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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 

המאפשרים תשלום בכרטיס חכמים  מדחניםלהשכרת ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1
סימון מדחנים ותפעולם ואספקת והתקנת הכוללים בין היתר,  בעיר עכו"( מדחנים חכמים) להלן: "  אשראי

מכרז  –מכרז זה  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ל, הכו"(שירותים"ה )להלן:אישורי חניה מוסדרים 
 .("הליך"ה)להלן:  7/2021 פומבי

 
  מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהא כל עילה לשינוי    .2

   הנובעת ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות  –המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג       
 בפועל. שיוזמנו שירותיםה      

 
 שעות העבודה הרגילות תמורת תשלום, באגף  הביטחון  והפיקוחמזכירת אצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה .3

 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא יוחזר, שלא ש"ח(מאות  שלוש₪ ) 300 בסך
 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  4.1 4

 .הזמנה זוהמצורף ל

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  4.2
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליךכאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה. השינויים והתיקונים, הליךה

 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 
וללא כל כיתוב  "חכמים השכרת מדחנים" 7/2021 פומבימכרז ציון "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת  5

 ה, אשר בקומ)אצל משה סעדה( העירייהמזכירות שבמשרדי רזים יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכנוסף 
העירייה. יש לוודא כי  שלעכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  35העירייה ברחוב ויצמן בבניין  הישניה

 . ין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפהווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה 
. הצעות אשר לא 0031:עד לשעה  213.3. -', הד ליום את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד

הנקובים שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל

 
קומת הכניסה בבניין העירייה, אשר סיור יצא מה .17.2.21 -, הרביעי יתקיים ביום קבלנים סיור 6.1 6

וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות  14:00בשעה עכו בתאריך האמור  35ברחוב ויצמן 
אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, 

 בכתובת אתר העירייה.
 .איננה חובה סיורהשתתפות ב

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן  6.2
"מנהל )להלן:  שי אונגרמר  -  ראש מנהל תפעול ואכיפהל ,04-9956222להפנות בכתב בלבד לפקס: 

 באחריות הקבלן לוודא טלפונית .13:00שעה עד ל 24.2.21 -, הד'עד לא יאוחר מיום ( הפרויקט"
 .04-9956042קבלת הפקס בטלפון: 

למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר  תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

למעט מנהל  הבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריי ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ
  הפרויקט והן לא יחייבוה.
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 7
התנאים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:

 2 -ב ,חכמים מדחניםשל  אחזקהו אספקה, התקנה, תפעולבעל המשתתף להיות בעל ניסיון קודם  7.1
  שנים האחרונות.ה 3במהלך  ,מקומיות לפחות רשויות 

 להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים.כלכלית על המשתתף להיות בעל יכולת   7.2

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב'2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  7.3
 .1ב2ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  7.4

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  7.5
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  

לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי על המשתתף, בעליו ומנהליו להיות מי ש 7.6
 השנים האחרונות.   10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 
 לא תידון. –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  8.1 8

 המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. כל 8.2
 

 עהההצ .ג
 

  הצעת הקבלן.  -אך ורק על גבי מסמך ב'  ועל המשתתף ליתן הצעת 9.1 9

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני בהמשתתף ההליך כולם יוגשו על ידי  מסמכי 9.2

 
 כשהם לא כוללים מע"מ. כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  10.1 10

 כל תיקון מחיר על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת.  ליד 10.2
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  11
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  12.1 12

 החתימה בשמו. בחותמתו ובחתימת מורשי

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 12.2

המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  היה 12.3
 התאגיד. 

 
ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 13

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 
לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול אחרת 

 דעתה הבלעדי של העירייה. 
 .בלבדתוגש במטבע ישראלי הצעת המשתתף    14.1 14

בעל הכשרה  רמה א', לבודק בטחוני לא חמוש הכשרההצעת המשתתף תתייחס למאבטח חמוש בעל  14.2
 רמה ג' ולסדרן ספורט בעל הכשרה מתאימה.

תתייחס לכל הפריטים הנדרשים. הצעה שלא תתייחס לאחד מן הפריטים הנדרשים הצעת המשתתף  14.3
 תפסל. –או יותר 

במסמכי ההליך, בהתאם לאמור ביצוע השירותים המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל הצעת 14.4
מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל הציוד, האמצעים, כח ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

האדם, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, 
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הרישיונות, האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין  האגרות,ההכשרות, 

  ולרבות רווח קבלני. הליךובין בגין פעילותו הקשורה ל הליךה
 
, כל הנספחים המצורפים למסמכי ההליךמסמכי ההליך כולם חתומים על ידי המשתתף, לרבות בנוסף ל 15

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  , על המשתתף לצרף להצעתו כשהם ממולאים וחתומים כנדרש

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  דף 15.1

 לעיל, בנוסח המצורף 7.1קודם כדרישת סעיף  ניסיוןאסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל  15.2
 למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/

לעיל בנוסח המצורף לתנאי הליך זה ומסומן  7.3אישור מנהל כספים / מנכ"ל לאישור האמור בסעיף  15.3
 למסמכי הליך זה. 5/'בנספח כח לגבי עסק חי בנוסח המצורף ואישור רו" 4/'בנספח כ

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 15.4
 המשתתף.שם 

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.5

בנוסח  לעיל 7.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף חתום על ידי המשתתף ו תצהיר 15.6
בדבר  וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת למסמכי הליך זה 3נספח ב'/כהמצורף 

הרשעות בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון 
שלוש שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של  עיצומים כספייםלהגשת הצעות להליך ו/או 

 ת למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם. והקודמהשנים 

העירייה בנוסח המצורף  דבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצתהצהרה חתומה על ידי המשתתף ב 15.7
 למסמכי הליך זה. 6/'בנספח כ

המשתתף, מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או  15.8
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 
לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף 

  למסמכי הליך זה. 7/'בנספח כוכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי תצהיר לפיו  15.9
השנים האחרונות. התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 8/'בנספח כומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

של עיריית עכו  7/2021במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  15.10
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  2כנספח ג'/
 אישור. 
 , נוסח אישור הביטוחים.כחלק בלתי נפרד ממנור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, האישו

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
או בנוסח הנ"ל בצירוף , 2בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) מהותיותבלתי הסתייגויות 
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, בין 
כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי לפנות 

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  6.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 
  ידו.

לא תביא לפסילת אישור  6.2ת ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף הסתייגו
הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים 

 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
עלולה להביא לפסילת אישור הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל 

הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 
 מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.

 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.
  –למשתתף שהינו תאגיד  15.11

ימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החת 15.11.1
 הצעת המשתתף. 

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  15.11.2

מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   תדפיס 15.11.3
 המניות.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 15.12
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חתומות על ידי  –שות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבק 15.13
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  15.14
 ידי המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  -קבלנים  סיורסיכום  15.15

 להלן. 18ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.16

חתום על  10/'בנספח  –להלן  21מקומי, כמוסבר בסעיף למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף  15.17
 האסמכתאות הנדרשות בו.

 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש 
 

תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16
 ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.לא יהא זכאי להחזרן 

 
יום מהמועד האחרון להגשת  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  17

 ההצעות בהליך זה.
 

ש"ח(,  אלפים שבעת₪ ) 7,000אוטונומית, על סך מקורית, להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  18.1 18
)להלן:  17.6.21 בתוקף עד ליוםשהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה 

  (. "ערבות המשתתף"
הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  9נספח ב'/כלהיות בנוסח הערבות המצורף המשתתף על ערבות 

  לא תידון. 9/'נספח בתצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע ב

הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה במידת  18.2
 יום נוספים. 90נוספת עד 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 18.3
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד

 
עצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר העירייה שומרת ל 19.1 19

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או 
אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו 

 בתנאי הסף של המכרז.
כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב  דרישה

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  19.2

 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 20.1 20

תתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה, תהא רשאית לדחות הצעות של מש העירייה 20.2
ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול  הו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  20.3
 ותנאיה. 

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 20.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 20.5
העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט 

 הליך זה.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  20.6

 מזכויותיה לפי סעיף זה.  
 

 
 היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 21.1 21

תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%עד המקומי בשיעור של 
הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר 
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ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה 

 הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  1"ק "משתתף  מקומי"  לעניין ס 21.2
עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  א.21.2

ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס
 תושבי העיר.הינם 

ולפחות והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  עיר עכומשרד בלתאגיד באם  –" תאגיד"ב ב.21.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  ג.21.2
 למסמכי הליך זה.  10ב'/נספח כבנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 
, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין בכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  22

 והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל סעיף בנפרד. השניים

 
 ידו במסמכי ההליך.במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 23

 
ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 24

 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-לא יאוחר מ
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

 עותקים חתומים של ההסכם המצורף להליך זה, חתומים כמקור  4 ל הזוכה יהא להמציא לעירייהע   25.1 25
  ימים מהמועד בו קיבל  7תוך ומאושרים כנדרש ואליהם מצורפים כל הנספחים המהווים נספח להסכם,         
 .הודעה על זכייתו        

ה לחוז 2ג'/כנספח ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 25.2
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

ערבות ביצוע )להלן:  ,ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7על הזוכה יהא להגיש לעירייה, תוך  25.3
 של סךב, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, צמודה למדד המחירים לצרכן (הביצוע""ערבות 

יום מהיום  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 3ג'/כנספח בנוסח המצורף )כולל מע"מ( ש"ח  30,000
 . ימים מיום שיודע לו על זכייתו 7וזאת תוך שנקבע לתום ביצוע השירותים 

 

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. 25.4

 
 
יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את שתתף שלא מ 26.1 26

 זכייתו בהודעה בכתב.

 ערבות הבנקאית המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 26.2
   ו יפצה את למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכיית שירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה  
 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.  

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  26.3
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת 

 ו למכרז.ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעת
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 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  27
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה

 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 הצעת המשתתף
 
 לכבוד

 עיריית עכו
 35ויצמן 

 עכו
 

 א.ג.נ.
 

 בעיר עכו חכמים השכרת מדחניםמחיר להצעת הנדון: 
 
 כללי

     
להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המשתתף(, הרינו מתכבדים  .1

בעיר עכו הכוללים בין היתר, אספקת  חכמים השכרת מדחניםל הצעת המחיר( את "המשתתף")להלן: 
, על פי המפורט במסמכי מכרז "(השירותים)להלן: מוסדרים והתקנת מדחנים ותפעולם וסימון אישורי חניה 

 כל השירותים שנדרש לבצע והמתוארים לבצע את( ואנו מתחייבים "המכרז")להלן:  7/2021 פומבי
 במפרטים, בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

 
במסמכי ההליך, בהתאם לאמור ביצוע השירותים את כל ההוצאות הדרושות להצעתנו מביאה בחשבון  .2

האדם,  חותהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל הציוד, האמצעים, כו
ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, האגרות, הרישיונות, 

כרז ובין בגין פעילות הקשורה למכרז האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו אנו חייבים לשלם, בין בגין המ
 ולרבות רווח קבלני.

 
מתן השירותים, את כל התנאים שיש בהם חשיבות ל ובדקנו במקום השירותיםסיירנו בזאת כי  יםמצהיר והננ .3

על כל טענה בדבר אי התאמה של  יםמוותר וואנ דרכי הגישה אליהםו המבנים הקיימים, לרבות תנאי השטח
 דרישות העירייה למצב בפועל.

