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 עיריית עכו

 
  115/202 כרז פומבי מס'מ

 
 בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 
 מסמכי המכרז

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת -ב' מסמך 
 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה; - 1/'בנספח  

 קודם; ןניסיואישור אודות  – 2/'בנספח 
 הצהרת המשתתף אודות כח אדם, ניסיון ומיומנות; - 3/'בנספח 
 אישור מנהל כספים / מנכ"ל; – 4/'בנספח 
 אישור רו"ח לגבי עסק חי; –א/  4/'בנספח 
לחוק עסקאות  1ב'/2-ו 'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 5/'בנספח 

 ;גופים ציבוריים
 ;עירייהה שות ו/או לחברקירבה לעובד הרהעדר הצהרה בדבר  - 6/'בנספח  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף( - 7/'בנספח  

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -8/'בנספח                    
 הכספית הצעת המשתתף -9נספח ב'/                   

 על נספחיו:  ע"י הקבלן העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 מפרט – 1נספח ג'/  
 (SLAהסכם השירות )  –א'  – 1נספח ג'/  
 תמהיל השירותים המוזמנים  –ב'  – 1נספח ג'/  
 התחייבות לשמירת סודיות – 2נספח ג'/  
 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( - 3נספח ג'/  
 אישור ביטוחים - 4נספח ג'/  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 5נספח ג'/  

 ניגוד עניינים   -6/'ספח גנ                  



  
  

 15/2021ז פומבי מס' מכר
  בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 
 מסמך א' 

 
 תנאים כלליים

 מבוא .א
 
למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ( מזמינה בזה הצעות מחיר "העירייה")להלן:  עכועיריית  .1

 1אשר יכללו את הספקת השירותים המפורטים במפרט המצורף כנספח ג'/, בעיר עכו ארנונה
 ."(השירותים)להלן: " למסמכי מכרז זה

 
באמצעות רכישה מקוונת באתר העיריה ניתן לרכוש  כרזמאת מסמכי ה 2.1 .2

www.akko.org.ilמכל  , שלא יוחזרש"ח( שלושת אלפים) ₪3,000 , תמורת תשלום בסך
 .ה, לכל מעטפטעם שהוא

 ( כוללים:  "מסמכי המכרז"מסמכי המכרז )להלן:  2.2
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת -ב' מסמך 
 הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה; - 1/'ב נספח 

 קודם; ןניסיואודות  אישור – 2/'בנספח 
 הצהרת המשתתף אודות כח אדם, ניסיון ומיומנות; - 3/'בנספח 
 אישור מנהל כספים / מנכ"ל; – 4/'בנספח 
 אישור רו"ח לגבי עסק חי; –א  4/'בנספח 
לחוק עסקאות  1ב'/2-ו 'ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 5/'בנספח 

 ;גופים ציבוריים
 ;עירייהקירבה לעובד הרשות ו/או לחבר ההעדר הצהרה בדבר  - 6/'בנספח  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות משתתף - 7/'בנספח  

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -8/'בנספח                    
 הכספית הצעת המשתתף -9נספח ב'/ 

 על נספחיו:  ע"י הקבלן העבודותה לביצוע תנאי חוז -' גמסמך 
 מפרט – 1נספח ג'/  
 (SLAהסכם  רמת השירות )  –א'  – 1נספח ג'/  
  תמהיל השירותים המוזמנים  –ב'  – 1נספח ג'/  
 התחייבות לשמירת סודיות – 2נספח ג'/  
 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( - 3נספח ג'/  
 אישור ביטוחים - 4נספח ג'/  
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 5נספח ג'/  

כל המסמכים ממסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה, הם ניתנים למשתתף לשם הכנת  2.3
להלן בין אם  5הצעתו והגשתה בלבד, ועליו להחזירם לעירייה עד למועד הנזכר בסעיף 

תמש בהם לכל המשתתף אינו רשאי להעתיקם או להש; יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש
 מטרה אחרת.

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו  3.1 .3
 כמסמך ג'.למסמכי המכרז המצורף 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים  3.2
אמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ותיקונים במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים, כ

בפרסום באתר העירייה או המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 
 .לפי החלטת העירייה לפי הכתובות שנמסרו על ידם אלקטרוניבדואר 

 
ור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה מערה או הסתייגות לאהכל  4.1 .4

הסברים, הבהרות ( וכן כל בקשת "הסתייגות"חוקים ולתקנות )להלן: או אי התאמה ל
הגב' בלבד אל ניתן להפנות בכתב  ("בקשת ההבהרה"ו/או בקשה לפרטים נוספים )להלן: 

לכתובת דוא"ל:  הפרויקט"( ת)להלן "מנהלממונה נכסים והכנסות  -שגית בן גוזי
 akko.muni.ilsagitb@ על 0013:שעה ל עד 217.4. -א', הוזאת עד לא יאוחר מיום .

 .ל"דואהאת קבלת  04-9956187 החובה לוודא טלפונית, בטלפון הפונה

עותק  תשובת העירייה להסתייגות ו/או לבקשת ההבהרה תינתן בכתב בלבד בצירוף 4.2
 ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל רוכשי מסמכי המכרז.

יודגש כי תשובה להסתייגות ו/או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוקף, אלא אם ניתנה 
 .הפרויקט כאמור לעיל תעל ידי מנהל בכתב

mailto:sagitb@akko.muni.il
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לא תידון וצירופה  1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  4.3
 למסמכי המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה.

 1קשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או ב 4.4
לעיל יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות 

 וכיו"ב טענות.
 

המסמכים הנלווים תיכרך בחוברת  וכל המכרז מסמכי יתר כל עם במכרז המשתתף הצעת     5.1 .5
)דיסק און קי( ובו  DOK( או CDנוסף אליה יצרף המציע תקליטור ) .או במספר חוברות

 וההפניות המסמכים וכלל החתומים המכרז מסמכי של כלל pdfסריקה בקבצי 
, יצרן מסמכי, מקום מראי, הפניות, נספחים לרבות המציע של מטעמו המצורפים
 .המכרז ממסכי כחלק הנדרש אחר מסמך וכל תעודות, תצהירים, שרטוטים

למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי  – 15/2021 יפומבמכרז "ת ציון ונושאות ההצעאת  5.2
העירייה,  מזכירותלתיבת המכרזים שבמשרדי  ידנית הגישליש  ,"בעיר עכו ארנונה

לאחר שהוחתמה בחותמת  , עכו35ויצמן בבניין העירייה ברחוב  שנייהה הבקומאשר 
תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה  העירייהת נתקבל. יש לוודא כי מזכיר

 מעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.שה
 

  .13:00עד לשעה  217.4. -א', הם את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליו
הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא  

 לא תתקבלנה ולא תידונה.  -עד למועד ולשעה הנקובים לעיל 
 

 

 תנאים להשתתפות במכרז .ב
 
או תאגידים הרשומים , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל .6

( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות "המשתתף"כדין בישראל )להלן: 
 התנאים המפורטים להלן: בכללהליך 

 
אותו המשמשים ידו, -על המשתתף להיות מי שהאמצעים הטכנולוגיים המוצעים על 6.1

מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה  המכרזלביצוע התחייבויותיו עפ"י 
 .עד גבוהה

המשתתף יצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק בנוסח המצורף לתנאי המכרז 
 .1/'בנספח ומסומן 

על המשתתף להיות בעל כוח אדם מיומן, ידע מקצועי ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן  6.2
נשוא המכרז, לרבות גורם מיומן ומקצועי שישמש מנהל הפרויקט כהגדרתו השירותים 

 .3בנספח ב'כמפורט  להלן 6.3בסעיף 

בניהול צוות של  שנתיים לפחותמנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע יהא בעל ניסיון של  6.3
בשירותי מדידה ו/ או סקר מדידות עבור רשויות קבלני משנה  8עובדים ו/או  8לפחות 

 .השנים האחרונות 5במהלך  ,מקומיות

רשויות מקומיות  2עבור , ארנונה על המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע מדידות 6.4
. 2018-2020השנים  במהלך ,מקומית כל רשותבנכסים  20,000 בעלות לפחות ,לפחות

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע להשלים את מסמך המידע הארגוני 
שבמסמכי המכרז וכן לצרף להצעתו אסמכתאות, האישורים הנדרשים  ופרטי הניסיון

 .3על גבי נספח ב'/ שם

לצורך ביצוע עבודות  המציע מעסיק בין כשכיר ובין כעצמאי, מודד מוסמך מטעמו 6.5
על המציע לצרף אישור מדידות ארנונה וחישובי שטחים לשומה הנדרשים במכרז זה. 

וכמו כן, העתק נאמן למקור של תעודת  העסקה או הסכם חתום עם המודד, בתוקף
 .של המודד הסמכה

המשתתף יחתום על כתב התחייבות לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי 
 .3/'בכנספח המכרז ומסומן 

על המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן  6.6
 השירותים.

לאישור האמור בס"ק זה בנוסח  מנכ"ל /מנהל כספים המשתתף יצרף להצעתו אישור 
 .4/'בכנספח המצורף לתנאי המכרז ומסומן 
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א' 4/'בכמו כן, יצרף המשתתף אישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף כנספח 

 למסמכי מכרז זה.
לחוק עסקאות גופים  1ב'/2-ו 'ב2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  6.7

  תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. בדבר 1976-ציבוריים, התשל"ו
 זהעל המשתתף לצרף להצעתו תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף 

 .5/'בכנספח  לתנאי המכרז ומסומןבנוסח המצורף 
קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה העדר על המשתתף לחתום על הצהרה בדבר  6.8

 .6ב'/כנספח ומסומן לתנאי המכרז  בנוסח המצורף
 

 ההצעה .ג
 
 .המפורטים במכרז זה המציע יהיה חייב להגיש הצעה להספקת כלל השירותים       7.1 .7

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות  7.2
 יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד. הבנקאית

לזוכה ויהיה ההצעה תוגש כיחידה אחת, והמשתתף החתום על ההצעה יחשב  7.2.1
 אחראי לכל הפעילות והתוצרים המפורטים בהצעתו. 

 יהיו על שם המשתתף במכרז. כל המסמכים המצורפים להצעה 7.2.2

 
יום מהמועד  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .8

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.

 
( בסכום של "ערבות המשתתף")להלן:  ריתמקו ,המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית 9.1 .9

לתנאי המכרז.  7/'בכנספח בנוסח המצורף  שקלים חדשים( אלף עשריםש"ח ) 00020,
 2021אפריל ערבות המשתתף תהא צמודה למדד מחירים לצרכן על בסיס מדד חודש 

 .20/10/21  (. תוקף הערבות יהיה עד ליום"המדד היסודי")להלן: 
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף גיש את ערבותהעירייה תהא רשאית לה 9.2

בין אם בכוונתה להזמין ממנו הליך, התחייבויותיו על פי תנאי ההתחייבות כלשהי מב
 מרכיב אחד או יותר מהמרכיבים הנכללים במכרז.

חילוט ערבות המשתתף כאמור לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לעירייה בגין 
 .ות המשתתףהפרת התחייבוי

 3-ו 2יום נוספים והוראות ס"ק  120-פי דרישת העירייה תוארך ערבות המשתתף עד ל-על 9.3
 דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הערבות המוארכת כאמור.

בעת החתימה על ההסכם יחליף המשתתף את ערבות המשתתף בערבות בנקאית קבועה,  9.4
 לפי תנאי ההסכם.

תוחזר לו הערבות. הערבות תוחזר למשתתפים שהצעתם  -משתתף שהצעתו לא נתקבלה  9.5
לא נתקבלה לאחר חתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה במכרז, ובלבד שהסכם 

 מפתיחת המכרז.יום  120 -כאמור ייחתם לא יאוחר מ

 
להגיש הצעה אחת בלבד ולמלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז  ל המשתתףע .10

 לעיל.  2.2כהגדרתם בסעיף 
וזאת לפי שיקול דעתה  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 

 הבלעדי והמוחלט של העירייה.
 

ורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  111. .11
 חתימה בשמו.ה

 תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.היה המשתתף יחיד יחתום הוא  11.2
היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפים המוסמכים  11.3

 לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת השותפות.
המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם 

 בשותפות.
( יחתמו מורשי "התאגיד"תתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן: היה המש 11.4

 החתימה בשם התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח 

 המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
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ן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים כמו כ

 בתאגיד.
 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 11.5

 
 

 על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן: מכרז בנוסף למסמכי ה .12

 4-ו 3, על פי הנדרש בסעיפים לעיל 6.3 דרישת סעיףלצורך הוכחת  מילוי וצירוף מסמכים 12.1
 .3נספח ב'/

  .2נספח ב'/על גבי אישור למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה  12.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  12.3
 לעיל. 6.7, כדרישת סעיף , על שם המשתתף1976-תשל"ו

 .ור, על שם המשתתףעל ניכוי במקבתוקף אישור  12.4

של  15/2021במכרז פומבי  אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף 12.5
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4כנספח ג'/הביטוחים המצורף 
 באותו אישור.ובהתאם לתנאים המפורטים 

, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  
         אישור הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/4, או בנוסח הנ"ל 

 בצירוף הסתייגויות בלתי מהותיות )להלן "הסתייגות ביטוחית"(.
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, 

 תביא לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, 

)שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, בין כהסתייגות שאיננה מהותית 
לעיל ויפרט את מהותה  1.4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  רשאי לפנות בבקשה 

 והנוסח החדש המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת  1.4הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

ת שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחי
 המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת 
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 

החלטת העירייה  תייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.מדובר בהס
 בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור

 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –למשתתף שהינו שותפות  12.6

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 12.7
 לעיל. 11.4המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף מרשם החברות המפרט את בעלי 

 –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  12.8
 חתומות על ידי המשתתף.

 –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  12.9
 חתומים על ידי המשתתף.

. יובהר כי את השאלון נדרשים למלא המשתתף, 8על גבי נספח ב'/ שאלון לניגוד עניינים 12.10
 עובדיו, מנהליו וכל המועסקים מטעמו לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 12.11
 את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 

- 9במסמך ב'/כמפורט  םתירשה הנדרשת על ידי המשתתף עבור ביצוע השירותים התמור 13.1 .13
 בצירוףו בעותק אחדותוגש על ידי המשתתף  למסמכי המכרז  הכספית הצעת המשתתף

DOK/CD זהה. 
הצעת המחיר ושאר מסמכי המכרז הדורשים השלמה ימולאו בעט או בהדפסה בלבד, ליד  13.2

 ובחותמת.על המשתתף לחתום בחתימה  כל תיקון
 .כולל מע"מלא המחירים המוצעים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים,  13.3

הצעה שתוגש במטבע זר תומר על ידי העירייה לשקלים חדשים בהתאם לשערו היציג של 
 אותו מטבע ליום האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
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ילו יהוו את התמורה, כא -תוצאת ההמרה כאמור בס"ק זה  -המחירים בשקלים חדשים 

 נרשמה מלכתחילה בש"ח
 זה. במכרזהמפורטים המוצעים על ידו ומשתתף יפרט בהצעתו את כל המרכיבים  .14

 

ם המפורטים במפרט מרכיביההזכות להזמין את כל לעירייה נתונים שיקול הדעת המלא ו 15.1 .15
 הכמות שתוזמן מכל מרכיב ומרכיב., או חלקם, וכן לקבוע את ו/או במסמכי המכרז

הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם הקבלנים  משתתף המגיש 15.2
רותים יבתחומים המשיקים או נוגעים לתחום הש םשירותיהאחרים המספקים לעירייה 

לתוצרים המיועדים להספקה במסגרת מכרז זה, ככל שיש ושיהיו כאלו, הן 
בכל דרך נדרשת  ולפעול( GIS) יםוגיאוגרפי יםהגראפי, ) המספריים( םהאלפאנומריי

 שתבטיח מענה מלא על צורכי ודרישות העירייה.
 
 

 בחינת ההצעות .ד
 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה
 

 איכות. 40%מחיר,  60%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .16

 בחינת ההצעות במכרז תתבצע בשלושה שלבים כאמור להלן:     16.1

ה של עמידת המציעים בדרישות הסף המפורטות לעיל. הצעה הראשון תערך בדיק בשלב 16.2
, העירייהשלא תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון.  אין באמור כי לגרוע מסמכות 

 להורות על השלמת מסמכים.

הצעת המחיר תבחן על פי סה"כ המחירון  -(60%)בשלב השני ייבחנו הצעות המחיר  16.3
ר תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ינוקדו ההצעה הזולה ביותהמוצע על ידי המציע. 

 ביחס אליה, בהתאם לנוסח הבאה:

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    60  X=  (P) ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

הרכבו  על צוות בודקהניקוד בסעיף זה יקבע , (40%איכות )ה ייבחן רכיבבשלב השלישי  16.4
את בעלי התפקידים הבאים: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, יועמ"ש העירייה  יכלול

ע"פ התרשמות הצוות הבודק מהתוכנות המוצעות ע"י , וזאת וממונה כנסות ונכסים
בתאריך  עירייהלמשרדי ה ויגיע מנהל הפרויקט מטעמו,והספק וכמפורט להלן, כל מציע 

 ת את הרכב הוועדה לעיל.העירייה רשאית לשנו .על ידי העירייהשיקבע 

מצגת על המציע הכוללת  עירייה,על המציעים להציג בפני ה ,יובהר, כי במסגרת המצגות
תשומת  -את ניסיונה ויכולותיה. בנוסף על המציעים להציג את המערכת המוצעת על ידם 

לב המציעים כי עליהם להציג את המערכת עצמה ולא ניתן להסתפק במצגת אודות 
כל דבר  -תעמיד לרשות המציעים חדר עם מקרן וחיבור לאינטרנט  ירייהעהמערכת. ה

נוסף הנדרש לצורך ביצוע המצגת והדגמת המערכת יהיה על אחריות המציעים בלבד. על 
 המציעים להיות ערוכים לביצוע המצגת והדגמת המערכת. 

 על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים
ובעלי ניסיון להפעלת המערכות המוצעות ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת 

 להציג נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי מטעם המציע הבקיא בתוכנות. 

