדבר זכות בלעדית של הקבלן לספק למועצה שירותים התחייבות ו/או מצג כלשהי 

 בתחום הסדרת החניה. 

ובשים לב לצרכיה, המועצה רשאית לבחון התקשרויות עם לפי שיקול דעתה הבלעדי 

תהיה קבלן לא ללרבות ביחס לשירותים הנכללים במסגרת התקשרות.  ,קבלנים אחרים

 המועצה בשל כך.  כל טענה ו/או דרישה כלפי

יובהר ויודגש כי הקבלן אינו זכאי לבקש מהמועצה להעביר את הטיפול בעניין מסוים 

 לקבלן אחר. 
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 כללי -הקבלןהתחייבויות והצהרות  .7

את השירותים במיומנות, מומחיות וברמה מקצועית  למועצהמתחייב כי יעניק הקבלן  .7.1

האמצעים והכישורים המקצועיים גבוהה ביותר, תוך ניצול והשקעת מירב הידע, 

 .העומדים לרשותו

, יחליף ההתקשרות שנים מראשית ההתקשרות, ככל שתוארך 3הקבלן מתחייב כי בתום  .7.2

וא את אמצעי האכיפה המסופקים לפקחי המועצה, כך שיהיו מהסוג והדגם החדישים ה

בפיצוי מוסכם אי החלפת אמצעי האכיפה תביא לחיוב הקבלן והמוצלחים ביותר. 

לה הוא זכאי בכל חודש שבו לא החליף את אמצעי האכיפה  העמלהמ 20%בשיעור של 

את ההתקשרות בתקופה מסוימת אין באמור בכדי לחייב את המועצה להאריך כנדרש. 

 או בכלל.

אותן  )לרבות תוכנות וחומרות( בנוסף, הקבלן מתחייב להקפיד כי כל מערכות המיחשוב

לצורך מתן השירותים למועצה, יעודכנו באופן  יספק למועצה ו/או באמצעותן יעבוד,

  הקיימים בשוק בכלל ואצלו בפרט. שוטף בהתאם  לעדכונים 

על התנהגות נאותה, מקצועית ואדיבה כלפי כל גורם עמו יבוא  הקבלן מתחייב לשמור .7.3

 במגע במסגרת השירותים שיספק למועצה.

 כלובידי הפועלים מטעמו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם יהיו מצהיר כי  הקבלן .7.4

לצורך ו הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך מתן השירותיםההיתרים והאישורים, 

 במסגרת עוסק מורשה כדין. וימשיך לפעול וא פועל וכי ה התקשרותו עם המועצה,

 . המועצהמתחייב לפעול בנאמנות ובמקצועיות למען  הקבלן .7.5

מצהיר כי הנו בעל הניסיון והידע המקצועי הדרושים לצורך מתן השירותים  הקבלן .7.6

שירותי תעבורה ובמתן בדיני המעמיקים ידע הכרות ולפי הסכם זה, לרבות  למועצה

רשויות מקומיות, וכן עם כל דין, תקן והוראה של יפת חובות עבור הסדרת חניה ואכ

 לשירותים.  יםם הרלוונטימירשות מוסמכת בתחו

, וכן לעדכן את בתחומי עיסוקושינויים החלים אופן שוטף בלהתעדכן בהקבלן מתחייב 

לוונטיות המועצה בכל שינוי בדין ו/או בהוראות רשות מוסמכת, אשר יש להם ר

 .שוא הסכם זהלשירותים נ

 , התקניםמתחייב להקפיד ולמלא אחר הוראות כל החוקים, הצווים, התקנות הקבלן

רבות כל , לםשירותיהבקשר עם מתן וכל הגופים הרלוונטיים וההוראות של כל הרשויות 

 תיקון ו/או שינוי  שיבוצע בהם.
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סכום שיגבה  כל כימצהיר ומתחייב לעיל, הקבלן  7.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .7.7

על  הלא יעל (גבייה)פי פקודת המסים -הוצאות בגין פעולות האכיפה עלכמאת החייב 

, ובכל מקרה לא יעלה על המסוים ביחס לחייב בו נשא בפועל המדויקההוצאות ם סכו

תקנות המסים גבייה )קביעת הוצאות מירביות(, בפי כל דין ובכלל זה -עלהסכום המותר 

לא יתווספו ריבית, הצמדה או כל תוספת שיגבה מהחייב וצאות . לסכום הה2011-תשע"א

 .למעט אם הדבר הותר במפורש בדין תשלום אחרת

ובו פירוט  ו/או תצהיר, הקבלן למסור לגזבר המועצה מסמך עלטרם תחילת עבודתו 

באופן אשר , בצירוף הוראות הדין סכומי ההוצאות שבכוונתו לגבות בהתאם לאמור לעיל

אין באישור הגזבר בכדי לגרוע ו/או  .ו של הגזבר כי הקבלן עומד בחובתויוכיח לדעת

  להפחית מאחריותו המלאה של הקבלן בגין כל חריגה מההוראות. 

ככל שתבוצע אכיפה משפטית באמצעות הקבלן ומי מטעמו, מתחייב הקבלן כי לא  בנוסף,

ו"ד או החזר הוצאות )כגון שכ"ט ע יגבו תשלומים שאינם הקרן ו/או ריבית ו/או הצמדה

כנגד החייב בקשר לתשלומים  לפי פסיקת בית משפט או הוצל"פבכפוף ו, אלא אחר(

 . שכאלה

ווצר יימצהיר ומתחייב כי מערכות הצילום בהם יעשה שימוש ובסיס הנתונים שהקבלן  .7.8

יצירה ו/או גע לבשל כך , יעמדו בדרישות כל דין ובדרישות כל רשות מוסמכת בכל הנו

 . , לרבות לעניין שמירה על פרטיות וצנעת הפרטשימוש במידע מסוג זה ובכלל

 :הכללים הבאיםמתחייב הקבלן להקפיד על  ,לגרוע מהאמור לעיללי מבו זאתבכלל 

 . העבירה וכחת ביצועהיתעדו ככל הניתן רק את האזור הדרוש לשם ילומים צה .7.8.1

, ולא תקליט בלבד עבירההלא תופעל ולא תצלם אלא לשם תיעוד המצלמה  .7.8.2

 . קול

אופן שימנע מקום וביאובטח ביוחזק הנתונים הכולל את הצילומים בסיס  .7.8.3

 .או גישה של גורמים כאמור זליגת מידע כלשהו לגורמים בלתי מורשים

ה שהנתונים הנו בבעלות המועצה בלבד והשימוש בו ובכל המצוי בו יעבסיס  .7.8.4

בהר כי נאסר על הקבלן מובפרט אם להוראותיה. אך ורק לצרכי המועצה ובהת

לצרכי המועצה ולפי לעשות שימוש כלשהו בבסיס הנתונים והמידע בו אלא 

 הוראותיה. 

מתחייב להיות זמין בכל עת במהלך שעות העבודה המקובלות, ואף מחוץ להן ככל  הקבלן .7.9

 שיעלה בכך הצורך. 

רלוונטי אחר מתחייב להתייצב לפגישות במשרדי המועצה או בכל אתר  הקבלןבכלל זאת, 

 וצרכי העבודות.  המועצהלפי צרכי 
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עליו כל מניעה )הן מניעה שבדין והן מניעה שבחוזה( ולא תחול כי לא חלה  מצהיר הקבלן .7.10

 פי הסכם זה.-את השירותים על למועצהליתן 

בשקידה ראויה, כל גבייה של קנס ו/או הוצאה ו/או סכום אחר הקבלן מתחייב לבצע  .7.11

הסכום עד להכפלת , במכוון או בשל כל סיבה אחרת, ולא להמתין, במהירות וביעילות

 ו/או הצטברות הפרשי פיגורים וכד'.

מול החייבים, תוך מסירת מידע מלא והוגן הקבלן מתחייב לפעול בשקיפות ובאופן ראוי  .7.12

 ומפורט בקשר לחובותיהם ו/או בקשותיהם. 

מיום ימים  45 -לא יאוחר מבאופן מיידי ו יםלחייב ותאת הדוחלשלוח  מתחייבהקבלן 

בפיצוי מוסכם יביא לחיוב הקבלן  ר ביחס למועד הנדרש כאמור לעילואיח .הנפקת הדוח

 .מגובה הקנסות שלא נשלחו במועד 5%בשיעור של ללא הוכחת נזק 

דוחות מחודש יפעל על מנת שלא לצבור בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן 

משלוח דש אחד לימים מסיום משלוח הדוחות של חו 30 -לא יחלפו יותר מכך ש ,לחודש

 .דוחות של החודש העוקב

אופן מועצה ולשתף עמו פעולה בלהיות בקשר רציף ותקין עם תובע המתחייב הקבלן  .7.13

 . וללא כל סייגמלא, מהיר 

הקבלן מתחייב לכך שעובדיו יתייצבו לכל בירור ולכל דיון משפטי וישתפו פעולה באופן 

 שידרשו תובע המועצה או המנהל. מלא ובלתי מסויג בכל עניין הקשור לעבודתם, כפי 

רשם יו המועצה, ללא דיחוי לתובעעל ידי הקבלן ועבר ישקיבל  הדוחשל חייב על  ערעורכל 

 תלא תינקט כל פעול ערעורמיידית במערכת ניהול הדוחות של הקבלן. מרגע קבלת ה

על הקבלן לתעד במערכת את  .המועצה תובע ו של, אלא באישורבאכיפה כנגד החיי

 בת תובע המועצה. תשו

באם ממועד קבלת הערעור ועד לרישומו במערכת ניהול הדוחות או עד העברתו לידיעת 

בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך של , יחויב הקבלן ימים 7מעל תובע המועצה, חלפו 

 . איחור בגין כל ערעור ולכל יום ₪ 50

לן ועד למועד ימים ממועד קבלת תשובת תובע המועצה אצל הקב 7-באם חלפו יותר מ

בפיצוי מוסכם יחויב הקבלן  , תשובת התובע במערכת ניהול הדוחות של הקבלן םרישו

 .איחור בגין כל ערעור ולכל יום ₪ 50ללא הוכחת נזק בסך של 

ללא אישור  חייב הנמצא בהליך השגהביצוע פעולות גביה )לרבות שליחת התראות( כנגד 

 ₪ 150ם ללא הוכחת נזק בסך של בפיצוי מוסכשל תובע המועצה יביא לחיוב הקבלן 

כל סכום שיפסק כנגדה בכל של בנוסף יהא הקבלן אחראי לשיפוי המועצה ב. למקרה

 בקשר להתנהלות זו. או ישולם על ידה  ערכאה שיפוטית
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הקבלן מתחייב שלא לעשות כל מעשה או מחדל אשר עלול לדרוש מהמועצה לשאת  .7.14

 ראש ובכתב. , אלא אם קיבל לכך את אישורה מםכלשההוצאה, תשלום או חיוב ב

)לרבות  הקבלן מצהיר כי אין לו ולא יהיו לו זכויות כלשהן, קנייניות, חוזיות או אחרות .7.15

ו/או שימסרו לאחריותו , במקרקעין ו/או במיטלטלין זכויות כלשהן כ"דייר מוגן"(

 במסגרת הסכם זה, לא בזמן ההתקשרות ולא לאחריה. לחזקתו 

ות המדרשים בעת ולצורך מתן השירותים על הקבלן מתחייב כי ינקוט בכל אמצעי הבטיח .7.16

, בהתאם לדרישות התפקיד ובכל מקרה לא פחות מהוראות הדין ו/או כל רשות ידו

  מוסמכת. 

הקבלן יהיה האחראי המלא והבלעדי לשמירה על הוראות וכללי הבטיחות על ידו, על ידי 

מוסמכת. בכלל  כל עובדיו ועל ידי כל מי מטעמו, בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות

זאת, הקבלן מתחייב לערוך ביקורות תקופתיות על מנת לוודא קיום הוראות הבטיחות, 

וכן לערוך תדריכי בטיחות ע"י גורם מוסמך ולהחתים את כל עובדיו וכל מי מטעמו על כך 

 שקיבלו תדריך בטיחות מגורם מוסמך. 

על בטיחות העבודות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יקפיד הקבלן הקפדה יתרה 

 שירותי הגרירה. בוהעובדים בניידת ו

אין המועצה חייבת להשקיע השקעות  ההתקשרותשבתקופת הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .7.17

 .כלשהן בתחום ההרשאה, ואינה חבה בהוצאות כלשהן בכל הקשור לתחום ההרשאה

רט פ בעצמו ו/או באמצעות אחרים, לא יעשה כל שימוש בתחום ההרשאה,הקבלן  .7.18

, ובכלל זה לא הסכם זה ו/או לפי הוראות המנהלפי -לשימושים המותרים במפורש על

 יעשה כל שימוש עסקי או מסחרי או פרסומי או פרטי או אחר בתחום ההרשאה.

תחום בת למנוע היווצרות מטרדים מנ-פי הוראות כל דין על-הקבלן מתחייב לפעול על .7.19

 .ההרשאה

 פיקוח, ביקורת ודיווח .8

תים לפי הסכם זה יהיה כפוף הקבלן להוראותיו ולהנחיותיו של המנהל, במתן השירו .8.1

 וזאת מבלי לגרוע מחובותיו לפי ההסכם. 

הוראות שנתן המנהל לעובדיו של הקבלן ו/או לכל גורם אחר מטעמו, ייחשבו כהוראות 

 שניתנו לקבלן עצמו, והקבלן מתחייב לפעול לפיהן. 

, כפי שיידרש במועצה ומטעמהגורם הל ועם כל המנלשתף פעולה עם מתחייב  הקבלן .8.2

 במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים על ידו.
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 . ועצהמעל השירותים אותם הוא מעניק לויזום באופן שוטף מנהל מתחייב לדווח ל הקבלן .8.3

באופן מידי על כל בעיה שהתעוררה או עלולה להתעורר למנהל מתחייב לדווח הקבלן 

 מספק. במסגרת השירותים אותם הוא 

כל הדיווחים וכל המידע שימסור יהיו מדויקים על כך שקפיד ההקבלן מתחייב ל .8.4

 ומפורטים לשביעות רצונו של המנהל. 

בטרם  ומגזבר המועצה (או ממלא מקומו) מראש מהמועצהמתחייב לקבל אישור  הקבלן

אשר צפויות להיות לה השלכות ו/או השפעות מהותיות על ביצוע כל פעולה חריגה 

, ולא לבצע פעולה כאמור אלא לאחר שהתקבל בידיו אישור ה או על קופתההמועצ

 .ל"גורמים הנהמ

המנהל רשאי לערוך ביקורת בקשר לשירותים שמספק הקבלן, מפעם לפעם וכפי שיקבע  .8.5

המנהל, והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המנהל באופן מלא על מנת לאפשר לו לערוך את 

 הביקורת באופן מלא ומדויק. 

סוג ובכל דוחות מכל מידע ו/או , קבלת המנהל רשאי לדרוש בכל עת ולפי שיקול דעתו .8.6

תוך המועדים שנדרשו ממנו ובהתאם ב מתכונת והקבלן מתחייב להפיק דוחות אלו

 .הלדריש

יות האמור לעיל ו/או מכל חובה אחרת של הקבלן, מתחייב הוא להפיק ללמבלי לגרוע מכ

 את הדיווחים המפורטים להלן: 

 עבודות הגרירהדוח 

ובו פירוט  ,ף )ככל שבוצעו(עבודות גרירה שבוצעו בחודש החולחודשי ביחס לדוח  .8.6.1

כלל הרכבים שנגררו, מקום הגרירה, שעת הגרירה, מקום העברה, שעת  תרשימ

כן, הדו"ח -כמו הגעה, שם משחרר הרכב ופרטיו, סכום התשלום ושעת השחרור.

