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 עיריית עפולה
 

 21/2019מכרז 
 

 למתן שירותי גביית דוחות חניה
 עפולה -עבור רשות החניה העירונית

 
 

 מסמכי המכרז
 

 והוראות כלליות למשתתפים;תנאי המכרז  - נספח א'

 ;פרטי המציע - נספח ב' 

 הצעת המציע;          -נספח ג'          

 הסכם התקשרות; - נספח ד'

 
 מפרט טכני למסופונים;  -  1נספח ה.

 מפרט טכני של מערכת ממוחשבת לניהול מחזור חיי דו"ח   - 2נספח ה.

 חניה;   

 ואכיפת הגבייה; מפרט של מערכת גביית קנסות  -  3נספח ה.

 כרטיסי חניה ותווי דייר לדיירים; –מפרט ואפיון דרישות   - 4נספח ה. 

 מפרט להצעה  -  5נספח ה.

 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי; - נספח ו'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה  - נספח ז'

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי; - נספח ח'

 נוסח ערבות לצורך השתתפות; - ט'נספח 

 נוסח ערבות להבטחת ביצוע; - נספח י'

 אישור על קיום ביטוחים; - נספח יא'
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 נספח א'

 

 עיריית עפולה
 

 2102/12מכרז פומבי מס' 
 למתן שירותי גביית דוחות חניה

 עפולה -עבור רשות החניה העירונית 
 

 למשתתפיםתנאי המכרז והוראות כלליות 
 

"( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי גביית דוחות חניה כמפורט העירייהעיריית עפולה )להלן: "
 להלן.

 
  נשוא המכרז .1

 
"(, שניתנו דוחות" או קנסות חניה" -המכרז הינו למתן שירותי גביית דוחות חניה )להלן 

עזר אחר שיבוא במקומו,  ויינתנו בהתאם לחוק העזר לעפולה )העמדת רכב וחנייתו(, או כל חוק
 לרבות: -כפי שתורה העירייה 

 
  גביית קנסות חניה שבפיגור ובשוטף; .א

 

אספקה, הפעלה ותמיכה מקצועית של מסופונים עם מערכת ממוחשבת לרישום  .ב
דו"חות חניה הכוללת אפשרות של צילום העבירה ושידור דו"ח החניה והצילום, 

  למערכת המחשב המרכזית.
 

תוכנות, יחידות חיבור בין פרטי הציוד השונים והפעלה של אלה,  אספקת מחשבים, .ג
  כולל תמיכה טכנית ותיקונים, ככל שיידרש.

 

  אספקת אמצעי תקשורת כנדרש לביצוע השירותים. .ד
 

  תמיכה טכנית שוטפת והדרכה, לכל הציוד והמערכות. .ה
 

לניהול  WEBאספקה, הפעלה ותמיכה מקצועית של מערכת ממוחשבת חלונאית/  .ו
מחזור חיי הדו"חות, ובעלת יכולת לניהול תקבולי תשלומים במזומן, המחאות, כ. 

)מענה קולי ממוחשב(,  כמפורט בהרחבה במסמכי  IVRאשראי, אינטרנט ומערכת 
 המכרז.

 

  הפעלת מודול  לבדיקת  תשלום חניה מוסדרת באמצעות טלפון סלולארי. .ז
 

  סים  לצרכי החניה ככל שיידרש.הנפקה ואספקה של פנקסי דוחות חניה וטפ .ח
 

בהתאם להוראות  לביצוע וניהול פעולות לגביית דו"חות חניה ואכיפת גבייתם, הכו .ט
פקודת המסים )גביה(, לרבות ייצוג בבתי משפט בכל הנוגע לבקשות לביטול חובות, 

 למעט בקשות להארכת מועד להישפט.

 

ועד להישפט בנוגע לתיקים סיוע לתביעה העירונית בהכנת מענה לבקשות להארכת מ .י
 בהם נעשו פעולות אכיפה וגבייה לפי פקודת המסים )גביה(
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ייצוג העירייה בתביעות נזיקין ו/או לשון הרע שעניינן בהליכי גבייה מינהליים מכוח  .יא
מכרז זה, לרבות ייצוג בתובענות ייצוגיות שעניינן הליכי גביה מינהליים מכוח מכרז 

 זה.
 

  שרד החניה למתן מענה לקבלת קהל.איוש נציגות קבלן במ .יב
 

  אספקת קטנוע)כולל ביטוחים ואחזקה( לפקחי החניה מטעם העירייה. .יג
 

  יכולת הנפקה ואספקה של כרטיסי חניה עירוניים.  .יד
 

  יכולת הדפסה ואספקה של תווי דייר. .טו
 

 אספקת והצבת תמרורי סימון באזור החניה המוסדרת. .טז

 

 ההסכם.אחזקת תמרורי הסימון במשך תקופת  .יז
 

צביעת וסימון כבישים לרבות צביעת אזורי החניה )נספח ב'( פעמיים בשנה עפ"י שקול  .יח
 דעת העירייה.

 
 

  ".השירותים0 העבודה" -השירותים כאמור בסעיף זה לעיל, ייקראו להלן 
  "(,הפקודהפעולות הגבייה תתבצענה על פי פקודת המסים )גבייה( להלן: "

   גובה מס כמשמעותו בפקודה ובתקנות שהותקנו על פיה.מעמדו של הקבלן יהיה כשל 
 

הקבלן יפעל על פי כתבי ההרשאה שיופנו אליו כגובה, מאת פקיד הגבייה ו/או הממונה על  .2
הגבייה בעיריית עפולה, בסמכותו יהיה ליתן צווי עיקול. ביצוע הצווים ייעשה ע"י גובה המס 

  )הקבלן( לפי כתב ההרשאה.
 

ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז, לחתום עם  11ז יידרש, תוך הקבלן הזוכה במכר .3
 העירייה על ההסכם בנוסח הרצ"ב כמסמך ד'.

 
  תקופת ההסכם הינה לשלש שנים מיום החתימה על ההסכם )מסמך ד' למסמכי המכרז(. .1

לעירייה בלבד שמורה הזכות להאריך את ההסכם לתקופות נוספות, שנה אחת בכל פעם ובלבד 
  שנים. 6שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

 הוראות מסמכי מכרז זה יחולו בהתאמה גם בתקופות ההארכה בשינויים המחויבים.
 

  :הבאים העיקריים

 ודרישת במכרז הזוכה מן כלשהו בהיקף השירות את להזמין מתחייבת אינה העירייה .א
 י"ועפ תקציבה  ,העירייה לצרכי בהתאם תיעשה הזוכה מאת השירות העירייה לקבלת

 דעתה הבלעדי. שיקול
 .בשלבים להזמינו או/ו בלבד מהשירות חלק להזמין רשאית העירייה .ב
 המידע. העירייה את לחייב כדי בו ואין בלבד לידיעה הוא זה בפרק האמור כי יודגש .ג

 .לו המצורף ובחוזה המכרז בגוף המפורט זה הוא המחייב
 

 
 לוח זמנים למכרז .5

 

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .1.1
 
 
 
 

 



ד ו מ  5|  ע

 

5 

 חתימה+ חותמת המציע:___________           עיריית עפולה    2102/12מרכז פומבי מס' 
 

 
 
 
 
 
 
 

 פיו, על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה .1.2
 לא עוד כל להגשת ההצעות, האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד זה ובכלל

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף
 .המכרז פורסם בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת

 

 

 
 וכשירויות המציע -תנאים להשתתפות במכרז .6

 
במכרז קבלנים העוסקים במתן שירותי הקמה ותפעול של מערכות ניהול רשאים להשתתף  

דוחות חניה ושירותי אכיפת וגביית קנסות חניה, העומדים בתנאים המצטברים הבאים 
 -מקור או העתק נאמן למקור בחתימת עורך דין -וממציאים אישורים ומסמכים בתוקף

 כמפורט להלן:
 
 

 ואישור תקף על ניכוי מס במקור. 1296ל"ו ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( התש .א
 
 המצאת אישור על היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. .ב
 
 במקרה שהמציע הינו תאגיד, המצאת צילום תעודת רישום של התאגיד ומסמכי .ג

או תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה /התאגדות, ו
בעלי המניות והמנהלים של התאגיד. יש לצרף אישור עורך  מרשם החברות בו מפורטים

דין / רו"ח של התאגיד על זהות בעלי המניות, זהות בעלי החברה וזהות המוסמכים 
 לחתום בשם התאגיד ושההצעה חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד.

 
ך חמש השנים שנים רצופות, מתו 2של  בכתב על ניסיון קודם ומוכח אישורים המצאת .ד

האחרונות, במתן שירותי גביית דוחות חניה לרשות מקומית ו/או במתן שירותי גבייה 
דומים כגון גביית מסים עירוניים למיניהם, לרבות ביצוע וניהול כל פעולות הגבייה 
הדרושות לגביית הדוחות, ובכלל זה משלוח הודעות תשלום קנס בדואר רשום, משלוח 

עיקולי רכב, ביצוע עיקולי צד ג', ועיקול מיטלטלין, ביצוע  דרישות תשלום, ביצוע,
  הוצאת מעוקלים, תפיסת כלי רכב.

על המציע להציג ולצרף המלצות משתי רשויות מקומיות לפחות, עבורן ביצע המציע 
 שירותי גביית דוחות חניה ו/או גביית מסים עירוניים וכד', כמפורט לעיל.

 
 

ח ושיונות, כילהשיג, את כל האישורים, ההיתרים, הר הצהרה כי ברשותם, או ביכולתם .ה
 והציוד הדרושים, על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.  הרכב  כלי האדם,

 
מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף  מאוגד אחר,  שהינו  .ו

הינו  בעלים  אישיות משפטית נפרדת  במידה שאחד  מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, 
 ו/או בעל  מניות  ו/או נושא  משרה  בחברה ו/או שותף בשותפות שהיא המציע.

 
למען הסר ספק, הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה 

 ולא תובאנה לדיון.
 