 מובהר, כי מציע שלא יתייצב לישיבה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.
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ע ע"י הצוות המקצועי מטעם להלן אמות המידה המפורטות לאופן הבחינה שתבוצ 16.5

 :עירייהה

 

 גולמיהניקוד ה אמת המידה מס'
)לפי בחירת העירייה(  לקוחות קודמים של המציע 3שיחות טלפוניות עם   1

 אמות המידה הבאות :והתרשמות מ 3ב' בנספחהמפורטים 
 נק' )מרוצה מאוד( 4  1בסולם של בין  שביעות רצוןרמת  -
 נק' 4ל  1בין  בסולם של המציע מקצועיות -
 עמידה בזמנים -
 המציע זמינות -
 .רמת ניהול הפרויקט -

 
על המציע לציין את פרטי ההתקשרות של כל אנשי הקשר אצל 

 לקוחותיו הקודמים, שהוצעו במסגרת במכרז.
 

 מבנה הניקוד כדלקמן: 
 נקודות.  20לכל לקוח יוקצו  -
 נקודות. 4צו עד לכל אמת מידה יוק -

 
 ודותנק 60מקסימום עד 

 נק' 60

שביצע  שירותי מדידות ארנונה ברשויות מקומיות - הפרויקטים היקף 2
 המציע כמפורט להלן:

 
 מקומית רשותנקודה לכל  1 –תושבים  20,000עד ברשויות  -
 רשותנקודות לכל  2 –בים תוש 50,000ל  20,001בין ברשויות  -

 מקומית
 מקומית רשותנקודות לכל  3 –תושבים  150,000ל  50,001בין  -

 
 נקודות 10מקסימום עד 

 נק' 10

ראיון של הצוות המקצועי עם נציגי המציע לבדיקת ניסיון העובדים,  3
 כישוריהם, עדכניות מקצועית ועבודות קודמות.

 לכל עובד יינתן ניקוד כדלקמן:
 מנהל פרויקט : 

 השירותנקודות רמת  10 עד -
  עמידה בלוחות זמנים.נקודות עבור  10עד  -
 נקודות.  20 מקסימום -

 
 : לפחות(עובדים  2) צוות מודדים

 תרמת מקצועיונקודות  5עד  -
 השירותנקודות עבור רמת  5עד  -

 נקודות.  10מקסימום 
 

אשר הם אלו אשר אחד המציע יציג מנהל פרויקט אחד וצוות מודדים 
 יופעלו במסגרת הפרויקט ולטובת ניקוד סעיף זה.

  
 .נקודות 30מקסימום עד 

 נק' 30

 100 "כ ניקודסה

 

לצורך שקלול והשוואה בין המציעים יערך שקלול הניקוד בין כלל המציעים לפי הנוסחה  16.6
 הבאה:

 עהמצי של הניקוד סך    04   X= ( Q) האיכותציון 

 סך הניקוד הגובה ביותר                                        
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 100)מתוך  60 -יהיה פחות מ תהערכת האיכו במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 16.7
 המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא  ,תפסל( ציון גולמי

 .האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב שיעמדו ההצעות של הנמוך

מערכת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  עירייהה 16.8
  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, פות, על פי שיקול דעתההמוצעת בדרכים נוס

 

 ודירוגן הציונים הכוללים של ההצעות חישוב .17

את ציון ההצעה  עירייהלאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע ה 17.1
 הכולל, כדלקמן: 

                                                              (Q) +    ציון האיכות   (P) =  ציון המחיר הנבחן אשכולל הציון הכולל

 

הועדה המקצועית תגיש המלצותיה לוועדת המכרזים בהתאם לציון הכולל וכמפורט   17.2
קבל כל הצעה שהיא או א ללעצמה את הזכות ל העירייה. על אף האמור, שומרת לעיל

וה ביותר, להפסיק ו/או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגב
לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע 

או מי מטעמה בגין כך. כמו כן /ו עירייההטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לא תהיה כל 
את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם )בין  עירייהשומרת לעצמה ה

 ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.בטרם 

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא  17.3
של אחרים, כי  םמניסיונובין  המניסיונלשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין 

 .פגם מהותי באמינותםכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעת, ו/או כי קיים 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  17.4
 מהות ההצעה ותנאיה.

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 17.5

העירייה תהא רשאית לבטל חלק מסעיפי המפרט לחלוטין בהתאם לשיקול דעתה  17.6
 הבלעדי.

כות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת לזוכה לא תהא תביעה ו/או ז 17.7
 .העירייה זכות מזכויותיה לפי סעיף זה

 

 תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות  העירייה  .18
 רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

 

לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי חטל את המכרז ו/או שומרת לעצמה את הזכות לב העירייה .19
למשתתף לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגין הביטול כאמור, כך שבעצם הגשת 

 ההצעה מטעמו מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו מכרזזוכה בל .20
 ו.הצעתב

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .21
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה/זוכים במכרז. 90 -שלא זכה במכרז לא יאוחר מ

 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  4ג'/ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח ע  .22
ימים מהמועד  7על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  בחתימה מקורית תקשרות, כשהוא חתוםהה

 בו קיבל הודעה על זכייתו.



  
  

 15/2021ז פומבי מס' מכר
  בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 
 מסמך א' 

 

צמודה למדד המחירים  על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן: "ערבות הביצוע"( .23
שקלים  אלף שמונים) 80,000₪ על סך של להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות,  לצרכן )כללי(

יום לאחר היום שנקבע  90עד לחוזה ההתקשרות שתוקפה  5ג'/בנוסח המצורף כנספח חדשים( 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך לתום ביצוע השירותים 

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. .24

ירותים המוצעים בתוך התקופה לה התחייב בהצעתו, על הזוכה יהא לסיים כל שרות מכלל הש .25
 – 1אשר תחילתה מהמועד הראשון האפשרי לתחילת ביצוע השרות, כפי שיהיה נקוב בנספח ג' / 

וזאת תוך שיתוף פעולה מלא עם משתתפים נוספים אשר הצעתם תוכרז כהצעה הזוכה בחלק ב' 
מיטבי הנותן מענה מלא לצרכי  מן השירותים, באופן שיבטיח ביצוע כלל השירותים באופן

 העירייה.

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר מ .26
 את זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב .27
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה  רותיםהשיהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע 

 זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

 

______________________ 
 עיריית עכו



 15/2021כרז פומבי מס' מ
 בעיר עכו מדידת נכסים לצרכי ארנונהלמתן שירותי 

 
 מסמך ב' 

 

 כבודל
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 הצעת המשתתף
    

 ____________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ,אנו ________________________________ הח"מ
 הירים ומסכימים בזה כדלקמן:צמ
 
 
הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי  .1

כל  של עיריית עכו, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז, והבנו את 15/2021
ר העשוי תתפים במכרז זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבשהנדרש מאת המ

 להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

 

 ננו מצהירים, מסכימים ומתחייבים:ה .2
לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל  2.1

 הסתייגות.

דלעיל ועל כן נהיה מנועים  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.2
הבנה -ה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אימלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנ

של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג 
 זה.

ידע לשם ביצוע הי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.3
 השירותים נשוא המכרז.

קשר או הסכם עם כל משתתף אחר  כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, 2.4
 במכרז זה. 

, בהסכם ובנספחיו הזמנה להציע הצעות מחירחר כל ההוראות המפורטות באכי מילאנו  2.5
 ובכל מסמכי המכרז האחרים.

 

 7ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .3
רז, כולו או חלקו, ובמידה ולא נעשה כן, תהיה העירייה ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו במכ

סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את המכרז, והכול לפי שיקול דעתה החתום על הלרשאית 
 הבלעדי.

 

ננו מציעים לתת את מלוא מכלול השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות ה .4
 לת המחירים שלהלן.בטב במסגרת מכרז זה תמורת הסכומים המפורטים

 
 ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:ה .5

, על כל נספחיהם, הזמנה להציע הצעות מחירל 2.2מסמכי המכרז כולם, כהגדרתם בסעיף  5.1
 חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת.

להזמנה להציע הצעות, על פי  6.3מילוי וצירוף מסמכים לצורך הוכחת דרישת סעיף  5.2
 .3נספח ב'/ 4-ו 3רש בסעיפים הנד

  .2נספח ב'/על גבי אישור למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה  5.3

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  5.4
 שמנו., על 1976-תשל"ו

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 5.5
של עיריית   15/2021 נזכה במכרז פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 5.6

להסכם  4עכו תהא היא מוכנה לבטח אותנו בכל פוליסות הביטוח כמפורט בנספח ג'/
ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. האישור חתום על ידי חברת 

להסכם  4נספח ג'/ –הביטוח ומצורף אליו כחלק בלתי נפרד ממנו נוסח אישור הביטוחים 
 תקשרות.הה

 .הזמנה להציע הצעות מחירל 12.5אישור עו"ד כדרישת סעיף  –למשתתף שהינו שותפות  5.7
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ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 5.8
 12.6השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או 

 . הזמנה להציע הצעות מחירל

 קול כנס המשתתפים חתום על ידנו.פרוטו 5.9

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  5.10
 ידנו.

חתומים  -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אלינו  5.11
 על ידנו.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו. 5.12

 .הזמנה להציע הצעות מחירל 9ישת סעיף ערבות משתתף כדר 5.13

 

צעתנו זאת, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת ה .6
 ( יום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.120)ועשרים המכרזים ועד מאה 

 

 .יחידציע הוא האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמכל  .7
 
 
 הלן הצעתי למתן השירותים לא כולל מע"מ: ל .8
 
 

 לראיה באתי על החתום:ו
 

___________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף

 
 

 :רטי המשתתףפ
 
 שם: _______________________________________________ה
 
 ח.פ / ח.צ:____________________________________/ספר ת.ז.מ
 

 משתתף: ______________________________________כתובת ה
 
 ס' הטלפון: __________________ פקס' ________________________מ
 

 מס' עוסק מורשה __________________________________________
 

 
 :1עו"ד אישור

 ם/תומאשר בזה כי חתימ התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ _________
 

 ________________  -ו ________________ ת.ז. ___________של __________
 

מסמכי על פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל , וכי התאגיד

 
     + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________ ח

 
 

                                                 
 ר המשתתף הינו תאגידאישור זה נדרש כאש 1
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 הרת המשתתף אודות שירות ותחזוקההצ
 
 
 
 

 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
 
 
 
 
 
כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו, לביצוע התחייבויותינו עפ"י הסכם זה מצויים  .1

 בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.
 
פקי המשנה שלנו, לא ידוע לנו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם למיטב ידיעתנו וידיעת כל ס .2

שנים לפחות מיום ביצוע  5ו/או אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך 
 ההתקנה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
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 סיון קודםיאישור אודות נ         
 לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.נ., ג.
 

  לצרכי ארנונה בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהאישור על ביצוע שירותי הנדון: 
 

 ______ )להלן: "המשתתף"( ________אני החתום מטה מאשר בזה כי _________
 

, המונה ___________________________הוועדה לתכנון ובנייה /הרשות המקומיתביצע עבור 
  _________ תושבים,

 
  :המפורטים להלן םהשירותיאת 

 
 לתאריך מתאריך במקומות המתאימים( )יש לסמן סוג השרות  

 סקר מדידת נכסי תושבים לצרכי ארנונה   
  לחוק התכנון והבניה( 116סקר עבירות בנייה )לפי סעיף   

 תושביםהספקת מערכת מידע לניהול המידע אודות נכסי ה   
  הרשות המקומיתקליטת המידע למערכות השומה והארנונה של   

 :אחר   

    
 

 ועוד: ____________________________________________________________
 

 חוות דעת על הביצוע: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרטי מאשר:
 

 טלפון: _____________ _________שם ושם משפחה: ________
 
 תפקיד: _____________ ____________שות מקומית: _______ר
 

 חתימה: __________  תאריך: _______________ 
 
 

_____חותמת ______
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 תצהיר פרטי המשתתף וניסיונו הקודם
 
 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         המשתתף:  שם איש הקשר אצל .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

         דואר אלקטרוני:  .1.7

 
 :להזמנה להציע הצעות 6.2פרטי העובדים המוצעים מטעם המציע להוכחת תנאי סף  .2

 תפקיד בפרויקט מספר זהות שם העובד #

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

 
 :נדרש

 .ם של כל אחד מהעובדים המוצעים, תעודות הסמכה, וניסיוןקורות חיי את לצרף* 
 

 להזמנה להציע הצעות: 6.3להוכחת תנאי סף  פרטי מנהל הפרויקט מטעם הספק .3

 .זה מסוג פרויקטים כמנהל שלו עסקי ניסיון, מקצועי ידע, פרטיו הפרויקט: מנהל נדרש לפרט את

במקום " אין" לציין יש המציע לספק רלוונטי לא חובה(. פרט בגדר הינם הפרטים כל מילוי)

 . המתאים

 פרטים כללים: .3.1

 :_______________________שם מנהל הפרויקט

 תמצית תיאור השכלה, קורסים ותעודות רלוונטיות למכרז מדידות ארנונה:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ניסיון קודם: .3.2

 במהלך   __________________________ המכרז: מספר שנות ניסיון בתחום נשוא

 ם:___________השני

ו/ או סקר מדידות עבור  עובדים( 8 לפחות)עובדים/ קבלני משנה צוות   מספר שנות ניסיון בניהול

 .____: _______________ רשויות מקומיות
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 רשימת לקוחות שמנהל הפרויקט ביצע עבורם פרויקטים דמים: .3.3

 טלפון נייח ונייד פרטי איש קשר פרטי הלקוח
   
   

 
 

 :נדרש
 .במסמכי המכרז המפורטים, ממנהל הפרויקט הנדרשים הרלוונטיים האישורים כל את רףלצ* 
 ורשימת צילום של תעודות והסמכות, ניסיון, פעילות תחומי לרבות מנהל הפרויקט של רזומה לצרף* 

 המכרז. נשוא ולשירותים לטובין הרלוונטי התמחותו מתחום ממליצים לקוחות
 

 
 למסמכי ההצעה: נא לצרף את המסמכים הבאים .4

 .תעודת התאגדות .4.1

 פרופיל המציע המתאר את ניסיונו בתחומים נשוא המכרז. .4.2

 אישורים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס של המציע התקפים ליום הגשת המכרז. .4.3

תנאי להוכחת  פרטי מנהל הפרויקט מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון, קורות חיים .4.4

 .לעיל 6.3סף 

 
 לעיל 6.4להוכחת תנאי הסף שבסעיף  ניסיון המשתתף .5

 המציע יספק אישורים מאת הרשויות לפי הפורמט המופיע בעמוד הבא:
 
 
 
 
 
 

 :ותצהירנו על אמיתות הפרטים בנספח זה החתום על באנו ולראיה
 
 
    

 חתימה וחותמת מורשה   תאריך

 החתימה
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 שירותי מדידה שביצע עבורנו הקבלן __________ -הנדון                            

 

הריני לאשר כי הקבלן __________________________________________ ביצע 

עבור ___________________________________________________________ 

  -"( מדידות נכסים בהיקף ובתקופה כמפורט להלןהרשות" -)להלן

 

 - ברשות שירותי המדידהבוצעו  באילו שנים

 ._______________________________________________ 

 

 ________________________________.   -הרשות  של  ת הנכסיםיועלומהם 

 

 

  -הערות / התייחסות כללי לגבי השירות שניתן ע"י הקבלן 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 בברכה, 

 

 שם ______________________

 תפקיד ____________________

 תאריך ____________________
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 6.5ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף  .6

 להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו:

 רישיון  של המודדים הרלבנטיים.  .א

מועסקים ע"י אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל  -ככל שמדובר בעובד שכיר של המציע  .ב

 המציע. 

 או :

אישור קבלן המשנה כי הוא מספק שירותים עבור  -ככל שמדובר בקבלן משנה של המציע  .ג

 המציע.

 

 קבלני המשנה .7

 נא לסמן את הסעיף המתאים ובמידת הצורך יש למלא את פרטי קבלני המשנה:

 משנה קבלני משולבים לא בהצעתנו □

 :הבאים המשנה קבלני משולבים בהצעתנו □

 רטי קבלני המשנה:פ

 מספר סלולארי פרטי איש קשר תחום פעילות שם הקבלן #

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5     
 

 

 

 נדרש:
 המפורטים לעיל., המשנה מקבלני הנדרשים הרלוונטיים האישורים כל את * לצרף

 * לצרף את הסכמי ההתקשרות הקיימים לקבלני המשנה עם המשתתף נשוא מכרז זה.
ממליצים  לקוחות ורשימת ניסיון, פעילות תחומי לרבות המשנה ספק של רזומה לצרף *

 מתחום לחילופין או ידו על מתחום התמחותו הרלוונטי לטובין ולשירותים שיסופקו במכרז
 .פעילותו
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 רשימת ממליצים

רשות כאשר לפחות אחד מהם הנו  ,גופים ציבורייםשמות מלאים של  3 לפחות על המציע למלא .1

אשר ביצע עבורם המציע את השירותים הנדרשים נשוא  על לקוחות המציע, יםהנמנ מקומית,

  . מכרז זה

 בחינת ההמלצות, כולן או חלקן, תעשה בהתאם לשיקול דעתו של המזמין. .2

 

שם איש הקשר  שם הגוף הציבורי מס'
 ותפקידו

טלפון ישיר של 
 איש הקשר

תקופת 
השירותים 

ברשות 
)מתאריך ועד 

 ריך(תא

תכולת 
השירותים 

עבודות )אילו 
ביצע המציע 
 עבור הלקוח

 וכו'(

 
1 

 

 

 

 

 
 

  

 
2 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
3 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

4  

 

 

 
 

  

5    
  

6    
  

7    
  

8    
  

9    
  

10    
  

 

 

 

 שם המשתתף: _____________________       

      

  חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
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 :שור עו"דאי

 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת ________ 

מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתי על פי ת.ז. מס' __________  

והמשמש כ_____________ אצל המשתתף במכרז, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 

     

 חתימה וחותמת עו"ד שם ומספר רישיון תאריך
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 
 

מנכ"ל של ______________________________________ )להלן:  /הנני משמש כמנהל הכספים 
 (."המשתתף"

 
להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף 

 של עיריית עכו. 15/2021במכרז פומבי 
 

נות המהותיות את לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחי
 של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.יכולתו 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים  
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 (ד רו"חיודפס על נייר לוגו של משר)

 

 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהשל עיריית עכו  115/202פומבי מכרז הנדון: 
 ("המכרז" )להלן

 
 

( הנני "המציע"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _
 לדווח כדלקמן:

 
 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __ספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ____הדוחות הכ

 
 __._______נחתמה בתאריך ___

 
 לחילופין:

 
 __ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _

 
 ___.____________ אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .א

שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק 
 ., או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי"1חי"

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  .ב
 .2האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי,  .ג
' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי אמפורט בסעיף לרבות בהתבסס על הבדיקות כ

 של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון                       תאריך 

 
 
 

------------------------------------ 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –יין מכתבי זה "עסק חי" לענ .1

חודשים כי אז אין  3-ם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מא .2
 'ג', בדרישה לסעיפים 
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 _______תאריך: ______       
           לכבוד

 עיריית עכו 
 כוע, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב'/2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

לחוק עסקאות  1ב'/2-ו 'ב2ע' זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי ס מכרזהמשתתף ב
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,גופים ציבוריים

 האחרונה.
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

 
 ים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרט

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 תן התצהיר: _______________*חתימת נו

 
 
 
 

 עו"ד אישור
 

______, ת.ז./ ח.פ. _______________ ________אני משמש כעורך הדין של _________ .1
 (. "המשתתף")להלן: 

שר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או אהנני מ .2
בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן  בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף

 *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

נושא ת.ז. _______________, לאחר  הנני מאשר בזאת כי _______________________ .3
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 

 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.אישר 
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

 

                                                 
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2 סעיף *
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 תצהיר

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

בהליך ( "המציע"ותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  הנני נ .1
 ______ של עיריית עכו.

