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 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  2עמוד   חתימת המציע:__________

 01/2021מכרז פומבי מס' 

הפעלת מערך  ( בע"מ)להלן:"החכ"ל( מזמינה בזה הצעות מחיר ל2015החברה הכלכלית רהט )

 לצורך אספקת השירות.    שייבחרקבלן   , עבור עיריית רהט וזאת באמצעותחניה עירוני

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי חכ"ל רהט הנמצאים במרכז מסחרי רהט ) גב גזברות  

מיום   החל   , ליום    10:00משעה    2021.01.21העירייה(  בין  13:00בשעה    2021.02.15ועד   ,

 ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.  3,000, תמורת תשלום סך של  13:00ועד  10:00השעות 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי חכ"ל רהט  , זאת בתאום  

)טל':   באתר  089118172מראש  המכרז  מסמכי  נוסח  את  לפרסם  רשאית  תהיה  החכ"ל   .)

, ובמקרה כזה, העיון במסמכי  (WWW.RAHAT.MUNI.IL)    האינטרנט של עיריית רהט

 המכרז יהיה רק במסמכים המצויים באתר העירייה. 

ב  0010:שעה      2021.02.04ביום   הבהרות  לצורכי  מציעים  מפגש  החברה  יתקיים  משרדי 

הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת  ההשתתפות במפגש  .  הכלכלית רהט , מרכז מסחרי רהט

 .  הצעה בהליך

פומבי מכרז  ציון  נושאות  המכרז,  במעטפת  עותקים(  )בשני  ההצעות  יש    01/2021  מס'  את 

ליום   עד  בדואר(  לשלוח  )לא  אישית  במסירה  בתיבת    0014:שעה:    2021.02.18להפקיד 

 המכרזים שבמשרדי החברה הכלכלית רהט.  

 לדיון.   הצעה שלא תוגש במועד לא תובא

 .  ₪  00030,על המציע לצרף ערבות בנקאית) הצעה( ע"ס 

 

 בכבוד  רב,

 פאיז אבו צהיבאן    

 חכ"ל רהט ריוןודירקט ראש העירייה ויו"ר

 

 

  

http://www.rahat.muni.il/
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   74מתוך  3עמוד   חתימת המציע:__________

 2021ינואר 

 

 01/2021 מכרז פומבי מספר

 להפעלת מערך חניה עירוני

 רהט בתחום עיריית 

 

 תוכן עניינים 

 הוראות ותנאי המכרז  - פרק א'

 אפיון שירותים ומערכות  - פרק ב'

 החוזה - פרק ג' 

 הצעת המציע - פרק ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  4עמוד   חתימת המציע:__________

 הוראות ותנאי המכרז - פרק א' 

וניהול  הפעלת  לקבלת שירותים להקמת,  (, מזמינה בזאת הצעות  "החכ"ל: ")להלן  רהטהחברה הכלכלית  

השירותים המפורטים בכל מסמכי  , לרבות כל  "(העירייה)להלן: "  רהטבתחום עיריית  עירוני  מערך חנייה  

 המכרז ובהסכם, כמפורט להלן.  

 מסמכי המכרז  .1

מהווה חלק    , על נספחיו והמסמכים הנדרשים לצרף על פיו,במכרז זה ארבעה חלקים, וכל אחד מהם

 בלתי נפרד הימנו:

 : הוראות ותנאי המכרז. אפרק  .1.1

 נוסח ערבות בנקאית; : 1.1נספח 
   אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה; : 1.2נספח 
 . החניה המוסדרתמפת אזור     :1.3נספח 

 

 אפיון שירותים ומערכות : בפרק  .1.2

 . החוזה: גפרק  .1.3

 נוסח ערבות ביצוע לחוזה;  :3.1נספח 
 ;אישור קיום ביטוחים :3.2נספח 
 הצהרת סודיות ושמירה על נתונים;  :3.3נספח 
 תעריף הוצאות גבייה.  :3.4נספח 

 

 הצעת המציע.: דפרק  .1.4

 תיאור כללי של המציע; :4.1נספח 
 תיאור ניסיון קודם;  :4.2נספח 
 ;רשויות מקומיות ממליצות :4.3נספח 
 תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים;תצהיר בדבר  :4.4נספח 
 בדבר קיום חוקי העבודה; והתחייבות תצהיר  :4.5נספח 
 תצהיר בדבר תוכנות מחשב;  :4.6נספח 
 הצעת המציע.  :4.7נספח 

 
מסמכי המכרז כוללים את חוברת מכרז זו, על כל נספחיה וטפסיה, וכן כל הודעה, תשובה, שינוי, תיקון  

 לרוכשי חוברת המכרז, על פי הוראות המכרז כמפורט להלן.  החכ"ל הבהרה שתשלח   ו/או

 

יוסף    לחכ"להזכויות במסמכי המכרז שמורות   .2 וזכויות הקניין הרוחני שמורות למשרד עורכי הדין 

   .קלו

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש   .3

 .לצורכי פרשנות מסמכי המכרז



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  5עמוד   חתימת המציע:__________

 עיקרי ההתקשרות  .4

ובכל מקרה    ,בלבד  יכלל לבין הזוכה באופן    החכ"לעיקר ההתקשרות שבין    ובסעיף זה להלן הינ   האמור

פרק ג' למסכמי המכרז(  )הוראות החוזה  בין  סעיף זה להלן ל  בין הוראותאו אי התאמה    של סתירה 

 . את הצדדים יחייבוהם בלבד ו  יגברו הוראות החוזה ונספחיו –ונספחיו 

הנדרשים  העבודות והשרותים  כלל  מעוניינת להתקשר עם חברה, אשר תספק לה את    החכ"ל .4.1

אספקת    לרבות:ו, שירותי גביית דוחות חניה,  חניה עירונימערך    וניהול   עלתהפ  ,לצורך הקמת

, ובכלל זה  למסמכי המכרזבפרק ב'  הציוד המפורט בחוזה ועל פי הדרישות המפורטות    לכל

הדפסה ואספקת תווי תושב; אספקת ותחזוקת מדחנים;  ;  יחידות חיבורתוכנות, מסופונים,  

בשכר  לרבות    וכן השירותים  יםהדרוש  המפקחיםהשתתפות  אשר   לביצוע  לשלושה  )מעבר 

, למשרד הפנים ולדואר ישראל, ובכלל זה  ; תשלומים למשרד התחבורהבשכרם תישא החכ"ל(

יצוע כל הפעולות הנדרשות לשם גביית דוחות חניה; והכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה  ב

 . ואסורים יםמוסדרסימון אזורי חנייה  למעטאך  , "(השירותים)להלן: "

הפעלת מערך האכיפה העירוני, וכן תעמיד על חשבונה  משרד/ים לשם  על חשבונה  חכ"ל תעמיד   .4.2

לפי  , שייקבע  לתפעול מערך האכיפה העירוני. לפי הצורךלאיוש עמדת קבלת הקהל וכן  פקיד/ה  

נוספים לשם  מנהל  חכ"ל על חשבונה  תעמיד  ,  שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל ו/או פקידים 

 תפעול מערך האכיפה העירוני.

של   .4.3 בשכרם  תישא  והאכיפה    שלושהחכ"ל  החנייה  מערך  הפעלת  עם  שיועסקו  חנייה  פקחי 

הצורך,  העירוני.   החכ"ל,  לפי  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  נוספים  שייקבע  פקחים  יועסקו 

  למען הסר וחכ"ל תקזז עלויות אלו מהתמורה שתגיע לזוכה.    ,םבמחצית משכרישא  הזוכה י ו

, ולא יתקיימו בינם לבין הזוכה יחסי  ספק, הפקחים יהיו עובדיה של חכ"ל או העירייה בלבד

 עבודה. 

מהזוכה   .4.4 לדרוש  רשאית  תהיה  תקופת  חכ"ל  במהלך  ומערכות  אפיונים  שירותים,  תוספת 

, וזאת בהתאם להיקף פעילות האכיפה והגביה, להיקף אזורי הפעלת השירותים  ההתקשרות

עם  הטכנולוגיתולהתקדמות   מלא  פעולה  שיתוף  תוך  אלו  דרישות  לקיים  מתחייב  והזוכה   ,

 חכ"ל. 

עומר  התחום ברחובות  ,  מרכז העיר רהטיהיה באזור  אזור החנייה המוסדרת ופיקוח החנייה   .4.5

כ"ל תהיה  חלהלן.    1.3  בנספחאשר בתחום העיריה, כמפורט    אלסוק-מוחתאר, אלסלאם ו  אל

הבלע דעתה  שיקול  פי  על  באדי,  רשאית,  השירותים  מתן  על  בתחום  וזלהורות  שונים  רים 

או תביעה  ולזוכה לא תהיה כל טענה  לצמצם את אזור פיקוח החנייה  ו/או  השיפוט של העירייה  

 בעניין.  

אכיפת   .4.6 על  להורות  ותהיה רשאית  ואכיפה,  פיקוח  מדיניות  לקבוע  חוקי  חכ"ל תהיה רשאית 

, באזורים או לתקופות; וכן תהיה רשאית להמיר דוחות באזהרה או  םהחנייה או על אי אכיפת
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   74מתוך  6עמוד   חתימת המציע:__________

באמצעות התובע העירוני המוסמך של העירייה, על פי שיקול דעתו ובהתאם לדין   לבטל דוחות

 לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין.   חיות היועץ המשפטי לממשלה, ולזוכהולהנ 

, החל ממועד תחילת  (ניםש   2)  נתיים שלמשך  , הינה  הההתקשרות בחוזה מושא מכרז זתקופת   .4.7

להאריך את מועד  , תעמוד הברירה להאריך  ולה בלבדלחכ"ל,  ההתקשרות כהגדרתה בחוזה.  

)3)  בשלושההתקשרות   כך שלכל  חודשים קלנדריים(,    12( תקופות נוספות, כל אחת בת שנה 

ל אינה  למען הסר ספק מובהר, כי חכ"( שנים.  5היותר תעמוד תקופת ההתקשרות על חמש )

 מחויבת להאריך את תקופת ההתקשרות והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

אם תוארך תקופת ההתקשרות על ידי חכ"ל, לפי הברירה הנתונה בידיה כאמור לעיל, תחולנה  

קופת  תמכרז, וכן כל הצהרות והתחייבויות הזוכה על פי המכרז, גם בכל הוראות החוזה וה

 ההתקשרות המוארכת.

 התמורה .5

 ק ג' בחוברת המכרז, כדלקמן: לפר 4.7מורה לזוכה תהיה על פי הצעתו שתוגש על גבי נספח  הת

,  שיציע הזוכה בהצעתו מסכום הגבייה בפועל של דוחות חניה   על פי שיעור )באחוזים( העמלה .5.1

 שנגבו בתקופת ההתקשרות;

מלוא הוצאות הגביה והאכיפה שנגבו בפועל בתקופת ההתקשרות, בהתאם לשיעורים הקבועים   .5.2

בעת הגבייה או    ןעל פי נוסח   2011-בתקנות המסים )גבייה()קביעת הוצאות מרביות(, תשע"א

 כל חיקוק אחר שיבוא תחת תקנות אלו; 

ה נייחת או מצלמה  סכום קבוע )בשקלים חדשים( עבור כל דוח חניה שהונפק עקב צילום במצלמ  .5.3

 פיקוח, שיספק הזוכה, ובתנאי שהדוח נגבה בפועל; ניידת המוצבת על גבי  

כי   .5.4 ספק,  הסר  למען  החניה  מובהר,  מאגרות  כלשהו  חלק  כוללת  אינה  לזוכה  התמורה 

 התשלומים בגין אגרות החניה. , וכי חכ"ל תהיה זכאית למלוא שתשולמנה

 ביטוח .6

ומתחי .6.1 מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  במכרז( המציע,  כזוכה  )יבחר  תתקבל  והצעתו  היה  כי  יב 

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם    חכ’’לימציא ל

 . אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז

בעצמו ועל חשבונו  מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא   .6.2

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  

 .הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות   – לב המציע    לתשומת .6.3

העתקי פוליסות או תמצית    חכ’’לכה למסור ל"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזו
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   74מתוך  7עמוד   חתימת המציע:__________

פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע  

 .הזוכה

 :למען הסר ספק מובהר בזאת .6.4

מסרבת  .6.4.1 ביטוח  חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 
או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח /להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו

 .שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו 

במועד   חכ”ל מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה .6.4.2
הזכות, לפי שיקול דעתה    חכ”להרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה ל 

הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן  
לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים    חכ”ללנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של ה 

 כלפיה.  מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו חכ”לשיגרמו ל 

ל .6.5 כי  בזאת  ד   חכ”למובהר  שיקול  בנוסח אישור  יהיה  לשינויים שיתבקשו  בלעדי להסכים  עת 

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם    חכ”ל , כי ל מובהר  3.2כנספח  ביטוחים  קיום  

בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי  

 . תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע  חכ”להמצאתו חתום לידי ה 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .7

ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך  

 דרישות הסף המפורטות להלן:

 . שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו למכרז 5המציע הינו תאגיד הרשום כדין  .7.1

 . רישום תאגיד ומסמכי התאגדותעל המציע לצרף תעודת 

 המצ"ב  ד'לפרק  4.1בנספח על המציע למלא את כל הפרטים המפורטים 

רונות אשר קדמו  ח( השנים הא7)  לפחות, וזאת לפחות בשבע(  5שנים )  חמשבעל נסיון של  המציע   .7.2

המכרז פרסום  עירונילמועד  ופיקוח  חניה  מערך  הפעלת  שירותי  במתן   ,( לשלוש  רשויות  3,   )

 .  שאחת מהן בעירייה ו/או חברות עירוניות לפחות הכוללות עיר אחת  מקומיות 

למסמכי    ד'לפרק    4.2כנספח  בדבר גופים אלו בטבלה המצורפת  את הפרטים  על המציע למלא  

   המכרז. ולצרף מכתבי המלצה הכוללים אישור בדבר התקופה בה סיפק המציע את השירותים 

 עבור אותה רשות.   

ומגיש  מנהל את ספריו כדין  ,  1975  - המציע רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו   .7.3

 טפים בגין מס ערך מוסף.  את הדו"חות התקופתיים השו

 על המציע לצרף אישור המעיד על כך.  
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כמו כן על המציע לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות  

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

)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנתיים    ₪מיליון    2.5מחזור העסקים השנתי של המציע הינו מעל   .7.4

 האחרונות. 

 על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על כך. 

 מסמכי המכרז.   רכש אתהמציע  .7.5

 בגין התשלום האמור.  חכ"ל על המציע לצרף את הקבלה מטעם 

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

תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מתייחסים לאישיות    ל" חכאשר מגישה את ההצעה.  

 משפטית אחרת. 

 רכישת מסמכי המכרז  .8

באתר , או  החכ"ל  רתמזכי, אצל  החכ"לניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתם, במשרדי   .8.1

 תחת דף החברה הכלכלית.   rahat-muni.comהמרשתת של עיריית רהט בכתובת 

תבוצע .1.1.1 המכרז  מסמכי  השעות    /212021/01החל    מכירת                    אצל   14:00-8:30בין 
מרכז מסחרי רהט, מתחת ברחוב  כתובת:הכלכלית   החברהבמשרדי     בקר אזברגה למר'  

 "(  חכ"לכתובת  " או "חכ"למשרדי )להלן: " העירייהלבניין 

 

שת אלפים שקלים  ו)של  ₪   3,000  לחכ"ל סך שלתמורת רכישת מסמכי המכרז ישלם הרוכש   .8.2

לבטל את המכרז    חכ"לחדשים(, אשר לא יוחזרו לידיו בכל מקרה, לרבות מקום בו החליטה  

 מכל סיבה שהיא.  

   המכרז במסמכי  חכ"לקניין  .9

, ואין לעשות  במכרזוהם נמסרים למציע לשם השתתפותו  חכ"להם רכושה של  המכרזמסמכי   .9.1

לא יאוחר מהמועד האחרון    חכ"למשרדי  יוחזרו ל  ומטרה זו. מסמכים אל מלבד  בהם כל שימוש  

 .   להגשת ההצעות

גם לאחר שמולאו על ידי המציע,    חכ"לרכושה של    הם  המכרז  למען הסר ספק מובהר, כי מסמכי .9.2

לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם נבחר המציע   תוכל  חכ"ל וכי  

טענה ו/או דרישה כספית ו/או תביעה אחרת מכל מין וסוג  מבלי שלמציע תהא כל  ו  ובין אם לאו

 בקשר עם מסמכים אלה. ל"חכ שהוא כלפי 

וש כלשהו,  המציע או כל מי שרכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימ  .9.3

 אלא לצורך הגשת הצעה במכרז. 
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, מרח' יהודה הלוי  וזכויות היוצרים במכרז שייכים למשרד עורכי הדין יוסף קלוהקניין הרוחני   .9.4

להעתיקם או לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא לצורך הגשת הצעה  תל אביב, ואין רשות    85

 במכרז.

 המכרז אישור הבנת תנאי  בדיקות מוקדמות ו .10

מקום     10:00  בשעה    04/02/2021    ביוםעל המציע להשתתף בסיור מציעים. הסיור יתקיים   .10.1

 .  "להחכ  במשרדי המפגש 

על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע   .10.2

  על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל   .הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה

ל לא תחול כל  אחריות  " מידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל חכ

 בענין זה.  

  כל   את  ומצא   המוקדמות  הבדיקות  כל   את  ביצע  כאילו  אותה  רואים  הצעתו  את  המציע  הגיש .10.3

 .נוספות עלויות או עיכובים ללא ולמימושה והצעת להגשת מתאימים  התנאים

לשירותים, היקפם, הציוד  ל באשר  "המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מחכ כל הסתמכות של   .10.4

, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא  והמערכות הנדרשות והתמורה

ל אחריות כלשהי בענין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור  "רשאי להטיל על חכ 

 ום מתן ההצעה.   איננו מדויק, או איננו נכון לי 

כל מציע ישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה   .10.5

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

 ובין אם בוטל. 

 שת ההצעה. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הג .10.6

כל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  לבדיקת  ו  מכרזכל מציע אחראי לבדיקת מסמכי ה  .10.7

 .תנאי הצעתו בקשר עם מתן השירותים נשוא המכרז

, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את  מכרזהמציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי ה .10.8

 .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם

    .המכרז במסמכי 4.1כנספח  מצורף למכרז זהנוסח אישור כאמור לעיל, 
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 הבהרות ושינויים .11

,  בכתבת ההבהרות יש להפנות  בקשאת    . ולתנאיו מכרזהמציע רשאי לבקש הבהרות למסמכי ה .11.1

לקטרוני אשר תישלח  , אשר יצורף להודעת כתובת דואר א Wordבלבד, באמצעות קובץ    בעברית 

ב להן    במקביל חכ"ל  ל   office@kalo.co.il  דוא"ל  כתובתיועץ  בוהן  דוא"ל  חכ"ל  כתובת 

alham@ecrahat.com  . 11/02/2021  לא יאוחר מיוםאת שאלות ההבהרה ניתן לשלוח עד ו  

    .  12:00בשעה 

זה לא   ואם  הודעת הדוא"ל באמצעות קבלת הודעת אישור קריאה,  לוודא קבלת  על המציע 

מס':   טלפון  באמצעות  הדוא"ל  הודעת  קבלת  את  לוודא  עסקים,  יום  בתוך  -077התקבל 

 מובהר, כי שאלות הבהרה שלא תועברנה באופן המתואר לעיל, לא תיענינה.  .4510031

  את  שאלה כל במסגרת לכלולככלך הניתן  ו ענייניו  תמציתי  ברור באופן שאלותיו לנסח המציע על .11.2

 ההבהרה.  שאלת  מתייחסת אליהם המכרז בחוברת הסעיף ותוכן הסעיף מספר,  העמוד מספר

, כי  בזאת  יובהר.  ההבהרה  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס לבקשות  חכ"ל .11.3

 . זהות השואלבלי לחשוף את לבקשות ההבהרה מ תתייחס ל"חכ

,  או בבודעת פקסימיליהבדואר אלקטרוני  לכל רוכשי חוברת המכרז,  תשלחנה    ל"חכ תשובות   .11.4

על גבי הטופס    במועצהשל חוברת המכרז  לפי הפרטים שהשאיר כל רוכש    ,ל"חכ לפי בחירת  

התשובות לכל שאלות ההבהרה שיגישו כלל רוכשי חוברת  שימלא בעת רכישת חוברת המכרז.  

נה במרוכז ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז, ולהם בלבד, וזאת לא יאוחר  , תישלחהמכרז

 שעות עובר למועד האחרון להגשת ההצעות. 96-מ

נוסף על האמור, חכ"ל רשאית, בכל מועד עובר למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס תיקונים   .11.5

במכר המציע ושינויים  שהגישו  ההבהרה  שאלות  עקב  ובין  ביוזמתה  בין  השינויים  ז,  ים. 

לשאלות   התשובות  לגבי  המתואר  באופן  המכרז  חוברת  רוכשי  לידיעת  יובאו  והתיקונים 

 ההבהרה. 

כאמור לעיל, תהוונה חלק בלתי  לשאלות ההבהרה וכן תיקון או שינוי למכרז,    ל"חכ תשובות   .11.6

 נפרד מהצעת המכרז ועל כל מציע יהיה לצרפם ולחתום עליהם כחלק ממסמכי המכרז.

לא תהא אחראית    ל"חכ להבהרות שתינתנה בכתב, באופן המתואר לעיל, יהיה תוקף מחייב.  רק   .11.7

 לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה. 

יזכו בהארכת מועד להגשת   .11.8 איחור בקבלת ההבהרות או אי קבלתן לא יקנו סעד למציע ולא 

 ההצעה. 

בהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי הה .11.9

 ההבהרות.

mailto:office@kalo.co.il
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 הגשת ההצעה אופן  .12

, אשר כל  ( עותקים זהים2, בשני )על כל נספחיה וצרופותיה,  על המציע במכרז להגיש הצעתו .12.1

נפרדת יוכנס למעטפה  הבנקאית,  .  אחד מהם  של הערבות  המקור  עותק  וכן  המעטפות,  שתי 

ועליה יירשם שם המכרז ומספרו  נושאת כל סימן זיהוי,    אטומה, שאינה   יוכנסו למעטפה נוספת,

 בלבד. מעטפה זו יכניס המציע לתיבת המכרזים. 

