
 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

25.1.2017 

 הסדרת חניה בתחום רותים ימתן ש 6/2016מכרז פומבי מס' 

 6מסמך הבהרות מס'  -תשובות לשאלות הבהרההנדון: 

 

 . ות הבהרה שהתקבלו אצלהלהלן התייחסות המועצה לשאל

, אשר הוראותיו יהוו חלק בלתי נפרד שינויים למכרזבנוסף, מצ"ב למסמך הבהרות זה נספח 

 מהמכרז.

 ו למסמכי המכרז(, נפל 10להזמנה להציע הצעות )עמ'  3.10בסעיף  -הבהרה מטעם המועצה

, בהתאם רצ"ב טבלאות מעודכנות בנספח השינויים. בטבלאותטעויות בהצגת הנתונים 

הנתונים הללו, ואין לראות בהם . לא תעמוד כל טענת הסתמכות על דע שבידי העירייהלמי

. התקשרות הצפויה עם הזוכהבשום אופן כאומדן כלשהו ל

 למסמכי  82 -81בכל הנוגע לטופס אישור עריכת ביטוחים )עמ'  -הבהרה מטעם המועצה

המשתתפים נדרשים לצרף אישור זה להצעתם כשהוא חתום בתחתית מובהר כי המכרז(, 

רק הזוכה במכרז כל עמוד, מבלי לכתוב עליו הערות ו/או לשנותו ו/או להסתייג מהוראותיו. 

במידת  ,רשאי הזוכה ךלצורך כ) יידרש להגיש טופס זה כשהוא חתום על ידי המבטח

 . זה(הבהרות שאושרו במסמך  תאים את הוראות נספח הביטוח לפי השינוייםהל הצורך,

 

כל על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית 

 עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.

 

 תשובה שאלה מס"ד

 2.1נבקש לשנות את תנאי הסף שבסעיף  1
להזמנה להציע הצעות, כך שתתאפשר 
השתתפות גם של מי שיש לו ניסיון באספקת 
השירותים האמורים בסעיף זה כקבלן משנה 

 . בפועללמי שסיפק את השירותים 

המועצה  הבקשה נדחית.
רואה חשיבות רבה 
בהתקשרות עם קבלן בעל 

ודה ישירה עם ניסיון בעב
הוא , מי שהמקומיתהרשות 
כלול יבעל ניסיון בתבעצמו 

אינטראקציה ובהשירותים 
בקשר  הנדרשת מול הרשות

 .לאספקתם
לצורך בחינת אפשרות לחבור לאחת  2

נבקש הבהרה האם חברתנו עונה מהחברות, 
על הדרישות בדבר הפעלת מערך גרירה, 

 אחסון, גביית כספים ופינוי גרוטאות רכב.

לא  המועצה הבקשה נדחית.
זהות רולינג" ל-תעשה "פרה

המשתתפים קבלני משנה.  
להסכם  19.2מופנים לסעיף 

בכל הנוגע לשירותים בהם 
 ניתן להיעזר בקבלני משנה. 

נבקש מידע בדבר כמות  -9בעמוד  3.6סעיף  3
)חניה ואחרים( וסך קנסות דו"חות פעילים 

להסבה. בנוסף, נבקש הבהרה כי הדוחות 
הפעילים יועברו לאחריות הזוכה לאחר סיום 

 ההסבה בהצלחה. 

ראו נספח  .הבקשה נדחית
המועצה אינה  שינויים מצ"ב.

דוחות המתחייבת להיקף 
לזוכה. על  ושיועברהפעילים 

הזוכה לטפל בכל הדוחות 
שיועברו לאחריותו עד 
לגבייתם בפועל, כפי שנדרש 
ביחס לדוחות שיפיק הזוכה 

 עצמו. 



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

נבקש הבהרה כי בתום תקופת ההתקשרות  4
חודשים נוספים להשלמת  24יעמדו לזוכה 

גביית הדוחות שנרשמו בתקופתו ובגין 
רישומם נשא בעלויות ההפעלה המפורטות 

 . במכרז

ראו נספח  הבקשה נדחית.
  שינויים מצ"ב.

  -78בעמוד  1סעיף  5
בשורה הראשונה נבקש לרשום "בשיעור 

 חבותו החוקית" במקום המילה "הבלעדי". 
 