 , ככל שהיו.וכיו"ביפרט אירועים מיוחדים, תלונות 

 עבודות גביה ואכיפהדוח 

ים או בכל חתך שתבקש )בחלוקה לפי סוג תדוח חודשי ביחס לגביית החובו .8.6.2

את הדוח יכלול גם  רשימה של כל החובות, לפי שמות החייבים., הכולל (המועצה

ואת החובות  הכספים שנגבו ביחס לדוחות אלו, פרטי הדוחות שניתנו ומועדם

וכן את סך ההפקדות לחשבון המועצה ואת ההפקדות שלא בוצעו, , שטרם נגבו

ידע אחר לפי דרישת המנהל וכל מ ציון מועדי קבלת התשלום ומועדי ההפקדה

  . ו/או הגזבר

דוח רבעוני ודוח שנתי ובהם סיכום של הדוחות וכספי הקבלן יגיש למנהל בנוסף,  .8.6.3

 .נהל ו/או הגזברהגביה, בין השאר, בהתאם לדרישות המ
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, ובו פירוט המועצה ולמנהל מחלקת הגביהמנהל דוח חודשי להקבלן יגיש בנוסף,  .8.6.4

לצורך במסגרת איתורם בר טמידע שהצבים ו/או של עובדות שנאספו ביחס לחיי

 ., וכן כל מיד אחר שיתבקשביצוע פעולות גבייה ואכיפה

 תמרור ושילוטסימון, עבודות דוח 

דוח סיור/מעקב חודשי שוטף ביחס לליקויים ו/או תמרור חסר הדורש  .8.6.5

 1שבנספח ג'כאמור במפרט השירותים , בתחום ההרשאה תחזוקה/פעולה

  .להסכם

ו/או השילוט ו/או הסימון שי ובו סקירה של הליקויים ו/או התמרור דוח חוד .8.6.6

החסר וכן הפעולות שביצע הקבלן בחודש החולף, ביחס להסדרת/תחזוקת/חידוש 

  .להסכם 1שבנספח ג'כאמור במפרט השירותים מערך התמרור, בחודש החולף, 

ע ו/או להמעיט אין בקיומם של אמצעי פיקוח, בקרה ודיווח כאמור בפרק זה בכדי לגרו .8.7

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל מחדל ו/או ליקוי בקשר לשירותים שיסופקו 

 ידו, ולא תשמע כל טענה מצידו בעניין זה. -על

 המועצה הפקדת כספי הגביה לחשבון .9

 הינם רכושהעל ידי הקבלן ביצוע השירותים ו/או בגרת אגב  הקבלן אצל שיתקבלו כספים .9.1

, באותו היוםלהפקדתם,  עד - החזקתם לצורך כנאמן ישמש הקבלן. בלבד המועצה של

 הפקדה לקופאית המועצה. מאישור העותק  אימצילקופת המועצה או לחשבונה ו

הקבלן מתחייב בזה כי כל התשלומים שיגבה במסגרת השירותים, בכל דרך, לרבות  .9.2

תשלומים בכרטיס אשראי, שיקים, או כל אמצעי תשלום אחר, יתקבלו לפקודת המועצה 

ידי -ת קופה רושמת או בכל אמצעי אחר כפי שיאושר בכתב עלבלבד, יירשמו באמצעו

  גזבר המועצה מעת לעת, מיד עם קבלתם, ויופקדו ללא דיחוי לקופת המועצה.

ידי הקבלן לאחר שעות העבודה של סניף בנק בו מתנהל חשבון -כספים שייגבו על .9.3

ועצה המועצה, יישמרו בידי הקבלן, תחת אחריותו המלאה, והם יופקדו בקופת המ

בבוקרו של יום העסקים הבא לאחריו. מובהר כי על הקבלן לבטח סכומים אלו בביטוח 

  מתאים, והוא יהיה אחראי על שלמותם עד להפקדתם בקופת המועצה.

הקבלן מתחייב לפעול בעניין זה ביושר והגינות וכן להעביר את הכספים בהקדם האפשרי  .9.4

  יסודית בהסכם.הניתן לחשבון המועצה. הוראה זו הינה הוראה 

בחשבון  יופקד המועצה, חשבון מתנהל בו הבנק בסניף הקבלה שעות לאחר שייגבה סכום .9.5

 מועד הגבייה.  שלאחר הראשון העסקים יום המועצה בבוקר
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-מבלי לגרוע מן האמור, פיגור בהפקדת הכספים המגיעים למועצה בגין גביית החובות על .9.6

לפי שיעור ריבית  -ורים לכל יום של פיגור ידי הקבלן, יישא הפרשי הצמדה וריבית פיג

חריגה בגין משיכת יתר בלתי מאושרת, הנגבית בבנק בו מתנהל חשבון המועצה, בתוספת 

לפי הגבוה  - 1965-העמלות הנהוגות או בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"ה

 מביניהם.

שכות ההוצאה הקבלן מתחייב לציין בכל מכתב דרישה ו/או התראה וליתן הוראה בל .9.7

יועבר וישולם ישירות לחשבון המועצה, כהגדרתו  כל סכום המתקבל מחייב יכלפועל, 

 .בהסכם

 התשלוםואופן  לקבלן התמורה .10

הקבלן , זכאי וההסכםפי המכרז -בכפוף ובתמורה למילוי מלוא התחייבויות הקבלן על .10.1

מסך )יושלם בהתאם לתוצאות המכרז( בשיעור של _____% בהתאם להצעתו במכרז,  לעמלה

, ואשר מקורם ההתקשרותפת בחשבון המועצה במשך תקו בפועלההכנסות שהופקדו 

 . ידי הקבלן-חובות חניה למועצה עלבגביית 

שאינם בתחום החניה, לפי חוקי עזר אחרים דוחות פקחי המועצה הטיפול בבעבור  .10.2

אכיפה והגביה של הקבלן בקשר לדוחות אלה, שירותיו ההשימוש במערכת המיחשוב, וב

במשך תקופת , שבון המועצהבח בפועלמסך ההכנסות שהופקדו  %3-ליהיה הקבלן זכאי 

  בקשר לסעיף זה.חובות , ואשר מקורם בגביית ההתקשרות

בבית המשפט או בלשכת ההוצל"פ כשכר טרחת עורך לטובת המועצה סכומים שייפסקו  .10.3

אכיפה אגרות וכן  ,ושולמו למועצה בפועלו/או הוצאות משפט,  הדין מטעם הקבלן

קופת בדי הקבלן ויופקדו ייגבו כולם על   -לטובת המועצהחייבים מנגבו שמינהלית 

  .המועצה בלבד

במועד הגשת לצורך כך, . ל ובגינם בלבד"הנסכומים הגין הקבלן יהיה זכאי להחזר ב

על לקבלן החשבון ובצמוד לו יגיש הקבלן חשבון ובו פירוט הסכומים הנ"ל לשם תשלומם 

 מ. יכללו מע"בהתאם להוראה זו כל התשלומים להם יהיה הקבלן זכאי ידי המועצה. 

 לאמע"מ, ועל כן  יםכוללוכל תמורה אחרת לה זכאי הקבלן לפי הסכם זה שיעור העמלה  .10.4

 מע"מ. אליהם וסף יתו

בגין חובות שלא הועברו או תמורה כלשהי לא יהיה זכאי לתשלום עמלה יודגש כי הקבלן  .10.5

 באמצעותו. ואכיפה לגביה

חובות שנגבו בהמחאות מעותדות ו/או בכרטיס אשראי ו/או בהסדר תשלום עתידי, לא  .10.6

 ייחשבו לתשלום בפועל, אלא במועד פירעונם בלבד. 

 שא ריבית כלשהי. יוצמד למדד כלשהו ולא לא יהקבלן זכאי  ושיעור העמלה ל .10.7
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הינו סופי ומוחלט ומהווה תמורה  לעיל מוסכם, ידוע ומוצהר, כי סכום התמורה כאמור  .10.8

 נאותה ומלאה עבור כלל השירותים שהקבלן יספק למועצה. 

, מכל של הקבלן ההוצאותלמען הסר כל ספק, מודגש כי מחירי ההצעה כוללים את כל 

 ו/או הנובעות ממתן השירותים למועצה,, הכרוכות וללא יוצא מהכלל ג שהואמין וסו

, קבלני משנה, ציוד, חומרים, כלים, תוכנות מחשב ואמצעי מיחשוב כח האדם, לרבות

מול משרדי הפנים והתחבורה ורשויות אחרות, הוצאות ואיסוף מידע עלויות בירורים 

הקבלן אינו זכאי לקבל . ביצוע השירותיםרך הוצאות ועלויות בקשר ו/או לצו"ב וכיו דיוור

כלשהם מעבר לסכום התמורה נוספים ו/או לדרוש מן המועצה תוספות ו/או תשלומים 

 הנ"ל.

בהסכם זה, כל הוצאה ועלות אשר יידרשו לצורך ו/או  במפורשלמעט אם נרשם אחרת   .10.9

עו בקשר ו/או כתוצאה ממתן השירותים למועצה, בין אם מדובר בשירותים שנקב

במפורש בהסכם זה ובין אם מדובר בשירותים אחרים בתחום, יחולו על הקבלן ועליו 

 . בשל כך בלבד, והוא לא יהיה זכאי להחזר ו/או תוספת ו/או פיצוי כלשהו

 
 אופן תשלום התמורה לקבלן 

דוח כספי,  למנהל ולגזבריגיש הקבלן  בראשיתו של כל חודש קלנדארי 5-עד ליום ה .10.10

בחשבון  בפועלידי הקבלן -הגביה ואת כל הסכומים שהופקדו על המפרט את סכומי

 "(.הדוח הכספיהמועצה )להלן: "

ובו פירוט מלא  חשבון בגין החזר שכר טרחת עורך דין, הוצאות ואגרותיגיש הקבלן  בנוסף

 .בדבר הסכומים הנדרשים על ידו

רשימה של , לרבות ידו בחודש החולף-דוח בגין השירותים שבוצעו עלכמו כן, הקבלן יגיש 

 מהות החוב )חניה או דוח פיקוח אחר וכד'(, -ולגבי כל אחד מהחובות, כל החייבים

הסכום שנגבה בגין קרן, ריבית וקנסות, הסכום שנגבה בגין ההוצאות לצרכי גבייה, 

 . תקבולים אחרים שנתקבלו וכן פירוט פעולות הגבייה שבוצעו בחודש החולף

כל אסמכתא ו/או מידע אחר כפי שיידרשו המנהל ו/או  הקבלן מתחייב למסור ולספק

 . ידו-ידו ו/או יידרשו על-שנגבו עלהגזבר לצורך בחינת שירותיו ו/או התשלומים הנדרשים 

ייזקף תחילה לכיסוי הריבית המוטלת על קרן הקנס לפי מחייבים כל סכום שיגבה הקבלן  .10.11

, אלא אם הורה פי דין-קרן הקנס המוגדלת על החוק, לאחר מכן לכיסוי קרן הקנס או

 המנהל אחרת.
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המנהל והגזבר יבדקו את הדוח הכספי ורשאים לאשרו, לאשרו בתנאים או לא לאשרו  .10.12

 כלל. 

, יתווסף הסכום שגבתה המועצה ישירות, שיאושר )או לחלקו המאושר( דוח הכספיל

ע"י ביצוע השירותים בקשר לידי מי שקיבל דוחות -באמצעות תשלומים ששולמו לה על

להלן: הדוח הכספי שיאושר בצוותא עם הסכום שגבתה המועצה ישירות, יכונו ) הקבלן

 "(.הכולל סכום הגביה"

ידי הגזבר, תמסור המועצה לקבלן -עלהכולל ימים ממועד מקביעת סכום הגביה  14תוך  .10.13

יעור שפי -ובדבר חלקו של הקבלן באותו הסכום על הכוללהודעה בדבר סכום הגביה 

 העמלה לו זכאי הקבלן.

 .לעיל כאמורהכולל חשבונית מס כדין בגין חלקו בסכום הגביה  לגזבר יגישהקבלן 

 לגזברס מהימים מיום המצאת חשבונית  60בתוך התמורה לה זכאי הקבלן תשולם לו  .10.14

, ותחשב כתשלום ביניים על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן "(מועד התשלום)להלן: "

  .במהלך כל תקופת ההתקשרות עבור שירותיו

ימים ממועד המצאת  90)כלומר  למועד התשלוםמעבר ימים  30 עדשל  בתשלום עיכוב

 או פיצוי, כספי לכל קים לקבלן זכות כלשהיי לא , מכל סיבה שהיא,(לגזברחשבונית המס 

 כלשהי.  לריבית או/ו הצמדה להפרשי זכאי יהיה לא אחר, ובכלל כך

אשר נגרם בשל נסיבות שאינן , למועד התשלום מעברימים  30 למעשל  בתשלום עיכוב

)רגילה, לא פיגורים( ריבית חשב תלויות ו/או קשורות בקבלן, יזכה את הקבלן בתוספת 

וזאת החל  ,בשיעור הריבית הנהוגה אצל החשב הכללי באוצר כפי שיקבע על ידו מעת לעת

תעמוד לקבלן כל זכות לפיצוי ו/או  מעבר לפיצוי זה לא .בפועל תשלוםלועד  31 -מהיום ה

 ריבית והצמדה ו/או תוספת אחרת כלשהי.

המצאת חשבונית -הנובע מאי, למועד התשלוםמעבר מודגש בזאת, כי כל עיכוב בתשלום 

או כל עיכוב מס ו/או מידע ו/או אסמכתא אחרת שנדרשה ע"י המנהל ו/או הגזבר, 

בשל נסיבות  עצה על התמורה לקבלןשנגרם בשל מימוש זכות העכבון ע"י המובתשלום 

לקבלן זכות יקימו לא בהתנהלותו )לפי עמדת המועצה( הקשורות הקשורות בקבלן או 

  כלשהי.לטענה או דרישה 

משום הודאה בנכונות פרטי הדיווח לקבלן שתשלם המועצה תשלום כל מובהר כי אין ב .10.15

 . ו/או אישור לטיב עבודתו של הקבלן

ו/או באם  התאמות בדוחות שיעביר הקבלן-ו סתירות ו/או איליקויים ו/אבאם יתגלו 

 או תידרש  ו/או באם תחליט יידרש הוא לשאת בתשלום כלשהו למועצה ו/או לצד ג'

 -מול הקבלן , רשאית המועצה לבצע התחשבנות מתאימהלהשיב כספים לחייבים המועצה

 .לאחריואם בין אם לפני תשלום הביניים ובין 
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 כי לא יתברר לאחר הפקדתה בחשבון המועצה אשרכל המחאה שיקבל הקבלן מחייב  .10.16

ידי הבנק, מכל סיבה שהיא, יקוזז סכום ההמחאה מסכום -כובדה ו/או הוחזרה על

 העמלה המגיעה לקבלן.

מועצה עובר ה שנדרשו על ידיבגין תשלומים  לתמורה כלשהיהקבלן לא יהיה זכאי  .10.17

פי חוזה זה, ושמועד פירעונם הינו לאחר תחילת מתן -לתחילת מתן השירותים על

 המלאים לגרוע מחובתו של הקבלן לספק את שירותי הגבייה אין באמור בכדיהשירותים. 

 . על מנת להביא לגבייתם לקופת המועצה וכל יתר הנדרש בקשר לתשלומים אלה

קים ילא כל תשלום אחר מצד חייבים, מכל סיבה שהיא, ביטול דוחות חניה ו/או ביטול  .10.18

 לקבלן כל תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום עמלה מאת המועצה. 