הצעה שתוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים או יותר   במשותף  .ז
 תובא לדיון.א לותיפסל  -

 

 מועד פעילות

 ..:12שעה  1.2.12..26 מועד אחרון לשאלות הבהרה

  ..:12שעה  6.2.12..2.   מועד אחרון להגשת הצעות 

 2.2.12..2. תוקף ערבות הגשה למכרז
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הצהרה של המציע/מנהלי המציע, בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז, בדבר העדר רישום  .ח
פלילי שלהם, וכן הצהרה כי לא ידוע להם שתלוי ועומד נגדם כתב אישום בגין עבירה 

  פלילית מסוג פשע או עוון.
 

 מכרז.ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי, בנוסח מסמך ו' למסמכי ה .ט
 

 להלן. 8ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  .י
 

 
ח,ט,י , הג, ד, הצעות שלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים בסעיפים  .ח      

 מהם, המהווים תנאי סף למכרז לא ידונו כלל . לעיל או אחד
 

 הצעת המציע .9
 

למלא את יתר  על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס "הצעת המציע" הרצ"ב כמסמך ג', .א
הפרטים המופיעים בהצעה וכן למלא את כל הסעיפים במסמכים ובנספחים, לרבות 
חתימה על נספח א' )במקומות המתאימים(, המהווים חלק מהצעתו וחלק בלתי נפרד 

 ממסמכי מכרז זה.
 
על המציע לפרט שיעור העמלה באחוזים הנדרש על ידו )אחוז העמלה כולל מע"מ( מסכום  .ב

בפועל של דוחות החניה אשר טופלו על ידו. לא תינתן עמלה בעבור דוחות אשר הגבייה 
שולמו בגין ההודעה על חלון הרכב, ודוחות שנשלחו ע"י רשות החניה העירונית "הודעה 

 שנייה" כמשמעותה החוקית.
 

יובהר ויודגש כי עמלת הקבלן הזוכה תשולם לקבלן לאחר קיזוז העמלות בגין תשלום  .ג
  העירייה לרבות העמלה המשולמת לבנקים. הקנסות ע"י 

כמו כן יובהר ויודגש כי העמלה תשולם לאחר ניכוי הוצאות משרדיות של העירייה בסך 
 )לחודש(.  ₪  ...,8לחודש וניכוי עלות של פקח אחד בסך   ...,8גלובלי של 

 
הוצאות יובהר כי לא יידרשו תשלומים נוספים ע"י הקבלן ואחוז העמלה כולל את כל  .ד

הקבלן ללא יוצא מן הכלל: לרבות הוצאות תוכנה, טלפון, שכר עובדיו, הוצאות אגרת בתי 
משפט, הוצאות דואר וכל הוצאה מכל מין וסוג שהוא הדרושה לגביית הדוחות והדרושה 

 לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.
 

ש על ידו בכפוף העירייה תקבע את הצעת הקבלן הזולה ביותר על פי אחוז העמלה הנדר .ה
 לעמידתו בכל תנאי המכרז ודרישות הסף.

 
על המציע להגיש את מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, כשהם חתומים על ידו, ולצרף את  .ו

 האישורים הנדרשים, במעטפה.
 

חתימת מציע שהוא תאגיד משפטי )חברה, שותפות וכו'( תהיינה חותמת התאגיד בצרוף  .ז
התאגיד ובשמו והן חייבות להיעשות בפני  חתימתם של המורשים לחתום מטעם

 עו"ד/רו"ח ובצרוף אישורם בדבר סמכויות החתימה בתאגיד זה.
 

 הוצאות .8
 

הזוכה יהיה זכאי לדרוש החזר הוצאות ישירות מהחייבים, כמפורט במסמכי המכרז בלבד   .א
ובשיעור שיאושר ומאושר ע"י העירייה, אולם לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כלשהן מאת 

  עירייה.ה
 

 העירייה לא תשלם לזוכה כל תמורה, אלא כמפורט במסמכי המכרז.  .ב
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 ערבות .2

 
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי ניתנת לביטול, לטובת עיריית  .א

)חמישים אלף שקלים חדשים( ₪  ...,.1עפולה צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של 
 לצרכן הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.כשמדד הבסיס הינו מדד המחירים 

 
 . 2.2.12..2.הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .ב

 
ימים נוספים,  .2-העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות ל .ג

 והמציעים יהיו חייבים לעשות כן על חשבונם.
 

 צדדית של העירייה.-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחלוט על פי פניה חד .ד
 

 נוסח הערבות מצ"ב כמסמך ז'. .ה
 

מציע שזכה במכרז יחליף הערבות, כאמור, בערבות בנקאית אוטונומית לצורך ביצוע  .ו
 ההסכם, כמפורט בהסכם לפי נוסח מסמך ח'.

 
לא תדון  –לעיל  8הצעה שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף  ..1

 כלל.

 

תם הסכם עם חיוחזרו להם לאחר שיי –שניתנו ע"י מציעים שהצעותיהם לא נתקבלו הערבויות  .11
 זוכה.ה

 
  הצהרות המציע .12

  

הגשת הצעתו של המציע כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיו ידועים   .א
כי  הוא  מסוגל  ונהירים לו, כי הוא בעל כל הידיעות, הכישורים המקצועיים והאחרים,

 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ -יא לבצע את העבודות נשוא המכרזמכל בחינה שה
 

 –כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .ב
 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
שינויים   העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס .ג

וג שהוא, במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות רוכשי   המכרז ותיקונים, מכל ס
והמשתתפים בישיבת/סיור המשתתפים. השינויים והתיקונים  כאמור, יהוו חלק בלתי 

 נפרד מתנאי המכרז והחוזה ויצורפו, כשהם חתומים ע"י המציע, למסמכי המכרז.
 

סמכי המכרז, באמצעות שינויים והתיקונים יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מ .ד
ה שנמסרו בעת הרכישה ו/או ישיבת המשתתפים ע"י יפקסימיליה לפי מספרי הפקסימיל

 רוכשי מסמכי המכרז. 
 

 
  איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .13

 
 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. .א

 
העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות  .ב

 מציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעת המציע.ה
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 רכוש העירייה –מסמכי המכרז  .11

 
מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים  .א

ולא לשום מטרה אחרת. מקבל למטרת הצעת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, 
 מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 
רוכש אשר רכש את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה למכרז, נדרש להחזיר לידי  .ב

 העירייה את חוברת המכרז במלואה.
 

 החלטות העירייה .11
 

בבחירת ההצעות את אמינותו, העירייה  תהא רשאית  לקחת  בחשבון  במסגרת  שיקוליה   .א
סיונה של העירייה ושל רשויות יסיונו, כושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ואת נינ

 בעבר. יעמקומיות אחרות עם המצ
 

 יההחנהעירייה תהיה רשאית להזמין את המציע ואת עובדיו המיועדים לעבוד ברשות  .ב
תאמתם למילוי התפקיד או אישי, על מנת להתרשם בעמידתם בתנאי המכרז וה ןלראיו

 לקבל מהמציע פרטים נוספים / הבהרות ככל שידרשו.
 

העירייה תהא רשאית להביא במניין שיקוליה את המידע שיובא לידיעתה במסגרת בדיקת  .ג
 הרישום הפלילי של המציע, ותהא רשאית לפסול הצעה בגין מידע שיתקבל כאמור. 

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

 
 קריטריונים לבחינת ההצעה .16

 העירייה תבחר את המציע הזוכה, בהתאם לאמות מידה של מחיר ואיכות, כמפורט להלן:
 

 % -ניקוד ב מהות הקריטריון 

 %.1 מחיר  (1)

התרשמות מהניסיון של המציע ברשויות מקומיות,  -איכות  (2)

ידו, המלצות וכל פרמטר מקצועיות, היקף החובות שנגבו על 

שיאפשר בחינה מקצועית של ההצעה והמציע בהתייחס 

 לשירותים שנדרשים במכרז.

6.% 

 %//1 סה"כ 

 
 
 

 חובת הזוכה במכרז .11
 

זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם, מסמך ד', ולהחזירו לעירייה כשהוא  .א
חתום, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים, וכן פוליסות ביטוח תקפות מפורט  באישור  

ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו  .1קיום  הביטוחים, וזאת  בתוך 
 במכרז.

 
רייה במעמד חתימת ההסכם ערבות בנקאית לביצוע בנוסח המציע יהיה חייב להמציא לעי .ב

 מסמך ח' כמפורט בהסכם.
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יחשב כמי שהפר הפרה ב' לעיל  -א ו 11לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים  .ג
העבודות  יסודית התחייבויותיו והעירייה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/א ו  ל דעתה הבלעדי.שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיקו
 תביעה ו/או זכות לפיצוי  עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.

 

ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש  –התקשרה העירייה עם מציע אחר  .ד
 לעיל במלואה.  1והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות כאמור בסעיף 

 

לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  ד' -פים קטנים ג ועיאין באמור בס .ה
העירייה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו 

 למכרז.
 
 

 הליך הבהרות .18

 בכתב לעירייה לפנות רוכש מכרז כל רשאי 5.2/12/.26 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החל .א
' פקס באמצעותאו  michals@afula.muni.il לכתובת אלקטרוני רדוא באמצעות בלבד,

 בהליך הקשורה שאלה או הבהרה ולהעלות, מסירה אישור עליו שנתקבל 04-6484252' מס
 1-6181213. בטלפון בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא יש. זה

 תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקולב. לעירייה קיימת  
 .השאלות לכל או, שהן כל לשאלות להשיב

 ואת הפניה תוכן את לחשוף מבלייפורסם באתר האינטרנט של העירייה,  -הבהרות מסמךג.  
את הפניות, השאלות,  ירכז אשר מסכם, מסמך יוכן ,ההבהרות הליך בעקבות. הפונה זהות

 למציעים.  ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות

 בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע ידי על חתםיי ההבהרות מסמךד.  
 .המכרז ממסמכי נפרד

  
 

 .//:12בשעה   260/502/12שאלות הבהרה יתקבלו על לתאריך 
 

  עדיפות בין מסמכים .12
 

להוראות ההסכם, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז 
   תכרענה הוראות ההסכם.

 
 הגשת ההצעות ומועדים ./2

 

 הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .א
 הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה, //:12 בשעה 6.2/12/.2/ מיום יאוחר ולא ההבהרות

קומה כניסה, במשרד פניות הציבור, בבניין  11ברחוב יהושוע חנקין  ,במשרדי העירייה
 העירייה. 

