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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 
 

למתן שירותי  מבקשת בזה לקבל הצעות  ("המזמין"או   "העירייה"או "הרשות" )להלן:  יעקב  באר עיריית .1
פי הדרישות המפורטות בתנאי המכרז, החוזה ונספחיו  -, הכול עלעירהבתחומי  סקר מדידות ארנונה  ביצוע  

  (.  "השירותים")להלן: 
. 

 
באמצעות מחלקת הגבייה, הממוקמת בקניון באר יעקב,    ,9.3.23החל מיום  ניתן לרכוש  ת המכרז  ר את חוב .2

-08לשם רכישת החוברת, יש לפנות אל מחלקת הגבייה בטלפון      , באר יעקב.2, בקומה  17ברחוב שא נס  
9785430 . .  

  נוסח החוברת המחייב הינו זה המפורסם באתר העירייה בלבד.
 

, לרבות במקרה של  בשום מקרה  שלא יוחזרו  (,₪  אלף  )במיליםש"ח  1,000  תמורתחוברת המכרז תימכר   .3
ומהווה תנאי להשתתפות    חובהביטול המכרז מכל סיבה שהיא. רכישת מסמכי המכרז, כאמור לעיל, הינה  

      במכרז ולהגשת הצעה.
 
מחלקת  לידי מנהלת    15.3.23ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות להבהרת תנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום   .4

באחריות הפונים לוודא,    y.org.il-hadasg@b הדס גלר, בכתב בלבד, בדוא"ל:    עו"ד,  התקשרויותמכרזים ו 
השאלות והתשובות תפורסמנה באתר העירייה. באחריות    .08-9785333בטלפון:    כי שאלותיהם הגיעו ליעדן

 ן באתר העירייה בפרסום זה ובכל פרסום נוסף בקשר עם המכרז.  המציעים להתעדכ 
 

 במכרז זה לא ייערך כנס מציעים.  .5
 

למתן    05/23"מכרז פומבי מס'  על המציעים להגיש את הצעתם על כל נספחיה במעטפה סגורה עליה יירשם:   .6
  .שירותי ביצוע סקר מדידות ארנונה"

 
  , 2ברח' ז'בוטינסקי  ,לשכת מנכ"ל  -עירייהבמשרדי ה  הגשת הצעות תעשה במסירה ידנית בלבד .7

הצעה שתוגש לאחר  הצעה שתישלח בכל דרך אחרת ו/או  14:00בשעה   29.3.23 עד ליום   באר יעקב
 , מכל טעם שהוא, לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תידון בפני וועדת המכרזים.  מועד זה

 
    מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסות לשני המינים כאחד.  הוראות המכרז .8

 
 סיכום לוח הזמנים של המכרז:  .9
 

 הערות  מועד ושעה  התהליך  # 
  9.3.23החל מיום  העירייה ניתן לעיין במכרז באתר  1
 ₪   1,000עלות רכישה:  9.3.23החל מיום  מכירת חוברת המכרז  2

*רכישת החוברת הינה חובה  
 ותנאי להשתתפות במכרז

 אין  אין  כנס מציעים  3
 בכתב בלבד  15.3.23עד ליום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז  4

 לכתובת דוא"ל: 
hadasg@b-y.org.il 

מועד מתן תשובות מטעם הרשות לשאלות   5
 הבהרה 

השאלות והתשובות יפורסמו   21.3.23ביום 
באתר האינטרנט של  

, על המשתתפים  עירייהה
 לעקוב באתר 

לי מועד אחרון להגשת הצעות במכרז  6 בשעה    29.3.23ום  עד 
 בדיוק  14:00

אחרי   שתוגשנה  הצעות 
תוכנסנה   לא  הנקוב  המועד 
לתיבת המכרזים ולא תדונה  

 כלל

הגשה במסירה אישית בבניין  
העירייה, ברח' ז'בוטינסקי  

 , באר יעקב 2

 29.6.23 תאריך תוקף ערבות מכרז: סכום ו  7
 

 ₪    25,000בסך של 

הפרסומים   יפורסם באתר  מועד פתיחת תיבת המכרזים  8 אחרי  לעקוב  יש 
למכרז   באתר  זה    בקשר 

 העירייה 
 

 
 

mailto:hadasg@b-y.org.il
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כי ה בזאת,  ועל  עירייהמובהר  עת  בכל  הנקובים  -תהא רשאית,  והמוחלט, לדחות את המועדים  דעתה הבלעדי  שיקול  פי 
. על המתעניינים במכרז חלה החובה לעקוב אחר ההודעות העירייהבטבלה. הודעה על דחייה תתפרסם באתר האינטרנט של  

באר יעקב, אם וככל שיקבעו,    ידי עיריית -המתפרסמות בקשר למכרז באתר ולהתעדכן. על המועדים החדשים, שיקבעו על 
 יחולו כל ההוראות שחלו על המועדים הקודמים להם, אלא אם נקבע אחרת בכתב מפורשות.

 
 

 
 בכבוד רב,                                                                                                                            

 
          ,ניסים גוזלן                                                                                                                                  

   באר יעקב ראש העיר                                                                                                                               
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 תנאי והוראות המכרז-מסמך ב'  
 :  כללי .1

מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי  ( "המזמין" או" עירייהה" אוהרשות" : )להלן יעקב  באר עיריית
 המכרז כפי שיפורטו להלן. לכל תנאי מתנאי  ו  למפרט , וזאת בהתאם עירה בתחומי מדידות ארנונה  סקר  ביצוע 

באמצעות מחלקת הגבייה, הממוקמת    9.3.23החל מיום    המכרז ניתן לרכוש חוברת  את   1.1
יעקב  באר  נס    , בקניון  שא  בקומה  17ברחוב  יש    2,  החוברת,  רכישת  לשם  יעקב.  ,באר 

  . 08-9785430  לפנות אל מחלקת הגבייה בטלפון 
ניתן לעיין במכרז באתר,   יה בלבד. נוסח החוברת המחייב הינו זה המפורסם באתר העירי 

 ללא תשלום. 

תימכר   1.2 המכרז  של חוברת  לסך  יוחזרו   ₪,   1,000  בתמורה  לרבות    שלא  מקרה,  בשום 
ביטול המכרז מכל סיבה שהיא  לעיל, הינה  רכישת מסמכי המכרז   . במקרה של  , כאמור 

 במכרז ולהגשת הצעה.   ומהווה תנאי להשתתפות   חובה 

למסמכ  1.3 בהתאם  יינתנו  השירותים   ,המכרז  י השירותים  המכרז  מפרט  הסכם  הוראות   ,
, דרישות והוראות כל דין  "( המנהלת " - ת מנהלת הארנונה בעירייה )להלן ונספחיו, הוראו 

   .( השירותים   - )להלן 

כי    , מובהר   . יחל הספק הזוכה בשירותים הנדרשים ממנו ,    מתן צו תחילת עבודות   מיום  1.4
ביצוע   על      הסקר תקופת  תעלה  עבודות   חודשים   8לא  תחילת  צו  מתן  בתום      . ממועד 

 ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר. זו    ה תקופ 

 למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.    עירייה בין ה  1.5

בעירייה  1.6 הקיים  מהסקר  שינויים  של  ובחינה  השוואה  יבצע  הזוכה  וקיים.  המציע  ככל   ,      
ל תקופת ההתקשרות תבצע אחת לתקופה השוואה  כ  שהעירייה במשך למציע הזוכה   ידוע 

 עלויות מכרז זה בלבד. פי  דרש לבצע אותן על  י קודמים והוא י   לסקרים 
 

 להשתתפות במכרז  תנאי סף .2

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותהעונים על  יחיד או תאגיד, רשאים להשתתף במכרז

המדידות:   2.1 סקר  מטעמו  לביצוע  משנה  קבלן  או  מוכח  המציע  ניסיון  ארנונה  בעל  מדידות  סקר  בביצוע 
  . שקדמו להגשת ההצעה השנים האחרונות  3וזאת במהלך  ,מקומיות  רשויות   3לפחות ב

     על המציע לצרף להצעתו התייחסות לניסיון המקצועי לפי הנוסח המצ''ב, וכן            

 המלצות בכתב מטעם לקוחותיו /ממליצים בהתאם למפורט לעיל וכן רשימת לקוחות, פרטי אנשי הקשר,             

 רשים בהליך אישורים מהגורמים המוסמכים ברשויות המקומיות, בדבר הפעלה וביצוע של השירותים הנד           

 ההמלצות(.   -)להלן  זה           

   -   2021 -ו  2020, 2019  השניםבכל אחת מן    , וזאתבשנה לפחות  מיליון ₪  2המציע בעל מחזור כספי של  2.2

 יש לצרף הצהרה ואישור רו"ח בנוסח המצורף.

 ש"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   50,000בסך של   -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית   2.3

 יש לצרף להצעה קבלה.   -המציע רכש את מסמכי המכרז  2.4
 

 :תנאים נוספים .3
, כולל  כרזהנדרשים במ  והאישורים  הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. המסמכים .3.1

 . בלבד המשתתףהערבות הבנקאית יהיו על שם 
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  משנה, ספקלהפעיל את השירותים ו/או חלקם באמצעות   על המציע   יסורא ן אי  , למען הסר ספק .3.2
 ראשי(.  הספק  המוטלת על מגיש ההצעה ) כלפי העירייה ובלבד שאחריות הביצוע ועמידה בתנאי המכרז

 ספקי משנה על הספק לפרט:  תאם ההצעה משלב .3.3

בכל רכיב שירות יהיה ברור מי נותן שירות של אותו רכיב, אם מעורב ברכיב יותר מגורם אחד יש   .א
 לפרט מה חלקו של כל אחד מהם בהצעה.  

על טיב הקשר בין הספק הראשי לספקי המשנה, ולהחתים את ספק    אישורים ותצהיר  יש לצרף   .ב
 . המצורפת למכרז זההמשנה על התחייבות  

 מציע ירוף מסמכים להצעת ה צ  .4

 המסמכים המפורטים להלן:  כלעל המציע לצרף להצעתו את 

ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף   .4.1   2מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה 
 דלעיל.  

כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו   .4.2
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.     - 

 רכישת המכרז.   קבלה המעידה על   .4.3

 : תאגיד במידה והמציע הינו   .4.4

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.   וכן תעודת התאגדות   .4.4.1

 אישור עו"ד או רו"ח:    .4.4.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;   

 שמות המנהלים של התאגיד;   

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.   

 במידה והמציע הינו שותפות:  .4.5

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;  .4.5.1

 הסכמים של השותפות;  .4.5.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.  .4.5.3

 במידה ומדובר בשותפות לא רשומה יש לציין זאת במסמכי ההצעה.   .4.5.4

 לפי הנוסח המצורף.    סוציאליים על תשלום ושכר ותשלומים  רואה חשבון  אישור   .4.6

זיקה לחבר עירייה ו/או עובד עירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, מאומת   תצהיר העדר  .4.7
 ע"י עו"ד.   

על כך שהמציע מנהל   תקף   אישור  .4.8 על   מפקיד השומה  ורשימות  פי פקודת  - פנקסי חשבונות 
 מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  .4.9

תשל"ו   תצהיר  .4.10 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  בתנאי  עמידה  המצורף    , 1976- בדבר  בנוסח 
 למסמכי המכרז, מאומת ע"י עו"ד. 

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.  .4.11

 רשומה.  אם המציע הינו עמותה   - שור ניהול תקין מרשם העמותות  אי  .4.12
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 . תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור              

,  ו/או הבהרות   שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים   עירייה ה  .4.13
 לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.  

 :    הגדרות  .5

 . יעקב   באר   עיריית   - "הרשות" או    " עירייה ה " או    המזמין" "  .5.1

ביצוע, טיפ   - " שירותים "  .5.2 זה בכל שלב  ו כל עבודה, מטלה,  ל, אקט שיבוצע במסגרת הסכם 
 שהוא. 

 פירוט הדרישות מהמציע המשתתף במכרז.   - "מפרט"  .5.3

 משתתף במכרז שרכש מסמכי המכרז  והגיש הצעת מחיר.    –   "משתתף"   /"מציע"  .5.4

 מציע שהצעתו נבדקה ונמצאה המיטבית ביותר והוכרז כזוכה.   /חברה   - "זוכה"  .5.5

המכרז"  .5.6 לשאלות    -   "מסמכי  תשובות  נספחיו,  לרבות  זה  מכרז  נשוא  המסמכים  כל 
 משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.  

 :    תקופת ההתקשרות  .6

השירות  .6.1 למתן  ההתקשרות  ל   ים תקופת  הינה  זה  מכרז    קלנדאריים חודשים     12  - נשוא 
עשר  שנים  ההתקשרות(,   - )להלן   ( )במילים:    4  - ב   להארכה   ( אופציה )   אפשרות   עם   תקופת 

בהתאם    , ( תקופת הארכה   - )להלן  תקופות נוספות בנות שנה, כולה או חלקה, או יותר משנה 
     חודשים.    60  ובלבד שסך כול ההתקשרות לא תעלה על   לשיקול דעתה של העיריה, 

לספק   .6.2 תודיע  או    יום   30העירייה  ההתקשרות  תקופת  סיום  ההארכה טרם  לפי  תקופת   ,
 . ההתקשרות או לסיים את  רצונה להאריך    העניין, דבר  

ה  .6.3 של  זכותה  לעיל,  האמור  את  עירייה למרות  לבטל  המוחלט,  דעתה  לשיקול   בהתאם   ,
ה  עם  הודעה   זוכה  החוזה  לספק  שתיתן  ובלבד  החלטתה,  לנמק  שתצטרך  מבלי  עת,  בכל 

ל יו   30של    ומראש   בכתב  תהא  לא  זה,  במקרה  תביעה    זוכה ם.  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל 
, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביטול ההתקשרות, למעט זכותו לקבל את  עירייה כלפי ה 

 ההתקשרות.  סיום  עד למועד    בפועל   התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו 

תהא   .6.4 העירייה  במהלכה  ניסיון,  כתקופת  תיחשב  החוזה  בתקופת  הראשונה  השנה  חצי 
 יום בלבד.    14רשאית לסיים את ההתקשרות עם היועץ בהודעה מראש בת  

כי במהלך תקופת ההתקשרות העירייה תהא רשאית להזמינו לביצוע מדידות    , ידוע למציע  .6.5
   . והפרשי מדידות בהתאם לצרכיה על פי הצעת המחיר שלו 

 התחייבות המציע בהקשר להצעתו :  .7

כי הוא בעל כלל היכולות הנדרשות למילוי כלל המטלות ותכולות העבודה    , המציע מתחייב  .7.1
 על פי מכרז זה המאפשרות לו לעמוד בכל תנאי מתנאי מכרז זה.  

כי עובדיו וכל בעל מקצוע אחר מטעמו הינם בעלי הכשרות והסמכות כל    , המציע מתחייב  .7.2
י להשיג את  יישום כד ו ם ההתמחות הרלוונטי הנדרש לצורך מילוי, ביצוע,  פי תחו - אחד על 

 המכרז. פי  - על    עירייה מו ה המטרות לשמם התקשרה ע 

 שלמות הפתרון המוצע ואחריות כוללת  .7.3

המציע מתחייב כי הפתרון המוצע הינו שלם ומהווה יחידה משולבת ותפעולית אחת ואין סתירה בין   .א
ה השונים  אופני  ומרכיביה  בכל  לפעול  יכולים  בפתרון  הנכללים  המרכיבים  כל  כי  לכך  אחראי  א 

הספק הזוכה יהיה האחראי  .  והשירות    או איכות הפתרון  /הפעולה הנדרשים, ללא פגיעה ברמת ו  
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לאספקת מלוא השירותים הנדרשים על פי מכרז זה לרבות שירותים אשר    עירייההבלעדי כלפי ה 
 המשנה.   יסופקו על ידו באמצעות ספקי

שוא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הספק ובין המזמין. כל התקשרות  ניובהר כי ההתקשרות   .ב
ה  את  תחייב  לא  המשנה  לספקי  הספק  ובין    עירייה בין  המשנה  ספקי  בין  התקשרות  תהווה  ולא 

  וה מקור ההתקשרות עדית לביצוע האמור במכרז זה ומהו. הספק נושא באחריות מלאה ובל עירייהה
   .הבלעדי עם המזמין

 זכויות המציע ברכיבי הצעתו  .7.4

זכויות הפטנטים, וכל הזכויות הקנייניות ו/או החוזיות  המציע מתחייב כי הוא בעל זכויות היוצרים   .א
ו/או בעל הרשאה מאת הבעלים   ו/או האחרות בתוכנות/ בחומרה/ במוצרים הגלומות בשירותים 

 רישוי תוכנה מתאים לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. להשתמש בהם ו/או לשווקם ו/או בעל 

כי אין בפתרון המוצע על פי מכרז זה משום פגיעה בכל זכויות יוצרים סודות מסחר, זכויות קניין   .ב
 כלשהן, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. 

דיו שום מידע על הפסקה  כי כל רכיבי הפתרון המוצעים הינם רכיבים בתחזוקה שוטפת וכי אין בי
 מתוכננת בתמיכה ברכיבי הפתרון. 

 העדר ניגוד עיניים  .7.5

 . המציע יחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים המצורף  .א

 המצורף . בנוסח  עירייה או לחבר מועצת העירר בדבר העדר קרבה לעובד יצה תהמציע יחתום על  .ב

 תנאי העסקת עובדים  .7.6

כי אם יזכה במכרז יקיים בכל תקופת ההתקשרות, לגבי העובדים שיועסקו    ,הספק המציע יתחייב .א
לרבות   עובדים,  להעסקת  הנוגעים  החוקים  בכל  האמור  את  זה,  מכרז  נשוא  בשירותים  ידו  על 

 בהוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. 

