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 1מסמך 
 מועצה אזורית תמר 

 
 12/21מספר  מכרז פומבי
 חניונים בתשלום ברחבי המועצהלהקמת מערכת חכמה לניהול 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 כללי

הול חניונים להקמת מערכת חכמה לניהצעות את "( מזמינה בזהמועצה)להלן: " תמר האזורית המועצה .1

 .בתשלום ברחבי המועצה

הקמה, התקנה ותחזוקת שירות, הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים  השירותים הנדרשים הינם: .2

 "(.השירותים( )להלן, ביחד: "4מסמך ( ובהסכם )6)מסמך 

כבר עתה יובהר כי המועצה מעוניינת להקים מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה  .3

יקול דעתה הבלעדי תגדיר את עבור חניון אחד בלבד, אשר ישמש כ"פיילוט" וככל שהמועצה על פי ש

ה"פיילוט" כמוצלח, היא תוכל לרכוש מערכות נוספות )עד שש מערכות בסה"כ( בהתאם להצעת 

 המחיר שניתנה על ידי המציעים. 

המפורטים בכל תנאי הסף  העומדים במועד הגשת הצעותיהם מציעים במכרז להשתתףרשאים  .4

 .בכפוף לאמור במסמכי המכרז הכלו זה,במסמך 

שתקבלנה ההצעות  (30%האיכות )ציוני ( ו70%המחיר ) ציוניתדורגנה בהתאם לשקלול בין ההצעות  .5

 בהתאם להוראות המכרז. 

מסמך ) כאמור המצויןותים מתן השירתמורה כוללת עבור ההצעה הכספית על המציע להציע  במסגרת .6

( 8מסמך ) הכספיתאת הצעתו מלא ולהגיש על המציע ל. (4מסמך ובהסכם ) למסמכי המכרז( 6

 , בהתאם למפורט להלן.במעטפה סגורה )נפרדת(

בסיום  ,חודשים 36הינה  "(הזוכההמציע שיזכה במכרז )להלן: "ההתקשרות הבסיסית עם תקופת  .7

 חודשים בכל פעם. 12תקופות נוספות, של  2תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד 

 מכרזהמסמכי 
 

 "(:מכרזהמסמכי המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " מכרזהמסמכי  .8

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצהרת המציע, על נספחיה: -2מסמך 

 טופס פתיחת ספק –נספח א'    

  ערבות בנקאית לקיום ההצעה - 3מסמך 

  , על נספחיו:המועצההסכם התקשרות בין הזוכה לבין  - 4מסמך 

 ערבות ביצוע –' אנספח 

 נספח ביטוח   -נספח ב

  1976-תשל"ו ,תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים - 5מסמך 

 )מפרט( שירותים הגדרת מסמך - 6מסמך 



 

 חתימת המציע: _______________________
44מתוך  3עמוד   

 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -  7מסמך 

  ההצעה הכספית  -  8מסמך 

 SLAטבלת   -  9מסמך 

 

 זה. מכרזמכל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד 
 

 שבבניין שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה , ₪ 500לרכוש תמורת את חוברת המכרז ניתן  .9

באמצעות העברה בנקאית של , או 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

והרוכש יקבל את מסמכי המכרז  08-6688855/6הסכום הנ"ל. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 

' עד . בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים אPDFבמייל בפורמט 

www.ma-המועצה בכתובת ולעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של  15:30-09:00ה' בין השעות 

 tamar.org.il 

 תנאי סף  

בתנאי הסף המצטברים  מכרזלהעומד במועד הגשת הצעתו  מציע המכרזלהגיש הצעה במסגרת  ירשא .10

 : הבאים

המציע בעל ניסיון בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות בקרה חכמות למבנים/ חניונים  .10.1

 (.9/2019-9/2021שנים האחרונות שקדמו להגשת המכרז ) 3במהלך 

המשלבת )טלוויזיה במעגל סגור(  טמ"סהמציע מתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות  .10.2

 אנליטיקה ובקרת מבנים/חניונים.

 .או עוסק מורשה רשום בישראל המציע הינו תאגיד .10.3

 ; הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ציעהמ .10.4

 . סמכי המכרזהמציע רכש את מ .10.5

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים בתוקף אישור המציע בעל  .10.6

 ;1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים  .10.7

. אם הורשע 1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו ולפי חוק שכר מינימום בהתאם 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל 

סקאות גופים ציבוריים אחד ממורשי החתימה במציע. כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק ע

 ;נוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויותב

 המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה.  .10.8

 .בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע .10.9

http://www.ma-tamar.org.il/
http://www.ma-tamar.org.il/
http://www.ma-tamar.org.il/
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 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי  מציעעל כל , להבטחת קיום הצעתו למכרז .11

ערבות )להלן: "₪   5,000למסמכי המכרז, בסך של  3מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כמסמך 

אולם המועצה תהא רשאית להורות למציע , 03.01.2022 ליום עד"(. ערבות הקיום תהיה בתוקף הקיום

 אריכה בהתאם., והמציע יהיה חייב לפיםנוס ה חודשיםשלושלהאריך את תוקפה ב

תואמת לנוסח המצורף ערבות מקורית על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה  .12

למסמכי המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה 

עלול להביא לפסילת  ות שלא בנוסח הנדרשצירוף ערב או מקורית אי צירוף ערבותאו כלפי מטה(. 

 ההצעה על הסף.

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז  מציעהמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה וה .13

ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפורט לעיל. כן תהא המועצה רשאית 

יום  14לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל 

 בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

ערבויות הקיום יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום  .14

למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים והמסמכים 

 וע.הנדרשים, לרבות ערבות ביצ

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם,  .15

  לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .16

ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע שגיאות 

בלבד, את שאלותיו לרכזת ועדת המכרזים במועצה, בדוא"ל   WORD להפנות בכתב בפורמט

michrazim@ma-tamar.co.il  16:00בשעה  11.09.2021וזאת עד לא יאוחר מיום.  

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .17

חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  דוא"לאו ב 08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה 

לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים . ה לכל מי שרכש את מסמכי המכרזבכתב ותשלחנ

 שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .18

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 קטרוני למתן התשובות. האל
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אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות,  המועצה .19

 לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  מועצהה .20

בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון תוספות ותיקונים, 

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת מאת המועצה את מסמכי המכרז  קיבלו לידיהם

 מסמכי המכרז. קבלת

 גשת ההצעותאופן ה

לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   המציעעל  .21

, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה במעטפה סגורה הצעתו ולהגיש

חתומים על ידו  ,4מסמך המצ"ב כ הסכםכאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות הזוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה בתחתית כל עמוד

כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשני העתקים על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

תוגש על  לאת להקפיד כי ההצעה הכספי ישלא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. 

ועילהן תוך מעטפת ההצעה, בגבי המדיה הדיגיטלית יחד עם ההצעה, אלא במעטפה סגורה נפרדת 

 12/21יש לרשום את שם המכרז 

  ים:המסמכים הבא כליש לצרף את  לעיל, 21 כאמור בסעיףחתומה  כשהיא, המכרזלחוברת  .22

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד; .22.1.1

 פרופיל התאגיד; .22.1.2

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות  .22.1.3

 רשם השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים; או

 ושמות החתימה זכויות בדבר, חשבון רואה/  דין עורך ידי על חתום אישור .22.1.4

 .זו הצעה על המציע בשם לחתום המוסמכים

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא מלאה וחתומה על  2מסמך המציע המצ"ב כ הצהרת .22.2

ידי המציע, לאחר שהמציע מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף וכן 

את הפרטים הנדרשים למתן ציון איכות להצעתו. יש לצרף גם אסמכתאות המעידות על 

 :ניסיון קודם

ימלא המציע  לעיל  10 ףיהמפורטים בסעבתנאי סף של המציע  עמידתולהוכחת  .22.2.1

 . 1טבלה מספר את 

 .2טבלה מספר ימלא המציע את להצעה  לצורך מתן ציון איכות .22.2.2

 ;  1975  –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .22.3

 ;קבלה על רכישת מסמכי המכרז .22.4
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או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  שומהאישור תקף מפקיד  .22.5

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  מורשיתצהיר חתום על ידי  .22.6

מסמך כבנוסח המצ"ב  1976-קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 ;הסכםל 5

בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח  על ידו תצהיר חתום .22.7

 .7מסמך כהמצ"ב 

 ם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(;תשובות לשאלות הבהרה )א .22.8

( את הצעתו הכספית מכרזהלמסמכי  8מסמך ) הכספית ההצעה במסמך למלא המציע על .22.9

 .מכרזב להשתתפות

 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 איכות.  30%מחיר,  70%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .23

 בארבעה שלבים, כדלקמן:בחינת ההצעות והערכתן תתבצע  .24

 ;מכרזהבדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של   שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן.  שלב ד':

 עמידה בתנאי הסף בחינת –שלב א'  .25

. הצעה מכרזההמועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי  .25.1

שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה 

)לאחר בחירת הזוכה(,. יובהר, כי המציע  מכרזהבשלב כלשהו יקבל הודעה על כך בסיום 

 ה ו/או תביעה בעניין זה. מוותר מראש על כל טענה ו/או דריש

לצורך קביעת ציון בין היתר מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות  .25.2

 .להלן 30 כמפורט בסעיףהאיכות של ההצעה, 

 של ההצעההאיכות  ןחישוב ציו –שלב ב'  .26

והוא יחושב על ידי צוות מקצועי מטעם המועצה, מהציון הכולל,  30%מהווה  האיכותציון  .26.1

מכרזים  מנהלת מחלקת רכשגזבר המועצה,  המועצהת ימנכ"לאשר חבריו יהיו 

, הציון תכנוני במועצה יב"ט המועצה ומנהל מידע הנדסק מנמ"ר המועצהוהתקשרויות, 

והאסמכתאות  ההמלצות)הצעת המציע(,  2מסמך ב מציעיינתן על פי הנתונים שימלא ה

שומרת  . המועצהלמציעהמקצועי שיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות 

בדרכים  נתונים בכל נושא הקשור לניסיון המציעאו לוודא לעצמה את הזכות לאסוף 
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ובקשה לקבלת הבהרות  פניה ללקוחותיובאמצעות , לרבות נוספות, על פי שיקול דעתה

   .בנוגע להצעה

המועצה תודיע למציעים על מועדי הראיונות, אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן  .26.2

 סביר מראש. 

