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 הודעה

 ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

להפעלת מערך הגבייה והאכיפה המנהלית של דו"חות חניה  1/2016אח פומבי מס'  מכרז

 קנסות אכיפה סביבתיתו

 

הצעות  הגשת את(, מזמינה בז״החברה״ )להלן:( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 אכיפה וקנסותוהאכיפה המנהלית של דו"חות חניה  הגבייהלמתן שירותים להפעלת מערך 

במסמכי  לפירוט בהתאם והכל( "העירייה" מונוסון )להלן:-יהוד עירייתעבור סביבתית, 

 .ז ונספחיוהמכר

 

  התשלום בתוספת מע"מ  ₪ 3,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של(

, בתיאום טלפוני ה׳ -, בימים א׳יהוד 10 וינהויז זאב, רח' החברהלא יוחזר(, במשרדי 

.  תנאי להגשה הינו רכישת מסמכי 1שלוחה  03-5366600 מראש עם מזכירות החברה בטלפון

 המכרז. 

 באתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  ניתן לעיין

 בטלפון בתיאום מראש ,החברהבמשרדי או   YEHUD.CO.IL-WWW.KALבכתובת: 

 "ל.הנ

 מלאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, המכרז מסמכי את להגיש שי ,

הצעת המחיר במעטפה סגורה נפרדת. את כל מסמכי  את להפקיד ישם. עותקי 2ב־

המכרז יחד עם מעטפת הצעת המחיר יש להפקיד במעטפה עליה מצוין שם ומספר 

יום מ יאוחר לאהמכרז )ללא ציון זהות המציע( בתיבת המכרזים, במשרדי החברה, 

  יתקבלוד זה לא הצעות שיוגשו מאוחר למוע בדיוק. 13:00שעה ב, 27/11/2016ראשון 

  .כלל

 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא 

  היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על

 האמור במודעה זו.

 

 

 ,רב בכבוד

 כהן רועי מר

 ( בע"מ1996יהוד ) לפיתוח הכלכלית החברה"ל מנכ
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 למציעים והוראות מכרזה תנאי -'א פרק

 "החברה הכלכליתאו "ו/ "החברה)להלן:״( בע"מ 1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) .1

 הגבייהלהפעלת מערך הצעות למתן שירותים  הגשת אתה בז, מזמינ(״המזמין"ו/או 

 מונוסון-יהוד עירייתעבור סביבתית,  אכיפה וקנסות חניהשל דו"חות  המנהלית והאכיפה

/או ו ההזמנה)להלן: " ונספחיו במסמכי המכרז לפירוט םבהתא והכל ("העירייה")להלן: 

 ."(המפרט/או ו המכרז

הרצ״ב על  תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ״י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות .2

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. נספחיו כחלק

 והאכיפה הגבייהלהפעלת מערך  שירותים הינםהנדרשים במסגרת מכרז זה  השירותים .3

 המפרט הטכני – ב' פרקב כמפורטו סביבתיתאכיפה  וקנסותחניה "חות דו של הליתהמנ

 ובכלל זה:

 ;פיקוח כללי חות"דוו חניה אספקת מערכות לרישום וניהול דו״חות .3.1

)חניה  מכל סוג מסופונים לרישום דו״חות עירונייםפקח הכוללות  ערכותאספקת  .3.2

 ;וח עירוני(ופיק

 ;מסופונים לניהול מערכת אספקת .3.3

 בין, לקבלת תווי תושב ורישום תושבים תושב תווי תאספקת מערכת לניהול חלוק .3.4

 לסלולר )אתר רספונסיבי(.  באמצעות אתר אינטרנט המותאם היתר

 ;חות"דושל  גבייהמערכת לניהול אכיפת  אספקת .3.5

 לביצוע נדרשה, סוג מכל ותוכנה חומרה, המחשוב ציוד כל ואחזקת אספקת .3.6

 מדפסת(, צילום, סורק, מדפסת)מדפסת משולבת  ,PC מחשב לרבות השירותים

  ;המסופק הציוד כל וחיווט חיבור, להתקנת ידאג הקבלן. לשוברים מגנטית

 .החברהבמשרדי  פניות וטיפול קהל לקבלת שירות מתן .3.7

בות, לר אספקת הציוד, החומרים המתכלים והאחרים לצורך ביצוע השירותים .3.8

מכל סוג שהוא, פנקסי התראות, גלילי נייר למדפסות פקחים, ציוד  חות"דופנקסי 

 משרדי, שוברי תשלום מכל סוג שהוא וכיוצ"ב.

 ונשיאה)אכיפה סביבתית  וקנסות חניה"חות דוהפעולות הדרושות לגביית  כלביצוע  .3.9

חוב  לתשלום ודרישותמלאה בעלויות הפעולות, לרבות משלוח הודעות תשלום קנס 

 פרטי לקבלת הפנים ולמשרד התחבורה למשרד קבצים ושליחת הפקת, רשום בדואר

 בעלות רכב ולעדכון כתובת הבעלים.

שירותי אכיפת הגבייה לחובות בגין דו"חות שלא שולמו במועדם עפ"י פקודת  מתן .3.10

 המיסים )גביה(. 

על  , והכל על מנת לתת מענה כולל לפיקוחהחברההכשרת הצוות המקצועי מטעם  .3.11

, החברהעבור אכיפה סביבתית  וקנסותת חניה חו"הסדרי החנייה בעיר,  הפקת דו

 הכול כמפורט במסמכי המכרז. 

קנסות ו"חות דותשלום  ,לטיפול בחייבים (וממוחשב)אנושי  טלפוניהפעלת מוקד  .3.12

 בקשות, ערעוריםלרבות טיפול בהסבות,  ,תושביםומתן מענה בע״פ ובכתב לפניות 

 ."בוכיו תושב תווי, להישפט

 .לחניה השפה אבני צביעת .3.13

 .הצבת תמרורים ושילוט .3.14
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והתקנת  שלבי האספקה, ההצבהלהמציע במכרז יידרש לצרף לוח זמנים עקרוני  .3.15

ומועד סיום משוער לסיום העבודות ובכל מקרה לא יאוחר  הממוחשבות המערכות

ש יידר הזוכה. וקבלת צו תחילת העבודה מועממועד חתימת ההסכם  יום 30מ־

 ולהחליףמבקש במסגרת המכרז, לתחזק, לתקן  במסגרת התמורה אותה הוא

 בכל תקופת תוקפו של החוזה. המערכות כל במידת הצורך את

 

 זמנים לוח .4

 13/11/2016יום ראשון,  :להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד .4.1

 בדיוק  13:00בשעה , 27/11/2016יום ראשון, : ההצעה להגשת האחרון המועד .4.2

עים לשריין תאריך נבקש מהמציהמועמדים לתפקיד אחראי האכיפה )ות ראיונמועד  .4.3

 7/12/2016יום רביעי,  (:זה

 המועד את לדחות זה לובכל, לעיל המפורטים מהמועדים אחד כל לשנות רשאי המזמין

 לכל תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה. זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון

 .המזמין נציג ידי-על נרשם או המכרז מסמכי את שרכש מי

 

 ההתקשרות תקופת .5

"( המקורית ההתקשרות תקופתחודשים )להלן:"  12ההתקשרות הינה ל  תקופת .5.1

 24 עד של תונוספ תקופות שתילהארכת ההתקשרות עם זכות ברירה למזמין בלבד ל

 "(.האופציה תקופת)להלן: " הראשונה התקופה מתוםאחת,  כלחודשים 

רשאית להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים  בכל עת,  על  החברהבזאת כי   מובהר .5.2

יום בטרם  45 פי שיקול דעתה הבלעדי,  וזאת באמצעות מסירת הודעה לקבלן

הקבלן מתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי הפסקת ההתקשרות ו

 .ההתקשרות פסקתבגין ה החברה

 

 מסמכי המכרזב ועיוןרכישה  .6

בתוספת מע"מ  ₪ 3,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש, תמורת תשלום של  .6.1

, ה׳ -, בימים א׳יהוד 10 וינהויז זאב, רח' החברה)התשלום לא יוחזר(, במשרדי 

.  תנאי 1שלוחה  03-5366600 בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה בטלפון

 להגשה הינו רכישת מסמכי המכרז. 

באתר האינטרנט של במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  ניתן לעיין .6.2

 בתיאום מראש ,החברהבמשרדי או   YEHUD.CO.IL-WWW.KAL החברה בכתובת:

 "ל.הנ בטלפון

 

 במכרז להשתתפות םתנאי .7

מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש תנאי הסף הרשומים להלן 

פסל ולא תובא לדיון ית - הסף תנאילראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל 

 בפני ועדת המכרזים.
 .בישראל כדין רשום יהיה או שותפות תאגיד שהוא מציע. מורשה עוסק הינו המציע .7.1

 .1976-ו"תשל,  ציבוריים יםגופ עסקאות בחוק כנדרש ספרים מנהל המציע .7.2

http://www.kal-yehud.co.il/
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 ואין במכרז להשתתפותו, לו צד שהמציע הסכם או/ו דין כל לפי, מניעה אין למציע .7.3

 נושאי או/ו בו השליטה בעלי או/ו המציע ענייני בין, עקיף או ישיר, עניינים ניגוד

 .השירותים מתן או/ו המזמין ענייני לבין, מטעמו הפועלים או/ו שלו המשרה

 חותהמנהלית של דו" והאכיפה הגבייה מערך הפעלת שירותי באספקת ניסיון מציעל .7.4

, (עירונית/חברה )עירייה/מועצה מקומית/מועצה אזוריתמקומיות לרשויות  חניה

 בכללעמוד  הניסיון על .("שירותים"ה)להלן:  משנה כקבלן או ראשי כקבלן

 : הבאים התנאים

 במשךמקומיות,  רשויות שלושלפחות  עבור את השירותים סיפק המציע .7.4.1

( במהלך כלשהם חודשים רצופים 36) במצטבר רצופותשנים  3לפחות 

  . 2011-2016 השנים

 מצטבר סך, 2011-2015 מהשנים באחת ,השירותים במסגרת גבה המציע .7.4.2

 .חניה"חות דו בגין"ח ש מיליון 2 לפחות של

 עבורהפחות  לכל חניה חות"דו 4,000 -ב השירותים במסגרת טיפל המציע .7.4.3

  .2011-2016 מהשנים אחתב ,אחת מקומית ותרש

קנסות אכיפה  גם"דו"חות חניה"  בהגדרתלכלול  ניתן, 7.4 סף תנאי לעניין

 הוכחת לצורךידי המציע  על המוצגת מקומית, ובלבד שבכל רשות סביבתית

   .טיפל המציע בדו"חות חניה זהבתנאי  עמידתו

"פ הוצל תיקי ניהול/או ו משפטיות תביעות הגשת בשירותי אין כי ויובהר יודגש

 לעיל.  7.4סף  בתנאי הניסיון דרישת על לענות כדי

 של הואחזק באספקה 2011-2016 השנים מתוךשנים  3 לפחותניסיון של  למציע .7.5

 .חניה חות"דולרישום  פוניםומס

, שיווק, למכירה רישיון בעל או זכויות בעל הינו ו/או קבלן משנה מטעמו המציע .7.6

 ככל הצעתו במסגרת המוצעות הממוחשבות המידע במערכות ושימוש הפצה

 .כאלה תומערכ תושמוצע

 .בדוח הכספי האחרון המבוקר חי עסק הערת קיימת לא למציע .7.7

 .המכרז מסמכי אותלהור בהתאם, בנקאית ערבות להצעתו צירף המציע .7.8

 .המכרז מסמכי את רכש המציע .7.9

 כי לוודא מנת ועל השירותים מורכבות מפאת נדרשים שנקבעו הסף תנאי, כי מובהר

 . השירותים מתן לצורך מספקים ומומחיות ניסיון למשתתפים

 

 שעל המציע לצרף להצעתו םבתנאי עמידה להוכחת נדרשים מסמכים .8

נוסח של הצעתו  למזמיןסמכות לחייב את המציע, ויגיש כל מציע ימלא ויחתום על ידי בעל 

 שיכלול את המסמכים והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים לעיל:

 .מורשה כעוסק רישום על אישור .8.1

 : 1976 -ו"תשל,  ציבוריים וגופים עסקאות חוק לפי שלהלן האישורים את לצרף יש .8.2

 פנקסי ניהול על המעידאו מרואה חשבון ,  מורשה שומה מפקיד אישור .8.2.1

 ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תקין ורשומות חשבונות

 .1976 -ו"התשל(, מס חובות ותשלום חשבונות
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הרשאות בגין העסקת עובדים זרים  היעדר בנושא המציע מטעם תצהיר .8.2.2

 .למכרז 4' פח אנסושכר מינימום בנוסח 

 .עדכני שותפות/חברה נסח או רישום אישוריצרף  -שהוא תאגיד או שותפות  מציע .8.3

 ףסיפק את השירותים, כנדרש בתנאי הסף בסעי ןעל המציע לפרט את הרשויות לה .8.4

 .עו"דעל ידי  יאושרשלמכרז  1נספח א'  , בנוסחלעיל 7.5על תתי סעיפיו ובסעיף   7.4

ו/או  המציעהיות  לעניין 7.6אישור תנאי סף  על עמידה בתנאי הסף, לרבות תצהיר .8.5

 ושימוש הפצה, שיווק, למכירה רישיון בעל או זכויות בעל קבלן משנה מטעמו

אישור על העדר , ולרבות הצעתו במסגרת המוצעות הממוחשבות המידע במערכות

ר על יאושש זלמכר 2א'  נספחביינתן  תצהירה .7.7 כנדרש בתנאי סף הערת עסק חי

 .ידי עו"ד ורו"ח

 . למכרז 5' א נספחודיות ולמניעת ניגוד עניינים בנוסח לשמירת ס התחייבות .8.6

 .להלן 10 בסעיף כמפורטולמכרז זה  3נספח א' הצעה בנוסח  ערבות .8.7

, כי הקבלה ו/או מסמכי המכרז אינם ניתנים יודגש. מכרזה מסמכי רכישת על קבלה .8.8

 המכרז מסמכי רוכש של זיהוי נוהל לקיים זכות לחברה) אחר למציעלהעברה 

 (.המציע לזהות והתאמתו

"ד עו או"ח רו ידי על חתומים, מלאים כשהם זה למכרז הנספחים את יצרף המציע .8.9

 לדרישות בהתאם מציעמה הנדרש הניסיון מלוא על ומעידים( לדרישה)בהתאם 

 .הסף

 

 נוספים שהמציע יצרף להצעתו  ואישורים מסמכים .9

 ניסיון את 1'א נספחב ולפרט להרחיב יש ,המציע של האיכות ניקוד דירוג לשם .9.1

 אחראי תפקידל המועמד של"ח קולצרף  וכן, להלן 15.2.3 לסעיף בהתאםהמציע  

  .להלן 15.2.4מטעם המציע בהתאם לסעיף  האכיפה

 וממולא חתום כשהואלמכרז  6'א נספחבדבר שימוש בתוכנות מקור בנוסח  תצהיר .9.2

 .כנדרש

 כשהואלמכרז  7'א נספחתנאים סוציאליים בנוסח  קיום בדבר המציע מטעם תצהיר .9.3

 .כנדרש וממולא חתום

 חתומים, שיהיו ככל, למציעים שישלחו השינויים או/ו העדכונים או/ו ההבהרות כל .9.4

 .המציע ידי על

חוזה ההתקשרות לעיל יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ו 9-ו 8המסמכים בסעיפים 

 במסגרתו.

 

 ערבויות .10

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ע"ש המציע ולבקשתו,  .10.1

 ₪ 10,000, על סך של 3נספח א' , בנוסח המצורף בהחברהחתומה כדין, לטובת 

המחירים לצרכן האחרון  (. הערבות תהא צמודה למדד"הערבות להצעה")להלן: 

 . 11/2016חודש שיפורסם ב 10/2016הידוע במועד הגשת ההצעות, דהיינו מדד חודש 

 .תיפסל -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 
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הארכת תוקף  אתרשאית לדרוש  החברה. 27/03/2017 ליום עדהיה יהערבות  תוקף .10.2

 את ייב במקרה כזה להאריךלכך, והמציע יהיה ח מעברחודשים  4ערבות למשך ה

 . הערבות תוקף

 בעהלהצעה חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. ק הערבות .10.3

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם החברה

 רשאית לפסול את אותה הצעה. החברה תהיה לאמור לעיל, 

עה על ידי המציע ולמילוי כל תשמש כביטחון לקיום ההצ להצעה הערבות .10.4

תהא רשאית להגיש את  החברההתחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת הקבלן.  

 הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 מיום  ימים 10 תוך ,התקבלה הצעתו אשר למציע להצעה הערבות את תשיב החברה .10.5

 בהתאם הנדרשים המסמכים ויתר ביצוע ערבות המצאת אחרול החוזה על החתימה

 המפורטות ההתחייבויות את ימלא לא תתקבל שהצעתו המציע אם. החוזה לתנאי

 וסכום ערבותו לחלט רשאי המזמין יהיה ובמועדן במלואן כאמור המציע בהצעת

 לו שנגרמו נזקים על, המזמין שיקבל מראש ומוערך מוסכם כפיצוי ייחשב הערבות

 מכל לגרוע מבלי זאת. המכרז ניהול במהלך או/ו המציע התחייבויות מילוי אי שלב

 .למזמין הנתונה אחרת תרופה או/ו זכות

הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין  הערבויות .10.6

ימים לאחר קבלת החלטה בדבר  60 -לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ  החברה

 רז.הזוכה במכ

,  על החברהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת  .10.7

כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח  ₪ 30,000סך של 

 (. "הביצוע"ערבות )להלן:  2' הספח נב המצורף

, צמודה ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )ערבות הביצוע תהא לפקודת  .10.8

למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין ובלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט 

, בכל תקופת תוקפו של המכרז או ההסכם, לפי החברהבפנייה חד צדדית של 

ההקשר והעניין, כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ע״פ תנאי המכרז או 

 ההסכם.

 היה ותקופת ההתקשרות תוארך לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי המציע .10.9

 וזאת במועד קבלת הודעת החברהבהתאם אם וככל שיוארך ההסכם על ידי 

 בדבר הארכת תקופת ההסכם. החברה

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות. .10.10

 

 הבהרה שאלות .11

 מכל, ותיקונים שינויים, הבהרותכרז רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המ המזמין .11.1

 דרישות/או ו נוסף מידע/או ו הבהרות מסמך למציעים לשלוח/או ו, שהוא וסוג מין

"(, וזאת הבהרות)להלן: " המכרז במסמכי המפורטות לאלו נוספות הוראות או

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין בהתאם לדרישות הרשויות 

הבהרות, ככל  מסמכיובה לשאלות מציעים שיפנו אליו בכתב. המוסמכות ובין בתש
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 חברההשיהיו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויפורסמו באתר האינטרנט של 

   YEHUD.CO.IL-WWW.KAL: בכתובת

כן באמצעות אתר כי בכל מקרה, באחריותם הבלעדית של המציעים להתעד יובהר .11.2

האינטרנט לעיל בכל הבהרה כאמור, ויראו בכל המציעים ככאלה המודעים בפועל 

 למציעים שפורסמה באתר כאמור.  הבהרה תלכל הודע

או שגיאות ו/או יהיה לו ספק כלשהו אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ו/ .11.3

 ל"בדוא גרוס לשרהלהודיע על כך  בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט, עליו

sara.gross@hdfk.co.il פניה" לציין יש המייל בנושא. 13/11/2016יום ראשון, ל עד 

 המציעים של הבלעדית באחריותם". 1/2016אח ' מס פומבי למכרז הבהרות לקבלת

 . המזמין י"ע התקבלו מטעמם ההבהרה שאלות כי לוודא

 בלבד במבנה הבא: wordבקובץ  שאלות ההבהרה תוגשנה .11.4

 

 

 

 

לא התייחס המזמין לבקשה להבהרות עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך  .11.5

 דחיית פניית המציע.

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע  יהוו, ככל שיהיו, ההבהרות מסמכי .11.6

 .ידו על חתומים כשהם להצעה ההבהרותמכי מס כללצרף את 

בעל  למציעים שיינתנו הסבר/או ו פירוש לכל אחראי אינו המזמין כי, בזאת מובהר .11.7

 .אותויחייבו  המזמין של האינטרנט באתר שיפורסמו הבהרות מסמכיפה, ורק 

 האמור יגבר, המכרז מסמכי ובין ההבהרות במסמכי האמור בין סתירה של במקרה .11.8

 יגבר, עצמם ובין ההבהרות מסמכי בין סתירה של במקרה. בהרותהה במסמכי

 .יותר המאוחר ההבהרה במסמך האמור

 

 עמידה בדרישות הביטוח .12

( מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן: ״הספק״ .12.1

ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ״י דרישות 

יקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור המכרז, בה

 .1' הספח נב ףקיום הביטוחים המצור

 

  ההגשת אופןחרון להגשת ההצעה והאהמועד  .13

, לתיבת המכרזים בדיוק  13:00בשעה , 27/11/2016יום ראשון, עד תוגשנה  ההצעות .13.1

 .תתקבל לא באיחור שתוגש הצעה כי מובהר .החברה במשרדישנמצאת 

כנסו חתומים בידי המציע יגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מהודקים, אשר יו .13.2

כאשר עותק אחד הינו המקור ויסומן "מקור" ועותק   ,עותקים זהים2   -ע בהמצי

, ללא ויגישם במעטפה סגורהשני הינו העתק של העותק המקורי ויסומן "העתק" 

 הגבייהלהפעלת מערך  1/2016אח פומבי מס' "מכרז עליה ירשם  ציון זהות המציע,

ך המעטפה בתו  ".סביבתיתאכיפה  וקנסותחניה של דו"חות  המנהלית והאכיפה

 השאלה הסעיף לגביו מתייחסת השאלה מס' סידורי

   

   

http://www.kal-yehud.co.il/
mailto:sara.gross@hdfk.co.il
mailto:sara.gross@hdfk.co.il
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אח מס' פומבי ״הצעה למכרז על גביה יצוין  מעטפה נוספת סגורה המציע יצרף

 .כדבעי לאהכשהיא חתומה ומ הצעת המחיר –' דפרק ובתוכה יצרף את  ״1/2016

על המציע לחתום על כל עמודי המכרז, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את  .13.3

 ר בהם.האמו

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

 

 לזוכה והתמורה המחיר הצעת .14

 הנחהכאחוז  הצעת המחיר –' דפרק שב המחיר הצעת על מתבססת לספק התמורה .14.1

"בסיס  בגין המקסימלית העמלה עלספרות לאחר הנקודה העשרונית(  2)עד 

)להלן:  "ממע בתוספת 30%על  העומדתלהלן,  14.2 בסעיף כמפורט", הגבייה

 "(.הגביה עמלת"

 התקבולים, בכל הקשור לתשלום עמלת הגבייה לספק, יכלול את כל הגבייה בסיס .14.2

 וקנסותחניה "חות דובגין  לחשבון הבנק של החברה על ידי הספק בפועל שייגבו

ראשונה ה קנסה תשלוםהודעת  שליחתמשלב  החלרק  וזאת ,סביבתית אכיפה

 "ח/הקנס המקורי. הדומתאריך רישום  מיםי 90 בתום לחייב הנשלחתבדואר רשום, 

 :הבאים התקבוליםהסר ספק, בסיס הגבייה לא יכלול את  למען

 שנקבע לתשלום למועד עד"חות וקנסות שישולמו דובגין  תקבולים 

  .)סטאטוס "דוח חלון"(/הקנס המקורי ח"דוב

 סלולארית חניה, מדחנים) האמצעים ללחניה בכ אגרות גין תשלומיב תקבולים ,

   איזי פארק וכיו"ב(.  

 מקור קנסות/או ו"חות דו 1,000 של נטו )לאחר ביטולים( גידולכי על כל  ,מובהר .14.3

, והכל בכפוף יחסי באופןה יופחת שיעור עמלת הגביי – שיופקו על ידי העירייה

  . החברהשיוגדרו על ידי  וכלליםלהוראות 

 :הבאות בעלויות יישא הספק הגביה לעמלת בתמורה כי, ובהרמ .14.4

 (. "האכיפה אחראי: "להלן) 1 עובד – כוח אדם .14.4.1

 תוכנהה, חומרהה עלויותלרבות  ,וציוד המחשוב המשרדי הציוד עלויות .14.4.2

  אחראי האכיפה.  של השוטפת לעבודה הדרושות ,תקשורתהו

, האכיפה הסביבתית האכיפה וקנסות"חות דוה לניהול מידע מערכת .14.4.3

 המידע מערכתלנקודות גישה  4 הקמת לרבותהמנהלית והמסופונים, 

 תחנות 3 -בעבור אחראי האכיפה ו 1) בשלב הראשוניהחברה  במשרדי

 ונקודות, (כפי שיוגדרו על ידי החברה החברה עובדי של נוספות עבודה

  .נוספת עלות ללא החברה ידי על שיידרש ככל ספותנו

 דרישותו קנס לתשלום הודעות, תשלוםה שוברי כללהדפסה ושליחת  .14.4.4

 בדואר רשום לתושבים. חוב לתשלום

 .דו שנתיים תושבתווי ושליחת  הדפסת .14.4.5

  .אישיות מדפסות כולל, פוניםומס 5 של, ניהול ותמיכה הפעלה, אספקה .14.4.6

הפנים לקבלת פרטי  ולמשרד תחבורהה למשרד קבצים ושליחת הפקת .14.4.7

 בעלות רכב ולעדכון כתובת הבעלים.

 כל מערך האכיפה עפ"י המפרט שבפרק ב' למסמכי המכרז. ניהול .14.4.8
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 לרבות, השירותים יסופקו מהם החברה במשרדי הכרוכות העלויות כי מובהר .14.5

 על חשבון החברה.  תבואנהואינטרנט(  טלפוןהשוטפות ) התקשורתעלויות 

רשאי אך לא חייב  אותםאבני שפה לחניה הקמת תמרורים  צביעת יןבג התמורה .14.6

 הינה: "(אופציונאליים שירותים)להלן: "המזמין לממש 

 .שפה אבני של 1 מטר צביעתל+ מע"מ  ₪ 3.5 .14.6.1

 .תמרור להקמת+ מע"מ  ₪ 1,000 .14.6.2

 המציע מטעם נוסף קבוע גביה עובד לקבל לדרישותיו בהתאם רשאי יהא המזמין .14.7

עבור משרה מלאה או  לחודש"מ מע פתסבתו ₪ 8,000 של וכוללת קבועה עלות לפי

 האמורים לכללים בהתאם והכל, המשרה לחלקיות בהתאםזו  מעלותחלק יחסי 

 .'ב לפרק 4.23 בסעיף

בגין פעולות גביה בהן ינקוט הספק לפי פקודת המסים )גביה( )להלן: "הוצאות  .14.8

גביה"( לא תשולם תמורה נוספת אולם, הספק יהא זכאי לגבות מהחייבים את 

ההוצאות בהתאם לסוג הפעולה ובכל מקרה, לא יותר מהסכומים המקסימליים 

 .2011-המופיעים בתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע״א 

קנות לעיל, ולא הספק יהיה כפוף לכל שינוי בסכומים המקסימליים, ככל שיחולו בת

 הגבייה הוצאות בגין הגביהיהיה זכאי לכל שיפוי מהחברה בגין שינויים אלה. 

לספק במועד ההתחשבנות החודשי  תועברו החברההבנק של  לחשבון תיגבה

 השוטף.

של החברה  עו"דבלעדי של החברה ו/או חובות שהוצאו לטיפול  על .14.9

בגין כספים  גביה תעמלל זכאי הספק יהיהלא  ( ו/או העירייה,חיצוניים)פנימיים/

 שנגבו.

בתום תקופת החוזה, ימסור הספק למזמין דו״ח בדבר שיקים עתידיים שנגבו על  .14.10

ידו בתקופת ההתקשרות ואשר תאריך פירעונם לאחר סיום ההתקשרות. למען הסר 

 בגין יהיגבא יהיה זכאי לכל עמלה על תקבולי ספק, מובהר כי הספק ל

 .ההתקשרות סיום חרלא גבוישידו"חות/קנסות 

 הוצאותבגין תקבולים ל ולאחר סיום עבודת חודשים 6 במשךהיה זכאי י המציע .14.11

. החברה במהלך תקופה זוהבנק של ונגבו לחשבון בספרי החברה  המחויבות הגביה

לשום תמורה  הקבלןחודשים מתום החוזה לא יהיה זכאי  6מובהר, כי בחלוף 

 שהיא.

יידרש  והוא הספק על יחולווהחניה  הגבייה וםבתחדרישה ושינוי רגולטורי  כל .14.12

 ולאבלבד  חשבונו עללעמוד במלוא הדרישות ולבצע את כל ההתאמות הדרושות, 

 תמורה נוספת. כל כך בגין תשולם

 

 הזוכה ההצעה בחירת .15

 בדיקת עמידה בתנאי הסף -שלב א'  .15.1

ל הצעה תיבדק למול הדרישות כ -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף( 

וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס  במידהלעיל.  8+  7פורטות בסע' המ

לתנאי הסף וועדת המכרזים תשקול את האפשרות לבקש השלמת הפרטים, בכפוף 

ו/או מהותיים ולהוראות מסמכי המכרז. להוראות הדין ביחס לפגמים טכניים 
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תנאי הסף, תיפסל ולא תידון מ איזהשל דבר יימצא, כי אינה עומדת ב שבסופוהצעה 

 כלל בשלבים הבאים. 

 מהציון הסופי(: 30%בדיקת איכות ) -שלב ב'  .15.2

 . להלן המפורטים הקריטריונים פי על תיבדק ההצעות איכות .15.2.1

 :קריטריונים .15.2.2

 מערך של הפעלה שירותיסיפק המציע  ןלה המקומיות הרשויותמס'  .15.2.3

 :נקודות 40 - המנהלית אכיפהוה יהיהגב

מועצה /מועצה מקומית/הניקוד הנו עבור מס' רשויות מקומיות )עירייה

 הגבייה מערך הפעלתשירותי  , אשר במסגרת(עירונית/חברה אזורית

שסיפק להן המציע כקבלן ראשי או  חניה דו"חותשל  המנהלית אכיפהוה

 כל עבור לכל הפחות חות חניה"דו 0003, -בטיפל המציע  ,משנה כקבלן

  .2016-2011חת מתוך השנים בא, רשות

מס' הרשויות  - 10-הניקוד יינתן עפ"י מס' הרשויות למציע ביחס ל

נק'  20רשויות יקבל  5המקסימלי לסעיף )לדוגמא: מציע עם ניסיון של 

 נק'(.  40-ת מלוא הרשויות יקבל א 11עומדות ואילו מציע שלזכותו 

לכלול בהגדרת "דו"חות חניה" גם קנסות  ניתן, 7.4.315.2.3 סעיף לעניין

מקומית המוצגת על ידי המציע  רשות שבכל ובלבדאכיפה סביבתית, 

 זה טיפל המציע בדו"חות חניה.   עיףבסלצורך הוכחת עמידתו 

יודגש ויובהר כי אין בשירותי הגשת תביעות משפטיות ו/או ניהול תיקי 

 . 15.2.3 בסעיףהוצל"פ כדי לענות על דרישת הניסיון 

 :נקודות 40 - האכיפה אחראי ראיון .15.2.4

בסעיף  כהגדרתו ,מטעם המציע אחראי האכיפהראיון הניקוד הנו עבור 

ע"י וועדת בחינה שתורכב מעובדי החברה . הניקוד יינתן לפרק ב' 4.2

                      5עד  1כל אחד מהם יקבל ניקוד גולמי של , קריטריונים 4עבור 

 :ת ההתרשמות הגבוהה ביותר(מיד  - 5)

 .אישיים וכישורים ניסיון (1

 .ניהול כישורי (2

 .הרשות פעילות תחום הכרת (3

 כללית.  התרשמות (4

 וועדתהניקוד הסופי של סעיף זה יהיה ממוצע הניקוד, כפי שיינתן על ידי 

 נק'(. 40ומוכפל במשקל הרכיב ) 100 -ל משוקלל, כאמור הבחינה

 

שהוצע בהצעת הספק  האכיפה אחראיד שהמועמד לתפקי ככליובהר, כי 

, טרם תחילת מתן חברההזוכה יוחלף ו/או לא יוצב על ידו במשרדי ה

 הדבר יהווהלהתקשרות,  הראשונים החודשים 12 במהלךהשירותים או 

 4.5עליו האמור בסעיפים  ויחולהפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו, 

לחוזה ההתקשרות )פרק ה'(, לרבות זכאות החברה בפיצויים  18.2 -ו

ש"ח בגין החלפה ו/או אי  20,000מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
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הצבה כאמור של אחראי האכיפה המוצע, וזאת מבלי לגרוע מזכויות 

 ו/או חוזה.החברה העומדות לה לפי כל דין 

 נקודות: 20 - המלצות .15.2.5

סיפק  ןמקומיות לה רשויות המזמין יצור קשר עם שלוש .15.2.5.1

 המנהלית והאכיפה הגבייה מערך של הפעלה שירותיהמציע 

 -ו 8סעיפים  – 1מושא מכרז זה, בהתאם למופיע בנספח א'

10. 

לנקד את שירותי המציע בניקוד  תתבקשנה הנ"ל הרשויות .15.2.5.2

 –הפרמטרים הבאים  4 –בהתאם ל  נקודות,  5 -ל 1של בין 

איכות השירות, מקצועיות, זמני תגובה ושביעות רצון 

 מהשירותים בכללותם.

הניקוד הסופי של סעיף ההמלצות יהיה ממוצע הניקוד של  .15.2.5.3

 שלוש ההמלצות.

 :האיכות לציון והנקודות הפרמטרים סיכום .15.2.6

 נקודות קריטריון

תי להן סיפק המציע שירו מקומיות רשויות' מס

  המנהלית של מערך הגבייה והאכיפה הפעלה
40 

 40  האכיפה אחראי ראיון

 20 המלצות

 100 "כסה

 ההצעה. לעיל כאמור, של ציוני האיכות נרמול יתבצע, הניקוד מתן לאחר .15.2.7

 נקודת תהווה והיא 100 הציון את תקבל ביותר הגבוה האיכות ציון לה

 בהתאם, זה לשלב גיעושה ההצעות ליתר האיכות ציון לחישוב הייחוס

 :הבאה החישוב לנוסחת

 

 

 

אף האמור לעיל, במקרה שאף הצעה לא עברה את סף האיכות, שתי  על .15.2.8

 בדיקת המחיר.  –הצעות הגבוהות ביותר בניקוד האיכות יעברו לשלב ג' 

פק על המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים למען הסר ס .15.2.9

עמידת ההצעה בתנאי  -שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "שלב א' 

הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות ההצעה". לכן, על המציע, 

במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש 

שצורף למכרז. זאת, מאחר  1כרז ובנספח א'בתנאי הסף, על פי הנדרש במ

 שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל.

 * 100 = ציון איכות 
 ציון האיכות של ההצעה הנבחנת

 
 ציון האיכות הגבוה ביותר
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 (הסופי מהציון 70%) מחירה בדיקת -' ג שלב .15.3

ביחס למציעים שעמדו  המחיר הצעת של המעטפה תיפתחבשלב זה  .15.3.1

לעיל, ותשוקלל הצעת המחיר שהוגשה  15.2.1בדרישה המפורטת בסעיף 

 (.טופס הצעת המחיר -' ד פרקעל ידי המציע )

 :הבאה הנוסחה לפי יקבע המחיר ציון .15.3.2

 

 

 

 ציון סופי -שלב ד'  .15.4

 :הבא באופן יקבע ופיהס הציון

 המחיר ציון * 70% + איכות ציון*  30% =    סופיציון 

 

 הזוכה  התחייבויות .16

"( ותימסר לו הודעה הזוכהמציע, שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן : " .16.1

, חברהלבכתב על זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו 

לזוכה בדבר זכייתו  החברהים מתאריך הודעת ימ 14כשהוא חתום כדין, תוך 

במעמד החזרת ההסכם כאמור, ערבות בנקאית לביצוע  חברהלבמכרז, וכן להמציא 

 .2'ה נספח בנוסח החוזה

רשאית עפ"י  החברהלא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו כולם או מקצתם, תהא  .16.2

צורפת להצעת שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט את הערבות המ

על ידה, והזוכה יפצה  שיקבעהמציע, כאמור לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז למי 

 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. החברהאת 

 

 כללי .17

תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר  החברה .17.1

או פתיחתן, לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/

לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ״הפרטים"(, הבהרות נוספות )להלן: 

המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או 

מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקוליה, ועל 

 פי שיקול דעתה הבלעדי.