 שמירת סודיות ואבטחה מידע  .7.7

ו/או מידע שהגיעו אליו במסגרת ביצועו של    הספק הזוכה יתחייב לשמור בסודיות מלאה כל נתון .א
חוזה ההתקשרות, בין במישרין ובין בעקיפין ולא יגלה כל נתון ו/או מידע כאמור לכל צד שלישי  
שהוא. כן יתחייב הספק הזוכה לגרום לכך שכל המועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצוע  

 ת סודיות.השירותים נשוא מכרז זה יחתמו על התחייבות לשמיר 

למעט    ידו במסגרת מתן השירותים -שימוש במידע הנאסף על שום  הספק הזוכה יתחייב, כי לא יעשה   .ב
לגורם    את המידע ו/או כל הקשור בו  ידי מי מטעמו-בעצמו ו/או על  , ולא יעבירלצורך מתן השירותים

בכל תקופת מהלך ההתקשרות    זה   דעת לצד ג' נגד העיריה בקשר למידע- ולא ייתן חוות  בלתי מורשה,
בתנאי המכרז והפרתו תזכה את העירייה בפיצוי ללא הוכחת  וגם לאחריה. סעיף זה הינו סעיף יסודי  

 ₪ לאירוע.   75,000נזק בסך 

אספקת .ג לצורך  אותו  המשמשות  המחשב  למערכות  גישה  למנוע  יתחייב  הזוכה  השירותים    הספק 
במכרז זה, ממי שאינו שותף למתן השירות, או ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן  

 במחשב.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הזוכה יהיה אחראי כלפי המזמין באופן בלעדי ומלא על כלל   .ד
 . מרכיבי ההגנה על המידע, ובכלל זה בשירותים הניתנים ע״י קבלני המשנה שלו

אליו במסגרת   .ה החומר שהגיע  כל  לאבטחת  לדאוג  יתחייב  הזוכה  לעיל, הספק  לפגוע באמור  מבלי 
או למי    עירייהביצוע התחייבויותיו על פי חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים במכרז זה, ולהציג ל

לספק הזוכה     או מי מטעמה יעביר עירייה מטעמה על פי דרישה, את אמצעי אבטחת החומר. נציג ה 
 ימי עבודה.  7בנוגע לאמצעי האבטחה ככל שיהיו. הספק הזוכה מתחייב לתקנם בתוך   והערותי את

 נזיקין, ביטוח, שיפוי ופיצוי  .7.8

או לגופו ו/או    עירייההספק הזוכה יקבל על עצמו את האחריות לכל נזק, או אובדן שיגרמו לרכוש ה  .א
ביצוע חוזה זה, עקב מעשה או  לרכושו של כל אדם אחר, לרבות לעובדי הספק והמועסקים על ידו ב

חוזה   ביצוע  כדי  תוך  מטעמו  ו/או  מכוחו  שבא  מי  כל  או  שליחיו,  עובדיו,  הספק,  של  מחדל 
 ההתקשרות. 
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לשלם סכום כלשהו בגין מעשה, או מחדל, שהספק אחראי    דרישה או תביעה    עירייההוגשה כנגד ה .ב
  די  בגין כל סכום באופן מי  עירייהת, ישפה הספק את הלהם, על פי כל דין, או על פי חוזה ההתקשרו

  )אף אם לא ניתן פסק דין(   אשר נגרמו להוהוצאות אחרות  , וכן בגין הוצאות משפט  עירייהשתשלם ה
 .  עירייהללא יכולת לשוב ל 

ככתוב באישור קיום  זוכה יתחייב לרכוש אצל מבטח מורשה בישראל את כל הביטוחים  הספק ה .ג
 .הביטוחים המצורף לחוזה המכרז

ימי עבודה ממועד קבלת    7בתוך    את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע,המציע הזוכה    הגיש  לא .ד
תהיה רשאית    עירייה במקרה זה, ה  עירייהאזי מבלי לפגוע בשאר זכויות ה   ההודעה בדבר הזכייה,

הכשיר השני )מועמד  לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של  
 במכרז( ו/או לבצע את העבודות בכל דרך אחרת שיראה לעירייה, בכפוף לכל דין.   2מספר 

להעמיד,  בקשות לשינויים באישור קיום הביטוחים ובתנאי הביטוח שהמציע מחויב  מובהר בזאת כי   .ה
ההבהרות,   במועד  שינויים  אושרו  ו/או  התבקשו  שלא  ככל  בלבד.  ההבהרות  בתקופת  להגיש  יש 

 המציע יהיה מנוע מלהעלות כל בקשה לשינוי בתנאי הביטוח ולא תישמע כל טענה בנושא. 

כל הפסקת שרות כאמור    .לספק הזוכה אין כל אפשרות להפסיק את השירותים הניתנים לרשות .ו
   ₪. 40,000כה בקנס מוסכם מראש של תחייב את הזו

 בטחונות  8

 ערבות הצעה 

משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון ע"פ דרישה, ערוכה    כל  8.1
בנוסח   המזמין,  המכרז  לטובת  למסמכי  של      2- א נספח  כ המצורף  בסך  המכרז,  למסמכי 

הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן:  ₪    25,000
 (.  הערבות הבנקאית להצעה   - 

תהיה   8.2 להצעה  הבנקאית  ליום  הערבות  עד  ה   6.2329.בתוקף  בידי  לדרוש    עירייה הרשות 
חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך    3הארכת תוקף כל ערבות למשך  

 . עירייה תוקף הערבות הבנקאית להצעה  כנדרש, בהתאם להוראות ה 

ימי עבודה ממועד קבלת הודעה    7ימציא בתוך  משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא   8.3
הזכייה  על ,  בדבר  חתום  ביטוחים  קיום  ביצוע יד - אישור  ערבות  וכן  המבטחת  רשאית  י   ,

ל   עירייה ה  ולמסור את העבודה  כשיר  לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, 
 השני במכרז, או לפרסם מכרז נוסף לפי שיקול דעתה.  

 ערבות ביצוע 

, ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות  ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה  7בתוך  8.4
או  ה   - טונומית  בנקאית,  לטובת  ערוכה  מותנית,  למסמכי  בנוסח    עירייה בלתי  המצורף 

כ  בשיעור  ' 3א נספח  המכרז  לצרכן,  המחירים  למדד  צמודה  להבטחת    , ש"ח   50,000,  וזאת 
של ערבות הביצוע יהיה  המדד היסודי  מובהר, כי    מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 

   המכרז. המדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה  

 הבהרות למסמכי המכרז   9

לרבות התייחסות לסתירות, ספקות ו/או  בלבד,    בכתבהמציעים יהיו רשאים להעלות שאלות הבהרה   9.1
תשלחנה במייל   . הפניותלדעת המציע במסמכי המכרזישנם שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם 

בקובץ   ומנהלת  אל    ,Wordבלבד  מכרזים  בעירייה,  מחלקת  גלרעו"ד  התקשרויות   : הדס 
 y.org.il-hadasg@b    

 השאלות ישלחו על פי המבנה הבא בלבד:  08-9785333  בטלפון מספר ת השאלותעל המציע לוודא קבל

 
 

                                 

 

 

פרק /  מס'
 סעיף

 תשובת הרשות שאלה  עמוד

1     

2     
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  .15.3.23  מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

ו  9.2 העיריהתשובות  ההשאלות  דעת  שיקול  לפי  ה      ,תפורסמנה,  ותהוונהעירייהבאתר  נפרד    ,  בלתי  חלק 
 התשובות להצעה ולחתום עליהן. השאלות וממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי 

ש  עירייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ה 9.3 ינתנו למשתתפים  יאינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר 
של סתירה,    במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את המזמין. בכל מקרה

בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה  
 של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. 

מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה ו/או אי  ה , לא תישמע מלמשלוח הבהרותלאחר חלוף המועד  9.4
 מה במסמכי המכרז.התא

לחייב את ה 9.5 לעיל  פניה של מציע  עירייהאין באמור  לכל  פי שיקול דעתהלענות או להיענות  על    . , אלא 
שאלות שלא נענו, פירושו של דבר שאין שינוי בתנאי המכרז. אי מענה על שאלה אינו מקנה לפונה הארכת  

 מועד ביחס ללוח הזמנים שנקבע במכרז.  

 מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה כלשהיא.מנע ממתן  ית  עירייה ה 9.6

במסמכי    עירייה ה 9.7 ותיקונים  שינויים  להכניס  המכרז,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית, 
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד  

המכרז   פרסומי  וימתנאי  אחר  לעקוב  החובה  מוטלת  במכרז  המתעניינים  על  העירייה.  באתר  פורסמו 
 העירייה בקשר למכרז.  

תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן  שפורסמו באתר העירייה  רק הבהרות והודעות   9.8
על בעל- חתומות  שתינתנה  והודעות  הבהרות  להצעתו.  תחיי-ידו  לא  הטלפון  באמצעות  או  את  פה  בנה 

 . העירייה

 הגשת ההצעות  10

באר  תיבת המכרזים בעיריית  לעל המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה   10.1
יאוחר מהמועד האחרון    בלשכת מנכ"ל   - יעקב ידנית בלבד, לא  על המציע למסור את הצעתו במסירה   .

 .   14:00עד השעה   29.3.23יום עד ללהגשת ההצעות 

ידנית ו/או 10.2 התקבלו לאחר המועד  ש  לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה 
סי  הנ"ל. מכל  לעיל,  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שיתקבלו  לתיבת  הצעות  תוכנסנה  לא  שהיא,  בה 

 המכרזים ולא תידונה בפני וועדת המכרזים כלל.  

 פי רישום שתערוך.  -הכנסת מעטפת ההצעה לתיבת המכרזים תיעשה בנוכחות מזכירות לשכת המנכ"ל ועל  10.3

העתק על גבי  +  מודפס על גבי נייר    ) מקור  זהים  עותקים  2-הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד, ב 10.4
במעטפה סגורה. כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע    של חוברת מסמכי המכרז (  דיסק און קי

ם צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום כדין  הוחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שב
נפרד מהצעתו. בלתי  ולהשיבם לרשות כחלק  בנוסחים הרצ״ב  הנספחים  כי על המציע  מובה  על  ר בזאת 

לא ניתן להגיש הצעה חלקית. כמו כן מובהר בזאת כי הצעת המחיר  לא תחרוג ממחירי    -לנקוב במחיר  
תיפסל  או יותר    לסעיף אחד  הצעה שתחרוג מטווח המחירים ביחס  .  מקסימום שנכללו בטופס הצעת המחיר

 .  על הסף

 .  חוק המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ כ  10.5

בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת באופן  המחיר   10.6
למחיר   נוסף מעבר  כל תשלום  לקבל  זכאי  יהא  לא  בחוזה. המשתתף  למפורט  עקיף, בהתאם  ו/או  ישיר 

 שיקבע בהצעתו. 

 תנאיו. בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז וב 10.7

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה 11

תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול    -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו   11.1
 את הצעתו. 

ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  -בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו ל 11.2
 פי שיקול דעתה הבלעדי:  -ית העירייה על לגביהם בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשא

 לפסול את ההצעה.  11.2.1

 לראות בהסתייגות ככזו שלא נכתבה כלל ולהתעלם ממנה. 11.2.2
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 לראות בהסתייגות ככזו המהווה פגם טכני בלבד.  11.2.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או   11.2.4
 פרט מהותי בה.  

ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של הרשות, בכפוף   11.2.5
ם לכך,  לדין. אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל, והמציע יסרב להסכי

ידי המציע, אם  -רשאית הרשות לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על
   הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.

להגיש הצעה חלקית ביחס  על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי   11.3
 לחלק מהעבודות.  

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם וכי   11.4
 הינו מסכים לכל האמור בהם.

 תוקף ההצעה 12
 

ה 12.1 ממועד  בתוקפה  תעמוד  למשך  ההצעה  המכרזים  לתיבת  להגשת    90גשתה  האחרון  מהמועד  יום 
תהא הרשות רשאית לחלט את    –ההצעות במכרז. מציע, אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו  

הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעה. באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על הסכם ו/או  
עמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת  אם ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, ת

 יום לכל הפחות, בהתאם לבקשת הרשות בפנייה בכתב למציעים.   90של 

 פתיחת ההצעות  13
 

מראש 13.1 בכתב  הרשות  תודיע  עליו  במועד  תתקיים  במכרז  הצעות  באתר  פתיחת  פרסום  באמצעות   ,
 ההודעות באתר. העירייה. על המשתתפים מוטלת החובה לעקוב אחר 

 

והמשתתפים יוכלו לצפות בישיבה באמצעות    באמצעי וועידה חזותית   ישודר  מעמד פתיחת המעטפות 13.2
 הקישור שיפורסם מראש באתר העירייה כאמור.  

 

 בחינת ההצעות  14

למסמכי      במסמך ה' ובהתאם לאמות המידה המפורטות    ההצעה תיבדקנה בשני שלביםבכפוף לאמור להלן,   14.1
תשומת הלב לכך שהצעת המחיר של המציעים לא תעלה על סכומי המקסימום המפורטים. הצעת  המכרז. 

 הסף.  מחיר שתעלה על סכומי המקסימום, ולו באחד מן הפרטים, תפסל על 

בדיקה כי ההצעות עומדות בתנאי המכרז וכי צורפו כל המסמכים הנדרשים. הצעות    -שלב ראשון 14.2
א בתנאים  יעמדו  הבאשלא  לשלב  יעברו  לא  ה  . לו,  מסמכות  לגרוע  כדי  באמור  לפנות     עירייה אין 

ל ו/או  למציעים  הבהרות  עמידת המציע  בקש  להוכחת  לרבות מסמכים שנדרשו  השלמת מסמכים, 
 בתנאי סף במכרז. 

 במסמך ה' למסמכי המכרז.איכות שנכללו  של  הכשרות,  ע"פ אמות המידה   דירוג ההצעות  -שלב שני 14.3

יעמדו בתנאים אלו ולא יעברו את  שלב האיכות , לא יעברו לשלב הבא, אין באמור כדי  הצעות שלא  
 לפנות למציעים /ממליצים להשלמת מידע דרוש.    עירייהלגרוע מסמכות ה

 . שקלול הצעת המחיר –שלב שלישי  14.4

 שונות  15

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.    עירייהאין ה  15.1

פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז או לבצע בו שינויים ותיקונים או לפרסם  - רשאית, על  עירייהה 15.2
 .  תפורסם באתר העירייהמכרז חדש, הודעה על כך 

ו/או לא לחתום על החוזה,    עירייה אם תחליט ה  15.3 מכל סיבה  לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה 
דמי רכישת    רישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפיה.לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דשהיא,  

 חוברת המכרז לא יוחזרו.  

רשאית לשקול כל שיקול שיביא להשגת מירב    עירייהבמסגרת שיקוליה לקביעת הזוכה במכרז, תהא ה 15.4
 היתרונות עבורה.  
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זמנים  את הזכות ליישם חלקים ממנה ולפי לוח    ת  אינה חייבת לקבל הצעת המציע במלואה ושומר   עירייהה 15.5
 ולפי שיקולים תקציביים.   ההנוח ל

כדי להקנות לו בלעדיות במתן השירותים נשוא המכרז, ואין בהתקשרות עמו    אין בהתקשרות עם הזוכה 15.6
נוספים.  מכוח המכרז גם מספקים  תהא  העירייה    כל התחייבות מצד המזמין להימנע מקבלת שירותים 

לשם קבלת השירותים מספקים נוספים, הכול לפי    לפרסם הליכים נוספים ו/או לקבל הצעות מחיר  רשאית
 שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה. 

ה 15.7 על  להטיל  כדי  במכרז  כלשהו  זוכה  בקביעת  זכות    עירייה אין  כזוכה  שנקבע  למי  להעניק  או  חובה 
 בהיקף כלשהו.  עירייהלהתקשרות ה

ידי המציע למערכות נשוא מכרז זה אשר איכותן או  - תהא רשאית לא להתחשב במחיר שניתן על  עירייה ה 15.8
 . עירייהתפעולן אינו מתאים לצרכי ה

ציבוריים ו/או  תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות    עירייהה 15.9
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. 

יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה    עירייהבשיקולי ה 15.10
קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים  של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות  

 והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים. 

או    עירייהה 15.11 רצונה  לשביעות  עבודתם,  בעבר  ביצעו  לא  אשר  מציעים  של  הצעות  לדחות  רשאית  תהיה 
 הנחת דעתה. לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה ל 

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם,    עירייה בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה  15.12
, לרבות דרישת קבלת מידע ו/או נתונים ו/או הבהרות  כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון

  עירייה יעים ישתף פעולה עם ה. כל אחד מהמצניתוחי מחיר ככל ויידרש  המלצות ו/או  ו/או השלמות ו/או
ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל,  

 . או להסיק כל מסקנה כפי שתראה לנכון רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה עירייהתהיה ה

כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון    ,, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעיםהעירייה תהא רשאית 15.13
ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים,    עירייהו/או הבהרה, הדרושים, לדעת ה

 כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה. 

חוסר או תנאיה  ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית עירייהה 15.14  בשל 
   .כנדרש ההצעה מונע הערכת עירייהה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או דרישותל התייחסות

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,   15.15
ת  ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסיל-בין על

 ההצעה. 

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.  15.16

 תחולנה על המציע.  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  15.17

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם  עירייהכל המסמכים הינם רכושה הבלעדי של ה 15.18
 .   הצעתושימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת 

 שוויון בין הצעות   16
 

הצעות )או יותר( המקיימות את כל תנאי המכרז והן    2במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, דהיינו יש   16.1
פי ניקוד האיכות של ההצעות. במקרה  -קיבלו ציון משוקלל זהה, כי אז ייקבע סדר הדירוג של ההצעות על 

ניקוד  -כי אז ייקבע סדר הדירוג של ההצעות עלניקוד האיכות של ההצעות,  של שוויון מוחלט בין   פי 
תיערך התמחרות  , הן ברכיב המחיר והן ברכיב האיכות,  המחיר של ההצעות. במקרה של שוויון מוחלט

בהתאם להחלטת וועדת המכרזים וההוראות    ,תיערך הגרלה בין ההצעות בעלות אותו הניקוד נוספת או  
 שתיתן.  