-לרבות עורכי דין שיועסקו עלחל איסור מוחלט על הקבלן ועל כל גורם מטעמו )ר כי מובה .10.19

מתוך סכומים כלשהם לקזז ( פ ו/או בבתי משפט"בהוצל ידו לצורך גביית הקנסות

 אצלם מגביית הקנסות. ושיתקבל מיםהסכו

 בהתאם ו/או בקשר להוראות ההסכם, בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים .10.20

ופנקסיה כראיה מכרעת, וחלה חזקה חלוטה על ישמשו ספרי החשבונות של המועצה 

 .כנכון –תוכנם 

 עכבוןוקיזוז  .11

כל סכום  –לפי הסכם זה  לקבלןלקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע רשאית  המועצה .11.1

/או לכל צד ג' עפ"י  קבלן למועצה ו/או למי מטעמה ומגיע מהו/או הגזבר שלדעת המנהל 

  . אחרתכל סיבה רלוונטית בשל או  כל הסכם או דין

מרים, ומתקנים, חמסמכים, , )לרבות תמורה( ה כל מיטלטליןילעכב בידועצה רשאית המ .11.2

אותן לא מילא על פי  הקבלןכלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של 

 . לפי שיקול דעה של המועצה הקבוע בהסכם

ר יהיו נושא בגובה הסכומים אש לקבלןלעכב תשלומים  כמו כן המועצה רשאית

או אבדן, עד ו/בגין נזק  הקבלן ו/או המועצהכנגד משפטית  -התדיינות משפטית או לברל

ע"י או עד שתופקד  ועצהלשביעות רצון המחלוט באופן סופי וההליכים אשר ייושבו 

ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח קבלן ה

 על ידה.  יםמכוססכום במחלוקת והכי האירוע  קבלןשל ה

ה או ריבית כלשהם בשל דהקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תוספת ו/או הפרשי הצמ

 .עיכוב כספים על ידי המועצה כאמור לעיל

  .המועצהכלפי  ו/או קיזוז לא תעמוד כל זכות עכבון לקבלןמוסכם ומוצהר כי  .11.3

 



51 

 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 לקיום החוזה ערבות .12

זה, לרבות  הסכםפי -ל כלל התחייבויות הקבלן עללשם הבטחת מילוי מלא ומושלם ש .12.1

ערבות בנקאית במועד חתימת ההסכם  הקבלן למועצה ימציאהאחריות הכרוכה בכך, 

ערבות )להלן: " ₪ 200,000אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה, בסך של 

 .("הביצוע

לכל תקופת  ותוקפה יהיהלהסכם,  4ג'נספח ל בהתאםיהיה  ערבות הביצוענוסח  .12.2

 . ימים נוספים 90ובתוספת ההתקשרות על פי הסכם זה 

ר מן הנדרש, מתחייב הוא להאריכה בהתאם צככל שהקבלן יגיש ערבות ביצוע שתוקפה ק .12.3

יום טרם סיום תוקפה של ערבות  30-לתוקף הנדרש כאמור לעיל, וזאת עד לא יאוחר מ

 הביצוע שבידי המועצה. 

הווה עילה לחילוט מלוא סכום ערבות הביצוע שבידי הארכת ערבות כנדרש לעיל מ-אי

 . כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק המועצה

, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר הביצוע המועצה רשאית לגבות את סכום ערבות .12.4

 תוכו. הקבלן מפעמים, ולהיפרע מ

להמציא ערבות ביצוע חדשה יהיה הקבלן חייב  ,כולה או מקצתה הביצוע, נגבתה ערבות

 ימים ממועד גביית הערבות או חלקה.  7פרק זה, והכל בתוך  העומדת בתנאים ובדרישות

באות בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים  ערבות הביצוע לחילוטזכויות המועצה  .12.5

 ו/או כל דין. ההסכםלה כלפי הקבלן מכוח 

הערבות תחולט במידת הצורך לפי החלטתם ושיקול דעתם הבלעדי של ראש המועצה או  .12.6

 הגזבר. 

 ומניעת ניגודי עניינים ופרטיות סודיותשמירת  .13

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג  .13.1

בכל דרך, אודות השירותים ו/או אודות המועצה ו/או עובדיה ו/או שהושגו שהוא, 

נחיות, שיטות עבודה, מדיניותה, לרבות עניינים נהלים, נהלי ביטחון ובטיחות, כללים, ה

ביטחון, אבטחת המידע והבטיחות הנהוגים אצלה ו/או פרטי תושבים ו/או ע טכני, מיד

שיגיעו לידיעת הקבלן, בין כפי  ,"(המידע)להלן: "ו/או כל מידע אחר בכל תצורה  חייבים

 במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם מתן השירותים. 

ידע לאיש, פרט הקבלן מתחייב שלא לגלות בכל דרך, בין במעשה ובין במחדל, את המ

 לגורמים המוסמכים לכך במועצה לצורך ביצוע תפקידם בלבד. 
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והנחיות כל רשות  פי הוראות כל דין-על הקבלן וכל עובדיו וכל הפועלים מטעמו לפעול על .13.2

חוק  1979-, לרבות תוך הקפדה על שמירת הוראות חוק האזנת סתר, התשל"טמוסמכת

 . ותקנותיהם 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

חייב שבמהלך כל תקופת ההתקשרות ימנע מכל מעשה ו/או פעולה, ישירים או מת הקבלן .13.3

 עקיפים, אשר עלולים להעמידו בפני חשש לניגוד עניינים במתן השירותים למועצה. 

בכל מקרה של ספק יפנה הקבלן למנהל וליועץ המשפטי של המועצה מראש, יקבל את 

 עמדתם בכתב ויפעל לפי הוראותיהם.

 ,וכן על כל הפועלים מטעמוגם על כל עובדיו של הקבלן לחוזה יחול  האמור בפרק זה .13.4

 בעניין זה.כם, להזהירם ולהנחותם והקבלן מתחייב להדרי

פי סעיף זה בחוזה, כמפורט לעיל, -הפרת התחייבויותיו של הקבלן או מי מעובדיו על

 תהווה הפרה יסודית של החוזה. 

 סיום ההתקשרות בין הצדדים.מובהר כי התחייבויות אלו תחולנה אף לאחר  .13.5

 העסקת כח אדם  .14

 כללי

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מהימנים ובעלי ניסיון, ידע ומומחיות בדרגה גבוהה,  .14.1

הסכם פי -התחייבויותיו עלכל לשם מילוי נהל ולשביעות רצון המהכל במספר הדרוש, ו

 זה. 

יושר תקפה ועדכנית  בעלי תעודת יהיווכל העובדים מטעמו בביצוע השירותים  הקבלן

הקבלן ימנע מהעסקת כל גורם אשר במסגרת השירותים עבור המועצה . ממשטרת ישראל

 .לא עומד באמור לעיל ו/או קיים חשש לטוהר מידותיו

למויות ו/או הדרכות ו/או מפגשים תקופתיים לשם תהקבלן מתחייב כי עובדיו יעברו הש .14.2

ועי הדרוש לשם מתן השירותים ביחס לידע המקצ ענון,יורקבלת הדרכה, עדכונים 

 .למועצה

הקבלן יוודא כי עובדיו בקיאים בהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה וכי אינם חורגים  .14.3

המועצה ו/או פועלים בחוסר סמכות ו/או בסתירה להנחיות מתחום ההרשאה שנקבע ע"י 

 המועצה. 

יקבלו לשם כך  - מנוחהידו בימים ובשעות -הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על .14.4

 את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל דין.
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העובדים שיעסיק הקבלן לשם מתן השירותים למועצה יהיו קבועים ככל הניתן, ולא  .14.5

 יוחלפו אלא באישור המנהל. 

באם צפויה היעדרות של אחד מהעובדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לעדכן את 

נעלי ברלוונטי יעדרות, וכן להציב עובד מחליף ובעל ניסיון המנהל מיד עם היוודע הצפי לה

 העובד שייעדר. 

יהיה רשאי לדרוש, בכל עת, וללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלן, להחליף כל  המנהל

 חילופיוהקבלן מתחייב להקצות מיד בעל תפקיד המספק שירותים למועצה, בעל תפקיד 

 כלשהי כלפי המנהל בשל דרישתו. תעמוד טענה כנדרש, ללא דיחוי ומבלי ש

 ,מהשטחים המוחזקיםזרים ו/או עובדים עובדים להעסיק יסור מוחלט על הקבלן חל א .14.6

המוסמכות, ובכפוף מהרשויות ים ולהיתרים הנדרשים לשם כך אלא בכפוף לאישור

 .נהללאישור המ

 מנהל עבודה ועובדים ייעודיים

איש קשר בינו לבין המועצה לצורך הקבלן יעסיק מנהל עבודה מטעמו, אשר ישמש כ .14.7

פרטי איש הקשר ומספר הטלפון הסלולארי שלו השירותים אותם הוא מספק למועצה. 

 יימסרו למנהל ולכל הנציגים הרלוונטיים במועצה. 

 מנהל העבודה יהיה גורם בעל ניסיון ניהולי מוכח בתחום השירותים. 

צה או בכל מקום רלוונטי לפי מנהל העבודה יתייצב במועצה או באתרים בתחום המוע

 הוראת המועצה, בכל עת שיידרש לכך. 

במשרדי המועצה לשם ביצוע עבודה משרדית בקשר  לפחות פקיד אחדהקבלן יציב  .14.8

 לשירותים שמספק הקבלן ולצורך קבלת קהל. 

בתקופות של עומס או צפי לעומס, הקבלן יתגבר את כמות הפקידים לפי הצורך ובכל 

, ויספק להם את כל הציוד הנדרש לשם ביצוע כמות שתדרוש המועצהמקרה לא פחות מה

  . כראוי עבודתם

הפקידים יהיו מנוסים בתחום מתן השירותים ובהתמודדות עם קבלת קהל בתחום 

 האכיפה והגבייה.

כי הנהג אינו בעל מראש בכל עת , ויוודא נהג ייעודי לניידת האכיפה בהקבלן יעסיק ויצי .14.9

 .תעבורתי בעייתי קורדר

שהנהג ינהג ויחנה את הניידת בהתאם לדיני התעבורה וחוק העזר של הקבלן אחראי לכך 

פיצוי מוסכם ללא הוכחת ב כל מקרה של עבירה מצד הנהג יחויב הקבלןגין בהמועצה. 

 . ₪ 2,000נזק בסך 
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  מעביד-היעדר יחסי עובדו העסקהשמירה על תנאי  .15

סדר קיבוצי או כל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או ה הקבלן .15.1

 .בתחומו ובכלל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה

ידו בביצוע השירותים, הם עובדיו שלו בלבד -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .15.2

והוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי המועצה, והוא לבדו יישא בכל האחריות הנובעת 

י כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי )נוסח פ-פי חוזה זה ו/או על-מהיותו מעבידם על

 משולב( והצווים והתקנות שמכוחו.

את כל תשלומי ועבור עובדיו ישלם עבור עצמו  קבלןהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .15.3

החלים עליו או תשלום ו/או אגרה ו/או מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, וכל מס 

 זה.  ים שישולמו לו במסגרת הסכםבמסגרת יחסיו עם עובדיו ובקשר לתשלומ

ורווחתם כנדרש  ועובדילשמירת בריאות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים  הקבלן .15.4

 ק ו/או כנדרש בכל הוראה מחייבת מטעם גורם מוסמך. בחו

בשום אופן ובשום שלב לא יחשבו ו/או כל מי מטעמו ו/או עובדיו  הקבלןוצהר בזאת כי מ .15.5

 כל יחסי עובד ומעביד.המועצה א ייווצרו ביניהם לבין ול ועצה,מכעובדים של ה

שאינו משתלב בכל  פועל כספק שירותים עצמאיו הוא ז מצהיר בזה כי בהתקשרות הקבלן .15.6

הקבלן ו/או בפעולותיו של בנוכחות ו/או . מובהר, לא יהיה המועצהדרך שהיא במסגרת 

ו/או ועצה בציוד של המ םו/או בשימושועצה בתוך משרדי המ מי מעובדיו ו/או מי מטעמו

קבלן סתור את היותו של הכדי ל ,ו/או בכל פעולה אחרתועצה בקיום פגישות במשרדי המ

 . כאמור לעיל מעביד-עצמאי ואת היעדר קיומם של יחסי עובד

יפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות חרף המוסכם לעיל בפרק זה היה ו .15.7

נוצרו יחסי עובד , כי בות הפסיקה אשר תיהנהמכל סיבה שהיא ותיהנה נסימוסמכת, 

את  קבלןיפצה וישפה ה, ועצהלבין המו ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי הקבלןבין  מעביד

ידרש, במלואו וללא כל טענה או דרישה כנגד כך. בנוסף, תבגין כל תשלום אליו  ועצההמ

ן או בעקיפין לצורך במישרי הבגין כל הוצאה אליה נדרש ועצהיפצה וישפה את המקבלן ה

 מעביד.  -טיפול בטענות מצד כל גורם שהוא בעניין קיומם של יחסי עובד

 וביטוח שיפויבנזיקין,  אחריות .16

  להסכם זה.  (3בנספח ג)בהתאם למפורט 
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 זכויות יוצרים, רישיונות ואישוריםשמירת דינים,  .17

, וכן אחר העזרחוקי , התקנים, התקנות הצווים הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, .17.1

תקשרות לרבות עדכונם ויחולו במשך תקופת ההכל הוראת רשות מוסמכת, אשר חלים 

הכרת -הכרת דינים וההוראות ו/או אי-ד לקבלן כל טענה בדבר איתעמולא . מעת לעת

 שינויים בהם. 

וודא כי כל שימוש בתוכנות, להמלאים והבלעדיים על הקבלן מוטלת החובה והאחריות  .17.2

חומרות, מוצרים, ציוד, כלים וכל דבר אחר בו נעשה שימוש על ידו ו/או באמצעותו ו/או 

בעל זכויות ו/או בעל רשות ו/או י מטעמו, נעשה ברשות, בהיתר ובאישור של כל על ידי מ

 גורם רלוונטי. כל 

הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לקבלת כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון אשר נדרשים  .17.3

 ים.או יידרשו או עלולים להידרש לצורך מתן השירות

ים עבורו מחזיקים בכל האישורים, בכלל זאת יקפיד הקבלן על כך שרכבי הגרר הפועל

 ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין. 

בפרק  על מנת להבטיח את קיום האמור לעילוהוצאה שיידרשו הקבלן יישא בכל תשלום  .17.4

 זה.

ו/או אישורים ו/או היתרים, שיונות יקבלת רעל אחראית בכל צורה שהיא אינה המועצה 

 לכך.  ולא תשא בכל תשלום או הוצאה בקשר

כל המידע שנאסף ו/או נוצר ו/או עובד לצורך התקשרות זו ע"י הקבלן הנו רכושה של  .17.5

המועצה בלבד מרגע איסופו, היווצרו/ עיבודו, והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש 

כפי שתמצא לנכון, מבלי שלקבלן תעמוד זכות כלשהי במידע ו/או טענה ו/או דרישה 

 בקשר לכך. 

יפצה הוא את המועצה בגין כל בפרק זה לן חובה שהוטלה עליו כאמור יפר הקבבמידה ו .17.6

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיגרמו למועצה עקב ההפרה נזק ו/או הוצאה

 .הנתון למועצה

 ידי הקבלן-עלהפסקת שירותים או השבתתם )המלאה או החלקית( איסור  .18

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רואה בשירותים הניתנים על ידו כשירותים חיוניים  .18.1

 מימוש סמכותה של המעוצה בתחומה. ולרי לשמירת הסדר הציבו

תקשרות בין להביא את ההתעמוד זכות כלשהי קבלן לא לעיל, מוסכם כי לנוכח האמור 

 . או להשביתן באופן מלא או חלקי מידיו הצדדים לידי סיום מוקדם
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בסיום ההתקשרות על רקע טענה מצידו להפרה יסודית מצד במידה והקבלן יהא מעוניין  .18.2

חודשים  3כל סיבה שהיא, מתחייב הוא לאפשר למועצה פרק זמן של לפחות המועצה, מ

בכתב של פרק זמן זה ניתן לקיצור רק לפי אישור  לשם פרסום הליך לאיתור קבלן מחליף.

  .עצה בדבר קיצורווהמ

יחולט מלוא סכום הערבות שבידי המועצה, את התחייבותו כאמור בסעיף זה, הפר הקבלן 

 3-התמורה ששולמה לו בסך בגובה ללא הוכחת נזק פיצוי מוסכם לוכן יידרש הקבלן 

נוסף תהיה המועצה זכאית לכל סעד אחר , ובהחודשים האחרונים שלפני סיום עבודתו

    . או נוסף הנתון לה לפי הדין

לגרוע מזכותה של המועצה לחלוק על  אין באמור לעיל בכדיהסר כל ספק, מודגש כי למען 

ה לפי ההסכם ו/או לפי כל דין בקשר ו/או לממש כל סעד הנתון ל כלפיה טענות הקבלן

  .להחלטת הקבלן על סיום ההתקשרות

 סכם והעסקת קבלני משנההסבת הה .19

את להמחות את זכויותיו ו/או לשעבד ו/או לא יהא רשאי להעביר ו/או להסב ו/או  הקבלן .19.1

אחר, מבלי או גוף , לכל אדם "(המחאה)להלן: " חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן

  לכך מראש ובכתב. ועצהלקבל את הסכמת המ

כל טענה או  לקבלןחלטת, ולא תעמוד תהיה סופית ומובעניין ההמחאה החלטת המועצה 

 דרישה בעניינה. 

