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 הנחיות להגשת המכרז/ההצעה
 
 

 -הצעה שלא תוגש כנדרש  .להלן הנחיות למילוי חוברת המכרז/ההצעה. יש להקפיד על מילוי הוראות אלו
 תפסל.

 
 על המשתתף לקרוא בעיון את כל מסמכי המכרז ולמלא אחר כל הפרטים הטעונים מילוי במסמכים. .1
 
בות והמקום המיועד לחתימת המציע ייחתם בחתימה מלאה המציע יחתום על המסמכים בראשי תי .2

ומחייבת ואם המציע הוא תאגיד עליו לחתום את חתימת התאגיד וחתימת הכשירים לחייב את 
 התאגיד.

 
 יש למלא את ההצעה בעט בלתי מחיק בלבד )אין למלא בעיפרון(. .3
 
 יש למלא במדויק את כל הפרטים הנדרשים בכל הטפסים. .4
 
לבצע שינויים, תיקונים, מחיקות או הערות כלשהם בטפסי המכרז המקוריים. במידה ולמגיש אין  .5

 יפעל בהתאם להוראות המכרז בעניין.  –ההצעה ישנן הערות, השגות מכל סוג שהוא 
 
במידה ומצורפות תכניות למסמכי המכרז יש להחזירן כשהן חתומות ע"י מגיש ההצעה וזאת במעטפה  .6

 ין מס' המכרז.נפרדת עליה יצו
 
 תשומת לב המציע מופנית לכך שעליו לצרף ערבות בנקאית בנוסח ובסכום הקבוע בתנאי המכרז. .7
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 15/2019מכרז פומבי מס' 
 

 גביה ואכיפה ברשות החניה בעיר יבנה והפעלה של שירותי  האספקבדבר 
 
 

  .שירותי גביה ואכיפה ברשות החניה בעיר יבנהוהפעלה של  הלאספקית יבנה מבקשת בזאת לקבל הצעות יעיר
 

ש"ח  1,000תמורת  יההעיר קופת העירייהחומר רלוונטי ניתן לרכישה ב תיק המכיל את מסמכי המכרז וכל
 8:00בין השעות  יההעיר אגף ביטחוןש"ח( שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום במשרדי  אלף)
  ' עד ה'.בימים א 13:30 –
 

 דלהלן: המצטברים בתנאים עומדציע שרכש את המכרז ולמ במכרז להשתתפות הזכות
 
 וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה /ות, המחשוב, התוכנההארגון ,הציודוביכולתו לספק את ברשותו  .1

 . נשוא מכרז זה
 

 . תאגיד הרשום כדין בישראל .2
 
שנים )מהן לפחות שנתיים  5של מוכח תאגיד יש ניסיון לתאגיד או למנהל יחידת הגביה והאכיפה מטעם ה .3

תושבים, באספקה  45,000גביה ואכיפה בלפחות שתי רשויות מקומיות מעל  ,ול, בניהרצופות( לפחות
חניה )לרבות ניהול הגביה והאכיפה ע"י תוכנות הפעלה תמיכה מקצועית של מערכת לרישום דוחו"ת 

 , קליטת תשלומים באופן ממוכן, הפקת התראותחייביםנות לשבודוחו"ת וחהפקת  ת, הכוללמתאימות(
עריכת  באופן ממוחשבלרבות בגין חוב באופן ממוחשב, ביצוע עיקולים  והודעות בהתאם להוראות הדין

טיפול באכיפה וגביית דוחו"ת תיהם של מי שקיבל דו"ח חניה, וביקורת ומעקב לאיתור שמותיהם וכתוב
ו/או  ואכיפה בהתאם להוראות הדין עם רישיון שימוש בתוכנות לוםמשלוח דרישות תשכולל חנייה 

, התוכנות, )על המציע הזוכה יהא לספק את המסופונים המתאימות לטיפול בנושא זה. אפליקציות
על , והתוכנה הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ מכרז זה(כ"א כמו גם את יתר הציוד, המחשוב  האפליקציות

ת הגופים עבורם ביצע את השירותים תוך פירוט כל הנתונים הרלוונטיים וכן המציע לצרף להצעתו רשימ
  האסמכתאות לגבי האמור.

 
למציע יש ניסיון עם החברה אשר תספק את המסופונים כדרישת הסף וכן המסופונים עומדים בדרישות 

 .המכרז
 

המציע. קיבלה העירייה מובהר כי העירייה תהא רשאית לפנות לאותם גופים לצורך קבלת חוות דעתם על 
לפסול את המציע על סמך המלצה שלילית זו  ,חוות דעת שלילית על המציע תהא זכאית, אך לא חייבת

 של אחד או יותר מהממליצים.
 

למען הסר ספק מובהר ומודגש, כי הניסיון הנדרש במכרז זה הינו ניסיונו של המציע עצמו, כלומר של        
 ת המציע. האישיות המשפטית המהווה א

 
"( מטעם המשתתף אשר המנהלוח"ות חניה )להלן:"ד להצעה יצורף שם מנהל יחידת הגביה והאכיפה של

ירכז ויטפל מטעם המשתתף את מתן שירותי הגביה והאכיפה לעירייה ככל שהמשתתף יזכה במכרז. על 
 45,000מקומית בעלת רשות שנים רצופות בניהול גביה ואכיפה  של  2לפחות  מנהל להיות בעל ניסיון של

חראי ברשות תושבים לפחות. יש לצרף פירוט קורות חיים וניסיון קודם + מספרי טלפון של הגורם הא
 . המקומית בה עבד המנהל

 
ידי שתי ישויות -ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על-ההצעה תוגש על

 משפטיות. 
 

 .2016-2017נה, בכל אחת מהשנים 77לש₪ מיליון  5 -מהמחזור הכספי של המציע לא פחת 
 
  .מציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט לעילה

 
מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או מנהל  של אחד ממרכיבי 

חום עיסוקו המציע הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לת
של המציע, או אם תלויים הליכים פלילים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או אחד ממרכיבי 
המציע או מנהל של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, לא 

הצעה כלשהי למכרז  יוכל המציע )בין מציע יחיד או שותפות של מספר מציעים לעניין מכרז זה(, להגיש
 זה. 
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עם הגשת הצעתו למכרז אישור מהמשטרה על אי  המציע או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא  *  
 רישום פלילי. 

 
על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות העובדים  * 

 המועסקים בידי קבלנים.
 
 דר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.על המשתתף להיות נע   *
 
 

בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות בג"ץ והוראותיו לרבות ההתקשרות לפיו הינם  יובהר כי מכרז זה
לשכת תיאום של ארגונים כלכליים נ' שר הפנים ואח' וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  4113/13בתיק 

 . להתקשרות נושא מכרז זה הקיימים כיום ו/או שיתקבלו בעתיד והרלוונטים
 

בחדר הדיונים סמוך ללשכת מנכל ברח'  12:00בשעה  10.4.19-' ה ד ביום ייערךנים יהמעונימציעים ל מפגש
 יבנה )מעל בנק הפועלים(.  50דואני 

 
בחתימת ידם  חתומים תקיםעו בשני להלן שיפורטו והאישורים המסמכים בצירוף כל ההצעה את יגיש המציע

 באמצעות העירייה של לוועדת המכרזים היטב סגורה התאגיד. ההצעה תוגש במעטפה וחותמת המנהלים של

 .12:00עד השעה  1.5.19  -ה ה'  מיום יאוחר מזכירות העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(, לא
  

 ., אלא אם תודיע העירייה אחרתבנוכחות המציעים 12:15תיבת ההצעות תפתח בשעה 
 

 ההצעה: עם יחד להגיש שיש והמסמכים האישורים
   

 בנקאית ערבות
 
למדד המחירים  חדשים, צמודה שקלים 50,000 סך כדין על ומבוילת אוטונומית, חתומה בנקאית ערבות .1 

 בנוסח תהא הערבות ההצעה. להגשת האחרון במועד הידוע האחרון המדד יהא הבסיסי המדד לצרכן

 של העירייה. צדדית חד דרישה פי על לחילוט וניתנת מותנית בלתי לזה המצורף
 
 זכאית המכרז. העירייה תנאי קיום להבטחת וזאת 1.8.19עד וכולל  יום   לתקופה בתוקף תעמוד הערבות  

 מתחייב והמציע יום 60  של נוספת לתקופה בנקאיתה הערבות של תוקפה הארכת מהמציע לדרוש ורשאית

 כאמור הבנקאית הערבות של תוקפה את יאריך שלא העירייה. מציע של דרישתה לפי תוקף את להאריך

 תפסל. הצעתו לעיל
 
 אישור שהינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. .2
 
 אישור לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים על ניהול ספרים כדין. .3
 
 ניכוי במקור. .4
 
 .לרבות על נספחיו חוזה חתום + חתימה בראשי תיבות על כל דף .5
 
יגיש הצעתו בשני עותקים על גבי המסמכים המצורפים, כשהם חתומים על ידו וסגורים במעטפה המציע  .6

 המצורפת.
 
לניהול מערך  לרבות שימוש בתוכנה אסמכתאות המוכיחות ניסיון עצמי בביצוע העבודות כאמור לעיל .7

 ., פרטי איש הקשר ברשויות אלה והמלצותהחניה ומערך הגביה נשוא מכרז זה
 
  .נשוא מכרז זה יון שימוש והפעלת התוכנה להפעלת מערך החניה ומערך הגביהריש .8
 
  פרטי מנהל יחידת הגביה המיועד לתפקיד מטעם המציע.   .9
 
 ., בהתאם לדרישות המכרזאו תצהיר מאומת כדין ע"י עו"ד  תעודת העדר רישום פלילי   .10
 
 . 3א נספח יתצהיר בדבר העדר קרבה לחבר מועצה/ עובד   .11
 
מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות העובדים על על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות    .12

המועסקים בידי קבלנים.  על המציע לצרף להצעתו אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
ה של חוקי שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעה בגין הפר 3 -התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות שהושתו ב

העבודה, וזאת כנגד המציע, בעלי השליטה בו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה. לחילופין, על 
 '.2-ו 1כנספח יא המציע לצרף תצהירים חתומים כדין לפי הנוסח המצ"ב 
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 כל אלה הינם דרישות סף מוקדמות אשר אי מילויין עלול להביא לפסילת ההצעה.
 
 

  .ביותר או כל הצעה שהיא הדורשת את דמי ניהול הנמוכים ביותר, ייבת לקבל את ההצעהרייה אינה מתחהעי
 

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.
 

מובנו אם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר ל
)ידנית או של העירייה  ביטחוןאגף  מנהלהמדויק של סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר ל

שעות לפני מועד סיור  48 -ולא יאוחר מ וזאת  כמפורט להלן( bitachon@yavne.muni.il מייל :באמצעות 
  .(08-9433412מצעות טל: התקבלה בא ביטחוןדא כי פנייתו למנהל אגף והקבלנים )על הקבלן לו

 
העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, 
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  

דואר רשום או ביד או בפקסימיליה לפי הכתובת או ויובאו, בכתב לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז ב
מספר הפקסימיליה שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. לא תישמע כל טענה ממציע אם לא נמסרה ע"י 

למען הסר ספק רק שינויים  רוכש מסמכי המכרז מטעמו כתובת ו/או כתובת מדויקת ו/או מספר פקסימיליה.
העירייה. המציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את 

 שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.
   

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי 
המקצועיות והאחרות וכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. -הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 
 

לא תתקבל לאחר  -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 
  הגשת הצעת המציע.

 
המסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה. 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז 
זה. על כל רוכשי מסמכי המכרז להחזיר המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין 

 יק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.אם לאו. אין המציע רשאי להעת

העירייה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות 
בבדיקת  רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או 
לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות 

 כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות.

ה, בכפוף לסודות בהצעה הזוכ מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון
המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים /  מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מהאמור  מבלי לגרוע מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מובהר סוד מסחרי או סוד עסקי. לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו 

. כן ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקההעירייה או בסמכות  בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה
יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם 

זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 
 האחרים.

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים:
  

הצעות בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים. רק 
העירייה תודיע לזוכה, במכתב  דרישות המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעות.ב מודנהשתע

 רשום, על הזכייה במכרז.
 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שיהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה זהה 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו והיא   שהיא התוצאה הטובה ביותר,
 ת הגשתה, אישור ותצהיר. תבחר, ובלבד שצורף לה, בע

 
 

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

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

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

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

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

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
 

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

 
מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  –"נושא משרה" 

 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
 

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף,  –"עסק" 
 או שותפות הרשומה בישראל

 
ליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו  במכרז ימים ממועד ההודעה, כאמור, יח 7תוך 

בערבות המפורטת בחוזה וימציא את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז והודעת 
העירייה ויחתום על החוזה על נספחיו. חולטה הערבות תשמש סכומה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי 

 ז ו/או ההצעה.עמידה בתנאי המכר
 

העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות 
 הזוכה. הקבלןשהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה, לאחר שנחתם חוזה עם 

 
בין בשלבים ובין  העירייה רשאית לפצל את מסירת העבודות בין מספר זוכים ו/או להזמין רק חלק מהעבודות,

 ביחד. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם.
 

העירייה תהיה רשאית לבצע את העבודה במלואה או חלקים ממנה ו/או לחלק את ביצוע העבודה בין מספר 
 מציעים שונים.

 
 

 בכבוד רב,                        
 

                 
 צבי גוב ארי               

 ראש העיר  
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 הצעת המציע
 

 אני הח"מ שפרטיו להלן מאשר ומסכים לכל התנאים וההוראות הכלולים במסמכי המכרז ובחוזה. .1
 

אני מצהיר כי עיינתי במסמכי המכרז ובחוזה, הבינותי את כל הדרישות והתנאים, בחנתי  .2
 יש את ההצעה בהתחשב בכל אלה.והתחשבתי בכל גורם העשוי להשפיע על הצעתי והנני מג

 
בצרוף הערבות  חתום כדיןאם הצעתי תתקבל אני מתחייב לחתום על החוזה ולהחזיר את החוזה  .3

ימים מן היום שאדרש לכך  14 תוך  כמו גם אישור ביטוח כדרישת החוזה הנדרשת לביצועהבנקאית 
 בכתב או בע"פ.

 
ם רשאים לחלט את הערבות הבנקאית שהגשתי לעיל, הנכ 3אם לא אמלא את כל האמור בסעיף  .4

 להבטחת הצעתי במכרז וסכומה יהווה פיצוי קבוע ומוסכם בגין הפרת התחייבותי למכרז זה.
 