 

 הצעה יחידה  17

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי היה ויתברר, כי הוגשה במכרז הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה   17.1
לדיון לפני ועדת המכרזים, ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט על בחירת ההצעה או על ביטול המכרז,  

  בכפוף לכל דין.  
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וועדת המכרזים   17.2 יחידה בתיבת המכרזים, תהא  ונמצאה הצעה  רשאית שלא לפתוח את המעטפה  במקרה 
 ולהאריך את מועד הגשת ההצעות. ההצעה תושב למציע היחיד.  

 

 עיון במסמכים - החלטות ועדת המכרזים  18

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים עיון במסמכים בהתאם   18.1
בסעיף   לקבוע  תשמ"ח)ט(  22ובכפוף  )מכרזים(  העיריות  המידע,  1987- בתקנות  חופש  לחוק  בהתאם   ,

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-התשנ"ח 
 

ו/או   18.2 מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור,  )להלן:  מציע  מקצועיים  "חלקים  סודות 
 "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  18.2.1

 משמעי. -יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד 18.2.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  18.2.3
חלקים   סימן  כולה  מציע שלא  למסירת ההצעה  כמי שמסכים  יראוהו  כסודיים,  בהצעתו 

 לעיון מציעים אחרים. 

של   18.3 בהצעותיהם  גם  סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 
המציעים   הצעות  של  אלה  בחלקים  העיון  זכות  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים 

 האחרים. 
 

יקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא  יודגש, כי ש 18.4
זה בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית בדבר היקף זכות העיון  

 . במסמכי מכרז
 

שהמציע הגדירם כסודיים,  החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם   18.5
תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את  

 נסיבות העניין, לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועדה בפני ערכאות. 
 

רם מסירת  החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בט 18.6
 החומר לעיונו של המבקש.

 הודעה על הזכייה וההתקשרות 19

 . בדוא"ל לאחר קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה  19.1

והוא יהיה רשאי לקבל במחלקת ההתקשרויות  ,  בדוא"למשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה   19.2
 במכרז.  הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותושל העירייה את 

רשאית לבטל את    עירייהתהא ה   ימציא במועד את אישור קיום הביטוח וערבות המכרז,היה והמשתתף לא   19.3
 הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף. 

להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע    עירייה בוטלה הזכייה במכרז רשאית ה  19.4
 בגין כך.  העל כל הפסד שיגרם ל  עירייה, והמשתתף יפצה את ה לכשיר השניהמכרז ו/או ההזמנה 

 

 תחייבויות ואישורים שידרשו מהמציע הזוכה ה 20

ימי עבודה ממועד קבלת    7בתוך    עירייה( ימציא ל״הזוכה״  -מציע שנמסרה לו הודעה על זכייתו )להלן 20.1
את ערבות הביצוע, אישור עריכת הביטוחים ואת יתר המסמכים שעליו להמציא על פי  הודעת הזכייה  
 מסמכי המכרז. 

- יהיה המזמין רשאי לבטל את בחירתו, לחלט את הערבות ולהתקשר על  אלו,לא עמד הזוכה בהוראות   20.2
 ו, בהתאם לסדר דירוגם. י מכרז זה, עם מי מהמציעים שהצעתם דורגה אחרי פ

לספק שהצעתו נתקבלה, כדי לממש את ההתקשרות ביניהם, וכי   עירייהכי אין בהודעת ה  ,מובהר בזאת 20.3
והמצאת אישור קיום ביטוחים וערבות הביצוע  ,  העירייההתקשרות זו תמומש רק עם חתימת החוזה ע״י  

 וכל מסמך נוסף הנדרש בהתאם להוראות המכרז.  
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תהיה רשאית לדרוש מהזוכה הארכת תוקף ערבות המכרז, לתקופה נוספת    עירייה חרף האמור לעיל, ה  20.4
 והזוכה מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.   השתקבע על יד

והאישורים   20.5 הרישיונות  כל  את  חשבונו  על  להשיג  לדאוג  המלאה  אחריותו  על  מקבל  במכרז  הזוכה 
 אי המכרז. הנדרשים עפ״י דין, על מנת לקיים את השירות בהתאם לתנ

 ביצוע השירותים   21

הספק הזוכה מתחייב להקצות את המשאבים ובפרט כוח אדם, באיכות, בכמות ובמועדים שיאפשרו   21.1
במכרז,   המפורטים  השירותים  ו'כמפורט  ביצוע  הטכני.  -  במסמך  השירות    המפרט  ברמת  לעמוד  וכן 

 . הנדרשת

הספק הזוכה מתחייב לעמוד בצורה קפדנית בלוחות הזמנים הנדרשים. אי עמידה בלוח הזמנים תהווה    21.2
 הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות.

 כל דיווח שיידרש ביחס לביצוע השירותים עפ״י חוזה זה.  עירייההספק הזוכה מתחייב לתת ל  21.3

- קבלן עצמאי ויבצע את חיוביו עללשם ביצוע כל השירותים האמורים במכרז זה, הספק הזוכה ישמש   21.4
 י חוזה ההתקשרות לביצוע השירותים במכרז זה כקבלן עצמאי. פ

לבין   21.5 זה,  חוזה  בביצוע  מטעמו,  המועסק  מי  בין  או  הזוכה,  הספק  בין  מעביד  עובד  יחסי  ישררו  לא 
 . עירייהה

וע השירות,  הספק מתחייב להודיע ולהבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע חוזה ההתקשרות לביצ 21.6
כי ספקי המשנה ועובדיהם יראו כחלק    ,לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד. יובהר  עירייהכי בינו ובין ה

 מהמועסקים על ידי הספק הראשי בביצוע חוזה ההתקשרות לעניין הצהרתו בסעיף זה.

ס בנעלי  כניעל ידי עובדי הספק או עובדי ספקי המשנה, מתחייב הספק לה  עירייההוגשה תביעה נגד ה  21.7
הוצאות המשפט    בכל עניין הנוגע להליכים אלה ככל שיוגשו. הספק מתחייב לשלם בעצמו את  עירייהה

כל שייפסק או שיימצא כי על מעסיק לשלם )גם אם לא התקבל פסק דין או לא הוגשה תביעה( וזאת    וכן
מיידית, בגין כל תביעה או תשלום    עירייה. למען הסר ספק, הספק ישפה את העירייהללא יכולת חזרה ל 

 דרש לשלם בגין ביצועו של מכרז זה והנוגע לטענות עובדיו או עובדי ספקי המשנה. ית עירייה אשר ה
 

 עלות השתתפות במכרז זה   22

כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל סוג ומין שהוא בקשר להשתתפותו במכרז, לרבות עלות   22.1
 . עירייה, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת ה כל בדיקה ובירור שיעשה

לא תיתן כל החזר ו/או פיצוי למשתתף במכרז על הוצאות    עירייהבשום מקרה המשתתף במכרז לא ידרוש וה 22.2
 השתתפותו, בין אם זכה במכרז ובין אם לא. 

 אישורים ורישיונות   23

הנד 23.1 והרישיונות  כל האישורים  ואחריותו את  חשבונו  על  להשיג  לדאוג  המציע  על על  דין  -רשים  כל  פי 
 לביצוע התחייבויותיו נשוא המכרז וההסכם. 

 ההצעה המוגשת היא שלמה. מגיש ההצעה יחשב כספק ראשי.   כי ,ברור ומוסכם על הצדדים 23.2
 

 תחום השיפוט 24

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי   24.1
זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים  שעילתו במכרז  

 במחוז מרכז בלבד. 

 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.  24.2
 

 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י מורשיי החתימה  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 
    

חתימה וחותמת   שם מלא +
של המציע/חבר במציע + 

 ציון תפקיד בתאגיד

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו  במציע הינם מורשי

בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי  
כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  
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וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 
 ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה. 

 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:  
    

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך שם מלא + חתימה
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את   
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 

 יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה. 
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 מסמך ג'  

 

   05/23 מכרז מס' 
 

 יעקב  באר    עירייתבשנערך ונחתם 

 2023שנת בחודש _________ בביום _________ 

 -  ב  י  ן     -

 

   500225305, מספר מזהה  יעקב באר    עיריית

 ע"י המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין: 

 ניסים גוזלן, ראש העיר  .1

 רו"ח מירי לוין, גזברית העירייה      .2
 

 ( המזמין ו/או הרשות  ו/או עירייהה -)להלן  

   -לבין-
      ______________________ ____ 
 __ ___________________ ח.פ. __      
 ___  ________ מרח' ___________     
 :ולהתחייב בשמה כדין  על ידי מנהליה המוסמכים לחתום      

 ה"ה __________ ת.ז. _________       
 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ( הספק -)להלן       

  עירייה בתחומי ה  לביצוע סקר נכסי ארנונה,לקבלת הצעות      05/23  פרסמה מכרז פומבי שמספרו  עירייהוה והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז - )להלן

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הרישיונות, האישורים, הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים   והואיל:
ח האדם הדרושים למתן  והחומרים וכ  לביצוע שירותים מסוג וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד,

 ; רעיהשירותים נשוא ההסכם בתחום שיפוט ה 

לקבל את הצעתו של    ראש העיר, בהחלטתה מיום _______, המליצה בפני  עירייהוועדת מכרזים של ה והואיל:          
אישר    __________ ובתאריך  העירהספק  הספק    ראש  לעמידת  בכפוף  המכרזים,  ועדת  המלצת  את 

 ות הסכם זה והוראות כל דין. בהורא

 : פיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן ל 

 : מבוא  .1

הנספחים   . א  המכרז,  לרבות מסמכי  בו,  וההגדרות הכלולות  לרבות ההצהרות  זה,  לחוזה  המבוא 
 למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.   . ב 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:  .2



 באר יעקב עיריית בתחומי מדידות ארנונה סקר  -בקשה להצעות 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________תימה וחותמת המציע:_חקראתי והבנתי את האמור לעיל. 

-   17   - 

 ובו זכה הספק.    עירייה ע"י ה   שפורסם  ה  עיריי ה בתחומי  סקר מדידות ארנונה  לביצוע    "המכרז" 

 , ולרבות חוזה זה.   כל מסמכי המכרז, על צרופותיו "  "מסמכי המכרז  

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.   "תנאי המכרז"  

לנהל, לתאם ולפקח על ביצוע    עירייה או כל אדם אחר שימונה על ידי ה   עירייה ה   מהנדס   "המפקח"   
 השירותים על ידי הספק בהתאם לאמור בחוזה זה. 

 במסמכי המכרז.    השירותים   מפרט   "המפרטים"  

   . ו ו/או מי שימונה על יד   גזברית העירייה  "המנהל"   

 : הצהרות והתחייבויות הספק  .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:  

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות לביצוע   . א 
 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז. 

הוגשה   . ב  לא  וכי  כלשהו,  שלישי  צד  של  זכויות  בכל  פגיעה  זה  חוזה  פי  על  בהתקשרותו  אין  כי 
כל  ל תביעה  יודיע  זכויות. הספק  נגדו על הפרת  כנגדו    עירייה שהי  כל תביעה שתוגש  על  מידית 

אספקת   בגין  אחרת  זכות  כל  הפרת  ו/או  יוצרים  זכויות  הפרת  שימוש  על  ו/או  השירותים 
 נשוא חוזה זה והשימוש בהן.  במערכות לצורך מתן השירותים  

האישו  . ג  הרישיונות,  בעלי  הנם  ידו  על  המועסקים  וכל  הוא  פי  כי  על  הנדרשים  וההיתרים  רים 
הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  וכן כי אישורים אלה  

 יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם. 

באיכות   . ד  מענה  ויספק  הטכני  הנספח  במסגרת  המפורטת  השירות  רמת  בדרישות  יעמוד  כי 
מדרישות  תפחת  שלא  באיכות  מעולה,  השירות    מקצועית  למועדי  בהתאם  וברציפות  ההסכם 

 הנדרשים בהסכם.  

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות נתונים   . ה 
ה  בדבר  קיום    עירייה שונים  על  ו/או  הצעתו  על  להשפיע  כדי  בו  שיש  אחר  נתון  כל  וכן 

 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. 

כרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי חוזה זה  כי קרא את מסמכי המ  . ו 
לו לאשורם  וברורים  כל הדרוש    , ידועים  ולבצע את  לקיימם  ביכולתו  יש  פי הדרישות    ,וכי  על 

 והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן.  

של ניגוד עניינים או  כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב   . ז 
להן   שיש  עבודות  ביצוע  בעתיד  עצמו  על  מלקבל  יימנע  הוא  וכי  עניינים,  לניגוד  כלשהו  חשש 
 נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חשש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים. 

ועל פי מסמכי  כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה זה  . ח 
דעת לצד ג' נגד העירייה בהתבסס על  - , ולא ייתן חוות המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור 

לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה. סעיף זה  רק  אלא    המידע גם לאחר סיום ההתקשרות, 
מכך.   המשתמע  כל  על  יסודית,  הפרה  תהווה  והפרתו  ההסכם  של  היסודיים  מתנאיו  הינו 

ת לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה ו/או  התחייבו 
ולהמציא את   על התחייבות לשמירת סודיות  גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם  כל 

ידי הספק תזכה את העירייה  - הפרה של סעיף זה על   , על פי דרישתה. עירייה כתב ההתחייבות ל 
 ₪ לאירוע.    75,000נזק של  בפיצוי מוסכם ללא הוכחת  
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ה  . ט  לרשות  שיעמיד  המערכות  כי  הספק  מצהיר  כן  כל    עירייה כמו  את  הפחות  לכל  מכילות 
ב  היום  המופעלת  במערכת  הקיימות   ל   עירייה האפשרויות  ו/או    עירייה וכי  נזק  כל  יגרם  לא 

לתקנו   הספק  בזה  מתחייב  כזה  חסר  ויתגלה  במידה  הספק.  של  למערכות  ממעבר  מחסור 
הפרה  ולהשלימ  מהווה  והפרתה  ההסכם  מעיקרי  הינה  זו  הצהרה  חשבונו.  על  מיידי  באופן  ו 

 יסודית שלו. 

ה  . י  על  כספית  ו/או  חוקית  התחייבות  בהטלת  יקבל החלטה הכרוכה  לא  כן  עירייה כי  אלא אם   ,
 .  גזברית העירייה ו   ראש העיר יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת המפקח,  

חוזה מכוח מכרז מסגרת, וכי ביצוע עבודות בשירות העירייה טעון  שחוזה זה הינו  כי הוא יודע   . יא 
קבלת הזמנת עבודה מראש ובכתב. ביצוע שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה לא יזכו את הספק  

 בתמורה כספית. 

ידי  - שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על כי הוא יודע,   . יב 
עבו   עירייה ה  להזמנת  ובכתב ובהתאם  מראש  מאושרת  העירייה   בחתימת   כאמור,   , דה    גזברית 
כי ידוע לו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן יהיה לסיים    , . כן מצהיר הספק ראש העיר ו 

החורג   כספי  בהיקף  עבודות/שירותים  יבצע  לא  הספק  מקרה,  בשום  וכי  עמו  ההתקשרות  את 
 מהמסגרת התקציבית המאושרת.  

לו כל ההתחייבויות והחובות הכלולים בחוזה זה וכי הוא יכול לקיימן    כי ידועות   , הספק מצהיר  . יג 
 במלואן ובשלמותן.  

 ו/או המפקח.   עירייה הספק מתחייב  למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי ה  . יד 

 .כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו כי ידוע לו  .טו

 ההתקשרות  .4

המציע הזוכה          ביצוע סקר מדידות ארנונה בתחומי העירייה , וזאת בהתאם לכל תנאי מתנאי המכרז.  . א 
 , ככל וקיים. יבצע השוואה ובחינה של שינויים מהסקר הקיים בעירייה 

, ידוע למציע הזוכה שהעירייה במשך כל תקופת ההתקשרות תבצע  – מדידות יבוצעו בשטח   . ב 
ק  לסקרים  השוואה  לתקופה  זה  אחת  מכרז  עלויות  פי  על  אותן  לבצע  יידרש  והוא  ודמים 

 בלבד. 

  - גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה   . ג 
יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה של סתירה  

במס  במפרטים אלא אם האמור  לאמור  עדיפות  ולשפר מעבר  תהא  להוסיף  בא  האחרים  מכים 
 לאמור במפרטים. 

   - הגבלת הוצאות   . ד 

ה  בשם  חיוב  או  תשלום,  הוצאה,  לכל  לגרום  רשאי  הספק  רשאי    עירייה אין  ואינו  עבורה  או 
 לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה. 

כספ  בענייני  סמכות  כל  אין  למנהל  ספק,  כספי  להסרת  בתשלום  הכרוך  עניין  כל  ותמורה.  ים 
קבלת   מחייבים  בתשלום,  הכרוכים  כלשהם  שירותים  לביצוע  ביחס  או  שלישי  לצד  או  לספק 

, שאם לא כן הספק אינו רשאי לבצעם או  ראש העיר ו   גזברית העירייה אישור מראש ובכתב של  
  .  עירייה לחייב בגינם את ה 

הספק, כי ביצע הנחיות שלא בהתאם לאמור בסעיף זה,  למען הסר ספק, לא תשמע טענה על ידי  
 והספק לא יהא זכאי לתשלום אלא באישור ובחתימות כאמור לעיל. 

5.  



 באר יעקב עיריית בתחומי מדידות ארנונה סקר  -בקשה להצעות 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________תימה וחותמת המציע:_חקראתי והבנתי את האמור לעיל. 

-   19   - 

הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה כחלק   . א 
 בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז. 

 באות: כי על השירות יחולו הוראות הביצוע ה   , מובהר  . ב 

בקבלת פיצוי מוסכם בסך    עירייה אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את ה  (1)
 ₪ לכל יום איחור.    2,000של  

יתבצע   (2) שהשירות  מנת  על  וציוד,  עובדים  של  מתאים  מספר  לספק  מתחייב  הספק 
 בתוך מגבלת השעות האמורה לעיל. 