חוק לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובצבמש X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 עובדים או יותר. 100ק המציע מעסי 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ךובמקרה הצור

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

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

להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות.

        ________________  
 חתימת המצהיר                     

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

י באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת ל
כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 בפני על התצהיר דלעיל.

        _______________                       ________________                         ___________ 

חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
  א.ג.נ.,

 
  המועצת העיריילעובד הרשות ו/או לחבר  העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 פקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א' )א( ל 122סעיף  1.1
, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק עירייה"חבר 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 
בן זוג,  -זה, "קרוב"  ןלענייבו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 בת, אח או אחות."הורה, בן או 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקהלא יהיה צד לחוזה או  עירייה"חבר ה 
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  עירייהחבר  - 'עירייהחבר '

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף )ראה 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

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

 בודה המבוצעת למענה."ובשום ע
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

מי שאני ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 סוכן או שותף.לו 

, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים עירייהאין חבר  2.2
התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או  בהונו או ברווחיו של

 עובד אחראי בו.
 סוכן העובד ברשות. מי שאני לוזוג, שותף או  אין לי בן 2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
רטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אני מצהיר בזאת כי הפ 4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 ריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת העי122התקשרות לפי סעיף 
 
 

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________ 
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 נוסח ערבות משתתף 
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"_____________ )להלן: ח.פ. ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שתתפות הש"ח( וזאת בקשר עם אלף  עשרים) ₪  20,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהשירותי  – 15/2021 מכרז פומביהמשתתף ב
 

צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(  ,נ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2021 אפרילבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  תשלום סכום הערבות,
שהו, או לדרוש את הסכום תחילה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כל

מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 
 לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 20.10.21  קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 20.10.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 זו בטלה ומבוטלת. ערבותנו 20.10.21 יוםלאחר 

 
 בות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ער

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 
 

__________________ 
 בנק
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 עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

  מכרז למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה בעיר עכו
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק

 

 אישיים רטיםפ .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם
 פרטי: _______________________________________________ שם

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס
 וב: _______________________________________ רח  :כתובת

 : ____________קודי: ___________________ מישוב/עיר
 _________________ :נייד טלפון' מס: _________________ טלפון' מס

 מס' פקס: ___________________
 

 ועיסוקים תפקידים .2

 
 אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

   '(.וכד ת/כיועץ ,ית/קבלןכ ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות(
 

  .(ב"וכיו עמותה ,שותפות ,חברה) סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
 

  .(בהתנדבות תפקידים גם במפורש לציין יש) בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא
 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
 

 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
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 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
 אם בין, אחרים גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם
 

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

ות/ גוף שם התאגיד/ רש
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                 
שמות  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  2

 אותךבעלי המניות שמינו 
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 3
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ות/ גוף שם התאגיד/ רש
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 
 ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

 סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים עיריית עכו או לפעילות
 אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים עיריית עכו או שבשליטת

 
 קשר או זיקה כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן
 

 מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 עניין כבעל שלא לפרט אחזקה צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד
 

 לא / כן
 

_________________________________ י: __________/פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

או יותר  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 
 –פסקה זו  ןלעניי ;מהדירקטורים שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

רך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הע (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת 2)א()46רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 משפחה קרובי לגבי 5-2 בשאלות כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
  לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום התאגיד שם לפרט יש ,דירקטוריוןב חברה זוגך ת/בן אם: למשל)

 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה
 

 נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________ ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ ____ 
 ____________________________________________________________________ 

 
 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 בתפקיד לך כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו
 

 זיקות או משפחה קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם תקיימיםמ האם

  ?אחרות
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

  עניינים חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8
 

 אותך להעמיד שעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ועיד האם

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

___ י: ________________________________________/פרט כן, אם
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 שעלולים להעמידך מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9
 עניינים לניגוד חשש של במצב

 
 לא שאליהם, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם

, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 ועיסוקים תפקידים ,לדוגמה) עילל 8-1 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 הרשות לפעילות להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים תחברויו, אלה קרובים של

 .(המקומית
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

עיסוקים  ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא
 .תאריכים כולל ובהווה, בעבר

 
 
 ואחזקות כסיםנ -' ב חלק

 
 אחזקות במניות  .11

 
 שלך, כלשהם עסקיים בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או
 

  1968 – ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט ורךצ אין
 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

                                                 
 1968-ערך, תשכ"ח חוק ניירות  5

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו,  (1)

מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי 
או יותר  25%כאמור מחזיק  שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם

או יותר  25%מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 
 –פסקה זו  ןלעניי ;מהדירקטורים שלו

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (ג)
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 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -ב" קרו"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 הגוף/התאגיד

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 לניגוד עניינים חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 
 בהם שימוש או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 ? מועמד אתה שאליו דהתפקי עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים
 

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

                                                                                                                                                   

כמחזיק בניירות הערך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן  (ד)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך  –לעניין זה, "נאמן"  ;האמורים

()ו(, או כנאמן, להקצאת 2)א()46רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
  ;לפקודת מס' הכנסה 102מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 ם.חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומי (2)
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י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 
 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

 או לחובות ערב או כספים חייב ,ישנם אם ,העסקיים משותפיך מי או קרוביך ,ה/את האם
 ? כלשהם להתחייבויות

 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב
 

 לא / כן
 

______________ י: _____________________________/פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעשויים ,לעיל פורטו שלא ,אחרים נכסים על לך ידוע האם

 ? ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים
 

 ושותפים קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא
 .בהם עניין בעלי הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של, )עסקיים

 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 ובין בין במישרין בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""

 יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו בדעו או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין,

 .לו חיצוני
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
 

 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 נכונים ,מלאים הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 .ואמיתיים
 



  

 15/2021כרז פומבי מס' מ
 בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 
 8/'נספח ב

 
 
 ,אישית מידיעה הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2

 אינם הפרטים שבו במקרה וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא
 .אישית מידיעה לי ידועים אינם או/ו בחלקם וא/ו במלואם לי ידועים

 
 של במצב להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל לע לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 .בנושא עיריית עכו שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת ד, עהתפקיד במילוי

 

 במהלך יתעוררו או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו וב במקרהש ךכת ל/מתחייב אני .5
, עניינים לניגוד חשש של במצב אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל הדברים

 לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע אתה ל אמסורצת המשפטית של עיריית עכו, ביוע איוועץ
 ה.הנחיותי

 

ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,  מובהר לי כי על ההסדר למניעת .6
 .1998 –התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה      תאריך          
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 הכספית הצעת המשתתף
 

מתן שירותי מדידה, סקר , עבור עירייהבהתאם למפורט במסמכי המכרז, הצעתנו הכספית ל .א

 נכסים וחישוב שומה, הנה כמפורט להלן.

ההצעה המפורטת להלן, מהווה מחירים סופיים וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין  .ב

כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא 

ומרים, צילומים, פיתוחים, שימוש בכלי רכב, החוזה לרבות כוח אדם, ציוד, כלי עבודה, ח

ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות. ידוע לי כי לא תשולם לי כל 

 תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות, על כל הכרוך בהן.

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום. .ג

 

המחירון 

)מחירים 

 #(:קסימלייםמ

 צעהרכיב הה

תעריף 

 מקסימאלי

בש"ח ללא 

 מע"מ

 כמות

הצעת 

המציע 

בש"ח, 

לא 

כולל 

 מע"מ

סה"כ 

הצעת 

המציע 

 בש"ח

)כמות 

כפול גודל 

, השטח(

לא כולל 

 מע"מ

1 

כולל תשאול  –עלות ביצוע מדידת נכס 

 המתגוררים בנכס

בית / נחלה / משק / בית בהרחבה / בית  –"נכס" 

  מגורים / מבנה חקלאי/ מבנה אחר/ עסק 

1.8  ₪

 למ"ר בנוי

400,000 

 מ"ר

 ₪ ___

 למ"ר

_____ __

 למ"ר₪ 

2 

לא כולל תשאול  –עלות ביצוע מדידת נכס 

 המתגוררים בנכס

בית / נחלה / משק / בית בהרחבה / בית  –"נכס" 

 מגורים / מבנה חקלאי/ מבנה אחר/ עסק  

1.2  ₪

 למ"ר בנוי

1,600,000 

 מ"ר

 ₪ ___

 למ"ר

______ _

 למ"ר₪ 

3 

 מ"ר קרקע  1ביצוע מדידת עלות 

קרקע תימדד רק לאחר פניה ספציפית מגזבר 

 ותיאום מולו. העירייה

אגורות  20

 למ"ר

200,000 

 מ"ר

 ₪ ___

 למ"ר

______ _

 למ"ר₪ 

4 

מ"מ  4דיוק מדידה  1:500עלות ביצוע אורתופוטו 

ני, פענוח הבדלי בינוי מול לרבות צילום אלכסו

 GISאורתופוטו קודם, והעלאת תוצרים לשרת ה 

(. ECWשל העירייה בפורמט הנדרש )כדוגמת 

העלות תכלול גם שירות הצגת הצילום האלכסוני 

 Vision Mapעל מערכת מידע ייעודית )כדוגמת 

A3 Digital Mapping System לכל תקופת )

ש"ח  5,000

 לקמ"ר
 מ"רק 5.4

_ ₪ __

 מ"רקל

_____ _

 מ"רקל₪ 
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 השירות.

  סה"כ הצעת המחיר

 

 

 אינה מחויבת לכל כמות שהיא. העירייה* מדובר בכמות אומדן בלבד, 

 

___ )ובמילים: ______סך הצעתנו לכלל הרכיבים המופיעים לעיל היא ___

לא כולל מע"מ( בתמורה לביצוע כלל התחייבויותינו והשירותים ____ ₪ ______________________

 הנדרשים על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

  .הצעת משתתף שתוגש מעל המחירים התמורה המצוינת לעיל היא מקסימאלית

 תפסל.  -המקסימאליים המצוינים לעיל

 מדי חודש בחודשו עירייהל התמורה לקבלן תשולם לפי ביצוע בפועל בהתאם לדיווח שיוגש 

 .כמפורט בהסכם

        

 

_________________________ 

 חתימת המשתתף  )חתימות וחותמת(
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 מסמך ג'

 

 למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהלמתן שירותי הסכם 

 בעיר עכו
 

 נערך ונחתם בעכו ביום ___________ ש
 
 

 עכועיריית    ב י ן :
 , עכו35ויצמן מרחוב    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד          
  

 ______________________________  ל ב י ן : 
 ת.ז./ח.פ. ______________________   
 מרחוב _________________________________   
 טלפון: ________________, פקס: _______________   
 ("קבלן"ה :)להלן   
 מצד שני          

 
 
 

 ;בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהוהעירייה מבקשת לבצע פרויקט של  הואיל: 
  

של העירייה הוכרזה כהצעה הזוכה/כאחת  15/2021והצעתו של הקבלן במכרז פומבי   והואיל:
 במכרז; *ההצעות הזוכות

 
, הניסיון, כוח האדם, והקבלן מצהיר על עצמו כי הוא בעל הכישורים, היכולת הכספית והואיל:

הציוד והמיומנות, הרקע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי הנדרשים לשם מתן 
 השירותים במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה זה 

 
והקבלן מצהיר כי הוא מחזיק בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לשם מתן  והואיל: 

 ם עד למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה;השירותים וכי ימשיך להחזיק בה
 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  והואיל:
 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 

 הגדרות ופרשנות .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

 ות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו.כותרות הסכם זה הינן לנוח 1.2
במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  1.3

 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.
 

 בכל המסמכים המהווים חלק מהסכם זה יהא פירוש המונחים הבאים כדלקמן: .2
 

 געים לפרק או לסעיף במפרט.נתוני רקע ו/או הבהרות ו/או דגשים הנו  - "הבהקים"
דרישה לביצוע עבודה שתוצא מעת לעת ע"י העירייה, ותהווה חלק  - "הזמנה"

 בלתי נפרד מהסכם זה.
 מהנדס העירייה .   -" "המהנדס
 של העירייה. 15/2021מכרז פומבי מס'   -"המכרז" 
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הקבלן לספק  להסכם זה בו מפורטים השירותים, אשר על 1נספח ג'/  -"המפרט המיוחד" 
 לעירייה מכוח הסכם זה.

עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל   -"העירייה" 
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 
מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, 

זה לנציג  למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם
 העירייה.

 מינהל הנדסה ותכנון ומינהל פיתוח התשתיות בעיריית עכו  -"מינהל " 
הקבלן, נציגיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך   - "הקבלן"

 על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.
 עכובעיר  למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהסקר שירותי   -"השירותים" 

 , לרבות:אשר יכללו את הספקת המפורט במפרט המיוחד
 שרותי מדידות ארנונה. -
הספקה התקנה והטמעה של מערכות מידע לניהול נתוני מדידות  -

 הארנונה, אחזקתה ותמיכה במשתמשים בה.
היקף השירותים המוזמנים מתוך המפורט במפרט המיוחד יקבע 

 בהזמנות העבודה שיועברו לקבלן מעת לעת.
תוכנה ו/או מודול תוכנה ייעודיים לאיסוף וניהול מידע ו/או תהליכי  -שום מחשב" "יי

 עבודה בתחום או נושא.
מי שיתמנה ע"י העירייה, מעת לעת, לבקר את איכות השירותים  - "מבקר איכות"

המסופקים ע"י הקבלן בהתאם להתחייבויותיו לעירייה, כאמור 
 בהסכם זה על נספחיו.

בכל  ו/או מי שימונה על ידו לביצוע תפקיד זה בכתבעירייה גזבר ה  - "מנהל"
 .הקשור לתחומי אחריותו וסמכותו בעירייה

מי שימונה מטעם הקבלן לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים,     -"מנהל הפרויקט" 
וישמש בין השאר כאיש קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים 

 עפ"י תנאי הסכם זה.
,  Raster, ו/או גראפית )ניהול תמונות, (A/N)מערכת מידע מילולית    - "מערכת מידע"

אשר תוקם עבור העירייה  (GIS)ו/או גיאוגרפית וכיו"ב(  גרפיקה
 ולשימושה על ידי הקבלן או על ידי צד ג'.

מנהל, מעת לעת, לפקח על עמידת הקבלן המי שיתמנה ע"י   - "מפקח"
 בהתחייבויותיו לעירייה.

למסירתו כנדרש למנהל ו/או פעילויות האיסוף והטיפול במידע עד  כל  -"פרויקט" 
 לקליטתו במערכת מידע לצפייה בו ו/או לניהולו.

אזור בעיר כפי שיקבע על ידי העירייה שהשלמת הספקת תפוקות  "מתחם"
בכל הקשור בנכסים המצויים בגבולותיו מהווה תנאי  םהשירותי

 לתשלום התמורה לקבלן.
 אופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם הקבלן.  - וללת""תוכנית עבודה כ

 

 מטרת ההתקשרות ותקופתה .ב
 

למתן שירותי מדידת סקר העירייה מזמינה בזאת והקבלן מתחייב לספק לעירייה שירותי  3.1 .3
במפרט המיוחד , בהתאם לתנאי הסכם זה, וכמפורט בעיר עכו נכסים לצרכי ארנונה

 המוזמנים. םהשירותיתמהיל  - 'ב  1בנספח ג'/ ו

 הקבלן יספק לעירייה  את השירותים בהתאם לקבוע במפרט המיוחד. 3.2
 במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין המפרט המיוחד, יגבר המפרט המיוחד.