את התמורה ו/או את חלקה, לבקשת הקבלן להמחות בכל מקרה בו תסכים המועצה 

כפופה הסכמה זו לכל זכות הנתונה למועצה לפי הסכם זה, ובפרט לזכותה של המועצה 

בכל הסכם  . הקבלן יוודא שילוב הוראה מתאימהלקזז ו/או לנכות ו/או לעכב כספים

   ממילא הוראה שכזו תחול אף אם יתרשל הקבלן ברישומה., ועם כל צד ג' המחאת תמורה

, ככל שהשליטה האפקטיבית תעבור מובהר כי כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבלן

אישור מראש ובכתב הדורשת אסורה לידי בעלי מניות אחרים, תחשב אף היא כהמחאה 

 השירותים ע"י הקבלן. לשם המשך מתן של המועצה 

את זכויותיה לאחרים, מבלי שיהיה צורך בהסכמה כלשהי של להמחות המועצה רשאית 

 להסכם זה. הקבלן, ובלבד שלא תפגענה זכויות הקבלן בהתאם 

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים למועצה מכח הסכם   .19.2

  לשירותי השילוט, סימון ותמרור.ו, זה, למעט בכל הנוגע לשירותי הגרירה

למעט אם נתן המנהל את הסכמתו בכתב מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי 

ניידת האכיפה תהיה בבעלות הקבלן או בבעלות חברת ליסינג עמה חתם הקבלן ומראש, 

 על הסכם בקשר לרכב. 
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העסקת קבלני משנה בתחומים האמורים לעיל, מותנית וכפופה באישור מראש ובכתב של 

להטיל על  יאין במתן אישור כאמור בכדולזהותו.  ה להעסקת קבלן המשנהצהמוע

שנה, והאחריות המלאה תיוותר בידי המועצה חבות כלשהי בקשר לעבודת קבלן המ

 הקבלן בלבד. 

ככל שהקבלן יעסיק קבלן משנה, מתחייב הוא להחתימו על הסכם המכפיף את קבלן 

ות קיומם של , לרבהמשנה לחובותיו של הקבלן כלפי המועצה בתחומים הרלוונטיים

היתרים ו/או רישיונות ו/או אישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי כל רשות מוסמכת, 

 לפעילותו של קבלן המשנה. מועצה בקשר לולרבות כיסוי ביטוחי מתאים 

המועצה רשאית לסרב להעסקת קבלן משנה מסוים ו/או לדרוש את החלפתו מכל סיבה 

 דרישות המועצה בעניין זה ללא כל עוררין.  שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב לפעול לפי

בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תמורה כלשהי כ"קבלן ראשי" או בכל עילה 

 אחרת בקשר להעסקת קבלני משנה ובכלל. 

את  הקבלןמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה   .19.3

או יעסיק קבלן משנה ללא קבלת  ,םאו מקצת זה הסכםזכויותיו או חובותיו על פי 

שאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו יי אישורה של המועצה מראש ובכתב,

המועצה  עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות

 ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה כלפי הקבלן בשל /קבלן המשנההנמחהכלפי הגורם 

  הפרת התחייבותו. 

  בתחום ההרשאה שינויים ותיקונים .20

ו/או להתיר ביצוע של שינויים, תיקונים, שכלולים, שיפורים  לבצעהקבלן מתחייב שלא  .20.1

ותוספות או כל עבודות בניה כלשהן ו/או התקנת מתקנים ו/או מבנים, בכל דרך שהיא 

 המנהלהמועצה ו ישורא"( בלא לקבל את שינויים ותיקונים)להלן: " בתחום ההרשאה

  .בכתב ומראש

לקבלן לבצע בתחום ההרשאה שינויים ו/או  המנהלבכל מקרה בו יאשרו המועצה ו .20.2

תיקונים ו/או שיפוצים ו/או תוספות כמפורט לעיל, תחול חובת התשלום בגין פעולות אלו 

 על הקבלן.

מטעמו, יבוצעו ידי מי -ידו או על-הקבלן מתחייב כי כל השינויים והתיקונים שיבוצעו על .20.3

הקבלן לבדו אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם, ה. מבלי שיגרם מטרד לסביב

 ככל שייגרם בשל מעשה או מחדל שלו.
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ידי הקבלן אגב ביצוע השירותים, לרבות התקנת -כל השינויים והתיקונים שייעשו על .20.4

יעברו עם תום   -לא חשבון הקבלן ובין ש-ציוד, בין בהסכמת המועצה ובין שלא, ובין על

לרשותה ולבעלותה של המועצה, והקבלן מוותר על כל  -תקופת ההרשאה ו/או סיומה 

טענה וגם/או דרישה וגם/או תביעה כספית ו/או אחרת ביחס אליהם, וזאת מבלי לגרוע 

 מאחריות הקבלן על ביצועם וכל הנובע מכך.

חשבון הקבלן שלא בהסכמת -על אף האמור לעיל, במידה ובוצעו שינויים ותיקונים על .20.5

, אזי מבלי לגרוע מזכותה לראות בכך הפרה של חוזה זה, תהיה המועצה והמנהלהמועצה 

 זכאית:

לדרוש מהקבלן להרוס את השינויים והתיקונים. במקרה זה יהיה על הקבלן  .20.5.1

מנת להביא את תחום -להרוס ולבצע את כל התיקונים שיתחייבו מההריסה על

 7ה לפני ביצוע אותם השינויים והתיקונים, וזאת בתוך ההרשאה למצבו כפי שהי

, ובמקרה והקבלן לא יעשה כן, נתונה הרשות למועצה המנהלימים מדרישת 

 -חשבון הקבלן;  או -לעשות זאת על

להשאיר את כל השינויים והתיקונים כקניינה  של המועצה, מבלי שיגיע לקבלן  .20.5.2

ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס  דבר בגין כך, והקבלן מוותר מראש על כל טענה

 לכך.

אזי יהיו גם הם לקניינה של המועצה  והמנהלבוצעו שינויים ותיקונים בהסכמת המועצה  .20.6

ידו לפרקם או/גם להוציאם מתחום -והקבלן לא יהא זכאי עם פינוי תחום ההרשאה על

 .המנהלההרשאה ולא יהא זכאי לכל תשלום שהוא בגינו מאת המועצה ו/או 

 

וע מן האמור, המועצה זכאית לדרוש מהקבלן לסלק את השינויים והתיקונים, מבלי לגר .20.7

פי דרישת המועצה, ולבצע כל תיקון -כולם או מקצתם, ועל הקבלן לעשות זאת על

מנת להחזיר את אותו חלק שבו -המתחייב כתוצאה מהשינויים ומהתיקונים  כאמור, על

יום מדרישת  7ועם, כל זאת תוך בוצעו השינויים והתיקונים למצבו הקודם לפני ביצ

חשבון -הרשות למועצה לעשות זאת עלנתונה . לא עשה כן הקבלן, המנהלהמועצה ו/או 

 הקבלן.

   להסרת ספק, המועצה אינה חייבת בביצוע שינויים ותיקונים כלשהם בתחום ההרשאה. .20.8
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 פיצויים מוסכמים  .21

 צוייםלפי זכאית המועצה , תהיהבנושא זה מכל הוראה אחרת בהסכם לגרוע מבלי .21.1

  הפרה של כל אחת מההוראות הבאות: בגין מוסכמים

 ₪ 250 - שעות 24אשר לא טופלה בתוך  המיחשובתקלה במערכת  בתיקון איחור .21.1.1

 איחור. שעת לכל

בגין לכל יום איחור  ₪ 500 -   /סימון/שילוטאו הצבה של תמרורתיקון ב איחור .21.1.2

 . מקרהכל 

 למקרה.  ₪ 250- ת מסופון תקול/ החלפבמסופון מיידי של תקלה תיקון ביצוע-אי .21.1.3

 . מקרהלכל  ₪ 750 - מנהלביצוע הוראות -אי .21.1.4

 .לכל יום עבודה ₪ 10,000 –ליום עבודה במועצה  אכיפהאי התייצבות ניידת  .21.1.5

 לכל מקרה. ₪ 5,000 -הפעלת ניידת אכיפה ללא פקח או עובד מועצה נוכח בניידת .21.1.6

רישות הטכניות / מסופונים שאינם ממלאים אחר הדשימוש בניידת אכיפה .21.1.7

 לכל יום עבודה.   ₪ 1,000 -המינימאליות

ליום עבודה  ₪ 800 -התייצבות מחליף-התייצבות עובד של הקבלן, לרבות אי -אי .21.1.8

 לכל עובד. 

לכל  ₪ 1,000 -התייצבות גרר במועד הנדרש לאחר קריאת שירות של המועצה-אי .21.1.9

 .  ₪ 3,000יום איחור ועד 

אירועי הפיצוי המוסכם  לגרוע מתוקפם של יתראין במקרים המפורטים לעיל בכדי 

 הסכם. המפורטים לאורך ה

מי מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים כי לא תישמע כל טענה של הקבלן כנגד סכו .21.2

יחולו ויחייבו ללא כל ואלו , ו/או העילות להטלתם הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם

 .מצד המועצה צורך בהוכחת נזקים ו/או בהבאת ראיות כלשהם

הפיצוי המוסכם ו/או בתשלומו בכדי למצות את הסעדים ו/או האמצעים  אין בדרישת .21.3

 הנתונים למועצה לפי ההסכם ולפי כל דין לאור הפרת ההסכם על ידי הקבלן.

ן בתשלום הפיצוי המוסכם על ידי הקבלן בכדי להוות הסכמה או ויתור מצד המועצה יא

  על זכויותיה וחובותיו של הקבלן לפי ההסכם ולפי כל דין.
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 על ידי המועצה סיום ההתקשרות וביטולה .22

את להביא המועצה ת רשאילמרות האמור בפרק "תקופת ההתקשרות" לעיל,  .22.1

 60, לקבלןעל ידי הודעה בכתב על כך ומכל סיבה שהיא, בכל עת סיום, לידי ההתקשרות 

או כל טענה  לקבלןתסתיים ההתקשרות מבלי שתעמוד . ניתנה הודעה כאמור יום מראש

ידו עד -תשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים על למעט לעניין) כך בשלדרישה 

 . (, בקיזוז ו/או ניכוי סכומים לפי החלטות המועצהסיום ההתקשרותמועד ל

זכויותיה של המועצה בגין כל הפרה יסודית מצד הקבלן, מוצהר בזאת כי מבלי לגרוע מ .22.2

 בכל אחר מהמקרים המפורטים להלן:ההתקשרות בין הצדדים תבוא לידי סיום מידי 

ולא תיקן את ההפרה  המועצההפר את ההסכם ו/או פעל בניגוד להוראות  הקבלן .22.2.1

  ;זמן שנקצב לו לשם כך ע"י המועצהאו פעולתו בתוך פרק ה

ו/או הוא נחשד בעבירת מרמה  למועצהפעל תוך הפרת חובת הנאמנות שלו הקבלן  .22.2.2

 או שוחד או בכל עבירת מרמה אחרת;

הוגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה הנוגעת הקבלן  נגד .22.2.3

  לשירותים אותם הוא מספק מכח הסכם זה או שירותים דומים לשירותים אלה;

באם הינו  –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  לקבלןמונה  .22.2.4

 ;יקבוע או זמנ – צו פירוקצו להקפאת הליכים או ניתן לגביו  –תאגיד 

 הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות. הקבלן .22.2.5

אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם מוסכם ומוצהר כי 

, ובכלל זה או בהסכם ח כל עילה שבדיןומכ הסכםהאת לבטל  המועצהבכדי לגרוע מזכות 

 .הקבלןעל ידי היסודית עקב הפרתו  את ההסכםלבטל 

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן להעביר למועצה את כל ות גיעה ההתקשרה .22.3

טה(, וכן להעביר למועצה את כל המסמכים, המידע אקבצי המערכת שברשותו )קבצי הד

 כלשהי והנתונים הרלבנטיים לביצוע השירותים, באופן קריא ונגיש, וללא דרישת תמורה 

ולה באופן מלא עם כל קבלן שייכנס בנוסף, הקבלן מתחייב ומסכים לשתף פע .בגין כך

בנעליו לשם ביצוע השירותים, תוך העברה מהירה ויעילה של המידע באופן שיבטיח את 

 רציפות השירותים. 

 הקבלן החדש שייכנס , מועד סיום העברת הנתונים והמידע יקבע בהסכמה בין המועצה

ה הבלעדי של . במידה ולא תושגנה הסכמות ייקבע המועד לפי שיקול דעתוהקבלן

 המועצה. 
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כל האמור לעיל כנדרש והעברת המידע לקבלן הנכנס בתוך המועד שיקבע מהווים מסירת 

בפיצוי מוסכם  הקבלןתנאי עיקרי בהסכם שהפרתו תהווה הפרה יסודית אשר תחייב את 

, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של לכל יום איחור ₪ 5,000למועצה לא הוכחת נזק בסך של 

  סעד נוסף לפי ההסכם ו/או לפי כל דין. המועצה לכל

, מיד מכל סיבה שהיא, הוא יפנה ויתפנה ,הקבלן מתחייב, כי במועד סיום ההתקשרות .22.4

 למועצה. את כל הדרוש  רומתחום ההרשאה וימס

הם עשה הקבלן שימוש, ככל שנעשה שימוש המבנים, המתקנים והציוד המצויים ב כל

שיים מכל אדם כשהם תקינים, במצב טוב ומסודר, פנויים וחופכאמור, יוחזרו למועצה 

 כפי שקיבלם מהמועצה, בכפוף לבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וזהיר בהם.

ו/או ציוד ו/או מתקנים ו/או ו/או מידע כל חומר מיד למועצה או ימסור חזיר יהקבלן 

ן מיטלטלין, השייכים למועצה והנמצאים ברשותו ו/או בשליטתו, בין במישרין ובי

 בעקיפין.

ו/או  בקשר לביצוע השירותיםשל הקבלן הכספיות והאחרות והוצאותיו שקעותיו ה .22.5

, בתחום ההרשאהכלשהי לא תוחזרנה לו בשום מקרה ולא תקננה לו כל זכות  במסגרתם

 .ו/או מקרקעין בתחום ההרשאה ןל מיטלטלילרבות ע

הכספיות צאותיו והושקעותיו קשר להבו/או דרישה מוותר בזאת על כל טענה הקבלן 

סיום ההתקשרות, מכל סיבה . עם ו/או במסגרתם והאחרות בקשר לביצוע השירותים

 כל ההשקעות תעבורנה לרשות המועצה ותהפוכנה לקניינה הבלעדי.שהיא, 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .23

 מועצהסמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לבבמעמד חתימתו של ההסכם ו .23.1

 על שם הקבלן.  )או פטור מניכוי מס במקור( מס במקורניכוי אישור על 

כי כל התנאים המפורטים להלן מתקיימים בו וימשיכו להתקיים בו הקבלן מצהיר בזאת  .23.2

 :למשך כל תקופת ההתקשרות

 .1975 –חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ל בהתאם תעודת עוסק מורשהב מחזיקהוא  .23.2.1

 .1976 –תשל"ו בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  הוא עומד .23.2.2

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י  .23.2.3

 כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל.