 
 

 כל להזמין את ביצועאו ים פמשתת מספרשמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין  עירייהלידוע לנו כי  4.1 .4
לפי ראות עיניה ועל פי  השירותיםרק חלק מלהזמין או ממשתתף אחד ו/השירותים נשוא המכרז 

 שיקול דעתה הבלעדי.

מצהירים כי ידוע לנו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה, להורות על אנו  4.2
(, בין בהפחתת "התקציב"ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב )להלן: 

שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת 
 לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. לוהכו

חולקו השירותים בין מספר משתתפים ו/או הופחת היקף העבודה, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי  4.3
 הצעתנו עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה /התוספת כאמור.

 
באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו חייבים להגיש את ההצעה  5.1 .5

 תיפסל. -שתוגש  באופן חלקי

אנו מצהירים כי  ידוע לנו כי אסור לנו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  5.2
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי  תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעההביא וספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לשינוי או ת

 
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:, המסמכים הבאיםכל זו את  נולהצעת פיםמצר והננ .6

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  דף 6.1

, בנוסח להזמנה להציע הצעות 7.1קודם כדרישת סעיף  ניסיון ינו בעלניהאסמכתאות המעידות כי  6.2
 למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ המצורף

בנוסח המצורף לתנאי  להזמנה להציע הצעות 7.3אישור מנהל כספים / מנכ"ל לאישור האמור בסעיף  6.3
 למסמכי הליך זה. 5/'בנספח כואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  4/'בנספח כהליך זה ומסומן 



 7/2021 פומבימכרז 
 השכרת מדחנים חכמים

 
 ב'מסמך 

   

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 6.4
 .מנוש

 .מנושור על ניכוי במקור, על שאי 6.5

 להזמנה להציע הצעות 7.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף ו חתום על ידי נציגנו תצהיר 6.6
וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת  למסמכי הליך זה 3ב'/נספח כבנוסח המצורף 

בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד  נובדבר הרשעות בהן הורשע
ו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה נהאחרון להגשת הצעות להליך ו/או עיצומים כספיים שהושתו עלי

 של שלוש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם. 

חבר מועצת העירייה בנוסח  בדבר העדר קרבה לעובד ו/או הצהרה חתומה על ידי נציג המשתתף 6.7
 למסמכי הליך זה. 6/'בנספח כהמצורף 

המשתתף, תביעות עלי המשתתף ו/או מי ממנהלי מי מבו/או  נותצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד 6.8
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

המשתתף וכן נציג חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי 
  למסמכי הליך זה. 7/'בנספח כחתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

תצהיר לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי  6.9
המשתתף וכן חתום נציג השנים האחרונות. התצהיר חתום על ידי  10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 8/'בנספח כומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

עכו תהא היא  של עיריית 7/2021פומבי במכרז  כהונזבכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה  אישור 6.10
להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים  2בנספח ג'/בכל פוליסות הביטוח כמפורט  נותומוכנה לבטח א

 המפורטים באותו אישור. 
 –, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 להסכם ההתקשרות. 2נספח ג'/
 רף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.וצמלחילופין 

  –למשתתף שהינו תאגיד  6.11

הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  6.11.1
 הצעת המשתתף. 

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  6.11.2

מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   תדפיס 6.11.3
 המניות.

 .נוקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יד 6.12

חתומות על ידי  –כאלה  יוכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שה 6.13
 המשתתף.

חתומים על ידי  –ינו כל שהועברו כאלה אלתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, כ 6.14
 המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  -קבלנים סיכום סיור  6.15

 .להזמנה להציע הצעות 18ערבות משתתף כדרישת סעיף  6.16

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 10/'בנספח  –למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  6.17
 

להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים היה ותוכרז הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים  .7
 הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז להמצאתם.
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 הצעת המחיר

 
 ונספחיהם הינה כדלהלן: ותים בהתאם להוראות המכרז, החוזההצעתנו לביצוע השיר .8

 , ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון( ורהבצורה בר)את המחיר יש למלא בעט, 
 

 (אחוזים עמלה בשיעור _____% )במילים:________חכמים,  מדחנים ותחזוקת הפעלתהשכרת עבור   
 .לחודש

  ווסף מע"מ כדין.תלכל המחירים דלעיל י
 

צביעת אבני לרבות הקשורות ו/או הכרוכות במתן השירותים לעיל כוללת את כל ההוצאות  8הצעתנו בסעיף  .9
 תמורה נוספת כלשהיא. ם לתשלום, ואנו לא נהיה זכאיכמפורט בהסכם שפה

 
 

 ________________ח.פ.: _________ת.ז/ ______________________ שם המשתתף: 
 

 _____________שם החותם מורשה החתימה בשם המשתתף _____________________  ת.ז. _____
 

 ________________________טלפון:         __________________________________כתובת: 
 

 _________________מס' פקס: _____          _______________________: _יסלולארטלפון 
 

 ________________חתימה+ חותמת: ____           ______________________ תאריך:  
 

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

מסמכי הליך מ.ר. ___________ מאשר בזאת כי אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, 

              ______________________חתומים על ידי ה"ה  -( "ההליך"של עיריית עכו )להלן:  7/2021 ביפוממכרז  –זה 

הינם ת.ז(, אשר )שם + __________________ _____________________________________________

( "המשתתף"להלן: )_______________________________ מורשי החתימה מטעם ___________

 וחתימתם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
 
 
 

______________    ____________________ 
חתימה וחותמת      תאריך
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני

שם המשתתף: __________________________________ , ת.ז/ח.פ. _______________________  .1

___________________________ כתובת משרד רשום: ___________________________ כתובת: 

מספרי טלפון: ___________________________________  נייד :_________________________ 

 : _______________________________המספרי פקסימילי

 _______________________________________________________________ עיסוק המשתתף: .2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 נשי המפתח אצל המשתתףא .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 כוח אדם ואמצעים .4

 פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותם מיעד המשתתף לעבודה בעירייה בביצוע השירותים:

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו: שם  ________________________________________ .5

 תפקידו במשתתף _______________________________, מס טל נייד: ________________         

 ל,  והתשובות שתימסרנה פרטיו  לעיכל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר ש        

 לו על ידי העירייה תחייבנה את המשתתף.        

                                                                                                                
                                                                                                                                   ____________________ 

חתימת המשתתף                                                                                                              
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.
 

 בעיר עכו חכמים השכרת מדחניםאישור על ביצוע הנדון: 
 

אשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. ________________ מאני החתום מטה 

 (, שירותי_________)שם הרשות המקומית(,סיפק עבורנו  _____________________"המשתתף")להלן: 

 מוסדרת בעיר עכו הכוללים בין היתר, אספקת והתקנת מדחנים ותפעולם, סימון אישורי חכמים השכרת מדחנים

 ___________. -__________ ועד ה -בתקופה שבין ה, "(שירותים"ה )להלן:חניה מוסדרים 

 

 פירוט השירותים:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 :חוות דעת על ביצוע

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 שם )פרטי ומשפחה( ______________________________________________: פרטי הגורם המאשר .1

 תפקיד: __________________________________ )מנכ"ל, גזבר, מנהל אגף(

 ________________________שם הרשות המקומית: ___________________

 טלפונים:________________________________________________________________

 

 

 

 חתימה _________________________ תאריך: ________________ 
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           לכבוד
 עיריית עכו 

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהצהרה בדבר הנדון: 
 

מייצג,  הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני 1
 ,גופים ציבורייםלחוק עסקאות  ב2 יףסעבכהגדרתן לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

שלוש שנים לפחות חלפו ו/או כי במועד ההתקשרות "( חוק גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו
 ממועד ההרשעה האחרונה. 

כל בעל על התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או על ו/או לא הוטל ו/או הוטלו עליי הנני מצהיר בזאת כי  2
בשל  שקדמו למועד ההתקשרות, בשלוש השניםיצומים כספיים עזיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

 . לחוק גופים ציבוריים ב2סעיף ביותר משש הפרות המהוות עבירה, כהגדרתן 

    
אותו אני מייצג,  הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד 3

הרלוונטים ולפי חוקי העבודה )להלן: מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 
 ( המפורטים להלן: "חוקי העבודה"

  ,)1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה 
  ,1946פקודת הבטיחות בעבודה 
 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 ,1959-תשי"ט חוק שירות התעסוקה 
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 
 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א 
 1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת עובדים 
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
  1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 
  2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו 
  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף

 1997-תשנ"ז
 

חברות אחרות בעלי השליטה בו ו/או הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או  4
 בבעלות מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא  □

נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של 
 הצעה זו. חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או  □
נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של 

 חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 
 _____________________________________הרשעות: _____________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 קנסות: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

לתצהירי זה מצורף אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות  5
 לעיל או העדרם. 3והקנסות כמוצהר בסעיף 

 
תאגיד והנני מוסמך בהנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל  6

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי 7
 

 
 : ___________________חברהשם ה

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 : ________________חברהחתימת ה
 

  
 _______________*חתימת נותן התצהיר: 

 
 אישור עו"ד

 
אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1

 (. "חברה"ה
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

______________  חברההצהרה זו בשם ה והינו מוסמך ליתן בחברההמניות העיקרי ו/או מנהל 
 ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3
במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא 

הצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ת.ז. _______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו ל
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 מנהל כספים/מנכ"לאישור 
 
 
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 
 
 
 א.ג.נ,

 
 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 

 
 

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

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

 עיריית עכו. של 7/2021במכרז פומבי 
 

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

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

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

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 ("המכרז" )להלן בעיר עכו חכמים השכרת מדחנים –עכו  של עיריית 7/2021פומבי מכרז הנדון: 
 

 
 ( הנני "המשתתף"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _

 לדווח כדלקמן:
 

 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____
 

 נחתמה בתאריך _____.
 

 לחילופין:
 

 ו על ידי רואי חשבון __ ובוקר_____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _
 אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

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

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

 
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  .ב

 .2האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 
ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ג

' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של אבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 
 המשתתף עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".

 
 

 ,בכבוד רב                                                                                            
 

___________                             __________ 
 רואי חשבון                                 תאריך      

 
 

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

 'ג',בחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-ם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מא .2
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 תאריך: _________                        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 

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

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
 

     העולה  , או תאגיד שיש לאחד האמורים חלקמועצה, קרובו, סוכנו או שותפו"חבר 
     על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא                    
   בן זוג, הורה, בן או בת,  -זה, "קרוב"  ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה;                

 אח או אחות."
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע:

 
זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  –מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

 
ידי עצמו או על  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת -ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 ואף לא סוכן או שותף.אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו אין חבר מועצה, קרובו,  2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3

 
לעיל, או אם מסרתי  ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור 3

 הצהרה לא נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 

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

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 

 
 
 

 
 __________________  _________________חתימת המשתתף: _________שם המשתתף: __
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         לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 

 בזאת כדלקמן:
 

שכרת להעיריית עכו ( לבין "החברה"אני נותן תצהירי זה כחלק מהסכם בין חברת ______ )להלן:  .1
 והפעלת מדחנים.

 
תפקידי בחברה הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת  .2

 תצהיר זה בשמה של החברה.
 

כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה, תביעות  הנני להצהיר .3
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד החברה.

 
 ת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמ .4

 
 

________________                                                      ____________________ 
 חתימת  המצהיר                                                         תאריך              

 
 
 אישור עו"ד

 
 . ________ מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר

 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________  
 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 חתם בפני על תצהירו זה.
 
 

    _____________________ 
 

 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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         לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלוןהנדון: 

 
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת כדלקמן:
 

( "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן:  .1
 השכרת והפעלת מדחנים.של עיריית עכו ל 7/2021 פומביז רבמכ

 
תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך  .2

 לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף.
 

הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה  .3
 השנים האחרונות.  10פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 
 
 

                                                                                                            
      ________________                                       ______________________ 
 המצהיר  חתימת                                                            תאריך                    

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום 
 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ 

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 חתם בפני על תצהירו זה.

 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 תאריך: _________                         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מס'__________                            ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
 ( אנו ערבים "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _____________בקשת ____על פי 

 שתתפות הש"ח( וזאת בקשר עם  אלפים שבעת₪ ) 7,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 .בעיר עכו חכמים השכרת מדחנים – 7/2021מכרז פומבי המשתתף ב

 
 , צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

 המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלוםלבין  2021 ינוארההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  יום מקבלת דרישתכם הראשונה 14תוך  סכום הערבות,

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף  לנמק
 ףיעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתבתב

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 17.6.21דקפה עוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 17.6.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 17.6.21 לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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          לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,
 

 1מקומי הצהרת משתתףהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1
 

ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייהארנונה 

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2

 
 עסקי בעיר.או מגורי שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ובדים(עב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים   
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  
 

 
      _________________________________________  __________________ 

 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 ____________ )להלן: "המשתתף"(. ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

 לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
 ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 

 רה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבי
 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 

 המשתתף.
 

 
 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 
 
 

                                            
  ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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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"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 ______ של עיריית עכו.

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

 
 (:ותת המתאימובמשבצ Xן )סמ 

  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. 100המציע מעסיק 
 

 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., ובמקרה הצורך

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

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

 

עביר העתק לה בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

 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' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 חכמים השכרת מדחניםל הסכם 
 שנערך ונחתם בעכו ביום ______

 
 
 

  עיריית עכו  בין:
 עכו 35ויצמן מרחוב   
 04-9956083, פקס':  04-9956801טל':   
 ("העירייה")להלן:   
 מצד אחד                                      

 
 
 
 

 ________________        לבין: 
  _______________רחוב:          
 טל': ______________ פקס': ______________                

 (                                          "הקבלן")להלן:   
 מצד שני                 

 
 
 

 חכמים השכרת מדחניםל( "ההליך")להלן:  7/2021פומבי והקבלן הגיש הצעתו במכרז    :הואיל
בעיר עכו הכוללים בין "( מדחנים חכמים) להלן: "  המאפשרים תשלום בכרטיס אשראי

)להלן: סימון אישורי חניה מוסדרים היתר, אספקת והתקנת מדחנים ותפעולם ו
 (;"שירותים"ה

 
הצעה הקבלן כהצעת המליצה על _______ מיום של העירייה בישיבתה  וועדת המכרזים    :והואיל

 וראש העיר אישר את המלצת ועדת המכרזים;בהליך זוכה ה
 

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו במתן השירותים נתייוהעירייה מעונ    :והואיל
 

לביצועו הכל על פי תנאי בקשת למוסרם והעירייה מ השירותיםין לבצע את יוהקבלן מעונ והואיל: 
 הסכם זה.

 
 

 הצדדים כדלקמן: לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין
 
 

 מבוא, נספחים ופרשנות   

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. 1

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. 2

כהוראות כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים  3
 הסכם זה.

גילה הקבלן סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת 
 הוראות פעולה.
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 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 4

 

 הגדרות 

 

 4ג'/בנספח אזורים שהוכרזו ע"י העירייה, כאזורי חניה מוסדרת כמפורט  :"אזור חניה מוסדרת"
 ואלו שיוכרזו בעתיד ע"י העירייה כאזורי חניה מוסדרת.

אזורים מותרים ואסורים לחניה לרבות עפ"י חוק עזר חניה מוסדרת כוללת  
 .1991, התשנ"א לעכו )העמדת רכב וחנייתו(

 
חוק עזר לעכו )העמדת דוחות שניתנו בשטח השיפוט של עיריית עכו ע"פ  :"דוחות חניה"

 .1991ייתו(, התשנ"א רכב וחנ
 

    מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית           ":המדד"
 סטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.ל                                             

 
המשמשים ציוד ושרותי הקבלן לרבות מדחני כרטיס, אביזרים ומכשירים,  ": המערכת"

 . 24/7 לצורך הפעלת השירותים
 

להסכם  1ג'/ נספחכם המצורפת בזאת המפרטת את השירותיהרשימה  "המפרט המיוחד":
  זה.

 
 .עיריית עכו "העירייה":

 
המתקשר עם העירייה בהסכם זה לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו  "הקבלן":

 המוסמכים.
 

מפרט המיוחד. הסכם זה ובכמפורט ב בעיר עכוחכמים  השכרת מדחנים "השירותים":
הליך ציוד, הכלים והחומרים הדרושים להשירותים כוללים אספקת כל ה

 .לרבות צביעת אבני שפה כמפורט בסעיף זה
 
 מנפיק כרטיס חניה למשלם.חכם המאפשר שימוש בכרטיס אשראי ומדחן  :"מדחני חניה"
 
רשאים לרשום דוחות בגין העירייה במחלקת הפיקוח במפקחים העובדים   ":מפקח"

 .1991ייתו(, התשנ"א לעכו )העמדת רכב וחנ חניה בניגוד לחוק העזר
או כל אדם אחר עליו גב' רחל פרטוש, מנהלת מחלקת חניה עירונית,  "נציג העירייה":

 .הודיעה העירייה לקבלן כנציגה בהודעה בכתב
 כרטיסי כלל סוגי שבוצעו, לרבות המטבעות ודוח ריכוז של כל ההפקדות ":                פלט ריקון"

 האשראי.                                       
תיקון התקנה אספקה, תחזוקה,  לרבותבנספחיו המפורטים בחוזה זה ו                      :"ציוד"

  .נציג העירייהדרישת / או זה ו הליךוחידוש, הכל לפי המפורט ב
 שרותי חניה מוסדרים כפורט בהסכם.                   :    שח"מ""        

מדבקה המיועדת להצמדה לשמשת הרכב המעידה כי בעל הרכב רשאי  :"תו דייר"
ברחוב המצויין ללא תשלום אגרה בהתאם לחוק עזר לעכו )העמדת לחנות 

 .1991רכב וחנייתו(, התשנ"א 
מדבקה המיועדת על שמשת הרכב המעידה כי בעל הרכב רשאי לחנות   :"תו תושב"

בהתאם לחוק עזר לעכו )העמדת  באיזורי חניה מוסדרת במחצית האגרה
למען הסר ספק יובהר כי המדבקה הינה  .1991רכב וחנייתו(, התשנ"א 

 לתושבי עכו בלבד. 
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 למתן השירותים. מכרז פומביהתנאים הכלליים של  "תנאי ההליך":
 להלן. ז'תקופת ההתקשרות לקיומו של הסכם זה כקבוע בפרק   "תקופת התקשרות":

 
 

 מטרת ההסכם
 
העירייה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזאת לספק לעירייה את השירותים בהתאם לתנאי  5

 .ותנאי המפרט המיוחד ההליך ותנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה

 
 השירותיםאופן מתן 

 
 אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג העירייה והקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.  6.1 6

 הקבלן ישתף פעולה עם נציג העירייה ויסייע בידו בביצוע פיקוח על מתן השירותים.  6.2

אין בסמכויות הפיקוח המוקנות לעירייה ו/או בכל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את הקבלן 
יותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה מאחר

כלפי הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות שיוגשו על ידי צד 
 שלישי.

 

 על הקבלן לבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. 7

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצוע השירותים, לתדרך, ליידע  8
ולהנחות את עובדיו ושלוחיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין 

 הרלוונטי למתן השירותים והפעולות על פי חוזה זה.

 
 עובדי ושלוחי הקבלן

 
-לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין העירייה יחסי עובד מוסכם בזה בין הצדדים כי 9

מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הקבלן בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבויות הקבלן 
 לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של הקבלן בלבד.

חוק שכר חוקי המגן השונים לרבות הקבלן מתחייב לשלם לכל עובדיו שכר העומד בהוראות  11
 . 1987 - מינימום, התשמ"ז

 הפרת הוראות חוק זה על ידי הקבלן תהווה הפרה של הסכם זה.
 

הקבלן ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום  הסכם זה, לרבות  11
 תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
הפועלים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו בעלי כל  12

 ניסיון ידע והיתרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

 
נציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן להפסיק את עבודתו של אחד העובדים לפי שיקול דעתו  13

יפו ולהעמיד באתר אדם אחר בעל כישורים מתאימים וללא כל נימוק נוסף, והקבלן יהיה חייב להחל
 ימים. 7תוך 
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 הקבלן מתחייב לצייד את עובדיו בכל האישורים הנדרשים לשם קיום הוראות הסכם זה. 14

 
 והתחייבויותיו קבלןהצהרות ה

15.  

 שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושיםיאת כל הר בידומצהיר כי יש  קבלןה 15.1
 . מתן השירותיםל

בדק את  דרישות העירייה, וכןואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את מאשר כי  קבלןה 15.2
לרבות ם, ובביצוע שירותיםכל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב

וכי הוא בעל הכישורים,  השירותיםביכולתו לבצע וסיורים בשטח השיפוט של העירייה 
  .ביצועםהדרושים לוהאמצעים הכלכליים והמקצועיים הציוד , כוח האדם, הניסיון

מתחייב לבצע את השירותים באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים  קבלןה 15.3
 הגבוהים ביותר, בהתמדה, ברציפות וללא שהיות והפסקות. 

 

מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע כל השירותים במועדם, לרבות  קבלןה 15.4
הגדלת היקף השירותים בכל היקף שיידרש במשך כל תקופת ההפעלה, ואין ולא תהיינה לו כל 

 טענות ו/או תביעות כנגד העירייה.

היתר טרם לקבל כל רישיון ו/ או  קבלןלעיל, מתחייב ה 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  15.5
 ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרת ביצוע התחייבותיו על פי הסכם זה.

השירותים, יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו להזמין לצורך ביצוע  קבלןה 15.6
 ככל שישנם כאלה.

  
ים המפורטים להלן           כי הינו בעל כל האישור קבלןמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ה 15.7

 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההפעלה בין הצדדים: 
אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  15.7.1

 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 15.7.2

עסקו בתנאי שכר שלא יו השירותיםהמועסקים על ידו במסגרת עובדים מתחייב כי כל ה קבלןה .16
 יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים הקיבוציים החלים על העסקתם.

מע"מ,  שא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומייי קבלןה .17
ויהיה אחראי לכל תביעת  הסוציאליות,ויתר הזכויות  , קרנות, ביטוחיםביטוח לאומי מס הכנסה,

 עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו.