 ייערך באופן הבא: חישוב ציוני האיכות .26.3

 ניקוד לקריטריון קריטריון 
 הצגת פרויקטים בתחום בקרת כניסה למבנים/ חניונים. (1)

 .הצגת תוכנית מפורטת הכוללת תיק אתר מלא .1

 הרכיבים המלאה להפעלה.פירוט כמות  .2

 התאמת השירותים ללקוח. .3

לכל  נק' 10
 30פרויקט, סה"כ 

 נק'

 הצגת פרויקטים בתחום הטמ"ס משולבת אנלטיקה למבנים/חניונים. (2)

 הצגת תוכנית מפורטת הכוללת תיק אתר. .1

 פירוט סוגי המצלמות וסוגי האנליטיקה. .2

 התאמת השירותים ללקוח באמצעות מרכז בקרה. .3

לכל  נק' 10
 30פרויקט, סה"כ 

 נק'

התרשמות הוועדה מהספק על הידע הנדרש  – אישיתהתרשמות  (3)

להפעלה, הצגת תכנית הקמה והטמעה ומתן השירות הניתן על ידי 

 הספק.

 נק'. 40
 

 של ההצעה המחיר ןחישוב ציו –שלב ג'  .27

 ייעשה באופן הבא: להתקנה ושירות שנתיחישוב ציוני המחיר של ההצעות 

בגין התקנת המערכת, חלוקת התעריף  חישוב ציוני המחיר של ההצעות ייעשה באמצעות

והכפלת התוצאה שיוצע בהצעה הזולה ביותר במחיר ההצעות הנבחנות  כולל הרכיבים, 

 60 -המתקבלת ב

 בהתאם לנוסחה שלהלן:

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   60=  רכיבי ההתקנה ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת   

 

 ייעשה באופן הבא:שירות השנתי חישוב ציוני המחיר של ה

חלוקת התעריף שיוצע בהצעה הזולה  חישוב ציוני המחיר של ההצעות ייעשה באמצעות

 40 -והכפלת התוצאה המתקבלת בביותר במחיר ההצעות הנבחנות 

 בהתאם לנוסחה שלהלן:

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   40=  השירות השנתי ציון מחיר

 מחיר ההצעה הנבחנת   

 

 יהוו את הציון הסופי. הרכיבים ועלות השירות השנתיההתקנה וציון מחיר 
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 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .28

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,  .28.1

 כדלקמן: 

 ציון האיכות X %30ציון המחיר  +     X %07  =  הציון הכולל

                                                                          100 

 

במקרה שבו שתי הצעות יקבלו את . במכרז ההזוכ התוכרז כהצע הציון הכולל הגבוה ביותרהצעה בעלת  .29

במכרז זה, תינתן עדיפות לספקים מקומיים כך  בין המציעים הגרלה.ביותר, תיערך הגבוה הכולל הציון 

מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר,  5%שבמידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 

תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה במכרז )ספק מקומי: יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי 

לחוק החברות( הינו תושב המועצה  268גיד שבעל השליטה בו )כהגדרתו בסעיף תא ;רישומי משרד הפנים

  ההצעה. על פי רישומי משרד הפנים במועד הגשת

על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות,  .30

ולעשות כל פעולה  מכרזהלרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את 

אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם 

ף להתקשר עם שני המציעים, כולם או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( וא

 מציעים בו זמנית.

יום מיום  14בתוך , תועל קבלת הצע הותודיע לזוכ מכרזב כהזתאשר  ההמועצה תקבע את ההצע .31

. בכלל זה, ימציא הזוכה ההסכםועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע לו דבר זכייתו, ימציא למ היוודע

 . (4מסמך ) להסכם' אנספח הביצוע המצורפת כ ערבותלמועצה את 

 כללי

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .32

. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד מביניהם על ידי המועצה, לפי המוקדם ההסכם

, ובמקרה כאמור יאריכו המציעים את תוקף ערבות חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים ארבעה

  ם שלהם בהתאם. הקיו

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  .33

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא 

בדין אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא 

 ודברים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום  .34

, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם מכרזהבאיזה מתנאי או מסמכי 

  לעיל. 18בסעיף מראש, כאמור 
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 ההסכם, לרבות בתנאי מכרזההמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי  .35

 ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או

תוספות כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם 

מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבגזברות המועצה  .36

. הצעה שלא תמצא בתיבת 12:00עד השעה  03.10.2021האחרון להגשת הצעות הינו יום המועד  זוהר.

המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט 

תיבת המכרזים שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו. הגשה פיזית. הצעות 

 .03.10.2021תיפתח ביום 

תהיה המועצה רשאית להציג  מכרזבמסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה  מכרזלבהגשת הצעתו  .37

את הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את 

ר מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הדב

הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר 

 לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

ין כל רשות להעתיקם או לעשות כל הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע א מכרזהמובהר, כי מסמכי  .38

 . מכרזלשימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 

מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה של סתירה  הוראות .39

  . או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה
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 מסמך 2
 12/21מס'  במכרזהצהרת המציע להשתתפות 

 
להקמת  הסכםב"( המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: "להתקשר עם  אתמציעים בז ,אנו הח"מ .1

, הכל בהתאם "(השירותים)להלן, ביחד: "מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה 

 ומצהיר בזאת, כדלקמן: ( 4מסמך ) ההסכם, לרבות מכרזהרטים במסמכי המפו לתנאים

מצהיר כי ידוע לי שההצעות תיבחנה בהתאם לאמות מידה לבחינת איכות ההצעה ובהתאם הריני  .2

 .מכרזבמסמכי ה מפורטכ ,למחיר ההצעה

, לרבות תנאי הסף מכרזהריני מצהיר בזאת כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים להשתתפות ב .3

, הכל מכרזהניסיון והיכולת לספק את השירותים נשוא הוהתנאים הנוספים, וכי ברשותי הידע, 

 .מכרזכמפורט במסמכי ה

 יצעתלה ףמצר יאנ ,כמו כן .הצעהשל ה , כנדרש בתנאי הסףישל הקודםהניסיון  פירוט להלן .4

אם ברצון המציע  ותזה אות)ניתן לצרף למסמכי ההצעה טבל הקודם הניסיון להוכחת אסמכתאות

 : (ממוחשבבקובץ למלא את הפרטים 

 )תנאי סף(   – 1טבלה מס' 

המציע בעל ניסיון בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות בקרה חכמות למבנים/  .א

 (.9/2019-9/2021השנים האחרונות שקדמו להגשת המכרז  3חניונים במהלך 

המציע מתמחה בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות טמ"ס המשלבות  .ב

 אנליטיקה ובקרת מבנים/ חניונים.

  

 

פירוט השירות והיקפו  הלקוחשם  מס"ד

  שניתן

 פרטי איש הקשר להמלצות עד תאריך מתאריך

1      

 שם:__________________

 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2      

 שם:__________________
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פירוט השירות והיקפו  הלקוחשם  מס"ד

  שניתן

 פרטי איש הקשר להמלצות עד תאריך מתאריך

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3      

 שם:__________________

 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4      

 שם:__________________

 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 שם:__________________     5

 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 

בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות  תיקראמצהיר בזאת, כי  אני .5

על כל תנאיהם ופרטיהם,  (,6מסמך ( והמפרט )4מסמך על נספחיו ) הסכםלהגשת הצעות, לרבות ה

מתן תנאי תנאי הסף להגשת הצעה ואת כל מסמכי המכרז, לרבות  תימצהיר ומתחייב כי הבנ

מתן את הגורמים העשויים להשפיע על  תיבחנ, יאת כל השאלות שנדרשו ל שאלתי, השירותים

י. את הצעת תיובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביסס יוההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבור השירותים

כל  ימצהיר ומתחייב, כי תנאי המכרז מקובלים עלי וכי לא תהיה ל ילמכרז אנ בעצם הגשת הצעתי

 ניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.  טענה, דרישה או תביעה בע

 מכרזהנשוא שירותים המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה יכי ברשות ,מצהיר יאנ .6

 יוכי הצעתבהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, 

פי ל תאגיד( עשל )במקרה  יהכוחות והמטרות של הינה בגדר הסמכויות,ומתן השירותים על פיה זאת 

 .ימסמכי היסוד של
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כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  לאותו  ,מצהיר ינא .7

 מכרז.   

 ימילוי התחייבויותיבכפוף ל יתשולם ל השירותים התמורה עבורזכה במכרז, אבמידה וכי  ,יידוע ל .8

 ( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו. למסמכי המכרז 4ך מסמ) הסכםה הוראותבהתאם ל

תחום בלזוכה בלעדיות מתן ו/או ל מסוים להיקף פעילות תמתחייב האינ מועצהכי ה יידוע ל .9

 השירותים נשוא המכרז. 

על ידי המועצה,  י, בשלמותם, כפי שהומצאו להסכםאת מסמכי המכרז, לרבות ה אתבז ףמצר יאנ .10

 ףמצר . בכלל זה, אני, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרשכאשר כל העמודים חתומים על ידי

למסמכי  3מסמך ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב כ ילהבטחת קיום הצעת

 המכרז.  

ליתן לה את מתחייב  יהננ ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה סופיתזו הנה  יהצעת .11

המלא לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג המועצה , בהתאם לתנאי המכרזהשירותים )כהגדרתם לעיל(

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו  יזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע. של המועצה

מועד האחרון להגשת או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מה ימע הסכםשל 

כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות  יידוע ל הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.

 ימתחייב להאריך את תוקף ערבות הקיום של יחודשים נוספים, ובמקרה כאמור אנארבעה בעד 

 בהתאמה, ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנת. 

