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 13/2020 מכרז פומבי מס'

 לביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט בתחום העיר גבעתיים
 

 
ים עבור ביצוע סקר שלט מחיר הצעות לקבל מבקשת"(, העירייה: "להלן) גבעתיים עיריית

.המכרז במסמכי למפורט בהתאם לוהכ, וגביית אגרות שילוט בתחום העיר גבעתיים  
 

:  בכתובת. העירייה של האינטרנט מאתר עלות ללא להוריד ניתן המכרז מסמכי את
www.givatayim.muni.il. 

 
-03/ 0508433595 בטלפון רחמים לנילי לפנות יש המכרז מסמכי להגשת בקשר לברורים
7317535.  

 
  22/10/2020 ליום עד כהן , -למר יוסי פלד הודעה לשלוח ניתן למכרז בנוגע הבהרה לותשא

 yossip@givatayim.muni.il: במייל 12:00  בשעה
 

 
 וחתומים ממולאים יחדיו מהודקים כשהם, המכרז ונספחי מסמכי כל ואת ההצעות את

 סימני ללא סגורה במעטפה להכניס יש, עותקים 2 - ב  המציע י"ע המכרז ותלדריש בהתאם
(, בדואר לשלוח לא) ידנית ולהפקידם 13/2020מס'   פומבי מכרז" – מצוין כשעליה, זיהוי

( 94  שינקיןכניסה מ)  17 המעלות  שברחוב  ע"שפ אגף העירייה במשרדי המכרזים בתיבת
.בדיוק  12:00 לשעה עד  05/11/2020  ביום , בגבעתיים  

 
 הניסיון לו יש וכי כחוק חשבונות ספרי מנהל הינו כי אישור להמציא חייב יהא המציע

.המכרז בתנאי כמפורט לוהכ, והיכולות  
 

 לנוסח בהתאם ₪ 35,000 של ס"ע( הגשה ערבות) בנקאית ערבות להמציא חייב יהא  המציע
.המכרז למסמכי המצורף  

 
 כל הצעה או ביותר נמוךה עמלהה אחוז בעלת ההצעה את ללקב מתחייבת העירייה אין

 נותן את לבחור מנת על, המשתתפים בין מ"מו לנהל הזכות את לעצמה שומרת והיא שהיא
.הבלעדי דעתה ושיקול לצרכיה בהתאם  והכל, הראוי השירותים  

 
 
 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 רן קוניק

 העירייהראש 

 

 

mailto:yossip@givatayim.muni.il
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 13/2020 מכרז פומבי מס'
שלטים וגביית אגרות שילוט בתחום העיר גבעתיים לביצוע סקר  

 
 

 מסמכי המכרז
 

 
 המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

 נספחים:

 .הוראות בדבר אופן הגשת ההצעה-1נספח 

 .הגדרות-2נספח 

 .הוראות והנחיות למשתתפים במכרז -3נספח 

 .חוזה ההתקשרות-4נספח 

 .בות לשמירת סודיותייהתח -)א( 5נספח 

 .התחייבות לשמירת סודיות עובד -)ב(5נספח 

 .העסקת חברות גביה -2\2003נוהל חוזר מנכ"ל  -6נספח 

 .השירותים הנדרשים -7נספח 

 

 מסמכים:

 .הצהרת המשתתף –מסמך א' 
 

 .אישור בדבר ביצוע שירותי גביה –מסמך ב' 
 

 .נוסח ערבות השתתפות –מסמך ג' 
 

 .ערבות ביצוענוסח  –מסמך ד' 
 

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –מסמך ה' 
 

 .ספקכתב הצעת ה– ספקהתמורה ל –מסמך ו' 
 

 .נתונים כלליים על היקף הגביה –מסמך ז' 
 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה –מסמך ח' 
 

 .אישור עריכת ביטוחים .-'מסמך ט
 

 .תצהיר העדר הרשעות פליליות –מסמך י' 
 

 .יפוי כח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי – א"מסמך י
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 1נספח 

 

 אופן הגשת ההצעההוראות למציעים בדבר 

 

 כללי: .1
מזמינה בזאת הצעות לביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט בתחומי  "(עירייהה" עיריית גבעתיים )להלן: 1.1

 ."(המכרז)להלן: "מכרז העיר גבעתיים, והכל כמפורט במסמכי 
 

על נספחיו המצ"ב כחלק בלתי נפרד  המכרזתנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים בהצעה יהיו עפ"י מסמכי  1.2
 .מהמסמכים

 
שלטים  3,700- עיר גבעתיים כרחבי הבכיום קיימים בעיר גבעתיים, בהתאם למידע המצוי בידי העירייה,  1.3

שהוצבו לאחר ביצוע  שלטים נוספים כמו כן ידוע לעירייה כי קיימים (2020מאי  חודש)נכון לבקירוב  פעילים
 .הסקר השנתי

 

את כל הפעולות הדרושות ולהעמיד את כל הציוד, האמצעים וכח האדם ע , לבצהינו מכרזהשירות המבוקש ב 1.4
 .ביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט בכל תחום שיפוטה של העיר גבעתייםהדרוש ל

 

יכללו את כלל העבודות והפעולות הנדרשות למתן השירות על פי החוזה והנספחים  זוכההלהן נדרש עבודות ה 1.5
וכן עדכונים, שינויים, שיפורים ושדרוגים בהתאם לדרישות העירייה ככל שיהיו מעת לעת  ,מכרז זה ושאנ

 והכל על פי ההגדרות המופיעות במפרטים בנספחים ובמסמכים המצורפים למכרז זה בתקופת ההתקשרות
 ובכלל זה:

 
ידי סוקרים בשטח, -עבודות מדידה וצילום השלטים עלוכולל  העיר גבעתיים ברחביסקר שלטים  .א

 תמונה צבעונית של השלטחות כולל "חשוב עירונית, הפקת דות נתוני הסקר והצילומים למערכת מקליט
 .("הסקר" –)להלן  וצילום מרחוק של השילוט )על גבי בניין/נכס(

 

מסירה ידנית של , טיפול בחריגים, ערעורים, כולל ("רותאג" –)להלן  בפועל ת השילוטביצוע גביית אגר .ב
מכל סיבה, , איתור חייבים שלא נמסרה להם אגרהאיתור עסקים/בעלי שלטים שלא נמצאו, ,  האגרות

ובכפוף להנחיות  ,החיוב השונים ילרבות מתן חו"ד בנושאי בעלי העסקים,פניות ל קבלת קהל ומענה
  (. "שירותי הגביה" –)להלן  ת אגרות שילוטבייצוע הליך גלבי מחלקת השילוט בעיריית גבעתיים

 
המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  1.6

בין אם העיכובים תלויים בעירייה ובין אם , ןבחירת הזוכה ו/או במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצוע
ביטול צהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של כן המציע מ לאו.

 .ןו/או מקצת ןביצוע העבודות כול
 

 , ספקיום מראש ובכתב ל 60על ידי מתן הודעה של  , מכל סיבה שהיא,מובהר בזאת כי העירייה רשאית 1.7
, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות במכרזלהפסיק ו/או 

 .לכן ו/או במה
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 בחוצצים בהתאם לסדר הבא: אישורים ומסמכים שהמציע נדרש לצרף להצעתו .2
 

 מס' חוצץ תכולה יש אין

ת המכרז כרוכה חתומה בתחתית כל עמוד על ידי מורשי החתימה של חובר  
 המציע

 

 

  אישורים לגבי המציע )מופרד בדגלונים(  

 1 במסמך א'הצהרת המציע במכרז כנדרש   

 2 מסמך ב'יה וסיקור. כדוגמת יאישורים על ביצוע שירותי גב  

 )הערבות תוגש  במסמך ג'בהתאם לנוסח המצורף  –כתב ערבות השתתפות   

 לא כרוכה לחוברת ההצעה(ולונית יבתוך ני

3 

 ניהול חשבונות, האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  

 ,1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  

 , דהיינו: אישור עוסק מורשה מטעם רשויותההצעהכשהם תקפים למועד הגשת  

 המע"מ, אישור פקיד שומה או רו"ח לעניין ניהול ספרי חשבונות כחוק בהתאם  

 . מסמך ה'כרף לפקודת מס הכנסה ותצהיר בנוסח המצו

4 

 5 מסמך ו'חתום ומלא ע"י המציע.  ספקכתב הצעת ה  

 6 ’חכמסמך תצהיר חתום לעניין שמירה על דיני העבודה המצורף   

להחתים את  אין צורך)בשלב הגשת ההצעות  לחוזה 'טמסמך -אישורי עריכת ביטוח  

 חברת הביטוח על אישור עריכת הביטוח(

7 

 8 ’מסמך יליליות/ כתב אישום תצהיר העדר הרשעות פ  

 9 '.אמסמך יייפוי כח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי.   

 10 תעודת התאגדות של המציע  

 , בדבר פרטי המנהלים וזכויות החתימה עדכנייםאישור רו"ח  או אישור עו"ד,   

 בשם המציע, ובמידה והמציע הינו שותפות, יצוין באישור מי הם השותפים 

 תפות,  וכן כי החותם על מסמכי המכרז מוסמך על פי דין בחתימתו לחייב אתבשו

 המציע בכל דבר ועניין. 

11 

 לשנה בכל אחת מן ₪ מיליון   5 אישור מרו"ח על מחזור הכנסות כספי של לפחות  

 בתנאי הסף. 2.5, בהתאם לסעיף 2017-2019השנים 

 

21 

 31 .תקףהמציע, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם   

 41 על שם המציע. קבלה על רכישת מסמכי המכרז  

   
 מסמכי הבהרות ככל שהתקבלו חתומים על ידי המציע.

51 

 61 מסמכים נוספים שהמציע צרף להצעתו .1  
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 .כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים 

 
 
 על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים  מובהר בזאת, כי בחותמו

 חלק ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו על הצדדים.
 
 מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .

שאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והמשתתפים במכרז לא יהיו ר
והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת.
 

 מסכים לתוכנם, וכן אניוהנני אני הח"מ מאשר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז ותנאיהם הבנתי את תוכנם   
 מצרף בזאת את הצעתי חתומה, ערבות בנקאית וכן את כל המסמכים והנספחים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז.

 
____________________                          ____________________ 

 חתימה + חותמת              שם המציע  

 

 אישור

ידי מורשי -_ מכתובת _____________ מאשר בזאת כי מסמכי מכרז זה נחתמו עלאני הח"מ, עו"ד /רו"ח ________
חתימה של המציע חברת  ______________, כי חתימתם  נעשתה כדין וכי חתימת החותמים מחייבת את המציע לכל 

 דבר וענין.
 

_____________________ 

 

 חתימה + חותמת
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 2ספח נ

 
 הגדרות

סכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. ההמכרז וה
 כמו כן במכרז ובהסכם לו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן, כמפורט להלן:

 .עיריית גבעתיים   "עירייה"ה
 

 כם זה או חלק ממנו.הסמכרז / בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין  או עירייההמנכ"ל   "המנכ"ל"
 
 לעניין הסכם זה או חלקו.המנכ"ל הסמיך או מי שמינהו  "עירייהנציג ה"
 

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע "
 

עובדיו, שליחיו ומורשיו המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבות  "ספק"ה
 מי שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.המוסמכים. או 

 
 הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה. ספקאשר מספק שירותים ל ספק משנה" ספק"

 
וכל שירות כיו"ב הקשור לספק במסגרת הסכם זה  ספקמכלול השירותים אותם מחויב ה "/השירותים"העבודה

 ים המצורפים אליו.במפרטבמכרז ואלו, כמפורט  ו/או לעבודות לשירותים
 
, ה המכילה שמו של אדם, לרבות תאגיד, מקצועו, טיבו  או כל צירוף של הדבריםהודע "/מודעהשלט"

, או כל חוק עזר שיבוא 1996-(, התשנ"ומודעות ושלטים) גבעתייםלעזר משמעותם עפ"י חוק 
 במקומו. 

 
 , או כל חוק עזר שיבוא במקומו. 1996-יים )מודעות ושלטים( התשנ"וחוק עזר לגבעת "חוק העזר"
 
 אגרה הקבועה בחוק העזר לתשלום בגין שלט.ה "אגרה"
 

 ביצוע העבודה.בגין  ספקה התקבולים להם זכאי   "התמורה"
 

 העסקת חברות גבייה. – 2/2003נוהל חוזר מנכ"ל משרד הפנים  "נוהל"
 

ו/או נוהל העסקת חברות גבייה אשר  עירייהנהלים והנחיות כפי שיינתנו מעת לעת על ידי ה "נהלים"
די משרד הפנים וכל נוהל אשר יבוא במקומו וכן כל נוהל חדש ו/או עדכון מכול פורסם על י

 רשות מוסמכת.
 

כלל תהליכי אכיפת חיובי צרכנים כפי שמוגדרים או יוגדרו בדין ו/או בנהלים שתכליתם  -"אכיפה"
 לבצע את מכלול הפעילויות הנדרשות לצורך גביית התשלומים מחייבים.

 
, באמצעות פקודת המיסים )גבייה( והתקנות למציע הזוכה במכרזבסמכות הניתנת  אכיפה -"אכיפה מנהלית"

 ו/או האזכרות מכוחה.
 

כגון: הגשת תביעה לבית משפט, הוצאה לפועל  אמצעות פניה לערכאות שיפוטיותאכיפה ב -"אכיפה משפטית"
 וכיו"ב.

 
שהיא בא לידי ביטוי בחוק רשות מקומית כפי  רתכהגדלעניין מכרז זה רשויות יוגדרו   -"רשויות"

 .1981-הפרשנות, תשמ"א
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מסמך ב)כמבואר  מכלל ברי החיוב עירייהוהמגיעים ל ספקסך החיובים המטופלים על ידי ה -"החיוב/החיובים"

, החל ממועד תחילת העבודה נשוא מכרז זה  ספק. החיוב מתייחס לכל תקופת עבודת ה(ו'
אינו כולל יתרות שטרם שולמו במועד תחילת  החיוב) וכלה ביום סיום תקופת ההתקשרות

 ההתקשרות(.
 
 ., בתום ימי הערךעירייהה בחשבוןבפועל שנתקבלו  ,מאגרות השילוט השוטפותהתקבולים         -"הגבייה בפועל"
 

 :להלן יטופלו הנושאים הבאים בדרך זויובהר, כי בסכום הגבייה בפועל 
 
כמו  .עירייהתי משפט בהתאם לכתבי אישום המוגשים בידי הסכומים שיפסקו בבלא יכללו בסכום הגבייה  .1

שהעירייה מקבלת מהחייבים עבור שימוש  המופיעים על גבי השובר, תשלומים ום הגביהככן לא ייכללו בס
 .ולא בעד תשלום אגרת שילוט המתקבל ע"י חב' פרסום חוצות הזוכות במכרז שילוט חוצותבחשמל 

 
 לפני תום ימי הערך.  או המחאה בו בהמחאות מעותדותסכומים שנג לא יחשבו כתקבולים .2
 
בתי משפט ובלשכות ע"י סכומים שיפסקו , לא ייחשבו כגבייה בפועל ולא יובאו בחשבון בקביעת התמורה .3

ההוצאה לפועל כשכר טרחת עו"ד וכן סכומי אגרות והוצאות שונות שיגבו מחייבים לשם החזר הוצאות 
 .עירייהם ולהעבירם לקופת היהיה לגבות  ספקשעל הו עירייהה

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי כל סכום אשר ייגבה בעקבות פסק דין, או באמצעות ההוצאה לפועל, יחושב 
תחילה על חשבון אגרות בית משפט, הוצאות ושכ"ט עו"ד ורק לאחר מכן, על חשבון קרן החוב, הפרשי 

 הצמדה וריבית עליה.
 

