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 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 סעיף בהזמנה שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 19.5.2019 התחלת מכירת מסמכי המכרז 1
 6.2.1 13:00 27.5.2019 מוקדםסיום מועד לרישום  2
 6.3.1 13:00 23.5.2019 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 3
 6.1.1 13:00 27.5.2019 י המכרזסיום מכירת מסמכ 4
 6.4.1 13:00 29.5.2019 הגשת הצעות לתיבת המכרזים 5

 
מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז. 

גבר האמור בטבלה לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יבמקרה של סתירה בין 
 ת לעיל.המפורט

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים

והוא אינו  לשם הנוחות בלבדתמציתי, ]הערה: תיאור הדרישות בטבלה זו הוא 
)לרבות, במקרה של  למכרז הזמנה להציע הצעותבכל מקרה יגבר האמור במחייב. 

 סתירה([. 
 

 מן ס אסמכתאות לצירוף סעיף  הדרישה מסד
ישת מסמכי מכרז ת רכהוכח  .1

 ₪. .  1,000 לום שבסכ
6.1.3  +

9.9.7 
 המכרז מסמכי רכישת על קבלה

 המציע של שמו על
 

 72ביצוע רישום מוקדם עד ליום   .2
 .2019מאי

 16' מס טופס 6.2.2
 המציעידי -על ומאושר חתום

 הגשה על אסמכתא

 

)ככל  הבהרה לשאלות מענה  .3
 (מענה שניתן וככל שנשאלו

 ההבהרה לשאלות המענה העתק 6.3.4
 המציעידי -על ומאושר וםחת

 

 1' מס טופס 7.2.2 המכרז תנאי הבנת אישור  .4
 המציעידי -על ומאושר חתום

 

 או המכרז תנאי שינוי קבלת אישור  .5
 (שינויים שהיו)ככל  זמנים לוחות

 על העירייה מטעם בכתב הודעה 7.3.4
 הזמנים לוחות או התנאים שינוי

 המציעידי -על ומאושרת חתומה

 

 7' מס טופס 8.2.2 תיווך דמי קבלת אי על הצהרה  .6
 המציעידי -על ומאושר חתום

 

+  8.3.1 ההצעה מסמכי כל על חתימה  .7
8.4.3 

 ההצעה מסמכי כל הגשת
 המציעידי -על חתומים

 

החתימה מטעם  מורשי אישור  .8
 המציע

 2' מס טופס 8.3.2
 "חרו או"ד עוידי -על חתום

 

 ההבהרה ותאללש המענה העתק 8.7.3 רההבה לשאלות מענה  .9
 המציעידי -על חתומות

 

 שםשינוי /התאגדות תעודת  .10
 )לתאגיד(

 תעודת של למקור נאמן צילום 9.1.2.1.1
 שם שינוי תעודת וכל התאגדות

 

 החברות מרשם מעודכן תדפיס  .11
 )תאגיד(

  החברות מרשם מעודכן תדפיס 9.1.2.1.2

  ..זת של למקור נאמן לוםיצ 9.1.2.2.1 )ליחיד( זהות תעודת  .12

 זהות ותעודת שותפים הסכם  .13
 (רשומה לא)לשותפות 

 הסכם של למקור נאמן צילום 9.1.2.2.2
 הזהות תעודות ושל השותפים

 

 ניסיון הוכחת  .14
במהלך  והשליםבצע  המציע

 -ל 1.1.2014התקופה שבין 
פרויקטים  (3), שלושה 31.12.2018

 ואורתופוטו פוטורמטרי יפוימ של
 3 -ל, דונם כ"א 13,500 של יקףבה

)כהגדרתן רשויות מקומיות 
 . .שונותבמכרז( 

 6' מס טופס 9.2.2
 כדין ומאומת חתום מלא תצהיר
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כספית  פעילות/מחזור הוכחת  .15
)לא  ₪ 0,00054בהיקף של לפחות 

כולל מע"מ(, בכ"א משנות הכספים 
, לפי דו"ח כספי 8201, 7201, 6201

 .מבוקר

 5' מס טופס 9.3.2.1
 "חרוידי -על ורבמק חתום

 

 "חי"עסק  הערת היעדר  .16
 8201 לשנת בדו"ח כספי מבוקר

 5' מס טופס 9.4.1
 "חרוידי -על במקור חתום

 

 .₪ 7,500הצעה ע"ס  ערבות  .17
 31.7.2019עד ליום  בתוקף

 

  3' מס טופס 9.5.1

    ציבוריים גופים עסקאות וקח 
 4' מס טופס 9.6.1 תצהיר לפי החוק  .18

 "דעו בפני תומאומ חתום תצהיר
 

  ניהול ספרים כדין –תקף  אישור 9.6.2 ניהול ספרים  .19

  ניכוי מס במקור –תקף  אישור 9.6.3 ניכוי מס במקור  .20

  מורשה עוסק תעודת 9.6.4 עוסק מורשה  .21

 15 מס טופס 9.7.1 עניינים ניגוד היעדר  .22
 ניגוד היעדר בדבר תצהיר
 ניפב ומאומת חתום עניינים

 "דעו

 

 12' מס טופס 9.7.2 עובדים ויותכז על שמירה  .23
 זכויות על שמירה תצהיר
 בפני ומאומת חתום עובדים

 "דעו

 

 14מס'  טופס 9.7.3 פלילית הרשעה היעדר  .24
 פלילי עבר היעדר בדבר תצהיר

 "דעו בפני ומאומת חתום

 

  המציע של פרופיל 9.7.4 המציע של פרופיל  .25

 'ב ךמסמ 9.7.5 חתום הסכם  .26
 חיוספונ ההסכם על חתימה

 לכך המיועדים במקומות

 

 מוצעתעמלה /כספית הצעה  .27
במעטפה סגורה ונפרדת מיתר 

 מסמכי המכרז

  8' מס טופס 10.4

    המוצע הצוותראש  פרטי צירוף 
 , 11.4.1 אקדמית השכלה אודת תעודת  .28

11.4.2 
  

   " בתוקףמקצועי  רישיון  .29

   " מעודכנים חיים קורות  .30

   " (שישנם)ככל  המלצות  .31

 או ישירה העסקה על מכתאסא  .32
 מותנה העסקה הסכם העתק

"   

    )מודד( איש צוות פרטי צירוף 
 , 11.5.1 אקדמית השכלה אודת תעודת  .33

11.8.2 
  

   " בתוקףמקצועי  רישיון  .34

   " מעודכנים חיים קורות  .35

   " (שישנם)ככל  המלצות  .36

 או ישירה העסקה על מכתאסא  .37
 מותנה העסקה הסכם העתק

"   
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 טבלת תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה
 

מועד  אסמכתא  סעיף בהזמנה הדרישה מסד
 להשלמה

 ימים 7 אסמכתאות+  חיים קורות 5.1 צוות מנהל אישור  .1

 ימים 7 אסמכתאות+  חיים קורות 5.2 מוסמל(מודד ) צוות אנשי אישור  .2

 ימים 7 חתום 9טופס מס'  5.3.1 אישור קיום ביטוחים  .3

 ימים 7 10טופס מס'  5.3.2 מסירת ערבות ביצוע  .4

 ימים 7 11טופס מס'  5.3.3 פרטי חשבון בנק  .5

 ימים 7 13טופס מס'  5.3.4 הצהרת זוכה טרם חתימה  .6

 ימים 7 17מס'  טופס 5.3.5 הצהרת סודיות  .7

  15על בסיס טופס מס'  5.4 "ש בעניין ניגוד ענייניםיועמ אישור  .8
 

 מניין המועדים להשלמת הדרישה יחל ממועד הודעה על הזכייה.
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 (3/2019זמנה להציע הצעות )מכרז מס' מסמך א': ה
 

 הוראות כלליות .1

 

 כללי .1.1

 
ל ביל להזמנתם שלהזמינכם, במקמתכבדת בזאת  "(עירייהה" )להלן: עיריית רהט

 מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטוביצוע שירותים ללמתן  תונוספים, להציע הצעגורמים 
כמפורט , "(העירייה" )ביחד: עבור העירייה והועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט

 להלן בהזמנה זו להציע הצעות.  
 

לעניין  הסר כל ספק, מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה למען
 13,500 -כ שהוא, רהט העיר של המבונה לשטח מתייחסים טריהפוטוגרמהמיפוי 

סביב השטח  המצויים בתחום השיפוט של העיר הפתוחים השטחים ללא אךדונם, 
 .בלבד בצילום יופיעו הללו, המבונה

 
 הרחבת את לדרוש האופציה לה עומדתשהעירייה תאתר או תקבל תקציב נוסף,  ככל

 .נוספים לשטחים גם(, טריהפוטוגרמלעניין המיפוי ) השירותים
 

 ממועד חודשים 12 למשך העירייה לרשות תעמוד והיא, בכתב תמומש האופציה
 .להלן 4 בסעיף כאמור השירותים מתן סיום

 
 מטרת ההליך .1.2

 

 עבור בצעישחיצוני  גורםההתקשרות נשוא הליך זה, היא לבחור  מטרת .1.2.1
עבור  ואורתופוטומיפוי פוטוגרמטרי לתים והשירו העבודות מכלול את העירייה
 , של כל השטח המבונה ברהט )הכלול בהליך זה(. העירייה

 
בהליך יידרש לספק נתוני שכבות של כל התכסית המצויה בתצ"א, למעט  הזוכה .1.2.2

 עצים, זאת בהתאם לרשימה שתוכן עם העירייה. 
 

 נותתמו קבצי לעירייה לספק, זה בהליך הזוכה יידרש, התהליך בתום .1.2.3
)פורמט  DWG ,SHP, וכן, קבצי מידע גרפי בפורמט ECW  -ו  SIDבפורמט

 בעירייה.  GIS -לעבודה עם מערכת ה (ביותר המעודכן נוסחוב 827
 

הסדר ספק מובהר כי בידי העירייה מצויים נתונים חלקיים של התוצר  למען .1.2.4
 את לספק יידרש והוא, זה בהליך הזוכה את ישמשו לא הללוהנדרש, אולם 

 . .במלואם שיםהנדר והתוצרים הנתונים

 

 הנדרש כוח האדם .1.3

 

)למעט  מובהר, כי עיריית רהט אינה דורשת במסגרת הליך כוח אדם מינימאלי .1.3.1
העירייה את  לרשות להעמיד המציעים על אולם ,ומודד מוסמך צוותמנהל 

זה )ובשים כל העבודות הכלולות בהליך מלוא כוח האדם הנדרש לצורך השלמת 
 . קף העבודה הנדרש(לב להי

 

מובהר, כי במסגרת הליך, יידרש הזוכה להציג איש מקצוע מטעמו, אשר ד עו .1.3.2
מור, המקצוע כאילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סיומו, וכל החלפה של איש 

 תחייב את אישור העירייה בכתב ומראש. 
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 תקציב מאושרקיומו של  .1.4
 

 אמל תקציבשל  יומובק התנמו זה מכרז נשוא השירותים מלוא מתן כי, דגשמו .1.4.1
, ההצעות יוגשו ביחס לכלל השירותים נשוא משכךומאושר בתקציב העירייה. 

 בפועלהמכרז, והעירייה תהיה רשאית להקטין את היקף השירותים שיינתנו 
 נכון .כאמור השירותים למתןשל דבר  בסופואושר יתקציב של הזוכהידי -על

 מע"מ(. כולל)₪  0,00003ירותים למתן הש הוקצבוהליך זה,  פרסום למועד
 

הגשת ההצעה להליך זה, יראו את כל אחד מן המציעים, כמוותר במפורש בעצם  .1.4.2
ידו, בגין -ומראש על כל טענה ו/או דרישה בגין צמצום היקף מתן השירותים על

אישורו של תקציב כאמור ו/או עיכוב באישור התקציב ו/או בביטול תקציב -אי
 ז זה.רותים נשוא מכרשהוקצו לצורך מתן השי

 
 מסמכי ההליך .1.5

 

"(, הנם מסמכי המכרזסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: "המ .1.5.1
 כדלקמן: 

 
הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל  :מסמך א' .1.5.1.1

נספחיה והמסמכים שיצורפו לה תוך כדי 
 ניהולו של מכרז זה.

 

הזוכה בהליך זה, בין העירייה לבין הסכם  :מסמך ב .1.5.1.2
תוך ו שיצורפו לך או מסמ נספחכל לרבות 

כדי ניהול מכרז זה ו/או לאחר חתימתו של 
 . הסכםה

 

 .שירותים מפרט : ג' מסמך .1.5.1.3

 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, אופן הגשת  .1.5.2
ההצעה ואופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים 

 יה כשהם חתומים עלולהשיבם לעירי הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז
 ידי מורשי החתימה מטעמו.

 

 שמירת זכויות .1.6
 

כל הצעה בביותר, או  ההזול ההצעאינה מתחייבת לבחור בהעירייה כבר עתה יובהר כי 
לנהל מו"מ עם המציעים במכרז, ובכל מקרה, היא שומרת לעצמה את הרשות שהיא, 

 ן.לכל די ובכפוף בהתאם להוראות המפורטות בגוף המכרז
 
 רותהגד .2

 

למונחים ולמושגים בהזמנה זו, יהיו בעלי אותן הגדרות ואותן משמעויות כעולה  .2.1
משאר מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת, הרי שלמונחים הבאים תהיה 

 המשמעות הבאה:
 

במסגרת  כמסמך ג": מפרט שירותים מיוחד המצורף מפרט שירותים" .2.1.1
הנוגע למתן  המקצועיות בכל מסמכי המכרז, ואשר מפרט את הדרישות

או תיקון ו/או תוספת השירותים כאמור במכרז זה, לרבות, כל שינוי ו/
 שייערך בו;
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ישראל )לרבות,  מדינתלעניין הליך זה, הנו אחד מאלה:  –" ציבורי גוף" .2.1.2
, צה"ל, חוקפי -על הפועלת רשות, ממשלתי סמך יחידת(, ממשלתי שרדמ

מקומית  ועדה, ית, רשות מקומיתקרן קיימת לישראל, חברה ממשלת
 תאגידלתכנון ובנייה )לכל סוגיהן המפורטות בחוק התכנון והבנייה(, 

 ; וביוב מים תאגידעירוני, 

 

": הסכם בין העירייה לבין כל מציע שהצעתו תזכה במכרז זה ההסכם" .2.1.3
למסמכי המכרז(, לרבות, כל המסמכים  כמסמך ב')בנוסח המצורף 

 המצורפים להסכם;

 

 ה זו;": המגיש הצעיעהמצ" .2.1.4
 

": כל אחד מבין המציעים שהצעתו תיבחר על ידי ועדת המכרזים הזוכה" .2.1.5
עיריית רהט לחתימה  ידה לראש-של העירייה כהצעה הזוכה, ויומלץ על

 על ההסכם. 
 

 ;, לרבות, הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט": עיריית רהטהעירייה" .2.1.6

 

מיפוי ע ביצוהדרושות ל ": כלל הפעולותהשירותים" או" הפרויקט" .2.1.7
במכרז זה ו/או נספחיו,  כמפורט, העירייהעבור  פוטוגרמטרי ואורתופוטו

לרבות, כל שינוי ו/או תוספת שיבוצע בהם במהלך הליכי מכרז זה, 
לרבות, פעולות משרדיות, פעולות הכנה, הסעה, עובדים, ציוד, ביטוח, 

 כל, ולרבות, מהן חלק כל או, התארגנותייעוץ, מחשוב, אמצעי תקשורת, 
 ;רזהמכ מכוח השירותים מתן לצורך הדרושה נלווית פעולה

 

)או הזוכה עצמו,  הזוכה אצלתפקיד  בעל" )מטעם הזוכה(: צוות מנהל" .2.1.8
 לאמור התאםב ירותהכשתנאי  בעל שהנו, במקרה שמדובר ביחיד(

שוטף  באופן ינהל אשר, )מבחינת הכשרה מקצועית וניסיון( זה במכרז
)מבחינה האחראי  גורםכ וישמש, הוכהז מטעםעובדים צוות ה את

 לפי השירותים מתןל הנוגע בכלהזוכה  מטעם (ומנהלית מקצועית
 ;  הזוכה םע שייכרת ההסכם

 
ידי העירייה. כל עוד לא נאמר אחרת, -": כל מי שיקבע עלנציג העירייה" .2.1.9

 ; רהט עירייתאבו סהיבאן, מהנדס  אברהים מרהעירייה,  כנציגישמש 

 

": המועד שבו יחתמו ראש העירייה, גזבר קשרותמועד תחילת ההת" .2.1.10
 העירייה והחשב המלווה על ההסכם עם כל אחד מן הזוכים בהליך זה; 

 

 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלחודש" .2.1.11
 

לרבות ערבי חג וחגים  –כולל: שבת, חגי ישראל  לא": יום עסקים )יום" .2.1.12
 המוסלמית(; פי הדת-המוכרים על

 
": הודעה בכתב אשר תשלח למציע אשר הצעתו נמצאה הודעת הזכייה" .2.1.13

 כהצעה הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז;

 

, לרבות כל ועדת ": ועדת המכרזים של עיריית רהטועדת המכרזים" .2.1.14
 ;ידי ועדת המכרזים-שימונה עלמשנה או צוות בדיקה 
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ם לצורך ידי ועדת המכרזי-ה עלצועי שימונות מק": צוצוות בדיקה" .2.1.15
בדיקת ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המלצות לועדת 

 המכרזים לשם קבלת החלטותיה;
 

, וכן, כל 1987-": תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתקנות המכרזים" .2.1.16
 ; מעת לעת עדכון ו/או שינוי שיעשה בהם

 

 ה, וכן להפך.גם בלשון נקב -כל האמור בלשון זכר  .2.2

 

 ולת הפרויקטחת .3

 

קבלת אישורים מהרשויות את  הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  .3.1
)לרבות, רישוי מקצועי  אחרים הנדרשים על פי כל דיןהאישורים ו/או כל ההמוסמכות 

)ולרבות, הכשרות  לביצוע הפרויקטההכנות הדרושות וביצוע כל , של עובדי הזוכה(
   .מקצועיות(

 

כי כל עוד לא הוגשו ההצעות למכרז דנא, רשאית העירייה, פק, מובהר למען הסר ס .3.2
 פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תחולת הפרויקט, להוסיף עליו או לגרוע ממנו.-על

 הודעה על שינוי כאמור תימסר בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

 

 תקופת ההתקשרות .4

 

, )כולל ביצוע צילום האוויר( רויקטלהשלמת הפ זה ךליהשירותים מכוח המתן  תקופת .4.1
 בהליך ההזוכעם  םההסכ ייחתם שבו המועד מן תחל והיא, חודשים (3) שלושההנה 

 "(.  ההתקשרות תחילת מועד" )להלן: זה

 

 לצורךשומרת לעצמה את הזכות, להאריך מעת לעת את תקופת ההתקשרות,  העירייה .4.2
 שישהעד למקסימום של  לכהובסך , ללותוכב הפרויקט שלמתלה הנדרש כל השלמת

. הארכת ההסכם בכל פעם תיעשה בהתאם ( חודשים ממועד תחילת ההתקשרות6)
 להוראות ההסכם. 

 

לפי העניין, שיקול דעת בלעדי ומוחלט בכל  ייהמובהר כי לעירייה ו/או לראש העיר .4.3
ם תפימשתל אחד מן האת כהנוגע להארכת תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, ויראו 

כאילו הוא ויתר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ה )לפי העניין( ו/או הזוכ
 הארכת תקופת ההתקשרות, תהיה הסיבה אשר תהיה. -ו/או תביעה בעניין אי

 

סר ספק, מובהר כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים כוללת את התקופה למען ה .4.4
 תכנית תהכנהשירותים,  הדרושה לצורך התארגנות הדרושה לצורך תחילת מתן

מערכות לימוד התפקיד, לימוד ה, (ההסכם חתימת מיום שבועיים)בתוך  עבודה
; מובהר ו"בהתאמות בהכשרת עובדים וכילימוד כל הנתונים, המצויות בידי העירייה, 

כי לא תינתן כל הארכת מועד לתקופת ההתקשרות בין הצדדים, בגין עיכובים 
 וכים.  בהתארגנות של כל אחד מן הז

 
מציעים מופנית לכך שבכוונת העירייה להקפיד כי מתן השירותים בפועל לב ה תשומת .4.5

 יבוצע מוקדם ככל האפשר ובסמוך למשלוח הודעת הזכייה. 

 

ע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לתחילת מתן מובהר, כי מבלי לגרו .4.6
, תהווה בוועדים הקבועים להלן והמ 5אי עמידה בהוראות סעיף השירותים, לרבות, 

על פי  הפרה של הליך זה ו/או ההסכם )לפי העניין( ותקנה לעירייה את מלוא הסעדים
 דין ו/או על פי מסמכי המכרז.  
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 :תנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה .5

 
 מנהל הצוותאישור  .5.1

 

 אישור מנהל הצוות כחלק מהליכי המכרז .5.1.1
 

תו לצרף להצע מציעכל על י שיפורט להלן, מסגרת הליך זה, וכפב .5.1.1.1
 .ויד-עלמנהל הצוות המוצע את פרטיו האישיים של 

 

ידי כל מציע, תהיה חלק מהליך -עלמנהל הצוות המוצע זהותו של  .5.1.1.2
בכל הנוגע  הזוכהבחירת ההצעה הזוכה, והדבר יחייב את 

לאחר חתימת ההסכם בין מנהל הצוות מטעמו להעסקתו של 
 .הצדדים

 
על ההסכם, תהיה אך ורק  ימההחת לאחרל הצוות נהמ החלפת .5.1.1.3

 בהתאם לתנאי ההסכם. 

 

הוא יעמוד תינתן אך ורק אם  חלופיהסכמה למינוי מנהל צוות  .5.1.1.4
 בתנאי הכשירות והניסיון שלפי הליך.

 
 הצוות בנסיבות חריגותמנהל שינוי בזהות  .5.1.2

 

כל שטרם חתימת הצדדים על ההסכם ו/או במהלך אם וכ .5.1.2.1
, )ככל שיידרש( ר תקציבים ימתינו לאישוהתקופה שבה הצדדי

זה לא יוכל לספק את בהליך זוכה הבגינן נסיבות יתקיימו 
, הוא יהיה רשאי ויד-באמצעות מנהל הצוות שהוצג עלם שירותיה

 את החלפתו של מנהל הצוות שאושר בהליך זה.  לבקש

 

במסגרתה יפרט את  בכתבבקשה  ,במקרה כאמור, יגיש הזוכה .5.1.2.2
ת את זהות מנהל הצוות שהוצע הוא מבקש לשנו הנסיבות בגינן

כמו כן, יצורפו ך זה ואושר כחלק ממנו. ידו במסגרת הלי-על
שה כאמור, אסמכתאות שיש בהם כדי לאשר קיומן של לבק

הנסיבות הנטענות )כגון: מכתב התפטרות, במקרה שמנהל הצוות 
 הודיע על התפטרותו(.

 

יך ות הקבועים בהליהיה בעל תנאי הכשירהחלופי מנהל הצוות  .5.1.2.3
 שייכרת מכוחו. ההסכםזה ו

 
על כן, לבקשה כאמור לעיל, יצרף הזוכה פרטים אודות מנהל צוות 

ידו, אשר יהיה בהתאם לדרישות הכשירות -המוצע על חדש
 המפורטות בהליך זה להלן.

 
כמו כן, יצורפו לבקשה כאמור קורות חיים מעודכנים של מנהל 

ישורי השכלה, תעודות ו/או א הצוות החדש המוצע, העתקים של
ים, פרטי ניסיון והמלצות של מעסיקים ו/או רישיונות מקצועי
 לקוחות קודמים. 
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 הוראות כלליות –ישור מנהל הצוות א .5.1.3

 

יהווה תנאי מוקדם לחתימת , מנהל הצוותל העירייהישור א .5.1.3.1
ו/או לתחילת הביצוע לאחר קבלת האישור  הסכם עם הזוכה

 התקציבי. 
 

ותה של ר לעיל כדי לגרוע מזכי אין באמוגש, כומוד ובהרמ .5.1.3.2
הוצע על שמנהל הצוות החלפתו של את העירייה לדרוש בכל עת 

ליך. החלפה פי ה-ידי העירייה על-י זוכה כלשהו ו/או אושר עליד
כאמור תהיה רק לאחר קבלת אישור העירייה שיינתן בכתב 

 ומראש. 

 

, יהווה הדבר לא ניתן אישור העירייה בהתאם להוראות סעיף זה .5.1.3.3
רה יסודית של הוראות הליך זה ו/או ההסכם שנכרת עם הפ

, והעירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה ו/או ההסכם ההזוכ
 .כאמור, לאלתר וללא כל התראה נוספת

 

מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו  .5.1.3.4
 .החלופי מנהל הצוות של

 

הצוות, תהיה העירייה  נוי בזהות מנהלמובהר, כי בכל הנוגע לשי .5.1.3.5
ייתו של הזוכה המבקש, ולהעביר את הזכייה רשאית לבטל את זכ

 לזוכה אחר.
 

מובהר ומודגש כי מבלי לגרוע מהוראות ההסכם שייחתם בין  .5.1.3.6
בשינויים העירייה לבין הזוכה, הוראות סעיף זה יחולו 

גם במהלך תקופת ההתקשרות שבין העירייה לבין המחויבים, 
 .הזוכה כאמור

 
 טרם החתימה על החוזהאנשי צוות אחרים אישור  .5.2

 

, העירייה אינה דורשת כוח אדם והמודד כאמור לעיל, למעט מינוי מנהל צוות .5.2.1
עירייה תהיה רשאית שירותים. עם זאת, מובהר כי ההמינימאלי לצורך מתן 

ה על ההסכם הזוכה, הוא יעביר לאישורה את אנשי לדרוש כי תנאי לחתימת
לרשימה כאמור את פרטיהם ן להעסיק בפרויקט, ויצרף וות שהוא מתכווהצ

האישיים, צילומי ת.ז., קורות חיים ואסמכתאות על השכלה ו/או הכשרה 
 מקצועית.

 

לעיל, יחולו הוראות סעיף  5.2.1לאחר אישורם של אנשי הצוות כאמור בסעיף  .5.2.2
זה,  יה, וגם בענייןידי העירי-לעיל על שינוי בזהות אנשי הצוות שאושרו על 5.1

לשינוי בזהות איש צוות כלשהו, תהיה העירייה רשאית  מובהר, כי בכל הנוגע
 . לבטל את זכייתו של הזוכה המבקש, ולהעביר את הזכייה לזוכה אחר

 

גם לעניין החלפת אנשי הצוות האחרים, מובהר ומודגש כי עוד מובהר, כי  .5.2.3
הוראות ה לבין הזוכה, מבלי לגרוע מהוראות ההסכם שייחתם בין העיריי

נויים המחויבים, גם במהלך תקופת ההתקשרות שבין סעיף זה יחולו בשי
 . העירייה לבין הזוכה כאמור
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 מסמכים נוספים טרם חתימה על ההסכם .5.3

 
ימים ממועד הודעת הזכייה, ימסור הזוכה לגזברות העירייה את המסמכים  7בתוך 

 הבאים: 

 

וח מורשית כדין חברת ביט ידי-עלחתום  כשהוא ביטוחים קיום אישור .5.3.1
 .9' מסטופס כ, והכל בהתאם לנוסח המצורף להליך זה בישראל

 

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיומי החוזה עם הזוכה, שתהיה בסכום  .5.3.2
 ;10כטופס מס' ובנוסח המצורף להסכם זה 

 

 . 11מס'  טופסכ, בנוסח המצורף פרטי חשבון בנק להעברה התשלומים .5.3.3

 

למכרז זה, זאת באמצעות  13כטופס מס' ף בנוסח המצור הומחתהצהרה  .5.3.4
מהותי מהווה תנאי  13' מס טופסמנהליו. יובהר, כי חתימתו של הזוכה על 

לחתימת העירייה  םלהתקשרות הצדדים בהסכם מחייב, ומהווה תנאי מוקד
 .על הסכם עם הזוכה

 

זוכה מאנשי הצוות של ה אחד כלחתומה על בדבר שמירת סודיות, הצהרה  .5.3.5
בנוסח המצורף במכרז זה,  בודה במסגרת מתן השירותים הכלוליםשיאושרו לע
 .71כטופס מס' 

 

 אישור יועמ"ש העירייה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5.4

 
 של המשפטי היועץ אישור בקבלת מותנית, הזוכה עם ההסכם על העירייה חתימת

 בלתי כחלק, ותיהםצעלה לצרף המציעים על. עניינים ניגוד היעדר לעניין, העירייה
 עירייה לעובד משפחה קרבתאו /ו עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה, זה ממכרז נפרד

. בדיקה כאמור תתקיים בין היתר על בסיס נוסח ההצהרה המצורף ציבור נבחר או
  להליך זה. 51' מס כטופס

 

 הזוכה עם הסכם חתימת אי בשל זכייה ביטול .5.5
 

קיום התנאים המוקדמים לחתימה על עיף זה לעניין ככל שהזוכה לא יעמוד בתנאי ס
 14בתוך להליך זה(  13 כטופסספק )לרבות, חתימת ההצהרה מצורפת ההסכם עם ה

פרויקט רשאית למסור את ביצוע ה העירייהתהא ימים מיום משלוח הודעת הזכייה, 
 יעה בשל כך.אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תב מציעלכל 

 

 לוחות זמנים .6

 
 ם כדלקמן:ינהזה תוכננים להליך חות הזמנים המול

 
 מכירת מסמכי המכרז .6.1

 

, היא תתקיים 10:00: בשעה 9201  מאי 19 יוםב תחל המכרז מסמכי מכירת .6.1.1
 9201 מאי 27יום ב ותסתיים 00:31 -עד ל 09:00ה', בין השעות  –' א בימים
 .13:00: בשעה
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ם מועדים שעות המועדים המפורטים לעיל הנתשומת לב המשתתפים כי 
תתפים לקחת בחשבון כי בלת הקהל במשרדי העירייה. עם זאת, על המשק

משרדי העירייה לא יהיו פתוחים באופן רציף ולכל אורך התקופה יתכן ו
 . הנקובה לעיל

 
ת מחובתם של המשתתפים לבדוק באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחלוטין א

מזכיר כלל ובמשרדו של קבלת הקהל במשרדי העירייה בהפתיחה ו/או שעות 
משתתף כלשהו בעניין שעות העירייה בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד 

 .  הפתיחה כאמור

 

, זאת לאחר רהט עיריית מזכיר אצלמסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש  את .6.1.2
  .תשלום דמי הרכישה במחלקת הגבייה של עיריית רהט

 
מע"מ(, אשר ולל )כ₪ ( ף)אל 0001,הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתםעלותם  .6.1.3

המכרז במועד קבלת מסמכי הגבייה(  מחלקת)באמצעות  עירייהל ישולמו
. מובהר, כי עלות רכישת מסמכי המכרז לא תוחזר בשום וכתנאי לקבלתם

 מקרה. 
 