מעטפה שלא תיחתם בחותמת העירייה  21/2.12  על המעטפה יש לציין את מספר המכרז  .ב
  ולא ירשמו עליה ע"י נציג העירייה תאריך ושעת המסירה, לא תפתח ולא תובא לעיון. 

 ועד האחרון להגשת ההצעות. יום מהמ /2ההצעה תישאר בתוקף למשך  .ג

 ...:12בשעה   6/2.12./2.המועד האחרון להגשת ההצעות  .ד

 לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל. .ה

  את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. .ו

 והנספחים הנלווים כולל המסמכים, מקור והעתק, זהים עותקים 3-ב תוגש ההצעה .ז
 .כמקור יסומן אחד העתק .התפרקותה את שימנע באופן למיניהם

mailto:michals@afula.muni.il
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 הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .ח
 באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים בתיבת
 . תיפסלנה האמור

 ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .ט
 .לשולחה

 המציע בחותמת ייחתם, לו הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה בחוברת עמוד כל .י
 . מטעמו חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת
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 נספח ב'
 

 פרטי המציע

  שם המציע

  כתובת המציע

  מספר טלפון

  מספר נייד

  פקסמספר 

  (E-MAILכתובת דוא''ל )

 

 המציע מטעם קשר איש פרטי

 ל"דוא כתובת תפקיד רהקש איש שם

 נייד טלפון' מס 'פקס' מס טלפון' מס

 מעמד המציע

חברה       עמותה       שותפות        עוסק מורשה,            צורת ההתאגדות של המציע

 אחר:__________

 במרשם הרלוונטי( _________________________מספר מזהה )לפי הרישום 

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 נספח  ג'        

 
 הצעת המציע

 
 לכבוד

 עיריית עפולה
 

 א.נ.,
 

 2102/12הנדון: מכרז פומבי מס                                 
 עפולה-למתן שירותי גביית דוחות חניה עבור רשות החניה העירונית              

 
למתן שירותי  21/2019אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז מס'  .1

  עפולה והמסמכים הנלווים אליו. –גביית דוחות חניה עבור רשות החניה העירונית 
 

העבודה וכל הנתונים האחרים הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי  .2
 המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 

  אני מצהיר בזאת כי: .3
 

הנני בעל הידע,  הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, וכן  .א
אין לי ו/או למנהלי המציע שחתמו בשמו ו/או לעובדי המציע אשר בכוונתי 

  להעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עבר פלילי.
 

ברשותי, או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותיי את כל כוח האדם,  .ב
המשרד, אמצעי המחשוב ודרישות המחשוב שבמסמכי המכרז, המתקנים והציוד 
שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכול כמפורט בחוזה 

  ;2א' -1א' ובנספחים
 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  .ג
  הוראות המכרז והנספחים המצורפים אליו.

 

ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע  .ד
נות למידע שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמי

ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיי 
 במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין , הנוגע לצנעת הפרט.

 

המחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרשם על ידי בהצעתי, כולל את כל ההוצאות בין  .ה
ביצוע השירותים נשוא מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ב

המכרז לרבות הוצאות תוכנה, מערכת לתשלום דוחות חניה באמצעות הטלפון 
והאינטרנט, טלפון, שכר עובדי, הוצאות דואר, הוצאות בתי משפט וכל הוצאה 
מכל מין וסוג שהוא הדרושה לגביית הדוחות ולביצוע העבודות על פי תנאי 

 המכרז.
 

  .המחיר הכלול בהצעתי כולל מ.ע.מ .ו
 

  ידוע לי כי כל פעולות הגבייה צריכות להיעשות על ידי על פי כל דין. .ז
 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .1
אחוז העמלה שרשמתי בהצעתי, לשביעות רצונה המלאה של  –המכרז לפי המחיר 

 העירייה.
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לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  .1
  ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: .1
 

  לחתום על ההסכם מסמך ד' ונספחיו להחזירו לעירייה כשהוא חתום. .א
 

מאה אלף שקלים חדשים(, צמודה ₪  ...,..1להמציא לכם ערבות בנקאית בסך  .ב
הבטחת קיום תנאי ההסכם בנוסח למדד המחירים לצרכן חתומה ומבוילת כדין, ל

  מסמך ח' למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז.
 

  להמציא אישור על קיום ביטוחים בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז. .ג
 

יום מיום חתימתי על ההסכם מסמך ד', להתקין  21כמו כן הנני מתחייב, תוך  .ד
  ז.ולהפעיל מערכת גביית דוחות חניה, בהתאם לדרישות במסמכי המכר

 

  למסמך א'.  1הריני מצרף להצעתי זו גם את המסמכים המפורטים בסעיף  .ה
 

לעיל כולן או  1אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6
מקצתן אאבד את זכותי לבצע השירותים נשוא המכרז והעירייה תהא רשאית לחלט את 

קשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו להת
  הצעתי והכול כמפורט במכרז.

 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .1
 העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

אחוז )%( מתוך הכנסות ידוע לי כי שיעור התמורה השנתי הינו  א.       .8
 דוחות   החניה שיטופלו על ידי:

התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז    כלהעמלה הנדרשת על ידי תמורת ביצוע  
הינה בשיעור של  % _____ במילים _______________ מתוך הכנסות דוחות 

 החניה שיטופלו על ידי בכל שנה.
 שיעור העמלה הנקוב לעיל, כולל מע"מ. ב. 
של  בפועלהנני מצהיר, כי ידוע לי שהעמלה שתשולם לי הינה מהגבייה  ג.

דוחות חניה )לאחר קיזוז העמלות בגין תשלום הקנסות המשולמות ע"י 
העירייה לרבות העמלות המשולמות לבנקים(, כמפורט בהסכם ואני 
אהיה זכאי לתשלום כאמור רק לאחר זיכוי החשבון, שהעירייה תורה לי 

  ההכנסות מהדוחות כאמור.עליו, בסכומי 
 

יום מהמועד  .2ד.    הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 
האחרון להגשת הצעות על פי תנאי המכרז, ובמידה ותוקף הערבות 

למסמך א'  2.1למסמך א', יוארך כאמור בס"ק  2הבנקאית,  נשוא סעיף 
פים בהתאם.ימים נוס .2תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך  –

  
ה.   ידוע לי כי תוקף ההסכם לביצוע פעולות הגביה הינו למשך שלש שנים 
מיום חתימתו כמפורט בהסכם, ולעירייה שמורה האופציה להאריכו, 

יום לפני תום תוקפו של ההסכם,  .3שנה אחת בכל פעם, בהודעה בכתב 
 שנים. 6כך שסך תקופת ההתקשרות לא יעלה על 
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 ה באתי על החתום:לראי
 
 
 

 שם המציע:__________________________________________________________
 

 אישיות משפטית )אדם, חברה, שותפות או אחר(, נא לפרט: ________________________
 

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________כתובת:______________________
 
 
 
 
 

 חתימה:___________________    תאריך:______________
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 

 אני הח"מ _____________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:
 
 .  ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא אדם(.1
 
 ___________.  ה"ה __________ת.ז.____________ה"ה ______________ ת.ז. ___2
 

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: __________ולחייב את התאגיד. )ימולא כשהמציע הינו 
 תאגיד(.

 
 

____________________________   ___________________________ 
 עו"ד                                 תאריך                     
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 נספח ד'
 

 
 הסכם התקשרות

 
 
 

 2/12 שנחתם בעפולה ביום __________ לחודש _______ שנת

 
 

 עיריית עפולה  ב י ן  

 עפולה  ,  11יהושע  מרח'   

 "( העירייה" -)להלן   

 
 מצד אחד         

 
 _____________________________ ל ב י ן  

 ______________________ 
 _____________________________ 
 "הקבלן"()שייקרא להלן:  

 
 מצד שני         

 
 

למתן שירותי גביית דוחות חניה עבור  21/2019והמזמין פרסם מכרז מס'  הואיל
(, "דוחות" או "קנסות חניה" –רשות החניה העירונית עפולה )להלן 

 "(;השירותים0העבודהוהכול כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "
 

 במכרז;והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה  והואיל
 

 והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות; והואיל 
 

והקבלן מצהיר כי אינו מנוע, בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת,   והואיל
 מלחתום על הסכם זה ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;

 
 והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכול  והואיל

 כמפורט בהסכם זה ומסמכי המכרז על מסמכיו השונים ונספחיו השונים   
 המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;  

 
 והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על  והואיל

 העבודה, הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;עצמו את ביצוע   
 

 
 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 כללי .1

 

 כל האמור במבוא להסכם זה, ייחשב כחלק בלתי נפרד של ההסכם. .א

 

  הנספחים והמפרטים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .ב
 

בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לצורכי נוחות  .ג
 לצורך פירוש הסכם זה, או כל הוראה מהוראותיו. 
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 הגדרות .2
 

בהסכם זה ובמסמכי המכרז יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות והפירוש, 

 המפורטים בצידם:

העירייה וכל נציג מוסמך שימונה על ידה לצורך הסכם  -"העירייה" 
 זה.

עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, וכל לרבות נציגיו,  -"הקבלן" 
 מי שפועל בשמו ומטעמו בביצוע הסכם זה.

המכרז הפומבי שהתפרסם ע"י העירייה למתן שירותי   -"המכרז"
 -גביית דו"חות חניה עבור רשות החניה העירונית עפולה

 21/2.12מכרז מס' 

 -חוק העזר לעפולה )העמדת רכב וחנייתו(, התשמ"ב -"חוק העזר" 
 , וכל חוק עזר שיותקן במקומו.1282

 הסכם זה על כל נספחיו.  -"ההסכם" 

כל המסמכים המפורטים במכרז, לרבות תנאי המכרז   -"מסמכי המכרז" 
 והוראות כלליות למשתתפים והסכם זה ונספחיו.

מנכ"ל העירייה או מי שמונה ע"י העירייה, ובאישורה,   -"הממונה" 
כולו או חלקו, ואשר לפקח על ביצוע הסכם זה, 

מתפקידו יהיה בין היתר, לייצג את העירייה כלפי 
 הקבלן ולהנחות את הקבלן.