המנהלת .ג הינה  העירייה  הארנונה/גזברית  )להלן:  יישום  לצורך   מנהלת  זה  המנהלת  (.  "המנהל"  הסכם 
בכל מחלוקת או אי הבנה בעניין הנוגע ו/או הנובע לסוגיית השירות הניתן ע"י הספק, לרבות לעניין  תכריע  

 . טיב השירות, ומה כלול בו

6.  

את הזכות לשנות את סדרי השירות של הספק בכל פעם    עירייה , שומרת לה הלעיל מבלי לפגוע בכל האמור   .א
לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את השירות הניתן לרשות בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו    שתמצא

 כאלה. 

הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירות בתחום הרשות, אשר המנהל יקבע כי אינו   .ב
 . עירייהמתאים לתפקידו, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך מה

 התמורה .7

את הסכום    לשלם לספק  עירייה לקיום הוראות חוזה זה ע"י הספק, מתחייבת ה   כי בתמורה   , מוסכם בזאת .א
בתוספת מע"מ, וזאת בהתאם להצעתו של  על ידו    עבודה שתסופק  הכלול בטופס הצעת המחיר, ביחס לכל  

  .("התמורה"-)להלן  הספק במכרז

העבודות שבוצעו על ידו ואושרו  ( שבו יגיש הספק למנהל חשבון בגין  5בראשית כל חודש ועד היום החמישי ) .ב
 על ידי המנהל בחודש הקודם.

הבלעדי    האשרו כלל, על פי שיקול דעת תבמלואו או בחלקו או שלא    ותאשרובדוק את החשבון  ת  תהמנהל  .ג
 בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי הספק, על גובה התמורה המאושרת.  ותעבירו לתשלום

חשבונות ישולמו בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים,    ידי המנהלת,- בכפוף לאישור החשבון על .ד
יום מתום החודש שבו הומצא לה    45  -, קרי העירייה תעביר את התשלומים לא יאוחר מ2017-התשע"ז

 החשבון.   

לשלם את התמורה ע"פ הסכם זה לספק בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק או    תהא רשאית  עירייהה .ה
 לידי נציג מטעם הספק.   באמצעות המחאה שתימסר

ותעודכן פעם בשנה בכל תום   .ו למדד המחירים לצרכן  חודשים ממועד חתימת    12התמורה תהא צמודה 
ו/או את תקופות הארכה. מדד הבסיס הינו תאריך    החוזה, ככל שהעירייה תאריך את תקופת ההסכם 

ידוע ביום העדכון. ככל  חתימת החוזה, והעדכון יחושב בהתאם להפרש שבין מדד הבסיס למדד האחרון ה
שייווצר הפרש שלישי, לא תפחת התמורה מתחת להצעת הספק במכרז )לא ינוכו סכומים מהתמורה בשל 
מדד שלילי(. המחירים המעודכנים יהיו תקפים לגבי כל העבודות והשירותים שיבוצעו החל ממועד העדכון  

    האחרון ועד למועד העדכון הבא אחריו. 

תשלום התמורה, לרבות הפרשי ההצמדה כאמור לעיל )החל מהשנה השנייה לחוזה(, יהווה תמורה סופית   .ז
לצורך אספקת   הנחוצה  נוספת  עלות  כל  וכן  לפי ההסכם  כל הפעולות  ביצוע  כוללת את  והיא  ומוחלטת 

או תשלום  השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/
ו/או החזר נוספים מן העירייה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה, התמורה כאמור  
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הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצורך  
א יהיה זכאי לכל תמורה ו/או  אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק ל

 תשלום ו/או החזר נוספים מן העירייה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה.  

 תקופת ההתקשרות .8

זה הוא לתקופה של   .א צו התחלת עבודות חתום עלחודשים החל    12תוקף הסכם  ידי מנהלת  -מיום מתן 
  "תקופת ההסכם"(. :להלן)הארנונה/גזברית העירייה 

, בהתאם לשיקול  דעתה המוחלט, לבטל את החוזה עם הספק בכל  עירייהלמרות האמור לעיל, זכותה של ה .ב
  30קדמת בכתב של  ו מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה ממכל סיבה שהיא, ועת,  

, מכל מין וסוג שהוא,  עירייהיום. במקרה זה, לא תהא לספק כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה 
ההתקשרות,   ביטול  עם  הפסקת  בקשר  בגין  תשלום,  או  תמורה  או  פיצוי  לכל  זכאי  יהיה  לא  והוא 

ופקו על ידו עד למועד  לקבל את התמורה בגין השירותים שס  . במקרה כזה, יהיה הספק זכאי ההתקשרות
 .  , בהתאם להוראות ההסכםביטול ההתקשרות

, כולם או חלקם  חודשים   12תקופות נוספות של     4-עומדת הזכות להאריך את החוזה ל   עירייה מוסכם כי ל  .ג
  חודשים,  60ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על    "(,תקופות ההארכה)להלן: "  חודשים  12  - או יותר מ

 ם זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תקופות ההארכה. כאשר הוראות הסכ

חצי השנה הראשונה בתקופת החוזה תיחשב כתקופת ניסיון, במהלכה העירייה תהא רשאית לסיים את   .ד
 יום בלבד.   14ההתקשרות עם היועץ בהודעה מראש בת  

 היעדר יחסי עובד ומעביד  .9

ה .א בין  היחסים  למערכת  הקשור  כעובד.    ,עירייהבכל  ולא  תלוי  ובלתי  עצמאי  כקבלן  הספק  יחשב  לספק 
לבין הספק או לבין כל  אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע    עירייהמובהר, כי אין בין ה 

 החוזה, יחסי עובד מעביד.  

ד  אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי מתקיימים בין הצדדים יחסי עוב .ב
ה   -ומעביד   ו/או טענה    עירייהיפצה הספק את  ו/או דרישה  היא תחויב כתוצאה מתביעה  בו  בכל סכום 

הנובעת מכך, וכן בהוצאות ובשכ"ט  עוה"ד. חובתו זו של הספק תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה  
 בחבות. 

זה הינם עובדיו של    כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי חוזה  ,הספק מצהיר ומאשר בזה .ג
בלבד בכל    ,הספק  יישא  והוא  הספק,  של  המלאים  והשגחתו  פיקוחו  להוראותיו,  נתונים  יהיו  הם  וכי 

  ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  פי כל דין הכרוכים בהעסקתם. 
בגין כל סכום    עירייהת את ה הוראות אלה תחולנה במלואן על ספקי משנה של הספק והספק מתחייב לשפו

 . עירייהבו תחויב כאמור בגין תביעות או דרישות ספקי משנה ובכלל זה בהוצאות ובשכ"ט עוה"ד של ה 

 אחריות ושיפוי  .10

הספק יהיה האחראי לכל סידורי הבטיחות הנדרשים בזמן ביצוע השירות לפי חוזה זה. הספק יהיה אחראי   .א
הבאים מכוחו או מטעמו וכן לכל נזק שיגרם לכל אדם או רכוש  לכל נזק שיגרם לעובדיו, שלוחיו, ולכל  

 כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל שייעשו ע"י הספק ו/או עובדיו, נציגיו וכל הבאים מכוחו ומטעמו. 

, בגין נזקים שייגרמו לה כתוצאה מעבודתו  עירייהתביעה כלשהי של צד ג' נגד ה   ו/אודרישה  במקרה של   .ב
, אף אם לא  ספק לשפותה ולפצותה בכל סכום שתשלם  היהיה על    הסכם זה,  או בקשר עם ביצוע  של הספק 

תביעה מסוג זה, וכן ריבית  דרישה /  עקב    עירייה שתיגרם למשפטית / אחרת  , כולל כל הוצאה  ניתן פסק דין
 תביעה זו. דרישה /  עקב  עירייהו/או הפרשי הצמדה וכל חיוב אחר שיוטל על ה

לעיל, ומבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו של הספק לפי סעיף זה, מתחייב הספק  מבלי לפגוע בכלליות האמור   .ג
תביעה שתוגש נגדה ע"י אדם שנפגע או ניזוק מכל  דרישה /  בכל מקרה של    עירייהלפצות ולשפות את ה

סיבה שהיא ע"י ספק, מורשיו והבאים מכוחו בגין מעשיהם ו/או מחדליהם ו/או תביעות צד ג' כלשהן עפ"י  
 הנזיקין, כפי שתוקנה או שתתוקן מפעם לפעם עפ"י כל חוק אחר. פקודת 
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 ביטוח .11

פי כל דין.  -פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על- מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על .א
הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט באישור על קיום ביטוחים להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם   

 (. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. "על קיום ביטוחים אישור")להלן: 

הנם   .ב ביטוחים,  קיום  על  באישור  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרשים,  הביטוחים 
או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק     עירייהמזעריים ואין בהם משום אישור של ה

ליהיה לקבו  , וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו  ולצד   עירייהע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר 
 . עירייהשלישי כלשהו בתחום ה 

בכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,  ירשם סעיף בדבר וויתור על   .ג
 עמם. , נבחריה, והבאים מט  עירייהזכות התחלוף של מבטח הספק כלפי ה

שוב את     עירייה ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא  הספק  ל   14 .ד
האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף  

 :" .   _________הרלוונטית  אישור זה מוארך לתקופה

)   .ה .  עירייהסעיף ביטוח ( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  הספק עבור ה האמור בסעיף זה 
 בחתימתו על ההסכם מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .

 , תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  ) סעיף ביטוח (הפרה של סעיף זה  .ו

ור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק  כי בהמצאת איש  ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים  .ז
מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין  

אחריות כלשהי     עירייהכאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה   עירייהאם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי ה
 ל הביטוח.לגבי היקפו וטיבו ש

תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה     עירייהכי ה  ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים .ח
 חייבת לעשות כך . 

תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור על     עירייהכי ה  ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים  .ט
הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור    פי ההסכם.- קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על

 אחריות כל שהיא.    עירייהלתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על ה

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת   .י
 .  ביטוח כנדרש , יישא  הספק בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית    .יא
 הנקובה בפוליסה כלשהי. 

 הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.  .יב

 לו חבות על פי החוק .  הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית ומוצר כל עוד קיימת  . יג

חברות בנות ו/או  ו  ו/או    עירייההספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה  .יד
הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות  

 י אדם שביצע נזק בזדון.לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפ

והבאים מטעמה,     עירייה הפר  הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .טו
יהא  הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או  

והבאים     עירייהוהבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי ה   עירייהאחרות, כלפי ה
 מטעמה. 
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זכאית, אך לא חייבת )    עירייהבמלואו או בחלקו, תהיה הלא עמד  הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל  .טז
וככל שתוכל ( , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל  

לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק     עירייהסכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ה
 הביטוח במהלך תקופת ההסכם .  תחול גם במקרה של ביטול

 הפרות, ביטול החוזה ופיצויים מוסכמים .12

יום בלבד,   14מבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה רשאית העירייה לבטל חוזה זה בהודעה מוקדמת של  .א
 בכל אחד מהמקרים הבאים:

תוקנה תוך  ו/או מי מטעמו הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה והפרה זו לא   הספק(1)
 ספק. זמן שקצבה לכך העירייה בהתראתה בכתב ל 

  והספק כי מתן השירותים מבוצע באופן ירוד ואינו עומד בסטנדרטים הנדרשים,    ספקהעירייה התרתה ב (2)
 לא שיפר את רמת השירותים תוך זמן שקצבה העירייה בהודעתה.

ן  נכנס להליכי חדלות פירעו   ו/או מי מטעמו פשט רגל או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית ו/או  הספק(3)
ו/או הספק הורשע    צו לפירוק  ניתן  נכסים ו/או  מונה לו כונסניתן נגדו צו למינוי מנהל מיוחד או    ו/או 

 , ייחשב הדבר כאילו החוזה בוטל.  שיש עמה קלון או בקשר עם עבודתבעבירה 

בכל פיצוי ו/או תוספת   פקהס למען הסר ספק מודגש, כי ביטול החוזה בנסיבות כאמור לעיל, לא יזכה את  .ב
 סכום והוא לא יהיה רשאי לתבעו. 

את העירייה בעד כל נזק   ספקהפר הקבלן ו/או מי מטעמו התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, יפצה ה  .ג
או הפסד שנגרמו לעירייה או לכל צד ג' כתוצאה מההפרה האמורה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא  

 לפי כל דין.  כל סעד משפטי  ספקהעירייה זכאית לקבל נגד ה 

 ומועדיהם.  ספקספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל .ד

ה העירייה בחלק מזכויותיה על פי הסעיפים שלעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה  השתמש .ה
ו/או מי מטעמו    והספקכביטול החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב,  

 יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא נתנה לו הודעה, כאמור. 

המב .ו של  בזכותה  לפגוע  בתקופות    עירייהלי  מועד  בכל  וכן  הבלעדי,  דעתה  שיקול   עפ"י  החוזה  לבטל 
ההארכה, כאמור לעיל, הרי שבמקרה שבו הספק לא ימלא אחת מן התחייבויותיו לפי חוזה זה, מכל סיבה  

או עפ"י  , מבלי לפגוע בכל הזכויות האחרות העומדות לה במקרה זה עפ"י דין ו/עירייהשהיא, רשאית ה
, למסור את ביצוע השירות לאדם או לאנשים אחרים, אם בקבלנות או  )לרבות חילוט הערבות(  הסכם זה

כל ההוצאות שיגרמו   לפי שיקול דעתה המוחלט.  כפי שהיא תחליט עליהם  ובתנאים כאלה  באופן אחר 
בהן    עירייה ל יישא  כה  וההבמקרה  ע   עירייהספק,  מתשלומים  סכום  כל  לקזז  זכאית  של  תהיה  תידיים 
זה   עירייהה לפי חוזה  לעיל הינו משלוח התראה  .  12%בתוספת תקורה של    לספק  תנאי לביצוע האמור 

 ימים ממועד ההתראה.    3לספק, ואי ביצוע ההתחייבות ו/או תיקון הדרוש ע"י הספק בחלוף 

פה שהיא  זכאית, בנוסף לכל תרו  עירייהביטלה אותו עקב כך, תהיה ה   עירייההפר הספק את ההסכם, וה .ז
 ₪.  50,000זכאית לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בגובה של 

מפורטים בחוזה זה,  לביצוע עבודה כפי שהם  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועדים   .ח
מסירת העבודה או כל  כולל, בין השאר, נספחיו, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד  

בפיצויים    , בנוסף לכל סעד הקבוע בדין,עירייהחלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את ה
 שקל לכל יום של איחור.  2,000מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

לסך    עירייהימים, יוגדל סכום הפיצויים שעל הספק לשלם ל  30אם האיחור האמור יעלה על תקופה של   .ט
 ש"ח לכל יום של איחור מעבר לתקופה הנ"ל.  3,000של 

בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וכן את    עירייה כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את ה  ,מוסכם .י
 גובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש רשאי לערער עליה.
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דעתה וללא מתן הודעה מראש, מכל סכום    תהיה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול  עירייה ה .יא
 לספק.   עירייהשעתיד להיות משולם  מה

 איסור הסבת החוזה  .13

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו בהתאם להסכם זה, כולן או   .א
ו/או להסב את  ו/או להמחות  ר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה,  מקצתן, או כל טובת הנאה על פיו לאח

 , אלא בהסכמת העריה מראש ובכתב. זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן

תחשב    25%העברת   בחלקים,  נעשתה  אם  ובין  אחת  בבת  נעשתה  ההעברה  אם  בין  הספק,  מהשליטה 
 כהעברה המנוגדת לאמור לעיל. 

העבודה נשוא הסכם זה, כולה או מקצתה, לצד  מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין למסור את   .ב
ו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת ה  ה   עירייה שלישי  נתנה  ובכתב.  את הסכמתה בהתאם    עירייה מראש 

ואין היא פוטרת את    עירייהלאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על ה 
ין והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי  הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל ד 

 מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.  

 ביצוע ערבות .14

נותן   .א זה  ₪    50,000  בסך שלערבות בנקאית צמודה    עירייהספק להלהבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם 
ואשר תישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל מיום חתימת    )במילים: חמישים אלף שקלים(,

חודשים החל מיום חתימת ההסכם, ותהיה    14הסכם זה ועד התשלום בפועל. הערבות תהיה בתוקף במשך  
 ניתנת לפירעון בכל מועד שהוא בתוך תקופת תוקפה ללא כל תנאי ועל פי דרישה בלבד.

רשאית לממש הערבות    עירייה גיע לה עפ"י הסכם זה תהיה הסכום המ   עירייהבכל עת שספק לא ישלם ל   .ב
 ע"ח המגיע לה מהספק כאמור.

יום לפני מועד פקיעתה, וזאת במשך    30הספק מתחייב להאריך אחת לשנה את תוקף הערבות, לפחות      .ג
 (.  האופציההארכה )תקופת כל תקופת החוזה ותקופות  

 ענייניםשמירה על סודיות והימנעות מניגוד  .15

הספק מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב  תקופת השירותים   .א
 ( ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם.המידע הסודי -)להלן  

כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו, בין במישרין    ,הספק מצהיר .ב
 בחוזה זה.  עירייהוכי אין כל מניעה להתקשר עם ה   ובין בעקיפין,

פי  - , כי הוא מתחייב לנהוג על2/11הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .ג
נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש  

 גורמי הבחינה הרלבנטיים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה. ידי - לניגוד עניינים ובחינתו על

הספק מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לעניינים אחרים   .ד
 והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. 

 קיזוז .16

ך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על  המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז, ללא כל צור .א
פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הספק וכן כל חוב קצוב  

  .אחר המגיע מן המזמין לספק
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אינן פוגעות  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ו .ב
ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל  

  .דין

  .תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון  לספק לא .ג

 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .17

או   .א דו"ח  או  מסמך  כל  לעיין/לקבל  למזמין  לאפשר  הספק  חייב  ההסכם  תקופת  הקשור  במהלך  פלט 
 . עירייהפי דרישת ה- לשירותים, על

ידו( העתק מלא של כל  - ימים למזמין )באופן שיידרש על 3עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור הספק, תוך  .ב
 המסמכים והמידע הקשורים בשירותים. 

בכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בקשר לשירותים   .ג
 כו באמצעות תוכנה.  ו/או שנער

מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של המערכת ו/או   .ד
ייחשבו כרכושו הבלעדי של המזמין והמזמין יהיה    -ידי המערכת  / תוכנה   - מסמכים ומידע שהופקו על

בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין    רשאי להשתמש בהם כראות עיניו. הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים
 הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו"ב. 

 פי הוראות הדין. -מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .ה

ו/או    -הופסק ההסכם   .ו ונאותה של כל המסמכים והמידע למזמין  ידאג הספק להעברה מסודרת, מלאה 
   , תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש. ייהעיר לספק אחר מטעם ה 

כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים הקיימים    ,מובהר ומוסכם בזאת .ז
ה  לרשות  הספק  ע"י  יועבר  תוכנה   / לעירייהבמערכת  הספק  יסייע  כן  כמו  נוסף.  תשלום  ללא    עירייה , 

באופן שיאפשר מעבר בין מערכות    עירייהשתידרש ע"י ה בהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל  
    ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים כלשהם. והעברת כל תוצרי העבודה של הספק, תוכנות /

 זה , הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם   17הוראות סעיף  

 שימוש בזכויות, סטיות וארכות  - שימוש או אי .18

אין בה    -מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או בכלל   עירייההימנעות ה .א
מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  ויתור על אותה זכות באותו  וולא תפורש בשום אופן כ 

 כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.  

ו/או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים ולא ילמדו    עירייההסכמה מצד ה .ב
 ממנה גזרה שווה למקום אחר. 

מטעמה לא יפגעו בזכויותיה  או   עירייה כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי ה .ג
ויתור  וולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד הספק, ולא יחשבו כ   עירייהשל ה

 על זכות מזכויותיה.   עירייהמצד ה

 שינוי  החוזה   .19

בעלי זכות  ידי  על    עירייהה   כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת
 והספק יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. החתימה שלה, וכן בחתימת הספק 

 תניית שיפוט  .20
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 או סכסוכים/ו דעות  חילוקי כל וכן ,זה חוזה  לפי הבלעדית המקומית השיפוטית הסמכות  כי ,בזאת מוסכם
המשפט   בפני בתי להכרעה יובאו ,לכך בקשר תביעה וכל ,ביטולו או/ו ביצועו או/ו פירושו ,זה לחוזה בקשר

 : מחוזי מרכז בלוד ובית המשפט השלום בראשון לציון. בלבד במחוז מרכז המוסמכים עניינית

 הודעות .21

כל הודעה בין הצדדים תישלח בכתב בלבד, ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה בהתאם להוראות  
( ימי עסקים  3רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל הצד שכנגד תוך שלושה )  באות: אם ההודעה נשלחה בדואר

מהמועד שבו הנמען קיבל הודעה בדבר קבלת דואר רשום עבורו; אם ההודעה נשלחה באמצעי אלקטרוני יראו  
יראו אותה    –אותה כמי שהגיע מיד, ובלבד שהשולח וידא טלפונית את הגעת ההודעה; אם ההודעה נמסרה ביד  

 תקבלת ברגע המסירה.  כמ
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ___________________                               __________________ 
 הספק                                                           עירייהה

 
 אישור יועץ משפטי לעירייה  

 
אני הח"מ ________________ עו"ד, יועמ"ש העירייה, מאשרת בזה, קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר  

 שבדקתי את תוכנו אני מאשרת לעירייה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.  
 

 _______________________  
 __________, עו"ד 

 
 אישור עו"ד

 
 

( מאשר בזה כי  "הספק"  _____________ של ______________ )להלן:אני הח"מ ________________ עו"ד  
ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם הספק, כי אצל הספק 
נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין להתקשרות והספק 

 זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הספק.  על פי חוזה
                                                                                              

 
 

 אישור תקציבי 
 הרינו לאשר בזאת כי : 

 
 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין. 

 
ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי רגיל מס' 

 .______ 
 
 

_____________________    _______________________ 
 גזברית העירייה      ראש העירייה           
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 1-נספח א
 
 

   הצהרת המציע
 

 לכבוד,
 יעקב באר  עיריית

 
 

 05/23מס' הנדון: כתב הצהרה והתחייבות מכרז פומבי 
 
 

 זהות _____________ שכתובתנו ________________  /אנו הח"מ ____________ מס' חברה 
 כלפיכם כדלקמן:   לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה

 
מצהירים .א דרישות    ,הננו  ו/או  תביעות  כל  נציג  לא  וכי  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז כולל המפרט הטכני לשירותים   ,אנו מצהירים .ב

ו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי  נשוא המכרז , וכי אנ
 המכרז.

רות שוטף ואין  יכי השירות המוצע וכן כל שרות שיסופק במסגרת המכרז, יהיה בש  ,אנו מצהירים .ג
רות במהלך תקופת המכרז. כמו כן, כל הרכיבים הנדרשים לצורך ילנו מידע או חשש להפסקת הש

י והאחריות  השירות  בשמתן  חשש  יהיו  או  מידע  לנו  ואין  ההתקשרות  תקופת  בכל  שוטף  רות 
 להפסקת אספקת השירותים במהלך תקופת ההתקשרות.

כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או   ,אנו מצהירים .ד
 אישי, שלנו, של עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו. 

יום מהמועד    90ואינה ניתנת לשינוי או לביטול ותהא תקפה במשך    הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת .ה
 האחרון להגשת ההצעות. 

 ₪.  25,000להבטחת קיום הצעתנו אנו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .ו
תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה    יעקב  באר  עירייתמסכימים ש  הננו .ז

המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמסור את ביצוע  
 . עירייהכמפורט בתנאי המכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

ידוע לנו שאין במכרז זה כדי להקנות לזוכה בלעדיות באספקת השירותים, והעירייה רשאית לקבל   .ח
 לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.את השירותים מספקים נוספים, ולא תהיה 

מיום הודעתכם נפקיד בידכם ערבות   עבודה ימי 7אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך  .ט
ידי המבטחת לפי תנאי  -אישור קיום ביטוחים חתום על  בנקאית בשיעור הנקוב במסמכים, ונמציא

על ידכם ו/או הדרושים על פי תנאי המכרז    את כל המסמכים ו/או האישורים שידרשו  המכרז ו/או
 והחוזה.

 
 
 
 
 
 
 

 _______________                                           _________________ 
 שם המציע                                                             חתימה וחותמת        
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 2-נספח א
 
 

   05/23במכרז פומבי  ערבות הצעה
 

 בוד לכ
   יעקב  באר עיריית

 
״המבקש״(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם   לבקשת _______ )להלן 

עשרים במילים: )  ₪    25,000, עד לסכום  יעקב באר  עירייתעבור סקר מדידות ארנונה ושא  נב  05/23מס׳  פומבי  מכרז  
 .(חדשים שקליםוחמישה אלף 

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק   מידיבאופן  אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות  
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה 

   .29.6.23 את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות: 
 

 לסניף הבנק ___________ שכתובתו ______________.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

החתימה של הבנק            ת מורשיי תאריך___________                                                                             חתימ
              ___________ 
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 3-א-נספח
   05/23 ערבות ביצוע  במכרז פומבי

 

 

״המבקש״(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר לבקשת ________)להלן 
  ₪ )במלים: 50,000, עד לסכום  יעקב  באר עירייתעבור  סקר מדידות ארנונה  בנושא    05/23 מס׳פומבי עם מכרז 

 ₪ (.   חמישים אלף

הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט כל סכום מתוך הערבות שנשלם לכם עקב דרישתכם ישולם בתוספת הפרשי  
 להלן: 

פי דרישתכם את סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, נשלם   -אם יתברר ביום התשלום, על 
 את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

ירד לעומת המדד היסודי, נשלם לכם את אותו סכום  פי דרישתכם כי המדד החדש  -אם יתברר ביום התשלום על 
 הנקוב בדרישתכם, ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות. בכתב ערבות זה:

 פי ערבות זו.   -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על -״המדד חדש״ 

 מדד חודש______  - ״מדד יסודי״

מקבלת דרישתכם   באופן מיידי אנו נשלם כל סכום מתוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה כאמור לעיל 
הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 40לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. ערבות זו תישאר בתוקפה 
 חודשים קלנדרים  ממועד תחילת תוקף ההזמנה.

 על פי ערבות זו יש להפנות:דרישה  

 לסניף הבנק ___________ שכתובתו ______________.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה בצורה כלשהי.

 

ת מורשיי החתימה של הבנק  תאריך___________                                                                             חתימ
 ___________ 
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 4-נספח א-
 המשנה  וספקי רקע ופרטי הספק 
 
 

 כללי .1
 

בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. )מילוי כל הפרקים הינם  .1.1
 בגדר חובה(.  

 פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2
 

 פרטים כללים .2
 

 שם החברה: _________________________________________  .2.1
 כתובת: _____________________________________________  .2.2
 שם וטלפון איש קשר נציג הספק ____________________________________  .2.3
 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________   .2.4
 ציבורית וכדו'( __________________________________  /טית סוג חברה : )פר .2.5
 פרטי מנהלים בכירים:     .2.6

 
 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד

    מנכ"ל

    מנהל פיתוח

    מנהל השירות

 
 ותק וניסיון .3

 
 שנת יסוד: ______________  .3.1
 מספר שנות התמחות: ___________ .3.2

 
 היקף עסקי .4

 
 : ____________ 2019מחזור פעילות לשנת  .4.1
 : ____________ 2020מחזור פעילות לשנת  .4.2
 : ____________ 2021מחזור פעילות לשנת .4.3

 
 

 מוניטין ולקוחות .5
 

 מספר לקוחות כללי: _____________________________ )נא להעביר פירוט(  .5.1
 מספר לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________    .5.2

 )נא להעביר פירוט(   
סקר רשימת לפחות שלושה גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שהמציע מספק להם  .5.3

 יינים דומים למזמין.  , בעלות מאפמדידות ארנונה
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 /שם חברה 
 /רשות 

 התאגדות

שנת 
 התקשרות

שם איש 
קשר לצורך 
 קבלת חוו"ד

מס' טלפון 
של איש 

 הקשר

תיאור 
השירותים 

 שניתנו

תקופת מתן 
 השירותים

      

      

      

      

      

 
 

 ספקי המשנה .6
 נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה.  

 
 בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה. .6.1

 
 בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים:  .6.2

 
שם ספק  

 המשנה
מערכות   /תחום הפעילות 

 שיסופקו על ידו
 הערות קשר  /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 טלפון:

 

 
 

בנוסח המצורף למסמכי  את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנהיש לצרף  .א
 המכרז. 

יש לצרף רזומה של ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות ממליצים  .ב
 בהם פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו. 

 
 

                                 ______________                                     _________________ __ _______ 
 חתימה וחותמת                       תאריך                                                      שם המציע                             
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 5-נספח א-

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

בי העובדים שנעסיק את  הננו מתחייבים בזאת כי במשך כל תקופת ההתקשרות לביצוע פרויקט זה, נקיים לג
 האמור בכל חוק הנוגע להעסקת עובדים ובין היתר, בחוקי העבודה המפורטים להלן: 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תשי״ט 

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א 

  1976  -חוק דמי מחלה תשל״ו 

   1951 - חוק חופשה שנתית תשי״א  

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד 

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו 

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג 

 1953 - חוק החניכות תשי״ג 

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א 

   1968 -חוק הגנת השכר תשכ״ח  

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג 

   1987 -ז  חוק שכר המינימום תשמ״

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח 

   1995  -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( )כולל חוק בריאות ממלכתי( תשנ״ה 

   1996 -חוק העסקת עובדים ע״י קבלני כוח אדם( תשנ״ה  

 2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע״ב

 

 מים סוציאליים ושכר מינימום לעובדים.מצ"ב אישור רו"ח על כך שאנו עומדים בדרישות לתשלו

 

 

 ______                                            __________                                                        _________ ______ 

 חתימה וחותמת                                             תאריך                                                                     שם המציע    
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 תאריך ___________ 

 לכבוד 
 יעקב   באר עיריית

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 משכורות ותנאים סוציאלים  – 05/23מכרז פומבי  –אישור רואה חשבון הנדון:  
 
 
 
 

)להלן    _______________ ח.פ.  ו/או   ____________ ת.ז   _____________ בקשת  פי  אני    -על  "המשתתף"(, 
מאשר כרואה החשבון שלו, כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות 

 הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
         
 רואה החשבון          
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   6-נספח א-

 
 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 

 
 

 תאריך: ____________                                                                                  
 

 רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן:  /אני הח"מ עו"ד
 
רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי /הנני משמש כעו"ד  .1

 ות הינו: ________________.  התאגד
 

 מורשי החתימה בשם המציע הינם: .2
 _____________  .א
 _____________  .ב
 _____________  .ג
 _____________  .ד

 חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין. 
הערה: במקרה שזכויות החתימה שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור חתום על ידי 

   רו"ח או עוה"ד.
 

 בעלי השליטה הינם:   .3
 ____________  .א
 ____________  .ב
 ____________  .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עוה"ד.
 

( XX/2022הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ) מכרז מס'  .4
 הינם: י החתימה המפורטים לעיל \מתוך מורש

 _____________  .א
 _____________  .ב
 _____________  .ג

 

 _______                                            __________                                                        ________ _____ 

 שם המאשר                                              חתימה וחותמת תאריך                                                                     
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 7-נספח א

 התחייבות ספקי המשנה 

  05/23חברת ________ מצהירה ומתחייבת בזאת, כי הינה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ______ למכרז מספר  
 ינה עומדת בדרישות ביחד עם הצעת הספק כיחידה אינטגראלית ותפעולית אחת.הוכי    ונה נ לביצוע סקר מדידות אר

 

המציע נחתם קשר חוזי מחייב בו התחייבנו לספק את רכיבי הפתרון __________    קבנינו לבין ________ הספ 
 ניין מכרז זה כספק ראשי. עשנים לפחות ואנו רואים בו ל  3למשך תקופה של 

 

 ולראייה באנו על החתום: 

 

 

                 __________                                                        _________                            ____________ 

 חתימה וחותמת      תאריך                                                                     שם המציע                                           

 

 

 אישור

גב' __________, ת.ז.  /ה בפני מר /ת כי ביום _________ הופיע/אני הח"מ ____, עו"ד )מ.ר. _____(, מאשר
  קה לעונשים הקבועים בחו/תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/__________, לאחר שהזהרתיו

 ה עליו בפני. /ה לעיל בחתמו/ה בפני את תוכן תצהירו /תעשה כן, אישר/יעשה  אבאם ל

 

 ___________, עו"ד                                                                                       
 חתימה + חותמת מס' רישיון:______                                                                                                                   
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   8-א-נספח

 

 אחריות  

 

 לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

 יעקב   באר עיריית

 "(עירייה ה )להלן: "

 

 אחריות לנזקים 

 ו/או לצד שלישי כל שהוא עקב העבודה או בקשר עמו.  עירייההספק אחראי לכל נזק שייגרם באחריותו ל  .1

תידרש ו/או תחויב לשלם לצד שלישי סכום כלשהו בגין נזקים שהספק אחראי להם כאמור    עירייה היה וה  .2
וכן    שתשלם  שיפוי מלא על כל סכום    עירייהברישא לסעיף זה, יהיה הספק חייב לשלמו ו/או לשפות את ה

 , אף אם לא תוגש תביעה. סדים וההוצאות שייגרמו לה בעניין זהאת כל ההפ עירייה יחויב לשלם ל

, מנהליה, עובדיה והבאים מטעמה לכל אובדן ו/או נזק שייגרם על ידם לרכושו  עירייה הספק פוטר בזה את ה .3
 ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו. 

 עובדיו וקבלני המשנה שלו.  הספק מתחייב  לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, .4

, עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם  יערוך, אם שיערוךכן מתחייב הספק לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות   .5
ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח מאותם קבלנים או קבלני משנה שהן זהות לדרישות הביטוח על פי  

 הסכם זה. 

 

 

 

 

                       _________                                  ____________                                            __________ 

 חתימה וחותמת      תאריך                                                                     שם המציע                                           
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   9-נספח א 
 

 אישור עריכת הביטוח 
 

 יצורף בנפרד
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 10-נספח א
 
 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות

 
 לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

 יעקב   באר עיריית
 

 
)להלן:  יעקב באר  עירייתבתחומי סקר מדידות ארנונה לביצוע ״(המכרז)להלן: ״  05/23במסגרת מכרז 

 ״השירותים״( אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:  
 

 לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.  .1
כניות מחשב, שיטות עבודה,  ובות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, ת לר  - ״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו   .2

וכל המסמכים האגורים ברשתות   ופיננסי, מידע מקצועי  עסקיות, מידע כלכלי  תוכניות  רשימת לקוחות, 
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ז,  אנו מתחייבים שלא לעשות שום שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירות וביצוע העבודות מכוח המכר .3
דעת כנגד העירייה על בסיס המידע שהגיע לידינו במסגרת ואגב  -ובכלל זאת אנו מתחייבים שלא ליתן חוות

   עבודתנו עבור העירייה, זאת במהלך כל זמן ההתקשרות בין הצדדים ואף לאחריה 
למניעת אובדן  ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת  -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על  .4

 המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: 
מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת   .4.1

 התחייבות זו;
 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי;   .4.2
 אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.  מידע אשר קבלתי מצד שלישי  .4.3
 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  .4.4

לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות    עירייה זכאות הממבלי לגרוע   .5
  75,000וכחת נזק, בסך  זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בה

 לאירוע.   ₪
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______                                            __________                                                        _________ ______ 

 חתימה וחותמת      תאריך                                                                  שם המציע                                                
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 11-נספח א                                                                                                                       

 הצהרת סודיות של עובד הספק

 

 
 לכבוד                                                                                                  תאריך: ________

 יעקב   באר עיריית
 

 התחייבות לשמירת סודיות  הנדון:
 

לבין   הואיל ואני אעסוק במסגרת תפקידי אצל  ביניכם  מיום__________  ההתקשרות  בביצוע  ״הספק״(  )להלן: 
ת כלפיכם בתקופת /אני מתחייב  05/23, במסגרת מכרז  יעקב באר  עיריית בתחומי  סקר מדידות ארנונה  ביצוע  הספק  

 מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: 
 בקשר או במהלך ביצוע השירותים. לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב,   .1
כניות מחשב, שיטות עבודה,  ולרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, ת   - ״מידע״ לעניין התחייבות זו משמעו   .2

וכל המסמכים האגורים ברשתות   ופיננסי, מידע מקצועי  עסקיות, מידע כלכלי  תוכניות  רשימת לקוחות, 
 המחשבים והתקשורת שלכם.