על המציע לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו   .12.2

בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות, ההבהרות, השינויים והתיקונים  

, בחותמת  כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציעמשתתפים, אם ישלחו,  אשר ישלחו ל

אם תוגש ההצעה, על ידי ו/או מטעם    .התאגיד וחותמת מורשה החתימה מטעם התאגיד המציע 

 מציעים, ייחתמו מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של כל אחד ואחד מהם. מספר

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים  ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .12.3

 .  ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהנדרשים בתנאי ה

   .בלבד כחולדיו הנדרשים בחורת המכרז ב כל הפרטיםעל המציע למלא את  .12.4

א יוצא מן הכלל, פרט  הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, לל .12.5

 למס ערך מוסף, אשר יצויין בנפרד.  

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .12.6

 ;לעיל 7.1, כאמור בסעיף של המציע תעודת התאגדות  .12.6.1

בעלי המניות בתאגיד המציע או השותפים בו, מנהלי המציע, זהות  על  רך דין  אישור עו .12.6.2
, וכן אישור כי מורשי החתימה חתמו בשם המציע על מורשי החתימה מטעם המציע

 ; מסמכי המכרז

 לעיל;  7.2ודם, כאמור בסעיף ות על נסיון ק צ והמלאסמכתאות   .12.6.3

 לעיל;  7.3תעודת עוסק מורשה, כאמור בסעיף  .12.6.4

 לעיל; 7.3, כאמור בסעיף ישור על ניהול ספריםא .12.6.5

 לעיל; 7.4כאמור בסעיף רו"ח אישור  .12.6.6

 לעיל.   8קבלה על רכישת חוברת המכרז, כאמור בסעיף  .12.6.7

להלן, וכן שני עותקים של   15הערבות בנקאית, כאמור בסעיף כתב בנוסף, על המציע לצרף את   .12.7

 . כתב הערבות הבנקאית

אימות   .12.8 הבהרה,  לצורך  נוספים,  רלוונטיים  ומסמכים  פרטים  להצעתו  לצרף  רשאי  המציע 

מיטבית  הנתונים עליהם דווח ו/או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה 

 של הצעתו.   
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הסתייגות, שינוי, השמטה, תוספת או התנייה, שנעשו על ידי המציע במסגרת  בכל מקרה של   .12.9

, תהא חכ"ל רשאית  "(ההסתייגותהמכרז ו/או בצרופות להצעה ו/או בכל דרך שהיא )להלן: "

 לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:

 או  לפסול את הצעת המציע;  .12.9.1

 או   נעשו;  לראות בהסתייגויות כאילו לא  .12.9.2

 או  לראות בהסתייגויות פגם טכני בהצעת המציע;  .12.9.3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את הצעת  .12.9.4
 המחיר של המציע או לשנות פרט מהותי בהצעה  או כדי לפגוע בשוויון בין המציעים. 

של   הבלעדי  דעתה  לשיקול  נתונה  הנ"ל  מהמקרים  מקרה  בכל  של ההחלטה  המכרזים    ועדת 

 חכ"ל. 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה   .12.10

   .מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבונאיות, רשאית ועדת המכרזים לתקן   .12.11

וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר  הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא,  

  .שבוצעו על ידי הועדה

 ה הצעההמועד האחרון להגשת  .13

ביום  חאההמועד   .13.1 לא תתקבלנה  בדיוק.      14:00  בשעה  18/02/2021רון להגשת הצעות הינו 

 הצעות לאחר מועד זה, מכל סיבה שהיא. 

  , ותוכנסנה 13:30  –  08:30, בין השעות  במשרדי חכ"לתוגשנה במסירה ידנית בלבד  ההצעות   .13.2

 לתיבת המכרזים. 

 תוקף ההצעה .14

( יום, מהמועד האחרון  90כעומדת בתוקפה על כל פרטיה, למשך תשעים )  בתוקף תיחשבההצעה   .14.1

 "(. תקופת ההצעהלהגשת ההצעות למכרז )להלן: "

ת אשר  ל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההצעה בתקופה נוספ"חכ .14.2

 ( ימים, והודעה על כך תישלח לכל המציעים.  90לא תעלה על תשעים )

חלפה תקופת ההצעה וזו לא הוארכה, וטרם ניתנה הודעה בדבר זכייתו של מי מהמציעים או   .14.3

  על ידי המציע   תמשיך כל הצעה לעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלההודעה על ביטול המכרז,  

 .   חכ"להודעה בכתב לב
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ה בתוקפה, לא יהיה המציע רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה  כל עוד ההצע .14.4

 . שהיא

עמו    .14.5 שיחתם  שההסכם  במידה  או  הסכם  עמו  ייחתם  לא  אולם  במכרז  זוכה  שיקבע  במידה 

פי שיקול דעתה,   על  ועדת המכרזים רשאית לבקש מהמציעים או מחלק מהם,  יבוטל, תהא 

ספת, ותהיה רשאית להתקשר עם מי מהם בהסכם  להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נו

 נשוא המכרז.   

שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אשר מצביעה על חוסר הבנה של מהות השרות    ל"חכ .14.6

באחוז ניכר לדעתה.    ל"חכאו מתחת לאומדן    ו/או תכסיסנות ו/או מחירי היצף ו/או סטייה מעל

 יכריע בסוגיות המפורטות לעיל.   ל"חכמובהר, כי שיקול דעתה הבלעדי של 

 ערבות בנקאית  .15

חכ .15.1 עם  הסכם  על  וחתימה  המציע  התחייבויות  קיום  להצעתו  "להבטחת  לצרף  המציע  על  ל, 

ל, בנוסח המפורט  "לטובת חכ  , מאת בנק ישראלי,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית

צמוד    אלף שקלים חדשים(  שלושים₪ )  00030,למסמכי המכרז, בסך של    'אלפרק    11.בנספח  

 .  למדד המחירים לצרכן

העתקים מכתב הערבות  שני  .  רבות הבנקאית המקורי יצורף למעטפת הגשת המכרזכתב הע .15.2

 לעיל. 12.1הבנקאית יצורפו לשתי מעטפות מסמכי המכרז. זאת כאמור בסעיף 

( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  150הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של מאה וחמישים ) .15.3

 למכרז. 

 מציע אשר לא יצרף ערבות כמפורט לעיל הצעתו תיפסל.  .15.4

)תשעים( יום, והמציע    90לתקופה נוספת בת  לדרוש הארכת תוקף הערבות  חכ"ל תהא רשאית   .15.5

  5ימים מיום שנשלחה הודעה על כך או לפחות  7בתוך  יאריך את תוקף הערבות על פי הדרישה

. אי הארכת הערבות כנדרש תהווה,  ( ימים טרם פקיעת תוקף הערבות, לפי המוקדם חמישה)

 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.

ת  .15.6 פי  חכ"ל  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שהמציע  אימת  כי  הערבות  את  לחלט  רשאית  היה 

ל למציע כי הצעתו זכתה  " ו/או על פי מסמכי המכרז, ולרבות במקרה בו הודיעה חכההצעה  

של חכ"ל   מזכותה  גורע  עליו. חילוט הערבות אינוה  כל המוטל  ביצע את  במכרז אך הוא לא 

 יגרמו לה עקב הפרה כאמור.לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שי

הבנקאית  תשיב    ל"חכ .15.7 הערבות  הזוכה  את  עם  התקשרות  לאחר  זכתה  לא  שהצעתו  למציע 

הערבות תושב למציע בדואר רשום למען אשר ציין בהצעתו או במסירה אישית במשרדי  במכרז.  

 חכ"ל, לפי בחירת המציע. 
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כל   והמצאת  החוזה  חתימת  לאחר  הערבות  תושב  במכרז  והאישורים  לזוכה  המסמכים 

 .והמכרז ם וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי החוזה שים, לרבות אישור על קיום ביטוחיהנדר

לכשיר שני, אם יוכרז על ידי ועדת המכרזים, תושב ערבות הביצוע לאחר שהחל הזוכה במכרז  

לחכ"ל.   השירותים  תושב  במתן  במכרז,  הזוכה  עם  ההתקשרות  תשתכלל  לא  אם  לחלופין, 

לכשיר השני עם חתימת החוזה והמצאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרבות  הערבות  

 אישור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע, בהתאם לתנאי החוזה והמכרז. 

 בחינת ההצעות  .16

עליו תודיע חכ"ל  פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תהיה  :  פתיחת תיבת המכרזים .16.1 במועד 

 להלן.  4.1"ל אשר יציין המציע בנספח לרוכשי המכרז באמצעות דוא"ל לכתובת הדוא

לראות המכרזים    יש  תיבת  פתיחת  מועד  פתיח בציון  לישיבת  המציעים  הצעות  ת  כהזמנת 

או להיעדר ממנה, לפי שיקול  המציעים. כל מציע רשאי להיות נוכח בישיבת פתיחת המכרזים  

 .  ודעת

 תיעשה בשני שלבים, כדלקמן:  בחירת ההצעה הזוכה .16.2

ראשון .16.2.1 המעטפות  –  בשלב  המציעים לבדיקת  תועברנה    ואלו    תפתחנה  של  עמידתם 
רק הצעות המציעים העומדות  והתאמת כתב הערבות לדרישות המכרז.    בתנאי הסף

 בתנאי הסף תיבדקנה במסגרת השלב השני. 

ותנוקדנה בהתאם למתואר    –בשלב השני   .16.2.2 ועדת המכרזים  ידי  על  תיבחנה ההצעות 
 של חוברת המכרז.  לפרק א' 1.2מפורט בנספח לו  להלן

 : נקודות( 100)עד   מרכיבי ניקוד ההצעה .16.2.3

 נקודות;  70  - שווי הצעת המציע  .16.2.3.1

 נקודות;  10  -  נסיון המציע  .16.2.3.2

 נקודות;  10  -  טיב טכנולוגי  .16.2.3.3

 . נקודות 10  - התרשמות הוועדה  .16.2.3.4

מובהר, כי המציעים יידרשו להציג את התוכנות והציוד המוצעים על ידם במועד אליו   .16.2.4
 ידי ועדת המכרזים או מי שתמנה ועדת המכרזים לצורך כך. יזומנו על 

ביועצים   ,לצורך כךשמורה הזכות להיעזר, לה  , אשר  ועדת המכרזיםעל ידי    נהתיבדק  ותההצע  .16.3

 . ומומחים כפי שתמצא לנכון

רשאית, לפי  חכ"ל  תהא  ,  ובהתאם לאמור במכרז זה  על פי כל דין  חכ"למבלי לגרוע מסמכות   .16.4

במקרה בו היא סבורה,  , לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה  שיקול דעתה הבלעדי

   .כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז
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ועדת המכרזים רשאית לפסול כל שינוי, או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות   .16.5

 לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או כל צורה אחרת. 

טכנייםועדת המ .16.6 פגמים  על  למחול  בתוםבהצעות ש  כרזים רשאית  לדרוש  לב- נפלו  ורשאית   ,

  דרשה ועדת המכרזים  .ממציע להשלים מסמכים או פרטים טכניים או לתקן פגם טכני בהצעה

)חמישה( ימים, תיפסל    5השלמת מסמך או פרט או תיקון פרט, ולא פעל המציע כנדרש בתוך  

 הצעתו. 

הגבוה ביותר או הצעה כשלהי,  שקלול הנקודות  חכ"ל איננה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת   .16.7

לבטל  , וכן רשאית  , מכל סיבה שהיאשלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז והיא רשאית  

בכ  ובלבד שטרם החל הזוכה במתן  את המכרז  זוכה במכרז,  ל עת אף לאחר שנקבעה הצעה 

 , שיפוי או השבה כלשהם.פיצויל  םזכאי ולא יהי המציעיםבכל מקרה כאמור השירותים.  

כושרו של המציע  רשאית חכ"ל להביא במניין שיקוליה את  ,  בבחינת ההצעות ובחירת הזוכה .16.8

וניסיונו  , ה למתן השירותים דומים  של המציעוותק  נסיונו בקיום  , אמינותו,  במתן שירותים 

התחייבויות בדומה להתחייבויות מושא מכרז זה, מנסיונה של חכ"ל, של העירייה ושל גופים  

, ולערוך לצורך  אחרים, עישוריו של המציע, המלצות, סבירות הצעתו וכל שיקול רלוונטי אחר

 כך בדיקות כפי שתמצא לנכון. 

 לאנשיו/או    לממליצים לפנות, רשאית חכ"ל, אך לא חייבת, לפנות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל .16.1

ולחברות    לרשויות   פניה , וכן ליזום  לה ובצרופות בהצעתו המציע נקב בהן אשרת  ברשויו קשר

 ומידת האופן לגבי,  כפי שתמצא לנכון  ולערוך בדיקות,  שלא צויינו בהצעהכלכליות עירונית  

 שהעניק המציע בעבר.  מהשירותים הרצון שביעות

 כל מציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ויועציה בעת בדיקת הבדיקות כאמור לעיל.  .16.2

 והתקשרות  המכרז תוצאות בדבר הודעה  .17

 "(. הודעת הזכייהבכתב שתשלח לו )להלן: " בדבר זכייתו בהודעה תודיע לזוכה חכ"ל  .17.1

 מיום ימים(  שבעה)  7  בתוך)ארבעה( עותקים חתומים של החוזה    4להמציא לחכ"ל  ל הזוכה  ע .17.2

החוזה ועל פי  כל המסמכים הנדרשים על פי א לחכ"ל את להמציבצמוד ו, הזכייה הודעת קבלת

המבטחת, וכן את    ידי על חתום כשהוא  הביטוחים קיום אישור נספח לרבותהוראות המכרז,  

 ערבות הביצוע.  

מודגש, כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש, למען הסר ספק   .17.3

כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את  

 החוזה כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה.  
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בת   .17.4 הפעולו  60לזוכה תעמוד תקופה  כל  לבצע את  היותר, ממועד חתימת החוזה,  לכל  ת  יום 

הנדרשות על מנת להתחיל במתן השירותים מושא המכרז באופן מלא, שוטף ורציף החל מהיום  

 )ששים ואחד( לאחר חתימת החוזה.  61-ה

ביטוחים ו/או לא  קיום  אישור על  את העותקים החתומים של החוזה ו/או  לא המציא הזוכה   .17.5

להמציאו על פי מסמכי המכרז המציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש  

הזכיי על  עמד אחר הצעתו,  ,  הלאחר ההודעה  זכייתו במכרז תבוטל  ייחשב הזוכה כמי שלא 

 וחכ"ל תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות המכרז בשל כך. 

חכ"ל תהיה רשאית, אך לא חייבת, להכריז על כשיר שני בעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז.  .17.6

י יוכרז הוא כזוכה בכל מקרה בו לא ימלא הזוכה אחר חיוביו כאמור  אם יוכרז כשיר שני, הר

 לעיל. 

 סודיות ההצעות ועיון במסמכי המכרז  .18

 בהתאם לכל דין, תאפשר ועדת המכרזים עיון בפרוטוקול הוועדה וכן במסמכי ההצעה הזוכה. .18.1

רשת  כל מציע בהצעתו, בצורה מפו  יצייןמבלי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים על פי כל דין,   .18.2

לידיעת חשיפתם  אשר  בהצעה,  הכלולים  והמסמכים  הנתונים  הם  מה  משתתפים    ובולטת, 

 אחרים במכרז עלול, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של אותו מציע.  

סודיים,    סימן .18.3 חלקים  בהצעתו  שהסכים המציע  כמי  סומנו  ,  יראוהו  אשר  חלקים  אותם  כי 

  . ים חלקים סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים בהצעתו כחלקים סודיים מהוו 

 .האחרים שויתר מראש על זכות העיון בחלקים  אלה של המציעים כמיייחשב   לפיכך

עדת המכרזים לחשוף נתונים ומסמכים כלשהם לעיונם  ומובהר, כי אין באמור כדי למנוע מו  .18.4

 לעשות כן על פי דין.   של צדדים שלישיים, במקרים בהם לדעת ועדת המכרזים עליה 

ידו   .18.5 על  עיון בחלקים בהצעתו אשר סומנו  לזוכה על החלטתה לאפשר  ועדת המכרזים תודיע 

   , ותאפשר לו לטעון בעניין בפניה.כסודיים

 שונות  .19

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים   .19.1

או בלתי ניתנים לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר    במסמכי המכרז, חסרי תוקף או בטלים 

 . חלקי מסמכי המכרז אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין

על המציע לבדוק היטב את מסמכי המכרז, ולפנות בשאלות הבהרה בכל מקרה של סתירה,   .19.2

לא פנה המציע בשאלות  לעיל.    11שגיאה, ספק או חוסר בהירות במסמכי המכרז, כאמור בסעיף  

 הבהרה כאמור, הרי בכל מקרה של ספק יפורש הדבר באופן המוזיל את הצעת המציע.
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   74מתוך  17עמוד   חתימת המציע:__________

ובעלות  המציע ישא בהוצאות השתתפותו במכרז, לרבות בתשלום בגין רכישת מסמכי המכרז   .19.3

בגין    מחכ"ל, ובכל מקרה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי  והעמדת הערבות  הכנת ההצעות

 . הוצאות אלה

חכ"ל רשאית, אך לא חייבת, לראיין את המציעים, כולם או חלקם, לקבל פרטים, הסברים   .19.4

 ומסמכים, וכן להתרשם מנתונים ומצגות שיציגו המציעים.

מטעמו, אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לוועדת המכרזים  כל מציע נדרש למנות נציג   .19.5

בשם המציע, ולקבל הודעות ו/או הנחיות עבורו ובשמו. מציע רשאי להחליף את הנציג כאמור  

 . באמצעות הודעה בכתב לועדת המכרזים

יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים  המכרז  כל עניין הנוגע להליך  :  סמכות שיפוט מקומית .19.6

 מרכז. במחוז 

 כתובות הצדדים:  .19.7

 לעיל.  1.1.1 1.1.1היא כמפורט בסעיף  חכ"לכתובתה של   .19.7.1

 "(. כתובת המציע)להלן: " נקב בהצעתותיראה ככתובת בה  ו של המציע כתובת .19.7.2

 

 הודעות  רתמסי .19.8

 זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת.  מכרז הודעות על פי 

לה יכולות  כתב  הטעונות  הצדדיםיהודעות  במען  אלקטרוניבפקסימיליה,  מסר  בדואר  או    , 

 .בהוראות המכרז  , זולת אם נקבע במפורש אחרתבדואר רשום

שעות לאחר משלוח    12הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה, או  

שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר    72הודעת פקסימיליה, או    או  הודעת דואר אלקטרוני

 רשום, הכל לפי המוקדם. 

 

 מחמוד אלעמור 

 מנכ"ל  

 רהט החברה הכלכלית 
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 ערבות מכרז  – 1.1נספח 

 רהט החברה הכלכלית 

 01/2021מכרז פומבי מספר 

 רהט להפעלת מערך חניה עירוני בתחום עיריית 

 

 נוסח ערבות בנקאית 

 לכבוד 
 ( בע"מ  2015)  רהטהחברה הכלכלית 

 
 ג.א.נ,

 
 הנדון: ערבות מס'____________ 

 
 

ח.פ.[,   ומספר  המציע  ]שם   ______________ בקשת  מלאה  לפי  ערבות  כלפיכם,  בזאת  ערבים  הרינו 

  נובמבר של חודש    , שיוצמד למדד המחירים לצרכן₪ )שלושים אלף שקלים חדשים(  30,000ומוחלטת בסך  

להפעלת מערך חניה    2021/01, להבטחת ההצעה במכרז מס'  או בסמוך לכך  .2020.1215שפורסם ביום    2020

 , על ידי _________ ]המציע[.רהטעירוני בתחום עיריית 

מתאריך דרישתכם הראשונה    )שבעה( ימים  7תוך  באנו נשלם לכם את  ערבותנו זו הינה ערבות בלתי תלויה ו

מבלי שתהיו חייבים  למדד הידוע ביום הדרישה,  בכתב, כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה  

 . ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיאאו לבסס אותה,  דרישתכם  לנמק את

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, אנו נשלם לכם את סכום הקרן. 

 . ____________ עד תאריך  ____________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

זו יש להפנות   ____ ]שם הסניף[, מספר ____  סניף הבנק  לבנק _____ ]שם הבנק[,  דרישה על פי ערבות 

 . __________ שכתובתו]מספר הסניף[, 

 ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה
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 אמות מידה לבחירת הזוכה במכרז  – 1.2נספח 

 

 , באופן הבא: תשוקלל ותנוקדהצעת כל מציע 

 נקודות  70  - שווי הצעת המציע  .1

 עבור אמת מידה זו, יחושב באופן הבא:הניקוד 

A : 1,000,000-מסכום הגביה של דוחות חניה מוכפל ב עע המצי ישיצאחוז הגביה; 

B600-: הסכום שהציע המציע עבור דוח ממצלמה נייחת/ניידת מוכפל ב; 

 (. A+Bהרכיבים לעיל )יהיה סכום  שווי הצעת המציע

ביותר תקבל את מלוא הניקוד בסעיף  ההצעה   ניקוד    70  – הזולה  יתר ההצעות תקבלנה  נקודות. 