משלם בגינם את כל התשלומים הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, הוא  .23.2.4

 על פי הדין.ומפריש את כל ההפרשות 
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 ויתור ו/או שינוי הוראות ההסכם .24

משא  לכל מצה את המוסכם בין הצדדים ביחס לנושאו, ולא תהיה כל נפקותהסכם זה מ .24.1

פה, בין -הבנה ו/או מצג ו/או הסכמה, אשר היו, אם היו, בין בכתב ובין בעל ומתן ו/או

 עובר לכריתתו. זה להסכם הצדדים בין במפורש ובין מכללא,

 ובחתימת הצדדים.כל תוספת ו/או שינוי להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב  .24.2

שום ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו, לא יהיו ברי  .24.3

תוקף, אלא אם ייעשו בכתב. שום איחור מצד אחד בשימוש בזכויותיו כלפי הצד השני לא 

יתור, וכל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן וייחשב כו

 זה והן לפי כל דין, בכל עת שימצא לנכון. לפי הסכם

 סמכות שיפוט בלעדית .25

, ולהם תונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכזלעניין הסכם זה נסמכות השיפוט הבלעדית 

 .בלבד

 כתובות הצדדים .26

או בכתובת אחרת, אשר  כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם .26.1

 . כתב וממועד קבלת אותה הודעהעליה ימסור צד למשנהו הודעה ב

כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת  .26.2

או שתישלח בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום  ,הצד השני

חשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף ית

באותו יום ובלבד  -ליה )עם אישור שיגור מוצלח( יל; אם נשלחה בפקסימדואר בישרא

שהינו יום עסקים וכן התקבל אישרור טלפוני על קבלת המסמך שנשלח; ואם נמסרה ביד 

, בשעות העבודה הרגילות כנגד בכתובת שלעיל האחר של הצד ובעת מסירתה במשרד -

 .אישור קבלה

 ולראיה באו הצדדים באו על החתום:

              _________________     ___________________ 
 הקבלן                       המועצה האזורית לב השרון         
 באמצעות מורשי חתימתו         באמצעות מורשי חתימתה         

 
 קבלןלחתימת ה עו"דאישור 

______________ מאשר בזאת כי ביום ______________ מרח'  .ר.מ ,עו"ד ,אני ______________ 
ה"ה ______________  ת.ז. ______________  הסכם זה______________ חתמו בפני על 

 ______________ אשר הנם מורשי החתימה של  התאגיד ו______________ ת.ז. ______________ 
 לכל דבר ועניין.ואשר חתימתם בשם התאגיד מחייבת את התאגיד 

  ______________ 

 , עו"ד            
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 מפרט שירותים

אינם ממצים את השירותים שעל הקבלן לספק למועצה, זה  בנספחהפרטים ותיאור השירותים 
 ועליו לבצע כל שירות ומטלה במסגרת תחום מומחיותו. 

, אלא רק להוסיף ומביהפ המכרזאו ו/בנספח זה בכדי לגרוע מהוראות ההסכם  ראין באמו
 . עליהם

 גרירהביצוע עבודות  .1

 גרירת רכב מפריע

לפי שיקול דעת המנהל בביצוע  אחרצורך ו/או הפרעה במקרה של חסימת כביש ו/או  .1.1
 עבודת גרירה, מתחייב הקבלן להתייצב ולבצע את הגרירה בתוך שעתיים ממועד קבלת

 . קריאהה

, או לכל מקום מחלקת התחבורה במועצה הרכבים שיגררו יאוחסנו במגרש החניה שליד
  וזאת עד לשחרורם או עד להוראה אחרת מהמנהל. אחר עליו תורה המועצה, 

אגרת הגרירה, דמי החסנת הרכב וכן כל תשלום יחויב בבעל הרכב בכפוף להוראות הדין, 
מבעל הרכב בשל גרירתו ו/או החסנתו. הקבלן יהיה  אשר ניתן לגבות לפי דיןו/או אגרה 

 ככל שתגבה מבעל הרכב. אם ו -זכאי לקבל את אגרת הגרירה בלבד

 גרירת רכב נטוש

, יידרש הקבלן )להלן: "רכב נטוש"( במקרה של צורך בגרירת רכב נטוש ו/או גרוטאה .1.2
 שעות ממועד הקריאה.  48להתייצב לביצוע הגרירה בתוך 

לאחסנת רכבים ומגודר הרכבים הנטושים/ גרוטאות יגררו על ידי הקבלן למגרש מתאים 
מתחום המועצה. על הקבלן לאשר מראש מול המנהל את זהות אשר מצוי במרחק סביר 

 ומיקום המגרש לאחסון הרכבים הנטושים/גרוטאות.  

על הקבלן לנסות בשקידה ראויה לאתר ולעדכן את בעל הרכב אודות הגרירה, וזאת 
הימים הראשונים בהם הרכב מצוי במגרש אחסנת הרכבים. על  90בלפחות משך תקופת 

 סיונותיו ולשמור את התיעוד בידיו להוכחת פעילותו התקינה. הקבלן לתעד את ני

ימים כאמור, ככל שהרכב לא נדרש ולא אותרו בעליו זכאי הקבלן לטפל ברכב  90בחלוף 
רשות כל באופן אותו הוא מוצא לנכון ובלבד שהדבר יעשה בהתאם לכל דין והוראת 

 מוסמכת. 

לאופן הטיפול ר ובכל הקשישי מודגש כי הקבלן הוא האחראי הבלעדי כלפי כל צד של
לן לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ברכבים הנטושים/גרוטאות מרגע הגרירה ואילך. לקב

 . לפי המועצהכ

דמי החסנת הרכב וכן כל תשלום אגרת הגרירה, את הנטוש  בעל הרכבמהקבלן ידרוש 
המועצה אינה מבעל הרכב בשל גרירתו ו/או החסנתו.  לפי דיןאשר ניתן לגבות ו/או אגרה 

סמכותו של לעצם מתחייבת לתיקון חוק העזר ו/או לנוסחו ו/או להיקף הגבייה ו/או 
 הקבלן לבצע גבייה כאמור. 

 6/2016מס'  מכרז

 (1')גנספח 
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 הוראות כלליות

מוסמך לפי קריאת פקח רק מטעמו, משנה יבוצעו על ידי הקבלן או קבלן עבודות הגרירה  .1.3
 . ובהתאם להוראותיהם או המנהלמטעם המועצה 

, לרבות תיעוד רירה, יצלם הקבלן את הרכב הנגרר מכל צידיו במסופוןגבטרם ביצוע  .1.4
המיחשוב . העתק מהתמונות יישמר במערכת וישמור תיעוד של התמונות תאריך ושעה,

 .באופן שיאפשר למועצה ו/או לקבלן שימוש בתמונות במידת הצורך

ופן חוקי, הקבלן ינקוט בכל הפעולות והאמצעים הדרושים לביצוע עבודות הגרירה בא .1.5
 בהתאם להוראות כל דין, ולשביעות רצונה של המועצה., יעיל ובטוח, תקין

ובהתאם  פקודת התעבורה, תקנות התעבורה, חוק העזרלבהתאם  בוצעועבודות גרירה י
יודגש כי הוראה זו חלה אף לעניין זהות  והמועצה. רשות מוסמכת, המנהלדין, כל להוראות 

 ום שיידרש ו/או ייגבה מבעל רכב נגרר. הגורר, רישיונותיו, וכל תשל

או מינימאלית של גרירות ו/או להחזר כלשהו המועצה אינה מתחייבת לכמות מקסימאלית  .1.6
 , האגרות והתשלומים בקשר לשירותים אלה. והחסנת הרכבים עבור שירותי הגרירה

ך גרירת עבודות הגרירה תכלולנה גם הנפה, העמסה, הובלה וכל יתר הפעולות הנדרשות לצור .1.7
 להסרת ספק, חל איסור מוחלט על פריצת רכב מסיבה כלשהי.הרכבים למגרשי החניה. 

, שיוכן על ידי הקבלן יירשם טופס העברת רכב /החסנהבעת קליטת הרכב במגרש חניה .1.8
ו/או המועצה. בהגעת הרכב למגרש יירשמו ביומן  המנהלידי -בהתאם לאופן שייקבע על

פרטי הרכב, שעת הגרירה וההגעה, סוג, צבע מספר  -וחשב מיוחד לכך, באופן ידני או ממ
יירשמו בעמודה מיוחדת פרטי בעל הרכב  , בעת שחרור הרכבהרישוי של הרכב. בנוסף

הרכב כי בדק אותו לפני השחרור ואין לו  משחרר, וכן אישור שעת השחרור ,המשחרר
 . טענות ביחס למצבו

ימלא את כל הקבלן ניה הצמוד למועצה, בכל הנוגע לרכבים מפריעים שיגררו למגרש הח
אינו אחראי למילוי פרטי פרטי הטופס הרלוונטיים וימסרו לנציג המועצה. הקבלן 

   .השחרור

פי אישור גורם מוסמך ממחלקת התנועה במשטרת -גוררים מורשים על הקבלן יעסיק .1.9
ות ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או כל גורם אחר הדרוש לעניין זה, בהתאם להורא

 החוק והוראות הרשויות המוסמכות.

-כל רכבי הגרר שיהיו בשימוש לצורך ביצוע השירותים יישאו את הרשיונות הנדרשים על .1.10
שיון גרר וחילוץ. ישיון מוביל ו/או רישיון הובלת רכב בשכר ו/או ריפי דין, ובכלל זה ר

יהיו  כן, ביחס לרכבים יינתן אישור של קצין בטיחות בתעבורה. כל הרכבים-כמו
 .מבוטחים בביטוח כדין וכן ביטוח צד ג' מלא

טחון ולבטיחות עובדיו ו/או הפועלים יחשבונו ובאמצעות עובדיו לב-הקבלן ידאג, על .1.11
 מטעמו אגב ביצוע השירותים ו/או הולכי הרגל וכיו"ב.

ן במקום ליווי של שוטרים בשכר( הקבלן מתחייב לדווח למשטרת ישראל )במקרה שבו אי .1.12
על ביצוע הגרירה, בזמן ביצועה, בהתאם ( 03-7960200)בטלפון של המועצה  למוקדו

 , כפי שתינתנה לו מעת לעת. המנהללהוראות 

ככל שתידרש העסקת שוטרים בשכר, במסגרת ו/או לצורך ביצוע השירותים, יבוצע הדבר 
יידרש ידי המועצה, -על בפועלהתשלום ככל שמכל סיבה שהיא יעשה חשבון הקבלן. -על

מהתמורה לה החזר מלא בגין תשלום, בין באמצעות קיזוז הקבלן לשפות את המועצה ב
 באמצעי אחר. ובין באמצעות תשלום הוא זכאי 
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גביית אגרת גרירה עבור , ולבעלי רכבים מתן מענה לתושביםיהיה אחראי על הקבלן  .1.13
ות, וזאת באמצעות עובדים מטעמו בעלי מומחי -ושחרור כלי הרכב שנגררו  המועצה

מיומנות וכישורים מקצועיים הולמים הבקיאים בביצוע עבודות גרירת כלי רכב, בגביית 
  אגרת הגרירה, בשחרור כלי הרכב שנגררו ובכל טיפול הנדרש לשם כך.

הקבלן ו/או הגוררים ו/או הפועלים מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם ובנספחיו,  .1.14
בלעדי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין  מטעמו בביצוע השירותים יהיו אחראים באופן

לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל גורם, כתוצאה 
ו/או אגב ביצוע  החסנת הרכבים הנטושים מביצוע עבודות הגרירה ו/או הפעלת מגרש

דה בעניין זה, השירותים, והוא יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל דרישה או תביעה נג
 מיד עם דרישתה הראשונה.

 
 גביית אגרת גרירה  

בשל גרירת כלי רכב ולצורך שחרורו, יגבה הקבלן, עבור המועצה, אגרת גרירה מבעל הרכב  .1.15
לתקנות התעבורה,  77פי תקנה -בסך שלא יעלה על סכום האגרה המותר על וו/או ממחזיק

"(, סכום האגרהת כל דין )להלן: "להוראובכפוף ו חוק העזר של המועצה 1961-התשכ"א
  כפי שיעודכנו מעת לעת.

לכל בעל כלי רכב ו/או מחזיק כלי רכב שישלם לו את סכום האגרה הנ"ל  יפיקהקבלן  .1.16
ידי -לו על או יאושר על מלוא תשלום ששולם, בהתאם לנוסח שיימסר /חשבונית מסקבלה

  כפוף להוראות כל דין.בהמועצה ו

כאמור, למעט במידה שיידרש  אגרת הגרירה שתגבהסכום למלוא  זכאיהקבלן יהיה  .1.17
לקבלן לא . למען הסר כל ספק, השבת האגרה שנגבתהלמסיבה חוקית ו/או מנהלתית 

והחלטתה של המועצה בעניין  השבת תשלומים,תהיה כל טענה או דרישה מהמועצה בגין 
 זה תהיה סופית ומכרעת.

בהסכם, וכן אסמכתאות, צילומים וכל  דיווחים כמפורט הקבלן מתחייב להמציא למועצה .1.18
 מידע אליו יידרש. 

 רישום דוחות חניה .2

 כללי

ידי פקחי חניה מוסמכים בלבד -המועצה יבוצע עלרישום דוחות חניה בתחום שיפוט  .2.1
קבלן לא יהיה רשאי להתערב . הי המועצה בלבדיד-(, אשר יועסקו עלפקחי חניה")להלן: "

 יה.פקחי החנ בעבודתם שלבכל דרך שהיא 

  לא במישרין ולא בעקיפין, בביצוע משימותיהם. -פקחי החניה לא יהיו כפופים לקבלן 

כולל  , בהתאם למפרט המועצה,ניידת אכיפת חניההקבלן יעמיד לרשות פקחי החנייה  .2.2
. הניידת (ניידת")להלן: " כדי נסיעת הניידתלתיעוד מצולם של עבירות חניה תוך נהג, 

עם עדיפות  ,"סטילס" ווידיאובב"סטילס" או  ד לחוקהרכב החונה בניגו תצלם את
 בודדתיחידת זמן מקרה, על הצילום לאפשר צפייה של יותר מכל ב .לצילום וידיאו

 .חידי "לסיסט"המשתקפת בצילום 

 או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה.  חנייה של המועצה לפעילות הניידת יתלווה פקח

ביום של ביצוע סבבים  2בצע לפחות הניידת ת, כי באופן בלתי מחייבהמועצה צופה, 
 ביום.  שעות עבודה 3ולפחות במשך תחום ההרשאה שיקבעו על ידי המנהל,  דוחות באזורי

יקבעו ע"י ומשך כל סבב שעות הסבבים ימי הפעילות, יודגש למען הסר כל ספק, כי 
ל דעתו ואשר רשאי לשנותם מעת לעת לפי שיק נהלהמ הבלעדי. לפי שיקול דעתו המנהל

, בין היתר, המנהל רשאי להחליט על ביצוע או אי ביצוע סבבים גם בימי שישי .הבלעדי
 .ומוצאי חג ערבי חג
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ו/או  )ימים ושעות פעילות וכד'( לשנות את היקף פעילותה של הניידת רשאיהמנהל 
מכל סיבה  -הבלעדי ותלפי שיקול דע ,באופן זמני או באופן קבוע ,להפסיק את פעולתה

לא תשמע כל טענה בעניין החלטות המנהל, בכל עילה  .מצא לנכוןיובכל היקף ש שהיא
  /או שיפוי ו/או החזר הוצאות מכל סוג שהוא. שהיא, ולא תעמוד לקבלן כל זכות לפיצוי ו

העמלה שיעור עודכן ימכל סיבה שהיא,  ,באופן קבוע כל שתבוטל לחלוטין פעולת הניידתכ
שיופקו על ידי פקחי המועצה לאחר סיום עבודת הניידת, החניה לכל דוחות ביחס  לקבלן

בפועל ביחס  מהגבייה "מ()כולל מע 15%יהיה זכאי לעמלה בשיעור של הקבלן באופן שבו 
לדוחות אלו )ומבלי לגרוע מזכותו של הקבלן לעמלה מלאה ביחס לדוחות שהופקו בזמן 

 עבודת הניידת(. 

רשאית המועצה להחליט על , מכל סיבה שהיא ,במקרה של הפסקת פעולת הניידת כאמור
, כאשר הקבלן מתחייב להמשיך בתוך תקופה שתגדיר לצורך כך רסום הליך פומבי חדשפ

א השירותים למועצה בתקופת הביניים )למעט הפעלת ניידת( ועד לכניסת ולספק את מלו
 זכיין מכח ההליך הפומבי החדש. 