 שירותי גבייה מאת ברי חיוב וסיקור שלטים, ניהול מערך הגביה כולל בין היתר   -""הפעלת מערך שירות הלקוחות
, טיפול שילוטבין השאר: אגרות  ולויכול שיכל עירייהכפי שיוגדרו על ידי ה עירייהעבור ה

בחיובים שוטפים ובחובות וגבייתם, טיפול בגביית קנסות בית המשפט, קבלת קהל, התאמה 
ים בחוק, מתן תשובות לתושבים, טיפול בנושא קריאות חריגות של מערכת החשבונות לשינוי

וכן כל מטלה או דרישה כפי שנהוג, מקובל או יידרש לצורך ניהול והפעלת מערך הגבייה וכל 
 .עירייהנושא אחר הנוגע לשירות שיוטל על ידי ה

 
 לרבות נספחיו המצורפים לו. הסכםה החוזה""ההסכם/

 
לי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד לצרכן )כלמדד המחירים  "מדד"

 רשמי אחר שיבוא במקומו.
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 3נספח 

 13/2020מס' למשתתפים במכרז פומבי  הוראות והנחיות
 

לביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט בתחומי העיר בזאת הצעות מזמינה  "(עירייה"ה, )להלן: עיריית גבעתיים
 מפורט במסמכי המכרז להלן;, והכל כגבעתיים

 רקע כללי .1
 

העיר גבעתיים. העבודה כוללת:  ם שיפוטה שלתחוכל לביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט במכרז זה הינו  1.1
חשוב ת נתוני הסקר והצילומים למערכת מסוקרים בשטח, קליט ידי-עלעבודות מדידה וצילום השלטים 

וצילום מרחוק של השילוט )על גבי  תמונה צבעונית של השלטכולל והפצת אגרות, עירונית, הפקת דוחות 
איתור לרבות , טיפול בחריגים, ערעורים, חיוב בהתאם לסוג השלט וביצוע גביית האגרה בפועל, כולל בניין/נכס(

משלוח האגרות במסירה ידנית, , איתור חייבים שלא נמסרה להם אגרהעסקים/בעלי שלטים שלא נמצאו, 
בנושאי  מתן חוו"דות בעלי העסקים, לרב פניותקבלת קהל ומענה לי שלטים שלא נמצאו, איתור עסקים/בעל

המופיעות להלן הכל על פי ההגדרות ו ,מחלקת השילוט בעיריית גבעתיים החיוב השונים ובכפוף להנחיות
 מכרז זה.המצורפים ל ובמסמכים בנספחיםים במפרט

 
. (2020מאי  חודש)נכון לבקירוב  )במרחב הפרטי( שלטים פעילים 3,700- כפי שידוע כיום קיימים בעיר גבעתיים כ 1.2

 .לאחר ביצוע סקר השילוטשהוצבו כמו כן ידוע לעירייה כי קיימים שלטים נוספים 
 

מכרז  ושאלמתן השירות נ את כלל העבודות והפעולות הנדרשות ולכלי והנספחים שעל פי החוזה ספקת הועבוד 1.3
 תקופתב ככל שיהיו מעת לעת עירייהות הושדרוגים בהתאם לדריש רים, שיפווכן עדכונים, שינויים זה.

 .ההתקשרות
 

כי מסמויצרף להצעתו כל מסמך חתום כנדרש  ב עירייהדרישות הלפני הגשת הצעתו, ילמד המציע היטב את כל  1.4
 המכרז.

 
 השירות עבודותיהיה חייב לבצע את כל  ספקלן. ההעבודה תבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט לה 1.5

 עירייהמאת הו/או שדרוגים  שיפורים/או שינויים ו ו/או הכלולות במכרז זה, ושעבורם יקבל הוראת ביצוע
 .מעת לעת גם לאחר זכייתו בהתאם לצורך

 
המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד בחירת  1.6

ובין אם לאו. כן  עירייהת העבודות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בהזוכה ו/או במועד תחיל
ביטול ביצוע המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של 

  .ןו/או מקצת ןהעבודות כול
 

עבודת חברות  סדרה חוקית שלמותנית בהמכוח המכרז משתתפי המכרז מצהירים כי ידוע להם שההתקשרות  1.7
לשכת התיאום של הארגונים  4113/13בג"ץ בבית המשפט הגבוה לצדק הגביה הפרטיות, בהתאם לפסיקת 

כמו כן,  להסדרה החוקית אשר תקבע לעניין זה. ושתוכן ההתקשרות יהיה כפוף, הכלכליים נגד שר הפנים ואח'
גביה באמצעות חברות פרטיות אינה חוקית, אז העירייה  ככל שייקבע על ידי בית המשפט הגבוה לצדק כי ביצוע

, בהקשר זהאו דרישה שומרת על הזכות לסיים את ההתקשרות לאלתר, והזוכה מוותר מראש על כל טענה 
ככל שתאושר חקיקה המסדירה את נהלי העבודה עם חברות הגבייה, . לרבות טענת הסתמכות או אובדן רווחים

ות המכרז וההסכם המצורף לו, וההסכם והמכרז יחולו על הצדדים בשינויים יגבר האמור בחקיקה על הורא
  ם.בים והנדרשיהמחוי

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 
"תנאי  להלן:) בכל התנאים המצטבריםהעומד במועד הגשת ההצעה למכרז,  אדם או תאגידזה  רשאים להשתתף במכרז

 , המפורטים להלן:סף"(
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יצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק  מציעה .מנהל ספרי חשבונות כחוקציע בעת הגשת ההצעה למכרז, המ  .2.1
, כשהם תקפים 1976 -(, התשל"ו מינימום שכרו ת ניהול חשבונות, תשלום חובות מסעסקאות גופים ציבוריים )אכיפ

לעניין ניהול , דהיינו: אישור עוסק מורשה מטעם רשויות המע"מ, אישור פקיד שומה או רו"ח ההצעהלמועד הגשת 
 ספרי חשבונות כחוק בהתאם לפקודת מס הכנסה ותצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 
חשבון או עורך /השותפות כחוק וכן אישור רואה תאגיד/שותפות: העתק תעודת רישום התאגידבאם המציע הינו  .2.2

 כרז./השותפות על מסמכי המתאגיד/השותפות בדבר המוסמכים לחתום בשם התאגידהדין של ה
 

 התנאים הבאים: מהשותפים להצעה,כל אחד בהצעה משותפת ובלבד שיתקיימו  ישלהגניתנת בזאת אפשרות  .2.3
 

 .2.5מהמציעים יהיה כמפורט בסעיף  אחד כל של המחזור הכספי .2.3.1

 
 כל מציע בתחומו. 2.4.2 -ו 2.4.1מהמציעים יהיה כמפורט בסעיפים כל אחד  שלהניסיון  .2.3.2

 
המציעים להגשת  2הסכם התקשרות חתום בין  גם יוצג על דרישה זו נהכחלק מהמסמכים שיצורפו למע .2.3.3

, אשר כולל התחייבות הדדית לשיתוף פעולה מלא ביניהם במהלך מתן השירותים ההצעה במשותף
 .לעירייה, במידה שיזכו במכרז

 
מציע  ל שםוע ידי-עלנתן יהערבות( שת מציע אחד )ישות משפטית אחת, כולל םשל וע דייל ההצעה תוגש ע .2.3.4

 אחד בלבד, כולל חתימה על מסמכי המכרז.
 

 להלן:שגבייה העומד בדרישות ו סיקור במתן שירותי ניסיון מציעל .2.4

 
סקרי ביצוע  בתחום שתי רשויות מקומיות לפחותרותים ליבמתן ש 2017-2019בכל אחת מהשנים בעל ניסיון  .2.4.1

 .(במצטבר לא) בכל רשות לשנה שלטים לפחות 4500ובהיקף של  שילוט

ת במתן שירותי גביית אגרות עבור שתי רשויות מקומיות לפחו 2017-2019בכל אחת מהשנים בעל ניסיון  .2.4.2
 (.במצטבר לא)  בכל רשות הלפחות לשנ₪ מיליון  3.5בהיקף גבייה בסך של 

 
 לעיל יהיו לאותן שתי רשויות.  2.4.2 -ו 2.4.1*אין מניעה שהניסיון הנדרש בסעיפים 

 
 , כדוגמתרכאמות יוהרשומצרף ול וסיקור גביהלהם נתן שירותי  הרשויות את שמות לפרט בהצעתו מציעעל ה

 .למכרז שבמסמך ב'הנוסח 
 
כי אין בהגשת תביעות משפטיות ו/או ניהול תיקי הוצל"פ ו/או ביצוע פעולות גביה מנהלית  יודגש ויובהר* 

 בלבד כדי לענות על דרישת הניסיון כאמור לעיל.
 

-2017מהשנים בכל אחת  לשנהלפחות  )לא כולל מע"מ( ₪ מיליון 5כספי של  הכנסות מחזור להיות בעל מציעעל ה .2.5
 (.להוכחת תנאי זה רו"ח אישורעל המציע לצרף  ,2019

 
 אצל עובדי המציע. ,נוהל העסקת חברת גביה 2\2003לחוזר מנכ"ל משרד הפנים   7התקיימות תנאי סעיף  .2.6

 
 .למכרז במסמך א'המפורט  הצהרה לפי הנוסחויחתום על ימלא  מציעה .2.7

 
 .’במסמך והמציע ימלא ויחתום על הצעת המחיר לפי הנוסח המצורף  .2.8

 
הקבלה המקורית בגין רכישת מסמכי המכרז על שם המציע, יהווה העתק מרכש את מסמכי המכרז. צירוף  מציעה .2.9

 .הוכחה לרכישת המסמכים
 
במכרז, על  מציעה בנק בישראל לבקשת ידי-עלאה צרף כתב ערבות מקור, אוטונומית ובלתי מותנית, שהוצ מציעה .2.10

(. הערבות תהא המכרז" ערבות"לתנאים הכלליים )להלן:  במסמך ג'בנוסח הנדרש  עירייה, לפקודת ה₪ 35,000סך 
לא יעמוד בהתחייבויותיו  מציעלחלט את הערבות כל אימת שה תהא רשאית עירייהה  04/02/2021 בתוקף עד ליום
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במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה  .על פי תנאי מכרז זה
 .יום 90עד  של  נוספת

 
יצרף תצהירים בדבר העדר הרשעות פליליות/ כתב אישום, תקפים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה ולפי  מציעה .2.11

 לתנאים הכלליים.' ימסמך הנוסח המצורף כ
 

וי כח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי תקף ומעודכן למועד הגשת ההצעה ולפי יחתום על מסמך ייפ מציעה .2.12
 .'יאכמסמך הנוסח המצורף 

 
 .'חמסמך לפי הנוסח המצורף  דיני העבודההמציע יחתום על תצהיר לעניין שמירה על  .2.13
 
ומים בחתימה חת /מענה לשאלות הבהרה )ככל שיופצו כאלה(המציע יצרף להצעתו את מסמכי השינויים וההבהרות .2.14

 ובחותמת.
 
להחזיק  ספקהו על פי דין או חוזה, מתחייב לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/א מבלי .2.15

עריכת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור 
מובהר בזאת, כי בשלב הגשת עריכת הביטוח.  הצעתו את אישוריצרף ל ספקה .לחוזה ט'כנספח המצורף  הביטוח

 .אין צורך להחתים את חברת הביטוחו ט'( נספח ) עריכת הביטוחההצעות יחתום המציע בעצמו על נוסח אישור 

 
הבלעדי, לדרוש מכל אחד  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תומרש עירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .2.16

ם, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו מהמציעי
 .או לנדרש במכרז זה ויכולתו של המציע

 
 

 תקופת ההתקשרות .3
 

 החוזה. חתימתממועד  שנתייםההתקשרות תהא לתקופת של  .3.1

 
    ת, שנה אחת בכל פעם. כל זאתנוספושנים  שלושתהיה האופציה להאריך תקופה זו לתקופה של עד  עירייהל .3.2

 יום לפני  60  ספקל עירייהמסור התבהתאם להודעה  בכתב ש עירייהשל ה הולרצונ הבהתאם לשיקול דעת     
    המקורית והמוארכת, למען הסר ספק, מובהר כי סך משך כל תקופת ההתקשרותתום כל אחת מהתקופות.      
 שנים. 5לא יעלה, בכל מקרה, על      

 
 

 הגשת הצעות .4
 
 הגשת הצעות ואופן מועד .4.1

 
ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע  כשהם מהודקים יחדיו, ההצעות ומסמכי המכרז, .4.1.1

במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ( לא בדואר) יימסרו במסירה אישית בלבד עותקים, 2-, ב
(, 94רח' שנקין  הכניסה דרך) 17המעלות   'רח כניסה,אגף שפ"ע, קומת אצל הגב נילי רחמים,  ויופקדו

 .12:00לא יאוחר מהשעה  ,05/11/2020ביום  גבעתיים
 

משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז,  והינו על אחריותו הבלעדית  .4.1.2
 של המציע.

 
אריך את המועד האחרון להגשת ההצעות הבלעדי, לה האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר עירייהה .4.1.3

 למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  .4.1.4
 ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
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 ים חיובה מהגביה בפועל של ו הוא מעוניין לקבל אות עמלה המציע יגיש הצעתו כך שינקוב באחוז .4.1.5
 .פיםשוטה

 
 במתן השירותים נושא המכרז. כרוכותאת כל העלויות ה תכולל המציע )אחוז העמלה( כי הצעת יצוין .4.1.6

 

אסור למציע, למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או  .4.1.7
מכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים תיקון, שייעשו במסמכי ה

 .ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה
 
 
 חתימות .4.2

 
כמו כן  על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז .4.2.1

 .ויצורף להצעה ליובר אלחתום על כל מסמך הבהרות שיוע
 

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. .4.2.2
 
 
 הקצאת משרד .4.3

 
בהתאם לצורך קבלת קהל  בעיר, משרד ,ולכל תקופת החוזה לצורך מתן השירותים על המציע הזוכה להעמיד

   .01/01/2021 . על המשרד להיות ערוך לקבלת קהל עד ליום 7לנספח 
 

 תוקף ההצעה .4.4
 

 ללא כל הסתייגות.יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  120לתקופה של ההצעה תהיה בתוקף 
 

 
 ערבות בנקאית .5

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי, על סך השווה  .5.1

במכרז זה. הערבות תהא בלתי  'גבנספח דשים(, בנוסח המופיע שקלים ח שלושים וחמישה אלף₪ ) 35,000 -ל
 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-לחלט את הערבות על תהא רשאית עירייהמותנית, וה

 
 עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. _04/02/2021 הערבות תעמוד בתוקף עד ליום .5.2

 
 הצעתו תיפסל. -אמורמציע אשר לא יצרף להצעתו ערבות בהתאם לנוסח המצורף כ .5.3

 
הלן: "ערבות )ל 70,000 -ערבות בנקאית על סך השווה ל עירייההמציע הזוכה בידי ה פקידעם חתימת החוזה, י .5.4

החוזה,  ושאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נחודשים לאחר המועד לסיום החוזה, וזא 3 לתקופה שלוהביצוע"(, 
 למכרז זה. 'כמסמך דבנוסח המצורף 

 
יוארך שעל ידי המציע מפעם לפעם, אם וככל  האופציה, תוארך הערבותלתקופת  ההתקשרות תוארך היה ותקופת .5.5

 .הסכםעל ידי העירייה וזאת במועד קבלת הודעת העירייה בדבר הארכת תקופת הההסכם 
 
 

 ההבהר שאלות .6
 

 מצא המשתתף סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או התעורר ספק בקשר לסעיף או פרט בין
 בדוא"ל, כהן  –למר יוסי פלד יפנה ,מסמכי המכרז או ביקש לשאול שאלות הבהרה 

yossip@givatayim.muni.il   תוך ציון מס' המכרז, שמו של הפונה ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או

mailto:yossip@givatayim.muni.il
mailto:yossip@givatayim.muni.il
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. מודגש כי באחריות המשתתף לוודא את 03-7317535אי הבהירות. יש לוודא את דוא"ל בטלפון מספר 
 קבלת השאלות בעירייה.

 בלבד. WORDבפורמט בטבלה  00.12בשעה  10.202022.פניות תעשנה בכתב בלבד, ותוגשנה עד ליום ה

 
 

, הערות, השגות שאלות. 12.00בשעה  .22/10/2020_ ליוםוהבהרות כאמור, יתקבלו רק עד  ,השגות,שאלות, הערות  .6.1
 .הבהתאם לשיקול דעת ספקאו לא ל ספקלעירייה ה היכולרות שיתקבלו לאחר המועד האמור, והבה

 
אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני  והעירייה, הלןל 6.3בסעיף מסר המשתתף הודעה כאמור  .6.2

וכל מציע המועד האחרון להגשת הצעות. העירייה תמסור עותק של התשובות שנמסרו לכל אחד מהמשתתפים 
 יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 
העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות  .6.3

"( ואלה יהיו חלק בלתי שינויים והבהרותבמסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "
 .חיופתב לידיעתם של המשתתפים  ויוגשו חתומים יחד עם מסמכי המכרז ונסנפרד מתנאי המכרז ויובאו בכ

 
אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו  .6.4

ד ע  עירייהללעיל,   הדוא"להמדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח באמצעות 
 מועד האחרון להגשת הבהרות.ל

 
לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל  תאחראי האינ עירייהלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ה .6.5

 . בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכיעירייהשנמסרו בכתב יחייבו את ה והבהרות פה, ורק שינויים
, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקורייםו השינויים

 מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.
 
 

 הסתייגויות .7
 

כל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם,  .7.1
 לפסול את הצעת המציע למכרז. עלול"(, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות

 
 

 הצהרות המציע .8
 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה  .8.1

ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה 
 העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. שהיא לבצע את

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר  .8.2

לא תהיה כל אחריות  הו/או מי מטעמ עירייהבמסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי ל עירייהנמסרו לו על ידי ה
 בות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו.ו/או ח

 
המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר  .8.3

 במכרז וכי היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.

 

הצעה כל שהיא או שלא ת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או עירייה מתחייבהמציע מצהיר כי ידוע לו שאין ה .8.4
 לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.