הפתיחה של לעיל ביחס לשעות  6.1.1בסעיף תשומת לב המשתתפים לאמור 
תיחה של מחלקת . דברים אלה נכונים גם ביחס לשעות הפמשרדי העירייה

לוטין את שעות גבייה ועל המשתתפים לברר באופן בלתי אמצעי ועצמאי לחה
 . הפתיחה של מחלקת הגבייה, ולא תשמע כל טענה מצד כל משתתף בעניין זה

 

הגשת ההצעות לף סהיא תנאי , מודגש, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע .6.1.4
 .ז כאמורכישת מסמכי המכרכל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר ר ועללמכרז, 

 

 רישום מוקדם .6.2

 
להירשם  המציעיםעל  חובה ,זאתעם . בהליך זה לא יתקיים מפגש מציעים .6.2.1

אצל מזכיר עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדם בנוסח המצורף 
 להליך זה.  61כטופס מס' 

 
הליך הרישום יתקיים החל מן המועד שבו ניתן לרכוש את מסמכי מכרז זה  .6.2.2

 . 13:00בשעה  2019מאי  27ום יסתיים ביוהוא 
 

, אולם הגשת אינו כרוך בתשלוםעצמו הליך הרישום המוקדם מובהר, כי  .6.2.3
ההצעות למכרז כרוכה בתשלום עבור רכישת מסמכי המכרז, בהתאם למפורט 

  . לעיל 6.1בסעיף 
 

טופס מציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח את טופס הרישום המוקדם ) .6.2.4
זאת למזכיר ועד הסופי הקבוע לעיל, ידו, עד למ-על( כשהוא חתום 61מס' 

 .mazker@iula.org.ilעיריית רהט, מר עלי אבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:
 

)או לחילופין,  9914860-08 הטופס יש לשלוח למס' פקסימיליה: העתקאת 
במסירה ידנית, למשרדו של מזכיר העירייה המצוי בקומת הכניסה לבניין 

 ת רהט(.עיריי
 

יין, לברר בעצמו ובאופן יזום אחריותו הבלעדית של משתתף מעונ ו ועלמחובת .6.2.5
אצל מזכיר עיריית רהט, ולא )המלא(, את קבלת טופס הרישום המוקדם 

תשמע כל טענה בדבר אי קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחריות היחידה 
 . והבלעדית לרישום המקודם כאמור מוטלת על המשתתפים
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כל מציע , ועל ת במכרזווה תנאי מוקדם להשתתפומוקדם מהרישום הביצוע ה .6.2.6
לצרף להצעתו את העתק טופס הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעידה על 
הגשתו למזכיר העירייה )הודעת דוא"ל, אישור משלוח בפקסימיליה, חותמת 

 . "נתקבל"(
 

מטרת הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז,  .6.2.7
המענה של העירייה או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את לשנות מועדים ו/

 לשאלות משתתפים שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז.
 

, רכישת מסמכי המכרז אינה מהווה תנאי לביצוע הרישום המוקדםמובהר, כי  .6.2.8
 ובלבד שכל אחת מן הפעולות בוצעה עד למועד הסופי הקבוע בהליך זה.

 
וקדם שום מת מסמכי המכרז משום ביצוע ריכישי לא יהיה ברעוד מובהר, כ .6.2.9

 .  כאמור
 

 שאלות הבהרה .6.3

 

 ביצעו אשר המציעיםאחד מן  כל רשאי, 0031: בשעה 9201 מאי 23 םליו עד .6.3.1
לפנות אל העירייה בבקשה לקבלת  ,העירייה מזכיר אצל מקודם רישום

 .הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 

 אבו עלי מר, רהט עיריית זכירמל בדלב בכתב להפנות שי הבהרה שאלות את .6.3.2
יש  ההבהרה שאלות העתק(. את 9914860-08' פקסימיליה: למס, )אלחסן

 :"לבדוא)אבו סהיבאן  אברהיםמר , רהט עיריית מהנדסללהעביר 
a.suheban@rahat.muni.il.) 

 
יחס העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתי .6.3.3

המשנה תנאי מתנאי המכרז תשובת העירייה מובהר, כי . רהשאלות ההבהל
הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד תופץ כהודעה לפי )בצירוף שאלת ההבהרה(, 

לפרטי ההתקשרות שביצע רישום מוקדם, זאת בהתאם מן המשתתפים 
 (.16טופס מס' טופס הרישום המוקדם )שנרשמו ב

 

מכרז את תשובות העירייה לצרף להצעתו ל חובה על כל אחד מן המציעים .6.3.4
 . ידו-שהן חתומות עללשאלות ההבהרה, כ

 
ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם למ .6.3.5

 בלבד.ניתנה בהודעה בכתב 
 

 הגשת ההצעות למכרז .6.4

 

 9201 מאי 29 , לא יאוחר מיוםבלבד ידנית במסירהלמכרז תוגשנה,  ההצעות .6.4.1
 מזכיר בלשכת ושתימצא לכך שתיועד המכרזים לתיבת וזאת, 13:00 העהש עד

  "(.מועד הגשת ההצעותהעירייה בבניין עיריית רהט )להלן: "
 

, יש לצרף הכספיתתשומת לב המציעים להוראות הליך זה, לפיהן, את ההצעה 
, אשר תיפתח רק במעטפה נפרדת וסגורהביחד עם יתר מסמכי ההצעה, זאת 

הצעות שיוגשו בצורה גלויה ייפסלו על עה. יתר מסמכי ההצ בסיום בדיקת
 .הסף
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לא ידי כל מציע בנפרד או באמצעות שליח מטעמו. -הגשת ההצעות תהיה על .6.4.2
תתאפשר הגשת הצעות באמצעות משתתפים אחרים, עובדי עירייה או נבחרי 

 . ציבור

 

יעים העירייה )או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצע רישום של שמות המצ מזכיר .6.4.3
הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם שהגישו את 

כל אחד מן המשתתפים המגיעים הצעות כאילו הסכימו  יראועל מסמך כאמור. 
 לרישום כאמור. 

 
הגשת ההצעות )לרבות, איחור בשעת הגשת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד  .6.4.4

ערך על המציעים להי .לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהןההצעות(, 
 . ך הגשת ההצעות בשלמותן עד למועד והשעה הנקובים לעילבהתאם לצור

 

העירייה רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול  .6.4.5
אחד מן המציעים אשר -לכל בכתבודעה כך ה-דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 ביצעו במועד את הרישום המוקדם.
 

המועד יהיה כל תוקף להודעה בדבר שינוי בהר בזאת כי לא למען הסר ספק, מו
פה או בכל דרך -להגשת ההצעות )לרבות, שינוי שעת ההגשה( שתימסר בעל

 . אחרת
 

עות, יראו הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף המועד להגשת ההצ .6.4.6
 את כל המשתתפים כמסכימים להארכת המועד כאמור.

 

 שינוי לוחות זמנים .6.5

 

 פורטים במסמך זה. יד על לוחות הזמנים המירייה תקפכי הע מובהר, .6.5.1

 

על פי שיקול דעתה , העירייה רשאית, בכל עתעם זאת, מובהר ומודגש כי כל  .6.5.2
הנוגעים לשנות את לוחות הזמנים ומבלי שתידרש לנמק החלטתה, הבלעדי, 

 הוראות מסמך זה.   שתינתן בהתאם לבכתב בלבד, בהודעה להליך זה, זאת 

 

 תלליוות כהורא .7

 

 המכרזכי מסמ .7.1

 

 תהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכישת מסמכי המכרז .7.1.1

 

מובהר, כי רק משתתף שרכש את מסמכי המכרז עד למועד הקבוע במסמכי  .7.1.2
שהמגיש שלהם לא רכש הליך זה, יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז. הצעות 

ידי -עלאת מסמכי המכרז עד למועד הקבוע בהליך זה, ייפסלו ולא ייבדקו 
 כרזים.ועדת המ

 

המכרז )ללא זכות צילום וללא תשלום(, אצל מזכיר עיריית ניתן לעיין במסמכי  .7.1.3
 פי תאום טלפוני מראש. -רהט, אך ורק על

 
 העיון יתקיים, העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו זה מכרז שמסמכי ככל

. יובהר, כי העתק מסמכי המכרז בלבד האינטרנט באתר המכרז במסמכי
לשם הגשתו  ולא בלבד עיון ורךלצ הנואינטרנט של העירייה, שיפורסם באתר ה

 לתיבת המכרזים.    
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הם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע  המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו .7.1.4
כל שימוש אלא במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז לשם השתתפותו 

   למטרה זו. 

 

העירייה הם רכושה של ם, הליך זה במלוא ילמען הסר ספק מובהר, כי מסמכ .7.1.5
ובנתונים  גם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי העירייה תוכל לעשות בהם

כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין שמולאו בהצעות המציעים 
אם המציע נבחר לבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה 

 .או תביעה בקשר לכך

 

העירייה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא , מובהר כי למען הסר כל ספק .7.1.6
במסמכי המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות 

 ההשתתפות במכרז זה.

 

 םאישור הבנת תנאי .7.2

 

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים  .7.2.1
 .הפרויקט להשפיע על הצעתו ועל ביצוע

 

י קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל יע יאשר, כצמכל  .7.2.2
נוסח האישור ם. על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בה

 .(1' טופס מסלהזמנה זו ) מצורף

 

לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמציע לא יהיה  .7.2.3
מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע צעתו כל עוד זו רשאי לחזור בו מה

על פי  יעמדו לזכותה של עיריית רהט כל הסעדים -מהצעתו מכל סיבה שהיא 
 דין ועל פי מסמכי המכרז.

 

 המכרזשינוי תנאי  .7.3

 

נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת כל עוד לא  .7.3.1
ההזמנה, במידה שהיא סבורה כל תנאי מתנאי  הבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג

 כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי העירייה.

 

שתופץ בלבד, ייעשה בהודעה בכתב  מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  .7.3.2
הודעות אלה תהוונה חלק בלתי . ביצעו את הרישום המוקדםשתתפים שלמ

 . מכרזנפרד מתנאי ה

 

על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל יה ובהר, כי לא יהלמען הסר ספק מ .7.3.3
, והמשתתפים באמצעות מזכיר עיריית רהטמטעם העירייה,  בהודעה בכתב

 מוותרים מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 

יחתום בחתימת מרשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה המציע  .7.3.4
 .עתוכחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצ

 
. משתתף שלא קבלתה ממועדשעות  24יאשרו קבלת ההודעה בתוך  שתתפיםהמ .7.3.5

ידי העירייה, תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו -אישר קבלת ההודעה על
להוראות סעיף זה והוא יהיה מנוע כמי שקיבל הודעה שניתנה בהתאם 

 מלהעלות כל טענה בעניין מסירת ההודעה לידיו.
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 םמידע המסופק למציעי .7.4
 

סופק למציעים על ידי העירייה, במסגרת מסמכי המקצועי, המ המידע, לרבות .7.4.1
מכרז זה, הינו בהתאם למירב ידיעתה והערכתה של העירייה במועד עריכת 

ובהר כי מקום בו נמסרו נתונים כמותיים, מכרז זה ופרסומו. יחד עם זאת, מ
היקף הנתונים המידע הוא בגדר אומדנא בלבד, ואין העירייה מתחייבת למלוא 

 מותיים האמורים, לא בעת עריכת המכרז ולא בתקופת ההתקשרות.הכ
 

, נים המשפטייםנתוהובאופן עצמאי את כל  םלבדוק בעצמ מציעיםעל ה .7.4.2
ים לכל אחד מהם, לשם הגשת הרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה, יםטכניה

רז מכלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכהצעותיהם או לשם מילוי 
 .חוזהוה
 

ייחשבו כמי  מציעיםתיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין, וה עותההצ .7.4.3
מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת  ומקצועי שקיבלו ייעוץ משפטי

של כל מציע על גבי מסמכי מכרז זה, יראו כל אחד מן ההצעות. בחתימתו 
ביצע את  קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא אותם והבינם,המציעים כמי ש

וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת שחפץ לברר,  יקות והבירוריםכל הבד
 כל ההתחייבויות הכלולות בהם.

 
 הגשת ההצעות .8

 

 התאמה לתנאי המכרז .8.1

 

על המציע להתייחס ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז.  .8.1.1
כים ולצרף לה את כל המסמ מכרזבהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ה

ל המציע למלא את כל הסעיפים ו/או הפרטים המופיעים בה ע. חוהנדרשים
 סעיפים ללא מילוי.בהצעתו בשלמותם ואין להותיר 

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רשאים  .8.1.2
לצרף העתקים צילומיים של מסמכים מקוריים, ובלבד שכל העתק כאמור יהיה 

או רו"ח. העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול  קור על ידי עו"דמאושר כנאמן למ
"ח על תאימות למקור של דעתה, לאפשר למציע לצרף אישור מעו"ד/רו

 המסמכים שהגיש, גם לאחר פתיחת הצעתו.

 

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר,  .8.1.3
ת לתיקון אשר א ההשלכה הכספיתהא העירייה רשאית לתקן הטעויות, תה

 המכרזים.תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת 
 

תהא  לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. העירייה .8.1.4
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, 

ההחלטה בכל מקרה . זמכריחס לתנאי ההסתייגות, שינוי, תוספת או השמטה ב
 מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 
או  , להוסיף למחוק, לתקן יםאסור למציעען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מל .8.1.5

 . הליך זהלשנות את מסמכי 
 

, רשאית לראות בכל שינוי, מחיקהבמקרים כאלה, תהיה ועדת המכרזים 
של המציע מתנאי הליך זה או גות ייור, משום הסתאו תיקון כאמתוספת 

 . ההצעה מטעם זהההסכם שאמור להיכרת מכוחו, ולפסול את 
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 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .8.2

 

מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו  .8.2.1
עולה שיש לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פ

ם קנוניה ו/או תכסיסנות ו/או הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או בה משו
 הגשת הצעה בלתי הוגנת המפירה את כללי השוויון החלים בהליך מכרז ציבורי.

 

להזמנה  (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .8.2.2
 זו ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.

 

טות של בית המשפט וע מהוראות כל דין ו/או החללגר סעיף זה כדיאין באמור ב .8.2.3
הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת בדבר חובת 

 על כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.

 

 הצעה חתומה .8.3

 

 מורשיע או של ציהמתהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .8.3.1
תוגש בהתאם לתנאי המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא מה של החתי

 הזמנה זו להציע הצעות )בעט בלבד בצבע כחול(.
 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי עו"ד של  המציע ימציא אישור .8.3.2
טופס ידי מורשי החתימה כאמור )-ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 (. 2 מס'

 

  ההצעהת מסמכי אופן הגש .8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .8.4.1

 

, טופס הרישום מוקדםכל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות,  .8.4.1.1
-תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על

ידי העירייה כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים; 
למעט , מזוהה אלבמעטפה  סגורה ההצעה עצמה תוגש כשהיא

 .כתיבת מספרו של מכרז זה לצרכי זיהוי בלבד

 

יש לצרף ביחד עם כל יתר  (8טופס מ' ) הכספיתאת ההצעה  .8.4.1.2
אשר , ואטומה סגורה, נפרדתכי המכרז, זאת במעטפה מסמ

. ההצעות הכספיות ייפתחו רק תסומן במילים "הצעה כספית"
 מתן הניקודסף ולאחר בדיקת עמידת המשתתפים בתנאי ה

 הצעות. האיכותי ל
 

כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי  .8.4.1.3
 הסף.

 
כל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי העירייה )עותק  .8.4.2

מקור בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדיה מגנטית, יצורפו 
יגיטלי אחר, כגון: אמצעי אחסון ד תקליטורים בהתאם למסמכי המכרז )או

 דיסק און קי(.
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, כאשר כל העמודים יהיו עמודי הצעתואחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  .8.4.3
ממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת 
התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעמו. מציע שהנו תאגיד יצרף 

 ימה מטעמו, זאת בהתאם למסמך זה. בדבר מורשי החת להצעתו אישור

 

מכים להוכחת תנאי הסף יוגשו כל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המס .8.4.4
מפורט ומספור רץ של כל  מפתח ענייניםבקלסר/תיקיה מסודרת, כולל 

העמודים. כל מסמך המוגש להוכחת תנאי סף יופרד בחוצץ הנושא את מספר 
 הזמנה זו.  כקבוע במסמכי  תנאי הסף,

 
פסול ל -אך לא חייבת  –בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית  ייה,ירהע .8.4.5

   . צורפו אליה המסמכים כמפורט לעילי צעה אשר לאה
 

 תוקף ההצעה .8.5

 

( ימים מן המועד 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .8.5.1
 .האחרון להגשת ההצעות

 

כאמור לעיל, תעמוד  עד להגשת ההצעותהחליטה העירייה על הארכת המו .8.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת 90) ההצעה בתוקפה למשך תשעים

 ההצעות. 

 

העירייה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר  .8.5.3
 חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 ת ההצעותבדיק .8.6

 

והגשת המלצות,  בדיקת ההצעותורך . לצידי העירייההצעה תיבדק על כל  .8.6.1
מקצועי לבדיקת עמידת המציעים וועדת המכרזים רשאית למנות צוות בדיקה 

  ובדיקת יתר מרכיבי ההצעה.  בתנאי הסף של הליך זה

 

  הרכב צוות הבדיקה יהיה בהתאם למפורט להלן בהליך זה.  .8.6.2
 

ה הבלעדי, פי שיקול דעת-עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית,  .8.6.3
, לרבות, ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכוןבדיקת ההצעות יעזר לצורך לה

 ידה כעובדים. -אנשי מקצוע המועסקים על

 

 משא ומתן עם המשתתפים במכרז .8.7

 

ירייה שומרת על זכותה לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, הע .8.7.1
 בעניין המשפט בית תסיקולפ דין לכל בכפוףשהצעותיהם נמצאו מתאימות, 

 .זה

 

ראש העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול משא ומתן  .8.7.2
 כאמור.

 
ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת -אופן ניהול המשא ומתן ייקבע על .8.7.3

המכרזים תהיה רשאית לקבוע כל צורה לניהול המשא ומתן עם המתמודדים 
 ן: ית לקבוע כדלקמבמכרז, ולעניין זה, היא תהיה רשא
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כי המשא ומתן יתקיים עם כל המציעים שהצעותיהם נמצאו  .8.7.3.1
ההצעות הכשרות והנמוכות ביותר )לפי כשרות, או רק עם בעלי 

קביעת הועדה כאמור לעיל(, לרבות, גם עם מציע שהנו בעל יחידה 
 למכרז;

 

כי המשא ומתן יתקיים עם כל מציע בנפרד, או בנוכחות כל  .8.7.3.2
המשא ומתן כאמור; ועדת ו ראויים להליך המציעים שנמצא

המכרזים תהיה רשאית להעניק לצוות המנהל את המשא ומתן 
ם העירייה, את הסמכות לקבוע את מסגרת הפגישות עם מטע

 המשתתפים השונים;

 

כי לצוות שינהל את המשא ומתן, תינתן הסמכות לקיים במסגרת  .8.7.3.3
(, Best & finalהמשא ומתן, הליך של מתן ההצעה מיטבית וסופית )

ההצעה הסופית תינתן לצוות עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ין שב
גש באופן נפרד לתיבת המכרזים, וזאת ובין שההצעה הסופית תו

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. -בהתאם למועדים שייקבעו על

 

כי טרם תחילת המשא ומתן בין נציגי העירייה לבין המשתתפים  .8.7.3.4
הגיש לצוות הפועל מטעם השונים רשאים ל שונים, יהיו המציעים

 העירייה, מסמכים שונים אודות המכרז.  

 

ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז, ייערך  בתום כל מפגש משא .8.7.4
פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוקול המשא ומתן 

 יהווה חלק ממסמכי המכרז.  

 

והיא לא תהיה , נהל משא ומתן כאמוראיננה מתחייבת למובהר, כי העירייה  .8.7.5
 . משתתפים במכרזחייבת לנמק את החלטתה שלא לנהל משא ומתן עם ה

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .9

 
 רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים:

 
 המציע הנו אזרח ישראל או תאגיד הרשום בישראל .9.1

 

, וככל שמדובר בתאגיד, עליו ראל ותושב ישראלעל המציע להיות אזרח יש .9.1.1
 במדינת ישראל.ד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי להיות תאגי

 

לצורך הוכחת עמידתו של הציע בתנאי הסף הנ"ל, על המציעים לצרף  .9.1.2
 להצעותיהם את העתק המסמכים הבאים:  

 
 מציע שהוא תאגיד רשום  .9.1.2.1

 
את , יצרף להצעתו פי דין בישראל-מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:
 

)העתק  תעודת ההתאגדות של התאגידהעתק של  .9.1.2.1.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל -מאומת על

 תעודת שינוי שם של התאגיד )ככל ששונה(.
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של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי  מעודכןתדפיס  .9.1.2.1.2
)קרי, על חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד 

 מרשם החברות(.  
 

   יע שהוא יחידצמ .9.1.2.2

 

מציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצעתו צילום  .9.1.2.2.1
תעודת הזהות שלו, באופן שיהיה קריא וברור, 
לרבות, צילום הספח המצורף לתעודת הזהות 

 מקום מגוריו.כאמור, בין היתר לצורך הוכחת 
 

מציע שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף להצעתו  .9.1.2.2.2
וא מאומת את הסכם השותפות בין השותפים כשה

עו"ד, וכן, את צילומי תעודות הזהות של  ידי-על
 השותפים. 

 

 לגופים ציבוריים מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו תן שירותימבניסיון  .9.2

 

 2018 דצמבר 13 -ל 4201 נוארי 1במהלך התקופה שבין  והשלים ביצעהמציע  .9.2.1
ד , כל אחואורתופוטו פוטוגרמטרי מיפוישל  פרויקטים (3) שלושה פחותל

 ; שונים ציבוריים גופים השלושעבור  זאת ,דונם 12,500 לפחות של בשטח

 
 ; כהגדרה לעיל: "גוף ציבורי" -סעיף זה  לעניין

 

 תנאי סף זהאופן הוכחת הניסיון לעניין  .9.2.2
 

לצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציעים בתנאי סף זה, על כל אחד מן 
לנוסח היה ערוך בהתאם המציעים לצרף להצעתו תצהיר נושא משרה שי

גופים הציבוריים הפירוט של , אשר יכלול 6כטופס מס' המצורף להלן זה 
מטרי פוטוגר)כהגדרתם לעיל(, עבורם הוא ביצע פרויקטים של מיפוי 

, שיכלול את הפרטים לעיל 9.2.1בסעיף  הנקובה התקופה ךבמהל, ואורתופוטו
 : הבאים

 
 סופק השירות; גוף הציבורי לו ה .9.2.2.1

 

וט ריפ)בתמצית(, תוך  הציבורי גוףל ושסופק שירותיםה מהות .9.2.2.2
 ;השטח שנכלל בשירותים כאמור

 

מועד התחלת )גוף הציבורי סופקו השירותים להתקופה בה  .9.2.2.3
 ומועד מסירת העבודה למזמין(;הביצוע 

 

נתונים של איש קשר עמו ניתן ליצור קשר ולאמת את ה שם  .9.2.2.4
 ידי המציע.-שנמסרו על

 
 .יןשל המזמבכתב המלצות  .9.2.2.5

 
פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את -היה רשאית, עלהעירייה תמובהר כי  .9.2.3

מדגמי(, וכן, ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן -הנתונים שהוצגו על
 ידו.-ידי המציע, ואשר לא פורטו על-עלנוהלו לבחון מיוזמתה פרויקטים ש
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וד לצורך ניק גםשו ישמ ,6' מס טופסמובהר, כי הנתונים שיימסרו במסגרת  .9.2.4
 עבודות לביצוע גם ניקוד יינתן במסגרתו ,להלן( 13.3)ראה: סעיף  ההצעות
במסגרת הוכחת העמידה בתנאי כלולות הבדרישות  תועומד שאינן נוספות

 .הסף של ההליך
 

 האיכותי הניקוד קבלת לצורך אלה עבודות לפרט רשאים המציעיםמובהר, כי 
וכחת העמידה בתנאי הסף לו לשמש לצורך ה, אולם נתונים אלה לא יוכבלבד

 של ההליך. 
 

על בכל מקרה, מובהר כי על מנת שניתן יהיה לבדוק את ההצעות בצורה יעילה, 
המציעים להקפיד לגבי אופן מילוי הטופס בצורה בהירה, וצירוף המלצות 

 מתאימות.

 

 הסתמכות על ניסיון אישי של בעל שליטה בתאגיד .9.2.5
 

ך על ניסיון אישי של בעל ר כי ניתן להסתמלעניין סעיף זה, מובה .9.2.5.1
יד, אף אם לתאגיד המציע בעצמו אין את הניסיון שליטה בתאג

 .לעיל )בין באופן מלא ובין באופן חלקי( 9.2.1הדרוש בסעיף 

 

למען הסר ספק, מובהר כי מטרת סעיף זה היא לאפשר הגשת  .9.2.5.2
)ולא  כעצמאיםידי יחידים שצברו ניסיון אישי -הצעות על

שת ההצעה (, ובמהלך השנים שקדמו להגשלישירים של צד כשכי
 . .  העבירו את פעילותם למסגרת של תאגידלמכרז 

 

 מציע המבקש לעשות שימוש בניסיון האישי של בעל השליטה בו .9.2.5.3
מתבקש לצרף להצעתו את צורך עמידה בתנאי סף זה, ל

ביחס  )בנוסף למסמכים המפורטים לעיל המסמכים הבאים
 :(למציע

 

 ל היחיד;ודת הזהות שם תעצילו .9.2.5.3.1

 

תעודת עוסק מורשה המעידה על מועד הרישום של  .9.2.5.3.2
 כעוסק; היחיד

 
של רואה החשבון או של עורך  ובמקוראישור בכתב  .9.2.5.3.3

מצוי  תאגיד )המציע(הדין של המציע, המאשר כי ה
בשליטתו של היחיד, וכי פעילותו של היחיד הועברה 

 אל התאגיד )יש לציין את שם המועד(;
 

 ה" הנה החזקה של לפחותזה, "שליטסעיף  לעניין
ידי היחיד, -מהון המניות של התאגיד על 76%

 והזכות למנות את רוב המנהלים בתאגיד.
 

כשהם  9.2.2המסמכים המפורטים בסעיף  .9.2.5.3.4
 מתייחסים לניסיונו של היחיד טרם ההתאגדות

, וכן, המלצות 6כטופס מס' )תצהיר בנוסח המצורף 
 נלוות(;
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 נימאלימחזור כספי מי .9.3

 

 אלף וחמישים מאות ארבע לפחות של, כספי מחזור בעל להיות עהמצי על .9.3.1
זאת  2018, 7201, 6201 הכספים משנות אחתבכל "מ(, מע כולל לא) ₪ (0,00045)

 של המציע לשנים אלה.   המבוקרים"ת הכספיים הדוחופי -על
 

ן הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבו למען
בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או  יעהמצ את הכנסות

מתן ע שאינן בתחום או מפעילויות אחרות שהוא מבצ עמותאגידים הקשורים 
ייעוץ חשבונאי, הנהלת חשבונות, שאינן השירותים בתחום הכספי והפיננסי )

 .השקעות( עוץאו  יחשבות  ,ייעוץ מס
 

 :בתנאי סף זה אופן הוכחת עמידתו של המציע .9.3.2
 

לצרף להצעתו את  המציע על, אלההוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  לצורך
 המסמכים הבאים: 

 

 אישור רואה חשבון .9.3.2.1

 
על המציעים לצרף להצעותיהם אישור של רואה החשבון של 
המציע, המאשר את עמידתו של המציע בתנאי המפורטים בסעיף 

 (.5מס'  פסטוזה, זאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 
נייר פירמה של משרד יש לערוך על גבי  5טופס מס' את כי  הר,מוב

 .רואי החשבון של המציע
 

על מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבון,  .9.3.2.2
לצרף לדרוש מן המציעים  רשאיתועדת המכרזים תהיה 

הכספיים המבוקרים לשנים  להצעותיהם, את העתק הדוחו"ת
2016 ,2017 ,2018 . 

 
את זכותה לפי סעיף זה, אלא אם  ים לא תממשועדת המכרז

 עשתה זאת ביחס לכל המשתתפים במכרז. 
 

 של בעל שליטה בתאגידמחזור כספי אישי הסתמכות על  .9.3.3
 

גם לעניין עמידה בתנאי הסף שלפי סעיף זה, מובהר כי ניתן  .9.3.3.1
אישי של בעל שליטה בתאגיד, אף אם לתאגיד להסתמך על ניסיון 

לעיל )בין  9.3.1סיון הדרוש בסעיף עצמו אין את הניהמציע ב
 באופן מלא ובין באופן חלקי(.

 

לעיל, יחולו גם לעניין הוכחת העמידה  9.2.5.2הוראות סעיף  .9.3.3.2
 בתנאי סף זה. 

 

המבקש לעשות שימוש בניסיון האישי של בעל השליטה בו  מציע .9.3.3.3
 נפרד אישורדה בתנאי סף זה, מתבקש לצרף להצעתו לצורך עמי

כלול את הנתונים הרלבנטיים ל היחיד, אשר ירואה החשבון ש לש
)ולא  ליחיד יתייחסו אשרלהליך זה,  5' מס בטופסהנדרשים 

 למציע(. 
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 שנתונים אלה, הרי הסף מתייחסים לסכומים כספיים שתנאיככל , כי מובהר .9.3.4
 כוללים מע"מ. אינם

 

 חי עסק אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר .9.4

 

, לא רשומה הערת עסק חי או 8201לשנת  של המציע המבוקר"ח הכספי בדו .9.4.1
אזהרת עסק חי, או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו 

 הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 

 

המאשר את האמור רואה החשבון שלו,  אישורלצרף להצעתו את על כל מציע  .9.4.2
 זה.  להליך 5' מס סופכטזאת בנוסח המצורף לעיל, 

 

 הצעההערבות  .9.5

 

 מסחרימאת בנק  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .9.5.1
 אלפים שבעת)₪  ,0057סכום ב"(, הבנקאית הערבותישראלי )לעיל ולהלן: "

להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי  וזאת, "ממע כולל( ₪ וחמש מאות
טופס המכרז ) ח המצורף למסמכיתהא ערוכה בנוס הבנקאית; הערבות המכרז

 (. 3מס' 

 

 . ככל שהעירייה9201 יולי 31 ליום עדתעמוד בתוקפה  הבנקאיתות בהער .9.5.2
תחליט על שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש 

את הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה  מעת לעת
 הבלעדי. 

 

ש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה הר כי הצעה שתוגלמען הסר כל ספק מוב .9.5.3
)לרבות, ח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה מהנוס

לעניין סכום הערבות או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת 
 .ההצעה

 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  , העירייה תהא רשאית, עללעיל על אף האמור .9.5.4
, ( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של  בכל פעםהערבות  מציע הארכתכל מ

  .ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים

 

את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של חזיר לידי המציע העירייה ת .9.5.5
המציע שנבחר לבצע את הפרויקט נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש אוהצעה, 

 .המציא ערבות ביצוע

 

הסכום לחלט את והבנקאית לפירעון ציג את הערבות הלהעירייה תהא רשאית  .9.5.6
עדי, בכל מקום שבו המציע הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבל

חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב 
למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר 

מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ו/או שלא עמד ב חתימת ההסכם
וראות המכרז ו/או ולהוראות מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מה

בכל מקרה שבו התברר לוועדת המכרזים כי המציע הגיש את הצעתו בחוסר 
תום לב ו/או תוך הפרת ההליך ההוגן ו/או השוויוני בין המשתתפים במכרז 

ניסיון הטיה ו/או הטעייה ו/או הצעה  ש חשש לקיומה של)לרבות, בכל מקרה שי
 פיקטיבית וכיו"ב(. 
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העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר  מובהר, כי אין בזכויות .9.5.7
 אשר עומד לרשות העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

 

קיומו להוכיח , מבלי שתצטרך הבנקאית העירייה רשאית לחלט את הערבות .9.5.8
או ו/או לבסס דרישתה ו/לנמק בקשתה הו שנגרם או לבססו ו/או ל נזק כלשש

  .הצגת כתב הערבות בפני הבנקאלא שדי בציע, לפנות קודם לכן אל המ

 

מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר במכרז, אלא  .9.5.9
ה כי תום אם כן המציא לעירייה, במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעיד

חודשים מיום החזרתה לעירייה. לעניין סעיף זה, "ערעור",  3הינו תוקפה 
 נקיטה בהליך משפטי בפני בית משפט.לרבות, 

 
 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .9.6

 
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 

 ההצעה:
 

עסקאות גופים  דרושים לפי חוקכל האישורים ה הצהרה לפיה, המציע הוא בעל .9.6.1
בהתאם לחוק  . לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר1976-ציבוריים, התשל"ו

 (. 4טופס מס' זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

ספרים כדין בהתאם להוראות אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול  .9.6.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]פקודת מס הכנסה 

 
מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  על ניכוי אישור תקף .9.6.3

 חדש[.