 יעל כך הודעה, יהיה על ימסר לייום מיום שת 14, הרי שתוך תזכה במכרז יכי אם הצעת ,יידוע ל .12

. בכלל הסכםלחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ה

(, בסך הסכםל 'אנספח ביצוע )בנוסח המצ"ב כהאת ערבות  להמציא למועצהכי יהיה עלי  יזה ידוע ל

  ₪. 20,000 של 

כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  יידוע ל .13

לקבל את ההצעה  תמתחייב האינהגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; וכי המועצה 

עמנו תהווה  הסכםכי רק חתימת המועצה על  יידוע ל ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולההכספית 

 ד המועצה. התקשרות מחייבת מצ

 10כמפורט בסעיף  מנימציא את המסמכים שיידרשו מאו/או שלא  ימהצעת יחזור בכמו כן, במידה וא .14

על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה  יעמוד באיזו מהתחייבויותיאלעיל ו/או לא 

ציע שידורג ו/או להתקשר עם המ יו/או לבטל את זכיית יהמועצה רשאית לחלט את ערבות הקיום של

 אחרי ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.

מתחייב לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם  יאנ .15

 במלואם. 

התמורה המבוקשת על ידי עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי המכרז מפורטת בהצעת המחיר  .16

, המוכנסת לתוך מעטפת ההצעה נפרדת סגורה במעטפה המצורפת(, למסמכי המכרז 8מסמך )

 הכללית. 
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כמו כן, ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית במלואה ורשאית ליישם חלקים  .17

  .ממנה

מהווים את התמורה המפורטים בהצעת המחיר תמורה הלהצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי  יהרינ .18

בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או הבלעדית והיחידה 

לכל תשלום ו/או החזר כלשהו  , וכי פרט לכך לא אהיה זכאידרישה אחרת העולים ממכרז זה

 מהמועצה.

 שבהצעת המחיר התעריפיםמצהיר בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת  יהננ .19

וזאת, ללא כל  יהגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתבחשבון את כל  תיהבא

יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות 

 הנכללות בהם.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 אישור עו"ד:

 

___עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ___אני הח"מ, ____

 -ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן  ההצעה דלעיל

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע"

 ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 
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 2ספח א' למסמך נ

 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________מיקוד __________  או 

 ________________  פקס _________________  נייד________________   טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 הסניף ______________________________________________ מספר  שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים
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 3מסמך 

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 אדונים נכבדים,

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

 

 (שקלים חדשים חמשת אלפים)ובמילים: ₪  5,000לסך של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

 לבין 2021 אוגוסט "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודש סכום הקרן)להלן: "

 "(.הפרשי ההצמדההמדד הידוע ביום התשלום )להלן: "

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות 

סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ )להלן: 

כו להוכיח, לבסס או לנמק את אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטר 21/"( בקשר עם מכרז מס' החייב"

 עילת דרישתכם או סכומה.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ועד בכלל. ,03.01.2022 ערבות זה ועד לתאריךערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב 

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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   4סמך מ

 
 

  םהסכם למתן שירותי
 

 2120שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום _______ בחודש _______ 

 

 
  המועצה האזורית תמר בין:

 זוהר, ד.נ. ים המלחנווה   

 "(המועצה)להלן: "

 ;מצד אחד          
 

 (ח.פ/ע.מ______________) ___________  לבין:

 _______________מ  

 "(נותן השירות" -)להלן  

 ;מצד שני          
 

 

להקמת ת הצעות לקבל ("המכרז" )להלן: 12/21 פרסמה מכרז פומבי שמספרווהמועצה  הואיל

 השירותים הנדרשים הינם: אשר ,לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצהמערכת חכמה 

( ובהסכם 6)מסמך הכל כמפורט במסמך הגדרת השירותים הקמה, התקה ותחזוקת שירות 

 "(.השירותים( )להלן, ביחד: "4מסמך )

 

 ,מועצההשתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים ל ונותן השירות  והואיל

 ;המועצהלשביעות רצונה של ולהוראות מסמכי המכרז והסכם זה  והכל בהתאם

 

הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, המיומנות והכישורים המיוחדים  נותן השירותו והואיל

 מתן השירות;הדרושים לצורך 

 

 ;להלןהמפורטים בהתאם לתנאים נותן השירות  להתקשר עם  והמועצה מעוניינת והואיל

 

 זה. הסכםוהצדדים מעוניינים להסדיר את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת  והואיל

 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא

 זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםהמבוא והנספחים ל .1
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 .הסכםזה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות ה הסכםכותרות הסעיפים ב .2

 טים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה:רוכן המסמכים המפו 12/21מסמכי מכרז  .3

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות ביצוע(; -נספח א'

 נספח הביטוח; -נספח ב'

 תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; -למסמכי המכרז 5מסמך 

 ;מסמך הגדרת השירותים -למסמכי המכרז 6מסמך 

 ;תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -7מסמך 

  ;הצעת המציע -8מסמך 

 ;SLAטבלת  -9מסמך 

 

 נציג המועצה

או מי שימונה מטעמו כנציג המועצה  ,המועצהמנמ"ר איש הקשר מטעם המועצה לביצוע הסכם זה הינו  .4

בדבר אופן ביצוע נותן השירות ל"(, אשר הינו מוסמך ליתן הנחיות נציג המועצהלצורך הסכם זה )להלן: "

השירות על פי הסכם זה, לשנות את תכנית העבודה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, הכל על פי שיקול 

 דעתו. 

 מהות ההתקשרות

בהתאם להצעתו למכרז ולכל מסמכי צה את השירותים המפורטים בהסכם זה ייתן למוע נותן השירות .5

 . מסמך הגדרת השירותים –למכרז  6מסמך המכרז, לרבות 

 יבצע את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים כפי שיקבעו על ידי המועצה מעת לעת.   נותן השירות .6

על אף האמור  זה לאחר. הסכםלא יהא רשאי להסב את התחייבויותיו וזכויותיו על פי  נותן השירות .7

רשאי להיעזר ביועצים ו/או נותני שירותים נוספים  נותן השירותיובהר, כי לצורך מתן השירותים יהא 

מטעמו והדבר לא ייחשב להסבת זכויותיו או חובותיו ולא יחייב את אישור המועצה. למען הסר ספק, 

נותן ביועצים ו/או נותני שירותים נוספים לא תגרע מאחריותו הכוללת של  נותן השירותיעזרותו של ה

 למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.  השירות

   נותן השירותהצהרות והתחייבויות 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: נותן השירותזה,  הסכםמבלי לגרוע מיתר התחייבויותיהם שב

כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לביצוע השירותים, ומבלי כי ידוע לו,  .8

לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצונו, כל מידע, נתון וכל דבר אחר העשוי להשפיע 

 זה.   הסכםעל עבודתו ושירותיו בהתאם ל
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, ותספק לו, על פי בקשתו ובאופן השירותנותן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פעולה עם  .9

סביר, כל מידע, מסמך או נתון המצוי ברשותה או לחילופין תפנה אותו לגורם במועצה או כל גורם אחר 

 פועל מטעמה.  נותן השירותאצלו נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו גורם כי 

זה, וזאת לפי  הסכםע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בולבצם שירותיהכי הוא מתחייב ליתן את  .10

מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם 

להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, תוך קיום מגע הדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי 

אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מפורטות  נותן השירותא המקצוע הרלוונטיים. לשם כך ימל

 זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה. הסכםב

נותן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי ככל שלצורך מילוי התחייבויותיו יידרש  .11

לשמור על יחסי אמון עם המועצה ולהימנע  נותן השירותיקפיד לבוא במגע עם גורמים שונים,  השירות

 מלהציג מצגים ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול התחייבויות בשם המועצה. 

 

 תיאום ודיווח

זה בתיאום ותוך קיום קשר  הסכםמתחייב לבצע את השירותים ואת ההתחייבויות על פי  נותן השירות .12

 מתמיד ויעיל עם נציג המועצה. 

למועצה דין וחשבון בכתב על התקדמות  נותן השירותבכל מועד שייקבע על ידי המועצה, יגיש  .13

השירותים, ובכלל זה ימסרו למועצה כל המסמכים אשר נערכו על ידו עד לאותה עת בקשר עם 

למועצה, ולפי דרישת המועצה הן לכל גוף אחר הפועל מטעם  נותן השירותהשירותים. בנוסף, ימסור 

דיווחים שוטפים, בכתב ובעל פה, בנוגע להתקדמות השירותים. המועצה רשאית לדרוש כי  המועצה,

, במידת הצורך, לקבל נותן השירותהדו"חות וההנחיות האמורים, או חלקם, ייערכו בכתב. כן ידאג 

 מהמועצה הרשאה והנחיות לגבי המשך פעולותיו.  

, רשאית נותן השירותת, פעולה ובעיה בשירותי לדווח על כל התקדמו נותן השירותמבלי לגרוע מחובת  .14

ו/או לדרוש לעיין בכל מסמך בקשר עם או המצוי  נותן השירותהמועצה או מי מטעמה לבקר במשרדי 

מתחייב לאפשר ולסייע למועצה ו/או לבאי כוחה לבצע את הבדיקות  נותן השירות, ונותן השירותבידי 

 בכל עת.

 נותן השירותבהסכמה או באישור המועצה ו/או מי מטעמה את  מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי אין .15

מאחריותו המקצועית הבלעדית  נותן השירותו/או שלב כלשהו משלבי העבודה, כדי לשחרר את 

 לשירותים הניתנים על ידו.

 , הפרתו וביטולוהסכםתקופת ה

תקופת חודשים, החל מיום ________ ועד ליום ________ )להלן: " 36תקופת ההסכם הינה למשך  .16

 12תקופות נוספות, של  2בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו משנה לשנה לעוד "(, ההתקשרות

(. במידה והמועצה תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע "תקופות ההארכה"חודשים בכל פעם )להלן: 

  יום לפני תום תקופת הארכה.  30לפחות  היא על כך בכתב לנותנת השירות
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נותנת זה, בשינויים המתחייבים. באחריות הסכם יובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות  .17

לפי  תנדרשהיא לשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם  השירות

וקף הערבות הבנקאית( ו/או לפי דין זה )לרבות כיסוי ביטוחי תקף כנדרש והארכת תהסכם המכרז ו

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה עלבתוקף. 