בשורה השלישית לאחר המילים "מאחריות 
 הקבלן" נבקש להוסיף "על פי דין".

 
 הבקשה נדחית. 

 
 

 .הבקשה נדחית

  -78בעמוד  2עיף ס 6
הראשונה, לאחר המילים "הקבלן בשורה 

אחראי", נבקש להחליף את המילה "לבדו", 
 במילים "בשיעור חבותו החוקית".

 
 הבקשה נדחית.

 -78בעמוד  3סעיף  7
בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן 
אחראי", נבקש להחליף את המילה "לבדו", 

 במילים "בשיעור חבותו החוקית".

 
 הבקשה נדחית.

 -78בעמוד  5סעיף  8
לעיל",  1-4בסיפא, לאחר המילים "בסעיפים 

נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהפטור 
כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק 

 בזדון".

 
  .הבקשה נדחית

 -78בעמוד  6סעיף  9
בשורה השלישית, לאחר המילים "ובשל עלות 
ניהולם", במילים "כפוף להוכחת חבותו 

 והיקפה".
 

השורה הראשונה לפסקה השנייה, לאחר בסוף 
המילים "לשלם תביעה כזאת", נבקש להחליף 
את המילים "ללא אישור מראש ובכתב של 

 המועצה", במילים "מסירת עדכון למועצה".

 
 הבקשה נדחית. 

 
 
 

 חלקית. הבקשה התקבלה
לאחר המילים "ללא אישור 
מראש ובכתב של המועצה", 

וככל שהתביעה יתווסף "
ללא  -כנגד הקבלן בלבדהוגשה 

מסירת עדכון מראש 
 ".למועצה

 -78בעמוד  7סעיף  10
בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות 
ולפצות את המועצה", נבקש להוסיף את 

 המילים "בשיעור חבותו החוקית".
 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "על פי 
 פסק דין", נבקש להוסיף את המילה "חלוט".

 
 הבקשה נדחית. 

 
 
 

 . הבקשה התקבלה

  -78בעמוד  8סעיף  11
בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים 
"להחזיר למועצה", נבקש להחליף את המילים 
"באופן מיידי", במילים "בהקדם האפשרי 

 וכפוף להוכחת חבותו והיקפה".

 
 הבקשה נדחית. 

 

  -79בעמוד  1סעיף  12
את המילים בשורה הראשונה, נבקש להחליף 

 "כל דין", במילה "דין".

 
 . הבקשה התקבלה

  -79בעמוד  4סעיף  13
בשורה השלישית, נבקש להחליף את המילים 

 "כל דין", במילה "דין".
 

בתחילת השורה הרביעית, נבקש להחליף את 
המילים "ממלוא החבות", במילים "וחבותו 

 החוקית".

 
 .הבקשה התקבלה

 
 
 

 . הבקשה נדחית



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

  -79בעמוד  6סעיף  14
 

בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים 
 "כל דין", במילה "דין".

 
 

 .הבקשה התקבלה
 

  -79בעמוד  8סעיף  15
 

בסוף השורה השלישית ותחילת הרביעית, 
נבקש לגרוע את המילים "וביטוח מקיף לכלי 

 הרכב".
 
 

בסיפא, לאחר המילים "ציוד מכני הנדסי", 
נבקש להוסיף את המילים "היה והספק 
משתמש בציוד מכני הנדסי לצורך מתן 

 השירותים".  
 

 
 

 9בסעיף . הבקשה נדחית
קיימת אפשרות לקבלן לא 

 לערוך הביטוח תמורת פטור.
 
 

 חלקית. בלההתקהבקשה 
לאחר המילים "ציוד מכני 

יתווספו המילים  הנדסי"
היה והספק ואו מי מטעמו "

משתמש בציוד מכני הנדסי 
   ".לצורך מתן השירותים

 -ב לאישור קיום ביטוחים1סעיף  16
 

בסיפא לפסקה השלישית, לאחר המילים 
"רכוש שפועלים בו", נבקש להוסיף את 
המילים "למעט אותו חלק של רכוש בו פעל 

 הקבלן במישרין".
 

ביטול בסיפא, נבקש לגרוע את המשפט בדבר 
חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף. 
אחריות מקצועית מבוטחת בפוליסה משותפת 

 עם חבות המוצר.
 