 
-העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ן .9.6.4

לעיל, בכל הנוגע לצירוף תעודת  9.2.5)המציעים מופנים להוראות סעיף  1976
 .עוסק מורשה של יחיד, טרם הקמת התאגיד המציע(

 

 להצעתו לצרף המציע שעל םנוספי ונתונים םמסמכי .9.7

 
  להצעתו את העתק המסמכים הבאים:בנוסף על כל אחד מן המציעים, לצרף 

 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים .9.7.1
 

המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי השתתפותו  .9.7.1.1
בהליך זה וחתימת הסכם עם העירייה לא יהיה תוך כדי הימצאות 

כי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו יגוד עניינים, ובמצב של נ
ו/או נושאי משרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח 

 להליך זה.  15כטופס מס' המצורף 
 

תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפטי של  .9.7.1.2
 העירייה טרם החתימה על ההסכם עם הזוכה. 

 
מנהל ח דומה, גם על תצהיר בנוס םובנוסף למציע עצמו, יחת .9.7.1.3

 ידי המציע. -המוצע על הצוות
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 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים .9.7.2

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו,  .9.7.2.1
למסמכי המכרז, בדבר קיום  12כטופס מס' בנוסח המצורף 

פי חוקי העבודה ועל פי צווי -חובותיו בעניין זכויות העובדים, על
 הקיבוציים הרלבנטיים. ההרחבה וההסכמים 

 

בעלי שליטה בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע,  .9.7.2.2
בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, 

ידי מנהל ההסדרה -וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על
והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש 

  . מהמועד האחרון להגשת ההצעההשנים האחרונות 

 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים  .9.7.2.3
האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות 

 . ההצעה תיפסל על הסף, 4בחוקי העבודה והמפורטים בטופס 
 

 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית .9.7.3

 

מטעמו, כי המציע נושא משרה בכיר המציע יצהיר באמצעות  .9.7.3.1
עלי המניות שלו וכל אחד מנושאי המשרה עצמו וכן, כל אחד מב

במציע )כגון: חברי דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, 
מנהל כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש 

)שבע( השנים שקדמו להגשת  7במהלך  הורשעווכיו"ב(, לא 
מה קלון, זאת בהתאם לנוסח רז בעבירה שיש עההצעה למכ

 . 14כטופס מס' המצורף 
 

" עבירה שיש עמה קלון, "14לעניין סעיף זה ולעניין טופס מס'  .9.7.3.2
ל עבירה מסוג כהנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, 

 "פשע" או "עוון";
 

ייפוי כוח לצורך בירור במרשם הפלילי,  המציע יצרף לתצהיר .9.7.3.3
, עליהם יחתמו כל אחד מבעלי המניות 14המצורף לטופס  בנוסח

 מנושאי המשרה אצל המציע.  של המציע, וכן, כל אחד 
 

 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חלפי חוק שוויון  הצהרה .9.7.4

 
יגיש הצהרה, באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, בהתאם לנדרש לפי  המציע

, זאת 1998-ת, תשנ"חאנשים עם מוגבלולחוק שוויון זכויות ל 9הוראות סעיף 
 .18' מס כטופסבהתאם לנוסח המצורף 

 
 המציע של פרופיל .9.7.5

 
 :הבאים הפרטים יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על

 
ההתאגדות של המציע ובתחילת הפעילות של המציע. ככל  צורת .9.7.5.1

 שהמציע נמנה על אשכול חברות, עליו לתאר בתמצית את הגופים
באשכול החברות, הקשר בינם לבין המציע, וכן, האחרים החברים 

 תחום הפעילות של כל אחד מן הגופים הללו. 

  



 

 

  

 
 

 

    
 

 סופי –ואורתופוטו  פוטוגרמטרימיפוי : 3/2019מכרז מס' 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 108מתוך  29עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

מתן השירותים נשוא המכרז, בתחום  המציע של פעילותו תיאור .9.7.5.2
 (.שקיימים)ככל  אחריםפעילות נוספים ו/או  בתחומיםכן, ו

 

 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט .9.7.5.3
 

 .המציע י המשרה שלירקטוריון ונושאדה חברי פירוט .9.7.5.4

 

נושאי המשרה הבכירים אצל המציע בעלי התפקידים ו/או  פירוט .9.7.5.5
 הכספים איש, הבכיר התפעול איש"ם, סמנכלי)נשיא, מנכ"ל, 

 המפעיל שאצל)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם כוח איש, הבכיר
 (;מנהל ועד או לדירקטוריון בנוסף הנהלה פועלת

 

ים לנדרש בהליך זה ם הדומשירותילהם סיפק לקוחות  פירוט .9.7.5.6
ככל . ציבוריים גופיםוך מתן דגש לת(, מיפוי פוטוגרמטרי וכיו"ב)

גם את  שלמציע יש לקוחות הפועלים בתוך העיר רהט, עליו לציין
 הלקוחות הפרטיים הללו.   

 
נתון אחר או נוסף שהמציע יראה לראוי ולנכון בנסיבות  כל .9.7.5.7

 העניין.

 

 הסכם חתום .9.7.6
 
(, מסמך ב'המצורף להזמנה זו )להצעתם את ההסכם המציעים לצרף  לע

 ידי עו"ד. -מאומתת עלו ידי המציע או מורשי החתימה מטעמו-כשהוא חתום על

 

 טפסים חתומים .9.7.7

 
 17 עד 1' מס כטפסיםעל המציעים לצרף להצעתם, את כל הטפסים המסומנים 

סים למלא את הטפ)אין חובה  םמיחתוים ומלאם להזמנה זו, כשההמצורפים 
כם בין העירייה לזוכה, אלא רק לחתום בשולי שיש להגיש כתנאי לחתימת ההס

 .העמוד(

 

 אסמכתא על רכישת מסמכים .9.7.8

 
 על המציעים לצרף להצעתם אסמכתא המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 
 תנאי הסףעמידה בסמכות לבחינה מחודשת של  .9.8

 
יו משתתף של ועדת המכרזים לפשור באי איןלמען הסר כל ספק, מובהר ומודגש, כי 

הסף של המכרז כדי להוות אישור סופי ומוחלט לגבי עמידתו של מסוים עומד בתנאי 
לקבלתה של החלטה סופית,  עדמקרה,  ובכלאותו משתתף בתנאי הסף של המכרז, 

, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את מחדש בחוןשוב וללהמכרזים רשאית  ועדת
כי עותיהם נבדקו לפני כן ואושר טעם זה מציעים שהצסול מאף לפובמידת הצורך, 

 .הן עומדות בתנאי הסף

 

 מילוי ההצעה הכספית .10

 

כמפורט בהליך זה, הבחירה בהצעה הזוכה בהליך זה, תהיה על בסיס שילוב של  .10.1
פית בבחירת ההצעה כספית. משקלה של ההצעה הכסוהצעה . פרמטרים איכותיים

 .הזוכה ההצעה רתחילב הכולל הציון מן יםוזאח (חמישים) %50 יהווה, הזוכה
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(, והיא תהיה 8' מס טופס) הכספית ההצעה טופס גבי על תוגש הכספית ההצעה .10.2
 מבוססת על שיטה של מתן הנחה באחוזים על אומדן גלוי. 

 

ההצעות הכספיות ייפתחו רק לאחר בחינת עמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך  .10.3
 כותיים של ההצעות.זה, ומתן ניקוד לרכיבים האי

 

ים לצרף את ההצעות הכספיות שלהן ביחד עם יתר מסמכי ההצעה, זאת מציעעל ה .10.4
ההצעה . במעטפה נפרדת, סגורה ואטומה, אשר תסומן במילים "הצעה כספית"

הכספית תיפתח רק לאחר בחינה ובדיקה של יתר מרכיבי ההצעה, ומתן ניקוד 
  .לרכיבים אלה

 
, אחרת דרך בכל ובין, המכרז ימסמכ מילוי של בדרך)בין  גלויה בצורה שתוגש הצעה

 להקפיד המציעים ועל, כולה ההצעה לפסילת תביא(, לרבות, צירוף מעטפה פתוחה
 . דתרונפ אטומה, סגורה במעטפה ורק אך הכספית ההצעה הגשת את

 

מלא את ההצעה המצורף למסמכי הליך זה, ל 8מס'  טופסצלם את על המציעים ל .10.5
 . מם בעט כחול בלבדהכספית מטע

 
על אומדן העירייה, אך ניתן לסמן הנחה בשיעור אפס  תוספתניתן לתת  לאר, כי בהמו

לעניין זה יראו משתתף שלא מילא את האחוזים בטופס הצעת המחיר אחוז;  (%0)
 (.0%הנ"ל(, כמי שהגיש הצעה הכוללת הנחה בשיעור אפס אחוזים ) 8)טופס מס' 

 
ורה ר מסמכי המכרז או להגיש בציחד עם ית 8טופס מס'  מובהר, כי אין למלא את .10.6

, אלא שיש לצרפו במעטפה סגורה, אטומה ונפרדת. הצעות שהצעות גלויה אחרת
 .הכספיות שלהן יוגשו בניגוד להוראות סעיף, ייפסלו ולא ייבדקו

 

, אין להוסיף ו/או לכתוב על גבי הטופס 8מס'  פסוטמודגש, כי למעט חתימה על  .10.7
יוגשו בהתאם  אים ו/או בקשות. הצעות שלאות ו/או הערות ו/או תנהסתייגוי

 להוראות סעיף זה, תיפסלנה. 
 

יהווה את נספח התמורה הכספית של הזוכה בהליך )על התנאים שבו(,  8טופס מס'  .10.8
 זה, ויהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עמו. 

 
כי  ו להציע הצעות, ותדגישלעיל בהזמנה ז 1.4.1העירייה תשוב ותפנה לאמור בסעיף 

התקציב הנדרש לפרויקט. על כן, ההצעות יינתנו על בסיס תקציב טרם אושר מלא 
 . מלא, והיקף השירותים בפועל ייקבע לפי התקציב שיעמוד לרשות העירייה

 

 כוללת אינההתמורה הכספית כאמור לעיל כל עוד לא נקבע אחרת בחוזה, מובהר כי  .10.9
עת, ובמקרה , כפי שיהיה מעת לדיןאם לשיעור המחייב ב, והמע"מ יצורף בהת"ממע

 הכולל )כלפי מטה או למעלה, לפי העניין(. יר של שינוי בשיעור המע"מ, יעודכן המח
 

 מפורשתהגדרה  ובהיעדרהתמורה יהיו בהתאם למוגדר בהסכם,  תנאי ההצמדה של .10.10
  .תהיה צמודהלא  התמורה ,בהסכם כאמור

 

מובהר, כי בפרויקט,  לותכלו המטלות כלוע ת ביצהשלמ לאחרתשולם רק  התמורה .10.11
 עלמקדמות או תשלומי ביניים, ועל המציעים להיות ערוכים לכך בהתאם.  ישולמו לא

-"זתשע, לספקים תשלומים מוסר לחוק )ו(3 סעיף הוראות יחולו התשלום מועד
  .מלווה חשב לה ומונה הבראה תכנית תחת מצויה העירייהשבכך  בהתחשב, 2017
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נו סופי והוא יינתן עבור כל כי סכום ההצעה הכולל הילמען הסר כל ספק מובהר  .10.12
מרכיבי הפרויקט, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של המציע בנוגע 
להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: ציוד ואביזרים )לרבות, ציוד ואביזרים 

לני, הובלה, ביטוח, תקורה, רווח קב מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, יועצים,
י, עלויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, הסעה, מיחשוב ותוכנה, חשמל, ייעוץ משפט

 וכיו"ב.  ייעוץ חשבונאי, ייעוץ מסהנהלת חשבונות, מים, 
 

 מוצע צוותהצירוף פרטי  .11

 

 הוראות כלליות – המוצעים צוות אנשי .11.1
 

טים אישיים אודות אנשי על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו פר .11.1.1
ת, הצוות שבדעתו להעסיק במתן השירותים עבור עיריית רהט., כל זא

 כפי שיפורט להלן בסעיף זה. 
 

, שיהיה בעל תנאי הניסיון והכשירות מנהל צוות .11.1.1.1
 המפורטים להלן;

 

 הניסיון תנאי בעל שיהיה, מודד מוסמך, )איש צוות( .11.1.1.2
  ;להלן המפורטים והכשירות

 

ההצעה הזוכה, הוא מתן  יך בחירתבלתי נפרד מהל מודגש, כי כחלק .11.1.2
ידי המציע, ולכן, מחובתו של הזוכה -וות שהוצעו עלניקוד לאנשי הצ

ידו. אי קיום האמור -להעסיק בפועל את כל אנשי הצוות שהוצעו על
 הליך ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכה. בסעיף זה, יהווה הפרה של תנאי 

 

 הכשירות בתנאי עמידה חובת .11.2
 

אנשי הצוות המוצעים ודגש, כי עמידת הסר כל ספק מובהר ומ עןלמ .11.2.1
בתנאי הכשירות המפורטים להלן ביחס לכל אחד מבעלי ידו, -על

התפקידים הנדרשים במסגרת הליך זה, יהוו חלק מהליך בחירת 
לספק את השירותים באמצעות זוכה יהיה חייב , ולכן, הההזוכ הההצע

, אלא זה הליךהמכרזים במסגרת ידי ועדת -אנשי הצוות שיאושרו על
 .לעיל 5.2.2 או 5.1.2בסעיף  המפורטות החריגותאם התקיימו הנסיבות 

 
 העירייה בין ההסכם חתימת לאחר רק יהיהשינוי בזהות איש צוות  כל .11.2.2

ולאחר  זה להליך המצורף ההסכם להוראות בהתאם וזאת, הזוכה לבין
  . זהביצוע חפיפה מסודרת עם איש הצוות שנבחר בהליך 

 

תסרב לכל שינוי בזהות איש צוות שאושר במסגרת  יההעירי, כי מובהר .11.2.3
אלא בהתקיים נסיבות שבהן הסתיימו יחסי עובד ומעביד בין , הליך זה

 המציע לבין איש הצוות שאושר במסגרת הליך זה.  
 

צוות חלופי יהיה חייב לעמוד  איש כל, מקרה בכל כי, מודגשעוד  .11.2.4
תהיה  ירייה, והעגביו אותו תפקידל בדרישות הכשירות שפורטו

מעמיקה לגבי  להתנות את החלפת איש הצוות כאמור בבדיקהרשאית 
 כשירותו של המועמד החלופי והתאמתו לתנאי מכרז זה להלן. 

  



 

 

  

 
 

 

    
 

 סופי –ואורתופוטו  פוטוגרמטרימיפוי : 3/2019מכרז מס' 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 108מתוך  32עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 חובת העסקה –צוות האנשי  .11.3

 

להיות מועסקים אצל המציע במועד חתימת כל אנשי צוות חייבים  .11.3.1
 .הזוכה הצדדים על ההסכם עם

 

 העסקה הסכםרשאי לצרף להצעתו  את, כל אחד מן המציעיםז עם .11.3.2
אשר ייכנס לתוקפו עם עם כל אחד מבעלי התפקידים המוצעים,  מותנה

 קבלת הודעת הזכייה אצל המציע. 
 

על אף האמור לעיל, ככל שמספר אנשי הצוות שיוצגו על המציעים, יהיה 
שאית המכרזים רעל בסיס הסכמי העסקה מותנים, כך תהיה ועדת 

ו/או להחליט שלא  כולל שיינתן עבור אנשי הצוותית את הניקוד הלהפח
 . לקבל הצעה כאמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

, לעניין העסקת העובדים זהתנאי סעיף דרישת לצורך הוכחת העמידה ב .11.3.3
 יצרף כל אחד מן המציעים את המסמכים הבאים:

 

סד )ולגבי מו תו האקדמיתאישור נאמן למקור בדבר השכל .11.3.3.1
 שור הכרה במוסד זה(.בחו"ל, אי

 

 (שנדרש)ככל  המקצועי הרישיון של למקור נאמן העתק .11.3.3.2
 .המציעידי -על ההצעה הגשת למועד תקף כשהוא

 

קורות חיים מפורטים של כל איש צוות, תוך מתן דגש על  .11.3.3.3
 ניסיונו המקצועי.

 

ביחס לכל אחד מאנשי  המלצות של לקוחות, מזמינים וכו' .11.3.3.4
פשרות להתקשר עימם בצירוף פרטים אודות הא ,הצוות
את נכונות הפרטים. מובהר, כי ההמלצה צריכה  ולברר

 להיות אישית. 

 

 על ידי המציע-ד עלהעובה ישירה של העסק על אסמכתא .11.3.3.5
תלוש שכר אחרון )ניתן למחוק ממנו את נתוני השכר  )כגון:

דיווח העתק אישור בכתב של רו"ח של המציע, עצמם, 
 הסכםו/או  ו"ב(אומי וכיהמס או ביטוח ללרשויות 

 )ראה לעיל(.  מותנה העסקה

 

 מוצעהצוות  ראש .11.4
 

 התחומים מן באחד אקדמית השכלה בעלהצוות המוצע יהיה  ראש .11.4.1
, כלכלה, מנהל עסקים, אדריכלות, תכנון נדסהה, גאוגרפיה :הבאים
מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מטעם מוסד להשכלה  ערים, 

 ;ידי מדינת ישראל-כר עלחו"ל, אשר התואר שלו מוגבוהה ב

 

( 2) שנילפחות  של ביצועו בניהולהצוות המוצע יהיה בעל ניסיון  ראש .11.4.2
 2015 נוארי 1 שבין תקופה, במהלך הפוטוגרמטרי מיפוי של יםפרויקט

  ;למכרז ההצעה הגשת למועד ועד
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את נהל את צוות העובדים והיה הגורם המקצועי מטעם אש הצוות יר .11.4.3
יתר עובדי הזוכה, יספק מענה שוטף ורציף ל העבודה השוטפת של כ

 .העבודה השוטפתו/או בעיות שיעלו מעת לעת במהלך  לשאלות

 

צוות שהוא בעל  ראשלעיל, ניתן להציע  12.4.1אף האמור בסעיף  על .11.4.4
במקרה כאמור,  אולם, (אדריכלות הנדסאי, לרבות) הנדסאיהכשרה של 

 ( 3) שלושה עבביצולהיות בעל ניסיון  צריךמנהל הצוות המוצע 
  .לעיל 12.4.2 בסעיף נדרשפרויקטים כ

 
 )מודד מוסמך( נוסףצוות  איש .11.5

 

בהתאם לתקנות המודדים  מודד מוסמך יהיה המוצע הצוות איש .11.5.1
 ;1982-)מקצוע המדידה(, תשמ"ב

 

 לפחותהצוות המוצע יהיה בעל ניסיון של ביצוע פרויקט אחד  איש .11.5.2
 פרויקט שלדכון מית או ערשות מקועבור  רמטריטוגהפובתחום המיפוי 

 לרשותמובהר, כי הניסיון הנדרש לסעיף זה, הוא פרויקט  ;כאמור
 ;הצוות מנהלנסמך הניסיון של  הםשעלי ים, מן הפרויקטאחרת מקומית

 
 

 שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו .12

 

אחד מן המציעים  פי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל-העירייה שומרת על זכותה, ועל .12.1
הרות בכתב לאמור בהצעתו, וכן, השלמת מסמכים או אסמכתאות נוספים מתן הב

בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הליך זה כהליך למתן  הדרושים לדעתה לצורך
פים בתנאי הסף של הליך זה, עמידת המשתת הוכחתהבהרות להצעה(, לרבות, לצורך 

 נכון למועד הגשת ההצעה. 

 

כים חסרים ש בהליך הבהרות ו/או השלמת מסמייבת לעשות שימואינה ח העירייה .12.2
בהצעה מסוימת, והדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדיקה שימונה לבדיקת ההצעות 

 או לשיקול דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

י לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים להחליט על פסילת משכך, אין באמור לעיל, כד
ם לאמור לעיל בתנאי מכרז זה; עם זאת, ר לא צורף במלואו ובהתאהצעות שהחומ

ת לפנות למציעים השונים בטרם פסילת הצעה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאי
בבקשה לקבלת השלמות לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר 

 ידיה.שנמסר ל

 

המוכיחים בדיעבד  מודגש, כי אין באמור בסעיף זה כדי לאפשר השלמת מסמכים .12.3
ידתו של מציע מסוים בתנאי הסף שפורטו לעיל )כאשר הללו לא התקיימו את עמ

 .ד הגשת הצעתו למכרז(במציע במוע

 

צוות הבדיקה או ועדת המכרזים )לפי העניין( יקצבו מועדים לשם עמדתו של כל מציע  .12.4
 להשלמת המסמכים.  בדרישתהכאמור 
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 ניקוד ההצעות למכרז .13

 

 כללי .13.1

 

שלבי אשר יכלול -דוליך זה תהיה בהליך עות הזוכות בהה בהצהבחיר .13.1.1
סופי ציון ושל הצעות כספיות, ומתן  בחינה של מרכיבים איכותיים

 המרכיבים הללו. ני המשלב את ש

 

  :כדלקמן יהיה המרכיבים מן אחד כל בין החלוקה .13.1.2

 

 ;הסופי הציון מן (שישים) 60%:האיכות יהווה מרכיב .13.1.2.1
 

 פי; ון הסומן הצי( ארבעים) 40%הכספי יהווה  המרכיב .13.1.2.2

 

ות בכפוף לאמור בהזמנה זו להציע הצעות, העירייה תבחר את ההצע .13.1.3
 בהתאם לעקרונות הבאים: הזוכות 

 

של  בתנאי הסף, תיבדק עמידת המשתתפים הראשון בשלב .13.1.3.1
של  האיכותיים המרכיבים, ויינתן הניקוד עבור הליך זה
 . ההצעה

 
 יעים, יינתן ניקוד, ייפתחו ההצעות של המצשניבשלב ה .13.1.3.2

נקודות ויינתן לכל הצעה כספית, ולאחר מכן, יסוכמו כל ה
 הציון הסופי לכל הצעה.

 
בישיבה של ועדת תהיה פתיחת ההצעות הכספיות  .13.1.3.3

הניקוד שיינתן במסגרת שלב זה, יצורף לניקוד , המכרזים
שלב הראשון ובאופן יחסי למשקל הרכיב שניתן עבור ה

 הכספי. 
 

 הסף בתנאי מידהעהא': בדיקת  שלב .13.2
 

ידי צוות בדיקה מקצועי מטעם וועדת המכרזים. -הסף ייבדקו על תנאי .13.2.1
, נציג המנהל הכספי עירייהה צוות זה יכלול את היועץ המשפטי של

 ומזכיר העירייה. 

 

הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף לא ינוקדו מבחינת מרכיבי האיכות,  .13.2.2
 והצעתם הכספית לא תיפתח. 

 
 םהאיכותיי המרכיבים בדיקת ':ב שלב .13.3

 
 יהיה האיכותיים לרכיבים ניקודההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף, ייבדקו ויינתן להן 

המצורפת כמסמך ד' להליך  טבלהאמות המידה והמשקלות המפורטים בל בהתאם
 . זה

 
 ניקוד ההצעה הכספית': גשלב  .13.4

 
לאחר מתן הניקוד בגין הראיונות האישיים והמרכיבים האיכותיים,  .13.4.1

 של המציעים, ויינתן הניקוז עבור הצעות אלה.  תחו הצעות המחירייפ
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 אחוז סך הניקוד המצטבר להצעה (ארבעים) 40%המחיר יהווה  רכיב .13.4.2
והוא יחושב בהתאם ליחס שבין הצעת המחיר הספציפית להצעת המחיר 

 הזולה ביותר, כל זאת כדלקמן: 

 

 X נק' 40
 מחיר ההצעה הזולה ביותר

 פציפיתהצעת המחיר הס

 

 הצעותבין ה הבחירה .14

 

 כללי .14.1

 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .14.1.1

 

ות המגלמות את מירב היתרונות ככלל, ועדת המכרזים תמליץ על הצע .14.1.2
 . ןכפוף לכל דילעירייה, והכל ב

 

עם זאת, אין באמור בסעיף זה כדי להוות התחייבות מצד עיריית רהט  .14.1.3
רשאית , והועדה תהיה צעה הזולה ביותרלהתקשר עם המציע בעל הה

 להמליץ על בעל ההצעה שתעניק לעירייה את מירב היתרונות.

 

בכל מקרה, ועדת המכרזים ו/או ראש העירייה שומרים על שיקול דעתם  .14.1.4
הבלעדי שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל הצעה 

 כלשהו. 

 

 תרשאיעה הזוכה, ובבחירת ההצמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב .14.1.5
בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן,  להביא העירייה

המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר ן ולדרוש מ
 פתיחת ההצעות:

 

ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר, אמינותו,  .14.1.5.1
כישוריו, מומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של 

המלצות וכן,  םמימתאימקצועי  ו/או צוותיהולי צוות נ
 לשלילה.או  לחיוב, יואודות

 

המוצעים, או נתונים  יםאיכות העבודה או השירות .14.1.5.2
למערכות הקיימות בעירייה, מיוחדים שלהם, והתאמתם 

. )לחיוב או לשלילה( לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המציע
יה והן גופים לעניין זה, ניסיון העבר לשלילה )הן של העירי

השנים  (3אחרים(, ייבחן וייבדק במהלך שלוש )בוריים צי
 שקדמו להגשת ההצעה למכרז. 

 

בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע את  .14.1.5.3
העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או העומס המוטל 
עליו ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות בהתאם 

 . הפרויקטשנקבעו להשלמת ללוחות הזמנים 
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 22כל שיקול אחר או אמת מידה המפורטים בתקנה  .14.1.5.4
, לרבות, ניסיון עבר 1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

 של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור העירייה
 .)לחיוב או לשלילה(

  

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .14.2

 

בין הצעות לאחר ן במקרה של שוויו במקרה של שוויון בין הצעות )לרבות .14.2.1
ניהול משא ומתן בין המציעים השונים(, תהיה העירייה רשאית לערוך 

 הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות ביותר.

 

ההגרלה תתבצע בפני נציגי המשתתפים )נציג מורשה בלבד(, בנוכחות  .14.2.2
היה חברי ועדת המכרזים, בישיבה שתתכנס במיוחד לשם כך. משתתף י

כתב בלבד, כי הוא מוותר על זכותו להשתתף בהגרלה, ב רשאי להודיע
 בין בעצמו ובין באמצעות נציג מטעמו. 

 

ההגרלה תהיה על דרך של נטילת מעטפות אטומות ובלתי מזוהות, אשר  .14.2.3
יונחו על שולחן הישיבות של ועדת המכרזים. בתוך המעטפות יהיה 

ה אחת, טפוהן יופקדו במע פתקים, בהם ייכתב "זוכה" או "לא זוכה",
 בתיבת המכרזים טרם ישיבת ועדת המכרזים בה תתקיים ההגרלה. 

 

קביעת סדר בחירת המעטפות יוסכם בין המציעים המשתתפים בהגרלה.  .14.2.4
 ידי הטלת מטבע.   -בהיעדר הסכמה, ייקבע הסדר על

 

 תיקון טעויות .14.3

 

ת ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיו .14.3.1
 שהוגשו לה.  שנתגלו בהצעות

 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה(  .14.3.2
 וירשם בפרוטוקול. 

 

 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .14.3.3

 

 פסילת הצעות .14.4

 

ועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף והיא רשאית  .14.4.1
לתי כסיסניות ו/או בלפסול  הצעות שהוגשו בחוסר תום לב ו/או שהן ת

הוגנות ו/או פוגעות בעקרונות השוויון במכרז, וכן, הצעות שהן חסרות, 
נה מוטעית של מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הב

 ז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. נושא המכר

 

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של העירייה למחול על פגמים טכניים  .14.4.2
 ה בתום לב.שיפלו בהצע

 

פי -באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת העירייה עלן אי .14.4.3
 כל דין.
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 הזוכה במכרז .14.5

 
ועדת המכרזים של העירייה תבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז  .14.5.1

 זה, ותמליץ לראש העירייה כי העירייה תתקשר עמו בהסכם. 
 

ו"מ עם אחר שניהלה מלועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או  .14.5.2
ולאחר מכן תקבל הבהרות,  כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם ים,המציע

 את החלטתה. 

 

ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או  .14.5.3
להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב 

 היתרונות לעירייה. 

 

יחידה ל כלעיל( והוא חקט )כהגדרתו המכרז דנא הנו ביחס לכלל הפרוי .14.5.4
 רק ביחס לחלקים מתוך הפרויקט. אחת. לא תתקבלנה הצעות

 
 צעה יחידהה .14.6

 
ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף ו/או  .14.6.1

ההצעות לגוף, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, 
ריות )ו( לתקנות העי22היא תחליט בהתאם להוראות תקנה סעיף 

 . 1987-תשמ"ח –)מכרזים( 

 

 ועדת המכרזים תנמק את החלטותיה לעניין הצעה יחידה.   .14.6.2
 

שועדת המכרזים תחליט על פסילת המכרז מן הנימוקים המפורטים  ככל .14.6.3
 בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף זה להלן בכל הנוגע לפרסום מכרז חדש. 

 

 דשהתקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות ופרסום למכרז ח .14.7

 

רייה עפ"י כל דין, העירייה שומרת לעצמה את מזכויות העימבלי לגרוע  .14.7.1
המציע השני במדרג ההצעות שהוגשו, על מנת שיבצע הזכות לפנות אל 

את הפרויקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, 
כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז 

 ו/או ההסכם או מכל טעם אחר.מפרטים הטכניים ו/או ה

 

דיע לעירייה על קבלת ימים להו 7למציע שידורג שני תהא שהות של  .14.7.2
הצעתה. לא עשה כן המציע המדורג שני, או שהשיב בשלילה, תהא 
רשאית העירייה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שידורג שלישי וכך 

 הלאה.
 

רייה רשאית יף זה, תהיה העילא נמצא מציע בהתאם להוראות סע .14.7.3
 לפרסם מכרז חדש.  

 
ף זה מותנית בכך התקשרותה של העירייה בהתאם להוראות סעי .14.7.4

פי סעיף זה, ימציא לעירייה, במועדים הקבועים בהזמנה זו -שהזוכה על
טופס מס' ידי המבטח )-חתום על ובהסכם, את אישור עריכת הביטוח

9). 
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 סייגים .14.8

 

ועדת יה על פי כל דין, ע מסמכויותלגרו ומבלי, לעילהאמור  על אף .14.8.1
 כזוכה במכרז.המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו 

 

לכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  .14.8.2
 העירייה, לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 
 סמכות ראש העירייה במקרים מיוחדים .14.9

 
ייה ו/או של מועצת העיר ותו של ראש העיראין באמור בהליך זה, כדי לגרוע מסמכ

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[.)ג( 148רהט בהתאם להוראות סעיף 
 

 ההסכם .14.10
 

למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא 
 תוקף בין הצדדים. -קיים הסכם בר

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .14.11

 
ין בהחלטה לעי רשאייהא רז במכ שתתףמכל  כללי המכרזים,בהתאם ל .14.11.1

בתוך זאת הזוכה במכרז,  , בנימוקיה ובהצעתת המכרזיםהסופית של ועד
 .יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז 30

 

ת ועדת רשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא שתתף במכרז מ .14.11.2
ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת בחלקים של , או המכרזים

, או לפגוע בביטחון סוד מקצועי ף סוד מסחרי, אוועדת המכרזים לחשו
 בכלכלתה או בביטחון הציבור.  המדינה, ביחסי החוץ שלה,

 

, תפנה העירייה לבעל ההצעה הזוכה ותבקש טרם מימוש הזכות לעיון .14.11.3
את עמדתו )לא יאוחר משלושה ימי עסקים( לעניין הטלת חסיון על 

ו )או אחר קבלת עמדה זחלקים מן ההצעה הזוכה, והיקף העיון ייקבע ל
 בהיעדרה אם בעל ההצעה הזוכה לא הגיב במועד שנקבע(.  