ובתוך  החברהק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של המציע יהא חייב לספ .17.2

שלא לדון  החברההמועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית 

בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו 

 עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 יותר או אחת מילוי אי. זה במכרז רטותהמפו ההוראות כל למילוי לדאוג המציע על .17.3

 .ההצעה לפסילת לגרום עלול מהדרישות

 * 100 =  מחירציון 
  1 –ההנחה הגבוה ביותר  שיעור

 
   1 – הנבחנת בהצעה ההנחה שיעור
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 לבצע כלשהו מציע על להטיל שלא רשאי המזמין, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .17.4

 הזמנים בלוח/או ו ברמה לבצעם ביכולתו אין כי סבור יהא באם השירותים את

 .הטכני המפרט -'ב בפרק לקבוע ובהתאם כנדרש

כי המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי , להורות על  יודגש .17.5

 בגין כל נזק שייגרם לו ע"י מציעחילוט ערבות המכרז של המציע, כולה או חלקה, 

 :מאלה אחד, היתר בין, בו התקיים אם

 במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;הוא נהג  .17.5.1

 ;מדויק בלתי מהותי מידע או המטע מידע למזמין מסר הוא .17.5.2

למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  ששהגי מההצעה בו חזר הוא .17.5.3

 הצעות.

 במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי .17.5.4

 .במכרז הזוכה עם המזמין של ההתקשרות ליצירת מוקדם תנאי שהן

 הצעה כל או, עם המזמין ביותר המטיבהאינו מתחייב לקבל את ההצעה  המזמין .17.6

 .ממנה חלקים או בשלמותה, שהיא

 כדי תוך נוספות  השלמות/או ו הבהרות לבקש הזכות את לעצמו שומר המזמין .17.7

 העובדה את לבצע המועמדים העובדים את לראיין וכן ההצעות בחינת תהליך

 .מתאימות תמצאנה שהצעותיהם, המציעים מטעם

 לפי, הזכות את לעצמו שומר מיןזהמ, עילל בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .17.8

/או ו הסברים מהם ולדרוש חלקם או כולם, למציעים לפנות, הבלעדי דעתו שיקול

 לצורך הדגמות/או ו המלצות/או ו אישורים לרבות מסמכים השלמות/או ו הבהרות

 פרט כל וכן הסף בתנאי עמידתם לרבות להצעותיהם בנוגע פרטים והשלמת ברור

 מתחייב המזמין אין, זאת עם. החלטה קבלת לצורך הדרוש נוסף רורב כל או אחר

 הבלעדי דעתו לשיקול מסור והדבר השלמות/או ו הבהרות לקבלת למציעים לפנות

 .המזמין של

/או ו ההמלצות/או ו האישורים כל לה צורפו שלא הצעה לפסול שלא רשאי המזמין .17.9

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על והכל, הפרטים

 הנחיית כדין דינן המזמין נציג ידי על יינתנו או שניתנו והוראה הדרכה ,הנחיה כל .17.10

 עם או הספק עם/מעביד עובד יחסי כל ליצור כדי בהן יהיה ולא בלבד המזמין

 ממילוי המציע את"ל כנ הוראה או הנחיה, הדרכה כל תשחרר לא, כן כמו. עובדיו

 .שייחתם ההסכם ולפי זה מכרז לפי התחייבויותיו כל

 בכתב במסמך יהיו מטעמה מי או המזמין ידי על, יינתנו אם, שיינתנו ההבהרות כל .17.11

 פה בעל הבהרות על להסתמך רשאי המציע אין. בעצמו המזמין ידי על חתומים

 הקבועה הדרך באמצעות שלא מטעמו מי/או ו המזמין ידי על, ניתנו אם, שניתנו

 .לעיל

יגיש יותר מהצעה אחת  המציע להגיש הצעה אחת בלבד, מציע אשר באפשרות .17.12

 ייפסל. כמו כן, הצעה שתוגש על ידי יותר ממציע אחד, תפסל. 

 זה מכרז להוראות בהתאם למזמין המציע ידי על הומצאה אשר שבערבות ככל .17.13

 ההליכים שהסתיימו קודם התרחש זה ומועד, תוקפה לתפוגת מועד קבוע

 מן לגרוע מבלי. ותהערב תוקף את המציע יאריך אז כי, הערבות ניתנה שלהבטחתן
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 הוחלפה לא עוד וכל, כזוכה וייבחר במקרה כי מציע כל מתחייב, לעיל האמור

 תוקף את ךייאר, ההסכם ביצוע להוראות בהתאם הביצוע בערבות ההצעה ערבות

. המזמין דרישת לפי, נוספת תמורה כל ללא, הצעתו במסגרת שהגיש ההצעה ערבות

 כל להעלות שלא ומתחייב תביעה/או ו הדריש, טענה כל על מראש מוותר המציע

 כאמור הערבות תוקף הארכת עם בקשר, המזמין כלפי תביעה/או ו דרישה, טענה

 .כאמור הערבות הארכת תקופת חלוף לאחר, מכרז ביטול של במקרה ולרבות

 את לדחות ואו לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי, הזכות את לעצמו שומר המזמין .17.14

, האחרונות השנים במהלך כושל/או ו רע ניסיון מיןזלמ היה לגביו, מציע של הצעתו

 ידי על הסכם הפרת, מעבודתו משמעותית רצון שביעות אי של במקרה לרבות

 "ב.וכיוצ סבירות בלתי תביעות, למרמה חשד, המציע

 בו במקרה מציע של הצעתו לדחות/או ו לפסול, הזכות את לעצמו שומר המזמין .17.15

/או ו קנוניה/או ו תכסיסנות של בדרך המציע נקט, והצעת שבמילוי, סבור הינו

 .אחר מציע עם כלשהו כובל הסדר/או ו תאום/או ו הטעיה

כדי למנוע ו/או לצמצם ו/או להגביל את שיקול דעת  בפרסום המכרזכי אין  מובהר .17.16

 .ובחברה המקומית רשותבבכל הנוגע למדיניות החניה והאכיפה  מזמיןה

 על ובהסכם המקצועי בפרט, ההצעה במסמכי המפורטים מהתנאים הסתייגות .17.17

 ההצעה לפסילת לגרום עלולה, שהיא דרך בכל תוספת או שינוי לרבות, נספחיו

 לפנות/או ו כאמור הסתייגות תמצא בה הצעה כל לפסול הזכות שמורה ולמזמין

 לפסול שלא רשאי המזמין האמור אף על. חסרים פרטים השלמת לשם למציעים

 שיקול פי על והכל הפרטים/או ו ההמלצות/או ו האישורים כל לה צורפו שלא הצעה

 .הבלעדי דעתה

שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודה גם בטרם  המזמין .17.18

 כל לדרוש יכול לאהזוכה  המציעוישתנו  צרכי המזמין.  במידהחתימת החוזה, 

 .צעותהה הגשת אחרי או לפני ההתקשרות בהיקף שינוי בגין פיצוי

רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים  המזמין .17.19

 דעתואחרים במכרז, לרבות דרישה להארכת  תוקף ערבות המכרז, על פי שיקול 

 .והמוחלט הבלעדי

 לשיקולי בהתאם וזאת חדש במכרז לצאת או, המכרז את לבטל רשאי המזמין .17.20

 שהמכרז לרבות אחרת עניינית סיבה כל או ריהציבו האינטרס על שמירה או יעילות

 בכתב תשלח הביטול הודעת. בו חפץ שהוא המיטבי הפרון את למזמין מעניק אינו

 יובהר. הביטול במועד כתלות המכרז מסמכי את שרכש מי לכל או, המציעים לכל

 תביעות לרבות, המכרז ביטול בדבר טענה על תהיה לא המכרז ממשתתפי למי כי

 .כספיות

 בעל אינו כי בפועל יתברר אשר מציע של הצעתו את לדחות הזכות שמורה מזמיןל .17.21

 האמור מכלליות לגרוע מבלי, ההתקשרות להיקף המתאימה הפיננסית האיתנות

 את לפסול המזמין רשאי" חי"עסק  הערת לגביו קיימת אשר מציע, זה בסעיף

 .הצעתו

כל העלויות הכרוכות,  המציע מצהיר כי המחיר המוצע על ידו במכרז, כולל את .17.22

בייצור, אספקה, הובלה, הקמה, התקנה, אחריות, ביטוח, אחזקה, רישוי, אגרות, 
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היתרים, תקנים, כ״א, ציוד, אמצעים וכל הוצאה אחרת הכרוכה ביישום תוצאות 

 המכרז.

 

 כלליים נתונים .18

 ישו המזמיןואינם מחייבים את  בלבד המזמיןלהלן הינם על  המובאים והמידע הנתונים

, אשר אין להסתמך עליה בשום דרך שהיא כללית בלבד אינדיקציהלראות בהם משום מתן 

 בעת הגשת ההצעות למכרז. 

 : * לפי שנים ששולמו/ קנסות דו"חות  מספר .18.1

 2016 2015 **2014 2013 2012 הדו"ח/קנס סטאטוס
)עד 
31/7) 

 עד שולמו - "חלון דוח"
 הנקוב לתאריך

 המקוריקנס ה/בדוח

2,203 1,331 220 760 565 

 -" תשלום תהודע"
 קבלת לאחר שולמו
קנס ה תשלום הודעת

 רשום בדואר הראשונה

2,960 2,192 507 2,231 916 

 שולמו - "אכיפה"
 האכיפה הליכי במסגרת

 ה)דריש המנהלית
לתשלום  ושניה ראשונה

 '(וכוחוב 

659 1,011 600 1,379 798 

 

 יםסטאטוסבבגין דו"חות חניה וקנסות * יובהר כי עמלת הגבייה לספק הינה רק 

 . "אכיפה" -ו "הודעת תשלום"

 . השנההתבצעה רק בתחילת  האכיפה - 2014* *

 

 לפי סכומי מקור: 2015 -שהופקו ב / קנסות "חותדו התפלגות .18.2

 66% -   ₪ 100 בסך קנס"ח / דו

 34%  -( 1000, 500, 250) השאר כל

 ₪ 191 -קנס ממוצע "ח / דו סכום

 

  .5,000 -כ - דו שנתיים בשתו ויתו מספר .18.3

 

 החברהרכוש  –המכרז  מסמכי .19

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים  החברה של רכושה הינם המכרז מסמכי .19.1

 למטרת הצעת הצעות לחברה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת. 

 הגשת למטרת אלא בהם ישתמש ולא אותם יעתיק לא המכרז מסמכי מקבל .19.2

 ;ההצעות להגשת האחרון המועד מאשר יאוחר לא לחברה רםויחזי, הצעתו

 

 בכבוד רב,

"למנכ, כהן רועי  

 ( בע"מ1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה
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   1נספח א' 

 וממליצים דף מידע ארגוני

 

 שם המציע : ____________________________________ .1

 _מספר רישום ברשם החברות : _______________________ 

 כתובת : _______________________________________ 

 כתובת משרד רשום : ______________________________ 

 מספרי טלפון : __________________________ נייד : ___________________ 

 _______________________: __________________________ "לדוא כתובת 

 _________________________________________________עיסוק המציע :   .2

 אנשי המפתח בחברה )משתתף(  .3

 

  

 

 

 

 

 המציע של פיננסית יכולת .4

רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המציע והמציע מתחייב לספק כל מידע  החברה

 .החברהבמידה ויידרש לכך על ידי 

 כוח אדם ואמצעים .5

עפ"י חוזה  חברהביעד המציע לעבודה ים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותו מפרטי

זה:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  –איש הקשר במכרז מטעמו של המציע הינו  .6

 _________, _______ תפקידו במשתתף ___________שם ________

דוא"ל: ___________________  כתובתמס' טל' נייד : ___________________ 

, והתשובות שתימסרנה לו על ידי הנוגע למכרזיותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל ופנ

 תחייבנה אותנו. החברה

  –מטעמו של המציע הינו האכיפה  אחראי .7

 שם __________________ תפקידו במשתתף _________________, 

 דוא"ל: ___________________  כתובתמס' טל' נייד : ___________________ 

 חיים קורות לצרף יש

 

 

 

 שנות ותק   תפקיד  שם
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 והאכיפה הגבייה מערך הפעלתניסיונו באספקת שירותי  המציע לציין להלן את על .8

, והכל משנה כקבלן או ראשי כקבלן, לרשויות מקומיות של דו"חות חניה המנהלית

 .סעיפיו תתי על 7.4בהתאם לנדרש בתנאי סף 

 ההפעלסיפק שירותי הרשויות המקומיות להן  על המציע לציין בטבלה להלן את 8.1

הכל בהתאם לנדרש ו ,חניה"חות דו של המנהליתהגבייה והאכיפה  מערך של

 )במידת הצורך ניתן להוסיף טבלה בפורמט זהה(. 7.4.1בתנאי הסף 

 הרשות שם

 המקומית

 

 

 העבודה תקופת

)ניתן לציין ניסיון 

 (2011-2016 מהשנים

 הקשר איש פרטי

 נייד טלפון תפקיד  שם ליום עד מיום

 

 

__/__/__ __/__/__    

 

 

__/__/__ __/__/__    

 

 

__/__/__ __/__/__    

 

 

__/__/__ __/__/__    

 __/__/__ __/__/__    

 

 בלבד אחת שנה במהלךעל המציע לציין בטבלה להלן את הסכומים שגבה  8.2

 גבייהה מערך הפעלתשירותי  אספקתבבמסגרת ניסיונו  2015-2011 מהשנים

הכל בהתאם לנדרש ו, מקומיות לרשויות חניה"חות דו של המנהלית פהאכיהו

 )במידת הצורך ניתן להוסיף טבלה בפורמט זהה(. 7.4.2בתנאי הסף 

 מתוך אחת שנה לציין)ניתן  להלן הטבלה מתייחסת אליה השנה את לציין יש 

 (: 2011-2015 השנים

: הטבלה מתייחסת אליה השנה

__________________________ 

 הרשות שם

 המקומית

 

 

 שירותי תיאור

מערך  הפעלת

גבייה ה

 אכיפההו

 המנהלית

  לרשות שסופקו

הגבייה באלפי  סכום

 ש"ח 

 

 הקשר איש פרטי

 איש שם

 הקשר

 טלפון תפקיד

 נייד
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: הטבלה מתייחסת אליה השנה

__________________________ 

 הרשות שם

 המקומית

 

 

 שירותי תיאור

מערך  הפעלת

גבייה ה

 אכיפההו

 המנהלית

  לרשות שסופקו

הגבייה באלפי  סכום

 ש"ח 

 

 הקשר איש פרטי

 איש שם

 הקשר

 טלפון תפקיד

 נייד

 

 

     

 

 

     

      

      

 

דו"חות חניה של  המנהלית אכיפההו גבייההמערך  הפעלתמתן שירותי  במסגרת 8.3

 המציעהרשות(,   שםלמלא את  יש_______________ )המקומית  רשותה עבור

במהלך שנת  חניה_____ דו"חות _______  של מצטבר בהיקף לטיפ

(, והכל בהתאם 2011-2016  לציין שנת אחת מתוך השנים יש___________ )

 . 7.4.3לנדרש בתנאי הסף 

 

לרישום  מסופונים של הונו באספקה ואחזקעל המציע לציין בטבלה להלן את ניסי .9

)במידת הצורך  7.5הכל בהתאם לנדרש בתנאי הסף ו, 2011-2016 בשנים חניהדו"חות 

 ניתן להוסיף טבלה בפורמט זהה(.

 שם

 הרשות

 המקומית

 

 

 מתן שנות

 השירותים

  

 המסופונים מספר

 "חותדו לרישום

 שהמציעחניה 

סיפק ותחזק עבור 

 הרשות 

 הקשר איש פרטי

 איש שם

 הקשר

 נייד טלפון תפקיד
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מערך הגבייה  הפעלתאשר במסגרת שירותי , יותמקומ הרשויות את לפרט המציע על .10

שסיפק להן המציע כקבלן ראשי או כקבלן משנה,  חניהשל דו"חות  המנהלית והאכיפה

                      , באחת מתוך השניםרשות כל עבור חותלכל הפ דו"חות חניה 3,000 -בטיפל המציע 

' )במידת הצורך ניתן להוסיף א לפרק 15.2.3בהתאם לנדרש בסעיף  והכל, 2011-2016

 טבלה בפורמט זהה(.

 שם

 הרשות

 המקומית

 

 

 מתן שנת

 השירותים

 

 תיאור

 שירותי

 הפעלת

מערך 

בייה גה

 אכיפההו

 המנהלית

 שסופקו

 לרשות

 מספר

 חות"דו

 טופלוש

 בשנה

 הקשר איש פרטי

 שם

 איש

 הקשר

 טלפון תפקיד

 נייד

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

 

 

  ________________________________ 

 חתימת המציע             
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 אישור

/ת בזאת כי ביום _________________ הופיע בפני אני הח"מ, _______________ עו"ד, מאשר

מר  ____________________ נושא ת.ז. ________________ וכי הינו הרשאי ומוסמך להתחייב 

בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם בפני על התצהיר 

 וכתב התחייבות זה.

                           

                       
  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 

 אישור רו"ח

 

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את המשתתףלבקשת _______________________ )להלן: "

 למכרז זה.  1הגבייה כמדווח בנספח א' ףהצהרת המשתתף בדבר היק

רת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקו

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 

    .2011-2015 בשניםת המשתתף בדבר היקף הגבייה הצהר

                                                                    

 )חתימה וחותמת(רו"ח              
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 2א'  נספח

 

 תצהיר וכתב התחייבות המציע לעמידה בתנאי הסף

 

 כבוד :ל

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 א.ג.נ.,

 1/2016אח כתב התחייבות המציע מכרז הנדון: 

 

אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז. _________________, נושא במשרת 

__________________ ב ________________________________________ )להלן : 

אהיה "המציע"( במכרז שבנדון, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

 

 .זה מכרז במסגרת הנדרשים השירותים לביצוע והאמצעים הידע בעל הנני

 :היתר ובין זה במכרז להשתתפות הסף דרישות בכלל עומד הנני

לרשויות  חניה חותהמנהלית של דו" והאכיפה הגבייה מערך של הפעלה שירותי סיפקתי .1

 כקבלן או ראשי כקבלן(,  עירוניתרייה/מועצה מקומית/מועצה אזורית/חברה מקומיות )עי

 : הבאים התנאים בכלעומד  הניסיון(. "שירותים"ה)להלן:  משנה

שנים  3לפחות  במשךרשויות מקומיות,  שלושלפחות  עבוראת השירותים  סיפקתי .1.1

 .  2016-2011 השניםחודשים רצופים כלשהם( במהלך  36) במצטבר רצופות

 2 לפחות של מצטבר סך, 2011-2015 מהשנים באחת, השירותים במסגרת גביתי .1.2

 .חניה"חות דו בגין"ח ש מיליון

 מקומית רשות עבורהפחות  לכל חניה חות"דו 4,000 -ב השירותים במסגרת טיפלתי .1.3

 . 2011-2016 מהשנים אחת, באחת

סות אכיפה סביבתית, , ניתן לכלול בהגדרת "דו"חות חניה" גם קנלעיל 1תנאי סף  לעניין

 טיפל זה בתנאי עמידתו הוכחת לצורך המציע ידי על המוצגת מקומית רשות שבכל ובלבד

 .  חניה"חות בדו המציע

 כדי"פ הוצל תיקי ניהול/או ו משפטיות תביעות הגשת בשירותי אין כי ויובהר יודגש

 לעיל.  1סף  בתנאי הניסיון דרישת על לענות

 של הבאספקה ואחזק 2011-2016שנים מתוך השנים  3ת של לפחו ניסיון בעל נניה .2

 .חות"דולרישום  מסופונים

 ושימוש הפצה, שיווק, למכירה רישיון בעל או זכויות בעל יו/או קבלן משנה מטעמ אני .3

 .כאלה מערכות שמוצעות ככל הצעתו במסגרת המוצעות הממוחשבות המידע במערכות

 

   

תימה וחותמת המציעח שם מלא של החותם בשם המציע תאריך  

 



 

 

 

 24 קראתי, הבנתי מתחייב _____________

 

 אישור

אני הח"מ, _______________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ הופיע 

בפני מר  ____________________ נושא ת.ז. ________________ וכי הינו הרשאי ומוסמך 

בפני להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין את תוכן ומשמעות התחייבותו והצהרתו לעיל, חתם 

 על התצהיר וכתב התחייבות זה.

        

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 

 

 

 

 אישור רו"ח בדבר הערת עסק חי  הנדון: 

 

 :כדלקמן לאשר הרינו המציע של החשבון וכרואי לבקשתכם

 

 _________משנת   של המציע  החשבון כרואי משמשים הננו .1

 הסקורים הכספיים דו"חותה וכל  ________ שנתהמבוקר האחרון של המציע ל הכספי הדוח .2

 לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה כוללים ידי, אינם על מכן, שנסקרו לאחר המציע שנערכו של

 יכולת המציע בדבר ספק המעלה דומה הערה כל חי" )*( או המציע כ"עסק של קיומו המשך

 חי".  ולהתקיים כ"עסק להמשיך

 לידיעתי מידע לא בא זה מכתב על חתימתי למועד ועד ל"נהכספי ה הדוח על החתימה ממועד .3

המשך  לגבי ממשיים ספקות העלאת לכדי עד המציע של העסקי במצבו לרעה שינוי מהותי על

 חי".  כ"עסק המציע של קיומו

 

 ח"רו לשכת של  58מספר ביקורת לתקן בהתאם חי" כהגדרתו עסק "זה מכתבי )*( לעניין

 .בישראל

 

 החתום: ולראיה באתי על

        

"חרושם מלא של  תאריך  חתימה וחותמת 



 

 

 25 _____קראתי, הבנתי מתחייב ________

 

   3נספח א' 

 הצעהערבות 

 ________תאריך           

 לכבוד

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 א.ג.נ.,

 1/2016 אח מכרז פומבי מס' עבורהנדון: כתב ערבות 

 

ק כל סכום על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילו

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים  ש"ח( אלפים עשרת)במילים:  ₪ 00010,עד לסך של 

מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה להפעלת 

 .סביבתית אכיפה וקנסותשל דו"חות חניה  המנהליתוהאכיפה  הגבייהמערך 

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

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה 

הי שיכולה לעמוד למבקשים משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלש

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:

רכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצ –"מדד" 

 ולמחקר כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 

)להלן:  11/2016בחודש שפורסם  10/2016החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

"המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

 המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 27/03/2017ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ה.לא תענ 27/03/2017דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 27/03/2017לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

                                                                                                                                                                                                                      בנק _________________   תאריך ____________________



 

 

 26 _____קראתי, הבנתי מתחייב ________

 

 4' פח אנס

 מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות היעדר בדבר תצהיר

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 ה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:האמת וכי אהי

 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: "

של דו"חות  המנהלית הגבייה והאכיפה הפעלת מערךל 1/2016אח מס'  מכרזלהתקשר עם עורך 

 .סביבתית אכיפה וקנסות חניה

 נני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. אני מצהיר/ה כי ה 

 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח  –)להלן  1976

 זה וכי אני מבין/ה אותו. 

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 שכר קציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוהמ   

 . מכרזמינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע ב

 הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק 

 לפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. שכר מינימום וח

  הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק

 שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל 

 

__________________ __________________ _________________ 

 חתימה וחותמת    שם    תאריך

 

 

 

 אישור עורך דין

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 שהזהרתיו/ה 

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

__________________ ________________  _________________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון    אריךת



 

 

 27 _____קראתי, הבנתי מתחייב ________

 

 5' א נספח

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות נוסח

 

 ___________:  תאריך

 לכבוד

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 א.ג.נ

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או  .1

 ביצועם.

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים  1האמור בסעיף ומבלי לפגוע בכלליות  .2

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא  למזמין

מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד 

 כל שהוא.

ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים  .3

 נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי  .4

 החובה.

אה מכל סוג, אשר להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצ .5

יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה 

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

אח )להלן "המזמין"( פרסם מכרז פומבי מס'  בע"מ (1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ו הואיל

 וקנסות אכיפה סביבתיתחניה של דו"חות  המנהלית הגבייה והאכיפהלהפעלת מערך  1/2016

 "(; השירותים)להלן: "

 

 _____________ )שם המציע( מעוניין להשתתף במכרז זה;  נניוה והואיל

מציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שה והואיל

כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת 

 סודיות המידע; 

ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק  למזמיןוהוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים  והואיל

ונים, שאינו מצוי בידיעת כלל ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים ש

הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע למזמין ו/או 

לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים 

 ודו"חות )להלן: "המידע"(;

דע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המי והואיל

 לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;



 

 

 28 _____קראתי, הבנתי מתחייב ________

 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .6

לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או  מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או

גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי 

 עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי  .7

 מור לעיל.במתן השירותים כא

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור  .8

לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות 

  שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –חוק עונשין, התשל"ז  מהווים עבירה על פי

 .לבינכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .9

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 
  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 6'א נספח

 מקור בתוכנות שימוש בדבר תצהיר

 ___/____: ___/ תאריך

 לכבוד

 "(המזמין" :להלן)( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 

 מקור בתוכנות שימוש בדבר תצהירהנדון: 

 

 את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. __________________ ז.ת__________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

 עם להתקשר המבקש הגוף שהוא_________________  בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 והנני_______________ כ מכהן אני"(. המציע: "להלן) זה מכרז במסגרת המזמין

 . המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך

 מכרז ךלצור מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .2

 כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז מושא השירותים ביצוע ולצורך'____________ מס

 . המזמין ידי על

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .3

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 "דעו אישור

 בפני ופיע________ ה ביום כי בזה מאשר, דין עורך________  ,מטהם החתו יאנ

 ' ____________מס זהות תעודת פי על שזיהיתי/  אישית לי מוכר_______________ ה

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים  לאחרו

 .ויעל וחתם דלעיל תצהירוהקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 7'א נספח

 סוציאליים תנאים קיום בדבר תצהיר

 

 ____________: תאריך

 

 לכבוד

 "(המזמין" :להלן)( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 

 סוציאליים תנאים קיום בדבר תצהירהנדון: 

 

 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר__ . ________________ז.ת__________  מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי

 

 עם להתקשר המבקש הגוף שהוא_________________  בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 והנני_______________ כ מכהן אני"(. המציע: "להלן) זה מכרז במסגרת המזמין

 . המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך

 

 מדיני כמתחייב עובדיו לכל שכר האחרונה בשנה בקביעות שילם המציע כי להצהיר הריני .2

, עליו חלים שהם ככל, האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים, הרחבה צווי, העבודה

, במכרז יזכה אם וכי יאלייםסוצ ותשלומים כחוק מינימום משכר פחות לא מקרה ובכל

 .המציע עם ההתקשרות תקופת כל במהלך העבודה דיני כל את לקיים מתחייב המציע

 

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .3

 

 

 "דעו אישור

 בפני ופיע________ ה ביום יכ בזה מאשר, דין עורך, ________ מטהם החתו יאנ

 ' ____________מס זהות תעודת פי על שזיהיתי/  אישית לי מוכר_______________ ה

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים  לאחרו

 .ויעל וחתם דלעיל תצהירוהקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 

   

 חתימה וחותמת ם מלא של עו"דש תאריך

  

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  המפרט הטכני – ב' פרק
 

 במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:  -הגדרות .1

, במהלך החברהשל  הבנק בחשבון שהופקדקבלה בפועל /תשלום – "גביה" .1.1

ו/או קנסות  דו"חות חניה גיןהנקוב ב /החובתקופת ההסכם, של סכום הקנס

 .אחרים

 מונוסון יהודעיריית שניתנו ויינתנו בשטח השיפוט של  חניה דו"חות - "דו"חות" .1.2

 .ע"פ חוק העזר

לרבות עבודות למכרז ולהסכם  בהתאםביצוע כל העבודות  - "העבודה/ות" .1.3

ארעיות השלמתן ובדיקתן שעל הקבלן לבצען עפ"י כל דין, בהתאם לחוזה ונספחיו 

 בהתאם להוראות המפקח ו/או המנהל.ו

עיריית יהוד מונוסון, וכל נציג מוסמך שימונה  -" מקומיתה הרשות"העירייה" /  .1.4

 על ידה לצורך חוזה זה.

, וכל נציג בע"מ (1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד  - "המזמין" / "החברה" .1.5

 מוסמך שימונה על ידה לצורך חוזה זה.

המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות נציגיו  הזוכה/או ו המציע - קבלן"ה" .1.6

מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית לרבות כל קבלן משנה, הפועל  של הקבלן ו/או כל

 בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.

אדם ו/או תאגיד אשר לא שילם במועד הקבוע בחוק ו/או חוק עזר  - "חייב" .1.7

 החברהו/או כל דין, את קנסות החניה שהושתו עליו על ידי  מונוסון יהודעיריית ל

 באמצעות דו"חות.

 ים לצרכן המפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד המחיר -"מדד"  .1.8

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של העבודות  - "מקרה" .1.9

 ו/או אי ביצוע העבודות, כנדרש בחוזה.

 מערכת ממוחשבת לניהול, מעקב, גביה, בקרה והנהלת - "מערכת" .1.10

 – ב' פרקדת בהוראות העומ סביבתית אכיפהדו"חות חניה וקנסות  שלחשבונות 

 .המפרט הטכני

, אשר הם בלבד עירייהעובדי מחלקת רשות הפיקוח והחניה ב - החניה" י"פקח .1.11

 רשאים ומוסמכים לרשום דו"חות חניה באזורי החניה המוסדרת.

זה אספקה,  אלו המפורטים בחוזה זה, בנספחיו ובכלל - "ציוד ושירותי הקבלן" .1.12

תחזוקה ותיקון של מסופונים, מחשבים, תוכנות, ציוד והטענה, ציוד הזנה, חיבור 

בין הציוד למחשבים ותוכנות, אספקת, התקנת, תפעול ותחזוקת מדחני כרטיס 

, ובינם לבין עצמם התקנה וחידוש, הכול לפי דרישת במידת הצורך וכן כל אמצעי

זרים הנחוצים לצורך ביצועו של חוזה זה המנהל, מבחינת כמות, איכות אביזר, ע

 ולהפעלת השח"מ.

האביזרים, המכשירים , המערכותכל -שירותי חניה מסודרת - "שח"מ" .1.13

לצורך מתן והפעלת תחייב הקבלן לספק על פי מכרז זה והחומרים אותם מ

לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה דלעיל, מסופונים,  ,שירותי חניה מוסדרת

 ותוכנה, ציוד הטענה, ציוד הזנה, חיבורים וחיווטים שונים. ציוד חומרה
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החברה מדבקות שיונפקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי הנחיית  - "תושבתווי " .1.14

לתושבים בעלי רכב ו/או מחיקי רכב צמוד  בע"מ (1996)הכלכלית לפיתוח יהוד 

ו מחזיקו , והמעידות כי בעל הרכב ו/אהחברהשיהיו זכאים לכך על פי החלטות 

 רשאי לחנות באזורי החניה המוסדרת, כמפורט בחוק העזר.

 הןתמרורים. עבודות אלו  צביעתו שפה אבני צביעת - "משלימים"שירותים  .1.15

 .המכרז של הבסיסיים השירותים בסך נכללות ואינן אופציונאליות

הודעת תשלום הקנס הראשונה, הנשלחת לחייב בדואר  - "קנס תשלום"הודעת  .1.16

 ככל, מתאריך רישום דו"ח החניה/הקנס באמצעות המסופון מיםי 90 וםבתרשום, 

ולא הוגשה בקשה להישפט תוך אותו  הנקוב בו במועד שולם לא"ח/הקנס שהדו

, ימים מיום קבלת ההודעה 90. את הודעת תשלום הקנס ניתן לשלם תוך מועד

 .ההודעה גבי על שצוין מהיום יאוחר ולא

 

 הנדרשים השירותים .2

 אכיפה וקנסות חניהשל דו"חות  המנהלית והאכיפה הגבייהרך הפעלת מע .2.1

, אספקה, התקנה ואכיפת גבייתם וקנסות בות: הפקת דו"חות, לרסביבתית

על מערך מסופונים ובעלת  תואחזקה של מערכת ניהול דו"חות חניה המושתת

כלים האחרים חניה, אספקת הציוד והחומרים המת דו"חותיכולת עדכון ידנית ל

" העבודות)לעיל ולהלן: " , הכול כמפורט במסמכי המכרזביצוע השירותלצורך 

 ."(השירותים/או "ו

שומרת לעצמה את הזכות להעניק לקבלן רשות לגבות בשמה ובעבורה את  החברה .2.2

 הדו״חות/הקנסות הנמצאים ברשותה טרם חתימתו על החוזה ככל שתראה לנכון.

אלו ולהקפיד על מילוי  דו"חותהקבלן הזוכה מתחייב לבצע פעולות גבייה בגין  .2.3

הוראות כל דין בעת ביצוע פעולות גביית הקנסות והכל בהתאם להוראות מכרז 

 זה.

ומלוא המידע למחלקה  האדמיניסטרטיביהקבלן יעמיד את מלוא הסיוע  .2.4

בכל העררים המוגשים למחלקת  החברההמשפטית/התביעה העירונית של 

לקנסות וכל סיוע שיידרש לתובע הפיקוח העירוני ובכל הליך משפטי הנוגע 

 העירוני, לרבות לצורך הגשת כתבי אישום וניהול ההליכים.

הקבלן ישיב לפניות חייבים בכתב ובמישרין לחייבים אשר יישלחו אליו ו/או יופנו  .2.5

וכן יתן התייחסותו  החברהו/או יופנו אליו מ עירייהאליו ו/או לכל גורם אחר ב

)ג( 229ים להחלטת התובע העירוני לפי סעיף בכתב לעררים על דו"חות המועבר

 .ולחברה עירייהמהתשובה ל יםעותקעם מסירת ו החברהלחסד״פ, בתאום עם 

המפורטות בפרק  החברה, יהיו על פי הנחיות ומיקומםשירותי החנייה המוסדרת  .2.6

 ב' למכרז. 

דו"חות  של ואכיפה גבייה, ה, ניהול, מעקבשירותי הפק עירייהליעניק הקבלן  .2.7

, בין היתר באמצעות מסופונים ומערכות וקנסות אכיפה סביבתית החני

, חוקי האכיפה הסביבתית המנויים בחוק העזר חוקיפי  על, ממוחשבות ייעודיות

המיסים )גביה( וכן כל חוק/דין  פקודתהרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית(, 

 .המזמין והוראות השירותיםלהסדרת  הרלוונטי
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רשאית לאכוף או שלא לאכוף  החברה אלעיל תהמבלי לגרוע מהאמור  .2.8

חניה/קנסות, בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם  דו"חות/קנסות ו/או לבטל דו"חות

 החברהלחוק. לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפעלת שיקול דעת 

 כאמור לעיל.

לא , והחברההקבלן לא יהיה רשאי, במישרין או בעקיפין, להתערב בעבודת פקחי  .2.9

 יהיה רשאי להעלות כל דרישה או טענה בקשר לכמות דו"חות שנרשמו. 

 

 הזוכה המציע של םזמניהלוח  .3

 מתחייב, כדלקמן :קבלן ה

יום ממועד חתימת חוזה זה. הקבלן יקים  30להתחיל במתן השירותים בתוך  .3.1

המערכות ויספק את כל הציוד הנחוץ לשם ביצוע השירותים כל ויפעיל את 

 יום ממועד החתימה על חוזה זה. 30בפרק ב׳ למכרז, הכל תוך בהתאם למפורט 

יום ממועד החתימה  30תוך  להפעיל את השח"מ ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלתו .3.2

 על חוזה זה וקבלת צו תחילת עבודה.

ימים ממועד  7, בכמות הנדרשת, וזאת תוך תושבהקבלן מתחייב להנפיק תווי  .3.3

שיהיו בידי הקבלן בכל תקופת ההסכם  שיקבל הודעת דרישה כאמור מהמנהל וכך

  במלאי.תושב תווי 

האכיפה, ו הגבייהת ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלת מערך והמערככל להפעיל את  .3.4

יום ממועד החתימה על חוזה זה וקבלת צו  30כמפורט בפרק ב' למכרז, תוך 

 תחילת עבודה.