 
לצורך  בעיר, משרד ,ולכל תקופת החוזה לצורך מתן השירותים הזוכה להעמידהמציע מצהיר כי ידוע לו כי על  .8.5

 . 1/1/2021עד ליום על המשרד להיות ערוך לקבלת קהל  . 7לנספח  קבלת קהל בהתאם
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 הרז כהצעה זוכה במכרז שבנדון, כולו תתקבל ותוכהיה והצעת וביכולתו, ה כי יש בידוהמציע מצהיר ומתחייב בז .8.6
לדרישות  שים, בהיקף, בכמות ובאיכות בהתאם, להעמיד ולהפעיל את הציוד, האמצעים וכח האדם הדרואו חלק

 מתן השירותים.וזאת החל ממועד תחילת   ומפרט השירותיםכרז המ
 
המציע מצהיר כי ידוע לו, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של חוזה ההתקשרות בכל עת  .8.7

שתראה לנכון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בהתאם לצרכיה ו/או בשל מעשה או מחדל של המציע, ע"י משלוח 
 .ום מראש וזאת  מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרותי 90הודעה בכתב  

 
המציע מצהיר, כי ככל שיוכרז כזוכה במכרז, יהא עליו לערוך ביטוחים בהתאם לדרישות העירייה ובהיקפים  .8.8

 עליהם תורה, לרבות ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים.

 
ה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענ .8.9

 המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 
 

 קבלני משנה .9
 
מובהר ומודגש בזאת, כי ביצוע העבודות, כולן או חלקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור  .9.1

 שינתן מראש ובכתב. עירייהה
 

יוצע על ידי המציע הזוכה, וכן משנה ש ספקהבלעדי והמוחלט, כל  הי שיקול דעתלפסול, לפ תהא רשאית עירייהה .9.2
משנה, גם אם אושר מלכתחילה, והמציע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם  ספקלדרוש ממנו לסלק כל  תרשאי תהא

 כאמור. עירייהלהנחיות ה
 

 כוח אדם .10
 
, כל זאת, בהתאם ועל חשבונו והאדם הדרושים לביצוע השירות בעצמאייש את כל המשרות וכוח י ספקה .10.1

 להוראות החוזה המצורף למכרז זה.
 

יהיה כפי  ספקלמען הסר ספק יובהר, כי היקף המשרות ומספר העובדים אשר יועסקו או יופעלו על ידי ה .10.2
 .בהתאם לצורך ולעניין, לצורך מתן השירות עירייהל ידי השיידרש ע

 
חוק שכר  אחר ובפרט רך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה מתחייב למלא אחר הוראות דיני העבודה לצו ספקה .10.3

 .'חמסמך , כמו כן  ימלא ויחתום על מינימוםה
 

 . 7בנספח  עמיד את כח האדם המתאים לשם ביצוע השירותים כאמורי ספקהבנוסף,  .10.4
 
 

 ציוד ומחשוב .11
 
 הכוללרט לאחר שאושר המפ ספקתעשה על חשבון ה, םהתקנתותוכנה  ,חומרהלרבות אספקת ציוד המחשוב  .11.1

 .ספקכל תוספת עלויות עקב שינוי במפרט תחול גם היא על ה מובהר כי .עירייהעל ידי ה ספקשהגיש ה
 
 המחשובעובדי  ידי-על יבוצעלצורך מכרז זה לבין מחשב העירייה  יוקצהחיבורי התקשורת בין משרד המציע ש .11.2

אולם העלויות בגינן יהיו על חשבון  ולמחשב המרכזי של העירייה של העירייה לרבות הרישוי והממשק לתוכנה
 .המציע הזוכה

 
שניתן יהיה להתקין עליו כל אחת מתוכנות הגבייה הקיימות וכזה ומוכר בשוק  עדכנילהיות על ציוד המחשוב  .11.3

ושו יהיו חוקיות וכן מתחייב הזוכה כי כל התוכנות שיהיו בשימ עירייהבשוק, ובפרט זו הקיימת בפועל היום ב
מובהר בזאת כי על מנת לקיים דרישות סעיף זה שומה על המציע הזוכה  .שמי של בעל התוכנהרובעלות רישיון 

 לתאם דרישות הנ"ל עם אנשי המחשוב העירוני.
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תוך דיווח ותאום עם  ספקה  ועל חשבון תחזוקת הציוד, החומרה והתוכנה, לרבות תוכנת הגבייה, תיעשה על ידי .11.4
 .עירייהה

 
גם לאחר ביטולו ו/או סיומו של חוזה ההתקשרות  עירייהדע שנאגרו, תיוותר בידי הזכות השימוש בנתונים ובמי .11.5

ה עילה ויובהר לעניין זה כי הליך משפטי ו/או עיכוב בתשלום ו/או כל סיבה אחרת לא תהו .לפי מכרז זה
 עירייהמתחייב כי כל נתון ומידע יועבר מיד עם דרישה לכך ל ספק. בהגשת הצעתו הספקלהחזקת נתונים אצל ה

בפיצוי כספי בסך של  ספקאי עמידה בדרישה זו תחייב את הבכתב.  עירייהיום מדרישת ה 14תוך וללא כל תנאי. 
וע נזקים נוספים בהתאם לתב עירייהשל ה הללא הוכחת נזק וזאת מבלי לגרוע מזכותלכל יום איחור ₪  3,000

 לכל דין.
 

 5שולחן עבודה ולפחות , לרבות ריהוט, עלת מערך הגביהלצורך הפ ספקכל שאר הציוד הנדרש הנוגע לאחריות ה .11.6
, רק לאחר ספקעל ידי ה( סופקוציוד משרדי וכו' י  ,פקסימיליה ,מגרסה, סורקטלפוניה, , כסאות המתנה

לבצע  ספקשינוי או תוספת במפרט מתחייב ה עירייהמובהר כי במידה וידרוש ה .עירייהשיאושר המפרט על ידי ה
 וספת על חשבונו ללא הסתייגות.התאת השינוי ו/או 

 
ובכול מקרה לא יאוחר משבוע ימים לאחר מועד החתימה על  עירייהמפרט מחשוב וציוד כאמור לעיל יוגש ל .11.7

  החוזה.
 
 

 שמירת זכויות .12
 

. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז הרכוש ןוה עירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל
 קם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה זולת   לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.ו/א להעתי

 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .13
 

 1ח בנספפורטים מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים המ
 .1לאמור בנספח ממוספר בהתאם  ח יופרד על ידי חוצץולפי הסדר המבוקש כאשר כל נספ

 
 

 בחינת ההצעות: .14

 
העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין  .14.1

 ההצעות.
 
במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העירייה תבחן יחד עם ההצעה הכספית,  .14.2

, כך שהצעת המחיר ונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציעהשירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסי
 לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה.

 
שומרת  יאוה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיאהזולה / ית לקבל את ההצעה הכספ תמתחייבאינה  עירייהה .14.3

ההתקשרות בין שני מציעים המכרז ממציע אחד או לפצל את  הזכות, להזמין את כל העבודות נושאלעצמה את 
 או להזמין רק חלק מהעבודות, הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה ותנאיה, או בשל  .14.4

יף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסע
 הערכת ההצעה כדבעי.

 
העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה  שלה או של  .14.5

רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה, בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י 
 דין.
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את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  הלעצמ תשומר עירייהה .14.6
 עירייה, לרבות במקרה שהעירייהלבצעו כולו או מקצתו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט  של ה

 חליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע את העבודות.ת
 
יום מראש ובכתב  60על ידי למתן הודעה של  מכל סיבה שהיא,, עירייהה תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי .14.7

תחילת ביצוע להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות במכרז, וזאת גם לאחר  או\להפסיק ו , ספקל
 .העבודות ו/או במהלכן

 
ו/או לבטל את המכרז או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, ו/או להקטין  עירייהחליט התאם  .14.8

להגדיל את היקף ביצוע העבודות, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא 
 .עירייהכלפי ה

 
 .על זכייתו במכרז זה עירייהלנהל מו"מ עם המציע הזוכה לאחר הודעת ה תהא רשאית עירייהה .14.9
 
 

 חובת הזוכה במכרז .15
 
(, יהא עליו לחתום הזוכה -ר לו הודעה בכתב על זכייתו )להלןימסות זוכהמציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה  .15.1

 זוכהימים מתאריך הודעת העירייה ל 14ולהחזירו לעירייה, כשהוא חתום כדין, תוך  פחיועל החוזה על כל נס
מסמך בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעירייה במעמד החזרת החוזה כאמור, ערבות בנקאית לביצוע החוזה )

 (מסמך ט'עריכת ביטוחים ) "( ואישורערבות ביצועהלן: ")ל (ד'
 

לעיל, כולם או מקצתם, תהא העירייה  17.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  .15.2
וכן למסור  וט את הערבות המצורפת להצעתרשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחל

 יקבע על ידה,  והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.ימי שאת ביצוע המכרז ל
 

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין  .15.3
ל באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל ע

 עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב בדואר רשום, אליה תצורף הערבות הבנקאית שצורפה  .15.4
 .להצעתו במכרז
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 2חלק                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמכים מצורפים

  הצהרת והצעת המשתתף –מסמך א' 

  אישור בדבר ביצוע שירותי גביה וסיקור –ך ב' מסמ

  נוסח ערבות השתתפות –מסמך ג' 

  נוסח ערבות ביצוע –מסמך ד' 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים –מסמך ה' 

  ספקהצעת ה – ספקהתמורה ל –מסמך ו' 

  נתונים כלליים על היקף הגביה –מסמך ז' 

  ה על דיני העבודהתצהיר לעניין שמיר –מסמך ח' 

  אישור עריכת ביטוחים –' טמסמך 

  תצהיר העדר הרשעות פליליות –מסמך י' 

  כח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי ייפו –' אמסמך י
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 'מך אמס
 

 במכרז מציעהצהרת ה

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

 

 קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם. .1

 
 הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם.  .2

 
 נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישותאנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא  .3

 כאמור. על טענותהבנה ואנו מוותרים מראש על אי ידיעה ו/או אי  המבוססות

 
אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על פי מסמכי המכרז ומקבלים על עצמנו לספק את  .4

 השירות נשוא המכרז, הגבייה, בתנאים המפורטים בטופס ההצעה.

 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5

 

 החתימה  ירשוו/או כנגד מי מלמיטב ידיעתנו, לא הוגש נגדנו ו/או נגד מי ממנהלינו  .6
      אי  יסיקלי )כגון: אי העברת ניכויים,מטעמנו כתב אישום בגין עבירה שנושאה פ

 -ו 393עד  383, 297עד  290דיווח לרשויות המס וכיו"ב( או בגין עבירות לפי סעיפים 
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438 עד 414

 

ם לשירות שניתן ומתחייבים לפעול על פיהם, אנו מכירים את כל הדינים המתייחסי  .7
 לרבות לפי השינויים אשר יחולו בהם מעת לעת.

 

 הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד למועד תוקף   .8
 הערבות שניתנה על ידינו להבטחת עמידתנו בהצעה.

 

 , לראות בהצעתנו ובקבלתה עלת, אך לא חייבתהיה זכאית עירייהאנו מסכימים, כי ה .9
 .עירייהידו התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין ה

 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .10

 

ימים מיום ההודעה על כך, לחתום על  14היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים תוך  .11
ערבות בנקאית  עירייהולהפקיד בידי ה הנדרשים והנספחים כל המסמכיםהחוזה ו

  , הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן להתחיל במתן השירות ביום ואישור עריכת ביטוח
 ורה לנו על כך.ת עירייהבו ה

 

     היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה  .12
 ידו וסכום הערבות יחולט על  עירייהיה על ידי הידינו עם הצעתנו במכרז תוגש לגבי על

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת   .13
 ההצעה, אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המציע  

 ימתנו על הצעה זו.ואין כל מניעה  על פי כל דין או הסכם לחת
עבודת חברות הגביה  מותנית בהסדרה חוקית שלמכוח המכרז שההתקשרות  לנוידוע  .14
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לשכת התיאום  4113/13בבג"ץ בית המשפט הגבוה לצדק הפרטיות, בהתאם לפסיקת 
 ושתוכן ההתקשרות יהיה כפוף, של הארגונים הכלכליים נגד שר הפנים ואח'

ככל שייקבע על ידי אנו מסכימים כי כמו כן,  .להסדרה החוקית אשר תקבע לעניין זה
בית המשפט הגבוה לצדק כי ביצוע גביה באמצעות חברות פרטיות אינה חוקית, אז 

מראש על כל טענה או  ואנו מוותריםלסיים את ההתקשרות לאלתר, רשאית העירייה 
ככל ת טענת הסתמכות או אובדן רווחים. ידוע לנו כי דרישה בהקשר זה, לרבו

ושר חקיקה המסדירה את נהלי העבודה עם חברות הגבייה, יגבר האמור שתא
בחקיקה על הוראות המכרז וההסכם המצורף לו, וההסכם והמכרז יחולו על הצדדים 

  .בשינויים המחויבים והנדרשים
 

 
 
 

  
 
 : _______________________________________________מציעשם ה 

 
 ___________כתובת:___________________ 

 
 טל: __________________ 

 
 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________________________

 
 חתימה וחותמת: ____________________________________

 
 
 
 

 
__________ חתמו בפני על ( מאשר בזה כי ביום"מציע"האני הח"מ __________, עוה"ד של __________ )להלן: 

נתקבלו כל ההחלטות וכל  מציעכי אצל הו, מציע_ בשם ה______________רה זו ה"ה ___________הצה
על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה  מציעועל פי כל דין לחתימת ה מציעהאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של ה

 לכל דבר ועניין . מציעהמפורטים לעיל מחייבת את ה
 
 
 

                                                                                                              _________________________ 
                                                                                                                                                           

 עו"ד,
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 מסמך ב'
 לכבוד

 עיריית גבעתיים

 א.נ.

 אישור על ביצוע שירותי גביה הנדון:

 

( "מציע"האני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________________________________)להלן:  

 ספקביצע עבור _________________________________________את שירותי הגביה המפורטים להלן כ

מס' התושבים ברשות הינו _____ נפש, עפ"י נתוני  ________.  -__________ועד ה -ופה שבין העצמאי בתק

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 פירוט השירותים )כן/לא(:

 : ______________ .ניהול מערכת גביה

 : ____________.גביית שוטף ופיגורים

 : _______________ .פיגורים ביצוע פעולות אכיפה; משלוח הודעות חיוב וגביית חובות

 ; קבלת קהל פרונטאלית: ________________.שירות לקוחות

 מענה טלפוני לתושב:    ________________ .

   בכל רשות ת _______שנבשלטים _____________בהיקף של  סקרי שילוט

 

חוות דעת על הביצוע: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

 

 :פרטי המאשר

 

 : ________ טלפון   _________     :    שם ושם משפחה

 חתימה וחותמת__________  _________תפקיד       _________/ הרשות  עירייהה
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 סיקוראישור על ביצוע שירותי  : הנדון

 

( ביצע "המציע"אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________________________________)להלן:  

 ספקלהלן כ כמפורט סיקור השלטיםאת שירותי עבור _________________________________________

הרשות ברשות הינו _____, עפ"י נתוני  השלטים________.מס'   -__________ועד ה -עצמאי בתקופה שבין ה

 .ספקשעבורה בוצע הסיקור נכון למועד עבודת ה

 

 בכל אחת מן השנים: ספקמספר השלטים שנסקרו עבור הרשות מאת ה

2017__________ 

2018__________ 

2019__________ 

 

 ביצוע

חוות דעת על הביצוע: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_ 

 

 :פרטי המאשר

 : ________ טלפון   _________     :    שם ושם משפחה

 וחותמת__________ חתימה _________תפקיד       _________/ הרשות  עירייהה
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 מסמך ג'
 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
 

 תאריך __________
 לכבוד

 עיריית גבעתיים
 
 

 א.ג.נ.,
 

 כתב ערבות מס'________הנדון:                                                
 

)להלן: _____  ח.פ. _____________ על פי בקשת __________________________________
שלושים וחמישה ₪ ) 35,000 –"( אנו  ערבים בזאת כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך השווה ל המציע"

לביצוע סקר שלטים וגביית  12 /2020במכרז מס'  של המציע וזאת בקשר עם ההשתתפותו ₪( אלף
 ת המכרז.י התנאים ודרישועבור עיריית גבעתיים ומילואגרות שילוט 

 
הראשונה  יום מקבלת דרישתכם 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

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

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע 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

 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבותנו זו הינה
 

 ועד בכלל. 4.2.21 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום
 

 לא תענה. 4.2.21  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  4.2.21 לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 רישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כד
 
 

 בנק _________________                     תאריך ________________     
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 'ד מסמך
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
 

 תאריך __________
 לכבוד

    עיריית גבעתיים

 
 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'________הנדון: 
 

בזאת "( אנו  ערבים ספקה___________  ח.פ. _____________ )להלן: "על פי בקשת ___________________
וגביית אגרות  לביצוע סקר שלטים( וזאת בקשר ש"ח שבעים אלף₪ ) 70,000של כלפיכם לסילוק  כל סכום עד לסך 

 .והחוזה ובהתאם לדרישות המכרז בין הצדדיםלהבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם בתחום העיר גבעתיים ו שילוט 
 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע  יום מקבלת 14ים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל  סכום או סכומ
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

בקשר  ספקפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כל
 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.
 

 וזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבותנו זו הינה בלתי ח
 

 חתימת החוזה. ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
 

 ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום )שנה מיום חתימת החוזה(_____________ ועד בכלל.
 

 .. לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי .......................
 

 לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת  להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 

 בנק _________________ ________         תאריך ________
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 'מסמך ה
 

 

 עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום תצהיר לפי חוק 

 1976-והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו חובות מס, שכר מינימום

 

אני החתום מטה, __________, נושא ת.ז. שמספרה___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 ר בכתב כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי

 
"המציע"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה  אני הוסמכתי כדין על ידי חברת______________________ )להלן: .1

 "(.המכרז)להלן: "לביצוע סקר שלטים וגביית אגרות שילוט  /__2020למכרז פומבי מספר 
 
ל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל גם בע –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -המציע, מי שנשלט על .2

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –השליטה בו )שליטה 
בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים  -ק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק למכרז; ואם הורשע בפס
 שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז.

 
אדם  גם בעל השליטה בו או חבר בני –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על .3

דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני  שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין,
האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע 

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –)שליטה 

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה,  –, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק1987
למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה  במועד הגשת ההצעה -ואם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 האחרונה.
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 
_________________ 

 חתימת המצהיר
 
 
 

 אישור                                                                            
 

פני, עו"ד____________, במשרדי ברחוב____________, מר הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע ב
____________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר______________, המוסמך לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר 

ם זה בשם המציע, על פי מסמכי ההתאגדות של המציע, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_________________ 

 עורך דין
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 מסמך ו'
 ספקהצעת ה

 

 מפורט להלן:כלצורך מכרז זה תינתן בהתאם להצעת מחירו  ספקהתמורה בגין עבודתו של ה

 
 : הינו חיוב שוטף ה בפועל שלמגביי על ידינו עמלה המוצעהאחוז  .1

 אחוזים(___ _____________________________________)במילים:___________%

 לסכום יתווסף מע"מ כחוק.

 

קודם לתחילת העבודה או  עירייה, תסוכם התמורה מול ההלןעבור פעולות גביה נוספות, אשר לא נכללו ברשימה ל .2

יפים המקובלים בלשכת ההוצל"פ האזורית תוך כדי ביצועה, בהתאם לנסיבות ובלבד שתמורה זו לא תעלה על התער

 ובמידה ויתפרסמו תעריפים כאמור על ידי משרד הפנים, על תעריפים אלה.

 

 בעלי החוב בהוצאות בהתאם לסוג הפעולה וכמפורט להלן: רשאי לחייב  אתיהא  ספקבגין פעולות אכיפה ה .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהתאם לאכרזת בכלל ו תאם ובכפוף להוראות כל דיןהוהתעריפים בגינם יהיו ב מובהר בזאת כי פעולות האכיפה .4

יובהר, כי  .בפרט 2000-)גביה()ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות)הוראת שעה(, תש"ס המיסים

הזוכה במכרז יגבה תעריפים בהתאם להוצאותיו הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה, ובכל מקרה לא 

 . 2011-עת הוצאות מרביות(, תשע"אתקנות המסים )גבייה( )קבייותר מהסכומים הנקובים ב

מופנית לקושי ולמועדים המוגבלים המאפשרים גביית תעריפים בגין  ספקתשומת ליבו של ה ,על אף האמור לעיל .5

והשבת או במידה \מובהר בזאת כי במקרה שבו העירייה תחויב בהשבת כספי הגבייה המנהלית ו פעולות אכיפה,

ככל שיחולו יחולו על  השבה של כספי הגבייה המנהליתהחובת ע לצדדים כי ידו אזי, ספקכספי הגביה יחולו על ה

 לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד העירייה  ספקלבלבד.  ספקה

 

 

 

 תעריף בש"ח

 סוג הפעולה )לא כולל מע"מ(

 עיקול מטלטלין ברישום 150

 עיקול מטלטלין בפועל 550

250 

אם במעמד עיקול המטלטלין בוצע התשלום ללא 

 צורך בהוצאת המטלטלין

 עיקול מטלטלין תוך העזרות במשאית וסבלים.  1000

 עיקול חשבון בנק או צד ג' 80
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מובהר כן -כמו .ספקאך ורק על היחולו  ,והן לתשלום ,על השבה זו וכל האחריות הן להתדיינות שתחול עקב כך

לשפות את העירייה  שיידר ספקהעירייה להשבת כספי הגבייה המנהלית, הרי שהבמקרה שבו תידרש ומודגש כי 

 בתשלומים אילו.

 

 הצהרת המציע: .6

הצעתנו  מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה וכוללים  את 

ומכלול  שירותיםכרז, מפרטי המלוא התמורה אותה אנחנו מבקשים עבור השירותים,  בהתאם להוראות המ

 הדרישות במכרז והחוזה.

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לקבל כל תמורה נוספת מעבר לאחוזים מהיקפי הגביה כפי שציינו לעיל בתוספת מע"מ 

 .יבותי הנובעות והמפורטות במכרז הנ"לנגד תקבולים אלו אמלא את כל מחו כחוק, וכי

 

 

 פרטי המציע והחותם מטעם המציע
 

________________ח.פ.ם המציע: _____________________________ש  
 

______________ ת.ז. ___________שם משפחה שם פרטי _____________   
 

 תפקיד במציע _______________
 

חתימה + חותמת : ____________________יך: _______________    תאר  
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 'זסמך מ

 

 היקפי הגבייהים על נתונים כללי

 

 נתונים כלליים .1

 בהקשר זה: האשר בוצעו ב ובאשר להיקפי הגבייה  לכמות השלטים שבעירייהלהלן נתונים באשר 
 

 פעילים. 3,700 -חשוב בגבעתיים: כבמע' המ הידועים כיום מספר שלטים הקיימים .1.1

 
 השנים האחרונות: 3 -סה"כ היקף אגרות השילוט שהונפקו ב .1.2

  2,787,480 – 2017שנת ₪ 

  2,865,849 – 2018שנת ₪ 

  3,144,816 – 2019שנת ₪ 
 

 

 

  

 

 
אינם מחייבים את העירייה ויש לראות בהם משום מתן אינדיקציה כללית לעיל הנתונים והמידע המובאים מובהר בזאת כי 

 בלבד, אשר  הסתמכות עליה הנה באחריות המציע בלבד
 .דיקה לגבי הנתונים להלן, בבואו להגיש את הצעתוהעירייה למציע לערוך ב צהלמען הסר ספק, ממלי
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 'חמסמך 
 
 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה
 

 _______חברת_____ ית חתימה מטעם\מורשה’___________ת ת"ז מס\____ נושאהח"מ אני
ה לכל העונשים \ת וכי אהיה צפוילאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמ "(.החברה")להלן ___________ח.פ.

:בזאת ובכתב כדלקמןת \ה ומתחייב\הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  
 

החברה ובעלי השליטה בה מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני העבודה  .1
 לים הסכמים או צווים כאמור.כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה,ככל שח

 
לעיל במהלך  1אני מתחייב כי החברה ובעלי השליטה בה ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף  .2

 כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 
החברה ובעלי השליטה בה לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, בשל הפרת דיני העבודה  .3

לחוק העבירות  5מונה לפי סעיף דרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שכהג
 יותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה., ב1985-המנהליות , התשמ"ו

 
 אני מתחייב כי החברה ובעלי השליטה בה מקיימים וימשיכו לקיים את כל הוראות הדין בעניין עובדים זרים. .4

 

 נחשבים לקנסות שונים.–אך במועדים שונים  -ע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירהידו .5

               

 -לעניין תצהיר זה .6
 
.1981-כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"בעל שליטה"  

 
 שייההתע  , אשר שר1969-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-"דיני העבודה"

 המסחר והתעסוקה ממונה על ביצוע.
 
 

ה כי שמי הוא_____ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.\הנני מצהיר  
 

 תאריך___________                                                   שם המצהיר +חתימה _______
 

 אימות חתימה

 

 
מוסמך  __דין וכי ה"ה_______   _____ מאשר בזאת  כי החברה______ רשומה  בישראל עפ"י אני הח"מ  עו"ד_

 להצהיר ולהתחייב בשם החברה הנ"ל.
’ ה"ה מס ___ה כי ביום_____ בחודש______ בשנת_______ הופיע בפניי במשרדי ב______\כמו כן אני מאשר

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ולאחר שהזהרתיו כי עליו המוכר לי אישית, \זהות______
באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 
 שם העו"ד________                                     חתימה וחותמת__________

 
 תאריך_____________
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 'טמסמך 
 

 אישור  עריכת  ביטוח
 
 

 לכבוד
 "(עירייהבעתיים )להלן: "העיריית ג

 
 
 

 אישור ביטוח עבור ________________________ ת.ז./ח.פ. _______________  הנידון:
 )להלן "המבוטח"(

 
 

, כולל בגין )להלן המבוטח(הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הפוליסות המפורטות להלן ע"ש המבוטח ששמו מצויין לעיל
על  עיקולים ושמירת חפצים המעוקלים, קבלת קהל בנושאי חיובים וגביה אשר ייערכו ,מתן שירותי סיקור שלטים וגביה 

 :ושירותים נלווים עירייהעבור ה ידי המבוטח
 

 א. ביטוח כספים:
 ₪(. 1.000.000ביטוח כל הסיכונים כספים בסכום ביטוח של   ................ ש"ח )לפחות  

בענף הביטוח  2013נאי הפוליסה הידועה בשם ביט מתבהיקף הכיסוי ים ביטוח זה נערך בנוסח ובתנאים שאינם פחות
 המתאים.

 בלבד. עירייהבפוליסה זו לשם המבוטח והפוליסה כפופה לתנאי לפיו תגמולי הביטוח ישולמו לידי ה פהנוס עירייהה
 מספר הפוליסה:   ______________

 תקופת הביטוח: מ__________ עד _______________
 

 ח נאמנות עובדיםב. ביטו
 ₪(. 1,000,000ביטוח נאמנות עובדים בגבול אחריות של  ................. ש"ח  )לפחות  

בענף הביטוח  2013ביט מתנאי הפוליסה הידועה בשם בהיקף הכיסוי ביטוח זה נערך בנוסח ובתנאים שאינם פחותים 
 המתאים.

 בלבד. עירייהה לתנאי לפיו תגמולי הביטוח ישולמו לידי הבפוליסה זו והפוליסה כפופ נוספה כמובטח נוסף עירייהה
 מספר הפוליסה:   ______________

 תקופת הביטוח: מ__________ עד _______________
 

 ג. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :

 ___ ₪לתקופה: _____________,₪ למקרה: ________________  
 למקרה ולתקופה[.₪  2,000,000]לפחות  

בענף הביטוח  2013נאי הפוליסה הידועה בשם ביט מתבהיקף הכיסוי ביטוח זה נערך בנוסח ובתנאים שאינם פחותים 
 המתאים.

למעשה או מחדל של המבוטח ובכפוף לסעיף אחריות  הבשם המבוטח בגין אחריות עירייההביטוח הורחב לכלול את ה
 צולבת.

 ספר הפוליסה:   ______________מ
 תקופת הביטוח: מ__________ עד _______________

 
 ד. ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :

 ₪ 20,000,000לעובד, למקרה ולתקופה: 
בחבות מעביד כלפי  תנושא יאהיה ויטען בעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כי ה עירייההביטוח מורחב לשפות את ה

 מי מהמועסקים ע"י המבוטח.
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בענף הביטוח  2010נאי הפוליסה הידועה בשם ביט מת בהיקף הכיסוי ביטוח זה נערך בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
 המתאים.

 
 מספר הפוליסה:   ______________

 תקופת הביטוח: מ__________ עד _______________
 ה. ביטוח אחריות מקצועית:

 וח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של :ביט
 ₪לתקופה: _______________ ₪ למקרה: __________________ 

 למקרה ולתקופה[.₪  2,000,000]לפחות  
 בפוליסה מבוטלים הסייגים הבאים :

 סייג הוצאת דיבה וכו'.
 סייג אובדן מסמכים וכו'.

 
 ים במקרה של אי חידוש הכיסוי.חודש 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי ודיווח של 

למעשה או מחדל של המבוטח ובכפוף לסעיף אחריות  הבשם המבוטח בגין אחריות עירייההביטוח הורחב לכלול את ה
 .עירייהצולבת, אולם הפוליסה לא תכסה תביעות אשר יוגשו על ידי המבוטח כנגד ה

 מספר הפוליסה:   ______________
 עד _______________ תקופת הביטוח: מ__________

 תנאים כלליים:
 
זכות להשתתפות  כל ואנו מוותרים על. עירייהכל הביטוחים הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י ה . 1

של חוק חוזה הביטוח  59 בנטל הכיסוי הביטוחי והחיוב, ככל שזכות כזו היתה מוקנית לנו מכוח סעיף עירייהמבטחי ה
 חרת., או א1981התשמ"א 

 
 עירייהו/או כל הבא מטעם ה עירייהו/או  עובדי ה עירייהכל הביטוחים כוללים ויתור על זכות השיבוב כלפי ה . 2

 בקשר להתקשרות עם המבוטח, אולם האמור בסעיף זה לא יחול לטובת מי שפעל מתוך כוונת זדון.
 
הצמצום ו/או הביטול  –הפוליסות  הננו מאשרים בזאת שבכל מקרה של צמצום בהיקף הכיסוי ו/או ביטול . 3

 .עירייהיום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום ל 60כאמור לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 
 
ששמו צויין לעיל יהיה אחראי לתשלום הפרמיות ולתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של תביעה.  מבוטחהרק .     4

פים ו/או הפוליסה לביטוח נאמנות ישולמו תגמולי הביטוח במקרה של תביעה המכוסה תחת הפוליסה לביטוח כס
 .מבוטחללא הפחתת ההשתתפות העצמית אשר תשולם כאמור על ידי ה עירייהישירות ל

 
 
 
 

 בכבוד  רב,
 

 חברה לביטוח בע"מ.
 

 )חתימה וחותמת(
 

 תאריך:
 

 שם החותם ותפקידו:
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 'מסמך י

 

 היעדר הרשעות פליליות/כתב אישוםתצהיר 

 

ום מטה, מר __________, נושא ת.ז. שמספרה___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני החת

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

 לביצוע סקר שילוט וגביית אגרות שילוט. _______במכרז מס' עיריית גבעתיים הגיש הצעתו ל מציעה

 / שותף.מציע/  בעל מניות עיקרי במציע/ מנהל אצל חתימההנני:  מורשה 

השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה  10-הנני מאשר כי ב

 ]פרט את מהות העבירה[. ______________________________ -מסוג פשע

על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה השנים שקדמו לחתימתי  10-הנני מאשר כי ב

 ]פרט את מהות העבירה[. ________________________________ -מסוג עוון

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון/ תלוי ועמוד כנגדי כתב אישום 

 __________________________ ]פרט את מהות העבירה[._ -בגין עבירה

 

_________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד____________, במשרדי  ברחוב____________, ה"ה   

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  ____________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר______________, ואחרי

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_________________ 

 עורך דין
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 'אמסמך י

 

 ייפוי כח והרשאה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי

 
 ____. ______________ ת.ז. _______________1 אנו הח"מ:

 . ______________ ת.ז. ___________________ 2                         

 . ______________ ת.ז. ___________________3                        

 . ______________ ת.ז. ___________________4                        

 __________________. ______________ ת.ז. _5                        

 

ו/או כל הבא מטעמו לבקש, לעיין ולקבל מידע אודותיי, מהמרשם  לעיריית גבעתייםנותן/נים בזה ייפוי כח והרשאה 

 מענ"א, המטה הארצי, משטרת ישראל, ירושלים. ידי-עלהפלילי המתנהל 

הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א לחוק המרשם  12למען הסר ספק, יפויי כח והרשאה זה ניתנים על פי הוראות סעיף 

 (, והתקנות שהותקנו על פי חוק זה."החוק")להלן:  1981 –

_______________ 

 תאריך                                                                                                                                              

_______________ 

 חתימה

_______________ 

 חתימה

_______________ 

 חתימה

_______________ 

 חתימה
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 3חלק 

 

 
 

 חוזה התקשרות ונספחיו – 3חלק 

  חוזה התקשרות – 4נספח 

  התחייבות לשמירת סודיות –)א(  5נספח 

  התחייבות לשמירת סודיות עובד –(ב) 5נספח 

  העסקת חברות גביה – 2/2003נוהל חוזר מנכ"ל  – 6נספח 

  השירותים הנדרשים - 7נספח 
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 4נספח 

 חוזה התקשרות

 

 2020שנת  ______לחודש  ________שנערך ונחתם ביום 

 

 -בין  -

 

 בגבעתיים 6מרחוב שנקין  עיריית גבעתיים

 ("עירייה"ה)להלן: 

 :מצד אחד

 

 -לבין  -

 

______________________________ 

 ("ספק"הן: )להל

 :מצד שני

 

 העירייהשפורסם על ידי  וגביית אגרת שילוט לטיםלביצוע סקר ש   13/2020מס'  פומבי זכה במכרז ספקוה :הואיל
 ;("המכרז")להלן: 

 
של  קבלת קהל,  שירות אכיפה, ,וסיקור שלטים שירותי ניהול מערך הגביה ספקלהזמין מה עירייהוברצון ה :והואיל

 .על מסמכיו וקפו של המכרז בהתאם לתנאי המכרזברו החל ממועד תחילת תחיובים וגביה שיצ
 

הדרושים לביצוע מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הכישורים, כוח האדם, הידע, היכולת והניסיון  ספקוה והואיל:
 השירותים, על פי חוזה זה.