על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא  .18

לא  נותנת השירותיום מראש, ול 30פחות ל לנותנת השירותחוזה זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול 

תשלום כלשהו, נותנת השירות החוזה על ידי המועצה, לא תחול על המועצה חובה לפצות ו/או לשלם ל

בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת  הפרט לתשלום התמורה בגין השירותים שניתנו על יד

 ההתקשרות.

לידי גמר מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע השירותים לאחר  הסכםהובא ה .19

 ולנותן השירותללא תשלום  נותן השירותשהוכן על ידי  קובץ או תוכנה ולהשתמש לצורך כך בכל מסמך

לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר 

לא תהא כל זכות עיכבון במסמכים, והוא יעביר את כל המסמכים הקשורים  לנותן השירותומוסכם, כי 

גש, כי אין לשירותים על סוגיהם אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מוד

, לרבות דרישה להשבת כספים בגין נותן השירותבאמור לעיל כדי לגרוע מטענות וזכויות המועצה כלפי 

 להלן.  20הנזקים שנגרמו למועצה עקב אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או חלקו על  .20

 פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם בכל אחד מן המקרים הבאים:

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו   כפושט רגל, למינוי  נותן השירותנגד  .20.1

נמצא באיחוד תיקים  נותן השירותיום או אם  60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 בועיים.ועיקול זה לא הוסר תוך ש נותן השירותהוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .20.2

באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של המועצה  נותן השירותשונה מצבו העסקי או הכספי של  .20.3

לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי  נותן השירותעלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

 ההסכם.

כם זה לצד העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיו על פי הס נותן השירות .20.4

 ג', ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי  הסכםאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל  .21

 .1970 –( התשל"א הסכםמהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 לוח הזמנים

יתחיל ויתמיד עם ביצוע השירותים ברציפות, בהתאם ללוחות הזמנים כפי שיקבע ע"י  נותן השירות .22

יבצע כל שלב בשירותים שלא נקבע לו מועד, כל  נותן השירותהמועצה וכפי שתורה המועצה מעת לעת. 

 אימת שייקבע על ידי המועצה, כי הינו דרוש מבחינה מקצועית, תוך זמן סביר.  
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לנותן רות עקב כוח עליון או עקב תנאים אחרים שלדעת המועצה לא הייתה נגרם עיכוב בביצוע השי .23

שליטה עליהם ו/או יכולת למנוע אותן, רשאית המועצה לדחות בכתב את מועדי הביצוע שנקבעו  השירות

-יודיע למועצה מיד עם התרחשות או אי נותן השירות, לתקופה שתיקבע על ידה. לנותן השירות

 דעתו יש בו כדי לגרום לעיכוב בלוח הזמנים. התרחשות של אירוע, של

 התמורה

  עבור מלוא השירותים, יהיה זכאי נותן השירות לתמורה הבאה:  .24

יהיה זכאי נותן השירות לתמורה  8בגין מתן השירות והחל מהשנה השנייה כמפורט במסמך  24.1

 .בתוספת מע"מ ₪  ________בסך של 

בגין מתן הרכיבים, ההקמה וההפעלה יהיה זכאי נותן השירות לתמורה בסך של __________  24.2

 . להלן 25בהתאם למפורט בסעיף בתוספת מע"מ, אשר תשולם ₪ 

יהיו בהתאם למפורט להלן, ובכפוף לאישור המועצה , ההקמה וההפעלה עבור הרכיבים שלבי התשלום  .25

 רצונה המלא והבלעדי: על השלמת כל שלב המזכה בתשלום, לשביעות

 .20%  -כולל אישור המועצה  -תכנון מפורט 25.1 

 .40% -הקמה והפעלה ראשונית 25.2         

 . 40% -אישור המועצה והפעלה "מבצעית" של החניון בהתאם לכלל המפרט 25.3          

לעיל, מהווה תמורה מלאה וסופית בגין  24מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הסכום הנקוב בסעיף  .26

לא יהא  נותן השירותזה, ו הסכם, והוא בבחינת עלות כוללת למועצה בגין השירותים נשוא םשירותיה

זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא 

אך לא רק( השתתפות בסיורים, דיונים או פגישות, זה, לרבות ) הסכםבקשר עם ביצוע התחייבויותיו ב

שירותי משרד, נסיעות, זמן בטלה, שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, 

 בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

חודשי המפרט את פעילותו למועצה דו"ח  נותן השירותלכל חודש, יגיש  10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .27

בחודש החולף וחשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף. 

 ו.לחודש תחשב כאילו הוגשה בחודש הבא אחרי 10-חשבונית עסקה שתוגש לאחר ה

המועצה תהא המועצה תבדוק את החשבון ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  .28

ימלא אחר  נותן השירותהבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, ו נותן השירותרשאית לדרוש מ

 ימים ממועד קבלתה. 7דרישתה בתוך 

ממועד הגשת החשבון למועצה, ובכפוף לאישור  15בתנאי שוטף +  לנותן השירותהתמורה תשולם  .29

מתחייב להגיש חשבונית מס כדין למועצה  נותן השירותלעיל.  27המועצה את החשבון כמפורט בסעיף 

, כי שכר עבודתם של נותן השירותימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מהמועצה. עוד מתחייב  7בתוך 

במועד העברת  תעובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלו

לומים על ידי המועצה לא יהווה עילה לעיכוב שכרם התשלומים על ידי המועצה ועיכוב בהעברת התש
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של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות. כן מובהר, כי אין באישור המועצה כאמור כדי להוות משום ויתור 

 ו/או השירותים שניתנו על ידו. נותן השירותעל טענה כלשהי של המועצה כלפי 

ועצה אישורים על פי דין, תקפים למועדי למ נותן השירותבנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, ימציא  .30

התשלום, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר היותו עוסק מורשה ואישור 

 לצורך ניכוי מס במקור.

חשבון או מסמכים כנדרש, או במקרה שתשלום כלשהו יתעכב כתוצאה מכך  נותן השירותלא הגיש  .31

ים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא ישא לא עמד בלוח הזמנ נותן השירותש

אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב בתשלום 

 , בהתאמה לתקופת האיחור.  הסכםבנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ה

, כולה או חלקה, משום אישור על לנותן השירותבהעברת התמורה  למען הסר ספק מובהר, כי אין .32

 השלמת עבודה.  

 אחריות ושיפוי בנזיקין  

זה ובנספחיו תחול על  הסכםמוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בגין השירותים כמפורט ב .33

על  נותן השירותולפיכך אישוריה של המועצה לשירותים ו/או למסמכים אשר הוכנו על ידי  נותן השירות

מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על  נותן השירותפי הסכם זה, לא ישחררו את 

המועצה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ו/או המסמכים 

 האמורים.

יהא אחראי על פי דין לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למועצה ו/או  נותן השירות .34

לצד שלישי בגין השירותים  ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם 

 על פי ההסכם.  נותן השירותלהתחייבויות 

אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ו/או כלפי  רותנותן השימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא  .35

העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי קבלנים 

המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק 

כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים ו/או  עקב מעשה  אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם

או מי מטעמו, והוא מתחייב לפצותם בגין כל נזק שיגרם  נותן השירותאו מחדל או טעות או השמטה של 

כאמור לעיל ו/או על פי דין, בין אם  נותן השירותלהם, ו/או שהמועצה תחויב בפיצויו בגין האחריות של 

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור  לנותן השירותבכפוף לכך שהמועצה תמסור  קיים ביטוח ובין אם לאו,

 עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה.

פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או  נותן השירות .36

 נזק על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה. 

נותן ה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל עובדי נשאה המועצה בכל תשלום ו/או הוצא .37

נותן ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע השירותים, יהיה על  השירות

להחזיר למועצה כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור  השירות

 לעיל. 
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נכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה כאמור, מכל המועצה רשאית ל .38

ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה  לנותן השירותסכום שיגיע 

בו המועצה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של המועצה כאמור תהיה מותנית בכך 

 על כל תביעה ו/או דרישה כאמור עם קבלתה ותאפשר לו להתגונן מפניה. לנותןתודיע  שהמועצה

  ביטוח 

מובהר כי על נותן השירות יחולו זה ו/או לפי כל דין,  הסכםעל פי  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  .39

 הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

  עצמאיקבלן  –חסי מזמין י .40

זה כקבלן עצמאי, וכמי שמפעיל  הסכםיבצע את השירותים נשוא  נותן השירותמוסכם בין הצדדים כי  .41

זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין המועצה ו/או מי מטעמה לבין  הסכםעסק משלו, ואין בהתקשרות ב

 או מי מעובדיו.  נותן השירות

מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיקים כעצמאי במס ערך מוסף, מס הכנסה והמוסד לביטוח  נותן השירות .42

 לאומי.

מצהיר ומתחייב, כי הוא משלם לעובדיו אשר יועסקו על ידו במתן השירותים את מלוא  נותן השירות .43

ינה לעיל ה 24זכויותיהם בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם וכי ידוע לו כי התמורה הנקובה בסעיף 

בבחינת עלות כוללת למועצה וכוללת גם את התמורה בגין שכר עובדיו כאמור, אם וככל שיועסקו בביצוע 

יאפשר למועצה, על פי דרישתה מעת לעת, לבדוק את עמידתו של  נותן השירותהשירות, והנלווים לו. 

לעיל  24לעיל בסעיף , כי מתוך התמורה המפורטת נותן השירותבתנאי סעיף זה. עוד מצהיר  נותן השירות

ינכו סכומים לצורך ביטוחו הפנסיוני )לרבות ביטוח שארים וביטוח נכות( ו/או ביטוח פנסיוני של מי 

 מעובדיו שיועסקו בביצוע השירות.   

מתחייב לפצות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה  נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .44

עצה לשלם ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש ראשונה, בכל סכום שתידרש המו

ו/או  נותן השירותמעביד בין המועצה או מי מטעמה לבין -לשאת בהן עקב טענה לקיומם של יחסי עובד

 עובדיו ו/או מי מטעמו.  