 

לבד, בכפוף ניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי העירייה ב .14.11.4
למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג 

)במילים: ₪  100העירייה, ובכפוף לתשלום קבוע )בגין הוצאות( בסך של 
מע"מ(, עבור כל פגישת עיון, וזאת לכיסוי  ולל. כלים חדשיםשק מאה

 העלויות הכרוכות בעיון; לסכום זה יצורף מע"מ כחוק. 

 

ש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון משתתף שיבק .14.11.5
נוסף, עבור תצלום של כל עמוד ₪( )חצי  ₪  0.5ישלם לעירייה סך של 

 (.A4סטנדרטי )בגודל 
 
סכום מסמכים, תהיה כנגד תשלום  שאינםשל חומרים קבלת העתק  .14.11.6

 שיקבע ע"י גזבר העירייה, מעת לעת ולפי נסיבות העניין.

 

וכה יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן מובהר כי בעל ההצעה הז .14.11.7
המשתתפים שמימש את זכותו לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. עיון 

 ות סעיף זה. כאמור של בעל ההצעה הזוכה יהיה בהתאם להורא
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 תנאים כלליים .15

 

 חלהדין ה .15.1

 

מדינת ישראל, בנוסחם מעת החלים ב המכרזים הליך זה כפוף לדיני .15.1.1
 . לעת

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות .15.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות  .15.1.3
חשבו כמי , וכן, כל ייעוץ מקצועי אחר. המציעים יבהליך והגשת ההצעות

קבלתו של -מראש על כל טענה ו/או דרישה בעניין קבלתו או אי שויתרו
 ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי אחר.

 

 ייחודית תנית שיפוט .15.2

 
המשפט ית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 באר שבע.  ר עיך מבחינה עניינית לדון בתובענה ואשר מקום מושבו מצוי בהמוסמ
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה .15.3

 

לרבות, רכישת מסמכי בהליך,  שא לבדו בהוצאות השתתפותוימציע יכל  .15.3.1
 המכרז וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלההמציע  .15.3.2

 

 ביצועביטול על ידי העירייה או דחיית תחילת  .15.4

 

 תה הבלעדי, לבטל את ההליךועל פי שיקול דעעירייה רשאית, בכל עת ה .15.4.1
 . דנא

 

רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה היא תהא טלה העירייה הליך זה, ב .15.4.2
מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר שלישי,  או באמצעות צד

  לכך.

 

 תקציבייםשיקולים  .15.4.3

 

מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט נשוא מכרז זה, לרבות  .15.4.3.1
ור תקציבי או קיומו מותנה בקבלת אישביצוע באופן מלא, 

 של תקציב. 
 

לפיכך, העירייה שומרת על זכותה המלאה לבטל את  .15.4.3.2
המכרז ו/או לדחות את מועד תחילת ביצוע העבודות )כולן 

כתוצאה  או להקטין את היקף ביצוע העבודותאו חלקן(, 
מאי קבלת האישור התקציבי האמור )או מכל סיבה אחרת 

 עם המדינה(. מים המוסמכים מטהקשורה באישור הגור
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כי ההצעות של המציעים יוגשו בהתאם במפורש מובהר  .15.4.3.3
להיקפו המלא של הפרויקט, ובעצם הגשת ההצעות למכרז, 
יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור 
לעיל, מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד 

 ת כל טענה,העירייה בעניין זה ומתחייבים שלא להעלו
בקשר עם ביטול המכרז  דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה,

 ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע העבודות לפי המכרז.

 

עוד מובהר, כי במקרה ובו יוקטן היקף הביצוע של המכרז  .15.4.3.4
בשל הנסיבות המפורטות בסעיף זה, לא ייחשב הדבר 
כהקטנה של החוזה שייחתם בין הצדדים. העירייה תפעל 

כלל הביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לקטנת היקף לה
העבודות הכלולות בכתב הכמויות, והתשלום בפועל יהיה 
בהתאם למדידה בפועל של העבודות שבוצעו, בהתאם 
למחירים הנקובים בכתב הכמויות )בהתחשב בהנחה או 

 . ידי הקבלן(-בתוספת שהוצעו על
 

 ז,למכר הצעתומובהר ומודגש, כי יראו כל מציע המגיש 
על כל לעיל, והזוכה מוותר כאילו הסכים מראש לאמור 

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי העירייה, 
 . בגין הקטנת היקף הביצוע בשל היעדר תקציב כאמור

 

עוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת אישור  .15.4.4
המכרז להחזר י תקציבי, ומטעם זה בלבד, יהיו זכאים רוכשי מסמכ

מכרז שרכשו, אולם לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו, מחיר מסמכי ה
לרבות הוצאות הכנת ההצעה וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם 

  המכרז. 

 

 צעה בודדתה -ההצעה  .15.5

 

 ד למכרז. להגיש הצעה אחת בלבכל משתתף רשאי  .15.5.1

 

ו הנשלט א , או הנשלט על ידו,במציעהאמור לעיל חל גם על מי ששולט  .15.5.2
" שליטהשלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "על ידי גורם 

או ו/מזכויות הצבעה באסיפה הכללית  20%-כאחזקה של למעלה מ
 חברים בגוף המנהל את התאגיד.מה 25% -הזכות למנות יותר מ

 

המכרזים תפסול הצעות שיתברר כי הוגשו בניגוד להוראות סעיף  ועדת .15.5.3
 זה. 

 

 המכרזיםנוגדת את החלטת ועדת שפט מוסמך המ קביעת בית .15.6

 

, והוא ("הזוכה המקורי" :להלן)היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה  .15.6.1
יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי 

 :להלן)ה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר זכייתו של הזוכ
, ביצוע העבודות ן צו מניעה להמשךנת( ו/או ככל שיי"הזוכה האחר"

פסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לעירייה מתחייב הזוכה המקורי לה
פעולות שכבר דו"ח עדכני באשר לאת כל המידע המצוי אצלו בצירוף 
ביצוע העבודה בצורה ה האחר לבוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכ

בדבר מועד  לוובכלל זה לקיים את כל ההנחיות שיינתנו מסודרת, 
 קט. העברת האחריות על ביצוע הפרוי
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בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין  .15.6.2
ידיו -ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל. 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .15.7

 

עות מטעם ת הליך הזה, מובהר כי הודראומבלי לגרוע מכל יתר הו .15.7.1
הודעות מטעם המשתתפים אל העירייה, יישלחו בכתב  העירייה ו/או

פה או בכל -בלבד, ולא יהיה כל תוקף לכל הודעה ו/או מצג שניתנו בעל
 דרך אחרת.

 

 .במשרדי העירייה, אצל מזכיר העירייהכתובתה של ועדת המכרזים היא  .15.7.2

 

אלא , שנקבעה במסמכיהםתובת כככתובתם של המשתתפים תיראה  .15.7.3
 ומסר כתובת אחרת.  אם המציע הודיע בכתב

 

, יראו אותה כל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים .15.7.4
כאילו התקבלה אצל המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם 

 לתנאים הבאים:
 

ואז יראו  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .15.7.4.1
תוך ב המשתתפיםהתקבלה אצל כאילו ה את ההודע

 ימי עסקים מיום המשלוח; ( 3)שלושה 

 

ואז  – או בדוא"ל בפקסימיליהידי משלוח באמצעות -על .15.7.4.2
יראו את ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים 

 ; אחד

 

 בעת מסירתה. –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה .15.7.4.3
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 
 

 ןפאיז אבו סהיבא
 ראש עיריית רהט
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 1מס' טופס 
 טופס הצעהו ההזמנה תנאי הבנת אישור

 לכבוד
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ,

 עבור עיריית רהט מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו 3/2019מס'  מכרזהנדון: 
 

מיפוי  :בנושא 3/2019מס'  מכרז, כי קראנו בקפידה את מסמכי מאשרים"מ הח אנו .1
והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה למדנו  ,רהט ייתריעעבור  פוטוגרמטרי ואורתופוטו

את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או 
-ידיעה או אי-על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

השפיע על טיים, העשויים לשפהבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומ
 הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

 

וכן במסמכים המצורפים אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,  .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהעל דרך ההפניה ו

 

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .3
 מבחינתנו. יבהסכם מחי

 

ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העירייה בהסכם לביצוע העבודות נשוא  .4
( ו/או מנהל העבודה )כהגדרתם הספקההזמנה הינו קבלת אישורי העירייה לנציג הזוכה )

-במסמכי המכרז(, אישור העירייה על עמידה בדרישות הניסיון וצוות העובדים שיוצע על
מסמכים הדרושים כתנאי לחתימה על ההסכם כאמור בהזמנה ות הגשת כל הרבידינו, ל

ימים ממועד קבלת הודעת העירייה למציע על  7לא יאוחר מחלוף להציע הצעות למכרז, 
. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור העירייה למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא הזכייה במכרז

העירייה לפי שיקול דעתה תהיה רשאית  ה,יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן ז
המוחלט להתקשר בהסכם לביצוע העבודות נשוא המכרז עם ספק אחר כלשהו, ולא תהיה 
לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בקשר 

 להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   

 

ולהפקיד בידיכם את את פוליסות הביטוח רישתכם ד על פיאנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .5
 המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

 

 בהתאם למועדים המפורטים במסמך א'. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה,  .6
 

לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא  .7
 ים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.חרא

 

 במידה ולא נפקיד את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל .8
( חוזה, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת ימים 7תוך 

 .עירייהה , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-תשל"א
 

ל המשתמע מכך, מותנה בחתימת ועד תחילת ההתקשרות, על כמ אנו מצהירים כי הבנו כי .9
 ההסכם על ידי העירייה וקבלת צו התחלת עבודה.

 
 כבוד רב,ב
 

   
 חתימה וחותמת המציע  תאריך
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 2ופס מס' ט
 

 מטעם תאגידאישור זכויות חתימה 
 

 2019: ___ ____ תאריך
 

 
 :לכבוד

 עיריית רהט
 

 א.ג.נ.
 

 בשם תאגידמה יאישור זכויות חתהנדון: 
 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי 
____________________, החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות המציע____________________ )להלן: "
)להלן:  רהט ירייתעבור ע רמטרי ואורתופוטומיפוי פוטוג :בנושא 3/2019מס'  למכרז

 לכל המציע את מחייבת והיא"( מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, זכרמה"
 .למכרז בנוגע ועניין דבר

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2019תאריך 

 
 לכבוד

 רהט עיריית
 

 א.ג.נ.
 

 :__________ס'מערבות בנקאית  הנדון:
 
 

"( ערבים בזאת כלפיכם הערביםהלן: "הח"מ, )"(, אנו המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
סכום )להלן: "₪  (וחמש מאות אלפים שבעת) 7,500לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

מנה לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הז"(, בקשר הערבות
 .עיריית רהטעבור מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו - 3/2019מס'  למכרז הצעות עלהצי

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 7דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 בראשית כתב ערבות זה.  במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה
 

יכול שתהיה  הת זלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבו .2
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
 
בכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ו .3

 ילה את התשלום מאת המבקש.ס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחלפרט, לבס

 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 

 . 9201 יולי 31כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .5
 
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 בורייםיצ יםגופ עסקאות חוק"י עפ תצהיר
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל"מ, _____________ הח אני
 .כדלהלן בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, האמת את להצהיר

 
 "(.המציע"מ )להלן "בע___________________ ב מניותבעל /מנהל/כשותף משמש אני .1
 
 1976 -"ו התשלהאישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תי דיעירי זה מיעושה תצה אני .2

 3/2019כרז למ המציע הצעת מהגשת כחלק זאת"(, ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: "
 "(. מכרזה)להלן: "עבור עיריית רהט  מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטושענייננו 

 
 לאשר כדלקמן:  הריני .3

 
 הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות סיפנק את הלנמ המציע .3.1

 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו מס וחוק[ חדש]נוסח 
 

 על מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו המציע .3.2
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות

 
ו/ה ל/ת זיקה אליא הורשע/ה בעלמועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ול עד .3.3

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק )כהגדרת מונח זה 
ולפי  1991 -"א התשנעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

 .1987 –"ז התשמחוק שכר מינימום, 
 
 :למציע ביחס הבאים המסמכים העתק זה תצהיריל"ב רצ .3.4

 
 ;שהמור עוסק תודתע .3.4.1

 
 ;כדין ספרים ניהול בדבר המיסים רשות של תקף אישור .3.4.2

 
 אודות ניכוי מס במקור; תקף אישור .3.4.3

 
ידי העירייה, תנאי להתקשרות ו/או -לי כי במידה והצעת המציע תתקבל על ידוע

להמשכה הוא שהאישורים הנ"ל יהיו בתוקף לכל משך תקופת ההתקשרות עם 
 העירייה. 
 

 מטעם כהצהרה אף תיראה היא מכך לגרוע ומבלי, יריותובאח אישית ההינ זו הצהרתי .4
 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, המציע

 
 .אמת - תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני .5

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 אישור

 
ניי התייצב/ה בפ . _____, מאשר/ת בזה כי ביום ____________.רמהח"מ, עו"ד _________  אני

____________/המוכר/ת  שמספרה.ז. בתאשר זיהה/תה עצמו/ה _______________ מר/גב' _
 כןתעשה /יעשה לא אם וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי

 .בפניי עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות אתה /אישר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא
_____________ 

 "דעוה חתימת
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 5טופס מס' 
 _____/____/2019 תאריך:

 
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{

 
  לכבוד
 המכרזים ועדת

 רהט עיריית
 
 .א.נ,ג

 
 "מ/ח.פ._____________בע______________  ברתח:  הנדון

 
"(, ובמסגרת הגשת הצעת המציע המציע___ )להלן: "שותפות _________/חברת של חשבון כרואי

עבור  מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו: שעניינוידי עיריית רהט )-שפורסם על 3/2019מס' למכרז 
 :כדלקמן לדווח מתכבדים אנו(, עיריית רהט

 
יחיד שנרשמה /רשומה לא שותפות/רשומהשותפות /חברה הנו, המציע כי לאשר הריני .1

אין צורך לציין  –______ ]לגבי שותפות לא רשומה או יחיד ___ות ביום  רשם החבר פנקסיב
 את מועד הרישום[. 

 

 ____________ . ביום מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

₪(  אלף וחמישים מאות ארבע) ₪ 450,000מחזור כספי של  בעללאשר כי המציע הינו  הריני .3
"ת הדוחופי -זאת על, 2018, 7201, 6201משנות הכספים  אחת, בכל מע"מ כולל לא, ויותר

 של המציע לשנים אלה. המבוקריםהכספיים 

 

פי הדו"ח הכספי המבוקר -, זאת על8201הריני לאשר כי המחזור הכספי של המציע לשנת  .4
 )לא כולל מע"מ(. ₪ לשנה זו, עמד על __________________ 

 
בלבד, ללא  ותו של המציעמציע המפורט לעיל, הן מפעילה של הכספי המחזור כי לאשר הריני .5

 .עמוסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים כנה

 

, לא רשומה "הערת עסק חי" 2018של המציע לשנת  המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי  .6
או "אזהרת עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי 

 בהתחייבויותיו.  יכולתו לעמודעסקיו ו/או  של המציע להמשיך לקיים את
 

 
 
 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
משרד רו"ח 

_________________ 
 

תשומת לב המציעים להוראות המכרז לגבי עמידה בתנאי הסף טרם התאגדות המציע  הערה:
(, יש לתאגיד. במקרה והמציע מבקש לפעול בהתאם חלופה זו )ניסיון היחיד טרם התאגדות

 פי תנאי המכרז. -נתונים במסגרת מכתבו של רואה החשבון, זאת כנדרש עלאת ה השליםל
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 6מס'  טופס
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון במתן השירותים
 ]יש למלא תצהיר נפרד לכל פרויקט או לקוח שהמציע מספק לו שירותים[

תנאי ב יםמידת המשתתפתיבדק גם ע בתצהירים שיופיע המידעלב המציעים: על בסיס  תשומת
ינם נדרשים לצורך )כולל עבור שירותים שא הניסיון רכיב בגיןהמכרז וגם יינתן הניקוד  להסף ש

 (13.4.1הוכחת עמידה בתנאי הסף )ראה סעיף 
 הצעות להציע להזמנה 9.2.5סעיף)ראה  יחיד של ניסיון על להסתמך המבקש מציעכן,  כמו

 התאגיד להקמת שקדמה התקופה עבור בנפרד התצהיר את ימלא, למכרז
 

_______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. 
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלהלן:
 
"( המציעאני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול של _________________ )להלן: " .1

 3/2019מס'  פומביליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז ך מטעמה ומוסמ
 עיריית רהטעבור  מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטושענייננו  רהט עירייתידי -שפורסם על

 "(המכרז)להלן: "
 

שירותים בתחום המציע  סיפק]היחיד: ___________________[  הריני מצהיר כי המציע .2
 התאם לפרטים הבאים: ברי ואורתופוטו, מטמיפוי הפוטוגרה

 
 "(.המזמין______________________________ )להלן: "  שם המזמין: 2.1

 
 נה למזמין: שנית שהשירות או שבוצעה העבודה מהות 2.2
 

.___________________________________________ 
 

 ם._________ דונהשטח הכולל עבור ניתנו השירותים )בדונם(: _________ 2.3
 

 ________________________.  מועד תחילת מתן השירות:  2.4
 
 ________________________.   מועד סיום מתן השירות:  2.5
 
 _______________________    סכום ההתקשרות: 2.6
 
 _______________________ :ותפקידו איש קשר מטעם המזמין 2.7
 
 _.___ __________________   דרכי התקשרות עם איש הקשר: 2.8
 

 בנוסף, מצורפת בזאת האסמכתא הבאה מטעם המזמין: ________________________. .3
 

 תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .4
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 אישור
 

גב' /אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר
אחר מו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאשר זיהה/תה עצ________ 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 
 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________________ 
 מת(עו"ד )חתימה +חות
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 7 טופס מס'
 

 3/2019 מכרז
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 
, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 בזאת ומצהירים מתחייבים"מ __________________________________ הח אנו
 :כדלקמן

 

ו ו כסף ו/אטובת הנאה ו/א או בעקיפין, כללהציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/ לא .1.1
כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 

 העירייה עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל או"( העירייה)להלן: " רהטמחדל של עיריית 
ה הזמנ/הסכם כלאו /ו התקשרות להליך בקשר ,אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו

 .ממנו הנובעים

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.2
 הקשורסודי /חסוי מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו התקשרות להליך

 

 עובדאו /ו בעירייה תפקיד בעל עם, פיןקיבעאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
 מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /ו העירייה

 .תחרותית לאאו /ו

 

לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של העירייה  1.3עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.ו/או כל 

 

 שומרת העירייה כי לנו ידוע, לעיל 1 בסעיף לאמור בניגוד פעלנו כי סביר חשד ויתעורר במידה .2
 קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה

או /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר הליך בכלאו /ו, כאמור הפעולה נעשתה כי חשד
 בהליך זכייתנו את שהוא ןזמ בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך הצעתנו את לקבל לא

 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות

 

 מטעמנו ומי סוכנינו, נציגינו, שלנו משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעים הזמנה/הסכםאו /ו העירייה של התקשרות בהליך שהיא דרך בכל המעורבים

 
ידי עיריית רהט -שפורסם על 3/2019הצהרה זו ניתנת כחלק מהגשת הצעה למכרז מס'  .4

 .עבור עיריית רהט מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטוושעניינו: 
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 _____________________שם: 
 

 חתימה: ___________________
 
 _ותמת )חברה(: _____________ח
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 8טופס מס' 
 

 מסמכי יתר עם ביחד להגיש יש הכספיות ההצעות את :המציעים לב תשומת
 עמידת בדיקת לאחר רק תפתח אשר ואטומה סגורה, נפרדת במעטפה המכרז

 - גלוי באופן שתוגש כספית הצעה. האיכות ניקוד ומתן הסף בתנאי המשתתפים
 תיפסל

 
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 עיריית רהט

 
 ג.א.נ.,

 
 עיריית רהטעבור  מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטושעניינו:  3/2019' סממכרז : הנדון

 תמורה כספיתהצהרה בדבר 
 

הצהרה אני הח"מ __________________ בע"מ ח.פ. _____________, מגיש בזאת  .1
מיפוי פוטוגרמטרי שעניינו:  3/2019 מכרזבה בדבר התמורה הכספית שתשולם לזוכ

 .עיריית רהט עבור ואורתופוטו

 
והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז  הרה זוהריני לאשר כי טרם מילוי הצ .2

הכספית למכרז, אופן  ותעל מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים בהגשת ההצע
, וידוע לי כי הבחירה י(כספ)הן הרכיב האיכותי והן הרכיב ההצעה של כל חישוב הניקוד 

 . רכיב כספיהמשלב רכיבים איכותיים ו פי מדד-לעה במכרז תהיה בהצעה הזוכ
 

לאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או  .3
זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמכי המכרז, לרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים 

 הזוכה במכרז.לו יהיה זכאי  הנוגעים להגשת ההצעות למכרז ו/או למרכיב הכספי

 
, אינה כוללת מע"מ והמע"מ יצורף לה אמור לעילהתמורה שתשולם בהתאם ללי כי  ידוע .4

 פי דין.-בנפרד בהתאם לשיעורו על

 
מיפוי פוטוגרמטרי ביצוע כלל השירותים להכספית ל הצעתי, לעילהאמור  כל לאור .5

 עבור עיריית רהט, הנה כדלקמן:  ואורתופוטו

 

 .₪ 000260, "מ(:מע כולל לא) השירותים לכל לקבלת ייהירהע אומדן .5.1
 [, אלא באופן חלקימלא באופן תוקצב טרםזה ]תשומת הלב כי סכום 

 

 _____ )במילים: ___________ אחוזים(.% ___  שיעור ההנחה המוצעת: .5.2
 . [במיליםיגבר האמור  סתירה]במקרה של 

 
כולל מע"מ(: לאש לאחר ההנחה )הצעה כספית למתן שירותים לחוד .5.3

  .₪ __________ 
האמור  יגבר - 5.2 אי התאמה בין האמור בסעיף זה , לאמור בסעיף]במקרה של 

 . [5.2 סעיףב

 

מע"מ(: כוללהצעה כספית למתן שירותים לחודש לאחר הנחה ) .5.4
 ₪ _____________. 
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עבור מתן השירותים  הריני לאשר כי הצעתי הכספית זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי .6
לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ת ז, כוללת את כל העליות הדרושונשוא המכר

, אשר שיהיו בהתאם לכוח האדם הנדרש במכרזו/או ההסכם, לרבות תשלומים לעובדים, 
 לא יפחתו מן הקבוע בכל דין. 

 
  התשלום בפועל יבוצע בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן: .7

 
 .%20  :הגיחה ורואישכנון גיחת צילום, בדיקה ה תהגש .7.1
 .20%   :הכנת אורתופוטו והגשת קבצים לעירייה .7.2
 . 50%    :סיום מיפוי פוטוגרמטרי שטח בנוי .7.3
 . 10% :*סיום מיפוי פוטוגרמטרי שטח פתוח/חלקים אחרונים .7.4

 .המבונה המרחב בתוך המצויים פתוחים לשטחים הכוונה* 
 

ללת את כל ההוצאות להלן, כועל ידי  כי ההצעה הכספית המוצעתכמו כן, הריני להצהיר,  .8
לשם ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין וכי 
הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי המכרז, 

ם, , ביטוחידיווחים, עלויות מנהלה ת הנוספות, הפעלת מערכתאת המחויבויות הניהוליו
 ות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע העבודות ועוד. ערבוי

 
 ואזכה ובמידה, ועניין דבר לכל אותי מחייבת לעיל המפורטת הכספית הצעתי כי לי ידוע .9

 שייחתם ההסכם פישל התמורה נספח את יהוו, זה בנספח והאמור זו הצעה"ל, הנ בהליך
 .עמי

 
עה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי המכרז, לרבות, ההסכם שר כי הצהריני לא .10

המצורף לו ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי המכרז, וכי 
או דרישה ו/או הצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור, ולא תהיה לי כל טענה ו/

ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה המכרז מסמכי הנוגע לחוסר הבנת האמור בתביעה בכל 
 . במסמכי המכרז ואני מוותר עליהם מראש

 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 
 

       
+  המציע חתימת  תפקידו  החותם שם  תאריך

 חותמת
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 9טופס מס' 
 ישור עריכת ביטוחא

 
 :לכבוד

 רהט עיריית
 
 .א.נ.,ג
 

 .3/2019 בעניין מכרז פומבי מס' ביטוחים אישור קיוםהנדון :

  
( לתקופת הביטוח הספק/המבצע: "הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו __________________)להלן

מיפוי פוטוגרמטרי שירותי מיום __________ עד יום _______________ בקשר לפעילותו בכל הקשור לש
 המפורטים להלן:  הביטוחים את, ר עיריית רהטעבו  ואורתופוטו

 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .1

 
פוליסה מס ' ___________________________ מתאריך: ___________ עד ____________: 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים 

לליות האמור כין ובסביבתו ו/או, מבלי לגרוע מלרכושו של אדם או גוף כלשהו בבנילהיגרם לגופו ו/או 
במפורש לרבות לעירייה ולבאים מטעמה, וכן לאורחים ולמבקרים, בגבול אחריות בסך   לאירוע 

מאש, או  ₪500,000ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת 
ו בעלי אאכל או משקה, או שביתה והשבתה, לה, או הרעלה, או כל דבר מזיק במהתפוצצות, או בה

 חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי, נזק לעירייה ועובדיה, ייחשב כנזק לצד שלישי.
 
 מקצועית אחריות ביטוח .2

 

פוליסה מס' ___________________________ מתאריך: ___________ עד  .2.1
ן המבוטח בגין תביעה או דרישה בגיביטוח אחריות מקצועית המבטח את  ____________:

מעשה או מחדל טעות או השמטה במסגרת מקצועו של המבוטח בגבול אחריות בסך של   
הפוליסה. הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח  ₪500,000 לאירוע ובמצטבר על פי 

ו/או  לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוףועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים 
כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב  ח. הביטוח אינולרכוש כתוצאה ממקרה הביטו

בעקבות מקרה ביטוח. כמו כן, הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים, אי נאמנות, אי יושר, 
 מעילה, חריגה מסמכות. 

  
 תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית:  .2.2

  
בת  חודשים, ויראו כל מוארכת  י ודיווחחברתנו תחול תקופת גילובמידה והפוליסה תבוטל ב

תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זו כאילו נמסרה עליהם הודעה  6
 במהלך תקופת הביטוח, בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף. 

  
 העירייה.  יטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבורהב

 

 מעבידים חבות ביטוח .3
 

פוליסה מס' _________________________ מתאריך: ___________ עד ____________: 
ידי המבוטח בביצוע העבודות ו/או מתן -ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על

מידה ותיקבע השירותים לרבות קבלני משנה ועובדיהם. הביטוח מורחב לשפות את העירייה, ב
חמש מאות ₪  )  500,000  -חתו מת שלא יפהמבוטח או שלוחיו בגבולות אחריוכמעבידתם של עובדי 

 . )חמשה מיליון שקלים חדשים ( לתקופה₪  5,000,000 -אלפים שקלים חדשים( למקרה ו
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 כלליות הוראות .4

 
 .וכל הבא מטעמה בפוליסות הביטוח של המבוטח ייכלל סעיף וויתור על תחלוף כנגד העירייה .4.1

 

היא מיום_____________)כולל( ועד  בכל הפוליסותקופת הביטוח ת .4.2
תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופת שנה נוספת כל עוד חוזה  והן, ליום____________)כולל(

 .)לרבות תקופות ההארכה(ההתקשרות יהא בתוקף 
 
 :הבאים כללים התנאיםמבלי לגרוע מן האמור, אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים  נ .4.3
 

ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק ת השיבוב ביטול זכו .4.3.1
 במתכוון.

 

 .נוספיםהעירייה לרבות כל חברת בת וכל עובד או שלוח שלה יכללו כמבוטחים  .4.3.2
 

בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה  .4.3.3
 המבוטח נגד העירייה.  תביעות

 
ע כי ביטול הפוליסות ו/או שינוי תנאיהן, ייעשה בהודעה מוקדמת אי הקובנכלל תנ .4.3.4

 יום לפני מועד הביטול ו/או( 60) בכתב, בדואר רשום, אשר תימסר לעירייה ששים
 .השינוי המבוקש

 
ל היקף הכיסוי בפוליסות )למעט פוליסת אחריות מקצועית( לא יפחת מהיקף הכיסוי ע .4.3.5

 טוח.ל ביטוח התקפות במועד התחלת הביפי פוליסות "ביט" של קבוצת כל
 

בטלים ומבוטלים כל חריג או הוראה בפוליסות, המפקיעים ו/או המגבילים את  .4.3.6
ליות, טעינה ופריקה, מכשירי הרמה, ירידה הכיסוי בקשר עם משאיות, מנופים, מע

-פגעי תאונות דרכים, תשל"המכלי רכב וכלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק פיצויים לנ
בהלה, נוזלים, מזון, משקאות, מוצרי שמן , התפוצצות, אש, אדים, שיטפון, (1975

וער, בעלי ונפט, זיהום תאונתי מכל מין וסוג, קבלנים, קבלני משנה, עובדים, עבודות נ
 חיים, אופניים, אופנועים, רכוש של העירייה שבו פועל הספק.

 
דמות לכל ביטוח הינן קו רש לפיהןת הנ"ל כוללות תנאי מפוהננו מאשרים כי הפוליסו .4.3.7

הנערך על ידי העירייה ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 
כל שישנו( המפקיע ו/או המקטין ו/או העירייה. כל סעיף בפוליסה )אם ישנו כזה, כ

ופעל כלפי העירייה המגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא י
וח י פוליסות הביטוח הנ"ל הוא ביטפ-ולגבי המבוטח הרי שהביטוח על ו/או המבוטח,

 פי תנאיו.-ראשוני המזכה את המבוטחים במלוא השיפוי המגיע על
 

הננו מאשרים כי המבוטח לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל   .4.3.8
 פיהן. ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על

 
ות אירוע, הגשת הודעה על תביעה, ענה עקב אי הודעה על קרזכויות העירייה לא תיפג .4.3.9

שור זה הגשת תביעה וכיוצא בזאת, אלא אם כן המקרה היה ידוע לעירייה, שלצורך אי
 הממונה על נושאי הביטול של העירייה.  –מוגדרת "העירייה " 

  
א יחול בו ות ולפיכך ללקיום תנאי הביטוח בחוזה ההתקשרידיכם כאישור -ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על

 או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב. 
 
 

 
 שם חברת הביטוח : _______________________ 

 כתובת חברת הביטוח: _______________ טל :______________ פקס:'  ____________ 
 __ ם סוכן הביטוח : _________________________ש
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 כתב ערבות
 

 לכבוד:
___________________ 

 

 שם הבנק:  _________________.
  סניף הבנק: _______________.

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
   ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
הוי ____________ מרחוב לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זי .1

( "הנערב"______________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: __________________
)במילים:  ₪ 30,000בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך  ערביםאנו 

מיפוי  3/2019ו מאת הנערב בקשר למכרז ( שתדרש"סכום הערבות")להלן: ₪(  אלף שלושים
 הסכם שנכרת מכוחו. ט והעיריית רה עבור וטומטרי ואורתופפוטוגר

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(, כפי שהוא מתפרסם  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד")להלן:  המפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיק

_____ שהתפרסם בתאריך לעניין ערבות זו יהא מדד חודש _____"המדד היסודי" 
 ור __________ נקודות.בשיע________ 

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י "המדד החדש" 
 ערבות זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
 ה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווהאם יתברר כי המדד החדש על 

 ילוט מחולק במדד היסודי.דד היסודי בסכום החלמכפלת ההפרש בין המדד החדש למ
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד  

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 5אוחר מחמישה )לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא י .4

הסכום הנקוב בדרישה, יה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל בפקסימיל
ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 

שר לחיוב דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בק
 אמור מאת הנערב. כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק הסכום ה

יכול שתהיה לשיעורין, וכי  המובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .5
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות 

 .זה לא יעלה על סכום הערבות

ונכם על פי לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשב 3התשלום כאמור בסעיף  .6
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על 

 פי שיקול דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7
אצלנו בכתב ה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל הוארכומבוטלת, אלא אם 

 ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
               

 
 בכבוד רב,

  
 

  בע"מ בנק _______________
 

טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _________________________ וחותמת 
 .הסניף
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 11טופס מס' 
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 יך:___________תאר        

 לכבוד
 עיריית רהט )גזברות(

 
 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:
כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 

 תשלום:
עיר ___________ _________________מס' _____ רח' 

 _ פקס _________מיקוד __________ טלפון _________
 _______________________________ מספר עוסק מורשה: 

שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
 ______כתובת הבנק _________________ מס' חשבון __

רה הבנקאית, נחזירם שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעבהננו מתחייבים בזה, 
 לגזברות עיריית רהט ללא שהות.