לחברה ו/או  יהעירישא בכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לימובהר בזאת, כי הקבלן י .3.5

, שינבע, בין במישרין ובין בעקיפין, מאי עמידה בלוח הזמנים מטעמןלמי ו/או 

 הנ"ל.

 

 אדם  כוח .4

אחראי מטעם  יהיהו לקוח כמנהל ישמש, אשר קשר איש להגדירידאג  הקבלן .4.1

 מושאהנושאים הנוגעים לשירותים  בכל לחברה הכולל מענהה מתןהקבלן על 

 ועדכונו הקבלן מטעם האכיפה אחראיפעילות  של וריכוז הנחייה לרבות, המכרז

 מתחייב הספקבכל השינויים והחידושים בתוכנות האכיפה של הקבלן והחברה. 

כל ימות השבוע, למעט סופי  במהלךיהיה נייד וזמין לחברה  הקשר שאיש לכך

 במסמכי הנדרשות המטלות כללהקבלן ב של שוטפת לעמידה וידאגשבוע וחג, 

 . המכרז

מטעמו בהיקף של משרה  אכיפה אחראימשרדי החברה ב את לאייש ידאג הקבלן .4.2

 ממשרדי מושא מכרז זה באופן שוטף השירותים את יבצע אשר, מלאה אחת

מענה טלפוני, תפעול המערכת הממוחשבת  מתןקהל,  קבלת  החברה, לרבות 

ותווי התושב,  השובריםלניהול דו"חות חניה וקנסות, אחריות על הדפסת ושליחת 

וכל מטלה  המנהלית האכיפה מערך תפעול, לתושבים שונים אישורים הוצאת

  .אחרת בה מחויב הספק על פי מכרז זה והוראות החברה
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 בעל אכיפה אחראיהספק מתחייב כי יעסיק לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז  .4.3

 ניסיון מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים. 

 חברהשייבחר לתפקיד אחראי האכיפה יאושר על ידי היובהר, כי המועמד  .4.4

בהתאם לנוהל העסקת חברות גבייה של משרד הפנים )כפי שיעודכן מעת לעת( 

ויועסק ע"י המציע הזוכה במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן, 

 בלבד. חברהבהסכמת ה ףיוחל

 האכיפה אחראי לתפקידבהצעתו  שהוצע המועמדעל המציע להתחייב ולדאוג כי  .4.5

 אשר יבצע באופן אישי את השירותים נשוא המכרז.  זה הוא

שהוצע בהצעת הספק הזוכה  האכיפה אחראילתפקיד  שהמועמד ככליובהר, כי  .4.6

, טרם תחילת מתן השירותים או חברהעל ידו במשרדי ה יוצב לאו/או  ףיוחל

ל הפרה יסודית ש הדבר יהווהלהתקשרות,  הראשונים החודשים 12 במהלך

ההתקשרות  לחוזה 18.2 -ו 4.5 פיםבסעי האמור עליו ויחולהחוזה ועילה לביטולו, 

בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  החברהזכאות  לרבות)פרק ה'(, 

 וזאתהמוצע,  האכיפה אחראיאו אי הצבה כאמור של ש"ח בגין החלפה ו/ 20,000

 לפי כל דין ו/או חוזה. לה העומדות החברהמבלי לגרוע מזכויות 

על ידי הספק  שיועסק אחר עובדכל ו האכיפה אחראילמען הסר ספק מובהר, כי  .4.7

כל  חברהבמתן השירות להלן הם עובדיו של הספק בלבד וכי לא יהיו בינם לבין ה

 ביד. מע -יחסי עובד 

הספק יישא בכל התשלומים החלים על מעסיק כלפי עובדיו, אשר יועסקו על ידו  .4.8

 לצורך ביצוע השירותים, הכל בהתאם להוראות החוק.

להודיע בכל עת על החלפת עובד או הפסקת העבודה של עובד  תהא זכאית חברהה .4.9

כלשהו על בסיס אי התאמה, חוסר שביעות רצון, אי עמידה בבקרת איכות, 

 חברהה ה. דרשהחני קבלה, או בלוח זמנים, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקולבמב

מהספק לפעול כאמור, מתחייב הספק להחליף את העובד בעובד מתאים אחר, 

 יום מתאריך הדרישה. 15תוך  חברהאשר יאושר ע״י ה

לדרוש מהספק להעביר  תרשאי חברההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.10

ועסק על ידו ו/או מטעמו במתן השירות, ו/או לדרוש את מתפקידו כל עובד המ

מהספק  חברהה ההפסקת עבודתו לאלתר וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים. דרש

 לפעול כאמור, חייב הספק לעשות כן באופן מיידי.

, תוך חברהביקש הספק להחליף עובד, יחויב הוא במתן הודעה מוקדמת על כך ל .4.11

לכך בכתב. אין  חברהחלפה ובקבלת הסכמת היום לפחות, לפני מועד הה 30

 רמת השירות.לבאמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק לרמת העובדים ו

קבע תבהיקף של משרה מלאה ובהתאם לשעות הפעילות ש ודיעב האכיפה אחראי .4.12

 .חברהה

 בהתאםאחראי האכיפה  שלאת היקף ההעסקה  נותרשאית לש החברהכי  מובהר .4.13

  .הספק ולמ מראש בתיאום, לצרכיה

 .החברהקבלת קהל ומענה טלפוני יבוצעו בהתאם לנוהל העבודה של  .4.14

 הן הקהל וקבלת הטלפוני המענה שעותלמועד פרסום המכרז,  נכון .4.14.1

 .16:00-19:00 בשעות גם' ב וביום 13:30עד  8:00-ה' מ-'א בימים
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ממשרדי המזמין.  ווביציאת ושעון נוכחות של הספק בבוא יםיחת האכיפה אחראי .4.15

יגדיר  –במקביל  כאשרמידי חודש,  חברהות נוכחות יוגשו למנהל מטעם הדוח

שם משתמש וסיסמה למערכת שעון הנוכחות שלו המותקנת  חברההספק ל

 עם הרשאות לצפייה ולהפקת דוחות נוכחות.  החברהבמשרדי 

ע"י  ותיבחראשר תיקבע  האכיפה אחראיעל הספק לדאוג לתלבושת ייצוגית של  .4.16

 .חברהה

על פי כללי ההתנהגות המקובלים  ינהג האכיפה אחראילדאוג כי  על הספק .4.17

ועובדי  העיר וכן ינהג בנועם הליכות כלפי תושבי חברהוהחלים על עובדי ה

 . החברה

ואף מעבר לשעות העבודה,  ולעמוד במטלות המוטלות עלי האכיפה אחראיעל  .4.18

 במידת הצורך.

 וועדכונ לשנה אחת תלפחו האכיפה אחראיעל  הספק לדאוג להשתלמויות של  .4.19

 לרבות, והאכיפה והנהלים של עבודת הגבייה המקצועייםבהיבטים החוקיים, 

ידווח  הספק. הספק חשבון על והכל, שנה מידי השירות שיפור בנושא השתלמות

 ההשתלמויות.  ונושאי מועדילמזמין מראש על 

ת במערכו האכיפה אחראיעל הספק לדאוג לרמת שליטה ומיומנות גבוהה של  .4.20

 על ידי הספק בהצעתו.  המוצעותהמידע הייעודיות 

המקצועית של  והספק מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות, תישמר רמת .4.21

 רמה מקצועית נמוכה יותר. בעל בעובדי ףוכי לא יוחל מטעמו האכיפה אחראי

 העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם הספק מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם .4.22

ייעדר מסיבה ש אחראי האכיפה ככל  שלוהחלפה מיידית  האדם כוחתגבור 

 . אחד כלשהיא מעבודתו ולו ליום

  השלמת לצורךמקצועי מעת לעת,  וחאת הזכות לתוספת כ הלעצמ תשומר החברה .4.23

הספק לא יובהר, כי  .החברה ידי על שיידרש ככל/או ו עומס בתקופות מטלות

, החל מהחודש הרביעי כולל ברםיהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור מקרים אלה. 

 4.2האדם הנדרשת בסעיף  כחלמצבת  מעברשל העסקה רצופה של כל עובד נוסף, 

 למין רטרואקטיבית שתבוצע חודשית תשלום לתוספת זכאי יהיה הספקלעיל, 

 המשרה יותלחלק בכפוף והכל, ספציפי נוסף עובד כל של ההעסקה תחילת

 כי, יודגש. הספק עובד ידי על בפועל ולביצועה המזמין ידי על שתיקבע החודשית

 מחודש משתנה משרה בחלקיות נוסף ספק עובד העסקת לדרוש רשאי המזמין

"מ מע בתוספת ₪ 8,000 של וכוללת קבועה מעלות תיגזר התשלום תוספת. לחודש

 . מלאה משרה בגין לחודש

ים רצופים דרש המזמין עובד ספק נוסף )מעבר לאחראי חודש 4 במהלך: לדוגמה

 5 -, כאשר בחודש ה20%לעיל( בחלקיות משרה של  4.2האכיפה שהוגדרו בסעיף 

משרה. בגין ביצוע בפועל של חלקיות המשרה  50% -העוקב, נדרש העובד לעלות ל

 4יהיה זכאי הספק לתוספת התשלום הבאה: עבור הנדרשת ע"י העובד הנוסף, 

( ועבור 8,000X20%בתוספת מע"מ לחודש ) ₪ 1,600 –החודשים הראשונים 

 (. 8,000X 50%בתוספת מע"מ ) 4,000 – 5 -החודש ה
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 כח מצבתל שיתווסף עובדלעיל יחולו על כל  4סעיף  הוראותהסר ספק,  למען .4.24

 לעיל.  4.23 לסעיףבהתאם  האדם

 

 נהלי עבודה .5

המנהל והקבלן יקיימו פגישת עבודה אחת לחודש בה יידונו כל הנושאים  .5.1

 הקשורים לתחזוקת המערכת ותפעולה וכל עניין נוסף הקשור לביצוע חוזה זה.

דו"ח בכתב, שבו יפורטו כל הפעולות שננקטו ע"י מידי חודש  עירייההקבלן יגיש ל .5.2

הקבלן לשם תחזוקת ותפעול המערכת, נתונים על שינויים, החלפות או פעולות 

 שביצע או שבוצעו בחודש החולף.

מבלי לגרוע מהאמור, יגיש הקבלן מידי חודש ביום האחרון של החודש, דו"ח  .5.3

י כרטיס והסכומים מפורט, כדרישת המנהל, שיכלול סכומים שנצטברו במדחנ

 .החברהשל  הבנקאשר הופקדו בחשבון 

 הבנקהקבלן מתחייב לגבות כספים אך ורק באמצעות מתן שוברי תשלום לחשבון  .5.4

בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, כל תמורה שתתקבל אצל הקבלן או  החברהשל 

של  הבנקנציגיו או באי כוחו, תופקד כולה ובמלואה עוד באותו היום בחשבון 

 .החברה

ו/או קנסות  דו"חותהקבלן יודיע כי כל תמורה שתתקבל אצלו, בגין ועקב גביית  .5.5

, וכי הוא ישמש אך ורק כנאמן מטעמה עד להפקדתו באותו החברההינה רכוש 

 .החברהשל  הבנקהיום בחשבון 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן, מתחייב הקבלן ליידע את כל עובדיו,  .5.6

 י כל הוראות ונהלי העבודה.נציגיו ומיופי כוחו, לגב

 

 דיקותבו נתונים הסבת .6

 המידע ממערכת הנתונים כלליידרש להתחייב לביצוע פרויקט הסבת  הספק .6.1

, על כל מרכיביו ומתן כל ידו על שתסופק המידע למערכת בחברה הקיימת

, הרצה, הסבההשירותים הנדרשים במלואם, לרבות אפיון ופיתוח התאמות, 

של כל הרכיבים והתשתיות הנדרשות לצורך הפעלת   התקנה, תיעוד, יישום

 . בחברהמשתמשים ההמערכת, בדיקות של המערכת, וכן הדרכת 

 הזמנים ללוח ובהתאם זה מכרז פי על ועובדת שלמה מערכת לספק יידרש הספק .6.2

, הפרויקט של מרכיביו לכל כוללת באחריותלעיל,  53יף עכאמור בס הפרויקט של

 . החברה מטעם המנהל שיתוף תוך

כלל הנתונים במערכת הקיימת יוסבו במלואם, כך שתישמר  כי מתחייב הספק .6.3

הדו"חות  כלל לנתוני ובעירייה בחברה המערכת משתמשי כלל של הגישה

 ו. והקנסות הישנים, לרבות אלה שנגב

לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק, יהיה הספק אחראי גם על ניהול,  מבלי .6.4

מנת -פיקוח, בקרה, בדיקת הביצוע ומתן התרעה מראש לגבי כל חריגה צפויה, על

 להבטיח עמידה בלוחות הזמנים וכדי לקדם ביצוע אחיד ואיכותי של הפרויקט. 

ל כך הקבלן למנהל עם השלמת עבודות ההקמה וההפעלה של המערכת, יודיע ע .6.5

 בכתב כדי שיתחיל בבדיקת העבודה.
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מצא המנהל את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו, יודיע על כך  .6.6

. מצא המנהל כי העבודה לא בוצעה בהתאם לתנאי החוזה, ימסור לקבלן קבלןל

בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת המנהל לשם התאמת העבודה לתנאי 

 החוזה.

 אם החלפתה ואף במערכת שינויים הכנסת מהקבלן לדרוש רשאית תהיה החברה .6.7

 והקבלן, זה חוזה בדרישות, החברה של המלא רצונה לשביעות, תעמוד לא זו

 .כאמור החברה להנחיות בהתאם לפעול יחויב

 הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך התקופה אשר יקבע המנהל. .6.8

 

 אחריות על מתקנים .7

, לא יחשבו במישרין או בעקיפין כשומרים, מכל סוג שהוא, והקבלן ו/או שלוחיה החברה

מתחייב לבטח את המערכות, ומכשור המערכות בחברת ביטוח, שתוותר על זכות השיבוב, 

 ו/או עובדיה ו/או שלוחיה. החברהוהתחלוף כלפי 

 

 הנדרשות העבודות .8

 והאכיפה הגבייה וניהול דו"חהחיי  לניהול מידע מערכת .8.1

 כלל לניהול מידעת כמער להפעיל מתחייב הספקע שח"מ, לצורך ביצו .8.1.1

, הקנסות וגזרי הדין, הכוללת תוכנה חלונאית טבלאית חות"הדו

(. על המערכת לעמוד בכלל WINDOWSהפועלת בסביבת חלונות )

 על תתי נספחיו, לרבות הדרישות המפרט הטכני – ב' פרקדרישות 

 הבאות:  

יכולת מוכחת לקליטה, ניהול מעקב ובקרה של רשומות  .8.1.1.1

דו"חות וקנסות מיום הפקתם ועד סיום המחזור חייהם 

 )סגירתם(. 

יכולת לניהול המערך הכספי של הדו"חות והקנסות  .8.1.1.2

 )הנהלת חשבונות(.

מזומן,  -כולת לקבלת תשלומים בכל האמצעים הקיימים י .8.1.1.3

במשרדי החברה ים, כרטיסי אשראי, דואר, בנק ,המחאות

 טלפוני מוקד, בשעות קבלת קהל )בכרטיס אשראי בלבד(

 מענה קולי/אנושי של אחראי האכיפה מטעם - הכולל

  IVRממוחשב אוטומטי ומענה חיצוני אנושי מוקד, הספק

 .  QR Code, אינטרנט, אפליקציית 24/7הפועל 

פרמטר כל יכולת לנפק תווי תושב לנהגים זכאים על פי  .8.1.1.4

ניהול כספי של  לבצע)אזורים, רחובות, ימים(, וכן  שיידרש

 תווים אלה. 

 יכולת להפיק התראות בטרם הפקת דו"ח. .8.1.1.5

 .ידניים חות"דו עדכוני לקבל יכולת .8.1.1.6

 חיבור למסופונים.  יכולת .8.1.1.7
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 -יכולת קישור מוכחת לגופים חיצוניים רלוונטיים לרבות .8.1.1.8

 משרד התחבורה, משרד הפנים, שב"א ועוד. 

ול את מלוא הנתונים הרלוונטיים לכל דו"ח/קנס מערכת המידע תכל .8.1.2

עירוני במרוכז, החל ממועד הוצאתו, כולל המועד, אשר בו יימסר 

רעונו בפועל. כל פעולה, אשר ילטיפולו של הקבלן ועד לגבייתו ופ

תיעשה בקשר לדו"ח )לרבות הליכים לגבייתו( תתועד במערכת המידע, 

 לה.בציון כל הפרטים הרלוונטיים לאותה פעו

כנה הנדרשים להפעלה, ותהחומרה וה כלל את לספק מתחייב הספק .8.1.3

מסופונים לרישום דו"חות מסוג מחשב  5 -ניהול ותמיכה מקצועית ל

מסופונים רזרביים לכל הפחות, לרבות  2כף יד או טלפון סלולארי + 

לניהול הדו"חות/הקנסות/ההתראות המופקים על ידם.  מידעמערכת 

 בדיקת תשלום חנייה סלולארית. תהיה יכולת ניםלמסופו

 במשרדי המידע למערכתנקודות גישה  4 בשלב הראשוני יספק הקבלן .8.1.4

 עבודה תחנות 3 -עבור אחראי האכיפה וב 1החברה בשלב הראשוני )

 ונקודות (,החברה ידי על שיוגדרו כפי החברה עובדי של נוספות

, על מנת ללא עלות נוספת החברה ידי על שיידרשככל  נוספות

שתתאפשר צפייה שוטפת ובלתי מוגבלת בכל הנתונים שבמערכת 

 המידע.

 החברהותהיה כפופה לאישורה.  החברהמערכת המידע תיבדק על ידי  .8.1.5

החלפת מערכת המידע במערכת אחרת והקבלן רשאית להורות על 

 כאמור. החברהתאם להנחיות יחויב לפעול בה

עלת מערכת שא, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהפיהקבלן י .8.1.6

, והתקשורת הרישיונות, המידע, לרבות עלויות החומרה, התוכנה

 . החברה עובדי בגין החומרה עלויות למעט

, )חומרה, תוכנות המחשוב ציוד לאת כל בחברההקבלן יתקין  .8.1.7

 ,האכיפה של אחראי השוטפת לעבודההדרוש  וכיו"ב( תקשורת

  '.ב בפרק כמפורט

שנעשו  יומי ומלא של כל הפעולותהקבלן יהיה אחראי ויערוך גיבוי  .8.1.8

והנתונים אשר הצטברו בידיו במהלך ביצוע באותו יום ושל כל המידע 

בטוח, שמור וחסין לן ישמור על קבצי הגיבוי במקום הסכם זה. הקב

עותק של קבצי  עירייהלן למאש. מדי שלושה חדשים ימסור הקב

 רייהעישל אותו רבעון מדי שלושה חדשים ימסור הקבלן להגיבוי 

בכל עת  רבעון מדי שלושה חודשים אועותק של קבצי הגיבוי של אותו 

היה ולא תהיה חזור של הקבצים שגובו תדרוש ייערך א החברהש

גיבוי יאחזר הקבלן את המידע אפשרות לטעון את הקבצים מאמצעי ה

 חשבונו בחברה מקצועית ויטפל בליקוי כך שלא יישנה.על 

על ידו  של כל הפעולות שנעשו המידע הקבלן יקפיד על תיעוד במערכת .8.1.9

נו לגבי להסכם זה. המסמכים ייסרקו וימוי , הנוגעפרקוישמור על כל 

 בתיקים מיוחדים ומסודרים. החייבים ויישמרו במערכתכל אחד מ
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הקבלן יקפיד למלא אחר הוראות כל דין והוראות חוק הגנת  .8.1.10

 בפרט. , 1981-פרטיות, התשמ"אה

 

 ותוקנס חניהרישום דו"חות  .8.2

דו"חות חניה/קנסות באמצעות מסופונים ו/או  ירשמו עירייהפקחי ה .8.2.1

 דו"ח ראשון/הודעה ראשונה"(.ידניים )להלן: " פנקסים

נתן לבית עסק ייהדו"ח או  מושאוצמד לחלון הרכב יהדו"ח הראשון  .8.2.2

 ו/או אדם.

 .המידע למערכת נופיוו וףמדי יום מהמס יוזנופרטי הדו"ח  .8.2.3

ימים  30יתן להגיש לתובע העירוני בתוך בקשה לביטול הודעת קנס נ .8.2.4

ימים. פרק זמן זה  90מיום קבלת הודעת הקנס ובקשה להישפט בתוך 

נספר החל מיום קבלת הדו"ח המקורי או החל מיום קבלת ההודעה 

 הראשונה בדואר רשום, לפי המאוחר. 

רישום דו"חות וקנסות ייעשה אך ורק על ידי הפקחים העירוניים,  .8.2.5

 י החברה בלבד.אשר הוסמכו ע"

 לא, לו כפופים יהיו ולא קבלן עובדי אינם הפקחים, ספק הסר למען .8.2.6

 .משימותיהם בביצוע בעקיפין ולא במישרין

הקבלן לא יהיה רשאי, במישרין או בעקיפין, להתערב בעבודת פקחי  .8.2.7

החברה, ולא יהיה רשאי להעלות כל דרישה או טענה בקשר לכמות 

 דו"חות שנרשמו.

/קנסות חות"דוייבת להיקף כלשהו של רישום אינה מתח החברה .8.2.8

/או ו טענה כל להעלות רשאי יהיה לא והקבלן, כלשהי בתקופה

 לגבי, שהיא עילה בכל, שהוא וסוג מין מכל, אחרת או כספית, תביעה

 עת בכל, הפקחים ידי על שיוטלו/ שירשמו קנסות/ חות"הדו מספר

 .שהיא עת בכל הקבלן לטיפול שיועברו/או ו שהיא

בזאת, כי החברה ו/או העירייה תהא רשאית, על פי שיקול  ובהרמ .8.2.9

דעתה הבלעדי, לשנות )להוסיף או להפחית( את אזורי החניה 

המוסדרת בתחומי החברה ואת אכיפת החניה באזורים אלה, והקבלן 

 יוכל לא לרבותמוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך, 

 .ברווחיו/או ו הכנסותיוב פגיעה בגין טענה כל להעלות הקבלן

 

 דו"חות חניה וקנסות ביטול .8.3

הסמכות ושיקול הדעת לביטול הודעות קנס נתונה אך ורק לתובע  .8.3.1

העירוני של העירייה, שדן בבקשות לביטול הודעות הקנס על פי חוק 

טענות/  כל תהיינהלא  לספקובהתאם להנחיות היועמ"ש לממשלה. 

 . "ב בגין ביטולי הודעות קנסיודרישות וכ

אין להתקין הרשאה לביטול הודעת קנס באף אחת מעמדות  .8.3.2

עמדת התובע העירוני. הגישה לעמדות תתאפשר  מלבדהמשתמשים, 

 סמא ותהיה מאובטחת. ירק עם ס
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 אכיפה וקנסות דו"חות חניהשל  המנהליתוהאכיפה  הגבייהמערך  הפעלת .8.4

 סביבתית

רה מעניקה בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, החב .8.4.1

לקבלן רשות לגבות בשמה ובעבורה את הקנסות בגין דו"חות החניה 

. הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי הסביבתית האכיפהוקנסות 

הקנסות. מובהר ו"חות הדוהוראות כל דין בעת ביצוע פעולות גביית 

חלה על הקבלן. הקבלן  הגבייהבזאת כי האחריות לביצוע פעולות 

ה בכל תביעה שתוגש כנגדה בגין פעולות גבייה יחוייב בשיפוי החבר

 כי נעשו שלא כדין. ןשנטע

החברה תעניק לקבלן רשות לגבות בשמה ובעבורה לפי פקודת המסים  .8.4.2

)גביה(, או לפי כל חוק או צו אחר, המעניקים לעירייה ולחברה זכות 

 . והאכיפהה יגביהלביצוע פעולות 

ך ביצוע פעולות אכיפה הקבלן יקיים אחר כל הדרישות החוקיות לצור .8.4.3

 מנהליות עפ"י החוק.

הקבלן יידרש לפעול ולבצע את העבודה אך ורק באמצעות מערכת  .8.4.4

 המפורטת במפרטים הטכניים. ידעהמ

מבלי לגרוע מהאמור בפרק ב', פעולות הגבייה ואכיפתה יכללו את  .8.4.5

קבלן: הכנה, הדפסה ושכפול של כל הטפסים ההפעולות הבאות ע"ח  

"חות חניה וקנסות דופעולות אכיפה וגביה של  הדרושים לביצוע

, הכל לפי הצורך המקצועי, ההנחיה ואישור הממונה סביבתית אכיפה

על הגבייה/פקיד הגבייה וכן משלוח תזכורות, התראות, הודעות 

דרישה, הכל על פי הוראות הדין, כולל משלוח דואר רשום, חלוקת 

 קבלן.דואר במסירה אישית, ע"ח הקבלן וע"י עובדי ה

, ודרישות לתשלום חוב קנס תשלום תוהודע להדפסת ידאג הקבלן .8.4.6

פרטי בעל  לרבותאת פרטי הדו"ח/הקנס,  נהתכלול אשר

הרכב/האזרח, תמונת כלי הרכב בגינו ניתן הדו"ח או תמונת העבירה 

 תשלום.לספח ובגינה ניתן הקנס, הפקח עורך הדו"ח/הקנס 

תשלום החוב דרך בית ל דרישותוהתשלום הקנס  הודעותבעת הפקת  .8.4.7

 של דיסק גבי על pdfהדפוס, הקבלן מתחייב לקבל מבית הדפוס קובץ 

 שהופקו ולהעבירו לחברה.  והדרישות ההודעות  כל

ם, הודעת תשלום הקנס הראשונה, בדואר רשו אתהקבלן ידאג לשלוח  .8.4.8

באמצעות  /הקנסדו"ח החניה מתאריך רישום מיםי 90 בתום

ימים מיום  90 ניתן לשלם תוך הקנסאת הודעת תשלום  המסופון.

כן ישלח  כמו .ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה קבלת ההודעה

על פי הנדרש בדין על  ודרישות לתשלום חוב הקבלן הודעות נוספות

 מנת לוודא אי התיישנות הקנסות.

משלוח דואר, איתור חייבים באמצעות משרד הפנים, איתור בעלי רכב  .8.4.9

, איתור כתובות של חייבים, העברת מיד תחבורהה משרדבאמצעות 
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לעירייה במקרה של שינויים, טיפול בדואר חוזר ומשלוח התראות 

 חדשות לחייבים. 

ע"י המנהל,  ביצוע הסדרי תשלום, מעקב אחר ביצוע, הכל כפי שייקבע .8.4.10

 ובכפוף להוראות כל דין.בכתב, מפעם לפעם 

 ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של חייבים. .8.4.11

חייבים, נקיטת פעולות  שלרכוש וחשבונות בנק, צד שלישי  קוליעי .8.4.12

הגביה לפי קסום הנדרש למ עפ"י כל דין והכל על פיאכיפה אחרות 

 הסכם זה ועפ"י הנחיות והוראות המנהל.

או בהתאם  החברהביצוע תיאומים והתאמות כספיות עם גזברות  .8.4.13

 .החברהלדרישות נציג 

 בירור חשבונות עם חייבים. .8.4.14

 לה אחרת הנחוצה לשם אכיפת הגביה והמותרת לפי כל דין.כל פעו .8.4.15

לאחר חתימת ״פקיד הגבייה״ באופן  רקהפעולות כנגד חייבים יעשו  .8.4.16

)עיקול ברישום,  הרשאה לגובה המס לכל פעולה ופעולה  ויפרטני על צו

 הוצאת מעוקלים, עיקול רכב, עיקול חשבון בנק(.

גביה כאמור, על הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות בקשר ל .8.4.17

חשבונו ובאחריותו לרבות חקירות, התכתבויות וכל פעולה שתידרש 

 לגביית החוב.

כל הפעולות האמורות בהסכם זה תבוצענה ע"י הקבלן במועדים  .8.4.18

 שימנעו התיישנות של  הקנסות ו/או מניעה אחרת לגבייתם.

כי הקבלן יהא רשאי לגבות מהחייבים כלפיהם ננקטו בפועל מוסכם  .8.4.19

 )להלן: בגין פעולות האכיפה שנקטגביה מנהליים, הוצאות הליכי 

לא יותר מהסכומים המקסימליים המופיעים ו, ("הוצאות גביה"

  .2011-בתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע״א 

מאת משרד הפנים או כל  אחרותככל שיפורסמו תקנות ו/או הנחיות  .8.4.20

הוצאות הגבייה ל שונים םרשות מוסמכת אחרת, הקובעות תעריפי

יגבה הקבלן בהתאם  –המגיעים לקבלן בגין איזה מפעולות הגביה 

 לתקנות ולא יותר מהסכומים המקסימליים שיופיעו בהן.

מהחייב בעת או לאחר ביצוע פעולות  הגבייה הוצאות אתהקבלן יגבה  .8.4.21

 האכיפה. 

מובהר כי כל הפעולות המנויות לעיל תבוצענה ע"י הקבלן ללא כל  .8.4.22

ובין מהחייב  החברההחזר הוצאות )בין מרה נוספת או תשלום או מות

ה, אשר ייגבו יהגבי, למעט החזרי הוצאות (אחר ובין מכל צד שלישי

  .החברההבנק של ויופקדו לחשבון  ע"י הקבלן מהחייב

הקבלן יצלם את דלת הכניסה. ירשום את פירוט  - ברישום עיקול .8.4.23

ישום מפורט של הפריטים הפעולות שבוצעה )תשלום ע״י חייב, ר

המעוקלים, חתימת החייב על צו, באם סרב לחתום לציין בדוח( באם 

היה נוכח בבית לרשום את שעת הביקור ולצלם את הצו כשהוא 

 מודבק על הדלת הכניסה.
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על הקבלן להכין מחסן מוגן, לספרר את  - במעוקלים טיפול .8.4.24

סכום את החוב ב לזכותרם למכירה פומבית ויהמעוקלים, להעב

טלטלין יבוצע אך ורק לאחר יהמכירה. מודגש בזאת כי עיקול רכוש ומ

 אישור נפרד של החברה.

עפ"י כל דין. מבלי לגרוע לכך השירותים יבוצעו ע"י מי שהוסמך  .8.4.25

התובע העירוני  המצריכות החלטה מטעםמכלליות האמור, פעולות 

להחלטה תבוצענה בהתאם  ,החברהשל המשפטיים  היועצים ו/או

 כאמור, כנדרש ע"פ כל דין.

התרשל הקבלן בגביית החובות לאור פעולותיו ומחדליו לרבות  .8.4.26

הקבלן , יפצה סביבתית אכיפהו/או קנסות  חנייה דו"חות התיישנות

+ מקור קנס הן: לבגין הסכומים שהיו מגיעים לה כדלה החברהאת 

של קנסות אשר התיישנו עקב  תבצע קיזוז החברהריבית והצמדה. 

טיפול לקוי של הקבלן מהתמורה לקבלן וזאת ללא צורך בהודעת 

 . קיזוז

מודגש בזאת כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לביצוע פעולות האכיפה  .8.4.27

והגבייה בהתאם להוראות הדין והחברה לא תישא בכל נזק שייגרם 

בשיפוי החברה בגין פעולות אכיפה וגבייה בניגוד לדין. הקבלן יחויב 

 בכל תביעה שתוגש כנגדה בגין פעולות גבייה שנטען כי נעשו שלא כדין.

הוגשה תביעה כנגד החברה בגין טענה לפעולות גבייה ואכיפה בניגוד  .8.4.28

לדין, יבוא הקבלן כחליף מטעם החברה בתביעה זו, וככל שלא יאשר 

התביעה, יפצה  מושאבית המשפט את החלפת החברה בקבלן בעניין 

 פה הקבלן את החברה במלוא נזקיה בגין הגשת התביעה.ויש

במקרה, אשר בו יינתן פסק דין המחייב את החברה ו/או הקבלן  .8.4.29

להשיב סכומים שנגבו בגין דו"חות וקנסות ו/או בקשר לשירותים 

הניתנים ע"י הקבלן לפי הסכם זה, ישיב הקבלן, מכספיו שלו, את 

 בקשר להם.הסכומים שקיבל, כולל הוצאות שונות שגבה 

 

 נדרשים ואביזרים ציוד .9

הזוכה במכרז יספק לעירייה, לצורך ביצוע העבודה, ללא כל תמורה נוספת את כל  .9.1

הציוד, האביזרים, השירותים, האמצעים והידע הנחוצים, לצורך ביצוע העבודה 

 מכרז זה, וידאג לתקינות הפעלתם בכל תקופת החוזה. מושא

ול, בין היתר את הפריטים הבאים ע"פ הציוד שיסופק ללא תמורה נוספת יכל .9.2

פרק ב' למכרז(. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  נספחיפירוט במפרט הטכני )

את הפריטים המופיעים במפרטים ויספק הזוכה, בין היתר, את הציוד כדלקמן 

 הטכניים:

מקורית עם רישיון שימוש  מידע מערכת לחברה לספק מתחייב הספק .9.2.1

 הכרוכות העלויות כל לרבות, והוצאותיו ונוחשב עלעל שם הקבלן, 

המערכת לרבות עלויות רישיונות  ותחזוקת הפעלת, בהקמת

תשתית )כבלים( תקשורת ל לדאוג הקבלן מתחייב, כן כמוותקשורת. 
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 במשרדי שתותקן המידעהקבלן במשרדו, לבין מערכת  יבין מחשב

 החברה

"חות/קנסות לצורך רישום התראות/דו עירייהלמפקחי ה -מסופונים  .9.2.2

 מתחייב הספקמסופונים ומדפסות אישיות.  5יספק הזוכה לעירייה 

( לצורך החלפה הפחות כלל 2) מסופונים של רזרבי מלאי להחזיק

מיידית של מסופונים תקולים/בלתי שמישים. בנוסף, החברה רשאית 

 עירייהלדרוש מן הזוכה תוספת מסופונים במידה ומצבת פקחי ה

 לבאים:  הספק ידאג, כן כמו סף.גדל, ללא תשלום נות

  ציוד, תוכנות וכבלים להטענה והזנת המסופונים למחשבים

 ולהיפך, ובו זמנית.

 סרטי דיו, גלילי נייר, סוללות  ניםציוד מתכלה למסופו(

 נטענות(.

 .דוח חלון ממוגנט תואם למסופון לפי דרישה שוטפת 

ם לאספקת השירותי הנדרשוהציוד המשרדי  המחשובציוד  כלל .9.2.3

 :ממשרדי החברה על ידי אחראי האכיפה, לרבות

 מחשב P.C ךכולל מס LCD  לשימוש משרדי באיכות הנדרשת

תוכנה בה יכללו הפרטים  תותקן המחשב עלע"י החברה. 

הכוללים אמצעי איתור, זיהוי ואכיפה של דו"חות וכן של 

לרבות חיבור לקווי  מונוסון יהודלתושבי  תושבהנפקת תווי 

 בהתאם וכנדרש ע"י החברה. תקשורת, הכל

 .כרטיסי תקשורת כפי שתקבע החברה 

 צילום מכונת. 

 להדפסת תמונות איכותיות  צבעונית משולבת לייזר מדפסת

 .ודיו

 לשוברים מגנטית מדפסת. 

 דיגיטאליים מסמכים לסריקת מכשיר. 

 שיקים/  אשראי קורא. 

 סורק QR . 