 .אם לא תוארך לבקשתכם ,1.8.19עד וכולל יום הצעתי תעמוד בתוקפה  .5
 

 המכרז. כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה מצורפת בזאת ערבות בנקאית על פי הוראות  .6
 

)הערה: לחוזה כדלהלן: ___________  14הצעתנו היא: אחוז מהכנסות העירייה המוגדרות בסעיף 
 כדי להסיר כל ספק ידגש כי התמורה כוללת מע"מ(. יפסלו(הכנסות לעירייה   50% -הצעות מתחת ל

 
 
 
 

 פרטי המציע:
 

 א. שם המציע : ______________________
 
 _______________מספר זיהוי: _______ ב.
 
 : ___________________הכתובת המלאהג. 
 

 שמות בעלי המניות:ד. 
 
 כתובת מגורים: ______________________________ ת.ז. ______________ . 1
 
 כתובת מגורים :______________________________ ת.ז. ______________ . 2
 
 תובת מגורים: _______________כ __ת"ז ____________ _____. __________3
 

 
 חתימות :

   חתימה: _____________  שם: _______________
   

 חתימה: _______________  שם: _______________
 

 אישור
 

אני הח"מ ____________עו"ד / רו"ח של _____________ )להלן "החברה"( מאשר בזה כי חתימות 
______ בצרוף חותמת בחברה אשר חתמו על חוזה זה מחייבות ה"ה:_____________ וכן ___________

 את החברה בהתקשרות עמם לכל דבר ועניין.
 
 

          ______________ 
 חתימה+ חותמת            
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 נספח א'
 

 ערבות למכרז
 

  מכרז -בנקאית נוסח ערבות
 לכבוד

 עיריית יבנה
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

 50,000ל ש לסך עד סכום כל כלפיכם לסילוק בזה ערבים אנו המשתתף"("– לןעל פי בקשת ________ )לה
להלן  כמפורט למדד הנ"ל ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך אלף חמישיםח )"ש

גביה אספקת והפעלה של שירותי ל–15/2019 במכרז מס' השתתפותם עם "הפרשי הצמדה"( זאת בקשר -)להלן
 . המכרז תנאי מילוי להבטחת -  החניה בעיר יבנהואכיפה ברשות 

 
הצמדה מיד עם דרישתכם  הפרשי בתוספת הנ"ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם אנו חייבים

 באופן או כלשהו בתהליך לנמק את דרישתכם או לבסס עליכם להטיל הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי
 לטעון אחרת, ומבלי דרך בכל או משפטית בתביעה שתתףמאת המ תחילה הסכום את לדרוש כלשהו, או

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר לעמוד למשתתף הגנה כלשהי שיכולה  טענת כלפיכם
 

 מהן אחת במספר דרישות, שכל או אחת בפעם הנ"ל הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש אתם תהיו רשאים

 .הנ"ל הסך הכולל על כם לא יעלה דרישותי שסך בלבד, בתנאי נ"לה  מהסכום לחלק מתייחסת

 

 :זה במכתבנו 

 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  הלשכה ידי על , המתפרסם(כלליהמחירים לצרכן )משמעו מדד  –"המדד" 

 .כלכלי
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

כי  חדש"("המדד ה –אם יתברר מתוך המדד שפורסם  לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
 –היינו _________ נקודות )להלן  הידוע במועד הגשת ההצעות למכרזהמדד החדש עלה לעומת המדד המדד 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין 
 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה

 
מועד לא תענה. לאחר  1.8.19ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי  1.8.19 -לערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 1.8.19
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 בעיר יבנה חניהשירותי גביה ואכיפת איסורי  חוזה להסדרת

 
 2019ך וחתם ביבנה ביום ____ לחודש_____ לשנת שנער

 
 

 
 
 בין:
 

 עיריית יבנה
 81101שד' דואני, יבנה 

 
 "(העירייה)להלן: "

 
 

 -מצד אחד  -
 

 לבין:
 
 

 ___________________________ בע"מ ח.פ. 
________________________________ 

 
 "(הקבלן)להלן: "

 
 

 -מצד שני -
 
 

 ;בעירופעולות גביה של קנסות חניה  חניהאכיפת הנת בשירותי סיוע לייוהעירייה מעונ הואיל:
 

מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן מסוגל לספק לעירייה את שירותי הסיוע המוגדרים בחוזה  הקבלןו  והואיל:
על מנת להגיש את השירותים המקצועיים והמקצועית וכי יש לו את היכולת האירגונית זה 
 ;זה זהדרושים לעירייה לפי חוה

 
החניה בעיר וגבית אכיפת והעירייה פרסמה מכרז לעניין אספקה והפעלה של שירותי סיוע ל  והואיל:

 נבחר בעקבות המרכז לבצע את החוזה; הקבלןו
 

 וברצון הצדדים לקבוע את תנאי החוזה ואת התחייבויותיהם ההדדיות; והואיל: 
 

והפעלת הסדרי חניה  ת וגבית החניהאכיפפעלת מצהיר שיש לו ידע וניסיון קודם לה הקבלןו והואיל: 
 מן הסוגים המפורטים בחוזה; רשות החנייהב

 
 

 לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 
 מבוא .1
 

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו הינן חלק בלתי נפרד בתנאי החוזה והוראותיו.  1.1
 
 

למונחים המפורטים להלן המשמעות והפירוט ם בהתאבמסמכי המכרז יהיו האמור חוזה זה ו 1.2
 המפורטים בצידם:

 
משמע, מי שהשתתף במכרז והגיש הצעתו לביצוע חוזה זה ששמו ופרטיו  -" הקבלן"

, עובדיו, שליחיו, מורשיו הקבלןרשומים במבוא לחוזה, לרבות נציגיו של 
 המוסמכים, וכל מי שפועל בשמו ומטעמו לביצוע חוזה זה.

 
 ראש עירית יבנה ומי שהוסמך על ידו לצורך ביצוע חוזה זה. -  "ראש העיר"

 
 או מי שיסמיך אותו ראש העיר בכתב לצורך חוזה זה. ביטחוןמנהל אגף  -" מנהל רשות החניה"
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כל העבודות והפעולות, וההתחייבויות וכל חלק מהעבודות והפעולות שעל  -" העבודה"

לפי  הקבלןדה שתוטל על לבצע בהתאם לחוזה זה לרבות כל עבו הקבלן
חוזה זה בין אם מפורשות ובין אם לאו, לרבות עבודות ארעיות הנדרשות 

, מוסופונים, מחשוב לביצועו של החוזה ולרבות כל ציוד, אמצעים, עזרים,
 ותוכנהאמצעי תחבורה ממונע לפקח,  אפליקציות סלולריות ואחרות,

  לספק לעירייה לפי חוזה זה. הקבלןשעל 
 

 ביצוע של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונו של ראש העיר. -" העבודהביצוע "
 

החוזה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות מפרטים  -" החוזה"
כלליים, מפרטים מיוחדים תכניות וכל מסמך מכל מין וסוג שיצורף 

שר לביצוע פי הוראות מנהל רשות החניה מזמן לזמן בק-לחוזה בעתיד על
 העבודה.

 
משמעות כנגד מנסחו, -חוזה זה על נספחיו השונים לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו 1.3

 אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות לכותרות וכותרות השוליים.
 

לא ודעה בכתב של פי חוזה זה וזאת בה-העירייה תיתן לקבלן הודעה בכתב על תחילת מתן השירותים על  1.4
 יום מראש. 14 -פחות מ

 
תשמש להתארגנות הקבלן למתן השירותים על פי חוזה זה לרבות לעיל,  1.4בס' תקופת הימים האמורים   1.5

יחל הקבלן לעיל,  1.4בס' התקנת מערכת מחשוב וטלפונים כמפורט להלן. בתום תקופת הימים האמורים 
 כרז.במתן שירותי הגביה על פי הוראות מסמכי המ

 

לשכת תיאום של  4113/13הינם בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות בג"ץ בתיק הוראות הסכם זה  1.6
ארגונים כלכליים נ' שר הפנים ואח' וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים הקיימים כיום ו/או שיתקבלו בעתיד 

ו/או חוזרי  4113/13למען הסר ספק, הוראות הדין לרבות בג"ץ  .והרלוונטים להתקשרות נושא מכרז זה
ולא תתקבל כל מנכ"ל משרד הפנים ו/או כל חקיקה ו/או הנחיה מחייבת יגברו על האמור בהסכם זה, 

על אף האמור בהסכם זה לעירייה תהא הזכות לבטל את  של הקבלן בעניין. ו/או דרישה ו/או זכות טענה
לעיל ו/או אחרים  4113/13להחלטות בית המשפט העליון )בג"ץ ההסכם ו/או לשנות מתנאיו בהתאם 

בנושא( ו/או חוזרי מנכ"ל ו/או חקיקה שתתקבל בנושא הרלוונטים להתקשרות נשוא מכרז זה, ומבלי 
 שלקבלן תהא כל טענה ו/או עילה ו/או זכות בעניין. 

 
 הקבלןהצהרות  .2

 מצהיר בזאת לאמור: הקבלן
 

צוע ומצאם מתאימים לקיום הוא ביקר במקומות המיועדים לביצוע העבודה, בחן את תנאי הבי 2.1
 ומילוי כל  התחייבויותיו על פי חוזה זה ותנאיו.

 
ם התנאים חיו, כי ידועים וברורים לו לאשורמצהיר כי קרא את כל תנאי החוזה על נספ הקבלן 

והדרישות לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל 
מקבל על  הקבלןיו ע"פ חוזה זה בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בו. בויותיחובותיו והתחי

 עצמו את המפורט בחוזה זה.  
 

העזרים בציוד, כוח האדם והשליטה  המחשוב, התוכנה, המסופונים, יש ברשותו כל האמצעים, 2.2
ל מצהיר ומתחייב כי הינו בע הקבלן כדי לספק ולמלא את כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה.

ניסיון, יכולת, ידע, מיומנות, מוניטין, אמצעים וכח אדם ככל שיידרש לביצוע העבודה ברמה, 
 בטיב, במחיר ולפי לוח הזמנים הנקוב במסמכי החוזה. 

 
כי התקשרות העירייה בחוזה זה עמו לא תוגבל בדרך כלשהי סמכות העירייה לפעול  מפעילידוע ל 2.3

הסדרי חניה, דו"חות חניה, הליכים לאכיפת הגביה וכל על פי שיקול דעתה ובין השאר לבטל 
 פעולה העשויה לצמצם את  ההכנסות מחניה הקבועות בחוזה.

 
מוותר בזאת על כל טענת אי התאמה, פגם, הימנעות מהפעלה, הפחתת הכנסות כתוצאה  הקבלן 2.4

 מאי הפעלת חוזה זה כולו או חלקו.
 

לרבות המחשוב והתוכנה , לרבות רכישת הציוד, לןהקבכל הפעולות והעבודות המוטלות על  2.5
הפעלת כוח אדם, אספקה, הובלה, תחזוקה וכל פעולה מכל מין וסוג, יבוצעו על ידי המתאימה, 

 ועל חשבונו. הקבלן
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מתחייב לקיים ולמלא בביצוע החוזה הוראות כל דין ולהצטייד בכל היתר שיידרש והכל  הקבלן 2.6

יתאים את התוכנות והציוד הנדרש על פי מכרז זה להוראות הדין  לןהקב על חשבונו והוצאותיו.
 ובכלל זה להארכה במספר הספרות  של כלי רכב ו/או תעודת זהות. 

 
להשתמש בעת ביצוע עבודות  הקבלןמתחייב  2.6 וע מכלליותה של ההתחייבות שבסעיףמבלי לגר  

בצע את העבודות על ידי בעלי שביצוען מחייב שימוש בבעלי מקצוע רשומים על פי כל דין ל
 מקצוע רשומים ומיומנים.

 
המקצועי,  גמתחייב לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות בחוזה לפי מיטב הנוה הקבלן 2.7

במקצועיות ובמיומנות ובאיכות הגבוהה ביותר כפי שמומחה בתחומו היה מבצען ולשביעות 
ושיתוף פעולה עם העירייה, וכל אנשי רצונו המוחלטת של מנהל רשות החניה תוך מגע הדוק 

המקצוע שיועסקו בביצוע העבודה ולשם כך הוא ימלא אחר הוראותיו של מנהל רשות החניה בין 
שהן מפורטות בחוזה זה ובין שאינן מפורטות בו וימנע מכל מעשה או מחדל העלול לגרום נזק 

 לעירייה או לשמה הטוב. 
 

במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל. הקבלן הקבלן מודע לכך שהעירייה נוקטת  2.8
מצהיר ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות הפרה של חוק כלשהו 

 מהדין החל.
   

מצהיר בזאת כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה  הקבלן 2.7
וק, תקנה או הוראה אחרת מאת רשות, או צו או פסק דין, אשר או מחדל, של כל הסכם, ח

ב או כפוף לו. הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים להגיש ן מהווה צד לו או אשר הקבלן מחויהקבל
 את כל המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

 
יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות,  הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בנוסף לכך כי הוא  

ומלוא ההוצאות הכרוכות  ותשלום מסים ואגרות , תשלום בגין זכויות יוצרים,קבלת רשיונות
 בביצוע העבודות ע"פ מכרז זה.

 
 
 וציוד נלווה מסופונים .3
 

בנספח א' מתחייב לספק על חשבונו ערכות מסופן לשימוש פקחי העירייה תוך המועד הנקוב  הקבלן 3.1
ניתן שהמסופון יהא במכשיר הטלפון וניתן שיהא בנפרד  לחוזה בתנאים  על פי הפרטים שיפורטו להלן.

 .  וחוזה זה על נספחיו ובתנאי שיעמוד במלוא תנאי המכרז
 

 
 (.ארבעה)במילים:  4מספר ערכות המסופונים יהיה  3.2

 
 ערכת המסופון תענה לנתונים הבאים: 3.3

 
עבודה ותאום נתונים עם תוכנת החברה יהיו בעלי יכולת המוצעות ערכות המסופון 

נבחנו המסופון ערכות מצהיר ומאשר כי  הקבלן, וכל תוכנה תואמת אחרתלאוטומציה 
 .הבהצלח וופעל

 
אפשר עדכון או כל מערכת ניווט אחרת, אשר ת מובנה GPSת המסופון, יותקן וערכב

 ישום דו"ח.כתובת מדוייקת, באופן אוטומאטי, במקום ר
 

, נוסף על המלל המובנה, הוספת מלל חופשי , בעת מתן הדו"חבערכת המסופון, תתאפשר
 ע"י הפקח, רושם הדו"ח.

 
ניתנות יהיו לשליפה/לצירוף לדו"ח המופק ערכת המסופון, באמצעות  תמונות המופקות

  .המסופוןגלריית  באמצעות המסופון, מתוך
 

 ומדפסת תואמת. , מצלמהןוה, מסופערכת המסופון תכלול תיק נשיא 3.4
 

וולט וכן  220יספק מטען לסוללות  הקבלןשעות עבודה ללא טעינה.  10המסופון יעבוד לפחות  3.5
להתקין מתקן טעינה ברכבים המשמשים לפיקוח ולביצוע העבודות  הקבלןעל  סוללות נטענות.
 נשוא דו"ח זה. 

