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 נספח א'
 המועצה האזורית גזר      

 99789בית חשמונאי 
 9247115-08; פקס: 9274040-08טל: 

 
 9/19מכרז פומבי מס'           

 מועצה אזורית גזרה עבורפיקוח תיקי סריקת תיקי בניין ו שירותי לקבלת מכרז
 

 

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה( 

 כללי .1

המועצה ו/או המזמין(, מבקשת לקבל הצעות מספקים  -המועצה האזורית גזר )להלן  .1.1
 בנושא המכרז. 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מזכירות מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות, בתמורה  .1.2
ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי  1000לתשלום של 

להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו סף 
 תפסל על הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר  .1.3
 . הנוסח המחייב של המכרז:www.gezer-region.muni.il//httpהאינטרנט של המועצה שכתובתו: 

הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. יש 
 להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

 

 מהות השירותים .2
 

 גזר מועצה האזוריתה של והפיקוח הבניין תיקי סריקתשירותי  עבורמכרז זה הינו לקבלת הצעות  .2.1
 המערכת(. -)להלן

 נציג מכרז ונספחיו, הוראותהמפרט הטכני, הוראות הסכם  ,המכרז השירותים יינתנו בהתאם למסמכי .2.2

  .השירותים( -, דרישות והוראות כל דין )להלן מועצהה

מיום חתימת ההסכם יחל הספק הזוכה בשירותים הנדרשים ממנו. מובהר כי, תקופת ביצוע ההתאמות  .2.3
בתום  .יום 60התחזוקה הנדרשים, לא תעלה על ו הניהול עולייאמתה לצרכי במערכת הקיימת והת

  תקופת ההטמעה ימסור המזמין למציע הזוכה תעודת גמר.

 למציע הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה.   מועצההבין  .2.4

 טבלת מועדים
 שעה יום תאריך 

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 10:00השעה עד  שלישי 12/3/19

המועד האחרון 
 הגשת הצעות

 13:00עד השעה  ראשון  24/3/19

 03:61עד השעה   ראשון 24/3/19 פתיחת מעטפות
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( חודשים קלנדריים עם  שלושים וששה)  36 -תקופת ההתקשרות למתן השירות נשוא מכרז זה הינה ל .2.5
במידה והמועצה תבקש חודשים כל אחת.  12 עד  תקופות נוספות בנות שתילהארכה ל מועצהאופציה ל

יום מראש טרם תום תקופת  60לממש את זכות האופציה, יהיה עליה למסור על כך הודעה לספק 
 כם.ההס

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 

 ;רשוםהמציע הינו תאגיד  .3.1
 על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד.

או קבלן המשנה מטעמו )כפי  המציעהחודשים הקודמים למועד האחרון להגשת ההצעות,  24 במהלך .3.2
של סריקת מסמכים והמרתם למדיה  פרויקטים 3 לפחות ביצעשיוצג מראש במסגרת ההצעה במכרז( 

  –, העומדים בדרישות הבאות דיגיטלית

 מסמכים. 10,000נסרקו והומרו לפחות  בכל פרויקט  .3.2.1

לתכנון ובניה או מחלקת  מקומית ועדהלפחות אחד מהפרוייקטים כאמור לעיל בוצע עבור  .3.2.2
 . או גוף תכנוני אחר עבורו בוצעה סריקת מסמכי תכנון )גרמושקות(  הנדסה ברשות מקומית

כשהוא  1א' נספח, וכן על המציע לצרף את על עמידה בתנאי זה המעידות המלצותעל המציע לצרף 
  .מלא וחתום

החתימה שלו, לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  ממורשיו/או מי ממנהליו ועובדיו ו/או מי  המציע .3.3
 עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או בעבירות מרמה. 

  למסמכי המכרז, מאושרת ע"י עו"ד. 2א' נספחכעל המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף 

 לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  נעדר קרבההמציע  .3.4

 למכרז.  3א' כנספחלהוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף    

 .בהתאם לתנאים הקבועים להלןערבות בנקאית להשתתפות במכרז, להצעתו  המציע צירף .3.5

 

 צירוף מסמכים להצעת המציע .4

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 דלעיל.  3מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף  .4.1

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

 קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז. .4.3

 מנהל פנקסי חשבונותאישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע  .4.4
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-ורשימות על

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .4.5
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-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .4.6
1976. 

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .4.7

 .1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4.8

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.9

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. וכןתעודת התאגדות  .4.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  .4.9.2

 ; מועצההכי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות  

 ; מועצההשמות המנהלים של  

 . מועצההשמות האנשים שחתימתם מחייבת את  

 שותפות:במידה והמציע הינו  .4.10

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .4.10.1

 הסכמים של השותפות; .4.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.10.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.11
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או  –"עסק בשליטת אישה" 

יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 
 אלה: התקיים אף אחד מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  –"נושא משרה" 

 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש -"עסק" 

 לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 

 !לפסלה רשאיתהיה ועדת המכרזים  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור             

 

לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת  העל זכות תשומר  מועצהה
 המציע בתנאי הסף. 

 :תנאים נוספים  .5

מציע המגיש במסגרת הצעתו קבלן משנה יצרף להצעתו אישור חתום על ידי מורשי החתימה של קבלן  .5.1
רותים ירשאי להתחייב בשם המציע לאספקת המערכת ולמתן ש המשנה כי קבלן ,המשנה המאשר

 כמוגדר במסמכי המכרז.
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אחריות הביצוע ועמידה בתנאי המכרז של המציע ושל ספקי המשנה מוטלת על מגיש בכל מקרה,  .5.2
 ההצעה )ספק ראשי(. 

ב, בכל רכיב שירות מי נותן שירות של אותו רכיספקי משנה על הספק לפרט ספק/ עה משלבת אם ההצ .5.3
 אם מעורב ברכיב יותר מגורם אחד יש לפרט מה חלקו של כל אחד מהם בהצעה. 

 

 בטחונות  .6

 ערבות הצעה 

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון ע"פ דרישה, ערוכה לטובת  .6.1
 ₪. 10,000בסך של למסמכי המכרז,   1ד'נספח המצורף למסמכי המכרז דוגמת המזמין, בנוסח 

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

קבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי ת  מועצהה .6.2
 .שלעיל ולהלןדרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות 

לדרוש   מועצהההרשות בידי  30/6/2019בתוקף לפחות עד ליום הערבות הבנקאית להצעה תהיה  .6.3
חייב במקרה כזה להאריך תוקף הערבות  היהיחודשים נוספים והמציע  3הארכת תוקף כל ערבות למשך 

 . מועצהההבנקאית להצעה  כנדרש, בהתאם להוראות 

ימים, מיום שיידרש לכך  7יתר טפסי החוזה תוך משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על  .6.4
לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה לטובתה, ולמסור את   מועצהה רשאי,  מועצההעל ידי 

 העבודה למציע אחר.

 
 ערבות ביצוע 

בלתי  -ערבות בנקאית, אוטונומית  ועצהבעת החתימה על חוזה המכרז, ימציא המציע הזוכה למ
למסמכי המכרז, צמודה למדד המחירים  2ד'נספח בנוסח דוגמת   מועצההמותנית, ערוכה לטובת 

 וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז. ש"ח 30,000סך של בלצרכן, 

 

 הבהרות למסמכי המכרז  .7

בלבד, כל שאלות מציעים, לרבות התייחסות  בכתבלהעלות שאלות הבהרה  םירשאיהמציעים יהיו  .7.1
לסתירות, ספקות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או חוסרים אם ישנן לדעת המציע במסמכי המכרז, 

 , אל הכתובות הבאות :Wordתשלחנה במייל בלבד בקובץ 

.ilshlomo@sbhsa.co 

 region.muni.il -efratr@Gezer  9274512-08בטלפון:  על המציע לוודא קבלתם   . 

  מסמך זה.  בראשיתכאמור בטבלה מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה  

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד  .7.2
 לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן.ממסמכי המכרז ועל כל מציע 

mailto:shlomo@sbhsa.co.il
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ימים לפני מועד האחרון להגשת הצעות, לפנות לנציג  5על כל מציע שלא קיבל מסמכי תשובות עד  .7.3
ולבקש לקבלן. לאחר הגשת ההצעות יחשב כל מציע כאילו קיבל את מסמכי התשובות, גם אם  המועצה  

 לא קיבל אותן בפועל, ולא תישמע כל טענה סותרת בעניין זה.

אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים  המועצה  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .7.4
תיקונים שנמסרו בכתב )להלן: ״הבהרות״( יחייבו את המזמין. במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ו

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

 המאוחרת יותר.

לעיל, לא תישמע מהמציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה  7.1 לאחר חלוף המועד האמור בסעיף .7.5
 ו/או אי התאמה במסמכי המכרז.

 לענות או להיענות לכל פניה של מציע. המועצה  אין באמור לעיל לחייב את  .7.6

מנע ממתן מענה כאשר עפ״י שיקול דעתה הבלעדי הפניה אינה מחייבת מתן הבהרה ת המועצה   .7.7
 כלשהיא.

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים רשאיתהמועצה  .7.8
ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 
והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי 

ו על ידי רוכשי מסמכי מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסר
 המכרז.

ידי המזמין לכלל משתתפי המכרז -על בכתברק הבהרות והודעות שתישלחנה  .7.9
-)בדוא"ל/בפקס'( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפן חתומות על

פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את -ידו להצעתו. הבהרות והודעות שתינתנה בעל
 המזמין.

        

 הגשת ההצעות .8

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת  .8.1
. על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מועצה  המכרזים ב

 . כמפורט בטבלה בריישת מסמך זה.  –מהמועד האחרון להגשת ההצעות 

אחרת שאינה ידנית ו/או לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך  .8.2
 שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת  .8.3
 . המועצה  "נתקבל" מאת מזכירות 

-disk-באמצעות מדיה מגנטית עותקים ) מקור+ העתק 2-הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד, ב .8.4

on-key .של חוברת מסמכי המכרז ) 

  –שימת לב המציעים  -הצעה כספית  .8.5

לא תתקבל הצעה  –יש למלא את כל המחירים הכלולים בטופס הצעת המחיר  .8.5.1
 חלקית.
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אין  –בטופס הצעת המחיר נכללו מחירים מירביים לרכיבי ההצעה השונים  .8.5.2
 לנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי שנקבע. 

 –באחד או יותר מרכיבי ההצעה  -מחיר מירבי הצעה שתכלול מחיר העולה על .8.5.3
 תפסל על הסף ולא תובא לדיון!

על המציע למלא את כל הסעיפים בכתב הכמויות. סעיף בכתב הכמויות שלא  .8.5.4
"( 0)כמחיר "יחשב ככלול כחלק מסיכום המחירים בכתב הכמויות ימולא, מחירו 

 יחייב את המציע.ו

יש להגיש בתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י  ח'נספח  –את טופס הצעת המחיר  .8.6
 המועצה.

תשומת לב המציעים כי למעטפת ההצעה, יש לצרף את הערבות במעטפה המתאימה  .8.7
 וכן את טופס הצעת המחיר במעטפה הייעודית שיסופקו ע"י המועצה.

 . חוק המחירים בהצעה אינם כוללים מע"מ כ .8.8

בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא השייכת המחיר  .8.9
באופן ישיר ו/או עקיף, בהתאם למפורט בחוזה. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל תשלום נוסף מעבר 

 למחיר שיקבע בהצעתו.

 תנאיו.בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז וב .8.10

במעטפה סגורה. )מקור+ העתק(  של חוברת מסמכי המכרז ועותקי נייר  2-יש להגיש את ההצעה ב .8.11
כל עמוד בהצעה יישא חותמת רשמית של המציע וחתימה מלאה ובנוסף חתימה כדין במקומות שבם 

ת צוין כי נדרשת חתימה כאמור. על המציע לחתום כדין על הנספחים בנוסחים הרצ״ב ולהשיבם לרשו
 כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .9

 רשאיתהיה ועדת המכרזים  -מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו .9.1
 לפסול את הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו..9.2

 ואין הוא רשאי לחלקן.על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז .9.3

הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף אליהם .9.4
 וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 

 בחינת ההצעות .10

לאמות בהתאם  (40%( ואיכות )60%ההצעות תבחנה לפי רכיבים של מחיר )בכפוף לאמור להלן,  .10.1
   -, ובשלבים כמפורט להלןלמסמכי המכרז 1א' מסמך המידה המפורטות ב

 מכרז וכי צורפו כל המסמכים הנדרשים. הסף בבדיקה כי ההצעות עומדות בתנאי  -שלב ראשון .10.2

   מועצהה, אין באמור כדי לגרוע מסמכות הצעות שלא יעמדו בתנאים אלו, לא יעברו לשלב הבא
לפנות למציעים להשלמת מסמכים, לרבות מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף 

 במכרז.



 מועצה אזורית גזר
 מכרז סריקת תיקי בניין ופיקוח 

  

-   8  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394430.docx 

 

 

למסמכי 18 א'הכשרות,  ע"פ אמות המידה מחיר /איכות שנכללו בנספח  דירוג ההצעות -שלב שני .10.3
 המכרז.