 
_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ 
"(, קבלן_______)"הי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם ______מאשר/ת, כ

 .קבלןוחתימתם מחייבת את ה
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.הננו 
 מבוטל עם כל פרטי החשבון הנ"ל[ (מקורי )צ'ק המחאהניתן לצרף  ]הערה:

 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 12טופס מס' 
 

 החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות לקיום בדבר תצהיר 
 ידי נושא משרה אצל המציע )אם הוא תאגיד((-)ימולא על

 
האמת וכי  .ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אתאני הח"מ __________ ת

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 
"(, במסגרת מכרז מס' המציע__________ )להלן: "הנני נותן תצהיר זה מטעם _______ .1

 .עיריית רהטעבור  פוטומיפוי פוטוגרמטרי ואורתו שעניינו"( המכרז)להלן: " 3/2019

 

 _______ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו. אני משמש בתפקיד _________ .2
 

הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות עובדים,  .3
ין פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק. לעני-על

המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו  ", הם כל אחד מן החוקיםודהחוקי העבתצהירי זה, "
 מכוח חוקים אלה:

 
 ;1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -ררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוח .3.3
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 ;1951-י"אחוק חופשה שנתית, תש .3.5
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ;1959-תעסוקה, תשי"טחוק שירות ה .3.11
 ;1967-ירום, תשכ"זחוק שירות עבודה בשעת ח .3.12
 ;1995-החוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ" .3.13
 ;1957-י"זחוק הסכמים קיבוציים, תש .3.14
 ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 ;1988-ן ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חחוק שוויו .3.16
 ;1991-שלא כדין(, תשנ"אחוק עובדים זרים )העסקה  .3.17
 ;1996-נ"וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תש .3.18
 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 ;1998-, תשנ"חלחוק למניעת הטרדה מינית 8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  ;2002-תשס"ב חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, .3.24
 ;2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
דים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל א לחוק הגנה על עוב5סעיף  .3.26

 ;1997-תשנ"ז התקין(, 
  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  .4
השנים  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

ה ונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעבירהאחרונות ממועד ההרשעה האחר
 שעניינה הפרת חוקי העבודה.

 

כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל  .5
ון יותר משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחר

 להגשת הצעות למכרז. 
 

הפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כלע
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל 

 בסיסה משתלם לו שכר. 
 
הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות  .6

 בכל תקופת החוזהו יקיימו ני להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמבו, הרי
ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידשייחתם מכוח המכרז, 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודהמפורטות בכל אחד מדרישות החוק האת כאמור, 
)לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל  וקףחוקי העבודה העתידיים שיהיו בת

החלים על המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל הוראות ההסכמים הקיבוציים 
 הסכמים אלה. לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פיו/או יתוקנו , שייחתמו

 
פרה של הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט בתצהירי זה, תהווה ה

 העירייה תהיה רשאית לבטל הסכם זה. החוזה שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, ו
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' הנני 

, ולאחר _______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא _____________________
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת תי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והסברשה

ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 י.  דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

 
 
 
 

 עו"ד_______________,   
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 13ופס מס' ט
 רהט עיריית ההסכם לע חתימה טרם הזוכה הצהרת

 
אנו הח"מ _______________ ת.ז. _____________ ו______________ ת.ז. 
_________________ המשמש/ים כמנהליה וכמורשי החתימה מטעמה של 

ומאשרים בזאת "(, מצהירים הזוכה_______________ בע"מ ח.פ. ____________ )להלן: "
 כדלקמן:  

 
" ההצעה)להלן: " 3/2019ז מס' ידי הזוכה הצעה למכר-הריני/ו לאשר כי הוגשה על .1

וכי בהתאם להודעת העירייה מיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלצה   "(המכרזו"
 ידי ועדת המכרזים של עיריית רהט כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.-על

 
הזוכה ידי -וגשה עלולאשר כי ההצעה של הזוכה למכרז הינה בתוקף, כפי שההריני/ו להצהיר  .2

וכי אין בזמן שחלף ממועד הגשתה של ההצעה כדי להוות שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז 
 הנ"ל, והיא מחייבת את הזוכה לכל דבר ועניין.

 

ידי -מסרו עלהריני/ו להצהיר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, המצגים והנתונים שנ .3
והזוכה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו מכרז, הזוכה במסגרת ההצעה ו/או במהלך הליך ה

 למכרז, שהוגשה למכרז, לכל דבר ועניין וללא הסתייגות.
 
הריני/ו להצהיר ולאשר כי במועד חתימתי/נו על הצהרה זו שמהווה תנאי לחתימת ההסכם  .4

ן מנהלי הזוכה זוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה בין העירייה לבין הזוכה, הזוכה ו/או מי מבי
מבין מבעלי המניות שלו, איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם עיריית  או מי/בו ו

רהט ו/או עם נבחר ציבור ו/או עם עובד עירייה, ואין כל קשר בינן הזוכה ו/או בין מי ממנהלי 
או מי מבעלי המניות שלו, לבין המציעים הזוכה ו/או מי מבין נושאי המשרה אצל הזוכה ו/

כרז, בין קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כל תיאום ביני לבין תפו במהאחרים שהשת
 המשתתפים האחרים ו/או שיתוף פעולה כלשהו.

 

הריני/ו לאשר ולהצהיר כי העבודות נשוא המכרז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו  .5
ו ות קבלן משנה ו/או באמצעות מנהל עבודה חיצוני שאינידי, שלא באמצע-באופן ישיר על

שכיר שלי. ידוע לי כי כל שינוי בזהות מבצע העבודות ו/או בזהות מנהל העבודה ו/או  עובד
העברת עבודות לקבלני משנה או ספקי משנה )בין באופן מלא ובין באופן חלקי(, יעשו אך 

ייחתם עם הזוכה, אשר תאושר ורק בכתב ומראש, באמצעות פקודת שינויים להסכם ש
 המוסמכים בעירייה.  גורמיםבהתאם להוראות ההסכם וה

 

הריני/ו להצהיר כי הובהרה לי/לנו היטב משמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתברר כי  .6
האמור בהצהרה זו איננו נכון או איננו מדויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ועיריית 

  ל את ההסכם שייחתם עם הזוכה. רהט תהיה רשאית לבט

 
 ביום ____________ החתום ולראיה באתי/נו על

 
   

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני 
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה ולאחר שה

כי עליו/ה לומר  זהרתיו/העל התצהיר לעיל, וה
 את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 
 י.  נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני  
 __________________ עו"ד, מר/גב' _____

, _________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
רתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה סבאחר שהול

תיו/ה כי עליו/ה לומר זהרעל התצהיר לעיל, וה
את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את 

 ינכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ
   

 _______________, עו"ד  ד_______________, עו"
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 14' מסופס ט

 פלילי רישום העדר ברבד הצהרה
שא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו מולא על ידי נותהצהרה במלואה )

 תאגיד
ידי המציע יגיש הצהרה נפרדת שבה -בנוסף, כל אחד מאנשי הצוות המוצעים על

 (:בלבד 6 -ו 1פים יש למלא את סעי
 

ין כי עליי הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כד אני
צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת  להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה

 כדלקמן: 
 

_______________ )להלן:  בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"

 
מיפוי  עניינוש 3/2019 מס'זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי  תצהיר .2

 "(. המכרז)להלן: "יריית רהט ור עעב פוטוגרמטרי ואורתופוטו

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים  הריני .3

 ות(: את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המני

 
 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1

 
 ______.ז./ח.פ. _________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  םש .3.2
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל ביחס
 משאבי אנוש וכיו"ב(:מנהל כוח אדם או  ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל"ל, סמנכ

 
 ה: _________________./תפקידו_______ .ז. ___תגב' ____________ /מר .4.1

 
 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5

 קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  הורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה 
 

, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל
 עבירה(: 

 
 _____________.(: תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3

 
 : ______________.הדין גזר .5.4
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)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7לא הורשעתי במהלך  מצהיר כי אנוכי הנני .6
שהמצהיר הורשע בעבירה  ככלבעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: 

 
 _____________.(: תיק מספר)ערכאה,  פטהמש בית תיק פרטי .8.1

 
 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.2

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .8.3
 
 : ______________.הדין גזר .8.4
 

 3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
יות ו/או המנ מבעלי אחד אףלעיל(,  4של המציע )שפורטו בסעיף  לעיל( ומול נושאי המשרה

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7המשרה אצל המציע לא הורשע במהלך  נושאי
  בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
לציין את  הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא המשרה מנושאיאו /ו המניות ימבעל שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .7.2

 
 ____________.: _____העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .7.3

 
 : _______________.דין גזר מתן מועד .7.4

 
 : ______________.דיןה גזר .7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של  נגד ועומד תלוי לאצעתי, בדיקה שבי לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון  שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /והמציע 

  נ"ל(. )כ
 

המציע ו/או כנגד  שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של ככל
בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים  אחד מנושאי המשרה הורגש כתב אישום

 הבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

 
 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .8.2

 
 : _________________.העבירה יפיסע ותיאור העבירה מהות .8.3

 
 : _______________.הפלילי ךההלי מצוי בו השלב .8.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני
______( ' ___________מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיות לי אישית )/______________ המוכר

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את

 
 

 "דעו_____________,  
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 דר הרשעה פליליתספח לתצהיר בדבר היענ

 ת ואת כל נושאי המשרה על נספח זה()יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניו
 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה 
לעיריית רהט ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר 

פלילי המתנהל על ידי המטה הארצי אבו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם העאמר 
 של משטרת ישראל, ירושלים.

 
ק המרשם הפלילי ותקנות השבים, לחו 12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 

 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א
 
 
 
 

 חתימה  ___תאריך: _____________
 
 
 

    _____________________ 
 מת התאגידחות     

 
 

לעיל,  יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב
 ולהגישם יחד עם ההצעה למכרז.
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 15טופס מס' 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 רים ויתר נושאי המשרה של המציע[]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטו

 אחד מאנשי הצוות המוצעים מטעם מציע[כמל ל ההצהרה את ]בנוסף יש להחתים ע
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ 
 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
ת.ז. ____ ח.פ./הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע __________ .1

מיפוי פוטוגרמטרי שעניינו  3/2019מכרז "( להמציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז)להלן: " עיריית רהט עבור ואורתופוטו

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה  .2
הביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ול

נות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע במכרז, אי נכו
י שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית יד-ולביטול ההסכם על

 רהט ו/או מי מטעמה. 
 
 ה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוניהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפח .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 174שר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף הריני לא .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או -או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

ו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה סוכנ
 למענה.המבוצעת 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך איננו עובדים אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .לעיריית רהט

 
 : או

 

 . היך לעירייעובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השיאנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2
 

___________________________________.____________ 
 

._______________________________________________ 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם .3.3.1
 המקומית לתכנון ובנייה רהט.

 
ה של הורה )סב או סבתא(, בן או , הורה, הורבן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, תחוא בת, אח או
)גיס/ה(, בן דוד/ה, בת בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג 

 דוד/ה;
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מציע מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין ה .3.4
)אם יזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע 

בהסכם, בין לבין עובד עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין 
 . במישרין ובין בעקיפין

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122ות סעיף הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הורא .4.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
זים בהונו או ה על עשרה אחוחלק העולמהאמורים 

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
בן  –"קרוב"  ,לענין זהצד לחוזה או לעסקה עם העיריה; 

 תחוא , הורה, בן או בת, אח אוזוג
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

ועצת עיריית נבחר ציבור במלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא  .4.2.1
 רהט.

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

_______________________.________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
, תחוא או בת, אח או )סב או סבתא(, בן, הורה, הורה של הורה בן זוג –" קרוב"

הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או 
 ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אחות )גיס/

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר המכרז( לבין עיריית רהט

ור ברהט יש נגיעה כלשהי להסכם, בין ציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציב
 במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

נתי כראש הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיה .5.1
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים 

 הט. העירוניים של עיריית ר
 

 לעניין סעיף זה:
 
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור  ":נושא משרה"

)או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, 
, מנהל תפעול או אחד מסגניו, מי מסגניומנהל כספים או סמנכ"ל, 

 רת;מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקו
  



 

 

  

 
 

 

    
 

 סופי –ואורתופוטו  פוטוגרמטרימיפוי : 3/2019מכרז מס' 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 108מתוך  64עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

ימת הסכם זה, אחד מאלה: הועדה המקומית נכון למועד חת ":תאגיד עירוני"
לתכנון ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" 

התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב )החברה המנהלת את אזור 
המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

 המתנ"ס ברהט.  
 

י על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש שר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתהריני לא .5.2
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים 

יית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו העירוניים של עיר
 לא הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 

 
 ין סעיף זה:לעני

 
טוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור יו"ר דירק ":נושא משרה"

)או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, 
ם או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד סמנכ"ל, מנהל כספי

מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת 
 ביקורת;

 
ה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב נכון למועד חתימת הסכם ז ":יד עירוניתאג"

"מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה 
ה(, חברה כלכלית לרהט עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמ

 )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.  
 

יע כיהן באחד ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המצ
, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים המפורטים לעיל

, נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו –התפקידים הללו 
 הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
___________________________________.__________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 

שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך  .5.3
ת רהט שירותים כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריי

עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים כלשהם )
בות, בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לר

 חברה לתועלת הציבור(:  
 

 לעניין סעיף זה:
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק בעל תפקיד בכיר  ":בעל תפקיד"

עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, 
 פיננסיים, תקציב או כוח אדם; 
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שא המשרה כיהן באחד התפקידים ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נו
התקופה בה נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש,  –המפורטים לעיל 

 (: כיהן
 

._____________________________________________________ 
 

.____________________________________________________ 
 

לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו  .5.4
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות 

ומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי מק
 :לעניין סעיף זהבעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל: 

 
 ת, מועצה אזורית;עירייה, מועצה מקומי ":רשות מקומית"
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או  ":מוסד תכנוני"

 ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
הציבור(, אשר לרשות כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת  ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות 20%ור העולה על מקומית יש בו מניות בשיע
דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום 

 יה;העיסוק של התאגיד אשר יה
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד 
רים )שם הרשות המקומית ו/או שם נא לפרט את הדב –התפקידים המפורטים לעיל 

 ני, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: התאגיד העירו
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי  .5.5
ר בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד שירותים אישיים לנבחר ציבו

רוני, לרבות, עבור בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עי
 יריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.תאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בע

 
 לעניין סעיף זה:

 
בר מועצת עיריית רהט במהלך כל אדם שהיה מועמד או כיהן כח ":נבחר ציבור"

שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור 
ה שהיא )בחירות, התפטרות, אשר כהונתם הופסקה מכל סיב

 עיריית רהט; פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס  ":עובד בכיר בעירייה"

גן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, ס
העירייה, מבקר עיריית רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר 

ה, מנהל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, העיריי
 חברי ועד העובדים; 
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אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה,  כל ":עובד בכיר בועדה"
פקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה אשר מתוקף ת

המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק 
ה )לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד של בתחום התכנון ובניי

 העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה; 
 
 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף יד עירוניתאג"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח  :"מנהל בתאגיד עירוני"

 אדם או מבקר בתאגיד;    

 
נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים  ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות,

עובד שסופקו לו נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או ה –המפורטים לעיל 
רותים שסופקו, תקופת מתן השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות השי

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

_____________.________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 
ובנייה רהט ו/או עיריית רהט  הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון .6

ת מכוחו שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ההסכם שנכר
מציע לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי בין ה

הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויית או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות 
לרבות בגין יה ו/או הועדה המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, העירי

, ו קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זהגוד עניינים אמצבים שבהם יווצר ני
ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או 

 בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.  הועדה המקומית ו/או מטעמן,

 

תי זו, הנובעת מהצהר הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .8

ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל במצב של  מציעאת ה
 בהתאם להנחיותיה.

 
 

___________________ 
 חתימה

 
 אישור

 
אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 

אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה המוכר לי ................................. 
עונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ל

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 
 

___________________ 
 עו"ד,                            
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 61מס' טופס 
 טופס רישום מוקדם :3/2019מכרז 

 ]את טופס הרישום המוקדם יש למסור למזכיר עיריית רהט 
 [13:00בשעה  2019 מאי 27ליום  עד

 
 לכבוד 

 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 

 א.נ,
 

 3/2019מכרז  –קדם טופס רישום מו  הנדון:
 עיריית רהטעבור  מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו

 
 

 המשתתף פרטי להלן ,שבנדון למכרז הצעות להציע להזמנה 6.2 בסעיף למפורט בהתאם
 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ________________________.___    .:ח.פ.ת.ז./ .2

 
 ______________._____________  )משרד ראשי(: כתובת .3

 
 ____._______________________   טלפון משרד ראשי: .4

 
 ____._______________________   פקס'  משרד ראשי: .5

 
 ____._______________________  וא"ל משרד ראשי:ד .6

 
 ____._______________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 _______.____________________   תפקידו של הנציג: .8

 
 ____________________._______  :כתובת דוא"ל של הנציג .9

 
 ________________.___________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 

       
 חתימה  תאריך  תפקידו  החותםשם 
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 17' מס טופס
 _____/____/2019תאריך: 

 
 הצהרה והתחייבות בדבר שמירת סודיות

 ההסכם על לחתימה כתנאי, הזוכה מעובדי אחד כל את זו הצהרה על להחתים]יש 
 [עמו

 
ת.ז. _________________ שתפקידי הוא אני הח"מ  _______________

"( הזוכה" _________ אצל: _________________________________ )להלן:_______
 דלקמןמצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כ

 
מיפוי ידי עיריית רהט ועניינו -שפורסם על 3/2019ידוע לי הצהרה זו ניתנת במסגרת מכרז  .1

חוזה עם "(, וכתנאי לחתימת המכרז" עיריית רהט )להלן:עבור  פוטוגרמטרי ואורתופוטו
 "(החוזה" ה )להלן:הזוכ

 
י אשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או תכניות ו/או כ .2

ה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים נשוא פרטים, לרבות כל המסמכים והעזרים אשר נעש
אופן ישיר המכרז )להלן :"החומר(" אשר הגיעו אליי במסגרת חוזה זה ולצרכיו בלבד בין ב

  .ין באופן עקיף בין על ידי העירייה ו/או מי מטעמה ובין בדרך אחרתוב
  
צורת העתקה לא אעתיק ו/או אבצע שיכפול ו/או העתקה ו/או צילום ו/או תדפיס ו/או כל כי  .3

אחרת למעט לצורכי חוזה זה בלבד. על כל עותק שהוכן לצורכי חוזה זה יחולו הוראות 
  .התחייבות זו

  
לא אעשה שימוש בחומר, מלבד השימוש לצורך מילוי התחייבויותיי על כי  ת/הנני מתחייב .4

  .פי תנאי החוזה למכרז זה ובכל הקשור למתן השירותים נשוא מכרז זה
  
לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם שמירה על החומר שנמסר ו/או  ת/בהנני מתחיי .5

או הרס ו/או העברה לידי צד /לשם מניעת אובדן וחוזה זה לרבות קיומו הגיע לידי במסגרת 
  '. ג

  
זה לא אעשה כל שימוש בחומר בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא אעביר ו/או אמסור כי  .6

  א, אלא לצורך קיום החוזה עם העירייה. ה ומכל סיבה שהיכל מידע לצד ג' לכל מטר
  
עניק לי ו/או למי לידי מי מטעמי כדי לההנני מצהיר כי אין בעצם מסירת החומר לידי ו/או  .7

  .מטעמי זכות בעלות ו/או רשות למעט כמפורט בחוזה זה
  
גנת המגבלות החוקיות המוטלות על העירייה לרבות האמור בחוק ההובאו לידיעתי  .8

והנני , 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 119 -ו 118והוראות סעיפים  1981 -הפרטיות, התשמ"א
ידי העברת החומר כולו או חלקו ומקבל עלי אחריות להיגרם, לעירייה על  מודע לנזק שעלול

מוחלטת בעניין זה. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות את העירייה על כל נזק שעלול להיגרם 
  .הפרת התחייבותי זו וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של העירייה לה על ידי

  
ים. עם סיום ההסכם סיום החוזה בין הצדד התחייבותי זו תמשיך ותעמוד בעינה גם לאחר .9

הנני מתחייב להשיב לידי העירייה כל חומר שהגיע אליי במסגרת חוזה זה בין באופן ישיר 
  .ובין באופן עקיף

 
 

 ום:ולראיה באתי על החת
 
 

       
 חתימה  .ז.ת  מת/החותם שם  תאריך
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 18טופס מס' 
 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פי-לע תצהיר
 
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל, _____________ "מהח אני
 .כדלהלן בכתב צהירמ, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, האמת את להצהיר

1.  
 "(.המציע"מ )להלן "בע___________________ ב מניותבעל /מנהל/כשותף משמש אני .2
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ל 9אות סעיף בהתאם להורעושה תצהירי זה  אני .3

 הצעת מהגשת כחלק זאת(, "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חוק)להלן: ", 1998-תשנ"ח
)להלן: עבור עיריית רהט  ואורתופוטומיפוי פוטוגרמטרי שענייננו  3/2019כרז למ המציע

 "(. מכרזה"
 

 :1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות וןשווי לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם הצהרה .4
 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף אתהמציעים לסמן  על .4.1
 

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 יףסע הוראות :'א חלופה  .4.1.1
 . מציעחלות על ה אינן

 :או
 

 ון זכויות לאנשים עם מוגבלות,לחוק שווי 9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .4.1.2
 .  אותן מקיים והוא מציעעל ה חלות

 
להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  יש -לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .4.2

 לוונטיות להלן: הר
 

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק מציעה ':א חלופה  .4.2.1
 

 :או
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות  100סיק מע מציעה : ב' חלופה  .4.2.2
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

ות, לחוק שווין זכוי 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –ובמידת הצורך 

 
 4.2 סעיף למילוי דגשים .4.3

 
 הרווחה דההעבו משרד"ל למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .4.3.1

לעיל(,  4.2.2( לעיל )ראה: סעיף 2) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים
 הוא, ופהחל באותה כאמור התחייב  הוא שלגביה התקשרות עמו נעשתהוכבר 

 9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 . ליישומן פעל גם הוא,1998-, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
 מתחייב הוא(, לעיל 4.2.2 סעיף )ראה: לעיל (2שסימן את החלופה )  למציע .4.3.2

והרווחה והשירותים להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה 
שתהיה התקשרות  ככל) העירייהימים ממועד התקשרותו  30החברתיים בתוך 

 כאמור(. 
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 מטעם כהצהרה אף תיראה היא מכך לגרוע ומבלי, תיובאחריו אישית הינה זו הצהרתי .5
 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, המציע

 
 .אמת - תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר אני .6

 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

ניי . _____, מאשר/ת בזה כי ביום ____________ התייצב/ה בפ.רמהח"מ, עו"ד _________  אני
____________/המוכר/ת  שמספרה.ז. בתמר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

 כןתעשה /יעשה לא אם וכי מתהא את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי
 .בפניי עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות אתה /אישר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא

 
 

_____________ 
 "דעוה חתימת
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 חוזה מסמך ב':
 

 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה  
   

הוא ידי הח"מ, -החוזה נערך על  
מהווה חלק ממסכי מכרז 

 לחתימה.והוא מאושר שפורסם 
   
 שרון שטיין, עו"ד  
   
 __________תאריך:   

 

 (3/2019)מכרז  םשירותי למתן הסכם
 מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו

 2019ונחתם ברהט ביום _____ לחודש____________ שנת  ערךשנ
 

 רהט עיריית    :בין
 :זה הסכם לעניין שכתובתה

 (מינהל כספי) רהט עיריית בניין
 רהט 8.ד. ת, רהט רימסח מרכז

 החתימה מטעמה: מורשיידי -על
 המלווה והחשב העירייה גזבר, העיר ראש

 "(העירייה)להלן: "
 ;אחד מצד

 _____________________________    :לבין
 .ז. _____________________.ת.פ./ח

 :היאה /שכתובתו
 ' ________________________.ברח

 החתימה מטעמה: מורשיידי -על
__.__________________________ 

 "(הספק)להלן: "
 ; שני מצד

 
 )להלן: רתופוטוואו פוטוגרמטרי מיפוי 3/2019מכרז פומבי מס'  פרסמהרהט  ועיריית :הואיל

 :ביחד )להלן ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט רהט עיריית"( עבור המכרז"
 (;"הספק שירותיאו " "שירותיםה" )להלן: חוץ מיקור של דרך על זאת"(, עירייהה"

 
-הגיש הצעה למכרז לשם מתן השירותים, והצעתו זו של הספק התקבלה על ספקוה :והואיל

 ידי העירייה; 
  
ידע ה, המקצועי האדם כוח, מקצועיות, אמצעים, ניסיוןצהיר כי הוא בעל מ, הספקו :הואילו

ותים באמצעות מתן השירותים, והוא מתחייב לספק את השיר תחוםבמומחיות הו
 ידי העירייה בהתאם לאמור במכרז; -כוח האדם שנדרש על

 
 מניעה כל אין וכי זה םבהסכ התקשרות לצורך האישורים כל בידיו כי מצהיר הספקו והואיל

 ;זה בחוזה להתקשרותו אחרתאו /ו חוקית
 

 פוטוגרמטרי מיפויפרויקט  ביצועל זה בהסכם ביניהם להתקשר הצדדים וברצון :והואיל
 ;להלן כמפורט והכלדרך של מיקור חוץ,  על העירייה עבור ואורתופוטו

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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 כללי .1
 

 .ממנווא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד המב .1.1
 

 ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות.כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחיות בלבד  .1.2
 

היה תם את המוסכם והמותנה בין הצדדים. העירייה לא תנאי הסכם זה משקפי .1.3
בכל הבטחה, פרסום, הצהרה, מצג, הסכם, התחייבות בעל פה או בכתב שאינם  הקשור

 שנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. ו, המכרז במסמכיאו /ולים בהסכם זה וכל
 

 שמראכל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים זולת אם נעשו בכתב ונחתמו  .1.4
 על ידי הצדדים.

 
 ויש, זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים, למכרז שצורפו והנספחים המסמכים כל .1.5

 . חתא כמקשה, זה הסכם עם ביחד אותם לקרוא
 

 הגדרות .2
 

 למכרז הצעות להציע להזמנה 2 ובסעיף, בכלל המכרז במסמכי המצויות ההגדרות כל .2.1
 .זה הסכם על יחול(, המכרז למסמכי' א)מסמך 

 
 כל את לראות יש מקרה ובכל, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסח הז הסכם .2.2

 . דברים של הקשרםפי -על והכל, נקבה בלשון גם נכתבו כאילו הוראותיו
 

 ההתקשרות מהות .3
 

 אישיים שירותים למתן הסכם .3.1
 

 לחוק 3 בסעיף זה מונח)כהגדרתם  אישיים שירותים למתן הסכם הנו זה הסכם .3.1.1
 .1970-"אהתשל(, החוזה תהפר בשל)תרופות  החוזים

 
ידי העירייה -כוח האדם שאושר על באמצעות, יספק את השירותים הספק .3.1.2

בין העובדים שאושרו במסגרת הליך כחלק מהליך המכרז. כל שינוי בזהות מי מ
 המכרז, יהיה בהתאם להוראות המכרז והסכם זה. 

 
מבלי  ופתה תנאי יסודי בהסכם זה, והחלהנ, ראש הצוותשל  ו, כי זהותמובהר .3.1.3

לקבל את אישור העירייה בכתב ומראש, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, 
אחר הנתון לעירייה  ותעניק לעירייה את הזכות לבטלו, מבלי לגרוע מכל סעד

 פי הסכם זה.  -על
 

 את שיספק מי או הספקידי -על לאכיפה ניתן יהיה לא זה הסכם, מקרה בכל .3.1.4
 סיבה מכל, העירייהידי -על יבוטל זה כםהס שבו מקרה ובכל, עבורו השירותים

 זכאי יהיה לא הספק, סיום לכדי יבוא זה שהסכםאו /ו שהיא עילהאו /ו
 לכל זכאי יהיה לא הוא, מקרה ובכל הסכם נשוא םהשירותי את לספק להמשיך

 ימנע אשר(, זמני ובין קבוע)בין  שהוא סוג מכל מניעה צואו /ו אכיפה של סעד
 מראש בזאת מוותר הספקו, חלופי ספק עם רהט יתעירי של התקשרותה את

 .זה בעניין זכותאו /ו תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על ובמפורש
 

או /ו להסבה ניתנות אינן, זה הסכם מכוח הספק של בותיוחואו /ו זכויותיו .3.1.5
 .להלן זה הסכם להוראות בהתאם אלא, להמחאהאו /ו להעברה

  



 

 

  

 
 

 

    
 

 סופי –ואורתופוטו  פוטוגרמטרימיפוי : 3/2019מכרז מס' 
___________חתימת המציע: _____  

 
 

 108מתוך  73עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 עצמאי כקבלן הסכם .3.2
 

 חוזה בחוק זה מונח)כהגדרת  עצמאי כקבלן השירותים תא יספק הספק .3.2.1
 רהט עיריית לבין מטעמו מיאו /ו בינו, מקרה ובכל(, 1975-"התשל, הקבלנות

ידו -על שיועסק גורם כלאו /ו הספק את ויראו, ומעביד עובד יחסי ררויש לא
 ובמפורש מראש בזאת שמוותר כמי, זה הסכם נשוא השירותים מתן במסגרת

 .כאמור ומעביד עובד יחסי של קיומם בדבר נהטע כל על
 

 יחסי של קיומם בדבר, כלשהו גורם מצד כלשהי טענה העלאת עצם כי, מוסכם .3.2.2
 ותעניק זה הסכם של יסודית הפרה תהווה, רהט עיריית לבין נובי ומעביד עובד

 .נוספת התראה במתן צורך כל וללא, לאלתר אותו לבטל הזכות את לעירייה
 

, מקרה ובכל, שהוא ומין סוג מכל בלעדיות הספקל להעניק כדי זה בהסכם באמור אין .3.3
ה, או שהוזמנו גורם אחר שירותים שלא הוזמנו בהסכם ז מכללהזמין  תרשאי העירייה

גורם אחר  כלאו  העירייהאין ולא יהיו טענות או תביעות כלפי  ספקלבהסכם זה. 
מתחייב לשתף פעולה עם  הספקוכאמור, בגין מסירת השירות האמור כולו או חלקו, 

 ידי העירייה. -ידי העירייה, ככל שהדבר יידרש על-כל גורם אחר שיועסק על
 

סודות התקציב, בזאת כי בהתאם להוראות חוק י הסר כל ספק, מובהר ומודגש למען .3.4
 לקיומו בכפוף הנםבהסכם זה,  כאמור, ההוצאה וההרשאה להתחייב 1985-התשמ"ה

 .  רלבנטית תקציב שנת כלל העירייה בתקציב מתאים תקציבי סעיף של
 

 היתרים רישיונות ואישורים  .4
 

הצוות שמועסקים  וכל אנשי עצמומצהיר כי נכון לחתימתו על הסכם זה, הוא  הספק .4.1
 ההכשרותאו /ו סמכותאה בכלידו במתו השירותים הכלולים בהסכם זה, אוחזים -על

 בידיו יש כי, וכן, זה הסכם מכוח השירותים מתן לצורך( האקדמיותואו /ו)מקצועיות 
 מתן לצורך דין כלפי -על הדרושים הרגולטוריים ההיתריםאו /ו האישורים כל את

 .זה הסכם מכוח השירותים
 

מצהיר כי נכון למועד חתימתו על הסכם זה, יש בידיו את כל האישורים ו/או  הספק .4.2
מתן השירותים ההיתרים מטעם רשויות המס ו/או כל רשות מוסמכת אחרת, לצורך 

פי הסכם זה, לרבות, אישור אודות רישומו כעוסק מורשה לצרכי מע"מ, אישור על -על
 מקור; ור על פטור מניכוי מס בניהול ספרים ואיש

 
לעיל, יהיו בתוקפן לכל אורך  4.2 -ו 4.1מתחייב כי הצהרותיו כאמור בסעיפים  הספק .4.3

כל האישורים הדרושים  ההתקשרות בין הצדדים, וכל שיתברר כי אין בידיו את
)המפורטים לעיל( או שאחד האישורים כאמור יבוטל או יפקע במהלך תקופתו של 

בר יקנה לעירייה את הזכות הסכם זה, והדהסכם זה, יהווה הדבר הפרה יסודית של 
לבטלו לאלתר וללא צורך בהתראה כלשהי, זאת, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 

 פי הסכם זה. -פי כל דין ו/או על-לאחרים להם זכאית העירייה ע
 

פי דרישה ראשונה, את כל המסמכים ו/או -מתחייב להציג באופן מיידי ועל הספק .4.4
שים בהתאם להוראות כל דין לשם מתן התקפים הנדר ההיתרים ו/או האישורים

 השירותים נשוא הסכם זה.  
 