 בבעלותו המלאה. ותהא שר תוקם, תתוחזק ותופעל על ידוכי המערכת אהקבלן מתחייב  .18
כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין באספקה ובהתקנת מערך הציוד, האביזרים, המכשירים 

הקמה וכן כל ההוצאות לתחזוקתם, במשך כל תקופת  ,בות ההובלהוכל הפריטים הנחוצים, לר
בקיום חוזה זה החוזה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו וכן יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות 

 .השח"מ, במהלך תקופת החוזה ובתומהעל כל הוראותיו, לרבות פירוק ו/או העתקה של מתקני 
יפעל בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק עזר לעכו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי  .19

"( במילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה חוק העזר"  )העמדת רכב וחניתו(, על תיקוניו )להלן ולעיל:
שיונות הדרושים מעת לעת, על פי כל דין, ילקבלת כל האישורים, ההיתרים והרויפעל על חשבונו, 

 לצורך חוזה זה.

 

בדרך כלשהי. בסמכות ידוע לקבלן כי ההתקשרות עם העירייה בחוזה זה, לא יגבילו את העירייה,  .21
העירייה, לפעול בהתאם לחוק ולפי שיקול דעתה ובין השאר לבטל דוחות חניה, ליתן הוראה כי 

נתנו התראות במקום דוחות, או להמיר דוחות בהתראות, או להחליט יבשלבים ובאזורים מסוימים, י
 "י שיקול דעתה המוחלט לגבי מדיניות אכיפת החניה באזורי החניה המוסדרת או אי אכיפתם. עפ

 

הקבלן מוותר וויתור גמור ומוחלט על כל טענת אי התאמה, פגם, הימנעות מהפעלה, הפחתת  .21
 הכנסות, מכל סיבה שהיא ובין היתר, כתוצאה מאי הפעלת חוזה זה כולו או מקצתו ע"י העירייה. 

 

 הקבלן מאשר ומצהיר בזאת כי אם בהפעלת השח"מ יש צורך בקבלת הרשאה של בעל פטנט או   22.1 .22
     בעל זכויות יוצרים, הרי שאלו מצויים בידיו של הקבלן ו/או הינו בעל הזכות לעשות את                   
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    ויות, והוא מתחייב כי השימוש, מהבעלים החוקיים ו/או הרשום של הפטנט או של בעל הזכ                  
 יהיו לו בכל תקופת תוקף החוזה.                   

 היה והעירייה תתבע בגין הפרת פטנט ו/או פגיעה בזכויות יוצרים בקשר להפעלת השח"מ  22.2
   מתחייב הקבלן לשפות את העירייה בגין כל תשלום לרבות הוצאות משפטיות שתגרמנה   
  לעירייה.  

 

מבלי לגרוע מהתחייבויות אחדות של הקבלן עפ"י חוזה זה, מתחייב הקבלן לספק ו/או לבצע את כל  23
 הפעולות המפורטות להלן, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית:

 ת ליזה טרם תח ללספק, ללא תמורה, ובכל המטלות, המשימות, התפקידים והציוד שעליו 23.1
 לפרסם בעיתונים מקומיים בעברית ובערבית אודות תחילת הפעלת החנייה ,הפעלת השח"מ

 ן אספקה של "ציוד ושרותי הקבלן",המוסדרת בתשלום, בגודל מודעה של רבע עמוד לפחות, וכ
פעול, ותמיכה שוטפת ע"פ צורך ת הפעלת שירותי חניה מוסדרת, הכוללים אספקת ציוד

ת תמרורים ביעת אתרי חניה מוסדרת והצבצ ,ציוד שהתקלקלוהחלפת התחזוקה, תיקון 
 "(. השח"מתפעול ותחזוקת ומדחני כרטיס )להלן ולעיל: " ושלטים, אספקת, התקנת,

 אספקת, התקנת, תפעול ותחזוקת ומדחני כרטיס במיקום שיורה נציג העירייה. כמות   23.2
או  תמינימליהעירייה אינה מתחייבת לכמות מדחנים יובהר כי . 22-60 בין המדחנים תהיה

 וכמות המדחנים שתסופק/תתוקן/תתוחזק תהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מקסימלית
תעריף החנייה ייקבע באופן בלעדי ע"י העירייה וישונה אך ורק על למען הסר ספק יובהר כי 

  בסיס הוראה בכתב מהעירייה.

 

 , החלפה ותיקון של הציוד והשירותים הנ"ל בכל תקופת החוזה, ברמה גבוהה, תחזוקה, תיפעול 23.3
 מיומנת, מהימנה ומהירה. 

 

סימון אזורי חניה מוסדרים, צביעתם, וחידוש צביעתם פעמים בשנה, הכנת התמרורים, והצבתם  23.4
/ כחול לבן/ פסי הפרדה של איסורי חניה )אדום לבן צביעתבהתאם לדרישת העירייה. כולל 

 ( באזורי האכיפה.ניותח

 

 לעיל או  23.1מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הציוד ו/או השירותים המפורטים בסעיף  23.5
בחוזה ובנספחיו, יסופק ויתופעל ע"י הקבלן, על חשבונו ובאחריותו המלאה, בהתאם לדרישות   

 העירייה.
 

המפורטות לעיל תבוצענה על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים כל עבודות ההקמה, התחזוקה וההפעלה  24
 של הקבלן והכל בהתאם להוראות חוזה זה. 

 

 , ובציוד המכשור של השח"מ במיקומם, מדחניםהקבלן לא יהא רשאי לעשות שינויים כלשהם ב  25.1 25
 בין לפני התקנתם ובין לאחריה, אלא לאחר שקיבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

  

   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית העירייה להורות לקבלן להזיז ו/או להעתיק ציוד השח"מ   25.2
   ובכלל זה תמרורים, מדחני כרטיס וכד' והכל על חשבונו של הקבלן, 

 ימים, מיום שנדרש לכך על ידי המנהל.  30בלן מתחייב לבצע זאת בתוך והק
 

 הקבלן מתחייב למנות אחראי מטעמו לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות  26.1 26
 "(.האחראיהקמה, תחזוקה והפעלה של השח"מ )להלן: "

 

  להקמת המערכת ותיפעול להמציא למנהל על פי דרישתו, מזמן לזמן, פרטים ומידע בקשר   26.2
 השח"מ, תחזוקתם ותפעולם.  
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 במשך כל תקופת החוזה יהא הקבלן אחראי לתקינות "המערכת", אביזרי שח"מ, לרבות הציוד  27.1 27
 הטכני,  המדחנים, צביעה וחידוש הצביעה של אזורי החניה, השילוט, וכל         
  –לפחות פעם ביום  –אביזר, מכשיר או ציוד המשמשים לשח"מ, ויקיים סיורים תקופתיים         
  לבדיקת תקינות ושלמות המערכת ותיפעול השח"מ.        

קינות המערכת, וזאת הקבלן יבצע על חשבונו ועל אחריותו, כל תיקון הנדרש על מנת לשמור על ת
 מהמועד שקיבל דרישה לכך מאת המנהל.  שעות 12בתוך 

יר "מ באופן סדהקבלן יעמיד לעירייה כל ציוד רזרבי או ציוד להחלפה, הנחוץ לתפעול השח             
 ושוטף, והכל בהתאם להוראות ודרישות המנהל. 

 

  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התיקון או ההחלפה או החידוש, יבוצע על ידי הקבלן ועל  27.2
חשבונו, בין אם הפגיעה ו/או התקלה נגרמו כתוצאה מרשלנות הקבלן ובין אם לאו, לרבות 

האויר ו/או חבלה ו/או בשל כל סיבה אחרת, אף אם פגיעה שמקורה בכח עליון ו/או פגעי מזג 
 אינה מצוייה בשליטתו של הקבלן. 

 

לשביעות רצונו  חודשהקבלן מתחייב לדאוג לנקות את מתקני השח"מ ואת סביבתם לפחות אחת ל 28
 המלאה של המנהל, ולצורך זה להחזיק צוות מתאים ומיומן. 

 

 ה רשאית להורות לו כי לא יופעל השח"מ באזורים ן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה תהיהקבל 29.1 29
 שונים, בין באופן קבוע ובין באופן ארעי והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או          
 תביעה כנגד העירייה בקשר עם כך.          

 

של העירייה למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע בצורה כלשהי מזכותה  29.2
להקשר על כל גורם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשם הפעלת שירותי שח"מ מעבר לאלה 
המפורטים לעיל, ובכל מקרה, בו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובגין הפרה זו 

 יבוטל החוזה עימו. 

 

ה לאכוף או שלא החלטכדי לגרוע מכל שיקול דעת, הקיים לעירייה בקשר ללעיל אין באמור  29.3
 ו/או לבטל דוחות חניה, בהתאם לשיקול דעתה והחלטתה.  חניה לאכוף דוחות

 
 

 כלי עבודה, ציוד וחומרים
 
"הציוד הקבלן מתחייב להמציא את כל הכלים, המכשירים, החומרים והציוד )להלן יקרא כל הנ"ל:  .30

 במצב תקין וסדיר."( לשם ביצוע השירותים ואלו יהיו רכוש הקבלן ויוחזקו והחומרים

 

           כשור, שיסופקו על ידו כאמור בחוזה זה, כי מתקני ציוד אביזרי השח"מ, המ הקבלן מתחייב, 31.1 .31
  יהיו מטיב ואיכות טובים ובכמה סוגים שיאושרו ע"י המנהל, ובכלל זה מחומרים עמידים בפני         
 רבה לים בכפוף לבלאי ופחת רגילים. קהשפעות אקלימיות, והשפעות ה        

 
  והכל בהתאם בסטנדרטים הגבוהים ביותר בהם ישתמש הקבלן יוקמו ויסופקו  החומרים והציוד 31.2
  לדרישות נציגת העירייה או מי מטעמה.         

 

ם, החומרים וכל דבר אחר, הדרושים לביצוע דחניהקבלן יספק על חשבונו הוא, את כל הציוד, המ  .32
היעיל של עבודת השח"מ בקצב הדרוש, וכן לספק ולהתקין על חשבונו חלפים של ציוד שניזוק או 

 התקלקל, לרבות ציוד שנשבר או שחובל. 
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 פעולות הקמה )צביעה והצבת תמרורים ומדחני כרטיס(

 
ובמקומות  מיוחדהמפרט הבהתאם להוראות חוזה זה ו "מלהקים את השחהקבלן מתחייב  .33

 .4ג'/נספח המסומנים לכך ב

 הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, לפי דרישת העירייה, על חשבונו מדחני כרטיס, למכירת אישורי  34.1 .34
   יום מיום חתימת  30חניה כנגד תשלום מטבעות. המדחנים יוצבו במקומות שתקבע העירייה תוך         
 החוזה.         
העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן, במשך תקופת החוזה, תוספת של מדחנים שיותקנו ברחבי  34.2

 העיר על פי הוראות בכתב של המנהל. 

הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לכל דין ובהתאם לדרישות העירייה ו/או המנהל,  .35
לכך על פי כל דין. לשמירת הבטיחות ישתמש הקבלן בכל  ולבצע כל עבודה על ידי אנשים המורשים

בעת צביעת אזורי החניה, הצבת מדחני אמצעי, לרבות אמצעי בטיחות שילוט, תמרורי הכוונת תנועה, 
 לשביעות רצון המנהל ובהתאם להנחיות העירייה, ובכפוף להוראות כל דין. כרטיס וכיו"ב, והכל 

פגוע במדרכה ו/או בכביש ו/או בכל מתקן או חפץ הנמצאים הקבלן מתחייב להימנע ככל האפשר מל .36
כל מתקן אחר במקום לתקן את המדרכה ו/או הכביש ו/או  במקום ביצוע העבודות, ובגמר העבודות

 הפרעה לתנועה ו/או להולכי רגל. וע העבודות וכן להימנע מיצירת ביצ

קמה בהתאם להוראות נציג העירייה, חברת חשמל, חברת בזק, הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הה .37
 משטרת ישראל, וכל גורם אחר המחויב על פי כל דין, ובתיאום עימם. 