כל העבודות, הפעולות והשירותים, שעל הקבלן לבצע   –"שירותים0העבודה" 
בהתאם להסכם זה, לרבות אספקת הציוד הנדרש 

, 1לביצוען, הכול כמפורט וכנדרש במפרטים נספחים א'
 המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  1א' -ו 3, א'2א'

כל האביזרים, המכשירים והחומרים, אותם התחייב  -"הציוד" 
ם זה, וכל האביזרים, הקבלן לספק על פי הסכ

המכשירים והחומרים, המשמשים לצורך מתן והפעלת 
השירותים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה 
דלעיל, מסופונים, מחשבים, תוכנות, ציוד הטענה, ציוד 
הזנה, אביזרי חיבור בין המכשירים השונים לבין 
המחשבים ובין המחשבים בינם לבין עצמם, אביזרי 

 יווט.התקנה וח

אזורים שהוכרזו ע"י העירייה, כאזורי חניה מוסדרת   -"אזורי חניה מוסדרת" 
 ואלו שיוכרזו בעתיד ע"י העירייה כאזורי חניה מוסדרת. 

מערך הפיקוח על החניה ואכיפת חוק העזר, כולל כל    -"מערך החניה המוסדרת"
 התמרורים, הציוד וכוח האדם, למעט פקחי החניה.
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הקנסות שהוטלו על פי עבירות קנס כמפורט בחוק העזר   -יה" "קנסות חנ
, או כל חוק 1211-וצו העיריות )עבירות קנס(, תשל"א

 אחר שיבוא במקומם.

עובדי מחלקת הפיקוח והחניה בעיריית עפולה ו/או   -"פקח החניה" 
בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ , אשר הם בלבד 

 חניה.רשאים ומוסמכים לרשום דו"חות 

אדם ו/או תאגיד אשר לא שילם במועד הקבוע בחוק   -"חייב" 
ו/או חוק עזר לעיריית עפולה )העמדת רכב וחנייתו( ו/או 
כל דין, את קנסות החניה שהושתו עליו על ידי העירייה 

 באמצעות דו"חות חניה. 

קבלה בפועל בקופת העירייה, במהלך תקופת ההסכם,  -"גביה" 
 וב בדו"חות חניה. של סכום הקנס הנק

מדבקות שיונפקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי הנחיית  -"תווי דייר" 
מנכ"ל העיריה ו/או התובעת העירונית לדיירים בעלי 
רכב ו/או מחזיקי רכב צמוד שיהיו זכאים לכך על פי 
החלטות העירייה, והמעידות כי בעל הרכב ו/או מחזיקו 

ת, כמפורט בחוק רשאי לחנות באזורי החניה המוסדר
 העזר.

כרטיסים המיועדים להצמדה על חלון המכונית,  -"כרטיסי חניה" 
והמעידים כי בעל המכונית שילם את האגרה הקבועה 

 בחוק עבור החניה באזורי החניה המוסדרת.

 מסירת  העבודה .3

 
להלן,  1העירייה מוסר לקבלן והקבלן מקבל על עצמו, תמורת העמלה המפורטת בסעיף        

לבצע על חשבונו ואחריותו הבלעדיים ובאופן המקצועי והטוב ביותר ולשביעות רצונו 
שירותי גביית דוחות חניה עבור העירייה, כמפורט  –המלאה של העירייה את העבודה 

ת ולהנחיות של הממונה, בין אם הוראות אלה תינתנה במסמכי המכרז ובהתאם להוראו
  בתחילת תקופת ההתקשרות ובין תוך זמן ביצועה.

 
  תאור השירותים .1

 

 –השירותים אותם מתחייב הקבלן לבצע הינם שירותי גביית דוחות חניה )להלן  .א
(, שניתנו ויינתנו בהתאם לחוק העזר לעפולה )העמדת רכב "דוחות או "קנסות חניה"

  וחנייתו(, או כל חוק עזר אחר שיבוא במקומו, כפי שתורה העירייה, לרבות: 
 
אספקה, הפעלה ותמיכה מקצועית של מסופונים, הכוללים אפשרות של צילום  (1

 העבירה ושידור דו"ח החניה והצילום, למערכת המחשב המרכזית.

ותמיכה מקצועית של מערכת ממוחשבת לניהול מחזור חיי  אספקה, הפעלה (2
הדו"חות, ובעלת יכולת לניהול תקבולי תשלומים במזומן, המחאות, כ. 

 )מענה קולי ממוחשב(. IVRאשראי, אינטרנט ומערכת 

 הנפקה ואספקה של פנקסי דוחות חניה וטפסים לצרכי החניה ככל שיידרש. (3
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בין פרטי הציוד השונים והפעלה של  אספקת מחשבים, תוכנות, יחידות חיבור (1
 אלה, כולל תמיכה טכנית ותיקונים, ככל שיידרש.

 אספקת אמצעי תקשורת כנדרש לביצוע השירותים. (1

 תמיכה טכנית שוטפת והדרכה, לכל הציוד והמערכות. (6

 אחזקת הציוד. (1

 אספקת החומרים המתכלים והאחרים לצורך ביצוע השירותים. (8

 ולמו. גבייה של דו"חות חניה שלא ש (2

 

אכיפת גבייתם של דו"חות חניה בהתאם    (.1
להוראות פקודת המסים )גביה( ותקנותיה, כפי 
שיתוקנו מעת לעת, (, לרבות ייצוג בבתי משפט 
בכל הנוגע לבקשות לביטול חובות, למעט 

 בקשות להארכת מועד להישפט.
סיוע לתביעה העירונית בהכנת מענה לבקשות להארכת מועד להישפט בנוגע  (11

 קים בהם נעשו פעולות אכיפה וגבייה לפי פקודת המסים )גביה(לתי

ייצוג העירייה בתביעות נזיקין ו/או לשון הרע שעניינן בהליכי גבייה מינהליים  (12
מכוח מכרז זה, לרבות ייצוג בתובענות ייצוגיות שעניינן הליכי גביה מינהליים 

 מכוח מכרז זה.

זמן חניה באמצעות טלפון התקנה והפעלה של מודול לבדיקת תשלום עבור  (13
סלולארי, כולל התאמה של כל המסופונים ויתר הציוד הנדרש לזיהוי אמצעי 

 תשלום זה והתאמה למערכת המחשוב.

הקבלן יידרש לפעול ולבצע העבודה אך ורק באמצעות מערכת המחשב  (11
 להסכם. 2המפורטת בנספח א'

 איוש משרדי החניה בנציג/ת קבלן לקבלת קהל. (11

 כולל ביטוחים ואחזקה (  אחד לפקחי החניה.אספקת קטנוע) (16

 יכולת הדפסה ואספקה של תווי דייר לדיירים. (11

 יכולת הנפקה ואספקה של כרטיסי חניה עירוניים. (18

 אספקת והצבת תמרורי סימון באזור החניה המוסדרת. (12

 אחזקת תמרורי הסימון במשך כל תקופת ההסכם. (.2

לפחות פעמיים בשנה צביעת וסימון כבישים לרבות צביעת אזורי החניה  (21
 במועדים שייקבעו עפ"י שקול דעת העירייה.

 ציוד .ב

הקבלן יספק, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, את כל הציוד הדרוש לביצוע 
העבודה, בכמות, באיכות ובמועדים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות כל מערכת 

ל מקרה, לא התוכנה, החומרה והתקשורת הנדרשים לצורך ביצוע השירותים, ובכ
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פחות מהציוד המפורט להלן ו/או ביתר מסמכי המכרז וזאת במשך כל תקופת 
 ההתקשרות:

הקבלן יספק מסופונים במספר כפי שיידרש לביצוע השירותים ולפי דרישות  (1
העירייה מעת לעת. מובהר כי המסופונים כאמור יהיו מהסוג שהוצע ע"י 

וקודם לחתימתו של הסכם הקבלן ו/או ע"י העירייה במסגרת הליכי המכרז 
זה או מסוג מתקדם יותר, אשר אושר ע"י העירייה ובכל מקרה יענו על כל 

 להסכם זה.  1נספח  א'הדרישות המפורטות במפרט 

מובהר כי העירייה תורה לקבלן, מעת לעת, מהו היקף הציוד הדרוש לה וכן 
הציוד תהיה העירייה רשאית לשנות, להוסיף, להגדיל או להקטין את היקף 

 והקבלן יפעל בהתאם להנחיותיה, כפי שתינתנה מעת לעת כאמור, על חשבונו. 

 

הקבלן יספק כל ציוד המחשוב )חומרה ותוכנה( הנדרש לביצוע העבודה ולפי  (2
באיכות ובסוג  PCמחשבי  2-דרישות העירייה, מעת לעת, אך לא פחות מ

ת אחת ממגנטת( מדפסות לייזר )מתוכן מדפס 2הנדרשים על ידי העירייה וכן 
 סורקים. 2-ו

בכל מחשב שתהיה לו גישה למערכת, יתאפשר איתור של בעלי הרכבים 
שבגינם ניתנו דו"חות החניה וזיהוי של בעלי הרכבים שהעירייה הנפיקה להם 

 תווי דייר, הכול בהתאם וכנדרש ע"י העירייה. 

ם הקבלן יספק את כל הציוד והאביזרים, הנדרשים לשם הטענת המסופוני (3
 למחשבים והזנתם, הטענת המחשבים למסופונים והזנתם, בד בבד.

הקבלן יספק את כל הציוד והאביזרים הדרושים לשם תקשורת בין פריטי  (1
 הציוד השונים, בין המסופונים למחשבים ובין המחשבים לבין עצמם.

 הקבלן יתקין, יחבר ויחווט את כל הציוד, המסופק על ידו.  (1

סי דו"חות חניה, מכתבי אזהרה, משך כל תקופת הקבלן יספק לעירייה פנק (6
 ההסכם. 

הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ולספק כל תוספת לציוד לפי דרישות העירייה,  (1
והוא לא יהיה זכאי לתוספת או לתמורה כלשהי, בשל השינוי או התוספת 

 שנדרשו, תהיה עלותם אשר תהיה. 