הגבוה ובהר כי ההצעה הטובה ביותר היא ההצעה שהניקוד המשוקלל שלה )איכות+מחיר( הינו מ .10.4
 ביותר.

 

 שונות  .11

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,  .11.1
 גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  תמתחייב  מועצההאין  .11.2

המכרז או לבצע בו שינויים ותיקונים או , על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את תרשאי  מועצהה .11.3
דואר רשום ו/או בדוא״ל לכל הספקים אשר הגישו פקס'  /  לפרסם מכרז חדש, הודעה על כך תשלח ב

 הצעות למכרז זה. 

לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה  מועצההחליט תאם  .11.4
 ה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפיה.למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דריש

לשקול כל שיקול שיביא להשגת  תרשאי  מועצהההא תלקביעת הזוכה במכרז, ה במסגרת שיקולי .11.5
 מירב היתרונות עבורה. 

אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד המזמין להימנע מקבלת שירותים גם מספקים  .11.6
 נוספים.

חובה או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות   מועצההעל אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל  .11.7
 בהיקף כלשהו.  מועצההלהתקשרות 

הא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם ת  מועצהה .11.8
 לתנאי החוזה.

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הניקוד המשוקלל שלהן הייתה שווה  .11.9
לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא   מועצהה תרשאי -והטובה ביותר 

 לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הטובה ביותר מבין כל ההצעות.

זאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה למרות האמור לעיל, מובהר ב .11.10
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה   שהיא התוצאה הטובה ביותר,

 כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

ות של מוסדות להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחס רשאית תהיה  מועצהה .11.11
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. ים ו/אוציבורי

יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב   מועצההבשיקולי  .11.12
העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל 

 תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.ומהות דומים והעדר 

לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או  רשאי תהיה  מועצהה .11.13
לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת 

 דעתה.

ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק   מועצההבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו  .11.14
  מועצההמהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 
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ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, 
 בד, לפסול את ההצעה., מטעם זה בלרשאית  מועצהה תהיה

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או מועצהה רשאיתעוד  .11.15
, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת וו/או מי מטעמ  מועצההנתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל שבלהתח לא רשאית  מועצהה .11.16
  .כנדרש ההצעה מונע הערכת  מועצהה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .11.17
תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום ידי שינוי או -אליהם, בין על

 לפסילת ההצעה.

 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. .11.18

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .11.19

11.20.  

 או מהצעתו בו יחזור, הזוכה לרבות, במכרז שמשתתף במקרה כי המשתתפים לידיעת בזאת מובא .11.21
 למלא יסרב או/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל

 פי על לפעול זה כגון במקרה זכאית  המועצה תהא, להצעה בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או
כלשהו, ככל שתמצא  'ג צד כל או, במכרז אחר משתתף כל עם התקשרות לרבות, המוחלט דעתה שיקול
 על, מראש מוסכמים כפיצויים, לטובתה כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית  המועצה תהא כן. לנכון

 לקניינה ייחשב המכרז ערבות וסכום  המועצה של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי
 מין מכל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי המועצה של והמוחלט הגמור

 בזכות, לפגוע או לגרוע כדי, לעיל באמור אין. כך בגין מטעמה מי או/ו  המועצה כנגד שהוא וסוג
 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על  המועצה של מזכויותיה

להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם  .11.22
לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות 
מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי 

תו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתוב
סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין 
והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 

העיון בחלקים אלה של  ת, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכוגם בהצעותיהם של המציעים האחרים
 הצעות המציעים האחרים.

להעתיקם ו/או לעשות  רשאי, והמשתתף אינו  מועצההכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .11.23
 .  בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 

 מסמכי המכרז .12

 '.א נספח -( זה)מסמך   הכללים התנאים מסמך .12.1

 '.1מסמך א –מידה ומשקלות לניקוד ההצעות  אמות .12.2

 .1נספח א' –המציע ותיאור נסיון  פרטי .12.3

 .2נספח א' –"ח בדבר מחזור עסקי של המציע רואישור  .12.4
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 .3נספח א'  – בדבר העדר רישום פלילי תצהיר .12.5

 . 4נספח א'  -הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת מועצה  נוסח .12.6

 '.ב נספח - הסכם .12.7

 .1' ב נספח - טכני מפרט/  השירותים ביצוע מפרט מסמך .12.8

 נספח ג.  -קיום ביטוחים  אישור .12.9

 .2' ד - 1' ד נספחים -( ולחוזה)להצעה  הערבויות נוסחי .12.10

 .1נספח ה' –עובדים התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת  .12.11

 .2נספח ה' –זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה  .12.12

 . 3' ה נספח–שמירת סודיות ואבטחת מידע  בדברתצהיר  .12.13

 .4נספח ה' –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .12.14

 .5נספח ה'  –תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  .12.15

 .'ונספח  –מסמכים המצורפים להצעה  ריכוז .12.16

 נספח ז'. –המציע למפרט הטכני  נהעמ .12.17

 .'ח נספח –המשתתף והצהרת הצעת .12.18

 

 כל הנספחים דלעיל יחתמו ע"י המציע.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 

 בברכה,

 רותם ידלין                      

 גזר  מועצהה תראש     
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 1מסמך א'

 
           

 אמות מידה ומשקלות  -אופן קבלת החלטה ובחירת זוכה 
 

 ואיכות( 60%) מחיר של רכיב לפי יבחנו במכרזהכשרות )שיעמדו בדרישות הסף(  ההצעות, המכרז בתנאי כאמור
(40%.) 
 

מהמציע את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש  הלעצמ תשומרהמועצה של המכרז בכל אחד מהשלבים מובהר, כי 
 .המועצה בהתאם ללו"ז שיקבע ע"י מענה להבהרות 

 
 (60%הצעת המחיר ) –הרכיב הכספי  ניקוד

 
 נקודות. 60הזולה ביותר )סה"כ כתב כמויות( תקבל את הניקוד הגבוה ביותר,  הצעת המחיר הכרשה

 יתר ההצעות הכשרות ידורגו באופן יחסי להצעה הזולה ביותר.
  –לפי הנוסחא 

  ההצעה הזולה  X 60ניקוד ההצעה = 
 ההצעה הנבדקת   

 
 

 (40%) המציע של ויכולת ניסיון -האיכות  רכיבניקוד 
 

 .להלן בטבלה כמפורט תהיינה האיכות ברכיב ההצעות לניקוד והמשקלות המידה אמות
 

 התרשמות ועדה מקצועית מטעם המועצה על פי אמות המידה הקבועות להלן:הניקוד יחושב על פי 
 
 

 אופן בחינת הקריטריון המירבי הניקוד הקריטריון

ניסיון מקצועי לפי כמות 
 רשויות

סריקת בתחום ניסיון  למשתתףלהם מקומיות  רשויות מספר 10
ים תיבמהלך השנ המרתם למדיה דיגיטליתומסמכים 

 : עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז האחרונות

 נקודות 2= ועדות/רשויות 4-6

 נקודות 5=  ועדות/רשויות 7-9

 נקודות. 10ומעלה=  ועדות/רשויות 10

* מובהר כי לצורך הוכחת רכיב זה, יש לפרט את הניסיון 
ולצרף המלצות ו/או  1למסמך א' 2במתכונת סעיף 

 .אסמכתאות מאותן רשויות 
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ניסיון מקצועי לפי כמות 
 פרויקטים

כמות הפרויקטים של סריקת מסמכים והמרתם למדיה  10
עד  ים האחרונותתיבמהלך השנדיגיטלית אותם ביצע המציע 

, בהיקף של לפחות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז
 :אחדמסמכים כל  10,000

 נקודות. 2פרויקטים=  4-6

 נקודות. 3פרויקטים=  7-9

 נקודות. 6פרויקטים=  10-12

 נקודות. 10פרויקטים ומעלה=  13

* מובהר כי לצורך הוכחת רכיב זה, יש לפרט את הניסיון 
ולצרף המלצות ו/או  1למסמך א' 2במתכונת סעיף 

 .אסמכתאות מאותן 

-מענה למפרט הטכני 
 איכות הפתרון ושלמותו

 1'נספח הנתנו על פי הנתונים ומענה המשתתף בטבלאות יי 10
לצורך  :ויחולק באופן הבא ""מענה מציע למפרט טכני

נקודות, הניקוד  1ההשוואה בלבד, כל סעיף יקבל ניקוד של 
 שכל מציע יקבל יסוכם לסה"כ ניקוד המציע. 
נקודות. יתר  10המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר יקבל 

 ד יחסי בהתאמה.המציעים יקבלו ניקו
 

לבדוק / לאמת מול  תרשאיתהיה  המועצהמובהר בזאת כי 
רשויות אחרות את הנתונים שימסרו ולתקן ציון בהתאמה 

 לתוצאות הבדיקה. 

ינוקד בהתאם לשיחות עם ממליצים של המשתתף ו/או ניסיון  10 שביעות רצון מהמציע
 עם המשתתף. המועצהשל 

מזמיני העבודות לפחות אחד מתיצור קשר עם  המועצה
על פי  – קודמות )בין אם פורטו במסמכי המכרז ובין אם לאו

שאלות  4(. מזמיני העבודות יישאלו  שיקול דעתה המוחלט
 זהות שעניינן: 

 ;השירותים/העבודות שבוצעו עבור המזמיןא( סוג 
 ב( תקופת ההתקשרות ; 

 ג( היקף ההתקשרות ;
ד( בשאלה האחרונה יתבקש מזמין העבודה לדרג או לנקד את 

 המשתתף בהתאם לניסיונו עם המשתתף;
הניקוד הסופי של המשתתף יהא ממוצע הניקוד שניתן על ידי 

מובהר  .מזמיני עבודות קודמים בארבעת הסעיפים דלעיל
בחינת שביעות  –בזאת כי ככל שהשירות סופק בעבר למועצה 

תעשה מול הגורם  -לטוב ולרע  –הרצון משירותי המציע 
  הרלבנטי במועצה.
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 -1נספח א-

 ונוניסיו מציעפרטי ה
 
 

 כללי .1
 

 בפרק זה יפרט המציע את פרטיו, רקע מקצועי, רקע עסקי וניסיון. )מילוי כל הפרקים הינם בגדר חובה(.   .1.1
 פרט לא רלוונטי לספק המציע יש לציין "אין" במקום המתאים.   .1.2

 
 פרטים כללים .2

 
 שם החברה: _________________________________________  .2.1

 ________________כתובת: _____________________________  .2.2

 שם וטלפון איש קשר נציג הספק ____________________________________  .2.3

 מספר פקס למשלוח הודעות: ______________________________  .2.4

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח הודעות: ______________________________  .2.5

 ציבורית וכדו'( __________________________________ /סוג חברה : )פרטית   .2.6

 חברת אם: __________________________________  .2.7

 חברות בנות:  .2.8

 _______________________ .א

 _______________________ .ב

 _______________________ .ג

 _______________________ .ד

 _______________________ .ה

 פרטי מנהלים בכירים:   .2.9
 

 ניסיון מקצועי השכלה שם תפקיד
    מנכ"ל

    מנהל פיתוח

    מנהל השירות

 
 

 
 ותק וניסיון .3

 
 שנת יסוד: ______________  .3.1
 ___________מספר שנות התמחות:  .3.2
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 ממשל: ___________ /חברות ציבוריות רשויות מקומיות/ גופים ציבוריים/ מספר שנות עבודה עם  .3.3
 
 

 מוניטין ולקוחות .4
 

 מספר לקוחות כללי: _____________________________ )נא להעביר פירוט(   .4.1
 : _____________________________ סריקת מסמכים מספר לקוחות ספציפי לשירותי   .4.2

 ( + המלצות)נא להעביר פירוט 
בטבלה להלן יש לפרט את כל לקוחותיו של המציע מכל סוג, לרבות לקוחות להן ניתן שירות בתחום של  .4.3

 סריקת מסמכים:
 יש לצרף גם המלצות מטעם הלקוחות המפורטים בטבלה להלן.

מועד מתן  שם הלקוח
 השירותים

ם השירותיתיאור 
 שניתנו

 איש קשר + מס' טל'

    
    
    
    
    

 
 
 

ביצע עבור רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, לסריקת שהמציע  פרויקטיםרשימת לפחות שלושה   .4.4
, כאשר לפחות פרוייקט אחד בוצע עבור לתנאי הסף במכרז(כמפורט ב) מסמכים 10,000לכל הפחות 

 –/מחלקת הנדסה ברשות מקומית/ גוף תכנוני )וכולל סריקת מסמכים תכנוניים  מיתועדה מק
  :גרמושקות( 

 
 /שם חברה 

 /רשות 
 התאגדות

מועד ביצוע 
 הפרוייקט

שם איש 
קשר 
לצורך 
קבלת 
 חוו"ד

מס' טלפון 
של איש 

 הקשר

היקף 
המסמכים 

 שנסרקו

 
האם בוצעה 

סריקה 
 גרמושקות 

תיאור 
 פרוייקטה

 ןשנית
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מזמיני עבודה מטעם רשויות מקומיות  3-יש לצרף המלצות מטעם המזמינים המפורטים )לכל הפחות המלצות מ
 –תשומת לב המשתתפים כי עבור כמות גדולה יותר של רשויות/ היקף גדול יותר של שירותים  ו/או גופים ציבוריים(.