 היעדר בלעדיות

רותים ו/או יועצים המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק נותן/י שי .45

 נוספים לשם מתן השירותים למועצה, בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע השירותים. 

בידי  נותן השירותובין לאחר אותו מועד, יסייע  הסכםהוזמן מומחה כאמור, בין אם לפני חתימת ה .46

המומחה בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך המצוי ברשותו ואשר יידרשו 

 על ידי המומחה.   

לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי בביצוע  שלנותן השירותמוסכם בזאת,  .47

 זה.  הסכםשירותים כלשהם אשר אינם כלולים ב
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 יוצריםזכויות 

נותן בזה את הסכמתו הבלתי מסויגת לעשות כל שימוש שהמועצה תמצא לנכון במסמכי  נותן השירות .48

 זה.  הסכםותוצרי השירותים שבוצעו על פי 

מוסכם על הצדדים, כי כל הניירות, הדו"חות, הסקרים, התוכניות, התרשימים, החשבונות, החישובים,  .49

כל סוג, אשר נוצרו במסגרת ו/או לצורך ביצוע השירותים, וכל מסמך אחר מ התוכנות המדיה התוצרים

רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו או להעתיקם  נותן השירותיהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה, ואין 

זה ו/או לאחר קבלת אישור המועצה  הסכםאו למוסרם לאחר, אלא לצרכי קיום התחייבויותיו על פי 

 ר. מראש ובכתב, ואך ורק בהתאם לאישו

לעיל בצורה  49 בסעיף מתחייב לשמור את המסמכים המצוינים נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .50

( שנים ממועד סיום ההתקשרות אלא באישור 7מסודרת, מעודכנת וממוינת, ולא להשמידם במשך שבע )

 מראש ובכתב על ידי המועצה.

שהיא, בין במשך  מוסכם בזה, כי המועצה תהיה זכאית לקבל את כל המסמכים או חלק מהם בכל עת .51

מתחייב למוסרם למועצה מיד עם דרישתה, בצירוף כל  נותן השירותזה ובין לאחר סיומו, ו הסכםביצוע 

 הביאורים שיידרשו, לשביעות רצונה המלא של המועצה.   

לא תהא, מכל סיבה שהיא, זכות עיכבון או שיעבוד על המסמכים ו/או חלקם, והוא לא  לנותן השירות .52

מכל סיבה שהיא, למנוע מסירתם למועצה ושימוש של המועצה בהם כפי שתמצא לנכון, בין יהיה זכאי, 

לא יחול  1974 -קבלנות, התשל"ד  הסכםלחוק  5בעצמה ובין באמצעות אחרים. למען הסר ספק, סעיף 

 זה., הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  הסכםעל 

 

 סודיות

מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או לרמוז  נותן השירות .53

לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או נתקבל במסגרת 

, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך ביצוע נותן השירותביצוע שירותי 

תים לכל מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל הסכמה השירו

מראש ובכתב מאת המועצה ובתנאים שהמועצה תקבע. למען הסר ספק, מובהר, כי המועצה הינה 

 הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור.

 העברת זכויות

זה או כל חלק ממנו, או להעביר או  הסכםלאחר  אינו רשאי למסור, להסב או להעביר נותן השירות .54

 זה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב.  הסכםלמסור לאחר כל זכות או חובה על פי 

 נותן השירותלעיל, אינם משחררים את  53 מובהר, כי הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף .55

 הוא ימשיך לשאת באחריות המלאהזה, ו הסכםמאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי 

 .יולכל מעשה או מחדל בקשר עם שירות
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מוסכם בזה על ידי הצדדים כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי  .56

 לנותן השירות, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב נותן השירות

על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות 

יחולו בהתאמה  נותן השירותעל אותו אדם או גוף וזכויות וחובות  נותן השירותוחובות המועצה כלפי 

 כלפי אותו אדם או גוף כאמור.

 שונות

זה, תהיה המועצה זכאית לקזז  הסכםמבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי  .57

נותן כל סכום כסף לכיסוי כל סכום אשר יגיע לה מ לנותן השירותו/או לחלט מתוך הכספים המגיעים 

לא תהא זכות קיזוז  לנותן השירות, בין כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל דרך אחרת. השירות

 כנגד המועצה.    

, וישמשו בכל עת הוכחה לכאורה בכל נותן השירותספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על  .58

זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום שישולם על ידי המועצה  הסכםהנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי 

 למועצה.   נותן השירותאו על ידי  לנותן השירות

 .הסכםלנספחיו, יגבר האמור ב הסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור ב .59

, לא הסכםזה או אישר סטיה מהוראת ה הסכםויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  .60

ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין של אותה הוראה ובין של 

 הוראה אחרת. 

, לא יהיו תקפים אלא הסכםר, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי הכל ויתו .61

 אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

 למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים בהסכם זה. .62

זה  הסכםמוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .63

תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון במחלוקת 

 כאמור. 

 .הסכםזה יהיו כמפורט במבוא ל הסכםכתובות הצדדים לצורך  .64

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 
 ___________________ __________________ 
 נותן השירות המועצה 
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  4מסמך ל' אנספח 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז
 

 __/__/__ תאריך:                                                                             לכבוד
 מועצה אזורית תמר

 
 ________________ הנדון: ערבות מס'                                               

 
לפי בקשת _____________ מס' ת.ז. / ח.פ. / ח.צ.__________________ מרחוב  .1

"הנערב"( אנו  -_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 
ש"ח  20,000של עד לסכום כולל וזר לתשלום כל סכום ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי ח

 למכרז"( שתדרשו מאת הנערב בקשר סכום הערבות" -ש"ח( בלבד )להלן  אלף עשרים)במילים 
וזאת להבטחת , להקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה  12/21מספר 

 כלפיכם. הנערבכל התחייבויות 
 

המחרים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית סכום ערבות זו צמוד למדד  .2
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 
מדד חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות 

 זו.
 

, כל סכום עד לגבול סכום הערבות תכם בכתבוך שבעה ימים מקבלת דרישאנו נשלם לכם, ת .3
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 
תחילה את סילוק סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא 

 יעלה על סכום הערבות.
 

__________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום   .4
 בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .5

 
 

 
חתימת הבנק: 

_______________ 
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 4נספח ב' למסמך 

 ביטוח  נספח

זה:לעניין הגדרות נספח ביטוח   

_________________. -" המבוטח"  

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  מועצה אזורית תמר –" מבקש האישור"
.עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  

להקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצה  -" העבודות"  

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 

משולב עם ת מקצועית ולעניין ביטוח אחריואו סיום ההסכם לפי המאוחר למסירה הסופית של העבודות 
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח  3למשך תקופה נוספת של חבות המוצר 

אישור ביטוחי המבוטח המצ"ב להסכם המפורטים בו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 
 "(.ביטוחי המבוטח" -ו "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: "זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן: תשלומים לביטוח לאומי
דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת  פי-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך  למבוטח בגין נזק אחד.₪  750,000 -מ
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי ₪  750,000"ביטוח עצמי" בסך של 

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על מבקש האישוראו מי מטעם  מבקש האישורכנגד 
 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  .ביטוח מקיף .2.2
  לעיל. 8סעיף בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור ב

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא  .2.3
ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק 

₪  750,000ל אחריות של בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבו
בשל  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט מבקש האישורבגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את 

אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם 
כאמור, ובלבד שיחול האמור  שילציוד, ולהסתפק בביטוח צד שליכי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח 

 לעיל. 8בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, צ מקור ההפניה לא נמצא. שגיאה!פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
 יוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
את העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, 

ההון,  , חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוקביטוחי המבוטחאישור 
  .2019-1-6ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי  .4
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך 

 לעיל. 1תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

יום לפני  30טוח חדש, בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת בי
 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 
. הסכםהמהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש מוסכם במפורש 
 האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .5
חייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת הת



 

 חתימת המציע: _______________________
44מתוך  27עמוד   

 

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

ומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשל
הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע 

 למבוטח על פי הסכם זה.
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .6

ל מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי או תיקון שיידרש ע
אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 

-יות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלאחר
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 
 יטוח זה.לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ב

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .7
פי הסכם זה -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

או כלפי מי מהבאים מטעם /פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו-ו/או על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

שאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, ר
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם שגרם לנזק  ,זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש -טוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלבזדון. בכל בי

 האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .8

ד שבהסכמיהם של הקבלנים, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלב
היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח -ידי המבוטח ו/או על-או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על
ח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוט

האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר 
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה 

תתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההש
 הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  .9
מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש  לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח

 .והשתתפויות עצמיות האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות
בגין מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  .10

תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של 
המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה 

 כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום  .11

ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח 
אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 

 הוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף ל
הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .12

לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא 
טוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הבי

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה 
 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו 
עות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות באמצ

ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
המבוטח ובין  בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם

 אם לאו. 
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מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 
באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  על המבוטח והבאים מטעם .13

לקיים סדרי במיוחד אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו
ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא  .2007 -גובה( התשס"זב
אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים 

נ"ל ובעיקר תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הסוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 
לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  .14

מבקש  יום מראש על כוונת 14הא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח או במועדם, ת
לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש  האישור

 לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
רת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי עקב הפ כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום 
 שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 . אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין ההשתתפות העצמית
שבאחריות המבוטח כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים 

 לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח 
זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית 

יטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח בהתאם להוראות המפקח על הב
אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים 
פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח 

יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו 
האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, 
 וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .15
וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח הודעה של  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .15.2

 השינוי לרעה או הביטול.המבטח למבקש האישור בדבר 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .15.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  ו/או מי מטעמוו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 הביטוחים כאמור.
י את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשה .15.4

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש 

 האישור.
. חריג רשלנות 2013לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  ועית()למעט בפוליסת אחריות מקצהיקף הכיסוי  .15.5

רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח 
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

עם המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מט .15.6
מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
יאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנש .15.7

 פיהן. 
 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 5מסמך 

 

 1976-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת  אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________,

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( מציעה_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 .מציעהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם ה .2

 האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין  .3

 או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; מציעה  □

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות  מציעה □

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ציבוריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2ת כהגדרתו בסעיף לקבלת שירו

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 .מציע"( אינן חלות על החוק שוויון זכויותהלן: ")ל

 והוא מקיים אותן. מציעלחוק שוויון זכויות חלות על ה 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  מציעל .5

 :להלן

 עובדים. 100 -מעסיק פחות מ מציעה –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100מעסיק  מציעה –(  2חלופה )  □
לחוק  9העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים  מציעבמקרה שה  
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –(  2כאמור באותה חלופה )
 יישומן.לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ל 9חובותיו לפי סעיף 

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  מציעה -שסימן את חלופה ב'  לעיל מציעל .6

ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה  30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
הופיע/ה ב_______ מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. 