המיקום המדויק של התקנת הציוד ייקבע על ידי העירייה  ויימסר לקבלן על  (8
ידי הממונה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה ו/או הממונה יהיו רשאים 
להורות לקבלן להעתיק את מיקומו של הציוד או חלק ממנו ממקום התקנתו 

ור בתוך למקום אחר, שעליו הם יורו. הקבלן מתחייב להעתיק את הציוד כאמ
 יום מיום שיידרש לעשות כן.  .3

הקבלן מתחייב לספק ולהשתמש בציוד חדיש ולדאוג לתקינותו במשך כל  (2
תקופת ההסכם. הקבלן מתחייב, כי הציוד ישמש במהלך תקופת ההסכם אך 
ורק לצורך ביצוע הסכם זה והוא אינו רשאי לעשות בציוד כל שימוש, שאינו 

 פי הסכם זה. לצורך ביצוע התחייבויותיו על 

הקבלן מתחייב, כי הציוד יהיה מטיב ואיכות גבוהים וכי יעמוד בכל דרישות  (.1
המפרט הטכני ובדרישות הממונה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הציוד 

 יישא תו תקן ישראלי, במידה וקיים תו תקן ישראלי לגבי אותו פריט ציוד. 

ולתקינותו של הציוד. העירייה ו/או הקבלן יהיה האחראי היחידי לשלמותו  (11
עובדיה ו/או שלוחיה, לא ייחשבו, במישרין או בעקיפין, כשומרים מכל סוג 
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שהוא על הציוד. הקבלן מתחייב לבטח את הציוד בחברת ביטוח, שתוותר על 
 זכות השיבוב והתחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה.

ייה, המהווים חלק ממערך החניה הקבלן מתחייב להדריך את עובדי העיר (12
 המוסדר, בשימוש בציוד.

הקבלן יישא בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות בציוד ו/או בהפעלתו ו/או  (13
 בשימוש בו. 

הציוד ישמש במהלך תקופת ההתקשרות אך ורק לצורך ביצוע הסכם זה,  (11
והקבלן אינו רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך קיום התחייבויותיו על 

 הסכם זה.  פי

 

 כרטיסי חניה ותווי דייר .ג

לקבלן יכולת להדפיס ולספק לעירייה כרטיסי חניה ותווי דייר, הכול בהתאם 
 .1בנספח א' לדרישות והתנאים המפורטים 

 מערכת מחשוב לניהול חיי דו"ח .ד

הקבלן יספק, לצורך ביצוע העבודה, מערכת מידע ותוכנה העומדת בכל  (1
 להסכם זה. 2א' נספחהדרישות והתנאים שבמפרט 

מערכת המידע תיבדק על ידי העירייה ותהיה כפופה לאישורה. העירייה  (2
רשאית להורות על החלפת מערכת המידע במערכת אחרת והקבלן יחויב לפעול 

 בהתאם להנחיות העירייה כאמור.

מערכת המידע תנהל את דו"חות החניה, תאפשר מעקב ובקרה אחר חייבים,  (3
יה מחוברת למסופונים )המסופקים ע"י הקבלן( תנהל את תווי החניה, תה

ותכלול גם תוכנת ניהול של כל התקבולים בקשר לדו"חות )כולל תשלומים 
שנגבו בעקבות פעולות גבייה(, לרבות תשלומים בכל אמצעי התשלום הקיימים 

 )לרבות כרטיסי אשראי, המחאות, דואר, בנקים וקופת העירייה(. 

, במרוכזהנתונים הרלוונטיים לכל דו"ח חניה מערכת המידע תכלול את מלוא  (1
החל ממועד הוצאתו, כולל המועד, אשר בו יימסר לטיפולו של הקבלן ועד 
לגבייתו ופירעונו בפועל. כל פעולה, אשר תיעשה בקשר לדו"ח )לרבות הליכים 
לגבייתו( תתועד במערכת המידע, בציון כל הפרטים הרלוונטיים לאותה 

 פעולה. 

בעירייה את כל הציוד )חומרה, תוכנות וכיו"ב(, על מנת הקבלן יתקין  (1
 שתתאפשר צפייה שוטפת ובלתי מוגבלת בכל הנתונים שבמערכת המידע. 

הקבלן יישא, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהפעלת מערכת המידע,  (6
 לרבות עלויות החומרה, התוכנה והתקשורת.

כל הפעולות שנעשו באותו יום הקבלן יהיה אחראי ויערוך גיבוי יומי ומלא של  (1
ושל כל המידע והנתונים אשר הצטברו בידיו במהלך ביצוע הסכם זה. הקבלן 
ישמור על קבצי הגיבוי במקום בטוח, שמור וחסין מאש. מדי שלושה חדשים  
ימסור הקבלן לעירייה עותק של קבצי הגיבוי של אותו רבעון מדי שלושה 

ותיבדק האפשרות לטעון את הקבצים  חדשים ייערך אחזור של הקבצים שגובו
 מאמצעי הגיבוי. 
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הקבלן יקפיד על תיעוד במערכת המחשוב של כל הפעולות שנעשו על ידו  (8
וישמור על כל מסמך, הנוגע להסכם זה. המסמכים ייסרקו וימוינו לגבי כל 

 אחד מהחייבים ויישמרו במערכת בתיקים מיוחדים ומסודרים. 

ת כל דין והוראות חוק הגנת הפרטיות, הקבלן יקפיד למלא אחר הוראו (2
 , בפרט.1281-התשמ"א

 

 גביית קנסות ואכיפתה .ה

בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, העירייה מעניקה לקבלן רשות 
לגבות בשמה ובעבורה את הקנסות בגין דו"חות החניה )להלן: "הקנסות"(. הקבלן 

 בעת ביצוע פעולות גביית הקנסות. מתחייב להקפיד על מילוי הוראות כל דין

העירייה תעניק לקבלן מינוי או סמכות לפעול לפי פקודת המסים )גביה(, או לפי כל 
 חוק או צו אחר, המעניקים לעירייה זכות לביצוע פעולות גביה ואכיפתה.

פעולות גביית קנסות החניה ואכיפתה, שיבוצעו על ידי הקבלן על חשבונו, יכללו את 
 להסכם.  3בנספח א' המפורט 

הקבלן יידרש לפעול ולבצע את העבודה אך ורק באמצעות מערכת המחשב המפורטת 
 להסכם. 2בנספח א' 

להסכם, פעולות הגבייה ואכיפתה יכללו את  3מבלי לגרוע מהאמור בנספח א' 
 הפעולות הבאות:

הכנה, הדפסה ושכפול של כל הטפסים הדרושים לביצוע פעולות אכיפה וגביה  (1
קנסות חניה, הכול לפי הצורך המקצועי, ההנחיה ואישור הממונה על  של

הגבייה/פקיד הגבייה וכן משלוח תזכורות, התראות, הודעות דרישה, הכל על 
פי הוראות הדין, כולל שיגור דואר רשום, חלוקת דואר במסירה אישית ע"ח 

 הקבלן וע"י עובדי הקבלן.

רך ביצוע פעולות אכיפה הקבלן יקיים אחר כל הדרישות החוקיות לצו (2
מנהליות ובכלל זאת מסירה של הודעת דרישה במסירה אישית עם אישור 

 מסירה חתום עפ"י החוק וכולל העתקים במשרדי הקבלן.

איתור בעלי רכב באמצעות משרד התחבורה, איתור כתובות של חייבים,  (3
העברת מידע לעירייה במקרה של שינויים, טיפול בדואר חוזר ומשלוח 

 אות חדשות לחייבים.התר

ביצוע הסדרי תשלום, מעקב אחר ביצוע, הכול כפי שייקבע ע"י הממונה,  (1
 בכתב, מפעם לפעם ובכפוף להוראות כל דין.

 ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של חייבים.  (1

עיקולים של רכוש חייבים, לרבות עיקולי מיטלטלין ועיקולי רכבים, עיקול על  (6
יטת פעולות אכיפה אחרות עפ"י כל דין והכול על חשבונות בנק וצד שלישי. נק

 פי הנדרש למקסום הגביה לפי הסכם זה ועפ"י הנחיות והוראות הממונה.

 ביצוע תיאומים והתאמות כספיות עם הממונה. (1

 בירור חשבונות עם חייבים. (8
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כל פעולה אחרת הנחוצה לשם אכיפת הגביה והמותרת לפי כל דין ולפי חוק  (2
 העזר. 

פ"י צווי הרשאה ספציפיים לגובה המס לכל פעולה ופעולה באופן הקבלן יפעל ע (.1
לגבות מהחייבים כלפיהם ננקטו בפועל פרטני. מוסכם כי הקבלן יהא רשאי 

, הוצאות בגין פעולות האכיפה שנקט, בשיעור שיאושר הליכי גביה מנהליים
 ומאושר ע"י העירייה, לפי שיקול דעתה .

ל תבוצענה ע"י הקבלן ללא כל תמורה או מובהר כי כל הפעולות המנויות לעי (11
תשלום או החזר הוצאות )בין מהעירייה ובין מהחייב ובין מכל צד שלישי( 
אחר, למעט החזרי הוצאות אכיפת הגביה, אשר ייגבו ע"י הקבלן מהחייב, 

 להלן.  6כמפורט בסעיף 

השירותים יבוצעו ע"י מי שהוסמך לכך עפ"י כל דין. מבלי לגרוע מכלליות  (12
האמור, תבוצענה כל התשובות לפניות דיירים וכל יתר הפעולות בעלות אופי 
משפטי מבין השירותים )כפי שיידרש ע" העירייה( ע"י עו"ד מוסמך שיאושר 

של עוה"ד ע"י העירייה. הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין העסקתו 
 כאמור. 