 . 1ינתן ניקוד כמפורט בנספח א'
 

 
 א בחברהכ" .5

 
 סה"כ עובדים בחברה : ___________ מס' עובדי פיתוח: ___________  .5.1
 מספר עובדי התמיכה בחברה : ___________________  .5.2

 
________________, ותק בעבודה אצל המציע: -שם  פרטי מנהל הפרוייקט המוצע מטעם המציע:  .5.3

 _________ שנות נסיון בשירותים בתחום סריקת מסמכים_______________,.
5.4.  

 
 הסניף הקרוב למועצה .6

 
 כתובת : _____________________________  .6.1
 טלפון : _____________________________  .6.2

 פקס : _____________________________ 
 שעות פעילות : _____________________________  .6.3
 מס' העובדים הקבועים בסניף : _____________________________ .6.4

 
 ספקי המשנה .7

 מידת הצורך למלא את פרטי ספקי המשנה. נא לסמן את הסעיף המתאים וב
 

 .בהצעתנו לא משולבים קבלני משנה 
 
  :בהצעתנו משולבים קבלני המשתנה הבאים 

 
מערכות  /תחום הפעילות  שם ספק המשנה 

 שיסופקו על ידו
 הערות קשר /אנשי מפתח 

 שם:   1
 טלפון:

 

 שם:   2
 טלפון:

 

 שם:   3
 טלפון:

 

 שם:   4
 טלפון:

 

 שם:   5
 טלפון:

 

 
 

 יש לצרף את כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים מספקי המשנה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  .א
ספק המשנה לרבות תחומי פעילות, ניסיון ורשימת לקוחות אסמכתאות בנוגע לניסיון יש לצרף  .ב

 ממליצים בהם פועלות המערכות שיסופקו על ידו או לחילופים מתחום פעילותו.
 

___                                     _________________                                ____________________ 
 חתימה וחותמת       תאריך                                                      שם המציע                                            
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 2א' נספח-
 

 

 תצהיר העדר רישום פלילי

 

אני הח"מ _______________________, ת.ז. ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את 
  -האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן

( הספק"_______________________ )להלן: "אני משמש כ_____________________ אצל  .1
 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו.

הספק ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי למיטב ידיעתי, הנני מצהיר כי  .2
מעובדיו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, מין או 

 בעבירות מרמה.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

. . . . . . . .,  הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . ., עו"ד , ה"ה . . . . . . . .
., ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ת.ז . . . . . . . . . . . . . . .

 יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________ 

 , עו"ד                                          
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 3א' ספחנ

 חבר מועצההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או ל

 לכבוד 
 גזר  מועצה אזורית

 ( המועצה  -)להלן 
 ג.א. נ.,

  9/19( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   המועצה שפורסם ע"י 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הביא המועצה הנני מצהיר בזאת כי  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או חבר מועצה"
צד לחוזה או לעסקה  תהיהא אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, ל

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -, לעניין זה, ״קרוב״ המועצה עם 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12כלל  .2.2

 חבר מועצה  -״ מועצהחבר . לעניין זה, ״המועצהצד לחוזה או לעסקה עם  תהיהלא  המועצה ״חבר 
 שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. מועצהאו קרובו או 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או שותפו,  -, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בןלעובד מועצה  תהיה" לא   
, פרט לעניין  שיש ואו בשמ ולמענ המועצה כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם 

ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  המועצה לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 
 מספק״. המועצה מהשירותים ש

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

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

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו חבר מועצהאין   .3.2
 באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.  המועצה של 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3

 לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. רשאי המועצה  תהיהידוע לי כי  .4

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

( לצו המועצות המקומיות )מועצות 3ב׳) 89מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע .6
 'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף  רשאיובאישור שר הפנים,  ומחברי 2/3ברוב של  המועצה אזוריות(, לפיהן מליאת 

 ת.)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומו
 

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 'ב נספח

 

 

 מכרז/חוזה מס' 
9/19 

  גזר מועצהבשנערך ונחתם 

 _____________ שנת __________ביום _________ לחודש 

 -ב  י  ן      -

  

  גזר    מועצה אזורית
 נאיובית חשמ

 (המזמיןו/או   מועצהה -)להלן 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הספק -)להלן    

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

 (הספק -)להלן        
 
 

  מועצההעבור  תיקי בניין ופיקוח מועצההלסריקת ארכיב  9/19שמספרו  פומבי מכרז  מהפרס  מועצההו והואיל:
 (, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז;המכרז -)להלן

והספק מצהיר כי יש בידיו את כל הידע והמומחיות והיכולת הארגונית הדרושים לביצוע שירותים מסוג  והואיל:
וטיב השירותים נשוא ההסכם ולו הציוד, החומרים וכח האדם הדרושים למתן השירותים נשוא ההסכם 

 ; מועצההבתחום שיפוט 

הכריז על הצעתו ל  מועצהה ראש, המליצה בפני , בהחלטתה מיום _______ מועצההוועדת מכרזים של  והואיל:      
את המלצת ועדת   מועצהה ראשובתאריך __________ אישר של הספק כהצעה הזוכה במכרז, 

 המכרזים, בכפוף לעמידת הספק בהוראות הסכם זה והוראות כל דין.
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 :מבוא .א

ההצהרות וההגדרות הכלולות בו, לרבות מסמכי המכרז, המבוא לחוזה זה, לרבות  .1
 הנספחים למסמכי המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הספק, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .2

 הגדרות .ב

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:

 ובו זכה הספק.   מועצההשפורסם ע"י  ,ופיקוחתיקי בניין  מועצההסריקת ארכיב    "המכרז" 

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

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז.  "תנאי המכרז" 

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

 . למסמכי המכרז -נספח _ "המפרטים" 

  .וו/או מי שימונה על יד  מועצהה מהנדס  "המנהל"  

 :הצהרות והתחייבויות הספק .ג

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: 

כי הינו מוסמך, על פי האמור במסמכי ההתאגדות שלו, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות  .1
 לביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, ובהתאם לתנאי המכרז.

מפרט ל בסריקות בהתאם כי עומד לרשותו כוח אדם מקצועי, מיומן ובעל ניסיון בעבודה  .2
 .מועצההטכני והמסוגל לספק הדרכה בהתקנת התוכנות ותמיכה והדרכה ל

כי הוא בעל זכויות היוצרים, וזכויות שימוש אחרות הגלומות בתוכנות וכי הוא זכאי לשווקן  .3
ידו את כל האישורים הדרושים להתקשר בחוזה זה וכי ולהתקינן ולהתקשר בחוזה זה וכי יש ב

אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית אחרת מכל סוג שהוא להתקשרותו בחוזה זה. סעיף זה הינו 
 מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית, על כל המשתמע מכך.

שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה כי אין בהתקשרותו על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות של צד  .4
מיידית על כל תביעה שתוגש כנגדו   מועצהתביעה כלשהי נגדו על הפרת זכויות. הספק יודיע ל

על הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת כל זכות אחרת בגין אספקת התוכנות נשוא חוזה זה 
 והשימוש בהן. 

וההיתרים הנדרשים על פי כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות, האישורים  .5
הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,  וכן כי אישורים אלה 

 יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.
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כי יעמוד בדרישות רמת השירות המפורטת במסגרת הנספח הטכני ויספק מענה באיכות  .6
כם וברציפות בהתאם למועדי השירות מקצועית מעולה, באיכות שלא תפחת מדרישות ההס

 הנדרשים בהסכם. 

משום הפרת זכויות קנייניות של גורם אחר, לרבות   מועצההכי אין במילוי התחייבויותיו כלפי  .7
 הפרה של זכויות סימני מסחר, סוד מסחרי או פטנט.

כי הוא עומד בכל החוקים והתקנות המחייבות רשויות מוניציפאליות, לרבות חוק חתימה  .8
 והנחיות גנזך המדינה לשמירה על מסמכים אלקטרוניים. 2001-אלקטרונית תשס"א

כי בדק ובחן בקפידה את כל הנתונים הנחוצים לקיום התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות  .9
וכן כל נתון אחר שיש בו כדי להשפיע על הצעתו ו/או על קיום   מועצההנתונים שונים בדבר 

 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

כי קרא את מסמכי המכרז ונספחיו וכי מסמכי המכרז ונספחיהם, תנאי המכרז ותנאי  .10
על פי  ,חוזה זה ידועים וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש 

הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועד שנקבע למסירתן. הספק מתחייב להעסיק עובדים 
 קת והתקנת הציוד והתוכנות במועדים שנקבעו בחוזה זה.מיומנים ובמספר הדרוש לאספ

כי ביצוע השירותים על ידו כאמור בחוזה זה אינו מעמיד אותו בכל מצב של ניגוד עניינים  .11
או חשש כלשהו לניגוד עניינים, וכי הוא יימנע מלקבל על עצמו בעתיד ביצוע עבודות שיש להן 

 ש כלשהו לכך שייקלע למצב של ניגוד עניינים.נגיעה כלשהי לשירותים נשוא חוזה זה ו/או חש

כי ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו במהלך אספקת השירותים על פי חוזה זה ועל פי  .12
מסמכי המכרז, ולא יעשה שימוש במידע כאמור אלא לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה. 

יסודית, על כל המשתמע סעיף זה הינו מתנאיו היסודיים של ההסכם והפרתו תהווה הפרה 
מכך. התחייבות לשמירת סודיות, תחול גם על עובדים שיועסקו על ידי הספק ו/או קבלני משנה 
ו/או כל גורם אחר מטעמו. הספק מתחייב להחתימם על התחייבות לשמירת סודיות ולהמציא 

 , על פי דרישתה.מועצהאת כתב ההתחייבות ל

, אלא אם כן  מועצההי לא יקבל החלטה הכרוכה בהטלת התחייבות חוקית ו/או כספית על כ .13
 .  מועצהה מנכ"ל יקבל על כך, מראש ומכתב, את הסכמת המפקח, 

-כי הוא יודע שהשירותים נשוא ההסכם יבוצעו בהתאם למסגרת התקציבית המאושרת על .14
. כן מצהיר הספק כי ידוע  מועצהה  מהנדסידי -, וכפי שתאושר מראש ובכתב על מועצההידי 

לסיים את ההתקשרות עימו וכי בשום מקרה,  תהיהלו שבכל חריגה מהמסגרת התקציבית ניתן 
 הספק לא יבצע עבודות/שירותים בהיקף כספי החורג מהמסגרת התקציבית המאושרת. 

כול הספק מצהיר כי ידועות לו כל ההתחייבויות והחובות הכלולים בחוזה זה וכי הוא י .15
 לקיימן במלואן ובשלמותן. 

ו/או   מועצהההספק מתחייב  למלא אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי  .16
 המפקח.
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 .כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו כי ידוע לו .17

 ההתקשרות .2

 במסמכי המכרז ותנאיו.   את השירותים כמפורטבזאת מהספק  מזמין   מועצהה .1

את השירות ולקיים את יתר התחייבויות, בהתאם למפורט  מועצההספק מתחייב לספק ל .2
 בחוזה זה ועל פי  מסמכי  ותנאי  המכרז.

הספק מתחייב בזה לספק ולהתקין את התוכנות כשהן תואמות את המפרטים שבמסמכי    .3

 ק על זכייתו במכרז, אלא אם הודיעלספ  מועצההימים, מיום הודעת  60המכרז, וזאת בתוך 
 לספק על מועד מסירה מאוחר יותר.  מועצהה

תפקוד  מועצההספק מתחייב לעשות כל הנדרש כדי להפעיל את המערכות באופן שיאפשר ל .4
  נאות ותקין באופן רצוף לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות ביצוע עדכונים רצופים של המערכות

ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות בתוך   מועצההעול ניהול יובכלל זה בכל הנדרש לי
 הזמנים הקבועים בהסכם זה.

ראות יצרן, תעודת הספק מתחייב לספק את התוכנות והחומרה בליווי תיעוד מלא, לרבות הו .5
אחריות, רישיונות שימוש ומפרט טכני מקוריים מלאים של המערכת )לכל רכיבי המערכת(, 

 לכל התקנת רשת, תשתיות ומוצרי תקשורת. AS MADEתיק אתר 

והמפקח את   מועצהההספק מתחייב, קודם לאספקת התוכנות, ככל שהוזמנו, לבדוק עם נציג  .6
להצבת התוכנות, ולהודיע על פירוט העבודות  מועצהב התאמת התשתיות באתרים המיועדים

 שיש לבצע בהם, אם בכלל, על מנת לאפשר את התקנת התוכנות. 

 -גילה הספק סתירה או אי התאמה בין תנאי המכרז, המפרטים, הצעתו, או האמור בחוזה זה  .7
ל סתירה יפנה הספק בכתב למפקח כדי שייתן לו הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג. בכל מקרה ש

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

ועם המפקח את מועד האספקה, את מקום התקנתה, הכל בהתאם   מועצהההספק יתאם עם  .8
. בכל מקרה של שינוי במועד ו/או בשעה שנקבעה לאספקה יודיע על כך הספק  מועצההלקביעת 

 .  מועצההשעות מראש לנציג  24

לא יודיע הספק על שינוי כאמור ייחשב הספק כמי שאיחר בביצוע האספקה כאמור בסעיף 
 ( להלן.2ב.)5

כן נבדקה ויאשר כי ההתקנה א מועצההספק יבצע בדיקות סופיות לתוכנות שהותקנו על ידו ב .9
 בפועל ונמצאת תקינה.