ותיו ו/או מתחייב להודיע מיד לעירייה, על כל שינוי שיחול בתוקף הצהר הספק .4.5

לעיל(, לרבות על כל צו ו/או  3התחייבויותיו )הן לעניין סעיף זה והן לעניין סעיף 
מגבלים את יכולתו להמשיך אוסרים ו/או החלטה מכל סוג שהוא שיינתנו כנגדו, אשר 

 ולספק את השירותים נשוא הסכם זה. 
 

הסכם זה,  הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הפרת .4.6
ותקנה לעירייה את הזכות לבטלו, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת המגיעים 

 פי כל דין ו/או הסכם זה. -לה על
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 פקהסהצהרות  .5
 

 התחייבויותיו בקיוםאו /ו זה בהסכם העירייה עם בהתקשרותו אין כי מצהיר הספק .5.1
, לרבות כלשהו שלישי צד בזכויות שהוא סוג מכל פגיעה להוות כדי, זה הסכםפי -על

 .כלשהו שלישי צד של ידעאו /וין רוחני יבכל הקשור לזכויות בקנ
 

 המקצועי הידעם, לרבות את היכולת והאמצעים הדרושי ומצהיר, כי יש ל הספק .5.2
, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים נשוא הסכם המקצועי והניסון

ק את השירותים כאמור, ולרבות, כוח אדם , וכן, כוח האדם המקצועי והמיומן לספזה
ידי הספק במתן השירותים, -כל עובד שיועסק על מיידיחלופי אשר יוכל להחליף באופן 

 .  סקת עבודתו אשר תהיהתהיה סיבת הפ
 

מצהיר כי יש לו את הכישורים, הידע המקצועי, הניסיון, היכולת, האמצעים  הספק .5.3
לפי הסכם זה ונספחיו, עפ"י לוח זמנים  הספקוכח האדם המיומן לביצוע שירותי 

 עם העירייה. בתאוםשייקבע 
 

 צועייםהמקעובדתיים, היר כי ידועים לו ו/או מצויים בידיו נתונים מצה הספק .5.4
 לו לשם התקשרותו בהסכם זה.  יםשפטיים הדרושוהמ

 
)לרבות, גופים מטעם  כלשהם שלישיים צדדים כלפי יפעל כי ומתחייב מצהיר הספק .5.5

 האינטרסים את נאמנה ייצג הוא וכי העירייה של כנאמןאו /ו כנציגשראל(, מדינת י
 .העירייה של

 
על כל חלקיהן, היא תנאי יסודי כאמור לעיל,  הספקכי נכונות הצהרותיו של  מובהר .5.6

בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל 
 ודית של הסכם. מועד שלאחר מכן, ייחשבו כהפרה יס

 
 השירותים מתן לגבי הספק התחייבות .6

 
 כהגדרתם, םשירותיהמתן  אתמקבל על עצמו,  הספקו, הספקלבזה  תהעירייה מוסר .6.1

 .ונספחיו המכרז במסמכי
 

זהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, להנחת באת השירותים,  ספקי הספק .6.2
 של העירייה, תוך השקעת מירב המאמצים. הדעת

 
על פי כל דין,   םשירותיה את  ספקל הספקלגרוע מכלליות האמור, מתחייב מבלי  .6.3

 מתןהם בלגרום לעיכובים כלש שלא מתחייב והוא; מרבייםבמהירות וביעילות 
 מתןאת מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוח הזמנים שיקבע ל לעשותו, השירותים
 .העירייה ידי על שיקבע התקציב מסגרתל בהתאם השירותים

 
נתונים הלהנחיות, יסופקו בהתאם להוראות הסכם זה, ובהתאם  םירותישה .6.4

פי  -על עלפי הספקידי העירייה ובתיאום עם גזבר העירייה. -להוראות שייקבעו עהו
ה מהן, אלא אם קיבל הוראה אחרת או אישור בכתב יההנחיות כאמור, ללא סטי

 מהעירייה.
 
, מובהר כי הסמכות העליונה הספקמבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה ומאחריות  .6.5

מתחייב לשתף  הספקוהעירייה,  גזברלקבל החלטות בקשר עם הפרויקט נתונה בידי 
 .פעולה ולמלא אחר הוראותיו האת

 
)ובמידת הצורך עם החשב המלווה של  העירייה גזבריתאם עבודתו עם  הספק .6.6

 בקשרמי מהם  יכל מידע ומסמך אשר יידרש על יד םהוימסור להעירייה(, 
ין הנובע במישרין או בעקיפין מהסכם זה וכן יאפשר יאו בקשר עם כל ענ/םלשירותי
על מנת לבחון את תים מתן השירו מקוםובאו מי מטעמה לבקר במשרדיו /ולעירייה 

 .ידו-על השירותים מתן אחרי לעקובאו /ו זה הסכם בהוראות הספק עמידת
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או  עביר, לפי דרישת העירייהלה הספקלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב מב .6.7
וכל יתר ידו -מתן השירותים על אודותדו"ח בכתב המלווה או מבקר העירייה,  החשב

 .םשירותיהורים במישרין או בעקיפין במתן העניינים הנובעים ו/או הקש
 

באופן  םשירותיהעל מתן  הספקמטעם  האחראיהיה יהצוות  מנהלמתחייב כי  הספק .6.8
דים לכל אורך תקופת הסכם זה, ובמידת הצורך, הוא יעמיד שוטף וניהול צוות העוב

 בו.  לצורך פתרון בעיות מיוחדות בעל תפקיד בכיר
 

 נציגבקשר שוטף עם  הספקיו על פי הסכם זה יעמוד כל הקשור בביצוע התחייבויות .6.9
 העירייה. 

 
או כל תמורה אחרת איזושהי בגין /ומסכים ומתחייב בזה שלא לקבל כספים  הספק .6.10

בלבד ויביא לידיעת העירייה כל הצעה  העירייהלא מן א, השירותים  מתןלקשור כל ה
 הנאה כל שהיא. תמורה ו/או טובת (מטעמו למי)או  לו לתת שהוכלצד שלישי  של

 
לא יהיה רשאי להתקשר עם ספקים, יצרנים, יועצים וקבלנים בשם העירייה  הספק .6.11

בכתב ומראש ובהתאם לתנאים ללא הסכמת העירייה השירותים,  מתןו/או בקשר עם 
 שייקבעו על ידי העירייה.

 
 העירייה של הכספית ההתחייבות הגדלת הגורר שינוי כל יאשראו /ו יערוך לא הספק .6.12

 בחתימת ובכתב מראש אישור קיבל אם אלא המאושרת התקציב למסגרת ברמע
 . העירייה של החתימה מורשי

 
כי עובדיו יקיימו את כל התחייבות כי הוא יהיה אחראי כלפי העירייה  מתחייב הספק .6.13

-הספק בהתאם זה, והוא יישא באחריות הבלעדית לכל חריגה מהוראות הסכם זה על
 ידי מי מבין עובדיו. 

 
 הנוגע דיו בכלאו /ו השירותים מתןל הקשורים הדיונים בכל להשתתף מתחייב ספקה .6.14

  .העירייה נכסיל
 

דיעות במהלך מתן השירותים לשמור בסוד את כל המידע שיובא לי מתחייב הספק .6.15
לעירייה, והוא מתחייב כי עובדיו יקפידו על שמירת המידע כאמור. לשם כך, הספק 

יחתום באופן אישי על התחייבות בדבר שמירת ד עתידי(, וכל עובד מטעמו )כולל כל עוב
 ידו. -סודיות, זאת עוד בטרם תחילת מתן השירותים על

 
הפרת הוראות סעיף זה ו/או ההתחייבות בדבר  לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מבלי

 שמירת סודיות, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. 
 

 השירותים מתן .7
 

 את לעירייה לספק הספק מתחייב, המכרז מסמכי בביתראו /ו זה בהסכם האמור מן מבלי
  :הבאים השירותים

 
אדם כוח ה כללעירייה את השירותים נשוא המכרז והסכם זה, באמצעות  לספק .7.1

תנאי הכשירות  כלשנקבע במסמכי המכרז, כאשר כל אחד מאנשי הצוות יהיה בעל 
ין הצדדים )לרבות, הקבועים במסמכי המכרז, זאת לכל אורך לתקופת ההתקשרות ב

 כאמור(.  במקרה שבו הוחלף מי מבין אנשי הצוות במהלך תקופת ההתקשרות
 

 השירותים מתן על תירהי הקפדה תקפיד העירייה כי מובהר, ספק כל הסר למען
 הכשירות דרישות לכל ובהתאם, המכרז תנאיפי -על שנדרש האדם כוח כל באמצעות

 כשלעצמו זה סעיף הוראות והפרת(, השכלה ,וותק)ניסיון,  המכרז במסמכי שנדרשו
 .זה הסכם של יסודית הפרה תהווה
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הנוגעים למתן  חוץ בעניינים גורמי מול שלה התפקידים ובעלי העיריה וייצוג ליווי .7.2
 השירותים מכוח הסכם זה. 

 
הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה יסודית של הסכם זה, ותעניק  הפרת .7.3

 . פי כל דין-פי הסכם ו/או על-הנתונים לה על הסעדים לעירייה את כל
 
 הספקתקופת מתן שירותי  .8
 

בהתאם  תוקףב יהיה והוא, זה הסכם על הצדדים חתימת עם לתוקפו יינתן הסכם .8.1
 למפורט בהזמנה להציע הצעות למכרז. 

 
 מבלי, הספק של העסקתו את לסיים רשאית תהיה העירייה, זה בסעיף האמור אף על .8.2

 והכל, מראש ימים 60 בת, בכתב הודעה מתןידי -על והכל, זאת לנמק יבתחי שתהיה
 .זה בהסכם להלן כמפורט

 
, נציגהאו /ו העירייה של הוראה כל כי לו ידוע כי, זה הסכם על בחתימתו מצהיר הספק .8.3

 בכתב הוראה לקבלת בכפוף תהיה, זה הסכם תקופת להארכתאו /ו שירות לקבלת
ה. לא יהיה כל תוקף להוראה יהעירי מטעם חתומה דהעבו הזמנת המצאתאו /ו בלבד

 של העירייה.  החתימה מורשיבכתב, אלא אם היא תהיה חתומה על ידי 
 

או /ו טענהאו /ו דרישה כל מלהעלות מושתק יהיה והוא לו תהיה לא כי, מצהיר הספק .8.4
 את ייתן באם, שהיא תמורה כל לקבלת בקשר מטעמה מי או העירייה כנגד תביעה

 ללא, ידי העירייה-שיתבקש על אחר שירות כלאו /ונושא הסכם זה  םתישירוה
 .לעיל כמפורט עבודה הזמנת לו שהומצאה

 
 במתן שהחל במקרה כי עליו ומוסכם קהספל ידוע כי, מובהר ספק הסר למען .8.5

 .מהעירייה כך בשל תמורה לכל זכאי יהיה לא הוא, כאמור אישור ללא השירותים
 

 הספק שכר .9
 

שלם תשעל פי הסכם זה,  הספקומילוי כל יתר התחייבויותיו של  הספקי שירות תמורת .9.1
להזמנה  8מס'  טופסבנספח התמורה להסכם זה ) הנקוב השכראת  ספקלהעירייה 

 ראשידי -על לבסוף שאושר כפי(, ("הספק שכר")להלן: להציע הצעות למכרז 
 .שם שנקבעובתנאים ו, העירייה

 
 עסקה חשבון העירייה גזבר לידי המציא שהספקלביצוע התשלום בפועל, הוא  תנאי .9.2

ידי -אושר על שבו החודששל  5 -ל יאוחר לא, הנדרשות האסמכתאות כל בצירוף
 העסקה חשבון בהמצאת הספק איחרה הושלמה במלואה. מהנדס העירייה כי העבוד

 .אחריו הבא לחודש התשלום מועד ידחהמעבר למועד זה, 
 
, הספקכנגד חשבונית מס כדין שתומצא על ידי  ישולם בצרוף מע"מ הספקשל  שכרו .9.3

 .בפועל התשלום ביצוע טרם ימים (3) שלושה לפחות
 

 חוקל( 1)ו()3 סעיףיחולו הוראות  הספקתשלום שכרו של  עלכל עוד לא נאמר אחרת,  .9.4
 . 2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

 
 הוא רויקטהפ של המימון מקור כי יאשר העירייה גזבר אם כי מובהר, זאת עם

 שבו החודש מתום ימים 30 בתוך לספק תשולם התמורהממקורותיה של העירייה, 
ובכפוף לכך שגזבר , לעירייה שניתן השירותאושר כי הושלם במלואו הביצוע של 

  ידי הספק.-העירייה יאשר את החשבון שנמסר על
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 רההתמו לקבלת עד עובדיו שכר לתשלום ומוחלט מלא באופן להיערך הספק על .9.5
 באחריות ישא והוא"ל, הנ חוקוב זה הסכםב הקבועים ולתנאים למועדים בהתאם

 . כאמור השכר לתשלום ובלעדית יחידה
 

קשורות בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, וכל יתר מוסכם בזה כי כל ההוצאות ה .9.6
על פי הסכם זה  הספקההוצאות הנובעות מהתחייבויות המפורשות והמשתמעות של 

 וישולמו על ידו.  הספקואן על יחולו במל
 

, והוא לא יהיה כאמור בסעיף זה הוא סופי ומוחלט הספקבמפורש כי שכר  וסכםמ .9.7
 צמוד בצורה כלשהי. 

 
 וועובדי הספק .10

 
 מחדל או מעשה, פעולההינו קבלן עצמאי ולפיכך כל  הספקמוסכם ומוצהר בזה, כי  .10.1

ו/או בעבורו הן פעולות,  ו/או הפועלים מטעמו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו הספקשל 
בלבד כקבלן עצמאי העובד על אחריותו וסיכונו בלבד והן  הספקמעשים ומחדלים של 

 .הייה ו/או מי מטעמלא תחייבנה בשום צורה ואופן את העיר
 

מתחייב להעסיק על חשבונו ועל אחריותו את כל העובדים ו/או נותני שירותים  הספק .10.2
פי ניסיונם וכישוריהם לביצוע התחייבויות  ים לו, והמתאימים עלנוספים הדרוש

על פי הסכם זה, והוא מתחייב כי העובדים הנוספים שיועסקו על ידו בביצוע  הספק
 יים ומיומנים.הפרויקט יהיו מקצוע

 
בלבד יהיה אחראי לתשלום כל המיסים לרבות, בטוח לאומי, הפרשות  הספק .10.3

יו ועל עובדיו והמועסקים סוציאליות, הטבות, ביטוחים וכיוצא באלה החלים על
 מטעמו.

 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים  הספקמוסכם ומוצהר בזה, כי בין העירייה ובין  .10.4

 מעביד.-בדלא יחולו כל יחסי עומטעמו ו/או בעבורו, 
 

 עובדים החלפת .10.5
 

 העירייה דרישת לפיצוות  איש החלפת .10.5.1
 

להחליף כל עובד  הספקמלדרוש  תהיה רשאיתהעירייה  .10.5.1.1
ואשר לדעת העירייה אינו  הספקעוסק במתן שירותי ה

משתלב כראוי  אינומבצע את תפקידו כהלכה ו/או 
זמנים במסגרת ביצוע העבודה ו/או אינו עומד בלוחות ה

 .נשמע להנחיות מהנדס העירייהו/או אינו 
 

 ותהלמלא א הספקכאמור לעיל, תהיה בכתב, ועל  דרישה .10.5.1.2
עצמה, לרבות,  הדרישב שייקבעו המועדים מסגרת בתוך

הצבת איש צוות חלופי שיהיה בעל תנאי הכשירות 
 הנדרשים במכרז לאותה משרה. 

 
חר שלא ייקבע מועד ליישום הדרישה, מנהל ימלא א ככל .10.5.1.3

ימים ממועד קבלת  )שבעה( 7דרישת העירייה בתוך 
 הדרישה.

 
, זה בסעיף באמור אין כי ומודגש מובהר, ספק הסר למען .10.5.1.4

פי מסמכי -לאיזו מהתחייבויותיו עמ הספקדי לשחרר את כ
 הסכם זה.המכרז ו/או לפי 
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 הספקאיש צוות לפי בקשת  החלפת .10.5.2
 

רייה לספק לעי הספקבהתאם לתנאי המכרז, על  כי דגשמו .10.5.2.1
את מלוא השירותים המפורטים במסמכי המכרז במשך כל 

בין הצדדים )לרבות, בתקופת  תקופת ההתקשרות
  צוותהת באמצעות האופציה כאמור בהסכם זה לעיל(, זא

 .המכרז מהליכי כחלק שאושר
 

, תתאשר רק במקרים הספק שלמאנשי צוות  מיהחלפת  .10.5.2.2
סגרת שהוצע במהצוות  אישייבצר מחריגים ו/או במקרה 

הצעת המציע מלהמשיך ולספק את השירותים מטעמים 
 רפואיים. 

 
 של ולהפסיק את עבודת הספקבכל מקרה אחר שבו יבקש  .10.5.2.3

 מתן הפסקת את לאשר רשאית רייההעי תהיה, צוות איש
 לתשלום בכפוף, צוות איש אותו באמצעות השירותים

 לכל ₪ )עשרת אלפים( 10,000של  בסך מוסכם כספי פיצוי
 החלפה. 

 
 יהיה צוות איש להחלפת אישור, מקרה בכל כי, מודגש .10.5.2.4

 ההחלפה ביצוע וטרם מראשיציג  הספקש בכך מותנה
הפחות בעל תנאי  , שיהיה לכלחלופי צוות איש, בפועל

   כשירות בהתאם לתנאי המכרז )לאותו איש צוות(. 
 

לגרוע מן האמור לעיל, טרם מתן האישור להחלפת  מבלי .10.5.2.5
)מכל סיבה שהיא(, תהיה  ספקהאיש צוות לבקשתו של 

העירייה לקיים ראיון עם איש הצוות החלופי, לבחון את 
כם זה, כישוריו והתאמתו לתפקיד הנדרש במסגרת הס

דא שאיש הצוות החלופי עומד בכל דרישות המכרז ולוו
 והסכם זה. 

 
 שני בין בפועל ההחלפה את להתנות רשאית תהיה העירייה .10.5.2.6

 של מסודרת חפיפה בביצוע, (שהיא סיבה)מכל  הצוות אנשי
 .התפקיד

 
לבד שמורה הזכות להחליט ב עירייהמובהר בזאת כי ל .10.5.2.7

הצוות  אישבדבר החלפת , הספקהאם לקבל את הצעת 
יבקש  הספקבין היתר גם לאור הנסיבות שבגללן , טעמומ

אם מדובר בנסיבות מוצדקות,  גםצוות, ה אישלהחליף את 
 .סבירות, כוח עליון וכדומה

 
אשר את בקשת הספק בדבר ל תסרב והעירייה במידה .10.5.2.8

, במקרים שבהם מדובר לרבותצוות מטעמו,  אישהחלפת 
יה בבקשות חוזרות ונשנות להחלפת אנשי צוות, תה

על הפסקת ההתקשרות  הספקלהודיע להעירייה רשאית 
. במקרה ויחולו נסיבות סעיף זה, יהווה הדבר הפרה עימו

 יסודית של הסכם זה.  
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 הספקידי -להפרתו עם עקב ביטול ההסכ .11
 

 ידיתימסכם הלבטל ה תזכאי העירייה תהיהאחד מהמקרים המפורטים להלן,  קרות ב .11.1
 :כדלקמן זאת כל, דין כל"י עפ והן הסכם"י עפ ןה, הכל נזקי את הספקולהיפרע מ

 
האמורות בהסכם  היסודיותהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  הספק .11.1.1

)ארבעה עשר( ימים לאחר שקבל  14 בתוךזה ולא תיקן את ההפרה 
 .העירייההתראה על כך בכתב מאת 

 
, האמורות בהסכם האחרותהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  הספק .11.1.2

)שלושים( ימים לאחר שקבל התראה  30 בתוךקן את ההפרה זה ולא תי
 .העירייהעל כך בכתב מאת 

 
ינוס נכסים, צו כ הספקקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד  הספק .11.1.3

בלתי כשיר  הספקאו שנעשה  הספקאו שהחלו הליכי פשיטת רגל נגד 
 לפעולה משפטית.

 
אות הסכם זה פקעו לעשות על פי הור הספקפוליסות הביטוח שהיה על  .11.1.4

)עשרה( ימי עבודה ימים לאחר שניתנה  10לא חידש אותן בתוך  הספקו
 .מהעירייה בכתב כך על התרעהו ל
 

מצד שלישי כלשהו הקשור למתן  כלשהי תמורה קיבל הספק כי הוכח .11.1.5
 השירותים לעירייה, כולם או חלקם. 

 
 בויותהתחיי את להגדיל בה יש שרא, כלשהי פעולה אישראו  ביצע הספק .11.1.6

 את שקיבל מבלי זאתעניין,  אותול המאושר לתקציב מעבר העירייה
 .זה בהסכם כמפורט העירייה אישור

 
שנקבע בהסכם זהו/או במכרז,  כפי יםשירותה את לספק הפסיק הספק .11.1.7

 מן ימים לושהש בתוך אלה שירותים לספק שב ולא, חלקם או כולם
 .ייההעיר מטעם בכתב בהודעה כן לעשות נדרש שבו המועד

 
לו למתן השירותים )כפי  שנקבעו הזמנים בלוחות עומד אינו הספק .11.1.8

אינו  שהואו/או ממשלתי כלשהי(  משרדידי גזבר העירייה או -שנקבע על
 עומד בלוחות הזמנים של תוכניות העבודה שהוכתבו לו. 

 
החליף איש צוות שלא בהתאם להוראות הסכם זה, או שהוא לא  הספק .11.1.9

שהתפנתה באמצעות איש צוות חלופי שעומד  הצליח לאייש את המשרה
ממועד הדרישה )של  ימים )שבעה( 7 בתוך, זהוהסכם  מכרזבדרישות ה

  העירייה או בקשתו שלו(. 
 

כל אינו פועל בהתאם להנחיות משרד הפנים ו/או העירייה ו/או  קהספ .11.1.10
גורם ממשלתי אחר בכל הנוגע למתן השירותים הכלולים בהסכם זה 

 לרשות מקומית. 
 

להעלאת דרישה ו/או י לספק  כלשהשמש עילה ילא  זההסכם זה כאמור בסעיף  ביטול .11.2
תביעת פיצויים כלשהם,  לרבות, הו/או עובדי עירייהטענה ו/או תביעה כלשהי כלפי ה

או /ו עקיף נזק זה)ובכלל  נזק עקב אם בין, הסתמכות ופיצויי קיום פיצויי זה ובכלל
, הפסד במוניטין פגיעה, הספקל שנגרם( נותהזדמאו /ו השתכרות הפסד עקב נזק

 .אחרת סיבה מכל או, הספקהשתכרות ו/או ריווח של 
 

לפי כל  לעירייהרופות אחרות שיעמדו או ת/ול זכויות ליפגע בכ לא זה בסעיףהאמור  .11.3
 דין.
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יהא זכאי  לאההסכם והפסקת השירותים, כאמור בסעיף זה,  ביטולבכל מקרה של  .11.4
וספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא לתשלום תמורה נ הספק

 זכאי לה בגין השירותים אשר ביצע עד למועד זה.
 

 תהיהיף זה, כאמור בסע הספקידי -פרתו עלהסכם מחמת ההאת  עירייהה הביטל .11.5
( אלמלא אחרים)לרבות, מכוח חיובים  ספקלקזז מכל סכום שהיה מגיע ל העירייה

ו/או לממש כל בטוחה אחרת  העקב ההפר והוצאות שנגרמו ל ההפרה סכומי נזק ו/או
 .המצויה בידיה העירייה

 
 העירייההשירותים ע"י  קבלתהפסקת  .12

 
ה, ומבלי לפגוע בזכויות ביטול ההסכם עקב הפרתו, מוסכם על אף האמור בהסכם ז .12.1

, לידי גמר ולהפסיק את מקצתו או כולוהזכות להביא את ההסכם,  שמורה לעירייהכי 
ומבלי צורך לנמק או להצדיק את  ה, מכל סיבה שתיראה להספק מן םשירותיה תקבל
 זה. הצעד

 
ודיע על כך תבסעיף זה, , כאמור סיוםלידי  זההעירייה להביא את הסכם  ההחליט .12.2

, וההסכם יסתיים הסיום מועד טרם ימים)שישים(  60בהודעה בכתב, לפחות  הספקל
 "(.השירות הפסקת ריךתאבתאריך הנקוב בהודעה כאמור )להלן: "

 
 תשלםכאמור בסעיף זה,  םשירותיה מתןבכל מקרה של סיום ההסכם והפסקת  .12.3

ל הפרויקט ו/או של השירותים אותם שלבים ש בעבור התמורהאת  הספקל העירייה
 בפועל עד לתאריך הפסקת השירות.  הספקשבוצעו על ידי 

 
ם בגין החלק היחסי זכאי לתשלו הספקבו בוצע חלק של שלב כאמור, יהא  במקרה .12.4

ידי מהנדס עיריית -)כפי שיאושר על 8' מס טופסבהמתאים מהתשלומים המפורטים 
 רהט(. 

 
להעלאת דרישה  הספקיף זה לא תשמש עילה להסכם זה לידי גמר כאמור בסע הבאת .12.5

ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי העירייה  ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות, 
זה פיצויי קיום ו/או פיצויי הסתמכות, בין אם עקב נזק  ובכלל, ישהתביעת פיצויים כל

, הספקל)ובכלל זה נזק עקיף ו/או נזק עקב הפסד השתכרות ו/או הזדמנות( שנגרם 
 או הפסד השתכרות ו/או הפסד ריווח, או מכל סיבה אחרת; פגיעה במוניטין ו/

 
 תמורהה, הכי במקרה של סיום ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף ז סכםומ .12.6

מלא ומחולט  סופיה סילוק ווהתלעיל  12.4בהתאם להוראות סעיף  מנהלשולם לתש
ין הבאתו לידי גמר כאמור, ב ו/או עקב זהלפי הסכם  עירייהמה הספקשל כל המגיע ל

 עפ"י ההסכם ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.
 

 חלופי ספקל הטיפול העברת .13
 

 :כדלקמן בזאת מתחייב הספק
  

רה של הפסקת השירותים מכל סיבה שהיא, כולם או חלקם, תהיה העירייה בכל מק .13.1
 :כדלקמן תזכאי

 
לא יהיה  הספק, כולם או מקצתם, לאחר, וםשירותיה מתן אתמסור ל .13.1.1

מכל סיבה ו דרך בכלזכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים, 
 שהיא;

 
תים שירוב, הגבלה ללא, שימוש לעשות רשאית תהיה העירייה, כן כמו .13.1.2

בהתאם להסכם. יובהר, כי  הספקשסופקו ו/או התוצרים שיוצרו על ידי 
לא יהא זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם בגין מימוש זכויות  הספק
 ייה נשוא סעיף זה.העיר
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 מתחייב לפעול כדלקמן: הספקהפסקת השירותים כאמור לעיל,  שלבמקרה  .13.2
 

 כל את, נההראשו דרישתה קבלת עם ומיד לאלתר, עירייהימסור ל .13.2.1
 הנוגעים החשבונותאו /ו האסמכתאותאו /ו המסמכיםאו /ו המידע
 (;מגנטית מדיה גבי על המצוי מידע כל)לרבות,  השירותים למתן

 
 ידי על ייבחר אשר אחרספק שירותים  כל ועם העירייה עם פעולה ישתף .13.2.2

 ויבצע, השירותים מתן לגבי האחריות להעברת הקשור בכל, העירייה
 ;כאמור אחרשירותים  ספקל מסודרת תפקיד העברת

 
 עניינים ניגוד עלאיסור  .14
 

ה, שלישים זולת העיריי צדדיםו/או מי מעובדיו יהיו רשאים לספק שירותים ל הספק .14.1
 הספקת יובוייחהתבמתן שירותים כאמור כדי להוות משום פגיעה ב יהיהובלבד שלא 

העמיד אותו ו/או מי או במתן השירותים מכוח הסכם זה ו/או כדי ל/ולפי הסכם זה 
 מעובדיו במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם העירייה. 

 
כלשהו, באופן אחר  אדםלא יהיה רשאי לספק שירותים ל הספקאף האמור לעיל,  על .14.2

משום פגיעה  העירייה של המשפטי היועץאו /ו העירייה גזבר של םשיש בו לדעת
 במצב של ניגוד עניינים.  הספקו/או כדי להעמיד את  עירייההשירותים ל ספקתאב
 

מצהיר ומתחייב כי נכון למועד חתימת הסכם זה, הוא אינו מצוי במצב של ניגוד  הספק .14.3
ירותים לפי הסכם זה, ואין חשש לקיומו של ניגוד עניינים עניינים בכל הנוגע למתן הש

בין ההתחייבויות שלו ו/או מתן השירותים לפי הסכם זה לבין קשריו העסקיים, 
ים בשכר ואו בטובת הנאה כלשהי, ובין אם יים או האישיים, בין אם הם כרוכהמקצוע

אחת מהן ובין לאו, לרבות עסקה או התחייבות אחרת, וכי אין קשר כלשהו בין כל 
גורם אחר הנוגע לתחומים הקשורים במתן השירותים כאמור, זולת במסגרת מתן 

 השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה. 
 

 אצלו העובד הבכיר שרההמ הנושא)באמצעות  יחתום הוא, קהספ מחתימת כחלק .14.4
 משפחה קרבת בדבר הצהרה על(, ובאמצעות אנשי הצוות שפורטו במסמכי המכרז

 כאמור עניינים ניגוד היעדר בדבר, וכן, רהט בעיריית ציבור נבחראו /ו ייהעיר לעובד
 15 כנספחצורף "(, זאת בנוסח המעניינים וניגוד משפחה קרבת הצהרת)להלן: " לעיל

 .המכרז מסמכיל
 

מצהיר בזאת כי נכון למועד חתימת הצדדים על הסכם, לא קיימת קרבת  הספק .14.5
ידו לבין עובד עיריית רהט -בד בכיר המועסק עלמשפחה בין נושא משרה אצלו ו/או עו

 ו/או נבחר ציבור המכהן בעיריית רהט. 
 