בהליכים משפטיים שעניינם  השונים משפטהבבתי את העירייה ייצג הקבלן  (13
חייבים  בגין דו"חות חניה ו/או תביעות שהוגשו על ידי לביטול חובות בקשות

הקבלן ישא  למעט בקשות להארכת מועד להישפט.זאת חובות, הלביטול 
הקבלן להשיב סכומים  בהוצאות ההליכים. ככל שייפסק כי על העירייה ו/או

 .16שגבו בגין החובות יחולו הוראות סעיף 
 

בהכנת מענה הקבלן יפעל לבקשת התביעה העירונית של העירייה ויסייע לה  (11
לבקשות להארכת מועד להישפט בנוגע לתיקים בהם נעשו פעולות אכיפה 

 נשוא מכרז זה. וגבייה לפי פקודת המסים )גביה(

ייה בתביעות נזיקין ו/או לשון הרע שהוגשה הקבלן ייצג את העירייה העיר (11
כנגדה ושעניינן בהליכי גבייה מינהליים מכוח מכרז זה. כמו כן ייצג הקבלן את 

 העירייה בתובענות ייצוגיות שעניינן הליכי גביה מינהליים מכוח מכרז זה.

במקרה, אשר בו יינתן פסק דין המחייב את העירייה ו/או הקבלן להשיב  (16
בגין דו"חות חניה ו/או בקשר לשירותים הניתנים ע"י הקבלן סכומים שנגבו 

לפי הסכם זה, ישיב הקבלן, מכספיו שלו, את העמלה שקיבל בגין סכומים 
 אלה, כולל הוצאות שונות שגבה בקשר להם. 

הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות בקשר לגביה כאמור, על חשבונו  (11
 ובאחריותו.

תבוצענה ע"י הקבלן במועדים שימנעו  כל הפעולות האמורות בהסכם זה (18
 התיישנות של הקנסות ו/או מניעה אחרת לגבייתם. 

כל פעולות הגביה תבוצענה ע"י הקבלן באמצעות מערכת המידע האמורה  (12
 בהסכם זה דלעיל.

בכפוף להוראות כל דין, יהיה הקבלן רשאי לגבות מהחייבים, אשר כלפיהם  (.2
ההוצאות לצורכי גביה בסכומים נקט בפועל בהליכי גבייה מנהליים, את 

 בשיעור שיאושר ומאושר ע"י העירייה, לפי שיקול דעתה.

ככל שיפורסמו תקנות ו/או הנחיות מאת משרד הפנים או כל רשות מוסמכת 
 –אחרת, הקובעות את התעריפים המגיעים לקבלן בגין איזה מפעולות הגביה 

 ל. יגבה הקבלן הוצאות על פי האמור בתקנות/ הנחיות הנ"
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כל תשלום שישולם ע"י מי מבין החייבים ישמש תחילה, לסילוק קרן החוב,  (21
הריביות, הקנסות ויתר התשלומים המגיעים לעירייה על פיו, ורק היתרה 

 תשמש להחזר ההוצאות לצרכי גביה לקבלן. 

  :צביעה וסימון כבישים .ו
 

כני של לסימון כבישים ובהתאם למפרט הט 231סימון הכבישים יבוצע עפ"י ת"י 
  מע"צ )החברה הלאומית לדרכים(.

 

 

  חשבון הגביה .ז

 לצורך גביית הכספים תפתח העירייה חשבון ייעודי למטרה זו בלבד. (1

כל סכום, אשר ייגבה ע"י הקבלן במסגרת השירותים לפי הסכם זה בכל  (2
אמצעי תשלום שהוא, ייגבה לפקודת העירייה ויופקד ישירות ע"י הקבלן 

למטרה זו כאמור לעיל  ועל שם העירייה  )להלן:  לחשבון הייעודי שיפתח
 21"חשבון הגביה"(, וזאת באותו יום עסקים, ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 

שעות ממועד ביצוע התשלום, הכול בהתאם להנחיות והוראות שייקבעו מעת 
 לעת על ידי הממונה.

ר עד להפקדת כל סכום גביה בחשבון העירייה, יחזיק בו הקבלן כנאמן עבו (3
 העירייה, ולא יהיה רשאי לעשות בו שימוש כלשהו. 

סכום גביה, שייגבה לאחר שעות הקבלה בסניף הבנק בו מתנהל חשבון  (1
העירייה, יופקד בחשבון העירייה בבוקר יום העסקים הראשון שלאחר יום 

 הגביה.

כל העמלות וההוצאות הכרוכות בפתיחה של חשבון הגביה ובביצוע פעולות  (1
 יחולו וישולמו ע"י הקבלן. –דמי ניהול  בחשבון, לרבות

למען הסר ספק מובהר, כי חשבון הגביה יירשם ע"ש העירייה בלבד, ולנציגי  (6
העירייה תהיה הסמכות הבלעדית בכל דבר ועניין הקשור בניהול של חשבון 
הגביה ו/או בביצוע פעולות בחשבון הגביה ולרבות זכויות החתימה בו, ניהול 

 ופקדו בו וכל דבר ועניין אחר הנוגע לחשבון.החשבון והכספים שי

הקבלן מתחייב להנפיק על חשבונו שוברי תשלום, בהם יצוין חשבון העירייה,  (1
להמציא שובר כזה לכל החייבים, ולדרוש מהם לשלם את חובם באמצעות 

 השובר. 

בכל מכתבי הדרישה שיישלחו לחייבים, יורה הקבלן לחייבים להפקיד את  (8
 העירייה. התשלום בחשבון 

( דלעיל, ישלמו החייבים את סכומי 1)-( ו6אם למרות האמור בסעיפים קטנים ) (2
הגבייה באופן, שהכספים יגיעו ישירות לידי הקבלן, כי אז מתחייב הקבלן 
להפקיד כל סכום גביה שיגיע לידיו בחשבון העירייה, ביום שבו שולם לו סכום 

 הגביה.

בלן ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה מובהר כי כל הכספים שיתקבלו בידי הק (.1
הינם רכושה של העירייה בלבד, והקבלן  ישמש כנאמן לצורך החזקתו עד 

 להפקדתו.
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פיגור בהפקדת סכומי הגביה לחשבון הגביה כאמור לעיל, יישא ריבית בשיעור  (11
הריאלי של ריבית החובה שמחייב הבנק בו יתנהל החשבון בגין יתרת חובה לא 

 מאושרת. 

ימים מיום  .3הקבלן מתחייב לספק שירותים כמפורט בסעיף זה לעיל, בתוך  .ח
 חתימת הסכם זה. 

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

כל תנאי ההסכם והמכרז ולמלא  הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה לפי .י
 אחריהם בדייקנות.

הקבלן מתחייב לטפל ולהשקיע מאמץ שווה ומלא בכל הפעולות נשוא ההסכם  .יא
שנמסרו לטיפולו בהתאם להסכם זה, וכן להשקיע כמיטב יכולתו ואת מרצו בביצוע 

 העבודה.

ל הקבלן מתחייב לארגן את ביצוע העבודה במומחיות וביעילות, לפעול בהתאם לכ .יב
דין, לפעול כמיטב יכולתו ולשאת באחריות מלאה לכך שהעבודה תתבצע בקפדנות 
וביעילות למניעת כל נזק לעירייה ותוך מילוי הוראות ודרישות העירייה, ככל 

 שיינתנו.

הקבלן מתחייב להפסיק מיד עבודתו של כל עובד מטעמו, עם דרישת העירייה, אשר  .יג
 כראוי. לפי דעתו של הממונה אינו ממלא תפקידו

הקבלן מתחייב להיות נוכח באופן אישי, או על ידי נציגו במשרדי העירייה לשם  .יד
תאומים וביצוע פעילויות שונות, וזאת בכל עת שיתבקש לעשות כן על ידי הממונה 

 כאמור.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה בהתאם  .טו
לדרישות הממונה והוראות ההסכם. למען הסר ספק מודגש, כי העירייה רשאית 
לדרוש מהקבלן לבצע תגבור כח אדם לצורך מילוי משימות הקשורות להתחייבויות 

 הקבלן. 

ע לרשותו, וכן לשמור על הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע שיגי .טז
רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר הוראות ההסכם ויתר 
מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות, 
תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע לצנעת הפרט. כמו כן, הקבלן אינו 

 שותו והנוגע לביצוע העבודה לשום גורם אחר. רשאי להעביר כל מידע שבר

  התמורה לקבלן .1
 

תמורת ביצוע כל התחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז, תשלם 
  העירייה לקבלן עבור כל השירותים, את שיעורי העמלה כמפורט בזאת:

 
_____% )ובמילים: ___________ אחוזים( מתוך הכנסות דוחות החניה  .א

  על ידי הקבלן, לאותה שנת כספים. שיטופלו
 

  שיעור העמלה האמור בס"ק א' כולל מע"מ. .ב
 

של דוחות חניה, והקבלן יהיה זכאי  בפועלהעמלה שתשולם לקבלן הינה מהגבייה  .ג
 לתשלום כאמור רק לאחר זיכוי חשבון העירייה בסכומי ההכנסות מהדוחות.
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גין תשלום הקנסות ע"י יובהר ויודגש כי העמלה תשולם לאחר קיזוז העמלות ב .ד
העירייה לרבות העמלות המשולמות לבנקים. כמו כן יודגש כי העמלה תשלום 

לחודש ועלות של  ...,8לאחר ניכוי הוצאות משרדיות העירייה בסכום גלובלי של 
  ש"ח לחודש.  ...,8פקח אחד בסך של 

  

"דוח : הקבלן יודע ומסכים כי לא תשולם לו כל עמלה מגביית תשלומי הבהרה .ה
חלון ברכב" או מתשלומי "דוח שני" שהוא הדוח הראשון המגיע לבית החייב. 
למרות האמור בסעיף זה, הקבלן הוא שישלח את "דוח שני" כאמור על חשבונו 

 לבית החייב.

 

למען הסר ספק,  מצהירים הצדדים ומסכימים בזה, כי שיעורי העמלה באחוזים  .ו
כל שהיא בגין התייקרויות בשכר  הם סופיים והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת

  העבודה ו/או מסיבה אחרת מכל מין וסוג שהוא.
 

העירייה תהיה רשאית להעביר לקבלן טיפול בקנסות חניה נוספים שלא נמסרו לו  .ז
עם תחילת העבודה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהיה טענה מכל סוג 

לן בגין טיפול זה תהייה לפי ומין בגין החלטתה של העירייה. כללי התשלום לקב
  הסעיפים לעיל.