 
היקף השירותים המוזמנים מאת הקבלן מכלל המפורט במפרט המיוחד ייקבע בהזמנות  4.1 .4

 יה מעת לעת לקבלן.העבודה, אשר תוציא העירי

 הקבלן לא יחרוג מהיקף השירותים המוזמנים, כפי שיקבע בהזמנת העבודה. 4.2
היה וחרג הקבלן מהיקף השירותים המוזמנים, ללא אישור העירייה  בכתב, לא יהא זכאי 

 לתמורה כלשהי בגין החריגה.
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מועד מ שנים 5מדידות ארנונה, תהיה ההתקשרות לתקופה של  ילשירותבכל הקשור  5.1 .5
החתימה על ההסכם או עד להשלמת טיפול הקבלן בערר האחרון, לרבות בביהמ"ש, 

 .המאוחר מבין השניים
 למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהסקר התקופה לביצוע כל סוג שרות משרותי  5.2

"תקופת "תמהיל השירותים המוזמנים" )להלן: ' ב – 1תהא כמפורט בנספח ג'/ בעיר עכו
לא יאוחר מהמועד  ביצוע הסקר שרות משרותיכל . על הקבלן יהא לסיים ("ביצוע הסקר

אשר  בביצוע הסקרהנקוב לביצוע מרכיב השרות האחרון באותו השרות. במקרה של עיכוב 
אינו באחריות הקבלן ו/או בשליטתו, לרבות עיכובים שהם תוצאה של כוח עליון ידחו 

 עיכוב.המועדים האמורים לעיל במספר זהה למספר ימי ה

, אישור קבלת המערכת על ידי המנהל, תהיה החל מיום המידעהתקופה לשימוש במערכת  5.3
 ,וכלה בתום תקופה של שלוש שנים שהוא גם מועד תחילת תשלום העירייה עבוד שרות זה

 (.פעול""תקופת הת)להלן: 

בתקופות  פעולדעתה הבלעדי להאריך את תקופת הת העירייה תהיה רשאית על פי שיקול 5.4
ובלבד  ( שנים5) חמשפעול המוארכת לא תעלה בסך הכל על וספות ובלבד שתקופת התנ

יום לפחות לפני תום  30 פעול בהודעה בכתבלקבלן על כוונתה להאריך תקופת התשהודיעה 
 פעול שבתוקף. תקופת הת

ל הוראות פעול כאמור בס"ק זה, יחולו כהעירייה לקבלן על הארכת תקופת התהודיעה 
 המוארכת. פעולעל תקופת הת הסכם זה גם

לעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה המוחלט  6-ו 5, 4, 3, 2 ,1על אף האמור בס"ק  5.5
( יום 30להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת ע"י מתן הודעה לקבלן של שלושים )

 מראש. 
וי הפסיקה העירייה  את ההתקשרות כאמור לא תהיה חייבת בתשלום או פיצוי או שיפ

הופסקה ההתקשרות כאמור בסעיף כלשהם לקבלן בקשר ו/או עקב הפסקת ההתקשרות. 
 םהשירותיקטן זה תשלם העירייה לקבלן את התמורה המגיעה לו, לפי הסכם זה, עבור 

 .שהתקבלו ממנו על ידי העירייה עד למועד הפסקת ההתקשרות
ת עם הקבלן תהווה ( חודשים הראשונים להתקשרו6מובהר בזאת כי התקופה של שישה ) 5.6

תקופת ניסיון לקבלן, והעירייה  תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להודיע לו על 
יום מראש, באם על פי שיקול דעת המנהל, הקבלן לא עמד  14הפסקת העסקתו 

הופסקה ההתקשרות כאמור בסעיף זה בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו. 
שהתקבלו  םהשירותימורה המגיעה לו, לפי הסכם זה, עבור תשלם העירייה לקבלן את הת

 ממנו על ידי העירייה עד  למועד הפסקת ההתקשרות.

 

זמנים מפורטים אופן ביצוע השירותים, סדר פעולות ועדיפויות, היקף התפוקות בכל שלב ולוחות  .6
השירותים  שתותאם להיקף למפרט המיוחד, 4.2.2ייקבעו בתוכנית עבודה כוללת, כמפורט בסעיף 

 ותאושר על ידי המנהל. 

 

 עירייה  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף השירותים וסדר ביצועם.ה .7
הפחתה בהיקף השירותים ו/או שינוי בתוכנית העבודה ייעשו בהוראה בכתב בתוספת אישור 

 מהנדס העירייה. 
 הודעה על שינויים כאמור תימסר לקבלן בכתב ומראש.

ר לא יהא זכאי הקבלן לתמורה כלשהי, פיצוי או תשלום אחר כלשהו בגין נמסרה הודעה כאמו
 השירותים שהזמנתם בוטלה או שונתה.

 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .ג
 
עים וברורים לו התנאים והדרישות והקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי יד .8

רוש לאספקת השירותים עפ"י שבמסמכי ההסכם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הד
 הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

 

הקבלן מצהיר כי הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותים זהים או דומים להיקף השירותים וכי יש  .9
 לו הידע, הניסיון, האמצעים, כח האדם, הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע השירותים.
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א ליתן השירותים נשוא הסכם זה, וכי אין כל הקבלן מצהיר כי הוא מורשה מכל בחינה שהי .10
מניעה חוקית או חוזית המונעת ממנו או אוסרת עליו או מגבילה אותו להתקשר עם העירייה 

 בהסכם זה.
 

 הקבלן מתחייב לספק את השירותים בדייקנות, ביעילות, בנאמנות ובמיומנות מרביים. .11
 

 
ציוד, האביזרים, החומרים והאמצעים הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כח האדם וכל ה .12

האחרים הדרושים לביצוע הסכם זה בהיקף ובאיכות שצוינו במפרט המיוחד ביעילות, ברציפות 
 ובקצב הדרוש.

 
 הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים לשם ביצוע השירותים. 13.1 .13

את אחד מהעובדים המנהל יהא רשאי, מבלי לנמק זאת, לדרוש מהקבלן בכל עת להחליף  13.2
 ימי עבודה  אחר דרישת המנהל. 7והקבלן מתחייב למלא בתוך 

 
הקבלן מתחייב להשיג על חשבונו את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים עפ"י כל דין  .14

 לביצוע השירותים.
 

 המידעהתקנה, הדרכה ותחזוקת מערכת הספקה,  .ד
 

טות במפרט המיוחד, לרבות התקנה בכמות יספק על חשבונו את התוכנות המפורהקבלן  15.1 .15
א', מדריך למשתמש בעברית וכן הדרכת כל המשתמשים  – 1העמדות כמפורט בנספח ג'/

 בתוכנות שסיפק עד לשליטתם המלאה של העובדים בכל רכיביהן.

לעיל תחול הן על ההתקנה הראשונית של התוכנות  1התחייבותו של הקבלן כמפורט בס"ק  15.2
 או כל שינוי שיחול בהן.והן על השדרוג ו/

 

הקבלן יבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי שיתגלה במהלך  16.1 .16
 יקלוט ו/או שיתגלה בתוכנות במהלך מבחני הקבלה.שביקורת איכות במידע 

הקבלן יבצע, על חשבונו, את כל הפעולות הנדרשות לתיקון כל ליקוי מהותי שיתגלה  16.2
 ומי המחשב  או בשירותים שסיפק  גם לאחר מבחני הקבלה.בתוכנה או בייש

ימי עבודה לכל המאוחר, מעת שנמסרה לקבלן  14תיקון הליקוי, כאמור לעיל, יבוצע תוך  16.3
 הודעה אודות הליקוי.

 

, תעדכן העירייה בעצמה ו/או מסירת מלוא המידע שנאסף בסקר מדידות הארנונהלאחר השלמת  .17
 ת שתסופקנה על ידי הקבלן.על חשבונה, את נתוני המערכו

 
 5הקבלן מתחייב לתמוך, לתחזק ולשדרג את התוכנות שיספק לעירייה, למשך תקופה של  18.1 .18

)חמש( שנים לפחות, או עד לתום תקופת ההתקשרות, המאוחר מבין השניים. ניתנו שירותי 
או השדרוג לאחר תום תקופת ההתקשרות יבוצעו הם בתעריפים  ההתחזוקהתמיכה, 

יו קבועים אותה עת במחירון הקבלן לאותם שירותים, ובכפוף לקבלת אישור מראש שיה
 לביצוע על ידי העירייה. 

הקבלן מצהיר כי כל רכיבי התוכנה ו/או החומרה אשר מהווים חלק מן השירותים הינם  18.2
רכיבים בייצור ובתחזוקה שוטפים.  הקבלן מצהיר כי לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת 

 5ו בתחזוקתם וכי אין שום מניעה להמשיך ולספק חלפים ועדכונים למשך בייצורם ו/א
 שנים מיום מועד החתימה על הסכם זה.

 
, במידה ותוזמן, תימסר לעירייה  על פי תוכנית עבודה שתאושר ע"י העירייה, מידע מערכת 19.1 .19

 או ע"י מי שהסמיכה לצורך כך.

אישור התאמתה למוצע ע"י מבקר לאחר התקנתה תעבור המערכת מבחני קבלה לבדיקת ו 19.2
 האיכות מטעם העירייה, ורק על פי אישורו, תשולם תמורה.

 לכל מערכת, במידה ותוזמן, יספק הקבלן לעירייה, כחלק מדמי השימוש במערכת: 19.3

 זכות שימוש בכל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק ממנה. 19.3.1
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מנה לעמידה ביצוע התאמות נדרשות של כל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק מ 19.3.2
בדרישות סטטוטוריות ו/או רגולטיביות, הן ברמת ניהול התהליכים באמצעותה, 

 הן ברמת ניהול המידע באמצעותה והן ברמת הפצת ופרסום המידע המנוהל בה.

 תמיכה במשתמשים בהפעלת כל יישום ו/או תוכנה המהווים חלק ממנה. 19.3.3

הנדרשים להפעלה הספקה והתקנה של כל שדרוגי הגרסאות של כל המרכיבים  19.3.4
 שלמה ומלאה של כל יישום.

הספקת תיעוד והדרכה לכל צוות העירייה הנוגע בעניין לכל עדכון ושדרוג בגרסת  19.3.5
 היישום ו/או התוכנה.

שרות לתיקון כל תקלה שתתגלה בכל יישום או תוכנה המהווים חלק ממנה, או  19.3.6
בתוך בבסיס הנתונים שלהם או בתוכנות התשתית המשמשות להפעלתם וזאת 

זמן תגובה שלא יגרום להשבתת משתמש מעבודה מלאה באמצעות המערכת 
למשך של למעלה מיום עבודה ממועד ההודעה על תקלה. מובהר כי בכל תקלה 
בתוכנת התשתית ישמש הקבלן איש קשר מול היצרן ובלבד שהקבלן יוכיח 
לעירייה כי מקור ההשבתה הוא בתקלה בתוכנת התשתית וכי כאיש קשר נקט 

 מיידית בכל הפעולות הנדרשות להעברת הטיפול ליצרן.

לצורך הספקת שרותי התמיכה במשתמשים ותיקון התקלות במערכת מתחייב הקבלן  19.4
להפעיל הן מרכז תמיכה ושרות מקוון טלפוני וממוחשב והן להעסיק צוות תמיכה ושרות 

 המסוגל לספק שרות לעירייה בחצריה בזמני התגובה והטיפול הנדרשים.

ל מקרה שימנע מצוות העירייה שימוש מלא בישום או בתוכנה או במערכת למשך זמן בכ 19.5
עבודה ממועד ההודעה לקבלן על גילוי תקלה בהם, מתחייב הקבלן לפצות  ימי 3העולה על 

 כל יום פיגור או חלק ממנו.  בגין  )ארבע מאות ש"ח(₪  400העירייה בסכום של את 

 לניהול המידע המילוליכי המערכת הקבלן תחייב מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מ 19.6
תכלול, במועד ספק לעירייה המסופקים במסגרת הסכם זה שי םהשירותיוהגרפי בתחום 

ממשק למספר מערכות מידע ממוחשבות,  הספקתה או לאחריו לפי דרישת העירייה,
 לרבות:

 קשר מידי 19.6.1

 ;Office (Word, Excel, Outlook)סביבת  19.6.1.1

 מי וחיצוני(;דואר אלקטרוני )פני 19.6.1.2

 .ית ארנונהגביניהול הכנסות : שומה ומערכת  19.6.1.3

 קשר עתידי מתוכנן 19.6.2

 מערכת רישוי ופיקוח על הבניה; 19.6.2.1

 ;(GISמערכת ממ"ג ) 19.6.2.2

 המערכת המשפטית; 19.6.2.3

 ;עירוניים מערכת נכסים 19.6.2.4
 

 סקר מדידות ארנונה .ה
 

 למפרט ובכלל מסמכי המכרז, לרבות: 2.2.1סקר מדידות הארנונה יבוצע כמפורט בסעיף  20.1 .20

 מדידת כל הנכסים. 20.1.1

 צילום כל הנכסים 20.1.2

 תיעוד כל ממצאי הסקר. 20.1.3

 איתור אי התאמות בין חיוב טרם הסקר לחיוב מחושב לפי ממצאי הסקר. 20.1.4

 קבלת פניות נישומים. 20.1.5

 טיפול בהשגות ועררים. סיוע לעירייה ב 20.1.6

 הזנת כל המידע למערכות המידע. 20.1.7

 הפקת ומסירת הודעות  20.1.8

למפרט  2.2.1בסעיף , תכלולנה את האמור זמן, ככל שיותפוקות סקר מדידות הארנונה 20.2
     לרבות:

 תשריט מדידה ע"ג פלט נייר.  20.2.1
 קובץ של תשריט המדידה מעוגן מרחבית. 20.2.2

 חיובים בהתאם לממצאי סקר מדידות הארנונה שאושרו על ידי העירייה. 20.2.3
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 דוחות ממצאים בחתכים שונים כנדרש על ידי העירייה. 20.2.4

 כמפורט בכלל מסמכי המכרז. 20.2.5

, ככל שיוזמן, יימסרו לעירייה כפי שייקבע בתוכנית העבודה קר מדידות הארנונהספוקות ת 20.3
 למפרט. 4.2.2הכוללת שתאושר על ידי העירייה  כמפורט בסעיף 

  

 תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה .ו

 
תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו, כנדרש לצורך  23.1 .21

לפי הסכם זה, יעשה אך ורק בתאום מראש עם העירייה ולפי הנחיית  םהשירותי הספקת
 המנהל.

יעשה אך ורק  תפעול מערכות המידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו, 21.2
 בהתאם להוראות ספק המערכות למשתמש.

ך ורק על , יעשה אתפעול מערכת מידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו 21.3
 ידי מי שהוכשר לתפעול את המערכת, מכיר אותה היטב ומיומן בהפעלתה.

, יעשה אך ורק על תפעול מערכת מידע המשמשות את העירייה על ידי הקבלן, או מי מטעמו 21.4
את המערכת ואת מיומנותו  והיכרותידי מי שהמנהל אישר לו לעשות כן לאחר שבחן את 

 בשימוש בה.

 מערכות המידע המשמשות את העירייהן, או מי מטעמו, לתפעול כל עלויות הכשרת הקבל 21.5
 תחולנה על הקבלן בלבד.  

 

 שיתוף פעולה .ז

 

מתחייב לשתף פעולה עם העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור להתאמת הנתונים שאסף  הקבלן .22
שבחרה העירייה ו/או לקליטת נתונים שנאספו על  GIS-לקליטה במערכת מידע ו/או במערכת ה

מי מטעם העירייה למערכת מידע ו/או במערכת המסופקת על ידו ו/או ליצירת ממשק בין ידי 
בה  GIS-מידע המסופקת על ידו, על כל מרכיביה, לבין מערכת מידע ו/או מערכת ההמערכת 

 תצטייד העירייה.הצטיידה או 
 

 בתחומים םהקבלן מתחייב לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים המספקים לעירייה שירותי .23
המשיקים או נוגעים לתחום השירותים המיועדים להספקה במסגרת הסכם זה, ככל שיש ושיהיו 

( ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח מענה מלא על צורכי GISכאלו, הן הגראפי והן הגיאוגרפי )
 ודרישות העירייה.

התאמות ו/או ביצוע  יםהנדרש ו/או הדוחות שיתוף הפעולה יכלול, בין השאר, העמדת כל המידע .24
ו/או נקיטה בכל האמצעים המבטיחים כי  , במידע ו/או במערכת המידע המסופקת על ידונדרשות

הנתונים הנדרשים לה על פי מסמכי הסכם זה, על חשבונו, המידע ולרשות העירייה יעמדו כל 
 כחלק משרותיו לעירייה.

 

 דיווח, כפיפות וביקורת .ח

 

 למנהל.הקבלן יהא כפוף לעניין מתן השירותים  26.1 .25

 הקבלן או מי מטעמו ידווח מיידית למנהל על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים. 25.2

הקבלן יספק תשובות והסברים מלאים ושוטפים בנוגע לשירותים, כפי שיידרש מעת לעת  25.3
 ע"י המנהל או המפקח.

הוראות או ביאורים שניתנו למי מעובדיו של הקבלן ע"י המנהל או המפקח יחשבו כאילו  25.4
 קבלן.ניתנו ל

 

הקבלן יאפשר למבקר האיכות לבדוק את הפעילות ואת איכות התוצרים בהתאם  27.1 .26
 להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה. 

הקבלן מתחייב להמציא למבקר האיכות דיווח תקופתי בכתב על ההתקדמות בביצוע  26.2
 השירותים כפי שיקבע מבקר האיכות.

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .ט



 15/2021כרז פומבי מס' מ
 עכו מדידות נכסים בארנונה בעיר

 
 

 

  42 

 

מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר הנוגע לעירייה,  מור בסודיות כלהקבלן מתחייב לש 28.1 .27
לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, שיגיע אליו אגב, בקשר או במהלך ביצוע 
הוראות הסכם זה, ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם 

 ר.כאמור ולא למוסרם בין במישרין ובין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אח

 לעיל לא תחול על:  1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף קטן  27.2

מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו או שיהפוך לנחלת הכלל כתוצאה  27.2.1
או כתוצאה משילובה באתר האינטרנט  GISמהעלאת תוצר השירותים כשכבת 

 של העירייה.

 יה.מידע שהיה ברשות הקבלן לפני מסירתו לו על ידי העירי 27.2.2

או כל חלק ממנו אותו יידרש הקבלן לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה כזה  מידע 27.2.3
יודיע הקבלן לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו על 

 מנת להותיר בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

, להסכם זה 2כנספח ג'/רף יחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצו הקבלן 27.3
כנספח והוא מתחייב לגרום לעובדיו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף 

 להסכם זה. 3ג'/

 

מעת לעת  שתידרשנה על ידי העירייהכפי  אבטחת המידעהקבלן מתחייב לבצע את כל דרישות  .28
 .כלשונן

 

 בטיחות .י
 

חות החלים, לפי כל דין, על סוג עיסוקו או על לפי כללי הבטי םהשירותיהקבלן מתחייב לבצע את  .29
 מהסוג המסופק על ידו לפי הסכם זה. םשירותי

 

הצטיידות בכל דרישות הבטיחות שתידרשנה על ידי העירייה, לרבות  הקבלן מתחייב לבצע את כל .30
 כל בדיקה לגבי עובדי הקבלן שתדרוש העירייה. ציוד בטיחות ו/או 

 
ן בדרישת העירייה מהקבלן לבצע פעולה בכל הקשור לבטיחות למען הסר ספק מובהר בזאת שאי .31

כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כל שהיא או להטיל עליה אחריות כל שהיא כלפי הקבלן או מי 
 מטעמו או כלפי כל צד ג' כל שהוא.