 מועצה אזורית גזר
 מכרז סריקת תיקי בניין ופיקוח 

  

-   22  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394430.docx 

 

 

,  מועצההבקש ביצוע התאמות או השלמת פיתוח של התוכנות לצורכי י  מועצההבמקרה בו  .10
חודשים וזאת ללא  3הספק יבצע ההתאמה ו/או ההשלמה הנדרשים תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 . מועצההכל תשלום נוסף מצד 

, ללא שינוי במחיר קטין את היקף ביצוע השירותיםלשנות ולהגדיל/ לה הזכות למועצה כי בזאת מובהר .11
 . ליחידה

 

  -הגבלת הוצאות  .12

  מועצההאין הספק רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם 

או עבורה ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור  
 בחוזה זה.

להסרת ספק, למנהל אין כל סמכות בענייני כספים ותמורה. כל עניין הכרוך בתשלום כספי 

לספק או לצד שלישי או ביחס לביצוע שירותים כלשהם הכרוכים בתשלום, מחייבים קבלת 
, שאם לא כן הספק אינו רשאי לבצעם או לחייב  מועצהה  מהנדסראש ובכתב של אישור מ

  .  מועצההבגינם את 

3.  

הספק מתחייב לבצע את השירות בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף להסכם זה כחלק  .1
 בלתי נפרד ממנו וביתר מסמכי המכרז.

 מובהר כי על השירות יחולו הוראות הביצוע הבאות: .2

דים תתבצע במקביל להתקנת המערכת. כן תתבצע הדרכה חוזרת במקרה של הדרכת העוב (1)
 התחלפות עובדים.

 1,500בקבלת פיצוי מוסכם בסך של   מועצההאי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את  (2)
 לכל יום איחור. ₪ 

מערכות המידע של הספק תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת ההסכם וגם אחריה עד  (3)
 להחלפת המערכות. כל הפסקה יזומה של השרות לצורך תחזוקה תתואם עם הרשות.

ובמשך כל שעות העבודה כפי   מועצההשירות התמיכה יתקיים במהלך כל ימי העבודה של  (4)
 שיעודכנו מעת לעת. 

הספק מתחייב לספק מספר מתאים של עובדים וציוד, על מנת שהשירות יתבצע בתוך מגבלת  (5)
 יל.השעות האמורה לע
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. כל הפסקה   מועצההמוסכם על הצדדים כי שירותי מערכות המידע מהווים שירות ציבורי חיוני לניהול  .3
והינה הפרה יסודית של הסכם  מועצהאו עיכוב במתן שירותים אלה מעל זמן סביר מהווה פגיעה ממשית ב

 זה.

4.  

את הזכות לשנות את סדרי   מועצהה הל שומרתלחוזה זה,  4מבלי לפגוע בכל האמור בסעיף  .1
השירות של הספק בכל פעם שתמצא לנחוץ, והספק מתחייב להתאים את השירות הניתן לרשות 

 בהתאם להנחיות המנהל, ככל שיהיו כאלה.

בתחום הרשות, אשר המנהל יקבע הספק מתחייב להחליף כל עובד המועסק על ידו במתן השירות  .2
 . מועצההכי אינו מתאים לתפקידו, וזאת מיד עם קבלת דרישה לכך מ

 התמורה .5

בכפוף לקיום מלוא התחייבויותיו נשוא הסכם זה, יהיה הספק זכאי לקבלת מוסכם בזאת כי  .1
בתוספת הסכום הנקוב בהצעת המחיר אותה הגיש במסגרת המכרז, המצורפת כנספח  לחוזה זה, 

 .לביצוע בפועל, בהתאם "מ )להלן: "התמורה"(מע

 .45עד התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום שוטף + .2

חשבון בגין העבודות שבוצעו על למפקח ( שבו יגיש הספק 5בראשית כל חודש ועד היום החמישי ) .3

 בחודש הקודם. המפקחידו ואושרו על ידי 

שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או  המפקח .4
בצרוף חשבונית מס שתומצא לו   מועצהה( ימים מיום הגשתו לגזבר 10הבלעדי, ויעבירו תוך עשרה )

 על ידי הספק, על גובה התמורה המאושרת.

יבדוק את חשבונית המס המאושרת כאמור בס״ק ד' לעיל, יאשרה כולה או מקצתה   מועצההגזבר  .5
 ישלם לספק את הסכום המאושר על ידו .או שלא יאשרה כלל ו

התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את ביצוע כל הפעולות לפי ההסכם וכן כל עלות  .6
נוספת הנחוצה לצורך אספקת השירותים, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך, והספק לא 

זכאי לתבוע כל  תהיהולא   מועצההזכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר נוספים מן  תהיה
 העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר בכתב בין הצדדים. 

 ימים, לא יזכה את הספק לפיצוי כלשהו.  30איחור בתשלום לספק שלא יעלה על  .7

המחירים צמודים למדד כהגדרתו בהסכם. מדד הבסיס הינו מדד יום חתימת ההסכם. למרות  .8
מובהר כי בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה. הצמדה תהיה החל  האמור בסעיף זה,

 משנת ההתקשרות השנייה. 

 המפקח .6
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כמפקח מטעמה ביחס לביצוע מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו  המזמין ממנה בזאת את .1
 השירותים. 

הנחיות והוראות המפקח לספק אשר יינתנו במהלך ביצוע העבודות לא יהוו עילה לדרישה  .2
 לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הספק.

 הסכםלמניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות נשוא ה .3
 על ידי הספק בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

מוסכם, ידוע ומוצהר, כי הפיקוח על ידי המפקח, לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו  .4
 .כלפי המזמין למילוי תנאי החוזה

 

 תקופת ההתקשרות .7

)להלן ________ חודשים החל מיום ________ ועד _ 36תוקף הסכם זה הוא לתקופה של  .1
  "תקופת ההסכם"(.

האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי מועצה בתום תקופת החוזה תהא ל .2
(, וזאת בכפוף "תקופת האופציה" -כל אחת )להלן חודשים 12 עד בנות נוספות תקופות 2 -עדל

 יום לפני תום תקופת החוזה. 30 מועצהלהודעה בכתב של ה

 במידה וניתנה הודעה כאמור, הספק יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.  .3

 למען הסר ספק, המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.   .4

 הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים. .5

ור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה, כולו או חלקו, בהודעה מבלי לגרוע מכל האמ .6
ימים לספק, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור, למעט זכותו  30מראש של 

עד לתאריך סיום  -לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה 
 .חייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכםהחוזה, בכפוף לעמידה במלוא הת

בכל מקרה של סיום ההתקשרות ע"פ הסכם זה, הספק יפעל להעברה מסודרת של כל המידע  .7
 .והמסמכים שהוכנו ע"י הספק ביחס לשירותים נשוא הסכם זה למפקח ו/או למי שהוא יורה

  –מיידי בכל מקרה בו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל הסכם זה באופן  .8

המזמין ידי -שהוזהר עללאחר  ,ספקהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם וה ספקה (1)
 לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. בכתב, 

 סכם.הטוח אינו עונה על דרישות היאו שהב ספקטוח של היפקע הב (2)

 .חו"ח נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית ספקה (3)
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או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא  ,פשט את הרגל ספקה (4)
 .ימים 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 .םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/הודיע שאין הוא יכולספק ה (5)

 .בניגוד להוראות הדיןממלא את תפקידו  ספקה (6)

למועצה כי הסכם זה נחתם מחמת טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל ע"י התברר  (7)
 בימ"ש מוסמך. 

לפי קביעת המזמין,  חלק יחסי מהתמורה, ספקישלם המזמין ל הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם, .9
בקיזוז  ,ספקבאורך התקופה שבה סופקו השרותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות הבהתחשב 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  - ספקסכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי ה
סילוק תהווה הסכמה שלו ל ספקידי ה-קבלת תשלום זה על למזמין בהתאם להוראות כל דין.  

מחמת  ספקייגרמו ל/אובדן רווח או הוצאות שנגרמו ,הפסד ,נזקבגין טענה /מוחלט של כל תביעה
 .סכםהההפסקת 

ספק להעברה מסודרת של השירותים לספק אחר וכמפורט בסעיף , יפעל ההובא ההסכם לידי גמר .10
   להלן.  18

 לפי העניין.  -מהתחייבויותיו בהסכם  ספקאין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את ה .11

 הספק ספק עצמאי / העסקת עובדים .8
 הספק מצהיר ו/או מתחייב, כדלקמן: 

כי אין בהסכם כדי ליצור בין יבצע את השירותים וכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא  .1
ייחשבו כעובדי מי מטעמו יחסי עובד ומעביד וכי הוא וכל  ומזמין או מי מטעמלהספק 

 . כלשהם הספק ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד

פות וכי הספק אינו מורשה או זכאי כי בינו לבין המזמין אין יחסי שליחות/סוכנות/שות .2
 להתחייב או לחייב את המזמין כלפי צד ג'. 

 ,ניכויים לרבות שכר עבודה, זכויות סוציאליות, ,כל התשלומים לעובדי הספקכי  .3
, חובה או תשלומים אחרים מיתשלו ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה

בלבד יחולו על הספק ההסכם הסיכונים והאחריות בקשר עם  ,יתר ההוצאות וכן כל
 והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.  -ידו במלואם ובמועדם -וישולמו על

כי הוא אינו ספק כ"א וכי חוק העסקת  ,כי עסקו אינו עסק למתן שרותי תיווך כ"א .4
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. -עובדים על

מי מטעמו, כנגד זמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או את המכי הוא ישפה  .5
, או בגין תובענה שעילתה בחוק מזמיןלשעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הספק 

העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א, או בגין עילה חוזית או אחרת הנובעת מהתקשרות 
 בין צד ג' לבין הספק בקשר עם ההסכם.

לדרוש מהספק להפסיק את עבודת מי מעובדיו, אם לדעתה הוא אינו כי המועצה רשאית  .6
מתאים לביצוע השירותים. משדרשה זאת, חייב הספק להפסיק את עבודתו ולהחליפו 
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ימי עבודה מלאחר  5-בעובד מתאים יותר, להנחת דעתה של המועצה, וזאת לא יאוחר מ
 שנדרש לכך. 

ידי הספק ובין -התביעה כלפי המזמין עלהאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה כי  .7
ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג' -ידי עובד של הספק ו/או על-אם תעלה על

 .ספקאחר ובהקשר זה יראו את הספק כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו ל

ושא של תביעה או במקרה שבו הציוד/תוכנה או חלק ממנו כפי שיסופקו לפי הסכם זה יהוו נ .8
הליך בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, אשר בעקבותיו יוטל איסור על השימוש 
בציוד/תוכנה או בחלק ממנו, ינהג ספק באחת הדרכים הבאות ועל חשבונו, וזאת בהתאם 

 הבלעדי: וולפי שיקול דעת  מועצההלהחלטת 

 . מועצההה או בחלק ממנו ע"י הספק יפעל להשבת הזכות להוסיף ולהשתמש בציוד/תוכנ .1

 -הציוד/תכנה בציוד/תכנה שווי ערך אשר אין בו הפרה שכזאת; לחילופין  הספק יחליף את .2
, לרבות   מועצההידי -עשה עליבגין הוצאות החלפה כאמור ש  מועצהההספק ישפה את 

הוצאות רכישת הציוד/תכנה נשוא הסכם זה. זאת, מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות 
 במקרה זה, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.  מועצהל

 אחריות הספק כלפי המועצה  .9

לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם,  הספק .1
יגרמו למועצה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, ש

שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית 
של הספק או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד 

זה זה. למען הסר הספק ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חו
 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -ספק 

הספק פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר  .2
עם ביצוע הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, דהיינו 

 למצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

ל הספק לעיל תחול גם לגבי נזקים כמפורט לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ש אחריותו .3
 החוזה.

 פיצוי ושיפוי .10

ספק פוטר את המועצה ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו כאמור, ה .1
למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה או מי מטעמה 
על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם 

וחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, של
שהם באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו 
עקב כך. המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן 

 מפניהם, על חשבונו.

הספק יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את המועצה ו/או עובדיה  .2
ו/או כל אדם מטעמה, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע  שלוחיהו/או 

למועצה על פי חוזה זה ובגין כל תביעה, לרבות   על ידו  אספקת העבודות ו/או השירותים,
לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי הגנה משפטית ו/או דרישה כלשהי, 
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כלשהו ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות 
במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי ו/או הצמדה, שהמועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה 

על, וזאת מחמת כל ו/או כל אדם מטעמה, יחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפו
נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין 

 שבוצעו ברשלנות.

ו על כל נזק וכנגד כל תביעה א מועצהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ההספק  .3
דרישה, מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, לרבות המוסד לביטוח לאומי, נגדה 
ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה, הפסד או 

כמפורט לעיל, לכל אדם, גוף ו/או רכוש, לרבות הוצאות הספק נזק אשר הינו באחריות 
 משפטיות שיגרמו להן.

תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה  ועצההמ .4
כנגד הספק בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן 

 סופי ומוחלט ולשביעות רצון המועצה.

הספק משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה ואת כל הבא מטעמה, מכל  .5
יות וחבות לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל, שאירעו לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, אחר

 מכל עילה שהיא.

מהספק למועצה ואו לאחרים, כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים  שיגיעכל סכום,  .6
לצרכן, מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצוי המוסכם בפועל 

ויו על ידי המועצה מהתמורה המגיעה לספק ויישא ריבית החשב הכללי ו/או בעת ניכ
 באוצר, מעת דרישתו על ידי המועצה ו/או האחרים מהספק עד תאריך התשלום בפועל. 

 ביטוח .11

מצהיר הספק כי ברשותו בלי לגרוע מהוראות כל דין, הספק, וממבלי לגרוע מהתחייבויות  .1
 וכל ביטוח הנדרש לאספקת השירותים.   ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח צד שלישי 

בקשר לביטוח  הביטוחים, המפורטים לעיל, יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה. .2
שנים מיום  3 להמשיך ולהחזיק פוליסה בתוקף משך, הקבלן מתחייב אחריות מקצועית

אישור . כמו כן, ללא כל התראה מהמועצה, הקבלן ימציא הפסקת ההתקשרות עם המועצה
 שמתחדש פוליסת הביטוח. קיום ביטוחים חתום בכל פעם

עריכת הביטוחים כנדרש על פי הסכם זה אינה משחררת את הספק מחובותיו ואחריותו על  .3
פי הסכם זה, וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי למועצה, ו/או לעובדיה 

הו, מחמת המעשים ו/או המחדלים ושלוחיה ו/או לעובדי הספק ושלוחיו ו/או לצד ג' כלש
 בביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.

בפוליסות הביטוח ייכלל סעיף, לפיו חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסה, או  .4
יום מיום שנתנה הודעה על כך בכתב למועצה האזורית  30לעשות בה כל שינוי, אלא לאחר 

 .גזר

יסות ללא אישור המועצה בכתב ומראש. הספק מתחייב בזה, שהוא לא ישנה תנאי הפול .5
במקרה שחברת הביטוח תשנה את תנאי הפוליסות, מתחייב הספק להודיע על כך מידית 

 למועצה ולקבל את הסכמתה בכתב ומראש. 
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ביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים ה .6
 ו על פי הסכם זה.נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריות

יד המועצה והמועצה לא תידרש -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .7
להפעיל את ביטוחיה. כן מובהר כי למבטח של הספק לא תהיה כל זכות שיתוף בפוליסות 

 המועצה.

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .12

במהלך או לאחר  ,ובא לידיעתו עקביש דעעל המי בסודיות גמורהלשמור מתחייב  הספק .1
להבטחתו, וכי הוא לנקוט בכל האמצעים  ,("המידע הסודי" -)להלןסיום תקופת ההסכם 

או כל מי מטעמו לא יגלו ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם או מוסד 
נזק שייגרם וכן לא  יוציאו מידע זה משטח המועצה. הספק ישפה את המזמין בגין כל 

 כתוצאה מחשיפת המידע כאמור.

הספק מצהיר כי הוא יודע שבמסגרת נתוני המסד קיימים נתונים הנוגעים לתושבים  .2
 -ומקבלי שירות מטעם המועצה  המוגנים ע"פ דין הן בהיבט הפרטיות והן בהיבט חיסיון 

רת הסכם והוא מתחייב שלא להעביר כל מידע שיגיע לרשותו בהתייחס לנתונים אלו במסג
 לכל גורם כלשהו והוא יפצה את המועצה ו/או מי מטעמה על כל נזק שיגרם לה.  -זה 

שלא לעשות שימוש כלשהו במערך המחשוב במועצה, פרט לצורך ביצוע  מתחייבהספק  .3
ידי המזמין, ובין השאר, יימנע מביצוע העתקת חומר/מידע -השירותים כפי שיידרש על

ויים במערך המחשוב במועצה ו/או יימנע מכל שימוש אחר ו/או מעיון בחומר ובמידע המצ
 במערך המחשוב ובמידע האצור בו, שלא לצורך ביצוע השירותים.

להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין  מתחייבהספק  .4
 השירותים לבין ענייניו האחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

האמור בפרק זה יחול על הספק וכן על כל העובדים מטעמו במתן השירותים, במישרין או  .5
 בעקיפין, והספק מתחייב להדריך כל עובד מטעמו ביחס להתחייבויותיו לפי פרק זה.

 פיצויים מוסכמים .13

, בנוסף לכל תרופה תזכאי  מועצהה תהיהביטלה אותו עקב כך,   מועצהההפר הספק את ההסכם, ו .1
 ₪.  50,000שהיא זכאית לה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין, לפיצויים מוסכמים בגובה של 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בחוזה זה, כולל, בין  .2
ה או כל השאר, נספחיו, הינם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבוד

בפיצויים מוסכמים וקבועים   מועצההחלק ממנה יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 
 שקל לכל יום של איחור.1,500מראש בסך של 

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

בקבלת פיצוי כאמור לעיל, וכן   מועצההמוסכם כי המנהל יקבע אם נתקיימו התנאים המזכים את  .4
 את גובה הפיצוי. החלטת המנהל בעניינים אלה הינה סופית ואין איש רשאי לערער עליה.
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וללא מתן הודעה מראש, מכל  ולקזז את הסכומים הנ"ל לפי שיקול דעת תרשאי תהיה  מועצהה .5
 לספק.  מועצההלהיות משולם  מ סכום שעתיד

מוסכם על הצדדים כי השירות מהווה שירות ציבורי ממדרגה ראשונה, והספק מתחייב שלא להפסיקו משום  .14
 בעניין הסכם זה.   מועצההסיבה שהיא, לרבות במקרה של ניהול הליכים משפטיים כנגד 

 איסור הסבת החוזה .15

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

 ן.ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלק

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

מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזה, כי אין למסור את העבודה נשוא הסכם זה, כולה או מקצתה, לצד שלישי 
בהתאם לאמור לעיל  האת הסכמת  מועצהה נהמראש ובכתב. נת  מועצההו/או לקבלן משנה, אלא בהסכמת 

ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו   מועצההבסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על 
והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי 

 העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

 

 ביצוע ערבות .16

בטחת ביצוע חיובי הספק בהתאם לאמור בהסכם זה, ימציא הספק למועצה במועד לה .1
 (.הערבות -)להלן ₪ 30,000חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

ותוקפה יהיה לכל תקופת   2כנספח ד'הערבות תהיה צמודה למדד, תהיה בנוסח המצ"ב  .2
ימים נוספים ותשמש כבטחון לקיום ולמילוי  90מתן השירותים על פי הסכם זה ולמשך 

 מדויק של כל הוראות החוזה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .3

לה כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לספק שהמועצה עלו .13.3.1
 להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה  .13.3.2
עקב ביצוע ההסכם על ידי הספק. בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה 
רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר 

פרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים פעמים, ולהי
 7כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה תהיה הספק חייבת להשלים תוך 

 ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל.

 

 בעלות במידע .17
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הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  ההינ  מועצהה .1
לבצע במאגר נתונים  תרשאי  מועצההות ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנות ובתוכנ

פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק בגין כך. למען הסר ספק,  כל -זה כל שימוש, על
  מועצההזכויות הקניין הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה הספק עבור 

במסגרת   מועצההובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן ייעודי עבור 
חוזה זה, לרבות, כל מידע הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע השירות או כתוצאה 
ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם יהיו בבעלות הבלעדית 

. הספק מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא  מועצההוהמלאה של 
להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, אלא בהסכמה בכתב ומראש לצרכי המכרז, ובפרט שלא 

 . מועצההשל 

למערכות אחרות  או ממאגר הנתונים כאמור/ות ולהעביר נתונים מן התוכנ תרשאי  מועצהה .2
מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק יסייע ככל הנדרש שברשותה, 

 ן כך. בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגי

הסר ספק, לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של  למען .3
 ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.   ותהמערכת / תוכנ

או באמצעות כל  ה, בעצמתרשאי תהיה  מועצההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי  .4
, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים, ללא הסכמת הספק ואף הגורם אחר מטעמ

ללא ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש 
בשינויים כאלו כדי לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס 

 או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.לעובד 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה  .5
-כלשהי לצורך ביצוע חוזה זה בשל זכויות מוסריות, כמשמען בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

 , של עובדיו או צדדים שלישיים.2007

בשל הפרת הוראות חוזה זה ע׳׳י  מועצהכות, טענה או סעד הנתונים למבלי לגרוע מכל ז .6
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה   מועצהההספק, מתחייב הספק לשפות את 

 של זכויות קניין רוחני הנובעות ממימוש ההצעה של הספק.

של  וזכויותיהספק מתחייב בכל מקרה כאמור לעיל, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת  .7
, ובכלל זה שמירה על סודיות, מסירת כל המידע הנדרש, וסיוע  מועצההבשיתוף   מועצהה

, יחולו על  מועצההבהגנה על ההמצאה, הוצאות בפועל לצד ג' הכרוכות בהבטחות זכויות 
 . מועצהה

בתוצרי העבודות והפיתוח,   מועצהההבלעדית והמלאה של  והסכמת הצדדים בדבר בעלות .8
 הכול כמפורט לעיל בסעיף זה. -רישיונות השימוש  ומתן

לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר   מועצההבמקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות  .9
, וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה,  מועצהה)שאיננו הספק הזוכה( עבור 

 אבטחת איכות ואבטחת מידע.

 ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.סעיף זה הינו מעיקרי  .10
 
 מסירת מסמכים ומידע למזמין .18

במהלך תקופת ההסכם חייב הספק לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט  .1
 . מועצההפי דרישת -תוכנות הקשור לשירותים, על

ידו( העתק -ימים למזמין )באופן שיידרש על 3עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור הספק, תוך  .2
 מלא של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים.

סקת השירותים, רשאי המזמין להשתמש בכל המסמכים שערך הספק בכל מקרה של הפ .3
 בקשר לשירותים ו/או שנערכו באמצעות התוכנה.  
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מסמכים ומידע שהספק קיבל על עצמו להכינם או המצויים ברשותו וכן במאגר הנתונים של  .4
ייחשבו כרכושו הבלעדי  -ידי המערכת  / תוכנה  -המערכת ו/או מסמכים ומידע שהופקו על

מנוע מלתבוע  תהיהרשאי להשתמש בהם כראות עיניו. הספק  תהיהשל המזמין והמזמין 
כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר 

 וכיו"ב.

 פי הוראות הדין.-מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על .5

להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמכים והמידע  ידאג הספק -ההסכם  הופסק .6
   , תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש. מועצההלמזמין ו/או לספק אחר מטעם 

מובהר ומוסכם בזאת כי בתום תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא, כל המידע הרלבנטי לנתונים  .7
ללא תשלום נוסף. כמו כן ,  מועצהההקיימים במערכת / תוכנה יועבר ע"י הספק לרשות 

  מועצההידרש ע"י יבהתאמת הנתונים למערכת / תוכנה אחרת, ככל ש מועצהיסייע הספק ל
באופן שיאפשר מעבר בין מערכות / תוכנות ללא הפרעה במהלך העבודה ו/או איבוד נתונים 

להתקשר עם הספק ו/או כל צד ג כלשהו  רשאי תהיה  מועצההלמען הסר ספק,   כלשהם.
 צוע אחזקה שוטפת, ככל שתידרש, למערכת / תוכנה לאחר תום תקופת ההתקשרות.    לבי

 זה , הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם 20הוראות סעיף 

 
 המועצה כמפעל חיוני  .19

ותים קיומים" והקבלן מתחייב הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שיר
  -בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

 הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות   (1)

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2)

 א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  (3)

 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  (4)
 ו/או  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 ם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך הוראת כל דין רלבנטי אחר, ג
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והקבלן ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה, 

 ללא כל שינוי.

 העברת זכויות .20

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג', מבלי לקבל את  .1
  לכך.  ספקהסכמת ה

ינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, א ספקה .2
 לאחר, אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

פי ההסכם, כולן או מקצתן, או מסר את ביצוע -את זכויותיו או חובותיו על ספקהעביר ה .3
 השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.
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 שינויים בכתב ,ויתורקיזוז,  .21

 , לא יהיה להם כל תוקף מחייב.כדיןתוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו /כל שינוי .1

לספק לא תהיה כל זכות  .ספקמגיע לו מהספק מכל סכום המגיע או שיגיע לההמזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום  .2

 קיזוז או זכות עכבון. 