 

  שמירת סודיות .6
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על פי הסכם זה מחייב שמירת  .א
סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות 

חר ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז וההסכם ולמלא א
כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על 

  הוראות כל דין הנוגע להגנת הפרטיות.
 

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות על  .ב
פי הסכם זה ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה 

ל אמינות ומהימנות ותוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע להגנת גבוהה ש
הפרטיות.  הקבלן יחתים את עובדיו על טפסי שמירת סודיות, עפ"י נוסח שיימסר 

 ימים ממועד תחילת עבודתו של כל עובד. 1לו ע"י העירייה ויעבירם לממונה בתוך 

 

 מהעירייה עקבהקבלן לא יעשה שימוש בעתיד בכל מידע שהגיע לידו  .ג
  ביצוע העבודה עפ"י ההסכם והמכרז.

 

  הצהרות הקבלן .1
 
 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

כי קרא את כל תנאי הסכם זה על נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם  .א
התנאים והדרישות לביצוע העבודות המוזמנות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי 

 חובותיו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ותנאיו.יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל 

כי ערך, טרם הגשת הצעתו, את כל הבדיקות הנחוצות לצורך הגשת הצעתו ועל  .ב
מנת להבטיח את עמידתו בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות סיורים 
בשטח השיפוט של עיריית עפולה, ולרבות בדיקה והערכה של כמויות וטיב 

, אשר יידרשו על ידי העירייה לשם ביצוע הסכם זה, היקף העבודות והחומרים
דו"חות חניה שיירשמו, ובין היתר לאור המגבלות והסייגים המפורטים בהסכם 
זה, לגבי רישום דו"חות או ביטולם, והוא מוותר בזאת על טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה כלפי העירייה בקשר עם כך. 
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, הציוד, כח האדם וכושר הארגון כדי למלא כי יש ברשותו כל האמצעים, העזרים .ג
את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, כי הינו בעל ניסיון, יכולת, ידע, 
מיומנות, מוניטין ואמצעים, לביצוע העבודות המוזמנות ברמה, בטיב, במחיר 

 ולפי לוח הזמנים המפורטים בהסכם.

כם זה בתנאי מפורש כי הובהר לו והוא מסכים, כי העירייה מתקשרת עימו בהס .ד
שאין לפרש הסכם זה או הוראה מהוראותיו כמגבילה את סמכות העירייה לפעול 
על פי שיקול דעתה, ובין השאר לצמצם את אזורי החניה המוסדרת, לבטל הסדרי 
חניה, דו"חות חניה, הליכי גביה וכל פעולה העשויה לצמצם את ההכנסות מגביית 

היה מנוע מלהעלות טענה כזו, ולא יהיה זכאי קנסות בגין דו"חות חניה, והוא י
 לכל שיפוי ו/או פיצוי בגין יישום מדיניות העירייה כאמור.

מובהר ומוסכם בזאת שסמכות ביטול ו/או הפחתה של דו"חות חניה, שמורה ליועץ 
המשפטי לעיריית עפולה וכל אדם אחר בלשכתו שהוסמך לכך כחוק על ידי היועץ 

 מטעמו.המשפטי לממשלה, או מי 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי במקרה של ביטול דוח בשלב 
 הגבייה המנהלית, הקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות מלא מהעירייה. 

הקבלן לא יהיה רשאי, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות באי כוחו, שיועסקו 
ו שינויים. כל בקשה כאמור בגביית הקנסות, להחליט על ביטול דו"חות, הקטנתם א

 תופנה אך ורק לעירייה ותהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי. 

כי הוא מוותר בזה מעתה, על כל טענה שתתבסס על אי הפעלת מלוא הסמכויות  .ה
הנתונות לעירייה, כולן או חלקן, לפרק זמן מוגדר או בדרך קבע, בכל אזורי 

מלטעון כי הכנסותיו פחתו  החניה המוסדרת או בחלק מהם, והוא יהיה מנוע
כתוצאה מפעולותיה של העירייה, או הימנעותה מלהפעיל את סמכויותיה כאמור 

 בסעיף קטן )ד( לעיל. 

כי כל הפעולות והעבודות המוטלות על הקבלן, כאמור בהסכם זה להלן, לרבות  .ו
רכישת הציוד, הפעלת כוח אדם, אספקה, הובלה, תחזוקה וכל פעולה מכל מין 

בוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו, אך למעט ההוצאות בגין גביית קנסות וסוג, ת
חניה, אותן יהא הקבלן זכאי לדרוש ישירות מאת החייבים, הכול כמפורט 

 בהסכם.

כי בקיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה אין משום הפרה של כל זכות יוצרים,  .ז
י מסחר או כל זכות זכות מוסרית, זכות קניינית, זכות פטנטים, מדגמים, סימנ

אחרת של צד ג' וכי הוא רשאי להתקשר בהסכם זה ולהעמיד לשימוש העירייה 
את כל הציוד, התוכנות והמערכות האמורים בו. ידוע לקבלן כי הצהרתו זו מהווה 

 תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות של העירייה בהסכם זה. 

בעל הפטנט הרשום או  כי הינו מורשה להנפיק תווי דייר וכרטיסי חניה, על ידי .ח
בעל זכויות היוצרים, וכי הינו בעל זכות להרשות לעירייה את השימוש בתווי 

 הדייר וכרטיסי החניה ומכירתם. 

כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל  .ט
הוא הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ו

מתחייב למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו 
על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק 

 הנוגע לצנעת הפרט. 

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע העבודות על פי 
ודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה הסכם זה ישמרו גם הם על ס

 של אמינות ומהימנות ותוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט. 

הקבלן לא יעשה שימוש בעתיד בכל מידע שהגיע לידו מהעירייה, אם בכלל, עקב 
 ביצוע העבודה עפ"י ההסכם והמכרז. 
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עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עימן  הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא .י
קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור. העירייה תהיה רשאית 
לדרוש קבלת אישור על העדר רישום פלילי לגבי הקבלן, מנהליו ו/או עובדיו אשר 

 יועסקו בביצוע השירותים בהתאם להסכם זה.

ת על ידו אינו כולל ביצוע הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ביצוע העבודו .יא
פעולות שלטוניות ופעולות אלה תבוצענה רק על ידי העירייה, או על ידי הקבלן 

 לאחר קבלת הסמכה מפורטת בכתב, וזאת לפי שיקול דעתה של העירייה. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי יפעל בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות  .יב
 תיו על פי הסכם זה.חוק העזר, במילוי כל התחייבויו

 

  הוראות כלליות החלות על ביצוע העבודה .8
 

יום ממועד חתימת  .3פעילות ניהול וגביית הדוחות תחל לכל המאוחר בתוך  .א
  הקבלן על הסכם זה.

 

הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות בהפעלת משרדו ובכלל זה תשלום לספקים  .ב
משרד התחבורה, משרד חיצוניים: מערכות תכנה למיניהם, משרד הרישוי, 

הפנים, דמי משלוח דואר, ציוד משרד, וכל ההוצאות שידרשו לצורך ניהול, גבייה 
  ואכיפת הדוחות.

 

הקבלן ימלא אחר הוראות הממונה כאמור בתוך זמן סביר לפי קביעת הממונה,  .ג
  ולשביעות רצונו המלאה. 

 

ערכת על הקבלן להחזיק על חשבונו מערכת קופה ממוחשבת, המחוברת למ .ד
  המחשבים של העירייה.

 

הממונה ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לבדוק בכל זמן שהוא את ביצועי הגבייה של הקבלן,  .2
  לפקח ולהשגיח כי הקבלן עומד בתנאי המכרז.

 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה של הממונה ו/או מי  ..1
יפה וגביית יתרות החוב, לתדרך , ליידע ולהנחות מטעמו, במהלך מתן וביצוע שירותי האכ

את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין וכל 
 הנחיה והוראה כאמור הרלוונטיים למתן שירותיו ופעולותיו של הקבלן על פי הסכם זה.

 

  העסקת כ"א מטעם הקבלן .11
 

רך במתן נימוקים כלשהם לקבלן,  הממונה יהא רשאי לדרוש, בכל עת וללא צו .א
להחליף כל בעל תפקיד המועסק ישירות מטעם הקבלן הקשור לעבודה, והקבלן 

  ימים את דרישת הממונה. 1מתחייב למלא בתוך 
 

המעקלים מטעם הקבלן יהיו לבושים בלבוש הולם, ונעולים בנעליים סגורות בלבד  .ב
ותי ולא יצעקו ובכל מקרה של )לא סנדלים או כפכפים(. המעקלים יפעלו באופן תרב

התנגדות פיזית אלימה,  יפסיקו את פעולת העיקול ויזעיקו את המשטרה לשם 
  קבלת גיבוי להמשך פעולת האכיפה.

 

  אי קיום יחסי עובד ומעביד .12
 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן, עובדיו מורשיו ופועליו הינם לגבי  .א
ואין נקשרים בין העירייה לבנם יחסי עובד ומעביד, העירייה בגדר של קבלן עצמאי, 

ואין הקבלן עובדיו מורשיו ופועליו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י 
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  כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.
 

הקבלן מתחייב להחליף את עובדיו המועסקים ישירות על ידו, בביצוע העבודות נשוא  .ב
כל שיידרש על ידי העירייה במידה ואלו לא יבצעו את מכרז זה תוך שבוע ימים כ

עבודתם כראוי ו/או יסתבר כי הינם בעלי עבר פלילי וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 
  של העירייה.