 

כל ההוצאות לסוגיהן בין אם נדרשות לעמידת הקבלן בכל כללי הבטיחות החלים עליו לפי כל דין,  .32
 ן אם נדרשו ממנו על ידי העירייה, כאמור לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד. ובי

 

 התמורה .יא

 

ביצוע השירותים ועמידה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא הקבלן זכאי  בגין 34.1 .33
 להלן:כמפורט  לתמורה

 

לעיל הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא השירותים וכל  1התמורה הנקובה בס"ק  33.2
ומחויבויותיו של הקבלן מכוח הסכם זה ומובהר כי אין הוא זכאי לכל תשלום  הוצאותיו

 נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע הסכם זה.

 

 התמורה תשולם לקבלן בשיעורים כמפורט להלן:  35.1 .34

שרות במתחם ולאחר אישור המנהל את קבלת כל של כל ההספקה  םבסיו 35.1.1
יגיש הקבלן לעירייה, באמצעות המנהל, חשבון בגין הסכם זה, תפוקותיו, כנדרש ב

, בהתאם למחירים המפורטים מתחםחלק השירותים שבוצע על ידו באותו 
 במפרט המיוחד.

יגיש הקבלן לעירייה, באמצעות המנהל, חשבון כל הקשור למערכות מידע ב 35.1.2
ר רבעוני יחסי לתקופת ההתקשרות המלאה בתום כל רבעון החל ממועד אישו

בכל תחומי העיר ואת הכלת המערכת  םהשירותיהמנהל את קבלת תפוקות כלל 
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את מלוא המידע המיועד לניהול באמצעותה וכי תהליכי ההתקנה, ההדרכה 
 .בהתאם למחירים המפורטים במפרט המיוחדוההטמעה הושלמו. החשבון יהיה 

35.1.3  
ל, על פי שיקול המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כל 34.2

. בהתאם קבלןימים מיום שהועבר לו החשבון על ידי ה 10וזאת תוך דעתו הבלעדי, 
חשבונית מס על גובה התמורה למנהל תומצא על ידי הקבלן  מנהלהלהחלטתו של 

 המאושרת.

יום מתום  90תוך  ,לתשלום מנהלההעירייה תשלם לקבלן את הסכום המאושר על ידי  34.3
וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות  מנהלהעל ידי  החודש בו אושר החשבון

 על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי למנהל מובהר בזאת כי המצאת החשבונית 

במקרה של איחור בהמצאתה יחל מניין הימים לתשלום כאמור החל מיום המצאתה 
 .למנהל

ישולמו לקבלן הפרשי ריבית  –ו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה לא הועבר 34.4
 1961-( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים"והצמדה )להלן: 

 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. 31 -החל מהיום ה
 כל ריבית פיגורים. איישיום מהמועד הקבוע לעיל לא  30פיגור בתשלום של עד 

שלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי מלא, סופי ומוחלט בגין כל נזקי הקבלן ת
 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל.

 
העירייה  תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לקבלן לפי הסכם זה כל סכום  .35

, בין שהוא קצוב ובין שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לכל צד ג', עפ"י כל הסכם או דין
 שאיננו קצוב.

 

 יחסי הצדדים ועובדיהם .יב
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי מי מהצדדים לבין הצד השני  .36
מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור מי מהצדדים בכל צורה בביצוע השירותים יראוהו לכל -יחסי עובד

 לבד.דבר ועניין כעובד של אותו צד ב

 

על חשבונו בכל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב   איישכל אחד מהצדדים  38.1 .37
ובקשר עם קיום הסכם זה ו/או בקשר עם העסקת עובדיו, לרבות תשלומי מע"מ, מס 
הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים והוא ישפה את הצד השני בגין כל דרישה ו/או 

שר עם עניינים אלה או בגין טענה כי התקיימו יחסי עובד ומעביד תביעה שתוגש כנגדו בק
בין עובד של אותו צד לצד השני, ובלבד שהודיע לאותו צד על הדרישה ו/או התביעה, לפי 

 העניין, ואפשר לו להתגונן מפניהן.

הקבלן מצהיר כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  37.2
 ת הנדרשות עפ"י הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.ההפרשו

 

 זכויות יוצרים .יג
 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים וכל הזכויות הקנייניות  39.1 .38
ו/או החוזיות ו/או האחרות הגלומות בשירותים וכי הוא זכאי להפיצן ו/או יש בידיו את כל 

 שורים הנדרשים מטעם בעלי הזכויות כאמור להפיצם ולהתקשר בהסכם זה.האי
הקבלן מצהיר כי אין בהתקשרות עפ"י הסכם זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, פטנט ו/או כל  38.2

זכות אחרת של צד ג' כלשהו, וכי לא הוגשה נגדו תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות כאמור. 
שיגרמו לה במקרה שתוגש נגדה  ל הוצאה או נזקהקבלן מתחייב לשפות את העירייה על כ

תביעה כלשהי בגין הפרת זכויות יוצרים, פטנט או פגיעה בקניין רוחני כתוצאה ו/או בקשר 
 עם קבלת השירותים מאת הקבלן לפי חוזה זה.

כל תפוקת עבודה, המסמכים, יצירה מקורית וזכויות יוצרים, זכויות פטנט ו/או מדגם  40.1 .39
רותים ו/או שנוצרו עקב מתן השירותים יהיו בבעלות העירייה  והיא רשאית הנובעות מהשי

לעשות בהם שימוש, באמצעות עובדיה ו/או באמצעות גורמים חיצוניים, כרצונה לרבות 
 לפרסמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית לה. 
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טעונה הסכמת לעיל ע"י העירייה  אינה  1העברת השירותים והזכויות האמורות בס"ק  39.2
 הקבלן.

 

 אחריות וביטוח .יד

 וביטוחושיפוי בנזיקין אחריות  .טו
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין

כמפורט בחוזה זה ובנספחיו  ביצוע השירותים חוקיתמוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות ה .40
למסמכים הקשורים  לתכניות ו/או לשירותים ו/או עירייהולפיכך אישוריה של ההקבלן תחול על 
 הקבלןל פי הסכם זה, לא ישחררו את ע ו/או מי מטעמו  הקבלןם ו/או אשר הוכנו על ידי בשירותי

ו/או מי מטעמה אחריות  עירייההנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ה חוקיתמאחריות המקצועית ה
 כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים האמורים.

ו/או  , לגוף ו/או רכוש נזק אובדן ו/או  לכל עירייההכלפי בשיעור חבותו החוקית  אחראי הקבלן .41
ו/או לעובדיו   לקבלןלעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או ו/או  עירייההוצאה שייגרמו להפסד ו/או 

ו/או עקב  יםבגין השירותכתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או לצד שלישי ו/או למי מטעמו ו/או 
 משמשים בצורה הולמת את המטרות שלשמן יועדו .כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או  עירייהפוטר את ה הקבלן .42
 לעיל, ו/או על פי דין. 39-40נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בס"ק 

מי ל בגין כל נזק שיגרם ו מי מטעמה ו/או עובדיה ו/א עירייהמתחייב לשפות ולפצות את ה הקבלן .43
, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך מי מהן ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד ןהמ

על נזק,  לקבלןתודיע  עירייהוזאת על פי דרישתה ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. ה
על  ,מפניה עירייהגן על ההבמידת הצורך לדרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ו

 .הקבלןשל  חשבונו

  בתחום חבותו החוקית של בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד  עירייהנשאה ה  44.1 .44
ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה  הקבלןשנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל עובדי הקבלן, 

כל תשלום ו/או  עירייהחזיר ללה הקבלן קיפה( מביצוע השירותים, יהיה על)ישירה או ע
 הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל. 

רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה  עירייהה 44.2
ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת  לקבלןכאמור, מכל סכום שיגיע 

ובלבד  תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו עירייהרה בו התשלום כנ"ל, בכל מק
כאמור  עירייה. זכותה של הימים מראש טרם הניכוי האמור 14ששלחה לקבלן הודעה של 

על כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה  לקבלןתודיע  העירייהתהיה מותנית בכך ש
 ותאפשר לו להתגונן מפניה.

 ביטוח

לבטח על  הקבלןלפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב  הקבלןמאחריות מבלי לגרוע  45.1 .45
, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד עירייהחשבונו, לטובתו ולטובת ה

ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים  לגמר תקופתו
עדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבל

 ים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:המפורט

 4'גאת טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן כנספח  הקבלןעם חתימת הסכם זה ימציא 
כשהוא חתום , "(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהטופס האישור על קיום ביטוחים)להלן: "

המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים מטעמו ידי חברת הביטוח -על
ישוב ויציג, מידי תום תקופת  הקבלןבהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת 
 .עירייהדרישה  כלשהי מה

טופס אישור  הקבלן לעירייהימסור  -בגין השירותים  וכתנאי לו  הקבלןעם עריכת גמר חשבון עם 
חודשים שלאחר מועד  12 -על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף ל

 6ביצוע ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 
 לפחות. חודשים

 :הסעיפים הבאיםלכלול את  הקבלןמתחייב הפוליסות הנזכרות בכל 
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 עירייה:ו/או ה הקבלן –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  .א
 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי" לעניין עירייה"ה

ין ו/או בקשר עם בג הועובדי עירייהמכסה את אחריות הביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .ב
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הקבלןמעשה או מחדל של 

 האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .ג
בקשר עם ביצוע  הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 השירותים.

בגין  הועובדי עירייהמכסה את אחריות ההמוצר  משולב עם חבותביטוח אחריות מקצועית  .ד
 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הקבלןו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של 

ממועד התחלת מתן לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  .ה
 .1.1.2005אך לא לפני  עירייהשירותים מקצועיים ל

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .ו
 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק הו/או עובדי העירייביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .ז
 .בזדון

 לעירייה שלחיתהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר ש .ח
יום לפחות לפני  60במכתב רשום, ו/או חברת הביטוח מטעמו,  הקבלןע"י הודעה בכתב, 

 .מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .ט

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  הקבלןכל סעיף בפוליסות  .י
ה וכלפי מבטחיה, עיריילא יופעל כלפי ה כאשר קיים ביטוח אחר הקבלןאחריות מבטחי 

ה עירייהביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את ה עירייהולגבי ה
ה מבלי שתהיה עירייבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי ה

 59ף להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעי עירייהזכות תביעה ממבטחי ה הקבלןמבטחי ל
מוותר על טענה של ביטוח כפל  הקבלן. למען הסר ספק, 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א

 וכלפי מבטחיה.  העירייהכלפי 

להמציא את פוליסות הביטוח לעירייה  העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן 45.2
ו תיקון מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/א והקבלן

 .כדי להתאימן להוראות ביטוח זה ו/או התאמה שתדרוש העירייה

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  45.3
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות  עירייהלמזמינה לא יהוו אישור כלשהו מה
פי הסכם זה או -על הקבלן כדי לצמצם את אחריותו שלכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך 

 דין.  פי-על

שא בכל נזק יוכן י  יויישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח הקבלן 45.4
, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא הקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של  עירייהשיגרם ל

, לרבות נזקים מתחת לסכום הקבלן מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של
 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

ה יהא עירייאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה הקבלןהפר  45.5
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ו/או  עירייהאחראי לנזקים שיגרמו ל הקבלן

 הוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.טענות, כספיות או אחרות, כלפיה ו

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  45.6
 הקבלןעל פי ההסכם ועל פי דין, ואין בהם כדי לשחרר את  הקבלןכנגד  עירייהל

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
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 ערבות ביצוע .טז
 

מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ימציא הקבלן לעירייה  במעמד להבטחת  46.1 .46
₪  80,000חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת בזמן בשיעור 

)להלן:  5כנספח ג'/, בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה אלף שקלים חדשים( שמונים)
 (.""ערבות הביצוע

רבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של העירייה תהא רשאית לחלט ע 46.2
 הוראות הסכם זה על ידי הקבלן ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

הוארכה תקופת הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך הקבלן את תוקפה של  46.3
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה  7ערבות הביצוע או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

שיקול דעתה.  לפיו הענייןהארכת תקופת ההסכם או הגדלת היקף ההתקשרות, לפי  על
קיבל הקבלן דרישה כאמור, ימסור לידי העירייה  תוספת לערבות ו/או ערבות חדשה, 

 בהתאם לערבות המעודכנת.
לא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי הקבלן רשאית תהא העירייה  

ביצוע הקודמת אשר בידיה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחלט את ערבות ה
לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה  מכוח כל דין או 

 .הסכם
 

 איסור המחאת ו/או  הסבת ההסכם ע"י הקבלן .יז
 

חלקו, הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או  47.1 .47
או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה.
, בין אם ההעברה 1968-העברת השליטה בקבלן, כמשמעותה בחוק ניירות הערך, תשכ"ח 47.2

 1נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב כהעברה המנוגדת לאמור בס"ק 
 שתה בכפוף לקבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב. לעיל, אלא אם כן נע

 מוסכם כי העירייה תהא רשאית לסרב להעברת השליטה כאמור מטעמים סבירים בלבד.
 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכוח ההסכם הינן מכוח  48.1 .48
רותים, כולם הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השימומחיותו המקצועית ולפיכך 

או חלקם, או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור 
  מראש ובכתב.העירייה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של  48.2
דוגמת  העירייה כי יש לו צוות עובדים קבוע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים

 השירותים נשוא הסכם זה.
לעירייה   ושיינתנהקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה  לטיב השירותים המקצועיים  48.3

. מבלי במסגרת הסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על ידי מי משלוחיו
שנה, אם הקבלן באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המ איישלגרוע מכלליות האמור, 

 יאושרו, והתאמתם לדרישות העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.
התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה לא תהא  48.4

 אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.
 

שיעור העבודה, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי  .49
 אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.

 

 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים .יח
 

 -הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  50.1 .50
1976. 

א הסכם זה הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשו 50.2
כנדרש על פי כל דין כלפי רשויות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת 

 ההסכם.

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לעירייה   50.3
אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי היה ולא 
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ישור כאמור במועד, לא יהא זכאי הקבלן לכל החזר מהעירייה בגין יומצא לעירייה א
סכומי ניכוי שנוכו מן התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסיפק, בהעדר אישור כאמור, 

 וזאת גם אם ימציא בדיעבד אישור לעירייה.

 

 הפרת ההסכם, ביטולו וסעדים .יט
 

ה  בכל עת, מכל סיבה שתראה על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאית העיריי 51.1 .51
לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שמתגלה בו, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, 

 יום מראש. 30לידי גמר ע"י הודעה בכתב אשר תינתן לקבלן 

לעיל, תשלם העירייה לקבלן את התמורה בעד  1הובא ההסכם לידי גמר כאמור בס"ק  51.2
 36ל ידו בפועל, בכפוף לזכותה לקיזוז, כאמור בסעיף אותו החלק מהשירותים אשר בוצע ע

 .עילל
למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה  לא תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל  51.3

 לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור. 2תשלום אחר לקבלן מעבר למפורט בס"ק 

 

ת העירייה בפיצוי מוסכם כל איחור בהשלמת השירותים או איזה משלביהם יזכה א 52.1 .52
. הצדדים מצהירים 10-מיום האיחור ה , החלליום איחור₪  250בסכום של ומוערך מראש 

כי הפיצוי הקבוע בסעיף זה נקבע תוך הערכת וצפיית הנזק הצפוי לעירייה כתוצאה מכל 
 יום איחור בהשלמת העבודה.

 ה יסודית של הסכם זה.ימי עסקים בהשלמת העבודה יהווה הפר 20 -איחור של למעלה מ  52.2
 

, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14 ,13 ,12 ,11, 6 , 4.2, 3.2 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 53.1 .53
הינם תנאים עיקריים ויסודיים של  60-ו ,48, 47, 46-41 ,40 , 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24

 הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, למשך תקופה העולה  53.2
 ימי עסקים, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה. 14על  

בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים  53.3
 יסודית של הסכם זה.שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה 

 20,000הפרה יסודית של ההסכם תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  53.4
ש"ח בגין כל הפרה. הצדדים מצהירים בזאת כי הפיצוי המוסכם הקבוע בס"ק זה נקבע 

 לעיל. 1תוך צפיית הנזק הצפוי לעירייה בגין כל אחת מההפרות המפורטות בס"ק 
 

כות הקיימת לה מכוח כל דין או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת מבלי לגרוע בז 54.1 .54
העסקתו של הקבלן כאמור לעיל, רשאית תהא העירייה להפסיק את עבודת הקבלן, לבטל 
עמו את ההסכם לאלתר, ולבצע את יתרת השירותים בעצמה או באמצעות גורם אחר 

 ים:או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבא לרבות הסבת ההסכם לאחר

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  54.2
כולם או חלקם, העשוי לפגוע במתן השירותים והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו 

 ימים ממועד ביצועם. 30או הוסרו לחלוטין תוך 

בלה על ידו החלטה על ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או נתק 54.3
פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או שהקבלן הוכרז 

 יום ממועד נתינתו.  30פושט רגל ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך 

נגד הקבלן נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עמה  54.4
 קלון.

או בכל מעשה ו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, במתן שוחד, הקבלן או מי מטעמ 54.5
 מרמה.

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  54.6
 שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

אותית, כספית, הוכח לעירייה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה ברי 54.7
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

הקבלן מסר או המחה את ביצוע העבודה לאחר בלא לקבל את אישור המנהל לכך, מראש  54.8
 ובכתב.
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לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה  1מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים בס"ק  54.9
באופן כאמור מכוח  סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם

 כל עילה אחרת בהתאם לנסיבות ולפי כל דין.
לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  1מובהר בזאת כי אין בכל האמור בס"ק  54.10

העירייה  מכוח כל דין או הסכם לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות 
 יסודיות של ההסכם.

 

מה תשלום שהיה על הקבלן לשלמו עפ"י ההסכם ישפה הקבלן הוציאה העירייה  הוצאה או שיל .55
את העירייה בגין ההוצאה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י העירייה. 
בכלל זה ישפה הקבלן את העירייה  בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין, תביעה או דרישת 

 גין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.תשלום בקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים ב
 

 שמירת דינים וכללי התנהגות .כ
 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהם  56.1 .56
 בנוגע לכל התחייבויותיו לפי הסכם זה.

הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים בכל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד  56.2
כלל זה יקפיד על יחס אדיב כלפי המנהל, נבחרי העירייה ועובדיה וגם כלפי תושבי עובדיו, ב

 העיר.
 