ות שום שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירות וביצוע העבודות מכוח המכרז,  אנו מתחייבים שלא לעש .3
דעת כנגד העירייה על בסיס המידע שהגיע לידינו במסגרת ואגב  -ובכלל זאת אנו מתחייבים שלא ליתן חוות

   עבודתנו עבור העירייה, זאת במהלך כל זמן ההתקשרות בין הצדדים ואף לאחריה 
ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן  -צעי הזהירות הננקטים על אנו מתחייבים לנקוט באמ .4

 המידע או הגעתו לאחר.  למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: 
מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא עקב הפרת   .4.1

 התחייבות זו;
 כיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי; מידע אשר אוכל להו  .4.2
 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות.   .4.3
 פי הוראות כל דין. -מידע אשר גילויו נדרש על  .4.4

מבלי לגרוע מזכאות העירייה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת התחייבות   .5
  75,000ו מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת נזק, בסך  זו על ידי הספק א

 לאירוע.   ₪
 

 

 

 

 ______                                            __________                                                        _________ ______ 

 חתימת העובד     תאריך                                                                  שם העובד                                                
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 12-נספח א-

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח 

 

 ______________________________________ תאריך:______________ שם המשתתף: 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 

היו למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות דומות/ מקבילות לעבודות    2021  - ו  2020,  2019הרינו להצהיר כי בשנת  
מ נמוך  שאינו  בסך  ידו,  על  שבוצעו  זה,  מכרז  )ימ  2  -נשוא  שנה  בכל   ₪ כול ליון  מע"מ(.לא   ל 

 

 היה בסך של ____________________ ₪.   2019 המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪.  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 היה בסך של ____________________ ₪.  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 חתימת המשתתף: ____________________                           

                    ======================================================== 

 אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף 
ביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על בדבר ניסיון ב

 הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטח  ון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שבהצהרה 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף בדבר 
 . 2021  -ו  2020, 2019ניסיון והיקף עבודות בשנים  

 
   __________ תאריך: 

 
                               _________________ 

 בכבוד רב,                                                  
 רואי חשבון                                                 
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 13-נספח א-
 

   תצהיר זכויות הקניין
 
 

 תצהיר 
 

___________ ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ  
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 
לביצוע    05/23הנני נותן תצהיר זה בשם _________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר  

״(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע)להלן: " יעקב באר  עירייתעבור   סקר מדידות ארנונה
 המציע. 

 
 במשבצת המתאימה(  X) סמן ב 

 
   זכויות בעל  הוא  בהצעתו  המציע  הגלומות  והזכויות האחרות  היוצרים  זכויות  זכויות הפטנטים,  הקניין, 

)להלן ביחד: ״זכויות הקניין״(, ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולהתקשר לפיה עם עורך  
 המכרז כמפורט במכרז. 

 מו בידי _____________ והמציע  להצעה הן  ביחס  זכויות כלשהן  או  לפעול מטעמו  זכויות הקניין  רשה 
 למכור ולתחזק את שרותיו. 

 
המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג׳ נגדו כתוצאה מהפרת זכויות 
הכלולים  בשירותים  השימוש  או  הרכישה  בעקבות  המכרז  עורך  של  ההתקשרות  או  ההצעה  בשל  כלשהן  קניין 

 או תביעה של צד ג׳ כנגד המזמין. \ש לספק על הדרישה ובהצעתו. וזאת לאחר הודעה מרא
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 

 _____________                                        _________________                                           ___________ 
 שם                                                                חתימה וחותמת                                        תאריך                             

 
 

 אישור

ה בפני במשרדי שברחוב ________ בישוב /ת כי ביום _________ הופיע/אני הח"מ ___________, עו"ד  מאשר
ה על ידי ת.ז ______________  /תה עצמו /גב' _______________ שזיהה /בעיר ____________ מר /

ה לעונשים  /תהא צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ה כי עליו/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו /המוכר
 פני על התצהיר דלעיל. ה ב/תעשה כן, חתם/הקבועים בחוק באם לא יעשה 

 
 
 

 __________                                           _________________                                           ___________ 
 חתימת עו"ד                  תאריך                                                           חותמת ומספר רישיון עורך דין                
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 14-נספח א-                                                                                                                
 

   הצהרה על היעדר ניגוד עניינים 
 

 : _______________תאריך
 לאיתור חשש לניגוד עניינים   שאלון

 : ___________________________________ הספק שם
 

 : ______________________________ המכרז ומספר שם
 

 אישיים  פרטים .1

 
 _____  לידה שנת .ז. _______________ ת' מס: _______________________, שם

 
 ישוב: __________ /עיר : ______________________________________ כתובת

 
 : ___________________ טלפון' מס

 
 ועיסוקים תפקידים .2

ת,  /עצמאי)כשכיר/ה,  אחורה שנים 4 של לתקופה  קודמים ועיסוקים נוכחיים  ועיסוקים תפקידים פרט נא
 , יועץ/ת(:  ית/קבלן, בתאגיד משרהת /נושא

 (:בהתנדבות תפקידים סוגי במפורש  לציין)יש  בהתנדבות לתפקידים  והן בשכר לתפקידים הן להתייחס נא
  ותחומי תפקיד  פעילות  תחום המעסיק  שם

 אחריות 
  תקופת

 העסקה 
    
    
    
    
    
    

 
 ציבוריים  תפקידים .3

  קודמים ולתפקידים  נוכחיים לתפקידים להתייחס נא. ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים  פירוט
 . אחורה שנים 4 של לתקופה

  ותחומי תפקיד  פעילות  תחום המעסיק  שם
 אחריות 

  תקופת
 העסקה 

    
    
    
    
    
    

 
 מקבילים  בגופים או בדירקטוריון חברות .4

  ציבוריים בין, אחרים  גופים או רשויות, תאגידים  של  מקבילים בגופים או  בדירקטוריונים חברות   לפרט נא
 .אחורה שנים 4 של קודמות ולכהונות  נוכחיות  לכהונות להתייחס נא.  ציבוריים שלא ובין

 
רשות/גוף  /התאגיד שם

 עיסוקו  ותחום
  דירקטור "צ, דח) כהונה סוג כהונה  תאריך

 ( לפרט -מניות  בעל מטעם
מיוחדת    פעילות

 בדירקטוריון  
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

  או  המקומית  הרשות  של לפעילות, שירות המקבל  כאזרח  שלא, קשר  או  זיקה, בו עניין בעל  שאתה לגוף או  לך היו   או  יש האם
  לזיקה להתייחס נא(. המקומית הרשות   שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר  או גישה זה)ובכלל  אליה  קשורים  לגופים

 . מפורט באופן קשר  או  זיקה כל  ולציין, אחורה שנים  4 של ולתקופה נוכחיים  ולקשרים
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג   –"בעל עניין בגוף" 
 אותו או יועץ חיצוני לו. 

 
 לא/כן
 

 כן לפרט:   אם
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 המקומית  לרשות משפחה קרובי של קשר פירוט .6

 לא /כן ? משפחה קרוב ציבור נבחר מכהן או משפחה קרוב מועסק המקומית ברשות האם
 

:  לפרט נא
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 ______________________________________ 
 
 גיסה, דוד,   בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס,-משפחה"  קרוב"

 . ונכדה נכד  כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, דודה
 

  לרשות זיקה להם שיש בגופיםאו /ו בדירקטוריוןאו / ו ציבורי בתפקיד  מכהן משפחה  שקרוב ככל, לפרט נא
 (. 2-5 בשאלות)כמפורט  בשליטתה מצוייםאו /ו המקומית

 
 לא  /כן
 

 כן פרט:   אם
 

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך העלולים משפחה קרוב  של או שלך עניינים .7
 

ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים להעמיד אותך   האם
 בחשש לניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור לספק למועצה?  

 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -משפחה"  קרוב"

 . ונכדה נכד  כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, דודה
 

 לא /כן
 

:  פרט כן אם
 __________________________________________________________________________

 ______________________________________________ ____________________________
 ________________________________________________________ 

 
, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים להעמידך במצב של חשש  תפקידים .8

 לניגוד עניינים  
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ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוב משפחה או של חברים ו/או   האם
ה עומד לספק  שותפים עסקיים, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאת

 למועצה?  
 

 לא  /כן
 

 כן פרט:   אם
 

 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך עלוליםה נכסים .9
 

ידוע לך על נכסים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה עומד   האם
לספק למועצה? )כולל נכסים של קרוב משפחה, חברים, שותף עסקי, גופים שאתה או קרוב משפחה בעל  

 עניין בהם(  
 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -משפחה"  קרוב"

 . ונכדה נכד  כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, דודה
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג   –"בעל עניין בגוף" 
 . אותו או יועץ חיצוני לו

 
 לא  /כן
 

 : פרט כן אם
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ 
 

 השאלון  מילוי ליום מעודכנים חיים  קורות לצרף יש .10

 היועץ  הצהרת
המידע והפרטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או לקרוב משפחה ו/או מקורב ו/או לשותף עסקי, הם מלאים,   כל

 למיטב ידיעתי.    ואמתייםנכונים 
ידוע לי על עניין אחר העלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים אותם אני אמור   לא

 לספק למועצה.  
תחייב, כי בכל מקרה שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל,  מ אני

 אדווח לגורמי הרשות המקומית )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי ההנחיות.  
 
 
 
 

 : _______________________ תאריך
 

 : ______________________ חתימה
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 16-א -נספח
 עירייה הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 לכבוד 
 (  עירייהה  -)להלן  יעקב  באר עיריית
 ג.א. נ., 

מכרז מס'  הנני עושה תצהירי כתצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה, כחלק מהצעה ב .1
 (."העירייה")להלן:   באר יעקבשל עיריית  05/23

 המציע: _____________________ מס' ת.ז. / ח.פ. של המציע: ________________ שם  .2
 אני משמש בתפקיד _____________________________ אצל המציע ומוסמך להצהיר מטעמו.  .3
סעיף    הריני .4 הוראות  לידיעת המציע  הובאו  כי  קובע  122לאשר  ]נוסח חדש[, אשר  העיריות  לפקודת  א)א( 

 כדלקמן:  
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה   א. )א( 122

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
בן זוג, הורה, בן או    – יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב"  

 בת, אח או אחות 
 

לידיע .5 הובאו  כי  לאשר  סעיף  הריני  הוראות  המציע  קובע  174ת  אשר  חדש[,  ]נוסח  העיריות  לפקודת  )א( 
 כדלקמן:  

לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי   פקיד או עובד של עיריה )א(  . 174
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת  -עצמו או על ידי בן 

 למענה
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של    12כלל    הריני לאשר כי הובאו לידיעת המציע הוראות .6

 רשויות המקומיות הקובע, בין היתר, כדלקמן:נבחרי הציבור ב
 

  - ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .7
מועצת העירייה ואין בין חברי המועצה אדם שהוא בן זוגי,  ]ככל שהמצהיר הוא המציע:[ אינני חבר   .7.1

 הורה שלי, בני, בתי, אחי, אחותי, אדם שאני סוכנו, או שותפי. 
]ככל שההצעה מוגשת ע"י תאגיד:[ אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק    .7.2

חד מהם משמש כמנהל או  העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע או שא 
 כעובד אחראי במציע. 

אינני עובד העירייה, אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בעירייה, ואין כל אדם שיהיה   .7.3
 זכאי לחלק או טובת הנאה בקשר לחוזה נשוא המכרז, במישרין או בעקיפין, שהוא עובד העירייה 

 ם מציעים אחרים.הצעת המציע למכרז מוגשת ללא תיאום או קשר ע .8
ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם קיימת קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה   .9

 לא נכונה. 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .10

 
     _____________        ____________________ 
 חתימת המצהיר                                 תאריך   

 
 אישור

במשרדי   בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
עצמו/עצמה   זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________ ברחוב 

ת.ז. מס'_________ ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  באמצעות  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

           ___________________ 
 חותמת עו"ד חתימה ו                                              

  

עובדי 
יריה  הע

  לא יהיו
נוגעים  

 דבר ב
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 17-נספח א

 
 

 -פרטי מנהל הפרויקט מטעם הספק
 

 
בפרק זה יפרט מנהל הפרויקט את פרטיו, ידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו כמנהל פרויקטים מסוג זה.)מילוי 

 כל הפרטים הינם בגדר חובה ( פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים. 
 
 

 פרטים כלליים
 

 מנהל הפרויקט: ______________________ שם 
 סקרי נכסיםהשכלה, קורסים ותעודת רלוונטיות לתחום 

 
 __________________________  .א
 __________________________  .ב
 __________________________  .ג
 __________________________  .ד
 __________________________  .ה
 
 

 ותק וניסיון
 

 : _________ בסקריםמספר שנות ניסיון 
 : ________________ GISבמערכת מספר שנות התמחות 

 
 ניסיון קודם

 
רשימת לפחות שני גופים דומים )מתן שירותים ציבוריים( שמנהל הפרויקט מספק / סיפק להם  

 .עירייהוא המכרז, בעלי מאפיינים דומים לנששירותים 
 

  שטלפון ישיר של אי ותפקידו שם איש קשר  התאגדות /רשות  /שם חברה  מס'
 הקשר

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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 תעודות והסמכות
 

 פירוט תעודות והסמכות. יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה: 
 

 גוף מסמיך שנת קבלת ההסמכה  תעודה  /נושא הסמכה  מס'

1    

2    

3    

4    

5    

 
 

 
 ______________________   ______________________  _______________________ 

 חתימה                                                       שם      תאריך 
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 18-נספח א

 
 

 מקצועי במתן שירות לרשויות מקומיות  ניסיון
 

במכרז זה   נדרש   עירייההביצוע סקר מדידות נכסי ארנונה בתחומי  בעל ניסיון מוכח המציע חייב להיות 
   השנים האחרונות 3רשויות מקומיות וזאת במהלך  3בלפחות 

 
 ציע בשלוש השנים האחרונות מרשימת רשויות מקומיות אשר קיבלו שירות מן הלהלן 

 
 

 שם הרשות מס'
תקופת מתן 

השירות )התחלה  
 וסיום(

שם איש קשר 
 ותפקידו

טלפון ישיר של 
 איש הקשר

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

 ______________________   ______________________  _______________________ 
 חתימה                                                       שם      תאריך 
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 19-נספח א
 
 

 תאריך ___________ 
 לכבוד 
 יעקב   באר עיריית

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 05/23מכרז פומבי  –אישור בדבר מתן שירות הנדון:  
 
 
 
 

ח.פ.   ו/או   ____________ ת.ז   _____________ בקשת  פי  )להלן  על  אני    -_______________  "המשתתף"(, 
 .   י המשתתף קיים/ מעניק לנו שירותים סקר ארנונה/מאשר/ת כ

 
 ______________________.  -פירוט השירות הניתן 

 
 ________________________. - תקופת מתן השירות 

 
 
 

 – הערכה מילולית של רמת השירות בידי המשתתף 

 _______________________ _____________________________________________ 

 .____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
         

 
______________________  ________________________                     _________________ 

 טלפון                                             חתימה                              שם  המאשר/ת  
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 20א'נספח 
 

 תצהיר אי תיאום מכרז 
ו   ,____________ מס'  ת"ז  בעל/ת   _____________ הח"מ,  מס'   -אנו  ת"ז  בעל/ת   _______________

לעונשים  צפויים  נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  האמת,  להצהיר את  עלינו  כי  לאחר שהוזהרנו   ,_______________
 הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 "(.המציעהננו מורשיי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן "  .1
 

בחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע,  לאחר שקראנו בעיון ו .2
 כדלקמן: 

 
ללא     .א עצמאי,  באופן  המציע  ידי  על  הוחלט  שבנדון  למכרז  הכספית  ההצעה  בטופס  המופיעים  המחיר 

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 
 

למכרז לא הוצג בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש    המחיר בטופס ההצעה הכספית   .ב
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

 
 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.    .ג

 
 המציע. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .ד
 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה
או   .ו מתחרה  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  למכרז  המציע  הצעת 

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.   –המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .ז

 אם לא נכון, נא פרט: __________________________________________________ 
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי   .ח

 נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה(.   –רזים מכ
 אם לא נכון, נא פרט: __________________________________________________ 

 אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .ט
 ו. ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו ז .י

 _______________        _____________  

 חתימת המצהיר/ה   חתימת המצהיר/ה                             

 אישור עו"ד 
בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 

מספר__________ ת.ז.  נושא/ת   / אישית  לי  המוכר  ומר/גב'_______________                 ____ -  
מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

וחתם/ הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  מר/גב'_________________    אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 
 עו"ד )חתימה וחותמת(        
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 ה' מסמך
 אמות מידה ומשקלות  -אופן קבלת החלטה ובחירת זוכה  

 
 כללי .ב

 
 

 
 אחוז השקלול  סעיף 

הנדרשים לפי המפרט   לכל השירותים  בהצעת המחירהמחיר  1.
 60% הטכני בפרק ב' 

2 
ל   1 לכל שנה  –שנים    3ניסיון ברשויות מקומיות מעבר 

 נקודות.   5ועד - נקודה  1שנים שביקשנו   3מעבר ל 
 המציע ימלא את ניסיונו בנספח בהתאם  

 נקודות   5

 

לכל    -2021רשויות מקומיות בשנת    3ניסיון ביותר מ   1
 נקודות   5-נקודה ועד   1רשות נוספת 

 
 נקודות   5

 30% המקצועי מיכולות המציג התרשמות הצוות   2.