ויתר של כל מתקן, לרבות סילוק פסולת  לנקות את אתר ההקמה הקבלן מתחייב בגמר ההקמה .38
קור אחר, והכל החומרים שהשתמש בהם לעבודות ו/או שנשארו כתוצאה מהעובדות או מכל מ

 לשביעות רצון נציג העירייה. 

הקבלן מתחייב לתקן כל פגם ו/או קלקול אשר נגרם במהלך עבודות ההקמה וכתוצאה מהן, באתרי    .39
 ההקמה ובסמיכות להם ולדאוג להחזירם למצבם כפי שהיה לפני תחילת ביצוע העבודות. 

הוצאה בקשר עם הפעלת ם ו/או העירייה לא תישא בכל תשלולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי  .40
השח"מ או בגין אחזקת ציוד ומכשור השח"מ, מתקני השילוט )צביעה ותמרור( והמדחנים, נשוא חוזה 

 זה. 

 בהתאם לחוק העזר. ישורי חניה תמורת תשלום במטבעות והכל מדחני הכרטיס יספקו א .41

 הקבלן אחראי לתקינות המדחנים בכל תקופת החוזה.  .42
על פי הוראות ולהחליף מדחן שניזוק והכל שעות  12לן לתקן כל מדחן תוך כמו כן מתחייב הקב

ימי עבודה מקבלת הודעת  7 -העירייה. החלפת מדחן במידה ונדרש כאמור תבוצע עד ולא יאוחר מ
 העירייה. אחזקת המדחנים ותיקונם תהיה על חשבונו של הקבלן בלבד. 

 

 דמי החניה עבור החנייה שיצטברו בקופת המדחן שייכים לעירייה.  43.1 .43
 ימי  21ברו בקופת המדחנים לחשבון בנק של העירייה תוך נצהקבלן יפקיד את כל הכספים ש 43.2
 דרישת ו/ או , או על פי הצורך ריקון כל מדחן ייעשה לפחות אחת לחודש. עבודה מהריקון        
  למען הסר ספק, יובהר כל ריקון המדחנים יהא בתיאום והודעה מראש לעירייה.  העירייה.        

  בזאת כי התמורה תשולם לקבלן רק לאחר הפקדת מלוא הכספים שרוקנו מקופות המדחנים 
 כמפורט לעיל. והצגת פלט ריקון לנציג העירייה והכל         
  כל עמלות ההמרה של המטבעות, תשלומים ופעולות אחרות שידרשו לצורך המרת המטבעות  43.3
 יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.        

 
 אם אין התאמה בין סכום המטבעות לסכום הרישום הדו"חות המדחנים, יפקיד הקבלן את  43.4
 . הגבוה מביניהם        

 
 לא מדחן. והכספים מהמדחן יפקיד הקבלן את הסכומים כמופיע בדו"חות הבאם נגבו ו/או אבדו  43.5
 כספים נעלמו, נשדדו, נאבדו, ו/או כי היו טעויות בהפקדה התשמע כל טענה מצד הקבלן כי         
 וכיוצ"ב טענות, בין אם הדבר ארע באשמתו של הקבלן ו/או שלא באשמתו.        
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 לשם ספירה מדויקת של הכספים  קורתהזכות לערוך בכל עת ביהעירייה שומרת לעצמה את  43.6
 בקופת המדחן.         

 

 צביעת אבני שפה

 הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו עבודות צביעת שפת המדרכות בהתאם למפורט להלן:  .44
  ניה ואת איסורי החניה )כחול לבן/ לצבוע את אבני השפה ברחובות בצבעים המסדירים את הח 44.1
 ( הצביעה תבוצע לאורך אותם קטעי רחובות בהם מוצבים / פסי הפרדה של חניותאדום לבן        
 מדחנים המוגדרים ברשימת הרחובות המצורפת בנספח להסכם.         
 העירייה רשאית לשנות את הרחובות שבהם תוסדר החניה הן להפחית והן להגדיל את תחומי  44.2
 ם במסדרת הוראות החוזה. ימתחייב לבצע את הצביעה לפי השינוי הסדר החניה והקבלן        
 אשר ומשרד התחבורה, הצביעה תבוצע מחומר עמיד העומד בתקן מכון התקנים הישראלי  44.3
 יאושר ע"י מנהל האגף.         
 עבודות הצביעה יבוצעו בידי בעלי מקצוע מיומנים לעבודות צביעה לאחר פעולות ניקוי והכנה  44.4
 שיבוצעו עפ"י ההנחיות של החברה המספקת צבע.         
 במהלך תקופת ההסכם מתחייב הקבלן לחדש את הצבע וכן לבצע עבודות שוטפות של תיקוני  44.5
 צבע מקומות שהצבע ידהה או ימחק והכל כדי שהסימנים ימלאו אחר מטרתם להסדיר החניה.         
 רכות יבוצעו ע"י הקבלן פעמיים בשנה לפי תכנית עבודה ולוח דות לצביעת סימוני שפת המדוהעב 44.6
 זמנים שתקבע על ידו ותאושר ע"י המנהל.         
 בהתאם להחלטת ועדת התחבורה ו/או כל צורך אחר שיתעורר במהלך תקופת ההסכם מתחייב  44.7
 נוספים ובמועדים כפי שיקבע על ידי  במקומות / איזורים –הקבלן לסמן בצבע חניה מוסדרת         
  יום מיום קבלת ההודעה. 30המנהל וזאת         

 כל ההוצאות לביצוע הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן.יודגש כי   44.8  

 תמרורים ושילוט

 ונו את התקנת התמרורים המסדירים את החניה וכן להתקין שלטי הקבלן מתחייב לבצע על חשב 45.1 .45
 הכוונה.        
 על תיקוניה ולפי כל  1970 –התמרורים יותקנו לפי פקודת התעבורה )קביעת תמרורים(, התש"ל  45.2
 דין.         
 תמרורים הטעונים באישור או רישוי להתקנתם מן המשטרה או כל גורם רלבנטי אחר, מתחייב  45.3
 הקבלן לקבל כל רשיון והיתר.         
 ל התמרורים משך תקופת ההסכם, בהתאם להוראות המנהל. הקבלן יבצע אחזקה ש 45.4

 

 רישום דוחות

 ובהתאם לחוק העזר.  שום דוחות יעשה אך ורק ע"י פקחיםמוסכם בזה, כי רי 46.1 .46
    הפקחים יפעלו בהתאם להוראות הממונים עליהם בעירייה, לפי מדיניות העירייה ובהתאם         
 להנחיותיה.         
  פקחי החניה, ולא יהיה רשאי דת וב, במישרין או בעקיפין, להתערב בעלא יהא רשאיהקבלן  46.2
 לעלות כל דרישה או טענה בקשר לרמת או לכמות רישום דוחות החניה.         
 לות כל טענה, כי ציפה לכמות גדולה יותר של הא רשאי לעמבלי לגרוע מהאמור, הקבלן לא י 46.3
 חשיב שהועבר לצורך כניסתו לחוזה זה מבוסס על כך שאין לו וודאות או דוחות חניה, וכל ת        
 השערה, לגבי כמות דוחות החניה שינתנו או שירשמו.         
 מכונית שתישא "תו דייר" תקף תהיה פטורה מחובת תשלום הסדר החניה כפי שנקבע במקומות  46.4
 היה זכאית לשלם מחצית האגרה. החניה המוסדרות להם ומכונית שתישא תו תושב ת        
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 אחזקה

במשך כל תקופת חוזה זה, מתחייב הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשלמותם של מתקני השח"מ  .47
 ולתחזוקתם הנאותה, לרבות החלפתם ותיקונם. 

 

 הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו, חלפים של ציוד הקשור למערכת, שניזוק או  47.1
 התקלקל, לרבות ציוד שנשבר או חובל.         
 האחראי יהיה בקשר מתמיד עם נציג העירייה וידווח לו על כל פעולות האחזקה שמבוצעות  47.2
 במערכת.         

 
 אחראי יהיה זמין בכל עת באמצעות טלפון נייד או בדרך אחרת כפי שיקבעו הצדדים. 

 מקומות הקמה, שינויים ושיפורים

  .4ג'/בנספח בהתאם למפורט המדחנים לצורך הפעלת השח"מ, יוצבו מתקני השילוט ו .48
 הקבלן לא יהא רשאי להוציא ו/או לעקור ו/או להזיז תמרור ו/או מדחן ממקומו ו/או לשנות את  48.1
 מיקומו של תמרור ו/או מדחן לאחר הקמתו ו/או מדחן לאחר הקמתו ו/או להכניס בו כל שינוי         
 או שיפור, אלא אם קיבל לכך, את הסכמת העירייה בכתב ומראש.         
 הקבלן לא יהא רשאי לעשות שינויים כלשהם, בדגם כרטיסי החניה בניגוד למתואר במפרט  48.2
 הטכני, אלא אם כן קיבל לכך את אישור העירייה בכתב ומראש ו/או נדרש לעשות שינוי כאמור,         
 ע"י העירייה.         
 הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תוספת של ציוד, לצורך ביצוע השח"מ לפי דרישת העירייה ולא  48.3
 יהיה רשאי לתוספת או לתמורה כשהיא, ללא קשר לעלות השינוי או התוספת.         

 
 התמורה 

 

 פקדו כולם בחשבון העירייה שייפתח             צטברו במדחנים יונהקבלן מתחייב כי הכספים ש 49
   לעיל. 43.2ימים מריקונם כמפורט בסעיף  21תוך בבנק_______ סניף________          
 . ) להלן: "התמורה"(  בתוספת מע"מ כדין__________%  לקבלן תשולם עמלה בשיעור        
 והצגת  יובהר כי התמורה תשולם לקבלן רק לאחר הפקדת מלוא הכספים שרוקנו מקופות המדחנים  
 לעיל.  43.2כמפורט בסעיף פלט ריקון לנציג העירייה,  
  

חודש גריגוריאני, יגיש הקבלן לנציג העירייה חשבון מפורט בשני בכל  10 - אחת לחודש, עד ל 50.1 51
  בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף לעירייה. , ריקוןהפלט  לרבות העתקים

יום מתום החודש בו הוגש,  כאמור,  45החשבון, כפי שאושר על ידי נציג העירייה, ישולם תוך  51.2
וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות 

 כל דין.

 . כדיןסף מע"מ ווזה זה יתולכל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי ח 51

 כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 52

 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדיהם. 53

הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין  לעיל 49בסעיף התמורה הקבועה  54
 קיום כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.
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 פיקוח
 

 נציג העירייה רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים     55.1 55
    שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן ואן הקבלן מבצע כהלכה את החוזה   
 ואת הוראותיו.   

  אם בכל זמן שהוא, יהיה נציג העירייה בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים,     55.2
 ינקוט מיד את כל בתנאים ובציפיות העירייה, יודיע על כך נציג העירייה לקבלן בכתב והקבלן       
 האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את ביצוע העבודה בהתאם להוראותיו.       