 שונות .כא
 

 רהוויתוויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב  57.1 .57
 על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה.  רכוויתו

אחד הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם  57.2
 בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 
 לא יהא תוקף לכל שינוי מהוראות הסכם זה אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים. .58

 

הקבלן לא יאט את קצב מתן השירותים ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע השירותים על  .59
 לוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.אף חילוקי דעות או מח

 
כל מסמך שנשלח בדואר רשום לכתובת הצדדים כמפורט בראשית הסכם זה, יראו אותו כאילו  .60

ימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או  3נתקבל על ידי הנמען עם תום 
ידי השליח בכתובת  בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על

 הנמען, או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .61
 הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע העבודות.

 
שם העירייה מאשרים כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים ונתקבלו לגביו כל האישורים הח"מ ב .62

 בסעיף תקציביהנדרשים על פי דין וכי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת 
1623000753. 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

__________________                    __________________ 
 הקבלן       העירייה 

 
 
 

הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי 
 היועמ"ש לעירייה.

 לחתימת ההסכם קדם מכרז כדין.
 ההסכם עומד בדרישות הדין.

 
  _____________     ___________ 

 תאריך                חתימה        

הנני לאשר כי הסכם זה נחתם על ידי הקבלן  
 ימה מטעמו.באמצעות מורשי החת

 
 
 

________________      ___________ 
 הקבלן עו"דתאריך               חתימת     
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 1נספח ג'/
 

מפרט טכני מכרז שירותי מדידה, סקר נכסים וחישוב  
 שומה

 

 יעדים 1

 רקע 1.1

תושבים וכן ללקוחות בתחום  55,000 -"( מספקת שירות לכהעירייה)להלן: " עיריית עכו

בתי אב / משלמים(,  15,500 -)כ  העירייההתעשייה, המסחר והשירותים בשטח השיפוט של 

 . בעיר עכו

 

 18עד תקופה של  העירייה, תקצה העירייהחישוב השומה ביישובי לביצוע מדידות ארנונה ו

 ממועד חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה.  םקלנדארייחודשים 

 

 תכולת שירותים 1.2

על פי הכללים ובכפוף להנחיות  עיריית עכולר נכסים וחישוב שומה מתן שירותי מדידה, סק

בהעמדת דו"ח נכסים על כלל הנכסים  יההעיריושיתוף פעולה עם גזבר  העירייהגזבר 

. פעילותו של הקבלן תחול על כלל הפעילות באגף ההכנסות על פי עיריית עכושבשטחה של 

יובהר בזאת כי העירייה תזמין מהקבלן מדידות  שיקול דעתו של הגזבר ו/או מי מטעמו.

ש לסטיות מהשטח המופיעות בספרי העירייה והכל בהתאם לתכנית בנכסים, בהם קיים חש

 עבודה שתוצג על ידי העירייה. 

 

 הגדרות 1.3

 .העירייה. תחום השירות של עיריית עכו–" העירייה" 1.3.1

על פי  שירותי מדידה, סקר נכסים וחישוב שומההקבלן שייבחר למתן  –" הקבלן" 1.3.2

 הדרישות של המכרז דנא. 

 הגזבר ו/או מי שהוסמכו פורמאלית על ידו לניהול ופיקוח על הקבלן. –" הגזבר" 1.3.3

וע ויישום על ידי הקבלן מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה לביצ – "השירותים" 1.3.4

 שירותי מדידה, סקר נכסים וחישוב שומה.לרבות אך לא רק: מתן 

טבלאות, רשומות ו/או ישויות מידעיות הכוללות כולן או חלקן פרטי  –" נתוני אב" 1.3.5

, התושבים, משלמים, חיובים ותקבולים, טרנזקציות כספיות, תושביםונתוני ה

ידע הקשורה למערכת הבילינג. על הקבלן חלים טרנזקציות  שאינן כספיות וכל ישות מ

הגבלות שימוש ושמירת סודיות ב"מידע רגיש" על פי חוקי מדינת ישראל )ובפרט חוק 

 .העירייה(, הוראות וכללים וכן נהלי 1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

ם והוראות נשוא מכרז זה לרבות נספחיו, תשובות כל המסמכי –" מסמכי המכרז" 1.3.6

 לשאלות משתתפים שניתנו בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.
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כלל החוקים, התקנות שפורסמו ושיפורסמו ברשומות, הכללים ואמות  –" הכללים" 1.3.7

המידה ברשומות ו/או על ידי משרד האוצר ו/או רשות המסים ו/או משרד הפנים; וכן 

ו/או כל מי שעניינו  העירייההחלות על הקבלן ו/או  העירייהים ודרישות של נהל

ת בשירותים נשוא המכרז דנא. חובת הקבלן לפעול על פי הוראות אלו ו/או על פי הוראו

 . העירייה

כל נוהל, הוראה, דרישה או בקשה המועברים בכתב )מכתב או  –" העירייההוראות " 1.3.8

 העירייהאות דוא"ל( מאת הגזבר לקבלן והעומדת בכללים. חובת הקבלן לעמוד בהור

 בכל עת.

התקבולים להם זכאי הקבלן בהתאם למחיר שהציע במסגרת מכרז זה,  –" התמורה" 1.3.9

  "(.הכספית )"הצעת המשתתף 9ב'/ מסמךכאשר המחיר המירבי מופיע לעיל ב

 

 כללי 1.4

לשירותי מדידה, סקר "( מבקשת בזאת לקבל הצעות העירייה)להלן: " עיריית עכו 1.4.1

עת לעת וההנחיות שנקבעו ושיעודכנו מ העירייה, בהתאם להנחיות נכסים וחישוב שומה

 עתידית. /ל ידי משרד הפנים ורגולציה קיימתע

את סקר הנכסים ולעדכן את  עירייההקבלן נדרש לעדכן במערכת הבילינג הפועלת ב 1.4.2

 . העירייה, בהתאם לנדרש ובהוראת העירייההפרטים/ הנתונים בתוכנות ו/או מחשבי 

והרגולטור במהלך כל תקופת  העירייההקבלן יידרש לספק את דוחות על פי דרישות  1.4.3

 ההתקשרות.

ל מערך בקרה לבדיקה ופיקוח על טיב השירות הניתן על ידי הקבלן תפעי העירייה 1.4.4

 ותקנוס אותו במידה ויחרוג מאמות המידה והשירות.

 
 

 מועדים מתוכננים ליישום 1.5

 להלן לו׳׳ז משוער לביצוע: ו חודשים 18 -עד ל -ביצוע תקופת ה

 .2021 3 רבעון –התקשרות עם המציע הזוכה  1.5.1

 .2021 3 רבעון –התחלת פעילות שוטפת  1.5.2

 

 פונקציונאליות נדרשת מהקבלן 2

העבודות/ שירותים יבוצעו בהתאם לדרישות  –ביצוע מדידות ארנונה וסיוע בחישוב השומה 

 המפורטות להלן:

ספרור 

 דרישה

 מהות הדרישה

M0.010 מנהל/ת הפרויקט 

מנהל פרויקט בעל הידע והניסיון  העירייהבמהלך תקופת ההסכם יעמיד הקבלן עבור 
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ספרור 

 דרישה

 מהות הדרישה

. העירייההמפורטים בתנאי הסף. מנהל הפרויקט ישמש גם כאיש הקשר מטעם הקבלן מול 

מנהל , יחליף הקבלן את מנהל הפרויקט. )להלן: "העירייהככל שיידרש וע"פ דרישת 

 "(.הפרויקט

M0.020 תוציא לקבלן הזמנת עבודה לביצוע מדידות וזאת, בין השאר, לצורך עריכת סקרים  העירייה

של שטחים ושימושים של נכסים המצויים בשטח שיפוטה )אשר ייקבעו  העירייהועדכון בספרי 

הן לצורך חיוב מחזיקי ו/או בעלי הנכסים בארנונה עפ"י  -"( הנכסיםבהזמנת עבודה( )להלן: "

 .העירייהוהן לצרכים אחרים של  העירייההוראות צווי הארנונה של 

M0.030  מלוא העבודות יבוצעו על חשבון הקבלן והוצאותיו, ע"פ הוראות מפרט זה, הוראות צווי

 והגזבר ועפ"י האמור להלן. העירייה, הוראות עירייההארנונה ל

M0.040  כל עבודה תבוצע על פי הזמנת עבודה חתומה כדין, בהזמנה יפורטו העבודות, הכמות, מקום

באופן  העירייההביצוע, מועד התחלת הביצוע ומועד לסיום ביצוע. הקבלן ידאג לעדכן את 

שוטף בדבר ביצוע והתקדמות העבודה ויהיה כפוף להוראות והנחיות הגזבר ככל שיינתנו, 

 וזאת בכל עת.

M0.050  למען הסר ספק מובהר כי כל ההוצאות בגין ביצוע העבודה על כל שלביה, לרבות טיפול

פטי ו/או אחר כפי שנדרש, לרבות כוח אדם, ציוד וכלים, רים ובכל הליך משעובהשגות, ער

מחשוב, מכשור וכיו"ב, יחולו באופן בלעדי על הקבלן. הקבלן מתחייב להשלים את ביצועה של 

כל עבודה מבין העבודות נשוא החוזה, להנחת דעתו של הגזבר, במועד הקבוע בהזמנת 

 העבודה, ובכפוף ללוח זמנים מתואם עם הגזבר.

M0.060  למען הסר ספק מובהר בזאת כי במועדים הנ"ל יגיש הקבלן לגזבר תשריט, דוח חישוב מדידה

"( בהתאם לפורמט שיידרש ויאושר מראש על ידי הגזבר תוצרי העבודהודוח אקסל )להלן: "

 ובמספר העותקים הדרוש לפי הוראות הגזבר.  

M0.070  בערב, בימים  20:00ר לבין השעה בבוק 8:00הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בין השעות

 . 13:00בבוקר לבין השעה  08:00ראשון עד חמישי, ובימי שישי וערבי חג בין השעה 

 םקלנדארייחודשים  18בתוך הקבלן מתחייב לסיים את כלל עבודות המדידה ביישובים 

 מועד חתימת החוזה עם הקבלן הזוכהמ

להלן: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, העבודות לא תבוצענה בשבתות ובמועדי חג כמפורט 

 ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

M0.080  לצורך עמידה בלוחות הזמנים הנקובים דלעיל, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים מנוסים

את כל רכיבי הציוד וכשירים בכמות המספקת לביצוע העבודות וכן להחזיק במחסניו בכל עת 

הנדרשים. עובדי הקבלן לא ימסרו למחזיק הנכס כל מידע שהוא הקשור במדידות, בשטחים, 

 בסיווגים או כל מידע אחר הקשור בשירותי הקבלן לעירייה.

M0.090  הקבלן מתחייב, בטרם ביצוע העבודות, לתאם בתוך זמן סביר מראש את מועד ביצוע העבודה

 הנכס לפי העניין. עם הבעלים/ המחזיק של

במקרה בו תהא התנגדות של המחזיק למדידת הנכס, יפנה הקבלן לגזבר לקבלת הנחיותיו 

 לאופן ביצוע המדידה ויפעל עפ"י ההנחיות שתינתנה לו.

M0.100  .הקבלן מתחייב לקבל מהגזבר אישור מראש ובכתב לביצוע סקר הנכסים/ מדידות 
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ה/סקר בנכס עם בעל הנכס לפי פרטים שיימסרו לו כמו כן, מתחייב הקבלן לתאם את המדיד

 ע"י הגזבר. 

 המדידה תיעשה בתיאום ובאישור מראש מול הגזבר.  –יובהר, כי בכל הנוגע למדידת קרקע 

M1.010 תשריט 

, תשריט לכל נכס. 1:250, בקנה מידה דאוטוקאהקבלן יכין באמצעות מחשב, בתוכנת 

דס בניין, בתוספת ציון פרטיו האישיים לרבות שם התשריט ייחתם ע"י הנדסאי בניין/ מהנ

מלא ומס' הרישיון. לצורך עריכת התשריט, יקליד הקבלן ו/או המודד את הנתונים הקיימים 

 ויעתיקם למערכת הגבייה הפועלת בעירייה. התשריט ייערך ויוגש בהתאם להנחיות הבאות:

מס' הנכס, מס' המשלם, על כל תשריט יצוינו כתובת הנכס, גוש וחלקה ותתי חלקות,  .א

, מס' תיק בנין )ככל שיש(, זהות הבעלים, תאריך ביצוע התשריט ותאריך המדידה

שונים באותו הנכס כדוגמת מסחר סוגי שימושים על פי צו ארנונה )לרבות שימושים 

 .(ומגורים

ופירוטי עם פירוט השטחים בנכס  Excelכתוספת לתשריט יצורף קובץ תמונות וקובץ  .ב

כדוגמת: מחסן, ממ"ד, חניה מקורה/ לא מקורה, חדר חשמל, חדר ותפים תחשיב מש

 פינוי אשפה, מקלט, מרפסת מקורה/ לא מקורה, שטחים בבניה.

מקורים, הקיימים בנכס, לרבות -התשריט יכלול את כל השטחים, המקורים והלא .ג

ות מרפסות וגזוזטראות מקורות ולא מקורות, חניות, גגות מרוצפים, עליות גג, מדרג

אל גג או אל מקלט, מרתפים, מקלטים, יציאות וכניסות, מכל סוג שהוא, את השטח 

בו משתמשים בפועל ואת השטחים שאינם בשימוש וכן שיוכי נכסים )הצמדות נכסי 

 משנה לנכס עיקרי( לרבות חניות ומחסנים.

 .העירייההשטחים הנ"ל יימדדו ויסווגו לפי הגדרת )חלקי( הנכס בצו המיסים של  .ד

בתשריט יצוינו בהקבלה פרטי השטחים הקיימים בפועל בשטח בהשוואה לשטחים  .ה

ברישום בספרי השומה של אגף הגבייה בעירייה ובהשוואה לשטחים לחיוב עפ"י 

. כן יחושבו הפרשי השטחים שיש לחייב בנוסף העירייההגדרות צוו הארנונה של 

 כאמור. כן יפורט השטח של כל יחידה בנכס לפי השימוש בפועל.

הקבלן יידרש להמציא לגזבר תשריט הכולל את כל הפרטים דלעיל, גם במקרה בו  .ו

הנכס כולל קרקע הנחזית להיות קרקע תפוסה, בין כנכס נפרד ובין לצד וכחלק 

בנה. לצורך עריכת התשריט, יעביר הגזבר למודד את הנתונים הקיימים במערכת ממ

 הגבייה בעירייה והנחוצים למודד.

יעודכן התשריט גם בתוכנת ניהול הקבצים  - העירייהבמידת הצורך ובהתאם לדרישת  .ז

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. / העירייהשל 

. במקרה של צורך בהגשת הגורם המוסמך בהתאם לכל דיןדוחות המדידה יחתמו ע"י  .ח
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 הדוח ייחתם ע"י מודד מוסמך.  -הדוח לבימ"ש / הליך משפטי 

M2.010 דוחות מדידה 

, כמו כן, על הקבלן לבצע מדידות ל רחבי העירהקבלן יבצע מדידות ארנונה לפי הדרישה בכ

 . באזורי התעשייה של העיר מדי שנה

דוחות מדידה ו/או דוחות מדידה ושימושים )בהתאמה עפ"י סוג את ההקבלן יגיש לגזבר 

העבודה שנדרשה מהקבלן(, בשלושה אופנים: מודפס, בדואר אלקטרוני ובתקליטור הכולל את 

דוח המעיד על חלקות השטחים באופן יחסי )ככל שיש בכך , וכן metadataהמידע בקובץ 

 צורך(. דוח המדידה ייערך ויוגש בהתאם להנחיות הבאות:

הדוח יכלול את פרטי הנכס )כתובת, גוש וחלקה, סיווג(, מס' הנכס, פרטי המחזיק  .א

בנכס בעת ביצוע המדידה, מס' חשבון המשלם בעירייה / מס' תעודת זהות )בנכס 

 חדש(.

, השטח המדוד, השטח לחיוב העירייההדוח יכלול את השטח הרשום בספרי בנוסף  .ב

והפרשי השטחים לחיוב. השטחים יסווגו לפי סוגי תתי הנכסים השונים בכל נכס 

 .העירייהכמפורט בצו הארנונה של 

במקביל להעברת תוצרי העבודה, אשר יועברו באופן ובמועדים  :PDFקובץ  .ג

המפורטים דלעיל, יעביר הקבלן לידי הגזבר, במצורף לתשריטי המדידה ולדוחות 

לצורך ביצוע  העירייההמכיל את כל החומר אשר נמסר לו ע"י  PDFהמדידה קובץ 

 העבודות, כגון תשריטים, רשימות דיירים, הצמדות חניות, מחסנים וכיו"ב.

במקרים בהם נדרש הקבלן למדוד מבנים שאינם מבני קבע, כגון  -תמונות דיגיטליות .ד

מבנים יבילים, סככות, קונטיינרים וכיו"ב, וכל מבנה אחר אשר ניתן להסרה בקלות 

של הגזבר, יידרש הקבלן לצלם, את המבנים הנ"ל במצלמה  לפי החלטתו הבלעדית

דיגיטלית )כולל השטח המהווה קרקע תפוסה, ככל שישנו( ולהעביר את התמונות לידי 

)במצורף לתשריטי המדידה ולדוחות המדידה(,  CD/DVDהגזבר בדוא"ל ובאמצעות 

 במועדים הקבועים והמסוכמים מראש עם הגזבר למסירת תוצרי העבודה. 

 1:500הקבלן יספק צילומים בשיטת אורתופוטו בקנה מידה של  – אורתופוטוצילומי  .ה

 בשטח הבנוי של העיר.

יעודכן הדוח גם בתוכנת ניהול הקבצים  - העירייהבמידת הצורך ובהתאם לדרישת  .ו

 .העירייהבמערכות הגבייה ו/או המחשוב של  העירייהשל 

M2.020 תגובה על השגה/ ערר/ פניה 

ככל שיהיו למחזיק/ו או לבעל הנכס השגות ו/או יוגשו עררים בקשר למדידות ו/או השימושים 

ו/או תיעשינה פניות למנהל הארנונה או למי מטעמו בעירייה, מתחייב שערך/קבע הקבלן 

 םקלנדארייימים  10הקבלן להגיב על ההשגה ו/או הערר ו/או פניה כאמור בכתב בתוך 
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מהמועד שנמסר לו העתק ההשגה/ הערר/ הפנייה. תגובתו של הקבלן תימסר לגזבר. הקבלן 

 יבותו עפ"י סעיף זה.לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע התחי

M2.030 מדידה חוזרת לבקשת מחזיק/בעלים 

הקבלן יידרש לבצע מדידות חוזרות לפי הנחיית הגזבר הנובעת מבקשת מחזיק/בעלים של נכס 

 כלשהו. 