ן יחסי יחסית להצעה הזולה ביותר, שיהיה מכפלה של ההצעה הזולה ביותר במלוא הניקוד  באופ

  נק'( חלקי ההצעה. 70בסעיף )

 : 58.33הוא   120שוויה  ש, הרי הניקוד להצעה 100ההצעה הזולה ביותר היא  שווי  אם לדוגמא: 

(שווי  ההצעה  הזולה  ביותר ) 𝑋 70 ( הניקוד  המקסימלי)

(שווי  ההצעה )
 

 נקודות  10  - נסיון המציע .2

לקוחות )רשויות מקומיות  לפי פירוט של  ,  ציון זה ייקבע על ידי ועדת המכרזים על פי נסיון המציע 

להם   כלכליות(  המציע  סיפק/וחברות  )דוגמת  שירותים  מספק  המכרז(כוללים  נושא  ,  השירותים 

 ( השנים האחרונות.  7בע )שמהלך ב

ה  שיפרט  המציע שירותים  לקוחותשל  המירבי    מספראת  מספק  הוא  ניהול    להם  דוחות,  )הפקת 

  יחסית   יחושבהמציעים    יתר  ניקוד.  נקודות  10     –עבור אמת מידה זו  הניקוד  מלוא  יקבל את    וגבייה(

במלוא  המציע   פירטמספר הלקוחות שמכפלה של ויהיה ניקוד המירבי,  ה  את שיקבלמציע הניקוד ל

 וא הניקוד.שקיבל את מל שפירט המציע מספר הלקוחות נק'( חלקי   10הניקוד בסעיף )

,  לקוחות  8לקוחות, והמציע הרלבנטי פירט    10המציע שקיבל את הניקוד המירבי פירט  לדוגמא: אם  

 :8הרלבנטי הוא  לאמת מידה זו למציע הרי הניקוד 

(מספר  הלקוחות  שפירט  המציע ) 𝑋 10 ( הניקוד  המקסימלי)

( מספר  הלקוחות  המירבי  שפורט  על  ידי  מציע )
 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  20עמוד   חתימת המציע:__________

 נקודות  10  - טיב טכנולוגי .3

פי על  ועדת המכרזים  ידי  על  ייקבע  זה  שיציע המציע,    ציון  התרשמות מתוכנת הניהול הארגונית 

ד ועל  הפקחים  על  אמת  בזמן  ובקרה  מעקב  האפשרויות  שתכלול  מגוון  וכן  הניהול  וחות,  והיקף 

 הפיקוח.  ותוכנת בתוכנה. כן תתחשב הוועדה בטיב הטכנולוגי של מסופוני הפקחים  

 קביעת ציון זה רשאית ועדת המכרזים, אך לא חייבת, להיעזר ביועצים. לצורך 

( בעבור  1נקודה אחת ), לכל סעיף עד  הסעיפים הבאים(  10עשרת )לפי  לאמת מידה זו יינתן  הניקוד  

 :עבורה מענה חלקי( 0.5מענה מלא, וחצי נקודה ) 

 

 ללא מענה  מענה חלקי  מענה מלא   
 0 0.5 1 נוחות השימוש  ערכת הפקח:

 0 0.5 1 מהירות השימוש  
 0 0.5 1 דיוק במיקום  
 0 0.5 1 אפשרויות הצילום  
מתן    קנס,  )  דוח אפשרויות 

 בזמן( אזהרה, מותנה 
1 0.5 0 

)המסופון    החומרה  טיב 
 והמדפסת( 

1 0.5 0 

     
 0 0.5 1 שילוביות עם תוכנת הפקח  תוכנת ניהול:

אחר    מעקב  אפשרות 
ומיקום   הפקח  פעולות 

 בזמן אמת 

1 0.5 0 

 0 0.5 1 אפשרויות ניתוח הנתונים  
 0 0.5 1 נוחות השימוש  

 

 נקודות  10  - התרשמות הוועדה .4

ציון זה ייקבע על ידי הוועדה לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוך התרשמות כללית של הוועדה מהמציע  

ולמטב אותו לאורך  ומתכנית העבודה שהציג על מנת להפעיל במהירות וביעילות את מערך הפיקוח 

וכן מבחינת ההמלצות שיגיש המציע ובדיקות שתערוך הוועדה מול רשויות מקומיות וחברות    זמן

 . ליות שעבדו/עובדות עם המציעכלכ

מידהכל   אמת המידה    אמת  למעט  )לעיל,  ידי שלושה  על  תנוקד  ועדת המכרזים  3להצעת המחיר,  חברי   )

 לפחות. הניקוד שיינתן לכל הצעה בכל אמת מידה, יהיה ממוצע של הניקוד שנתנו חברי הוועדה. 

 ל. הניקוד שתקבל כל הצעה יהיה סכום הנקודות בארבעת הסעיפים לעי
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 אפיון שירותים ומערכות - ' בפרק 

 המערכות להלן:הזוכה במכרז יספק על חשבונו את כל 

 ערכת פקח  .1

הכוללת אפליקציות ליצירת דוחות לשמירה על חוק  על גבי מסופון/טלפון חכם,  ערכת פקח  הספקת  

משלוח  כולל  החבילת תקשורת  מטען,  , מדפסת,  והוראות חיקוק ארציות בקשר לחנייהלחנייה  העזר  

 המפורט: . הערכות יכללו את  שיחות, מתכלים ופנקסי דוחות עזרים נדרשיםוקבלת נתונים ו

באיכות    או טלפון חכם, הכוללת מצלמה דיגיטלית )צבעונית( מובניתמסופון  ערכת פקח על גבי   •

 וכוללת אפשרות הקלטת קול וסרטונים.   צילום גבוהה

טרמית  • חום/שמשתוצר  עם    מדפסת  בתנאי  עמיד  בלוטות'  ההדפסה  בטכנולוגיית  המתקשרת   ,

 לערכת הפקח. 

 . נרתיק נשיאה •

 מטען.  •

 (. GPS)יכולת איכון  •

בעלת יכולת העברת מידע  ,  על פי סוגי עבירה )לרבות דוחות התראה( ליצירת דוחות פיקוחתוכנת  •

רת מידע באמצעות  וכן יכולת העב הפיקוח,  במשרד  מערכת המחשב  ל)לרבות תמונה, סרטון ושמע(  

 ולמאגר הנתונים הראשי. במשרד הפיקוח מחשב מערכת הסלולרית לתקשורת 

זמן חניה, הקפאת נתונים ומידע וכן חיווי לפקח בחלוף  או קציבת  התוכנה תכלול יכולת התראה  

זמן  פרק  עבירה בחלוף    להתגבשעשויה  מת או הפסקת דוח, במקרים בהם  להזמן המוגדר לשם הש

 .העמדת רכב לפריקה וטעינה לזמן ארוך המהמותר(  –מסוים )לדוגמא 

רכב  לבדיקת תווי תושב לפי מספר רכב,  חיצוניים  פנימיים ויכולת גישה סלולרית למאגרי מידע   •

ברמה של עד  ערת הפקח  בזיכרון  ים  מאגרהאחסון ואגירת נתוני  בעל תו נכה או יכולת  גנוב, רכב  

GB2  ופון בעבודה השוטפת. ללא תלות בתפעול המס 

 באמצעים סלולריים.תשלום אגרה חניה  יכולת מובנית ומוכחת לבדיקת  •

 :מאפיינים טכניים •

o חכם של מערכות טלפון סלולארי – מערכת הפעלה . 

o חכם בקטגוריה של מכשיר טלפון סלולארי – מידות . 

o  ג' בתכולה מירבית.  200עד  –משקל 

o  16  – זיכרוןGB RAM .מינימום 

o  ברורה באור יום ומוארת בשעות החשיכה.  –תצוגה 

o הכולל מנת צירופים מירבית לכיסוי הפונקציות התפעוליות.   -לוח מקשים 

o  שעות עבודה רצופות.  12- שעות עבודה ללא שידור ו 145 –סוללות נטענות  –הזנה 

o  מעלות צלזיוס.  45מעלות צלזיוס לבין   10בתחום שבין   –טמפ' עבודה 
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o הגנה בפני חדירת מים )גשם(. –  אטימות 

o 1יכולת ספיגת זעזועים כתוצאה ממכה/נפילה מגובה של מינימום    –   הגנה בפני זעזועים  

 מטר.

o  .נרתיק נשיאה 

o   זיהוי גבוהה    –מצלמה דיגיטלית ויכולת יצירת תמונה באיכות  מובנית בתוך המסופון 

 ביום ובלילה. 

o  מדפסת טרמית/טרמית הפועלת בתקשורת אלחוטית.  –מדפסת 

o  גר'.  300עד  –משקל 

o  מ"מ.  50מינימום  –רוחב הדפסה 

o  ידידותית קלה )החלפת סרט נייר(. –)מדפסות(  – תחזוקה 

o   נייר טרמי באיכות גבוהה אנטי    –איכות הדפסהUV  10מינימום    – , כושר דהייה בשמש  

 ימים. 

o  תקשורת בלוטות' –הפעלה . 

o  סוללות נטענות.   –הזנה 

 ניידת   ערכת מנהל פיקוח .2

הכוללת אפליקציות לניהול הפקחים, ליצירת דוחות  על גבי טלפון חכם/טאבלט  ערכת מנהל פקחים  

 . חבילת תקשורת כולל שיחות  ,והארציים העירוני החנייהלשמירה על חוקי  

 תוכנת ניהול  .3

   יספק המציע.תספק חכ"ל.  תוכנת הניהול תותקן על גבי מחשבים ש

. כן תנהל התוכנה את  התוכנה תנהל את בסיס הנתונים של הדוחות שהופקו ואת התמונות שצולמו

בסיסי הנתונים של תווי החניה לתושבים ו/או תווים חודשיים. התוכנה תנהל ותתעדכן באופן מקוון  

 עלי תו נכה וכלי רכב גנובים.מול מאגרי מידע של כלי רכב ב

הפקת רשימות של דוחות וקנסות לפי פילוחים שונים והתפלגויות שונות, לרבות סוגי  התוכנה תאפשר  

 עבירה, מיקום, פקח, שעות וכיוצ"ב.  

 התוכנה תאפשר מעקב בזמן אמת על הדוחות הניתנים על ידי הפקחים ומיקום הפקחים.

ותאפשר להם לצפות בעת מתן דוח בנתונים על התראות ודוחות  התוכנה תתמשק עם ערכות הפקח  

 קודמים שניתנו לרכב הנבדק.

עורים  רתאפשר העברת מידע לתובע העירוני, לרבות סיכום, וכן תאפשר קליטת בקשות, עהתוכנה  

 ובקשות להישפט וכן קליטת החלטות התובע העירוני ובית המשפט. 

שתספק  מערכות מחשב  למעט  ספק את כל הציוד הנדרש )בהתאם להוראות ההסכם, על המציע יהיה ל

והנובע מהפעלת    לשם הפקת דוחות, הודעות תשלום, קליטת פניות, ניהול משרד וכל הכרוך  חכ"ל(

 מערך החניה, והכל כפי המפורט במכרז ובהסכם. 
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 מדחנים  .4

 באזורי חניה מוסדרת. מדחנים 5יהיה על המציע להתקין  בהתאם להוראות המנהל, 

פי  -חנייה )עלתווי  ( המיועד למכירת  Pay and Displatהמדחן יהיה מסוג מדחן כרטיס "שלם והצג" )

 , אותם יהיה על הנהגים להציג על שמשת כלי הרכב. סכום הכסף ששולם במדחן(

 יהיו המאפיינים הבאים: מדחן הכרטיס  ב .4.1

באו  • אוטומטית  הננעל  מטבעות,  להכנסת  אינם  קבו   פן ממשק  החנייה  הסדרי  בהן  בשעות  ע 
 בתוקף ובנוסף בזמן שלא מתבצע תשלום באמצעות מטבעות המדחן. 

 ממשק להכנסת כרטיס חכם. •

 . ממשק לתשלום באמצעות שטרות •

 . ממשק לתשלום באמצעות כרטיס אשראי •

 צג דיגיטלי.  •

 לחצני הפעלה.  •

 לחצני ביטול.  •

 פתח קבלת כרטיס.  •

 פתח לקבלת עודף. •

 תוויות מידע.  •

 לשליטה ודיווח מרחוק בזמן אמת. GSM-ת שידור במערכ •

 וגיבוי סוללה.   –סולארי  מקור אנרגייה •

 

לאחר הכנסת התשלום יופיע מיידית בצג סכום התשלום ושעת תפוגת החנייה  :  פעולת המדחן .4.2

המותרת בהתאם, לחיצת "אישור" תנפיק כרטיס, לחיצת ביטול תחזיר את המטבעות לפתח  

 החזרת המטבעות. 

 בזמן שהמדחן כבוי, יוחזרו המטבעות המוכנסות לפתח החזרת המטבעות. 

במקרה של תשלום "יתר" יוחזרו המטבעות העודפים לפתח החזרת מטבעות אלא אם שולם  

עולה על זמן החנייה המקסימלי שאז יודיע המדחן למשתמש על    ו באמצעות מטבע אחד שערכ 

הזמן המקסימלי. לחיצת "ביטול" תחזיר  תשלום יתר, לחיצת "אישור" תנפיק כרטיס על פי  

באמצעות   תשלום  של  במקרה  עודף  קבלת  המטבעות.  החזרת  לפתח  המטבעות  את 

שטרות/מטבעות בהתאמה לזמן החנייה המירבי שניתן לרכוש וביחס לערך השטר/המטבע בו  

 בוצע התשלום. 

מידע .4.3 התשתצוגת  סכום  הנוכחית,  השעה  יופיעו  ובה  מידע  תצוגת  תהייה  במדחן  וזמן  :  לום 

 תפוגת החנייה בגין התשלום.
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 תצוגת המידע תהייה באותיות גדולות וברורות.  •

כרטיס חכם או לחיצה על אחד הלחיצים תדליק את תאורת    –פעולה במדחן, הכנסת מטבעות   •
 התצוגה. 

. הכיתוב  , ותומך בשפות ערבית ועבריתמדחן שיש בו תצוגת מילים וניתן להחליף בו את השפה •
  ערבית אלא אם נלחץ אחרת, לאחר סיום הפעולה בשפה האחרת, יחזור המדחן ל בערביתיהיה 
 בלבד.

 שעות המתעדכנת כל דקה.   24תצוגת השעה תראה את השעה הנוכחית בתבנית של   •

 תו החנייה  .4.4

 תו החנייה שיונפק מהמדחן יהיה מסמך המוכיח ששולמה אגרת חנייה.  

 הפרטים שיודפסו על גבי התו הם:

 .רהטאו החברה הכלכלית  רהטסמליל עירית  •

 תאריך; •

 ;שעות 24בתצורת  ,שעת הנפקה •

 שעות; 24תפוגת החנייה, בתצורת שעת  •

 סכום התשלום; •

 קוד אמצעי התשלום: מטבעות או כרטיס חכם;  •

 כתובת ומספר מדחן;  •

 מספר סידורי של כרטיס המדחן; •

 לות כשעל אחת תופיע המילה "עותק". קב 2  אפשרות להדפסת •

 המדחן  מדפסת .4.5

 המדפסות תהיינה מדפסות תרמיות. 

זו לא יהיה    300,000-המדפסת תוכל להדפיס כ כרטיסים בין תקלות עוקבות. במשך תקופה 

 צורך להחליף או לחדד את סכין חיתוך הנייר. 

 . במדחן שניות מלחיצת "אישור"  3בתוך   המתאים במדחןכרטיס חנייה יונפק ויהיה בפתח 

 במדחן  נייר המדפסת  .4.6

יהיה באיכות טובה ויעמוד בתנאי הסביבה, כולל שינוי טמפרטורה ולחות במהלך הנייר  •
 הפעולה והאחסון. 

 כרטיסים.  2,000-גליל/מחסנית הנייר: יספיק להדפסת כרטיסים בכמות של לפחוות כ  •

 קרונים. ימ 80- עובי הנייר יהיה לפחות כ •

 ה כלשהם.החלפת הנייר תהייה פשוטה, קלה ולא תדרוש שימוש בכלי עבוד •
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 יהיה מלא )ללא צורך בתלישה(, אוטומטי ובעל קצוות חלקים.   חיתוך הנייר •

 התווים פתח הנפקת   .4.7

 פתח הנפקת התווים יהיה בקדמת המדחן תוך גישה נוחה למשתמשים;  •

 תו החניה המונפק ממעוף ברוח. גשם וכן יגן על מים והפתח יהיה מוגן מפני חדירת  •

 פתח החזרת מטבעות  .4.8

החזרת   עלפתח  שנדחו  מטבעות  להכיל  מיועד  כתוצאה  -המטבעות  או  המטבעות  קורא  ידי 

 ידי המשתמש.- מתשלום יתר או כתוצאה מביטול הפעולה על

 שילוט המדחן  .4.9

חלקו העליון של המדחן יכלול שלט, אשר ניתן יהיה לראותו משני צידי המדחן. הצורה, הצבע  

 בלבד. ובאישור העירייה   הספקוהסמל של השלטים יהיו בהמלצת 

 על המדחן להיות בעל אפשרות מוכחת למתן עודף.  .4.10

 במדחן תהייה אפשרות לטעון כרטיס חכם.  .4.11

 . On Line-לשליטה, בקרה )כספי ותפעולי( ודיווח מרחוק ב GSMממשק  .4.12

מול אנשי התחזוקה לצורך קריאה לתקלות מילוי וריקון בכל    חממשק סלולרי דו כיווני מאובט .4.13

 אירוע מסוג כלשהו הנדרש להפעלת המערכת ביעילות מירבית.

 פי היררכיית הרשאות. -יכולת צפייה במערכת יישום ניהול למספר גורמים על .4.14
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 החוזה  - ' גפרק 

 
 רהט החברה הכלכלית     בין: 

 
     ____________________ 

 
  פקס: ________________    
   

 ( "חכ"ל: " )להלן
 ; מצד אחד -         

 
   _________________    לבין: 

 
 רח' ______________     

 
 פקס: _____________     

 
 ("הספק : "להלן)

 ; מצד שני -          
 
 

לחניית רכב והעמדתו    "( לאכוף את חוק העזרהעירייה)להלן: "  רהטהוסמכה על ידי עיריית  וחכ"ל   הואיל 

בנוגע להסדרי  ו וכן את החיקוקים הארציים  עזר שיבוא במקומ   ו/או חוק  רהטהמאושר לעיריית  

, ובכלל זה  רהטהחנייה בתחומי עיריית  פיקוח והסדרת  , ולהפעיל את מערך  חנייה ואיסורי חנייה

 ים על ידי העירייה כאזור חניה מוסדר;/המוגדר ים  /באזור

עירוני בתחום  החנייה  ההפעלת מערך  ו  שיספק שירותים להקמת   ספקוחכ"ל מעוניינת להעסיק   והואיל

 העירייה, ויבצע את כל הפעולות הכרוכות בכך ועל כל המשתמע מכך; 

)להלן:    רהטלהפעלת מערך חניה עירוני בתחום עיריית    01/2021  פרמספומבי  פרסמה מכרז  חכ"ל  ו והואיל

 ; "(המכרז"

, בהתאם  חכ"להמכרז ל  מושאהצעתו למכרז, והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים    הגישוהספק   והואיל

 ; להסכם זה

והספק ערך לפני הגשת הצעתו למכרז את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההצעה, ובחן את   והואיל

)העמדת רכב וחנייתו(, ובכלל זה הספק יודע כי חכ"ל רשאית    רהטחוק העזר לאפשרות אכיפת  

אזור/י אכיפת החנייה   את  לשנות  או  בנספח  לצמצם, להרחיב  מסמכי המכרז  ל  1.3המפורט/ים 

 ;בלתי נפרד מחוזה זהומהווה חלק 

ל אישר  "חכמנכ"ל  ל בהחלטתה מיום ______ המליצה על הצעת הספק, ו" של חכ  המכרזיםוועדת   והואיל

 ;הסכםמושא המכרז ו למסור לידי הספק את מתן השירותים 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההסכם, את זכויותיהם וחובותיהם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם;  והואיל
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 הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 , פרשנות והגדרותמבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;  .1.2

 כותרות ההסכם נועדו לנוחיות הצדדים ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.  .1.3

  הגדרות .1.4

המפורטים   והפירוש  המשמעות  להלן  המצוינים  למונחים  יהיו  המכרז  ובמסמכי  זה  בהסכם 

 והקשר הדברים משמעות אחרת.  קאלא אם כן מחייב הדבבצידם, 

 ;רהטעיריית  - העיריה  .1.4.1

  ;רהטהחברה הכלכלית  - חכ"ל .1.4.2

חכ  - המנהל  .1.4.3 מטע"מנכ"ל  האחראי  ידו,  על  שימונה  מי  או  חכ"לל  ביצוע    ם  על 
השירותים, מתן הוראות ופיקוח שוטף על מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש כאיש  

   לספק; ל"קשר בין חכ 

עיריית  עירוני בתחום  להפעלת מערך חניה    01/2021  פרמספומבי  מכרז    - המכרז .1.4.4
 למסמכי המכרז.  1, כולל כל מסמכי המכרז, כפי שפורטו בפרק רהט

הצעת הספק במסגרת המכרז, לרבות כל המסמכים והצרופות, שצורפו    - ההצעה .1.4.5
 על ידי הספק במסגרת הצעתו. 

קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר  לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו,    - ספקה .1.4.6
 כל הבאים בשמו או מטעמו. וחליפיו  ל(, " קבלת אישור חכ

העבודותכל    -  שירותיםה .1.4.7 הספק  הפעולות  ו   השירותים,  למכרז  שעל  בהתאם  לבצע 
     ולהסכם זה, לרבות אספקת כל הציוד הנדרש לביצועם.

על פי    והחומרים אותם התחייבה החברה לספקכל האביזרים, המכשירים    –  הציוד .1.4.8
כל האביזרים, המכשירים   וכן  זה,  ביצוע   והחומריםהסכם  לצורך  לחברה  הנחוצים 

מבחינת כמות, תכונות ואיכות.   ועל פי דרישת המנהל  התחייבויותיה על פי הסכם זה
יכלול,  מדפסות,   הציוד  פקח,  מסופוני  מצלמות,  רכב,  כלי  למצות,  ומבלי  לרבות 

סורקים,  מדחנים,   תוכנות,  תקשורת,  חיווט, אמצעי  הטענה,  ציוד  מעטפות,  דוחות, 
   ציה בין המערכות.חיבור ואינטגר

)העמדת רכב וחנייתו(, בנוסחו המחייב כפי שיהיה   רהטחוק העזר ל  -חוק העזר חניה  .1.4.9
 . מעת לעת

אזורים שהוכרזו על ידי ראש העירייה כאזור חניה מוסדרת,    –  אזור חניה מוסדרת .1.4.10
מובהר ומודגש, כי חכ"ל רשאית להודיע לספק על  ובהם יופעל מערך החניה העירוני.  