 
 
 

 נוהלי עבודה
 

 השירותים ימנה הקבלן מטעמו ממונה בטיחות שידאג לאישורי חפירה וכל טרם תחילת ביצוע   56.1. 56
  שנדרש לעבודה באופן חוקי ובטוח.               

 
  נציג העירייה והאחראי יקיימו פגישת עבודה אחת לחודש בה יידונו כל הנושאים הקשור  56.2
 לתחזוקת המערכת ותפעולה וכל עניין נוסף הקשור לביצוע חוזה זה.         

 
  הקבלן יגיש לעירייה מידי חודש דו"ח בכתב, שבו יפורטו כל הפעולות שננקטו על ידי הקבלן לשם  56.3
 חזוקת ותפעול המערכת, נתונים על שינויים, החלפות או פעולות שביצע או שבוצעו בחודש ת        
 החולף.         

 
   של החודש שלאחריו, דו"ח מפורט, כדרישת  20 -מבלי לגרוע מהאמור, יגיש הקבלן מידי חודש ב 56.4
  את כל הסכומים שנצברו במדחני הכרטיס והסכומים העירייה ו/או נציג העירייה, שיכלול לפחות         
 אשר הופקדו בחשבון העירייה שיגובה באישור הפקדה מקורי בחשבון בנק העירייה מטעם הבנק.         

 
 ע כי כל תמורה שתתקבל אצלו, הינה רכוש העירייה, וכי הוא ישמש אך ורק כנאמן הקבלן יוד 56.5
 לצורך אחזקתו, ועד להפקדתו באותו היום בחשבון העירייה.         

 
 

 
 לוח זמנים

 
 הקבלן מתחייב להקים ולהפעיל את השח"מ ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלתו לרבות צביעת  57.1 .57

  בהתאם למפורט בנספח האזורים והצבת התמרורים ומדחני כרטיס במקומות המיועדים לכך         
 יום ממועד החתימה על חוזה זה.  30תוך  4/'ג        

 
 מובהר בזאת, כי הקבלן ישא בכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לעירייה ו/או למי מטעמה, שינבע, בין  57.2
 במישרין ובין בעקיפין, מאי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל.         

 
 כפיצוי מוסכם עבור כל ₪  500מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשלם לעירייה סך של  58

  יום איחור בהפעלה של השח"מ.   
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 קופת ההתקשרותת
 

 .יםחודש 36למשך תקופה של עד ליום__________, ו ________הסכם זה בתוקף מיום  59

תקופות ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, 60.1 61
, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא חודשים כל פעם 12של  נוספות

ובתנאי שהודיעה לקבלן על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש  חמש שניםיעלה על 
  בטרם תום תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.

 14הודיעה העירייה לקבלן על הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ימציא הקבלן לעירייה, תוך  61.2
שתוקפה עד לשלושה  כתב הערבותאישור הביטוחים ו יום ממועד הודעת העירייה, הארכה של

חודשים לאחר תום תקופת ההארכה הנקובה בהודעת העירייה, שאם לא כן תהא העירייה 
 זכאית להגיש הערבות הקיימת בידיה לגבייה.

 

על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות  61
יום לקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או  30לפי הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 

תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים 
 שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור.

 
 איסור הסבת ההסכם

 
או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/ 62

 חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 

, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב מהשליטה בקבלן 25%העברת  63
 לעיל. 62כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

 
הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור לאחר כל חלק  64.1 64

  מראש ובכתב.מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישור העירייה 

קבלן משנה, אלא אם יוכח להנחת דעתה של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יאושר  64.2
וע, בעלי כושר ביצוע וניסיון במתן שירותים דוגמת העירייה כי יש לו צוות עובדים קב

 השירותים נשוא הסכם זה.

הקבלן ישא באחריות הבלעדית לגבי עבודת קבלני המשנה, אם יאושרו, והתאמתם לדרישות  64.3
 העירייה, ללוח הזמנים ולכל סעיפי הסכם זה.

לא תהא התמורה לקבלני המשנה תשולם ע"י הקבלן לפי חוזה העבודה ביניהם ולעירייה  64.4
 אחריות כלשהי ו/או מחויבות כלשהי בקשר לכך.

 העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע השירותים לאחר. 64.5
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 אחריות וביטוח
 

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה, מוחלטת וללא כל סייג בגין כל תאונה, חבלה, ליקוי ו/או נזק,  65
ו/או למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם אחר כלשהו  שייגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה

לרבות עובדי ושלוחי הקבלן, לגוף ו/או לרכוש, בשל כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמם בקשר, ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים ו/או 

 ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

 

הקבלן יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין האמור בסעיף  66
לעיל. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל  65

 יא.לעיל, בכל עילה שה 65אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה ליקוי ו/או נזק הנזכרים בסעיף 

 
הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן,  67

לעיל, וכן בגין הוצאות סבירות אשר  66-ו 65 בסעיפיםפגיעה או נזק להם אחראי הקבלן על פי האמור 
העירייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע לקבלן 

ולאפשר לקבלן  לעיל 66-ו 65 בסעיפיםבהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור 
 להתגונן מפניה. 

 
 וסעדיםהפרות 

 
 81 -ו 75-76,  65-67, 62-64, 47,  33-45, 30-32 ,15-29, 12 ,11, 8, 7, 6בין הצדדים כי סעיפים מוסכם  68

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

של  הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית 69
 הסכם זה.

 
בנוסף לכל האמור לעיל, מוסכם כי באם ניתנו לקבלן שלוש התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן  71

 ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.השירותים 

 
האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  מבלי לגרוע מן הסעדים 71

לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  70-68אחת מן ההפרות המפורטות בסעיפים 
 ש"ח(, כשהם צמודים למדד. שלושת אלפים₪ ) 3,000בסך 

 
ם זה המזכים את העירייה מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכ 72

 וסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:נבזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת ב

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם  72.1
ימים ממועד  14או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.

ניתנה כנגדו התראה על פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם,  72.2
או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו 
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א פנה לנושיו למען פירוק או שהוא הגיעה לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהו
 . 1999 - ט"נתש לחוק החברות, 350קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד,  72.3
 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו. 

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  72.4
שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עימה.

יום לא יהווה הפרה  14מוסכם בזאת כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  73.1 73
זה והקבלן לא יהא זכאית לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור של הסכם 

 כאמור.

יום יזכה את הקבלן בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה  14יחור העולה על א 73.2
והפרשים אלה יהוו פיצוי מוסכם, גמור, סופי ומושלם בגין כל נזקי  1961 – וריבית, תשכ"א

 ר כאמור.הקבלן כתוצאה מאיחו

העירייה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה מהקבלן, בין על פי חוזה זה ובין  74
 מכל עילה אחרת שהיא.

 ערבות ביצוע
 

על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה,  קבלןשל הלהבטחת התחייבויותיו  75
בתנאים  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  , עם חתימת החוזה,לעירייה קבלןה ימציא

 3בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'/ ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל,ובנוסח המחייב שנקבע 
 30,000כום של תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה )להלן: "ערבות הביצוע"(, 

יום מהיום שנקבע כמועד אחרון לביצוע  90ש"ח( כולל מע"מ שתוקפה עד  אלףשלושים )₪ 
  .על פי חוזה זה קבלןוזאת לצורך הבטחת קיום התחייבויות ההשירותים 

 
לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות  העירייה תהא רשאית 76

וזאת לאחר שניתנה התראה לספק  ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו קבלןההסכם זה על ידי 
 .ימים מיום שליחת ההתראה 14והזדמנות להשמיע טענותיו תוך 

 
עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר קבלן הים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שיודשחעם תום      77

כאמור לעיל, ככל  ביצועערבות ה קבלןלתשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר 
 שלא נעשה בה שימוש על ידי העירייה.

 
 

 שונות
 

 העירייה מצהירה כי: 78

 בהסכם זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי דין.  78.1

 .17811/750ף בסעיההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת בתקציבה המאושר  78.2

 מוסכם בזאת כי  הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  79

העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 
 בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
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 כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם  זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב   80.1 81
  ובחתימת שני מורשי החתימה מטעם העירייה. הקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין  
 שלא נעשה בדרך האמורה.  
 ור ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הוית  80.2
  כויתור על כל הפרה שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או         
 הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.        

 
י בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקהקבלן לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע  81

 דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא  82
ימי עסקים  4להסכם זה וכל מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 ביום קבלתו על ידי נציג העירייה. –מתאריך המשלוח ואם נשלח במסירה אישית 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  83
 הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.

 
 
 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 
 
 
 

_______________________     _______________ 
 הקבלן       העירייה              

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי 
_____ מסמכי הסכם זה חתומים על ידי ה"ה ____________________________________

___________________________________________________________ )שם + ת.ז(,  אשר 
לכל דבר  קבלן( וחתימתם דלעיל מחייבת את ה"הקבלן")להלן:  ______ הינם מורשי החתימה מטעם 

 ועניין.
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך

 
 

 .לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייההסכם זה אושר 
 כדין. מכרז פומבילהתקשרות קדם 

 ההסכם מבטיח את זכויות העירייה. 
 .עומד בדרישות הדיןההסכם 

 
                             __________________ 

 חתימה             תאריך 
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  מפרט מיוחד
 
 

 
 

 פעולת המדחן .1

 המדחנים שיותקנו יהיו מדחנים חכמים שיאפשרו תשלום גם בכרטיס אשראי.  1.1

לאחר הכנסת התשלום יופיע מיידית בצג סכום התשלום ושעת  תפוגת החניה בהתאם,  1.2
 המטבעות לפתח החזרת מטבעות.לחיצת "אישור" תנפיק כרטיס, לחיצת ביטול תחזיר את 

 בזמן שהמדחן כבוי יוחזרו המטבעות המוכנסות לפתח החזרת המטבעות  1.3

אם שולם התשלום "יתר" מערכו עולה על זמן החניה המקסימאלי שאז יודיע המדחן  1.4
למשתמש על תשלום יתר, לחיצת :אישור" תנפיק כרטיס על פי הזמן המקסימאלי, לחיצת 

 ות לפתח."ביטול" תחזיר את המטבע

 

 תצוגת מידע .2

 במדחן תהיה תצוגה/ות מידע שכתוב בה את השעה הנוכחית, סכום  2.1
 התשלום וזמן תפוגת החניה בגין התשלום.

מטר  2תצוגת המידע תהיה באותיות גדולות וברורות כך שניתן יהיה לקוראם ממרחק של  2.2
 לפחות.

 תאורת התצוגה. פעולה במדחן, הכנסת מטבעות או לחיצה על אחד הלחצנים תדליק את 2.3

 שעות המתעדכנות כל דקה. 24 –תצוגת השעה תראה את השעה הנוכחית של  2.4

 

 כרטיס חניה .3
 כרטיס החניה המנופק מהמדחן הינו מסמך המוכיח ששולם עבור החניה. 3.1

 הפרטים שיודפסו על כרטיס זה הם: 

 זמן תפוגת החניה. 3.1.1

 תאריך. 3.1.2

 שעת הנפקה. 3.1.3

 סכום התשלום. 3.1.4

 מספר המדחן. 3.1.5

 ולא ע"י המדחן בשטח. שיודפס מראשמספר סידורי של כרטיס החניה  3.1.6

 המספר הסידורי יהיה שונה בכל מדחן כך שלא יחזור על עצמו בין  המדחנים השונים. 3.2

( ספרות השעות והדקות יופרדו על ידי MM:HHשעות, ) 24 –השעה תודפס בתבנית של  3.3
 נקודתיים.