 
והכל בתנאים  כאמור קור השלטיםוסי את שירותי ניהול מערך הגביה עירייהמעוניין לספק ל ספקוה והואיל:

 , כהגדרתם להלן.ובתנאי ההתקשרות המפורטים במסמכי המכרז
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 כללי .1
 

וקבלת קהל על פי מסמכי  שירותי ניהול מערך הגביה וסיקור שלטים, אכיפה ספקבזאת מה מזמינה עירייהה .1.1
 .("השירותים"קשרות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: המכרז על כל נספחיו ותנאי ההת

 
את השירותים, והכל  בהתאם למפורט בחוזה זה ובתנאי ההתקשרות על  עירייהמתחייב לספק ל ספקה .1.2

 ( ."מסמכי המכרז"נספחיהם, ועל פי התנאים הכלליים של המכרז ונספחיהם )להלן: 
 

 
 

או לצמצם את \הבלעדי, להרחיב  ועל פי שיקול דעתה  יה רשאיתר לעיל, מובהר כי העירימבלי לגרוע מהאמו .1.3
 ספקהשירותים שהוזמנו והכול לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן. הודעה על שינוי, כאמור תימסר ל ףהיק
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או אחרות, בגין צמצום \או טענות כלשהן כספיות ו\לא תהיינה תביעות ו ספקיום מראש ובכתב, ל 30לפחות 
  כאמור והוא לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום.היקף השירותים 

 
, ישלימו המבוא לחוזה זה, נספחיו, ההצהרות הכללות בו לרבות מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.4

 ויפורשו ביחד עמו. אותו
 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה. .1.5
 
 

 הגדרות .2
 

 .למסמכי המכרז 2המופיעות בנספח זה זה ההגדרות הן ההגדרות בחו
 

 
 סתירה בין מסמכים .3

 
חלק בלתי נפרד מחוזה זה. בכל מקרה  ים את הצדדים ומהוויםמחייב ים על שינויים ועדכונםהלמוסכם במפורש, כי הנ

ה של סתירה בין הוראות בכל מקר .יםהליגברו הוראות הנ -ים השונים הלירה בין הוראות החוזה להוראות הנשל סת
 .7הוראות נספח  תגברנה ,שירותים נדרשים- 7 החוזה לנספח

 
 

 הנספחים לחוזה .4
 

 התחייבות לשמירת סודיות. -)א( 5ספח נ
 עובד -התחייבות לשמירת סודיות -( ב) 5נספח 
 נוהל העסקת חברות גבייה -2/2003חוזר מנכ"ל  -6נספח 
 השירותים הנדרשים -7נספח 

 
 

 פקסהצהרות ה .5
 

ירות הלקוחות מערך ש השירותים נושא המכרז לרבות , לבצע את הפעלתעירייהמתחייב בזאת, כלפי ה ספקה .5.1
השירותים יבוצעו במיומנות ובמקצועיות ובהיקפים הכלולים  .7בנספח והמפורט לרבות כל האמור בגבעתיים 

 במסגרת העבודה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 

כי ו קשרות ותנאי ההתקשרות על נספחיהםהמכרז ובכלל זה חוזה ההת מצהיר כי קרא את מסמכי ספקה .5.2
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע כל הדרוש למתן שירותי 

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם. וקבלת הקהל , שירותי האכיפהוסיקור השלטים הגביה
 

וכי הוא מכיר את  וסיקור שלטיםבעל מומחיות, בקיאות וניסיון בתחום שירותי הגבייה  מצהיר כי הוא ספקה .5.3
כן  .לרבות חוקי העזר וההנחיות לשילוט הנהוגות בעיר גבעתיים הפרוצדורות והוראות החוק והדין בנושא

בכל הקשור יעבור מעת לעת הדרכות ורענונים  עירייהכי כל עובד שיועסק מטעמו אצל ה ספקמצהיר ומתחייב ה
 למתן השירותים נשוא חוזה זה.

 
את כלל העבודות והפעולות יבוצעו על פי החוזה והנספחים יכללו  ספקמצהיר ומתחייב כי עבודות ה ספקה .5.4

 עירייהוכן עדכונים, שינויים, שיפורים ושדרוגים בהתאם לדרישות ההנדרשות למתן השירות נשוא מכרז זה. 
 .רותככל שיהיו מעת לעת בתקופת ההתקש

 

יגבה תעריפים בהתאם להוצאותיו הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה, ובכל הספק מתחייב כי  .5.5
 . 2011-תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"אמקרה לא יותר מהסכומים הנקובים ב
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ירת סודיות בכל הנוגע מחייב שמ וקבלת הקהלהאכיפה, מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע שירותי הגביה,  ספקה .5.6
למידע, כהגדרתו בהסכם זה להלן, שיגיע לרשותו, וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא 

התחייבויותיו על פי חוזה זה במהימנות ובאמינות, תוך הוראות החוזה ולמלא את כל מתחייב למלא אחר 
על הצהרה לשמירת סודיות המצורפת לחוזה זה  שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט ולחתום

 .)א( 5כנספח 
 

מתחייב לגרום לכך שכל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי חוזה זה ישמרו גם הם על  ספקה .5.7
סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות תוך שמירה על הוראות כל חוק 

 .(ב) 5 כנספחהפרט, וכן להחתימם על הצהרה לשמירת סודיות המצורפת לחוזה זה  הנוגע לצנעת
 

אינו הליכים משפטיים והליכי אכיפה לרבות כולל מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ביצוע השירותים על ידו  ספקה .5.8
 המוסמכים לכך. עירייהכולל ביצוע פעולות שלטוניות ופעולות אלה תבוצענה רק על ידי נציגי ה

 
מצהיר ומתחייב כי יבצע את השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובחוזה זה בהתאם להוראותיהם,  ספקה .5.9

לחוזה  בנוהל המצורףהוראות כל דין, ובכלל זה הנחיות משרד הפנים בעניין הפעלת חברות גביה כפי שפורסמו 
 .נטי אחראו כל גוף רלב עירייהציא התווכל נוהל אחר שדכנו מעת לעת, על ע 6כנספח זה 

 
רם מתחייב למנות את_____________ למנהל מטעמו אשר ייתן מענה לכל פניות העירייה ויהיה הגו ספקה .5.10

 .האחראי על השירותים מטעמו
 
 

 ספקעובדי ה .6

 
במסמכי  ועל חשבונו, כמפורט בעצמו  יםיאייש את כל המשרות וכוח האדם הדרושים לביצוע השירות ספקה .6.1

 המכרז והחוזה.
 

יהיה כפי  ספקפק יובהר, כי היקף המשרות ומספר העובדים אשר יועסקו או יופעלו על ידי הלמען הסר ס .6.2
במידה  ,יצוין כי הספק מתחייב לאייש את משרדו בעובד חלופי  .המכרז ושאנ שיידרש לצורך מתן השירות

 .ומשרד הספק לא יישאר סגור וללא מענה לפונים, הקבוע נעדר מפאת כל סיבה שהיא והעובד 
 

והעובדים יעמדו בכל הדרישות  עירייהבתיאום עם נציג הן כי בחירת העובדים בקבלת הקהל תהיה צויי .6.3
 .המפורטות במסמכי המכרז והחוזה

 
הא ת עירייהשיוקצו על ידו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה וה ת העובדיםאת רשימ עירייהיגיש ל ספקה .6.4

עובד כלשהו על בסיס אי התאמה, חוסר שביעות רצון, אי לבקש החלפת עובד או הפסקת העבודה של  תזכאי
 .ע"פ שיקול דעתה ים, או מכל סיבה אחרתעמידה בבקרת איכות, במבחני קבלה, או בלוח זמנ

 
 עירייהל .והנוהל יםהלבמתן השירות יעמדו בתנאי הנ ספקמוסכם בזאת במפורש, כי העובדים שיועסקו על ידי ה .6.5

להחליפו. במקרה של  ספקיטול האישור להעסקת עובד פלוני ועל חובת התהא הזכות להודיע בכל עת על ב
 יום מתאריך הדרישה. 15להחליף את העובד בעובד מתאים אחר, תוך  ספקהודעה כאמור, מתחייב ה

 
 ולהעביר מתפקידו כל עובד המועסק על יד ספקלדרוש מה תרשאי עירייהה בנוהל,מבלי לגרוע מכלליות האמור  .6.6

 הן השירות, ו/או לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים. דרשבמת וו/או מטעמ
 .לעשות כן באופן מיידי ספקחייב הלפעול כאמור,  ספקמה עירייהה

 
יום לפחות, לפני מועד  30, תוך עירייהלהחליף עובד, יחויב הוא במתן הודעה מוקדמת על כך ל ספקביקש ה .6.7

 לכך. רייהעיההחלפה ובקבלת הסכמת ה
 

 לרמת העובדים ורמת השירות. ספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות ה .6.8
 

על ידו ל העובדים המועסקים שמר רמתם המקצועית שית חייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרותמת ספקה .6.9
 וכי לא יוחלפו עובדים מקצועיים בעובדים בעלי רמה מקצועית נמוכה יותר. במתן השירותים לעירייה
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ותתייחס להיבטים  ספקכי כל עובד שיועסק במתן השירות יעבור הדרכה שתינתן על ידי ה מתחייב ספקה .6.10

מתחייב להענקת תמיכה, לווי וגיבוי  ספקכן, ה . כמוקבלת קהלהחוקיים והנהלים של עבודת הגבייה ובכללם 
 של העירייה. מקצועי לנציגי מחלקת הגבייה

 
הקהל וטיפול בעבודות שונות אה לפועל וכן לתגבור מערך מקבלי יפעיל עובדים במסגרת פעולות ההוצ ספקה .6.11

יהיו עובדיו לכל דבר ולא יחולו ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד  ספק. העובדים שיופעלו על ידי  התידרשנהש
 .עירייהו/או מי מטעמו ו/או מורשיו ובין ה ספקבין עובדי ה

 
. עירייהובהתאם לשינויים שיקבעו מעת לעת על ידי ה ,7ספח בנ כמפורטיקיים קבלת קהל בימים ובשעות  ספקה .6.12

 .בכל מקרה, לא תבוצע עבודה בשבתות ובחגים
 

כפי שיהיו  עירייהגם מעבר לשעות העבודה הרגילות בהתאם לדרישות ה עירייהיועמדו לרשות ה ספקמנהלי ה .6.13
 לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף במקרים כאמור לעיל. ספקמעת לעת, ה

 
בלבד וכי לא יהיו  ספקסר ספק מובהר, כי כל העובדים המועסקים במתן השירות להלן הם עובדיו של הלמען ה .6.14

 מעביד. -כל יחסי עובד  עירייהבינם לבין ה
 

 בהתאם לכל דין. ו/או כל גורם אחר מטעמו יעסיק את כוח האדם ספקה .6.15
 

ל עובד והם ישמרו ויקיימו תהא הופעה אחידה ומכובדת עם תגי שם לכ ספקמתחייב, כי לעובדי ה ספקה .6.16
התלבושת הנ"ל תסופק לעובדים  במהלך מתן וביצוע השירותים. עירייהה כל דין וכל הנחיה והוראה של הוראות

 .ספקעל חשבונו של ה
 

, יעברו הדרכה הן על השירות והן על מערכות השירות לסוגיהן עירייהמתחייב כי עובדיו יאושרו על ידי ה ספקה .6.17
ים ו/או הוראות ן כי במידה ויחולו שינויים בחוק. יצויספקלעיל, על חשבונו של ה כאמור העירייקבע התכפי ש

 .ודכנת לעובדיוהדרכה מע , על חשבונו,להעביר ספקה ים, עליו/וא נהלים רלבנט
 

למרות כוונת הצדדים המפורשת, עקב תביעה  ,מוסכם בין הצדדים כי אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט .6.18
 ספקשפה הי, עירייההינו עובד ה מומי מטעכי הספק ו/או , הספק כנגד העירייההליך משפטי על ידי ו/או נקיטת 

 .על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב כך עירייהאת ה
 

 
 קבלני משנה .7

 
כי ביצוע העבודות, כולן או חלקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור  מובהר ומודגש בזאת .7.1

 תב ומראש.בכ עירייהה
 

, וכן יהא ספקמשנה שיוצע על ידי ה ספקהבלעדי והמוחלט, כל  הלפסול, לפי שיקול דעת תהא רשאית עירייהה .7.2
מתחייב לפעול  ספקמשנה, גם אם אושר מלכתחילה, וה ספקרשאי לדרוש ממנו לסלק מהאתר את ידו של כל 

 כאמור. עירייהבהתאם להנחיות ה
 
 

 ספקונציג ה עירייהנציג ה .8
 

 בפעולותיו. ספקוהוא יתאם וינחה את ה מהיהיה איש הקשר מטע עירייהה נציג .8.1
 

 ספקה , לפקח ולהשגיח כיספקיהיה רשאי לבדוק בכל עת את השירותים ואופן ביצועם על ידי ה עירייהנציג ה .8.2
 , בכפוף לאמורעירייהובנוהלי משרד הפנים. כל הוראה של נציג ה עירייהנוהלי הו ,עומד בתנאי מסמכי המכרז

 .ספקבחוזה זה , תחייב את ה
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בכל שלב, להורות על הפסקת טיפול בחייב או מתן תנאים חריגים.  , יהיו רשאים,האו מי שיוסמך על יד עירייהה .8.3
לכל תשלום שהוא אלא בגין חובות שנגבו על ידו בפועל  ספקהוראה זו תינתן בכתב. במקרה זה לא יהיה זכאי ה

 עד למתן ההוראה, כאמור.
 

את הטיפול  הלהעביר לטיפול ספקהבלעדי, להורות ל ה, לפי שיקול דעתתרשאי עירייהוסכם כי המומובהר  .8.4
 .ובין אם לאו למכתבי התראה או\בגביית חובות מחייבים, בין אם נענו לדרישות ו

 
(. נציג "ספקה "נציגימנה נציג מטעמו אשר יהא אחראי לביצוע השירותים המפורטים בחוזה זה )להלן:  ספקה .8.5

תאושר בכתב על ידי . זהותו של הנציג ספקכל עובדי הויהיה ממונה על  עירייהיהיה איש הקשר מול ה ספקה
 .עירייהה

 
לפעול ללא משוא פנים לביצוע הגבייה, ללא אפליה בין לקוחות. כל שינוי סכום חיוב לצרכן  ספקיודגש כי על ה .8.6

 נהלים מקלים מכך. ספקתב ללאשר בכ היכול עירייה. העירייהיחייב אישור של האחראי מטעם ה
 
 

 סודיות ובעלות על המידע .9
 

אחרים ו/או מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר ל ספקה .9.1
ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או  כל צורת העתקה אחרת, בין במישרין ובין  להרשות לאחרים להעתיק
קי, מסחרי, מקצועי ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או בעקיפין, כל מידע וידע עס

ו/או מאחרים,  עירייהרשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב אשר אינם נחלת הרבים, שהגיעו לידיו או קיבלם מה
ו/או בעקיפין עם בין בע"פ ובין בכתב, ו/או כתוצר לוואי של עבודתו ו/או אספקת השירותים, הקשורים במישרין 

 "(.המידעו/או עם מכרז זה )להלן: " עירייהה
 

לעשות בו ו/או בכל חלק ממנו כל שימוש לפי  תהיה רשאית איוה עירייההבלעדית של ה ההמידע הינו בבעלות .9.2
 הבלעדי . השיקול דעת

 
הירות מתחייב לשמור את המידע בהקפדה, בסודיות ובמקום סגור ומאובטח  ולנקוט בכל אמצעי הז ספקה .9.3

יפעל בהתאם  ספקהנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו. למען הסר ספק, ה
כיצד לשמור ולאחסן את פרטי הוראות הקבע של כרטיסי האשראי וכל מידע אחר והכל  עירייהלהנחיות ה

 9.4כמפורט בסעיף  עירייהבהתאם לדרישות ה
 

 .ממוחשב ואחסון גיבוי ויגרוס כל חומר רגיש לאחר למערכת המחשב, סריקה של כל החומר יבצע  ספקה .9.4
 

בין זה שנמסר לו ובין  לא יוכל לעשות כל שימוש במידע ספקבמקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ה .9.5
מוותר וויתור סופי  ספקולא יאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש, ה זה שנאגר על ידו במהלך מתן השירותים 

וחלט על זכות העיכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע והוא מתחייב לשמרו ולהעבירו לאלתר ומ
 ה.תעם דריש עירייהל

 
 
 
 

לידיעת כל  )א( 5מתחייב להביא את תוכנה של ההתחייבות לשמירת סודיות המצורפת לחוזה זה כנספח  ספקה .9.6
 ספקכל חלק ממנו לא יימסר ו/או לא יועבר למי מעובדי ה אחד מעובדיו ו/א מועסקיו ו/או מי מטעמו והמידע או

ו/או מועסקיו /ואו מי מטעמו מבלי שיהיו מחויבים על פי ההתחייבות לשמירת סודיות ויחתמו עליה בנוסח 
 כמבואר להלן.  ספק. מובהר כי באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של ה(ב) 5המצורף לחוזה זה כנספח 

 
שא באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו והוא מתחייב לפצות י ספקמובהר כי ה .9.7

כתוצאה מהפרת  והראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל ה, מיד עם דרישתעירייהו/או לשפות את ה
כח כל דין ו/או מ עירייהה תהתחייבויותיו דלעיל, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל תרופה ו/או סעד להם זכאי

 החוזה.
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לצורך ביצוע  ספקלמען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי כל הנתונים, המסמכים וכל ציוד אחר אשר ישמשו את ה .9.8
תהיה זכות לקבלם בכל עת, במהלך תקופת ביצוע חוזה זה ולאחריו.  עירייהול עירייהה רכושחוזה זה, יהיו 

בכל תוכנת מחשב אשר ייעשה בה שימוש  עירייהה נתונה להאמור לעיל יחול גם באשר לזכות השימוש אשר תהי
 לצורך ביצוע חוזה זה.