מעת כפי שיחליט ראש העירייה,  מצום ו/או הרחבת אזור החניה המוסדרת,  שינוי, צ
 לעת. 
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 )העמדת רכב וחנייתו(;  רהט העזר לבניגוד לחוק דוח עבירת קנס   – דוח חניה .1.4.11

, ואשר הם בלבד  כדין  עובדי מחלקת הפיקוח של העירייה אשר הוסמכו  - יםפקח .1.4.12
 המפקחים יועסקו על ידי העירייה; יהיו רשאים לרשום דוחות. מובהר ומודגש, כי 

לפי מדיניות שתקבע העיריה או חכ"ל, תווי חניה לרכבי תושבי העיר,    –תווי תושב   .1.4.13
 רשאי לחנות באזור חניה מוסדר ללא תשלום אגרת חניה. המעידים כי הרכב 

המרכזית   -מדד   .1.4.14 הלשכה  ידי  על  חודש  מדי  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד 
 וא במקומו. לסטטיסטיקה או כל מדד שיב

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. המדד הידוע האחרון  –מדד הבסיס  .1.4.15

פקודת התעבורה ]נוסח חדש[, וכל תקנה, צו או הודעה על פיה, כפי    –פקודת התעבורה   .1.4.16
 נוסחם  מעת לעת, וכל חיקוק שיחליף אותם. 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

המפורטים  , כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  זה על כל נספחיו  הסכםכי קרא   .2.1

וכי יש  כי בחן את תנאי הביצוע ותנאי מתן השירותים  על כל הקשור, הכרוך והנובע מכך;    ו,ב

 ; ל"במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של חכ ביכולתו לקיימם ולבצעם

      ;במסגרת מסמכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת ומדוייקיםשהציג לחכ"ל כי כל המצגים  .2.2

לו את   .2.3 יש  כח האדם,   הכישורים, המיומנות, הציוד,,  המשאבים  ,היכולתהידע המקצועי,  כי 

בהתאם  ל, ו "ספק את השירותים לשביעות רצונה של חכ וכל הנדרש על מנת ל   הכושר האגוני,

 ;סכםלה

כל  כיספק מתחייב,  ה .2.4 הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים לשם   ברשותו 

ירותים על פי ההסכם, וכי בקיום התחייבויותיו על פי ההסכם אין ולא תהיה משום  מתן הש

הפרה של כל זכות יוצרים, זכות קניינית, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי, וכי  

 כל הציוד, המערכות והתוכנות הנדרשות. הוא רשאי להתקשר בהסכם זה ולהעמיד לשימוש את  

שיון  יואשר ביצועה מחייב קבלת רהסכם  על פי מסמכי המתן השירותים  כי כל פעולה הקשורה ב .2.5

שיון ו/או היתר  יו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

 ו/או מילוי אותו תנאי. 

ת העיריה ו/או חכ"ל לא תיגרענה בתקופת ההתקשרות,  כי ידוע לו והוא מסכים לכך שסמכויו  .2.6

וכי העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להרחיב או לצמצם את אזורי החניה  

לאזורים או לתקופות, לבטל הסדרי חניה,  ולהגביל אכיפה    המוסדרת, לקבוע מדיניות אכיפה 

י גבייה, ולבצע כל פעולה ולקבוע כל  לבטל דוחות, לבטל הליכ להמיר דוחות בדוחות אזהרה,  

היקף   את  או  הדוחות  היקף  את  לצמצם  כדי  בכך  יהא  אם  אף  לנכון,  שתמצא  כפי  מדיניות 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  29עמוד   חתימת המציע:__________

, והכל כפי סמכות העירייה על פי כל דין, והספק לא יהיה זכאי לשיפוי  ההכנסה מגביית קנסות

 או פיצוי כלשהו בגין כך.  

לשם מתן השירותים על ידי הספק, לרבות רכישת  כל הפעולות הכרוכות, נובעות ונדרשות  כי   .2.7

וכיוצ"ב, מכל מין וסוג שהוא, יבוצעו על ידי הספק ועל    , הפעלת כוח אדם, אספקת ציודציוד

 חשבונו.

, ובפרט לא ישתהה בנקיטת פעולות על  כי יפעל לגביית דוחות בהגינות, באופן רציף וללא שיהוי .2.8

 מנת לגרום לכפל קנסות לחייבים. 

וותר בזאת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענת אי התאמה, פגם, מום, הימנעות  כי הוא מ .2.9

 מפעולה, הפחתת הכנסות, מכל סיבה שהיא, ובכלל זה כתוצאה ממדיניות העירייה או חכ"ל. 

 ביצוע השירותים  .3

הקמת, הפעלת וניהול  ק יבצע את כל הפעולות הנדרשות ויספק את כל הציוד הנדרש לשם פהס .3.1

. מבלי  , כפי מדיניות העירייה וחכ"ל שתהיה מעת לעתרהטעיריית  עירוני בתחום  מערך חנייה  

, על אחריותו  לגרוע מכלליות האמור, מתחייב הספק לבצע את כל הפעולות ולספק את כל הציוד

 רט:ועל חשבונו, כמפו

 הספקה והדפסת תווי תושב; .3.1.1

פקח  הספקת   .3.1.2 מסופון/טלפון חכם,  ערכת  גבי  דוחות על  ליצירת  הכוללת אפליקציות 
מטען, לשמירה על חוקי העזר העירוניים ובכללם החניה והפיקוח העירוני, מדפסת,  

 .  חבילת תקשורת כולל שיחות, מתכלים ופנקסי דוחות עזרים נדרשים

 ת. המסופונים יכללו אפשרות לצפיה במיקומם בזמן אמ

 .  לגיבוייסופקו ערכות פקח כמספר הפקחים בתוספת ערכה אחת 

הכוללת אפליקציות לניהול  על גבי טלפון חכם/טאבלט  פקחים  ערכת מנהל  הספקת   .3.1.3
הפקחים, ליצירת דוחות לשמירה על חוקי העזר העירוניים ובכללם החניה והפיקוח  

 ; חבילת תקשורת כולל שיחות  ,העירוני

  לניהול תווילניהול מחלקת הפיקוח,  ותוכנות    ,ציוד )למעט מערכות מחשב(הספקת   .3.1.4
והפיקוח   גבייה  חניה,  תווי  המוסדרת,  החניה  ניהול  המסופונים,  לניהול  התושב, 

 ; העירוני

ם, כפי הנדרש, ולא פחות ממכשיר פקסימיליה ציוד תקשורת הנדרש לביצוע השירותי .3.1.5
 ;אחד ושני מכשירי טלפון, וכן קווי תקשורת למכשירים אלו

בים, התכונות המסופונים וערכת  וחיבור ממשקים בין המחש  עי תקשורתהספקת אמצ .3.1.6
 , לרבות התקנה, חיווט והעמדת תשתית תקשורת )לרבות אינטרנט(. מנהל הפקחים

 הספקת, התקנת ותפעול מדחנים, כפי שיורה המנהל.  .3.1.7

 אחזקת הציוד ותיקון תקלות באופן שוטף.  .3.1.8
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רות תשלום חנייה  התקשרות עם משרד הפנים, משרד התחבורה וחברות המספקות שי .3.1.9
 סלולרי, וכל הקשור והנובע מגביית אגרות חניה וכן הלבשת פרטים לשם גביית דוחות.

זה יהיה על הספק לבצע את כל ההתאמות במסופונים ובתכונות על מנת לקלוט  בכלל 
 תשלום אגרת חניה באמצעי תשלום אלקטרונים או סלולריים. 

דוחות .3.1.10 לגביית   , "( תשלום  הודעות  משלוח  שנייה רבות  עיקולים הודעה  ביצוע   ,)"
בהתאם  ומכירה(  אחסנה  הובלה,  תפיסה,  )לרבות  מיטלטלין  עיקול  ביצוע  ברישום, 

 להוראות הדין. 

האמצעים  לק .3.1.11 בכל  ודוחות  חניה  אגרת  בעבור  התשלומים  והנהוגים יטת  המקובלים 
שיהי  כפי  אשראי,  ו/או  כרטיסי  בנקאית,  בהעברה  לרבות  לעת,  מעת  מקובלים  ו 

 . המחאות, שוברי תשלום

טיפול בדואר נכנס ויוצא, לרבות סריקה, ניהול ומעקב, ולרבות תשלום בגין הוצאות   .3.1.12
 הדיוור, ולרבות מענה לפונים.

 .הפקת קבצים לשם משלוח הודעות תשלום, התקשרות עם בתי דפוס .3.1.13

טיפול בבקשות לביטל דוח ובבקשות להישפט, לרבות כתיבת תמצית וחוות דעת לתובע  .3.1.14
 רוני. העי

הנדרש לפקחים ולמשרד, לרבות טונרים למדפסות, נייר,  הספקת כל הציוד המתכלה   .3.1.15
 וכיוצ"ב. , ציוד משרדי, בוליםמדבקות, תווי תושב, דוחות

 מדים לפקחים.רכישת  .3.1.16

הספק מתחייב כי כל הציוד והמיכשור שיסופקו על ידו יהיו מטיב ומאיכות טובים, ומחומרים   .3.2

כל הציוד, החומרים והמכשירים ישאו תו תקן ישראלי, אם קיים  עמידים לפגעי מזג האוויר.  

 לגביהם. 

ולביצוע התחייבויותיו  הספק יעשה שימוש בציוד כאמור לעיל, אך ורק לצורך מתן השירותים   .3.3

על פי הסכם זה, והספק אינו רשאי לעשות בציוד כל שימוש שאינו לצורך קיום התחייבויותיו  

 על פי הסכם זה או לטובת חכ"ל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יישא בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בציוד ו/או בהפעלתו   .3.4

 ו/או בשימוש בו.  

"(, שיהיה מוסמך לקבל הוראות מהמנהל, להתחייב  האחראיהספק ימנה נציג מטעמו )להלן: " .3.5

הספק ימסור את פרטיו המלאים  בשם הספק ולהוות איש הקשר היחיד בין חכ"ל לבין הספק.  

באופן  ש יחליף הספק את האחראי  לדרישת חכ"ל,  עימו.  פרטי ההתקשרות  ואת  ל האחראי 

 מיידי. 

הספק ימציא למנהל, מפעם לפעם וכן על פי דרישה, דוחות, פרטים ומידע בקשר עם הקמת   .3.6

 והפעלת מערך הפיקוח, תחזוקתו ונתונים סטטיסטיים.  
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הספק יתקין במחשבו של המנהל, עותק מכל התוכנות המצויות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .3.7

תפע  על  אמת  ובזמן  המנהל  של  מלא  פיקוח  לאפשר  מנת  על  ועל  במשרד  הפיקוח  מערך  ול 

 הפקחים. 

ללא כל תמורה נוספת, כל דבר נדרש סביר,  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לעשות   .3.8

 שספק מומחה היה עושה לשם מתן השירותים וביצוע העבודות מושא הסכם זה.

והמערכות,  במשך כל תקופת ההתקשרות, יהיה הספק האחראי הבלעדי על תקינות כל הציוד   .3.9

, המשמשים את מערך הפיקוח העירוני, רלבות הציוד הטכני, המסופונים,  מכל מין וסוג שהוא

התוכנות וכל אביזר, מכשיר או ציוד המשמשים את מערך הפיקוח העירוני. מעת לעת, ולכל  

מקיפה של כלל האמור, ויבצע כל תיקון נדרש וכן כל  הפחות אחת לחודש, יבצע הספק בדיקה  

אחריות זו של הספק הינה    תקופתי נדרש לשם שמירה על הציוד והמערכות באופן תקין.טיפול  

 לכל סיבה של קלקול ונזק, בין אם מצוי בשליטתו של הספק ובין לאו. 

הספק יבצע כל תיקון, החלפה או כל פעולה אחרת הנדרשת לשם שמירה על פעולתו התקינה   .3.10

ל על התקלה או ממועד הודעת המנהל, לפי  שעות מהמועד שנודע ע  24של הציוד, וזאת בתוך  

לא ביצע הספק את התיקון בתוך המועד הנקוב, ישלם הספק לחכ"ל פיצוי מוסכם  המוקדם.  

של   בסך  לגרוע    1,000וקבוע מראש  איחור. מבלי  של  יום  לכל  לעיל, תהא חכ"ל  ₪  מהאמור 

דעתה הבלעדי,  רשאית לבצע את התיקון או ההחלפה או כל פעולה נדרשת אחרת, לפי שיקול  

 וכל ההוצאות בקשר לכך יחולו על הספק וישולמו על ידו. 

כפי הנדרש, ולפי דרישת המנהל, יעמיד הספק לרשות חכ"ל ציוד גיבוי, ככל הנדרש לשם הפעלת   .3.11

 . ףטמערך הפיקוח העירוני באופן סדיר ושו

מומחה    הספק יבצע את השירותים במקצועיות, במיומנות, באיכות הגבוהה ביותר כפי שספק .3.12

וקיום כל הוראות מנהל, הין שהן    היה מבצעם, תוך שיתוף פעולה מלא עם חכ"ל ועם המנהל

מפורטות בהסכם זה ובין אם לאו. הספק יימנע מכל מעשה או מחדל העלולים לגרום נזק לשמם  

 הטוב של העיריה, של חכ"ל או של נושאי משרה בהן. 

 ל על כל ניגוד עניינים. דיע לחכ"הספק יבצע את השירותים במסירות ובנאמנות, ותו .3.13

הספק מתחייב לפעול על פי הוראות כל דין, על פי הנחיות היועמ"ש ועל פי חוזרי מנכ"ל של   .3.14

 , הקיימים וכפי שיהיה נוסחם מעת לעת. או נהלים שייצאו משרדי הפנים והתחבורה

לבטלו או    אין באמור לעיל, כדי לגרוע מסמכות העירייה להחליט של א לאכוף חוב מסוים או  .3.15

הנחה   לתת  או  החוב  ושיעור  היקף  או  לקבוע את  חובות  להסדר  להגיע  או  או  לפשרה  להגיע 

בין טרם ביצוע פעולות גבייה  להמיר דוח באזהרה או לבטל דוח,  או    למחול על חוב או לקזזו 

והכל לפי שיקול דעתה של העיריה ועל פי כל דין. הספק  ואכיפה על ידי הספק ובין לאחריהן,  

ולא יהיה זכאי לתשלום או    בעניין כאמור,חכ"ל או העיריה  הנחייה של  לפי כל החלטה או    יפעל

 הוצאות בקשר לחוב או דוח כאמור. 
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היה זכאי לבצע הפחתות או הנחות כלשהן בגביית הדוחות ו/או הוצאות  הספק, מאידך, לא י .3.16

 ובכתב. הגבייה, אלא בהסכמת המנהל או מי שיסמיך לכך, אשר תינתן מראש 

 משרד ועובדי מערך הפיקוח העירוני .4

חכ"ל על חשבונה משרד/ים לשם הפעלת מערך האכיפה  בסמוך לאחר חתימת הסכם זה, תעמיד   .4.1

לפי  העירוני,   לספק  הספק  שעל  הציוד  )למעט  המשרד  והפעלת  החזקת  עלויות  בכל  ותישא 

 . הוראות ההסכם והמכרז(

איוש עמדת קבלת הקהל וכן לתפעול  שם ל פקיד/החכ"ל תעמיד לרשות מערך הפיקוח העירוני  .4.2

חכ"ל תקבע את שעות פעילות הפקיד/ה לפי צורך ולפי היקף הפעילות,  מערך האכיפה העירוני. 

חכ"ל תישא בכל עלויות העסקת  תעמיד חכ"ל פקידים נוספים.  כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם  

 הפקידים.  

נ"ל בתפקידים נוספים במסגרת  ל תהיה רשאית להעסיק את הפקידים הלמען הסר ספק, חכ"

 פעילות חכ"ל או העיריה. 

למערך הפיקוח העירוני, במשרה מלאה או במשרה חלקית,  מנהל  תמנה  , חכ"ל  שיקול דעתהלפי   .4.3

, כפי שיהיה מעת לעת. חכ"ל תישא במלוא עלות העסקת מנהל  לפי הצורך ולפי היקף הפעילות

 האכיפה.  

פעילות מערך האכיפה העירוני תשכור חכ"ל    בסמוך לאחר חתימת הסכם זה ולקראת תחילת .4.4

 ( פקחים.  2שני ) או העיריה 

בהסכמה משותפת של    לפי הצורך, ובהתאם להיקף פעילות האכיפה, יישכרו פקחים נוספים

)מעבר לשני    הספק יישא במחצית מעלות המעביד בגין העסקת הפקחים הנוספיםחכ"ל והספק.  

חכ"ל( תישא  במלואה  העסקתם  בעלות  אשר  מהתמורה    .פקחים  לקזז  רשאית  תהיה  חכ"ל 

זו. עלות  את  לעת,  מעת  לספק,  או    שתגיע  חכ"ל  של  עובדיה  יהיו  הפקחים  ספק,  הסר  למען 

 העירייה בלבד, ולא יתקיימו בינם לבין הזוכה יחסי עבודה.

 עבודות הקמה .5

הצבת מדחנים  ,  הספקת הציוד  עבודות ההקמה הנדרשות, לרבותהספק מתחייב לבצע את כל   .5.1

יום ממועד הודעת המנהל, כך    60וכל הקשור, הנדרש, הכרוך והנובע ממתן השירותים בתוך  

   לאחר הודעת המנהל יופעל מערך הפיקוח העירוני באופן סדיר ורציף. 61- שביום ה

יחשבו כל העבודות  ניה המוסדרת, ילפי הודעת המנהל על שינוי, הרחבה או צמצום של אזור הח .5.2

באזור החדש, כעבודות הקמה נוספות, וכל ההוראות    הנדרשות לשם אכיפת חוק העזר חניה

 יום ממועד הודעת המנהל כאמור.  60לעיל ולהלן יחולו עליהן, והספק יבצען בתוך  
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ות  עבודלא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה בקשר עם    חכ"ללמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי   .5.3

   ם.בגין אחזקתמושא הסכם זה או המדחנים וההקמה או בהתקנת הציוד, המתקנים 

 החנייה  אגרתהצבת המדחנים ואיסוף  .6

 לבצע את הפעולות המפורטות להלן:  הספקבמסגרת זו מתחייב 

, שעתיים,  חנייה  תווימדחני כרטיס, למכירת    5, על חשבונו  המנהללספק ולהתקין, לפי דרישת   .6.1

תהא רשאית    חכ"ל   ובשטרות.  מטבעותבכרטיסי אשראי, בכנגד תשלום  יומיים או חודשיים,  

, במשך תקופת ההסכם, תוספת של מדחנים שיותקנו ברחבי העיר על פי הוראות  הספקלדרוש מ

  60תקופת ההקמה או בתוך    תוךב  המנהלקבע  יהמדחנים יוצבו במקומות ש   בכתב של המנהל.

 המנהל.   תהוראיום מיום 

 מדחני הכרטיס יספקו אישורי חנייה תמורת תשלום במטבעות/שטרות.  .6.2

האגרה   .6.3 העזר  שיעורי  לחוק  בהתאם  יהיו  ויכול  במדחנים  הרלבנטית,  בעת  נוסחו  כפי  חניה, 

וכן אפשרות להנחה לתושבי העירייה בהתאם   ויכללו אפשרויות לתשלום שעתי, יומי או חודשי

 . לחוק העזר לחנייה

 .  ההתקשרותאחראי לתקינות המדחנים בכל תקופת  יהיה  הספק .6.4

שבמשך כל כך  ,  או התקלקל  מדחן שניזוקכל  מדחן ולהחליף  תקלה במתחייב לתקן כל    הספק .6.5

תיקון ו/או החלפת  עמדו מדחנים תקינים במקומות בהם הורה המנהל.  יההתקשרות  תקופת  

מוקדם ככל הניתן ולכל היותר בתוך יום עסקים אחד מהמועד שבו נודע  מדחן כאמור תבוצע  

 לספק על התקלה או ממועד הודעת המנהל, לפי המוקדם. 

בקופ הכספים   .6.6 יבצע איסוף של    הספק .  יהיו רכושה הבלעדי של חכ"ל  ניםת המדחושיצטברו 

 ם לחכ"ל. ויעביר  ניםת המדחובקופשיצטברו הכספים 

, או על פי הצורך, או על פי דרישת  לפחות  חודשהכספים מהמדחנים פעמיים באת  אסוף  י  הספק .6.7

  24בתוך   שעות מראש, על כל איסוף כספים מהמדחנים. 24למנהל בכתב, הספק יודיע  . המנהל

וכן   יודיע הספק בכתב למנהל על סכום הכספים שנאספו מהמדחנים  שעות ממועד האיסוף, 

דוח ממוחשב על סכום הכספים שנאגרו במדחן ממועד איסוף הכספים הקודם  ימציא למנהל  

 ועד למועד האיסוף העדכני.  

ימי    2  תוך  חכ"לבנק של  הת המדחנים לחשבון  ויפקיד את כל הכספים שיצטברו בקופ  הספק .6.8

   .מדחניםמה  פיםמאיסוף הכסלכל היותר ממועד  עבודה  

את    הספקבאם אין התאמה בין סכום המטבעות לסכום הרישום בדו"חות המדחנים, יפקיד   .6.9

את הסכומים כמופיע בדו"חות    הספקו אבדו כספים ממדחן, יפקיד  אאם נגנבו    הגבוה מביניהם.

 המדחן. 
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 הכספים. של ההעברה  וההמרה   ,ההפקדהכל עמלות  הספק יישא בכל  .6.10

ב .6.11 הקשורות  מסיבות  פעיל  אינו  שהמדחן  בזמן  ספקבמקרה  תוקנה  שלא  תקלה  בשל  לרבות   ,

את    הספקזה, או כתוצאה מנזק, שריפה, הצפה, הפרת חוזה וכד', יפקיד  כמתחייב על פי הסכם  

סכום המכפלה של מספר הימים שחלפו ממועד ההפקדה האחרונה, עד למועד בו הוברר החסר  

היומ ב,  הכספי מדחןפדיון  באותו  הקודם  לחודש  הממוצע  וי  ככספים  אלו  סכומים  ,  ייחשבו 

 ששולמו במדחן. 

, בכל אמצעי  מדחניםהחנייה באמצעות  בגין אגרת  שכל הכספים ששולמו  לכך  אחראי    הספק .6.12

הספק מוותר בזאת ויתור מלא, סופי ומולחט על כל טענה בגין  .  חכ"ל יופקדו בחשבון    שהוא,

אירע  בין אם  על טעות באיסוף הכספים או בהפקדתם,  כספים ו/או  אובדן, גניבה או שוד של  

 . ובין אם לאו הספקשל כתוצאה ממעשה או מחדל הדבר אירע  

, לפי  ןלערוך בכל עת ביקורת לשם ספירה מדוייקת של הכספים בקופת המדח  רשאית  חכ"ל .6.13

 . שיקול דעתה הבלעדי, ובכל אופן שתמצא לנכון

 תושבותוכנה לניהול תווי תושב תווי  .7

יודיע   .7.1 יהיו  המנהל  לפיהם  חנייה,  העזר  לחוק  ובהתאם  העיריה  לפי קביעת  נהלים,  על  לספק 

 לתו תושב לרכבם.    רהטזכאים תושבי העיר 

תווי התושב יינתנו באופן קבוע או זמני או לתקופה מסוימת, הכל כפי שיקבע בנהלים שיעביר   .7.2

 המנהל לספק.  