 
ק"ג וערכת המסופון תתוכנן ותעוצב  1 - תר מוהמדפסת יהיה לא יו המצלמה משקל המסופון 3.6

 באופן שתהיה נוחה לנשיאה.
 



 11 

בעבודה בשטח ויהיו כפופים לאישור מנהל מחלקת  במסופונים תבוצע בדיקה וניסוי מוצלח  3.7
 המחשב של העירייה.

 
המסופונים יהיו מתאימים לעבודה בתנאי סביבה קשים ויהיו מותאמים לעבודה בגשם, לחות  3.8

 וכן יהיו עמידים בפני נפילה.ואבק 
 

 תוכנת המסופונים תכלול את התכונות הבאות: 3.9
 

)החברה  ו/או מול כל חברה שהעיריה תבחר בה תהיה מותאמת לעבודה מול האוטומציה 3.9.1
תבצע את ההתאמות הנדרשות לכל תוכנה בה תשתמש העירייה במהלך ביצוע העבודות 

 יהא מבוסס אנדרואיד. המסופון  .ע"פ הסכם זה על חשבונה(
 

תספק בקרה מלאה על מספרי הטפסים באופן שימנעו טעויות וכפילויות, ותכלול סיפרת  3.9.2
 ביקורת ממוחשבת.

 
תכלול שעון זמן אמת אוטומטי המדפיס את התאריך והשעה, כאשר אלו אינם ניתנים  3.9.3

 לשינוי על ידי מפעיל  המסופון.
 

, יקת הנתונים למחשב פי.סי לפי מספר המסופון ושם הפקחתכלול בקרה מלאה על פר 3.9.4
 .במידה ותדרש

 
טבלאות המסופון יכללו פרטים בדבר מיקום )רחוב מס' בית(, פרטי הרכב )דגם ומספר  3.9.5

וכן כל פרט נוסף שיידרש על יד  ,)ללא הגבלה( ,תמונות לדו"חרישוי(, מועד הדו"ח וזמנו
יהא לצפות בתמונות שצולמו "און ליין" בגודל במסופון ניתן  מנהל רשות החניה.
 ורזולוציה סבירה. 

  
ן וניתן יהיה להתאימם לשינויים כגון תוספת רחוב, ונתונים יעודכנו אוטומטית במסופ 3.9.6

 החלפת פקח ופרטים אחרים שידרשו על יד מנהל רשות החניה.
 

 ה.כנה תאפשר עדכון חובה של הזנת שם הפקח, מספר וסיסמוהת 3.9.7
 
 

 כנה תאפשר בקרה על טפסים של דו"חות.והת 3.9.8
 

 תאפשר סריקה דפדוף ועדכון נתונים. 3.9.9
 

 תאפשר הדפסה נוספת של הדו"ח ופסילת טופס שנרשם מבלי לפגוע בבקרה. 3.9.10
 

בסיום מתן דו"ח, ינוקו השדות מן המסופון, לצורך רישום דו"ח חדש )מחיקת הנתונים מן  3.9.11
 ו שדות ריקים לצורך רישום דו"ח חדש(.הדו"ח הקודם שנרשם ותחתי

 
לפחות שנתיים לפחות בשתי רשויות מקומיות  הקבלןהתוכנה תהא תוכנה בה משתמש  3.9.11

 תושבים כ"א.  45,000בעלות 
 

ויאפשר בדיקה בזמן מתן הדו"ח  משרד הפנים, המסופון יהא מקושר למשרד התחבורה 3.9.12
 בהתאם להוראות הדין.של פרטי הנהג והרכב )לדוגמא רכב נכה(, והכל 

 
 המסופון יאפשר חיפוש בס' עבירה לפי מילת מפתח. 3.9.13

  
 

  . א'כנספח במפרט המצ"ב בנוסף לאמור לעיל יעמוד המסופון   3.9.13
 

 
 מתחייב לספק על חשבונו ציוד נלווה למסופונים שיכלול את הציוד המפורט להלן: הקבלן 3.10

 
 לפחות.intel i   5מחשב  א.

 
 _4gB                    כרון קבולת זי ב.
 
 . או יותר חדש ע"ג המחשב bit 2010 office 64  ג.

 
 לפחות. T1דיסק קשיח   ד.
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 רמקולים. ה.

 
 .USB3קדמית ואחורית לפחות אחת   USB2 ו.

 
  ., ככל שדרושכבל תקשורת מהמסופון למחשב ז.

 
ו/או כל תוכנה  ומציהכרטיס חיבור ותכנה לתקשורת עם האוטומציה וכן חיבור לאוט ח.

 ., ככל הדרוש, לרבות כרטיס רשתהקבלןעל חשבון   3.9.1אחרת כאמור בס' 
 

  לייזר לפי דרישת מנהל רשות החניה . צבעונית הזרקת דיו או מדפסתצבעונית מדפסת  ט.
 
 לפחות. 16Xבמהירות  DVDצורב  כונן י.
 

 + רשיון לפחות.  WIN7PROמערכת הפעלה  יא.
 
 גיבוי.דיסק נייד ל .יב
 
 לפחות. 22מסך דק " .יג

 
  לתקשורת.  ADSLקו  .יד

 
רישיונות להפעלת אפליקציית  4ו רישיונות להפעלת אפליקציית חניה ע"ג המסופונים 4  .טו

 .(על מכשירי אנדרואיד שבידי המפקח)ערכה המתבססת  שבידי המפקחים.פיקוח עירוני 
 

   (  BLUTOOTH ת בות מסופון המתחברות תואמות ניידות אלחוטיומדפס 4  .טז
 

לא מוגבל במספר  –לניהול המסופונים במערכת החניה    WEBשימוש בתוכנה משרדית   .יז
 !משתמשים

 
לא מוגבל  –לניהול המסופונים במערכת הפיקוח העירוני    WEBשימוש בתוכנה משרדית   .יח

 !במספר משתמשים
 

 רישיון לשימוש במערכת ניהול חיי הדוח בחניה.  .יט
 

הפקה ומשלוח  הודעות תשלום קנס בדואר ו אמי מסופון,הדפסת פנקסים ממוגנטים תו  .כ
 .  לרבות הודעות דרישה וניהול מערך גביה של דוחו"ת אלה רשום

 

שפט שתתממשק עם המסופון ויתר החומרים יתוכנה לניהול ערעורים/ בקשות לה .כא
 נשוא מכרז זה.ו/או התוכנות הרלוונטים לשירותים 

 

מוחשבת, לרבות אישור מעקב וקבלת אישור מערכת לשליחת מסרונים מהמפעיל יספק  .כב
 מסירה. 

 

יהיו לניהול מערכת דוחו"ת חניה וברירות משפט/ פסקי דין ובה  תוכנההמפעיל יספק  .כג
יותאמו  אשר ניתן יהא לשנות והםשדות  פתוחות למגוון המקושרים אליה וכןמשימות 

ו הבהרות מהפיקוח נתנו החלטות בערעורים ו/אילצרכי העירייה. מובהר כי בתוכנה זאת י
ו/או ממנהל התחבורה בעיר ו/או כל גורם אחר אשר לדעת התביעה העירונית רלוונטי 

 הקבלן יידרש להתאים את השדות השונים והמורשים לשנותם/ לצפות בהם לפי. לעניין
כגון אישורי  מלוא החומרים הרלוונטים הגדרת העירייה. לתוכנה זאת יסרוק המפעיל את

י כתובת רשומה, אישורי משלוח בדואר רשום, אישורי מסירה, תמונות, משרד הפנים לגב
והיא תהא נוחה לשימוש ו/או  ערעור, מסמכים נלווים, אישור תמרור, התייחסות הפקח,

התוכנה תאפשר הגשת ערעורים / בקשות להשפט ע"י תושבים מאתר האינטרנט תפעול. 
  . קוון העירוני. התוכנה תאפשר קבלת החלטות באופן מ

 

לשינוי לפי צרכי  ניםנית ויהי , לרבות התוכנות והאביזריםהציוד הנלווה כמתואר לעיל .כד



 13 

דעת אחראי מחשוב בעיריית  העירייה מעת לעת על פי חוות 
 ., לרבות לסוגיית האבטחהיבנה

 

עם חתימת הסכם ע"י המציע, תיערך בין הקבלן, נציגו והלשכה המשפטית )התובעת  .כה
רתה יפורטו דרישות ונהלי עבודה לנציג הקבלן ובכלל זה, מספר העירונית(, חפיפה, במסג

הודעות בדואר רשום, טרם פתיחה בהליכי גבייה, נוהל הגשת ערעורים והטיפול בהם, נוהל 
טיפול בבקשות להפחתת ריבית פיגורים וכיוב'. על נציג הקבלן והקבלן לפעול, אך ורק, 

אישור מראש ובכתב מהלשכה בהתאם להנחיות אלה ולא לשנות מהן, טרם קבלת 
 המשפטית.

 
 יספק לעירייה על חשבונו טפסים וציוד כלהלן: הקבלן 3.11

 
פנקסי דו"חות כולל ציוד מגנוט וספרת ביקורת ממוחשבת. הדו"חות יהיו בגודל סטנדרטי  א.

המלל המפורט על פנקסי  ס"מ בכמות שתידרש מעת לעת ע"י מנהל רשות החניה. 20
ויהיה ניתן לשינוי  , טרם הדפסה והפקה, ע"י המחלקה המשפטיתהדוחות יאושר מראש

 .העירייה, במידת הצורךבכפוף לאישור 
 

ציוד מתכלה כולל גלילי נייר, סרטי הדפסה, נייר רציף וכן ציוד נוסף הדרוש לדעת מנהל  ב.
 .המתייחסים גם למסופונים ולעמדת הגביה נשוא חוזה זה רשות החניה לביצוע  חוזה זה

 
איגרות אזהרה שישולבו בדו"חות או בנפרד בכל מספר שיידרש על ידי מנהל רשות החניה  ג.

 הציבור להקפיד על קיום סדרי החניה. ת במטרה לחנך א
 

שעות הדרכה לכל פקח שיופעל על ידי העירייה במהלך  5מתחייב להקצות על חשבונו  הקבלן 3.12
ההדרכה תבוצע במועד שיתואם עם מנהל שעות הדרכה למשתמשים במחשב.  5ביצוע החוזה וכן 

 רשות החניה.
 

לספק על חשבונו שירותי אחזקה לערכות המסופון  הקבלןבמהלך ביצוע חוזה זה מתחייב  3.13
 את האחזקה שלהלן: הקבלןלמחשב ולכל הציוד הנלווה ומבלי לגרוע מכלליות ההתחייבות יבצע 

 
 צאה משבר, חבלה או בלאי רגיל.לתקן כל קלקול או פגם בציוד לרבות קלקול כתו א.

 
 לתקן כל קלקול שאינו נובע משימוש רגיל ונכון בציוד. ב.

 
 .ועדכוני תוכנה לספק שירותי אחזקת תכנה הכוללים תיקון טעויות תוכנה ג.
 
 לספק מכשיר מסופון חלופי, במקרה של פגם או קלקול במכשיר/י המסופון הקבוע/ים ד.

 
מועד משעות  24היה תוך יענות לקריאת שירות לתוכנה למסופונים מתחייב שזמן ההי הקבלן 3.14

 .הקבלןקבלת הקריאה לשירות במשרד 
 

למעט מקרים שלדעת מנהל רשות  20:00עד  08:00תיקון תקלות יעשה בשעות העבודה הרגילות  3.15
 החניה מחייבים תיקון דחוף מחוץ לשעות העבודה.

 
באמצעות בעלי  הוציוד הנלומערכות המסופונים, המחשב וה מתחייב לבצע את כל שירותי הקבלן 3.16

 מקצוע מומחים ומיומנים והינו מצהיר בזאת כי עומדים לרשותו  ולשירותו מומחים כאמור.
 

לא תהיה איזו חזקה או זכות על דו"חות החניה שירשמו וכן לא תהיה לו  מפעיל מוסכם בזאת של 3.17
ומלוא החומר נשוא ביצוע העבודות ע"פ מכרז  ומציהכל זכות לגבי חומר הקשור לחברה לאוט

 .זה
 

דו"חות החניה הינם רכוש העירייה בלבד והיא רשאית לבטל את מקצת הדו"חות או כולם מבלי  3.18
תהיה איזו זכות לפיצוי ואין בביטול הדו"חות או מקצתם משום פגיעה בהתחייבות  מפעילשל

 העירייה לפי חוזה זה.
 

 שהציוד יהיה חדש ותקין במשך כל תקופת החוזה. מתחייב הקבלן 3.19
 

המסופונים ו/או התאמת מערכת המחשוב לרבות התוכנות ו/או  הקבלןהעירייה רשאית לדרוש מ 3.20
העברת המידע לכל מערכת מחשוב אחרת עימה עובדת ו/או תעבוד העירייה, מבלי שהדבר ישנה 

 מהתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הצעתו. 
 

 עמדות מהתוכנות בהם הוא משתמש לצורך ביצוע העבודות ע"פ חוזה זה, לצפיה 5יפתח  הקבלן 3.21
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האחת אצל מנהל  -ברשת העירייה ,התובעת העירונית ו/או ביצוע שינויים בהתאם להנחיות 
במשרדי הפיקוח  ,תובע/ת העירוניתלשכה המשפטית ובמשרדי הבמשרדי ה ,רשות החניה

בנוסף יפתח הקבלן לגזברות העירייה ולמנהל הפיקוח . ה, במשרדי מנהל רשות החניהעירוני
 הקבלןלצפיה במערך הגביה שהוא מבצע בהתאם להנחיות גזברות העירייה,  ותהעירוני, עמד

 ישא במלוא העלויות הכרוכות בכך.  
 

 
 י טלפון ניידמכשיר .7
 

 טלפוןשירי מכ 4מתחייב לספק על חשבונו לעירייה במשך תקופת תוקפו של החוזה  הקבלן 7.1
הניתנים )מסוג אנדרואיד חכמים המותאמים לתוכנות ולמסופונים שצוינו לעיל( חדשים ניידים 

הטלפונים הניידים יחוברו לרשת כמפורט להלן.ודיבוריות לרכב להטענה בתוספת מטענים 
 העירייה בדרך של קיזוז מהתמורה המגיעה לקבלן. 

 
 שת של העירייה. מחוברים לריהיו טלפון הנייד מכשירי ה 7.2

 
באופן  הטלפון הניידאחראי לתיקון ולתחזוקת מכשירי  הקבלןהיה יבמהלך תקופת החוזה  7.3

 שהמכשירים יפעלו ברציפות.
 