"(, הפיקדוןבמקרה כזה, יידרש המחזיק להפקיד תשלום  עבור ביצוע מדידה חוזרת )להלן: "

 ויחולו ההוראות הבאות:

תימצא טעות כלשהי במדידה, יישא הקבלן בהוצאות המדידה החוזרת  במקרה בו .א

לרבות הגשת תוצרי עבודה מתוקנים בהתאם להוראות חוזה זה והפיקדון יושב 

לתושב. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול על כל טעות, לרבות טעות זניחה/ 

 שולית במדידה.

 לקבלן.יועבר הפיקדון  -במידה ולא חלה כל טעות במדידה  .ב

 למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו לעניין זה.  .ג

מכל מקום הקבלן מתחייב להעביר לכל מבקש ופונה את מלוא ההסבר בקשר למדידות של 

נכסו, עם קבלת דרישה מאת הגזבר. באם ימציא מחזיק/ בעלים של נכס מדידה נגדית של 

מוסמך, יבצע הקבלן, על חשבונו והוצאותיו בדיקה  הנכס אותו מדד הקבלן, שבוצעה ע"י מודד

 ומדידה חוזרת של הנכס לשם בירור ההפרשים שימצאו )אם ימצאו( בין שתי המדידות.

M2.040 ביצוע חוזר של העבודות 

ן )שלא בעקבות בקשה של תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר של עבודות מהקבל העירייה

מחזיק/בעל הנכס(, והקבלן מתחייב לבצען עפ"י לוח הזמנים מתואם עם הגזבר, במקרים 

שהוגשו השגה/ ערר/ כשהגזבר סבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי קיימת אי בהירות בנוגע 

לממצאים שהגיש הקבלן, וזאת מבלי שהוא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע חוזר 

 ר.כאמו

M3.010 פתיחת כרטיסי אב נכסים והקלדת נתונים 

בנוסף על האמור לעיל, מתחייב הקבלן, במסגרת עבודתו ולפי דרישת הגזבר, לקלוט את נתוני 

תשלום , ללא העירייהשל )במערכת הגבייה( המדידה ולעדכן את תוצאות הסקר בקובץ האב 

 נוסף.

M3.020  מראש  העירייההקבלן יעסיק מודד מוסמך )בין כשכיר ובין כקבלן משנה בכפוף לאישור

צורך הגשה לבית המשפט/ לוועדת לבקשתה ל העירייהובכתב(, ובמידת הצורך ימציא לידי 

הערר/ כל ערכאה שיפוטית אחרת, תשריט חתום ע"י מודד המוסמך, מבלי שהקבלן יהא זכאי 

לקבלת תמורה נוספת. יודגש כי חתימת המודד הינה רק על המדידות, ולא על השימוש הנעשה 

 בנכס. 

M3.030 רה בו נפלה, לדעתו, אי הקבלן מתחייב לפנות לקבלת הבהרות בכתב מאת הגזבר, בכל מק

 הבנה בהזמנת העבודה.
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M3.040  הקבלן יתחיל ויסיים את העבודה בהתאם למועדים שייקבעו בצו התחלת העבודה, או לפי

 הוראות הגזבר.

M3.050  עם סיום ביצוע כל עבודה, ימסור הקבלן הודעה על כך לגזבר לצורך קבלת אישורו להשלמת

ופית ומחייבת. בכל מקרה בו יקבע הגזבר כי העבודה אינה העבודה. קביעתו של הגזבר תהא ס

עונה על דרישות החוזה ונספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפעול לאלתר ועל חשבונו 

 הכל לפי החלטת הגזבר. –לתיקון אי ההתאמה שאינה עומדת בדרישות 

M3.060 תאפשר לקבלן לעיין בנתונים המצויים בעירייה בנוגע לנכסים שיועברו לטיפולו. כמו  העירייה

 לקבלן לוח זמנים לביצוע המדידות. העירייהכן תמסור 

M3.070 תספק לקבלן ולעובדיו כתב הסמכה המסמיך לבצע מדידות. רייההעי 

M3.080  מטעמו לביצוע העבודות שיימסר לטיפולו לפי חוזה זה, למשך כל  פרויקטהקבלן ימנה מנהל

יפקח על ביצוע העבודות בשטח, ויעמוד בקשר מתמיד עם  פרויקטהתקופת ההתקשרות. מנהל 

 יהיה זה שנבחר במסגרת ועדת האיכות שקוימהיובהר בזאת כי מנהל הפרויקט  הגזבר.

 . למסמך א' 16.5כמפורט בסעיף 

M3.090  המוסמך יהיו נוכחים במקום ביצוע  הפרויקטהקבלן מתחייב לכך שהוא עצמו או מנהל

העבודות בכל מהלך ביצוען, על מנת שהגזבר יוכל לבוא עמם בדברים ולתת להם הוראות שהם 

    רשאים לתת לפי חוזה זה.   

M3.100 תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע  העירייה

העבודה ו/או שלב משלביה )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או 

נה( את היקף העבודות, והכול מבלי שהדבר ייחשב אחר( וכן לשנות )לרבות בדרך של הקט

כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כל שהוא, ובלבד שאם לדעת הגזבר 

יהיה בשינוי סדר ביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת 

 מתן ארכה מתאימה לקבלן. העירייההעבודה, תאשר 

M3.110  הקבלן מתחייב לבצע עדכון של פרטי הנכסים שיימסרו לטיפולו, של השטחים, והשימושים

או בעלי וזאת על מנת לחייב את מחזיקי ו/ העירייהבנכסים, המצויים בשטח שיפוטה של 

 הנכסים בארנונה עפ"י צווי הארנונה לעירייה.

M3.120  על הקבלן לבצע, באופן המיטבי והמקצועי ביותר, על חשבונו והוצאותיו, בין השאר את

 השירות והפעולות כדלהלן:

הארנונה  ייעשה, אך ורק על פי הגדרות צו ביצוע המדידות לצורך חיוב בארנונה .א

וראות הגזבר כפי שיינתנו, לרבות לעניין נוהג קיים לעירייה, בהתאם לפרשנות ולה

 ככל שישנו. 

עם מחזיקי/בעלי הנכסים שיש לבצע מדידת נכסם, לפני  במידת הצורך תאום טלפוני .ב

ביצוע פעולת המדידה למעט במקרים של בדיקות פתע שבהן ימנע הקבלן מתאום 

 והכול עפ"י הוראות הגזבר.

שיימסרו לטיפולו לצורך חיוב בארנונה עפ"י  בדיקה ומדידה של כל השטחים בנכסים .ג
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 צווי הארנונה לעירייה.

תמונות לנכס וכן ביצוע צילומים מיוחדים עפ"י הנחיות הגזבר  4צילום של לפחות  .ד

למקרים מיוחדים או ממוקדים, לרבות במקרה של שינוי בשימוש הנעשה בנכס 

( וכן צילום של עד ארבעת צדדי JPEG)בפורמט  העירייהמהשימוש הרשום בספרי 

נכסים שאינם קבועים )קונטיינרים וכו'(, סככות קבועות וארעיות, קרקע תפוסה 

)להוכחת היותה תפוסה(, וכל נכס נוסף ו/או אחר שיורה הגזבר והתקנת הצילומים 

 במחשבי אגף הגבייה בכל קובץ שיורה הגזבר.

 בלן יכין תשריט מדידה לכל הנכסים שנמסרו לטיפולו.הק .ה

ביצוע תשריטי מדידה של כל יחידת רישום נפרדת לפי ההגדרה של "שטח", כפי  .ו

, מפעם לפעם, לעניין קביעת העירייהשנקבע בצווי הארנונה לעירייה וכפי שתקבע 

 .חיובי ארנונה

, לרבות העירייההזנת תוצרי הסקר / מדידות כולל גוש, חלקה ותת חלקה במחשבי  .ז

 .העירייהובקובץ ממוחשב אחר כפי שיקבע ע"י  העירייהבכרטיס הנכס בספרי 

ביצוע סקר שימושים ובו פרוט סוג השימוש שהמחזיק בנכס עושה בפועל בשטח,  .ח

לצורך חיוב בארנונה, לרבות בשטחים הידועים כבר לעירייה לעומת השטחים 

 .העירייהוהשימושים הרשומים בספרי 

)במבנה רשומה שיוגדר  העירייהלהכין רשומות לקליטה אוטומטית והטמעה בתוכנת  .ט

 העירייהע"י במערכת ניהול וועדה או מערכת ניהול הגבייה או כל תוכנה שתבחר 

להפעיל באגף הגבייה( של כל הגושים, החלקות ותת החלקות בגין כל הנכסים 

שנמסרו לבדיקת ומדידת הקבלן. באם לא תתאפשר הטמעה ממוחשבת, יטמיע 

 הקבלן את בנתונים באופן ידני.

לנכסים  4איתור תוספות ושינויים ועדכון מידות נכסים, לרבות לאחר הוצאת טופס  .י

 חדשים.

 סימונים ע"ג מפות מדידה ותוכניות. .יא

 מבוטל.  .יב

 מבוטל.  .יג

 .עירייהלהעברת המידע  .יד

ולמערכת ניהול המסמכים הקיימת  GIS -לכל נכס יבוצע קישור הנתונים למערכת ה .טו

 בעירייה.  
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 .PDFובקבצי ( DWG) דאוטוקאנתוני המדידה יימסרו לעירייה בקבצי  .טז

 .העירייהלנהל בדיקות ומדידות חוזרות במקרים של השגה וערר ו/או הוראות  .יז

ליתן למנהל הארנונה התייחסות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם תוצאות וממצאי  .יח

ניינית ומנומקת לכל הסקר בנכסים שנמסרו לטיפול הקבלן. ההתייחסות תהיה ע

אחת מהטענות המועלות בהשגה או בערר והקשורות בתוצאות הסקר או המדידה 

 שביצע. הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע התחייבותו, כאמור לעיל.

לחתום על תצהירים, להתייצב ולהעיד בבית המשפט ו/או ועדת ערר בכל עתירה ו/או  .יט

שר עם תוצאות וממצאי הסקר / מדידות בנכסים ערר  ו/או תביעה שתוגש בק

שנמסרו לטיפול הקבלן, ללא תשלום נוסף כלשהו. למען הסר ספק, בכל מקרה של 

התייצבות בבימ"ש בהליך משפטי כלשהו, לא ישולם לקבלן תשלום כלשהו, למעט 

 במקרה בו ייפסקו הוצאות עבור התייצבותו ע"פ החלטת ביהמ"ש.  

קשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מלא ומיטבי בספרי לנהל ולבצע כל מטלה ה .כ

 של שטחי ושימושי הנכסים שיועברו לטיפול הקבלן. העירייה

הרשימה המפורטת לעיל הינה רשימה חלקית ולא סופית או מחייבת ועל הקבלן מוטל לבצע 

כי המכרז ובהסכם, על כל חלקיו ו/או כל שירות ו/או פעולה את השירות הנדרש ממנו במסמ

 הכרוכים בביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם, באופן מקצועי מלא ושלם

M3.130  פורט לביצוע השרות כמ העירייההקבלן מתחייב כי ימנה נציג מטעמו אשר יהא אחראי כלפי

 לעיל ולהלן, על הצד המקצועי הטוב ביותר.

בימים א' עד ה' בין  העירייההנציג יהיה מצויד בטלפון סלולארי נייד, ויהיה זמין לפניות נציגי 

 .18.00 – 08.00השעות 

 כאילו נמסרה לקבלן עצמו. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לנציג הקבלן תיחשב

M3.140  הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים ישראלים מיומנים וכשירים, במספר מספיק

, על הצד הטוב ביותר ובתחלופה העירייהלביצוע העבודות ובעיקר עפ"י לוח הזמנים שתקבע 

 מינימאלית.

M3.150  לשם תאום וקבלת  העירייהטרם תחילת העבודה בשטח, תתקיים ישיבת עבודה עם גזבר

 הנחיות סופיות.

M3.160  הקבלן יערוך רשימה מפורטת של הנכסים הבנויים בפועל )ו/או השטחים התפוסים(, שהועברו

 תכלול בין השאר:לטיפולו, הרשימה 

 תאריך ביצוע המדידה והבדיקה;  .א

 שם המודד + שם השרטט + מספר עבודה + מספר תמונה; .ב

 שם המחזיקים בפועל ומספרי הזיהוי שלו/הם; .ג
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 שם בעל/י הנכס ומספר/י הזיהוי שלו/הם; .ד

 גוש, חלקה ותת חלקה שבהם בנוי הנכס; .ה

מחולק לפי קטגוריות  פירוט שטחו המדויק המדוד של הנכס בכל הקומות והמפלסים, .ו

שיקבעו מראש ע"י הגזבר )חדרי מגורים, מרפסות, חדרי שרות, חללים, מחסנים וכיו"ב( 

 ;העירייהופרוט בנפרד של שטחו לצורך חיוב בארנונה עפ"י הגדרות צווי הארנונה של 

ת בדיקת הקבלן בשטח הנכס )תעשייה ומלאכה, רישום השימוש הנעשה בפועל בע .ז

 מחסנים, מגורים, מכולות, סככות, מרפאות וכל שימוש אחר(:

  העירייהפירוט השטח והסיווג הרשומים בספרי. 

 .פירוט השימוש הנעשה בפועל בנכס 

  לגבי שלב הבניה ואם אפשרי תימסר הערכת  יימסרו נתונים –בנכס הנמצא בבנייה

 זמן לסיום הבנייה, שימוש מלא או חלקי בנכס וכיו"ב;

  יצוין  – ירייההעו/או שמוגדר ככזה בספרי  העירייהנכס שנהרס והיה מחויב ע"י

בנפרד כולל כל המידע הקשור בו )שטחים שנהרסו, שימושים בעבר, בניה חדשה 

 בשטח שנהרס וכיו"ב(;

  רישום כל הערה רלוונטית אחרת לשם ביצוע חיוב ארנונה ו/או היטלי פיתוח אמיתי

 ונכון לנכס.

  של כל  תאריך סיום הבניה החריגה וכן תאריך האכלוס -בבניה חריגה ללא היתר בניה

מבנה חדש שנבנה או תוספת חדשה למבנה )לרבות תאריכי חיבורו למערכות החשמל, 

 אם חובר(. -המים והביוב של המבנה 

  במועד החתימה על ההסכם בין הצדדים  העירייהבנכס חדש שלא היה מחויב בספרי- 

ט מדידה וחישובי שטחים, הכוללים את כל הסעיפים הרלוונטיים ביצוע מדידה, תשרי

 האמורים לעיל.

 .מובהר כי כל האמור בסעיף זה יופיע על גבי תשריט המדידה 

  הקבלן יעשה מאמצים סבירים ורציניים כדי לזהות את המחזיק בנכס, לרבות מספר

 תעודת הזהות שלו/ח.פ., לצורך ביצוע חיוב למחזיק הנכון.

M3.170  1:250הקבלן יכין תשריטי מדידה של כל נכס באמצעות מחשב ותוכנת מדידות בקנה מידה ,

חתום על ידי המודד שביצע את המדידה/הבדיקה בפועל. על כל תשריט יצוינו כל הפרטים 

, והוא יכלול את כל השטחים המרכיבים את הנכס, לרבות שטחים M3.160שצוינו בדרישה 
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שיש לחייב בארנונה על פי הגדרות צוו הארנונה ועפ"י החלטת  שאין לחייב בארנונה ושטחים

 הגזבר.

M3.180  הקבלן יעדכן באופן שוטף את הגזבר בדבר התקדמות הליכי המדידה והסקר כאמור ויתריע

מידית על כל בעיה שנתקל בה מול מחזיקי/בעלי הנכסים או בביצוע עבודת המדידה והבדיקה 

 בשטח.

M3.190 שטחים שיימסרו לטיפול הקבלן, כולל סיווגם והשימוש הנעשה בהם, בדיקת ומדידת ה

התקף באותה עת,  העירייהשייבדקו ו/או יימדדו, תעשה בהתאם להוראות צו הארנונה של 

 הוראות הגזבר ועל פי כל דין.

M3.200 תור, בדיקה ורישום של כל הנכסים והשימושים וביצוע כל על הקבלן מוטלת החובה לבצע אי

 האמור לעיל ביחס אליהם.

M3.210  מסר מחזיק/בעל נכס מדידה נגדית שביצע החתום ע"י מודד מוסמך והסותר את ממצאי

הקבלן, יבדוק הקבלן את ההפרשים שנמצאו במדידתו מול מדידת המחזיק/בעל אל מול 

יכריע הגזבר איזה  –ורו ויגיע עמו להסכמות. באין הסכמות המודד שביצע את מדידת הנכס עב

 תוספת שטח תיקבע למחזיק/לבעל הנכס.

M3.220  על הקבלן לנסות ולקבל אישור והסכמה מראש )לרבות חתימה על טופס הסכמה שינוסח ע"י

מחזיק/בעל הנכס, שיגיע אליו לשם ברור הנתונים, לגבי  עם תחילת העבודה( של העירייה

 נכונות תוצאות הבדיקה שערך.

M3.230  את סקר הנכסים, הבדיקות והמדידות יבצעו במקביל כמות מספקת של מודדים מיומנים

שיסיימו את פעילות המדידה בשטח וכן כמות מספקת של שרטטים מיומנים ומקצועיים, 

 השרות של כל נכס ע"י הגזבר עפ"י הוראות ההסכם.  בפרק הזמן שנקצב לביצוע

M3.240 רשאית לדרוש מהקבלן להפעיל מודדים נוספים, לשם ביצוע מידי של המדידות  העירייה

 בשטח והכול על פי קביעת הגזבר.

M3.250  מראש לטיפול הקבלן ולקבלן לא תהיינה תביעות לא יבוצע השרות בנכסים שלא נמסרו

 בגין כך.  העירייהמ

M3.260  יחד עם מדידת השטחים ותוך כדי ביצוען, יבצע הקבלן סקר שימושים ויציין את סוג השימוש

תחילת החזקה והשימוש ו/או  שמחזיקי ו/או בעלי הנכסים עושים בפועל בנכס ואת מועד

 הבנייה החריגה ללא היתר בנכס שבוצעה ע"י בעל/מחזיק הנכס.