וכי יהיה צפוי לעונשים  שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 6מסמך 

 )מפרט( שירותים הגדרת מסמך

 כללי/רקע: .1
 

של חניה המועצה האזורית תמר מעוניינת לקדם פרויקט לקבלת שירותי אספקה התקנה ואחזקה 
בחניונים הנמצאים במתחם התיירות של המועצה, באמצעות פריסת אמצעים טכנולוגיים, 

 שיאפשרו:
 . בקרת ״מצאי״ החניה והנגשת המידע לציבור. 1.1
 . אכיפת החניה בתשלום בחניונים שנמצאים במתחם התיירות. 1.2

 
 מטרה: .2

 
לחניונים פנויים מטרת הפרויקט הינה בקרת תשלום בחניונים בתשלום והכוונת האורחים 

 במתחם.
 

 תיאור התהליך: .3
 

בעת הגעת המשתמש לחניון, יוצגו כמות החניות ע"ג שלט אלקטרוני להכוונת חניה בכניסה  3.1
ספרות/תווים לתצוגת  4מטר ויכלול  50 -לחניון. השלט יכלול מודול לד לצפייה ממרחק של כ

ל כיתוב שם החניון. השילוט כמות מקומות פנויים/מלא/פנוי. בנוסף, יהיה מודול קבוע הכול
האלקטרוני כולל ארון תקשורת וחשמל מובנה אשר יחוברו בתקשורת לארון תקשורת סמוך 

 וממנו למבנה הפיקוח במועצה. כמו כן יכלול עמוד וקונסטרוקציה ולהתקנה על גבי מדרכה.
 

ונתיב לכל נתיב נסיעה )נתיב כניסה  LPRבעת כניסה לחניות יצולם הרכב באמצעות מצלמת  3.2
 יציאה( המצלמה תצלם את כל רוחב נתיב הכניסה/יציאה מהחניון.

 מלאה שתכלול: LPRכל חניון יכלול מערכת 
 

 )אחת לכניסה ואחת ליציאה( LPRמצלמות  2 3.2.1
 מובנת למצלמות אשר תסייע בזיהוי רכבים בכל שעות היום IRתאורת  3.2.2
 בקרת החניונים. תוכנת פיענוח כולל כל הציוד הנלווה לאינטגרציה מלאה לתוכנת 3.2.3
לולאות חישה  2 -שני בקרי לולאה השראתיים )אחד לכל נתיב( כל בקר יחובר ל 3.2.4

כפולות אשר יבצעו "פיענוח" של כיוון הנסיעה )כולל התקנה ואיטום הלולאות 
 באספלט(

 
כל חניון ינוהל באופן פרטני בעזרת עמדת ניהול מקומית הכוללת מחשב מקומי מוקשח  3.3

י חוץ לרבות כל התוכנות ורישיונות הנדרשים לתחנת העבודה ולבקרת המותאם לעבודה בתנא
החניון. כלל המערכות המקומיות יקושרו וינוהלו במערכת מרכזית אשר תותקן במבנה 

מחלקת הפיקוח שבמועצה האזורית תמר. מערכת הניהול המרכזית תאפשר ספירת רכבים 
 ובקרת החניונים.

ספירה והכוונה כולל הצגת נתוני ספירה על גבי שילוט תוכנת הניהול תאפשר מימוש מערכת ה
והכוונה ותאפשר גביית תשלום בחניונים באמצעות חיבור לממשק אפליקציה סלולרית 

)פנגו/סלופארק( גבייה באמצעות כרטיס אשראי ומזומן בעמדה התותקן בחניון עצמו וגבייה 
החנייה תבוצע על גבי  במעמד היציאה באמצעות כרטיס אשראי. כלל הגבייה ואכיפה של

מערכות הספק וההכנסות מגבייה והאכיפה בחניונים יהיו בבלעדיות המועצה האזורית תמר 
ללא שותפים. המערכת תדע לנהל "מנויים" לפי הגדרותיה של המועצה להגדרת מנוי הפטור 

 מתשלום.
 
 

 
 שרת הניהול המרכזי יכלול: 3.4

 
 תקשורת.אשר תותקן בארון  U1)פיצה(  RACKחומרת שרת  3.4.1
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 בגרסה האחרונה למועד ההתקנה Windows Serverערכת הפעלה מסוג  3.4.2
 בגרסה האחרונה למועד ההתקנה SQLבסיס נתונים  3.4.3
 תוכנה לניהול ובקרה לחניון )כולל מודול לתשלומים( 3.4.4

 
 בכל חניון תותקן עמדת כניסה בזיווד מנירוסטה אשר תכלול: 3.5

 
 קורא כרטיסי קרבה )למנויים( 3.5.1
 קרבה )מקומי לחניות וכן באמצעות ניהול ממרכז הבקרה(מקודד כרטיסי  3.5.2
 LCDצג הודעות  3.5.3
 בקר פנימי לחיבור מקומי של מחסום ולולאה 3.5.4
 אינטרקום ישיר למרכז הבקרה. 3.5.5
 מחסום זרוע מהיר 3.5.6

 
 בכל יציאה מהחניון יותקנו האמצעים הבאים: 3.6

 
 קורא כרטיסי קרבה 3.6.1
 LCDצג הודעות  3.6.2
 בקר פנימי לחיבור מחסום ולולאה 3.6.3
 קליטת כרטיסי אשראי לתשלום חנייהמודול  3.6.4
 Ticket In – Credit Outמדפסת קבלות וכל הנדרש על מנת לממש  3.6.5
 אינטרקום ישיר למרכז הבקרה 3.6.6
 מחסום זרוע מהיר 3.6.7

 
 בכל חניון יותקן. 3.7

 
 עמדת תשלום מלאה מותאמת להתקנה בתנאי חוץ 3.7.1
 אפשרות לתשלום במזומן 3.7.2
 אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי 3.7.3
 ז הבקרה.אינטרקום ישיר למרכ 3.7.4

 
 דרישות כלליות: 3.8

 
 ניטור כלי הרכב בעת כניסתו למתחם החניה 3.8.1
 זיהוי חד ערכי של הרכב באמצעות לוחית הרישוי 3.8.2

 
 מרכז הבקרה: 3.9

 
באמצעות מערך  FIFOיום בתצורת  21הקלטת כלל תעבורת המידע במערכת למשך  3.9.1

 לפחות. Raid 5 -הקלטה עם הגדרת כוננים ב
 תר.עמדת שליטה מרכזית , אחת או יו 3.9.2
 אינץ' ייעודי לתצוגה רחבה. 27מסך שולחני  3.9.3
 מסד נתונים הכולל )בזמן אמת(: 3.9.4
 תצוגה ראשית של עומס החניונים לפי שם החניון )כמות חניות פנויות/תפוסות( 3.9.5
 תצוגה גראפית של מעמד התשלום לפי רכב. 3.9.6

 
 
 
 
 

 דו"חות מרכז הבקרה: 3.10
 

 מחולל דוחות דינמי לפי שדות לבחירת המשתמש. 3.10.1
הדו"ח יתאפשר  –סטטוס הרכבים החונים )פנגו/ סלופאק/ וכל אמצעי אחר( דו"ח  3.10.2

 ברמה יומית, שבועית, חודשית או על פי הגדרת המשתמש.
 

 מימדי הפרויקט: .4
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ברחבי מתחם התיירות של המועצה האזורית תמר קיימים ____ חניונים המכילים ביחד  4.1

ייה בשטח הפתוח מחוץ _________ חניות מקומות חנ -________ מקומות חנייה ו
 לחניונים.

המועצה האזורית תמר תהיה רשאית לממש את המערכת בכל הקיף רצוי, בהתאם להחלטתה  4.2
הבלעדית ובהתאם למגבלות תקציב הפרויקט. בשלב הראשון הפרויקט יחל על חניון אחד 

______ חודשים, ולאחר מכן בהתאם לממצאי  -לבחירת המועצה לתקופת פיילוט שתארך כ
 הבדיקה תרחיב את ההתקנה לשאר חניוני המתחם.

 
 הגדרות כלליות: .5

 

 תיאור הגדרה

 מערכת ניהול, שליטה ובקרה שתאפשר: מערכת ניהול מרכזית

 צפייה בנתונים 

  ,עדכון נתונים ידני )כמות חניות
 חניות מיוחדות(

 הפקת דו"חות 
  ממשקים לכלל מרכיבי המערכת

 ולמערכות נוספות

בעלת ממשק ידידותי מערכת הניהול תהיה 

למשתמש בשפה העברית. המערכת תאפשר 

תצוגה גראפית מלאה ובזמן אמת בכלל 

 החניונים בהם תותקן המערכת.

ממשקים טכנולוגיים בזמן אמת או  .1 ממשקים
בזמן אחר בין מרכיבי המערכת 
השונים ובין המערכת למערכות 

 אחרות לפי דרישת המועצה.
ממשק ייצוא הנתונים מהמערכת  .2

בתבניות שונות על פי הגדרת 
 המועצה.

כלל הרישיונות הנדרשים להפעלה מלאה של  רישיונות

 המערכת המסופונים ועמדות הקצה.