 
 רי חניהדהפעלת הס .8
 

מודגש בזאת שאין בעצם סימון הרחובות במסגרת הסדרי חניה כדי לחייב את העירייה בהפעלת 
ת או בחלק מהם. ההפעלה והאכיפה יהיו בשיקול דעת העירייה ואכיפת הסדרי החניה בכל הרחובו

    .סימון בפועל של  הסדרי חניה ותמרור יבוצעו בעיר ע"י העירייה ו/או מי מטעמה ולא ע"י הקבלן בלבד.
 
 
 שירותים נוספים .11
 

 מתחייב להעמיד על חשבונו לרשות מנהל החניה את האמור להלן. הקבלן    11.1
 

אשר יהיה , אשר יאושר מראש ע"י מנהל רשות החניה, נציג מטעמו הקבלןתימת החוזה ימנה מיד עם ח 11.2
מוסמך לטפל בכל דרישה של העירייה ושיוכל להפעיל לפי הוראות מנהל החניה את צוותי כוח האדם 

ובהתראה  החלפת נציג ו/או עובד תעשה באישור העירייהבקשר לביצוע חוזה זה.  הקבלןשיפעלו מטעם 
 70%הקבלן יספק עובד/ת אחד/ת לסניף הקבלן בעירייה בהיקף משרה של . דמת של חודש ימיםמוק

שעות פעילות קבלת הקהל יתואמו עם העירייה. במידת הצורך תהא העירייה רשאית לדרוש הוספת 
או לחילופין, תוספת שעות ע"י העובד ושכרו ישולם ע"י  עובדים לסניף והכל ע"פ הוראות המכרז

כל מקרה של היעדרות ו/או מחלה, בת למעלה מיום אחד, מחוייב הקבלן להעמיד לרשות ב. הקבלן
העירייה נציג זמני אחר, על חשבונו, אשר ייתן שירות ומענה לקהל, בשעות הפעילות, כפי שהוסכם 

 עליהם מראש, ע"י העירייה או מי מטעמה.
 

 
להעסיק בנוסף  הקבלןמתחייב מיד עם חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ביצועו של החוזה  11.3

 לנציגו:
  

עובדים בכמות מספקת במהלך תקופת החוזה שתפקידם יהיה לסייע למנהל החניה בביצוע  .א
וניהול הליכי  החוזה כולל מעקב וטיפול דו"חות חניה, איתור נאשמים, משלוח תזכורות

זמן לזמן  על ועבודות אחרות אשר יוטלו עליהם מעבודות תחזוקה , אכיפה מנהלית ע"פ הדין
 ידי מנהל החניה למשך כל תקופת החוזה.

 

ובימי  8:00-17:00שעות עבודה ביום מהשעה  9 -שא בעלויות העסקת פקח/ים ביהקבלן   .ב
. העירייה רשאית לשנות את זמני התחלת וסיום שעות עבודת 14:00 -7:00שישי בין השעות 

לעיל, נדרש פקח חניה  הפקח במסגרת מכסת השעות שפורטה לעיל, בכל משמרת כאמור
אחד. העירייה רשאית לשנות את זמני התחלת וסיום שעות עבודת הפקח במסגרת מכסת 

 . השעות שפורטה לעיל, בכל משמרת כאמור לעיל, נדרש פקח חניה אחד
 

ת ויתאימו למילוי משימותיהם לשביע הקבלןמודגש בזאת כי העובדים שיועסקו על ידי  .ג
שנים באכיפה וגביה של דוחו"ת חניה,  2 פחותעלי ניסיון של לוב רצונו של מנהל החניה

יציין את  הקבלן. , כאמור בדרישות הסף למכרזשימוש בתוכנת המחשבניסיון זהה ב לרבות
 על עבודת העובד.  הפרטי איש הקשר ברשות )עובד עירייה( אשר פיקח

 
 לפי דרישת מנהל החניה. / נציגיחליף כל עובד הקבלן
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חדשים לאחר תום תקופת  24במשך  מפעיליתחייב  ובדים המפורטים לעיל בנוסף לע .ד
שיידרש על ידי מנהל החניה שתפקידם לדאוג לאכיפת החוזה להעסיק צוותים במספר 

 דו"חות החניה.
  

לקבל  הקבלןי ביצוע סעיף זה לשביעות רצונו של מנהל החניה תבטל את זכותו של א  
הקבלן יעביר לעירייה את מלוא  פה הנזכרת לעיל.הכנסות מאכיפת דו"חות החניה בתקו

 החומרים הרלוונטים לביצוע המשך הגביה ללא כל עלות. 
 

משמרות  למשמרת וחצי שלסמ"ק לפחות  125לספק קטנוע / אופנוע בהספק  הקבלןעל  .ה
 עבודה ביום לפי דרישת המנהל.

 
, יסופק שעות 48, בהן הקטנוע יהא מושבת מעל במקרה של פגם/קלקול/תאונה בקטנוע .ו

 קטנוע חלופי ע"י הקבלן.
 

 
נו עובד מקצועי בשעות העבודה המקובלות בעירייה הדרוש ומתחייב לספק על חשב הקבלן .ז

לביצוע עבודות הגביה ומעקב הדוחו"ת הנמסרים ע"י העירייה. העובד יעבוד במשרדי 
פות ככל העירייה לכל הפחות בשעות העבודה והקבלה המקובלות בעירייה ובשעות נוס

 לעיל. 11.2, בכפוף ובנוסף למפורט בסעיף שיידרש ע"י העירייה
 
משפטי אשר יסייעו  וייעוץ יעמיד לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה שירותי סיוע הקבלן .ח

ו/או בדיקת  לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה לרבות הכנת המלצות לתובע/ת העירונית
 . /או ייצוג משפטי ע"פ הוראות הדיןו/או חוו"ד ו סוגיות משפטיות

 
לקבלן מוקצה מקום במשרדי העירייה. הקבלן ישא בהוצאות דמי השכירות, הארנונה,    ט.

לחודש. המשרדים האמורים ישמשו את הקבלן  ₪ 2,000המים, המיזוג והחשמל בסך של 
  לשם מתן שירותי הגביה והאכיפה. 

 
לצורך הסדרת חובותיהם במועדים שיקבעו על משרדי הקבלן יהיו פתוחים לקהל החייבים 

ידי המנהל ובכל מקרה לא פחות מימי ושעות העבודה בהם פתוחים משרדי העירייה לקהל 
 הרחב.

 
 , ריהוט הולם ולפחות במצב חדש ותקין,בכל מקרה על הקבלן החובה לרהט את המשרדים

ואשר תחובר, על  וכן להתקין במשרדים מערכת מחשבים מתאימה שתאושר על ידי המנהל,
, למערכת המחשבים של העירייה, הכל בכפוף וב העירוניו/או מנהל המחש פי הנחיות המנהל

 להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, והכל על חשבון הקבלן.
            

לחברת הגביה להנפיק הודעות חיוב באמצעות תוכנה המתנהלת על ידה  העירייהלא תתיר 
הן אישור מראש והן אישורים  בדקה את התוכנה ואישרה שהיא עומדת בדרישות. אלא אם

הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ו/או במהלך תקופת ההפעלה, והכל בהתאם להוראות הדין. 
 מי מטעמה בעניין. 

 
בכרטיסי  -קבלן מתחייב בזה כי כל התשלומים שיבוצעו באמצעותו לרבות תשלומים  .י

ו כל אמצעי תשלום אחר, יתקבלו לפקודת העירייה בלבד, יירשמו אשראי, שיקים, א
באמצעות קופה רושמת או בכל אמצעי אחר, כפי שיאושר בכתב על ידי גזברות העירייה 
 מייד עם קבלתם ויופקדו בו ביום בו נגבו לגזברות העירייה או לבנק שייקבע על ידי העירייה.

 
א צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלן להחליף כל מנהל, יהא רשאי לדרוש, בכל עת, וללה .יא

מאידך,  בעל תפקיד והקבלן מתחייב להקצות מיד בעל תפקיד זהה כנדרש ללא שיהוי.
הקבלן לא יחליף כל בעל תפקיד ללא הודעה מראש ובכתב וקבלת אישור בכתב מראש 

 מהמנהל. 
 
ו/או מנהל ה של המנהל הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין וכל הנחיה וההורא .בי

, לתדרך, ליידע ולהנחות את העבודות נשוא הסכם זהבמהלך מתן וביצוע המחשוב העירוני 
עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין וכל הנחיה 

 והוראה כאמור הרלוונטיים למתן שירותיו ופעולותיו של הקבלן על פי חוזה זה.
 
ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיע לקבלן בשל או עקב  מוצהר .גי

"( הינן קנינה הבלעדי של העירייה, והקבלן הרשומות: "ביצוע העבודות ע"פ מכרז זה )להלן
יהא אחראי באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. הקבלן 

עים ברשומות בסודיות במקום סגור ומאובטח ולא מתחייב לשמור את הפרטים המופי
הקבלן מתחייב לערוך גיבויים למידע נשוא הסכם זה וליתן לעירייה  להעבירו לצד ג' כלשהו.

 ו/או מי מטעמה זכות גישה למאגרים, ללא כל תנאי. 
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הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם החלפה  .די

 ל מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה, מילואים או סיבה אחרת כלשהי.מיידית ש
. עובדי הקבלן )פקחי חניה( לרבות היעדרות של עובדי העיריה שהוקצו לעבודה עם הקבלן

נשוא הסכם זה יועסקו אצל הקבלן אך ורק לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה הקבלן 
 ה של עובד מעובדיו נשוא הסכם זה. יקבל את אישור הממונה בשל כל החלפ

 
הקבלן יפעל נגד החייבים בכל האמצעים החוקיים במטרה לגבות את החוב במלואו לרבות     טו.

 . ןע"פ הוראות הדיהריבית וההצמדה כחוק כספים שיגבו מהחייב 
 

למען הסר ספק, ועל אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, יובהר כי כל שינוי במצב   טז.
פי תנאי חוזה זה, וכן כל החלטה של -פטי, לרבות הפעלת שיקול דעת העירייה עלהמש

פי חוזה זה, יחולו מיד על פעולות -ערכאה שיפוטית אשר עלולה להשפיע על גביית החובות על
לפי חוזה זה, ולקבלן לא יהא כל טענה ו/או דרישה שהיא כלפי העירייה ו/או אכיפה גביה 

לא תהא זכאית להשבת סכום כלשהו ו/או לתשלום כלשהו, אף אם בגין שינוי כאמור, והיא 
 .ו/או אכיפה תאלץ בעקבות שינוי כאמור להפסיק לחלוטין את פעולות הגביה

 
העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע חקירה כלכלית בקשר עם חייב/ים עליהם  .יז

תבוצע בהתאם  תודיע לו. ביצוע חקירה כלכלית ייעשה על חשבונו של הקבלן. החקירה
 להוראות כל דין לעניין.

  

מסכום החיובים היינו החיובים השנתיים נטו  50%מתחייב לגבות לא פחות מסך של  הקבלן .יח
"( במידה והקבלן לא יעמוד ברף הגביה הגביה המינימלית)לאחר הפחתת ביטולים( )להלן:"

כל סעד אחר אשר ומבלי לפגוע ב 17.1ינימלית תחולט הערבות הבנקאית המצויינת בס' המ
 .  העירייה זכאית לו ע"פ הדין

 
לאכיפת הגביה יהא הקבלן כפוף בנוסף למנהל אגף הביטחון גם לגזברית הקשור בכל 

 העירייה. 
 

העירייה רשאית לדרוש מהקבלן התאמת מערכת המחשוב לרבות התוכנות ו/או העברת  .יט
רייה, מבלי שהדבר ישנה המידע לכל מערכת מחשוב אחרת עימה עובדת ו/או תעבוד העי

 .מהתמורה המגיעה לקבלן עפ"י הצעתו. העירייה תאשר את תוכנת הקבלן
 
לוא המסמכים ו/או המידע נשוא העבודות במכרז זה הינו של העירייה ובבעלותה. הקבלן מ .כ

ישמור על כל מסמך ו/או מידע הרלוונטי לעבודות נשוא מכרז זה. בכל מקרה בו ירצה הקבלן 
או לגרוע חומר ו/או מידע נשוא העבודות במכרז זה יהא עליו לקבל את אישור להשמיד ו/

 החומר יהא זמין לשימוש העירייה בכל עת.  העירייה מראש ובכתב.
 

ליים וטלפוניים. כל תפעל מרכז שירות לקוחות לבירורים פרונטאלהקבלן מתחייב להקים ו .כא
טרת קיום שרות הלקוחות הינה מתן ללים ולנהלים שייקבעו ע"י המנהל. מזאת בהתאם לכ

שירות בירורים לחייבים השונים בנושאים המטופלים ע"י הקבלן ובכללם ברורים, עדכונים, 
מידע, תשלומים ותלונות. המיקום הפיסי של מוקד השירות הטלפוני יכול ויהיה שירות 

עד  8:30ה ה' מהשע-ארצי ובלבד כי לא תפגע רמת השירות. המוקד הטלפוני יפעל בימים א'
 לפחות. 18:00השעה 

 
 מפעיל ו/או מי מטעמויתאם וינחה את ה המנהל יהיה איש הקשר מטעם העירייה אשר  .בכ

לבדוק בכל זמן שהוא את ביצוע הגביה על ידי  םרשאי ויהי הגזברו/או  בפעולותיו. המנהל
ו/או  הקבלן, לפקח ולהשגיח כי הקבלן עומד בתנאי מסמכי המכרז. כל הוראה של המנהל

 , בכפוף לאמור בחוזה זה, תחייב את הקבלן.היועצת המשפטית לעירייה ו/או מי מלשכתה
 
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח אדם, הציוד וכל דבר אחר בין  . גכ

 קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך. 
  

 פעולות אכיפת לגביית  דו"חות .12
 

 מטעמו יבצע פעולות למעקב וטיפול בגביה של דו"חות כלהלן: באמצעות עובדים הקבלן 12.1
 

כדי לקבל  ו/או למשרד הפנים לאוטומציההרישוי ו/או יפנה למשרד התחבורה ו/או  .א
 .וישא במלוא העלויות הכרוכות בכך פרטים על בעל הרכב

 
בעניין זה, מובהר בזאת, כי הקבלן יישא בתשלום ההרשאות/השאילתות, הניתנות ו/או  .ב

 פקות ע"י משרד התחבורה.מו
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לבעל הרכב שאיתר תוך  ,בדואר רשום ,)דו"ח חלון( חניה הודעות תשלום קנסינפיק וישלח  .ג

 .ע"פ הוראות הדין יום מהנפקת הדו"ח הראשון 60
 

הקבלן ישלח שלוש הודעות דרישה אשר יוצאו לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה   .ד
 ת למשנתה. במועד שיקבע המנהל בין משלוח הודעה אח

 
 
לרבות באמצעים הטכנולוגים שפורטו לעיל, ינהל רישום ומעקב אחר ערעורי החניה  הקבלן .ה

 יכין את החומר הנדרש לדיון משפטי הקבלן הדוחו"ת. שפט שיוגשו בגיןיוהבקשות לה
  . ובעקבותיו

 
העירייה תחתום על כל מסמך אשר יידרש לקבלן כדי לפעול מול גורמים אלו ולקבלת  .ו

ותים מהם )וזאת כמובן מבלי להטיל על העירייה כל חבות כספית בגין כך( והכל ע"פ השיר
 . הוראות הדין

 

 הקבלן יבצע גביה של הדוחו"ת בהתאם להוראות הדין.  .ז
 

במידה ויחול שינוי חוקי או פסיקתי הקשור לעבודות נשוא הסכם זה, יבצע הקבלן את  .ח
 הנדרש.