 
 

 איסור הסבת זכויות .10
 

או להעביר את זכויותיו ו/או חיוביו שמכוח החוזה, כולו או \או להמחות ו\או לשעבד ו\אינו רשאי להסב ו ספקה .10.1
ין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ב

 מראש ובכתב. עירייהניתנה לכך הסכמת ה
 

, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, ספקמהשליטה ב 25%מובהר כי העברת שיעור של  .10.2
 לעיל. 10.1הינה העברה המנוגדת לאמור בסעיף

 
 משולם לפי שיעור העבודה, אין בה ובין ששכרם מובהר כי העסקת עובדים, בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה .10.3

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים  לאחר.
 

 עירייהעל ה םדלעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשה 10.1כאמור בסעיף  האת הסכמת עירייהה נהנת .10.4
ישא  ספקל דין, והמאחריותו ו/או מאיזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולפי כ ספקואין היא פוטרת את ה

 באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של נותני השירותים ו/או עובדיהם ו/או  מי מטעמם.
 

 ספקהיה היאחר, ובמקרה כאמור  ספקלהעביר ו/או להסב הסכם זה כולו או מקצתו ל תהא רשאית עירייהה .10.5
 על פי הסכם זה. הזוכה ספקה וכל זאת מבלי לגרוע מזכויותיו של הזוכה ספקהנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי ה

 
 

 אחריות .11
 

ו/או  עירייהלכל נזק אחר שייגרם ליהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון, ו/או  ספקה
, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מחוזה זה, בין ספקעובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הלכל צד שלישי ו/או לכל 

גרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, בין אם במהלך החוזה ובין אם אם נ
 לאחריו.

 
 

 ביטוח .12
 

" מתחייב לבצע על חשבונו את הביטוחים ספק" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, "הספקמבלי לגרוע מאחריות "ה .12.1
טוח,  ולקיימם בתוקף, באופן רציף, כל עוד החוזה וכל אישור עריכת הבי ך ט'מבמסהבאים, עפ"י המפורט 

 הארכה שלו תקפים.
 

עובדיהם ו/או ו/או " עירייהו/או "הו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .12.2
 ")+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(. כל הבא מטעמם

 
 .במסמך ט'כמפורט ביטוח, עריכת " אישור עירייה" ימציא ל"ספקימת החוזה, "הבמעמד חת .12.3

 
רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו,  ספקהינם דרישות מינימום בלבד וה במסמך ט'הנזכרים הביטוחים  .12.4

 על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
 

 ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים הנ"ל. ספקה .12.5

 
כל דרישות והתנאות הפוליסה וכן בקרות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית  מתחייב למלא אחר ספקה .12.6

 .עירייהולפעול למימושן של הפוליסות, בתיאום עם ה עירייהל
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מתחייב להמשיך ולחדש את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית באופן רצוף, כל עוד יש לו אחריות עפ"י  ספקה .12.7

 הדין.
 

 
 עביצו ערבות .13

 
 שבעים אלף)₪  70,000ואשר שיעורה  למכרז מסמך ד'בכמפורט צמודה למדד  הזוכה במכרז יגיש ערבות ביצוע .13.1

 ש"ח(.
 

 עירייהרות בין היום לאחר תום תוקפו של חוזה ההתקש 90ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  .13.2
 .ספקל

 
המכרז על פי -מלא את התחייבויותיו עליבטל הסכמתו ל ספקם האממש את הערבות לת הא רשאית עירייהה .13.3

לי , מבהכפי שהוערכו על יד ,עירייה. סכום הערבות יהווה פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לנספחיו ומסמכיו
לתבוע את  עירייהמנוע מה. אין במימוש פיצוי מוסכם זה בכדי לספקמה הצטרך להוכיח את נזקית עירייהשה

 .ספקהמ המלוא נזקי
 

 ת ההסכם תוארך לתקופת האופציה, יחולו הוראות סעיף זה בשינויים הנדרשים.ככל ותקופ .13.4

 
 למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב. .13.5

 
 

 תשלומים .14

 
 כדלקמן:תהיה  ספקאופן התחשבנות והעברת תשלומים ל

 
גביה יופקד לחשבון ייעודי של עיריית גבעתיים שיועמד לצורך כל סכום שייגבה מבעל העסק/השלט כתוצאה מ .14.1

 .ספקכך ופרטיו יימסרו ל
 
 

ספק השהופקדו בגין תשלום שוטף ובמהלך כל חודש קלאנדרי תעביר העירייה לספק דו"ח של גביית האגרות  .14.2
 חישוב של העמלה המגיעה לו בהתאם להצעתו במכרז. צעיב
 

כנגד חשבון וחשבונית  ספקקבוע בחוק באותה עת והוא יועבר לחשבון הלסכום העמלה יתווסף מע"מ בשיעור ה .14.3
 עירייה.ל ספקידי ה-שיועברו על

 
ימ"ע יועבר הסכום )בהנחה  60ותוך  מיום הגשתם ימ"ע 10ידי העירייה תוך -החשבון והחשבונית יאושרו על .14.4

  .ספקשיאושר ללא סייג( לחשבונו של ה
 

 מהמצוין לעיל והקבוע בחוק(.לא יגבה מהחייב כל תשלום נוסף )חוץ  .14.5
 

יוכל לנקוט נגדו בכל צעד הקבוע והעומד לרשותו בחוק, ובכלל זה  ספקידי חייב, ה-במידה של אי תשלום על .14.6
 הטלת עיקול על חשבון הבנק, עיקול מטלטלין והודעה על סגירת העסק/הסרת/ביטול רישיון העסק.

 
 צוין לעיל.לבצע את פעילות הענישה לפי סדר העדיפות ש ספקעל ה .14.7

 
יבוצעו בידיעת בתאום ובהסכמה מראש עם  )כלומר, החל מהתראה ראשונה( האכיפהפעולות  .14.7.1

  העירייה.
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, והתשלומים הנ"ל יועברו ספקידי ה-כל תשלום כתוצאה מהטיפול המשפטי הנ"ל תוטל על החייב, על .14.7.2
ן העירייה ויחושבו , למעט סכומי האגרה, הריבית וההצמדה )אלו יועברו לחשבוספקישירות לחשבון ה

 (.ספקבמסגרת העמלה המגיעה ל
 
 

 התמורה .15
 

 .)מסמך ו'(במכרז  ספקתהיה בהתאם לכתב הצעת ה ספקל התמורה
 
 

 התמורהסופיות  .16
 

 ספקסכומי יתר אשר שולמו ל התחשבנות סופית. עירייהערוך הת, ספקל עירייהבמועד סיום ההתקשרות בין ה .16.1
, מחמת טעות כאמור עירייהלשלם ל ספקו/או על ה ספקלשלם ל עירייהאו הפרשים אותם על ה מחמת טעות

ישולמו בתוך חודשיים כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, לתקופה שממועד ההתחשבנות ועד ליום התשלום 
 בפועל.

 
לא יהא רשאי לדרוש  ספקכתמורה עבור ביצוע השירות, תהווה תשלום מלא וסופי. ה ספקהעמלה אותה יקבל ה .16.2

 בגין ביצוע חיוביו על פי חוזה זה, מכל סיבה שהיא. עלאות או שינוייםה עירייהמה
 

 זכויותמירת ש .17
 

או הסדרים במסגרת הליכים \או מתן הנחות ו\תהא הזכות הבלעדית להחליט בדבר מחיקת חובות ו עירייהל
מתן הנחות, לטפל במחיקת חובות וב תהא רשאיתא ימשפטיים, בכפוף להוראות הדין בעניין, לחייבים שונים וה

 .ספקובין לאחר העברת הטיפול בגבייתם ל ספקכאמור, בין לפני העברת החובות לטיפול ה
 
 

 ניגוד עניינים .18
 

רותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יפגע בצורה יאינו מנוע מלעסוק במקצועו ו/או עיסוקו מחוץ למתן ש ספקה .18.1
ה זה, ולא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד עניינים כלשהי בעבודתו ו/או בשירותים ו/או בהתחייבויותיו על פי חוז

 פי חוזה זה.-עם פעולתו על
 

על פי חוזה זה לבין עיסוקיו  ספקבכל מקרה שבו עלול להיווצר או קיים חשש לניגוד עניינים בין פעולתו של ה .18.2
 בכתב באופן מיידי. עירייהעל כך ל  ספקהאחרים, יודיע ה

 
 
 
 

 תקופת החוזה וסיומו .19
 

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " .זה חוזהמועד חתימתו של החל מ שנתייםשרות הינה למשך תקופת ההתק .19.1

 
 –של שלוש שנים  תקופה נוספתפת ההתקשרות לניתנת בזאת זכות ברירה )אופציה( להאריך את תקו עירייהל .19.2

 בכתב בהתאם להודעה עירייהשל ה הולרצונ ה. כל זאת בהתאם לשיקול דעתאו יותר שנה אחת בכל פעם
יום לפני תום כל אחת מהתקופות. למען הסר ספק, מובהר כי סך משך כל תקופת  60  ספקל עירייהמסור התש

 שנים. 5, לא יעלה, בכל מקרה, על המקורית והמוארכת ההתקשרות
 

 .הן בתקופת האופציה ןות זה יוסיפו לחול ולעמוד בתוקפהוראות חוזה התקשר כל למען הסר ספק, מובהר כי .19.3
 

בית עבודת חברות הגביה הפרטיות, בהתאם לפסיקת  מותנית בהסדרה חוקית שלמכוח הסכם זה ההתקשרות  .19.4
ותוכן , לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נגד שר הפנים ואח' 4113/13בג"ץ בהמשפט הגבוה לצדק 
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לצדק כי ככל שייקבע על ידי בית המשפט הגבוה  להסדרה החוקית אשר תקבע לעניין זה. ההתקשרות יהיה כפוף
ביצוע גביה באמצעות חברות פרטיות אינה חוקית, אז העירייה שומרת על הזכות לסיים את ההתקשרות 

ככל לאלתר, והספק מוותר מראש על כל טענה או דרישה בהקשר זה, לרבות טענת הסתמכות או אובדן רווחים. 
קיקה על הוראות המכרז שתאושר חקיקה המסדירה את נהלי העבודה עם חברות הגבייה, יגבר האמור בח
  ם.וההסכם המצורף לו, וההסכם והמכרז יחולו על הצדדים בשינויים המחויבים והנדרשי

 
 כדלקמן: עירייהה תרשאי, להלן 21סעיף מבלי לגרוע מהוראות  .19.5

 
של  ספקהבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי חוזה זה, בהודעה מוקדמת ל הבכל עת לפי שקול דעת .19.5.1

לא תהיינה כל תביעות ושאר טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבל את  פקסיום מראש, ול 30
הפסקת ההתקשרות, ל ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו ע

 כאמור, ובכפוף להוראות חוזה זה.
 

המלא של  הרצונ מהן לשביעותאו חלק  ספקוע של איזו מהתחייבויותיו של הבמקרה של אי ביצ .19.5.2
להביא את  עירייהה תו/או במקרה של ניגוד עניינים ו/או במקרה של הפרת אמונים, רשאי עירייהה

תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה, לפי העניין, לידי סיומה לפני 
דרוש בתוך לתקן את ה ספקל הולאחר שאפשר ספקמתן הודעה בכתב ל ידי-עלהאופציה  תום תקופת

 שבעה ימים ממועד ההודעה.
 

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי חוזה זה, בין אם תום תוקפו ובין אם סיומו מסיבה כלשהי, מובהר  .19.6
 כדלקמן:

 
אחר שיבוא במקומו כפי  ספקאו ל עירייהליפעל להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו  ספקה .19.6.1

כים ו/או ההצעות ו/או  ההמלצות ו/או נתונים, בין שהוכנו , וכל המידע ו/או המסמעירייהה ורהתש
ורה ת יאו/או למי שה עירייהלבמסגרת חוזה זה ובין שנמסרו לו, יועברו על ידו  ספקה ידי-על

 .הולשביעות רצונ
 

הנובע או תשלום אחר כלשהו ו/לא יהיה זכאי לפיצוי, שיפוי,  ספקהמובהר ומוסכם בזאת כי  .19.6.2
 צמצום היקף העבודה.מ אוו/מהפסקת ההתקשרות 

 
 

 עצמאי ספק .20
 

עצמאי ואין בינו ו/או מי מטעמו לרבות  ספקכ  ספקבביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בחוזה זה, יפעל ה .20.1
 מעביד על כל הנובע והמשתמע מכך. -כל יחסי עובד  עירייהעובדיו ו/או  מועסקיו לבין ה

 
ו/או מי מעובדיו  ספקגורם  כלשהו כי התקיימו בין ה ידי-עלמבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי והיה ויקבע  .20.2

מעביד, תחשב התמורה בהתאם להסכם זה ככוללת כל תשלום על פי דין,  -ו/או מועסקיו לבין הלקוח יחסי עובד 
יפצה ו/או ישפה  ספק. ובכל מקרה מובהר כי הספקחויב בכל תשלום נוסף לתלא  עירייהמכל מין וסוג שהוא, וה

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לשלוחיו ו/או   ספקחויב, לשלם לתכל שכחויב, תבכל סכום בו   ייהעיראת ה
 למי מטעמו כתוצאה מכל טענה ו/או דרישה ואו תביעה ובכלל זה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

 
דיו בלבד וכי מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי חוזה זה הינם עוב ספקה .20.3

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, יו, פיקוחו והשגחתו המלאים, הוא הם נתונים להוראות
והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על מעביד, ם על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם,לרבות בתשלום הניכויי

 לרבות תשלום שכר מינימום.
 
 

 הפרות וסעדים .21
 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל  לחוזה 6,7,9,11,13,17 ים כי סעיפיםמוסכם בין הצדד .21.1
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של   עירייהאחד מהם תיחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את ה



 

 

43 

תשלום כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת ה₪,  30,000
לפי כל דין ו/או  ההעומדות ל עירייה(, וזאת  מבלי לגרוע מזכויות ה"הפיצויים המוסכמים"בפועל )להלן: 

 החוזה.
 