 החלטות המנהל והמועצה לפי סעיף זהמצד הקבלן בקשר לאו דרישה לא תשמע כל טענה 
בכל עילה שהיא, לרבות דרישה לפיצוי, החזר הוצאות, אכיפת המשך ההתקשרות וכיו"ב  -

 . טענות שונות

מובהר כי המועצה אינה מחויבת לרישום קנסות ו/או דוחות, בהיקף כלשהו ו/או בכמות  .2.3
כלשהי ו/או בתקופה כלשהי ו/או באזור כלשהו, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

 בעניין זה. 

בסיוע הניידת ובכלל.  ,לקבלן לא נמסרת בלעדיות כלשהי בכל הנוגע לביצוע האכיפה
המועצה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, על ביצוע אכיפה באמצעות פקחי 
החנייה ללא ניידת האכיפה, בתדירות ובאופן שתמצא לנכון. לקבלן לא תעמודנה טענות 

 כלשהן בעניין. 

למועצה שיקול דעת בלעדי ומוחלט, כפוף להוראות כל דין, לקבוע ו/או לשנות, מעת לעת,  .2.4
ו/או את מדיניות האכיפה  ההרשאהה האסורים במועצה ו/או את אזורי את אזורי החני

וזאת ללא התערבות כלשהי  -והפיקוח ו/או את תדירות והיקף ביצוע האכיפה והפיקוח 
 של הקבלן בעניין זה, ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין זה.

ת התעבורה רישום דוחות החניה יבוצע לפי הוראות כל דין, ובין השאר, בהתאם לתכניו .2.5
. תעריפי דוחות החניה באזורי ההרשאה בתחום שיפוט המועצההמאושרות הקיימות 

שיירשמו יהיו בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה, בהתאם לפקודת התעבורה, לתקנות 
הרלוונטי של  הוראות חוק העזרלו 2002-לצו התעבורה )עבירות קנס( התשס"ב, התעבורה

 מעת לעת. , כפי שיעודכנוהמועצה

הקבלן מתחייב להדריך את עובדי המועצה בשימוש בציוד העבודה, ולבצע השתלמויות  .2.6
 לפי הצורך ובתיאום עם המנהל.  של המועצה החניהלכלל פקחי 

 אספקת ציוד לפקחי החניה

חשבונו, לשימוש פקחי החניה במועצה, את כל הציוד הנדרש לצורך -הקבלן יספק, על .2.7
 ן יעיל ומהיר, ובכלל זה, את הציוד הבא:רישום דוחות החניה באופ

 מסופונים דיגיטליים ניידים סלולאריים 5ערכות מסופונים הכוללות לפחות:  .2.7.1
, עם מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד, או שווה ערך 7מסוג סמסונג גלקסי 

לצורך ביצוע רישום דוחות  - FM 5-8ברזולוציה גבוהה  B.Iהכוללים מצלמה 
פי המפרט -רישוי ומצב כלי הרכב הנגרר, בין השאר, עלהחניה ולצילום מספר ה

 מדפסת; מטען; ערכת נשיאה וכל ציוד אחר שנדרש.  ; לנספח זההמצורף 

תקשרות, לצורך כך הקבלן יהיה אחראי לתקינותם של המסופונים כל תקופת הה 
מכשיר תקול יוודא כי בידיו מסופונים נוספים שיוכלו לשמש את פקחי החניה. 

  שעות. 24"י הקבלן בתוך עיוחלף 

 יחידת גיבוי מתאימה לכלל המסופונים. .2.7.2
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ת לצורך רישום והנפקת דוחות והנדרשותוכנה כל חומרה  , לרבותיםמחשב .2.7.3
יותקן ע"י ממוחשבים, וכן תוכנת מעקב דוחות )אורך "חיי" דו"ח(. ציוד זה 

, ובאחריות הקבלן לוודא כי יימצא במשרדי מדור החניה במועצההקבלן ו
  .מרה והתוכנה יהיו עדכניים בכל עתהחו

הציוד ככל שיידרש תיגבור של נציגי הקבלן במועצה יספק להם הקבלן את כל 
   הדרוש כאמור לעיל, ללא תוספת תמורה כלשהי. 

חשבון הקבלן בלבד, -מובהר כי עלות ההתחברות והשימוש בתוכנה הינה על
ההתחברות לתוכנה והמועצה לא תישא בכל עלות שהיא בגין השימוש ו/או 

 כאמור.

תוכנה שתאפשר התחברות לאיתור בעלי הרכבים בגינם ניתנו דוחות החניה,  .2.7.4
 לרבות עלות החיבור והשימוש.

הקבלן יספק את כל הציוד והאביזרים הנדרשים לשם הטענת נתוני המסופונים  .2.8
 .למחשבים, הזנתם והטענת נתוני המחשבים למסופונים בזמן אמיתי

הציוד והאביזרים הדרושים לשם תקשורת בין פריטי הציוד השונים,  הקבלן יספק את כל .2.9
 בין המסופונים למחשבים ובין המחשבים לבין עצמם. 

פי -ידו ויוסיף נקודות מחשב על-הקבלן יתקין, יחבר ויחווט את כל הציוד המסופק על .2.10
 למשרדי המועצה.  המנהלדרישת 

יות ן של מערכות תקשורת אלחוטם פעולתהקבלן יהיה אחראי לתאם את הפעלת הציוד ע .2.11
מנת -אחרות, ולקבל מהגורמים המוסמכים במועצה את כל המידע הדרוש לו לשם כך, על

שהפעלת הציוד לא תופרע כתוצאה מפעולתן של מערכות תקשורת אחרות ולא תפריע 
 לפעולתן.

ידי המועצה -חשבונו, פנקסי דוחות חניה )בנוסח שייקבע על-הקבלן יספק למועצה, על .2.12
וישתנה מעת לעת בהתאם לצורך ולדין(, מכתבי אזהרה, מדבקות אזהרה וכיו"ב, בהתאם 

מודגש ומובהר כי כל  , במשך כל תקופת ההתקשרות ובכל עת שיידרש.המנהללדרישות 
הציוד והחומרים נשוא סעיף זה הנם בבעלות המועצה ונאסר על הקבלן לעשות בהם כל 

  שימוש שהוא ללא אישור בכתב מהמועצה.

הקבלן מתחייב לבצע ו/או לספק כל שינוי ו/או תוספת דרושה בציוד, לפי דרישות המועצה  .2.13
, וככל שהדבר יתחייב לצורך ביצוע נאות ויעיל של העבודות, והוא לא יהיה זכאי והמנהל

 לתוספת ו/או לתמורה נוספת כלשהן, ללא קשר לעלות השינוי או התוספת.

ם ושל יתר הציוד שיספק למועצה, הן על דרך של הקבלן אחראי לתקינותם של המסופוני .2.14
תחזוקה שוטפת לפי הצורך והן על דרך של תיקון מידי של תקלות ו/או החלפת ציוד 

 .תקול

ו/או לטובת ביצוע השירותים, בתחום  החניההקבלן מתחייב להעמיד לרשות פקחי 
הגרירה ו/או  המועצה, ציוד חליפי זמין, לרבות כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע עבודות

 הפעלת המסופונים, אשר יהיה נגיש כל העת, ואף בסופי שבוע ובחגים. 

 אכיפה/גביית קנסות בגין דוחות, קנסות וגזרי דין .3
 

 כללי

ידי פקחי -את הקנסות בגין דוחות החניה שיירשמו עליגבה עבור המועצה ינהל והקבלן  .3.1
ת חניה שלא נדרשה , הן אגב ביצוע עבודות הגרירה והן ביחס לדוחושל המועצה החניה

  גרירה בגינם, אשר יירשמו בתחום שיפוט המועצה.
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והדינים אחרים את דוחות הפיקוח העירוני לפי חוקי העזר ינהל ויגבה בנוסף הקבלן 
 . "(חוקי עזר אחרים)להלן: " שאינם בתחום התעבורה

ית כספים שייגבו בגין הקנסות ייגבו במזומן או בתשלומים, בשיקים מעותדים עם ריב .3.2
ובכפוף לשיקול  פי הוראות כל דין ובהתאם להנחיות המועצה-מצטברת בשיעור הקבוע על

 .דעת המנהל

במסגרת מתן שירותי האכיפה והגביה, יבצע הקבלן, בין השאר, את כל הפעולות  .3.3
 תבוצענה זה בחוזה האמורות הפעולות כל המלא והבלעדי.חשבונו -המפורטות להלן, על

 מניעה או/ו של הקנסות התיישנות שימנעו ביעילות ובמועדיםברציפות,  הקבלן ידי-על

 .לגבייתם אחרת

 ניהול מלא וממוחשב של מערכת המידע. .3.3.1

 ניהול מלא וממוחשב של מערכת הגבייה. .3.3.2

באמצעות מערכת ו/או חייבים אחרים, ביצוע פעולות איתור של בעלי רכב  .3.3.3
הר כי מוב איתור מיוחדת שיספק הקבלן ו/או באמצעות משרד התחבורה.

 ביצוע פעולות האיתור יבוצע לפי הוראות הדין. 

הכנה, הדפסה ושכפול של כל הטפסים הדרושים לביצוע פעולות הגביה, לפי  .3.3.4
 ומשרד הפנים. המנהלהנחיה ואישור של 

ניהול מעקב ממוחשב ושוטף אחר תשלומים של חייבים שחובותיהם הועברו  .3.3.5
 לטיפול הקבלן.

או לחייבים בדוחות  בעל הרכב שאותרהפקה ומשלוח של דוחות רשומים ל .3.3.6
. יום מיום הנפקת הדוח 45-באופן מיידי ולא יאוחר מ, לפי חוקי עזר אחרים

המשלוח יתבצע בדואר רשום והקבלן ישמור את התיעוד הרלוונטי על מנת 
 לאפשר מעקב אחר משלוח וקבלת דבר הדואר. 

פי -הכל עלחלוקת דוחות לחייבים, תזכורות, התראות, חשבונות דרישה,  .3.3.7
, והמנהלהעזר של המועצה, הוראות הדין והוראות המועצה  יהוראות חוק

 כפי שיינתנו מעת לעת.

הסרת ספק, המועצה רשאית לקבוע את אופן משלוח המכתבים וההתראות ל
לחייבים, אף מעבר לדרישות הוראות הדין, ודרישה זו תחייב את הקבלן לכל 

 דבר ועניין.

של החייבים, אשר עזבו את מקום מגוריהם הרשום איתור הכתובות הנכונות  .3.3.8
במחשבי המועצה, בכפוף להוראות הדין, עדכון מחלקת השומה במועצה 

 בכתובת החדשה שאותרה וכן טיפול בדואר חוזר.

על העובדות שנאספו בעקבות  למנהלבירור חשבונות עם חייבים ודיווח  .3.3.9
 הבירור.

ים ופרטי רכוש של החייבים ריכוז מידע לגבי מקומות עבודה, חשבונות בנק .3.3.10
ידי ראש -ידי מי שהוסמך לכך על-לצורך ביצוע עיקולים על סרבני תשלום, על

 המועצה.

דין, עובר להעברת  פי-על כנדרש התראות, של מסירות לבצע מתחייב הקבלן .3.3.11
 לו ההתראה, תישלח לאחר החוב את החייב שילם לא משפטי. לטיפול החוב

 דין.  פי-שתומצא לו על נוספת דרישה
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 פעולות אכיפה מינהליות ומשפטיות

המועצה רשאית למסור לקבלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מינוי או הסמכה לפעול  .3.4
"(, או לפי כל חוק או צו אחר, פקודת המסיםפי פקודת המסים )גביה( )להלן: "-על

ה בפועל בהתאם להוראות ממונ ה מנהליתם לקבלן זכות לביצוע פעולות אכיפהמעניקי
 .ופקיד גביה

פקודת  פי-על האכיפה פעולות בגין ההוצאות את החייב מאת לגבות זכאי יהיה הקבלן .3.5
 . ובכפוף להוראות ההסכם בעניין זה ,המיסים

הקבלן מתחייב לנקוט בהליכים מינהליים ומשפטיים, ככל הנדרש, לצורך גביית הקנסות  .3.6
 ., והכל בכפוף להוראות המנהלו/או החובות ו/או הדוחות

באמצעים  הקבלן יישא בכלל ההוצאות הכרוכות בטיפול בגביית/אכיפת הקנסות
 מינהליים ו/או משפטיים. 

הקבלן לא יהיה זכאי להחזר ו/או תמורה כלשהי למעט זו שנקבעה במפורש בהסכם ו/או 
 בנספחיו. 

כל ההליכים המקדמיים השלמת מינהליות יבוצע רק לאחר  אכיפהביצוע פעולות  .3.7
ובהתאם להוראות כל דין, והדבר יהיה באחריות  דת המסים על תקנותיהבפקוהקבועים 

 הקבלן.

בבית,  -ביצוע הליכי הוצל"פ כדין, לרבות הטלת עיקולים גביית החובות יכולה לכלול  .3.8
 -בבית העסק, בחשבונות הבנק, על כלי רכב וכן ביצוע הליכי גבייה אחרים, ככל שיידרש 

 עד לסילוק החוב.

החוב דורש מעורבות של משטרת ישראל ו/או גורם אחר, יישא הקבלן  ככל שהליך גביית
  בכל העלויות הנובעות מכך.

בהקשר זה, כי הקבלן יאפשר למחלקת הגביה במועצה לבצע עיקולים במשרד  מובהר
התחבורה, באמצעות המערכת של הקבלן כאמור, ללא דרישת תמורה נוספת כלשהי בגין 

  דין בגין הטלת ו/או הסרת עיקולים, ככל שיידרשו.כך, למעט תשלום בגין אגרות כ

באחריותו המלאה של הקבלן, הליכי האכיפה למימוש פסקי דין בגין החובות, יבוצעו  .3.9
 ל המוסמכת.ועלשכת ההוצאה לפגורם מורשה על ידי המועצה ועל ידי באמצעות 

 טיפול בגביית שיקים חוזרים שנמסרו למועצה.הקבלן אחראי ל .3.10

 הוצאת מעוקלים או/ו ברישום מיטלטלין עיקול של חוזרת אכיפה פעולת יבצע לא הקבלן .3.11

 יהיה המועצה תובעימים.  30 לפחות האחרונה חלפו  הפעולה מאז אם חייב, אלא אצל

 במקרים יותר מבצעיות תכופות פעולות וכן לבצע זה מכלל לחרוג לקבלן להורות רשאי

 מסוימים. 

 דין. כל פי-על לכך שהוסמך מי ידי-על יבוצעו הקבלן מטעם האכיפה שירותי .3.12

קבלן ו/או מטעמו, תתבצע באמצעות עורכי דין של ה משפטיתהעברת החובות לגבייה  .3.13
 המועצה כפי שתינתנה מעת לעת. והוראות להנחיות ובהתאם 

לא תתבצע כל פעולת גבייה ע"י ל עורך דין החל ממועד העברת החוב של החייב לטיפו
 ותובע המועצה.  המנהלא בתיאום עם הקבלן של

הקבלן מתחייב לכך שעורכי הדין מטעמו לא יתפשרו על החובות מבלי לקבל לכך אישור 
 מראש ובכתב מאת גזבר המועצה. 

השימוש בגבייה משפטית יעשה לאחר מיצוי הליכי אכיפה מנהלית לפי שיקול דעתו של 
 הגזבר, או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעתו של הגזבר. 

 גבייהבכל הנוגע לאופן, מועד ועצם השימוש בהליכי  נות את מדיניותוהגזבר רשאי לש
, מבלי שלקבלן תעמודנה טענות כלשהן בשל כפי שהוא מוצא לנכון מעת לעת משפטית,

 . כך

, מקסימאליים או מינימאליים אינה מתחייבת בשום צורה ואופן על היקפי גבייהמועצה ה .3.14
מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לצרכי המועצה כפי הקבלן  .מינהלית ו/או משפטית

 שתחליט מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
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 לציבור מענהקבלת קהל ומתן 

קבלת קהל של פקיד חניה מתאים ומנוסה לבמשרד מדור חניה במועצה הקבלן יציב  .3.15
, ובכל מקרה, במועדים נהלחובותיהם, וזאת במועדים שיקבע המ החייבים לצורך הסדרת

פקיד החניה שלא יפחתו מימי ושעות העבודה בהם פתוחים משרדי המועצה לקהל הרחב. 
 יהיה מיומן, אדיב, מקצועי וייתן שירות ומענה ברמה גבוהה.