 .מכשיר פקסימיליה עם מודם מהיר 

 וגו, מעטפות לוגו מבוילות, פנקסי דו"חות , דפי להדפסה נייר

וקנסות, שוברי חיוב ידניים, טפסים, טיונרים, תקליטורים, 

משרדי הציוד התיקיות, כלי כתיבה, ניירת משרדית וכל 

 לביצוע העבודה.  יםנדרשה המתכלים והחומרים

 מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הציוד ו/או השירותים, המפורטים .9.2.4

, על חשבונו ובאחריותו קבלןסופקו ויטופלו ע״י הי המכרז במסמכי

המלאה, בהתאם לדרישות החברה, מבחינה איכותית, כמותית ומועד 

 .האספקה
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 הבנק חשבון .10

אשר ייגבה ע"י  )גביה(, המיסים פקודת לפי גבייה הוצאות בגין לרבות כל סכום, .10.1

 הסכם זה בכל אמצעי תשלום שהוא, ייגבה משךלהקבלן במסגרת השירותים 

 וזאת, החברהעל שם  הבנק ויופקד ישירות ע"י הקבלן לחשבון החברהלפקודת 

בהתאם להנחיות והוראות שייקבעו מעת לעת על ידי  הכלו, עסקים יום באותו

 .החברהנציג 

של  הבנקסכום גביה, שייגבה לאחר שעות הקבלה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון  .10.2

ום העסקים הראשון שלאחר יום בבוקר י החברהשל  הבנק, יופקד בחשבון החברה

 .הבנק בחשבון להפקדתם עד החזקתם לצורך כנאמן ישמש והקבלן, הגביה

של  הבנקין חשבון על חשבונו שוברי תשלום, בהם יצו הקבלן מתחייב להנפיק .10.3

 , להמציא שובר כזה לכל החייבים.החברה

בכל מכתבי הדרישה שיישלחו לחייבים, יורה הקבלן לחייבים להפקיד את  .10.4

 .החברהשל  הבנקתשלום בחשבון ה

 שלאאם למרות האמור בסעיפים דלעיל, ישלמו החייבים את סכומי הגבייה  .10.5

מתחייב  יבאופן שהכספים יגיעו ישירות לידי הקבלן, אזלחשבון הבנק ו/או 

שבו שולם  ביום החברהשל  הבנקחשבון ל, כאמור, הקבלן להפקיד כל סכום גביה

 אותו סכום על ידי החייבים. 

ובהר כי כל הכספים שיתקבלו בידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה מ .10.6

עד  םהחזקתבלבד, והקבלן ישמש כנאמן לצורך  החברההינם רכושה של 

 .םלהפקדת

תשלום שישולם על ידי מי מבין החייבים ישמש תחילה לסילוק קרן החוב,  כל .10.7

היתרה תשמש  הריביות, הקנסות ויתר התשלומים המגיעים לחברה על פיו, ורק

 להחזר הוצאות הגבייה של הקבלן. 

ריבית שיעור  יישאכאמור לעיל,  החברהשל  הבנקפיגור בהפקדת הגביה לחשבון  .10.8

 .1961 -ריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

 

 דיווח שוטף והגשת חשבונות .11

"ח בכתב שבו בחודש, דו 10 -חודשים, עד ליום ה 3 -אחת ל עירייההקבלן יגיש ל .11.1

יפורטו כל הנתונים אודות שינויים, החלפות או פעולות, שביצע הקבלן בחודש/ים 

 החולף/ים, במערך החניה המוסדר, וכל עניין נוסף הקשור לביצוע הסכם זה.

בכל חודש, יגיש הקבלן לחברה חשבון חודשי בגין התמורה  10 -אחת לחודש, עד ה .11.2

יכלול פירוט הוצאות קבועות ופירוט  וןחשב. ההמחיר להצעת בהתאםהמגיעה לו, 

אסמכתאות המפרטות את ההוצאות הקבועות.  אליויצורפו והוצאות משתנות, 

כמו כן יצורף דו"ח מפורט בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף, לרבות: 

במערכת בחודש החולף, רשימה של כל  שנקלטופירוט של הדו"חות/הקנסות  

 ושנגב מיםהסכו של פירוט מהםהפקת הדו"ח ולגבי כל אחד למועד  נכוןהחייבים 

בגין קרן, ריבית  ום שנגבמיהסכו לרבותבחודש החולף,  ות/קנסותבקשר לדו"ח

רשימת פעולות הגביה שבוצעו בחודש החולף, וכן  פירוטגביה, הקנסות, הוצאות 
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וכן  תקבולים מכל מין וסוג שהוא שנתקבלו בגין ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה,

 (."הדו"ח"פרטים נוספים כפי שיידרשו על ידי נציג החברה )להלן: 

לקבלן חשבון חודשי אודות  החברהבמקביל לכך, ובאותם תאריכים, תגיש  .11.3

 ההכנסות ששולמו לה ישירות ע"י מי שקיבל דו"חות/קנסות.

. עירייהיום ממועד הגשתם ל 20תוך  החברההדו"ח והחשבון יאושרו על ידי נציג  .11.4

יהיה רשאי לערוך כל שינוי בחשבון  החברההסר ספק מובהר כי נציג למען 

 ולהביאו לידיעת הקבלן.

, בתנאי החברהכל חשבון, אשר יוגש ע"י הקבלן, ייפרע, בסכום המאושר ע"י נציג  .11.5

מיום הגשת החשבון והדו"חות הנדרשים וכנגד חשבונית  90תשלום של שוטף + 

 מס.

ן, אשר לא יוגש במועדו ו/או אשר לא צורפו למרות האמור לעיל, מובהר כי חשבו .11.6

לחודש שלאחר מועד  10 -ייחשב כחשבון שהוגש ב -אליו הדו"חות הנדרשים 

הגשתו או מועד הגשת הדו"חות החסרים, לפי המאוחר ומועד התשלום יידחה 

 בהתאמה.

למניעת ספק מובהר בזאת, כי התשלום לקבלן לא יהיה צמוד ולא ישא ריבית  .11.7

 האמורה. כלשהי בתקופה

 

 וחלוקתם תושב תווי .12

או  )על פי רישום במשרד הפנים או בקובץ משלמי המיסים מונוסון יהודתושב  .12.1

( בעל רכב המתגורר באזור המסומן כחניה מוסדרת זכאי לתו עפ"י רישום בעירייה

 (."תושב"תווי : למכוניתו, והכל כמפורט בחוק העזר )להלן תושב

 החברהעל פי רשימה שתנפיק לו  ייהעירהקבלן מתחייב לספק על חשבונו ל .12.2

" במספר שייקבע תושב משך תקופת תוקפו של חוזה זה, "תוותתעדכן מעת לעת, ב

 ע"י המנהל.

 ותאושר על ידה. החברהיודפס ע"פ דוגמא שתועבר לקבלן ע"י  תושבהתו  .12.3

בהתאם לכמות שתאושר על ידי  לחברה התושבהקבלן מתחייב לספק את תו  .12.4

 .החברה

ורישום תושבים לקבלת  תושב תווי תלספק מערכת לניהול חלוק מתחייב הקבלן .12.5

 תווי תושב באמצעות אתר אינטרנט המותאם לסלולר )אתר רספונסיבי(. 

 

 צביעת אבני שפה .13

 הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו עבודות צביעת שפת המדרכות בהתאם למפורט להלן:

. הצביעה תבוצע חניההמסדירים את הוע את אבני השפה ברחובות בצבעים לצב .13.1

. החברה ידי על שתימסרלאורך אותם רחובות המוגדרים ברשימת הרחובות 

אחת לפני ראש השנה ופעם נוספת לפני פסח.  פעםפעמיים בשנה, הצביעה תבוצע 

 . החברההמועדים המדויקים יאושרו מראש ע"י 

ן להפחית והן לגדיל הות את הרחובות שבהם תוסדר החניה רשאית לשנ החברה .13.2

תחומי הסדר החניה והקבלן מתחייב לבצע את הצביעה לפי השינויים  את

 במסגרת הוראות החוזה.
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הקבלן ידאג שכל העבודות לרבות סימון שילוט ותמרור יהיו בהתאם לכל דין  .13.3

 ולהחלטות ועדת התנועה ומהנדס העיר.

הצביעה תבוצע מחומר עמיד העומד בתקן מכון התקנים הישראלי ואשר יאושר  .13.4

 ל.ע"י המנה

עבודות הצביעה יבוצעו בידי בעלי מקצוע מיומנים לעבודות צביעה לאחר פעולות  .13.5

 המספקת צבע. -ניקוי והכנה שיבוצעו עפ"י ההנחיות של 

במהלך תקופת ההסכם מתחייב הקבלן לחדש את הצבע וכן לבצע עבודות שוטפות  .13.6

אחר של תיקוני צבע במקומות שהצבע ידהה או ימחק והכל כדי שהסימנים ימלאו 

 מטרתם להסדיר החניה.

העבודות לצביעת סימוני שפת המדרכות יבוצעו ע"י הקבלן לפי תכנית עבודה ולוח  .13.7

 זמנים שתקבע על ידו ותאושר ע"י המנהל.

בהתאם להחלטת ועדת התחבורה ו/או כל צורך אחר שיתעורר במהלך תקופת  .13.8

ספים זורים נוא /במקומות -ן בצבע חניה מסודרתההסכם מתחייב הקבלן לסמ

 יום מיום קבלת ההודעה. 30במועדים כפי שיקבע על ידי המנהל וזאת 

ידאג בכל תקופת המכרז לסימון אזורי חניה מוסדרים, צביעתם הצבת  הקבלן .13.9

שעות מקרות הפגימה  48תמרורים ושילוט, הוספה ו/או החלפת שילוט פגום עד 

 . החברהאו בהתאם לדרישות 

 הקבלן. כל ההוצאות לביצוע הנ"ל על חשבון .13.10

 

 תמרורים ושילוט .14

ון אזורי חניה מיהקבלן מתחייב לבצע על חשבונו בכל תקופת המכרז לס .14.1

מוסדרים, צביעתם, הצבת תמרורים ושילוט, הוספה ו/או החלפת שילוט פגום 

 .החברהשעות מקרות האירוע או בהתאם לדרישת  48בתוך 

על  1970 -ל התמרורים יותקנו לפי פקודת התעבורה )קביעת תמרורים(, התש" .14.2

 תיקוניה ולפי כל דין.

תמרורים הטעונים באישור או רישוי להתקנתם מן המשטרה או כל גורם רלבנטי  .14.3

 שיון והיתר.יאחר, מתחייב הקבלן לקבל כל ר

הקבלן יבצע אחזקה של התמרורים משך תקופת ההסכם, בהתאם להוראות  .14.4

 המנהל.

 

 אחזקה .15

 התקינה לפעילות, על חשבונו, במשך כל תקופת חוזה זה, מתחייב הקבלן לדאוג .15.1

לבין מרכזי  עירייהשב המחשבים בין והתקשורת הממוחשבות המערכות כל של

  השירות החיצוניים.

יהיה בקשר מתמיד עם המנהל וידווח לו על כל פעולות האחזקה  הקבלן .15.2

 שמבוצעות במערכת.

יס הקבלן לא יהא רשאי להוציא ו/או לעקור ו/או להזיז תמרור ו/או מדחן כרט .15.3

ממקומו ו/או לשנות את מיקומו של תמרור ו/או מדחן כרטיס לאחר הקמתו ו/או 
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בכתב  החברהאלא אם קיבל לכך את הסכמת  להכניס בו כל שינויי או שיפור,

 ומראש.

בניגוד למתואר  התושבבדגם תווי  הקבלן לא יהא רשאי לעשות שינויים כלשהם, .15.4

בכתב ומראש ו/או  החברהמת אלא אם כן קיבל לכך את הסכ במפרטים הטכניים,

 .החברהנדרש לעשות שינוי כאמור ע"י 

הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תוספת של ציוד, לצורך ביצוע השירותים לפי  .15.5

ללא קשר לעלות  ולא יהיה רשאי לתוספת או לתמורה כלשהיא, החברהדרישת 

 השינוי או התוספות.

 

 שינויים באזורי החניה המוסדרת .16

תהיה רשאית להורות לו, כי לא יופעל מערך חניה  החברהכי ידוע לו, כי הקבלן מצהיר, 

מוסדר במקום או במקומות מסוימים באזורי החניה המוסדרת, והוא מוותר בזה מראש על 

 שיהיו לו, אם יהיו לו, בשל כל עניין הנובע מכך. החברהכל טענה ו/או תביעה כנגד 

 

 כללי .17

אשר מקובל ונהוג  המנהלית אכיפהה בתחום המתחייב לבצע כל פעול הספק .17.1

ואשר לא הוזכרה במפורש בסעיפי  מקומיות ברשויותלעשותה במחלקת גבייה 

ראה לנכון ליזום ולבצע במסגרת הליכי יהמשנה הנ"ל ו/או כל פעולה שהמזמין 

 .אכיפהה

לדרישות  םיבוצע בהתא המזמיןגזברות  םוהתאמות כספיות ע םביצוע תאומי .17.2

יהא  ספק. מודגש כי הםו גזברית המזמין או מי מטעממנהל אגף הגבייה ו/א

 הגבייה אגףורישומי  ם, הבנקיןשגבה מול המאז םאחראי להתאמות הכספי

חשבונות  םהגזברות. מודגש כי במקרה של אי התאמות, רשאי המזמין שלא לשלו

 קיימת אי התאמה. ןעמלה והוצאות שבגינ

 םעל פעולת אכיפה מטעמייהיה אחראי על טיפול בכל תלונה, ערעור  הספק .17.3

"ל אשר יימסרו הנאחר הקשור אל  ךוכל מסמ ,כך ןתביעה בגי ,םמשפטיי/םחוקיי

 . הספקבמפורש ובכתב לטיפול 

בכל מקרה של  מזמיןורק אל ה ךלהגיב ישירות א הספקיודגש כי על  .17.3.1

 אליו.  םפניית עיתונאי

 "יעפלהשיב ולהגיב אל מנהל אגף הגבייה במזמין,  ספקנדרש ה כן .17.3.2

שעות ובכתב מרגע שנעשתה אליו פנייה ע"י המנהל,  24 ךבקשתו, תו

 והקשור לפעילותו עפ"י מכרז זה. ךלכל נושא שיתבקש לכ

 ,ספקנקט ה ןמענה לכל הפניות הקשורות בפעולות האכיפה אות ןמת .17.3.3

הפניות תיענינה  -תקפות המשפטית והחוקית הכולל טענות לגבי 

והכול עפ"י  ,המזמיןשל  ןיהד ך"י עורעורק  ךא םישירות לפוני

 .המזמין הוראות
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 1' ב נספח
 המערכת של טכני מפרט

 

ית טבלאית, הפועלת בסביבת מערכת ממוחשבת הכוללת תוכנה חלונא -הגדרת המערכת .1

 ממסופון, ניהול, מעקב ובקרה של דו"חות( המבצעת: קליטת התראות/windows)חלונות 

 . בנוסףםחייהועד סיום מחזור  םהפקתמיום  סביבתית אכיפה וקנסות חניה דו"חות

האכיפה  וקנסותמתן שירותי פיקוח, ניהול ואכיפת דו״חות החניה  מאפשרת המערכת

 בעיר.הסביבתית 

 

  חניה דוח וםכללי לריש עקר .2

עפ״י סעיף עבירה מוגדר בחוק דוח חניה, נרשם ע״י פקח מוסמך בגין עבירת חניה  .2.1

 העירוני. העזר 

 הפלילי עד מועד הפיכתו חלוט.  חוק סדר דיןדוח החניה מתנהל עפ״י  .2.2

 התנהלות דוח חניה מורכבת מתתי תהליכים ואילוצים המפורטים ומוגדרים בחוק. .2.3

כרטיס זהות ראשוני / סופי בהמשך  מס, הדוח ויתר הפרטים הכלולים בו מהווים

  התנהלותו)דוח( במערכת המחשב.

צעות פנייה בעל הרכב באמ לדוח חניה שאינו משולם )שלב חלון(, מולבשים פרטי .2.4

זהות בעל הרכב, כתובתו, : םמשרד התחבורה. הפרטים המולבשים הלמרוכזת 

  פרטי הרכב ועוד.

הפקח עורך ניתן הדוח, בגינו  תמונת כלי הרכב פרטי בעל הרכב, , לרבותפרטי הדוח .2.5

הקנס ונשלחים בדואר רשום מודפסים על נייר הודעת תשלום תשלום, לוספח  דוחה

 .םלחייבי

עפ״י מתבצעת בצורה מרוכזת בבית דפוס. ודרישות הפקת הודעות תשלום הקנס  .2.6

מן שאינו עולה לבעל הרכב הודעת תשלום קנס בדואר רשום בפרק זחוק יש לשלוח 

 העבירה.על שנה מיום ביצוע 

יום  90) מצוין תאריך קובע לתשלום , הנשלחת בדואר רשום,בהודעת תשלום הקנס .2.7

 ,/ הקנס במידה וחלף התאריך הקובע ולא שולם הדוח ההודעה(.קבלת מתאריך 

 פיגורים עפ״י חוק.חלוט ומתווספים עליו תוספות ל הדוח/קנס הופך

)וקובעת( בחוק אלא, אם שולם  דוח חלון שאינו משולם, הינו חסר משמעות מוגדרת .2.8

 הוגש ערעור בגין הדוח, הוגשה בקשה להישפט או הוגשה בקשת הסבה בגינו. הדוח,

וק מאפשרת דיון / החלטה לגבי בקשה )ערעור( / בקשה להישפט במועדים בחהגשת  .2.9

גדרות בחוק. ניתן להסב דוח חניה מבעל הדוח ע״י תובע בהתאם לעילות המועצם 

 בפועל.הרכב לנהג 

עוד לגביו שיועבר ליועמ״ש ע״י יויכלול ת החברהיועבר ליועמ״ש -דו״ח הערעור .2.10

 הקבלן.

תיים בלבד מיום ביצוע העבירה )זכות המוקנית הסבת דוח ניתנת לביצוע עד שנ .2.11

 לרשות(.
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חלוט מסתיים מחזור חייו עפ״י חסד״פ ומתחיל מחזור חייו לעם הפיכתו של הדוח  .2.12

לחוק  70לפקודת המיסים גבייה וסעיף  5 -ו 4המיסים גבייה)סעיף  'עפ״י פק

 (.1977העונשין תשל״ז 

המיסים גבייה לתהליך קודם ת ככלל, אין אפשרות להחזיר דוח המתנהל עפ״י פקוד .2.13

עפ״י חסד׳׳פ אלא אם כן הדוח החלוט הינו בר הסבה  מתנהלל״עולם״ הקרי, 

שאושרה ע״י תובע( הווה אומר, טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע הסבה  )בקשת

  העבירה.

 נשלחות לבית הדואר המרכזי בצירוף ,ת תשלום הקנס מופקות בבית הדפוסהודעו .2.14

)מהוות  וחזרות לרשות החניהת ע״י רשות הדואר וממוחתמורשימות סדורות ו

 (.לשליחה ע״י הרשותאסמכתא 

ם ברחבי הארץ ישנילחות ההודעות לסניפים ראשיים / ממבית הדואר המרכזי נש .2.15

  מחולקות לבתי החייבים.ומשם 

שות או כמסורבות הודעות תשלום הקנס שנשלחו לחייבים ולא חזרו, חזרו כלא נדר .2.16

רם, הודעות החוזרות מסיבת חוק כאילו התקבלו ע״י החייב. בי דינן עפ״ ,להתקבל

להוכיח כי פעלה בסבירות  ידוע וסיבות נוספות אחרות, חזקה על הרשותמען לא 

ים מול מאגרי מידע לשליחתן ולפיכך מתבצעות פעולות לאיתור החייבהמתקבלת 

כן שב ולאחר מונמצאת כתובת חדשה היא מעודכנת במערכת המחרשמיים ובמידה 

 נוספת לכתובת העדכנית.נשלחות ההודעות פעם 

שנים בו חזקה  3מתאריך משלוח הודעת תשלום הקנס מתחיל מרוץ התיישנות של  .2.17

שליחת )כשהדוח הפך חלוט(.  הרשות לשלוח לחייבים דרישות תשלום חובעל 

ה( סוללת ומכשירה את הפעלת הליכי )עפ׳׳י פק׳ המיסים גביי דרישת תשלום החוב

 )במידה והחוב לא משולם(. ההוצל״פ

 

  של המערכת אבני יסוד .3

 להלן:  חייבים להתקיים מס׳ אבני יסוד כמפורט דו"חותבמערכת הממוחשבת המנהלת את 

)תוכנה( המאפשרים את התנהלותו של דו״ח עפ״י הגדרות חוק  מנגנונים מובנים .3.1

ן אפשרי תוך מעקב ובקרה בכל מצב נתון, החל מיצירת הדוח ועד סיום חייו בכל זמ

 נתון.

המערכת חייבת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בכל הקשור לאבטחת  -אבטחת מידע .3.2

המידע, היות והקבצים המנוהלים בה מוגדרים כמאגר מידע עפ״י חוק הגנת 

 הפרטיות.

, כפונקציה מרכזית ממערך אבטחת מערכת הרשאות היררכית עבור כל ישות .3.3

 המידע.

 מוגדרים בחוק.מנגנוני גיבוי ושחזור בסטנדרטים ה .3.4

טחת הנותנת מענה לתשלומים בכרטיס מערכת סליקה היקפית, מבוקרת ומאוב .3.5

תשלומים באמצעות שוברי תשלום  (איאשראי)בדיקות מול ש.ב.א וחברות האשר

. תשלומים באמצעות מערכת אינטרנט בבנקים מסחריים ובבנק הדואר ()ממוגנטים

 זומן והמחאות.מול מאגר הנתונים, תשלומי מ On Lineשקת מתמהמ
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 ממשקי מתג מול מערכות מידע חיצוניות פורמאליות )בכפוף לרישיון גישה( כגון: .3.6

 משרד התחבורה, משרד הפנים.

: בנק הדואר, ש.ב.א ממשקי מתג מול מערכות חיצוניות לצורך פעילות תפעולית .3.7

 חברות האשראי ובית הדפוס.

נהלות ותחנות הפעילות כל צמתי ההתות טיפול במנגנוני התראות התיישנות והתרא .3.8

 במחזור / ציר חייו של דו׳׳ח.

 פיכך תהא שמורה הזכות לדרושהמערכת הנדרשת הינה מערכת מודולארית ול .3.9

עקיפה  בנושאים בעלי זיקה ישירה/הוספת תתי מודול נוספים למערכת המטפלים 

 .לביצוע העבודות

 

 יםניצויים חקממש .4

 החניה חות"דובקרה של הניהול וה מערכת - החברההתקציבים של  מחלקת .4.1

למערכת ניהול החשבונות של מחלקת  תתממשקהסביבתית  האכיפה קנסותו

. אופן ההתממשקות בין המערכות יהא עפ"י דרישות החברההתקציבים של 

מודול הקופה והגבייה למערכת הפיננסית של  ביןלממשק הדוק יושם דגש  .החברה

  .החברה

 בפורמט הכספיים הנתונים כל לקליטת CSV בציק מחויב להפיק הקבלן, בנוסף

בנדון  שתגיעבנדון  דרישה לכל בהתאם בעירייה גבייהה למערכת המותאם

 . או מהחברה מהעירייה

מאגר נתוני רישיונות הרכב. נגישות בכפוף לקבלת רישיון עפ״י  -משרד התחבורה  .4.2

 קבלת מידע מגוף ציבורי. הנגישות תאפשר: -ב' שעניינן  7א׳ ו־  7תקנות 

קיבוצית )קובץ  בשאילתהדוח חניה  מושאביצוע הלבשת פרטים לרכב   .4.2.1

 (.דרכב( ובשאילתה פרטנית )מס׳ רכב בוד מס׳

פרטנית לרישום עיקול על רכב) ביצוע  שאילתההנגישות תאפשר ביצוע  .4.2.2

 ההליך עפ״י חוק(.

 פרטנית עפ״י מספר תעודת זהות. שאילתההנגישות תאפשר ביצוע  .4.2.3

 ים לצורך אחסונו במערכת המסופונים.אפשרות לקבלת קובץ הנכ .4.2.4

 קבלת קובץ הרכבים הגנובים, מבוטלים וכיוצא בזה. .4.2.5

המערכת תאתר )בשלב קליטת פרטים מהרישוי( את החריגים, תבודד  .4.2.6

 אותם ותמנע את הסתננותם להמשך תהליכי העבודה.

המערכת תבצע הצלבה באופן אוטומטי וללא התערבות מפעיל מול נתוני  .4.2.7

 דד ותתריע על בעל רכב שנפטרמשרד הפנים תבו

 טיפול ברכבים נטושים )מבוטלים(. .4.2.8

 7מאגר מרשם האוכלוסין. נגישות בכפוף לקבלת רישיון עפ״י תקנות -משרד הפנים  .4.3

 ' שעניינן קבלת מידע מגוף ציבורי. הנגישות תאפשר ־ב 7א׳ ו־ 

 ביצוע שאילתא פרטנית עפ״י מס׳ זהות לצורך קבלת כתובת עדכנית .4.3.1

 כתובות.והיסטורית 

 איתור חייבים בגין קנסות. -מטרה  .4.3.2
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 הנגישות תאפשר ביצוע שאילתות קיבוציות ביחס לזהויות בשלב שליחת .4.3.3

 דרישות תשלום חוב בעיקר אוכלוסיות שלא אותרו עפ״י פרטי הרישוי.

 לבנק הדואר יכולת אופרטיבית להעביר קבצי תשלומים באמצעות -בנק הדואר  .4.4

 כוי אוטומטי במערכת המחשב )בהתאמהתשדורת מודם באופן שמתבצע זי

זו חוסכת את פעולות הזיכוי היחידניות המתבצעות  שיטהלרשומות ששולמו(.

 ברמת השובר המשולם בבנקים המסחריים. 

שומות משולמות( במחשב, מעביר במקביל לזיכוי הרשומות האוטומטי )ר .4.4.1

הדואר ״סרט״ + דף תמצית כאסמכתא לפעולות הזיכוי האוטומטי. בנק 

מהסרט ודף התמצית מבודדים החריגים )תשלומים לא מפוענחים( 

ינה שיטת הומאוחסנים בחשבון חריגים)יפורט בהמשך(. שיטת זיכוי זו 

 זה. פרקחובה במערכת המחשב המתוארת ומפורטת ב

 מערכת הנגישה בממשק ישיר )מאובטח( למערכת המחשב -אנושי / מענה קולי  .4.5

במחשב בלבד, תוך זיהוי פרטי החוב ואימות  ומאפשרת קליטת תשלום בערך הנקוב

 ובדיקת כרטיס האשראי.

 

 המערכת  אפשרויות .5

 כמפורט: וקנסות דו"חותהמערכת תאפשר קליטת תשלומים בגין  -תשלום ערוצי .5.1

 שוברים / מזומן בבנק הדואר. .5.1.1

 כרטיס אשראי. .5.1.2

 מזומנים )אך ורק בבנקים שיקבעו ותחנות תשלום המאושרות לכך(. .5.1.3

 רק בבנקים שיקבעו ותחנות תשלום המאושרות לכך(.המחאות )אך ו .5.1.4

 בכרטיס אשראי בלבד. -תשלום במשרדי החברה בשעות קבלת קהל  .5.1.5

 האכיפה אחראישל  מענה קולי/אנושי - טלפוני מוקדבאמצעות  תשלום .5.1.6

  IVRממוחשב אוטומטי מענהמטעם הספק ומוקד אנושי חיצוני וכן 

 .24/7הפועל 

המותאם לסלולר )אתר  נטרנטאידיגיטלי באתר  טופסב תשלום .5.1.7

ימים מיום החתימה על  03את האתר יש להתאים תוך רספונסיבי(. 

 .החוזה

 .לעיללאתר האינטרנט כאמור  המפנה QR Codeאפליקציית ב תשלום .5.1.8

 יצירת דו"חות  .5.2

 המערכת תאפשר הפקת דו"חות משלמים כמפורט: .5.2.1

 .סך התשלומים לפי ערוץ תשלום ובפילוח אמצעי התשלום 

 ומים בכל הערוצים בפילוח אמצעי התשלום.סך התשל 

 .פילוח ערוצי התשלום 

כל הנתונים הכספיים  תלקליט CSV בציק הפקת תאפשר המערכת .5.2.2

 להפיק מחויבת החברהבעירייה.  גבייהה למערכתמותאם הבפורמט 

 .        או מהחברה מהעירייה שתגיעבנדון  דרישה כלל בהתאם כאמור קבצים

 השבתות חריגים .5.3

 יהיה מובנה חשבון חריגים בחלוקה לתאים מטריציאליים.במערכת  .5.3.1
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 בחשבון החריגים יאוחסנו)ברישום( כל התקבולים הלא מפוענחים. .5.3.2

 שוברים לתשלוםלתשלום קנס ו ותהודע .5.4

 ודרישות לתשלום חוב קנס תשלום תוהודע של הדפסה תאפשר המערכת .5.4.1

 פרטי בעל הרכב/האזרח, לרבותאת פרטי הדו"ח/הקנס,  נהאשר תכלול

תמונת כלי הרכב בגינו ניתן הדו"ח או תמונת העבירה בגינה ניתן הקנס, 

 תשלום.ל שוברספח והפקח עורך הדו"ח/הקנס 

גנט( יופיע מס׳ המשתמש שהנפיק את )ממו בשובר התשלום שיונפק .5.4.2

 הספח.

)חסד״פ(  המערכת תבדיל חד ערכית בהפקת שובר לרשומה בשלב שוטף .5.4.3

 לרשומה חלוטה.

 ערעורים .5.5

בקשת ערעור על דוח חניה באמצעות אתר  הגשתטופס דיגיטלי ללול תכ המערכת

שיאפשר  CRM ודולהמערכת תכלול גם מסלולר )רספונסיבי(. אינטרנט מותאם ל

את האתר יש להתאים   .שלה והסטאטוס הערעור בקשתאחר  מעקב לנהללתושב 

 .  החוזהימים מיום החתימה על  30תוך 

 הפחתות .5.6

ובע תוגבל לפרק זמן מוגדר ובמסך פעולת הפחתה עקב החלטת ת .5.6.1

ההפחתות יופיע שדה בו תתאפשר הגדרת תחום פרק הזמן בו תחול 

 ההפחתה ללא תוספת פיגורים.

במשלוח דרישות תשלום חוב ניתן לחייבים )נקוב  -ית ציבוקהפחתה  .5.6.2

 בדרישות( פרק זמן מוגבל לפירעון החוב.

יחולו על החוב,  בתום תקופת ההקפאה, במידה ולא שולם החוב, -דרישה  .5.6.3

 רטרואקטיבית, תוספות הפיגורים שהוקפאו עד שחרור ההפחתה.

 תושב תווי .5.7

ורישום תושבים לקבלת תווי תושב, בין  תושב תווי תניהול חלוק תאפשר המערכת

לסלולר )אתר רספונסיבי(.  המותאם אינטרנט אתרב דיגיטלי טופסהיתר באמצעות 

 הרישום בקשתב אחר קמע נהלל שבלתו אפשריש CRM ודולהמערכת תכלול גם מ

 .  החוזהימים מיום החתימה על  30את האתר יש להתאים תוך .  שלה והסטאטוס

 שומות מוסדיותר .5.8

התנהלותה של רשומה, דוח במערכת המחשב מתאפיינת בשלבים רבים  .5.8.1

ושונים הנבדלים זה מזה מחד, עפ״י הגדרתם בחוק ומאידך, עקב פעולות 

 קודות ציון דרך בתהליך.אדמיניסטרטיביות שהינן נ

ה לוגית שתבטא את טקודי המצב)לרשומות( במערכת יתבססו על שי .5.8.2

 הפרמטרים הבאים.

 יום, חודש, ושנה. : שעה,ךתארי 

 ערעור, הסבה, איתור וכדומה.הפעולה : 

 חסד״פ / גבייה.תחום פעילות : 
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 מאגרי מידע .5.9

יטת בו מתנהלות כל הפעולות האדמיניסטרטיביות מיום קל -מאגר שוטף  .5.9.1

הדוח במערכת ועד הגדרת סיום הטיפול בו)בוטל, שולם, וכדומה(.המאגר 

חייב להתבסס על מערך אבטחה מודרני הכולל מערכת הרשאות היררכית 

 .םעד רמת ישות בודדת וכן מערך גיבוי קבצי

גורות, המאגר יהיה מאגר היסטורי ־ מאגר בו מאוחסנות כל הרשומות הס .5.9.2

 ./ות בכפוף להרשאה מיוחדתהתנגיש לבירורים באמצעות שאיל

 .המידע למאגרי יסרקו הרשום הדואר שוברי .5.9.3

 

 וסטטיסטיקות חות"וד .6

עבור  דו"חותשוטפים ו דו"חותתהיה יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים ולהציגם כ מערכתל

 מקבלי ההחלטות. 

המערכת תפיק דוח נתוני הכנסות מצטברות )כולל השוואה(  -הכנסות לדוגמא: דו"חות

מצטברת חודשית, שנתית ויחסית מסך התשלומים מכל הערוצים:  צי תשלום ברמהמערו

וכדומה. פירוט תשלומים: לתשלום החוב  ותתשלום קנס, דריש ן, הודעתובשלב דוח חל

 מזומן, אשראי, שוברים והמחאות.

 טיסי אשראי.רהמערכת תפיק דוח הכנסות לפי סוגי תשלום : מזומן, המחאות, שוברים, וכ

, סכום מקור דו"חותחייבים עפ״י זהות, מס׳  דו"חותהמערכת תפיק  -םחייבי דו"חות

 מס׳ רכב וכדומה. ומצטבר, ישוב,

המשקפים תוצרי פקח )שם הפקח וקודי הזיהוי(  דו"חותהמערכת תפיק  -תוצרי עבודה 

 ס לתקופה מוגדרת.חעבודה, סעיפי עבירה, תאריך וכדומה כולל השוואות בי עפ״י אזורי

המשקפים את כל הסטאטוסים במאגר כגון: קליטה,  דו"חותהמערכת תפיק  - םסטאטוסי

הלבשת פרטים, בקשות הסבה, הסבות, ערעורים, ביטולים, בקשות להישפט, הפחתות 

 כולל השוואות ביחס לתקופה מוגדרת. וכדומה.

 כל דוח המתבסס על הפרמטרים והנתונים במאגר. - נוספים דו"חות

 

  רתתקשו -כהתחזוקה ותמי .7

 .תתאפשר תמיכה מרחוק באמצעות קו תקשורת מאובטח 

  תמיכה מחשובית באמצעות אנשי שירות טכני תהיה זמינה תחת הגדרת סטאטוס

 עדיפות

  מקסימום מזמן הקריאה. עותש 3השירות יינתן בטווח של 

 

 ת גבייהכמער .8

 גבייה(.)עו״ד / חברת  מנהליתהגבייה ההמערכת תכלול תוכנה לטיפול, מעקב ובקרה בשלב 

  והתיישנות. זו יחולו כל ההתרעות ברמת טיפול על תוכנה

 :סטאטוסים תפעולים

רישום בעיקול, עיקול מיטלטלין, עיקול חשבונות בנק, עיקול רכבים, א.מ.ל )אין מה לעקל(, 

במערכת יאוחסנו )סריקה( כתבי ההרשאה וכל  הצהרתי, תשלומים, מכתבים ועוד. פס״ד
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מסמכי האצלת הסמכויות מפקיד המס  חוק כגון כתבי הסמכה,יתר המסמכים הנדרשים ב

 '.ולגובה המס וכ

 

 וטיפול  הליטק –דואר חוזר  .9

 :ליטת דואר חוזרק .9.1

המערכת תקלוט קבצי סטאטוסים לדואר חוזר ובהתאמה לרשומות שישלחו ע״י 

/אחר ויקלטו ישירות טרוניהדואר הקבצים הנ״ל ישלחו בדואר אלק רשות

הקובץ הנקלט יתועד ויהווה  הרלבנטיים ברמת רשומה. ובהתאמה בשדות

 .למערכת וייסרק יתועד חוזר רשום דואר אסמכתא.

 :טיפול בדואר חוזר .9.2

הודעות/דרישות בגין קנסות/חובות חניה נשלחות לבעלי הרכב/חייב בדואר רשום 

הודעות/דרישות שלא נדרש ע״י  נתוני מאגר המידע במשרד התחבורה. עפ״י

 ויסורק יתעד והקבלן לקבלן גיעו מסיבה כלשהי ליעדם מוחזרות/לא ה םהנמעני

ברשות החניה מתבצעות פעולות לאיתור . אלו רשום דואר הודעות למערכת

 '.וקובץ ארנונה וכ החייבים מול: משרד התחבורה, משרד הפנים,

 

 פיקוח -אכיפהמערכת  .10

כוללים יחידת המערכת לניהול המסופונים )מחשבי כף היד / מכשירים סלולאריים, ה

GPS,)  כך שיתקיימו הדברים הבאים:דו"חותתתממשק למערכת הממוחשבת לניהול , 

 אחסון מיידי ללא ממשקי ביניים(. תקשורת ישירה של המכשירים למאגר הנתונים( 

  שנרשמו  דו"חותתהיה אינדיקציה ישירה ל תושבבטיפול בדיירים הזכאים לתו

 לדיירים )כחול לבן( באזור מגוריהם.