התחייבויותיו, לא איזו מלביצוע  ספקהסכם או לפי הוראות כל דין, או נתן אורכה להזכות לפי המזמין לא הפעיל  .3

 .זו ויתור מצד המזמין על זכותוראה הדבר כיי
 

 שונות .22

 .1970-ל"אעל הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התש .1

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע  .2

 מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

 שלטונית/ציבורית של המועצה. ה/זכותחוב/סמכותמכדי לגרוע  בהסכםאמור באין  .3

ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה כראיה מכרעת וחלה  ,יםבכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדד .4

 כנכון. -חזקה חלוטה על תוכנם 

ידי -הסכם הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה שתישלח עלההצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי  .5

שעות  72אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור 

 .ידי שליח-שעות מעת מסירתה על 24מזמן המשלוח או בתוך 
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 __________________                              ___________________ 
 הספק                                                           מועצהה

 
 

 אישור עו"ד
 

 
( מאשר בזה כי "הספק" אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ )להלן:

על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם הספק, כי אצל הספק ביום ____________ חתמו בפני 

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הספק ועל פי כל דין להתקשרות והספק 

 על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הספק.
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 1נספח ב'
        מפרט טכני

 
 מצב קיים

 
 ובכוונתה לסרוק שאר התיקים  –סרקה חלק מן התיקים – מועצה אזורית גזר .1

 .   בע"מ המועצה עובדת עם תוכנה לניהול מועצה של חברת בר טכנולוגיות
 
 
 

 מידע כללי
 
 
 

 תכניות ותיקים
כמות  נושא

 משוערת 
 3,000-כ מספר תיקי פיקוח
 30,000 -כ בקשות-מספר תיקי רישוי 

 1500-כ מספר תיקי השבחה
 

המידע האמור לעיל הינו לצורכי ידיעה בלבד, ואין בו כדי לחייב את המועצה להיקף כלשהו של כמות תיקים 
 –, בהתאם למחיר ליחידה שהוצע על ידו יהיה בהתאם לביצוע בפועללסריקה. מובהר כי בכל מקרה התשלום לספק 

 .גם במקרה של הגדלה/ הקטנה של כמות היחידות 
 
 

 הקדמה  .1

 
 .קבל במסגרת המכרזמבקשת להמועצה שהשירותים והתוצרים את  תארמטרת המפרט הטכני היא ל

 
שבבניין המועצה, לסריקה, יבצע הספק יכין את המסמכים במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 סריקה של המסמכים, ירשום את המסמכים בקובץ מפתח במבנה ועם התוכן שנקבע על ידי המועצה.
 

 קובץ המפתח יתאים לקליטת הנתונים במערכת לניהול המועצה
 הספק יהיה אחראי לתקינות הנתונים והקליטה במערכות היעד.  

 
 

 ב נתוניםהכנה ופיקוח על סריקת מסמכים וטיו

 

 מבוא .א

 
 .להכין ולפקח על סריקת הנתונים ולטייב את הנתונים במאגר המידעתפקיד:  
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הספק יחד עם המנהל יקבעו את שיטה רישום ומפתוח המסמכים. הספק יפתור בעיות ו/או  אור:ית 

סתירות שתתגלנה בחומר. הספק יכין את התיקים לסריקה. הספק יעדכן את המערכת לניהול מועצה עם 

 המידע המתוקן שיתגלה תוך כדי סריקת המסמכים.

 סורקו או נרשמו כהלכה.  המציע יבקר את עבודת הסריקה יחזיר טיפול תיקים שלא 

ומקושר למערכת לניהול מועצה. מאגר מידע אמין במערכת  ארכיב מסמכים דיגיטלי מסודר תוצרים: 

 . לניהול מועצה
 
 

 

 סריקת מסמכים 

 

 

 מבוא .א

 
 .להמיר את המסמכים במועצה למדיה/תבנית דיגיטלי )מסמכים סרוקים(תפקיד:  

הספק יפעל בהתאם לתכנון והשיטה שנקבעה על ידי המנהל ו/או המפקח )ומי  :העבודה אורית 

שהמועצה תבחר לפקח על עבודת הסריקה(. הספק יכין את התיקים לסריקה וירשום את המסמכים לפי 

השיטה שנקבעה. הספק יציף בעיות שתתגלנה במסמכים בפני המנהל או המפקח ויפעל על פי ההנחיות 

 שלהם.

בו התיקים והמסמכים בעלי מפתחות ותאור תוכן. קישור  יב מסמכים דיגיטלי מסודרארכ תוצרים: 

התיקים למאגר מידע ניהול מועצה לתכנון ובניה וקישור למאגר המידע של הנכסים ברשויות החברות 

 במועצה.

ספק הסריקה יהיה אחראי לשינוע המסמכים מהמועצה הקיימת למקום בו יסרקו  סוגיות מיוחדות: 

 כים והחזרתם למקום או לכל מקום אחר שיורה לו המנהל. המסמ

 הספק יתעד במערכת לניהול מועצה את הוצאת התיקים מהמערכת כמו כן הספק           

 יהיה אחראי על קישור המסמכים למערכת לניהול מועצה ופתיחת בקשות ותיקי           

 ועצה.בניה במידה והם לא מתועדים במערכת ניהול מ          
 

  

 

 פרוט הדרישות .ב

 

 דרישות כלליות והגדרות – מפרט טכני

 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 בהתאם לדרישת המועצה. PDF ,JPEG ,TIFF ,TIFF Multipageקבצי המסמכים הסרוקים יהיו בתבנית  1

2 
לאחת התבניות על פי הנחיית המועצה. בהתאם לשיקול דעתו של המנהל  DPI 200המסמכים יסרקו לרזולוציה של 

 בלבד מסמכים מסוימים יסרקו ברזולוציה נמוכה יותר ובשחור ולבן.

 .Mb 100גודל הקובץ של מסמך סרוק לא יעלה על  3
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 דרישות כלליות והגדרות – מפרט טכני

 מס"ד 
 לדרישה

 הדרישה

 המסמכים יסרקו בשני צדדי הדף, אם גב הדף ריק הוא יסרק הצד בעל התוכן בלבד. 4

 .+A4 -,A3הספק ייקח בחשבון שהתיקים, הבקשות ושאר המסמכים הם בגדלים שיכולים להיות בכל גודל   5

 ללא הגבלת אורך(. A0התשריטים, התכניות וגרמושקות )בקשות( יכולים להיות בכל גודל ) 6

7 
הדפסתו תהיה ברורה איכות הקובץ הסרוק יהיה באותה דרגת איכות כמו המקור. תצוגת המסמך בצג המחשב או 

וקריאה כמו המקור. הספק תוך כדי סריקה יכוון את החדות, הבהירות וגיוון של הסריקה כדי להשיג את התוצאה 

 המיטבית.

8 
ביחס למסגרת התחתונה של  0180כל המסמכים הסרוקים יפתחו ויוצגו לצפיה כאשר הכיתוב מיושר וקריא )

 ביחס למסגרת של המסך. מסמכים שחרגו מהתקן הנ"ל יסרקו שוב. 01-המסך(. לא תהיה סטייה של יותר מ

 הספק יחתים כל מסמך שנסרק בחותמת "נסרק" במקום קבוע שלא יסתיר את המלל או כל תוכן אחר. 9

 עצה. שמות קבצים יכילו פרטים מזהים של המסמך.הספק ייתן שמות לקבצים בהתאם לשיטה שנקבעה על ידי המו 10

11 
לכל מסמך שנסרק תהיה רשומת קישור )אינדקס/מפתח( בקובץ המפתחות ופרטי המסמך )קטלוג/רישום( בתבנית 

XLS ו-CSV .כולל כותרות המתארות את השדות בקובץ 

 הספק ימלא/יקליד את המפתחות ואת פרטי המסמך ברשומת הקטלוג. 12

13 

 רשומת הקטלוג של תיקי בניין, בקשות להיתר ותיקי פיתוח תכלול:

 מספר משלוח

 שם הקובץ החד ערכי

 תאריך ביצוע הסריקה

 כתובת )בשדות נפרדים: שם רחוב, מספר בית, כניסה, דירה ו/או גוש, חלקה, תת חלקה / מגרש( 

 מספר תיק בנין / מספר בקשה / מספר תיק פיתוח

 פתיחת התיקתאריך המסמך / 

 תאריך קבלה של המסמך

 מספר העמודים במסמך

 קוד מיון )על פי רשימה שהמועצה תספק(

 הערות

14 

 רשומת הקטלוג של מסמכים אחרים תכלול:

 מספר משלוח

 שם הקובץ החד ערכי

 תאריך ביצוע הסריקה

 סוג המסמך )תיק פיקוח, תיק השבחה, אחר( 

 )למפתח חד ערכי(שיוך מספר תיק בנין או בקשה 

 תאריך המסמך

 תאריך קבלה של המסמך

 מספר העמודים במסמך

 קוד מיון )על פי רשימה שהמועצה תספק(

 הערות למסמך

15 
( כאשר על המדיה יסומן מספר תעודת המשלוח CD ,DVDהמסמכים הסרוקים יועברו למועצה על מדיה דיגיטלית )

 הדיגיטלית )ארגון התיקיות והקבצים( יהיה בהתאם להוראות המועצה.ותאריך הסריקה. מבנה המדיה 

 ( תכלול תאריך הסריקה, מזהה תיקים/מסמכים שנסרקו.CD ,DVDתעודת המשלוח של מדיה דיגיטלית ) 16
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 סריקת מסמכים – מפרט טכני 

מס"ד 

 
 לדרישה

 הדרישה

 להוראות המנהל ו/או המפקח.הספק יפעל על פי תכנון העבודה ובהתאם  1

 עם חתימת ההסכם הספק יגיש למועצה תכנית עבודה מפורטת כולל לוח זמנים. 2

 הספק יהיה אחראי לספק ארגזים סגורים עם מכסה לשינוע המסמכים. 3

 .ם בתום הסריקהתואאת הארגזים/תיקים/מסמכים מהמועצה למקום הסריקה ולהחזיר באחריות הספק לקחת  4

5 
אם במהלך העבודה המועצה או המועצה תידרש לתיק או מסמך שהועבר לסריקה הספק מתחייב להעבירו חזרה 

 שעות מקבלת הדרישה.  24למועצה תוך 

 .פקחהמו/או  שנקבע על ידי המועצה מפתוחההרישום ות שיטאת הרישום של המסמכים על פי ע צבפיד ליקהספק  6

7 
ר לסריקה או בעיה בסימון או טעות בסידור המסמכים או כל בעיה אחרת, הוא יה והספק גילה טעות בהכנת החומה

 .בל מהםקיודיע למנהל ו/או למפקח ויפעל על פי ההנחיות שי

8 
היה והספק גילה קרע במסמך ונדרש תיקון פיזי למסמך על מנת לבצע את הסריקה, הספק יבצע את התיקון באופן 

 .בחומרים המתאימיםמקצועי תוך כדי שימוש 

9 
באחריות הספק ליישר קמטים וקפלים בדפי המסמכים על מנת שהתוצר הסרוק יהיה ברור ובאיכות הגבוהה 

 .ביותר

 .הספק יסרוק את כל המסמכים בתיק שהמועצה ביקשה לסרוק 10

 רישום ומפתוח כפי שנדרש.הספק יבצע בדיקת איכות מוקדמת של הסריקה ויוודא שכל המסמכים נסרקו ובוצע  11

12 
ים על מדיה דיגיטלית בצרוף קוהסרימסור למועצה את קבצי המסמכים  לאחר סריקת כל מנה של מסמכים הספק

  ( .excelקובץ המפתחות בגיליון אקסל )

13 
המפקח ויבצע המנהל ו/או המפקח יבצעו בדיקות איכות על המסמכים הסרוקים. הספק ישמע להוראות המנהל ו/או 

 תיקון או סריקה חוזרת על כל ארגז/תיק/מסמך בהתאם להוראות שיקבל.

 הספק ישמע להוראות המנהל ו/או המפקח בנוגע לתיקון או רישום חוזר של מסמכים. 14

15 
הספק יהיה אחראי להחזרת הארגזים/תיקים/מסמכים למועצה מסודרים כפי שקיבל אותם. אם המועצה תחליט 

 ק יוחזר למקום אחר הספק יבצע את השינוע בהתאם לדרישת המועצה.שחומר הסרו

16 
חודשים( מיום סיום  6הספק ישמור גבויים של קבצי המסמכים וקבצי המפתחות במתקנים שלו במשך חצי שנה )

 העבודה. 

17 o        סריקת הגרמושקה וההיתר החתומים בצבע 
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 סריקת מסמכים – מפרט טכני 

מס"ד 

 
 לדרישה

 הדרישה

18 

 סריקת חתימות על גרמושקות          

 סריקת כל הגרמושקה עם החותמת )כיבוי אש, הג"א, מנהל(      .1

 A3 -סריקת החותמת בעמוד הראשון ב      .2

 

19 

 קבוצות שיוך 10-12 -חלוקת סוגי המסמכים בתיק לעד כ -סריקת כל המסמכים בתיק

 סטוטורי         

 כספי         

 משפטי         

 תכתובת         

 וכו...         