 
 

במידה  מקובלתהבקשה 
מכוסה בביטוח  אמורוה

  אחריות מקצועית.
 
 

במידה  מקובלתהבקשה 
ובפוליסת אחריות מקצועית 
יצוין שהיא מכסה נזקי גוף 
במלוא גבול האחריות. מוסכם 

מוצר ואחריות שחבות 
 .מקצועית במשולב

 
 

 -ג לאישור קיום ביטוחים1סעיף  17
בכותרת, לאחר המילים "ביטוח אחריות 
מקצועית", נבקש להוסיף את המילים 

 "משולב עם ביטוח חבות המוצר".
 

עקב כך, בשורה השנייה, נבקש לתקן את 
גבולות האחריות למקרה ולתקופה ולהעמידם 

 .₪ 4,000,000על 
 

השישית, לאחר המילים "מעשי או בשורה 
מחדל של הקבלן או של מי", נבקש להחליף את 
 המילים "מהבאים מטעם", במילה "מעובדי".

 
בשורה התשיעית, נבקש לגרוע את המילים 
"הביטוח אינו כולל חריג בדבר שימוש בכלי 
רכב ברישיון". הנ"ל מכוסה במסגרת פוליסה 

 .לביטוח חבות כלפי צד שלישי

 
 .התקבלההבקשה 

 
 
 

 .הבקשה התקבלה
 
 
 

 . הבקשה נדחית
 
 
 

מאחר  , הבקשה נדחית
ובפוליסת צד שלישי לא בוטל 
חריג נזקי גוף מאחריות 

 מקצועית.
  -82בעמוד  4"כללי" סעיף  18

בשורה הראשונה, לאחר המילים "לנוסח 
הידוע", נבקש להחליף את המילים "כביט 

 ".2013", במילים "כמגדל ביט 2013

 
. חלקית הבקשה התקבלה

" 2013"כביט לאחר המילים 
 ".2013או כמגדל ביט ירשם "

נבקשכם לפרט לנו את  -10בעמוד  3.10סעיף  19
 3000כמות הדוחות לפי סעיף עבירה )לדוג': 

 דוחות עבור חניית נכים וכד'(
 
 

טבלאות בנספח ראו תיקון 
השינויים המצ"ב. כן ראו 

 .להלן 22תשובה בסעיף 
 
 



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

 
נבקשכם להבהיר כי המונח בסעיף "ערך 

את הכספי נקוב של הדוחות" אינו כולל בתוכו 
 מרכיב הוצאות הגבייה.

 
. אינה רלוונטיתהבקשה 

 רצ"ב מסמך שינויים.
 

 -42בעמוד  7.7סעיף  20
נבקשכם להורות כי הספק יהיה זכאי 
להוצאות גבייה כפי שתקבע בהחלטת בית 

העליון בעניין, וכי עד לפרסום המשפט 
ההחלטה,  הספק יהיה זכאי לקבלת סכום 
הוצאות גבייה מרביות בהתאם לפי תקנות 
מיסים גבייה )קביעת הוצאות מירביות( 

 .2011 -התשע"א

 
ככל שתקבע הבקשה נדחית. 

בבית המשפט העליון פרשנות 
שונה מזו הכתובה בהסכם, 
מובהר כי הזוכה והמועצה 
רשאים לשנות את הוראות 

 ההסכם בהסכמה ובכתב. 

  -9בעמוד  3.6סעיף  21
נא אשרו כי הספק הזוכה במכרז יקבל לידיו 

 2014את כל קובץ הדוחות של המועצה הקיים )
הספק הזוכה יגבה את הדוחות אלו  עד היום(.

 ויהיה זכאי לתמורה בגין גבייה זו.  

 
רצ"ב נספח . הבקשה נדחית

 שינויים.

  -10בעמוד  3.10סעיף  22
 

 נבקש לקבל  נתונים נוספים באופן הבא: 
 כמות דוחות חניה באמצעות ניידת.  