 יין, כך שניתן יהיה לראותן מבעד לזכוכית      האותיות על הכרטיסים יהיו שחורות וכהות ד 3.4

 הרכב, בתנאי אור יום ממוצעים.        
 המרחק המינימאלי לקריאת התמליל יהיה:        

 מטרים עבור התאריך וזמן התפוגה. 2 3.4.1
 מטר לפרטי מידע אחרים נדרשים 3.4.2

 כרטיס החניה הרשום ע"ע כרטיס  כל מדחן יוכל להדפיס מלל שונה ויחודו למדחן עצמו על גבי 3.5
 החנייה.                                
 הפרסום על גבי כרטיס החניה שייך לקבלן.  3.6
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 מדפסת .4

 כרטיסים בין תקלות עוקבות. 300,000 -המדפסת תוכל להדפיס כ 4.1
 במשך תקופה זו לא יהיה צורך להחליף או לחדד את הסכין.

 שניות מלחיצת לחצן "אישור". 3בפתח המיוחד בתוך כרטיס החניה יונפק ויהיה  4.2

 

 נייר המדפסת .5

 הנייר יהיה באיכות טובה ויעמוד בתנאי הסביבה, כולל שינויי טמפרטורה ולחות במהלך  5.1
 הפעולה והאחסון.

 כרטיסים. 2000 –גליל/מחסנית נייר תהיה מספיקה להדפסת כרטיסים בכמות של לפחות  5.2

 יקרונים.מ 80 –עובי הנייר יהיה לפחות  5.3

 החלפת נייר תהיה פשוטה, קלה ולא תדרוש שימוש בכלי עבודה כלשהם. 5.4

 חיתוך הנייר יהיה מלא )ללא צורך בתלישה(, אוטומטי ובעל קצוות חלקים.   5.5

 

 פתח הנפקת כרטיסים .6

 הגישה למנפיק הכרטיסים תהיה קדמית ונוחה למשתמשים. 6.1

 בפתח.הפתח יהיה מוגן מפני חדירת גשם, והרטבות הכרטיס  6.2
 ההנפקה וכן יגן על הכרטיס שלא יעוף ברוח.

 

 / כרטיסי אשראיקורא המטבעות .7

 המדחן יזהה את כל המטבעות התקפים בלבד ולא יקנה זמן חניה ע"י מטבעות שאינם  7.1
 תקפים.

 קורא המטבעות יזהה את המטבעות באופן אלקטרוני בלבד.  7.2
תכנות הקורא וללא צורך בהחלפת ניתן יהיה לבצע שינוי והוספת תכונות של המטבעות ע"י 

 הקורא.

 הקורא יבדוק ויזהה את המטבע תוך כדי נפילתו.  7.3

סוגי מטבעות ויתוכנת לזהות את המטבעות  10 –הקורא יהיה מסוגל לזהות לפחות  7.4
לברר את התצורות  קבלןעל ה₪(  ₪10,  ₪5,  2אג',  50אג',  10הישראליים התקפים )

 ת המדחן בהתאם. הרשמיות של כל המטבעות ולתכנת א

היחידה לקבל מטבעות תהיה עמידה בפני מים ולא תיפגם באם יוזרמו מים דרך חריץ הכנסת  7.5
 המטבעות ו/או אם יוכנסו מטבעות רטובים.

 המדחן יזהה את כל סוגי כרטיסי האשראי.  7.6

 

 דרישות טכניות .8

 חלקי המדחן האלקטרוניים והמכנים יהיו ברמה התעשייתית הגבוהה ביותר.  8.1
 שנים. 10-ייצור המדחן יבטיח תפקוד תקין ואמין לתקופה מינימאלית של 

 חודשים. 4-הזמן הממוצע בין תקלות לא ירד מ 8.2

 מדחני החניה יהיו עמידים לפעולה בכל תנאי מזג אוויר. 8.3

 המדחן יעבוד בתנאים חיצוניים. 8.4

 מעלות. 50-)מינוס( ל -5טמפרטורה: בין  8.5

 .HR 80%לחות: עד  8.6

 בתנאים קיצוניים של גשם ואבק. גשם ואבק: עמידות 8.7
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 : עמידות בפני קרינה והזדקנות בני שמש יוקדת.UVקרינת  8.8
 

 

 אנרגיה .9

 המדחנים יעבדו ע"ב מתח חשמלי עצמאי, לא תותר התחברות למקור אנרגיה תשתיתי. 9.1

האנרגיה למדחן תסופק ממצברים, על המצברים להיות בעוצמה שתאפשר פעילות המדחן  9.2
 צורך בהחלפה או בהטענה חיצונית. ברציפות שנה שלמה ללא

 המצברים יטענו מתאים סולאריים שיהיו חלק אינטגראלי ממדחן החניה. 9.3
 !.לא תותר הצבת עמוד נוסף לצורך התקנת הפנל הסולרי

 יהיה אחראי לסילוק בטוח של המצברים, בהתאם להוראות המשרד לאיכות הסביבה. קבלןה
 תאי המצברים יהיו נטולי כספית.

 האזהרה על תקלה במדחן תתריע גם על מצבר חלש.נוריות  9.4

על המדחן להיות בעל סוללת גיבוי אשר תשמור את כל הנתונים כמפורט להלן על מסד  9.5
 14 –הנתונים בהחלפה ונפילת מתח של המצבר המקורי. גיבוי זה ישמור על הנתונים במשך 

 יום לפחות מנפילת מתח המצבר העיקרי או מקרות התקלה.

 

 חןדלתות המד .10

 דלתות התחזוקה יהיו מהחזית ו/או מהצדדים כך שניתן יהיה להתקין את המדחן צמוד  10.1
 לקיר.       

 גישה להתקנה ופירוק תהיה מתוך המדחן )דרך דלת התחזוקה הננעלת(. 10.2

 צירי הדלתות יהיה מוסתרים ליתר עמידות בפני ניסיון פריצה וחבלה.  10.3

 

 / כרטיסי האשראיפתח הכנסת המטבעות .11

 יהיה מוגן מפני וונדליזם וניתן יהיה לנקותו בקלות  /כרטיסי האשראיהכנסת המטבעותפתח  11.1
 במקרה של הכנסת עצמים או הזרקת נוזלים )דבק, קצף וכדו'(.

/ לא ישפיעו על מזהה המטבעות / פתח כרטיס האשראיניסיונות להשחתת חריץ המטבעות 11.2
 מדחן., קורא הכרטיס או כל חלק פנימי אחר של הכרטיס האשראי

 

 התרעה על תקלות .12
 המדחן יתריע על תקלה העומדות להתרחש בקרוב.

התקלות עליהם יתריע המדחן יהיו לפחות שלוש אלה: סוללה חלשה, גמר נייר במדפסת, 
 קופת מטבעות מלאה.

או באמצעי חיצוני אחר הנראה ממרחק של שני מטר  LEDההתרעה תתבצע ע"י נוריות 
 לפחות. 

 

 מחשב המדחן .13

 המדחן ירשום בזיכרונו את כל התשלומים במדחן.מחשב  13.1

 מספר סידורי. 13.2

 תאריך ושעה. 13.3

 סכום כסף בקופה כולל פירוט לסוגי מטבעות. 13.4

 סה"כ כסף בריקון זה וסה"כ כסף מצטבר מיום התקנת המדחן. 13.5

 הנתונים שבמחשב המדחן יהיו מוגנים בכשל של מחשב המדחן או נפילת מתן מפני אובדן   13.6
 ושינויים.      
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 עון המדחן יהיה מדויק ברמת סטייה שלא תעלה על שניה בשבוע.ש 13.7

 נתוני מחשב המדחן יודפסו אוטומטית ובאופן בלתי נשלט עם ריקון המדחן. 13.8

 זיכרון המחשב יהיה סטנדרטי כך שאפשר להרחיבו באם יתברר שגודל הזיכרון אינו 13.9
 מספיק ליישומים עתידיים.      

 

 תכנות המחשב .14

 כים, שעות וכל שינוי תוכנתי אחר יעשו במדחן בשטח.שינוי תעריפים, תארי 14.1

 במחשב המדחן יתוכנתו הדברים הבאים: 14.2

 : התעריפים יכולים להיקבע על פי:מחיר שעת חנייה 14.2.1

 השעה 14.2.2

 יום בשבוע. 14.2.3

 יום בשנה. 14.2.4

 תשלום פרוגרסיבי או רגרסיבי. –משך החניה  14.3

 יחושב לפי סכום התשלום ביחס לתעריף לעיל. –חישוב זמן החניה  14.4

 .חניה מינימאליזמן  14.5

 .זמן חניה מקסימאלי 14.6

  .בשוק העירוני וברחוב בן עמי בלבדשעתיים ראשונות לתושב העיר עכו חניה בחינם  14.7

  .מתעריף החניה בכל רחבי העיר %50תושב העיר ישלם  14.8

 

 

 זמני פעילות .15

 מדחן מופעל. 15.1

 מדחן כבוי. 15.2

 המדחן יחשב את משך החניה ממועד תחילת   –מדחן מופעל לפני שעת חובת התשלום  15.3
 חובת התשלום.     
 כל הזמנים לעיל ניתנים לתכנות כמשתנים לפי שעות וימים בשבוע ובשנה.     
 כל הפרמטרים לעיל יהיו ניתנים לשינוי בדרך של תכנות.      
 יים יוגדרו   הפרמטרים יהיו שונים בין המדחנים לפי האזור ולפי שיקולי העירייה, השינו    
 לכל קבוצת מדחנים בנפרד.    

 שינויים תכונתיים דלעיל לא יארכו יותר ממספר שניות בכל מדחן. 15.4

 התקנת המדחן .16

 ההתקנה תעשה על בסיס בטון מחוזק. 16.1

 לאחר ביצוע ההתקנה, יש לכסות את השטח שסביב המדחן ולצפותו באותו החומר.  16.2
 באופן שלא יפריע לעוברים ושבים. הצורה והצבע שמסביב למקום הצבתו      

 

 מניעת הונאה .17

 יש להגן על מדחני החניה ועל המערכת ככלל מפני הונאה. 17.1

 

 כתוביות מידע והסבר .18

 על גוף המדחן יהיה תווית מידע אשר יוכתב בה: 18.1

 סמל העירייה. 18.1.1

 תעריף. 18.1.2

 זמן חניה מקסימאלי ומינימאלי. 18.1.3
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 הוראות הפעלה. 18.1.4

 הבהרה שהמדחן אינו נותן עודף. 18.1.5

 התוויות יהיו ברורות וקלות לקריאה והבנה 18.1.6

 ההודעות יכתבו בעברית, ערבית ואנגלית. 18.1.7

 מספר הזיהוי של המדחן. 18.1.8
 

 

 פתח החזרת מטבעות .19
פתח החזרת המטבעות מיועד להכיל מטבעות שנדחו על ידי קורא המטבעות או כתוצאה 

 מביטול הפעולה על ידי המשתמש.