M3.270  ,הקבלן יגיש לעירייה, במהלך ביצוע העבודות ובתום ביצוע העבודות, את דוחות הבדיקה

, בצירוף התשריטים ביחס לכל העירייההמדידה והשימושים, על פי מבנה דוח שתקבע 

הנכסים שמדד ובדק )אם יאושר לבצעם( וכן על גבי דיסקט/תקליטור/מדיה מגנטית באופן 

 .העירייהשיתאים למערכות התוכנה הרלוונטיות של 

M4.010 חישוב מדידה ודוח אקסל( מהקבלן ושילובם במערכות  פורמט תוצרי העבודה )תשריט, דוח

 :העירייה

, ככל שיידרש. העירייהתוצרי העבודה )קבצים( אשר יתקבלו מהקבלן ישולבו בשרת  .א

ישולבו הקבצים יהיה בחלוקה ע"פ רחובות העיר ובכול רחוב חלוקה מבנה הספריות בו 
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ספרור 

 דרישה

 מהות הדרישה

 ע"פ כתובת )או שם מבנה ציבור(.

קישור הקבצים )תוצרי העבודה( לארכיב המסמכים של כל נכס  במערכת הגבייה  .ב

 העירונית יהיה  באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 פורמט הקבצים שיועברו ע"י הקבלן, על חשבונו והוצאותיו: .ג

. הקבצים PDF( וכן גם בפורמט CAD)מערכות  DWGים יועברו בפורמט תשריט (1)

 יקושרו למערכת הגביה בעירייה. PDFבפורמט 

שם קובץ התשריט יהיה מספר הנכס. למחסנים, שטחים משותפים וכו' יינתנו שמות  (2)

 קבצים אשר יקבעו ע"י הגזבר.

 לעיל. 2בס"ק . שמות הקבצים יהיו בהתאם לרשום  JPEGתצלומים יוגשו בפורמט   (3)

 .Excel -ו PDFדוחות מדידה וקבצים נוספים יוגשו בפורמט  (4)

M4.020  מערכת בככל שיידרש לכך על ידי הגזבר, יתקין הקבלן על חשבונו וזמנו את תשריטי המדידות

אם באופן ממוחשב ובין בסריקה ידנית  , תחת כרטיס אב נכס/משלם ביןהעירייה הגבייה של

  והכול עפ"י הוראות והנחיות הגזבר. 

M4.030  במועדים שיקבע הגזבר  העירייהההתקנה תבוצע גם עפ"י הוראות והנחיות אנשי המחשוב של

 בגין כל הנכסים שנסקרו ונמדדו.

M4.040 יהא אחראי להכין, על חשבונו והוצאותיו, דוחות מדידות ושימושים מודפסים ו/או  הקבלן

 מגנטיים במספר עותקים הדרוש לשם ביצוע השרות.

M4.050 ב תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר או בדיקה של העבודות מהקבלן והקבלן מתחיי העירייה

לבצען  במועדים שנקבעו בהסכם לביצוע העבודות ממועד קבלת הדרישה וזאת במקרים של 

חוסר בהירות, ערעור או השגה לגבי הממצאים שבדוחות מדידות ושימושים והקבלן לא יהא 

 זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע חוזר, כאמור.

M4.060 תהא רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את סדרי העדיפויות בביצוע העבודות  העירייה

 שעות בכתב )כולל באמצעות פקסימיליה( ומראש לקבלן. 36וזאת בהודעה של 

M5.010  הקבלן ימלא אחר דרישות הגזבר ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן, כספיות או

בגין שינוי סדרי העדיפויות והוא לא יהא זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או  העירייהאחרות, כנגד 

 תשלום או הגדלת שכר הטרחה. 
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ספרור 

 דרישה

 מהות הדרישה

M5.020  רוש מהקבלן ביצוע עבודות מדידה לצרכים לד העירייהבנוסף לאמור לעיל, תהיה רשאית

ולעניין זה עבודות המדידה יכללו גם את השירותים  "(העבודות הנוספות) "להלן:  נוספים

 הבאים:

 הכנת תוכן מפת רקע; .א

 הכנת מפות מדידה נדרשות; .ב

 הכנת תכנית חלוקה; .ג

 הכנת תכנית לצורכי רישום; .ד

 נליטית של אתר העבודות;ביצוע עבודות מדידה לצורכי תכנון וביצוע חלוקה א .ה

 סימון צירים, גבולות, מבנים וכיו"ב; .ו

 כל עבודה אחרת הקשורה לביצוע מדידות ומיפוי לצורך הקמת הפרויקט; .ז

הגשת כל המסמכים, המדידות והתכניות הנוגעים לעבודות המודד וקבלת כל האישורים  .ח

 הנדרשים מהרשויות המוסמכות;

בודות באתר )כהגדרתן להלן(, , בהתאם ביצוע בדיקות מדגמיות ביחס לביצוע הע .ט

 להנחיות והוראות הגזבר;

( של הקבלנים עם גמר ביצוע עבודות הבנייה As Madeבקרה ואישור לתכניות עדות ) .י

 ו/או בהתאם להנחיות הגזבר;

כל שירות/עבודה/מסמך המצוינים במסמכי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת אגף התכנון  .יא

 -במהדורתו האחרונה והעדכנית ו/או ב"ספר הצהוב  -יכון וההנדסה במשרד הבינוי והש

קובץ  -" )במהדורתו המעודכנת ביותר( )להלן 1996תעריפים ונהלים לעבודות תכנון יולי 

למען הסר ספק, הנחיות התכנון(, ככל שהם מתייחסים לעבודות נשוא הסכם זה. 

ולדרישות המצוינות  ההתייחסות לעניין "הספר הצהוב" כאמור נוגעת אך ורק לעבודות

משרדי אחר לא -בו. ענייני התמורה והתעריפים המצוינים בספר הצהוב או בכל מפרט בין

 פי הוראות ההסכם בלבד;-יחולו על ההסכם והתמורה תיקבע על

כל שירות נוסף שנדרש לפי הגיונם של דברים, נסיבות העניין או מקובל לספקו במסגרת  .יב

ידי מודדים -רותים הניתנים והנדרשים, בדרך כלל, עלעבודות מסוג זה, לרבות כלל השי

בתחומים הרלבנטיים לביצוע הפרויקט, גם אם אינם מפורטים במפורש במסגרת 

 ההסכם.

  בצע עבודות נוספות כמפורט לעיל,לידרש הקבלן יובהר כי במידה ויג. 
 הכולל את כל . שעות עבודה 8בן  ש"ח + מע"מ ליום עבודה 2500 קבלן תמורה שללשולם ת     
 התשומות )מודד מוסמך + עוזר( וכולל את התוצרים         
 או לפי החלטת המנהל בעירייה(.  DWGהנדרשים )העברת תוצרי מדידה בקובץ      
 מותנית בקבלת הזמנת עבודה מאושרת על  דרישה לביצוע עבודות נוספותה     
 ידי הגורמים המוסמכים בעירייה.     
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 (SLAת השירות )רמ הסכם

: להבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד המערכות כך שיספקו מענה לצורכי ניהול מטרה .1

 המערכות המפורטות במפרט הטכני.

 הסכם רמת שרות זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הספק. .2

עמידה בתקן רמת השרות לאורך זמן תחשב כהפרה יסודית של החוזה בנוסף להטלת -אי .3

 גיד על הספק.קנס שיטיל התא

תוצרים: תקן לזמן תגובה ותפקוד המערכת בשוטף, תקן לזמן תגובה לבקשות לשנויים  .4

 ותיקונים, תקן לגבוי ולהתאוששות מאסון.

כתוצאה מאי עמידה ביעדי השירות  הקבלןהגזבר רשאי להטיל חיובים על רמת השירות:  .5

שהציבה העירייה לקבלן שהוצבו לעירייה על ידי הרגולטור ו/או מופיעים בכללים ו/או 

במסגרת מכרז זה, וזאת בבחינת פיצויים מוסכמים. סכומי הקנסות יוגבלו לתקרה של עד 

. במידה וסכומי הקנסות המצטברים לאותה שנה של הקבלןמסך התקבולים השנתיים  15%

עבר את התקרה לעיל, רשאי הגזבר לזמן את קבלן לשימוע לפני הרחקה, ו/או להורות לקבלן 

 פסקת הפעילות במועד בו ייקבע הגזבר ולהחלפתו באחר. על ה

לסיים את ההסכם בהתאם ליתר הוראות  העירייהמובהר, כי אין בכך כדי לגרוע מזכותה של 

 מסמכי המכרז או לנקוט בכל סעד או אמצעי אחר הנתון לו לפי מסמכי המכרז או לפי דין. 

 

ל סכום הקנס בש"ח ללא מע"מ שיוטל ע הגדרת הקנס מקט

 קבלן 

p.01 על כל יום איחור היעדים שנקבעו תחייב  אי עמידה בלוחות זמנים שנקבעו מראש

 ₪  200 -העירייה את הקבלן ב

p.02  אי עמידה ביעדי הגשת תשריטי מדידות ומידע

 לגבי הנכס על פי הדרישות במפרט הטכני

על כל יום איחור היעדים שנקבעו תחייב 

 ₪ 500 -העירייה את הקבלן ב

p.03  ביצוע מדידה שאינה תקינה והחורגת ממדידה

 20%תקינה בשיעור של מעל 

 ₪  1,000על כל חריגה 

p.04  אי הטמעת נתוני המדידה למערכות העירייה

 לפי לוחות הזמנים שנקבעו

על כל יום איחור בלוחות הזמנים תחייב 

 ₪  500 -העירייה את הקבלן ב

p.05  על כל הטמעה לא תקינה יחויב הקבלן ב אי דיוק בנתונים וטעויות הטמעה- 

1,000  ₪ 

p.06 ימי  7תוך זמן סביר ועד  הנחייה ביצוע אי

 בתחום הרגולטור או הגזבר עבודה מהנחיות

 העירייה. של הפעילות

לכל  ח"ש 500 -קבלן ב את העירייה תחייב

 הנחייה

p.07 פעולות בביצוע הרגולטור בהנחיות עמידה אי 

 תחויב מכך שכתוצאה ותפעול ביצוע באי או

 גורם לכל או התושב פיצוי בתשלום עירייהה

 אחר, או תחויב לבצע הפחתה של החיוב

הפיצוי  קבלן בגובה את העירייה תחייב

 .או ההפחתה
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ל סכום הקנס בש"ח ללא מע"מ שיוטל ע הגדרת הקנס מקט

 קבלן 

p.08  אי עמידה ביעדי הביצוע לביצוע סקר מדידות

ארנונה על פי הדרישות במפרט הטכני )הקנס 

 לכל סקר בנפרד(.

לכל  ח"ש 500 -קבלן ב תא העירייה תחייב

 יום איחור.

p.09  מקרה שימנע מצוות העירייה שימוש מלא

בישום או בתוכנה או במערכת למשך זמן 

ימי עבודה ממועד ההודעה לקבלן  3העולה על 

 העל גילוי תקל

 400הקבלן בסכום של  תחייב העירייה את

 בגין כל יום פיגור או חלק ממנו.₪ 

p. 10 שירותים או איזה כל איחור בהשלמת ה

 משלביהם

 250תחייב העירייה את הקבלן בסכום של 

ימים של  10ליום איחור וזאת לאחר ₪ 

 איחור.

 

עפ"י מסמכי המכרז ולפי כל  עירייהאין בקנסות ובפיצויים שלעיל כדי לגרוע מיתר הסעדים הנתונים ל

 בנוסף לקנסות הללו. תהיה רשאית לנקוט בכל אמצעי או סעד הנתון לו כאמור,  עירייהדין וה

תחליט שלא להטיל קנס בגין אירוע ו/או הפרה כלשהם, לא יהיה בכך למנוע מן  עירייהככל שה

להטיל קנסות בגין אירועים ו/או הפרות, באותם מקרים או במקרים אחרים, לפי שיקול  עירייהה

 דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט.

 

     
 חתימה וחותמת שם המציע תאריך
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 היל השירותים המוזמניםתמ
 

 מבוא. .1
 

 נספח זה ימולא במועד חתימת הסכם בין העירייה לבין הקבלן.
 

 נספח זה לאחר מילויו וחתימתו על ידי שני הצדדים יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן לספק את השרות בהתאם למפרט, להצעתו ולכלל מסמכי 
 המכרז וההסכם.

 

 המוזמנים על ידי עיריית עכו מהקבלן על פי הסכם זה. םהשירותילהלן רשימת 
 

ונקובים לצידם לוחות   -המוזמנים על ידי העירייה במסגרת הסכם זה מסומנים ב  םהשירותי
 הזמנים הכוללים את מועד תחילת הספקתם, משכם בימי עבודה, ומועד סיומם.

 

 ם כפי שמפורטים בנספח זה.יסופקו בהתאם ללוחות הזמני םהשירותי
 

המוזמנים לקבוצות לפי סעיפי הצעת  םהשירותילצורך נוחיות המילוי נערכה חלוקת רשימות 
 המחיר.

 
 המוזמנים. םהשירותיתמהיל  .2
 

 
 
מועד  השרות המוזמן 

 התחלה
 מועד סיום

 בהתאם  מיידי על פי חוק סקר מדידות ארנונה
לדרישות 

המפרט 
 הטכני

 כל שנה מדידות שנתיות באזורי תעשייה ומסחר עדכון / ביצוע  

  כל שנה 1:500ביצוע, עדכון ופענוח אורתופוטו שטח השיפוט  

    

    

 
 הערות:

 
 

 
 
 
 

 הקבלן  העירייה
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 תאריך: _________          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 של הקבלן התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

להלן: ) בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונהסקר  הואיל ואנו נספק לכם שירותי
( במסגרת הסכם בינינו לביניכם, אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים "השירותים"

 ולאחריה כדלקמן:
אגב, בקשר אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו,  .1

 או במהלך ביצוע השירותים.
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

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

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -וט באמצעי הזהירות הננקטים עלאנו מתחייבים לנק .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 כל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;מידע אשר נו .ב

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד

 

 

 בכבוד רב,

 

 שמו הרשום של המציע

  באמצעות ה"ה:

 מורשי החתימה 

  

  

 חתימה וחותמם 

 



 15/2021מבי מס' כרז פומ
 בעיר עכו למתן שירותי מדידת נכסים לצרכי ארנונה

 
 3נספח ג'/

 

  67 

 
 ריך: _________תא          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 של עובד מטעם הקבלן התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
 

לבין ( במסגרת הסכם ביניכם ""השירותיםלהלן: הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים )
יה אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחר (""הספק )להלן: _________________

 כדלקמן:
אני מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר או  .1

 במהלך ביצוע השירותים.
לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב,  -לעניין התחייבות זו משמעו  ""מידע

סי, מידע מקצועי וכל מסמך שיטות עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננ
 האגור ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ידי לגבי המידע הסודי של הספק המצוי בידי, -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי; .ב

 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 _______________________שם: ___

 
 ת.ז.: __________________________

 
 חתימה: _______________________

 
 תאריך: ________________________
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 4ג' נספח

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

מפורט בה. המידע המפורט באישור זה , בהתאם למידע הבתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי בוטחמה מבקש האישור

 עיריית עכו
)העירייה ו/או תאגידים עירוניים 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒
 
 

שירותי אחר: ☒
סקר מדידות 

נכסים ו/או שירותי 
מידות ארנונה ו/או 

 שירותים נלווים

בעל חוזה )מזמינת ☒
 שירותים / מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ. ח.פ /ת.ז.
 

 מען

 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
 ד'

 מטבע סכום

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000    
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
אחריות 
 םמעבידי

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000    
ויתור על תחלוף מבקש  309

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות 
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת 309

 מבקש האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
עיכוב /שיהוי עקב מקרה  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים 
 (*:ג'בנספח 

 יועצים 038

 טול/שינוי הפוליסה *בי
 הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי

 .הביטול או השינוי בדבר האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 נקאיתערבות בהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ביצוע שירותי ש"ח( וזאת בקשר עם  אלף שמונים)₪  80,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

ם לבין (, בהתאם להסכם מס' _______ ביניכGISמילולי, גראפי ו/או גיאוגרפי ) –איסוף וניהול מידע 
 הקבלן.

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום ___________ בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
בלי להטיל יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מ 14תוך  תשלום סכום הערבות,

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  קבלןמאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןלעמוד ל
 

כום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הס
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.____________ קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה.__________ __ דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 
 

__________________ 
 בנק
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 מחשש לניגוד עניינים תלהימנעוהתחייבות נדון: ה

 
 

מתחייב כי אני וכל  אני הח"מ _______________________, ת.ז./ח.פ ________________ .1
מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או 

יינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד ענ
 מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

 
להקים ניגוד עניינים שעלול הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין  .2

ניגוד עניינים אשר עלול ליצור מצב של  ,צד לוהינם  עירייהכאמור ו/או בכל נושא או עניין שה
כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם העירייה, 

 . מבניהםלפי המאוחר 
 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 3.1 .3
 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1
 עיריית עכו.אינני חבר מועצת  3.1.2

לעיל במהלך ביצוע השירותים, ( 1בס"ק )בו יחול אחד מהמקרים האמורים בכל מקרה  3.2
 .להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים 5בסעיף אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור 

 
בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות  .4

להלן  5בסעיף , אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור עמהו/או מי מטתתקשר העירייה  עמואחר 
 לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

 
ל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר בכ .5

 צתכך. היועימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך ה
חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות ת, השל העירייה או מי מטעמ תטיהמשפ

 תהיה סופית. העל דרך הפסקת עבודתי והחלטת
   

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת העירייה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול  .6
ל הפסקת עבודתי ועל סיום ניגוד עניינים, רשאית העירייה להורות עבמצב של חשש ללהימצא 

 ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.
 

יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה העוסק בבהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת 

לפי  עירייהות בידי, ואמסרם מיד לשמור תהיינההצהרותיו  .עבודתו במסגרת מתן השירותים
תי כקבלן ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרי , וזאת בין אם הם עובדיהדרישת

 .משנה או בכל דרך אחרת
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

_____________      ________________ 
 חתימה וחותמת           תאריך      

 
 
 
 

                                                 

  