 וצרי האכיפה דוח + תמונה יהיו הנתונים הראשוניים בתיק הערעור.ת 

  למסופונים יהיה מודול לבדיקת זמן חניה באמצעות הטלפון הסלולארי לכלל

 חברות

 .נותנות השירותים בישראל 

 

 והדרכות תיעוד .11

 התיעוד הנדרש:

 SYSTEM BOOK - .ספר מערכת 

 USER MANUEL- .ספר הפעלה 

 MAINTENANCE BOOK - תחזוקת מערכת. ספר 

 

ההדרכות תתבצענה באופן תיאורטי ובאופן מעשי )מול מחשב( במשך תקופה שתוגדר ע״י 

 .החברה
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  2ב'  נספח

 הנדרש"חות הדו מסופון מפרט

 

 כללי .1

לכל  ת גיבויוערכ 2+  דותיחי 5מסופונים עם יכולת התחברות למדפסת טרמית  .1.1

 .הפחות

 .סביבתית אכיפה נסותוקחניה  חות"דומיועדים למתן  מסופונים .1.2

 הפחות.  לכלת גיבוי וערכ 2יח׳ +  5ל  תואמותסוללות  .1.3

 /WINDOWS' פלטפורמת בתוכנת הפעלה כפופה למערך הרשאות ופועלת ע .1.4

JAVA/android :כולל יישומים המפורטים כדלקמן 

 צבע( והעברתם בתקשורת אלחוטית רחבת פס,  קבלת נתוני מידע ותמונה(

 לארית ודואר אלקטרוני לכל מערכת ניהול נדרשת.מדיה מגנטית, מדיה סלו

  הפועלת ברשת מול מאגר הנתונים הראשי כולל ניהול  תושבתוכנת תווי

 הקבצים והפקת דו״חות פרטניים כולל מערך הרשאות.

  סטטיסטים, חלקם מובנים מראש ואוטומטיים תוך אפשרות  דו"חותהפקת

 עבודה מול גיליונות אלקטרונים.

 ידע ותמונה )צבע( בדואר אלקטרוני באמצעות האינטרנטהעברת נתוני מ 

 למערערים על דו״חות חניה.

  יכולת הפקת עותק מדו׳׳ח המקור כולל תמונת העבירה כמרכיב בלתי נפרד''

 מעותק דו״ח המקור.

  אחר במס׳ חתכים כולל אזורים, תושביכולת מובנית ומוכחת לבדיקת תווי/

 והיתר חניה. ימים ושעות ובכפוף להתניות כל היתר

 י שפג תוקפו של נהפקת מכתב לתושב )מובנה בתוכנה( על תוקף תו שבועיים לפ

 תו הדייר.

  תושבהתוכנת קופה כחלק אינטגראלי במערכת תווי. 

 ת ומוכחת לטיפול ברשומות שגויות ו/או מבוטלת )עפ״י ייכולת מובנ

 קריטריונים(.

 ג בשגרת העבודה.הפקת דו״חות שוטפים בזמן אמת בכל חתוך נדרש המיוצ 

  יכולת קבלת וקליטת קבצים בפורמט קייס , עיבודם ושתילתם במסד הנתונים

 )מסופון(. לדוגמא: קובץ תווי נכים״ רכבים גנובים. הוביחידת הקצ

 ( צבע בהתאמה מלאה לקובץ רשומות )תמונה( הפקת קובץDATA והעברתו )

 לבית הדפוס.

 

 חומרה - וןיחידת מסופ .2

 עונית( המובנית בתוך המסופון.מצלמה דיגיטלית)צב .2.1

 ./שמשםתוצר ההדפסה עמיד בתנאי חו -מדפסת טרמית/אחרת  .2.2

 נוחה וידידותית בהיבטי הנדסת אנוש ויכולת קיבול  מסופון -ערכת נשיאה  .2.3
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 פנקסי דו״חות, ציוד מתכלה וכדומה. 2מדפסת,  .2.4

 

 הכנתו -מסופון  יחידת .3

, בעלת יכולת  android/ WINDOWS/ JAVAתוכנת הפעלה הפועלת בסביבת  .3.1

העברת מידע ותמונה )צבע( בצורה סינכרונית למחשב במשרד וכן יכולת העברת מידע 

 ותמונה)צבע( באמצעות מדיה סלולרית למחשב ולמאגר הנתונים הראשי.

יכולת גישה סלולארית למאגרי מידע חיצוניים כגון רכב גנוב, רכב נכים או אחסון  .3.2

ללא תלות בתפעול  128MBן המסופון ברמה של ואגירת נתוני מאגר חיצוני בזיכרו

  המסופון בעבודה השוטפת.

 

 ואפיונים תכונות -ןכת מסופורמע .4

 מערכת חלונאית . -ערכת הפעלה  .4.1

 ־ בקטגוריה של מסופון המוגדר כמסופון כף יד או טלפון נייד. תמידו .4.2

 ג׳ בתכולה מרבית.300עד  -משקל  .4.3

 . FLASHROMמינימום כולל זיכרון  MB RAM 32 יכרוןז .4.4

  רה באור יום ומוארת בשעות החשיכה.רוגה  בוצת .4.5

 הכולל מנת צירופים מרבית לכיסוי הפונקציות התפעוליות. -מקשים  וחל .4.6

 שעות עבודה רצופות. 12שעות עבודה ללא שידור ו־  145 -סוללות נטענות  -הזנה .4.7

 מעלות צלזיוס. 45מעלות צלזיוס לבין  -10בתחום שבין  -טמפ׳ עבודה  .4.8

 הגנה בפני חדירת מים)גשם( -ות אטימ .4.9

יכולת ספיגת זעזועים כתוצאה ממכה/נפילה מגובה של מינימום  -עים ופני זעזבהגנה  .4.10

 מטר. 1

קלה, נוחה וידידותית ברמת הנדסת אנוש )עבודת הפקח בשטח(  -ת נשיאה כער .4.11

 גרם. 750משקל ערכה מרבי כולל 

דקות הקלטת קול  25ו־ נות,דו״חות תמו 200יכולת אגירה של לפחות  - דו"חות חנפ .4.12

 לפחות.

מובנית בתוך המסופון ויכולת יצירת תמונה באיכות זיהוי גבוהה  -מצלמה דיגיטלית  .4.13

 ביום ובלילה.

 מדפסת טרמית הפועלת בתקשורת אלחוטית, -מדפסת  .4.14

 גרם. 400עד  -משקל  .4.15

 מ״מ. 50מינימום  -ב הדפסה רוח .4.16

ייר / סרט דיו למדפסת שאינה ידידותית קלה )החלפת סרט נ -)מדפסות( -תחזוקה  .4.17

 טרמית(.

מינימום  -, כושר דהייה בשמש UVניר טרמי באיכות גבוהה אנטי  -איכות הדפסה  .4.18

 ימים. 10

 חיצונית. -הפעלה  .4.19

 סוללות נטענות. -הזנה  .4.20
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 הכתמיוקה וזחה תרכהד .5

הדרכה פרונטלית ומעשית כולל ליווי בשלבי הטעמת המערכת בעבודה השוטפת ללא  .5.1

 הצעת המציע. כעלות הדרכה כלולה בסה״ הגבלת זמן

תחזוקה ותמיכה זמינה ושוטפת כלל מערכתית, ע״פ הצרכים השוטפים ללא עלות  .5.2

 נוספת.
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  3ב'  נספח

 (מוסדרת חניה לאזורי) ותמרור שילוט, לסימון מפרט

 

 ת יבוצע כמפורט להלן:ריה מוסדנושילוט באזורי ח תמרורסימון,  .1

 הסימון, -יבוצעו ע״י הקבלן ו/או מי מטעמו , אותם יבחר המזמין ברחובות .1.1

התמרור והשילוט הקשורים בחניה המוסדרת הכל כפי שמפורט במפרט זה. התמרורים יהיו 

 מסוג:

 1-ג 

 43-א 

 20-ד 

 28-ב 

 29-ב 

 15-ד 

 )המספור לפי ההגדרות של תקנות התעבורה, לוח התמרורים( 

 תקנתם של מדחניכן יוצבו שלטי מודיעין כחולים המכוונים אל מקום ה-כמו .1.2

 הכרטיס.

 ראה דוגמאות ופרטי ביצוע של התמרור, הסימון והשילוט הנ״ל בשרטוטים .1.3

 המצורפים למפרט זה.

אחריותו של הקבלן לביצוע ולאחזקה של התמרור, הסימון והשילוט היא בכל קטע רחוב  .1.4

 באזורי החניה המוסדרת.

 

 ים יבוצע כמפורט להלן:רורהצבת תמ .2

 28)מחזירי אור( ומס׳  190מים לדרישות מפרטי מכון התקנים מס' כל התמרורים יהיו תוא .2.1

 )תמרורים( בגרסתם העדכנית ביותר.

מחזיר  E.Gמ״מ. המדבקות יהיו עשויות מחומר  2התמרורים יהיו עשויים אלומיניום עובי  .2.2

 אור למעט הכתיב השחור.

שחומר הציפוי  בדרכים בהן אין תאורת לילה באופן קבוע או זמני, יש להשתמש בתמרורים .2.3

 " לפחות.HIGH INTENSITYמחזיר האור יהיה מסוג ״רב עוצמה 

 התמרורים יובאו לאתר ההצבה כשהם חדשים, תקינים ונקיים מאבק ומלכלוך אחר .2.4

 גודל התמרורים:

 28-ב 

 29-ב 

  ס״מ.     50קוטר 

 43 -א 

 1-ג 

 50X50 .ס״מ 
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 מ״מ. אורך 1.2ן עובי דופ 3התמרורים יותקנו על עמודי צינור מגולוון, קוטר ״ .2.5

 .ריםמטר לשני תמרו 3.8מטר לתמרור אחד,  3.3עמודים 

חיבור התמרורים לעמודים יהיה על ידי ברגים, דיסקיות ואומים מתאימים, בשתי נקודות  .2.6

 חיבור אל העמוד לכל תמרור. ראה שירטוט מפרט טכני להלן.

 החיצוני מ׳ מפני המדרכה. קצה התמרור 2.2גובה קצה תחתון של התמרור יהיה  .2.7

ס״מ מקו המסעה. פני התמרור יופנו לכיוון התנועה בזווית  35לצד הכביש יהיה במרחק של 

 המתאימה.

התאם לתוכנית התמרור או לפי הוראת המנהל יותקנו התמרורים על עמודי תאורה או ב .2.8

עמודי רמזור, הנמצאים ליד מקום הצבת התמרורים. חיבור התמרור לעמוד התאורה / 

 על ידי טבעת מגולוונת המתאימה לקוטר העמוד. הרמזור יהיה

ס״מ,  50ס״מ ובקוטר  50בעומק  B -105אופן התקנת העמוד: העמוד ייקבע בבסיס בטון  .2.9

ס״מ לקיבוע בתוך  25  ס״מ ובאורך 4ראה שרטוט להלן. בתחתית העמוד יחובר ברזל שטוח 

 הבטון.

 ד לגובה המדרכהס״מ מפני המדרכה. יש למלא ע 4 -בסיס הבטון יהיה נמוך ב .2.10

 יציקת אספלט קר.

 

 :להלן כמפורט תבוצע התמרורים אחזקת .3

 הקבלן יתחזק את התמרורים שבאחריותו באופן שוטף. בכל עת יהיו התמרורים .3.1

 תקינים, שלמים ונקיים מאבק ומלכלוך אחר.

 תמרורים בלויים, דהויים פגועים מכל סיבה שהיא ובלתי תקינים יוחלפו על ידי .3.2

 .רת אזורי החניה המוסדרת לאחריותוהקבלן בעת העב

עמודי תמרורים פגועים יוחלפו על ידי הקבלן בכל מקרה של פגיעה שמעקמת את העמוד או  .3.3

 מערערת את יציבותו. 

במקרה של פגיעה בעמוד שמשחררת את הקיבוע בבסיס או שמוציאה את העמוד ממצב  .3.4

 ן חדש.אנכי, על הקבלן להרוס את הבסיס ולקבוע את העמוד בבסיס בטו

 

 בדבר סימון כבישים / אבני שפה: והנחיותמיוחדים  נאיםת .4

 (בהתאם 20 -ו־ד  15יש לבצע את צביעת הכבישים / אבני השפה )בתמרורי ד ־־  .4.1

 ובהתאם לתקנות התעבורה. ישל מכון התקנים הישראל 935,934לתקנים מס׳ 

 אבק,לפני ביצוע הצביעה על הקבלן לנקות את הכביש או אבני השפה היטב מ .4.2

 .934לכלוך, שמן וכו' בהתאם לתקן 

 .934הצביעה תבוצע במכונה בלבד בהתאם לתקן ישראלי מס׳  .4.3

 ביצוע הצביעה חייב להיות בהתאם לתוכניות המאושרות. כל סטייה או טעות .4.4

בביצוע תתוקן ע״י הקבלן על חשבונו מיד עם קבלת דרישה מהמנהל. הקבלן יהיה אחראי 

 וכניות המאושרות ולתיקון הסימון כנדרש.למחיקת סימון שלא בהתאם לת

 כתוצאה מסימן לא נכון החברההקבלן יהיה אחראי לכל נזק או תביעה כלפי  .4.5

 שבוצע ע״י הקבלן שלא בהתאם לתוכניות מאושרת ובנות תוקף.
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 למרות האמור לעיל על חובת הקבלן לסימון בהתאם לתוכניות ולתיקון ומחיקת .4.6

 ובלי לפגוע באחריותו של הקבלן רשאית סימון שבוצע שלא בהתאם לתוכניות

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

 את הצביעה על פני הכביש יש לבצע על כבישים מסוגים שונים, בהם האספלט .4.7

 שונה, הרכב שלא בהתאם לתוכניות ובלי לפגוע באחריותו של הקבלן רשאית

 ייב את הקבלן בהוצאות התיקון ו/או המחיקה.לתקן את הסימון ולח החברה

לאחר ביצוע הצביעה יהיו הסימונים שלמים וברורים בלי כתמים, שברים, מחיקה או כל  .4.8

ניקוי אחר שפוגע בשלמות בסימון. קו התיחום בין הסימון לבין שטח הכביש / אבן השפה 

 שאינו צבוע חייב להיות חד וישר.

 ום סימון הכבישים תקף בכל ימות השנה.האמור לעיל על אחריות הקבלן לקי .4.9

על הקבלן לבצע חסימת שטח העבודה בזמן ביצוע הצביעה ולדאוג להטיית התנועה, במידה  .4.10

ונדרש בהתאם לאישורים של משטרת ישראל, ע״י הצבת תמרורים ואביזרי בטיחות 

 תקניים.

 

 הכבישים: ןות הצבע לסימוכאי .5

הכבישים אשר יתאים לכבישי אספלט על הקבלן להשתמש בסוג צבע מיוחד לסימון  .5.1

 של מכון התקנים. 953ולכבישי בטון כאחד ואשר יעמוד בדרישות תקן מס׳ 

ועם  756לסימון אבני השפה חייב הקבלן להשתמש בצבע סינתטי, מסוג ״לק״ לפי תקן  .5.2

 תכונות של ייבוש מהיר.

 לרשות הקבלן חייבים לעמוד כלי המדידה המתאימים והדרושים. .5.3

 להשתמש בצבע לסימון כבישים ממפעל מאושר עם תו תקן של מכוןעל הקבלן  .5.4

התקנים הישראלי. על הקבלן להשתמש בצבע מקורי מקופסאות סגורות ומקוריות של 

 המפעל.

אישור מכון התקנים על טיב הצבע אינו פותר את הקבלן מאחריותו לקיום שלמותו של  .5.5

 הסימון במשך החוזה כאמור לעיל.

 

 :ביצוע הצביעה ןאופ .6

. הצביעה תבוצע באמצעות ציוד 935, 934הצביעה תבוצע עפ״י הנחיות תקן ישראלי מס׳  .6.1

 תקין. 

יש לוודא כי פני השטח יבשים לחלוטין. אין לצבוע על משטחים לחים או רטובים. למרות  .6.2

האמור על הקבלן לבצע סימון / חידוש סימון גם בעונת החורף בימים לא גשומים ותוך 

 .934,935ישום של תקן קיום כל הוראות הי

 אין להוסיף מדלל כלשהו לבצע לסימון הכבישים או אבני השפה. .6.3

 צביעת אבני השפה תכלול ניקוי האבנים במברשת. יש לצבוע את אבן השפה בשני צדדיה. .6.4

כל הסימון יבוצע בקווים ישרים. קו התיחום ביו הסימון לבין שטח ה .6.5

וישר.כביש / אבן השפה שאינו צבוע חייב להיות חד  .6.6
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 4' ב  נספח

 מונוסון יהוד עיריית -  כללי תושבתו חניה ו דו"חדוגמת 
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 הצהרת המציע  –' גפרק 
 

 לכבוד

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 א.ג.נ.,

                                     חניהדו"חות  של המנהליתוהאכיפה  הגבייה רךלהפעלת מע 1/2016אח רז פומבי מס' כמ: ןהנדו

 סביבתית אכיפה וקנסות

 אני הח״מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית .1

 המכרז. מושאשל העבודה 

 יםהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחר .2

 כן הבנתי את שיטת ביצוע כמוים לי. רהמכרז, ידועים ומוכ מושאהמשפיעים על ביצוע העבודות 

 המכרז, התנאים מושאנתנו השירותים ית להם יוהעבודה, ביקרתי ובחנתי את האתרים והמקומ

 והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 בנוסח המצורף החברהם הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת להבטחת קיו .3

 למסמכי המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בסך

ותהא ניתנת למימוש במשך כל  27/03/2016הערבות תהא בתוקף עד ליום "ח כולל מע"מ. ש 10,000

 תקופה זו.

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 המכרז והנני מסוגל מכל בחינה מושאבעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות הנני  .א

 שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

 ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות .ב

 המכרז. מושא

 כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את .ג

 כי ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תוכנית העבודה וכי הציוד, כח האדם והאמצעים .ד

 המופיעים במכרז הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב לספק מידי יום את כל הציוד

 ודרישות המפרט הטכניוהאמצעים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למכרז זה המאושרת 

 והוראות הסכם זה, וכמות העובדים הדרושה בהתאם לצרכים ולעמידה מיטבית בדרישות

 העבודה.

אך ורק , שמורה והודעות קנס מובהר ומוסכם בזאת שסמכות ביטול ו/או הפחתה של דו״חות .ה

חיות לתובע העירוני של העירייה, שדן בבקשות לביטול הודעות הקנס על פי חוק ובהתאם להנ

"חות והודעות קנס דוכל טענות / דרישות וכד' בגין ביטולי  ליהיועמ"ש לממשלה. לא יהיו 

 .כאמור

מבלי לשלם לקבלן כל הוצאות בגינם. אחוז זה אינו כולל  דו"חותזכות ביטול ה עירייהל .ו

 שבוטלו בקשר לחוקיותם. דו"חותשבוטלו ע״י התובעת העירונית וכן  דו"חות

 , במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות באי כוחו, שיועסקו בגבייתהקבלן לא יהיה רשאי .ז

, הקטנתם או שינויים. כל בקשה כאמור תופנה אך םהקנסות, להחליט על ביטולו"חות הדו

 הבלעדי. ודעתותהיה נתונה לשיקול  העירייה של העירוני לתובע ורק
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 מושאלצורך מתן השירות מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ״י כל דין ו/או תקן  .ח

 המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי עפ״י חוק שכר

 מינימום לפחות.

 המחירים הכוללים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בהצעתי, כוללים את כל ההוצאות, בין .ט

 כרז על פי תנאיתנאי המ מושאמיוחדות ובין כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות 

 המכרז, עפ״י הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע״מ.

 ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו .י

 במכרז.

 הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .יא

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. החברה ןכי איידוע לי  .יב

 תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת החברהידוע לי כי,  .יג

 ההסכם ו/או בשל אי עמידה בתוכנית העבודה לפנות למציע הבא שהצעתו, עמדה בתנאי

 נמק ועפ״י שקול דעתה הבלעדי ואני מסכיםה בטיבה, וזאת מבלי צורך ליהמכרז והיתה השני

 כי במקרה כזה לא תהא לנו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותנו במכרז אנו מוותרים

 בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה כאמור.

 ידוע לי כי, כל המידע, המסמכים, התכניות, וכל חומר שהועבר אליו ו/או הוכן, תוכנן ובוצע .יד

 ואין החברההינו רכושה הבלעדי של  -די הקבלן בקשר עם ביצוע חוזה זה, כאמור על י

 .החברהסרו ו/או להפיצו בכל דרך לגורם אחר ללא אישור בכתב ע״י ולמ

 אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ״י המכרז בהתאם לכל תנאיו, .5

 על פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.ו/או הממונה מטעמה, ו החברהלשביעות רצון 

 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 14תוך  .א

 כשהוא חתום כדין. עירייהלחתום על ההסכם ולהחזירו ל 

 .להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח, הכול כמפורט בהסכם 

 המכרז. מושאם מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע העבודות יו 30תוך  .ב

 לעיל כולן או מקצתן 6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

 תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית החברה

 הצעתי. מושאבלן אחר לביצוע העבודות המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ק

 כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום .8

 ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 ו/או החברהכן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .9

 ו מי מטעמן עקב חפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתיו/א החברהחברת 

 למכרז.

המכרז  מושאהנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות  .10

 .1987לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ״ז 

 כלולים במסמכי המכרז, והננובעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים ה .11

 מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה

 הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.
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 פרטי המציע

  _______________ ח.פ. ________________________________ שם המציע:

  ____________________ טלפון:  ________________________ כתובת: 

 מטעם המציע: םפרטי החות

  _____________ ת.ז. _________ משפחה ____________ שם פרטי

  ____________________ טלפון נייד _________________ תפקיד במציע

 __________________ חתימה + חותמת :  ______________ ריך:תא
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 הצעת המחיר –' דפרק 
 

 למעטפה סגורה בתוך המעטפה העיקרית( זה נספח להכניס יש)

  לכבוד

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 א.ג.נ.

 אכיפה וקנסות ניהח של דו"חות המנהליתהגבייה והאכיפה  רךהצעת מחיר להפעלת מעהנדון: 

 סביבתית

 

 .מכרזע בזה את שירותי לביצוע העבודה ובהתאם לתנאי האני החתום מטה מצי

הנ"ל על  מכרזהנני מצהיר ומאשר בזה שקראתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי ה .1

 כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלא.

הנדרשות לביצוע כל העבודות,  הצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נדרשים לכל האמצעים והתשומות .2

, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה כמפורט במסמכי החברהשקבעה 

 המכרז.

 , בהתאםרזהגדרתן במככהצעתנו מביאה בחשבון כי אנו נהיה חייבים לבצע את פעולות האכיפה  .3

 לתעריפים הקבועים בתקנות.

 ברורה בצורה ייעשו מחיקות. מוקלד באופן או ברור יד תבובכ בעט למלא יש ההצעה אתכי  יודגש .4

 ניתן לא ולפיכך ברורים אינם בהן שהמחירים הצעות לפסול רשאית המכרזים ועדת. ובהירה

 .להעריכן

 :ירחהצעת המ .5

 

 30%העומדת על  המקסימלית העמלה על הנחה_______% מציעים אנו

  ״התמורה"(.)להלן:  לפרק א' 14.2 בסעיףהגביה כהגדרתו  בסיסבגין 

 

 .העשרונית הנקודה לאחר ספרות)שתי(  2 עד ייכתב האחוז כי, מובהר

 

 

 פרטי המציע .6

_________________           המציע_______________ שם

 .פ_________________________________ח

 :המציע מטעם חותםפרטי ה .7

______________ ת.ז.____________ תפקיד במציע המשפח_____________ ם פרטיש      

 _____________________תאריך:______________ חתימה + חותמת : ______________ 
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 הסכם התקשרות -' ה פרק
 2016שנת __ לחודש_ __ביום  מונוסון יהודשנערך ב

 ״(החברה״)להלן:  מ"בע( 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה: בין

 דחמצד א

  ______________ ה.פ __________________ שם :יןבל

  ..................................................................... מרחוב

  .............................. :ספק ............................... טל: 

 ״(קבלן״ה)להלן: 

 ינמצד ש

של דו"חות  המנהלית והאכיפה הגבייהלהפעלת מערך  1/2016אח והקבלן זכה במכרז הואיל 

 .(ו/או "המכרז" ״העבודות/השירותים״)להלן:  סביבתית אכיפה וקנסותחניה 

, 1/2016אח עבודות בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס׳ והקבלן מעוניין לבצע את הוהואיל 

 .נפרד מחוזה זה המהווים חלק בלתי

והצדדים מעוניינים להגדיר בחוזה זה את זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, והואיל 

 בחוזה זה ובנספחיו להלן: הכל כמפורט

 

 :ןכדלהל םהוצהר, הותנה והוסכם כיו הצדדי לכךאי 

 

 המבוא לחוזה והנספחים .1

 .ממנומהווים חלק מהותי ובלתי נפרד  הםא לחוזה זה על נספחיהמבו .1.1

כל משמעות  להםסעיפי חוזה זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ואין ליתן  כותרות .1.2

 לצורך פירוש חוזה זה, או כל הוראה מהוראותיו.

/או ו המכרז שבמסמכי ההוראות בין התאמה אי/או ו סתירה הקבלן גילה .1.3

 את לקבל מנת על, בכתב לחברה הקבלן יפנה ,נספחיו/או ו החוזה הוראות

 פי על יפעל והוא, לפעול עליו וכיצד הנכון הפירוש בדבר החברה הנחיות

 או כספית תביעה/או ו טענה כל ידו על שתועלה מבלי, והנחיותיה הוראותיה

 .בעניין אחרת

 

 הגדרות .2

 :כדלקמן המשמעויות הבאים למונחים יינתנו זה בהסכם

 

 הגבייהמערך להפעלת  1/2016אח   'מסמבי מכרז פו "המכרז"

 אכיפה וקנסותשל דו"חות חניה  המנהלית והאכיפה

 ;מונוסון-יהודעבור עיריית  סביבתית

חברה, ה של בנקה בחשבון שהופקד/קבלה בפועל תשלום "גביה"

 גיןבמהלך תקופת ההסכם, של סכום הקנס/החוב הנקוב ב

 דו"חות חניה ו/או קנסות אחרים;
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חברה ע"פ השניתנו ויינתנו בשטח השיפוט של  חניה ותדו"ח "דו"חות"

 ;מונוסון-יהודחוק העזר ל

 

 חניהשל דו"חות  המנהלית והאכיפה הגבייההפעלת מערך  "העבודה/ות"

לרבות: הפקת דו"חות ואכיפת ו ,סביבתית אכיפה וקנסות

גבייתם, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת ניהול דו"חות 

ופונים ובעלת יכולת עדכון על מערך מס תחניה המושתת

חניה, אספקת הציוד והחומרים המתכלים  דו"חותידנית ל

 אחרת עבודה או שירות וכלהאחרים לצורך ביצוע השירות, 

בהתאם לחוזה ונספחיו ובהתאם  לבצע הקבלן שיידרש

 להוראות המפקח ו/או המנהל;

 

, וכל נציג בע"מ (1996) לפיתוח יהוד הכלכלית החברה "המזמין"/"החברה"

 נה על ידה לצורך חוזה זה;מוסמך שימו

 

המקבל על עצמו את ביצוע העבודות לרבות  הזוכה המציע קבלן"ה"

נציגיו של הקבלן ו/או כל מי שיבוא תחתיו בדרך חוקית 

לרבות כל קבלן משנה, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע 

 העבודה;

  

 העזר"חוק 

-ו(, התשע"ב)העמדת רכב וחניית מונוסון-יהודל העזר חוק "מונוסון ליהוד

 על תיקוניו; 2012

 

אדם ו/או תאגיד אשר לא שילם במועד הקבוע בחוק ו/או  "חייב"

"חות דוו/או כל דין, את  מונוסון-יהודחוק עזר לעיריית 

שהושתו עליו על ידי  או קנסות אכיפה סביבתית החניה

 ;חברהה

 

מדד המחירים לצרכן המפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "מדד"

 לסטטיסטיקה;

 

כל הפרה של חבות מחבויות הקבלן לרבות ביצוע לקוי של  "מקרה"

 ;העבודות ו/או אי ביצוע העבודות, כנדרש בחוזה

 

 לחוזה; 6בסעיף  כמפורט  "מנהל/מפקח"

 

 מערכת ממוחשבת לניהול, מעקב, גביה, בקרה והנהלת ""מערכת
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 סביבתית אכיפהת חניה וקנסות של דו"חו חשבונות

 ; המפרט הטכני – ב' פרקהעומדת בהוראות 

 

עובדי מחלקת רשות הפיקוח והחניה בעירייה, אשר הם  "עירוני"פקח", "פקח 

בלבד רשאים ומוסמכים לרשום דו"חות חניה באזורי 

 החניה המוסדרת;

 

 אלהאלו המפורטים בחוזה זה, בנספחיו ובכלל זה  ""ציוד ושירותי הקבלן

לחוזה, הכול לפי דרישת המנהל,  9.15המפורטים בסעיף 

מבחינת כמות, איכות אביזר, עזרים הנחוצים לצורך ביצועו 

 של חוזה זה ולהפעלת השח"מ;

 

 ;עירוני קנס/או ו חנייה"ח דו בגין קנס "קנס"

 

האביזרים, , המערכותשירותי חניה מסודרת; כל  "שח"מ"

המכשירים והחומרים אותם מתחייב הקבלן לספק על פי 

מכרז זה לצורך מתן והפעלת שירותי חניה מוסדרת, לרבות 

אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה דלעיל, מסופונים, ציוד 

וטים חומרה ותוכנה, ציוד הטענה, ציוד הזנה, חיבורים וחיו

 שונים;

 

מדבקות שיונפקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי הנחיית  "תושב"תווי 

 מונוסון-יהודל העזר לחוק ובהתאם מונוסון-יהודעיריית 

יקי רכב צמוד שיהיו זכאים זלתושבים בעלי רכב ו/או מח

לכך על פי החלטות העירייה, והמעידות כי בעל הרכב ו/או 

ניה המוסדרת, כמפורט לחנות באזורי הח םמחזיקו רשאי

 ;מונוסון-יהודבחוק העזר ל

 

 הן אלו עבודות. תמרורים צביעת, שפה אבני צביעת "משלימים"שירותים 

 של הבסיסיים השירותים בסך נכללות ואינן אופציונאליות

 .המכרז

 

הודעת תשלום הקנס הראשונה, הנשלחת לחייב בדואר       " קנס תשלום"הודעת 

מתאריך רישום דו"ח החניה/הקנס  מיםי 90 בתוםרשום, 

 במועד שולם לא"ח/הקנס שהדו ככלבאמצעות המסופון, 

. את מועד אותו תוך להישפט בקשה הוגשה ולא בו הנקוב

ימים מיום קבלת  90הודעת תשלום הקנס ניתן לשלם תוך 

 ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.
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 הקבלן והתחייבויותהצהרות  .3

 בזאת כדלקמן: ומתחייב הקבלן מצהיר

 ידועים וכי, במכרז הצעתו להגשת קודם, ונספחיו זה חוזה תנאי את קרא כי .3.1

 ביכולתו יש וכי זה שבחוזה והתנאים הדרישות כל לאשורם לו וברורים

 התנאים, הדרישות פי על השירותים למתן הדרוש כל את ולבצע לקיימם

 .בו המפורטים ובמועדים

ת אשר תוקם, תתוחזק ותופעל על ידו, הינה ותהא מתחייב, כי המערכ הקבלן .3.2

 בבעלותו המלאה בכל תקופת החוזה. 

כלשהי מעבר  נוספתמוסכם בזאת, כי החברה לא תשלם לקבלן תמורה  .3.3

, האופציונאליים השירותיםלהצעת המחיר בה נקב הקבלן בגין השירותים, 

 הציוד והאביזרים שיסופקו, לצורך הפעלת שח"מ.

כות במישרין או בעקיפין באספקה ובהתקנת מערך הציוד, כל ההוצאות הכרו .3.4

האביזרים, המכשירים וכל הפריטים הנחוצים, לצורך הפעלת שח״מ, לרבות 

ההובלה ההקמה וכן כל ההוצאות לתחזוקתם, במשך כל תקופת החוזה, 

יחולו על הקבלן וישולמו על ידו וכן יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות 

ל כל הוראותיו, לרבות פירוק ו/או העתקה של מתקני בקיום חוזה זה ע

ידרש לכך על ידי החברה יהשח״מ, במהלך תקופת החוזה ובתומה, במידה ו

, אשר וקנסות אכיפה סביבתית חנייה חות"דואך למעט הוצאות בגין גביית 

 בגינן יהיה הקבלן זכאי לתמורה.

זה ועל  בחוזהט כי ידועים לו וכי הבין את צרכי החברה ודרישותיה כמפור .3.5

, והסברים שקיבל, כי ברשותו כח האדם, החברהסמך סיורים שערך בתחום 

הציוד, החומרים, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על מנת לאפשר לו 

לבצע את עבודות השח״מ, בהתאם לדרישות החברה והם ימשיכו להיות 

יח ברשותו, עד מילוי מלא של דרישות החברה כאמור, הכל באופן שיבט

שיהיו בידי הקבלן בכל עת האמצעים הדרושים על מנת לאפשר לו לבצע את 

 כל העבודות בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה.

כי ערך, טרם הגשת הצעתו, את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו  .3.6

ועל מנת להבטיח את עמידתו בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות 

ולרבות בדיקה והערכה של כמויות  מונוסון-יהודט של סיורים בשטח השיפו

וטיב העבודות והחומרים, אשר ידרשו ע״י החברה, לשם ביצוע חוזה זה, 

חניה שירשמו, ובין היתר לאור המגבלות והסוגים המפורטים  דו"חותהיקף 

או ביטולם, והוא מוותר בזאת על טענה ו/או  דו"חות, לגבי רישום הבחוזה ז

 ביעה כלפי החברה בקשר עם כך.דרישה ו/או ת

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי יפעל בכפוף להוראות כל דין, לרבות  .3.7

במילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה  מונוסון-יהודהוראות חוק עזר ל

שיונות הדרושים, על יויפעל על חשבונו, לקבלת כל האישורים, ההיתרים והר

 פי כל דין, לצורך חוזה זה.



 

 

 74 ייב _____________קראתי, הבנתי מתח

 

ל את החברה, יגבתבלן כי ההתקשרות עם החברה בחוזה זה, לא ידוע לק .3.8

בדרך כלשהי. בסמכות החברה, לפעול לפי שיקול דעתה ובין השאר לבטל 

ריביות פיגורים ו/או הוצאות ו/או קרן הדוח וכל  להפחתתחניה,  דו"חות

סכום אחר שיצטבר לקנס המקורי ליתן הוראה כי בשלבים ובאזורים 

בהתראות, או  דו"חות, או להמיר דו"חותתראות במקום נתנו הימסוימים, י

 ובפרט בכלל האכיפהשיקול דעתה המוחלט לגבי מדיניות  ילהחליט עפ״

הפעלה של  אואכיפת החניה באזורי החניה המוסדרת או אי אכיפתם ל ביחס

 תביעות/או ו טענות כל תהיינה לאקבלן לשאר השירותים המשלימים וכי 

הוא לא יהא זכאי לכל שיפוי ו/או פיצוי בגין  וכי מורכא הסמכות הפעלת בגין

 יישום מדיניות החברה כאמור.

הקבלן מתחייב לפעול לגביית דו״חות / קנסות / גזרי דין / פסקי דין בהגינות  .3.9

וללא שיהוי. על הקבלן חל איסור לנקוט במדיניות של המתנה עד להכפלת 

 הקנסות.

טענת אי התאמה, פגם, הימנעות  הקבלן מוותר וויתור גמור ומוחלט על כל .3.10

מהפעלה, פחת הכנסות, מכל סיבה שהיא ובין היתר, כתוצאה מאי הפעלת 

  חוזה זה כולו או מקצתו ע״י החברה.