 
 

 בעקבות הבירורים יועבר לרשות החניה. מודגש בזאת שכל חומר אשר יגיע 12.2
 

ו/או  אחר דו"חות שלא נפרעו וידווח למנהל רשות החניהממוחשבת, ינהל תרשומת מעקב  הקבלן 12.3
 על דו"חות שלא סולקו. םלשביעות רצונ לגזברות העירייה

 
יבצע באמצעות עובדים מטעמו כל פעולה לזירוז ואכיפת הגביה של דו"חות חניה כפי  הקבלן 12.4

ועל  וע"פ הוראות הדין ו/או מנהל הכנסות העירייה ש מזמן לזמן על יד מנהל רשות החניהשיידר
 . חשבונו

 
יהא זכאי להוצאות גביה שיושתו על החייב ויגבו ממנו בנוסף )ולא קשור( לשכר טרחתו  הקבלן 12.5

לא  ןהקבלובניכוי הוצאות הגביה ששילמה העירייה לקבלן בגין פעולתו נ' החייב.  -באחוזים מהחוב
הוצאות הגביה שיושתו על החייב יהיו  .יהא זכאי לתשלום בגין רכיב זה )הוצ' גביה( פעמיים

 בהתאם להוראות הדין לרבות פסיקת בתי המשפט בעניין. 
 

 
 אחריות נזיקין ושיפוי .13
 

 אחריות
 
ור הקבלן ישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש מכל סוג שהוא לרבות נזק כספי טה .א

 שייגרם 
, לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או לבאים מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למשלם ו/או עירייהל

לעובדי הקבלן ו/או לכל אדם אחר המועסק במתן השירותים בשל מעשה או מחדל טעות או 
השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הפועל מטעמו ובכל הנובע מביצוע 

 ות הקבלן על פי חוזה זה. התחייבוי
 

ו/או לצד  עירייההקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו ל .ב
שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם 

 להתחייבויות הקבלן ע"פ ההסכם.

 

תביעה בסדר דין מהיר,  –)ובכלל זה  משפטית , באופן בלעדי, לכל תביעההקבלן יהיה אחראי .ג
ככל שתוגש, בקשר לדוחות חניה או בקשר לשירות הניתן ע"י הקבלן בגין  תביעה קטנה וכיוב'(

  כך.
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לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה  קבלןה .ד
הנמצא בבעלותו ו/או בשימושו, והוא  ,ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו

 פוטר את העירייה מכל אחריות בהקשר זה, בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו. 
 

היה אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לחברה ו/או לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהוא י הקבלן .ה
טעות ו/או  שנגרמה כתוצאה ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או הקבלןעקב שגיאה מקצועית של 

ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. השמטה 
 תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה הקבלןאחריותו של 

 
 מאחריות לנזקים להם הוא אחראי כאמור בהסכם זה, ומתחייב לשפות העירייהפוטר את  קבלןה .ו

על פי  ו/או כל סכום שיחויבו לשלם שתוגש  ו/או את עובדיה בגין כל תביעה העירייהאת  ולפצות
בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור פסק דין וכל הוצאה שתקבע להם 

על תביעה כאמור,  קבלןתודיע להעירייה  .לעיל בסעיף זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד
 .על חשבונו מפניהולהגן על העירייה  ותאפשר לו להתגונן

 
 ביטוח 

 
למשך כל תקופת  יוחזיק בידי, והקבלן על חשבונוערוך יכאמור לעיל  קבלןבלי לגרוע מאחריות המ .ז

-כלפיו אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו עלהסכם זה וכל עוד יכולה להיות 
הביטוחים, גבולות האחריות והתנאים פי הדין ובלבד שלא יפחתו מ-פי הסכם זה ו/או על

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  ב'נספח המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 
 )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.

 
 ימציא הקבלןולתשלום שכרו  מתן שירותיועם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת  .ח

הקבלן  .מטעמוביטוח היטוחים  כשהוא חתום ע"י חברת אישור על קיום בהטופס את  עירייהל
ישוב וימציא, עם סיום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את טופס האישור על 

הצגת אשור קיום בטוחים  וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה. קיום ביטוחים,
 מהווה תנאי יסודי בהסכם.ותקף תקין 

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  ובתשלומים המוטלים עלי לשאת קבלןעל ה .ט
הדן בביטוח עובדים ע"י מעבידיהם וכן לדווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת קבלני מישנה 

 . ומטעמ
 

ישא, בכל מקרה, בסכום וכן את דמי הביטוח הקבועים בפוליסות  לבדו ישלם הקבלן .י
הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות  .יםחבביטו הההשתתפות העצמית החל

 נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 

 עירייהבאופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות הבתום לב הפר הקבלן את הוראות הפוליסות  .יא
ו תביעות ו/או באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ל עירייהיהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ל

 טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.
 

ידי -מובהר, כי אין בזכות הביקורת ו/או הבדיקה של טופס האישור על קיום ביטוחים על .יב
 פי ההסכם.-העירייה ו/או מי מטעמה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על

 
ר לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים ין בעריכת הביטוחים כאמוא .יג

כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הקבלן עירייה ל
 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
 
 התמורה .14
 

לפי חוזה זה תשלם לו העירייה תמורה בסך  הקבלןתמורת מילוי וקיום כל התחייבויותיו של  14.1
_________אחוזים מסכום ההכנסות בפועל )שהתקבלו פיזית בקופת העירייה( אשר -שווה   לה

)הערה סך זה הינו עוד  התקבל במשך תקופת תוקפו של החוזה מן ההכנסות המפורטות להלן
שכירות, עלות פקחים ועוד כמפורט בהסכם  -לפני ניכוי התשלומים להם זכאית העירייה כגון

  .זה(
       

ת בפועל שיתקבלו מגביית דוחות חניה שבוצעו לאחר חתימת חוזה זה ושהכספים בגינם הכנסו
ובניכוי הוצאות גביה  14.1יחושבו בהתאם לאמור בס'  חודש מתאריך סיום החוזה 24 -נגבו עד ל 

 להלן.  14.2כדין, לפי המנגנון האמור בס' 
 

ים )גביה( קביעת הוצאות מרביות הודעת המיסיהא זכאי להחזר בגין עמלות כאמור ב הקבלן 14.2
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סכום העמלות  . לרבות פסיקת בתי המשפט בעניין , וע"פ הוראות הדין 2014התשע"ד 
 ימים ממועד האישור.    45יאושר ע"י גזבר העירייה וישולם לקבלן בתוך 

 
 24 -תהא הזכות לגבות את החובות שנותרו מתקופת ההתקשרות וזאת בתקופה של עד לקבלן ל 

יהא  קבלן ת ההתקשרות. הגביה תעשה ע"י המציע בתנאי החוזה, כאשר האחר תום תקופחודש ל
הקבלן יחוב בתקופה זאת  .זכאי בגין גביה בתקפה זאת לאחוזים והוצאות ע"פ הוראות החוזה

 במלוא חובותיו ע"פ ההסכם.
 

ן חודש לאחר תום תקופת החוזה הקבל 24 -לצורך ביצוע עבודת הגביה והאכיפה בתקופת ה
יידרש בין היתר להעסיק צוותים לצורך אכיפת וגבית דוחות חניה והכל ע"פ הוראות המכרז 

 דרש הקבלן להעסיק עובד/ת למתן שירותי קבלת קהל בעירייה. יוהחוזה. בתקופה זאת לא י
 

כדי להסיר כל ספק מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לוותר על הכנסות מדוחות חניה לפי  14.3
 לא תהא איזו זכות לדרוש איזה פיצוי או תמורה בגין הויתור. מפעילהמוחלט ולשיקולה 

 
 ה המשפטיתלעירייה וכל אדם אחר בלשכ תהמשפטי צתמצהיר כי ידוע לו היטב כי היוע הקבלן 14.4

ו/או  שהוסמך לכך כחוק ע"י היועמ"ש לממשלה, או מטעמו, מוסמכים לבטל דוחות חנייה
ובמקרה של ביטול לא  "פ העילות המפורטות בהנחיות יועמ"ש בעניין,להפחית ריבית פיגורים, ע

 תביעה לפיצוי או שיפוי מאת העירייה בגין דוחות שבוטלו. מפעילתהיה ל
 

יהיה אחראי לתשלום המע"מ  הקבלןכדי להסיר כל ספק מודגש כי התמורה כוללת מע"מ ולפיכך  14.5
 כ"ר.מלובשים לב לכך שהעירייה פועלת כ בגין הכנסותיו

 
 הפרות וסעדים .15
 

 בגדר הפרה יסודית של החוזה : ןההפרות המוגדרות להלן ה 15.1
 

בכתב על  הקבלןימים מן היום שבו יידרש  10הפרת תנאי מתנאי החוזה ואי תיקון ההפרה תוך 
 לתקן את ההפרה. / הגזבריתידי מנהל רשות החניה

 
 לצורך חישוב ההפרה יחולו הכללים הבאים: 15.2

 
ספקתו של פריט מסוים או ביצוע של עבודה כלשהי מאלה הנזכרים בסעיף זה אשרה או .א

בשלבים או בהיקף חלקי תחושב ההפרה לגבי אותה כמות או אותה עבודה שיש לספקה 
 במועד כלשהו .

 
של פריט מסוים או בביצועה של ו/או ביצועו אירעו מספר איחורים לא רצופים באספקתו  ב.

 ושבו האיחורים יחדיו ברצף אחד.איזו עבודה, יח
 

 למרות האמור לעיל יחולו ההוראות הבאות: 15.3
 

ביצע במלואן את כל שאר התחייבויותיו עד למועד ההפרה  הקבלןהופר החוזה לאחר ש א.
התראה חוזרת לביצוע ההתחייבות או ההתחייבויות שהופרו על ידי  מפעילתישלח ל

קן את ההפרה לאחר ההתראה הנוספת תיחשב לא תי הקבלןכאמור ואם יתברר ש הקבלן
 ההפרה כהפרה יסודית המקנה לעירייה זכות לבטל החוזה.

 
 -את החוזה באופן שהעניק זכויות לאחרים או שיתף אחרים בזכויותיו על פי הקבלןהפר  ב.

החוזה לא תהיה העירייה חייבת במתן איזו התראה או התראה חוזרת בגין ההפרה והיא 
 סודית מיד עם גילויה.תיחשב כהפרה י

 
הופר החוזה הפרה יסודית רשאית העירייה לבטל את החוזה ובמקרה כזה, לא יהיה  ג.

זכאי להחזר איזו השקעה שהשקיע בביצוע החוזה ויהיה חייב בתשלום פיצויים  הקבלן
 ש"ח צמודים למדד. -100,000קבועים ומוסכמים מראש ללא צורך בהוכחה בסך של 

 
 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים , לעיל 15.3 -ו 15.2, 15.1, ע מהאמור בס'מבלי לגרו 15.4
יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של 

 הפרה יסודית.
 

, הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   א.
יום  7חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או 

 ממועד ביצועם.
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רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת  ב.
שהוא תאגיד נתקבלה על  מפעילחלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של 

צון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או ידו החלטה על פירוק מר
שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל 

 -לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 
1983 . 

 
 הסתלק מביצוע החוזה.הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן  ג.

 
כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת, דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  ד.

שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה 
 או ביצועו.

 
י מבעלי מניותיו אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מ ה.

 ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.
 

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא העירייה זכאית מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  ו.
 המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

 
ה התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת החוזה זה אינ ז.

נכונה, או שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי 
 להשפיע על ההתקשרות עימו.

 
 נתון בקשיים כספיים העלולים למנוע את קיום החוזה.  הקבלןאם לדעת העירייה,   ח.

 
לעיל  ג' 15.3העירייה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  15.5

או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת  מפעילמהערבות הבנקאית או לנכותם מכל תשלום שיגיע ל
 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
לא  מפעילחילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכוים מתשלומים המגיעים ל 15.6

 ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
 

 מפעילה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספרי העיריי 15.7
 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 
לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה על פי מסמכי החוזה כביטול החוזה ע"י העירייה אלא אם  15.8

בכל התחייבויותיה על פי  יהיה חייב לעמוד הקבלןהעירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ו
 החוזה , כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

 
יום לא יהווה  45מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שעל העירייה לבצע ואשר לא יעלה על  15.9

 לא יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור, כאמור. הקבלןהפרה של חוזה זה ו
 

פי חוזה זה ו/או -זה תהא העירייה זכאית לכל סעד או תרופה המוקנים לה עלחוזה  הקבלןהפר  15.10
על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא העירייה זכאית, במקרה של הפרת חוזה על 

פי חוזה זה לכיסוי הפיצויים -ידי הקבלן, לעכב ו/או לחלט את התשלומים המגיעים לקבלן על
 שנגרמו ו/או יגרמו לה בגין ההפרה.המוסכמים ו/או הנזקים 

 
העירייה תהא רשאית לחלט את  את החוזה הקבלןהפר בנוסף לאמור לעיל, ובכל מקרה בו  15.11

הערבות הבנקאית כפיצוי מוסכם מבלי צורך בהוכחת נזק בגין הפרת החוזה ע"י הקבלן ו/או 
רופות ו/או הסעדים לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כאמור לעיל  והיא תהא זכאית לכל יתר הת

 העומדים לרשותה על פי הדין ו/או הסכם זה.
 

ו/או  לחוזה זה   15.4 -ו 15.3, 15.2, 15.1הובא החוזה לידי גמר כאמור באחד או יותר מסעיפים  15.12
, תהא העירייה רשאית למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לאחר תום תקופת ההסכם

נהל העבודה ללא תשלום ולקבלן לא תהיינה כל טענות, לצורך כל בכל מסמך שהוכן ע"י מ
דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי הרשות בשל שימוש בזכותה זו.  החלטה זו של הקבלן 

 תהא סופית ולא ניתנת לערעור ע"י הקבלן. 
  