יקנה   .7.3 התושב  לגרוע  תו  מבלי  חניה.  אגרת  תשלום  ללא  מוסדר  חניה  באזור  לחנות  אפשרות 

גם   חניה  אגרת  תשלום  חובת  תחול  בהם  אזורים  על  להורות  רשאית  חכ"ל  תהיה  מהאמור, 

 שאים תו תושב.לרכבים הנו

הזכאים לכך, תו תושב, וזאת משך כל תקופת  תושבים  רכבי המתחייב לספק על חשבונו ל  הספק .7.4

שתאושר  פי תוכנית חלוקה  - לתושבים עלהתושב    ויאת תו   לספקמתחייב    הספק ההתקשרות.  

 . על ידי המנהל

 התושב יהיה בעיצוב כפי שאישר המנהל.  תו  .7.5

 ן השירות, תוכנה לניהול תווי התושב.מתהספק יתקין במשרדים שיעמיד לצורך  .7.6

 וצביעת שפת המדרכות  ושילוט הצבת תמרורים – תמרור .8

עבודות   כל  ובאחריותה, את  על חשבונה  שפה(,  חכ"ל תבצע,  אבני  צביעת  )לרבות  בהתאם  התמרור 

 . , באזור החנייה המוסדרתלתכנית התמרור המקומית שהתקבלה ואושרה כדין

 ואכיפה רישום דוחות .9
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דוחות   .9.1 ועל חוק העזר חנייה  רישום  העזר  על חוקי  עבירות  על  ייעשה אךבגין  ידי פקחי    ורק 

 העירייה.  

לנהיה  ובהתאם  העיריה  יפעלו בהתאם להוראות הממונים עליהם, לפי מדיניות  העירייה  פקחי   .9.2

 להנחיותיה. ו

לא יהא רשאי, במישרין או בעקיפין, להתערב בעבודת פקחי החנייה, ולא יהיה רשאי    הספק .9.3

 הדוחות שנרשמו. להעלות כל דרישה או טענה בקשר לפקחים ו/או בקשר לרמת או לכמות 

לא יהא רשאי להעלות כל טענה כי ציפה לכמות גדולה יותר של    הספק מבלי לגרוע מהאמור,   .9.4

   .דוחות

ו יודע, מסכים  כי  הספק  צפי שערך, לצורך הגשת הצעתו במכרז, אינו  כל תחשיב  מאשר,  או 

את  מבוסס לשער  או  לצפות  להעריך,  ניתן  לפיהם  נתונים  בנמצא  אין  שכן  דוחות  הכמות  , 

 שיירשמו. 

  50%זכאים להנחה בשיעור של  יהיו    רהטכי תושבי העיר    בנוסף, הספק יודע, מסכים ומאשר .9.5

, בהתאם  העיריה ו/או חכ"לייקבעו על ידי  שם והמדיניות  הנהליתשלום אגרת חניה, והכל כפי  ב

 .  ובכפוף לחוק העזר לחנייה

 גביית קנסות  .10

התחייבויות .10.1 כל  למילוי  פי    הספק  בכפוף  ל  חכ"לזה,  הסכם  על  לגבות  הרשאה    ספקמעניקה 

במקומה  בשמה את  ,  בגין  ובעבורה  החנייההקנסות  )להלן:    דוחות  העירוני  הפיקוח  ודוחות 

 . "(הקנסות"

לרבות פקודת  הספק להקפיד על כל הוראות הדין,  בביצוע פעולות לשם גביית הקנסות, מתחייב  

המשפטי   היועץ  הנחיות  הפנים,  משרד  מנכ"ל  וחוזרי  הפנים  משרד  הנחיות  )גביה(,  המסים 

כולן ככל שתהיינה מעת  לממשלה, הנחיות היועץ המשפטי לעיריה, הנחיות התובע העירוני  ,

 לעת. 

, והספק מתחייב  חכ"ל ו/או העיריה תהיה רשאית בכל עת להורות על הפסקת גביית דוח/ות

  לפעול בהתאם להוראותיהן, ולא תהיה לא כל טענה מכל מין וסוג שהוא בקשר לאמור.

פקודת המסים  מינוי או הסמכה לביצוע פעולות על פי  חכ"ל תעניק, או תגרום לעיריה להעניק,  .10.2

וככל   הנדרש  ככל  הפקודה,  את  יחליף  אשר  חיקוק  כל  או  אחר  נדרש  חיקוק  כל  או  )גביה(, 

 האפשר, על מנת לאפשר לספק לבצע פעולות גבייה ואכיפה.

ובמכרז, מינוי הספק או מי מטעמו, כ לעיל ובכל מקום אחר בהסכם  - מבלי לגרוע מהאמור 

וככל הנדרש   דין,  פי  על  ייעשה  יינתן אישור, מינוי או הסמכה כאמור לאחר  "גובה מס",  כי 

בחינת ועדה מטעם העיריה, ייעשה הדבר רק לאחר בחינת העיריה ולפי שיקול דעתה הבלעדי  
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דין.   כל  לפי  יינתן לה  או  "גובה מס"  - אם תדחה הוועדה מינוי מועמד מטעם הספק כשניתן 

 מתחייב הספק להגיש מועמד אחר תחתיו. 

, אשר ייגבו בתקופת ההתקשרות בלבד.  הוצאות בפועל מגביית קנסותזכאי להחזר    יהיה  הספק .10.3

 הוצאות הגבייה לא תעלינה על התעריפים הקבועים בפקודת המסים )גביה(.

וצאות הגבייה מבלי לגבות  ה יגבה את  א ל הספק כי  מודגש, מוסכם ומותנה בין הצדדים, כי כל  .10.4

לה על חשבון הקנס )לרבות כפל קנס  כל סכום שייגבה על ידי הספק ייזקף תחי   גופו. הקנס  את  

 פיגורים(, והיתרה תיזקף לטובת הוצאות הגבייה. ריבית ו

 קנסות וההוצאות.  של ה מירביתגבייה  מתחייב לעשות את כל הנדרש לצורך  הספק .10.5

חנייה  האזורי  או לצמצם את  להוסיף  לשנות,    חכ"לכי האמור אינו מגביל את זכותה של  מובהר,   .10.6

, כי הפעלת הסדר  של חכ"ל. הספק מצהיר כי ידוע לו  שיקול דעתה הבלעדי מוסדרים, על פי  ה

 . והעיריה חכ"לתיעשה בשלבים, בהתאם לצרכי ואכיפת חוק העזר חנייה החנייה  

יסתיים קודם לכן, עקב הפרתו  הסכם  או במקרה שה  ההתקשרות על פי הסכם זהבתום תקופת   .10.7

.  לידי גורם אחרביצוע השירותים  למסור את    ,ללא כל תנאי  ,רשאית  חכ"ל , תהייה  הספקידי  -על

 בקשר לכך.  חכ"למוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי   הספק

לבטל  ההתקשרות,  תהא רשאית בכל זמן שהוא, בכל תקופת    חכ"למובהר בזאת מפורשות כי   .10.8

הכל    ,או לשנותם  ן הדוחותן את הקנסות בגי או להקטי או דוחות פיקוח עירוני,  דוחות חנייה  

לממשלה המשפטי  היועץ  נציג  להנחיות  דין  בהתאם  כל  המשפטי  ,  והוראות  היועץ  להנחיות 

לעיריה ושיקול דעת התובע העירוני. כן יהיו חכ"ל, היועץ המשפטי לעיריה או התובע העירוני,  

סמך,  או להגיע לעסקת טיעון בבית המשפט המולהמיר דוחות באזהרה או להגיע להסדרים  

הנתון להם על פי דין ובהתאם להוראות הדין. הספק מוותר בזאת, ויתור    דעת השיקול  הכל לפי  

, והוא  לעיל  החלטות כאמורהכל טענה, דרישה או תביעה, עקב יישום  מלא, סופי ומוחלט, על  

בשיקולי   להתערב  בעקיפין,  או  במישרין  רשאי  יהיה  המוסמכים    חכ"ללא  או  והגורמים 

 . םבהחלטותיה

ביטול של  חוב  במקרה  או  קנס  הפחתת  או  באזהרה  המרה  יהיה  ,  לא  זכאי    הספקכאמור, 

לא יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא או  וכן  שבוטל או הוקטן,    הקנסלתמורה כלשהי בגין  

 . במלואוהקנס לעמלה לה היה זכאי, אם היה גובה את 

לרבות  ישרין או בעקיפין,  במ  , בעצמו, לא יהיה רשאי  הספק מובהר בזה מפורשות, כי  מודגש ו .10.9

הדוחותלא   בגביית  שיועסקו  עו"ד(  )לרבות  כוחו  באי  ביטול    ,באמצעות  על  ,  קנסות להחליט 

למנהל אשר ישיב לספק את החלטת  הקטנתם או שינויים, וכל בקשה כאמור, תופנה אך ורק  

 הגורם הרלבנטי.  



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  37עמוד   חתימת המציע:__________

ר .10.10 הינם  הספק  ידי  על  ייאספו  ו/או  ייגבו  אשר  כל הכספים  כי  בלבד,  מובהר,  של חכ"ל  כושה 

 עד להפקדתו בחשבון הבנק. והספק ישמש כנאמן של חכ"ל לצורך החזקתו 

בין בגין קנסות  כל סכום אשר ייגבה על ידי הספק במסגרת השירותים, בכל אמצעי תשלום,   .10.11

חניה אגרות  בגין  ידי  ,  )לרבות איסוף כספים ממדחנים(  ובין  על  ויופקד  לפקודת חכ"ל  ייגבה 

חשבון להלן: "לעיל ו)הספק ישירות לחשבון ייעודי שייפתח למטרה זו על ידי חכ"ל ועל שמה  

 "(. הכספים יופקדו בחשבון הבנק באותו יום עסקים שבו נגבו על ידי הספק.  הבנק

צע פעולות  חשבון הבנק יירשם על שם חכ"ל בלבד, ולה ולנציגיה תהיה הסמכות הבלעדית לב

 בחשבון הבנק.  

, ועל  בלבד  הבנקמתחייב לגבות כספים אך ורק באמצעות מתן שוברי תשלום לחשבון    הספק .10.12

או נציגיו או באי כוחו, תופקד    הספק. מבלי לגרוע מהאמור, כל תמורה שתתקבל אצל  שם חכ"ל

 . חכ"לכולה ובמלואה עוד באותו היום בחשבון 

בתיאום   .10.13 הקנסות,  גביית  לשם  הנדרשות  הפעולות  כל  את  חשבונו,  על  ויערוך,  יבצע  הספק 

 ובאישור המנהל, ובכלל זה: 

 הכנה והדפסה של כל הטפסים הנדרשים לשם הפקת דוח חנייה;  .10.13.1

הודעות .10.13.2 שניה"(  משלוח  הו)"הודעה  פי  ,  על  הכל  התראות,  תזכורות,  דרישה,  דעות 
חשבון   על  אישית,  במסירה  דואר  וחלוקת  רשום  דואר  שיגור  לרבות  הדין,  הוראות 

 הספק ועד ידו;

איתור בעלי הרכב באמצעות משרד התחבורה, איתור כתובות חייבים ממשר הפנים  .10.13.3
העיריה,   ו/או בכל אופן אחר, עדכון המידע בתוכנות המותקנות במחלקת הפיקוח של 

 טיפול בדואר חוזר ומשלוח התראות לחייבים; 

 גביית התשלומים ומעקב אחר תשלומי החייבים;  .10.13.4

 ביצוע הסדרי תשלום, כפי שיורה המנהל, ומעקב אחר ביצועם; .10.13.5

עיקולים אצל החייבים ואצל צדדים שלישיים ונקיטת פעולות אכיפה על פי דין לשם   .10.13.6
 להוראות והנחיות המנהל; השגת גבייה מירבית, והכל בהתאם 

 טיפול ומענה לכל מכתב, בקשה, תביעה בכל הקשור לשירותים ו/או לגביית החובות; .10.13.7

טיפול בבקשות לביטול דוח והעברתן, יחד עם כל המידע הנדרש לשלם קבלת החלטה,  .10.13.8
 לידי התובע העירוני; 

 טיפול בבקשות להישפט והכנת תיק תביעה לתובע העירוני; .10.13.9

דוחות .10.13.10 בהסבת  של    טיפול  המשפטי  והיועץ  חכ"ל  שתקבע  למדיניות  בהתאם 
 משלוח מכתבי תשובה והנפקת דוחות מוסבים;העיריה ובהתאם לכל דין, ובכלל זה 

היועץ   .10.13.11 להנחיות  כפוף  ויהיה  חכ"ל  ידי  על  שיאושר  עו"ד  באמצעות  חכ"ל,  ייצוג 
ת גבייה  בגין דוחות ו/או בגין פעולוהמשפטי לעיריה, בכל תביעה נגד חכ"ל ו/או העיריה  

 ואכיפה שננקטו על ידי הספק;
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שתורה   .10.13.12 ולמדיניות  לדין  בכפוף  הקנסות,  גביית  לשם  שנחוצה  אחרת  פעולה  כל 
 חכ"ל ו/או העיריה. 

ומיופי כוחו,    ליידע את כל עובדיו, נציגיו  הספק, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מהתחייבויותיו של   .10.14

 הלי העבודה.לגבי כל הוראות ונ

(, לא  קנסות בגין דוחותמיופי כחוחו )לרבות עו"ד שיועסקו לצורך גביית  ו/או נציגיו ו/או    הספק .10.15

סבורים   הם  אם  בין  כלשהם,  סכומים  אצלם,  שיתקבל  הסכום  מתוך  לקזז  רשאים  יהיו 

 שסכומים אלה מגיעים להם ובין אם לאו. 

מתאימה בעת פתיחת תיק ברשות  או ליתן הוראה  /מתחייב לציין בכל מכתב דרישה ו   הספק .10.16

 . הבנקישירות לחשבון   מווישול ו, יועברהכספים שיתקבלו מחייבים, כי כל והגבייההאכיפה 

ובכלל זה עורך דינו ייחשבו לכל דבר    הספקמוסכם ומובהר בזה כי מיופי כוחו ו/או נציגיו של   .10.17

, וזאת גם במקרה בו יהיה צורך מבחינה חוקית פורמלית  הספקועניין כעובדיו או שלוחיו של  

 . חכ"לליתן להם ייפוי כוח לפעול בשם 

 התמורה .11

)כל    תמורה כדלקמןלספק    חכ"לתשלם  הסכם,  לפי    ספקה  מלוא התחייבויות לקיום    ה תמורב .11.1

 :"(התמורה"  -המפורט בסעיף זה להלן

 בפועל הגבייה  מסכום  הזוכה במכרז  בהצעתו  הספק  ציע  השיעור )באחוזים( העמלה ש  .11.1.1
חניה דוחות  פיגוריםשל  וריבית  ההצמדות  הקנס,  כפל  לרבות  בתקופת ,  שנגבו   ,

 ההתקשרות; 

סכום קבוע )בשקלים חדשים( שהציע הספק בהצעתו הזוכה במכרז עבור כל דוח חניה   .11.1.2
שהונפק עקב צילום במצלמה נייחת או מצלמה המוצבת על גבי ניידת פיקוח, שיספק 

 ; נגבה בפועלשהקנס מושא הדוח  כה, ובתנאי הזו

בתקופת ההתקשרות, בהתאם לשיעורים  שנגבו בפועל מלוא הוצאות הגביה והאכיפה  .11.1.3
 ., כפי שיהיו בעת הרלבנטיתבפקודת המסים גביההקבועים 

התמורה כאמור לעיל תיחשב ככוללת מע"מ כפי שיעורו בכל מועד תשלום. הספק יהיה אחראי   .11.2

 מ בגין הכנסותיו. הבלעדי לתשלום מע"

בחשבון הבנק. ממסרים דחויים שהופקדו    בפועלעותה הפקדת הכספים  משמ  "יה בפועליגב" .11.3

הגיע מועד  "גבייה בפועל" אלא אם  -למשמרת ו/או גבייה עתידית בכרטיסי אשראי לא ייחשבו כ

ונפרעו בפועל לחשבון הבנק. יקוזז  המחאה שחוללה,  אם תשולם לספק תמורה בגין    פרעונם 

 סכום התמורה ששולם מתשלומים אחרים שיגיעו לספק. 

מתום   .11.4 שנה  לתום  עד  ההתקשרות  בתקופת  שהוצאו  דוחות  בגין  קנסות  ויגבה  ימשיך  הספק 

בפועל.   הגבייה  בגין  לתמורה  זכאי  ויהיה  מלוא  ההתקשרות,  את  הספק  יעביר  השנה,  בתום 

ולמו בעת מתן הדוח(, לחכ"ל או  המידע הרלבנטי לגבי הדוחות שטרם נגבו )לרבות התמונות שצ
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אין באמור כדי    למי שהיא תורה לשם המשך הגביה, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה בגינם.

לגרוע מסמכויותיהם של חכ"ל, העיריה, התובע העירוני והיועץ המשפטי לעיריה, להורות על  

ורה בסעיף קטן  ביטול דוח או הפחתת קנס, חוב או הוצאות גביה בגין דוח, גם בתקופה האמ 

 זה.  

הינה   .11.5 לעיל  הנקובה  התמורה  כי  מצהיר  קיום  הספק  בגין  והסופית  המלאה  מלוא  התמורה 

, כי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל מין וסוג שהוא, וכי  זההסכם  התחייבויותיו על פי  

   התמורה מהווה את התמורה הראויה לביצוע מלא התחייבויותיו ומתן השירותים.

או  ספק, הספק לא יהיה זכאי לעמלה בגין דוח שהומר באזהרה או בוטל או שהקנס למען הסר   .11.6

ו, בין על ידי התובע העירוני, העיריה והיועץ המשפטי לעיריה ובין  בגינו הופחתשהוצאות הגביה  

 על ידי בית המשפט המוסמך.

ם שבוצעו  חודש קלנדרי, יגיש הספק דוח מפורט בגין השירותי  בכל  10-ליום ה עד אחת לחודש,  .11.7

רשימה של כל הקנסות  ובגין הגבייה שבוצעה בפועל החודש הקלנדרי הקודם. הדוח יכלול יכלול  

הצמדה,  והתשלומים שנגבו במהלך החודש הקודם, עם פירוט בדבר סכום המקור של הקנס,  

דוח  )להלן: "  שנגבה בפועל  ריבית פיגורים והוצאות הגביה שהוצאו בפועל, וכן את סכום הגביה

,  הספק ידי -את כל פעולות הגבייה שבוצעו על  הגבייה החודשי,דוח יכלול  . כן "(הגביה החודשי

על שנגבו  וסכומים  בפועל  גבייה  הליכי  התראות,  משלוח  הליכי  סכומים  הספקידי  - לרבות   ,

 .  חכ"לשנצטברו במדחני הכרטיס והסכומים אשר הופקדו בחשבון 

 , לפי שיקול דעתו. החודשיהגבייה ים נוספים שיופיעו בדוח  המנהל יהיה רשאי לדרוש פרט

 .  החודשי, יגיש הספק חשבון חודשיהגבייה  לצד הדוח   .11.8

חשבון בכפוף  הלאחר הגשת    ם)ארבעים וחמישה( ימי  45תשולם תוך    , לפי החשבון,התמורה .11.9

על המנהל-לאישורו  מסידי  חשבונית  וכנגד  כל  .,  לערוך  רשאי  יהיה  המנהל  כי  שינוי  מובהר, 

 בחשבון ולהודיע על כך לספק.

, דו"ח מפורט, כדרישת  לצד דוח הגבייה החודשי  ,מדי חודש  הספקע מהאמור, יגיש  ומבלי לגר  .11.10

 המנהל, שיכלול לפחות. 

 המנהל  .12

,  וכן לבדוק את טיב החומרים  ם,על ביצועפקח  ול  ביצוע השירותיםהמנהל רשאי לבדוק את   .12.1

ואם    הספקידי  -הם וטיב המלאכה שנעשית על שמשתמשים ב   המכשירים, המתקנים והתוכנוץ

את    הספק כהלכה  ההסכם  מבצע  אחר    הספק.  התחייבויותיוואת  הוראות  למלא  מתחייב 

 הוראות המנהל. 

  על פי דרישתו, מעת לעת, כל הפרטים והמידע בקשר לביצוע התחייבויות  למנהל,ימציא    הספק

 זה. הסכם על פי  הספק 
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אינה עומדת בכללים, בתנאים    מתן השירותיםבכל זמן שהוא, יהיה המנהל בדעה כי דרך    ,אם .12.2

ינקוט מייד את כל האמצעים הדרושים    הספקבכתב ו  לספק, יודיע כל כך המנהל  חכ"לובציפיות  

 בהתאם להוראות המנהל.  מתן השירותיםח את בכדי להבטי

  הספק אלא אמצעי להבטיח, כי  מתן השירותים  על    למנהל אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה   .12.3

נזק  חריות כלשהי לכל  א  חכ"ל במלואו ואין בה כדי להטיל על    ,בכל שלביוההסכם,  יקיים את  

על על  הספק ידי  - שייגרם  ו/או  עובדיו  ידי  על  ל-ו/או  שלוחיו  ו/או לחכ"ל  ידי  ו/או לצד  עיריה 

 שלישי כלשהו. 

מתנאי  למילוי תנאי    חכ"למאיזו מהתחייבויותיו כלפי    הספקזכות הפיקוח לא משחררת את   .12.4

ו/או כלפי צד שלישי    חכ"לזה על כל נספחיו ו/או פוטרת אותו מאחריות כלשהי כלפי  הסכם  

 כלשהו. 