 

20 

 כל קבוצה תיסרק )פרט למסמכים הסטוטורים( 

 כמסמך אחד         

 כל מסמך בנפרד         

 

21 

  -קבלת התיק בתום הסריקה

 המסמכים מהודקים חזרה ומשופדים חזרה לתיק         

המסמכים מוחזרים כך שכל קבוצת שיוך )ללא שידוך המסמכים( נמצאת          

 בניילונית 

השארת המסמכים החתומים בלבד והפרדת כל שאר התכתובות לתיק  -ניקוי התיק         

 שירד לארכיב

 תיק ארכיב מסודר ומופרט  וקל לחיפוש כולל מילות מפתח

 

 הספק ייפתח אותו כתיק חדש במערכת . –במידה ותיק לא קיים במערכת ניהול ועדה  22

 באחריות הספק לעדכן /להוסיף גוש /חלקה  עדכניים  23
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  חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני - SLA הסכם רמת שרות

 
תקן לביצוע המטלות והפקת התוצרים והשניה קובעת קנסות שיוטלו על ל תמתייחסשתי טבלאות, אחת הנספח זה ב

 הקבלן במקרה ולא יעמוד בתקן רמת השרות.
 .קבלןעם ה הסכםהסכם רמת שרות הינו חלק בלתי נפרד מה

 .הסכםעמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב כהפרה יסודית של ה-אי
 

יעמוד בתקן רמת השירות עפ"י המפורט  קבלן. ה1 היא חריגה מ"תקן רמת השרות", כמפורט בטבלה "תקלה"
לתקן את התקלה תוך פרק הזמן המוגדר בעמודה "זמן לתיקון  קבלן"תקלה" על ה ארעהלהלן. במקרה ו 1בטבלה 

 התקלה".
 .הסכםתחשב כהפרה יסודית של ה תקלה החוזרת ו/או המתמשכת

 

 
 

 הגדרות של תקלה: 1טבלה    
 

 מדידההשיטת  שרות או תוצר 

 של רמת שרות

תקן 

רמת 

 שרות

תקן לתיקון  הגדרת תקלה

 התקלה 

ביצוע פרויקט ניסוי   .1

 )פיילוט(

ימים ממתן הוראת 

 תחילת עבודה

 תוך יום אחד חריגה של יומיים בלוח הזמנים  ימים 14

תוך יומיים  תיקי בקשה ליום 25-פחות מ ליום 30 מספר תיקי בקשה סריקת מסמכים  .2

הקבלן ישלים 

 את החסר

איכות התצוגה או  סריקה מסמך/תשריט  .3

 ההדפסה

זהה 

 למקור

איכות התצוגה במסך או 

 בהדפסה פחותה מהמקור

סריקה חוזרת 

 תוך יומיים

שלמות ודיוק  רישום מסמכים  .4

 המפתחות והפרטים

בהתאם 

להוראות 

 המועצה

טעות במפתחות ו/או פרטים או 

 חריגה מהוראות המועצה 

 תוך יום אחד

ימים מסיום  החזרת חומר שנסרק  .5

 הסריקה

 תוך יום אחד חריגה של יום ימים 2

ימים מקבלת בקשה  החזרת מסמך דחוף  .6

 מהמועצה

 תוך שעתיים חריגה של שעה יום אחד
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  ג'נספח 

 
 

 אישור עריכת הביטוח
 

 לשנות, למחוק או להוסיף מלל כלשהובמסמך זה אין 

 תאריך___________    
 לכבוד

 .גזר  מועצה אזורית

 9978909בית חשמונאי 

 "  (  המועצה להלן :  "  ) 
 

 אישור על קיום ביטוחים של   __________________ הנדון:  

 מספר חברה ________________   )להלן "הספק"(

 הנדסה לאספקת ותחזוקת מערכות הסכם בקשר עם 
 כולל: רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים 

 )להלן "ההסכם"(. 
 

, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את חברה לביטוח בע"מאנו הח"מ, _________________

 הביטוחים להלן:

 Electronic Products and Services Errors or  או    פוליסה משולבת לביטוח אחריות מקצועית ומוצר  .1

Omissions and Product Liability Insurance    פוליסה לביטוח אחריות מוצר ופוליסה לביטוח    או

טעות או השמטה או מעשה . הפוליסות מבטחות את חבות הספק על פי דין בגין רשלנות או אחריו ת מקצועית 

 ו/או נזק לרכוש ו/או נזק לגוף אדם.  או מחדל של הספק בקשר להסכם

 למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח  . ₪ 2,000,000גבולות האחריות הינם  

 ההשתתפות העצמית בפוליסה 

 . הפוליסה מבטחת את חבות הספק  כלפי כל העובדים המועסקים על ידו  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .2

. הביטוח מורחב לשפות את  לאירוע ולתקופת הביטוח₪  20,000,000 -ו לתובע₪  6,000,000בגבול אחריות של 

 חשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק ולרבות עובדי חברות כוח אדם .ייבמידה ו המועצה 

. הפוליסה מבטחת את חבות הספק  כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות  וח אחריות כלפי צד שלישיפוליסה לביט .3

למקרה ובמצטבר במשך תקופת ₪   1,000,000 בגבולות אחריות של   ואו מטעמ ווכל הבאים מכוח המועצה 

 הביטוח  . 

ביטוח זה מכסה  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח לאומי כלפי 

 עובדיו. 

בכל הקשור בהסכם  בלבד ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב  המועצה שם המבוטח מורחב לכלול את  

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. 

 הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:
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 או נוסח זהה לו בכיסוי הביטוחי. 2013נוסח הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט  .א

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל  .ב

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", -, הביטוח על המועצה גבי , ולווכלפי מבטחי  המועצה כלפי 

, מבלי שתהיה  המועצה המזכה אותה במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 

לחוק חוזה הביטוח,  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף   המועצה לנו זכות תביעה ממבטחי 

 . ווכלפי מבטחי  המועצה ק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי . ולמען הסר ספ1981-התשמ"א

הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תישלח הודעה כתובה על כך  .ג

 יום מראש. 60לפחות  המועצה בדואר רשום לידי 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד. .ד

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ווהבאים מטעמ המועצה זכות התחלוף כלפי אנו מוותרים על  .ה

 .ווהבאים מטעמ המועצה אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות  .ו

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 בכבוד רב,

       ________    _____________            ____________            _______________ 
 חתימת וחותמת המבטח         תפקיד החותם                               שם החותם          תאריך                        
 

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 שלישיצד    

 אחריות מעבידים   

 מקצועית ומוצר   

 

 פרטי סוכן הביטוח:
 שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
 

 פוליסה מס' עד תאריך מתאריך רשימת הפוליסות

    ביטוח חבות מעבידים

    שלישיביטוח צד 

    מקצועית ומוצר

 
 בכבוד רב,

 שם חברת הביטוח _________________________
 

_________________           ___________      ____________       __________________ 
 חתימת וחותמת המבטח         תפקיד החותם   שם החותם    תאריך 
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 1ד' נספח
 
 

 ערבות הצעה
 

 
 

 בנק: ________________        לכבוד
 סניף: _______________                   המועצה האזורית גזר 

 מיקוד: ______________   
 תאריך: ______________        

 ג.א.נ.,
 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 
( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  לשירותי סריקת תיקי בניין עבור המועצה האזורית גזר,  9/19פומבי מס' 
 ₪.  10,000עד לסך שלֹ 

 
ד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים ע

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 

 כלשהו כלפיכם.בקשר לחיוב 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל.  30/6/2019קפה עד ליום ערבות זו תישאר בתו
 לא תענה. 30/6/2019דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  30/6/2019לאחר יום 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 בכבוד רב,        
 בנק : _____________________       
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 2נספח ד
 ביצוע ערבות

 : _________בנק       ,לכבוד
 : _______________               סניף     אזורית גזר  מועצה

 : ______________מיקוד  
 : ______________תאריך       

 .א.נ;ג
 ' _____________מס צמודה בנקאית ערבות:  הנדון  

 תקשורת, מחשוב לשירותי הסכם לפי התחייבויותינו לביצוע( "המבקשים"פי בקשת _________ )להלן  על
₪  30,000ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של אנ גזר האזורית המועצה עבור במועצה וטלפוניה

 (."הפרשי הצמדה"בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 
 הראשונה דרישתכם עם מיד הצמדה הפרשי בתוספת"ל הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב
 כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או משפטית בתביעה המבקשים מאת תחילה הסכום את

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים לעמוד שיכולה
 מהן אחת שכל, דרישות במספר או אחת בפעם"ל הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם

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

 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד משמעו -"מדד" 
 : כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

( כי המדד "החדש"המדד יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  אם
 והפרשי הקרן יהיו( "היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן 

 .היסודי במדד מחולק"ל הנ בדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום הצמדה
 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 .בכלל ועד________  עד בתוקפה תישאר זו ערבות
 .תענה לא__________  אחרי אלינו שתגיע דרישה
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו_______________  יום לאחר
 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 ,רב בכבוד                                          
 בנק : _____________________                  
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 1ה'נספח 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 

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

  1959 -חוק שירות התעסוקה תשי״ט 

  1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א 

  1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו 

  1951 -חוק חופשה שנתית תשי״א 

  1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד 

  1965 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו 

  1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג 

 1953 -חוק החניכות תשי״ג 

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

  1968 -חוק הגנת השכר תשכ״ח 

  1963 -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג 

  1987 -חוק שכר המינימום תשמ״ז 

 1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח 

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

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

 2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע״ב

 

 

 

______                                            __________                                                        _______________ 

 שם המציע                                                חתימה וחותמת                                                             תאריך        
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 2ה'נספח -
 

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה
 

 
 תאריך: ____________                                                                                 

 
 רו"ח _________________, מרחוב ______________ מאשר בזה כדלהלן: /אני הח"מ עו"ד

 
ות הינו: רו"ח של המציע, ששמו:_____________________ ומספר זיהוי התאגד/הנני משמש כעו"ד  .1

 .________________ 
 

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

 חתימת _________ מהם מחייב את המציע לכל דבר ועניין. 
 

י \( מתוך מורש 9/19מס' החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה ) מכרז  הנני מאשר בזאת כי מורשי .3
 החתימה המפורטים לעיל הינם:

 _____________ .א
 _____________ .ב
 _____________ .ג
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 3ה'נספח  

 
 

 מידע ואבטחת סודיות שמירת בדבר הצהרה
 

 ומתחייב מצהיר"( הספק" שם_______________) מטעם ים/מוסמך ים/נציג_________________  הח״מ אנו
 :בזה

 

, גוף או אדם לשום, מכן לאחר ובין ידה על או במועצה העסקתי תקופת במשך בין, למסור או להראות, לגלות לא .1
 ולעניין בכלל למועצה הנוגע מידע ושום המועצה ומערכות המחשוב שלה של אחרים או, מסחריים סודות שום

, ענייניהן, עסקיהן, ברכושן בעקיפין או במישרין הקשור מידע שום או, בפרט, זה מכרז נשוא ההתקשרות הסכם
 שהסודות בין וזאת במגע עמהן הבאים או במועצה הקשורים הגופים או והאנשים, ספקיהן, לקוחותיהן

 שהגיעו למועצה ובין שירותים במתן או במועצה מהעסקתי כתוצאה אלי הגיעו האמורים והאינפורמציה
 .שהוא אחר אופן בכל לידיעתי

 על לביצועי שנמסרה ההסכם נשוא העבודה של ביצועה למטרות שלא לעיל כאמור במידע שימוש כל לעשות לא .2
 .אלה למטרות שלא, ב"וכיו, העתקים, שכפולים בצוע כולל, המועצה ידי

 .1977-ז"התשל, העונשין חוק על עבירה מהווה הצהרה פי על המועצה כלפי ההתחייבויות מילוי שאי לי ידוע כי .3

 להסב עלול, מהמועצה בכתב אישור ללא, דהוא למאן, לעיל 2 או 1 בסעיף כאמור מידע שהעברת לי ידוע כי .4
 .ביותר משמעותיים כלכליים נזקים למשרד

 בבחינת שהוא מידע על תחול לא זו התחייבות. האמור ההסכם תקופת תום לאחר אף לחול תמשיך זו התחייבות .5
 .ו/או מידע שיש חובה לגלותו על פי דין הציבור נחלת

 
 _____________:_עובד. ז.ת מס׳_____ _______:__העובד שם__ _____:_______החברה שם

 
 :החתום על באתי ולראיה

 
 
     

 חתימת העובד והמעסיק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     
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 4נספח ה'

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר 
 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  

 - _________________________ אצל המציע _________________________ )להלן -משמש כאני  .1
, לביצוע העבודות נשוא המכרז המועצה  גזר  םאשר פרס     9/19מס' (,  שהגיש הצעה למכרז פומבי המציע
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -)להלן 

 בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני עושה תצהיר זה  .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
   מועצהשבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או  מועצההשליטה בו או  
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  יע על תשלום שכר העבודה.מטעם המצ 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 במשבצת המתאימה [: Xלסמן 

 

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -בחשון התשס"ג  הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה ,
ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  1987-התשמ"ז
 האחרונה;

 (:המתאימה במשבצת X סמן) .5
      המציע על חלות לא 1998 -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות. 
      והוא המציע על חלות 1998 -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות    

   .אותן מקיים    

 המציע על חלות 1998 -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה) .6
 :(המתאימה במשבצת x לסמן נדרש

      עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע. 
    יותר או עובדים 100 מעסיק המציע. 