 למתן והבלעדי המלא האחראי הנו כי, בזאת ומתחייב מצהיר הקבלן .3.11

 העברת משום בה שיש טענה כל יעלה לא וכי, זה חוזה פי על השירותים

 על להעסיקו לו שהותר, כלשהו משנה לקבלן/או ו כלשהו שלישי לצד אחריות

 ועניין דבר בכל לחברה ובלעדית יחידה כתובת ישמש וכי זה חוזה הוראות פי

 .זה שבחוזה

 הנוגע בכל סודיות שמירת מחייב השירותים מתן כי לו ידוע כי מצהיר הקבלן .3.12

 והוא הימנותומ אמינות של גבוהה רמה על שמירה וכן לרשותו שיגיע למידע

 על התחייבויותיו כל אחר ולמלא המכרז הוראות ביצוע אחר למלא מתחייב

 חוק כל הוראות על קפדנית שמירה תוך, ובאמינות במהימנות זה חוזה פי

 מטעמו ומי עובדיו כל כי לכך לגרום מתחייב הקבלן. הפרט לצנעת הנוגע

 המידע סודיות על הם גם ישמרו זה חוזה פי על השירותים בביצוע שיועסקו

 שמירה תוך ומהימנות אמינות של גבוהה ברמה בו יטפלו, לטיפולם שנמסר

 .הפרט לצנעת הנוגע חוק כל הוראות על קפדנית

 ביצוע כולל אינו ידו על העבודות ביצוע כי לו ידוע כי ומאשר מצהיר הקבלן .3.13

 המוסמכים החברה נציגי ידי על רק תבוצענה אלה ופעולות שלטוניות פעולות

 .לכך

זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה  חוזה .3.14

כאמור. הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת, כי אין לו כל טענות ו/או תביעות 

כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או 

 בהתחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד

 חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים. 
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מבלי לגרוע מהתחייבויות אחרות של הקבלן עפ״י חוזה זה, מתחייב הקבלן  .3.15

לספק ו/או לבצע את כל הפעולות המפורטות במסמכי המכרז מפרטי 

 העבודה ודרישות החברה על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.

ת כל המטלות, המשימות, התפקידים והציוד שעליו מתחייב לבצע א הקבלן .3.16

 והשירותים זה בחוזה כמפורט הציוד כללספק, ובכלל זה אספקה של 

 .בחוזה המפורטים

הנדרשת הינה מערכת מודולארית ולפיכך  המידעמתחייב כי מערכת  הקבלן .3.17

הנהלת  עםסנכרון  כוללהוספת תתי מודול נוספים למערכת ל מתחייב הוא

בפורמט של  חות"דוהמזמין, סליקת החשבונות ושליחת  החשבונות של

 המזמין.

תחזוקה, תפעול, החלפה ותיקון של הציוד והשירותים הנ״ל בכל תקופת  .3.18

 החוזה, ברמה גבוהה, מיומנת, מהימנה ומהירה.

כל עבודות ההקמה, התחזוקה וההפעלה המפורטות לעיל, יבוצעו בהתאם  .3.19

 1' למכרז )נספחים ב'בפרק  -יים למפורט בחוזה זה ועל פי המפרטים הטכנ

(, זאת לאחר שנתקבלו לשם כך, מראש, כל ההיתרים, האישורים 4עד ב'

 ישיונות הדרושים לכך על פי כל דין, לרבות קיומן של כל הוראות חוקיוהר

 .הרלוונטיתוהחקיקה הראשית  הרלוונטיים העזר

ו/או חלק  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי תיקון או ההחלפה של כל פריט .3.20

מהציוד והמערכות, יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו, בין אם הפגיעה ו/או 

התקלה נגרמו כתוצאה מרשלנות הקבלן ובין אם לאו, לרבות פגיעה שמקורה 

ויר ו/או חבלה ו/או בשל כל סיבה אחרת, אף אם אינה מצויה ופגעי מזג האב

 בשליטתו של הקבלן.

דעת, הקיים לחברה בקשר להחלטה לאכוף  אין באמור כדי לגרוע מכל שיקול .3.21

או שלא לאכוף קנסות בכלל ו/או בתקופה הראשונה של הפעלת ההסדר ו/או 

 לבטל קנסות חניה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 ללא המנהל לדרישות בהתאם נוספות מסופון ערכות לספק מתחייב הקבלן .3.22

 .נוספת תמורה כל

 

 תקופת החוזה .4

 12יום החתימה על ההתקשרות וסיומה לאחר תקופת ההתקשרות הינה מ .4.1

 (.״תקופת החוזה״חודשים מיום חתימת חוזה זה )להלן: 

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת החוזה  .4.2

חודשים כל אחת, מתום התקופה הראשונה  24תקופות נוספות של עד  לשתי

יום  30ה בכתב לקבלן עד וזאת על ידי מתן הודע( "האופציה"תקופת )להלן: 

מראש, לפני תום תקופת החוזה ו/או התקופה המוארכת )סך כל תקופת 

 חודשים(.  60ההתקשרות כולל תקופת האופציה לא יעלה על 

הוארך תוקפו של הסכם זה יחולו על תקופת הארכה הוראות החוזה כולן  .4.3

ום על בשינויים המחויבים. למניעת ספק מובהר בזה, כי אם הקבלן לא יחת
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ימים מהמועד בו הודע לו על זכותו, יחשב הקבלן כמי שהפר  14החוזה, תוך 

 את החוזה הפרה יסודית של חוזה זה.

 בכל הצדדים בין ההתקשרות את להפסיק רשאית החברה כי בזאת מובהר .4.4

 45 לקבלן הודעה מסירת באמצעות וזאת, הבלעדי דעתה שיקול פי על, עת

בלן מתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה והק ההתקשרות הפסקת בטרם יום

 .ההתקשרות פסקתו/או טענה כלפי החברה בגין ה

, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד לעיל 4.4האמור בסעיף  למרות .4.5

בהסכם זה )סעיפים יסודיים ועיקריים(, או  24הספק, בין היתר על פי סעיף 

ה של ביצוע פשע על ידו או על ידי אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו במקר

לנקוט בכל אחת מן הסנקציות האמורות להלן ו/או  חברהתהא רשאית ה –

 לבטל את ההסכם, ללא התראה מוקדמת:

, מטעמו מי באמצעות ובין בעצמו בין החיוב את הספק במקום לבצע .4.5.1

 לספק המגיעים מיםמהתשלו כך בשל לו שנגרמו ההוצאות את ולקזז

 .זה הסכם לפי

 את ההסכם בהודעה בכתב.  לבטל .4.5.2

הקבלן יעביר לידי החברה כל המידע, המסמכים, התכניות, וכל חומר  .4.6

שהועבר אליו ו/או הוכן, תוכנן ובוצע על ידו בקשר עם ביצוע חוזה זה, עד 

למועד גמר החוזה ו/או ביטולו כאמור תוך שבועיים ימים מיום סיום החוזה. 

ו כן יסייע הקבלן בהעברה מסודרת של תפקידו לקבלן חדש, או לגורם כמ

 דרש על ידי החברה.יאחר, שלו נמסר המשך ביצוע העבודה כאמור, ככל שי

ש״ח לכל יום  1,000הקבלן מתחייב לשלם לחברה פיצוי קבוע ומסוכם בסך  .4.7

לעיל, וזאת מבלי  4.6חור לעיכוב בהחזרת המצב לקדמותו וכאמור בסעיף יא

 לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה חברה לפי חוזה זה ולפי דין.

את כל הציוד המחובר  חברהבתום תקופת ההתקשרות יותיר הקבלן בידי ה .4.8

 לרבות(, "מחוברים"לקרקע ככל שיותקן על ידו לבקשת העירייה )להלן: 

 במהלך ידו על יותקנו אשר האחרים םהמחוברי וכל שילוט מתקני, תמרורים

, שלמים כשהם, אליהם והנלווה הקשור הציוד כל וכן ההתקשרות תקופת

הציוד והאמצעים שאינם בגדר  יתר. תמורה כל ללא וזאת, ופועלים תקינים

 יוחזרו לרשות הקבלן.   – והמסופוניםמחוברים, לרבות החומרה, המערכות 

בתום תקופת ההתקשרות  החברה בידי ןהקבל יותירעל האמור לעיל,  בנוסף .4.9

/או על ידי ו החברה ידי על שיוגדר ובמבנה בפורמט קבצים המכיל דיסק

הפעולות שבוצעו על ידו והספק החדש הכוללים את כלל נתוני המערכת 

, מידעלחברה את כל ה קבלןה יעביר, כן כמו. ההתקשרותבתקופת 

 תוכנן, הוכן/או ו ליוא שהועבר חומר וכל, דוחותה, תכניותה, מסמכיםה

 . תמורה כל ללא וזאת, זה הסכם ביצוע עם בקשר ידו על ובוצע

, ללא כל שינוי פעילה המידע מערכתבידי החברה את  להותירמתחייב  הקבלן .4.10

 מתום חודשים 3 במשך, ההתקשרות תקופתשירות שניתן במהלך לביחס 

 קבלןל הההסבה למערכת המידע ש פרויקט לסיום עד או ההתקשרות תקופת
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 חוסרמהסבה ינבע פרויקט השהעיכוב ב ככלמביניהם,  המאוחרהחדש, 

 כל ללא זאת כל, ("הראשונה"התקופה )להלן:  הקבלןשיתוף פעולה של 

 מערכת נתוניל תישמר גישה מלאה הראשונה התקופה במהלך .נוספת עלות

 התקופה תוםב .והעירייהמשתמשי המערכת מטעם החברה  כללל המידע

צפייה בלבד, ללא  הרשאותהספק לכלל משתמשי המערכת  יגדיר ,הראשונה

"חות הדו נתוני כללב מלאה עיון יכולת תישמרש באופן עלות נוספת, 

במהלך תקופת  במערכת המידע הקבלן ידי על שנוהלוהודעות הקנס ו

 ההתקשרות. 

במידה והחברה תחויב מכל טעם חוקי, להפסיק את ההתקשרות בשל צו של  .4.11

/או חוות דעת משפטית לגבי חוקיות ההתקשרות, הרי בית משפט ו

שההתקשרות תופסק והקבלן מתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה 

כלפי החברה בגין האמור, ולא יראו בהפסקת ההתקשרות הפרת החוזה ע״י 

 החברה.

 

 הקבלן של םזמניהלוח  .5

 הקבלן מתחייב, כדלקמן:

קים י הקבלן. זה חוזה חתימת מועדמ יום 30 בתוך השירותים במתן להתחיל .5.1

הציוד הנחוץ לשם ביצוע השירותים  כלאת  יספקת ווהמערכ כלפעיל את יו

יום ממועד החתימה על חוזה  30בהתאם למפורט בפרק ב׳ למכרז, הכל תוך 

 זה.

יום ממועד  30להפעיל את השח"מ ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלתו תוך  .5.2

 עבודה.תחלת ההחתימה על חוזה זה וקבלת צו 

ימים  7, בכמות הנדרשת, וזאת תוך תושבהקבלן מתחייב להנפיק תווי  .5.3

שיהיו בידי הקבלן בכל  ןממועד שיקבל הודעת דרישה כאמור מהמנהל וכ

 במלאי.  תושבתקופת ההסכם תווי 

 הגבייהת ואת הציוד הנחוץ לשם הפעלת מערך והמערכ כללהפעיל את  .5.4

יום ממועד החתימה על חוזה זה  30האכיפה, כמפורט בפרק ב' למכרז, תוך ו

 וקבלת צו תחילת עבודה.

שא בכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לחברה ו/או למי ימובהר בזאת, כי הקבלן י .5.5

 מטעמה, שינבע, בין במישרין ובין בעקיפין, מאי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל.

 

 (/העירייההחברההמנהל )מפקח מטעם  סמכויות .6

ו/או מי שימונה על ידם  העירייהנכ"ל ו/או מ החברה"ל מנכ/או ו הגזבר .6.1

. המנהל רשאי לבדוק את )להלן: "המנהל"( ישמש כמנהל לצורך חוזה זה

וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם  ןולהשגיח על ביצוע ותהעבוד

 לבדוק, לבקר מוסמך יהיה המנהלוטיב המלאכה שנעשית ע״י הקבלן ו

חוזה והוראותיו. הקבלן ל ביחס השירותים ואיכות טיב, ההתאמה על ולפקח

 מתחייב למלא ולבצע אחר הוראות המנהל.
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על פי דרישתו, מעת לעת, כל הפרטים והמידע בקשר  למנהלהקבלן ימציא  .6.2

 לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 זה מחוזה הנובע/או ו הנוגע ודבר עניין לכל בקשר הבנה אי או ויכוח בכל .6.3

 המנהל של החלטתו השירותים טיב לעניין תלרבו, בו הכלולים והשירותים

 .והסופית המכרעת תהיה

 ביצוע סדרי את, דעתו שיקול לפי, לעת מעת, לשנות רשאי יהיה המנהל .6.4

 הנוגע בכל החברה נציג להוראות ולהישמע לציית מתחייב והקבלן השירותים

 .השירותים ביצוע לסדרי

עבודה אינה עומדת אם בכל זמן שהוא, יהיה המנהל בדעה כי דרך ביצוע ה .6.5

בכללים, בתנאים ובציפיות החברה, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב והקבלן 

ינקוט מיד את כל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את ביצוע העבודה 

 בהתאם להוראות המנהל.

על ביצוע העבודה אלא אמצעי  למנהלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה  .6.6

זה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל להבטיח, כי הקבלן יקיים את החו

על החברה אחריות כלשהי לכל הנזק שייגרם על ידי הקבלן ו/או על ידי 

 עובדיו ו/או על ידי שלוחיו לחברה, ו/או לצד שלישי כלשהו.

זכות הפיקוח הנ״ל לא משחררת את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו כלפי  .6.7

ו/או פוטרת אותו מאחריות החברה למילוי תנאי חוזה זה על כל נספחיו 

 כלשהי כלפי החברה ו/או כלפי צד שלישי כלשהו.

לא מונה מפקח בפועל, לא יגרע הדבר מהתחייבויותיו של הקבלן, וכל הוראה  .6.8

 של נציג החברה, יחשב לצורך כל דבר וענין בהוראת המנהל.

 בתנאי עומד השירותים ביצוע כי לאשר היחידה הסמכות בעל יהיה המנהל .6.9

 החוזה בתנאי המצוין לעומת חוסר או התאמה אי בדבר והחלטתו הז חוזה

 .ומכרעת סופית תהא

 לביצוע בקשר החברה נציג של הוראה כל אחר למלא מתחייב הקבלן .6.10

 .זה חוזה פי על השירותים

 

 נהלי עבודהו ההתקשרות מהות .7

 השירותים את לחברה לתת עצמו על מקבל והקבלן, לקבלן מוסרת החברה .7.1

זה,  חוזהתתי נספחיו והוראות  על המפרט הטכני – ב' פרק הוראות פי על

 .זה חוזה מושאבמקצועיות, אמינות ומהימנות כנדרש במתן השירותים 

 הפעולות כל השלמת עם מיד, מטעמו מי/או ו המנהל את יזמן הקבלן .7.2

 לצורך, זה חוזה חתימת ועדממ יום 30 בתוך ולהשלים לבצע שעליו והמטלות

 אכיפת ביצוע תחילת ואישור, ידו על שבוצעו והמטלות הפעולות בדיקת

 השלמות לבצע יש כי המנהל מצא. זה חוזה פי על השירותים ומתן הגבייה

 התיקונים/ ההשלמות כל רשימת את, בכתב, לקבלן ימסור תיקונים/או ו

, המנהל שקבע קובההנ התקופה בתוך לבצעם מתחייב והקבלן, הדרושים
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 השירותים ומתן הגביה באכיפת יחל זה וממועד, והוצאותיו חשבונו על הכל

 .זה חוזה פי על

 וללא בהגינות הדין וגזרי הקנסות, חות"דוה לגביית לפעול מתחייב הקבלן .7.3

 עם להמתין שלא מקרה ובכל וביעילות בזריזות לפעול מתחייב הקבלן. שיהוי

 .קנסותה להכפלת עד הגבייה פעולות

 םיהיה אחראי על טיפול בכל תלונה, ערעור על פעולת אכיפה מטעמי הקבלן .7.4

"ל אשר הנאחר הקשור אל  ךוכל מסמ ,כך ן, תביעה בגים/ משפטיי םחוקיי

 .הספקיימסרו במפורש ובכתב לטיפול 

כולל  ,הקבלןנקט  ןמענה לכל הפניות הקשורות בפעולות האכיפה אות ןמת .7.5

 םהפניות תיענינה ישירות לפוני -ית והחוקית תקפות המשפטהטענות לגבי 

 .החברה הוראותוהכול עפ"י  ,החברהשל  ןהדי ך"י עורעורק  ךא

 םיבוצע בהתא החברהגזברות  םוהתאמות כספיות ע םביצוע תאומי .7.6

. מודגש כי םאו מי מטעמ חברהלדרישות מנהל אגף הגבייה ו/או גזבר ה

ורישומי  ם, הבנקיןהמאזשגבה מול  םיהא אחראי להתאמות הכספי קבלןה

 חברהה תהגזברות. מודגש כי במקרה של אי התאמות, רשאיו הגבייה אגף

 קיימת אי התאמה. ןחשבונות עמלה והוצאות שבגינ םשלא לשל

אשר מקובל ונהוג  המנהלית האכיפה בתחום המתחייב לבצע כל פעול הקבלן .7.7

רש ואשר לא הוזכרה במפו מקומיות ברשויותלעשותה במחלקת גבייה 

ראה לנכון ליזום ולבצע ת חברהבסעיפי המשנה הנ"ל ו/או כל פעולה שה

 .אכיפהבמסגרת הליכי ה

 כל להוראות בהתאם הנדרשים הבטיחות אמצעי בכל לנקוט מתחייב הקבלן .7.8

/או ו שירות כל ולבצע, והמנהל החברה דרישות, מוסמכת רשות כל, דין

 פי על לכך המורשים יםאנש ידי על, זה חוזה הוראות פי על הנדרשים עבודה

 .דין כל

 אחרת בדרך או קשר מכשיר באמצעות, עת בכל, זמין להיות מתחייב הקבלן .7.9

 .המנהל שיקבע כפי

המנהל והקבלן יקיימו פגישת עבודה אחת לחודש בה יידונו כל הנושאים  .7.10

הקשורים לתחזוקת המערכת ותפעולה וכל ענין נוסף הקשור לביצוע חוזה 

 זה.

 במדויק ויבצעו ישמעו מטעמו מי/או ו עובדיו, הוא כי, תבזא מתחייב הקבלן .7.11

 שתינתן הנחיה/או ו הוראה כל. החברה והוראות הנחיות כל את מלא ובאופן

 .זה חוזה הוראות במסגרת במפורש נכללה כאילו תחשב, החברה ידי על

, לרבות בחברה התפקידים בעלי עם הדוק בקשר לעמוד מתחייב הקבלן .7.12

 וביצוע תשתיות ומחלקת העירוני הפיקוח, התובע, החברה גזבר"ל, המנכ

 החברה נציגי ידי על שיקבע כפי בתדירות שתערכנה פגישות ידי על, בחברה

 לביצוע בנוגע ותיאומים הנחיות קבלת, העבודות על ביקורת, דיווח לצורך

 .השירותים
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הפעולות המוטלות על הקבלן מכוח חוזה ואשר תידרשנה על ידי החברה,  כל .7.13

ת רכישת ציוד )מחשוב, ציוד קצה למבצעי האכיפה, ציוד להעברת לרבו

נתונים וכיוצ"ב( הפעלת כח אדם, אספקה, הובלה, שכירת משרדים, תפעול 

או כל מסמך אחר הנדרש לצורך מתן  חות"דוואחזקת הציוד, הנפקת 

השירותים, באמצעות ספקים חיצוניים, לרבות משרד התחבורה/ משרד 

לה, מכל מין וסוג שהוא, יבוצעו על ידי הקבלן על הפנים וכד' וכל פעו

 אחריותו ועל חשבונו.

הקבלן יעניק לעירייה שירותי הפקה, ניהול, מעקב, גבייה ואכיפה של דו"חות  .7.14

, בין היתר באמצעות מסופונים ומערכות סביבתית אכיפה וקנסות חניה

ויים , חוקי האכיפה הסביבתית המנהעזר חוקי פי עלממוחשבות ייעודיות, 

המיסים )גביה( וכן כל  פקודתבחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית(, 

 .המזמין והוראות השירותיםלהסדרת  הרלוונטיחוק/דין 

 והשלמות תיקונים, והוצאותיו חשבונו על לבצע בזאת מתחייב הקבלן .7.15

 של חסר/או ו לקוי מביצוע והנובעים, החברה ידי על שיידרש כפי, לשירותים

 .שהיא סיבה מכל/או ו העבודה

מתחייב לא לשבות ו/או להשבית ו/או להפסיק את העבודה מכל  הקבלן .7.16

סיבה שהיא, והוא מתחייב לספק את השירותים ברציפות בכל ימי ושעות 

 הפעילות של החברה, הכל כפי שיידרש. 

הקבלן יגיש לחברה מידי חודש דו״ח בכתב, שבו יפורטו כל הפעולות שננקטו  .7.17

לשם תחזוקת ותפעול המערכת, נתונים על שינויים, החלפות על ידי הקבלן 

 או פעולות שביצע או שבוצעו בחודש החולף.

מבלי לגרוע מהאמור, יגיש הקבלן מידי חודש ביום האחרון של החודש, דו״ח  .7.18

מפורט, כדרישת המנהל, שיכלול לפחות את כל פעולות הגביה שבוצעו ע״י 

 החברה.של  בנקההקבלן והסכומים אשר הופקדו בחשבון 

הקבלן מתחייב לגבות כספים אך ורק באמצעות מתן שוברי תשלום לחשבון  .7.19

מבלי לגרוע מהאמור, כל תמורה  הלןל 17החברה כמפורט בסעיף של  הבנק

שתתקבל אצל הקבלן או נציגיו או באי כוחו, תופקד כולה ובמלואה עוד 

 החברה.של  הבנקיום בחשבון באותו ה

 חוזה לפי השירותים אספקת עקבקבלן כי כל תמורה שתתקבל אצלו, ל ידוע .7.20

הינה רכוש החברה, וכי הוא ישמש אך ורק כנאמן לצורך אחזקתו, ועד  זה

 החברה.של  הבנקלהפקדתו באותו היום בחשבון 

ובדיו, מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן, מתחייב הקבלן ליידע את כל ע .7.21

 נציגיו ומיופי כוחו, לגבי כל הוראות ונוהלי העבודה.

החברה ו/או העירייה את מלוא הסיוע והמידע, ככל  לרשותיעמיד  הקבלן .7.22

 תגובות, הכנהשיידרש, ללא כל תשלום, בכל הקשור והכרוך בהכנת כתבי 

 החובות לגביית הנוגע משפטי הליך בכל העירייה/או ו החברה וייצוג בכתב

 כאות השיפוטיות וכל סיוע שיידרש לתובע העירוני. בכל הער
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מתחייב לטפל ולסייע בהכנת מכתבי תשובה לפניות של פונים בעניין  הקבלן .7.23

דו"חות החניה והקנסות ולתת התייחסות, בכתב, לערעורים על דו"חות 

 לנהל)ג( לחסד״פ ו229להחלטת התובע העירוני לפי ס׳ וקנסות המועברים 

ל מערך הפניות והתשובות. מכתבי התשובה שיוכנו בצורה ממוחשבת את כ

על ידי התובע העירוני יישלחו על ידי הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לפונים 

 השונים. 

לפי דרישת התובע העירוני ועל סמך החלטתו ושיקול דעתו יגיע נציג מנוסה  .7.24

הופעות בבית המשפט ויהא נוכח בדיון ויהא מוכן לייצג את ל הספק מטעם

יצוג ראוי ומלא. נציג הקבלן לא יגיע להסדרי פשרה עם בית יברה והקבלן הח

המשפט אלא בקבלת הסכמת התובע להסדר הפשרה מראש ובכתב. התובע 

רשאי לדרוש מהקבלן כי הנציג מטעמו יהא נוכח בדיונים וייצג את החברה 

הכל בהתאם  –והקבלן ייצוג מלא גם ללא נוכחות התובע מטעם החברה 

 דעתו.לשיקול 

 העירוני התובע ידי על שישלח מייל לכל מענה ייתן מטעמו מי/או ו הקבלן .7.25

 התובע ידי על הנצפית במערכת ותוטמענה תיושמנה העירוני התובע והנחיות

 העירוני התובע ידי על המייל שליחת ממועד שעות 24-מ יאוחר לא, העירוני

 .מטעמו מי/או ו לקבלן

רה רשאית לאכוף או שלא לאכוף החב אמבלי לגרוע מהאמור לעיל תה .7.26

חניה/קנסות, בהתאם לשיקול דעתה  דו"חות/קנסות ו/או לבטל דו"חות

ובהתאם לחוק. לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בגין הפעלת שיקול 

 דעת החברה כאמור לעיל.

לגרוע מכל האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק  מבלי .7.27

שמה ובעבורה את הדו״חות / הקנסות הנמצאים לקבלן רשות לגבות ב

 ברשותה טרם חתימתו על החוזה ככל שתראה לנכון.

אלו ולהקפיד  וקנסות דו"חותהקבלן הזוכה מתחייב לבצע פעולות גבייה בגין  .7.28

והכל בהתאם להוראות  הגבייהעל מילוי הוראות כל דין בעת ביצוע פעולות 

 מכרז זה.

 

 כתהמער של ותחזוקה הפעלה, אספקה .8

ימים מיום חתימת חוזה זה, על  30הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, בתוך  .8.1

מידע ותוכנה העומדת בכל  מערכתחשבונו והוצאותיו, לצורך ביצוע שח"מ, 

 המפרט הטכני –המפורטים במסמכי המכרז ובפרק ב'  והתנאיםהדרישות 

 . על נספחיו

ערכת המידע הנתונים ממ כלליידרש להתחייב לביצוע פרויקט הסבת  הספק .8.2

הקיימת בחברה למערכת המידע שתסופק על ידו, על כל מרכיביו ומתן כל 

, הרצה, הסבההשירותים הנדרשים במלואם, לרבות אפיון ופיתוח התאמות, 

התקנה, תיעוד, יישום  של כל הרכיבים והתשתיות הנדרשות לצורך הפעלת 

 . בחברהמשתמשים ההמערכת, בדיקות של המערכת, וכן הדרכת 
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 ללוח ובהתאם זה מכרז פי על ועובדת שלמה מערכת לספק יידרש ספקה .8.3

 מרכיביו לכל כוללת באחריות, לעיל 5יף עבס כאמור הפרויקט של הזמנים

 מטעם החברה.  המנהל שיתוף תוך, הפרויקט של

במלואם, כך  מתחייב כי כלל הנתונים במערכת הקיימת יוסבו הספק .8.4

שתישמר הגישה של כלל משתמשי המערכת בחברה ובעירייה לנתוני כלל 

 הדו"חות והקנסות הישנים, לרבות אלה שנגבו. 

לגרוע מאחריותו הכוללת של הספק, יהיה הספק אחראי גם על ניהול,  מבלי .8.5

-פיקוח, בקרה, בדיקת הביצוע ומתן התרעה מראש לגבי כל חריגה צפויה, על

עמידה בלוחות הזמנים וכדי לקדם ביצוע אחיד ואיכותי של מנת להבטיח 

 הפרויקט. 

השלמת עבודות ההקמה, ההתקנה והפעלת המערכת, יודיע על כך הקבלן  עם .8.6

 למנהל בכתב כדי שיתחיל בבדיקת העבודה.

, יודיע על כך רצון תמצא המנהל את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביע .8.7

בוצעה בהתאם לתנאי החוזה, ימסור  לחברה. מצא המנהל כי העבודה לא

לקבלן בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת המנהל לשם התאמת 

 העבודה לתנאי החוזה.

 החלפתה ואף במערכת שינויים הכנסת מהקבלן לדרוש רשאית תהיה החברה .8.8

, זה חוזה בדרישות, החברה של המלא רצונה לשביעות, תעמוד לא זו אם

 .כאמור החברה להנחיות בהתאם לפעול יחויב והקבלן

 הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך התקופה אשר יקבע המנהל. .8.9

 וגזרי הקנסות, חות"הדו כלל לניהול מידעת כמער להפעיל מתחייב הספק .8.10

פועלת בסביבת חלונות ה, הכוללת תוכנה חלונאית טבלאית הדין

(WINDOWS .)המפרט הטכני – ב' פרק דרישות כללב עמודל המערכת על 

 על תתי נספחיו, לרבות הדרישות הבאות:  

יכולת מוכחת לקליטה, ניהול מעקב ובקרה של רשומות דו"חות  .8.10.1

 וקנסות מיום הפקתם ועד סיום המחזור חייהם )סגירתם(. 

יכולת לניהול המערך הכספי של הדו"חות והקנסות )הנהלת  .8.10.2

 .חשבונות(

מזומן,  -לת תשלומים בכל האמצעים הקיימים יכולת לקב  .8.10.3

במשרדי החברה בשעות  ,כרטיסי אשראי, דואר, בנקים ,המחאות

מענה  - הכולל טלפוני מוקד קבלת קהל )בכרטיס אשראי בלבד(,

 חיצוני אנושי מוקד ,הספק קולי/אנושי של אחראי האכיפה מטעם

ציית אינטרנט, אפליק, 24/7הפועל   IVRממוחשב אוטומטי ומענה

QR Code  . 

פרמטר שיידרש  כליכולת לנפק תווי תושב לנהגים זכאים על פי  .8.10.4

 ניהול כספי של תווים אלה.  לבצע)אזורים, רחובות, ימים(, וכן 

 יכולת להפיק התראות בטרם הפקת דו"ח. .8.10.5

 .ידניים חות"דו עדכוני לקבל יכולת .8.10.6
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 חיבור למסופונים.  יכולת .8.10.7

משרד  -רלוונטיים לרבות יכולת קישור מוכחת לגופים חיצוניים .8.10.8

 התחבורה, משרד הפנים, שב"א ועוד. 

מתחייב לספק חומרה ותכנה הנדרשים להפעלה, ניהול ותמיכה  הספק .8.11

מסופונים לרישום דו"חות וקנסות מסוג מחשב כף יד או  5 -מקצועית ל

(, לרבות מערכת מחשב לניהול הפחותרזרביים לכל  2טלפון סלולארי )וכן 

המופקים על ידם. למסופון תהיה יכולת בדיקת תשלום התראות/הדו"חות 

 חנייה סלולארית.

 במשרדי המידע למערכתנקודות גישה  4 הראשוני בשלב יספק הקבלן .8.12

 נוספות עבודה תחנות 3 -עבור אחראי האכיפה וב 1החברה בשלב הראשוני )

 שיידרש ככל נוספות ונקודות(, החברה ידי על שיוגדרו כפי החברה עובדי של

על מנת שתתאפשר צפייה שוטפת ובלתי  ,נוספת עלות ללא החברה ידי על

 מוגבלת בכל הנתונים שבמערכת המידע.

שא, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהפעלת מערכת המידע, יהקבלן י .8.13

 והתקשורת. הרישיונות, לרבות עלויות החומרה, התוכנה

לות שנעשו באותו הקבלן יהיה אחראי ויערוך גיבוי יומי ומלא של כל הפעו .8.14

יום ושל כל המידע והנתונים אשר הצטברו בידיו במהלך ביצוע הסכם זה. 

הקבלן ישמור על קבצי הגיבוי במקום בטוח, שמור וחסין מאש. מדי שלושה 

חדשים ימסור הקבלן לחברה עותק של קבצי הגיבוי של אותו רבעון מדי 

של אותו רבעון  שלושה חדשים ימסור הקבלן לחברה עותק של קבצי הגיבוי

מדי שלושה חודשים או בכל עת שהחברה תדרוש ייערך אחזור של הקבצים 

שגובו היה ולא תהיה אפשרות לטעון את הקבצים מאמצעי הגיבוי יאחזר 

 הקבלן את המידע על חשבונו בחברה מקצועית ויטפל בליקוי כך שלא יישנה.

שו על ידו של כל הפעולות שנע מידעההקבלן יקפיד על תיעוד במערכת  .8.15

וישמור על כל פרק, הנוגע להסכם זה. המסמכים ייסרקו וימוינו לגבי כל 

 אחד מהחייבים ויישמרו במערכת בתיקים מיוחדים ומסודרים.

 ממשרד אישור של קיומו, והוצאותיו חשבונו על לדאוג מתחייב הקבלן .8.16

, החברה שם על אם ובין שמו על אם בין, מידע מאגר לניהול המשפטים

 .דין לכל בהתאם

 לפעילותבמשך כל תקופת חוזה זה, מתחייב הקבלן לדאוג, על חשבונו,  .8.17

 שבחברה המחשבים בין והתקשורת הממוחשבות המערכות כל של התקינה

 . החיצוניים השירות מרכזי לבין

האחראי יהיה בקשר מתמיד עם המנהל וידווח לו על כל פעולות האחזקה  .8.18

 שמבוצעות במערכת.

 כלל ושוטפת זמינה ותמיכה לתחזוקה חשבונו על גלדאו מתחייב הקבלן .8.19

 .נוספת עלות ללא השוטפים הצרכים פי על, מערכתית

 כל, בלבד והוצאותיו חשבונו על ולבצע המערכת את לעדכן מתחייב הקבלן .8.20

/או ו הרלבנטית בחקיקה שינוי לכל תתאים שהמערכת מנת על נדרש פיתוח
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/או ו בחקיקה העדכון עדממו יום 30 תוך וזאת, מוסמכת רשות הוראות

 .מוסמכת רשות הוראת

 הדרכה תכנית הקצה בציוד/או ו במערכת המשתמשים לכלל יעניק הקבלן .8.21

 ממתקני באחד תתקיים וההדרכה, הדרכה שעות 25 -מ יפחת שלא בהיקף

 הכל, הדרכה חוברות/או ו מצגות כגון לימוד עזרי תכלול ההדרכה. החברה

 הדרכה מהקבלן לדרוש רשאי יהיה המנהל .ובאחריותו הקבלן של חשבונו על

 .הקבלן חשבון על הכל, נוספים עזר חומרי אספקת/או ו נוספת

 המערכת התקנת של הזמן פרק בתקופת תתבצע החברה עובדי הדרכת .8.22

 מספקת בכמות בחברה באתר מיומנים למדריכים ידאג הקבלן. והטמעתה

 .המשתמשים שאלות כל על לענות כדי

אחר הוראות כל דין והוראות חוק הגנת הפרטיות, הקבלן יקפיד למלא  .8.23

 בפרט. 1981-התשמ"א

 :משלימים שירותים אספקת .8.24

 הקבלן ידאג, משלימים שירותים לאספקת הקבלן של הצעתו ונבחרה במידה

 , לרבות:םמתקניהשלמותם של ל

מתקני השילוט יוצבו בהתאם למפורט בפרק ב' למכרז. המיקום  .8.24.1

 וסף ייקבעו על ידי המנהל.של המחשבים והציוד הנ קהמדוי

הקבלן לא יהא רשאי להוציא ו/או לעקור ו/או להזיז תמרור ו/או  .8.24.2

מדחן כרטיס ממקומו ו/או לשנות את מיקומו של תמרור ו/או מדחן 

כרטיס לאחר הקמתו ו/או להכניס בו כל שינויי או שיפור, אלא אם 

 קיבל לכך את הסכמת החברה בכתב ומראש.

 התושבשות שינויים כלשהם בדגם תווי הקבלן לא יהא רשאי לע .8.24.3

בניגוד למתואר במפרטים הטכניים, אלא אם כן קיבל לכך את 

הסכמת החברה בכתב ומראש ו/או נדרש לעשות שינוי כאמור ע"י 

 החברה.

הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תוספת של ציוד, לצורך ביצוע  .8.24.4

תמורה השירותים לפי דרישת החברה ולא יהיה רשאי לתוספת או ל

 כלשהיא, ללא קשר לעלות השינוי או התוספות.