יגרע הדבר מהתחייבויותיו של  מנהל  לא מונה   .12.5 נציג  הספקבפועל, לא  ,  חכ"ל, וכל הוראה של 

 הוראת המנהל.  כיחשב לצורך כל דבר ועניין  ת

ו .12.6 פ   הספקהמנהל  אחת  יגיקיימו  עבודה  הקשורים    לחודששת  הנושאים  כל  יידונו  למתן  בה 

 זה.הסכם    וכל עניין נוסף הקשור לביצועהשירותים, להפעלת מערך הפיקוח העירוני, תחזוקתו  

בו יפורטו כל הפעולות  ודוח בכתב,    , לצד דוח הגבייה החודשי,מדי חודש  נהל,יגיש למ  הספק .12.7

לשם תחזוקת ותפעול המערכת, נתונים על שינויים, החלפות או פעולות    הספקידי  - שננקטו על

 שביצע או שבוצעו בחודש החולף. 

זכות או חובה המוטלת עליו מכוח  מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות כל   .12.8

 חוזה זה, אלא בהסכמה מפורשת של חכ"ל, מראש ובכתב.

 

 ההתקשרותתקופת  .13

  24ההתקשרות על פי הסכם זה הינה מיום זכיית הספק במכרז וסיומה בתום  תחילת תקופת   .13.1

בכתב  שנתיים)חודשים   המנהל  הודעת  לפי  העירוני,  הפיקוח  מערך  הפעלת  התחלת  ממועד   )

 (. "ההתקשרותתקופת "להלן: לעיל ו)

, הזכות והברירה להאריך תוקפו של הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ולה בלבדכ"ל,  חל .13.2

ידי מתן הודעה  - וזאת על)שנים עשר( חודשים כל אחת,    12( תקופות נוספות, בנות  3)  שלושב

, לפי  תקופה המוארכתהאו  ההתקשרות  , לפני תום תקופת  לפחות  יום מראש  30,  בכתב לקבלן

 . העניין
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כל הוראות ההסכם גם על  יחולו    ,הסכםההוארך תוקפו של  מומשה ברירת חכ"ל כאמור לעיל ו  .13.3

ההארכה ובכלתקופת  תקופת    ,  "לרבות  ייקרא  ההתקשרות"  "תקופת  מצוין  בו  מקום 

 ההתקשרות המוארכת".  

תהייה   .13.4 לעיל,  האמור  אף  בכל רשאית  חכ"לעל   ,  ( ששה  חלוף  לאחר  מתחילת  6עת  חודשים   )

ול העירוני,  הפיקוח  מערך  על  הפעלת  להודיע  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  הפסקת  פי 

בכ בהודעה  וזאת  הצדדים,  בין  לספק  ההתקשרות  לפחות  60תב  מראש  הנקוב  יום  והמועד   ,

הצדדיםבהודעה   בין  ההתקשרות  סיום  מועד  כל  יהיה  תהיינה  לא  לספק  כאמור,  במקרה   .

חכ"ל, למעט זכותו הספק לקבלת התמורה המגיעה לו תמורת  דרישות, טענות או תביעות כלפי  

 בהודעה.  השירותים שניתנו על ידו בפועל, עד למועד סיום ההתקשרות כפי הנקוב

בנוסף, מאחר והשירות הנדרש מהספק דורש יחסי אמון מיוחדים, הרי בכל מקרה בו יתערערו   .13.5

יחסי האמון, תהא חכ"ל רשאית להודיע לספק על ביטולו המיידי של הסכם זה, ללא כל הודעה  

 מוקדמת, ובמקרה כאמור לא יהיה הספק זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא.

להתקשר עם כל ספק אחר לשם מתן השירותים  רשאית  תהא חכ"ל  זה לידי גמר,  הסכם  בא   .13.6

 תחזוקת הציוד ו/או הפעלת מערך האכיפה העירוני )כולו או חלקו( ו/או לגביית הקנסות.  ו/או 

להעברה מסודרת    הספק יפעל  בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא,   .13.7

י שהיא תורה )לרבות ספק אחר שיבוא במקום הספק(, ובכלל  ו/או מ   חכ"לשל השירותים לידי 

התוכניות, וכל  התצלומים, המכתבים, ההצעות,  כל המידע, המסמכים,  זה יעביר הספק את  

הוראות  ביצוע  מתן השירותים ועם  חומר שהועבר אליו ו/או הוכן, תוכנן ובוצע על ידו בקשר עם  

 תקשרות ולשביעות רצונה המלאה של חכ"ל.  יום ממועד סיום הה  14וזאת עד לתום זה, הסכם  

תנאי   יהיה  חכ"ל  עם  הספק  של  מלא  פעולה  ושיתוף  השירותים  של  מסודרת  העברה  ביצוע 

לזכותו של הספק לקבלת כל סכום לו הוא זכאי מחכ"ל וטרם שולם לו עד אותו מועד. הספק  

 תיו על פי סעיף זה. מביע בזאת הסכמתו המלאה לעיכוב כספים שיגיעו לו עד למילוי התחייבויו

נוסף על האמור לעיל, אם ימונה לספק מפרק, מנהל מיוחד או כונס נכסים, זמני או קבוע, תהא   .13.8

זכאי   יהיה  לא  והספק  מוקדמת,  הודעה  ללא  מיידי,  באופן  ההסכם  את  לבטל  רשאית  חכ"ל 

 לפיצוי כלשהו.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סיום תקופת ההתקשרות, תהא חכ"ל רשאית להסיר   .13.9

יום מיום דרישת חכ"ל,    14ולסלק כל ציוד של הספק ולאחסנו, ואם הספק לא יפנה אותו בתוך 

תהא חכ"ל רשאית למכור את הציוד לפי שיקול דעתה ולהיפרע מהסכום כל הוצאה שהיתה לה  

 ד ואחסנתו.  בקשר עם סילוק הציו

תחוייב מכל טעם חוקי, להפסיק את ההתקשרות בשל צו של בית משפט ו/או    חכ"לבמידה ו  .13.10

לא תהיה לו    ספקל ופסק ווקיות ההתקשרות, הרי שההתקשרות ת חוות דעת משפטית לגבי ח
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- בגין האמור, ולא יראו בהפסקת ההתקשרות הפרת החוזה על  חכ"לכל תביעה ו/או טענה כלפי  

 . חכ"לידי 

 אחריות, נזיקין, פיצוי ושיפוי .14

סיבה  מכל  , או  שהוא  לא תישא בתשלום ו/או הוצאה כלשהם בגין אובדן או נזק מכל סוג  חכ"ל .14.1

 זה. הסכם , בעת או עקב ביצוע י מטעמוו/או לעובדיו ו/או למ   ספק, שייגרמו ליאשה

ולוודא כי הם   מערך הפיקוח העירוניב לקיים פיקוח קבוע, על כל ציוד ואביזרי  מתחיי  הספק .14.2

 במצב תקין ופועלים כראוי. 

רכוש, ולכל נזק אחר  ל, בין גוף ובין  , הפסד, הוצאה או אובדןלכל נזק  לבדו   יהא אחראי  הספק .14.3

או    מחדללכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או  לעיריה ו/או  ו/או    חכ"לשייגרם ל

חומרים   או  באביזרים  שימוש  עקב  או  מקצועית  חובה  במילוי  הזנחה  או  השמטה  או  טעות 

מלקויים בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  הנובע  השירותים  ,  אליהמתן  בקשר  במהלך  םאו  בין   ,

ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו  תקופת ההתקשרות  

 .שסיפק במהלך תקופת ההתקשרותציוד מכשיר, אביזר או , או מכל  מי מטעמול ו/או כ 

לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם מכל סיבה שהיא, לרבות בלאי,   חכ"ליהא אחראי כלפי  הספק .14.4

 תאונה, חבלה, קצרים חשמליים וכיוצ"ב. 

העיריה או    יהיה אחראי לכך שכל נזק, או קלקול שייגרם לציוד או לרכוש או למבנה של הספק .14.5

או    ,חכ"ל טלפון  בית, רשת חשמל,  מבנה,  גדר, חצר,  שביל,  דרך, מדרכה,  לכביש,  זה  ובכלל 

יתוקן על חשבונו של    ות בקשר עם הסכם זה,עבוד מובילים אחרים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע  

ולשביעות רצונו  הבלעדית, וסמוך ככל הניתן לקרות אותו נזק או קלקול  ועל אחריותו    הספק

 מנהל. של ה

מזכות לגרוע  כדי  לעיל  באמור  שלאין  ש  חכ"ל   ה  לאחר  הנזק,  את  כן    הספקלתקן  עשה  לא 

 בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיה. 

צו,  יינתנו    ,הספקובכלל זה פעולות גבייה של    מערך החנייה, אם כתוצאה מפעולה או מהפעלת   .14.6

על כל נזק, בין    חכ"לאחראי לפצות את    הספקאו פסק דין מאת בית המשפט, יהיה  ו/החלטה  

וזאת מבלי לגרוע מחובתו של   ובין עקיף,  כל    הספקישיר  ולנקוט את  כל הדרוש  לעשות את 

לפצות    חכ"לההליכים הדרושים להסרתם מבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי על  

 שיחול באכיפת דו"חות החנייה בעקבותיהם. בגינם או בגין כל עיכוב  הספקאת 

זה,    הספק .14.7 בהסכם  כאמור  הספק  אחראי  להם  לנזקים  מאחריות  והעיריה  חכ"ל  את  פוטר 

או סכום    בגין כל תביעה, דרישהו/או העיריה ו/או עובדיהן    חכ"למתחייב לפצות ולשפות את  ו

חריות בגינו מוטלת  שיחוייבו לשלם על פי פסק דין וכל הוצאה שתיגרם להם, בגין מקרה שהא

על הספק מכח הסכם זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. חכ"ל והעיריה תודענה לספק על  
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וחכ"ל   העיריה  בשם  אף  בפניהן,  להתגונן  לספק  ותאפשרנה  כאמור,  דרישה  או  תביעה  כל 

 ובהתאם להנחיותיו של היועץ המשפטי של העיריה, על חשבון הספק. 

ת  חכ"ל יפצה את    הספק .14.8 כל  שיתעוררו  על  וכיוצ"ב,  הוצאה, שכ"ט  נזק  הליך,  דרישה,  ביעה, 

יוצרים, מדגמים, סימני מסחר או זכויות דומות   כתוצאה מפגיעה בזכויות פנטנטים, זכויות 

 זה.הסכם על פי הספק  יבויותהקשורים לביצוע התחי

 

 

 ביטוח .15

עיריית רהט ו/או גופי  ( בע''מ ו/או 2015חברה כלכלית רהט )  ''ל בסעיף זה )ביטוח( תקרא:חכה .15.1

 .  סמך של עיריית רהט ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופים קשורים לעיריית רהט

- זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על  חוזהפי   על  הספקות  מבלי לגרוע מהתחייבוי .15.2

זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות    חוזהביטוחים כמפורט ב מתחייב לעשות    הספקי כל דין,  פ

על   יחלו  ב  הספקהעצמיות  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל  בפוליסות    חוזהבלבד.  ייושמו  זה 

 . לפני ההתקשרות בין הצדדים הספקהביטוח של 

   הספק זה.    חוזהיסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי     הספק .15.3

בגין כל נזק או      חכ’’לטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי ה מצהיר בזה בשמו ובשם מי מ

אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף  

 . מחברות ביטוח

ביטוחים  ם בפוליסות ובאישור קיום  הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומי .15.4

)להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם    3.2המצ''ב כנספח  

ה של  אישור  משום  בהם  ואין  העומד     חכ’’ל מזעריים  הסיכון  וגודל  להיקף  מטעמה  מי  או 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת    הספק לביטוח. על  

 . ולצד שלישי  חכ’’ללמנוע הפסד לו, ל

,  לחכ’’ את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות ה  הספקהפר   .15.5

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או     חכ’’לאחראי לנזקים שייגרמו ל  הספקיהיה  

והבאים מטעמה כל   חכ’’לטענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי ה 

 . טענה כאמור

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול    הספק .15.6

 . ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה
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  הספק זה, ימציא    חוזהעל    חכ’’לזה וכתנאי לחתימת ה  חוזהמי עבודה לפני החתימה על  י  14 .15.7

  חוזה את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי    חכ’’לל

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח  -זה כשהם חתומים על

 . הנדרשים

, ימציא   ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות  14 .15.8

 . אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת   ’’ל חכל  הספק

טוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  קיום בי  מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור .15.9

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על    חוזהעל פי    ספקפטור כלשהו ל

   ל חכ’’ כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על ה   לחכ’’ נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה 

 . יטוחאחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הב

ביטוחים ו/או  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ה   חכ’’למוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .15.10

ידי   על  כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם  הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות 

 . זה חוזהמאחריות על פי דין או אחריות על פי    הספקאו מי מטעמה אינה פוטרת את   חכ’’לה

ה .15.11 כי  הצדדים  בין  ומוסכם  מ   חכ’’ל מוצהר  לבקש  רשאית  את    הספק תהיה  לתקן  או  לשנות 

ה פי  על  להתחייבויות  להתאימם  מנת  על  ביטוחים  קיום  אישור  את  ו/או  .  חוזההפוליסות 

ביטוחים ו/או הפוליסות ולא  הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 

 . אחריות כל שהיא   חכ’’לתחול עקב כך על ה

  לרבות ,  ל’’ חכ יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות ה  הספק .15.12

 '. וכיוצב סודי   עסקי מידע, כתובות, אחרים ספקים או  מבוטחים שמות, מחירים

  קיום   באישור   ייושמו(  הביטוח)סעיף    זה   בסעיף   הרשומות  הביטוח   דרישות   כל  אם לחילופין,   .15.13

 . ל’’חכה   לידי פוליסות מהמצאת פטור הספק  יהיה , הביטוחים

  חוזה מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ה .15.14

זק שיגרם  על פי דין בכל הוצאה או נ הספק עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא  

 . עקב העיכוב כאמור

בפוליסת    הספק .15.15 על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  יהיה אחראי  לבדו 

 .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה

את     ’’לחכ ל  הספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא    הספקבמידה ו .15.16

המקוריות  הביטוח  קיום  ואישור  הפוליסות  החדש.    העתקי  המבטח  ידי  על  חתומים  כשהם 

 . חוזהתהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ה 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  45עמוד   חתימת המציע:__________

ו/או הבאים      חכ’’לכנגד ה  מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  הספק .15.17

וא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים  מטעמה בגין נזק שה

הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור  

 . ספקלעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל 

 . חכ’’להמבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את השם   .15.18

ביטוחים   .15.19 קיום  ואישור  אחריות  הפוליסות  ביטוח  שלישי.  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  יכללו:  

 . מעבידים . ביטוח אחריות מקצועית

.   הספק חולו על  : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יכל הפוליסות תכלולנה .15.20

והבאים מטעמה, הוויתור כאמור לא     ’’לחכסעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי ה 

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי  הספקיחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי  

.  ל ’’כ חהינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי ה  הספקוהביטוח של      חכ’’ל מבטחי ה

ולא   . כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה  כיסוי ביטוחי בגין רשלנות 

לידי   רשום  בדואר  כך  על  כתובה  הודעה  תימסר  אם  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה 

בתום לב לא תפגע    הספק יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של    60לכל הפחות    לחכ’’ ה

 לקבלת שיפוי.    ’’לחכ בזכויות ה

פתאומי. אי יושר    בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום .15.21

בגין    של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות

 .קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:  .15.22

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום  .15.22.1
 . הספקלבין     חכ’’לההתקשרות בין ה

חודשים לאחר ביטול או אי    6תקופת גילוי של   סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". .15.22.2
, ובתנאי שאין ביטוח הספקחידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י  

 . באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה  הספקאחר המכסה את חבות 

בגין: .15.23 ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוני  אחריות  לביטוח  של    הפוליסה  שיבוב  תביעות 

סד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  המו

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש  

 . . שימוש במכשירי הרמהחכ’’לכולל רכוש בבעלות ה 

ידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר הדומה  הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח ה .15.24

 לו בכיסוי הביטוחי. 

 הרחבי שיפוי: .15.25
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בגין    חכ’’ל תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת ה  הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, .15.25.1
ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת"    הספקאחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של  

לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד.  
 . חכ’’לכלפי ה  הספקאחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות   תפוליס

ה  .15.25.2 את  לשפות  יורחב  מעבידים  אחריות  עובדי    ’’לחכביטוח  של  כמעביד  תחשב  באם 
 . הספק

וכדלקמן:    גבולות האחריות .15.26 יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  ואישור קיום ביטוחים  בפוליסות 

שלישי   צד  כלפי  אחריות מעבידים,  5,000,000  –ביטוח אחריות  ביטוח  של    ₪.  הפוליסה  כפי 

 ₪. 5,000,000 -. ביטוח אחריות מקצועית   הספק

ו/או לערוך ביטוחים נוספים    הספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי    הספקככל שלדעת   .15.27

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף    הספק ו/או משלימים, יערוך  

 . לאמור לעיל

 . אחריות על פי כל דין  ספקל מתקיי ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד   .15.28

  הספק , מתחייב  חוזהזה, ולאורך כל תקופת ה  חוזהכל מקום במבלי לגרוע מכלליות האמור ב .15.29

חלה החובה על פי    הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על  

זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות    חוזההחוק ועל פי  

 . חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו

  חוזה לפי    הספקהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי   .15.30

חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת    חכ’’לזה, או כדי להטיל על ה 

, אלמלא  ה שלא היו קיימות כלפי   ’’לחכביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה

( מאחריות בגין נזק שנגרם    חכ’’לנערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה

 .על ידו

 . חוזהיטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה הפרה של סעיף זה ) סעיף ב .15.31

 

 בנקאית  ביצוע ערבות .16

חכ  7בתוך   .16.1 הודעת  ממועד  במכרז,  "ימים  הספק  זכיית  על  הל  ערבות    ספקיפקיד  חכ"ל  בידי 

, אלף שקלים חדשים(חמישים  ₪ )  50,000סך  ב  ,בלתי מותנית וצמודה למדד  אוטונומיתבנקאית  

 פי ההסכם.  להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על 

 עם מסירת כתב ערבות הביצוע, יושב לספק כתב ערבות המכרז.

פי מסמכי הספלקיום התחייבויות ההערבות הבנקאית  נוסח   .16.2 על  נוסח  ק  יהיה באותו  הסכם 

  ."(ערבות הביצוע" :למסמכי המכרז )להלן  גלפרק   3.2המפורט בנספח 
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בתוקף    הביצועערבות   .16.3 לאחר  תהא  לפחות,  15עד  חודשים,  עשר(  תקופת    )חמישה  מתום 

, מתחייב הספק להאריך את ערבות  תקופת ההתקשרות על פי ההסכם  ההתקשרות. הוארכה

 .  , וכל הפחות באורך תקופת ההארכהל" נוספת, כפי שתורה לו חכתקופה  הביצוע ל

  חלקה, בפעם אחת או במספר פעמים, חכ"ל תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או   .16.4

 בכל אחד מן המקרים הבאים:

בכל פעם שחכ"ל תהא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי הספק לא עמד    .16.4.1
 ; בהתחייבות מהתחייבויותיו, על פי הוראות הסכם זה או על פי כל דין

בגינם,    ותןמקרה בו נגרמו לחכ"ל או לעיריה נזקים או הוצאות אשר על הספק לשפבכל   .16.4.2
או את  חכ"ל  שיפה את  לא  והספק  דין,  כל  פי  על  ובין  זה  הסכם  הוראות  פי  על  בין 

 יום מקבלת דרישה בכתב לעשות כן.    14העיריה בתוך 

וקפה יום לפחות עובר לתום ת   30במקרה בו לא האריך הספק את תוקף ערבות הביצוע   .16.4.3
או   הביצוע  ערבות  הה   30של  ההארכת  תקופת  לתחילת  עובר  לפי  יום  תקשרות, 

 המוקדם. 

או   יעמדו לחכ"ל  נוספים אשר  זכות או סעד  כדי לגרוע מכל  יהיה במימוש הערבות  ולא  אין 

   לעיריה.

ביצוע חדשה   .16.5 ימציא הספק לאלתר ערבות  כולה או חלקה,  פירעון של הערבות,  דרשה חכ"ל 

 בשיעור הסכום שנפרע ובואתם תנאים שנכללו בערבות הביצוע שמומשה. 

ובתום תקופת ההסכם זכאי הספק לקבל לידיו את הכספים שחולטו  היה וחולטה   .16.6 הערבות, 

 כולם או חלקם, יהיה זכאי להשבת הכספים שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי בלבד.

 הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות, המצאתה וחידושה מעת לעת.   .16.7

הווה הפרה  ת  םוהפרת  ,מעיקרי ההסכם  ןהינ  , על סעיפיו הקטנים,להסכםזה    16הוראות סעיף   .16.8

 . של ההסכם יסודית

 קניין רוחני  .17

במסגרת   חכ"ל ל   ו שהועברו על ידהתיעוד  ו כל החומרהספק הינו בעל זכויות הקנין במערכות וב .17.1

 , והוא מעניק למועצה זכות שימוש במערכות ובתיעוד לאורך כל תקופת ההסכם. הסכם זה

, על כל מרכיביהם, לרבות העדכונים  בעלת זכויות הקניין הרוחני בתוצרי המערכות   נההי  חכ"ל .17.2

   של מאגר המידע. תהבלעדי תהבעלים והמנהלוהגרסאות שלהם, והיא 

הוראות  בידע,  להשתמש ביישומים דומים או  הספק רשאי להכין  כי    ,למען הסר ספק מובהר .17.3

ככל במסגרת הסכם זה,  רעיונות או מושגים שנכללו במערכות או בתוצרים שהוכנו  במחשב,  

לשמירה  ו   ווהכל בכפוף להתחייבויותי  ,יצירות דומות עבור אחריםכמו גם יצירת  שימצא לנכון,  

 להלן.  על סודיות כמפורט  
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 סודיות .18

מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו    מידע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע וההספק   .18.1

לות  י, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפע פהובין עקי   ה ישירבצורה  פה ובין בכתב, בין    בעלבין  

לרבות מידע על כלי רכב, בעליהם,  ל, לרבות כרשות ציבורית, עסקית וכמעסיקת עובדים,  "חכ

דה, מקורות מימון  טכניקות וטכנולוגיות, שיטות עבומידע בדבר    לרבותכן  ו"ב  נהגיהם וכיוצ

חכ"ל, לעירייה  להנוגע וכל מידע אחר  נתונים, תוכניות, מפרטים, ,  עבודה, שכרותנאיהם, תנאי 

   .(המידע - )להלןו/או לתושבים בתחומה 

הספק,   .18.2 מתחייב  עלעוד  גילויו  לאפשר  ולא  לאחרים  המידע  את  לגלות  בין   לא  אחרים,  ידי 

הסכם זה, וזאת הן בתקופת הסכם זה והן    לצורך קיום הוראותבמישרין ובין בעקיפין, למעט  

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

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

 ין. כד

על התחייבות    ,ימסר המידעי להם  ו,  משנה מטעמ הוקבלני    ולהחתים את עובדי מתחייב  הספק   .18.3

 כאמור לעיל.  סודיות ל

ידע  או מ  במישרין או בעקיפין, כל סוד, ידע ,  לצד שלישיא להעביר או לגלות  מתחייבת לל  "חכ .18.4

הסכם  , הן בתקופת ההספק  שהוא לרבות סודות מקצועיים או מסחריים הקשורים בעסקיכל

 והן לאחר סיומו.  