ת הפר הקבלן את החוזה שומרת העירייה לעצמה את הזכולעיל,  15.11מבלי לגרוע מהאמור בס'  15.17
 לבצע את הדברים הבאים, או חלק מהם לפי קביעתה הבלעדית: 

 
 ט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כנ"ל.לחל .א
רבות את זכות הקבלן לעמלות ול להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר ולבטל את החוזה  .ב
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 יה עתידית, כאמור בחוזה.בגבגין 

 רמו לה. לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנג .ג

 להפסיק את כל התשלומים לקבלן. .ד

 לבצע את העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים.  .ה

לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה, ונזקיה הישירים והעקיפים על פי  .ו
 תחשיביה. 

 
בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית  החליטה העירייה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או

החלטות אלה של העירייה . מפעילקבלת החלטה מבלי הצורך להודיע על כך ל םן מייד עלעשות כ
 תהינה סופיות ולא ניתנות לערעור ע"י הקבלן. 

 
 ערבות .16
 

ימסור עד לחתימת החוזה ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית הניתנת לגביה לפי פניית  הקבלן 16.1
 הערבות(. -)חמישים אלף( ש"ח )להלן  -.50,000וללא צורך בהנמקה על סך  יההעיר

 
וצמודה למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד ( נספח ג')הערבות תהיה בנוסח המצורף לחוזה  16.2

 הידוע במועד האחרון לחתימת החוזה.
 

לא  מפעילהעירייה רשאית לחלט את הערבות כולה או מקצתה בכל מקרה של הפרה כלשהי ול 16.3
 לוט כל סכום מסכומי הערבות.תהיה זכות להתנגד לחי

 
חולט סכום כלשהו מסכום הערבות ישמש הסכום שחולט כפיצוי מוסכם בגין ההפרה ואם  16.4

חייב למסור לעירייה ערבות בנקאית צמודה על מלוא  הקבלןהעירייה לא תבטל את החוזה יהיה 
 בצרוף הפרשי הצמדה ליום הפקדת הערבות החדשה. 17.1הסכום הנקוב בסעיף 

 
 גמר תוקפו של החוזה.חודש מ 24תום יום, לאחר  90כל ערבות תעמוד בתוקפה למשך  16.5

 
 הקבלןאם   16.5התקופה האמורה בס'  את כתב הערבות לאחר תום מפעילהעירייה תחזיר ל 16.6

והחומר קיים ומילא אחר כל התחייבויותיו לפי החוזה כולל ההתחייבות בקשר לתחזוקת הציוד, 
 לפי החוזה.שעליו לספקם 

 
 

בחוזה זה  הקבלןתאגיד יהיו ערבים לכל התחייבויותיו של  הקבלןבמקרה ש הקבלןיחידי  16.7
וערבותם לא תפגע או תגרע אף עם העירייה תוותר לאחד הערבים או תוותר על ערבות שקיבלה, 

כדי לחייב את הערבות והערבות  מפעילתחילה ל-כן מוסכם שהעירייה לא תהא חייבת  לפנות
חתם על התחייבות אישית ונפרדת למילוי כל תנאי חוזה זה  הקבלןתפורש כאילו כל אחד מיחידי 

 והוראותיו.
 
 קיזוז .17
 

מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ותנאיו לעניין הסעדים השונים שהעירייה זכאית להם בהפרת  17.1
על פי  מפעיליע להחוזה, מוסכם כי  העירייה תהא רשאית לעכב תשלומו של כל סכום אשר יג

 .הקבלןעל התחיבות שלא בוצעה על ידי  הקבלןהחוזה ולבצע על חשבון 
 

בוצעה התחייבות כלשהי על ידי העירייה יקוזז התשלום שהוצא על ידי העירייה בפועל לביצוע  17.2
הוצאות שיגרמו לעירייה בגלל הצורך לבצע בעצמה את  15%אותה התחייבות בצרוף 

 ההתחייבות.
 

איזו זכות לטענה כי המחיר ששולם על ידי העירייה לביצוע  מפעילה כזה לא תהיה לבמקר  
 ההתחייבות האמורה הינו מוגזם אינו סביר או שיש להפחית את המחיר.

 
כל סכום שיגיע לעירייה בין שהמקור  מפעילהעירייה רשאית לגבות ולקזז מכל סכום שיגיע ל 17.3

ו/או בחיוב עפ"י דין , בין שהסכום קצוב ובין שהסכום  לחיוב הוא בחוזה זה ו/או בחיוב אחר
 נתון להערכה.

 
 בקרה ופיקוח .18
 

מתחייב למלא אחר כל הוראה של מנהל רשות החניה המתייחסת יבקרה ו/או פקוח על  הקבלן 18.1
ביצוע החוזה לרבות כל התחשבנות וכן למלא יומני עבודה בהתאם לדגם שיאושר על ידי מנהל 

ואשר יפרטו כל פרט ודרישה הכרוכים בביצוע העבודה, במהלכה, בכוח אדם  רשות החניה
שסיפק לביצוע העבודה, טיב העבודה וכל פרט ורישום שידרשו ע"י מנהל רשות החניה ויבוצעו 

 לשביעת רצונו המלאה.



 22 

 
עמדות  5המחשב עימה הוא משתמש )ב מתחייב להתקין במשרדי העירייה את תוכנות הקבלן 18.2

ולאפשר לעירייה לשמור את  בלבד בהתאם להנחיות התובעת העירונית (כאמור לעיל-נוספות
 הנתונים ו/או הפעולות שננקטו על ידו כתוצאה מהסכם זה.

 
ת המחשב ותוכנהחומרה ולרשות העירייה את  הקבלןבעת סיום ההתקשרות בין הצדדים, יעמיד  18.3

)הן הממוחשב והן כל חומר  עד כהבה השתמש ומלוא החומר הרלוונטי שהצטברו/או ננקט 
יעמיד לרשות  הקבלן והכל ללא תשלום ו/או דרישה נוספת. (לרבות גיבויו האחר נשוא מכרז זה

העירייה את מלוא החומר נשוא העבודות במכרז זה ללא תשלום ו/או דרישה נוספת לרבות 
תובות, הודעות , אישורי משלוח בדואר רשום, תכה שנקט בהםיגבהערעורי חניה ו/או הליכי 

   . ועוד
 

 העברת זכויות או שיתוף אחרים .19
 

רשאי להעביר את זכויותיו לפי חוזה זה, להסב זכות  הקבלןואין  הקבלןהחוזה הוא אישי עם  19.1
 מזכויותיו או לשתף אחרים אלא אם קיבל לכך מראש את אישור העירייה ובתנאים שתקבע.

 
י במניות התאגיד ו/או שינוי בהרכב השותפים במקרה הוא תאגיד ייחשב כל שינו הקבלןאם   

 הוא שותפות כהפרת סעיף זה. הקבלןש
 

 תיחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה. הקבלןהפרת סעיף זה ע"י  19.2
  

לשעבד את זכויותיו  מפעילאינו רשאי להמחות זכויותיו לפי חוזה זה לאחרים וכן אסור ל הקבלן 19.3
 .לפי החוזה לכל אדם שהוא

 
יבקש להמחות זכויות או לשעבדן חייב הוא לקבל מראש את הסכמת העירייה  הקבלןבמקרה ש 19.4

 והעירייה לא תהא חייבת לנמק את סירובה וכן תהא רשאית להתנות את סירובה.
 
 תקופת תוקפו של החוזה .20
 

 תוקפו של חוזה זה הוא לשנתיים מיום חתימתו על ידי העירייה. 20.1
 

העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההסכם  21.1האמור בסעיף על אף  20.2
יום לפני תום תקופת  30 מפעילחודש ובלבד שמסרה על כך הודעה ל 24עד תקופת נוספת של 

 ההסכם. בתקופת ההארכה יחולו כל תנאי הסכם זה.
 

ם שיתקבלו בפועל בעירייה זכאי לכספי הקבלןיהיה  מפעיללעניין חישוב התמורה המגיעה ל 20.3
בקשר לעבודות שבוצעו על ידו לפי חוזה זה רק עד שלושים יום לאחר תום תקופת החוזה 
וכספים שיתקבלו עד אותו מועד, ואם לאחר המועד יתקבלו כספים נוספים שמקורם בביצוע 

 זכאי לאיזה תשלומים בגין כספים כאמור. הקבלןהחוזה, לא יהיה 
 
 שונות .21
 

, עובדיו ושלוחיו הקבלןעצמאי ואין בין  מפעילהינו  הקבלןסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי מו 21.1
 לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

 
ביחסים בין  יהיה אחראי כלפי העירייה על כל נזק אשר עלול להיגרם לה עקב תקלות הקבלן

דיו ו/או מועסקיו ולעירייה לא בלבד יהיה כמעביד האחראי כלפי עוב הקבלן הקבלן לבין עובדיו.
תהיה כל אחריות ביחס אליהם וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נזק שייגרמו להם 

 מכל סיבה שהיא כתוצאה או עקב ביצוע העבודה עפ"י הוראות חוזה זה.
 

למסור לעירייה, לפי דרישתה, אישור של רואה  הקבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על 
את התחייבותו לשלם לעובדיו  הקבלן, המאשר כי לפי בדיקתו מילא הקבלןחשבון המבקר את 

המבצעים את העבודות עבור העירייה שכר וזכויות סוציאליות כמתחייב לפי כל דין, הסכם, 
 הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים על העובדים.

 
העירייה בגין כל תביעה שתוגש לפצות ולשפות את  הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב   

 נגדה על ידי עובד מעובדיו או שלוח מטעמו בקשר לקיום וביצוע חוזה זה.
 

הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ו/או כל מי מטעמה בביקורות שתערכנה לבדיקת עמידתו  
 בהוראות הדין  וימציא לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. הקבלן ישא בעלויות
בודק מטעם העירייה הפרה של ס' זה הינה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו 

 כשלקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או כל זכות כתוצאה מהביטול והפסקת ההסכם
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מתחייב לבצע כל  הקבלןהעירייה רשאית להגדיל את היקף החוזה בכל נושא המוגדר בחוזה זה ו 21.2

יוד ומכשיר לרבות כוח אדם כדי לבצע את ההגדלה בהתאם לדרישת העירייה עבודה ולספק כל צ
 ובמועד שיקבע על ידי מנהל רשות החניה.

 
כל שינוי, תוספת, ארכה, ויתור או ביטול המתייחסים לחוזה זה לא יהיו בעלי תוקף אלא אם  21.3

 .נכתבו במפורש במסמך כתוב וחתום על ידי ראש העיר או מי שהוא יסמיך לכך
 

כל הודעה או דרישה שנשלחו בדואר רשום ע"י צד למשנהו לפי הכתובות שמופיעות במבוא  21.4
 שעות ממועד משלוחו בדואר רשום. 72לחוזה זה יבאו כאילו הגיעו לתעודתן כעבור 

 
לא תהיה רשות להפסיק את המשך  מפעילבכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה ל  21.5

, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן. הפוסק היחידי בנושא חילוקי ביצוע העבודות
 .הקבלןדעות בין הצדדים יהיה המנהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את 

 
נתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, לרבות בגין תשלום השכר החודשי, ייושבו בהתאם לקבוע   21.6

  .נספח ד'ב
 

של מחלוקות בין הצדדים ויישובן לרבות ניהול בוררות לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע תגלעותם ה 
 התחייבויות הצדדים עפ"י חוזה זה.

 
חתימת הצדדים על חוזה זה תחשב כחתימה על שטר בוררות. הוראות חוק הבוררות לרבות   

 התוספות יחולו על הליכי הבוררות.
 

באותם  הקבלןידי -ות תשלום ושיפוי של העירייה עלהאמור בסעיף קטן זה לא יחול ביחס לחוב 
 עניינים שלפי הסכם הביטוח שלו יש צורך בהכרעתם ע"י בית המשפט.

 
הקבלן מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, לא למסור ולא לגלות כל מידע אשר הובא לידיעתו, בין  21.7

שות כל שימוש בהם אלא במישרין ובין בעקיפין, במסדרת ביצוע העבודה והוא מתחייב לא לע
למטרת העירייה ולפי הוראותיה בכתב, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב מאת 

 העירייה ובתנאים שהעירייה תקבע. 
 

חובה זו תחול על הקבלן הן בתקופת החוזה והן לאחר שהחוזה יסתיים, מכל סיבה שהיא, וכל  21.8
 עוד המידע האמור אינו בידיעת הרבים. 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :
 
 

______________         __________________ 
 הקבלן                      העירייה

 
 
 

 הינו תאגיד: הקבלןבמידה ו
 

 אני הח"מ __________ , עו"ד שמשרדי ב ________ מאשר בזה כי ביום__________
לאחר שנתקבלו  הקבלןני על חוזה זה בשם הופיע בפני ה"ה __________ ת.ז. ________ וחתם בפ

כל ההחלטות והאישורים הדרושים עפ"י כל דין לשם חתימה על חוזה זה, וכי חתימתו זו  הקבלןאצל 
 . הקבלןמחייבת את  הקבלןבצירוף חותמת 

 
 
 
         ______________ 
 חתימת עו"ד            

 
 

 
 אישור תקציבי

 
 

 הריני לאשר בזאת כי:
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יימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל . נתק1 האישורים הדרושים לפי כל דין.
 
 . ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף תקציב רגיל מס' __________2
 
 ₪.בסך של ____________     
 
 
 
 
 

                        ___________________   ___________________ 
 גזבר העירייה                       עירייהראש ה      
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 ' ג  נספח      

 חוזה -בנקאית נוסח ערבות
 לכבוד

 עיריית יבנה
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
ח "ש50,000ל ש לסך עד סכום כל כלפיכם לסילוק בזה ערבים אנו המשתתף"("– על פי בקשת ________ )להלן

 -להלן )להלן כמפורט למדד הנ"ל מדה למדד הנובעים מהצמדת הסך"ח( בתוספת הפרשי הצאלף ש חמישים )
גביה ואכיפה אספקת והפעלה של שירותי ל 15/2019 במכרז מס' זכייתכם  עם "הפרשי הצמדה"( זאת בקשר

 ההתקשרות וביצוע החוזה.  להבטחת - ברשות החניה בעיר יבנה
 

הצמדה מיד עם דרישתכם  הפרשי ספתבתו הנ"ל לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם אנו חייבים
 באופן או כלשהו בתהליך לנמק את דרישתכם או לבסס עליכם להטיל הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי

 לטעון אחרת, ומבלי דרך בכל או משפטית בתביעה מאת המשתתף תחילה הסכום את לדרוש כלשהו, או

 .כלפיכם כלשהו יובלח בקשר לעמוד למשתתף הגנה כלשהי שיכולה  טענת כלפיכם
 

 מהן אחת במספר דרישות, שכל או אחת בפעם הנ"ל הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש אתם תהיו רשאים

 .הנ"ל הסך הכולל על דרישותיכם לא יעלה  שסך בלבד, בתנאי נ"לה  מהסכום לחלק מתייחסת

 
 :זה במכתבנו 

 
לסטטיסטיקה ולמחקר  המרכזית הלשכה דיי על , המתפרסם(כללי) המחירים לצרכןמשמעו מדד  –"המדד" 

 .כלכלי
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

"המדד החדש"(כי  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם  לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
_____ חודש הידוע במועד החתימה על ההסכם , היינו בגין חודש המדד החדש עלה לעומת המדד המדד 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה  –היינו _________ נקודות )להלן  ________סם ביום פורש
 סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה. לאחר  ______________ -לערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. מועד זה
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
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 מפרט- נספח א' 
 

  מסופונים – עמידה בתנאים טכנים נוספים לאמור במכרז והינם להלן: 

 

 מסופוןתוכנת פקח החניה במכשיר ה .א

 .מסך כניסה הכולל שני שדות: שם משתמש  וסיסמה לאימות משתמש מול השרת 

 .ניהול מספרי דוחות על פי אלגוריתם קבוע 

 .מיקום  מסך בדיקת רכב גנוב, רכב נכה, חניה סלולארית, תווי דייר ושלא ניתן דוח לאותו רכב בשעתיים האחרונות

 ת מספר הרכב בלבד ובשרת מבצעים את הבדיקות שהוזכרו למעלה. הפקח מזין א מובנה במסופון,  GPSמדוייק ע"פ 

 ולרבות   -מסך הזנת פרטי הדוח כולל את השדות הבאים: מספר רכב, מספר דוח, מודל, צבע, סוג רכב, רחוב ציון מקום

וראת , מספר בית, מספר תקנה, אופן המסירה, הערות פקח. ממסך זה ניתן לתת המובנה במסופון GPSבהתאם למיקום 

 הדפסה ושליחת הדוח לשרת.

  כל שדה אשר הוא בחירה של נתונים מרשימה ניתן להקיש את האות הראשונה של ערך השדה ויתקבלו כל הערכים אשר

אותיות בשדה אזי המערכת תדע לסנן את הרשימה לכל הערכים  2מתאימים לאות הראשונה שהוקשה, וכאשר יוקשו 

 ..אותיות, וכו' 2אשר מתחילים באותן 

 . אפשרות למתן דוח התראה 

 .אפשרות לציון מספר מדחן בעת מתן הדוח 

 .אפשרות לציין מספר כרטיסי חנייה בצירוף לדוח 

  הדפסת הדוח בממשקBluetooth  או ממשקUSB. 

 .אפשרות להדפסה חוזרת 

  ללא הגבלה.אפשרות לצילום תמונות 

 בירה. אפשרות צפיה בתמונות שצולמו "און ליין" בגודל ורזולוציה ס 

 שליחת הנתונים לשרת ה- WEB. 

  .אפשרות דפדוף בדוחות של אותו היום 

  במקרה של הפסקת תקשורת סלולארית , המכשיר יצבור מידע שלא ניתן להעביר והמידע יועבר לשרת עם חידוש

 התקשורת.

  רי הפקחים לרבות: מתוכנת המשרד האחורי לכל מכשייבנה למערכת יכולת העברה וסנכרון נתונים ייחודיים לעיריית

 רשימת רחובות, רשימת תקנות, רשימת דרישות להתראה, סוגי מסירת דוח, רשימת פקחים , הערות, ועוד ..

 .בכל שלב הפקח יוכל לתשאל את המסופון בנוגע לדוחות שהפיק באותו היום 

 

 המסופון תוכנת מנהל פיקוח החניה במכשיר .ב

 

 כמו כן ברשותם תוכנת פקח חניהום בעירייה על ידי הפקחים שמסך הכולל את מספר הדוחות שניתנו באותו הי ,

 פירוט כמות דוחות שניתנו על ידי כל פקח.

  מסך המתאר עבור כל פקח את כמות הדוחות שנתן באותו היום, כמו כן רשימה של כל הדוחות שהפקח נתן

 דוח.באותו היום כולל שעת הדוח, רחוב בו ניתן הדוח ומספר בית בסמוך למקום מתן ה

 התוכנה המשרדית .ג

 מיקום הפקחים, ומיקום הדוחות לפי אזורים.זמן אמת ובדיעבד במפת שליטה המאפשרת לצפות ב 

 .מעקב פקחים. תמונה כללית של פעילות הפקח, כולל אגריגציה של חנויות סלולאריות, דוחות, ביטולים 

  עות. מאפשר לראות בצורה גראפית את הצטברות הדוחות בחתך ש –דוח זמן אמת 

 . מעקב פקחים מאפשר לראות תמונה כללית של עבודת הפקחים כולל כמות דוחות פר פקח 
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  הפקח, כל לוג שמבוצע במסופון נרשם במערכת לרבות מאפשר לראות באופן פרטני את עבודת  –מעקב פקח

י דייר ודוח חניה, כמו כן : בדיקות רכב גנוב, רכב נכה, פנגו/סלופארק  שולם/לא שולם, ניתן דוח כבר לאותו הרכב, תוו

 ניתן לראות את משך זמן הפקת הדוח. 

  מסך ניהול דוחות מאפשר לצפות בדוחות חניה לפי חיתוכים של: תקנות, רכבים, מספר דוח, פקחים ותאריכים. בעלי

 ההרשאות במערכת המשרדית יוכלו לבצע שאילתות לפי כל הפרמטרים שהוזכרו לעיל.

 ה כולל יכולת צפייה במספר תמונות ויכולת שמירה והדפסה. הפירוט כולל את השדות מסך פירוט מלא של דוח חני

הבאים: מספר דוח, תאריך ושעה, פקח, מספר רכב, דגם, צבע, מספר תקנה, סכום לתשלום, רחוב, נקודת ציון, מספר בית, 

 .ח, אפשרות ביטול פלאש, אפשרות הוספת מלל חופשי לפקאופן מסירה, הערות, כרטיס חניה )במקרה שהיה(, מדחן

  גרפים לסטטיסטיקות-   

o .גרף קצב דוחות שנתי 

o .גרף קצב דוחות חודשי 

o  .התפלגות סעיפי תקנות עזר של העבירה 

o .כמות דוחות פר פקח 

o .כמות דוחות לשעה 

o .כמות ביטולי דוחות 

o .גרף סטאטוס בדיקות 

  עבירות רבות. הדוח מאפשר ביצוע חיתוך של דוח התפלגות תקנות לפי רחובות על מנת לקבל מידע לגבי רחובות עם

 תאריכים על מנת לזהות עומסים בימים מסוימים ברחובות העיר.

  החניה שהוגדרו מידע לגבי כמות דוחות חניה ותשלומי חניה סלולארית והצגת המידע על גבי מפת העיר כולל אזורי

 . בתוכנה

 .מסך המציג את רשימת הפקחים בעירייה 

 אגף החניה לצפות בתמונות של דוחות מבוטלים ולבצע תחקיר עם הפקחים לסיבת ביטול הדוח. מסך המאפשר למנהל 

 .אפשרות ליצוא קובץ נתונים של הדוחות והתמונות מהשרת 

 .מסך טבלאות מערכת , מציג את טבלות המערכת ומאפשר למשתמשים מורשים ביצוע שינויים בטבלאות 

 דייר, ניחום אבלים, דוח ברזולוציה פרטנית בהם תהיה חניה ל בעלי תו  מסך מקטעי רחוב מאפשר לקבוע מקטעי רחוב

 .אזהרה

 

 מודולים מרכזיים במערכת ניהול חיי הדוח בחניה .1

 פ("חסד) תאור תהליכים מרכזיים -מפרט טכני  .א
 

 פעילות נושא
 מערכת לניהול על פי

 חוק סד"פ
 דוחות סטטיסטים בחתכים מגוונים, על פי דרישות הרשות.

 ת דוחות ממסופון הפקח.קליט 
מערכת המשרתת את העירייה ע"י ניהול ממוחשב ומתקדם לטיפול בדוחות החניה 

 לאורך כל מחזור החיים על פי חוק סדר דין הפלילי.
שמירה קפדנית לסדר הפעילויות המתבצעות ע"י הטבעת חותמות לכל אירוע של 

 המשתמש והזמן, ושמירת על מידע אחר באותו אופן.
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 ים עיקריים במערכת חסד"פ:תהליכ
 קלט תשלומים . .א
, החומרים הרלוונטים( סריקת תהמשפטי צתחו"ד )פקח מנהל רשות החניה וכלי ניהול ליוע –טיפול בערעורים  .ב

 קלט החלטות וניהול דואר יוצא / נכנס.
 דומה לתהליך הערעור ועפ"י הגדרות החוק. –טיפול בהסבת דוחות  .ג
 רד הפנים לעדכון ואיתור כתובות.הפקת קבצים למשרד התחבורה ומש .ד
 הלבשת פרטי בעל הרכב הנקלט מול משרד התחבורה בכפוף להסכם של הרשות עם משרד התחבורה. .ה
 טיפול בבקשות להישפט . .ו
 יצירת קבצי דרישות לתשלום )עם ריכוז לפי ת.ז.( בכל שלב להפקה עצמית או להפקה בבית דפוס. .ז
 ת איתור )חותמות הדואר( על פי ת.ז. תיעוד אלקטרוני לאישור דואר רשום ומערכ .ח
 טיפול מלא בדואר חוזר )מעטפיות הדואר( הכולל סריקה, תיעוד ומעקב לטיפול. .ט
ניהול התכתבויות יוצא/נכנס על דוח בודד הכולל סריקת מכתבים מהאזרח, שליחת מכתבים מובנים מראש  .י

 ומכתבים אקראיים.
רוע אחר במערכת ידע )תמונה, התכתבויות וכל איהפקת תיק תביעה למחלקה המשפטית הכולל את כל המ .יא

במסגרת אותו תיק( הן במערכת הממוחשבת והן בהתאם להנחיות התובעת בעותקים מספיקים להגשה לבתי 
 המשפט ולניהול התיק. 

 קליטת פסקי דין. .יב
 .הפקת שוברי תשלום והדפסתם, ע"פ הוראות הדין וככל שידרש .יג

 מעקב וביצוע הצמדות וריביות. .יד
 

 .למערכת גבייה העברה .טו
 

 פן שיאפשר לאנשי המחשוב בעירייה גישה לגיבוי ולנתונים בו לכל מטרה שיחפצו בה. וגיבוי כל הנתונים בא .טז
 

סריקת מלוא החומרים בתוכנה הייעודית, ניהול משימות בה, ביצוע החלטות ושליחת הודעות/ מענה לתושב  .יז
 כנה הייעודית. בדואר רשום עם אישור מסירה. תיעוד הפעולות במערכת התו

 

 ביצוע מלוא הנחיות התובעת העירונית.  .יח
 

 

 
 

 
 .ממשק של   אפשרות לממשק למערכת המוקד העירוני מאפשר היזון הדדי לפתיחת הודעות מוקד וסגירתן(

 מערכת המוקד, באחריות החברה שפיתחה את המוקד(

 רך.אפשרות לניתוב משימות  ע"י המנהל והעברת הטיפול מפקח לפקח בהתאם לצו 

  ניהול משימות פקחים ישירות למסופונים  )הפקח מקבל איתות והודעה לגבי משימות חדשות ומשימות שמועד

 ביצוען הגיע(

  העברת חוו"ד ליועץ משפטי אונליין, קבלת החלטות איסוף מידע מגורמים שונים והעברה להחלטה אפשרות

 משפטית. 

 ליין ע"י כל אחד מהגורמים, והכולל את כל המידע ניהול תיק לבית המשפט במערכת רשתית המתעדכנת אונ

המצטבר בתיק לרבות תמונות, קבצי קול להקלטת ספור המעשה, ההתראות, הדוח,ערעור האזרח, מסמכים 

 סרוקים הנוגעים לתיק, חו"ד המנהל, התייחסות היועץ המשפטי וכן כל פרט הנוגע לתיק.

 ני אונליין וכן להתערב במקום הדרוש.מערכת שליטה ובקרה המאפשרת למנהל לקבל מידע עדכ 

 .מערכת המאפשרת ביצוע חתכים גראפיים בפרמטרים שונים בהתאם לדרישת המנהלים 

 

 של הפקחים מסופון / טלפון סלולארי תוכנה על גבי  המכשיר  ה  .א

 .תוכנת המסופון מותאמת למכשיר הנייד סמרטפון שהעירייה תבחר 

 וסיסמה לאימות משתמש מול השרת.  מסך כניסה הכולל שני שדות: שם משתמש 

 .המערכת יודעת לנהל את מספרי הדוחות/ התראות לפי אלגוריתם שנקבע ע"י בית הדפו שמדפיס את הדוחות 

  דוח, התראה, או משימה. –מסך בחירה 

  דוח,  יפתחו המשימות לטיפול ותהיה אפשרות לבצע פעולת תגובה לטיפול במשימה: טופל , מתן ארכה , –בבחירת משימה

 התראה, לא רלוונטי.

  חברה או פרטי. –בבחירת התראה או דוח  מסך בחירה 



 29 

  העבירה, הקלטת קובץ קולי, מספר דוח, מספר מסך הזנת פרטי הדוח כולל את השדות הבאים: צילום

, ת.ז./ח.פ שם האזרח/חברה,  כתובת החברה רחוב ציון מקום, מספר בית, כתובת האירוע מספר תקנה, אופן המסירה

 הערות פקח. ממסך זה ניתן לתת הוראת הדפסה ושליחת הדוח לשרת.

 ..קיימת אפשרות חיפוש נאשם במכשיר לפי פרמטרים שונים: ת.ז. שם העסק וכו 

  הדפסת הדוח בממשקBluetooth  או ממשקUSB. 

 .שמירתם בתוכנה הייעודית ואפשרות הדפסה.  אפשרות לצילום תמונות לכל דוח/התראה/אירוע 

  יכולת  שליחת הנתונים לשרת הקיימת-     WEB.online  הדוחות יהיו זמינים להמשך טיפול עבור עובדי משרד  הפיקוח

 העירוני והמחלקה המשפטית דרך המשרד האחורי. 

  במקרה של הפסקת תקשורת סלולארית , המכשיר יצבור מידע שלא ניתן להעביר והמידע יועבר לשרת עם חידוש

 התקשורת.

 ף בדוחות של אותו היום. אפשרות דפדו 

  ,למערכת יכולת קבלת תאריכי משפט מהשרת המרכזי בסנכרון מלא עם תאריכי המשפט שיוזנו ע"י המחלקה המשפטית

 ולפי אלגוריתם שנקבעו ע"י המחלקה המשפטית ומחלקת הפיקוח.

  שיר המסופון שבידי המפקח : מתוכנת המשרד האחורי למכ יבנהלמערכת יכולת העברה וסנכרון נתונים ייחודיים לעיריית

 רשימת רחובות, רשימת תקנות, רשימת דרישות להתראה, סוגי מסירת דוח, רשימת פקחים , הערות, ועוד.