 

 ואחזקה ציודאדם,  כוח, החברה ימשרד .9

למתן השירותים על  וישמש אשר, החברה משרדימ השירות את יבצע הקבלן .9.1

פי חוזה זה, לרבות קבלת קהל ומתן שירות לציבור, במשך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

מתן שירותיו לחברה על את הקבלן אך ורק למטרות  ישמשוהחברה  משרדי .9.2

 בכתב.ו מראש, החברהפי החוזה ולא לכל מטרה אחרת כלשהי, בלי הסכמת 

, תהיה ייעודו את למלא, עת בכל, יחדל המשרד, החברה קביעת פי על אם .9.3

 אתחשבון הוצאותיו  עלהחברה רשאית להורות לקבלן, בכל עת, להעביר 

מונוסון  –הוד י עירייתהשיפוט של  בתחום אחר למקוםהפעלת המשרד  
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, המשרד הפעלת את להעביר חייב יהא והקבלןשיאושר על ידי החברה, 

 העברת את יבצע שהקבלן ככל. החברה שתיקבע התקופה תוך, כאמור

הגבייה באופן יחסי בהתאם  עמלת תעודכןכאמור על חשבונו,  המשרדים

 . החברה שתקבע כלליםלסכום דמי השכירות, והכל בכפוף ל

 אחראי יהיהו ישמש כמנהל לקוח אשר, קשר איש גדירלה ידאג הקבלן .9.4

 הנוגעים הנושאים בכל לחברה הכולל המענה מתן על הקבלן מטעם

 האכיפה אחראי פעילות של וריכוז הנחייה לרבות, המכרז מושא לשירותים

 הקבלן של האכיפה בתוכנות והחידושים השינויים בכל ועדכונו הקבלן מטעם

 כל במהלך לחברה וזמין נייד יהיה הקשר שאיש לכך מתחייב הספק. והחברה

 בכלל הקבלן של שוטפת לעמידה וידאג, וחג שבוע סופי למעט, השבוע ימות

 . המכרז במסמכי הנדרשות המטלות

יעסיק במשרדי החברה כוח אדם מקצועי ומיומן, בהיקף הנדרש  הקבלן .9.5

 . לפרק ב' 4בהתאם להוראות סעיף  והכל, למתן השירותים לציבור הרחב

 של בהיקף מטעמו אכיפה באחראי החברה משרדי את לאייש ידאג הקבלן .9.6

 שוטף באופן זה מכרז מושא השירותים את יבצע אשר, אחת מלאה משרה

 המערכת תפעול, טלפוני מענה מתן, קהל קבלת לרבות, החברה ממשרדי

 ושליחת הדפסת על אחריות, וקנסות חניה חות"דו לניהול הממוחשבת

 מערך תפעולאישורים שונים לתושבים,  הוצאת, התושב ותווי השוברים

 זה מכרז פי על הספק מחויב בה אחרת מטלה וכל המנהלית האכיפה

 . החברה והוראות

 אכיפה אחראיהספק מתחייב כי יעסיק לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז  .9.7

 מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.  בעל ניסיון מוכח, מיומנות,

 חברהיובהר, כי המועמד שייבחר לתפקיד אחראי האכיפה יאושר על ידי ה .9.8

בהתאם לנוהל העסקת חברות גבייה של משרד הפנים )כפי שיעודכן מעת 

לעת( ויועסק ע"י המציע הזוכה במכרז לכל אורך תקופת ההתקשרות, אלא 

 בלבד. חברהבהסכמת ה ףאם כן, יוחל

שהוצע בהצעתו לתפקיד אחראי  המועמדל המציע להתחייב ולדאוג כי ע .9.9

 האכיפה הוא זה אשר יבצע באופן אישי את השירותים נשוא המכרז. 

 הספק בהצעת שהוצע האכיפה אחראי לתפקיד שהמועמד ככליובהר, כי  .9.10

, טרם תחילת מתן החברה במשרדי ידו על יוצב לא/או ו יוחלף הזוכה

 הדבר יהווהלהתקשרות,  הראשונים החודשים 12 במהלךהשירותים או 

 -ו 4.5 בסעיפים האמורהפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו, ויחול עליו 

אש בסך , לרבות זכאות החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מרלהלן 18.2

ש"ח בגין החלפה ו/או אי הצבה כאמור של אחראי האכיפה  20,000של 

המוצע, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה העומדות לה לפי כל דין ו/או 

 חוזה.

 במשרדי עבודה עמדת הקבלן מטעם האכיפה אחראי לרשות יעמיד הקבלן .9.11

נה עבודתו השוטפת לרבות קבלת קהל ומתן מע לצורך אותו שתשמשהחברה 
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 של השוטפת לעבודה. הקבלן יהיה אחראי להקצאת כל הציוד הדרוש טלפוני

 . האכיפה אחראי

 .החברה של העבודה לנוהל בהתאם קהל וקבלת טלפוני מענה .9.12

 טלפוניות פניות קבלת לטובת במשרד ייעודי טלפון קו יקצה הקבלן .9.12.1

 שעות פעילות המשרד.  בכל שיאויש

 הן הקהל וקבלת הטלפוני ההמענ שעות, המכרז פרסום למועד נכון .9.12.2

 .16:00-19:00 בשעות גם' ב וביום 13:30 עד 8:00-מ' ה-'א בימים

גם בימי שביתה  שינוי ללא יעבוד האכיפה אחראי כי מתחייב הקבלן .9.12.3

 קבלת שעות ביצוע לרבות, ארצית ו/או מקומית ברשויות המקומיות

 .לעיל כמוגדר טלפוני ומענה קהל

 המפרטת מרכזת טבלה לחודש חתא לחברה למסור מתחייב הקבלן .9.12.4

)פנייה  הפנייה קבלת דרך, הפניה עיקר, שהתקבלו הפניות כמות את

 .לה המענה ועיקר התגובה מועד(, קהל קבלת או טלפונית

 לצורך, לעת מעת מקצועי כוח לתוספת הזכות את לעצמה שומרת החברה .9.13

 כי, ריובה. החברה ידי על שיידרש ככל או/ו עומס בתקופות מטלות  השלמת

 החל, ברם.  אלה מקרים עבור נוסף תשלום לכל זכאי יהיה לא הספק

 כח למצבת מעבר, נוסף עובד כל של רצופה העסקה של כולל הרביעי מהחודש

 חודשית תשלום לתוספת זכאי יהיה הספק, לעיל 9.6 בסעיף הנדרשת האדם

, ספציפי נוסף עובד כל של ההעסקה תחילת למין תרטרואקטיבי שתבוצע

 ולביצועה המזמין ידי על שתיקבע החודשית המשרה לחלקיות בכפוף והכל

 ספק עובד העסקת לדרוש רשאי המזמין כי, יודגש. הספק עובד ידי על בפועל

 מעלות תיגזר התשלום תוספת. לחודש מחודש משתנה משרה בחלקיות נוסף

 . מלאה משרה בגין לחודש מ"מע בתוספת ₪ 8,000 של וכוללת קבועה

 מעבר) נוסף ספק עובד המזמין דרש רצופים חודשים 4 במהלך: לדוגמה .9.14

 כאשר, 20% של משרה בחלקיות( לעיל 9.6בסעיף  שהוגדרו האכיפה לאחראי

 של בפועל ביצוע בגין. משרה 50% -ל לעלות העובד נדרש, העוקב 5 -ה בחודש

 לתוספת הספק זכאי יהיה, הנוסף העובד י"ע הנדרשת המשרה חלקיות

 מ"מע בתוספת ₪ 1,600 – הראשונים החודשים 4 עבור: הבאה התשלום

 8,000X) מ"מע בתוספת 4,000 – 5 -ה    החודש ועבור( 8,000X20%) לחודש

50% .) 

 נדרשים ואביזרים ציוד .9.15

 ובאחריותו חשבונו עלך ביצוע העבודה, הקבלן יספק לחברה, לצור .9.15.1

, את כל הציוד, האביזרים, השירותים, האמצעים והידע המלאה

מכרז זה, וידאג לתקינות  מושאהנחוצים, לצורך ביצוע העבודה 

הפעלתם בכל תקופת החוזה, והכל בהתאם לדרישות החברה, 

 .האספקהמבחינה איכותית, כמותית ומועד 

נוספת יכלול, בין היתר את הפריטים הציוד שיסופק ללא תמורה  .9.15.2

פרק ב' למכרז(. מבלי לפגוע  נספחיהבאים ע"פ פירוט במפרט הטכני )
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בכלליות האמור לעיל יספק הזוכה, בין היתר, את הציוד כדלקמן 

 את הפריטים המופיעים במפרטים הטכניים:ו

מקורית עם  מידע מערכת לחברה לספק מתחייב הספק .9.15.2.1

, והוצאותיו חשבונו עלן, רישיון שימוש על שם הקבל

 ותחזוקת הפעלת, בהקמת הכרוכות העלויות כל לרבות

, כן כמו. ותקשורת רישיונות עלויות לרבות המערכת

תשתית )כבלים( תקשורת בין ל לדאוג הקבלן מתחייב

 שתותקן המידעהקבלן במשרדו, לבין מערכת  ימחשב

 .החברה במשרדי

 רישום לצורך העירייה למפקחי - מסופונים .9.15.2.2

 5 לעירייה הזוכה יספק קנסות/חות"דו/התראות

 להחזיק מתחייב הספק. אישיות ומדפסות מסופונים

 לצורך( הפחות לכל 2) מסופונים של רזרבי מלאי

. שמישים בלתי/תקולים מסופונים של מיידית החלפה

 תוספת הזוכה מן לדרוש רשאית החברה, בנוסף

 אלל, תגדל העירייה פקחי ומצבת במידה מסופונים

 : לבאים הספק ידאג, כן כמו .נוסף תשלום

  ציוד, תוכנות וכבלים להטענה והזנת המסופונים

 למחשבים ולהיפך, ובו זמנית.

 סרטי דיו, גלילי נייר,  ניםציוד מתכלה למסופו(

 סוללות נטענות(.

  דוח חלון ממוגנט תואם למסופון לפי דרישה

 שוטפת.

 קתלאספ הנדרש המחשוב והציוד המשרדי ציוד כלל .9.15.2.3

, האכיפה אחראי ידי על החברה ממשרדי השירותים

 :לרבות

 מחשב P.C מסך כולל LCD משרדי לשימוש 

 תותקן המחשב על. החברה י"ע הנדרשת באיכות

 אמצעי הכוללים הפרטים יכללו בה תוכנה

 הנפקת של וכן חות"דו של ואכיפה זיהוי, איתור

 חיבור לרבות מונוסון יהוד לתושבי תושב תווי

 י"ע וכנדרש בהתאם הכל, קשורתת לקווי

 .החברה

 החברה שתקבע כפי תקשורת כרטיסי. 

 צילום מכונת. 
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 להדפסת צבעונית משולבת לייזר מדפסת 

 .ודיו איכותיות תמונות

 לשוברים מגנטית מדפסת. 

 דיגיטאליים מסמכים לסריקת מכשיר. 

 שיקים/  אשראי קורא. 

 סורק QR . 

 .מכשיר פקסימיליה עם מודם מהיר 

 דפי לוגו, מעטפות לוגו מבוילות, פסההד נייר ,

פנקסי דו"חות וקנסות, שוברי חיוב ידניים, 

טפסים, טיונרים, תקליטורים, תיקיות, כלי 

משרדי הציוד הכתיבה, ניירת משרדית וכל 

 לביצוע העבודה.  יםנדרשה המתכלים והחומרים

 על, המשרד את לצייד מתחייב הקבלן, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .9.15.3

 ומתן המשרד של ותקין יעיל לתפעול הדרוש הציוד בכל ,חשבונו

 .גבוהה מקצועית ברמה השירותים

 מסמכים יופקדו בה כספת במשרד להתקין מתחייב הקבלן .9.15.4

, בבנק להפקדתם עד וההמחאות מזומנים/חסויים, חשובים

 תכולת את חשבונו על יבטח הקבלן. זה חוזה להוראות בהתאם

 .בהעברה וכספים הכספות

 עלאחזקת המשרד, במשך כל תקופת ההתקשרות, תחולנה  עלויות .9.15.5

, וביוב מים, ארנונה, שכירות דמי, רכישה הוצאות: לרבות החברה

וכל יתר  ,ניקיון, אויר מיזוג, תקשורת"ן, נל, טלפוניה, חשמל

 למעט, ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הקשורות באחזקת המשרד

יישום השירותים  לצורך הנדרש המשרדי והציוד המחשוב ציוד

מושא מכרז זה, שאספקתם ותחזוקתם במצב תקין, בכל עת, הינם 

 .על חשבון הספק 

, ביותר החדיש ובציוד במערכות ולהשתמש לספק מתחייב הקבלן .9.15.6

 השירותים למתן שתידרש, כמות ובכל גבוהים ואיכות מטיב

 אם, ישראלי תקן תו יישא הציוד. גבוהה מקצועית ברמה לחברה

 עמידים מחומרים יהיה הציוד. ציוד סוג אותו לגבי זהכ תקן קיים

 .סבירים ופחת בבלאי עמיד ויהיה אקלימיות השפעות בפני

 לפי לציוד תוספת/או ו שינוי כל לספק/או ו לבצע מתחייב הקבלן .9.15.7

 לתמורה/או ו תשלום לתוספת זכאי יהיה ולא החברה דרישות

 התמורה ףסעי פי על לו המגיעה לתמורה מעבר, כך בגין כלשהי

/או ו השינוי לעלות/או ו להיקף קשר כל ללא וזאת, שלהלן

 .התוספת
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 לשימוש חדשות תוכנות הכנסת לפני החברה אישור יבקש הקבלן .9.15.8

 עם מקוריות מחשב בתוכנות להשתמש מתחייב הקבלן. ידו על

 .דין כל פי על, שמו על בהן שימוש רישיונות

, /או העירייהו החברה נהתחלט ההתקשרות תקופת ובמהלך היה .9.15.9

, להחליף ו/או לשנות את התוכנות הבלעדי דעתןעל פי שיקול 

 מתחייב, חלקן או כולן, כיום משתמשת הןלענייני גבייה, בהן 

 התוכנות את, והוצאותיו חשבונו על, ולהחליף לרכוש הקבלן

ו/או  החברה של החדשות לתוכנות להתאימן מנת על, שבשימושו

ל חשבונו שינויים מקבילים בתוכנות, ו/או לבצע בעצמו וע העירייה

ו/או  שיהיו דרושים להתאמתן לתוכנות החדשות של החברה

 .ו/או העירייה החברה קביעת פי על הכול. כאמור, העירייה

 שוטף באופן גיבוי, והוצאותיו חשבונו על, לבצע מתחייב הקבלן .9.15.10

 מידע וכל, הדין לגזרי, לקנסות, חות"דול וכן במערכת המידע לכל

 ידי על יועבר, כאמור, המגובה המידע. ניירת על הכתוב אחר

 באמצעות החברה למחשב עבודה יום כל בסוף ובאחריותו הקבלן

 .אלקטרונית תקשורת

על צורכי  הינשל הקבלן לא תענ והמידע המחשוב תומערכ אם .9.15.11

החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהיה החברה 

 והקבלן, והוצאותיו חשבונו על, להחליפןרשאית להורות לקבלן 

 חשבונו על, ולהעביר במלואן החברה דרישות את, לבצע חייב יהיה

 .החדשה למערכת הקודמת מהמערכת המידע כל את, והוצאותיו

 ויחבר תקשורת לקווי תשתית, חשבונו על, ויתאים יתקין הקבלן .9.15.12

 של המחשבים למערכת שלו המחשבים מערכת את באמצעותה

 מחשבי לבין בינה ורציף ישיר קשר לקיים היהי שניתן כך, החברה

 כל להוראות ובכפוף החברה והנחיות הוראות פי על הכול, החברה

 .הפרטיות הגנת חוק הוראות לרבות, דין

מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, ועל אחריותו, בתוך  הקבלן .9.15.13

יום ממועד חתימת חוזה זה, את הציוד והחומרים הנדרשים  30

לעיל ו/או כל ציוד אחר ו/או  9.15רט הטכני ובסעיף כמפורט במפ

כל שינוי לפי דרישת החברה ללא תוספת כספית ו/או תמורה 

 כלשהי לקבלן.

מתחייב לתחזק באופן שוטף את הציוד המפורט במפרט  הקבלן .9.15.14

לעיל ולהחזיקו, כל העת, במצב תקין וראוי  9.15הטכני ובסעיף 

לשימוש, לרבות תיקון ו/או החלפה ו/או שדרוג, הכול בהתאם 

 לצורכי השירותים וברמה גבוהה.

 תקשורת מערכות עם הציוד הפעלת את לתאם מתחייב הקבלן .9.15.15

 כל/או ו התקשורת חברות ושל החברה של, אלחוטית/או ו קווית

 לשם הדרוש המידע את המוסמכים מהגורמים ולקבל, אחר גורם
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 התקשורת מערכות של מפעולתן תופרע לא הציוד שהפעלת כדי, כך

 .לפעולתן תפריע ולא האחרות

, שיסופק על ידי הקבלן לביצוע השירותים לחברה, בין אם הציוד .9.15.16

 אם ובין אחר במקום אם וביןהחברה  במשרדייוצב ו/או יותקן 

 בכל ישמש, מסופונים כגון, העירוניים יםהפקח בידי נייד ציוד

 לא הקבלן. השירותים ביצוע לצורך ורק אך החוזה תקופת מהלך

 ביצוע לצורך שאינו, בציוד אחר שימוש כל לעשות רשאי יהיה

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו

 ציוד או רזרבי ציוד כל החברה לרשות להעמיד מתחייב הקבלן .9.15.17

 גבוהה ברמה, מקצועי באופן השירותים למתן הנחוץ להחלפה

 .ושוטף רציף ובאופן

 והציוד המחשוב ציודמתחייב לתחזק באופן שוטף את  הקבלן .9.15.18

 נמסרו אם ובין חברהה משרדיב הותקנו, בין אם הם המשרדי

 לרבות, לשימוש וראוי תקין במצב, העת כל, ולהחזיקם, לפקחים

 נתנויי שהשירותים כך הכול, שדרוגם/או ו החלפתם/או ו תיקונם

 .ושוטף רציף ובאופן גבוהה מקצועית ברמה

 

 יות על מתקניםראח .10

ם באחריותו המוחלטת של הקבלן והוא יהיה ינציוד ומתקני המערכת ה .10.1

 לתקינותם. והאחראי היחידי לשלמותם 

החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה, לא יחשבו במישרין או בעקיפין כשומרים,  .10.2

את המערכות, והציוד לביצוע מכל סוג שהוא, והקבלן מתחייב לבטח 

השירותים בחברת ביטוח, שתוותר על זכות השיבוב והתחלוף כלפי החברה 

, אולם הויתור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם ו/או עובדיה ו/או שלוחיה

 .לנזק בזדון

 בתום תקופת ההתקשרות עם הקבלן, ימסור הקבלן את כל ציוד והמתקנים .10.3

 החברה. יידל יניםשלמים ותק המחוברים

לעיל, היה והחברה תחליט בתום תקופת  10.3על אף האמור בסעיף  .10.4

ההתקשרות עם הקבלן להוציא את המערכת ומתקני השח״מ, ידאג הקבלן 

להחזיר את המצב לקדמותו, לרבות הוצאת המערכות, המכשור והתשתיות 

הו להצבתן בחברה וברחבי ור הותקנו ושימשוהשבתם למצבם הקודם אש

 העיר במסגרת מכרז זה, והכל לשביעות רצונה של החברה.

 

 וקנסות חניהרישום דו"חות  .11

 פנקסיםדו"חות חניה/קנסות באמצעות מסופונים ו/או  ירשמו עירייהפקחי ה .11.1

 (."דו"ח ראשון/הודעה ראשונה"ידניים )להלן: 

נתן לבית עסק ו/או ייהדו"ח או  מושאוצמד לחלון הרכב יהדו"ח הראשון  .11.2

 אדם.
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 .המידע למערכת נופיוו וףמדי יום מהמס יוזנופרטי הדו"ח  .11.3

ימים מיום  30בקשה לביטול הודעת קנס ניתן להגיש לתובע העירוני בתוך  .11.4

ימים. פרק זמן זה נספר החל  90קבלת הודעת הקנס ובקשה להישפט בתוך 

ההודעה הראשונה בדואר מיום קבלת הדו"ח המקורי או החל מיום קבלת 

 רשום, לפי המאוחר. 

רישום דו"חות וקנסות ייעשה אך ורק על ידי הפקחים העירוניים, אשר  .11.5

 הוסמכו ע"י החברה בלבד.

 במישרין לא, לו כפופים יהיו ולא קבלן עובדי אינם הפקחים, ספק הסר למען .11.6

 .משימותיהם בביצוע בעקיפין ולא

קיפין, להתערב בעבודת פקחי החברה, הקבלן לא יהיה רשאי, במישרין או בע .11.7

 ולא יהיה רשאי להעלות כל דרישה או טענה בקשר לכמות דו"חות שנרשמו.

 בתקופה/קנסות חות"דואינה מתחייבת להיקף כלשהו של רישום  החברה .11.8

 או כספית, תביעה/או ו טענה כל להעלות רשאי יהיה לא והקבלן, כלשהי

 קנסות/ חות"הדו מספר לגבי, יאשה עילה בכל, שהוא וסוג מין מכל, אחרת

 לטיפול שיועברו/או ו שהיא עת בכל, הפקחים ידי על שיוטלו/ שירשמו

 .שהיא עת בכל הקבלן

בזאת, כי החברה ו/או העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה  מובהר .11.9

הבלעדי, לשנות )להוסיף או להפחית( את אזורי החניה המוסדרת בתחומי 

באזורים אלה, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה  החברה ואת אכיפת החניה

 פגיעה בגין טענה כל להעלות הקבלן יוכל לא לרבותו/או דרישה בקשר לכך, 

 .ברווחיו/או ו בהכנסותיו

 

 דו"חות חניה וקנסות ביטול .12

הסמכות ושיקול הדעת לביטול הודעות קנס נתונה אך ורק לתובע העירוני  .12.1

דעות הקנס על פי חוק ובהתאם של העירייה, שדן בבקשות לביטול הו

"ב יוטענות/ דרישות וכ כל תהיינהלא  לספקלהנחיות היועמ"ש לממשלה. 

 בגין ביטולי הודעות קנס. 

אין להתקין הרשאה לביטול הודעת קנס באף אחת מעמדות המשתמשים,  .12.2

סמא ותהיה יעמדת התובע העירוני. הגישה לעמדות תתאפשר רק עם ס מלבד

 מאובטחת. 

 

 אכיפה וקנסותשל דו"חות חניה  המנהלית והאכיפה הגבייהרך מע הפעלת .13

 סביבתית

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, החברה מעניקה לקבלן  .13.1

רשות לגבות בשמה ובעבורה את הקנסות בגין דו"חות החניה וקנסות 

. הקבלן מתחייב להקפיד על מילוי הוראות כל דין בעת הסביבתית האכיפה

הקנסות. מובהר בזאת כי האחריות לביצוע ו"חות הדוע פעולות גביית ביצו
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חלה על הקבלן. הקבלן יחוייב בשיפוי החברה בכל תביעה  הגבייהפעולות 

 כי נעשו שלא כדין. ןשתוגש כנגדה בגין פעולות גבייה שנטע

החברה תעניק לקבלן רשות לגבות בשמה ובעבורה לפי פקודת המסים  .13.2

וק או צו אחר, המעניקים לעירייה ולחברה זכות לביצוע )גביה(, או לפי כל ח

 . והאכיפהה יגביהפעולות 

הקבלן יקיים אחר כל הדרישות החוקיות לצורך ביצוע פעולות אכיפה  .13.3

 מנהליות עפ"י החוק.

 ידעהקבלן יידרש לפעול ולבצע את העבודה אך ורק באמצעות מערכת המ .13.4

 המפורטת במפרטים הטכניים.

בפרק ב', פעולות הגבייה ואכיפתה יכללו את הפעולות  מבלי לגרוע מהאמור .13.5

קבלן: הכנה, הדפסה ושכפול של כל הטפסים הדרושים ההבאות ע"ח  

, הכל סביבתית אכיפה"חות חניה וקנסות דולביצוע פעולות אכיפה וגביה של 

לפי הצורך המקצועי, ההנחיה ואישור הממונה על הגבייה/פקיד הגבייה וכן 

תראות, הודעות דרישה, הכל על פי הוראות הדין, כולל משלוח תזכורות, ה

משלוח דואר רשום, חלוקת דואר במסירה אישית, ע"ח הקבלן וע"י עובדי 

 הקבלן.

 אשרודרישות לתשלום חוב,  קנס תשלום הודעות להדפסת ידאג הקבלן .13.6

פרטי בעל הרכב/האזרח, תמונת כלי  לרבותאת פרטי הדו"ח/הקנס,  תכלולנה

תן הדו"ח או תמונת העבירה בגינה ניתן הקנס, הפקח עורך הרכב בגינו ני

 תשלום.לספח והדו"ח/הקנס 

לתשלום החוב דרך בית הדפוס,  והדרישותתשלום הקנס  הודעותבעת הפקת  .13.7

 ההודעות  כל של דיסק גבי על pdfהקבלן מתחייב לקבל מבית הדפוס קובץ 

 שהופקו ולהעבירו לחברה.  והדרישות

 בתוםהודעת תשלום הקנס הראשונה, בדואר רשום,  אתהקבלן ידאג לשלוח  .13.8

מתאריך רישום דו"ח החניה/הקנס באמצעות המסופון. את הודעת  מיםי 90

ולא יאוחר  ימים מיום קבלת ההודעה 90תשלום הקנס ניתן לשלם תוך 

כן ישלח הקבלן הודעות נוספות ודרישות  כמו. ההודעה גבי על שצויןמהיום 

 בדין על מנת לוודא אי התיישנות הקנסות. לתשלום חוב על פי הנדרש

משלוח דואר, איתור חייבים באמצעות משרד הפנים, איתור בעלי רכב  .13.9

, איתור כתובות של חייבים, העברת מיד לעירייה התחבורה משרדבאמצעות 

 במקרה של שינויים, טיפול בדואר חוזר ומשלוח התראות חדשות לחייבים. 

ביצוע, הכל כפי שייקבע ע"י המנהל, בכתב, ביצוע הסדרי תשלום, מעקב אחר  .13.10

 מפעם לפעם ובכפוף להוראות כל דין.

 ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של חייבים. .13.11

חייבים, נקיטת פעולות אכיפה  שלרכוש ועיקולי חשבונות בנק, צד שלישי  .13.12

אחרות עפ"י כל דין והכל על פי הנדרש למקסום הגביה לפי הסכם זה ועפ"י 

 המנהל. הנחיות והוראות
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ביצוע תיאומים והתאמות כספיות עם גזברות החברה או בהתאם לדרישות  .13.13

 נציג החברה.

 בירור חשבונות עם חייבים. .13.14

 ימותרת לפי כל דין ולפי חוקהכל פעולה אחרת הנחוצה לשם אכיפת הגביה  .13.15

 .הרלוונטיים העזר

לאחר חתימת ״פקיד הגבייה״ באופן פרטני  רקהפעולות כנגד חייבים יעשו  .13.16

הרשאה לגובה המס לכל פעולה ופעולה  )עיקול ברישום, הוצאת  ויצו על

 מעוקלים, עיקול רכב, עיקול חשבון בנק(.

הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות בקשר לגביה כאמור, על חשבונו  .13.17

 ובאחריותו לרבות חקירות, התכתבויות וכל פעולה שתידרש לגביית החוב.

ענה ע"י הקבלן במועדים שימנעו כל הפעולות האמורות בהסכם זה תבוצ .13.18

 התיישנות של  הקנסות ו/או מניעה אחרת לגבייתם.

מוסכם כי הקבלן יהא רשאי לגבות מהחייבים כלפיהם ננקטו בפועל הליכי  .13.19

גביה מנהליים, הוצאות בגין פעולות האכיפה שנקט )להלן: "הוצאות גביה"(, 

)גבייה(  לא יותר מהסכומים המקסימליים המופיעים בתקנות המסיםו

 . 2011-)קביעת הוצאות מרביות(, התשע״א 

מאת משרד הפנים או כל רשות  אחרותככל שיפורסמו תקנות ו/או הנחיות  .13.20

הוצאות הגבייה המגיעים לקבלן ל שונים םמוסמכת אחרת, הקובעות תעריפי

יגבה הקבלן בהתאם לתקנות ולא יותר  –בגין איזה מפעולות הגביה 

 פיעו בהן.מהסכומים המקסימליים שיו

מהחייב בעת או לאחר ביצוע פעולות  הגבייה הוצאות אתהקבלן יגבה  .13.21

 האכיפה. 

מובהר כי כל הפעולות המנויות לעיל תבוצענה ע"י הקבלן ללא כל תמורה  .13.22

נוספת או תשלום או החזר הוצאות )בין מהחברה ובין מהחייב ובין מכל צד 

ע"י הקבלן מהחייב  שלישי אחר(, למעט החזרי הוצאות הגבייה, אשר ייגבו

  ויופקדו לחשבון הבנק של החברה.

הקבלן יצלם את דלת הכניסה. ירשום את פירוט הפעולות  -עיקול ברישום  .13.23

שבוצעה )תשלום ע״י חייב, רישום מפורט של הפריטים המעוקלים, חתימת 

החייב על צו, באם סרב לחתום לציין בדוח( באם היה נוכח בבית לרשום את 

 לם את הצו כשהוא מודבק על הדלת הכניסה.שעת הביקור ולצ

על הקבלן להכין מחסן מוגן, לספרר את המעוקלים,  -טיפול במעוקלים  .13.24

את החוב בסכום המכירה. מודגש בזאת  לזכותרם למכירה פומבית וילהעב

 כי עיקול רכוש ומטלטלין יבוצע אך ורק לאחר אישור נפרד של החברה.

ך עפ"י כל דין. מבלי לגרוע מכלליות השירותים יבוצעו ע"י מי שהוסמך לכ .13.25

 היועציםהאמור, פעולות המצריכות החלטה מטעם התובע העירוני ו/או 

, תבוצענה בהתאם להחלטה כאמור, כנדרש ע"פ כל המשפטיים של החברה

 דין.
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התרשל הקבלן בגביית החובות לאור פעולותיו ומחדליו לרבות התיישנות  .13.26

, יפצה הקבלן את החברה בגין סביבתית אכיפהדו"חות חנייה ו/או קנסות 

הסכומים שהיו מגיעים לה כדלהלן: קנס המקור + ריבית והצמדה. החברה 

תבצע קיזוז של קנסות אשר התיישנו עקב טיפול לקוי של הקבלן מהתמורה 

 לקבלן וזאת ללא צורך בהודעת קיזוז.

הבלעדי לביצוע פעולות האכיפה  מודגש בזאת כי הקבלן הינו האחראי .13.27

והגבייה בהתאם להוראות הדין והחברה לא תישא בכל נזק שייגרם בגין 

פעולות אכיפה וגבייה בניגוד לדין. הקבלן יחויב בשיפוי החברה בכל תביעה 

 שתוגש כנגדה בגין פעולות גבייה שנטען כי נעשו שלא כדין.

ייה ואכיפה בניגוד לדין, הוגשה תביעה כנגד החברה בגין טענה לפעולות גב .13.28

יבוא הקבלן כחליף מטעם החברה בתביעה זו, וככל שלא יאשר בית המשפט 

התביעה, יפצה וישפה הקבלן את  מושאאת החלפת החברה בקבלן בעניין 

 החברה במלוא נזקיה בגין הגשת התביעה.

במקרה, אשר בו יינתן פסק דין המחייב את החברה ו/או הקבלן להשיב  .13.29

ו בגין דו"חות וקנסות ו/או בקשר לשירותים הניתנים ע"י סכומים שנגב

הקבלן לפי הסכם זה, ישיב הקבלן, מכספיו שלו, את הסכומים שקיבל, כולל 

 הוצאות שונות שגבה בקשר להם.

 

 וחלוקתם תושב תווי .14

 פרטי של רישום ינהל הקבלן. תושב תווי, חשבונו על, להנפיק מתחייב הקבלן .14.1

 והזכאות תושב בתו השימוש"ב. וכיוצ שביםלתו התווים ודיוור התושב

 כל להוראות בכפוף, לעת מעת, החברה מדיניות במסגרת תקבע בו הכלולה

 בעניין.  מונוסון-יהודל העזר חוק והוראות דין

 .ותיקים ואזרחים תושבים, הרחובות דיירי: תווים של סוגים מספר ישנם .14.2

בונו לחברה, על פי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לספק על חש מבלי .14.3

רשימה שתנפיק לו החברה ותתעדכן מעת לעת, במשך תקופת תוקפו של 

 במספר שייקבע ע"י המנהל. תושב תוויחוזה זה, 

 יודפס ע"פ דוגמא שתועבר לקבלן ע"י החברה ותאושר על ידה. תושבתו ה .14.4

 על הכל, תושב תווי לחלוקת שיידרשו הטפסים כלהקבלן מתחייב לספק את  .14.5

 .חשבונו

 

 שינויים באזורי החניה המוסדרת .15

שירותי החנייה המוסדרת ומיקומן, יהיו על פי הנחיות החברה המפורטות  .15.1

 בפרק ב' למכרז. 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי החברה תהיה רשאית להורות לו, כי לא יופעל  .15.2

מערך חניה מוסדר במקום או במקומות מסוימים באזורי החניה המוסדרת, 

ראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה שיהיו לו, אם והוא מוותר בזה מ

 יהיו לו, בשל כל עניין הנובע מכך.
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 שירותים משלימים )אופציונליים( –צביעה והצבת תמרורים  שלפעולות הקמה  .16

זה הינו סעיף אופציונאלי והחלתו תהיה רק במידה והחברה תחליט  סעיף .16.1

 או כולםחוזה זה, להזמין את השירותים המשלימים האופציונליים ב

 .מקצתם

 כללי .16.2

בהתאם להוראות חוזה זה, על פי המפרט הטכני ובמקומות המסומנים  יפעלהקבלן 

 לכך במפה )נספחי ב'(.

 צביעת אבני שפה .16.3

 עבודות צביעת שפת המדרכות בהתאם למפורט להלן: יבצעהקבלן 

חניה. המסדירים את הלצבוע את אבני השפה ברחובות בצבעים  .16.3.1

 . החברה ידי על מראש שהוגדרו הרחובותלאורך הצביעה תבוצע 

הקבלן ידאג שכל העבודות לרבות סימון שילוט ותמרור יהיו  .16.3.2

 בהתאם לכל דין ולהחלטות ועדת התנועה ומהנדס העיר.

הצביעה תבוצע מחומר עמיד העומד בתקן מכון התקנים הישראלי  .16.3.3

 ואשר יאושר ע"י המנהל.

מיומנים לעבודות צביעה  עבודות הצביעה יבוצעו בידי בעלי מקצוע .16.3.4

המספקת  -לאחר פעולות ניקוי והכנה שיבוצעו עפ"י ההנחיות של 

 צבע.

ע"י הקבלן לפי  תבוצענההעבודות לצביעת סימוני שפת המדרכות  .16.3.5

 תכנית עבודה ולוח זמנים שתקבע על ידו ותאושר ע"י המנהל.

 תמרורים ושילוט .16.4

 הקבלן יציב תמרורים ושילוט בהתאם לדרישת החברה. .16.4.1

כל ההוצאות לביצוע הנ"ל על חשבון הקבלן בהתאם למחיר  .16.4.2

 המפורט בחוזה זה.

התמרורים יותקנו לפי פקודת התעבורה )קביעת תמרורים(,  .16.4.3

 על תיקוניה ולפי כל דין. 1970-התש"ל

תמרורים הטעונים אישור או רישוי להתקנתם מן המשטרה או כל  .16.4.4

 תר.שיון והייגורם רלבנטי אחר, מתחייב הקבלן לקבל כל ר

 

  הבנק חשבון .17

אשר ייגבה , לפי פקודת המיסים )גביה( יהיגב הוצאות בגין לרבותכל סכום,  .17.1

הסכם זה בכל אמצעי תשלום שהוא,  משךע"י הקבלן במסגרת השירותים ל

ייגבה לפקודת החברה ויופקד ישירות ע"י הקבלן לחשבון הבנק על שם 

הוראות שייקבעו בהתאם להנחיות ו והכל, עסקים יום באותו וזאתהחברה, 

 מעת לעת על ידי נציג החברה.

 הבנקסכום גביה, שייגבה לאחר שעות הקבלה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון  .17.2

של החברה בבוקר יום העסקים הראשון  הבנקהחברה, יופקד בחשבון של 
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 להפקדתם עד החזקתם לצורך כנאמן ישמש והקבלןשלאחר יום הגביה, 

 .הבנק בחשבון

של  הבנקפיק על חשבונו שוברי תשלום, בהם יצוין חשבון הקבלן מתחייב להנ .17.3

 החברה, להמציא שובר כזה לכל החייבים.