 

 והעסקת קבלני משנה  עדר יחסי עבודהיה .19

בין הצדדים .19.1 ה,  מוסכם  עובדי  של  ספק  כי  ואחריותו  ביקורתו  פיקוחו, השגחתו,  ימצאו תחת 

ב  ספקה  .בלבדספק  ה והקשורות  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ישא  פי  בלבד,  על  השירותים  מתן 

  י וכל מבכפוף לאמור להלן( המשנה שיועסקו על ידו )ל ידי עובדיו ו/או קבלני  הסכם עמסמכי ה 

שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על 

כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר   ,ק מתחייבספפי דין וכמקובל בתחום זה. ה

 .ן בענייציא לה אשור רו"ח  וכי לדרישת חכ"ל ימ  ,בחוק המינימום שייקבע, מפעם לפעם

, וכי  עצמאי  ספקכ הסכם  התחייבויותיו שבאת  בצע  מ  ספקההצדדים מצהירים ומאשרים, כי   .19.2

אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין  

מעובדיו"חכ מי  ו/או  הספק  לבין  הפועלים    ל  ו/או  ידו  על  מהמועסקים  מי  ו/או  ו  עבורו/או 

 .כל אלה אינם משתלבים במסגרת חכ"ל ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכךכי ו ,בשליחותו

או   .19.3 שלו  המשנה  מקבלני  מי  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הספק  יתבע  לעיל,  האמור  ולמרות  היה 

ל, ופסק דין חלוט יקבע קיומם של  "מעובדיהם ו/או מי מהקשורים עימו ו/או מי מטעמו את חכ

עבודה   ולפצות את חכיחסי  לשפות  הספק  בו תחויב  "בין הצדדים, מתחייב  כל סכום  בגין  ל 
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לשלם על פי פסק הדין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד הקשורות לתביעה כאמור( וכן  

 לה בקשר עם תביעה כאמור.   הל בגין כל הוצאה בעין שהיית"לפצות את חכ

ירותים מושא הסכם זה לקבלן משנה,  הספק אינו רשאי להעביר ביצוע עבודה או שירות מהש .19.4

זה שיקול הדעת   בנושא  יעמוד  ובכתב. לחכ"ל  קיבל לכך את הסכמת חכ"ל מראש  אלא אם 

הבלעדי והמוחלט, והיא תהיה רשאית להתנות תנאים לשם התרת העסקת קבלני משנה על ידי  

 הספק. 

 ה. אם תאושר העסקת קבלן משנה, ימנה הספק אחראי מטעמו על עבודת קבלן המשנ  .19.5

אין ולא יהיה בהעסקת קבלן משנה, כי לשחרר את הספק מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי   .19.6

חכ"ל או כלפי צד שלישי כלשהו על פי הסכם זה או על פי כל דין, והספק יוותר האחראי הבלעדי  

 לקיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

 הסבת ההסכם .20

או להעביר או להמחות איזה מהתחייבויותיו או זכויותיו על פי הסכם  הספק אינו רשאי להסב   .20.1

 . , ובתנאים שייקבעו על ידי חכ"לל בכתב ומראש"אם ניתנה לכך הסכמת חכה, אלא ז

ל בכתב  "הספק אינו רשאי לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת חכ  .20.2

 עו על ידי חכ"ל. ומראש, ובתנאים שייקב

לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את   20.1ל את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף  "נתנה חכ  .20.3

לפי   והתחייבויותיו  מאחריותו  יי7הספק  והנסב  והספק  לכל  ההסכם,  מלאה  באחריות  שאו 

 מעשה או מחדל של נותני השירותים, באי כוחם ועובדיהם.

 ההסכם הפרות וביטול .21

חובת  "חכ .21.1 וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  את  לבטל  רשאית  ל 

)שישה( חודשי הפעלת    6, וזאת לאחר  יום מראש   60הנמקה, על ידי מתן הודעה בכתב לספק של   

 . לעיל 13.4מערך האכיפה העירוני, כאמור בסעיף 

לגרוע "חכ .21.2 מבלי  וזאת  הבאים  מהמקרים  אחד  בכל  ההסכם  את  מיידית  לבטל  רשאית    ל 

 מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר  .21.2.1
 שקיבל התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.

ל התריאה בפני הספק כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינם  "חכ .21.2.2
ונה, והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן  לשביעות רצ 

 ל. "השירותים לשביעות רצונה של חכ

 הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. .21.2.3
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שינוי במבנה החברה או הוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נאמן לספק,   .21.2.4
נא או  נכסים  כונס  או  מפרק  לספק  מונה  מנכסי  ו/או  איזה  על  עיקול  הוטל  ו/או  מן 

יום, ו/או    21הספק, לרבות על התמורה המגיע לו על פי הסכם זה אשר לא בוטל תוך  
קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל הספק להמשיך וליתן למועצה שרות  

 כנדרש בהסכם זה. 

 בכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון שבין הצדדים.  .21.2.5

כאמור .21.3 ההסכם  חכ  בוטל  תשלם  ביטול  "לעיל,  למועד  עד  לו  המגיעה  התמורה  את  לספק  ל 

על    חכ"לההסכם, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום שהספק חייב ל 

 פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות אחרת או על פי כל דין.  

כל הפיצויים ו/או  של הספק את ההסכם, ישלם הספק לחכ"ל את  בוטל ההסכם עקב הפרה   .21.4

הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו לחכ"ל בקשר עם ההפרה ו/או ביטול ההסכם ו/או התקשרות  

חדשה עקב כך. חכ"ל, מצידה, תהיה רשאית להמשיך לאלתר את ביצוע השירותים, בין בעצמה  

 ובין באמצעות מי מטעמה. 

 הכרעה בנושאים מקצועיים  .22

מקצועי הקשור לביצוע חוזה זה, יעלו הצדדים את    במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בנושא .22.1

 לעיל. 12.6העבודה הקרובה, כאמור בסעיף   בפגישתחילוקי הדעות 

 . חכ"ל מנהלידי -הגיעו הצדדים להסכמה בישיבה זו יוכרע העניין על  ולאבמידה  .22.2

בסעיף זה למנוע מן המועצה לממש כל זכות המגיעה לה על פי חוזה זה למנוע    האמוראין בכל   .22.3

 כל סעד ו/או תרופה הנתונים בידה על פי חוזה זה ועל פי דין. 

 כללי  .23

מוחלט וסופי    , מלא א מוותר וויתורכי הוומסכים  מאשר, מצהיר    הספקעל אף האמור בכל דין,   .23.1

ז מכל סכום המגיע  לקז  ,במישרין או בעקיפין ,הוא לא יהיה רשאיוהעיכבון ו ת הקיזוז יועל זכו 

 סכומים כלשהם או לעכב ביצוע עבודה או שירות או אספקה,.   חכ"לאו השייך ל

שניתנה לכל צד  הסכמת הצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, או הנחה או דחייה   .23.2

 אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי חוזה זה, אין לראות בכך   .23.3

הקלה או וויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה ו/או ויתור  

 . כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המנהל כמופיע בחוזה זה

, תוספת, ארכה, ויתור או ביטול המתייחסים להסכם זה, לא יהיו בעלי תוקף אלא אם  כל שינוי .23.4

 במפורש על ידי נציגיה המוסמכים של חכ"ל.  נכתבו 
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במלואן   .23.5 הצדדים  הסכמות  את  משקפים  זה  הסכם  מכתב, תנאי  מצג,  הצהרה,  הבטחה,  וכל 

יעים בהסכם זה, ושנעשו, אם בכלל, הסכם קודם, התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם מופ

 לפני חתימת הסכם זה לא יהיה ברי תוקף וחכ"ל לא תהיה קשורה בהם.

 הסכםבכל מקרה של סתירה, אם תהייה כזו, בין תוכן הנספחים לתוכן חוזה זה, יגברו הוראות   .23.6

 זה, והנספחים יפורשו בהתאם.

 כתובות והודעות  .23.7

, שיש לשלחן על  ודרישות  התראות   ,, וכל הודעותכתובות הצדדים הן כמופיע במבוא לחוזה זה

לתעודתןהסכם  פי   הגיע  כאילו  וייחשבו  רשום,  במכתב  יישלחו  הדין  פי  על  ו/או    3בתוך    זה 

 . בישראלמעת שיגורן מכל בית דואר )שלושה( ימי עסקים 

 כל הודעה שתימסר במסירה אישית תחשב ככזו שנתקבלה מיד מעת מסירתה, כאמור.

ים להודיע, האחד למשנהו, על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף  הצדדים מתחייב

 זה יחולו על הכתובות החדשות.

לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז ולהם בלבד, תהא סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין   .23.8

 הנובע מהסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

______________ ______ ___ 
 רהט החברה הכלכלית 

  _______________________ 
 הקבלן 
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 ערבות ביצוע  – 3.1נספח 

 רהט החברה הכלכלית 

 01/2021מכרז פומבי מספר 

 רהט עיריית עירוני בתחום להפעלת מערך חניה 

 

 בנקאית ביצוע נוסח ערבות 

 לכבוד 
 ( בע"מ 2015)  רהטחברה כלכלית 

 
 ג.א.נ,

 
 מס'____________ הנדון: ערבות 

 
 

ומספר ח.פ.[, הרינו ערבים בזאת כלפיכם, ערבות מלאה ומוחלטת    הספקלפי בקשת ______________ ]שם  

)  50,000בסך   חודש  חמישים  ₪  של  לצרכן  המחירים  למדד  שיוצמד  חדשים(,  שקלים    2020  נובמבראלף 

להפעלת מערך  מילוי מלא ומדוייק של תנאי ההסכם  או בסמוך לכך, להבטחת    .20.201215שפורסם ביום  

 . , כלפיכם[הספקעל ידי _________ ],   01/2021  )מכרז מס'   ) רהטחניה עירוני בתחום עיריית  

מתאריך דרישתכם הראשונה    )שבעה( ימים  7תוך  באנו נשלם לכם את  ערבותנו זו הינה ערבות בלתי תלויה ו

מבלי שתהיו חייבים  בכתב, כל סכום עד לסכום הנ"ל בצירוף הפרשי הצמדה למדד הידוע ביום הדרישה,  

 . ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיאאו לבסס אותה,  לנמק את דרישתכם 

 אם יתברר כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, אנו נשלם לכם את סכום הקרן. 

 . ____________ עד תאריך  ____________תהיה בתוקף מתאריך ערבות זו 

זו יש להפנות   ____ ]שם הסניף[, מספר ____  סניף הבנק  לבנק _____ ]שם הבנק[,  דרישה על פי ערבות 

 . _______ שכתובתו]מספר הסניף[, 

 ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה
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 אישור עריכת ביטוחיםנוסח  – .23נספח 

 

 

 תאריך הנפקת האישור________  אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
התנאים שמפורטים באישור זה  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין  

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור מ

חברה כלכלית   שם:
( בע''מ ו/או  2015רהט )

עיריית רהט ו/או גופי  
סמך של עיריית רהט  

ו/או תאגידים עירוניים  
ו/או גופים קשורים  

 לעיריית רהט 

 שם: 
 

 הפעלת מערך חניה עירוני 
 בתחום עיריית רהט 

 

 מזמין שירותים ☒ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 
 

 מען  מען :  

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  

סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות   – 302 ₪  5,000,000   ביט    צד ג' 
 צולבת  

ויתור על   - 309
לטובת מבקש  תחלוף 

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

 ראשוניות  – 328
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות  - 328
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אחריות  
 מקצועית 

אובדן   – 301 ₪  5,000,000    
 מסמכים 

אחריות   – 302
 צולבת  

דיבה, השמצה   – 303
 והוצאות לשון הרע 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי   – 325
 יושר עובדים 

פגיעה   – 326
 בפרטיות 

עיכוב/שיהוי   – 327
 עקב מקרה הביטוח 

 ראשוניות  – 328
תקופת גילוי   – 332

 חודשים  12
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים  
 כפי המצוין בנספח ג'(: 

 שיררותי פיקוח ובקרה  – 084
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה    יום  60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נתונים הצהרת סודיות ושמירה על  – 3.3נספח 

 רהט החברה הכלכלית 

 01/2021מכרז פומבי מספר 

 רהט עיריית עירוני בתחום להפעלת מערך חניה 

 

 הצהרת סודיות ושמירה על נתונים 

תיחתם על ידי כל מנהל ועובד מטעם הספק, אשר יספק שירות מהשירותים לפי ההסכם והמכרז    הצהרה זו

 ו/או יפקח עליהם ו/או ינהל אותם ו/או ייחשף למידע אודותם.

____________ הואיל  בין  הכלכלית  לבין    "(הספק)להלן:"  _____________ונחתם    רהט החברה 

  למתן  "(ההסכם)להלן: "הסכם מיום _______בחודש_______ שנת _______  "( חכ"ל)להלן: "

עירוני בתחום  להפעלת מערך חניה  נם שירותים  , אשר בכללותם הי שירותים המפורטים בהסכם

 (."השירותים)להלן: " רהטעיריית 

 . לחכ"לבין השאר לשם אספקת השירותים הספק ידי  - ואני מועסק על והואיל

לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר   הזוכה,בתנאי כי  הספק  להתקשר עם    מההסכי  חכ"לו והואיל

ומטעמו   עניינים  ניגוד  של  ממצב  בהתאם  יימנע  להלן  כהגדרתו  המידע  כל  סודיות  על  ישמור 

מניעת מצב של ניגוד  לעשות את כל הדרוש להספק להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות  

 . כהגדרתו להלן דיות המידעשמירת סועניינים ו

או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא   והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

( כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר,  (Know- How  (, או ידע Information) לידיעתי מידע  

לחוק העונשין,    91רתה בסעיף  ידיעה כהגדתוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או  

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או    1977  -תשל"ז

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע    - בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל  

י אחר העשוי לאצור  לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצע אליו, בין בעל פה ובין בכתב,  

או  בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות  מידע  

 .()להלן: "המידע"  1981-מידע המוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

ם או  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אד והואיל

המוסמך    חכ"להמוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג    חכ"לגוף כלשהם מלבד לנציגי  

לחוק    118או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף    לחכ"למראש ובכתב עלול לגרום  

 . 1981  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1977 -העונשין, תשל"ז
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 כדלקמן:   ,רהטהחברה הכלכלית  אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

 .המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותיםלשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של   .2

בכפוף  להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ו .3

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור  או לנצלו  לא להשתמש במידע  לאמור לעיל,  

 או אופן שהם, את המידע.   , וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרךלעיל

או לאחר    הספקידי  -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא  מכן לא  

וציא מחזקתי את המידע  להלא  כן  לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף ו

על אף האמור, אהיה  או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.  

רשאי למסור לנאשם כל מידע שהוא זכאי לקבלו על פי דין, ובלבד שלא אמסור לו מידע אשר קיים  

ל עליו חיסיון, או כי על פי שיקול דעתי  דרש להטי  חכ"לספק בדבר החובה או הרשות למסרה לו, או כי  

 המקצועי יש לבקש עליו חיסיון, אלא באישור הממונה. 

  לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו  .5

הנדרשים   הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  השאר,  בין  המידע,  סודיות  על  שמירת  מבחינה  לרבות 

 . ית, ביטחונית, נוהלית או אחרתבטיחות 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם   .6

או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל  

בגין הפרת התחייבותי אהיה חשוף לתביעות  ידוע לי כי    האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 לא יהיה אחראי ולא ישפה אותי על כל תביעה עתידית.   וחכ"לנזיקיות מצדדי ג' 

כתוב .7 חומר  כל  לכך  כשאתבקש  מיד  ולחזקתכם  לידיכם  ממוחשב  להחזיר  מידע  חפץ  ,  או  אחר  או 

או שקיבלתי מכל אדם    מתן השירותים   שהגיע לחזקתי או לידי עקב או  שקיבלתי מכם או השייך לכם  

 . חכ"ל  או חומר שהכנתי עבור  מתן השירותיםאו גוף עקב 

צורה אחרת,  מלהימנע   .8 בנושאים העלולים להעמידני  או בעקיפין,    במישרין להשתתף או לטפל בכל 

 במצב של חשש לניגוד עניינים, ובפרט בנושאים הקשורים וזאת למשך תקופת ההסכם.

ש .9 מקרה  התבכל  שאפר  מקרה  בכל  לרבות  זו  הנמצא  חייבות  ו/או  לכם  השייך  כאמור  מידע  אגלה 

ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  

במידע   ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  לרבות  הנני  זה  התחייבות  לכתב  בהתאם  לאחר  שלא  מסירתו 

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1997 -ין, התשל"זמהווים עבירה לפי חוק עונש 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.   .10
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כל הוראות כתב   .11 יחולו  כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא,  לי  וידוע  מוסכם 

 התחייבות זה.  

הסכם כאמור. התחייבותי זו לא תחול על מידע  התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ה  .12

 שהוא בבחינת נחלת הכלל.

 

 חתימה: ________________ 

 שם החותם: _____________ 

 תאריך: ________________ 
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 תעריף הוצאות גבייה  – 3.4נספח 

 

 רהט החברה הכלכלית 

 01/2021מכרז פומבי מספר 

 רהט עיריית עירוני בתחום להפעלת מערך חניה 

 

 תעריף הוצאות גבייה 

 

  1לפי השיעור הנקוב בתקנה  תעריפי הוצאות הגבייה יהיו כשיעור הקבוע לפי פקודת המסים )גביה( ובפרט  

, כפי שיהיו מעת לעת, או כל חיקוק אחר  2011-תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"אל

 שיחליף הוראות חיקוק אלו. 

 למועד פרסום המכרז, נוסח התקנות הוא כלדקמן, ושיעורי הוצאות הגביה הם בנקוב בנוסח: נכון  

 

 2011- תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"א 

הפקודה(, ובאישור ועדה משותפת   – )גבייה( )להלן  )ג( לפקודת המסים  13בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ושל ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

 קביעת הוצאות מרביות . 1

כרוכות   הישירות שהיו  ההוצאות  עליו את  להוסיף  ניתן  חוב מס,  מכוח הפקודה בשל  אכיפה  הופעלו אמצעי 

ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות  12האכיפה כאמור בסעיף  בהפעלת אמצעי  

 : פעולה כמפורט בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב' 

 טור ב' טור א' 

 הוצאות בשקלים חדשים  סוג הפעולה  

 16 משלוח דרישה ראשונה בכתב  ( 1)

ובלבד שנשלחה לאחר  משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום  

 23 שנשלחה הודעה על החוב 

 16 משלוח דרישה נוספת בכתב  ( 2)

משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר 

 23 דרישות בשנה  3- מ

 16 עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני  ( 3)

 8 צו עיקול אלקטרוני 

 16 משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי  ( 4)

 16 משלוח צו מסירה 

איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה באחד מן  ( 5)
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המרשמים המנויים להלן, לפי העניין מרשם האוכלוסין, רשם  

החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם  

 127 העמותות או מהכתובת שמסר בכתב

בבית מגוריו או  עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן  ( 6)

 170 במקום עסקו 

 85 עיקול רכב במשרד הרישוי  ( 7)

המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם  ( 8)

 170 תפיסת מעוקלים והוצאתם 

ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן להמציא את האזהרה 

 ( 7)1במועד שבו בוצע העיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 

 361 הובלה והוצאת מעוקלים  ( 9)

 2,155 הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים  ( 10)

(  10)1( עד 6)1ניסיון לבצע אחת מהפעולות המנויות בתקנות משנה  ( 11)

 אשר לא צלח בשל אחד מאלה: 

 הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול;  ( 1)

הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה כתובתו של החייב,   ( 2)

( או לפי מה 5)1לפי אחד מן המרשמים המנויים בתקנת משנה 

 – שנמסר על ידי הסרבן  

 כמפורט באותן פסקאות    

עלות העסקת שוטר בשכר   השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול  ( 12)

שלא במסגרת פעילות  

המשטרה, בהתאם לנוהלי  

 משטרת ישראל 

 מהסכום שיתקבל    10% מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה אחרת,   ( 13)

ממכירת המיטלטלין לפי תקנה   בידי מי שאינו עובד מדינה 

)ב( לתקנות המסים )גבייה(,  14

  –)להלן  1974- התשל"ד

 תקנות המסים )גבייה(( 

מכירה   הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או ( 14)

לתקנות    12אחרת, שהורה עליה פקיד הגבייה בהתאם לתקנה 

 531 המסים )גבייה( 

ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה של מכירה של פריטים  

השייכים לסרבן ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים  

 שפרטיהם מופיעים במודעה 

סכומים ושיעורים כאמור   מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים  ( 15)

בתקנות ההוצאה לפועל )שכר  

טרחת עורכי דין וכונסי  

,  2002- נכסים(, התשס"ב

 בשינויים המחויבים 

 – הוצאות גרירה של רכב  ( 16)

טון, למחסן    4רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על  )א( 

 – הנמצא במרחק 

 425 ק"מ ממקום הגרירה   35עד  ( 1)

 504 ממקום הגרירהק"מ   50ק"מ עד   36- מ ( 2)

 584 ק"מ ממקום הגרירה 75ק"מ עד   51- מ ( 3)

 658 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   76- מ ( 4)

 – טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק  4רכב מסחרי שמשקלו  )ב( 
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   74מתוך  60עמוד   חתימת המציע:__________

 1,008 ק"מ ממקום הגרירה   35עד  ( 1)

 1,114 ק"מ ממקום הגרירה 50ק"מ עד   36- מ ( 2)

 1,306 הק"מ ממקום הגריר 75ק"מ עד   51- מ ( 3)

 1,486 ק"מ ואילך ממקום הגרירה   76- מ ( 4)

 159 פריצת דלת של רכב  ( 17)

 244 פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל  ( 18)

 679 פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד  ( 19)

 – הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו  ( 20)

למטר מעוקב לחודש או   265 מיטלטלין  )א( 

 חלקו; 

 – כלי רכב  )ב( 

בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה   ( 1)

 ליום או חלק ממנו  42 טון   4על 

 ליום או חלק ממנו  106 טון ומעלה  4בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו   ( 2)

 318 שמאות מיטלטלין לרבות רכב  ( 21)

 

 . הוצאות חריגות 2

, בסכום  1הממונה על הגבייה רשאי לאשר הוצאה חריגה שהיתה כרוכה בהפעלת אמצעי אכיפה ושמנויה בתקנה  

הגבוה מהנקוב בה, אם נוכח כי מטעמים מיוחדים שיירשמו ויומצאו לסרבן, ההוצאה החריגה הכרחית לצורך  

לבד שסכום ההוצאה כאמור לא  גביית החוב, וכי היא סבירה בנסיבות העניין, לרבות בשים לב לסכום החוב, וב

שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם;    50,000מגובה החוב המקורי בתוספת הצמדה וריבית, או   50%יעלה על 

הוצאה שהיתה חיונית לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה, שנדרשה רק    –לעניין זה, "הוצאה חריגה"  

המסוים שלגביו הופעלו אמצעי האכיפה, ושהיא אינה בשל נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה או של הנכס  

 . נדרשת בדרך כלל לצורך הפעלת אמצעי אכיפה לפי הפקודה

 הוצאות בהתאם לסכום החוב .3

ט לפקודה, וסבירותן של ההוצאות  12בבחינת סבירות אמצעי האכיפה, שבהם יישא הסרבן בהוצאות לפי סעיף 

 . ן גובה ההוצאות לגובה החובכאמור, יילקח בחשבון, בין השאר, היחס שבי

 חיוב יחיד לפעולה  .4

 לא ייגבה כפל תשלום בשל פעולה, בשל כך שהפעולה לא הושלמה במועד אחד, אלא אם כן התקיים אחד מאלה: 

 הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה שלא היה ניתן להשלים את ביצוע הפעולה בפעם אחת;  ( 1)

 הפעולה; הסרבן ביקש את פיצול  ( 2)

 אין בתקנות אלה הוראה אחרת.  ( 3)

 החזר הוצאות בשל נקיטת הליך בטעות   .5

הוכח להנחת דעתו של הממונה על הגבייה כי ננקטו אמצעי אכיפה בטעות, יוחזרו למי שננקטו נגדו אמצעים  

 . כאמור ההוצאות שנשא בהן בשל נקיטת הליכים אלה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

 הצמדה למדד  .6

יום השינוי(, לפי שיעור השינוי    –בינואר של כל שנה )להלן    1- יעודכנו ב  1הסכומים הנקובים בתקנה   )א(  

 . במדד החדש לעומת המדד היסודי

עדכון סכומים כאמור בתקנת משנה )א( ייעשה על בסיס הסכומים לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה   )ב(  

 )ג(. 

עוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל סכום שעודכן לפי תקנת משנה )א( י )ג(  

 כלפי מעלה. 

 – בתקנה זו  )ד(  

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   –"מדד"  

 המדד שפורסם לפני יום השינוי;  –"המדד החדש"  



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  61עמוד   חתימת המציע:__________

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון    – "המדד היסודי"   

 .2011שלאחר תחילתן של תקנות אלה, המדד שפורסם בחודש ינואר 

 כפי שהתעדכנה לפי תקנה זו.   1מנהל רשות המסים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה  )ה(  

 צו עיקול אלקטרוני לגורם שהוכר צד שלישי מוכר  .א 6

על אף האמור בתקנות אלה, הוכר צד שלישי צד שלישי מוכר לפי תקנות המסים )גבייה( )תשלום לצד שלישי  

התשע"ח  אלקטרונית(,  בדרך  עיקול  צו  לו  לצד  2018- שהומצא  ששולמו  ההוצאות  את  לחוב  להוסיף  ניתן   ,

 . תהשלישי המוכר לפי התקנות האמורו

 

 ביטול  .7

 . בטלות  – 1992-תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה(, התשנ"ג

 

 

 יובל שטייניץ  ( 2011במאי  1כ"ז בניסן התשע"א ) 
 שר האוצר 

  



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  62עמוד   חתימת המציע:__________

 הצעת המציע - ' דפרק 

 תיאור כללי של המציע – 4.1נספח 

 תיאור כללי של המציע ומידע ארגוני 

 :כללים פרטים .1

 

  : שם המציע

  :מספר תאגיד

  שנת ייסוד: 

  הפעילות: כתובת 

  טלפון:

  פקסימיליה:

  דוא"ל: 

  אתר אינטרנט: 

 
 קשר  איש  .2

הינו/ה מר/גגב' ________________, טלפון נייד: __________  איש הקשר מטעם המציע למכרז  

 דוא"ל: __________________________. 

הנ"ל לחכ"ל תחייבנה את המציע, ופניות ותשובות שתיעשנה  אנו מצהירים כי פניותיו של איש הקשר 

 לאישר הקשר תיחשבנה כאילו התקבלו אצל המציע.

 ופיננסי ארגוני מידע .3

  מנהל המציע: 

  בעלי שליטה: 

  אנשי מפתח במציע:

  מספר עובדים:

שנות פעילות במגזר  
 המוניציפלי: 

 

מחזור פעילות בש"ח  
 :2019בשנת 

 

מחזור פעילות בש"ח  
 :2020בשנת 

 

  חברת אם:

  חברות בנות: 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  63עמוד   חתימת המציע:__________

 כללי  תיאור .4

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

 ת המציע חתימ  תאריך 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  64עמוד   חתימת המציע:__________

 תיאור נסיון קודם – 4.2נספח 

 תיאור נסיון קודם של המציע  

על המציע למלא פרטים לגבי ניסיון במתן שירותים דומים לשלוש רשויות מקומיות או חברות עירוניות 

 .להוראות המכרז 7.2השנים האחרונות, כאמור בסעיף  7לפחות במשך 

לצרף להצעתו עותקים נוספים של דף זה ובהם פירוט של רשויות מקומיות או חברות עירוניות    רשאיהמציע  

 נוספות להן סיפק שירותים דוגמת השירותים נושא המכרז.

 שם הרשות / התאגיד:  מס':

רשימת תחומים בהם סיפק  
 ____________________________________________________  המציע שירותים: 

 

  עד שנה(:   –מועדי התקופה בהם ניתנו השירותים )משנה 

  מספר דוחות חניה שהופקו בתקופה: 

  מספר דוחות פיקוח עירוני )למעט חניה( שהופקו בתקופה:

  אחוזי גביית דוחות: 

  הערות / שונות:  

  

 

 התאגיד: שם הרשות /  מס':

רשימת תחומים בהם סיפק  
 ____________________________________________________  המציע שירותים: 

 

  עד שנה(:   –מועדי התקופה בהם ניתנו השירותים )משנה 

  מספר דוחות חניה שהופקו בתקופה: 

  מספר דוחות פיקוח עירוני )למעט חניה( שהופקו בתקופה:

  דוחות: אחוזי גביית 

  הערות / שונות:  

  

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  65עמוד   חתימת המציע:__________

 שם הרשות / התאגיד:  מס':

רשימת תחומים בהם סיפק  
 ____________________________________________________  המציע שירותים: 

 

  עד שנה(:   –מועדי התקופה בהם ניתנו השירותים )משנה 

  מספר דוחות חניה שהופקו בתקופה: 

  עירוני )למעט חניה( שהופקו בתקופה:מספר דוחות פיקוח  

  אחוזי גביית דוחות: 

  הערות / שונות:  

  

 

 שם הרשות / התאגיד:  מס':

רשימת תחומים בהם סיפק  
 ____________________________________________________  המציע שירותים: 

 

  עד שנה(:   –מועדי התקופה בהם ניתנו השירותים )משנה 

  מספר דוחות חניה שהופקו בתקופה: 

  מספר דוחות פיקוח עירוני )למעט חניה( שהופקו בתקופה:

  אחוזי גביית דוחות: 

  הערות / שונות:  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  66עמוד   חתימת המציע:__________

 רשימת רשויות מקומיות ממליצות  – 4.3נספח 

 רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים רשימת ממליצים מטעם 

שלושה אנשי קשר ברשויות מקומיות או תאגידים עירוניים להם סיפק   לפחותעל המציע למלא פרטיהם של 

 המציע שירותים דוגמת השירותים נושא המכרז. 

 המציע רשאי לצרף במסגרת נספח זה מכתבי המלצה מטעם רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים.  

/   שם ד"מס הרשות 

 התאגיד העירוני 

  הערות: טלפון  קשר  איש שם

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  67עמוד   חתימת המציע:__________

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  – .44נספח 

 

 תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום 

הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת  אני  

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

( ומוסמך  "המציע" :____________ )להלן_____ ________________ אצל המציע  - משמש כאני  .1

 .ובשמו להצהיר מטעם המציע

התשל"ו .2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  נעשה  זה  בו    1976  -תצהיר  המצויות  וההגדרות 

אשר פרסמה    רהטעיריית  עירוני בתחום  חניה    להפעלת מערך  2021/01למכרז פומבי מס'  ובתמיכה  

 . רהטהחברה הכלכלית 

3. " המונח  זה, משמעות  זיקהבתצהירי  הינובעל  אלו   "  ידי  :  כל  על  בעל השליטה    ; המציעמי שנשלט 

רכב  במהותו ל  דומההרכב בעלי מניותיו  תאגיד ;תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ;במציע

 על המציע מטעם  אחראיש או מי ;המציע  של   לאלו  פעילותו  בתחומיבעלי המניות של המציע ודומה 

 . העבודה שכר תשלום

זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק עובדים  על  עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע וב .4

או על חוק שכר מינימום,    1991זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    -  אם הורשעו ביותר משתי עבירותאו    1987התשמ"ז  

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

דה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  במי .5

 לחכ"ל.  אעביר את המידע לאלתר 

 חתימה   תאריך 

 שור אי

ופיע בפני  ה , מאשר בזה כי ביום ___________, מ.ר. _______________עורך דין  מטה, ם  י החתואנ

/  ה  ___________ה"ה   אישית  לי  _________מוכר  מס'  זהות  תעודת  פי  על  לאחר  ו  שזיהיתיו 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  

 . יהצהרתו דלעיל וחתם עלה לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 וחותמת   חתימה  תאריך 

 

 



 

 מערך חניה עירוני בתחום רהט  הפעלת   01/2021מכרז פומבי מס' 

   74מתוך  68עמוד   חתימת המציע:__________

 העבודה תצהיר והתחייבות בדבר קיום חוקי  – .54נספח 

 

 קיום חוקי עבודהבדבר  והתחייבות תצהיר 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת  

 בזאת כדלהלן: ומתחייב וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

"( ומוסמך  המציע_______________ אצל המציע __________________ )להלן: "- אני משמש כ .1

עירוני בתחום להפעלת מערך חניה    2021/01  פומבי מס'מכרז    במסגרת   יע ובשמולהצהיר מטעם המצ

 . רהטאשר פרסמה החברה הכלכלית  רהטעיריית 

כוח האדם הדרוש לביצוע כל ההתחייבויות   .2 וברשותו  בכל תנאי המכרז  ביכולתו של המציע לעמוד 

 ביעילות ובמקצועיות.  והשירותים מושא המכרז, 

מחסור בכח אדם לא  המציע מוותר בזאת על כל טענה בדבר מחסור בכוח אדם מיומן, ומצהיר כי   .3

ות עילה לעיכוב או איחור בביצוע התחייבויות  יהווה צידוק להפרת תנאי המכרז או החוזה או כדי להו

 המציע.  

בשנ .4 בקביעות  שילם  המציע  כי  בזאת  מצהיר  האחרונותאני  בשנ תיים  עובדיו  2017-2018ים  ,  לכל   ,

כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו,  

 . מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרשבמידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר 

מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי    המציע .5

 העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

ת זכייתי במכרז  המציע מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת החוזה שייחתם עם חכ"ל, אם ייחתם, בעקבו  .6

 לגבי העובדים שיועסקו על ידי, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן: , 2021/01פומבי מס' 

 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט
 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו
 1951 - חוק חופשה שנתית, תשי"א

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1996 - שווה לעובדת ולעובד, תשנ"וחוק שכר 

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט
 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג 
 1987  - חוק שכר מינימום, תשמ"ז

                                                    1995 -שנ"החוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, ת

מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות המציע כאמור לעיל, המציע מתחייב לפצות ולשפות את חכ"ל   .7

 בגין כל הוצאה ונזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויות המציע לעיל.  
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המציע מסכים, כי חכ"ל תהיה רשאית לקזז מהתמורה שתגיע למציע כל הוצאה, תשלום, נזק או קנס,  

 אי קיום התחייבות מהתחייבויות המציע כאמור לעיל. שתידרש חכ"ל לשלם עקב 

  

 חתימה   תאריך 

 שור אי

ופיע בפני  ה , מאשר בזה כי ביום ___________, מ.ר. _______________עורך דין  מטה, ם  י החתואנ

_________ה  ___________ה"ה   מס'  זהות  תעודת  פי  על  שזיהיתיו   / אישית  לי  לאחר  ו  מוכר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  

 . יהצהרתו דלעיל וחתם עלה לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 וחותמת   חתימה  תאריך 
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 תצהיר בדבר תוכנות מחשב  – .64נספח 

 שימוש בתוכנות מחשב מקוריות תצהיר בדבר 

הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת  אני  

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

"( ומוסמך  המציע_______________ אצל המציע __________________ )להלן: "- אני משמש כ .1

להפעלת מערך חניה עירוני בתחום    2021/01מכרז פומבי מס'   גרתבמס  להצהיר מטעם המציע ובשמו

 . רהטאשר פרסמה החברה הכלכלית  רהטעיריית 

  לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות בשם המציע,  מתחייב בזאת בכתב,  אני   .2

מערך    להפעלת  01/2021מכרז פומבי מס'  ההתחייבויות מושא  וביצוע כל  כל השירותים    מתןלצורך  

 . רהטאשר פרסמה החברה הכלכלית  רהטחניה עירוני בתחום עיריית  

  

 חתימה   תאריך 

 שור אי

ופיע בפני  ה , מאשר בזה כי ביום ___________, מ.ר. _______________עורך דין  מטה, ם  י החתואנ

פי  ה  ___________ה"ה   על  שזיהיתיו   / אישית  לי  _________מוכר  מס'  זהות  לאחר  ו  תעודת 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  

 . יהצהרתו דלעיל וחתם עלה לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

 וחותמת   חתימה  תאריך 
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 הצעת המציע  – .74נספח 

 הצהרת והצעת המציע 

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת  

 בזאת כדלהלן: ומתחייב וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

"( ומוסמך  המציע_______________ אצל המציע __________________ )להלן: "- אני משמש כ .1

להפעלת מערך חניה עירוני בתחום     01/2021מכרז פומבי מס'    במסגרת  יע ובשמולהצהיר מטעם המצ

 . רהטאשר פרסמה החברה הכלכלית  רהטעיריית 

שא  והשירותים נ   המקצועית של   םאת מהות  ים ומכיר  ים מודע  ובעיון את כל מסמכי המכרז והננ   נו קרא .2

לגרוע מהם, הצהרתי    את ההתחייבויות וההצהרות במסמכי המכרז השונים ומבלי  יםהמכרז, ומקבל 

 .באה בנוסף בשם המציע כאן 

המשפיעים על ביצוע    את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו ותנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  והבנ .3

ל נושא  השירותים   ומוכרים  ידועים  כן הבננוהמכרז,  והיקף  השירותים, התנאים  מתן  את שיטת    ו . 

 .תנואת הצע נו קבע ובהתאם לכךתמורה צטרך לבצע, ולקבל אותם נהשירותים 

נו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, ואנו  כ הגשנו את הצעתנו בהסתמך על הבדיקות שער .4

 מוותרים בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה המבוססת על חוסר הבנה או חוסר ידיעה. 

ביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע אספקת הציוד במכרז זה וכוללים את  ה  נוהצעת .5

בהתא השירותים,  עבור  מבקשים  אנחנו  אותה  התמורה  להוראותמלוא  העבודה    ם  מפרטי  המכרז, 

האספקה, הובלה של הציוד  ,  ומכלול הדרישות וכל דרישות המכרז והחוזה וכוללת גם את האחסון

כל תשלום אחר אותו חייב לשלם    אגרות, רישיונות, אישורים ו/אוחכ"ל, וכן  למקומות עליהם תורה  

 ., בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרזהמציע

לנו את כל הרשיונות, ההיתרים, התוכנות, הציוד, כוח האדם,  והיכולות, מכל מין וסוג שהוא,    יש .6

 בכדי לספק את השירותים נושא המכרז. 

ידוע לנו, כי חכ"ל אינה מתחייבת להיקף העבודות, השירותים, אזורי החניה המוסדרים ו/או הדוחות   .7

לשנ רשאית  חכ"ל  וכי  השירותים,  ביצוע  במהלך  או  שיופקו  להגדילם  השירותים,  היקף  את  ות 

 להפחיתם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה.

)תשעים( יום מהמועד האחרון    90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנה לביטול, ותהא תקפה למשך   .8

זו  ידוע לנו, כי חכ"ל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה  להגשת הצעות במכרז.

( יום נוספים. ידוע לנו, כי אם לא ייבחר זוכה או לא יבוטל המכרז בפרק הזמן האמור,  90בתשעים )

 הצעתנו תמשיך לעמוד בתוקף, אלא אם נודיע על כך בכתב לחכ"ל.  

  בתוך )ארבעה( עותקים חתומים של החוזה    4אנו מצהירים, כי אם הצעתנו תתקבל אנו נמציא לחכ"ל  .9

כל המסמכים הנדרשים על פי  א לחכ"ל את  מצי בצמוד נ ו,  הזכייה הודעת קבלת מיום ימים(  שבעה)  7
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המבטחת, וכן    ידי על חתום כשהוא  הביטוחים קיום אישור נספח לרבותהחוזה ועל פי הוראות המכרז,  

 את ערבות הביצוע. 

ע וכי  אנו מצהירים, כי הצעת המציע הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבוע במסמכי היסוד של המצי .10

מורשי החתימה מטעם המציע חתמו על הצעה זו, כי חתימתנו מחייבת את המציע וכי אין כל מניעה  

 חוקית להגשת הצעה זו על ידי המציע.

המערכות,   .11 הציוד,  כל  את  לספק  מציעים  הננו  המכרז,  מסמכי  ולכל  לעיל  האמור  לכל  בהתאם 

 הרשיונות והשירותים מושא המכרז, תמורת:

מחיר מרבי   ורה רכיב התמ סידורי
)בש"ח( / שיעור  
 מרבי )באחוזים( 

מחיר מוצע )בש"ח(  
שיעור מוצע  /

 )באחוזים( 

מסכום   1 העמלה  )באחוזים(  שיעור 
חניה,   דוחות  של  בפועל  הגבייה 

 שייגבו בתקופת ההתקשרות 
__%  _________% 

שייגבו   2 והאכיפה  הגביה  הוצאות 
 בפועל בתקופת ההתקשרות 

לא למילוי על  
 . המציעידי 

כל ההוצאות שייגבו בפועל  
 )בהתאם לדין(.

חניה   3 דוח  כל  עבור  קבוע  סכום 
נייחת   במצלמה  צילום  עקב  שהונפק 
ניידת   גבי  על  המוצבת  מצלמה  או 

 פיקוח, ובתנאי שהדוח נגבה בפועל 

__  ₪ ₪ _________ 

מובהר כי כל הסכומים    –אגרת חניה   5
שייגבו בגין אגרת חנייה לא יהוו חלק  

 מהתמורה 

לא למילוי על  
 ₪ 0 . ידי המציע

 

 על פי שיעורו ביום התשלום.   כל הסכומים לעיל או שיחושבו על פי השיעור האמור לעיל כוללים מע"מ 

 ביחס לכל רכיב.  הסכום או השיעור המוצע לא יעלו על הסכום או השיעור המרבי 

 , יגרור פסילת ההצעה על הסף.מילוי סכום או שיעור העולה על הסכום או השיעור המרבי

 פרטים על רכיבי הציוד העיקריים המוצעים על ידי המציע, הינם: .12

   –ערכת פקח  .12.1

 __________________;מסופון / טלפון חכם מתוצרת: 

 תוכנה: ___________________________________;

 זכרון: _____________; 

 יש צורך(: ____________________________________________ פרטים נוספים )אם 

 _________________________________________________________________ 
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   –  מנהל פיקוחערכת  .12.2

 ון חכם מתוצרת: __________________;/ טלפ טאבלט

 תוכנה: ___________________________________;

 זכרון: _____________; 

 פרטים נוספים )אם יש צורך(: ____________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

   – תוכנת ניהול .12.3

 __________________________________;_____________: _/ תוכנת בסיס  תוכנה

 _______________________________________ _:  על תכונות ויכולות התוכנהפרטים 

_________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________ 

  –מדחן  .12.4

 מדחן מסוג: _______________________________________________________;

 : _____ למעקב מקוון על פעילות המדחןל תכונות ויכולות המדחן, לרבות אפשרות פרטים ע

  _________________________________________________________________ 

 

 

 חתימה   תאריך 

 שור אי

ופיע בפני  ה , מאשר בזה כי ביום ___________, מ.ר. _______________עורך דין  מטה, ם  י החתואנ

, שהוא מורשה  מוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' ________ה  ___________ה"ה  

ששוכנעתי כי הבין  לאחר ו ______, ח.פ. ___________,  חתימה מטעם המציע ________________

 . ם בפניייהחתם עלאת משמעות חתימתו על מסמכי המכרז ועל הצעה זו, 

 

 וחותמת   חתימה  תאריך 
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 מפת אזור החניה המוסדרת.  1.3נספח 

 

 