ושא המשרה הבכיר שלו( על הסכם זה, הוא יחתום )באמצעות נ הספקמחתימת  כחלק .14.6
 מסמכיל 15 כנספחעל ההצהרה בדבר קרבת משפחה וניגוד עניינים בנוסח המצורף 

 . המכרז
 

פה, ומיד לאחר מכן בכתב(, את היועץ -בתחילה בעל) לעדכן באופן מיידי הספק על .14.7
המשפטי של העירייה, לגבי כל שינוי בזהות הגורמים האחרים להן הם מספקים 

פת ובין גריעה של גורמים כאמור(, וכן, לגבי כל שינוי בנוגע לקרבת שירותים )בין תוס
ם יש האמשפחה לעובד עיריית רהט או נבחר ציבור, זאת על מנת שיוכל להחליט 

 בדברים כדי להעמידו במצב של ניגוד עניינים. 
 

 להנחיות בהתאם הצדדים יפעלו, משפחה קרבת נוצרה או עניינים ניגוד של מצב נתגלה .14.8
 .העירייההמשפטי של  ץיועה
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יהיה מנוע מלהיות  הספקסעיף זה, יחולו גם לאחר סיומו של הסכם זה, ו הוראות .14.9
, גם לאחר תום ונטרסים עם מתן השירותים מכוחבמצב של ניגוד עניינים ו/או ניגוד אי

לספק שירותים בתחום  הספקהסכם. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן התקופת 
ובלבד שלא יהא בכך כדי להעמידו במצב של ניגוד עניינים  ,ישייםמומחיות לצדדים של

 מול העירייה בכל הנוגע לאירועים שאירעו במהלך תקופת הסכם זה.  
 

ראות סעיף זה על סעיפי המשנה שלו )לרבות, הצגת מצגי שווא בעת כריתתו הו הפרת .14.10
ה את לעיריי, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה הספקידי -של הסכם זה(, על

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם 
 זכאית העירייה מכוח הסכם זה ו/או מכוח כל דין. 

 
 אחריות ושיפוי .15

 
או מי מטעמה ו/או כלפי צדדים שלישיים /וכלפי העירייה  דין פי עליהיה אחראי  הספק .15.1

אובדן ו/או נזק מכל סוג שייגרם, כתוצאה  כלשהם לכל נזק, רכוש או גוף ו/או לכל
על  ונעש כאמור השירותיםהפרויקט או בקשר אליהם, בין אם  ניהולשירותי  ממתן

 אדם אחר מטעמו. כלדיו ו/או ו/או עוב הספקידי 
 

פוטר במפורש את העירייה מאחריות לכל נזק מהנזקים ו בזאת מוותר הספק .15.2
על פי דין של  באחריותו אשרכל פגיעה עיל ו/או מאחריות ללהנזכרים  שבאחריותו

ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות  הספקל, שיגרמו הספק
ים ו/או חמפקמשנה, לקוחות, מבקרים,  קבלנייגים, קבלנים, האמור, מועסקים, נצ
 ו/או בקשר להסכם זה. הספקכל אדם הפועל מטעם 

 
 עליווי ו/או תשלום ו/או הוצאה מכל סוג שיוטלו שא בתשלום כל קנס ואו פיציי הספק .15.3

 עליו בגין איזה מהאירועים המפורטים לעיל או כתוצאה מהם. כדיןו/או יחולו 
 

פי דרישתה הראשונה, -על מיד, היפצה את העירייה ו/או כל הפועל מטעמישפה ו הספק .15.4
זה ו/או אחראי להם על פי הסכם  הספקבגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה אשר 

 על פי הדין.
 

, עם דרישה הלעירייה עצמ אמורלשלם כל סכום כ הספקבכל מקרה כאמור, מתחייב  .15.5
)לרבות, שכר טרחת עורכי דין(  רותסביאות ראשונה של העירייה, בתוספת הוצ

ובשל הצורך להתגונן מפני  אתו/או תביעה כז דרישהבהן בקשר לכל  השהעירייה עמד
 .אמורו/או תביעה כ דרישה

 
 לידי הגיעה עם מיד דרישה או תביעה כל אודות ספקל להודיע מתחייבת העירייה .15.6

 אחריותו ועל חשבונו על בפניה מראש להתגונן לו לאפשר, לעיל לאמור בקשר העירייה
 להתפשר תוכל לא העירייה. כאמור בהתגוננות פעולה עמו ולשתף, הספק של המלאה

 על – הסכמה ללא כן ועשה וככל ספקה בהסכמת אלא כאמור דרישה או/ו תביעה בכל
 .השיפוי חובת זה במקרה תחול ולא, אחריותו

 
 ביטוח  .16

 
, מאחריותו לנזק או כןפי הסכם זה ו-על הספקהתחייבויות  כלמבלי לגרוע מ .16.1

 כל אתמתחייב לעשות  הספקפי דין, -אובדן להם הוא יהיה אחראי על
סח שצורך )בנוכמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים  יםביטוחה

 (. ביטוחים" עריכת "אישור)להלן:  למסמכי המכרז( 9' מס טופס
 

 בלבד. הספקעלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .16.2
 

הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור עריכת הביטוח  .16.3
ביטוחים, הנם מינימאליים ואין בהם משום אישור של העירייה או  מי מטעמה 

 ף וגודל הסיכונים העומדים לביטוח.להיק
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יהיה לערוך ביטוח ולקבוע סכומים כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד  הספקעל  
 כלשהו.לו, לעירייה  ולצד שלישי 

 
יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות  הספקבכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך  .16.4

זה לא יחול כלפי העירייה והבאים מטעמה. ויתור  הספקהתחלוף של מבטחי 
 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 
, יהיה סעיף בדבר וויתור על טענה הספקבכל הביטוחים הנוספים  אשר יערוך  .16.5

ה חוזלחוק  59ירייה ומבטחיה כפי הרשום בסעיף בדבר ביטוח כפל כנגד הע
 .1981-הביטוח, התשמ"א

 
כם תוקף או מועד תחילת העבודות נשוא ההסימים לפני כניסת הסכם זה ל 14 .16.6

לעירייה את נספח  אישור עריכת  הספקהם, ימציא יניבפועל, המוקדם מב
שראל ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת י-ביטוחים,  כשהוא חתום על

 לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו. 
 

ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור עריכת ביטוחים, ימציא  14 .16.7
עריכת ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו לעירייה שוב את אישור  הספק

בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, 
 כדלקמן:". 

 
ומה, ימציא יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סי הספקבמידה ו .16.8

לעירייה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח   הספק
על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות וההתחייבויות  החדש. תהליך זה יחזור

 נשוא הסכם זה.
 

  קהספהאמור בסעיף ביטוח זה, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של  .16.9
 על פי ההסכם ותנאיו. 

 
באם אישור עריכת    הספקזכאית לא להפעיל את ההסכם עם העירייה תהיה  .16.10

 ביטוח לא הומצא לה במועד שצוין לעיל.
 

 , תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם. זהה של סעיף ביטוח הפר .16.11
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום  .16.12
מאחריותו על פי תנאי ההסכם או על פי דין, בין אם   הספקור כלשהו למתן פט

 חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור
ביטוח לידי העירייה כאמור לעיל, אין בו כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי 

 לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
 

רשאית לבדוק את האישור על  י העירייה תהיהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כ .16.13
 קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך.

 
ת ביצוע ההסכם עקב מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחיל .16.14

בכל הוצאה או נזק שיגרם  הספקאי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא 
 עקב כך. 

 
ת נזקים שהם מתחת מבוטחים, לרבו לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי הספק .16.15

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות.
 

פויות לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים, לתשלום ההשתת הספק .16.16
 פי תנאי הפוליסות.-העצמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על
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לות האחריות לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבו הספק .16.17
 קובים בפוליסות.הנ
 

מתחייב להסדיר ביטוח לרכוש שלו ושל עובדיו אשר ימשמש אותם  הספק .16.18
 בהימצאם בחצרי העירייה.

 
להסדיר ביטוח אחריות מקצועית גם לאחר תום ההתחייבויות מתחייב  הספק .16.19

 על פי הסכם זה ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין.
 

 העירייה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לה תהיה לא כי ירמצה הספק .16.20
 המוזכרים הביטוחים י"עפ בעבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמה והבאים
 לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל אותם בזאת פוטר והוא, זה בהסכם

 כלפי מי שביצע נזק בזדון. יחול לא מאחריות פטור בדבר
 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה והבאים  הספקהפר  .16.21
אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי, ולא  הספקמטעמה, יהא 

לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי העירייה, והוא יהא  תהיינה
 .המנוע מלהעלות כל טענה כלפי

 
עיל במלואם או בחלקם, תהיה בהתחייבות לפי המפורט ל הספקלא עמד  .16.22

העירייה זכאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 
כום שהוא, וזאת מבלי לגרוע ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל ס הספק

 מזכותה לכל סעד אחר.
 

הביטוח  , תחול גם במקרה של ביטולהספקהזכות לערוך ביטוח במקומו של  .16.23
 כם.במהלך תקופת ההס

 
 ותכללי הוראות .17

 
מתחייב לשתף פעולה עם כל גורם מבקר מטעמה של עיריית רהט ו/או  הספק .17.1

מור ייעשה לצורך בחינת של מדינת ישראל, ככל שהליך בירור ו/או ביקורת כא
ו/או פרויקט/ים שהועבר/ו שהועבר לטיפולו )בין באופן מלא  הספקהתנהלות 

 ובקרה(. הלות מנהל הביצוע )תיאום ו/או לצורך בחינת התנ ובין באופן חלקי(
 

או מחלוקות מכל סוג שיתגלעו בין הצדדים, לא יהוו עילה לאי /וחילוקי דעות  .17.2
או לעיכוב בביצוע התחייבויותיו ולא יפגעו  קהספקיום התחייבות כלשהי של 
ישלם את תשלומי התמורה עפ"י חוזה זה  עירייהבביצוע הפרויקט ובלבד שה

 במועדם. 
 

 סודיות על שמירה .17.3
 

 מידע כל', ג לצד להעבירמתחייב שלא לעשות שימוש ו/או  הספק .17.3.1
 אחר באופןאו /ו בפרויקט הקשור מסחרי או מקצועי סוד או

 מתייחס האמור אין כי מובהר. וענייניו נכסיו ,העירייה בעסקי
 ..לעירייה השירותים מתן במסגרת נדרשת שהעברתם למסמכים

 
 השירותים במתןידו -על ושיועסק העובדים מן אחד וכל הספק .17.3.2

 התחייבות על יחתום(, אחר עובד שיחליף עובד כל)לרבות, 
 המכרז למסמכי שצורף לנוסח בהתאם זאת סודיות על לשמירה

 (. 71' מס פסטו)
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קיום הוראות סעיף זה ו/או הפרת ההתחייבות -, כי אימובהר .17.3.3
ידי הספק ו/או מי מבין עובדיו, תהווה -בדבר שמירת הסודיות על

פרה יסודית של הסכם זה, וכן, תעניק לעירייה עילת תביעה ה
הספק ו/או כנגד מי מבין עובדיו גם לאחר שהסכם זה  כנגדנפרדת 

 יגיע לקצו. 
  

, כל מסמך כןתכניות והאו /ו החשבונותאו /ו אסמכתאותכל ה .17.3.4
ו/או מי מטעמו במסגרת  הספקו/או חומר אחר שיוכן ע"י  אחר

, יהיו "(המסמכים)להלן: " מגנטית במדיה לרבות, הספקשירותי 
של העירייה החל ממועד תחילת  והיחידההבלעדית  הבבעלות

והעירייה הכנתם, בין שהושלמה הכנתם ובין שזו טרם הושלמה, 
להשתמש בהם בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי  תהיה זכאית

 שהי.כללצרכיו, אף אם יבוטל הסכם זה מסיבה 
 

 דרישתה עם מיד כאמור המסמכים כל את לעירייה ימסור הספק .17.3.5
 מכל בידיו לעכבם רשאי יהיה לא והוא העירייה של הראשונה

גזבר  ידי-אופן מסירת המסמכים כאמור ייקבע על .שהיא סיבה
 העירייה.

 
 זכויות העברת או הסבה איסור .17.4

 
אינו  הספקלגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, מובהר כי  מבלי .17.4.1

, זה הסכם שלפי חובותיואו /ו וזכויותי את לאחרים סברשאי לה
התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן עביר ביצוע להאו /ו

יבויותיו שעפ"י ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או התחי
 הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר או לאחרים.

 
או יותר מן  20%סעיף זה, הסבה זכויות הנה העברת  לעניין .17.4.2

כל סוג שהוא( ו/או חלקים בשותפות ו/או )מ הספקהמניות של 
 נות מנהלים ו/או הזכות לקבלת רווחים. הזכויות למ

 
את  או לשעבד/ולהסב ו/או להעביר  תהיה זכאיתהעירייה  .17.4.3

לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל  הו/או זכויותי ההתחייבויותי
צטרך לקבל את הסכמת ת, מבלי שהאדם או גוף משפטי זולת

 .הספקד שיובטחו זכויות הלכך ובלב הספק
 

 עיכבון זכות תהיה לא הספקל כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען .17.4.4
 בחוזה קשורה אחר עניין בכלאו /ו ואו/או זכות קיזוז מכל סוג שה

 53 וסעיף 1974-"ההתשל, הקבלנות לחוק 5 סעיף והוראות, זה
. הספקל ביחס יחולו לא 1973-"גתשל(, כללי)חלק  החוזים לחוק
 הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  הפרת

 
לא יחשב ולא יתפרש  העירייהשום איחור בשימוש בזכויות ע"י  .17.4.5

ו הודעה, אלא אם, ורק אם, ניתנו כויתור, ארכה, הנחה, הסכמה א
במפורש מראש ובכתב, ותחולתם ונפקותם רק מהמועד שנקבע 

 בכתב.
 

 חוזית התיישנות .17.5
 

כנגד העירייה או מי  ספקתביעות שיש ל האמור בכל דין, למרות .17.5.1
מטעמה, בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד 

הצדדים, לפי היווצרות העילה או ממועד סיום ההתקשרות בין 
 בין השניים.   המוקדם
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מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי  המתכנן .17.5.2
אמור בסעיף זה הנה יישנות מקוצרת כקביעתה של תקופת הת

 . 1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 19בהתאם לסעיף 
 

 העירייה כנגד להגיש ספקמה למנוע כדי זה בסעיף באמור אין .17.5.3
 אף, זה חוזה עם בקשר נגדם שהוגשו בתביעות שישלי צד הודעת
 .זה סעיף לפי המקוצרת ההתיישנות תקופת לאחר

 
 העירייה.  שלהחתימה  רשימוידי -זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על הסכם .17.6

 
ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבהסכם זה הוקנו או  להסיר .17.7

, לא הספקו/או כוח כלשהם כלפי  ניתנו לעירייה תרופה ו/או סעד ו/או סמכות
לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם /או שיעמדו לעירייה לפי  הדבר יבוא

וחוק  1970-ופות בשל הפרת חוזה( תשל"אכל דין, לרבות חוק החוזים )תר
, והעירייה תוכל, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 1974-ה"התשלהסכם הקבלנות, 

 שימצא כפי כוחאו /ו סמכותאו /ו סעדאו /ו תרופה בכל הספקלנקוט כנגד 
 .לנכון

 
החתימה כדין של  מורשיזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת  חוזה .17.8

 הצדדים.
 

 הסר ספק כל ספק, מובהר כי על הסכם זה יחול הדין החל במדינת ישראל.  למען .17.9
 

 או/ו הפרתו, קיומו, כריתתו לעניין לרבות, זה הסכם עם בקשר סכסוך כל .17.10
, בסכסוך לדון עניינית מבחינה המוסמך המשפט בבית ורק אך ידון, ביטולו
 .בלבדשבע -באר בעיר הוא מושבו מקום ואשר

 
 ך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם. הצדדים לצור כתובות .17.11

 
הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, תינתן בכתב בלבד,  כל .17.12

 באחת הדרכים הבאות: 
 

רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז מכתב  משלוח .17.12.1
יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן 

 מסירתה בדואר. 
 

 כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה צעותבאמ משלוח .17.12.2
 .משלוחה ממועד אחד עסקים יום בתוך ליעדה

 
עד ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במו במסירה .17.12.3

 המסירה. 
 
 
 

 :החתום על באנו ולראיה
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 הספק  רהט עיריית
החתימה מטעמה  מורשי באמצעות

החשב ו גזבר העירייהראש העירייה, 
 .המלווה

החתימה מטעמו ה"ה  מורשי באמצעות 
________________ ת.ז. 
___________ ו______________ ת.ז. 

 .___________ 
 

 כי מאשר, "דעו שטיין שרון"מ, הח אני
-על רהט עיריית בשם נחתם זה הסכם

 .בשמה לחתום המורשיםידי 

  
___________, עו"ד, מאשר הח"מ, __ אני

 באמצעות הספקכי הסכם זה נחתם בשם 
 .זה הסכם על בשמו לחתום המורשים

   
 "דעו_____________,   "דעו, שטיין שרון

   
 _________: ________תאריך  : _________________תאריך
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 'ג מסמך
 

 3/2019מכרז 
 עבור עיריית רהטואורתופוטומיפוי פוטוגרמטרי 

 ותכולת העבודה רט שירותיםמפ
 

 השירותים כוללים את הפרטים הבאים:מבלי לגרוע מכל ירת הוראות המכרז וההסכם, מובהר כי 
 

 מבוא .1
 

 
 מבוא .1
 

ח השיפוט של העיר בתחום שיפוטה, שט עיריית רהט מבקשת לקבל מיפוי פוטוגרמטרי .1.1
 דונם, שטח זה כולל בתוכו שטח בנוי ושטחי שדה 33,491.5הינו 

 
 ת שטח העיר:חלוק .1.2

 
 דונם 13,750 -תחום השטח הבנוי: כ .1.2.1

 
 דונם. 19,741.5 -תחום השטח הפתוח והשדה: כ .1.2.2

 
 תוכן המפרט .1.3

 
 מפרט מיפוי פוטוגרמטרי: .1.3.1

 
 : מטרות ויעדים1חלק 
 תנאים לפרויקט: 2חלק 
 : המידע3חלק 
 : תוצרים4חלק 
 : בקרת איכות5חלק 

 
 מפרט מיפוי אורתופוטו: .1.3.2

 
 : מטרות ויעדים1חלק 

 : תיחום2ק חל
 : מפרט טכני3חלק 
 : תוצרים4חלק 

 1נספח: מספר 
 

אין באמור בנספח זה בכדי לגרוע מהוראות ההסכם ו/או המכרז הפומבי, אלא רק  .1.4
 להוסיף עליהם
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 מפרט למיפוי  פוטוגרמטרי .2
 

 ם ומטרות: יעדי1חלק  .2.1
 

 יעדים .2.1.1
 

צילום, עריכה והפקת שכבות מידע לפרויקט פוטוגרמטרי בתחום  .2.1.1.1
 עיר רהט.שיפוט ה

 
, בהתאם וביצוע התהליך בכללותו קבלת הנתונים בדיוק מרבי .2.1.1.2

 )להלן: 2016-"ותשע)מדידות ומיפוי(,  המדידותתקנות להוראות 
"(, נוהל מבא"ת של מנהל התכנון, מיפויתקנות המדידות וה"

)בנוסחו המעודכן(  827פורמט ות מרכז מיפוי ישראל )מפ"י(, הנחי
 והנחיות העירייה. 

 
 מטרות .2.1.2

 
 יציאה ויצירת צילום אוויר עדכני .2.1.2.1

 
 הנדרשות )גרפיים ואלפא נומריים(עיבוד נתונים ויצירת השכבות  .2.1.2.2

 
 הגעה לדיוק מרבי בכל הנתונים .2.1.2.3

 
 עמידה בתקנים והנהלים הנדרשים להגשת הנתונים .2.1.2.4

 
 ם לפרויקט: תנאי2חלק  .2.2

 
 שטח .2.2.1

 
 -פרויקט זה מיועד לשטח הבנוי של העיר, סה"כ השטח למיפוי: כ .2.2.1.1

 דונם )השטח הבנוי בעיר( 13,750
 

 בנוי  –אופי השטח  .2.2.1.2
 

משאירה לעצמה אפשרות להעלאת כמות השטח של העירייה  .2.2.1.3
דונם( אל שטח השיפוט כולו   13,750 -הפרויקט מהשטח הבנוי )כ

דונם(,  19,741.5 -פת של כ)תוספת השטח הפתוח והשדה, תוס
במידה ואפשרות זאת מתבצעת זמני סיום הפרויקט ייעלו באופן 

 יחסי לפי כמות הדונמים שנקבעו
 

לאחר סיום הפרויקט והגשתו אפשרות העירייה משאירה לעצמה  .2.2.1.4
להוסיף את יתרת שטח השיפוט כולו  )תוספת השטח הפתוח 

פשרות זאת דונם(, במידה וא 19,741.5 -והשדה, תוספת של כ
זמני הפרויקט יתבססו באופן יחסי לפי כמות הדונמים  מתבצעת
 שנקבעו

 
 תצלום אוויר .2.2.2

 
השטח  תצלום האוויר והמיפוי הפוטוגרמטרי יכללו את כל  .2.2.2.1

 דונם( 13,750 -הנקבע )כ
 

ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי יהיה על בסיס טיסת צילום החדשה  .2.2.2.2
 ביותר שקיימת אצל המציע
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ע"י המרכז למיפוי מת מיפוי, מאושרת הצילום יבוצע במצל .2.2.2.3
 ישראל

 
התצלום יבוצע במזג אוויר בהיר, ללא עננות, אובך או כל הגבלת  .2.2.2.4

 ראות
 

בשעון קיץ, או בין  12:00-14:00השעות התצלום יתבצע בין  .2.2.2.5
 בשעון חורף 11:00-13:00

 
 על המציע לצרף אישור על ביצוע הכיול .2.2.2.6

. 
 על הספק לצרף אישור מצלמה ממפ"י .2.2.2.7

 
 ת הטיסהיצרף אישור על שעהספק  .2.2.2.8

 
 רזולוציה: .2.2.2.9

 
כל המיפוי של השטח בו מתבצע הפרויקט יוגש  .2.2.2.9.1

 .1:500בקבצים המתאימים למיפוי בקנ"מ 
 .7.5פיקסל רזולוציית  .2.2.2.9.2

 
התאמה לתנאים המופעים בחלק השני של מפרט זה " מפרט  .2.2.2.10

 מיפוי אורתופוטו"
 

 איכות ודיוק .2.2.3
 

 על הספק לשמור על איכות גבוהה, תקינה ואחידה .2.2.3.1
 

 בהתאם לנוהל מבא"תהנתונים יוגשו  .2.2.3.2
 

 .)בנוסחו המעודכן ביותר( 827הנתונים יוגשו בהתאם למפרט  .2.2.3.3
 

 נקודות בקרה 4בכל תצלום יוצגו לפחות  .2.2.3.4
 

 1:500יותאם לקנ"מ  DTM -שריג ה .2.2.3.5
 

נקודות הבקרה יאושרו על ידי המרכז למיפוי ישראל )אישור מפ"י  .2.2.3.6
אי קרה יימסרו לאחריצורף בגמר ביצוע מיפוי(. מקביל נקודות הב

לאישור נוסף. לאחר אישור נקודות הבקרה, הספק יתחיל  GIS -ה
 בקליטת נתונים מהתצלומים.

 
הבקרה ימסרו על גבי עותק קשיח שיכלול: תיאור נקודות  .2.2.3.7

הנקודה, תאריך ביצוע, ערכי הנקודות, נקודות הקשירה בהן 
 השתמש המודד וצילום הנקודה.

 
 רשת קורדינאטות .2.2.4

 
החדשה בלבד ויהיה מבוסס על וצע ברשת ישראל המיפוי יב .2.2.4.1

 המציע  נקודות הבקרה שנמדדו ע"י
 

בה ובתנוחה במדידות המיפוי יקושר לרשת הארצית החדשה בגו .2.2.4.2
GPS. 
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 ביצוע והגשה על בסיס פורמטים ונהלים .2.2.5
 

)בנוסח  827עבודות המיפוי הפוטוגרמטרי יבוצעו לפי מפרט  .2.2.5.1
יפוי למפרט עדכון מכולל גבהים, בהתאם המעודכן ביותר(, 

 . 827בהתאם לפורמט עירוני. הנתונים ימסרו 
 

 נוהל מבא"תעבודות המיפוי הפוטוגרמטרי יבוצעו לפי  .2.2.5.2
 

 SHPלפורמט  DWG -המציע ימיר את ה .2.2.5.3
 

 בנוסחו המעודכן() 827ט מרוכל סתירה שתימצא בין הנחיות מפ .2.2.5.4
 מול מנהל או למפרט טכני זה, תידון לגופו של עניין לנוהל מבא"ת

הפרויקט מטעם העירייה. המציע יקבל הנחיה פרטנית לגבי 
 שכבות חדשות וצורת הגשתן

 
 827כל נושא שלא מוגדרת לו שכבה או מידע ענייני במפרט  .2.2.5.5

עבור דרך העירייה ע"י המציע, המציע י)בנוסחו המועדכן ביותר(, 
 יקבל פתרון ע"י העירייהיספק פיתרון או ש

 
ו מידע ענייני בנוהל מבא"ת דרת לו שכבה אכל נושא שלא מוג .2.2.5.6

יעבור דרך העירייה ע"י המציע, המציע יספק פתרון או שיקבל 
 פתרון ע"י העירייה

 
כל סוגי השדות של כל שכבה ושכבה יוגשו כרשימה לפני תחילת  .2.2.5.7

 הפרויקט לנציג הנבחר מטעם העירייה
 

 פא נומריעיצוב גראפי ואל .2.2.6
 

 ב"אתל בסיס נוהל מעבודת המיפוי והעיצוב יתנהלו ע .2.2.6.1
 

, בנוסחו 827עבודת המיפוי והעיצוב יתנהלו על בסיס פורמט  .2.2.6.2
 המעודכן ביותר. 

 
 DB -תכיל בתוך טבלת ה Polygonאו  Point ,Polylineכל ישות  .2.2.6.3

את המידע הרלוונטי שאמור להיות על אותה ישות גראפית. 
בה יהיה מידע על  Polyline)לדוגמא שכבת "גדרות" שנקלטה ע"י 

קיר אבן, גדר חיה וכדומה( ומידע נוסף בסגנון  -סוג הגדר )סוג 
זה. מידע זה יופיע בשכבה הקווית של גדרות שתועבר לעירייה גם 

 (.SHP -כ
 

יל בתוכו בנוסף לשדות אוטומטים חייב להכ SHPכל קובץ  .2.2.6.4
 את השדות הבאים: DWG -שנוצרים בהמרה מ

 
2.2.6.4.1. Layer –  מכיל את מספר השכבה כפי שמוגדרת

 (.2604מא: )לדוג 827.1פרט במ
 

2.2.6.4.2. Type –  מכיל תיאור בעברית של השכבה כפי
 )לדוגמא: גדר חיה(. 827.1שמוגדרת במפרט 

 
2.2.6.4.3. Text –  מכיל את תיאור האובייקט כפי שמופיע

 הטקסט במיפוי. 
 

 827.1על בסיס  TEXT -כל כיתוב עברי, אנגלי ומספרים יוצגו כ .2.2.6.5
 ובתוך השדות המתאימים
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פרטים גרפים אחרים שנקלטו  ל כיתוב ולא עלכיתוב לא יעלה ע .2.2.6.6
 או נמסרו למדידה

 
בנוסף למאפיינים אלו יצטרפו לכל שכבה מאפיינים גראפים  .2.2.6.7

 לעיל.  ואלפא נומריים כפי שמצוין בסעיפים
 

 תהליך עבודה .2.2.7
 

יגיש תכנית לביצוע העבודה לעירייה, בה יפורטו אמצעים  ספקה .2.2.7.1
ר ביצוע העבודה, כולל לו"ז מוצע שלא יעבור מעבומשאבים ל

 . לנדרש. רק לאחר אישורה יחל המציע בעבודה
 

הספק להכין תכנית עבודה ולאשר אותה בתוך שבועיים על  .2.2.7.2
 .ממועד חתימת הצדדים על ההסכם

 
העבודה ואישור העירייה המציע יצא  לאחר הגשת תוכנית, לו"ז .2.2.7.3

 לצילום אוויר
 

חודשי  )שלושה( 3תהליך הפרויקט מתחילתו ועד סיומו יארך עד  .2.2.7.4
 .יום הצילוםעבודה מ

 
 עדכני שיבוצע ע"י הספק.המיפוי יבוצע על בסיס תצלום אויר  .2.2.7.5

 
בלת הספק ישתמש בפתרון טריאנגולציה אווירית לצורך ק .2.2.7.6

נקודות בקרה מתואמות לפתרון המודלים הפוטוגרמטרים. 
במקרה ולא יבוצע אירוטריאנגולציה, תוגש לאישור רשימת 

אי דיוקים ואי  נקודות בקרה לכל מודל ומודל, כולל רשימת
 ודלהתאמות מתוך האוריינטציות לכל מ

 
רגולרית + קווי אי רציפות  DTMהמיפוי הטופוגרפי יבוצע ברשת  .2.2.7.7

(DIS+REG) 
 

 .ECW -ו SIDהספק יגיש צילום אוויר, הקבצים יוגשו כפורט  .2.2.7.8
 

הספק יבנה ויצור את כל השכבות הרלוונטיות ואת הנתונים  .2.2.7.9
את ויגיש  בתצלום האוויר הנלווים שסוכמו על בסיס כל הנראה

פא לכל שכבה נתונים אל -בפורמט הנדרש. נתונים כמו הנתונים 
 נומריים, נתונים גראפיים, נתוני מעקב ונקודות בקרה

 
במיפוי יופיעו פרטים הנראים בתצלום האוויר )מבנים, דרכים,  .2.2.7.10

גדרות, כבישים, מדרכות, עמודי חשמל, מקלטים, בזק, ופרטים 
 נוספים(

 
 יכלול שכבת גושים וחלקות בקליטה גרפית המיפוי .2.2.7.11

 
הקווים יהיו כל  AutoCAD -יש לשים לב כי בעת קליטה ב .2.2.7.12

רציפים, אחידים ונקיים. המספרים והאותיות יהיו קריאים. 
או  UNDERSHOOTפוליגונים יסגרו בנקודה אחת ללא תופעות 

OVERSHOOT ושמאפיינים אלו יישארו כך במעבר ל(- SHP) 
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השלמות שדה להשלמת כל נתון שלא ניראה  צעעל הספק לב .2.2.7.13
 הרקעבתצ"א ויש צורך למפות על פי הגדרת שכבות 

 
 המיפוי ייחתם ע"י מודד מוסמך .2.2.7.14

 
 CDהמיפוי יימסר בפורמט מבא"ת כולל אישור מקוון, ע"ג  +  .2.2.7.15

 עותק קשה
 

 תקינה  .2.2.8
 

בעת ביצוע העבודה, על הספק לעמוד בכל הדרישות אשר בתקנות  .2.2.8.1
 )בנוסחן המעודכן(. והמיפוי המדידות

 
בהתאם להנחיות ולתקנים  בעת ביצוע העבודה, על הספק לעבוד .2.2.8.2

 שבתוקף של המרכז למיפוי ישראל.
 

 ספר נקודות בקרה  .2.2.9
 

ביצוע רשת נקודות בקרה בכל תחום שיפוט העיר רהט תתועד  .2.2.9.1
ותאובטח כך שתשרוד לאורך זמן ותשרת את העירייה לביצוע נוח 

  ומהיר של עדכוני שדה בעתיד.
 

הבקרה  על הספק ליצור ספר נקודות בקרה אלקטרוני )נקודות .2.2.9.2
(. מספר הנקודות יסוכמו מול הספק על פי צורכי GPS -ימדדו ב
 המיפוי. 