שירות תמיכה מלא לכלל מרכיבי המערכת  שירותי תמיכה

בשעות העבודה המקובלות ע"י מענה טלפוני 

 08:00-17:00בין השעות 

שתוגד  SLAי טבלת לכלל מרכיב המערכת על פ שירות תחזוקה

 כנספח למפרט זה

מערכת דינאמית שתאפשר הגדרת הרשאות  מערכת הרשאות 

 לפי משתמש ע"י מנהל המערכת
 

 
 

 
 הנחות יסוד: .6

 
 ימים בשנה. 365ימים בשבוע  7שעות ביממה  24ניטור החניה נדרש לפעילות  6.1
 המערכת תבחין בין רכב החייב בתשלום לרכב אחר )מנוי/משטה/נכה וכו'( 6.2
המערכת תאפשר פעילות גם בשעות החשיכה ללא תוספת תאורה וכי אפשרית לשימוש בכל  6.3

 תנאי מזג האוויר.
 .Excel, PDFהמערכת תייצא את כלל הדו"ח לפורמט  6.4
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 התקנה: .7

 
הקבלן הזוכה יבצע סיור מקדים עם נציגי המועצה לאיתור מקומות התקנה פוטנציאלים  7.1

 למתן מענה כנדרש לפי מפרט המכרז.
 חר סיור ראשוני יציג הקבלן הזוכה תכנון מפורט שיציג את המענה המלא המתוכנן.לא 7.2
 התקנת המערכת תבוצע לאחר אישור המועצה או מי מטעמו לתכנון המפורט 7.3
המיקומים הסופיים של אמצעי הקצה, ארונות הציוד באתרי הקצה, ייקבעו בשלב התכנון  7.4

 המפורט ויאושרו באופן סופי ע"י המועצה.
החיצונית תכלול כל חציבה, הטמנה, טיוח, צביעה, השחלה או כל עבודה אחרת  ההתקנה 7.5

 הנדרשת לביצוע איכותי של המענה לפרויקט.
במקומות בהם לא ניתן לבצע חציבה הכבילה תבוצע בתוך צינורות מרירון או תעלה והכבילה  7.6

 .NYYבמקומות החיצוניים תהיה בתצורה ומסוג 
בקופסת חיבורים מוגנת מים בתנאי חוץ ולא תידרש עבורם עלות כל עבודות החיווט יסתיימו  7.7

 נוספת מהספק.
החברה תבצע התקנה, הפעלה ראשונית ובדיקת התאמות מערכת על פי דרישת הלקוח  7.8

 ותאושר רק לאחר מענה כלל מרכיבי הפרויקט.
החברה תספק את הכבלים ושאר האביזרים הנדרשים להתקנה, או כל אביזר אחר הנדרש  7.9

 נה שלמה של המערכת כולל חיבור למתח.להתק
 כלל אביזרי ההתקנה יהיו מותאמים לתנאי חוץ ועמידים בפני קורוזיה  ו/או חלודה. 7.10
החברה תדאג בתום ההתקנה לסלק כל פסולת, שיירי אריזה וכל דבר על מנת לשמור על  7.11

 נראות המקום ותוודא שאתר ההתקנה נקי ומסודר בסיום כל יום עבודה.
ות בינוי יהיו אך ורק על פי התוכנית העבודה המאושרת על ידי המועצה או מי ביצוע תשתי 7.12

 מטעמה, ובאישור היועצים המקצועיים מטעם המועצה לעבודה באתרי ההתקנה השונים
 .וקבלת האישורים המתאימים לפי חוק והיתר תחילת ביצוע.

 יש לבצע התקנה רק לאחר אישור בכתב של המועצה. 7.13
 דת כבילה. מתח נמוך ומתח רשת החשמל יועברו בצינורות נפרדים.יש לשים דגש על הפר 7.14
הקבלן המבצע לא יעשה שימוש בסרט בידוד דביק, בידודי חיבורי החוטים יבוצע  7.15

 באמצעות שרוולי בידוד מתכווץ.
חיווט אמצעי הקצה יבוצע באמצעות כבילה שלמה מארונות החיבורים ועד לאמצעי  7.16

 הקצה.
יהיו מוגנים מפני קורוזיה ו/או חלודה באמצעות גלוון או  םיכל אביזרי ההתקנה המתכתי 7.17

 וחומרים פלסטיים עמידים בחום. האביזרים מנירוסט
 

 תשתיות: .8
 

 תשתית תקשורת ושירות תקשורת: 8.1
 

המציע יהיה אחראי לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של תשתית התקשורת  8.1.1
נייה ותכלול קו ישיר הנדרשת להפעלה רציפה ותקינה של מערכת הניטור ואכיפת הח

 )בזק, אלחוטי( וקו סלולרי.
תשתית התקשורת תאפשר מענה לדרישות הלקוח בנושא מערכת הבקרה והאכיפה  8.1.2

 בכל אתר בו תמומש, כולל קישור למרכז הבקרה.
 

 תשתית החשמל: 8.2
 

 תשתית החשמל הנדרשת תבוצע ע"י המועצה בהתאם לתוכנית שתאושר לפרויקט. 8.2.1
בכל נקודה בה תידרש הקמת ארון  220Vהתשתית תכלול אספקת מתח קבוע  8.2.2

 תקשורת, מחסום או מערכת תשלום.
הספק ידאג לאספקת מתח חשמל במקרה בו רשת החשמל נופלת וזאת למשך של  8.2.3

שעה רציפה באמצעות אל פסק בהתאם לצריכה הנדרשת להפעלה מלאה של 
תחזוקת הסוללות תהיה באחריות המחסומים, המצלמות ועמדות התשלום, החלפה ו

 המלאה של הספק ועל חשבונו.
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 דרישות נוספות מהמערכת: .9
 

 ממשקים ותוכנה: 9.1
 

המערכת תהיה בעלת ארכיטקטורה "פתוחה" ותאפשר גמישות מלאה לביצוע  9.1.1
ממשקים נוספים למערכות המידע השונות שמפעילה המועצה ובאחריות הספק לבצע 

 מטעמו חיבורי ממשקים שכאלו.
 

 גרי מידע חיצוניים )משרד התחבורה(מא 9.1.1.1
 מפעילי יישומוני חנייה קיימים ועתידיים. 9.1.1.2
 שילוט אלקטרוני 9.1.1.3
 לאתר האינטרנט של הרשות 9.1.1.4
 לכל גורם אחר אשר יידרש ממשק אליו כיום ובעתיד 9.1.1.5

 
המערכת תאפשר פיתוח והטמעה של מודולים נוספים, ככל שיידרש להתאמת פעולות  9.1.2

 המועצה.המערכת על פי תפיסת ההפעלה של 
 

 מודולריות 9.2
 

המערכת שתסופק תהיה מודולרית כך שניתן יהיה להרחיבה או לצמצמה על פי 
 דרישת המועצה.

 
 

 DR -גיבוי ו 9.3
 

 אופציונלי –הספק יקיים גיבוי רציף של כלל הנתונים הנאגרים במערכת מקומית  9.3.1
 אופציונלי –הספק יקיים גיבוי רציף של כלל הנתונים בענן ו/או אתר מרוחק  9.3.2

 הקלטה ושחזורים: 9.4
 

 הקלטה מרכזית של בסיס הנתונים המצולמים במערכת 9.4.1
 יום. 21הקלטה ושמירה של הנתונים לתקופה של  9.4.2
 .ריכולת שחזור מידית ומלאה של כלל המידע שייאג 9.4.3

 
 הציוד בנספח א'(: רמפרט לתמחור )מפרט לתיאו .10

 
 שרת ניהול: 10.1

 
 כולל תוכנת שרת ניהול Rack 1Uחומרת שרת  10.1.1
 (Server, SQL, Officeהרישיונות הנדרשים להפעלת המערכת באופן מלא )כלל  10.1.2
 ממשק למערכת שילוט אלקטרוני. 10.1.3
 ממשק למערכת תשלומים על כלל מרכיביהם. 10.1.4

 
 תחנת עבודה: 10.2

 
 לתחנת עבודה. Clientחומרת מחשב בהתאם לדרישות מערכת הבקרה +  10.2.1
 (.Window, Office) כלל הרישיונות הנדרשים לביצוע עבודת התחנה וייצוא הדוחות 10.2.2

 
 לחניון: LPRמכלול  10.3

 
מובנית לכל חניון )נתיב כניסה ויציאה( בהתאם  IRכולל תאורת  LPRמצלמות  2 10.3.1

 מטרים. 4לרוחב נתיב שלא יעלה על 
תוכנת פיענוח לרבות כל הציוד הנדרש לשילוב מלא ואינטגרציה מלאה לתוכנת  10.3.2

 הניהול המקומית והראשית.
 נדרש להיות בעל ניסיון מוכח אשר הותקן בישראל.אשר יוצע  LPR –מכלול ה  10.3.3
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 מחשב מקומי לחניון: 10.4

 
 מחשב מוקשח ומותאם לתנאי חוץ. 10.4.1
 תוכנת פיענוח מקומית לחניון. 10.4.2
 ממשק מלא ואינטגרציה למערכת הבקרה המקומית והראשית. 10.4.3

 
 לולאות חישה: 10.5

 
 לולאות חישה כפולות )לולאה כפולה לכל נתיב( 2אספקה והתקנה של  10.5.1
 עבודות התשתית הנדרשות כולל חריצה, חיווט אטימה וכיו"ב.כלל  10.5.2

 בקר ראשי לחניון: 10.6
 

 אספקה והתקנה של בקר ראשי לחניון עבור הפעלת חניון מזדמנים 10.6.1
 ממשק ואינטגרציה מלאה למערכת הבקרה המקומית והראשית. 10.6.2

 
 

 מחסום זרוע מהיר: 10.7
 

 רה.מטרים כולל תאורת לד ושלטי אזה 2-3.5זרוע למחסום באורך של  10.7.1
 מחסום זרוע מהיר לעבודה מאומצת. 10.7.2
 שניות. 0.9 -מהירות פתיחת המחסום לא תפחת מ 10.7.3