 
 (  %70מרכיב עלות )

 
 

 המוצע על ידי המציע בטופס הצעת המחיר . המחיר  סה"כ אמת המידה לבחירת ההצעה הזולה היא 
 

יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים, דוחות וכל שרות אחר הקשור לשרות המתואר במסמכי    לאהמשתתף  
 המכרז.  

 
המשתתף יכלול בהצעתו את כל העלויות כולל פיתוח, התאמה, הסבה, הטמעה ושיפור התכניות בהתאם לדרישות 

 הכתובות במפרט.    עירייהה
 

 רכות שתתעוררנה לאורך תקופת ההסכם. משתתף ייקח בחשבון את הדרישות לשיפורים במע
 ציון עבור עלות  

 חישוב ציון ההצעה בקריטריון עלות יחושב כדלקמן:  
 בסך הכל הצעות המחיר  – הצעה נמוכה   – .40ביותר תקבל ציון   ההצעה הנמוכה  .1
 ביחס להצעה הגבוהה לפי הנוסחה הבאה:  יותר יקבל את ציונו גבוה כל מחיר   .2

CM  =  ההצעה הנמוכה 
iC   ההצעה הנבחנת = 

 iC /CM x 70ציון לכל הצעה נוספת = 
 

 המשתתף ימלא את המחירים בטבלאות בטופס "הצעת המחיר" בפרק ג'.
 

 (   03)%    התרשמות הצוות המקצועי 
 

הספק וכמפורט    מתוכנית העבודה של    עירייה הניקוד בסעיף זה יקבע ע"פ התרשמות הצוות הבודק מטעם ה
דקות , במסגרתן יתבקש   30יוקצו    –לכל מציע   עירייהבתאריך שיקבע ב  עירייהלהלן, כל מציע יגיע למשרדי ה

 המציע להציג את יכולותיו בפני הצוות המקצועי . 
ניסיון להפעלת    עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי  לפגישה  על המציעים להיערך מראש ולהגיע  

המערכות המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת להציג נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי  
 מטעם המציע הבקיא בתוכנות. 
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נקודות, וזאת גם אם  24  -תהא רשאית, שלא לקבל הצעה שציון האיכות שתקבל יהא נמוך מ עירייהה
 תהא הטובה ביותר עפ״י הציון המשוקלל הכולל את הרכיב הכספי.

 ערך לבחינת האיכות בהתאם  ימצורף טופס ניקוד יש לה

 מדידות   –טופס דרוג 

 תאריך: _____________    

 ________________________   תפקידו: _________________ שם המדרג: 

הטוב ביותר. הציון    5הוא הציון הנמוך ביותר וציון    1, כאשר  5עד    1-מ בטור "ציון" ממלא הטופס ימלא ציון  
 ייתן ביטוי כמותי להתרשמות של ממלא הטופס מההצעה/המערכת. 

 נתן באותה שורה. בטור "התרשמות" ממלא הטופס יכול למלא נימוקים לציון  

 
 ועוד 2-מציע 1-מציע תכונה קבוצה

  –דרך ביצוע המדידה  מקצועיות
   בשטח

דרך העברת המדידה   
   מהשטח למשרד 

   דרך עיגון התשריטים  
   GIS -יצירת שכבה ב  פונקציונאליות 

בקרה על המדידות   
   והתשריטים מהשטח 

דרך הפקת מכתבים   
   והודעות לתושבים 

העברת נתונים למערכת   
   הגבייה וקליטתם 

דרך השוואת הנתונים   סקר קודם
   מהמערכת הקיימת 

דרך הצגתם לרשות לאחר   
   ההשואה 

התרשמות מניסיון והידע   
   של המציע במדידות 

   סה"כ 
 
 

  
 ב. חישוב הציון עבור כל הצעה  

 
 סה"כ ניקוד מחיר + סה"כ ניקוד איכות 
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 21- נספח א 
 

 טופס ריכוז מסמכים למציע 
  

 אין יש תיאור

   הצעת המציע 

למסמכי המכרז ונספחיו( חתומים על   ז' הצעת המחיר של המציע )פרק
   ידי המציע  

   תנאי המכרז -' דמסמכים לפרק 

     הצהרת משתתף במכרז   1נספח  

 ערבות הצעה למכרז    2נספח  
   

 ערבות ביצוע למכרז   3נספח  
 
 

  

   רקע ופרטי הספק וספק המשנה  4נספח  

   התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים 5נספח  

   

   

   ואישור זכות חתימה   זיהוי בעלים    '  6נספח  

   '    הצהרת ספקי משנה   7נספח  

 '    אחריות    8נספח  
   

 '  אישור ביטוחים  9נספח  
   

 המציע '  הצהרת סודיות 10נספח  
   

 של הספק ' הצהרת סודיות 11נספח  
   

 

 אין יש תנאי המכרז -' דמסמכים לפרק  

 '  אישור רואה חשבון  12נספח  
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 '  תצהיר זכויות קניין 13נספח  
   

 שאלון לאיתור ניגוד עניינים + ' תצהיר ניגוד עניינים 14נספח  
   

   עסקאות גופים ציבורייםעמידה בתנאי חוק '  תצהיר בדבר  15נספח  
   

 עירייה חברי –' תצהיר בדבר העדר קרבה 16נספח  
   

  הפרויקט'  פרטי מנהל  17נספח  
   

   ניסיון המציע   – 18נספח  

   אישור בדבר מתן שירות  – 19נספח  

   תצהיר העדר תיאום  20נספח  

   טופס ריכוז מסמכים למציע   21נספח  

 
 

 אין יש מסמכים משלימים   

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ 

אישור מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות והרשימות 
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף על פי חוק עסקאות גופים 

 . 1976 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 
  

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 

   רכישת מסמכי המכרז.קבלה עבור 

   שאלות ותשובות הבהרה )פרסום באתר העירייה( 
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 יעקב  באר עיריית
 

 
 
 
 
 
 
 

 ו'מסמך 
 

 
 

 מפרט טכני 
 מפרט השירותים נשוא המכרז 
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  עירייהה –ארנונה מדידת נכסי  -חלק א      
 

   –מצב קיים 
 

המערכת מופעלת על ידי חברת אינטרטאון.    GIS  פועלת מערכת בעירייה  
ס״מ.  5בצפיפות של   2022בנוסף, קיים בעירייה צילום אוויר משנת   

 בעירייה מערכת גבייה של חברת מטרופולינט  
המדידות הנל    -קלימי את אורן מילגם וחברת   העירייה ביצעה סקר מדידות חלקי על ידי חברת 

. יאוחדו לשכבת המדידות שתוקם על ידי הזוכה במכרז  
    - באחריות המציע להטמיע החומר במערכת הגבייה והן במערכת ה

של העיריה     GIS      
 
 

 עירייה דרישות המערכת התפעולית המבוקשת על ידי ה
 
 

 ללא הגבלת משתמשים –  לבקרה על הסקר החדש    WEBהמערכת תהיי מערכת 
 המערכת תאפשר ביצוע עדכונים ושינויים והפקת תשריטי מדידה, ללא צורך בתוכנות עזר למיניהן 

 המערכת תייצא/תקלוט נתונים גרפיים ו/או אלפאנומריים בכל פורמט שיידרש 
 המערכת תכיל תשריטי מדידה ווקטוריים  

קר )גרפיות ואלפא  המערכת תאפשר ביצוע שאילתות ודוחות על כל מאגר הנתונים אשר נוצר מהס
 ')נומריות( וכמו כן תאפשר איתור נכס על פי כל נתון ו/או מיקום )כתובת,נ.צ.,רחוב וכו 

מכל המדידות   עירייה באחריות ובהתחייבות הזוכה לשלוח הודעות שומה מעודכנות ללקוחות ה
 שתמש  אשר בוצעו על ידם ,כמו כן המערכת תאפשר הפקת הודעות שומה כולל תשריטים על ידי המ

 עצמאית. 
 המערכת תאפשר גישה לארכיב מסמכים ותיקיית צילומים ו/או מסמכים הקיימים בכל נכס 

  למערכת מנגנון הרשאות )צפייה, צפייה ועדכון ...(וכן אישור מספקי הפלטפורמה לפיתוח 
 מטרופולינטרת חב, בתוכנת הגביה של עירייהלמערכת ממשק עבודה מול מערכת הגבייה של ה

 עירייה המערכת תאפשר קליטת שכבות ופתוחה לקליטת נתוני השכבות שיסופקו על ידי ה
.כמו כן מתחייב הזוכה לקלוט  -המערכת תאפשר כיבוי והדלקת שכבות המידע אשר נקלטו למערכת

נומרית למערכת ולאפשר עבודה בהם ) המחיר בגין  - למערכת כל שכבת מידע גאוגרפית /אלפא
במידה ולא יגיעו להסכמה יאפשר הזוכה לכל ספק אחר אשר   –קליטת השכבות ייקבע בין הצדדים 

 לעדכן הנתונים במערכת (  עירייהתקבע ה
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 מפרט טכני
 

,  יעקב  באר  לעדכן בספריה את השטחים, והשימושים של נכסים המצויים בשטח שיפוטה של  עירייהבכוונת ה .1
"  הסקר" ו"הנכסים"  –למעט בדיקת נכסים שלא יימסרו לטיפול הקבלן הזוכה, במהלך שנות ההסכם )להלן  

של   המיסים  צוו  הוראות  עפ"י  בארנונה  הנכסים  בעלי  ו/או  מחזיקי  את  לחייב  מנת  על  וזאת  בהתאמה(, 
 "( . החוק" –)להלן  עירייהה
 

מידע גיאוגרפית   במערכתבמערכת הגביה ו  מבקשת לבצע  מדידות וסקר אשר יוקשרו/ יוטמעו  עירייהה .2
GIS   לצרכי בקרה, ובסיומה המציע יספק שכבות מידע למערכת ה  שתסופק ע"י הזוכה במכרז-  GIS    של

  .העירייה בהתאם למבנה הנדרש בעירייה
 

העירייה מדגישה בזאת שהפרשי מדידה הנובעים מבנייה חדשה על פי היתר מאז שיצא הסקר הקודם ,לגבי   .3
 הפרשים תעשה בדיקה אל מול ההיתרים בלבד . 

"  המציע "  –מבקשת לבצע את הסקר ע"י קבלן/תאגיד בעל ניסיון בתחום הסקרים והמדידות )להלן    עירייהה .4
והמנהל ועפ"י    עירייה"( שיבצע על חשבונו והוצאותיו והכול עפ"י הוראות החוק, הוראות ה הקבלןו/או "

 "(.השרות" –האמור להלן )להלן 
 

לטי  .5 שיימסרו  הנכסים  פרטי  של  עדכון  לבצע  מתחייב  בנכסים,  הקבלן  והשימושים  השטחים,  של  פולו, 
וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/או בעלי הנכסים בארנונה עפ"י    יעקב   באר  המצויים בשטח שיפוטה של 

 החוק . 
 

, בין השאר את השירות והפעולות  על חשבונו והוצאותיועל הקבלן לבצע, באופן המיטבי והמקצועי ביותר,   .6
 כדלהלן: 

וב בארנונה ייעשה, אך ורק על פי הגדרות צו המיסים, בהתאם לפרשנות  ביצוע המדידות לצורך חי .6.1
 ולהוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת, לרבות לעניין נוהג קיים ככל שישנו. 

תאום טלפוני עם מחזיקי/בעלי הנכסים שיש לבצע מדידת נכסם, לפני ביצוע פעולת המדידה למעט   .6.2
 אום והכול עפ"י הוראות המנהל או המפקח. במקרים של בדיקות פתע שבהן ימנע הקבלן מת

 בדיקה ומדידה של כל השטחים בנכסים שיימסרו לטיפולו לצורך חיוב בארנונה עפ"י החוק.  .6.3
ימי עבודה מיום קבלת הנחייה מהעירייה ולאחר מכן הגשת    7המציע מתחייב לבצע מדידות בתוך   .6.4

המדידה כוללות תשריט מדידה   ימי עבודה מיום קבלת ההנחיה , תוצאות  14תוצאות המדידה תוך  
,למעט במדידות דחופות בהם    GIS -ומכתב לתושב , וכן קובץ הטמעה למערכת הגבייה ומערכת ה

 ימי עבודה.   3יצטרך המציע לספק כל החומרים תוך  
מדידה וחישובי תוספות שטחים ושטחי בניה חריגה מהרשום בספרי    תשרטיבדיקה, מדידה והכנת   .6.5

ימי עבודה, כפי    5ימי עבודה עד    2)במידה וקיימים( באופן דחוף ובעדיפות ראשונה תוך    עירייה ה
שיקבע המנהל או המפקח לגבי כל נכס בנפרד, של כל נכס שנמסר לטיפול הקבלן ומתבקש עבורו  

 אישור לרשם המקרקעין. 
לפחות   .6.6 של  המנהל    4צילום  הנחיות  עפ"י  מיוחדים  צילומים  ביצוע  וכן  לנכס  למקרים  תמונות 

מהשימוש הרשום בספרי  מיוחדים או ממוקדים, לרבות במקרה של שינוי בשימוש הנעשה בנכס  
( וכן צילום של עד ארבעת צדדי נכסים שאינם קבועים )קונטיינרים וכו'(,  JPEG)בפורמט   עירייהה

  תפוסה )להוכחת היותה תפוסה(, וכל נכס נוסף ו/או אחר שיורה  סככות קבועות וארעיות, קרקע
 .  GIS - המנהל וקישור הצילומים לנכס במערכת ה

ביצוע תשריטי מדידה של כל יחידת רישום נפרדת לפי ההגדרה של "שטח", כפי שנקבע בחוק וכפי   .6.7
 , מפעם לפעם, לעניין קביעת חיובי ארנונה,עירייהשתקבע ה

ח .6.8 לצורך  בשטח,  בפועל  עושה  בנכס  שהמחזיק  השימוש  סוג  פרוט  ובו  שימושים  סקר  יוב  ביצוע 
ל  כבר  הידועים  לרבות בשטחים  בספרי    עירייהבארנונה,  הרשומים  והשימושים  לעומת השטחים 

 , עירייהה
)במבנה רשומה שיוגדר ע"י כל חברת    עירייהלהכין רשומות לקליטה אוטומטית והטמעה בתוכנת ה .6.9

גין  ( של כל הגושים, החלקות ותת החלקות בעירייהלהפעיל באגף הגבייה ב עירייהתוכנה שתבחר ה
כל הנכסים שנמסרו לבדיקת ומדידת הקבלן. באם לא תתאפשר הטמעה ממוחשבת, יטמיע הקבלן  

 את בנתונים באופן ידני. 
 ם בתחום הרשות ובנכסי העירייה.ולאתר דיירים משניים בנכסי  –לטייב נתוני הגבייה  .6.10
תוצאות המדידה  הקבלן ישלח לכל התושבים הודעות שומה מעודכנות ,הכוללות : מכתב הודעה על   .6.11

 ,תשריט מדידה מעודכן, נוסח למכתב השגה , ותמונות הנכס.
 . עירייהלנהל בדיקות ומדידות חוזרות במקרים של השגה וערר ו/או הוראות ה .6.12
להכין למנהל הארנונה תשובות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר בנכסים   .6.13

 שנמסרו לטיפול הקבלן. 
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להעיד בבית המשפט בכל עתירה ותביעה שתוגש בקשר עם תוצאות וממצאי  לחתום על תצהירים ו  .6.14
 הסקר בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן. 

של שטחי   עירייהלנהל ולבצע כל מטלה הקשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מלא ומיטבי בספרי ה .6.15
 ושימושי הנכסים שיועברו לטיפול הקבלן. 

  GISם, התמונות למערכת מידע גיאוגרפית קישור והטמעה של כל המידע , הנתונים, התשריטי .6.16
 שתסופק המציע/הקבלן הזוכה במכרז. 

 
ועל הקבלן מוטל לבצע את השירות הנדרש ממנו   , הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ולא סופית .7

במכרז ובהסכם על חלקיו ו/או כל שירות ו/או פעולה הכרוכים בביצוע העבודות נשוא המכרז, באופן  
 מקצועי מלא ושלם עפ"י הוראות המכרז וכן בהתאם להוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת. 