 

 בטחון .20

 כך שיוכל לעמוד לפחות בדרישות הבאות:המדחן )הבסיס והבית( יהיה מוגן  20.1

 המדחן )הבסיס, הבית והחיבור ליסוד( יהיה עמיד בפני ניסיון פריצה רועשת וחכמה 20.1.1
 30-"גישה חלקית" למטבעות או להוצאת קופסת המטבעות לזמן עמידות מינימאלי של 

 דקות.
 כגון:הבדיקה לעמידות בפני פריצה תבוצע תוך שימוש במכשירים ידניים סטנדרטים 

ס"מ(, מסור  750-ק"ג, איזמלים, מברגים, מוטות ידניים )באורך קטן מ 1.5פטיש במשקל 
ידני, שופינים, מספרי פח, מפתחות ברגים, מלקחיים, פליירים, מקדחה חשמלית נטענת 

 מצוידת במקדחי ברזל.

 30-המנעולים יהיו עמידים בפני ניסיון פריצה רועשת וחכמה לזמן עמידות מינימאלי של 20.1.2
 דקות. 

עבור "מנגנון גלילי להפעלת  950המנעולים יעמדו גם בדרישות התקן הישראלי מספר 
 6מנעול חבוי בדלת", עבור מנעולים ברמת בטחון גבוהה, עמידים בפני קידוח, בעלי לפחות 

 טלסקופיים, או דרגה גבוהה יותר של תקן.מערכות של פינים 

 

 שילוט המדחן .21
 חלקו העליון של המדחן יכלול שלט, אשר ניתן יהיה לראותו משני צידי המדחן.

 
 מפרט לסימון, תמרור ושילוט באזורי חניה מוסדרת בהם יותקנו המדחנים

 טעמו.בשטחי הרחוב הצמודים למקום התקנת מדחני החניה יבוצעו ע"י הקבלן ו/או מי מ

הסימון, התמרור והשילוט הקשורים בחניה מוסדרת והוא יהיה אחראי לאחזקתם התקינה, הכל 
 כפי שמפורט במפרט זה התמרורים יהיו מסוג:

 818  -ד        

  817 –ד       

  626  –ג        

  437 –ג       

  819 -ד 
 )המספור לפי ההגדרות של תקנות התעבורה, לוח התמרורים(

 
דוגמאות ופרטי ביצוע של התמרור, הסימון והשילוט הנ"ל בשרטוטים המצורפים למפרט ראה 

 זה.
אחריותו של הקבלן לביצוע ואחזקה של התמרור, הסימון והשילוט היא בכל קטע רחוב באזורי 

 החניה המוסדרת.
 ביצוע התמרור, הסימון והשילוט הנו תנאי מוקדם להתקנת המדחנים באזורים אלו.
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 הצבת תמרוריםמפרטי ל .22

 )מחזירי אור( 190כל התמרורים יהיו תואמים לדרישות מפרטי מכון התקנים מס'  22.1

 )תמרורים( בגרסתם העדכנית ביותר. 28ומס'           
 מ"מ, המדבקות יהיו עשויות מחומר מחזיר  2התמרורים יהיו עשויים אלומיניום עובי  22.2

 אור למעט הכתיב השחור.           
 בדרכים בהן אין תאורת לילה באופן קבוע או זמני, יש להשתמש בתמרורים שחומר   22.3

 לפחות.high intensity"הציפוי מחזיר אור יהיה מסוג רב עוצמה   "           
 התמרורים יובאו לאתר ההצבה כשהם חדשים, תקינים ונקיים מאבק ומלכלוך אחר.  22.4

 גודל התמרורים:   22.5

  20הכוונהX80 'סמ 

  50, 43 –א , 1 –גX80 'סמ 

 מ"מ, אורך עמודים 1.2עובי דופן  3התמרורים יותקנו על עמודי צינור מגולוון, קוטר  22.6

 מטר לשני תמרורים. 3.5מטר לתמרור אחד,  3          

 חיבור התמרורים לעמודים יהיה על ידי ברגים, דיסקיות ואומים מתאימים, בשתי  22.7

 וט מפרט טכני להלן.נקודות חיבור לכל תמרור. ראה שרט       

מפני המדרכה. קצה התמרור החיצוני לצד  2.2גובה קצה תחתון של התמרור יהיה  22.8
 הכביש 

ס"מ מקו המסעה פני התמרור יופנו לכיוון התנועה בזווית  35יהיה במרחק של      
 מתאימה.

 התאם לתוכנית התמרור או לפי הוראת המנהל יותקנו התמרורים על עמודי תאורה או  22.9

 עמודי רמזור, הנמצאים ליד מקום הצבת התמרורים. חיבור התמרור לעמוד       
 התאורה/הרמזור יהיה על ידי טבעת מגולוונת המתאימה לקוטר העמוד.       

 ס"מ,  50ס"מ ובקוטר  50בעומק  B-105אופן העמוד: העמוד ייקבע בבסיס בטון  22.10

 ראה שרטוט להלן.         

 ס"מ לקיבוע בתוך הבטון. 25ס"מ ובאורך  4ברזל שטוח בתחתית העמוד יחובר  22.11

ס,מ מפני המדרכה. יש למלא עד לגובה המדרכה  4 -בסיס הבטון יהיה נמוך ב 
 יציקת 

 אספלט קר.                
 
 

 אחזקת התמרורים .23

הקבלן יתחזק את התמרורים שבאחריותן באופן שוטף. בכל עת יהיו התמרורים  23.1
   תקינים, 

 ונקיים מאבק ולכלוך אחר.שלמים 
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   תמרורים בלויים, דהויים ובלתי תקינים יוחלפו על ידי הקבלן בעת העברת אזורי החניה  23.2

 המוסדרת לאחריותו וכתנאי להפעלת המדחנים.

עמודי תמרורים פגועים יוחלפו על ידי הקבלן בכל מקרה של פגיעה שמעקמת את העמוד  23.3
 או מערערת את יציבותו.

במקרה של פגיעה בעמוד שמשחררת את הקיבוע בבסיס או שמוציאה את העמוד ממצב  23.4
 אנכי, על הקבלן להרוס את הבסיס ולקבוע את העמוד בבסיס בטון חדש. 

 תנאים מיוחדים ומפרט לסימון כבישים/אבני שפה .24

של מכון  934,935יש לבצע את צביעת הכבישים/אבני שפה בהתאם לתקנים מס'  24.1
 י.התקנים הישראל

לפני ביצוע הצביעה על הקבלן לנקות את הכביש או אבני השפה היטב מאבק, לכלוך,  24.2
 .934שמן וכו' בהתאם לתקן 

 .934הצביעה תבוצע בלבד בהתאם לתקן ישראלי מס'  24.3

ביצוע הצביעה חייב להיות בהתאם לתוכניות המאושרות. כל סטייה או טעות בביצוע  24.4
דרישה מהמנהל. הקבלן יהיה אחראי  תתוקן ע"י הקבלן על חשבונו מיד עם קבלת

 למחיקת סימון שלא בהתאם לתוכניות המאושרות ולתיקון הסימון כנדרש.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה כלפי העירייה כתוצאה מסימן לא נכון שבוצע  24.5
 ע"י הקבלן שלא בהתאם לתוכניות מאושרות.

ולתיקון ומחיקת סימון  למרות האמור לעיל חובת הקבלן לסימון בהתאם לתוכניות 24.6
שבוצע שלא בהתאם לתוכניות ובלי לפגוע באחריותו של הקבךן רשאית העירייה לתקן 

 את הסימון ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון ו/או המחיקה.

את הצביעה על פני הכביש יש לבצע על כבישים מסוגים שונים, בהם האספלט שונה,  24.7
באחריותו של הקבלן רשאית העירייה לתקן הרכב שלא בהתאם לתוכניות ובלי לפגוע 

 את הסימון ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון ו/או המחיקה.

לאחר ביצוע הצביעה יהיו הסימונים שלמים וברורים בלי כתמים, שברים, מחיקה או כל  24.8
ניקוי אחר שפוגע בשלמות בסימון. קו התיחום בין הסימון לבין שטח הכביש/אבן השפה 

 חייב להיות חד וישר.שאינו צבוע 

 האמור לעיל על אחריות הקבלן לקיום סימון הכבישים תקף בכל ימות השנה. 24.9

 על הקבלן לבצע חסימת שטח העבודה בזמן ביצוע הצביעה ולדאוג להטיית  24.10

 התנועה, במידה ונדרש בהתאם לאישורים של משטרת ישראל, ע"י הצבת תמרורים        
 ואביזרי בטיחות תקניים.      

 יכות הצבע לסימון הכבישיםא .25

 על הקבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד לסימון הכבישים אשר יתאים לכבישי אספלט  25.1

 של מכון התקנים. 953ולכבישי בטון כאחד ואשר יעמוד בדרישות תקן מס' 
 756לסימון אבני השפה חייב הקבלן להשתמש בצבע סינתטי, מסוג "לק" לפי תקן 

 ועם תכונות של ייבוש מהיר.
 לרשות הקבלן חייבים לעמוד כלי המדידה המתאימים והדרושים. 25.2
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על הקבלן להשתמש בצבע לסימון כבישים ממפעל מאושר עם תו תקן של מכון התקנים  25.3
 ישראלי.

 על הקבלן להשתמש בצבע מקורי מקופסאות סגורות ומקוריות של המפעל.
קיום שלמותו של אישור מכון התקנים על טיב הצבע אינו פותר את הקבלן מאחריותו ל 25.4

 הסימון במשך החוזה כאמור לעיל.

 אופן ביצוע הצביעה .26

 . 934,935הצביעה תבוצע עפ"י הנחיות תקן ישראלי מס'  26.1

 הצביעה תבוצע באמצאות ציוד תקין.
 יש לוודא כי פני השטח יבשים לחלוטין. 26.2

אין לצבוע על משטחים לחים או רטובים, למרות האמור על הקבלן לבצע 
ימון גם בעונת החורף בימים לא גשומים ותוך קיום כל הוראות סימון/חידוש ס

 .934,935היישום של תקן 
 אין להוסיף מדלל כלשהו לבצע לסימון הכבישים או אבני שפה. 26.3

  יש לצבוע את אבן השפה בשני צדדיה.צביעת אבני השפה תכלול ניקוי האבנים במברשת.  26.4
כל הסימון יבוצע בקווים ישרים. קו התיחום בין הסימון לבין שטח הכביש/אבן השפה 

וברור.  שאינו צבוע חייב להיות חד
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   יםאישור ביטוח –2ג'  פחנס
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 תאריך: _________           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ש"ח(  _____________________₪ )______________ כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 עכו. בעירחכמים  השכרת מדחניםביצוע וזאת בקשר עם 
 

, צמוד למדד המחירים לבניה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני  2021 ינוארבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי  14תוך  יום תשלום סכום הערבות,
רוש את להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לד

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת  קבלןהסכום תחילה מאת ה
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןהגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

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

בד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל
 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

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 

                           __________________ 
 

 בנק                                                                                                        
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 רשימת רחובות 
 
 
 

 רחוב ההגנה כולו 

 רחוב בן עמי 

 רחוב אנילביץ 

 רחוב טרומפלדור 

 רחוב קפלן 

 רחוב דרך הארבעה 

 רחוב פינקס 

 רחוב ויצמן 

 חניון האיקליפטוס 

  חפיר המזרחיחניון 

 חניון אל מנארה 

 רחוב סאלח אל דין 

 רחוב כיכר פרחי 

 פארק לילי שרון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