 
ספר נקודות הבקרה יימסר לעירייה בעותק קשה אחד ובעותק  .2.2.9.3

דיגיטאלי אחד )קובץ על גבי מדיה מגנטי(. ספר נקודות הבקרה 
תימות ומסמכים רלוונטיים יכלול את הנספחים, בקרות, ח

 זה.  בהתאם למפורט במפרט נוספים
 

 : המידע3חלק  .2.3
 

 קליטת מידע .2.3.1
 

יש לבצע תצלום אוויר בצורה החדשנית והמדויקת ביותר  .2.3.1.1
 הקיימת בידי הספק, ולפי הנהלים.

 
אוויר, לשייך יש למפות את כל האובייקטים הנראים על תצלום ה .2.3.1.2

 וליצור שכבות לפי קטגוריות מתאימות
 

קליטת כל שכבות התשתית )מבנים, עמודים, שם דגש על יו .2.3.1.3
אביזרי מים וביוב, עמודים ואביזרי חשמל ותקשורת וכדומה( 

 בהתאם למפרטים ובהתאם להנחיות שיימסרו ע"י העירייה.
 

בנוסף על המפרטים שפורטו עד חלק זה ויפורטו בהמשך, יש  .2.3.1.4
 שים דגש על קליטה וקטורית בהתאם להנחיות הבאות:ל

 
 .Zתכיל ערכי  נקודת גובהכל  .2.3.1.4.1
 כל הגבהים במיפוי יהיו במטרים מעל גובה פני הים. .2.3.1.4.2
נקודות החיבור בין פוליגונים מחוברים חייבות  .2.3.1.4.3

 זהים. X,Y,Zלהיות בעלי ערכי קואורדינטות 
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 בנוסף על המפרטים שפורטו עד חלק זה ויפורטו בהמשך, יש .2.3.1.5
 : לשים דגש על הקליטה והעובדה על הנתונים בתנאים אלו

 
כל כיתוב באוטוקד )עברי, אנגלי ומספרים(   - כיתוב .2.3.1.5.1

של  בלוק ובשום מקרה לא Attribute   -יוצגו כ
 כטקסט פשוט.

התוכן יהיה רשום באופן זהה לתצורתו   - כיתוב .2.3.1.5.2
ד, כיתוב ג'יבריש אינו מותר אף אם תצוגתו באוטוק

אה. למשל אין להשתמש בכיתוב הפוך באוטוקד קרי
וזן כ "דחא" במקום "אחד" ( )לדוגמא:  טקסט שה

או טקסט המוקלד באנגלית ומוצג בעברית 
 " במקום "אחד"(tjs)לדוגמא: טקסט שהוזן כ"

 כל האובייקטים יהיו לפי צבע השכבה. .2.3.1.5.3
יל סוג בלוק אחד בלבד תכ DWGכל שכבה בקובץ  .2.3.1.5.4

 ולא מספר בלוקים.
תואם במדויק לשם השכבה  שם הבלוק יהיה .2.3.1.5.5

גם שם  INGLEד 4913)לדוגמא אם שם הבלוק 
 (4913ולא למשל  SINGLE-4913השכבה תהיה 

לכל האובייקטים הקווים והנקודתיים בקובץ  .2.3.1.5.6
DWG  יוצמדו טבלאות נתונים אלפא נומריים מסוג

Object Data ד לכל אובייקטטבלה אחת בלב 
 

 .3Dpolyline -כל קווי אי הרציפות ייקלטו ב .2.3.1.6
 

)אי  DIS -יש לספק את כל קבצי ה DTM –בנוסף לשכבת ה  .2.3.1.7
)רגולארי(. יש לספק את כל נתוני  REG –רציפות(. וקבצי ה 

 הגובה שנדגמו וקווי אי הרציפות.
 

יש לספק את כל הפוליגונים במיפוי כפוליגונים סגורים גם אם  .2.3.1.8
 הקווים הגובלים בין הפוליגונים השונים חופפים וכפולים.

 
 DTM –י הגובה יחשבו מתוך נתוני הטופוגרפיה וה קוו .2.3.1.9

 
 ת מידעשכבו .2.3.2

 
שכבות המידע ייווצרו על בסיס תצלום האוויר שהמציע יבצע. בין  .2.3.2.1

השכבות יהיו: שכבת מבנים, דרכים, נחלים, נקודות גובה ושכבות 
 נוספות

 
 מבנים .2.3.2.2

 
 :כללי .2.3.2.2.1

 
יש לבנות שכבת מבנים הכוללת בתוכה את  .א

ש. במידת המידע האלפא נומרי המבוק
הצורך וריבוי אפשרויות על המציע לבנות 

שכבות מבנים לפי הבקשה והשוני בין מספר 
 מטרת האובייקטים.

 
יוצגו מספר שכבות מבנים לפי "אופי" המבנה  .ב

 )מבנים פרטיים, ציבוריים וכדומה(.
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ליגון סגור, כל שכבת המבנים תיקלט כפו .ג
נקודת מבנה תכיל ערכי קואורדינאטות, 

יגון מייצג את ההיקף החיצוני של כאשר הפול
קף חופף פרטים המבנה, גם אם קו ההי

 אחרים. 
 

 מקרים שונים .2.3.2.2.2
 
במבנים המשלבים בתוכם יחידות פרטיות  .א

וציבוריות, קו ההיקף החיצוני יוצג בשכבה 
 של מבנה ציבור.

 
ובנוי ממבנה שעליו מבנה אם המבנה מורכב  .ב

נוסף אך בהיקף קטן יותר, יוצג המבנה 
מתאימה לשימוש המבנה או תחת בשכבה ה

 השכבה.הקטגוריה המתאימה באותה 
 
תוספות של חלקי מבנה צמודים בשכבות  .ג

אחרות כגון סככות וצריפים יצורפו להיקף 
 כפוליגון סגור.

 
 סוגי נתונים .2.3.2.2.3

 
 שכבת מבנים. .א
 
 שכבת מקלטים. .ב
 
מוסדות ציבוריים: ציון שמות כל המוסדות  .ג

סודי, הציבוריים בעיר כגון:  בתי ספר )י
חט"ב, חט"ע, חינוך מיוחד(, גני ילדים 

חינוך מיוחד(, היכל תרבות,  )רגילים,
 מסגדים וכדומה.

 
כל מגרשי ספורט: יש לתחום פוליגונלית את  .ד

מגרשי הספורט הפרטיים והציבוריים 
 )פוליגון סגור(.

 
מאגרי המים: יש לתחום את מאגרי המים  .ה

 בפוליגונים סגורים.
 
שטחי גינון: יש לתחום )פוליגון סגור( את כל  .ו

כולל כל   - שטחי הגינון בתחום שיפוט העיר
הגנים הציבוריים ושטחי הגינון הרציפים 

גונים בצידי הדרכים, כולם ימופו כפולי
 סגורים.

 
אפשרות להגשת מרבית המאפיינים בשכבה  .ז

רציפה אחת עם חלוקה לקטגוריות לכל 
 מבנה.
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 מבנים תת קרקעיים: .2.3.2.2.4
 
מבנים תת קרקעיים, כגון מקלטים ומרתפים  .א

פו רק  ימו –אשר רק חלקם גלויים לעין 
הכניסות, היציאות ופתחי האוורור ובשכבות 

 המתאימות.
 
יקלטו בשכבת  מקלטים ציבוריים ופרטיים .ב

 מקלטים.
 
יש לסמן בסימבול כל מבנה בעל חניונים תת  .ג

 פרטיים או ציבוריים. –קרקעיים בעיר 
 

 חוסרים .2.3.2.2.5
 
במידת הצורך יוספו בהשלמות שדה מבנים  .א

 הרוסים ונטושים
 
יסדרו מבנים שהייתה יוסיפו/במידת הצורך  .ב

 בעיה בצילומם בעת הצילום
 

 נתונים .2.3.2.2.6
 
ימולאו  נתונים אלפאנומריים של המבנים .א

בטבלת הנתונים ובנוסף יוצגו הנתונים 
הרלוונטים )כמו קו בניין קדמי( בסמל גרפי 

 של "רוזטה". 
 
הרוזטה תוגדר בכל כניסה בתוך תחומי  .ב

 הפוליגון ובסמוך לכניסתו הראשית. 
 
תר מרוזטה אחת אז יוגדר קו אם במבנה יו .ג

הפרדה בשכבת "קו הפרדה לוגי בין כניסות"  
ישמש לבנית טופולוגיה (. קו זה 2219)

פוליגונלית בלבד ולא יגדיר את החלוקה 
 הפנימית הפיזית במבנה. 

 
רובה כניסות, כאשר כל במקרא של מבנה מ .ד

 כניסה מצוינת גם באות. לדוגמא: 
 

 א: 38מבנה שמספרו 
 ירשם בשדה "מספר בית". 38המספר  .1
 האות בשדה "אות בית".  .2
 ירשם בשדה "מספר כניסה". 1 -ה .3

 
ם בהם מספרי הכניסות אינם ברורים, במבני .ה

 הרישום יהיה לפי הכללים הבאים: 
במבנים הבנויים במקביל לקו הרחוב  .1

ימוספרו הכניסות בסדר עולה מימין 
 לשמאל.

במבנים הנצבים לקו הרחוב ימוספרו  .2
 ו הרחוב והלאההכניסות מק
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 נוספות .2.3.2.2.7
 

 בנוסף על מבנים: .א
 

 רוזטה.במקלטים ציבוריים תוגדר  .1
הסמוכים למבנים ראשיים  במבני עזר .2

 אין צורך בהגדרת רוזטות.
 

במקרה של קומפלקס מבנים )כגון בתי ספר  .ב
וכדומה( ייקלט פוליגון גבול הקומפלקס 
בשכבה, בנוסף לקליטה המפורטת של כל 

ם של הקומפלקסים, מבנה ומבנה. בפוליגוני
כמו גם בקומפלקסים של כל מבני הציבור, 

שם המבנה  ת שם הקומפלקס אויש לציין א
 הציבורי. 

 
לדוגמא: בית ספר "אל נג'אח" שמורכב 

 ממספר מבנים.
 

 עדכון רוזטות  .ג
 

הספק לא יקבל את רוזטות המבנים 
מהעירייה, המציע יבנה ויעדכן שכבת 

ל רוזטה רוזטות, יעבור ויבדוק ויטייב כ
 ורוזטה של כל מבנה.

 
 ומדרכות(קליטת  דרכים )צירי דרכים  .2.3.2.3

 
 סוגי נתונים .2.3.2.3.1

 
ים, שבילים, מדרכות, דרכים, שבילי כביש .א

 אופניים, כיכרות, צירי דרכים, דרכי עפר.
 

במידה ויעלו דרך תמונת הלווין צרכים  .ב
בדרכים נוספות שלא צוינו על המציע להוסיף 

 אותן
 

 בניית נתונים .2.3.2.3.2
 

יטת קו ציר דרך יהיה בהתאם לכיוון כוון קל  .א
 מהמספר הנמוך לגבוה.מספור הרחוב 

 
י צירי דרך )או יותר( יש בהצטלבות של שנ .ב

לוודא שהקווים נחתכים בנקודת 
ההצטלבות, הצטלבות של שני קוים תיצור 

 ארבעה מקטעים של קוים.
 

הצומת של צירי הדרכים יקבלו מספור  .ג
מספר  שיסומן על ידי נקודה, ובלוק יוגדר

צומת   כמספר רץ. מספר צומת יותאם 
 הרמזור בצומת אם קיים למספר
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 תצוגה .2.3.2.3.3
 
, שבילים, מדרכות ודרכים יוצגו כבישים .א

 באמצעות קו שפת הפרט המתאים. 
 

קווים אלה יהיו רציפים ויכללו קווי אי  .ב
תנועה, גם במקרה וצד הדרך מוגדר על ידי 
פרט אחר כל אזורי החניה יוגדרו על ידי 

 יגון סגור בשכבה נפרדת.פול
 

שכבת שביל אופניים: הספק יקלוט מתוך  .ג
, על פי הנחיות התצ"א את שבילי האופנים

העירייה. שבילי האופניים ייקלטו בשכבה 
 נפרדת.

 
שם הרחוב יוצמד לכל מקטע מצומת עד  .ד

 צומת.
 

 צירי דרכים .2.3.2.3.4
 

שכבת צירי דרכים תיבנה מצומת לצומת על  .א
 , 827.1פי מפרט 

 
 Polyline -רחוב יוצמד במדויק לבלוק שם ה .ב

 של ציר הדרך: 
 

 -ל Insertion Point -הצמדה של ה .1
Polyline של ציר הדרך 

גם  של ציר הרחוב יוצמד  Attribute -ל .2
, לבלוק יצורף קוד הרחוב של הלמ"ס

נתון של רוחב דרך ממוצע בנוסף לשם 
 רחוב ומספר למ"ס

במקומות בהם לא קיים קוד למ"ס  .3
 9999קוד עירוני לכתובת יצורף 

 
 קבלת נתונים .2.3.2.3.5

 
הספק יקבל את שכבת שמות הרחובות של  .א

 העיר.
 

שכבות נוספות במידה הספק יקבל  .ב
ורלוונטיות וקיימות במאגר הנתונים של 

 העירייה.
 

 נחלים .2.3.2.4
 

יש לקלוט את הנחלים בשטח שיפוט העיר בשכבה  .2.3.2.4.1
 ייעודית.

 קליטה ובנייה: .2.3.2.4.2
 
מטר הנחל  5 -כאשר רוחב הנחל הוא פחות מ .א

 ייקלט כישות קווית.
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מטרים   5בכל מקום שרוחב הנחל יעלה על  .ב
 הוא ייקלט כפוליגון.

 
 ל נקודות החיבור בין החלק הפוליגונליבכ .ג

לחלק הקווי יהיו ערכי קואורדינטות זהים 
 בנקודת החיבור של הקו לפוליגון.

 
כאשר נחל עובר מתחת לגשר, יש ליצור קו נעלם  .2.3.2.4.3

ר בין שני חלקי שיעבור מתחת לגשר. קו זה יחב
הנחל משני צידי הגשר. ערכי הקואורדינאטות בשני 

היו זהים לערכי הקצוות של הקו הנעלם י
נחל בנקודת החיבור שלו הקואורדינאטות בקצה ה

 עם הגשר.
 

 שכבות נוספות .2.3.2.5
 

 אנטנות: .2.3.2.5.1
 

כל אנטנה תימדד מתוך תצלומי האוויר ויינתן לה 
 מספר רץ.

  
 שכבות נוספות שלא צוינו:  .2.3.2.5.2

 
ה ובתצלום הלווין יופיעו אובייקטים שלא במיד

צוינו במסמך זה על המציע להפיק שכבה עבור כל 
 סוג אובייקט בעל אופי דומה.

 
 נקודות גובה .2.3.2.6

 
-10יש לסמן נקודות גובה לאורך צידי הדרכים כל  .2.3.2.6.1

 מטר לפחות. 15
 

יש לסמן נקודות גובה על מכסים של כוכים  .2.3.2.6.2
 וקולטנים.

 
לי מים ובריכות כולל יש לסמן נקודות גובה על מגד .2.3.2.6.3

 גובה פני המים היכן שניתן.
 

פיפות תהיה בצ DTMשכבות הגובה רשת נקודות  .2.3.2.6.4
 DTM -ב Z -מטר לפחות. כל ערכי ה 10-15של 

של פוליגון  Z -מתחת לבסיס מבנה יהיו זהים ל
 בסיס המבנה.

 
מטר וכל  0.5קווי הגובה ייקלטו במרווח אנכי של  .2.3.2.6.5

 מטר. 2.5קו ראשי במרווחים אנכיים של 
 

 : תוצרים4חלק  .2.4
 

וכו את הכולל בתהמציע יפיק ויגיש לעירייה פרויקט פוטוגרמטרי במלואו  .2.4.1
תצלום האוויר של העיר, את השכבות הרלוונטיות וכל חלקי המידע שצוינו ועל 

 פי התקן.
 

 .ECW -ו SIDיש להגיש את האורתופוטו בשני סוגי פורמט  .2.4.2
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פעימות מקסימום.  4מות, עד המיפוי יימסר בפעימה אחת או במספר פעי .2.4.3
מר יימסר דונם, ייתר החו 2,000פעימה ראשונה תתבצע כפיילוט של לפחות 

לאחר הפיילוט בפעימה אחת או במספר פעימות. הנושא יקבע בין המציע הזוכה 
לבין העירייה בתחילת הפעילות. במקרה של פעימות ימסור המציע לעירייה את 

 ח הישובכל החומר בצורה רציפה על כל שט
 

 AutoCADהמתאים לגרסה  DWGכל חומר המיפוי יימסר לעירייה בפורמט  .2.4.4
 . כל גרסה שתימסר תידרש את אישור העירייה לגרסה למסירהעל פי דרישה

 
 על פי הנחיות העירייה  SHPכל חומר המיפוי יימסר לעירייה גם בפורמט  .2.4.5

 
שיכלול את כל  יימסר קובץ על בסיס מבא"ת על פי דרישותאמור לעיל, בנוסף ל .2.4.6

 חומר המיפוי.
 

שמכיל את הסימבולוגיה הרצויה ע"י  LYRבץ יגיעו עם קו SHP -כל קבצי ה .2.4.7
 אשר יאגד בתוכו את כל השכבות המפורטות MXDהעירייה, וקובץ 

 
יש למחוק את השדות המיותרים  SHPלקבציי  CADבמהלך ההמרה מקבצי  .2.4.8

 וכדומה Thickness ,color ,Entityכגון: 
 

יועבר ואביזרי חשמל, מכילות מידע קווי ונקודתי כגון קווי חשמל שכבות ה .2.4.9
 המידע הקווי והנקודתי בשכבות נפרדות עם המידע הרלוונטי לכל סוג שכבה

 
יש להקפיד כי החומר שיוכן )במקרה של חלוקה לפעימות( יכלול מבנים  .2.4.10

 וישויות שלמות בלבד ללא חיתוך מבנים וללא ישויות חלקיות.
 

תהליך ית לקבל מהמציע תוצרים מהמיפוי תוך כדי העירייה רשא .2.4.11
 רך ביקורת.העבודה לצו

 
אינם  SHP, הגשת קבצי SDFהמוגש יש להגיש קובץ  DWGלכל קובץ  .2.4.12

  SDFמהווים תחליף להגשת קובץ 
 

אחד. המידע  SDFוכן כקובץ  DWGפוטוגרמטריה תוגש בפורמט  .2.4.13
 SDFובץ יהיה זהה לחלוטין למידע הקיים בק DWG -הקיים בקובץ ה

 ללא פערים כלשהם.
 

 DWG -הגשה מחדש הן של קובץ הידרוש  DWG -כל שינוי בקובץ ה .2.4.14
 מעודכן. SDFמעודכן וכן קובץ  Object Dataעם 

 
 : בקרת איכות5חלק  .2.5

 
מודגש כי מתן השירותים באיכות נאותה היינו תנאי יסודי בהתקשרות עם  .2.5.1

תן השירותים לעירייה דרש המציע לבקר את עצמו ולהבטיח מהמציע לפיכך, יי
חיות וכל תנאי הבטיחות, בהתאם תוך הקפדה על מקצועיות, יעילות, מומ

 מפרט בקרת איכות.  827.1למפרט הטכני 
 

נוסף על האמור, יבוקרו תוצרי העבודה ע"י העירייה בבקרת איכות פנימית,  .2.5.2
לעת. לשם הקפדה על האיכות העירייה תהיה רשאית לתת הנחיות מעת 

צע יידרש לתקן את כל הטעויות ו/או השגיאות בהתאם למסמכי הנדרשת המב
 המכרז.

 
המציע נדרש לעשות בקרת איכות פנימית על הנתונים ולהגיש דוח המפרט את  .2.5.3

הביקורת שבוצעה. העירייה תבצע בקרת איכות מדגמית, על פי ראות עיניה 
 .בוצע לא תפגע בביצוע העבודה של המציעלנתונים שיקלטו. כל ביקורת שת
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 30ייה תימסר עד אישור הנתונים ודוחות סופיים לביקורת המדגמית של העיר .2.5.4
יום עבודה  מקבלת החומר מהמציע. על המציע לתקן את כל אי ההתאמות 
שיוצגו, לעבור על כל הנתונים ולתקן את כל החומר על פי הערות מבקר האיכות 

החומר יוכנס בלת אישור לבקרת איכות של העירייה, והעירייה. רק לאחר ק
 של העירייה GIS -למערכת ה

 
תתוקנה על ידי המציע ועל חשבונו עד חודש מהאישור בכתב טעויות של המציע  .2.5.5

של המנהל על החומר האחרון שהתקבל מהמציע. המנהל מטעם העירייה יהיה 
 בעל שיקול הדעת הבלעדי לקביעת האחריות בעניין זה.

 
ספר ההחזרות ואיכות ביצוע דגש כי העירייה תבצע מעקב שוטף אחר ממו .2.5.6

לעניין השתתפות המבצע במכרזים נוספים  העבודות וכי איכות המבצע תישקל
 לביצוע העבודות ו/או הרחבת ההתקשרות.

 
לאחר מועד הגשת ההצעה למכרז נשוא הפרויקט לא תעמוד לקבלן טענת אי  .2.5.7

ים בהתקשרות ותנאי התשלום, וטענה זו הבנה של דרישות השירותים המבוקש
 בשלב כלשהו.לא תשמש בסיס לתביעות לעדכון ההצעה ו/או מחירי השירותים 
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 מפרט למיפוי  אורתופוטו  .3
 

 : מטרות ויעדים1חלק  .3.1
 

 מטרות ויעדים .3.1.1
 

 יעדים .3.1.1.1
 

צילום והפקת תצלום אוויר מעוגן בתחום שיפוט העיר רהט קבלת 
התקנות, בפורמט המבוקש ולפי הנתונים בדיוק מרבי וע"פ 

 התנאים.
 

 מטרות .3.1.1.2
 

 יציאה ויצירת צילום אוויר עדכני .3.1.1.2.1
 עיגון תצלום האוויר .3.1.1.2.2
 עה לדיוק מרביהג .3.1.1.2.3
 עמידה בתקנים והנהלים הנדרשים להגשת הנתונים .3.1.1.2.4

 
 : תיחום2חלק  .3.2

 
 .הפקת האורתופוטו תכלול את כל תחום שיפוט העיר רהט .3.2.1

 
 פירוט שטח הצילום והרזולוציה 1בנספח מספר  .3.2.2

 
 : מפרט טכני3חלק  .3.3

 
 אורדינאטות לרשת ישראל החדשהכל הקבצים יעוגנו בקו .3.3.1

 
ס"מ לפיקסל(  7.5)רזולוציה קרקעית  1:500 -רזולוציה ודיוקים מתאימים ל .3.3.2

 לשטח הבנוי 
 

 ס"מ לפיקסל בשטח הפתוח  והשטח המבוקש 12.5רזולוציה קרקעית  .3.3.3
 

יבוצע על נקודות בקרה ששימשו את המיפוי, נקודות  ביסוס האורתופוטו .3.3.4
כן הכולל רשת הנקודות גובה במרווחים של תואם ומעוד DTMיכללו הגובה 

, DISמטר לפחות, נקודות אי רציפות התואמות את השטח הממופה ) 10-15כל 
REG) 

 
יבוצעו תיקוני צבע ותיקונים רדיומטרים, בעל גוון וצבע אחידים ובעל חדות  .3.3.5

 מלית לקנ"מ הנדרשמכסי
 

ות המדידיעמוד בדרישות תקנות אורתופוטו ייחתם על ידי מודד מוסמך,  .3.3.6
 .(. והמיפוי והנחיות של מרכז מיפוי ישראל )מפ"י

 
 בנוסף, המציע יתאם מול העירייה לפני הביצוע את הקנ"מ הסופי  .3.3.7

 
 תוצרים: 4חלק  .3.4

 
 .ECW -ו SIDהאורתופוטו יימסר בקבצים בשני סוגי פורמט  .3.4.1

 
במקרה והקובץ יהיה גדול מעבר למקובל, תבוצע חלוקה למספר גיליונות  .3.4.2

 בעירייה. GIS -ש הבתאום עם אי
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 אורתופוטו מלא ומעוגן של השטח שסוכם. .3.4.3
 

)או  1:2500/1:5000יבוצעו הפקות של תצ"א ע"ג נייר צילום איכותי בקנ"מ  .3.4.4
קואורדינאטות, אחר( על גבי נייר צילום איכותי, מודבק על "קאפא" כולל רשת 

חץ צפון, כותרת, שמות רחובות ראשיים, תאריך צילום, תיחום של שטח 
 שיפוט, הדבקה ומסגור
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 1נספח: מספר 
 תמונת אזור שטח השיפוט רהט והסביבה .1
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 :הערות לצילום .2
 

 הגדרות השטח: 2.1
 

 ס"מ לפיקסל 7.5שטח אדום: שטח תצלום אוויר ברזולוציה קרקעית 
 ס"מ לפיקסל 12.5לום אוויר ברזולוציה קרקעית שטחים כחולים: שטח תצ

 שאר השטחים הינם להבנת המרחב:
 צהוב: שטח בנוי בו יתבצע הפוטוגרמטרישטח 

 שטח סגול: תחום שיפוט העיר
 

 גודל שטחים: 2.2
 

 דונם 49,150שטח אדום: 
 שטחים כחולים: 

 דונם 25,754 –שטח צפוני 
 דונם 26,285 –שטח דרומי 
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 מסמך ד'
 

 0192/3מכרז 
 אמות מידה ומשקלות לניקוד המרכיב האיכותי

 
 

 מסד
 הערות וםמקסימ הניקוד שיטת מידה אמת

 של ניסיון 
 המציע

ביצוע ב
פרויקטים 

 לרשויות
 מקומיות

עבור כל פרויקט של 
מיפוי פוטוגרמטרי 
ואורתופוטו שבוצע 

" ציבורי גוף עבור "
)ראה הגדרה בסעיף 
ההגדרות של ההליך(, 

יקטים הפרו 3 -מעבר ל
אותם נדרש המציע 
להציג במסגרת תנאי 

, אשר השטח שלו הסף
 70,000 -הוא מעל ל

 דונם; 
 
  
 ; פרויקטנק' לכל  4
 

יינתן על בסיס  הניקוד 'נק 03
בטופס מס' הלקוחות שיפורטו 

 עבורהמלצות ו על בסיס , 6
 6שיצורפו לטופס מס'  המציע

 ;)תצהיר בדבר ניסיון המציע(
 

יינתן אך מובהר, כי הניקוד 
ורק לפרויקטים שבוצעו 
והושלמו במהלך התקופה 
הנקובה להוכחת תנאי הסף 

 (;31.12.2018 -עד ל 1.1.2014)
 

מובהר, כי כל עוד לא צוין 
ידי המשתתפים, אזי -אחרת על

לצורך הוכחת העמידה בתנאי 
הפרויקטים  3הסף, ייבחרו 

בעלי השטח המינימאלי הנדרש 
לצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 -סף )הקרובים ביותר לה
דונם(, ובגין השאר  12,500

 יינתן הניקוד האיכותי. 
כל פרויקט של  עבור  

מיפוי פוטוגרמטרי 
ואורתופוטו שבוצע 

" ציבורי גוף עבור "
)ראה הגדרה בסעיף 
ההגדרות של ההליך(, 

הפרויקטים  3 -מעבר ל
אותם נדרש המציע 
להציג במסגרת תנאי 

, אשר השטח שלו הסף
 -דונם ל 35,000ין הוא ב

 דונם;  70,000
 
  
  
 ; פרויקטנק' לכל  3
 

  

של  עבור כל פרויקט  
מיפוי פוטוגרמטרי 

 גוף ואורתופוטו עבור "
" )ראה הגדרה ציבורי

בסעיף ההגדרות של 
 3 -מעבר לההליך(, 

הפרויקטים אותם 
נדרש המציע להציג 

, במסגרת תנאי הסף
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אשר השטח שלו הוא 
 -דונם ל 12,500בין 

 דונם;  35,000
  
 ; פרויקטנק' לכל  2
 
עבור כל פרויקט של   

י מיפוי פוטוגרמטר
 גוף ואורתופוטו עבור "

" )ראה הגדרה ציבורי
בסעיף ההגדרות של 

 3 -מעבר לההליך(, 
הפרויקטים אותם 
נדרש המציע להציג 

, במסגרת תנאי הסף
אשר השטח שלו הוא 

 -דונם ל 5,000בין 
 דונם;  12,500

  
 ; פרויקטנק' לכל  1
 

  

 פעילות היקף 
 כספי מחזור
 .2018 בשנת

 ₪ 100,000כל  בגין
 למחזור ספיםנו

 המציע של הפעילות
 שבע) ₪ 700,000 מעל

 כולל( )לא אלףמאות 
 1 למציע תינתן"מ(, מע

 .נקודה
 

 10עד למקסימום של 
 .נק'

 
  

 לנתונים בהתאם יינתן הניקוד 'נק 01
המופיעים בדו"ח הכספי 

 8201של המציע לשנת  וקרהמב
ידי רואה -כפי שיאושרו על

החשבון של המציע )בנוסח 
 (.5 סשבטופ

 
יינתן בגין קפיצות  הניקוד
₪  100,000בסכום של  מלאות

 )סכום מלא ולא חלקי(. 
 

 לדרוש רשאית תהיה העירייה
 המבוקר הכספי"ח בדו עיון

   .7201 לשנת
 

 ניקוד תוספת  .1
ניסיון  עבור

של מנהל 
ת בביצוע הצוו

ו/או ניהול 
פרויקטים 

של מחשוב 
 ייעודי קרקע

על כל פרויקט של 
גרמטרי יפוי פוטומ

ואורתופוטו, שבוצע 
ידי מנהל -ו/או נוהל על

הצוות המוצע, 
 -שביצועו החל לאחר ה

, והוא 2014ינואר  1
הושלם עד למועד 
הגשת ההצעה למכרז, 

שני ל בנוסףזאת 
 הפרויקטים הנדרשים 
בתנאי הכשירות 
המפורטים בהזמנה 

   להציע הצעות:
 

 נוסףעבור כל פרויקט 
ידי מנהל -על שנוהל

 נק' 2  הצוות:
 

מובהר כי הניקוד לפי סעיף זה,  נק' 10
על ניסיון מוכח של מנהל יינתן 

 לפי מעל לנדרשהצוות המוצע, 
 12.4 שבסעיפים הכשירות יתנא

 שתי לעניין)כולל  12.5 -ו
 כל של ההשכלה לעניין חלופות

 (.:מהם אחד
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 נוסףעבור כל פרויקט 
ידי מנהל -על שבוצע

 נק' 1הצוות: 
 

 10של  למקסימוםעד 
 :'נק
 

 ניקוד תוספת 
 ניסיון עבור

של בקר 
איכות, 
 בביצוע

 פרויקטים
 מחשוב של

 קרקע ייעודי

כל פרויקט של  על
מחשוב ייעודי קרקע 

ידי איש -עלשבוצע 
הצוות הנוסף )בקר 

 1 -ה לאחרהאיכות(, 
 והוא, 2014 רינוא

 למועד עד הושלם
, למכרז ההצעה הגשת

 לנדרש בנוסף זאת
 הכשירות בתנאי

 בהזמנה המפורטים
 :הצעות להציע

 
 נוסףעבור כל פרויקט 

ידי מנהל -עלשבוקר 
 נק' 2הצוות:  

 
 נוסףעבור כל פרויקט 

ידי בקר -על שבוצע
 נק' 1האיכות: 

 
 5של  למקסימוםעד 

 :'נק
 

לפי סעיף זה, כי הניקוד  מובהר נק' 5
 אישניסיון מוכח של  עליינתן 
, המוצע (איכות)בקר  הצוות

 הכשירות תנאי לפי לנדרש מעל
)כולל  12.5 -ו 12.4 שבסעיפים

 לעניין חלופות שתי לעניין
 (.:מהם אחד כל של ההשכלה

 

חוות דעת  
מהנדס 

 העירייה 

ינתן על בסיס חוות הדעת ת נק'.  5 
ידי -ו עליצורפהמלצות ש

  המציעים.
 