דבר הקבלן יידרש לתגבר את כמות פקידי החניה ו/או להאריך את שעות עבודתם ככל שה .3.16
יידרש במקרים של צפי ללחץ עבודה או במקרים שהדבר יידרש לפי שיקול דעת המנהל. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה בשל ביצוע תגבורים כאמור. 

חניה ינהל ויעקוב אחר הדוחות והטיפול בהם וכן יהיה בקשר ה פקידשאר תפקידיו, בין  .3.17
  במועצה.  החניה רשותעם התובע של המועצה ועם 

שעות שבועיות, בין הימים  42לא יפחת מהיקף משרה של  פקיד החניההיקף משרתו של  .3.18
 ה'. -'א

יצייד את פקיד החניה, וכל תגבור שיינתן לו, בכל הציוד, האמצעים והכלים הקבלן  .3.19
 הנדרשים לשם ביצוע מלא ויעיל של תפקידו. 

 שלטוני תבוצענה אופי בעלות הפעולות יתר וכל תושבים לפניותהרשמיות  התשובות כל .3.20

 העניין. התובע, לפי או/פקחי החניה ו ידי-על
 
 

 ניהול הכספים המופקדים

 הקנס לפי קרן על המוטלת הריבית לכיסוי תחילה הקבלן ייזקף ידי-על סכום שייגבה כל .3.21
 החוק.  פי-על המוגדלת הקנס קרן או הקנס קרן לכיסוי מכן החוק, לאחר

אשראי,  במזומן, בכרטיס דרך, לרבות הקבלן מחייבים, בכל ידי-הכספים שייגבו על כל .3.22
במערכת  לבד, יירשמוהמועצה ב לפקודת אחר, יתקבלו תשלום אמצעי בכל בהמחאה או

  ויופקדו לחשבון המועצה בלבד. תנאי זה הינו תנאי יסודי בחוזה.

לפקודת  החייב ידי-על ומשוכות משורטטות הן אם מחייבים, רק המחאות יגבה הקבלן .3.23
הן  אם מוסבות, אף בהמחאות מקרה, תשלום יקבל, בשום לא בלבד. הקבלן המועצה

 משורטטות.  

 למערכת.   -יום ומידי יום  באותו - יוזרמו קבלן,שיבצע ה נתוני הגביה כל .3.24

 של דוח חודשי, דוח רבעוני ודוח שנתי, מפורטים, יומי, דוח המועצה לגזבר ימסור הקבלן .3.25

 הגזבר, מעת הנחיות לפי יוכנו הדוחות התקופתיים המועצה. בחשבון שהופקדו הכספים

 לעת. 
 

 הפסקת ביצוע פעולות אכיפה וגביה

הפסקת  לקבלן בכתב, על הבלעדי, להורות דעתה שיקול ל עת, ולפיהמועצה רשאית, בכ .3.26
 . במקרהכלפי חייב מסוים או בכלל, באופן זמני או באופן קבוע -האכיפה והגביה פעולות

חייב  אותו שנקט, אם נקט, כנגד הפעולות  בגין כלשהו לתשלום זכאי הקבלן יהיה לא כזה
הוראה זו  למתן עד בפועל ידו-על שנגבו חובות בגין במהלך תקופת ההפסקה כאמור, אלא

  ובכפוף לכך שכספים אלו לא הוחזרו ו/או יוחזרו לחייב כאמור. 

מקצתם,  או , כולםלפי הוראות המועצה השירותים מתן את להפסיק מתחייב הקבלן .3.27
ביצוע   את יחדש והוא לא המועצה, מאת בכתב הוראה ואף לצמיתות, לפי מסוים לזמן

 אחרת מהמועצה. הודעה לו ניתנה אם השירותים, אלא
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 שינוי/ביטול דוחות 

כפי  הדוחות והקנסות בנתוני הוספה או/ו שינוי או/ו תיקון כל לבצע שלא מתחייב הקבלן .3.28
או כל גורם אחר מטעם המועצה בקשר לחוקי  של המועצה פקחי החניה ידי-על שניתנו

ובהר כי פרט לכך שהפרה , והוא מתחייב להנחות את כלל עובדיו בנושא. מהעזר האחרים
 עבירה פלילית, על של הוראה זו הינה בגדר הפרה יסודית של החוזה, הדבר אף עולה כדי

 בכך.  הכרוכות המשמעויות כל

 דוח/קנס ביטול על בעקיפין, להחליט או/ו רשאי, במישרין אינו הקבלן ספק, להסרת .3.29

 נתונה בלבד ותהיה צההמוע לתובע תופנה כאמור בקשה שינויו. כל או כלשהו, הקטנתו

 דעתו הבלעדי. לשיקול

 ובין הקבלן לטיפול העברתם לפני דוחות, בין/לבטל קנסות בלבד רשאי תובע המועצה .3.30

 יהיה זכאי לא לעיל, הקבלן כאמור ויתור או ביטול של במקרה כי מכן. מובהר לאחר

וצאות להחזר ה זכאי יהיה לא הוקטן, וכן או שבוטל הדוח/הקנס בגין כלשהי לתמורה
 .החוב מלוא את גובה היה אילו זכאי היה לה ו/או לעמלה

ואף לא להציע להם  הסדרי תשלום  הקבלן אינו רשאי להגיע להסדרי תשלום עם חייבים .3.31
 .כלשהם

לכל גורם במועצה או מטעמה  ייעולס לטפל מתחייב מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן .3.32
 חניה, בין השאר, באמצעות דוחות תושבים/חייבים בעניין לפניות תשובה מכתבי בהכנת

 וכן לנהל תובע המועצה להחלטת המועברים דוחות על לערעורים בכתב  התייחסות 

 מכתבי התשובה  והתשובות כאמור. הפניות מערך כל באמצעות מערכת ממוחשבת את

הקבלן השונים.  חשבונו, לפונים-הקבלן, על ידי-על ויישלחו המועצהתובע  דיי-על יוכנו
 יעביר מידי חודש דוח לתובע ובו אישור ופירוט בדבר שליחת כל מכתי התשובה כאמור. 

 מחשב מעודכן תדפיס לרבות ,המועצהלתובע  המידע מלוא את להעביר מתחייב הקבלן .3.33

טעויות  אין כי ולבדוק כדין, תצלומים המסירה רימאישו צילום החייב, חשבון מצב של
התובע  המנהל ואת משפטי. בנוסף על הקבלן לעדכן את  לטיפול בחומר, עובר להעברתו

 חשבון החוב שהועבר לטיפול משפטי.-על כל סכום שהתקבל אצלו על

 סכומים להשיב על הקבלן או/ולפיהם על המועצה ו -או החלטה מחייבים  דין ניתן פסק .3.34

אלה,  סכומים בגין שקיבל העמלה את שלו  הקבלן מכספיו ישיב לשירותים, גבו בקשרשנ
להם, ככל שגבה וכן יישא בכל ההוצאות המשפטיות  בקשר שגבה הוצאות שונות כולל

 הנובעות מכך. 

מגיעים  שהיו הסכומים בגין המועצה את הקבלן יפצה החובות, בגביית הקבלן התרשל .3.35
 התרשל.  לה, אלמלא

 
 ת מערכת מידע לניהול גביית קנסות הפעל

, מערכת מידע מטעמוחשבונו, בין השאר באמצעות פקיד החניה -יפעיל, עליספק והקבלן  .3.36
שתנהל את החובות, הדוחות, הקנסות וגזרי הדין, תאפשר פיקוח ובקרה אחר החייבים 
 השונים, תנהל את התקבולים והתשלומים השונים, תהיה מחוברת למסופונים ותבצע את

 "(.מערכת המידעכל הפעולות הדרושות לניהול יעיל ורציני של גביית הקנסות )להלן: "

מובהר כי מעבר לשימוש במערכת המידע לצורך דוחות החניה, המערכת תשמש גם לצורך 
ניהול המידע בקשר לדוחות שניתנו לפי חוקי עזר אחרים, לרבות כלל ההליכים הקשורים 

  בהם. 

ידי המועצה -שיאושרו על ,וף מחשב ותוכנת מעקב דוחות וגביהמערכת המידע תכלול מס .3.37
במקום שתורה עליו  -ידי הקבלן, במשרדי מדור החניה במועצה -יוצבו עליסופקו וו

 המועצה.
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הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות ברכישת, בהתקנת, בהפעלת ובתחזוקת מערכת  .3.38
המחמירים  בסטנדרטיםמערכת המידע תישא תו תקן אבטחת מידע מתקדם, המידע. 

ביותר המקובלים בתחום ובאופן העומד בדרישת כל דין בקשר לניהול ממערכת מידע 
 רגיש. 

מערכת המידע תכיל את מלוא הנתונים הרלבנטיים לדוחות, לרבות מועד רישום הדוחות,  .3.39
 וכן פירוט מספק ביחס לכל הליך גבייה שבוצע בקשר עם גבייתם.

ושים בחומרה, בתוכנה והציוד הקשורים הקבלן אחראי לביצוע כל העדכונים הדר .3.40
 במערכת המידע, באופן אשר יבטיח שירות מתקדם וברמה איכותית למועצה. 

בסיס -הקבלן ידאג לגבות את מערכת המידע ואת המידע השמור בה. הגיבוי ייעשה על .3.41
יומיומי והוא יכלול את כלל המידע שהצטבר במערכת עד לאותו יום. קבצי הגיבוי יישמרו 

  ם בטוח, שמור וחסין מאש. מקוב

עותק מגנטי של כלל קבצי  המנהל, למסור לידי לפחות חודשים 3 -הקבלן מתחייב, אחת ל
  הגיבוי.

הקבלן יישא לבדו בכל אחריות בשל אובדן של מידע והוא יהיה מחויב בשחזור המידע 
 ו/או בתיקונו, ככל שיידרש.

, לדרוש אחזור של המידע, התקשרותההמועצה תהא רשאית, בכל עת, במהלך תקופת 
 חשבונו.-היה ויתעורר לכך צורך, והקבלן מתחייב לעשות כן מיד עם הדרישה, ועל

מוצהר בזאת כי כל הרשימות, המסמכים והמידע )לרבות הגיבוי( שיגיעו לקבלן ו/או  .3.42
למערכת המידע, בשל או עקב או אגב מתן השירותים הינם קניינה המוחלט והבלעדי של 

בלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שייגרמו להם או המועצה, והק
חלקים מהם. הקבלן מתחייב לשמור את הפרטים המופיעים במידע בסודיות, במקום 
סגור ומאובטח ולא להעביר לצד ג' כלשהו, ובסיום ההתקשרות הקבלן מחויב למסור 

שלא במסגרת ביצוע כדין וכן לא לעשות כל שימוש במידע זה  במלואו מידע זה למועצה,
 .ההתקשרות בלבדשל השירותים במהלך תקופת 

וכן על הוראות כל דין  1981-הקבלן יקפיד אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .3.43
  .וכל הוראת רשות מוסמכת המידע לאבטחתבנוגע 

ם הקבלן מתחייב לקבל אישור כדין על ניהול מאגר מידע, בין אם על שמו ובין אם על ש
 חשבונו.-וזאת על -המועצה, בהתאם להוראות כל דין 

 קיום הוראות אלו.-מובהר כי הקבלן יישא בכל עלות או הוצאה הנובעת עקב אי

ככל שמערכת המידע לא תענה על צרכי המועצה, רשאית המועצה לדרוש מהקבלן להפעיל  .3.44
מערכת המידע חשבונו, והקבלן ידאג להעביר,  ל-פי דרישתה, על-מערכת מידע אחרת על

 החדשה את כל המידע שנאגר במערכת המידע הקיימת.

לא תהיה כל מניעה מכל סוג  ההתקשרותלהסרת ספק, על הקבלן לדאוג כי בכל תקופת  .3.45
שהוא לשימוש במערכת המידע וככל שתהא מניעה כלשהי לכך, על הקבלן לספק למועצה 

 חשבונו וללא דיחוי.-מערכת מידע חלופית על

שעות  3במערכת, הקבלן מתחייב לתקנה, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתוך  במקרה של תקלה .3.46
 ממועד קרות התקלה.
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 הצגת מידע אונליין אודות דוחות וגביית תשלומים 

הקבלן יספק, על חשבונו, אפשרות לבעלי רכבים לצפות באופן נגיש וזמין "אונליין",  .3.47
דוח שקיבלו לפי חוקי עזר בתצלום דוח החניה שקיבלו ובפרטי הדוח המלאים או בפרטי ה

מניעת צפייה על ידי תוך של בעל הרכב/ החייב וומדויק אחרים, וזאת בכפוף לזיהוי נאות 
  .אנשים בלתי מורשים

הצפייה במידע האמור לעיל תתאפשר בתוך פרק זמן קצר מעת קבלת הדוח, כפי שיקבע  .3.48
ה בתיאום בין הקבלן לבין המנהל, וזאת באמצעות קישור באתר האינטרנט של המועצ

 מנהל מערכות המידע במועצה.  ל הקבלן מולשובתיאום 

הקבלן יספק על חשבונו אפשרות לתשלום הדוחות באמצעות אפליקציית הסלולר של  .3.49
  .המועצה

 הקבלן מתחייב להתאים את הממשק ואת אופן הצגת המידע לפי דרישות המנהל.  .3.50

 הדרכה

וכן לבצע  תובמערכות השונו הקבלן מתחייב להדריך את עובדי המועצה בשימוש בציוד .3.51
 .המנהלהשתלמויות לפקחי החניה, בהתאם לצורך ולדרישות 

הקבלן מתחייב לבצע הדרכה/הדרכות, באופן שוטף במשרדי המועצה, על מערכת המידע,  .3.52
 -עבור כלל המשתמשים בה במועצה, לרבות אספקת עזרי לימוד נדרשים לצורך ביצועה 

 .המנהלידי -הכל בהיקף שיידרש לשם כך על

 תמרורילוט וסימון, ש .4

שילוט, לצורך ביצוע והתקנת , ודוצי , כח אדםחומרים, כלים הקבלן מתחייב לספק .4.1
פקודת התעבורה )קביעת תמרור וסימון לפי החלטות רשויות התמרור ובהתאם להוראות 

)להלן:  תומוסמכהת יורשואחר והוראות הכל דין  , וכן1970-תמרורים(, התש"ל
 .  (או "מערך התמרור" "התמרור"

   .ההרשאהבאזורי  פי הוראות כל דין ובהתאם להנחיות המועצה-התמרור יותקן לפי על

פי -סוגי התמרור, גודלם ומפרטיהם הטכניים, סוגי הצבעים והחומרים וכן הלאה יהיו על
 , והקבלן יהיה חייב לפעול בהתאם לכך. ובכפוף להוראות הדין קביעת המועצה

באופן  ,בלבד ההרשאהבאזורי הקבלן אחראי לתקינות ושלמות כל מערך תמרור החניה  .4.2
, יהיו העמודים, אבני השפה וכן הלאהוני הצבעים, סימשמצב התמרורים, השלטים, 

  תקינים ושלמים וימלאו את ייעודם בכל עת במשך כל תקופת ההרשאה.

  גורמים המורשים לכך.הקבלן בעצמו ו/או באמצעות ידי -ביצוע עבודות אלו ייעשה על

 רה על "אזור גרירה".ט מתאים המווליבאזורי גרירה יציב הקבלן ש .4.3

, בהתאם להוראות במשך כל תקופת ההתקשרותמערך התמרור הקבלן יבצע תחזוקה של  .4.4
  ולשביעות רצונם המלאה.  נהלוהנחיות המועצה והמ

 ככל שלא יינתנו הוראות מיוחדות אחרות, תבוצענה עבודות התחזוקה בכל יום חמישי
 ת התמרור., בין השאר, כדי להבטיח את תקינו)ובכפוף לצורך(

הקבלן יהיה אחראי לתיקונו של כל נזק או קלקול במערך התמרור, בין אם נגרמו  .4.5
באשמתו ובין אם לאו, לרבות נזקים וקלקולים שמקורם בכוח עליון, פגעי מזג אויר, 

  בלאי, חבלה, נזק במזיד, תאונה או מכל סיבה אחרת אף אם אינה בשליטת הקבלן. 
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חשבונו ולפי דרישת המועצה, תמרור חדש או כזה -, עלהקבלן מתחייב לבצע ו/או לתקן
שניזוק מכל סיבה שהיא, וכן לספק ולהתקין חלפים של כל פריט, חומר וצבע בכל מערך 

 התמרור. 