 :(המתאימה במשבצת  X לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה) .7
  והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 

 -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים
 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  1998
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  לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 
 כאמור פנה הוא, 1998  -ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

 עמו ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב שהמציע במקרה) ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם
 (.זו התחייבות נתן שלגביה התקשרות

 העבודה משרד של הכללי למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע .8
 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים הרווחה

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

"ה ____________, ה"ד _____________, עו בפני___________הופיע/ה  ביום כי, לאשר הריני
 הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר.ז.__________, ת

 .בפניי עליומה /וחתם לעיל התצהיר תוכן את בפנייה /אישר, כןתעשה /יעשה לא אם, בחוק
 
 

_______________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 5ה'נספח 
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
אנו הח״מ ___________________ נציג/ים מוסמך/ים ומורשה לחתום בשם תאגיד __________________ 
ולאחר שהוזהרתי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן:  

מועצה הנני נותן הצהרתי זו בשם תאגיד ______________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1
 )להלן: "המציע"(.  _______במסגרת מכרז אזורית גזר 

הנני מתחייב להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש  .2
. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב שבגינם אני עלול המועצהלקיומו של ניגוד עניינים כלפי 

 .המועצהלהימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם 

פיע ו/או להש עלול אשר נוסף עניין  /קיים אינטרס בו ידוע לי כי לצורך תצהירי זה "ניגוד עניינים" משמעו מצב .3
 .למועצה השירותים בקשר עם מתן פעולותיו או/ו בכל הנוגע להחלטות המציע להוות שיקול זר

ההחלטה על קיומו של ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תיבחן על ידי  .4
חשש לקיומו של ניגוד עניינים  , ואולם אין בכך כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים אוהמועצה

 ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.

הנני מצהיר בזאת כי במידה והמציע יזכה אזי ימנע במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות שייערך בינו לבין  .5
ואשר יש בה בכדי ליצור מצב של ניגוד עניינים מליטול חלק בעבודה כלשהי הקשורה להתקשרות המועצה 

 במישרין ובעקיפין.

אמור לעיל וידוע לי כי במקרה זה במידה ויתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים כ המועצההנני מתחייב ליידע את  .6
שלא להעביר למציע עבודה אשר מתקיים לגביה חשש לניגוד עניינים והכול עפ"י שיקול  המועצה תהיה רשאית

 הבלעדי. הדעת

לרבות  המועצהבעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לפי שיקול דעת המועצה אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של  .7
לתת לי זכון טיעון  תמתחייבהמועצה בהקשר זה ידוע לי כי המועצה. החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין 

 טרם קבלת החלטה בענייני כאמור.

 ולראייה באתי על החתום:

     

 חתימה וחותמת הספק   תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     

 אישור עו"ד/רו"ח:

מר/גב' ____________,  ת.ז. אני הח"מ ____________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני 
__________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

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

 
 _____________  __________________  _________________ 



 מועצה אזורית גזר
 מכרז סריקת תיקי בניין ופיקוח 

  

-   49  - 

 

 
 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -סומך, עו"ד  כל הזכויות שמורות לבראש© 

394430.docx 

 

 

 
 
 
 
 

 ו'נספח 
 

 טופס ריכוז מסמכים למציע
  

 אין יש תיאור

    .סיוןיפרטי המציע ותיאור נ - 1נספח א'

 .בר העדר רישום פליליתצהיר בד -2נספח א' 
   

   הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר מליאת מועצה - 3נספח א' 

 ערבות הצעה למכרז     1'דנספח 
   

 ערבות ביצוע למכרז   2ד'נספח 
 
 

  

   התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים     - 1ה' נספח 

   זיהוי בעלים     2ה'נספח 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע בדברתצהיר '   3ה' נספח 
   

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4 ה'נספח 
   

 ניגוד עניינים  העדר ' תצהיר 5ה' נספח 
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 אין יש 

   מענה  המציע למפרט הטכני. –נספח ז' 

   הצעת והצהרת המשתתף. –הספח ח' 

   כל שאר מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע

 
 

 אין יש מסמכים משלימים  

   אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ

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

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

   אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.

   רכישת מסמכי המכרז.קבלה עבור 
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 ז' נספח

 מענה המציע למפרט הטכני 

 יש לציין בטבלה להלן התייחסות לכל אחת מהדרישות המציגות מענה למפרט זה
 

 
 
 

 

 פקוח על סריקה וטיוב נתונים – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
לדריש

 ה
 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 מסוגל
 

  מסוגללא 
 

     ספק יתכנן את פרויקט סריקת המסמכים. 1 א. כללי 

הספק עם המנהל יקבעו את  שיטה רישום ומפתוח  2 כללי
   המסמכים

הספק יקשר את התיקים/בקשות למספרי גוש וחלקה  3 כללי
   העדכניים ובהתאם להנחיות העירייה.

 4 כללי

ספק יכין את התיקים לסריקה כולל סידור התיקים, 
עמידת המסמכים במעטפות/חבילות כך שיסרקו בצורה 
אחידה. ספק יכין מדבקות המזהים של תיק הבניין, 

 בקשה, כתובת, סוג המסמך וקוד מיון.

  

   הספק יחליף את כריכות התיקים. 5 כללי

 ספק ייתן מענה לבעיות או סתירות שתתגלנה 6 כללי
   במסמכים תוך כדי הכנה או סריקה.

 7 כללי

תוך כדי סריקה הספק יפתור בעיות או סתירות 
היה וספק  שתתגלנה במסמכים ובהכנתם לסריקה.

נתקל בבעיה שהוא אינו יודע לפתור הוא יציג אותו בפני 
 המנהל ויפעל על פי הנחייתו.

  

הספק יעדכן את המערכת לניהול עירייה עם המידע  8 כללי
   המתוקן שיתגלה תוך כדי סריקת המסמכים.

 9 כללי

תיקים  8מתוך כל  1הספק יבצע בדיקה מדגמית של 
המסמכים נסרקו ושהרישום שנסרקו כדי לוודא שכל 

הספק יחזיר תיקים שלא  והמפתוח בוצע כפי שנדרש.
 סורקו או נרשמו כהלכה.

  

   הספק יקלוט כל החומר במערכת  בעירייה 10 טיוב

   הספק יעדכן את נתוני גוש/חלקה העדכניים בתיק 11 טיוב

הספק יבצע שיוך לתיק בניין של כל הבקשות הקיימות  12 טיוב 
   בסריקה 

   הספק יבצע עדכון לנתוני הבעלים במידת הצורך  13 טיוב 
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 פקוח על סריקה וטיוב נתונים – מפרט טכני 

 המודול
 מודול-תת

 מס"ד 
לדריש

 ה
 הדרישה

 האם הדרישה קיימת ?

 מסוגל
 

  מסוגללא 
 

 14 טיוב 

עבור מבנים ובקשות שאינם הספק יבצע הקמה, 
 .קיימים במערכת 

הספק יפתח תיקי בניין ו/או תיקי בקשה בהתאם 
 לנסיבות
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 נספח ח'

 

 לכבוד
 תאריך __________    "המועצה"( –המועצה האזורית גזר )להלן 

 ג.א.נ.,

 הצעת והצהרת המשתתף
 סריקת תיקי בניין ופיקוח – 9/19 מכרז פומבי מס'

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

ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם הבנו את כל האמור במסמכי המכרז  .1
מצורפים אליהם, ביקרנו בתחום המועצה ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים 

 ו/או העלולים להשפיע עליהם.

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו  .2
יג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים כל האמור במסמכי המכרז ולא נצ

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .3
 שבמסמכי המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .4
והחוזה האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק 
במועדים הנדרשים את השירותים  נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, 

 "(.התמורה ותנאי התשלוםם שהננו מציעים )להלן: "כולן ביחד, במחירי

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .5
אספקת השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

לקבל כל החלטה והמוחלט, כמפורט בהודעה למשתתפים ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים 
 כאמור של המועצה.

יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים  .6
במועד הקבוע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים 

 לעשות כן באם נזכה במכרז.

 ר או תאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קש .7

יום מהמועד  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה 

נו זו ותחולט יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעת 90למשך 
הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או 

 תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .9
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, אחר זמן פרק בתוך או שתכםדרי קבלת ממועד ימים 7 תוך המכרז חוזה מסמכי כל על לחתום (1)
 .ידכם על שייקבע כפי

 .המכרז נשוא השירותים אספקת בשל המגיעה לתמורה כלשהן תוספות לתבוע לא (2)

 הכל -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על להתחיל (3)
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. -כפי שייקבע על ידכם 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  .10
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, -יה חתום עלהמסמכים המצורפים אליו, כאילו ה

ידי המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר -תחשב הצעתנו וקבלתה על
אם נידרש להתחיל בביצוע אספקת  יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

במכרז, נפעל בהתאם לדרישה  השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו
 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-על

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .11
 מחייב בינינו לבניכם.

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה  .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  7בל, אנו מתחייבים כי תוך והצעתנו תתק

ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד 
בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז 

ראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מ
 תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .13
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או 

 על הצעה זו.הסכם לחתימתנו 

מחיר עבור כל שורה בטופס הצעת המחיר. אין לרשום "כלול" כמו כן ידוע לנו כי עלינו למלא  .14
" או "  " )ריק(  0אחרת. אין לרשום סכום " שורהמסוימת בעלות של  שורהאו לכלול את עלות 

 בנוסף ידוע לנו כי: בניגוד לאמור לעיל(. -או "כלול" )
 

 .והחזרתם מהמועצהתיקים/מסמכים /הארגזים הובלת כוללת ההצעה .14.1

ביצוע שיון או היתר הדרוש ליההצעה כוללת רישיונות, כולל רישיונות צד שלישי וכל ר .14.2
 .העבודה

אינה חייבת לקבל את הצעת המציע במלואה ושומרת לעצמה את הזכות ליישם המועצה  .14.3
תה ולפי לוחות חלקים ממנה ו/או ליישם חלקים מההצעה במועד כל שהוא הכל לפי החלט

 . למועצה זמנים המתאימים 

 רשאית שלא לקבל כלל הצעה/ות לחלק מהמערכות המוצעות. המועצה  .14.4

הכמויות הינן השערה וכמות סופית תקבע בסוף  –המועצה אינה מתחייבת לכמויות .14.5
 הפרוייקט.

 ."ממע כוללים לאהמחירים בטבלת הצעת המחיר  .14.6

 

התמורה המבוקשת על ידנו ביחס לכל בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה  .15
 כמפורט בטבלה להלן. הסכומים לא כוללים מע"מ. השירותים נשוא המכרז, הינה 

וכי הצעה שתנקוב במחיר העולה , לכל פעולה ידוע לנו כי במסגרת המכרז נקבע מחיר מירבי
 תפסל ולא תובא לדיון. –על המחיר המרבי כאמור 
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הצעה שתנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי  –אין לחרוג ממחיר מירבי שנקבע לכל רכיב 
 תפסל ולא תובא לדיון. –לאחד או יותר מרכיבי ההצעה 
 0 -ייחשב המחיר כ –הצעה שלא תכלול מחיר לרכיב כלשהו  –יש למלא את כל כתב הכמויות 

 ויחייב את המציע.
 רה של הקטנה/ הגדלה בכמות.המחיר ליחידה יחייב את המציע גם במק

למען הסר ספק, הכמויות בכתב הכמויות שבטופס הצעת המחיר הן לצורך השוואה בלבד 
 והתשלום יהיה ע"פ ביצוע בפועל. 

 

 טלהמ מס'

 
 
 

 כמות מושערת
   

מחיר 
מירבי 
ללא 
 מע"מ

 ליחידהמחיר 
 ללא מע"מ

סה"כ מחיר 
ליחידה כפול 

 כמות 
 
 

1 

–-*סריקת תיק היתר 
כולל טיוב והקלדה 

 למערכת
* כולל את כל המסמכים 

הנלווים בתיק  כפי 
שיסוכמו עם המועצה 

 לאחר זכייה .
סריקת תיק / בקשה 

כוללת הכנת התשריטים 
והמסמכים לסריקה, 
 מפתוח ובקרת איכות

 
 

30,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

55 

  

2 

כולל –סריקת תיק פיקוח
. טיוב והקלדה למערכת

סריקת תיק / בקשה כוללת 
הכנת התשריטים והמסמכים 

לסריקה, מפתוח ובקרת 
 איכות

3,000 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 

  

3 

כולל טיוב –תיקי השבחה 
 והקלדה למערכת.

סריקת תיק / בקשה כוללת 
הכנת התשריטים והמסמכים 

לסריקה, מפתוח ובקרת 
  איכות

1,500 
 
 
 
 

15 
 

  

  סה"כ כתב כמויות

  מע"מ

  סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 
 
 

אין לנקוב במחיר העולה על מחיר מירבי לאחד או יותר מרכיבי ההצעה . ההצעה שתכלול מחיר העולה על 
 תפל על הסף ולא תובא לדיון! –לאחד או יותר מרכיבי ההצעה  –מחירים מירביים 
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המוצעים לעיל  הינו סופי ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים  .16
 -בין הישירות ובין העקיפות  -ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

, ואני פי ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו-ולביצוע מלוא התחייבויותיי על
ידוע  .מתחייב לבצע את השירותים במחיר היחידה לעיל גם במקרה של הגדלה/ הקטנה בהיקף 

 לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז.

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 שם המשתתף: _____________________________________________

 __________________________________________________ טל':______________כתובת: 

 איש קשר: _____________________________________________

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________

 

 

  :___________________________ חתימה + חותמת המציע                        

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