, או ספקלעיל מכל תשלום שיגיע ל 21.1לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  תזכאי עירייהה .21.2
 י.הבלעד ההכל לפי שיקול דעת –לגבותם בכל דרך חוקית אחרת 

 
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. ספקלא ישחררו את ה ספקניכוי הפיצויים מהתשלומים המגיעים ל .21.3

 
לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה  21.3 – 21.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .21.4

אם על פי ההסכם, במקרה , אם על פי דין והבכל הזכויות המוקנות ל עירייהיסודית של חוזה זה המזכים את ה
 של הפרה יסודית:

 
 , כולם או חלקם.ספקהכלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה  .21.4.1

 
 זמני או קבוע. , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע מפרק ספקמונה לנכסי ה .21.4.2

 
לקים, או נתקבלה בידו החלטה על פירוק מרצון צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או ח ספקניתן נגד ה .21.4.3

או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, 
לחוק  350או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1999 –החברות תשנ"ט 
 

 הסתלק מביצוע החוזה. ספקכי ה עירייהשל ה ההוכח להנחת דעת .21.4.4

 
או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  ספק, כי הההוכחות, להנחת דעת עירייהכשיש בידי ה .21.4.5

 דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 

יותיו ו/או מי ו/או נגד מי מבעלי מנ ספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה .21.4.6
 ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

 
לא גילה  ספקשהם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שניתנה בקשר ע ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .21.4.7

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.עירייהעובדה מהותית אשר לדעת ה
 

ו/או לא הגיש מפרש  3 לנספח 4.3 לדרישת סעיף התאםב 1/1/2020הספק לא העמיד משרד עד ליום  .21.4.8
 .3לנספח  11.7מחשוב כאמור בסעיף 

 
מתן הודעה  ידי-על ספקלבטל את ההתקשרות עם ה תזכאי עירייההא התחוזה זה הפרה יסודית,  ספקהפר ה .21.5

לתקן את ההפרה וזו לא תוקנה בתוך שבעה ימים ממועד ההודעה ]למעט במקרים  ספקולאחר שאפשר ל ספקל
 על פי חוזה זה או על פי כל דין. ה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית ל21.4 ףהאמורים בסעי

 
לפגוע בכלליות האמור, המנהל יהא רשאי להפחית סכומים מהתמורה בכל מקרה שבו לא ביצע הספק את  מבלי .21.6

ם זה )להלן: השירות נשוא הסכם זה ו/או לא מילא הספק אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכ
 :כדלקמן "(,פיצויים מוסכמים"
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 שיעור ההפחתה מהתמורה בש"ח פרוט הליקוי בעבודה/אי העמידה בהתחייבויות

 עבור כל יום איחור 800 ותהתרא אגרות ו/או איחור במשלוח

 800 סקר ו/או סקר עדכוןה עבור כל יום איחור בהשלמת

 ם בו יחסר כוח אדםעבור כל יו 500 אי העמדת כוח אדם מספק

 למקרה 800 הנחיה של המנהל מקרה שלא בוצעה במועד לכל 

 עבור כל יום איחור 500 אי הסרת שלט במועד

 איחור מקרה בודד לכל יום עבור כל  300 איחור באיתור ובטיפול באגרות וההתראות הראשונות שחזרו בדואר

 עבור כל יום איחור 500 התראה שניהאיחור בניפוק הדפסה ומשלוח תזכורות לחייבים לרבות 

 לערעור  עבור כל יום איחור 400 איחור בטיפול בערעור/פניות חייבים 

 בודד

 
במפורש  ספקאלא אם הודיע על כך ל העל פי חוזה זה כביטול החוזה על יד הבזכויותי עירייהלא יראו בשימוש ה .21.7

 חוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ה ספקובכתב, וה
 

לא  ספקיום לא יהווה הפרה של חוזה זה וה 30אשר לא יעלה על  ספקמוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום ל .21.8
 יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור, כאמור.

 
 

 סמכות השיפוט .22
 

 בלבד. הא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביבוזה זה, תסמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובעים מח
 
 

 שונות .23
 

להפסיק  , ספקיום מראש ובכתב ל 60על ידי מתן הודעה של  , מכל סיבה שהיא,כי העירייה רשאית ספקידוע ל .23.1
  .להקטין ו/או להגדיל את היקף ביצוע העבודות, וזאת גם לאחר תחילת ביצוע העבודות ו/או במהלכןו/או 

 
החוזה ובין ממנו, בין על פי מסמכי  והמגיע לכל סכום  ספקהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לת העירייה .23.2

 מכל עילה אחרת שהיא.
 

 הספק מתחייב למלא הסכם זה בהתאם להוראות כל דין. .23.3

 
לא יהיה כל תוקף לכל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני  .23.4

יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. למען הסר ספק מובהר בזאת  פקסהצדדים וה
 בדרך של התנהגות, נוהג וכו'. חוזהכי לא ניתן לשנות תנאי מתנאי ה

 
התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי חוזה זה או על פי כל דין ו/או כוויתור או  .23.5

איזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או הסכמה מצידו ל
 התוספת, נעשו במפורש ובכתב.

 
זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד אחד  חוזהכתובות הצדדים לצורך  .23.6

ות מעת מסירתה למשלוח בבית שע 72למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 
 .שראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתהדואר בי
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

_________________  _______________  
 ספקה                            בר העירייה                               \חתימת ג

 
 _________________                                                                     אישור עו"ד

 הנני מאשר בחתימתי                                                                                חתימת ראש העירייה
          חותמים בשם כי                                                                                                                     

  הנם מורשי חתימה  ספקה                                                                                                                    
 .מטעמו                                                                                                                    

 
_________________                                                      _______________  

 חתימה וחותמת עורך הדין                      חותמת העירייה                                          
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 )א( 5 נספח
 

 לכבוד
 עיריית גבעתיים

 א.ג.נ.,
 בקשר עם חוזה למתן שירותי גבייה התחייבות לשמירת סודיות

 _______במסגרת מכרז מס' _

 

ה"ה  ספק( ומנהלי ה"ספקה" אנו החתומים מטה _____________ ח.פ. _____________ )להלן:
עיריית ( מצהירים בזה כלפי "ספקהלי ה"מנ)להלן:  ____________________________________ ת.ז. ______

 ( כדלקמן:"עירייה"ה )להלן: גבעתיים
 

אנו מתחייבים לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר לאחרים ו/או  .1
יפין, כל להרשות לאחרים להעתיק, ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או  כל צורת העתקה אחרת, בין במישרין ובין בעק

מידע וידע עסקי, מסחרי, מקצועי ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר 
ו/או מאחרים, בין בע"פ ובין בכתב,  עירייהו/או קבצי מחשב אשר אינם נחלת הרבים, שהגיעו לידי או קיבלתי מה

ו/או עם מכרז  עירייהתים, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הו/או כתוצר לוואי של עבודתי ו/או אספקת השירו
 (."המידע"זה )להלן: 

לעשות בו ו/או בכל חלק ממנו, כל שימוש לפי שיקול  תהיה רשאיתא יוה עירייההבלעדית של ה ההמידע הינו בבעלות .2
 הבלעדי. הדעת

ולנקוט בכל  אמצעי הזהירות   אנו  מתחייבים לשמור את המידע בהקפדה, בסודיות ובמקום סגור ומאובטח .3
 הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו.

של כרטיסי האשראי  מור ולאחסן את פרטי הוראות הקבעכיצד לש עירייהלמען הסר ספק, נפעל בהתאם להנחיות ה .4
שבה יאוחסנו וישמרו הוראות  כדלקמן: נתקין כספת , בין היתר,עירייהוכל מידע אחר והכל בהתאם לדרישות ה

רכת המחשב, גריסת הדפים הקבע של כרטיסי האשראי וכל רשומה אחרת,  ולחלופין: סריקה של כל החומר למע
 חשובי מלא לחומר המאוחסן במחשב.וגיבוי מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא לא נוכל לעשות כל שימוש במידע ולא  .5
פשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואנו  מוותרים וויתור סופי ומוחלט על זכות העיכבון במידע ו/או במדיה נא

 עם דרישה. עירייהכלשהי הכוללת את המידע ומתחייבים לשמרו ולהעבירו  לאלתר ל

סקי ו/או מי אנו מתחייבים להביא את תוכנה של התחייבות זו לשמירת סודיות לידיעת כל אחד מעובדי ו/או מוע .6
והמידע או כל חלק ממנו לא יימסר ו/או לא יועבר למי מעובדי ו/או מועסקי /ואו מי מטעמו של   ספקמטעמו של ה

בים על פי ההתחייבות לשמירת סודיות ויחתמו עליה בהתאם לנוסח המצורף לכתב חוימבלי שיהיו מ ספקה
 .(ב) 5התחייבות זה כנספח 

זק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את אנו נישא באחריות מוחלטת לכל נ .7
כתוצאה מהפרת התחייבויותינו האמורות  וין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להראשונה, בג ה, מיד עם דרישתעירייהה

כח כל דין ו/או מ עירייהה תבכתב התחייבות זה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל  תרופה ו/או סעד להם זכאי
 החוזה.

 
___________________                                      

 ספקחתימה + חותמת ה  
 

 : ספקחתימת מנהלי ה
 

 . שם __________ חתימה______________שם: __________________ חתימה: _______________
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 (ב) 5נספח 

 שירותי גבייההתחייבות לשמירת סודיות בקשר עם חוזה למתן 

 במסגרת מכרז פומבי מס' _____

 לכבוד

 עיריית גבעתיים

 א.ג.נ.,

 
 )להלן: עיריית גבעתיים( מצהיר בזה כלפי העובד" "אני החתום מטה _____________ ת. ז. _____________ )להלן: 

 כדלקמן: ספק( וכלפי ה"עירייה"ה
 

א לעשות שימוש ושלא להעביר לאחרים ו/או אני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא להעתיק ול .1
להרשות לאחרים להעתיק, ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או  כל צורת העתקה אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, 
כל מידע וידע עסקי, מסחרי, מקצועי ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או 

ו/או מאחרים, בין בע"פ ובין  עירייהחשב אשר אינם נחלת הרבים, שהגיעו לידי או קיבלתי מהחומר ו/או קבצי מ
ו/או  עירייהבכתב, ו/או כתוצר לוואי של עבודתי ו/או אספקת השירותים, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם ה

 (."המידע"עם מכרז זה )להלן: 

לעשות בו ו/או בכל חלק ממנו, כל שימוש לפי  תה רשאיהייא יוה עירייההבלעדית של ה ההמידע הינו בבעלות .2
 הבלעדי. השיקול דעת

התחייב לשמור את המידע בהקפדה, בסודיות ובמקום סגור ומאובטח  ולנקוט בכל אמצעי  ספקידוע לי כי ה .3
ם התחייב לפעול בהתא ספקהזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו,וכן ה

כיצד לשמור ולאחסן את פרטי הוראות הקבע של כרטיסי האשראי וכל מידע אחר והכל בהתאם  עירייהלהנחיות ה
, בין היתר,  כדלקמן: להתקין כספת שבה יאוחסנו וישמרו הוראות הקבע של כרטיסי האשראי עירייהלדרישות ה

הדפים וגיבוי מיחשובי מלא לחומר  וכל רשומה אחרת, ולחלופין: סריקה של כל החומר למערכת המחשב, גריסת
 המאוחסן במחשב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סיום עבודתי מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש במידע ולא  .4
אאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני  מוותר וויתור סופי ומוחלט על זכות העיכבון במידע ו/או במדיה 

 עם דרישה. עירייהדע ומתחייב לשמרו ולהעבירו  לאלתר לכלשהי הכוללת את המי

אני אשא באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו למידע ו/או לחלק ממנו ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות  .5
כתוצאה מהפרת התחייבויותיי  ההראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל ה, מיד עם דרישתעירייהאת ה

מכח כל דין  עירייהה תתחייבות זה, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל תרופה ו/או סעד להם זכאיהאמורות בכתב ה
 ו/או החוזה.

_____________________ 
 ובדחתימת הע
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2\2003חוזר מנכ"ל  -6נספח   
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 7נספח 

 השירותים הנדרשים

 ביצוע הסקר .1

 

 .עיר גבעתייםל שטחה המוניציפלי של היבצע סקר שילוט כללי וממוחשב בכ ספקה .1.1

 .2020שנת חודש ינואר המועד האחרון בו בוצע סקר שילוט מקיף היה ב  

 נציגי העירייה ידי-עלוכן  ספקה ידי-עלשיודרכו  ספקסוקרים מיומנים מטעם ה ידי-עלהסקר יבוצע  .1.2

ים נוספים שיתגלו שלטר לבצע עידכון עבו ספקנציג העירייה יהיה רשאי להורות למובהר בזאת כי  .1.3
 .על ידו

ויעודכנו )ביצוע צילום, סקר עדכון המע' הממוחשבת וכו'(  ספקיועברו באופן שוטף ל ספקהוראות נציג העירייה ל .1.4
 בסיומו של כל אותו חודש. ספקידי ה-על

 :עבודת הסקר כוללת .1.5

 מדידת השלט. .1.5.1

 צילום השלט, כולל מתן מספר מזהה חד ערכי לכל צילום. .1.5.2

 ,המשלם , מספר השלט סק והשלט למערכת ממוחשבת. )כולל בין השאר: קודקליטת נתוני הע .1.5.3

 ( וכו' מספר נכס פיזי 

 קליטת הצילומים למערכת הממוחשבת. .1.5.4

 , למערכת העירונית.ספקפריקת/העברת הנתונים מהמערכת הממוחשבת של ה .1.5.5

 הפקת/הדפסת אגרות שילוט לחיוב, כולל תמונות השלט. .1.5.6

 ,במסירה ידנית ע"י חברה שתבחר ע"י העיריה ועל חשבון הספק. מעניםלנ אגרות החיוב שהופקו העברת .1.5.7

 / אלקטרוניים,  באמצעי מדידה דיגיטלייםצילום משוכלל אחר, ואו במכשיר , במצלמה דיגיטלית יצוידהסוקר  .1.6

 הסוקר יבצע עבור כל שלט את הפעולות המפורטות להלן: .1.7

 רישום שם העסק. .1.7.1

 למס' פיזי של הנכס עפ"י אלפון הנכסים של העירייה , בהתאמהרישום כתובת מדויקת של העסק .1.7.2

 רישום פרטי בעל העסק אשר בבעלותו השלט. .1.7.3

 רישום פרטי החברה ומנהליה. .1.7.4

 השלט. גבי-עלרישום המופיע  .1.7.5

 ביצוע צילום דיגיטלי של השלט. .1.7.6

 רישום מידות השלט. .1.7.7
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חוק החיוב מתוך  בתעריפירשימת הקודים המופיעה פי -עלהמופיע השלט  רישום סוג השלט, עפ"י קוד .1.7.8
 .העזר העירוני

 הנחיות לביצוע הסקר השטח .1.8

 יקבל לידיו את המידע הקיים במערכת העירונית. ספקה .1.8.1

ממשק להעברת הנתונים מהמערכת העירונית למערכת  / התאמה לבצע נושבוחל וע ספקהבאחריות                 

 המחשב שלו.

את  חשבונו-ללבצע ע ספקעל ה,שונה  מערכת אחרת/עירונית לבמידה ותוחלף המערכת הממוחשבת ה                

 ההתאמות הנדרשות אל מול המערכת החדשה אם תהיה כזו בעתיד.

קבע את תש וא זיהעירייה ה, ואולם  ספקהוהעירייה  ידי-על תווה במשותףי ה של ביצוע הסקרסדר העבוד .1.8.2
 הסופי. סדר העבודה

 מחשב נייד( שבו טעון המידע שהוזרם מהמערכת העירונית.הסוקר ישא איתו אמצעי ממוחשב )מסופון או  .1.8.3

הסוקר יתחיל את סקירת השטח ויאתר את השלט במערכת הממוחשבת )לפי כתובת, שם העסק, פרטי  .1.8.4
 השלט וכו'(, ויבצע את הפעילויות הבאות:

 אימות פרטי זיהוי העסק (א)

 צילום דיגיטלי של השלט (ב)

 מדידה ממוחשבת של השלט (ג)

, העירונית אתר הסוקר שלט שקיים בשטח אך אינו מופיע במערכת הממוחשבתבמידה ובמהלך הסקר י .1.8.5
הוא יבצע עבורו את אותם פעילויות כמו לשלט חדש תוך ציון כי זהו שלט חדש ומילוי הנתונים הנחוצים 

 עם בעל העסק.

 אך לא אותר בשטח יצויין על כך במערכת הממוחשבת העירונית שלט אשר נמצא במערכת הממוחשבת .1.8.6
 .בדיקה מול המערכות העירוניות ספקלגבי שלטים אלו יבצע ה .ספקהשל 

 בהתאם לממצאים יוחלט מה המשך הפעילות מול רשומה זאת.                         

אשר יעדכנו במערכת  ספקהיה והעירייה איתרה שלט שלא נסקר מסיבה כלשהי, תודיע על כך ל .1.8.7
 ספחיהם.ויחולו הוראות המכרז וההסכם על נ הממוחשבת

 לוח זמנים .1.9

  .סיום ביצוע הסקרמיום ימים   45תוך  ספקה ידי-על בעלי השלטיםללהימסר ידנית  שילוטעל אגרות ה .1.9.1

 

 

 ימים.הסקר תוך מתן קדימות לאזורים מסואת הסדר לביצוע  ספקלעירייה זכות לקבוע עבור ה .1.9.2

 נתוני הסקר יועברו למחשב המרכזי של העירייה בסיום כל יום. .1.9.3

לתכנת הסקר המותקנת שנסקר, ויוטמע החומר המצולם ועבר בזמן אמת, י ,וע הסקרמהלך ביצב .1.9.4
 הספק.משרד במחלקת השילוט וב
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לתגבר את צוותי הסקר ועל  ספקעירייה, רשאית העירייה להורות להקצב הסקר לא ישביע את רצון שבמידה 

 להענות לבקשה זאת מיידית. ספקה

 :לוחות זמנים לביצוע סקרי השילוט .1.9.5

ימים  45תוך לכל היותר,  רחבי העיר סקר השילוט הכללי הראשון בכל ישלים את ביצוע ספקה 1.9.5.1

כאשר בשנים שלאחר מכן או החל ממועד שיקבע ע"י העירייה  ממועד החתימה על ההסכם

 .אזרחיתהשנה המיום מתחילת  ,ימים 30תוך השנתי הספק ישלים את ביצוע הסקר 

 מועדי סקרי השילוט: סדרלהלן  1.9.5.2

 .ימים ממועד החתימה על ההסכם 45יבוצע בתוך  2021לשנת   שילוט שנתיסקר  א.