 מערך הקבלן לא יהיה רשאי לערוך שינויים כלשהם במיקום ו/או בצורה ו/או בתוכן של .4.6
 . נהלהמהתמרור, ללא הנחייה מפורשת לכך של המועצה ו/או 

, , באזורי הגרירה לבדיקת תקינות ושלמות מערך התמרורשוטפיםהקבלן יקיים סיורים  .4.7
שעות מתום  48, עד למנהל. הקבלן ימציא ולכל הפחות פעם אחת מידי חודש קלנדארי

עריכת הסיור החודשי, דוח מפורט, בכתב, של כל הליקויים שנמצאו במערך התמרור 
  ם כאמור. והפעולות שננקטו לתיקון הליקויי

הקבלן מתחייב להימנע מפגיעה במדרכה ו/או בכביש ו/או בכל מתקן או חפץ, אגב ביצוע  .4.8
, למנהלעל הפגיעה באופן מיידי . ככל שנגרם נזק כאמור הקבלן יודיע ידו-השירותים על

 חשבונו.-באופן מיידי, עלויתקנו 

כי רגל בעת שיבצע מיצירת הפרעה לתנועה ו/או להולככל הניתן הקבלן מתחייב להימנע 
 את השירותים. 

נהל ובמועד שנקבע על בהתאם לדרישות המ שירות כלשהו מהאמור בפרק זהלא בוצע  .4.9
בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, ולחייב את את הדרוש , רשאית המועצה, לבצע ידו

 ופיצוי מוסכם כפי שנקבע בהסכם. הקבלן בהוצאותיה, בתוספת תקורה 
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 רכב מתנייע לביצוע דוחות חניה - למפרט טכני ודרכי תפעו

הקבלן יעמיד לרשות פקחי החנייה רכב מתנייע כולל נהג, ותוך כדי תנועה מבצע רישום 
של דוחו"ת חנייה כולל צילום הרכב החונה בניגוד לחוק. הנתונים יועברו בזמן אמת 

 הרכב יהיה תקין בכל עת.  למערכת המידע.

 

 ם:מפרט דרישות מערכת רכב מתנייע מצל

 .הרכב יכול להיות כל רכב פרטי 

 .)ברכב יותקנו שלוש מצלמות וידאו ניידות )מלפנים, מהצד ומאחור 

 .מחשב טבלט מוקשח עם התקן קיבוע על יד הנהג 

  שנים לכל אורך תקופת ההתקשרות. על הקבלן לדאוג  3גיל הניידת לא יעלה על
 לעיל.מבעוד מועד להחליף את הניידת לפני שגילה יעלה עד האמור 

  תהיה בצבע לבןהניידת. 

 

 הפעלת המערכת:

 באופן רצוף בשלושת המצלמות  ו/או ב"סטילס" המערכת תצלם ותקליט בווידאו
 זיהוי עבירה.ל

  בטבלט תותקן תוכנה המאפשרת לזהות מתמונה של רכב באמצעות טכנולוגית
L.P.R.את מספר הרכב . 

 למה אחת מתוך השלוש.לפקח שיושב בצמוד לנהג )תמיד( תהיה יכולת לבחור מצ 

 ( התוכנה המותקנת בטבלט מאפשרת לפקח להזין את הדוח ולשגרו און לייןon 

line.למשרד רשות החניה ) 

 .הפקח יזהה רכב שעבר עברה יקיש על מקש ההפעלה ויבצע לכידת תמונה 

  במצב זה אפשרי להקפיא התמונה ולבצע תהליךL.P.R .לזיהוי מספר הרכב 

 ה אחת או יותר ללא הגבלה לדיווח על העבירה.ניתן יהיה לצרף תמונ 

 

 האפליקציה בטבלט תיתן אפשרות זיהוי:

 .צבע הרכב 

 .מספר רישוי 

 .סוג הרכב 

 .מהות העבירה 

 :כתובת 

 רחוב. -

 מספר בית. -

 

דוח הכולל את כל פרטי זיהוי הרכב ישלח למערכת ניהול דוחות החניה במשרדי רשות 
 תמונות.החניה ואשר יכלול את כל פרטי הדוח וה

על גבי הרכב ישויכו לדוח וניתן  שלושת המצלמות המותקנותקטעי וידאו שהוקלטו ב
יהיה לצפות בהם במערכת במשרדי רשות החניה. קטעים אלה יאופסנו במערכת ויהיו 

 ברי צפייה בכל עת. 
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 מסופון ומדפסת לפקח -מפרט טכני

 

 .חומרה ותוכנה כציוד קצה לרישום דוחות חנייה ניידת 

 סופון מבוסס על המTABLET SMART PHONE או  7דגם סמסונג גלקסי , טלפון סלולארי רגיל
 או אבזר קצה )מסופון(.שווה ערך 

  יכולת רישום ושמירת פרטי דו"ח החניה כאשר התקשורת הסלולארית אינה זמינה
 ושידור הדו"ח באופן אוטומטי כאשר מתקיימת תקשורת סלולארית תקינה. 

 תפתחות בשטח ושיגור קובץ ההקלטה למערכת לניהול דוחות הקלטה קולית של ה
 החניה.

 .לחצן מצוקה על גבי המסופון 

 .המסופון בתקשורת אלחוטית למדפסת 

 .המסופון כולל מצלמה צבעונית אינטגראלית ומבזק תאורה 

 .רישום חופשי של הערות באשר לדו"ח החניה 

 חוטי.משלוח הדו"ח לתוכנה לניהול הדוחות ולמדפסת באופן אל 

  גרם. 750מסופון קל משקל עד 

 שעות עבודה סבירה(. 12 -סוללה לאורך זמן )כ 

 .הפקת דו"ח מהמסופון בדבר הדו"חות שבוצעו או לחילופין אפשרות לדפדוף בדו"חות 

  תקשורתON LINE :למאגרי מידע חיצוניים כמפורט בסעיפים הבאים 

 משטרה )רכב גנוב(. -

 נכים. -

 מטען 

 .נרתיק נשיאה מוגן 

 גרם. 750פסת קלת משקל עד מד 

 ( 12סוללת המדפסת פועלת לזמן ארוך .)שעות עבודה סבירה 

 .מטען למדפסת 

 נרתיק תואם למדפסת 

  למסופוןהמדפסת בתקשורת אלחוטית. 

 מערכת זיהוי וחיווי אוטומטי של מיקום המסופון על ידי מערכת הבקרה המרכזית ,

 .GPSמבוססת 
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 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

 

  

 

 ההרשאהתשריט אזורי 

 בנפרד ףמצור התשריט

 6/2016מס'  מכרז

 (2')גנספח 
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 ביטוח ואישור על עריכת ביטוחיםאחריות בנזיקין, נספח 

 וחובת שיפוי אחריות בנזיקין

מכח ההסכם ו/או בקשר אליו  הוא האחראי הבלעדי לשירותים הניתנים על ידו הקבלן .1
מעשים ו/או לפעולות ו/או להיעדר מעשים ו/או המועצה ל. אישורי )להלן: "השירותים"(

אחריות מועצה ולא יטילו על הקבלן לא יגרעו מאחריות ה קבלןבמסגרת שירותי הפעולות 
 .למעשים ו/או למחדלים של הקבלןשירותים ו/או לכלשהי 

 או/ו לרכוש או/ו לגוף יגרמו אשר אבדן או/ו נזק לכל המועצהכלפי  לבדו אחראי הקבלן .2
 ,מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר' כלשהו ג' צד של או/ו עובדיה של או/ומועצה ה של ציודל

 ביצוע כדי תוך ,מטעמו שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו קבלןה של השמטה או טעות

 .הםאלי בקשר אוים ו/השירות

 לשהוכ 'ג לצד או/ו  לה שיגרמו כספי נזק או/ו הפסד לכל המועצה לפיכ לבדו  אחראי הקבלן .3

 מי כל או/ו עובדיו או/ו קבלןה של השמטה או טעות, מחדל או/ו מעשה עקב נגרם אשר
 .יםהשירות ביצוע אי או/ו מביצוע כתוצאה ,מטעמו שפועל

 העובדים כלפי או/ו ועצההמ כלפי אחראי קבלןה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .4

 לגוף נזק לכל ,כלשהו ג' צד פיכל או/ו מטעמו הפועל אדם כל כלפי או/ו ידו על המועסקים

 או/ו כתוצאה לרכושם או להם שיגרם שהוא סוג מכל אחר נזק אוו/ אובדן אוו/ לרכוש אוו/

 מי או קבלןה של השמטה או טעות או מחדל או מעשה עקבים, השירות מתן במהלך

 .מטעמו

 ותאחרי מכל הבשירות הנמצא אחר אדם כל או/ו עובדיה או/ו המועצה את פוטר קבלןה .5

 .לעיל 4 -1 בסעיפים כאמור ו באחריות הנמצא נזק או אובדן לכל

ו/או הוגשה כנגד המועצה ו/או והקבלן תביעה כלשהי הקשורה לשירותים ו/או הנובעת  .6
הקבלן בכל הוצאה ו/או עלות משפטית בשל ייצוג המועצה בהליכים  אייש, הקשורה אליהם

אישורה בכתב לאפשר לו להגן על  , והוא רשאי לבקש מהמועצה אתובשל עלות ניהולם
 . המועצה על חשבונו ובאמצעיו

הקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש 
, הסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאתהמועצה רשאית ל .ובכתב של המועצה

ן להביע את עמדתו בפני לאחר מסירת עדכון לקבלן בדבר כוונתה ותוך מתן אפשרות לקבל
 המועצה טרם מימוש כוונתה. 

 או/ו דרישה , לרבות בשל לה שיגרם נזק כל על המועצה את ולפצות לשפות מתחייב הקבלן .7

 של דין פסק פי על וזאת לכך בקשר ואחרות משפטיות הוצאות לרבות ה,נגד שתוגש תביעה

 .מוסמך משפט בית

, שלישיג'  לצד או/ו  לה שנגרמו הפסד או/ו קנז או/ו הוצאה או/ו בתשלוםה המועצה נשא .8
 להחזיר קבלןה על יהיה יםמהשירות כתוצאה או/ו עקב או/ו בגין ,ועובדיו קבלןה לרבות

 ההפסדים או/ו הנזקים כל על הלשפות,רכאמו הוצאה או/ו תשלום כל, מידי אופןועצה, במל
 .לעיל כאמור

 

 6/2016מס'  מכרז

 (3')גנספח 
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 יטוחב

ה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם ז .1
שנים  3חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך 

נוספות( את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ה, 
", לפי הביטוח אישור עריכת" ו"ביטוחי הקבלןוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

דרישה מצד המזמין, על הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן ללא צורך בכל  .2
השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, 

בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום 
על הקבלן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 
הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה 

 לעיל. 1 מאוחרת יותר כמפורט בסעיף

יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד בכל פעם שמבטח הקבלן  .3
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 וח כאמור.בביט

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת  .4
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל 
התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא 

על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי  החבות על פי הסכם זה ו/או
 מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  .5
הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת 

 ם את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.להתאי

מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .6
מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים 

קפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותו
מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו 
עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם 

 לאו.

ל אובדן או נזק לרכוש או הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכ .7
ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או המשמש את 
הקבלן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים 

 לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין פגיעה -על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על בנוסף, .8
גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי 

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף  ₪ 500,000רכב לרבות בקשר עם פעילות גרירה בשכר עד לסך 
שמש למתן השירותים ואינו מהווה חלק מהן כנגד סיכוני לכלי הרכב; ביטוח לציוד המ

 "אש מורחב" וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג'( המפורטים  .9
יחול כאילו נערך הביטוח בגינו  7 בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף

 במלואו

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  .10
על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף 

 זק בזדון. כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנ



80 

 חותמת וחתימת המשתתף: ____________

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .11
נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי 
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות לחלופין, 

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים  לקבלן נתונה הרשות
 על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים  .12
במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן 

האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, תחול 
עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם 

 אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 יםביטוחאישור עריכת 

 ____תאריך_____         לכבוד 
 )להלן" המזמין"( המועצה האזורית לב השרון

 40600דואר תל מונד, מיקוד 
  

 א.ג.נ.,

 __________________________ )"הקבלן"(הנדון: 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן  .1
ואכיפה של דוחות בתחום  בקשר עם קבלת הרשאה לביצוע עבודות גרירה, מתן שירותי גביה

)להלן:  הנלוויםהנוספים ןוכן השירותים  השיפוט של מועצה אזורית לב השרון
"( ההסכם"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "השירותים"

 כמפורט להלן:

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .א
____________________ 

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי  ביטוח חבות מעבידים
, בגין 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 6,000,000ים בגבול אחריות של השירות

)עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח  ₪ 20,000,000
מורחב לכלול את המזמין  כמבוטח נוסף היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה 

 מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן. מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות

 

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ב
____________________ 

המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
בול אחריות של שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בג

 )שני מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.    ₪  2,000,000

ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף 
מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לכלול בשם המבוטח את המזמין בגין אחריות 

ן ו/או עובדיו ו/או מנהליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן שתוטל על המזמי
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

לעניין רכוש המזמין וכן כלי הרכב הנגררים על תכולתם לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא 
 בחזקתו, בפיקוחו, בשליטתו או בהשגחתו של הקבלן או רכוש שפועלים בו .

 רש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. מובהר במפו

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג
____________________ 

המבטח חבות הקבלן  על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות בגבול  ביטוח אחריות מקצועית
לים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח )שני מיליון שק  ₪  2,000,000אחריות של 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  6כולל תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך 

המזמין כמבוטח נוסף בגין חבות אשר למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב לכלול את 
תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן וזאת מבלי 

 לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין.  
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הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח לא כולל הגבלה 
 בדים. הביטוח אינו כולל חריג בדבר בשימוש בכלי נשק ברשיון.יושר  עו-או חריג בדבר אי

הביטוח כולל הרחבה בגין חבות בשל הפרת זכויות קניין רוחני, הפרה של חובת הסודיות, הפרה 
של חוק הגנת הפרטיות, הוצאת דיבה ולשון הרע , חבות בגין הפצת וירוסים שלא במתכוון. 

 נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה ולאתרי אינטרנט.  הביטוח אינו כולל חריג בדבר פגיעה או

פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום  ד.   
____________________ 

המבטח כספים )לרבות מזומנים, המחאות, שוברי תשלום (  – ביטוח כספים בקופה ובהעברה
על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח  ₪ 30,000בכספת, בקופה ובהעברה בגבול אחריות בסך 

 חסר. 

 כללי

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו  .2
 דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.  מוותרים על כל טענה ו/או

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .3
 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 60הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 

אחריות  , )למעט נוסח פוליסת2013נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט  .4
  מקצועית( בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 !!במכרז הערבות שיש להגיש עם ההצעהאינה היא זו ערבות 

 נוסח ערבות ביצוע

 תאריך:________
 לכבוד

 "(המועצהמועצה אזורית לב השרון )להלן: "
 צומת בני דרור

 
 ג.א.נ.,

 _____________________________  ערבות אוטונומית מספר
 

 
ן: _______________ )להל מס' תאגיד רשוםעל פי בקשת __________________  

)במילים:  ש"ח 200,000( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המבקש"
למתן הסכם ( וזאת בקשר עם "סכום הערבות"( )להלן: אלף שקלים חדשים מאתיים

 .שירותים בתחום הסדרת החניה
 

דרישה  ממועדיום  14תוך  ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  החתומה על ידי ראש המועצה או גזבר המועצה, בכתב

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.  ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. _______דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. ________ לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

דרישה בפקסימיליה, במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

 
 
 

     בנק:                                      תאריך:
 

 

 6/2016מס'  מכרז

 (4')גנספח 