 
  עירייהמנהל מחלקת הגבייה בו  עירייהזברית הג טרם תחילת העבודה בשטח, תתקיים ישיבת עבודה עם  .8

 לשם תאום וקבלת הנחיות סופיות. עירייהוכן עם האחראים על הסקר מטעם ה
 

הקבלן יערוך רשימה מפורטת של הנכסים הבנויים בפועל )ו/או השטחים התפוסים(, שהועברו לטיפולו,   .9
 הרשימה תכלול בין השאר: 

 
 ד + שם המשרטט.תאריך ביצוע המדידה והבדיקה; שם המוד .א
 שם המחזיקים בפועל ומספרי הזיהוי שלו/הם.  .ב
 שם בעל/י הנכס ומספר/י הזיהוי שלו/הם.  .ג
 גוש, חלקה ותת חלקה שבהם בנוי הנכס.  .ד
פירוט שטחו המדויק המדוד של הנכס בכל הקומות והמפלסים, מחולק לפי קטגוריות שיקבעו מראש ע"י   .ה

המנהל )חדרי מגורים, מרפסות, חדרי שרות, חללים, מחסנים וכיו"ב( ופרוט בנפרד של שטחו לצורך חיוב  
 ;עירייהעפ"י הגדרות החוק וצו המיסים של הבארנונה 

 
 על פי הסיווגים בצו הארנונה( ) ת בדיקת הקבלן בשטח הנכסרישום השימוש הנעשה בפועל בע .ו

 . עירייה( פירוט השטח והסיווג הרשומים בספרי ה1
 ( פרוט השימוש הנעשה בפועל בנכס. 2
 אך יסומן במערכת   –הנכס לא ימדד  – בנכס הנמצא בבנייה ( 3
יצוין בנפרד כולל כל   – עירייהו/או שמוגדר ככזה בספרי ה  עירייה( נכס שנהרס והיה מחויב ע"י ה4

 המידע הקשור בו )שטחים שנהרסו, שימושים בעבר, בניה חדשה בשטח שנהרס וכיו"ב(;
 ( רישום כל הערה רלוונטית אחרת לשם ביצוע חיוב ארנונה ו/או היטלי פיתוח אמיתי ונכון לנכס. 5
ביצוע   –במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים  עירייה(  בנכס חדש שלא היה מחויב בספרי ה6

 מדידה, תשריט מדידה וחישובי שטחים, הכוללים את כל הסעיפים הרלוונטיים האמורים לעיל. 
 ( מובהר כי כל האמור בסעיף זה יופיע על גבי תשריט המדידה. 8
ודת הקבלן יעשה מאמצים סבירים ורציניים כדי לזהות את המחזיק בנכס, לרבות מספר תע( 9

 הזהות שלו/ח.פ., לצורך ביצוע חיוב למחזיק הנכון.
, על גבי רשת   1:200הקבלן יכין גם תשריטי מדידה של כל נכס באמצעות מחשב ותוכנת מדידות בקנ"מ  .9

הקורדינטות החדשה של ישראל ,יחתום על ידי המודד שביצע את המדידה/הבדיקה בפועל. על כל תשריט  
לעיל, והוא יכלול את כל השטחים המרכיבים את הנכס, לרבות שטחים    8ף יצוינו כל הפרטים שצוינו בסעי

 שאין לחייב בארנונה ושטחים שיש לחייב בארנונה על פי הגדרות צוו הארנונה ועפ"י החלטת המנהל. 
 

הקבלן יעדכן באופן שוטף את המנהל והמפקח בדבר התקדמות הליכי המדידה והסקר כאמור ויתריע   .10
 תקל בה מול מחזיקי/בעלי הנכסים או בביצוע עבודת המדידה והבדיקה בשטח. מידית על כל בעיה שנ

 
בדיקת ומדידת השטחים שיימסרו לטיפול הקבלן, כולל סיווגם והשימוש הנעשה בהם, שייבדקו ו/או   .11

התקף באותה עת, הוראות המנהל ועל פי כל   עירייה יימדדו, תעשה בהתאם להוראות צו הארנונה של ה
 דין. 

 
מוטלת החובה לבצע איתור, בדיקה ורישום של כל הנכסים והשימושים וביצוע כל האמור לעיל  על הקבלן  .12

 ביחס אליהם. 
 

מדידה חוזרת בנכס     בעל/מחזיק בנכס, שיבקש, טרם שיגור חשבון הארנונה החדש/המעודכן, בדיקה ו/או .13
, העירייה  ₪ )הכולל מע"מ( לפקודת הקבלן 354המחאת פיקדון בסך בנוכחותו או שלא בנוכחותו, יפקיד 

תהיה ראשית לבקשת מהקבלן  הזוכה מדידות חוזרות בנכסים ע"פ רשימה מאושרת מראש ע"י הגזברית   
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גה מוצדקת יקבל הקבלן צק  אחוז מכמות הנכסים אשר נמדדו על ידו, מעבר לכך במידה וההש 5עד ל 
 הפקדון מהעירייה. 

 
מסר מחזיק/בעל נכס מדידה נגדית שביצע החתום ע"י מודד מוסמך והסותר את ממצאי הקבלן, יבדוק   .14

הקבלן את ההפרשים שנמצאו במדידתו מול מדידת המחזיק/בעל אל מול המודד שביצע את מדידת  
יע המנהל איזה תוספת שטח תיקבע  יכר  –הנכס עבורו ויגיע עמו להסכמות. באין הסכמות 

 למחזיק/לבעל הנכס. 
 
תוחזר   –באם תוצאות הבדיקה/המדידה החוזרת שונים מתוצאות הבדיקה/המדידה הראשוניים  .15

לעיל לבעליה. באם תוצאות הבדיקה/המדידה החוזרת תואמים את   15ההמחאה שניתנה כאמור בסעיף 
ע"י הקבלן והוא ישגר לבעל/מחזיק הנכס   תיפרע ההמחאה –תוצאות הבדיקה/המדידה הראשוניים 

 חשבונית מס כחוק. 
 
  עירייהעל הקבלן לנסות ולקבל אישור והסכמה מראש )לרבות חתימה על טופס הסכמה שינוסח ע"י ה .16

עם תחילת העבודה( של מחזיק/בעל הנכס, שיגיע אליו לשם ברור הנתונים, לגבי נכונות תוצאות  
 הבדיקה שערך.

 
יקות והמדידות יבצעו במקביל כמות מספקת של מודדים מיומנים שיסיימו את  את סקר הנכסים, הבד  .17

פעילות המדידה בשטח וכן כמות מספקת של שרטטים מיומנים ומקצועיים, בפרק הזמן שנקצב לביצוע  
 השרות של כל נכס ע"י המנהל או המפקח או עפ"י הוראות ההסכם. 

 
ים, לשם ביצוע מיידי של המדידות בשטח והכול על  רשאית לדרוש מהקבלן להפעיל מודדים נוספ  עירייהה .18

 פי קביעת המנהל. 
 

 בגין כך.  עירייהלא יבוצע השרות בנכסים שלא נמסרו מראש לטיפול הקבלן ולקבלן לא תהיינה תביעות מה .19
 

יחד עם מדידת השטחים ותוך כדי ביצוען, יבצע הקבלן סקר שימושים ויציין את סוג השימוש שמחזיקי   .20
כסים עושים בפועל בנכס ואת מועד תחילת החזקה והשימוש ו/או הבנייה החריגה ללא היתר  ו/או בעלי הנ

 בנכס שבוצעה ע"י בעל/מחזיק הנכס. 
 

, במהלך ביצוע העבודות ובתום ביצוע העבודות, את דו"חות הבדיקה, המדידה  עירייההקבלן יגיש ל .21
ביחס לכל הנכסים שמדד ובדק )אם  , בצירוף התשריטים עירייהוהשימושים, על פי מבנה דו"ח שתקבע ה 

יאושר לבצעם( וכן על גבי דיסקט/תקליטור/מדיה מגנטית באופן שיתאים למערכות התוכנה הרלוונטיות  
 .עירייהשל ה

 
 : עירייהפורמט תוצרי העבודה )תשריט, דו"ח חישוב מדידה ודו"ח אקסל( מהקבלן ושילובם במערכות ה  .22

. מבנה הספריות בו ישולבו   עירייה יתקבלו מהקבלן ישולבו בשרת התוצרי העבודה )קבצים( אשר  .א
 הקבצים יהיה בחלוקה ע"פ גושים ו/או מתחמים שיוגדרו ויסמנו על גבי תצ"א לצורך העניין. 

לארכיב המסמכים של כל נכס במערכת הגבייה  למערכת הגביה וקישור הקבצים )תוצרי העבודה(  .ב
 בונו. העירונית יהיה באחריות הקבלן ועל חש

שתסופק ע"י המציע/הקבלן הזוכה, ניתן יהיה לצפות בקבצים אלה ע"י   GISמתוך מערכת ה  .ג
 . ממשק לפרטי הנכס במערכת הגביה

 .pdf -ו  dwgהעירייה תקבל מהספק הזוכה את תשריטי המדידה בשני סוגי קובץ:  .ד
 

 
וליתן תשובה עניינית    הקבלן מתחייב להשיב למנהל בכתב על כל השגה או ערר שיגיש מחזיק או בעל נכס .25

מקצועי( לכל אחת מהטענות המועלות בהשגה או בערר והקשורות בתוצאות הסקר או  בהיבט הומנומקת )
ימים קלנדריים מהמועד בו נמסר לו העתק ההשגה או הערר ובלבד שהעתק   10המדידה שביצע והכול תוך 

העברת תוצאות הסקר בגין אותו   חודשים מעת  12 -ההשגה או הערר הוגשו לו להתייחסותו לא יאוחר מ
 . הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע התחייבותו, כאמור לעיל. עירייהנכס ע"י הקבלן ל 

 
תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר או בדיקה של העבודות מהקבלן והקבלן מתחייב לבצען   עירייהה .26

וזאת במקרים של חוסר בהירות, ערעור  במועדים שנקבעו בהסכם לביצוע העבודות ממועד קבלת הדרישה  
או השגה לגבי הממצאים שבדו"חות מדידות ושימושים והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין  

 ביצוע חוזר, כאמור.
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תהא רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סדרי העדיפויות בביצוע העבודות וזאת   עירייהה .27
 ( ומראש לקבלן. דוא"למצעות שעות בכתב )כולל בא 36בהודעה של 

 
 

 נוהל טיפול בהשגות ובסרבנים בסקרי נכסים   -חלק ב

 ביצוע הטיפול בהשגות וערעורי הנישומים יבוצע עפ"י שלושת העקרונות הבאים:
 

 פקודת הרשויות המקומיות.  (1
 ערעורים מוצדקים לא יחויבו בתשלום. \השגות (2
 בתיאום עם הרשות.  –ניהול רצוף ומקצועי בטיפול בהשגות ובערעורים  (3

 
 טיפול בהשגות הסקר: .א

 נוהל ביצוע מדידות חוזרות, יבוצע כדלקמן:  .1
נישום המבקש להגיש השגה ימלא טופס ייעודי שיקרא "טופס בקשה להגשת השגה" )להלן:   .1.1

 "הטופס"( שיוצמד להודעת החיוב.
 נוסח הטופס יתואם בין הרשות לבי החברה בתחילת הפרויקט.   .1.2
 הטופס יוצמד להודעת החיוב שתישלח לנישום עם פרטי המדידה.   .1.3
מודד מוסמך מטעמו     \לנישום תהא הזכות להגיש את השגתו בצרוף מדידה חתומה ע"י מהנדס .1.4

 ולחילופין להזמין מדידה חוזרת מהרשות. 
 אחת מהדרכים הבאות:הגשת טופס הבקשה להשגה תבוצע ב .1.5

 כתובת דוא"ל ייעודית שתועמד לציבור הנישומים ע"י החברה לצורך הגשת ההשגות  .א
 קבלת קהל של נציג החברה בימים שיקבעו לכך במשרדי הרשות  .ב
 GISאת הטופס ניתן יהיה להפיק גם באופן אוטומטי ממערכת ה  -קבלת קהל כללית  .ג

 ות. לניהול ארנונה שתותקן בעמדות קבלת הקהל ברש
הקבלן יבצע מדידה חוזרת בהתאם היה והנישום יבחר להזמין מדידה חוזרת מהרשות,  .1.6

 להנחיית העירייה 
 הפיקדון יחולט אך ורק במידה והנישום טעה בהשגתו ולאחר שהרשות אשרה זאת.  .1.7
 הרשות תעביר את רשימת המשיגים בצירוף טפסי ההשגות ופרטי קשר לטיפול החברה. .1.8
או את ביצוע המדידות \החברה תיצור קשר עם הנישומים ותתאם פגישות לקבלת קהל ו .1.9

 החוזרות בעצמה מול הנישומים. 
 
 
 
   

 נהלי עבודה:   .ב
 תבוצע ישיבת תיאום בין הרשות לחברה לתאום נוהל ואופן הטיפול בהשגות וערעורים. .1
 ים והשימושים שנקבעו בנכס.  באחריות החברה לטפל בהשגות והערעורים בגין נכונות השטחים המדוד .2
 כגון השגות על חיובי רטרו, מהות הסיווג וסבירות צו המיסים )כגון מדוע    – השגות משפטיות .3

 אני מחויב על מחסן?( יועברו לטיפול המחלקה המשפטית של הרשות.   
במסגרת   יום ממועד קבלת ההשגה, ובכל מקרה  20ההשגות והערעורים שיועברו לטיפול החברה יטופלו תוך   .4

 הזמן הקצוב בחוק לטיפול בהשגות ובערעורים. 
 סרבני המדידות מחולקים לשתי קבוצות:  –סרבני מדידות  .5

שסירבו בפועל לביצוע המדידה )יש לתעד את נתוני הסירוב בפרטים   –סרבני מדידה בפועל  .א
   וכדומה(מלאים כמו, שיחה מוקלטת, תאריך שעה מדויקים זהות הסרבן ותוכן השיחה 

סרבנים שלא הגיבו למכתבי ופניות התאום לביצוע מדידה במועדים הקבועים   –סרבני תיאום .ב
)יש לתעד את נתוני הסירוב בפרטים מלאים כמו, שיחה מוקלטת,  במכתבי ההזמנה לתאום מדידה. 

   תאריך שעה מדויקים זהות הסרבן ותוכן השיחה וכדומה(
  .ג

יה לבצע מדידה חיצונית למיטב השפיטה בהתאם לקונטור הנכס על  לסרבני מדידות בפועל קיימת האופצ  .6
גבי האורטופוטו, הכפלת קומות בהתאם למס' הקומות בנכס וצילום תמונות דיגיטאליות של הנכס  

 מהתחום הציבורי. 
סרבן המדידות שיבקש להגיש השגה לאחר שקיבל את הודעת החיוב זכאי לקבל מדידה חוזרת מהרשות   .7

 מהנדס מוסמך מטעמו.  \₪ + מע"מ, ולחילופין להביא מדידה חוזרת מטעם מודד 300של  בתשלום, בתעריף
היה והסרבן ימציא מדידה חוזרת מטעמו כאמור, מתחייבת החברה לבצע את הבדיקה ומדידה חוזרת ללא   .8

 תמורה נוספת.    
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פיטה. היה  יועבר מכתב התראה שינוסח ע"י הרשות והחברה לביצוע מדידה למיטב הש – סרבני תיאום .9
 והנישום שוב לא יתאם את המדידה, יטופל כסרבן מדידה בפועל.  

 
 כפי שמופיע בספרי העירייה   -   2021שטחים נכון לדצמבר מצב טבלת  
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 מצב פיצוח צו הארנונה

 



 באר יעקב עיריית בתחומי מדידות ארנונה סקר  -בקשה להצעות 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________תימה וחותמת המציע:_חקראתי והבנתי את האמור לעיל. 

-   64   - 

 



 באר יעקב עיריית בתחומי מדידות ארנונה סקר  -בקשה להצעות 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________תימה וחותמת המציע:_חקראתי והבנתי את האמור לעיל. 

-   65   - 

 
  



 באר יעקב עיריית בתחומי מדידות ארנונה סקר  -בקשה להצעות 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________תימה וחותמת המציע:_חקראתי והבנתי את האמור לעיל. 

-   66   - 

 

 ז'מסמך 
 

 
 

 הצעת המחיר  
 יש להגיש במעטפה נפרדת 
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 מדידות ארנונה –חלק א 
 

 הכספית בעמודה השמאלית.   הצעתו   אתהמציע למלא  על .1
סך הכול    למלא את וכן    של הטבלה,  בכל שורה ושורה  כספית  הצעה   למלא   חובה .2

הספ  בין  הצעת  התאמה  אי  ותימצא  היה  הסכום    המחירים ק.  לבין  שורה  בכל 
 בכפוף לדין.  ,רשאית וועדת המכרזים לתקן את ההצעהשל הצעת הספק, הכולל 

המציעי  .3 לב  מינימום    -םתשומת  מחיר  של  בטווח  מוגבלות  המחיר  הצעות 
רשאי   המציע  דהיינו  שנעה  ומקסימום,  כספית  בהצעה  המחירים  לנקוב  בטווח 

כמפורט בטבלה מטה והמבטאת מחירי מקסימום ומחירי מינימום )הנחה של עד  
 (. המציע חייב לנקוב הצעה שתנוע בתוך טווח המחירים בלבד.25%

שתנקוב במחיר מעל מחיר המקסימום או מתחת למחיר המינימום  הצעה כספית   .4
 תביא לפסילת ההצעה.

עבור מדידת נכס מגורים צמודי קרקע ניתן להציע הצעה שלא פחותה  לדוגמא:   .5
 ₪ למטר מרובע מדידה בפועל.   ₪0.85 ולא עולה על  0.6376 -מ

 
    
 

 מדידות ארנונה  מס' 

 מחיר  טווח 
מינימאלי  

 מקסימלי ו
 

 ללא מע"מ *** 

 

 כמות

מחיר מוצע ללא  
 מע"מ

 
*** יש למלא עבור  

 כל סעיף 

מדידת נכס מגורים  צמודי   3
    GISכולל ממשק  –קרקע 

0.85  ₪-0.6376  
למטר מרובע 
 למדידה בפועל 

 
1  

4 

מדידת נכס מגורים  בנייה  
כולל שטחים   –רוויה 

כולל ממשק   –משותפים  
GIS    

0.58   ₪-0.435  
למטר מרובע ₪ 

 למדידה בפועל 

 

1  

  –מדידת עסקים ותעשיה  5
    -  GISכולל ממשק 

0.58  ₪- 0.435  
למטר מרובע ₪ 

 למדידה בפועל 

 
1  

6 
כולל  –מדידת קרקע תפוסה 

 GISממשק 
  

0.25  ₪ 0.1875  
למטר מרובע  -₪ 

 למדידה בפועל 

 
1  

הטמעת נכס חדש על פי   7
 GIS -היתר לשכבת ה 

0.10   ₪ -0.075  
 למטר מרובע₪  

 
1  

לפני    -סה"כ  הצעת הספק 8
  מע"מ

 
  

     אחוז  17מע"מ   9

סה"כ  הצעת הספק כולל   10
  מע"מ

 
  

 
 
 כתב הכמויות הינו אומדן בלבד והתשלום יהיה על פי ביצוע בפועל ,ואישור המפקח.* 
 . תיפסל על הסף  -לעיל  הצעות באחת או יותר מ/  סימום קהצעה שתחרוג מסכום מ**

 *** 
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 שם המשתתף: _____________________________________________ 

 __________________________________________________ טל':______________ כתובת: 

 איש קשר: _____________________________________________ 

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________ 

 :___________________________  חתימה + חותמת המציע