 
 שילוט הכוונה ראשי: 10.8

 
 יותקן בכניסות למתחם התיירות )כניסה דרומית וצפונית( 10.8.1
 השלט יכלול מודולים קבועים כולל כיתוב שמות החניונים. 10.8.2
 מטרים.– 45ממרחק של  ההשלט יכלול מודולי לד לצפיי 10.8.3
תווים להצגת כמות מקומות פנויים/ מלא/ פנוי לכל  5בתצורת לד הכוללת תצוגה  10.8.4

 חניון.
 ארון תקשורת וחשמל מובנה 10.8.5
 מודם סלולרי לתקשורת עם מרכז הבקרה 10.8.6
 עמוד וקונסטרוקציה להתקנה על המדרכה. 10.8.7

 
 שילוט הכוונה מקומי: 10.9

 
 יותקן בכניסה לכל חניון 10.9.1
 מודול קבוע עם שם החניון 10.9.2
 מטרים.– 45ממרחק של  הלצפייהשלט יכלול מודולי לד  10.9.3
תווים להצגת כמות מקומות פנויים/ מלא/ פנוי לכל  5תצוגה בתצורת לד הכוללת  10.9.4

 חניון.
 ארון תקשורת וחשמל מובנה 10.9.5
 מודם סלולרי לתקשורת עם מרכז הבקרה 10.9.6
 עמוד וקונסטרוקציה להתקנה על המדרכה. 10.9.7

 
 ממשק ליישומי חנייה 10.10
 

 ממשק ליישום פנגו 10.10.1
 ממשק ליישום סלופארק 10.10.2
 ממשק עתידי למערכות נוספות 10.10.3

 
 ממשק למאגר משרד התחבורה 10.11
 

 ממשק מלא למשרד התחבורה לזיהוי 10.11.1
 

 ממשק למאגר התושבים 10.12
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 ממשק מלא להפקת תווי חניה למנויים 10.12.1
 אפשרות להפקת תווי חנייה באמצעות תגי/כרטיסי קרבה 10.12.2

 
 מכלול כניסה: 10.13
 

 קורא כרטיסי קרבה 10.13.1
 מקודד כרטיסי קרבה 10.13.2
 LCDצג הודעות  10.13.3
 פנימי לחיבור מקומי של המחסום והלולאהבקר  10.13.4
 הפקת כרטיסי כניסה למזדמנים 10.13.5
 אינטרקום למרכז בקרה 10.13.6

 
 מכלול יציאה: 10.14
 

 קורא כרטיסי קרבה 10.14.1
 בולע כרטיסים 10.14.2
 מנגנון בליעה וקריאה של כרטיסי מזדמנים 10.14.3
 LCDתג הודעות  10.14.4
 בקר פנימי לחיבור מקומי של מחסום ולולאה 10.14.5
 מודול תשלום אשראי ליציאה מהירה 10.14.6
 כרטיס קבלה ביציאההפקת  10.14.7
 אינטרקום למרכז בקרה 10.14.8

 
 מודול מכלול תשלום: 10.15
 

 מכלול תשלום מזומן 10.15.1
 מכלול תשלום באשראי 10.15.2
 קורא כרטיסי מזדמנים 10.15.3
 מדפסת קבלות 10.15.4
 כל שנדרש לתשלום מלא ואישור יציאה מהחניון. 10.15.5
 אינטרקום למרכז בקרה 10.15.6

 
 קו תקשורת אלחוטי: 10.16
 

ה או אתרים סמוכים התקנה ואספקת של קו תקשורת אלחוטי בין מרכז הבקר 10.16.1
 P2Pלחיבור תשתיות תקשורת באמצעות קו תקשורת אלחוטי 

 חומת אש לאבטחת המידע על קו התקשורת )יבוצע פר חניון( 10.16.2
 

 קו תקשורת בזק: 10.17
 

 או כדומה לתקשורת מלאה מול מרכז הבקרה. IPVPNקו תקשורת בזק ותצורת  10.17.1
 חומת אש לאבטחת המידע על קו התקשורת )יבוצע פר חניון( 10.17.2

 
 קו תקשורת סלולרי: 10.18
 

 קו תקשורת באמצעות מודם סלולרי 10.18.1
 חומת אש לאבטחת המידע על קו התקשורת )יבוצע פר חניון( 10.18.2

 
 אל פסק: 10.19
 

 אל פסק בתצורה מתאימה להפעלת המערכת עד שעת עבודה ללא רשת חשמל 10.19.1
תחזוקה ואחריות מלאה על הסוללות והחלפה על חשבון הספק במסגרת שירות ללא  10.19.2

 עלות נוספת.
 

 עבודה/התקנה 10.20
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מחיר מלא עבור עבודה והתקנה לכלל אמצעי המערכת הנדרשים כולל כל החלקים  10.20.1

 הנדרשים כבילה וכיו"ב.
 

 שירות ותחזוקה: 10.21
 

 שנת שירות מלאה למערכת על כלל המרכיבים והחלקים הנדרשים 10.21.1
 יתומחר כאחוז מעלות המערכת ובהתאם לירידת הכינון בכל שנה. 10.21.2
 לקים וכל שנדרש להפעלה מלאה ותקינה של המערכת.השירות יכלול הגעת טכנאי, ח 10.21.3
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 7מסמך 

 
 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

זוג, הורה, בן או בת, אח או בן  -או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  הסכםל

 אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  .2

 הקובע:

 או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, הסכם״חבר המועצה לא יהיה צד ל

יטה בו )ראה חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .3

עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או  ״פקיד א

מועצה ובשום עבודה שנעשה עם ה הסכםזוגו או שותפו או סוכנו, בשום -על ידי בן

 המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .4

בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן  .4.1

 או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .4.2

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו רווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי אוב

 ין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.א .4.3

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .5

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן  .5.1

 השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז. 

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או  .5.2

ד אינטרסים עם חובותיי התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגו

והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה יש עניין 

 בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל,  .5.3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 סרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמ .6



 

 חתימת המציע: _______________________
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 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .7

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 ימהאימות חת

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 צהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. ת

  __________ __________________ 

 דעו"           תאריך  
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 8מסמך 

 המציע הצעת

 לכבוד

 תמרמועצה אזורית 

 

)להלן:  הקמת מערכת חכמה לניהול חניונים בתשלום ברחבי המועצהשירותי   למתן הצעה  הנדון:

 השירותים"("

 

 להגיש הצעה בזה מתכבד  _________________של  מוסמך נציג ________________ מ, "הח אני

 נספחיהם. כל על ב"ההסכם המצ ונוסח המכרז מסמכי לתנאי למועצה בהתאםלמתן השירותים 

 

 

 .היטב לי ומובנים לי מוכרים , הםהמכרז מסמכי כל את בידי יש

 

 .בפנייה המפורטות הדרישות כל את היטב ובחנתיששקלתי  לאחר נעשית הצעתי

  הינה: ,מפורט במסמכי המכרזבהתאם ל

 

 מחיר כולל מחיר יחידה כמות ציוד מק"ט

   1 שרת ניהול 10.1

   6 תחנת עבודה 10.2

   6 לחניות LPRמכלול  10.3

   LPR 1מצלמת  10.3.1

   6 מחשב מקומי לחניון 10.4

   6 לולאת חישה 10.5

   6 בקר ראשי לחניון 10.6

   12 מחסום זרוע מהיר 10.7

   1 זרוע למחסום מהיר 10.7.1

שילוט הכוונה אלקטרוני  10.8

 ראשי

2   

שילוט הכוונה אלקטרוני  10.9

 מקומי

6   

   1 ממשק ליישומי חניה 10.10

ממשק למאגר משרד  10.11

 התחבורה

1   

ממשק למאגר התושבים  10.12

 של המועצה

1   

   6 כניסהמכלול  10.13

   6 מכלול יציאה 10.14
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   6 מכלול תשלום מקומי 10.15

קו תקשורת אלחוטי  10.16

(P2P) 

6   

   6 קו תקשורת בזק 10.17

   6 קו גיבוי סלולרי 10.18

   12 אל פסק להפעלה רציפה 10.19

   קומפלט עבודה/ התקנה 10.20

כולל כל הרכיבים  – 1 סה"כ מחיר לכלל החניונים 10.21

 הנדרשים ועבודה

  

שנת שירות כולל חלקים  11

ירידת ערך  -ואביזרים  

 שנתית לפי טבלת כינון

אחוז מערך המערכת 

 בהתאם לטבלת הכינון

  

לאחר שקלול האחוז  סה"כ שנת שירות לחניון 11.1

 שהוצע ע"י הספק בש"ח

  

 

  על הספק להציע את אחוז השירות. - 10%שנת שירות תהיה אחוז מערך המערכת ולא יותר מ 

 

 

 

 רב,  בכבוד

 
 _________ חותמת: ____________________חתימה:  ______________ תאריך:
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 9מסמך 
 

 SLAטבלת 
 
 

 זמן סיום טיפול תאור/חומרת התקלה סוג התקלה

 שעות 3עד  טיפול מרחוק  תקלה בשרת הניהול

 שעות 3עד  טיפול מרחוק תקלה בתחנת עבודה

 טיפול מרחוק LPRתקלה במכלול 

 הגעת טכנאי

 שעות 3עד 

שעות מרגע פתיחת  4עד 

 הקריאה

 תקלה במחשב מקומי לחניון

בתנאי שהתקלה אינה מפריעה 

 לפעילות השוטפת של החניון

 טיפול מרחוק

 עת טכנאיגה

 שעות 24עד 

 יום למחרת

 עוקפתיש לוודא הגדרה  תקלה בלולאת חישה

 הגעת טכנאי

 שעות 3עד 

 יום למחרת

 טיפול מרחוק  תקלה בבקר ראשי

 הגעת טכנאי

 שעות 3עד 

 שעות 4עד 

 באמצעות פקח –טיפול מקומי  תקלה במחסום זרוע מהיר

 הגעת טכנאי

 בסיוע מוקד טכני

 שעות 4עד 

כל תקלה הדורשת הגעת טכנאי  תקלה משביתה

ו/או טיפול מרחוק אשר 

לות השוטפת משביתה את פעי

 של החניון

 שעות 4עד 

 