בכל מכתבי הדרישה שיישלחו לחייבים, יורה הקבלן לחייבים להפקיד את  .17.4

 החברה.של  הבנקהתשלום בחשבון 

 שלאאם למרות האמור בסעיפים דלעיל, ישלמו החייבים את סכומי הגבייה  .17.5

מתחייב  י/או באופן שהכספים יגיעו ישירות לידי הקבלן, אזלחשבון הבנק ו

החברה ביום שבו של  הבנקחשבון ל, כאמורהקבלן להפקיד כל סכום גביה, 

 שולם אותו סכום על ידי החייבים. 

מובהר כי כל הכספים שיתקבלו בידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר להסכם  .17.6

עד  םאמן לצורך החזקתזה הינם רכושה של החברה בלבד, והקבלן ישמש כנ

 .םלהפקדת

תשלום שישולם על ידי מי מבין החייבים ישמש תחילה לסילוק קרן  כל .17.7

החוב, הריביות, הקנסות ויתר התשלומים המגיעים לחברה על פיו, ורק 

 היתרה תשמש להחזר הוצאות הגבייה של הקבלן. 

 ריבית יישאכאמור לעיל,  החברה של הבנקפיגור בהפקדת הגביה לחשבון  .17.8

 .1961 -שיעור ריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 

 

 מיםכפיצויים מוס .18

לעיל, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז  4מבלי לפגוע באמור בסעיף  .18.1

״פיצויים )להלן:   3 'הספח נב כמפורט סכומים מהתמורה החודשית

הסכם זה  מושא(, בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות מוסכמים"

במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות 

  .כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה

שהוצע בהצעת  האכיפה אחראיו/או אי הצבה במשרדי המזמין של  החלפה .18.2

 החודשים 12 במהלךספק הזוכה טרם תחילת מתן השירותים או ה

בפיצויים מוסכמים וקבועים  חברהה את תזכההראשונים להתקשרות, 

 ההעומדות ל החברהש"ח וזאת מבלי לגרוע מזכויות  20,000מראש בסך של 

 לפי כל דין ו/או חוזה.

בגין כל מקרה של אי תשלום שכר  -מהתמורה החודשית 5%הפחתה של  .18.3

 ינימום לעובד.מ

התרשל הקבלן בגביית החובות לאור פעולותיו ומחדליו לרבות התיישנות  .18.4

, יפצה הקבלן את החברה בגין הסכומים שהיו מגיעים לה כדלהלן: חות"דו

 ריבית והצמדה. + מקור

סכומי הקיזוז לעיל הנם בגין כל יממה של איחור מעל לזמן המצוין  כל .18.5

 בסעיף. 
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ם בסעיף זה כוללים מע״מ ויהיו צמודים למדד כל סכומי הקיזוז המופיעי .18.6

 הבסיס כמפורט לעיל.

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא  .18.7

 כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה בשל כך.

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של החברה על פי הסכם זה ועל פי  .18.8

 כל דין.

 

 קבלן -יחסי מזמין  .19

מוסכם ומוצהר בזה מפורשות, כי היחסים בין הצדדים הם יחסי מזמין ־  .19.1

קבלן עצמאי, ואין באמור בחוזה זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם 

 בין החברה לבין הקבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו ו/או הפועל עבורו.

מעבידתם של למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה, כי החברה לא תהיה  .19.2

 עובדי ו/או מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

, מוסכם על הצדדים כי הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי בנוסף .19.3

נציגיו, ו/או מיופי כוחו, ו/או עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל אחריות, חובה או 

ג ופסיקת בתי חבות שמעביד חב עפ״י הדין, החוק, הסכמים קיבוציים, נוה

 הדין ובתי המשפט או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו.

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה,  .19.4

במידה ותחויב בתשלום, כאמור, לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, ו/או 

 לכל מי שפועל בשמו ומטעמו.

 

 ערבויות .20

זה, כולן או חלקן, ימציא הקבלן  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה .20.1

 250,000לחברה במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית בסך 

. תוקף הערבות 2ה' בנספח( בנוסח המצורף ₪ש״ח )מאתיים וחמישים אלף 

 יום לאחר תום תוקפו של חוזה זה. 365יהיה עד 

ה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות בין היתר להבטח .20.2

 ולכיסוי של:

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל  .20.2.1

הפרה או אי מילוי של כל תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה על ידי 

 הקבלן ו/או על ידי מי מעובדיו, או מי משלוחיו או מי ממיופי כוחו.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, שהחברה עלולה  .20.2.2

 יב בהם בקשר עם חוזה זה.להוציא או לשלם או להתחי

מובהר ומוסכם כי החברה תהיה רשאית לחלט ו/או לבקש את פרעון  .20.3

הערבויות בכל מקרה, בו לא יעמוד הקבלן, בתנאי החוזה, ויפר את החוזה 

הפרה יסודית, ובכלל זה לא ימלא אחר התחייבויותיו ואחריות בגין נזיקין, 

 פיצוי, שיפוי וביטוח.
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 ושיפוי אחריות, נזיקין פיצוי .21

/או הפסד לגוף ו/או לרכוש מכל ושא באחריות לכל אבדן ו/או נזק יהקבלן י .21.1

, לעובדיה ו/או לשלוחיה חברהסוג שהוא לרבות נזק כספי טהור שייגרם ל

ו/או לבאים מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למשלם ו/או לעובדי 

קשר עם ו/או ב בגיןהקבלן ו/או לכל אדם אחר המועסק במתן השירותים 

/או מחדל טעות והשירותים ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד בשל מעשה 

/או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הפועל מטעמו ובכל ו

 הנובע מביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו  .21.2

ו/או לצד שלישי בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם  ברהחל

 או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם להתחייבויות הקבלן ע"פ ההסכם. 

לבדו יהיה אחראי כלפי החברה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  קבלןה .21.3

 /אוו בבעלותו הנמצאותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, 

 ערך אם בין, זה בהקשר אחריות מכל החברה את פוטר והוא, בשימושו

, אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק לאו אם ובין ביטוח

 . בזדון

אחראי לכל אובדן ו/או נזק שיגרם לחברה ו/או לצד שלישי  היההקבלן י .21.4

 כתוצאה ו/או בקשר שנגרמהכלשהוא עקב שגיאה מקצועית של הקבלן 

למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה ו/או הזנחה במילוי חובתו 

המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של 

הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת 

 החוזה.

מאחריות לנזקים להם הוא אחראי כאמור בהסכם  החברהפוטר את  קבלןה .21.5

ו/או את עובדיה בגין כל תביעה  החברהמתחייב לשפות ולפצות את זה, ו

שתוגש ו/או כל סכום שיחויבו לשלם וכל הוצאה שתקבע להם בגין מקרה 

שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות 

יהיה  והקבלןעל תביעה כאמור,  קבלןתודיע ל החברהמשפט ושכ"ט עו"ד. 

 ןעל חשבו והכל, מפניה יהעל ולהגןת החברה בתביעה מחויב לייצג א

 .הוצאותיו

 

 ביטוח .22

לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הקבלן  בלי .22.1

לערוך ולקיים, על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות 

או על כלפיו כדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו על פי הסכם זה ו/

פי דין ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, 

על כל תנאיו  1'ה כנספחהמצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 

 (. "הביטוח עריכת"אישור )להלן: 
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ולתשלום  השירותים מתןעם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת  .22.2

אישור על קיום ביטוחים כשהוא הטופס  את חברהל הקבלן ימציאשכרו 

. הקבלן ישוב בישראל המורשית מטעמוביטוח החתום כדין ע"י חברת 

וימציא, עם סיום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה את 

טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 תנאי יסודי בהסכם.מהווה  ותקףמהחברה. הצגת אשור קיום בטוחים תקין 

כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי  מוסכם .22.3

בדיקתו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע 

פי דין ו/או בכדי להטיל -פי הסכם זה ו/או על-מאחריותו של הקבלן על

 אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה. 

תום תוקף ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי יאוחר ממועד  לא .22.4

החברה את אישור עריכת הביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת. 

הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים 

הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור 

 לעיל. 22.1בסעיף 

פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד  בכל .22.5

להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת 

הביטוח, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

פני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח יום ל 14עריכת ביטוח חדש, 

 כאמור. 

הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור  למען .22.6

באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. 

הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 , בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. החברה ו/או מי מטעמה

מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים, לשלם את הפרמיות  הקבלן .22.7

עבור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם או להפקיע 

ישא לבדו בסכומי ההשתתפות י הקבלן כיאת תוקף הביטוחים. מוסכם 

 העצמית במקרה ביטוח.

( 3) בסעיף כאמור לרכושו ביטוח לערוך שלא ראשי הקבלן כי בזאת מוסכם .22.8

 את פוטר הנו כי בזאת מצהיר הקבלן אולם, הביטוח עריכת אישור לנספח

 להיגרם העלול נזק/או ו לאבדן מאחריות, מטעמה הבאים ואת החברה

 ידי על/או ו הקבלן ידי על הובא אשר, שהוא וסוג מין מכל ציוד/או ו לרכוש

 לצורך הקבלן את המשמש/או ו לסביבתם/או ו החברה רילחצ מטעמו מי

 לא כאמור הפטור אולם, לאו אם וגם ידו על בוטח גם וזאת, השירותים מתן

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול

מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו  הקבלן .22.9

ים למימוש הוראות פרק זה, וקבלני המשנה שלו, ויוודא כי הסידורים הנדרש
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יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על 

 ידו )אם בכלל(.

מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם בכלל, עם  כן .22.10

קבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות הביטוח על פי נספח 

הוא הנושא  הקבלןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ביטוח זה, באופן מלא. 

 שירותיםלרבות  םהשירותים במלוא מתןביחס ל החברהבאחריות כלפי 

בגין  החברהשינתנו על ידי קבלן משנה, והוא אחראי לשפות ו/או לפצות את 

שינתנו על  שירותיםכל אבדן ו/או נזק שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב 

ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מן ידי קבלן משנה, אם 

 הפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 

 םריקיים ועייסוד םפייסע .23

תחשב  םהינם סעיפים שהפרת 28, 26, 24, 22 ,20 ,19 ,17 ,16, 15, 14 ,13 ,9, 8, 7, 5, 4, 3סעיפים 

 כהפרה יסודית של חוזה זה.

 

 נהי משנהעסקת קבל איסור .24

 הקבלן מתחייב:

( כלשהם "קבלן המשנה׳'לא להעביר לקבלן משנה ו/או קבלני משנה )להלן:  .24.1

ביצוע עבודות על פי חוזה זה, מבלי לקבל תחילה את הסכמת החברה מראש 

 ובכתב.

לוודא כי העבודות שיבוצעו על ידי קבלן המשנה, שאושר ו/או השירות אשר  .24.2

יחסים בין הקבלן לחברה, על פי יינתן על ידו יעמדו בדרישות המוגדרות ב

 חוזה זה.

למנות אחראי מטעמו, אשר ינהל ויפקח על קבלן המשנה, שמו של האחראי  .24.3

 יועבר לאישור החברה.

 להעביר לחברה פירוט מדויק של תפקידי קבלן המשנה, אשר אושר. .24.4

הסכמתה של החברה להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את  .24.5

ריות כלשהי כלפי החברה ו/או צד שלישי כלשהו הקבלן מהתחייבות או אח

 על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

 

 הכרעה בנושאים מקצועיים .25

במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בנושא מקצועי הקשור לביצוע חוזה  .25.1

 זה, יעלו הצדדים את חילוקי הדעות בפגישת העבודה הקרובה.

"ל מנכין על ידי יע הענרבמידה ולא הגיעו הצדדים להסכמה בישיבה זו יוכ .25.2

 גזבר החברה.ו/או 

אין בכל האמור בסעיף זה למנוע מן החברה לממש כל זכות המגיעה לה על פי  .25.3

חוזה זה או למנוע כל סעד ו/או תרופה הנתונים בידה על פי חוזה זה ועל פי 

 דין.
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 תמורה .26

כאחוז  הצעת המחיר –' דפרק שב המחיר הצעת על מתבססת לספק התמורה .26.1

ספרות לאחר הנקודה העשרונית( על העמלה המקסימלית בגין  2הנחה )עד 

 "ממע בתוספת 30%על  העומדת, להלן 26.2"בסיס הגבייה", כמפורט בסעיף 

 (."הגביה עמלת")להלן: 

ום עמלת הגבייה לספק, יכלול את כל , בכל הקשור לתשלהגבייה בסיס .26.2

שייגבו בפועל על ידי הספק לחשבון הבנק של החברה בגין דו"חות  התקבולים

 תשלום, וזאת רק החל משלב שליחת הודעת סביבתית אכיפה וקנסותחניה 

מתאריך  מיםי 90 בתוםלחייב  הנשלחתראשונה בדואר רשום, ה הקנס

 "ח/הקנס המקורי. הדורישום 

 :הבאים התקבולים את יכלול לא הגבייה בסיס, פקס הסר למען .26.3

 שנקבע לתשלום למועד עד"חות וקנסות שישולמו דובגין  תקבולים 

 /הקנס המקורי )סטאטוס "דוח חלון"(. ח"בדו

 חניה, מדחנים) האמצעים ללגין תשלומי אגרות חניה בכב תקבולים 

   , איזי פארק וכיו"ב(.  סלולארית

 קנסות/או ו"חות דו 1,000 של( םביטולי לאחרו )נט גידול, כי על כל מובהר .26.4

, יחסי באופןיופחת שיעור עמלת הגבייה  –מקור שיופקו על ידי העירייה 

 .  החברהשיוגדרו על ידי  וכלליםוהכל בכפוף להוראות 

 :הבאות בעלויות יישא הספק הגביה לעמלת בתמורה כי, מובהר .26.5

 להלן: "אחראי האכיפה"(.  1 עובד – כוח אדם( 

 הציוד המשרדי וציוד המחשוב, לרבות עלויות החומרה, התוכנה  לויותע

 של אחראי האכיפה.   השוטפת לעבודהוהתקשורת, הדרושות 

 הסביבתית האכיפה קנסותהחניה ו "חותדומידע לניהול  מערכת ,

 למערכתנקודות גישה  4 הקמתהאכיפה המנהלית והמסופונים, לרבות 

 3 -עבור אחראי האכיפה וב 1י )החברה בשלב הראשונ במשרדי המידע

(, החברה ידי על שיוגדרו כפי החברה עובדי של נוספות עבודה תחנות

 . נוספת עלות ללא החברה ידי על שיידרש ככל נוספות ונקודות

  שוברי התשלום, הודעות לתשלום קנס ודרישות  כללהדפסה ושליחת

 לתשלום חוב בדואר רשום לתושבים.

 שנתיים דו תושבושליחת תווי  הדפסת. 

 אישיות מדפסות כוללפונים, ומס 5 של ותמיכה ניהול, הפעלה, אספקה . 

 הפנים לקבלת פרטי  ולמשרד התחבורה למשרד קבצים ושליחת הפקת

 בעלות רכב ולעדכון כתובת הבעלים.

 כל מערך האכיפה עפ"י המפרט שבפרק ב' למסמכי המכרז. ניהול 
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מהם יסופקו השירותים, כי העלויות הכרוכות במשרדי החברה  מובהר .26.6

לרבות עלויות התקשורת השוטפות )טלפון ואינטרנט( תבואנה על חשבון 

 החברה. 

 לא אך רשאי אותם תמרורים הקמת לחניה שפה אבני צביעת בגין התמורה .26.7

 ( הינה:"אופציונאליים שירותים")להלן:  לממש המזמין חייב

 .שפה אבני של 1 מטר צביעת+ מע"מ ל ₪ 3.5 .26.7.1

 .תמרור להקמתמע"מ +  ₪ 1,000 .26.7.2

 מטעם נוסףקבוע  גביה עובד לקבל לדרישותיו בהתאם רשאי יהא המזמין .26.8

עבור  לחודש"מ מע בתוספת ₪ 8,000 של וכוללת קבועה עלות לפי המציע

משרה מלאה או חלק יחסי מעלות זו בהתאם לחלקיות המשרה, והכל 

 לפרק ב'. 4.23בהתאם לכללים האמורים בסעיף 

בגין פעולות גביה בהן ינקוט הספק לפי פקודת המסים )גביה( )להלן:  .26.9

( לא תשולם תמורה נוספת אולם, הספק יהא זכאי לגבות "הוצאות גביה"

מהחייבים את ההוצאות בהתאם לסוג הפעולה ובכל מקרה, לא יותר 

ייה( )קביעת מהסכומים המקסימליים המופיעים בתקנות המסים )גב

. הספק יהיה כפוף לכל שינוי בסכומים 2011-הוצאות מרביות(, התשע״א 

המקסימליים, ככל שיחולו בתקנות לעיל, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי מהחברה 

של  הבנק לחשבון תיגבה הגבייה הוצאות בגין הגביהבגין שינויים אלה. 

 לספק במועד ההתחשבנות החודשי השוטף. תועברו החברה

חובות שהוצאו לטיפול בלעדי של החברה ו/או עו"ד של החברה  על .26.10

 בגין גביה תעמלל זכאי הספק יהיה, לא העירייה/או ו)פנימיים/חיצוניים( 

 .שנגבו כספים

דו״ח בדבר שיקים עתידיים  מזמיןמסור הספק ליבתום תקופת החוזה,  .26.11

בתקופת ההתקשרות ואשר תאריך פירעונם לאחר סיום  ושנגבו על יד

 עלהיה זכאי לכל עמלה ילא  הספקקשרות. למען הסר ספק, מובהר כי ההת

 .ההתקשרות סיום לאחר יגבוישדו"חות/קנסות  בגיןיה יגבתקבולי 

בגין תקבולים ל ולאחר סיום עבודת חודשים 6 במשךהיה זכאי י המציע .26.12

החברה הבנק של ונגבו לחשבון בספרי החברה  המחויבות הגביה הוצאות

חודשים מתום החוזה לא יהיה זכאי  6מובהר, כי בחלוף . במהלך תקופה זו

 לשום תמורה שהיא. הקבלן

 והוא הספק על יחולו והחניה הגבייה בתחוםדרישה ושינוי רגולטורי  כל .26.13

 עליידרש לעמוד במלוא הדרישות ולבצע את כל ההתאמות הדרושות, 

 תמורה נוספת. כל כך בגין תשולם ולאבלבד  חשבונו

 

 ותשלומים ת חשבונותהגש ,דיווח שוטף .27

בחודש, דו"ח בכתב  10 -חודשים, עד ליום ה 3 -הקבלן יגיש לחברה אחת ל .27.1

שבו יפורטו כל הנתונים אודות שינויים, החלפות או פעולות, שביצע הקבלן 
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בחודש/ים החולף/ים, במערך החניה המוסדר, וכל עניין נוסף הקשור לביצוע 

 הסכם זה.

ימים  7תוך המערכת יוגשו לחברה תוך שיתבקשו ע"י החברה מ דוחותה כל .27.2

 מיום הדרישה.

 רבעוני דוח, החברה לגזברות הקבלן יגיש, רבעון כל סיום לאחר ימים 15 .27.3

 הכספיים של החברה. חות"דוב הצגה צורכי והמקובלת המותאמת במתכונת

בגין  חשבון חודשיבכל חודש, יגיש הקבלן לחברה  10 -אחת לחודש, עד ה .27.4

יכלול פירוט הוצאות  חשבון. ההמחיר להצעת בהתאם, התמורה המגיעה לו

אסמכתאות המפרטות את  אליויצורפו וקבועות ופירוט הוצאות משתנות, 

בגין השירותים שבוצעו על  ח מפורט"דוכמו כן יצורף  .ההוצאות הקבועות

 במערכת שנקלטושל הדו"חות/הקנסות   פירוט: לרבות, ידו בחודש החולף

ולגבי כל למועד הפקת הדו"ח  נכוןכל החייבים  רשימה שלבחודש החולף, 

 ,בחודש החולף ות/קנסותבקשר לדו"ח ושנגב מיםהסכו של פירוט מהםאחד 

 פירוטגביה, ההוצאות , בגין קרן, ריבית קנסות ושנגבם מיהסכו לרבות

רשימת פעולות הגביה שבוצעו בחודש החולף, וכן תקבולים מכל מין וסוג 

השירותים עפ"י הסכם זה, וכן פרטים נוספים  שהוא שנתקבלו בגין ביצוע

 (."הדו"ח"כפי שיידרשו על ידי נציג החברה )להלן: 

במקביל לכך, ובאותם תאריכים, תגיש החברה לקבלן חשבון חודשי אודות  .27.5

 ששולמו לה ע"י מי שקיבל דו"חות/קנסות.הוצאות גבייה  בגיןההכנסות 

 מטעם המנהלשל  םת אישורא טעונים הקבלן ידי על שיוגשוהדו"ח ו החשבון .27.6

 החברה מטעם המנהלמובהר כי  ,למען הסר ספק. החברה וגזברות החברה

 ו/או בדו"ח חשבוןבלערוך כל שינוי  םרשאי ויהי החברה גזברות/או ו

 ולהביאו לידיעת הקבלן.

יום  20והדו"ח יאושרו על ידי החברה במלואם או בחלקם, תוך  החשבון .27.7

 .החברהשל  הבנקתקבולים בחשבון ממועד הגשתם לחברה, בכפוף ל

כל חשבון, אשר יוגש ע"י הקבלן, ייפרע, בסכום המאושר ע"י נציג החברה,  .27.8

מיום הגשת החשבון והדו"חות הנדרשים וכנגד  90בתנאי תשלום של שוטף + 

 חשבונית מס.

פיגור בתשלום המגיע מאת הקבלן לחברה, לפי חוזה זה יישא הפרשי הצמדה  .27.9

וריבית בשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה,  למדד המחירים לצרכן

 .1961-התשכ"א

למרות האמור לעיל, מובהר כי חשבון, אשר לא יוגש במועדו ו/או אשר לא  .27.10

לחודש שלאחר  10 -ייחשב כחשבון שהוגש ב -צורפו אליו הדו"חות הנדרשים 

מועד הגשתו או מועד הגשת הדו"חות החסרים, לפי המאוחר ומועד התשלום 

 דחה בהתאמה.יי

ישא ילמניעת ספק מובהר בזאת, כי התשלום לקבלן לא יהיה צמוד ולא  .27.11

 ריבית כלשהי בתקופה האמורה.
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הקבלן מאשר, מצהיר ויודע כי הוא מוותר ויתור מוחלט וסופי על זכות  .27.12

הקיזוז וכי לא תעמוד לו והוא לא יהיה רשאי במישרין או בעקיפין לקזז מכל 

ה סכומים כלשהם או לעכב ביצוע עבודה או סכום המגיע או השייך לחבר

 שירות או אספקה, עקב טענה שלו כי החברה חייבת לו כספים.

 

 כללי .28

הקבלן מתחייב לא להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, כולן או  .28.1

חלקן, לאחר, מבלי שיקבל תחילה את הסכמת גזבר החברה מראש ובכתב. 

הבלעדי, אשר תשקול כל מקרה ומקרה הסכמת החברה נתונה לשיקול דעתה 

 לגופו.

בכל מקרה של פניית  החברהורק אל  ךלהגיב ישירות א הספקיודגש כי על  .28.2

 אליו. םעיתונאי

שעות  2 ך"י בקשתו, תועפמנהל בחברה, הלהשיב ולהגיב אל  ספקנדרש ה כן .28.3

 ךובכתב מרגע שנעשתה אליו פנייה ע"י המנהל, לכל נושא שיתבקש לכ

 תו עפ"י מכרז זה.והקשור לפעילו

מובהר ומוסכם בזה, כי אם הקבלן הינו תאגיד, יאסר עליו להעביר במישרין  .28.4

או בעקיפין, בתמורה או שלא בתמורה, מניות בתאגיד ללא קבלת הסכמת 

 החברה מראש ובכתב להעברה כאמור.

הסכמת הצדדים לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים, או הנחה או דחייה  .28.5

 ד לא יהווה תקדים למקרה אחר.שניתנה לכל צד אח

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי חוזה זה,  .28.6

אין לראות בכך הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד 

מהתנהגות זו הקלה ו/או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המנהל 

 כמופיע בחוזה זה.

זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו,  כל שינוי בחוזה .28.7

 וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף.

בכל מקרה של סתירה, אם תהיה כזו, בין תוכן הנספחים לתוכן חוזה זה,  .28.8

 יגברו הוראות חוזה זה, והנספחים יפורשו בהתאם.

 

 כתובות והודעות .29

ה, וכל הודעות והתראות, שיש כתובות הצדדים הן כמופיע במבוא לחוזה ז .29.1

לשלחן על פי חוזה זה ו/או על פי הדין יישלחו במכתב רשום, וייחשבו כאילו 

 ( שבעים ושתיים שעות מעת שיגורן מכל בית דואר בארץ.72הגיעו לתעודתן )

כל הודעה שתימסר במסירה אישית תחשב ככזו שנתקבלה מיד מעת  .29.2

 מסירתה, כאמור.

האחד למשנהו, על כל שינוי בכתובתם, אם  הצדדים מתחייבים להודיע, .29.3

 יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות החדשות.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ______________  ___________ 

 הקבלן החברה 
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 1' הספח נ

 הביטוח  עריכת אישור

 תאריך: __________            

 לכבוד

 בע"מ( 1996)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 "(החברה" –)להלן  

 

 .ג.נ,א

 

 ("הקבלןלהלן: ".............................................. ).אישור קיום ביטוחים של :הנדון
 וקנסות חניהחות של דו" המנהליתוהאכיפה  הגבייההפעלת מערך מתן שירותי בגין 

 "החוזה" -"השירותים" ולהלן: ) לחברהוביצוע שירותים נלווים  סביבתית אכיפה
 (בהתאמה

 

 __ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:אנו הח"מ _____________
 
, ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותיםלקבלן אנו ערכנו  .1

 כמפורט להלן:

 )פוליסה ________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

2,000,000 ₪  
 

על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן של  ואחריות :אור כיסויית
כל בגין לרבות  והנשלחים על יד עובדיוו/או של  קבלןה

, כתוצאה מהשירותים ו/או קבלןשל ה וומטעמ והפועל בשמ
 .בקשר עם השירותים

בגין ו/או בקשר עם  החברההביטוח מורחב לשפות את  .1 הרחבות נוספות
 מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו.מעשה או 

כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי  .2
 ה.חברכלפי ה

של  למעט אותו חלק, יחשב לרכוש צד ג' החברהרכוש  .3
 .רכוש בו פעל הקבלן במישרין

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

 )פוליסה מספר ___________________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח 

6,000,000 ₪  
20,000,000 ₪  

 : אור כיסויית
 

אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע 
עד כמה שייחשבו  הקבלן, קבלני משנה עובדיל שנגרמו

בביצוע הקבלן המועסקים על ידי  ולכל כעובדי המבוטח,
 שירותים.ה

אחריות  ההיה ותוטל עלי רהחבאת השפות ורחב למהביטוח  :הרחבה נוספות
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי  כמעביד
 .הקבלן
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   )פוליסה מספר_______________________________( ביטוח נאמנות .ג

 ש"ח 100,000 גבול האחריות
בגין  חברה, לטובת הקבלןבטוח נאמנות של מנהלי ועובדי ה הסיכונים המבוטחים:

 קבלןהשמורים ומועברים ע"י מנהלי ו/או עובדי ה הכספי
 ו/או בשיתוף עימם 

 חודשים. 6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של  :תנאים נוספים
 

  )פוליסה מספר___________________( כספים –כל הסיכונים ביטוח  .ד

 ש"ח 100,000 גבול האחריות
הנמצאים , כספים בהעברהלרבות לרבות מזומנים  הסיכונים המבוטחים:

 קבלןבהשגחת ה
 ה.חברישולמו ללכספי החברה תגמולי הביטוח בגין נזקים  תנאים נוספים:

 
 

עם ביטוח חבות אחריות מקצועית משולב ביטוח  –, לחלופין אחריות מקצועיתביטוח  .ה
 )פוליסה מספר _________________ ( מוצר

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח

 
1,000,000 ₪  . 

לחלופין, ככל שמדובר בביטוח אחריות מקצועית משולב עם 
 .  ₪ 2,000,000 -ביטוח חבות מוצר 

 : אור כיסויית
 

ו/או מי  ועובדיו/או קבלן דין של הלכיסוי אחריות על פי 
בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ו/או בגין אבדן ו מעובדי

 נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש ונזקים כספיים שאינם
ולעובדיה ולמי  חברהל שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות

כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה  מטעמה
עית מקצו מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובהו/או 

  .במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים
 אי יושר עובדים, הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א( .1 :הרחבה נוספות

 .ידע)ב( אובדן מסמכים ומ
 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .2
בגין ו/או בקשר עם  חברהה מורחב לשפות אתהביטוח  .3

 ומי מטעמו.קבלן הפרת חובה מקצועית של ה
לא יאוחר ממועד התחלת מתן  -תאריך רטרואקטיבי  .4

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

 
 

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 מונוסון-עיריית יהודהחברה ו/או  –היה תלמטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות  .3
בהתאם  ,בקשר עם השירותיםל, "לרבות עובדים ומנהלים של הנ, "(העירייה" :להלן)

 . להרחבות השיפוי לעיל
 

 לים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות הנזכרות נכל .4
, למעט כלפי מי שגרם ןהעירייה ועובדיההחברה וביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .א

 לנזק במתכוון.
החברה . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות סעיף אחריות צולבת .ב

 כלפי הקבלן.
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תנאיהן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי  קבלןהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה .ג
יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  חברהלרעה, אלא לאחר שנמסור ל

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .ד

  התקפות במועד התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(. ביטוח
 

ולתשלום ההשתתפויות  אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולבד קבלןה .5
 העצמיות הקבועות בהן.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו   .6

וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על  חברהכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי ה
ליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי פי הפו

טוחי העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי יתנאיו, ללא זכות השתתפות בב
. למען 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 ח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.אנו מוותרים על טענה של ביטו ,ספקהסר 
 

עד  וסייגיהן הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות .7
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף  באישור זהבמפורש כמה שלא שונו 

 .הפוליסות המקוריות
 
 
 

_______________ _____________________ ___________________ 
 תמת חברת הביטוחוח שמות החותמים תאריך 

 חתימת מורשה חתימה 
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 2' הספח נ

 ות בנקאית לביצועבסח ערנו

  ____________תאריך 

 לכבוד

 ( בע"מ 1996) יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

 

 1/2016אח  מס' למכרזת וערב תבכהנדון: 

___________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד פי בקשת __ על

 מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספתש"ח(  אלף שלושים)במילים:  ₪ 00030,לסך של 

הפעלת מערך ללהלן )להלן: "הפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם חוזה  כמפורט למדד"ל הנ הסך

 .סביבתית אכיפה וקנסות חניהחות של דו" המנהליתוהאכיפה  הגבייה

 

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

 דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם

 משפטית בתביעה המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך

 לחיוב בקשר למבקשים לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענה כלפיכם לטעון ומבלי, אחרת דרך בכל או

 .כלפיכם כלשהו

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

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

 "ל.הנ הכולל

 :זה במכתבנו

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד משמעו –"מדד" 

 .כלכלי ולמחקר

 :כדלקמן יחושבו הצמדה הפרשי

)להלן: "המדד  זו ערבות פי על, בפועל תשלום כל לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם

 ביום שפורסם_____________  חודש בגין המדד לעומת עלה החדש המדד כי"( החדש

 והפרשי הקרן יהיו"(, היסודי)להלן: "המדד  נקודות_______________  היינו_________ 

 במדד מחולק"ל הנ בדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה

 .היסודי

 

 .יטוללב ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .בכלל ועד____________  עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 .תענה לא___________  אחרי אלינו שתגיע דרישה

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו______________  יום לאחר

 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 _________________ בנק   ____________________ תאריך
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 3 'הספח נ

 מוסכמים פיצויים

 

מס' 

 סידורי
 "חבשקנס  תקלה/הפרה

 בגין כל מקרה 500 חיוב כפול, חיוב שלא בר חיוב  .1

אי טיפול בתקלה במערכת הממוחשבת   .2

 שעות 24בתוך 

 בגין כל מקרה 1,000

 בגין כל מקרה 1,000 שעות 24אי תיקון תקלה במסופון בתוך   .3

 ם הדו"ח +סכו אי יכולת גביית דו"ח עקב התיישנות  .4

 ריבית והצמדה

אי תיעוד שליחת דואר רשום ו/או חזרת   .5

 דואר רשום

 סכום הדו"ח + ריבית והצמדה

 ליום 1,000 אי החלפת מסופון לא תקין  .6

 ליום 500 אי החלפת מדפסת מסופון  .7

בהעברת  ליקויים  .8

 דוחות/תיאומים/התאמות 
  העברת של ליקויבגין כל 

סר, לא מדויק ח באופן/תיאומים/התאמות דוחות

או שגוי ו/או בפורמט שונה מהפורמט שהוגדר 

במכרז ו/או בחוזה ו/או על ידי הגורם המוסמך 

ייגבה פיצוי מוסכם בסך  -/העירייה חברהמטעם ה

 .₪ 100של 

 העברת של ליקוי כל בגין 

מאוחר מהמועד  במועד/תיאומים/התאמות דוחות

שהוגדר במכרז ו/או בחוזה ו/או על ידי הגורם 

ייגבה פיצוי  –עירייה ה/חברהסמך מטעם ההמו

 בגין כל יום איחור. ₪ 100מוסכם בסך של 

 כל ליקוי של אי העברת  בגין

)בשל  מתוקניםדוחות/תיאומים/התאמות 

חוסרים/אי דיוקים/שגיאות וכיו"ב( לשביעות 

במועד שהוגדר על ידי  העירייה/חברהרצונה של ה

ה ייגב -/העירייה החברההגורם המוסמך מטעם 

 בגין כל יום איחור. ₪ 100פיצוי מוסכם בסך של 

 

הדבר ייחשב כהפרה  -מעבר לעשרה מקרים בחציון 

 4.5 בסעיףויחול עליו כל האמור  הסכםיסודית של ה

 . להסכם

 

/תיאומים/התאמות וחותלרבות ד – "ליקוי"לעניין זה, 

   /או שגויוו/או לא מדויק  באופן חסר שהועברו
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מס' 

 סידורי
 "חבשקנס  תקלה/הפרה

שהועברו בפורמט שונה מהפורמט שהוגדר במכרז  /אוו

ו/או בחוזה ו/או על ידי הגורם המוסמך מטעם 

 עירייהה/חברהה

שהועברו במועד מאוחר מהמועד שהוגדר במכרז  /אוו

ו/או בחוזה ו/או על ידי הגורם המוסמך מטעם 

 /העירייה וכיו"ב.חברהה

ת השירותים תלונות בנוגע לאיכו  .9

 המסופקים על ידי הקבלן

 :חציונית ברמה יימדד התלונות מספר

 

  הקבלן לא ייקנס. –עד שלוש תלונות 

  הקבלן ייקנס בגין כל  –בין שלוש לשבע תלונות

 . ₪ 150תלונה בסכום של 

  מעל לשבע תלונות הספק ייקנס בגין כל תלונה

 .₪ 250בסכום של 

יסודית של  מעבר לעשר תלונות ייחשב הדבר כהפרה

 להסכם. 4.5 בסעיףויחול עליו כל האמור ההסכם 

  

כל דיווח בכתב שהתקבל  – "תלונה"לעניין סעיף זה, 

בנוגע  עירייה/הבחברה המשרה מנושאי אחד מצד

לאיכות השירותים הניתנים על ידי הקבלן לרבות חוסר 

 הקבלן וכיו"ב. עובדימקצועיות של 

אי עמידה בדרישות המכרז לעניין איוש   .10

 .עמדת קבלת קהל, שעות וימי קבלת קהל

 :חציונית ברמה יימדד המקרים מספר

 ייקנס לא הקבלן ראשון מקרה בגין. 

 כל בגין ייקנס הקבלן – מקרים לחמישה שניים בין 

 .₪ 250 של בסכום מקרה

 של בסכום ייקנס הקבלן – מקרים לחמישה מעבר 

 .מקרה כל בגין ₪ 500

 

לרבות הפעלת עמדת קבלת  –"מקרה" לעניין סעיף זה, 

הקהל במתכונת מצומצמת מזו הנדרשת במכרז בימים 

 שהוגדרו בחוזה וכיו"ב. כפי כמותו/או בשעות ו/או ב

 