  במערכת אפשרות הקלטת קובץ קול , הקובץ יועבר בתקשורת סלולארית לשרת ויהיה זמין להורדה במשרד האחורי וניתן

 במשפט אם יהיה לכך דרישה.יהי להעתיקו למדיה ניידת לצורך השמעתו 

 :מנגנון משימות חכם מאפשר לפקח לקבל משימות בשטח ולהגיב באחת הדרכים 

 לדווח כי המשימה טופלה. (1

 עבור משימת התראה ניתן לתת הארכת זמן לנתבע בשטח. (2

עבור משימת התראה ניתן להפיק דוח מתוך ההתראה במהירות כאשר רוב שדות הדוח כבר מוזנים לנוחיות  (3

 .הפקח

 אפשרות עדכון סטאטוסים נוספים. (4

  קיימת אפשרות להורדת התוכנה מהאווירOTA . 

  למכשיר הסלולארי יכולתGPS .).מובנת בשליטה של המפעיל קימת אפשרות העברת מיקום הפקח )נ.צ 

 .אפשרות לדווח על אירוע מהשטח כולל תמונות ללא קשר לדוח/התראה 

 

 התוכנה המשרדית .ב

 אות וסיסמאות מול השרת המרכזי.מסך כניסה , אימות הרש 

  מסך שליטה ובקרה המציג בצורה גראפית את כמות הדוחות והתראות בפרקי זמן של שנה, אחרונה, חודש אחרון, ויום

 אחרון.

 . מעקב פקחים. תמונה כללית של פעילות הפקח, דוחות, התראות, משימות 

 את שעות העבודה של הפקח( בדיקה הכוללת: בדיקת  מעקב פקחים ברזולוציית, כניסה למערכת ויציאה )מאפשר לבקר

 פרטי עסק , בדיקת אזרח , טיפול במשימה, מתן התראה או מתן דוח. לרבות קישור להתראה או לדוח.

  מסך פירוט מלא של דוחות והתראות כולל יכולת צפייה במספר תמונות ויכולת שמירה והדפסה. הפירוט כולל את השדות

יך ושעה, פקח, מספר ת.ז. או מספר ח.פ. שם ומשפחה  מספר תקנה, סכום לתשלום, רחוב, הבאים: מספר דוח, תאר

נקודת ציון, מספר בית, אופן מסירה, הערות. במסך ניתן לאתר דוחות לפי טווח תאריכים וכן ניתן לחפש דוח לפי מספר 

 דוח, ת.ז. נאשם,  שם פקח ,תקנה  או רחוב .

 .ממשק המאפשר עדכון דוחות ששולמו 

  מערכת ניהול משימות 

 אפשרות מתן משימות לפקחים מתוך המערכת המשרדית ושליחתם לפקחים. (1

 ממשק המאפשר למנהל לשנות את הציוות למשימות. (2

 ממשק המאפשר למנהל הפיקוח לשנות מועד בדיקת דרישה. (3

בדיקת יצירת משימה מתוך התראה ודרישה בשטח כולל הופעת המשימה במכשיר הפקח בתאריך הרלוונטי ל (4

 הדרישה בשטח.
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  מערכת ערעורים הכוללת 

 מסמך היסטוריית הדוח המציג את "חיי הדוח" ממועד הפקתו במכשיר הסלולארי. (1

 אפשרות קבלת ערעור מנתבע והזנתו למערכת. (2

 ות של מנהל הפיקוח והיועץ המשפטי וכל גורם רלוונטי לדעת התובעת העירונית. אפשרות כתיבת תגוב (3

 לתגובות ולערעורים. / תמונותסרוקים אפשרות לצרף מסמכים (4

 אפשרות מתן החלטה ישירות לתוכנה.  (5

 מעקב אחר קבלת החלטות ו/או איסוף חומרים/ תגובות לשם קבלת החלטות.  (6

 משלוח מענה לתושב/ מכתבים/ ותיעודם / לרבות אישורי משלוח במערכת הממוחשבת.  (7

 מערכת המקבלת לתוכה בקשות להשפט בצורה ממוכנת.  (8

ת האישורים/ מעקב אחר מועדי דיון/ הודעות לתושב על זימונים לדיון ו/או כל הנדרש לצורך ניהול התיק סריק (9

 בבתי המשפט. 

 

  גרפים לסטטיסטיקות-   

o  .התפלגות סעיפי תקנות עזר של העבירה 

o .כמות דוחות פר פקח 

o .כמות דוחות לשעה 

o .כמות ביטולי דוחות 

   דוחות 

 אות כללית .כמות דוחות כלליים וכמות התר (1

 יכולת הצגת דוחות של פיקוח עירוני כולל חיתוכים לפי: תקנות, מספר דוח פקחים ותאריכים. (2

 כמות דוחות לפי תקנות. (3

דוח התפלגות תקנות לפי רחובות על מנת לקבל מידע לגבי רחובות עם עבירות רבות. הדוח מאפשר ביצוע חיתוך  (4

 ים ברחובות העיר.של תאריכים על מנת לזהות עומסים בימים מסוימ

מסך פירוט מלא של דוח פיקוח עירוני כולל יכולת צפייה במספר תמונות ויכולת שמירה והדפסה. כנ"ל לגבי  (5

 התראות.

 מסך המציג את רשימת הפקחים בעירייה. (6

 רשימת דוחות ששילמו את חובם. (7

 רשימת דוחות שהועברו לבית המשפט. (8

 רשימת דוחות של חייבים .  (9

 ץ נתונים של הדוחות והתמונות מהשרת.אפשרות ליצוא קוב 

 .קליטת קובץ תשלומים מבנק הדואר 

  מערכת לניהול הגביה 

 קיבוע פסקי דין  (1

 ניהול חישוב ריבית והצמדה  (2

 .העברת קובץ חייבים לגביה  (3

 ניהול הגביה והתשלומים.  (4

רועים לכל חוב מערכת המבצעת עיקולים / מתעדת רישומם ומאפשרת סריקה ושמירה של קבצים /מסמכים / אי (5

 ו/או דו"ח ו/או חייב. 

בשוטף לעדכונים כגון  כתובת/ פטירה והכל ע"פ  ומשרד התחבורה מערכת המתמשקת ומתעדכנת עם משרד הפנים (6

 הדין .

 מערכת המתעדת דואר לרבות מספרי דואר רשום ואישורי מסירה לכל דו"ח ו/או מכתב ו/או דרישה שנשלחה.   (7

חלון/ משלוח דואר רשום/ דוח  -לדוגמא -למו/ בוטלו/ דוחות לפי שלבדוחות ששו מערכת המנפיקה רישום אודות (8

 חלוט/ דו"חות שערעורם נענה/ טרם טופל/ דוחות שבוצע בהם עיקול ועוד. 
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  נספח ב'

  אישור על קיום ביטוחים  -נספח ב'
 לכבוד

 יבנהעיריית 
 שד' דואני , יבנה 

 ("העירייה ")להלן:  
 

 א.ג.נ.,

 ( בגיןו/או "הקבלן" "מפעילהלהלן "__________________ אישור על קיום ביטוחים של :הנדון
תחזוקה לרבות , גביה ואכיפה ברשות החניה בעיר יבנהאספקת והפעלה של שירותי ביצוע 

   בקשר עם הסכם _______ "(עבודהה)להלן: "ומתן שירותים נלווים  שוטפת וביצוע הדרכות
 

 ____ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ ___________
 

, ו/או העבודות  ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים מפעיללאנו ערכנו  .1
 כמפורט להלן:

 
 ______________ (_______)פוליסה מספר____ ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 בע, מקרה ותקופת ביטוח שנתיתתו
2,000,000  ₪ 

 
  מפעילעל פי דין  בגין מעשה  או מחדל של ה מפעילהשל  ואחריות :תאור כיסוי

לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל  וו/או של העובדים הנשלחים על יד
, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר מפעילשל ה וומטעמ והפועל בשמ

 .עם השירותים
   כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  .1 ותהרחבות נוספ

 .ווהפועלים מטעמ מפעילשל ה   

 כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. .2

  נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות ל יסויכ .3
 נזקי גוף לכלי הרכב וכן פוליסת  האחריות הסטנדרטים של   
 .מכוסים על ידי בטוח רכב חובהשאינם    
 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .4

 .ש"ח  40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
  

 __________ (__________)פוליסה מספר _______ ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

 : תאור כיסוי
 

 אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
בביצוע  מפעילההמועסקים על ידי  , קבלני משנה ולכלמפעילה עובדיל
 שירותים.ה

 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .  מפעיללתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי ה
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  _____(___________________)פוליסה מספר_______ נאמנות ביטוח ג.    
        

 
 גבול האחריות

 

 
 ש"ח 100,000

בגין כספים  עירייה, לטובת המפעילבטוח נאמנות של מנהלי ועובדי ה הסיכונים המבוטחים:
 השמורים ומועברים ע"י מנהלי ו/או עובדי הקבלן ו/או בשיתוף עימם 

 חודשים. 6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של  :ספיםתנאים נו
 

 
  )פוליסה מספר_______________________________(  כספים –כל הסיכונים ביטוח  .ד

        
 

 גבול האחריות
 

 
 ש"ח 100,000

הנמצאים בהשגחת , לרבות כספים בהעברהלרבות מזומנים וצ'קים  הסיכונים המבוטחים:
 מפעילה

 גמולי הביטוח בגין נזקים ישולמו למזמינה.ת תנאים נוספים:
 
 
 )פוליסה מספר _________________ (אחריות מקצועית ביטוח  .ה

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
 

1,000,000  ₪ 
  

 : תאור כיסוי
 

 וו/או מי מטעמ וו/או עובדי מפעיללכיסוי אחריות על פי כל  דין של ה
 נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם בגיןו/או בגין אבדן 

 שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש
 כתוצאה מהפר חובה מקצועית ולעובדיה ולמי מטעמה למזמינה

 מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובהשמקורה במעשה ו/או 
 .  מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים

 הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים, .1 :הרחבה נוספות
 )ב( אובדן מסמכים ומדיה מגנטית  )ג( תכנון ופיקוח.       

 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .2
הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם  .3

מטעמו בביצוע ומי   מפעילהפרת חובה מקצועית של ה
 השירותים.

תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים  .4
 מקצועיים למזמינה.

 ש"ח  40,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
 

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ  
 
 . , בקשר עם השירותיםמזמינההחברה ו/או ה –היה תלמטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות  .3
 

 לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.  יבנה עיריית  –ה"מזמינה" למטרת אישור זה 
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 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
 .מפעיל. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הולבתסעיף אחריות צ .ב
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר   מפעיללא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה הביטוחים .ג

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, חברה  שנמסור ל
 בוקש.המ

התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד
  במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

 
 אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. ולבד מפעילה .5
  
ות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליס .6

אחר לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח 
נה מבלי ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמי

לחוק חוזה הביטוח  59שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.ספק . למען הסר 1981 –תשמ"א 

 

במפורש א שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה של .7
 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה

 
________________________              _____________________ 

 תמת חברת הביטוחוח            תאריך  
 חתימת מורשה חתימה                              
 
 
 
 

 _________ טלפון _____________________פקס.:_____________ביטוח:____________ סוכן
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 נספח  י'

 1נספח י'  –הצהרת הקבלן  בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 
 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס
 ("החוק")להלן:  1976 –ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

ני הח"מ ___________________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי א .1
 -להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת :

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו  .א
 שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; בשנה, 1991 –חת תנאים הוגנים(, התשנ"א שלא כדין והבט

לפי חוק עובדים זרים  בשתי עבירות או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ב
לא , כאשר ההרשעה האחרונה 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 למועד עריכת תצהיר זה.שקדמו  הייתה בשלוש השנים
לפי חוק עובדים זרים  בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ג

, ואולם מועד עבירת העבירה 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .1.1.02האחרונה, היה לפני יום 

 טיים[.]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונ
גם בעל  –לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם ה הוא חבר בני אדם  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק 
 .1968  -ניירות ערך, התשכ"ח 

 ת.הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמ .3
_______________ 
______________ 

 אישור
אני הח"מ __________עו"ד )מ.ר. __________(, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
____________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

ן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כ
 עליו בפני.
                
     _________________ 
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 2נספח י
 הצהרת הקבלן בדבר תשלום שכר מינימום

 
 לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס 

 ("החוק")להלן:  1976 –ם כדין( תשל"ו ושכר מינימום והעסקת עובדים זרי
 
 

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

 
 הקבלן ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .א

 
שוכר או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות ה .ב

 ממועד ההרשעה;
 

השוכר או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים  .ג
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 ם[.]על השוכר למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי 

 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________ 

 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ _________ עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _____________ ת.ז. ____________, לאחר שהזהרתיו/

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה 
 עליו בפני.
                
                 _____________ 

 חתימת       עו"ד  
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 : 3נספח י 
 
 

 תאריך: _________                                           לכבוד
 עיריית יבנה

 שדרות דואני יבנה 
 

 א.ג.נ.,
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 אחות."

בר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בד12כלל  1.1
 הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -מועצה" 

 ()ב((."1)2-ו()ב( 1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.1

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -או על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 
 להודיע ולהצהיר כי: בהתאם לכך הנני מבקש  1

 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 1.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  1.1

 בד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עו
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 1.1

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  1

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 ינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו ה 4
 
( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
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 יישוב סכסוכים –נספח ד' 

 
 
 

, בכל הקשור לחוזה זה, פירושו, או ביצועו, יועברו חילוקי הדעות הקבלןנתגלו חילוקי דעות כלשהם, בין העירייה לבין 
פי דרישת אחד הצדדים חייבים, להעביר את חילוקי הדעות להכרעתו -ו רשאים, ועללהכרעתו של בורר מוסכם. הצדדים יהי

 של בורר דן יחיד, אשר הכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.
 

לתוכן החלטתו של  הקבלןלמען הסר ומנוע ספק, מובהר בזאת, כי העברת חילוקי הדעות להכרעת המנהל ו/או אי הסכמה מצד 
ם צורה ואופן עילה להפסקת ביצוע העבודות, ו/או לדחייתן, ו/או לכל עיכוב בהן, מכל מין וסוג שהוא, ועל הבורר, לא יהוו בשו

 מוטלת בכל מקרה החובה להשלים את ביצוע העבודות במלואן ובמועדן בהתאם להוראות החוזה. הקבלן
 

ידי סגן הממונה על -מרכז, ובהעדרו, עלידי הממונה על מחוז ה-ידי הצדדים בהסכמה, ובהעדר הסכמה, על-הבורר ימונה על
 מחוז המרכז.

 
 .   -1968פי הוראות חוק הבוררות-הוראות פרק זה דינן כדין הסכם בוררות על

 
 