 פקחים. –כמות דוחות חניה 
 .מסוג איסורי חניה –כמות דוחות 
 .חניה מוסדרת )כחול לבן( –כמות דוחות 

 

 
רובם המוחלט של דוחות 

בשנתיים האחרונות  החניה
, באמצעות הניידתהופק 

ורובם המוחלט היה מסוג 
איסורי חניה והעמדת רכבים 

אין לראות על מדרכות. 
באמור כהתחייבות של 
המועצה ביחס להתקשרות 
לפי המכרז ואין באמור כדי 

את לגרוע מזכותה לשנות 
ההתנהלות לפי שיקול דעתה 

מבלי שלזוכה  -המוחלט
  .תעמוד כל טענה בקשר לכך

  -46בעמוד  8.6.5סעיף  23
נבקש פירוט בדבר אורך צביעה )בק"מ( וכמות 

 תמרורים ושלטים. 
  

 
אין בידי המועצה אומדן של 
אורך צביעה וכמות תמרורים 
ושלטים. הזוכה יידרש לבצע 
את העבודות הנ"ל באזורי 
ההרשאה בהתאם לצורכי 

 המועצה מעת לעת.  
  -47בעמוד  10.2סעיף  24

 נבקש לבטל את הסעיף.  
 

 
 .הבקשה נדחית

  -1נספח ג' 25
נא אשרו כי המועצה תשא בעלות חודשית של 

 וכן בעלויות אחזקה ודלק. הרכב,

 
. ראו סעיף הבקשה נדחית

 . להסכם 10.9
  -ב לאישור קיום ביטוחים1סעיף  26

"נבקש למחוק את הסיפא "מובהר במפורש כי 
חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי 

 גוף". 

 
במידה  מקובלתהבקשה 

ופוליסת אחריות מקצועית 
יצוין שהיא מכסה נזקי גוף 

 .גבול האחריותבמלוא 
  -ג לאישור קיום ביטוחים1סעיף  27

 פיסקה אחרונה, ימחקו המילים הבאות: 
 

" הביטוח אינו כולל חריג בדבר שימוש בכלי 
 נשק ברישיון"

 
 

 ""הפרה של חוק הגנת הפרטיות
 

 
 
 

 .הבקשה נדחית
 
 
 

 .הבקשה נדחית
 



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

"חבות בגין הפצת וירוסים שלא במתכוון. 
הביטוח אינו כולל חריג בדבר פגיעה או נזק 
למאגרי מידע, תוכנה, לחומרה, ולאתרי 

 אינטרנט" 

 .הבקשה נדחית

עמלת המקסימום שינוי של נבקש לבחון  28
 ולקבוע עמלת מינימום.

 הבקשה נדחית.

  -38בעמוד  3סעיף  29
 נבקש לבטל את הדרישה להסבת נתונים. 

 
 . הבקשה נדחית

  -14.8סעיף  53עמוד  30
 דרש?ימה כמות פקידי החניה שת

 
ראו הבהרה במסמך הבהרות 

 . 2מס' 
  -66בעמוד  2.2סעיף  31

 נבקש לבטל את הסעיף.
 

 הבקשה נדחית. 
 

 

 

 בברכה, 

 המועצה האזורית  

 לב השרון 

 
 

   

 

 

  



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

 נספח שינויים למכרז

  תיווסף הפסקה שלהלן:למסמכי המכרז(  9)עמ' להזמנה להציע הצעות  3.6סעיף סוף ב .1

חודשים מתחילת עבודתו של הזוכה, תימסר לאחריותו  15מובהר בזאת כי בחלוף "

עד  ואשר גבייתם טרם הושלמה הגביה של כל הדוחות אשר הפיק הקבלן הקודם

ות כלשהו המועצה אינה מתחייבת להיקף דוח כמפורט בהסכם.מועד האמור, והכל ל

 " שיועברו לאחריות הזוכה.

 

  :להזמנה להציע הצעות ימחקו ובמקומן תבואנה הטבלאות שלהלן 3.10הטבלאות שבסעיף  .2

 

ערך כספי נקוב של  בשנהחניה מס' דו"חות  שנה
 )נומינאלי( הדוחות

2014 2,545  1,130,600 ₪  
2015 13,284  5,040,250 ₪ 
2016  14,209  4,985,300 ₪ 

 

מס' דו"חות אחרים  שנה
 בשנה

של נקוב ערך כספי 
 )נומינאלי( הדוחות

2014 250  123,945₪ 
2015  333 188,095₪ 
2016   521 288,825 ₪ 

 

 כדלקמן: 3.6להסכם ייווסף סעיף  3.5לאחר סעיף  .3

)להלן:  בע"מ 92של מלאון "לאחר השלמת הסבת הנתונים ממערכת המיחשוב 

יאום עם , יידרש הקבלן לבצע עדכון מעת לעת של הנתונים, בת"הקבלן היוצא"(

ם המדויקים יקבעו על ידי המועצה וימסרו לקבלן המועצה ועם הקבלן היוצא. המועדי

 ולקבלן היוצא. 