 עפ"י הוראות העירייה.  2021יבוצע במהלך המחצית השנייה של  2021 סקר עדכון לשנת  ב.

 . אזרחיתהשנה ה ימים מתחילת 30יבוצע בתוך  2022סקר שילוט שנתי  לשנת  ג. 

 עפ"י הוראות העירייה.  2022ת השנייה של יבוצע במהלך המחצי  2022ד. סקר עדכון לשנת 

 

 על אף האמור, לעירייה שמורה האפשרות להורות על מועדים אחרים והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 ימים  30השילוט תוך  סקרהעירייה יושלם ידי -תתממש אופציית המשך ההסכם עלשבמידה  1.9.5.3

 1.9.5.2שבסעיף  לוח הזמניםת , שאר הסקרים יבוצעו בהתאמה לשיטאזרחיתמתחילת שנה 

 לעיל.

אלא אם הורתה  תחילתויום מימים   15תוך  ביצוע כל סקר  על אף האמור לעיל הספק ישלים 1.9.5.4

  העירייה אחרת.

 

או \או להשמיט ו\על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף ו  ,שמורה הזכותעירייה למובהר בזאת, למרות האמור לעיל, כי 

לא תהיה  ספקיצוע הסקרים הן בתקופת ההתקשרות המקורית והן בתקופה המוארכת , ולבכל עת את מועדי ב לשנות 

 .בעניין זהאו תביעה כלשהיא \או דרישה ו\כל טענה ו

 

 הסרת שילוט .1.10

ימים מקבלת ההנחיה מאת  7תוך  ספקהעירייה, יפעל ה ידי-עליוחלט על הסרת שילוט שבמידה   .1.10.1
 העירייה.

 העירייה בעת ההסרה. ובנוכחות נציג ספקה ידי-על יתבצע הדברבמקרה של הסרת שילוט,  .1.10.2

 שתשמור על שלמותו. תתבצע במקצועיות ובצורה זהירה כך והעברת השלט הסרת השלט .1.10.3

בתנאים טובים שימנעו  חודשים 2לתקופה של עד  ל חשבונווע ספקה ידי-עלאוחסן ובל ויהשלט שהוסר י .1.10.4
  מקום האחסנה והנחיה לפינוי השלט. יפנה לבעל השלט בכתב בו יודיע לו על ספקה פגיעה בו.

לעירייה, ובתנאי שסילק בתנאי שסילק את חובות השילוט ו ,את השלט היה רשאי לפנותבעל השלט י .1.10.5
 הוצאות הסרת השלט, הובלתו ואחסנתו ע"י הספק.בגין חובותיו לספק 

תום תקופת ב ,ספקיהיה רשאי ה ,בעליו המקוריים ידיעל אם במהלך תקופת האחסנה לא יפונה השלט  .1.10.6
  הסרה, הובלה ואחסנת השלט. עבורלדרוש הוצאות מבעל השלט  הספק יהיה רשאי .להשמידו ,האחסנה

 לבצע באופן שוטף ספקפעילויות נוספות שעל ה .1.11
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 והפקדתם בחשבון העירייה. ניהול ומעקב שוטף אחר קבלת תשלומים בגין אגרות החיוב .1.11.1

 הנתונים של מע' החיוב/הגביה העירונית. עדכון בסיסדכונים שינויים ותוספות בקובץ השלטים וע עביצו .1.11.2

 איתור בעלי שלטים לא ידועים תוך כדי ביצוע הסקר, עדכונם והכנסתם למערכת הממוחשבת. .1.11.3

,האגרה לא נמסרה להם, כגון עסק סגור , חייב שלא נמצא, שהיא סיבה  כלשמ ,על הספק לאתר חייבים .1.11.4
 כתובת שגויה וכו'

 . , ומתקני שילוט ללא שלטוהמיועדים להסרה ם בניגוד להוראות חוקי העזרמיון וסימון שלטים המוצבי .1.11.5

 העזר העירוניים, ועל פי כל דין אחר. עדכון שוטף של תעריפי אגרת השילוט בהתאם למדד עפ"י חוקי .1.11.6

על הקבלן לעדכן כל פניה/ערעור במערכת . בעלי השלטיםו מצד שיגיע ובערעוריםטיפול בבקשות בפניות  .1.11.7
  וכיוצ"ב. הטיפולוך הכנסת כל הפרטים הרבלנטים לרבות תאריכי הפניה, סיום הממוחשבת ת

הספק יבצע באופן שוטף עדכון והעתקה של פרטי משלמים באלפון השילוט בהתאם לעדכון שבוצע  .1.11.8
הספק יבצע . בהתאם לדיווחים שיועברו אליו על ידהועל ידי מחלקת הגביה, והמגורים באלפון העסקים 
עפ"י  י מחלקת הגבייהון והוספת משלמים חדשים באלפון השילוט ,שלא בוצעו ע"באופן שוטף עדכ

. הספק או מפניות המשלמים למשרד הספק/ם וו מסקרי/וא ע שהתקבל מאת איש הקשר של עירייהמיד
 יערוך רשימה נפרדת ממוחשבת של כל שינויי המשלמים שבוצעו באלפון השילוט.

בדואר כתוצאה  הוחזרוששלא נמסרו ידנית או  והתראות ראשונות ,שוברי חיוב ,אגרות שנתיותטיפול ב .1.11.9
הנכונה ע"מ להעביר  םבכתובת כולל ביצוע פעולת איתור הבעלים ,ו/או סיבות נוספותמכתובת לא נכונה 

ימים  14-לא יאוחר מתוך ו ספקעל חשבון ה בצענהתהאמורות בסעיף זה תפעולות ה .את החיוב םליד
 .תראה הראשונהמיום חזרת השובר ו/או הה

 ימים ממועד התאריך הנקוב על שובר התשלום.  15תוך  של התראות לחייביםומשלוח  , הסהדפ ניפוק .1.11.10

מיום התשלום הנקוב בהתראה  ימיםעשרה  לא לפני ספקבדואר רשום על חשבון ה התראה שניה תשלח .1.11.11
 .יםימ 14 ולא אחרי הראשונה

לנציג העירייה  רשימה של מי  יעביר הספק חלף המועד הנקוב בהתראה השניה והאגרה לא שולמה, .1.11.12
לנציג העירייה תוך עשרה ימים  לצורך ביצוע עיקול חשבון בנק. הרשימה תועבר שלא שילם כאמור,

 .יהיתשלום בהתראה  השנמהיום הנקוב ל

אין אפשרות לעיקול מכל סיבה בהם  יםבמקר ,חייביםמול משפטי וטיפול  סיועעל הספק להעמיד   .1.11.13
 , ואו כאשר לא ניתן לגבות את החוב מכל סיבה שהיא.עיקולר לא ניתן לממש או כאש ,שהיא

 הנפקת שוברי תשלום וגביית תשלומים .1.12

  ספקה ידי-עלתעשה  על ידי העירייה( ויקבע ים)הצבע צבעוניים  אגרות שילוט() הנפקת שוברי התשלום .1.12.1
 העירייה. ידי-על שיאושרובאמצעות טפסים ועל חשבונו 

 ,כתובת תוכן השלט מס השלט, :,הפרטים הבאים במסגרת נפרדת לכל שלט ,יופיעול שובר התשלום ע              

 .השלט, מידות השלט, קוד השלט , מיקום השלט , סכום לתשלום עבור השלט              

הוראה מפורשת מראש ובכתב מאת נציג   לגרוע כל מידע מטופס החיוב  ללא לא רשאי להוסיף או ספק
 ה המוסמך.העיריי

 ימים מיום השלמת הסקר. 30-לא יאוחר מ תוך בוצעת בשנה הראשונה השובריםמסירת /  ו ההנפק             

 העירייה אחרת.תורה  אלא אם ימים מתחילתו 15-תאריך סיום הסקר לא יאוחר מ .1.12.2



 

 

59 

ראשונה , בשנה הספק, יהיה על הספקלפני חתימת הסכם עם ה וימסרו לחייבים שיונפקו שובריםבמידה  .1.12.3
בלבד, להשוות את נתוני הסקר שיבצע לנתונים הקיימים, לאמת את הנתונים, לשלב את תמונות 

ישלחו רק במידה ובסקר ימצאו שלטים  ימסרו/ אגרות. אגרותמסירת   השלטים לכל רשימת חיוב, ללא 
 .לחייבים / נשלחו נמסרו מים בקובץ האגרות ששאינם קיי

 הספק. ל חשבוןהעירייה ע בידיחב' שתבחר  באמצעותאישית  במסירההמסירה  תבוצע ידנית  . .1.12.4

 העיריה. ידי-על ספקל התשלומים בעבור האגרות יפקדו בחשבון ייעודי לכך שיוקצה .1.12.5

הקבוע בחוק )מכתבי התראה הטלת ריבית  עפ"יחובות,  לגבייתדרש לנקוט בהליכים משפטיים יבמידה וי .1.12.6
והוא יהיה רשאי להטיל  ספקים בחוק( יחולו אלה על הזאת עפ"י התעריפים הקבוע עיקולים וכו'( וכל

  הוצאות אלו על החייב.

משפטיות כאמור לעיל יופקדו בחשבון נפרד  תשלומים שיתקבלו מאת החייב בעבור טיפול בהוצאות .1.12.7
ית תועבר לחשבון העירייה כפי התשלום בגין החוב והריב ויועברו לידיו במלואן. ספקשל ה

 ין לעיל.שצו

 

 חשוב וחומרים, משרדים, מכ"א, ציוד .2

 כללי .2.1

להעמיד לרשות עובדיו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה, החל משלב הסקר ועד  ספקה על  .2.1.1
 לשלב ביצוע הגבייה בפועל.

למנות מנהל  מטעמו אשר יהיה איש הקשר מול העירייה ואשר ייתן  ספקעל כך, על הנוסף  .2.1.2
 ההתקשרות את זהותו של המנהל מטעמו.הזוכה לציין בהסכם  ספקמענה לכל פניותיה. על ה

 סקר בשטח .2.2

 לספק לכל אחד מעובדיו: ספקלצורך הסקר על ה

 מחשב נייד/מסופון .2.2.1

 או אמצעי צילום אחר תואם מצלמה דיגיטלית .2.2.2

 אמצעי מדידה דיגיטליים/אלקטרוניים .2.2.3

 אמצעי כתיבה שונים .2.2.4

 ועוד כפי שיידרש לביצוע הסקר. .2.2.5

 משרד .2.3

 מ"ר לפחות, הכולל: 20כל אורכו משרד בגודל של להעמיד לרשות הפרויקט ול ספקעל ה

 כסאות( 2עמדת פקיד לקבלת קהל )כולל שולחן ולפחות  .2.3.1

 (5כסאות המתנה )לפחות  .2.3.2

 טלפון )טלפון קווי וטלפון סלולרי( ויקו .2.3.3

 קו פקס' .2.3.4
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 מיזוג/חימום .2.3.5

 חיבור חשמל .2.3.6

 רותיםיש .2.3.7

 מגרסת נייר .2.3.8

 . סורק 2.3.9.

 . מדפסת 2.3.10.

חבי העיר גבעתיים )רצוי, אך לא חייב, קרוב ככל האפשר למשרדי על המשרד להיות בכתובת בר .2.4
 העירייה הראשיים( ולהיות בעל נגישות לתחבורה ציבורית, חניה ולאפשר נגישות נכים.

בנושא  והמשלמים עירייההפניות למענה  ייתן  על ידי עובד מטעמו אשר אייש את המשרדל ספקעל ה .2.5
 תובכל הנדרש על מנת לת וכנות המחשב הקיימות בעירייה.יות בקיא ולשלוט בתלה העובד. על גביה

בכתב והוא  ספק, תודיע על כך ליה לא תהא מרוצה מתפקודו של העובדמענה כאמור. ככל והעירי
 אחר. מתחייב להחליפו בעובד

היה והעובד אשר מאייש את המשרד עתיד להעדר מעבודתו עליו להודיע על כך הן לעירייה והן למנהל  .2.6
 לדאוג למחליף וזאת גם אם מדובר בהעדרות לא מתוכננת במהלך יום העבודה. ספקה ועל ספקה

 יהיו מקבילים ויפעלו עפ"י ימי פעילות העירייה פעילות וקבלת קהל של המשרדימי ושעות  .2.7

 שעות פעילות משרד:

 15:30עד  08:00 -ה -ימים א, ג

 .17:30ועד  15:00 -ו 13:30ועד  08:00  -יום ב'

 

 קהל:שעות קבלת 

 13:00עד  08:30- -ה' -ימים א, ג'

 17:00עד  15:00יום ב' מהשעה 

 

 חשובמ .3

על המשרד להיות מצויד במחשב שולחני )אחד לפחות( המתאים להתחברות לתוכנות המרכזיות של  .3.1
 העירייה.

לספק אמצעים לחיבורי תקשורת )מודמים מרכזות וכל הנדרש( בין המחשב שבמשרד למחשב  ספקעל ה .3.2
 .ספקה שבוןחל חשוב של העירייה והעלויות בגינן יהיו עידי עובד המ-החיבור יתבצע עליה. העירי

ידי עובדי -ירייה יתבצע עלכמו כן, כל עלויות החיבור, הרישוי והממשק לתוכנה ולמחשב המרכזי של הע .3.3
 .ספקה שבוןחל חשוב של העירייה והעלויות בגינן יהיו עאגף המ

ית על מנת להפיק ולהדפיס את תמונות השלטים, דוחות ומכתבים לספק מדפסת לייזר צבעונ ספקהעל  .3.4
 .שבונוחל וע ספקידי עובדי ה-, עלספקידי המדפסת של ה-נדרשים. ההדפסה תעשה על

ורק לאחר  החייביםופרטי לעירייה לצורך אימות כתובות  ספקידי ה-עלהאגרות תועברנה מבית הדפוס  .3.5
 .ספקה ל חשבוןע תהיינהעלויות  ה כל כאשר ,לחייביםבמסירה ידנית מכן יועבר 
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 אדם-כח .4

 סוקרים .4.1

יעמיד לביצוע הסקר סוקרים מיומנים בעלי כושר גופני תקין, ללא עבר פלילי, בעלי  ספקה .4.1.1
 שליטה מוחלטת בשפה העברית )כתיבה וקריאה(.

 ין.תעמוד בלוח הזמנים הנדרש כפי שצותהיה כזאת ש ספקהסוקרים אותה יעמיד ה מספר .4.1.2

 קבלת קהל .4.2

 לת קהל.בעובד לקהפעילות של העירייה  יעמיד בימים ובשעות  ספקה .4.2.1

בשימוש  ומקצועיותידע יפגין העובד יהיה בקיא בחוקי העזר העירוניים, יכיר את נתוני הסקר,  .4.2.2
 ויוכל לתת מענה מקצועי אדיב והולם לכל פונה. ות הגביה של העירייה המשתנות מעת לעתתוכנ

 .המשרד פעילותד במשך כל שעות נוכח במשר על העובד להתייצב ולהיות .4.2.3

חובה על העובד להזדהות בשמו המלא ובשם החברה כולל מתן מספרי הטלפון בהתאם לכל  .4.2.4
 בקשה של מי מהפונים אליו.

ידי -כתובת דואר אלקטרוני פעילה ומספר פקס פעיל למשלוח תכתובות על ספקכמו כן יתן ה .4.2.5
 החייבים.

 

 רעורים/פניות חייביםע .5

 שיועבריעודי, יערעור" טופס " ע"ג ויתבקש להגיש ,רורעעבאגרת שילוט לפנות בב המחוי בקשיו קרהבמ
  הוגשו על טופס הערעורטפל בפניות שלא אינו מורשה ל. הספק פקיד קבלת הקהל של הספקע"י אליו 
 , יתעדן ויעבירן לנציג העירייה הנ"ל 

 , מיוםימי עבודה 2ייה תוך העיר לנציג ןויעביר ןיתעד ,והערעורים את הפניות ירכז קבלת הקהלפקיד  .5.1
 קבלתן

 תהיה סופית וקובעת. אשר העיריה נציגעל פי קביעת ועל דעת כל החלטה שתתקבל תהיה  .5.2

ידי פקיד -לידיעת הפונה, עלבדוא"ל או בדואר בענין החייב היא תועבר  ת העירייהלאחר קבלת החלט .5.3
 החלטת העירייה כאמור. ספקתוך שבעה ימים מהיום שבו התקבלה אצל ה ,ספקקבלת הקהל של ה