 יערך עדכון נתונים סופי ולאחריו הקבלןחודשים מתחילת עבודתו של  15בחלוף 

ואשר  היוצאהגביה של כל הדוחות אשר הפיק הקבלן של הקבלן תימסר לאחריותו 

במהלך  ., לרבות כל הכרוך בטיפול בדוחותגבייתם טרם הושלמה עד למועד האמור

 היוצא הקבלןהחודשים הנ"ל יידרש הקבלן החדש לשיתוף פעולה מלא עם  15תקופת 

התחבורה וכל גורם אחר  מטעם המועצה מול משרדבהרשאות  בכל הנוגע לשימוש

שיהיה זכאי  והכל מבלי -ר מגורם מורשה יחיד מטעם המועצהאשר אינו מאשר יות

ככל שהקבלן ימנע מלשתף לתמורה או עמלה כלשהי עבור שיתוף פעולה כאמור. 

לא הוכחת ל ₪ 10,000עם הקבלן היוצא, יחויב הוא בפיצוי מוסכם בסך  פעולה כנדרש

  כל מקרה כאמור. נזק ל

כל הקשור חריות מלאה באעל הקבלן  החודשים הנ"ל תחול 15לוף חב יודגש כמ

 . שיועברו לאחריותו לדוחות



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

 ובכפוף לגבייה בפועל  היוצאביחס לדוחות שהפיק הקבלן  בעבור שירותיו של הקבלן

אינה מתחייבת המועצה להסכם.  10.2 -10.1יהיה הוא זכאי לעמלה כמפורט בסעיפים 

 "ות כלשהו שיועבר מהקבלן היוצא  לאחריות הקבלן.להיקף דוח

  :א כדלקמן22.4סעיף ווסף יילמסמכי המכרז(  61)עמ'  להסכם 22.4סעיף לאחר  .4

תינתן  סיום ההתקשרות עם הקבלןלאחר לעיל,  22.4 -22.3על אף האמור בסעיפים "

, על מנת להשלים את סיום ההתקשרותחודשים, שתחל ביום  15בת נוספת תקופה  ול

תקופת גבייתם של כלל הדוחות אשר הפיק בתקופת התקשרותו עם המועצה )להלן: "

 "(. השלמת הגביה

בהתאם בתקופת השלמת הגביה ימשיך הקבלן לספק למועצה את כל השירותים 

, במתכונת השירותים בנעליו לשם גביית דוחות שהפיק עד לכניסת קבלן חדשלמכרז 

, והכל על מנת להבטיח את הטיפול הראוי והמלא סיום ההתקשרותשסיפק עד ל

 בדוחות ובגבייתם עבור המועצה. על אף האמור, בתקופת השלמת הגביה לא יורשה

להפיק דוח כלשהו בשם המועצה או עבורה, למעט דוחות אשר תועדו והופקו  הקבלן

 . סיום ההתקשרות עמוטרם 

למת הגבייה תאשר המועצה לקבלן תקופה של לשם מתן השירותים בתקופת הש

חודש ימים מעת בחירת קבלן חדש בה תינתן לו הרשאה מטעם המועצה מול משרד 

כל להשלמת  התחבורה ומול כל גורם אחר המאשר גורם מורשה יחיד מטעם המועצה

היה י האמור החודשבחלוף . המידע הנדרש בקשר לדוחות שהפיק עד לסיום עבודתו

וש מבקשר לשי ובשיתוף פעולה עם הקבלן החדש שיבוא בנעלילפעול הקבלן  על

    .בהרשאה שתעבור לקבלן החדש

בחלוף תקופת השלמת הגביה, הקבלן יחדל באופן מוחלט וסופי מכל פעולה לשם 

גביית הדוחות וללא כל קשר לסטטוס הגבייה של הדוחות, ויעביר את הטיפול בדוחות 

שיבוא בנעליו בהתאם להוראות ולדרישות  ובגבייתם באופן מסודר ומלא לקבלן החדש

 "(.ההתקשרות הסופימועד סיום תקופת )להלן: "  המועצה

, יהיה הקבלן תקופת השלמתספק הקבלן למועצה במסגרת יבעבור כלל השירותים ש

מכל דו"ח שישולם בפועל  לעיל  10.2 -10.1ים הנקובים בסעיפים זכאי לעמלה בשיעור

  לחשבון המועצה עד למועד סיום ההתקשרות הסופי. 

מלוא סכום הוצאות האכיפה בנוסף, הקבלן יהיה זכאי לקבל החזר מהמועצה בגין 

המנהלית ששולמו וישולמו לה על ידי חייבים בקשר לאכיפת תשלומי דוחות שביצע 

עד למועד סיום  הקבלן עד סיום ההתקשרות הסופי עמו, ובתנאי שהתשלום בוצע

 ההתקשרות הסופי. 

הקבלן לא יהיה זכאי לעמלה כלשהי ו/או לתמורה כלשהי ו/או להחזר הוצאות כלשהו 

בקשר לדוחות ו/או הוצאות אכיפה שיגבו בפועל לחשבון המועצה לאחר חלוף מועד 

 סיום ההתקשרות הסופי.

 

 



 חותמת וחתימת המשתתף: ___________

החזר הוצאות כלשהו ו עוד מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי א

השירותים בתקופת השלמת הגביה ו/או כל שיתוף פעולה נדרש עם המועצה בעבור 

העמלה והחזר הוצאות הגביה הנקובים לבד מ, לן חדש(ו/או מי מטעמה )לרבות קב

 " .בסעיף זה

 . 4במסמך הבהרות מס'  ללמכרז יחולו השינויים המפורטים בטבלאות לעי( 3נספח ג')ב .5

, בדבר אופן הגשת 4המשתתפים מופנים להבהרת המועצה בראשית מסמך הבהרות מס' 
 טופס אישור הביטוחים עם הצעתם.

אות המכרז )לרבות ההסכם ונספחיו(, ורק על מנת להוסיף עליהן מאיזו מהורמבלי לגרוע  .6
 מובהר בזאת כדלקמן:

מאגר המידע שינהל הקבלן במסגרת השירותים ינוהל על ידו בהתאם להוראות כל דין  
, תוך הקפדה יתרה על הכללים והדרישות הנוגעים ובהתאם לדרישות כל רשות מוסמכת

 . ותקנותיו ובפרט חוק הגנת הפרטיות למאגרי מידע ולשימוש בהם

הקבלן אחראי לבדו לרישום מאגר המידע בהתאם לדרישות כל דין ורשות מוסמכת כמאגר 
 מידע בבעלות המועצה. 

נאסר על הקבלן לעשות כל שימוש במידע שייאסף לצורף ו/או בקשר למתן השירותים  
 .ועצהלמועצה, בכל עניין שהוא, אלא לשם מתן השירותים עצמם למ

ינהל את מאגר המידע בנפרד מכל מאגר מידע של לקוחותיו האחרים ויהיה האחראי הקבלן 
המלא והבלעדי לאבטחת המידע בהתאם לדרישות הדין וכל רשות מוסמכת, ובאופן 

 המחמיר ביותר. 

עם סיום מתן השירותים למועצה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן את מאגר המידע במלואו 
 .למועצה ו/או לקבלן שיבוא בנעליו, ויימנע לחלוטין משמירת העתקים ברשותוובשלמותו 

בעצם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר ומתחייב הקבלן כי מוכרים לו כל הוראות הדין 
הוא כי יהול מאגרי מידע, לרבות אבטחתם, והוראות הרשויות המוסמכות בכל הנוגע לנ

תוספת תמורה כלשהי בעבור קיום חובותיו בקיא בהוראות כאמור, כי הוא לא יהיה זכאי ל
כאמור בסעיף זה )לרבות במידה ויחול שינוי באילו מהוראות הדין והוראות הרשויות 

לרבות  בסעיף זה יהיה האחראי המלא והבלעדי לקיום כל האמור לעילהוא כי והמוסמכות( 
  על ידי עובדיו. 

   