 

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את העירייה אם תחויב לשלם לקבלן ו/או למי מעובדיו  .ג
מעביד בין -התקיימו יחסי עובדתשלומים כלשהם הנובעים מקביעתה של ערכאה כי 

  העירייה ובין הקבלן ו/או מי מעובדיו.
 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור בהסכם זה להלן. .ד
 

   התחייבויות הקבלן בביצוע העבודה .13
 

 הקבלן מתחייב בזאת:
 

 לבצע את העבודה לפי כל תנאי ההסכם והמכרז ולמלא אחריהם בדייקנות; .א

לטפל ולהשקיע מאמץ שווה ומלא בכל הפעולות נשוא ההסכם שנמסרו  .ב
לטיפולו בהתאם להסכם זה וכן להשקיע כמיטב יכולתו ואת מרצו בביצוע 

 העבודה;

לארגן את ביצוע העבודה במומחיות וביעילות, לפעול בהתאם לכל דין, לפעול  .ג
כמיטב יכולתו ולשאת באחריות מלאה לכך שהעבודה תתבצע בקפדנות 

ביעילות למניעת כל נזק לעירייה ותוך מילוי הוראות ודרישות העירייה,  ככל ו
 שינתנו; 

להפסיק מיד עבודתו של כל עובד מטעמו, עם דרישת העירייה, אשר לפי דעתו  .ד
של הממונה אינו ממלא תפקידו כראוי, ולהחליפו בעובד אחר עפ"י דרישת 

 הממונה;

במשרדי העירייה לשם תאומים  להיות נוכח באופן אישי, או על ידי נציגו .ה
וביצוע פעילויות שונות וזאת בכל עת שיתבקש לעשות כן על ידי הממונה 

 כאמור;

להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה בהתאם לדרישות  .ו
הממונה והוראות ההסכם. למען הסר ספק מודגש כי העירייה רשאית לדרוש 

מות הקשורות להתחייבויות מהקבלן לבצע תגבור כ"א לצורך מילוי משי
 הקבלן.

לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו, וכן לשמור על רמה גבוהה  .ז
של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר הוראות ההסכם ויתר מסמכי 
המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במהימנות ובאמינות, 

כל דין הנוגע לצנעת הפרט. כמו כן, הקבלן תוך שמירה קפדנית על הוראות 
אינו רשאי להעביר כל מידע שברשותו והנוגע לביצוע העבודה לשום גורם 

  אחר.
 

  סיום ההתקשרות .11
 

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו לקבלן  .א
של  הבלעדי"( הינן קנינה "הרשומותבשל או עקב מתן השירותים )להלן: 

עירייה והקבלן יהא אחראי באחריות מוחלטת, בתקופת ההסכם ולאחר סיומה, ה
לכל נזק ואובדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. הקבלן מתחייב לשמור את 
  הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות במקום סדור ולא להעבירן לצד ג' כלשהו.

 

מגנטית ובהדפסה, הקבלן יעביר לעירייה, עם סיום תקופת ההסכם , ע"ג מדיה  .ב
את כל המידע ונתוני החייבים שנמסרו לטיפולו ואשר נאספו על ידו משך כל 
תקופת פעילותו עבור העירייה עפ"י הסכם זה. מידע זה יכלול בין השאר גם את 
כל העתקי הודעות הדרישה והעתקי רישום העיקולים, עיקולי צד ג' והעיקולים 



ד ו מ  29|  ע

 

29 

 חתימה+ חותמת המציע:___________           עיריית עפולה    2102/12מרכז פומבי מס' 
 

  ל הקבלן בתקופת ההסכם.בפועל שבוצעו במהלך עבודתו השוטפת ש
 

המידע הנ"ל על כל החייבים שהיו בטיפול הקבלן, יכלול: איתורי כתובות,  .ג
חשבונות בנק, מקומות עבודה, הסבות, הסכמי תשלום ופריסתו וכן פרוט כל 
פעילות האכיפה שנעשתה כלפי כל חייב וחייב משך כל תקופת עבודת הקבלן עבור 

  העירייה.
 

 ידע שפורט לעיל הינו רכושה הבלעדי של העירייה.מוסכם בזאת כי כל המ .ד
 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל לאחר סיום עבודתו את דמי הפעולות והוצאות  .ה
  האכיפה שביצע ושיהיו מחויבים בספרי העירייה אך טרם נגבו בפועל.

 
חיובים אלה, באם ייגבו בעתיד ע"י העירייה, יהיו שייכים לה והקבלן לא יהיה זכאי 

רה בשל גבייתם, למעט עמלה בגין המחאות נדחות שנגבו על ידו לפני תום לכל תמו
  תקופת ההסכם ונפרעו בפועל לאחר סיום תקופת ההסכם.

 
 דו"חות .11

 

  הקבלן מתחייב למסור לממונה דו"חות בכתב כדלקמן: .א
 

לחשבון בנק העירייה או עיריית עפולה וזאת בתוך  יומידו"ח הפקדות  .1
  שעות ממועד ההפקדה שבוצעה. 21
 

דו"ח פעולות אכיפה יומי הכולל פרוט הצוותים שבצעו האכיפה,  .2
תוצאות מפורטות של פעולות האכיפה כולל גביית הוצאות אכיפה 

  וחובות לעירייה, הכול עפ"י נוסח דו"ח שיקבע הממונה.
 

  לחודש בגין החודש שחלף. 11-ורט חודשי, עד לדו"ח תקבולים מפ .3
 

יום דו"ח תקופתי שיכלול פירוט של כל יתרות החוב  .6-אחת ל .1
  שנותרו להמשך טיפול.

 

יום דו"ח הכולל פירוט החייבים ושלבי הטיפול שנעשו  .2-אחת ל .1
  כנגדם והמלצה על דרכי טיפול נוספים.

 

יום מתום כל  11תוך אחת לחודש, דו"ח התאמה בין הנה"ח לגבייה,  .6
  חודש עבודה קלנדרי.

 

  כמו כן, מתחייב הקבלן למסור לממונה כל דו"ח נוסף לפי דרישתו. .ב
 

  תנאי תשלום .16
 

בכל חודש קלנדרי, יגיש הקבלן לממונה חשבון הכולל את  2 –אחת לחודש עד ל  .א
חישוב העמלות והתשלומים המגיעים לקבלן בגין החודש הקודם. התשלום 

ן יחושב כאחוז העמלה מסך התקבולים באותו חודש, כפי החודשי לקבל
לעיל, )העמלה כוללת כבר מע"מ והיא תחושב לאחר ניכוי כל  1המפורט בסעיף 

  העמלות המשולמות ע"י העירייה לבנקים(.
 

סך התקבולים לחישוב התשלום לקבלן לא יכלול המחאות מעותדות ותשלומים  .ב
בכל חודש קלנדרי. 31-ני הגבייה עד לעתידיים. העירייה תעביר לקבלן את מאז
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אחת לשנה יגיש הקבלן לממונה חשבון הכולל את חישוב העמלות והתשלומים  .ג
השנתיים המגיעים לקבלן, ככל שמגיעים והוראות סעיף זה יחולו גם על 

  התשלום השנתי.
 

"הכנסות" -למען הסר ספק יובהר כי המחאות שחוללו )לא כובדו( לא יחשבו כ .ד
  שוב התשלום לקבלן וסכומן יופחת במידה ושולמה עליהן עמלה.לצורך חי

 

מוסכם על הצדדים כי כל חשבון יכול שיאושר בשינויים ו/או בלי שינויים  .ה
בהתאם לשיקול דעת הממונה. חשבונית לא מאושרת לתשלום תעוכב עד 

  לבירור ללא כל חבות נוספת מצד העירייה.
 

אושר, בכפוף לקבלת חשבונית מס העירייה תשלם לקבלן את החשבון כפי ש .ו
יום מחודש  )לבדוק תקופה (קבלת החשבון  .3כדין בתנאי תשלום שוטף + 

  בעירייה.
 

חשבונית שלא תוגש במועד הקובע לממונה, תועבר לטיפול בחודש הבא ולקבלן  .ז
לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ולא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום 

  הפרשי הצמדה מכל סוג ומין שהוא. עקב כך ולרבות ריבית,
 

   הגשת חשבונות ועמלה בגין המחאות מעותדות .11
 

מובהר בזאת שהקבלן יהיה זכאי לעמלה רק בגין שיקים שנפרעו בפועל בחודש  .א
החולף. כמו כן ככל ששולמה עמלה בגין שיק מסוים ולאחר מכן התברר כי 

אמור, מחשבון הקבלן השיק לא כובד, תקוזז עמלת הקבלן בגין השיק שבוטל, כ
  בחודש שלאחריו.

 
 

בנוסף לאמור בסעיף א' לעיל, בתום תקופת ההתקשרות, יעביר הקבלן לעירייה  .ב
ידו בתקופת ההתקשרות ואשר תאריך -דו"ח בדבר שיקים מעותדים שנגבו על

  פירעונם לאחר סיום ההתקשרות.
 

בתקופת ההסכם, העמלה המגיעה לקבלן בגין המחאות מעותדות כנ"ל שנגבו על ידו 
  תשולם לו רק עם פירעונם בפועל לאחר תום ההסכם.

 

למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לעמלה בגין המחאות דחויות  .ג
אשר נגבו לפני מועד תחילת עבודתו ואשר תאריך פירעונן חל לאחר מועד 

  תחילת עבודתו.
 
 

  תקופת ההסכם: .18
 

חודשים(, החל מיום החתימה על ההסכם )להלן:  36תקופת ההתקשרות הינה לשלש שנים ) .א
  (."תקופת ההסכם"

 

יום לפני  .3העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח לקבלן  .ב
שנת תום תקופת ההסכם, להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוספת בכל פעם )להלן: "

ימום של שש שנים מיום תחילתו של ההסכם. הקבלן יהיה מחויב "(, עד למקסהאופציה
להחלטת העירייה בנדון וזאת על ידי חתימת הצדדים על טופס הארכת הסכם כפי שייקבע 

  ע"י העירייה.
 

במידה והעירייה לא תהייה מעוניינת להאריך את תקופת ההסכם, מעבר לשלש שנים ו/או  .ג
דיע על כך לקבלן באמצעות הודעה מוקדמת של בסיום כל אחת משנות האופציה, היא תו
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  יום בכתב. .3
 

והיה ומנסיבות עירוניות תחליט עיריית עפולה להפסיק את פעולת רשות החניה העירונית,  .ד
העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל צורך במתן הסכמה מצד 

חודשים לאחר  6 -, החל מהקבלן וללא צורך במתן הסברים לקבלן, לבטל את ההתקשרות
יום טרם המועד  .3מועד תחילת הסכם זה ובמהלכו, וזאת ע"י מתן הודעה בכתב לקבלן, 

  שקבעה כמועד סיום ההתקשרות.
 

הקבלן לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות כאמור בסעיף ד' לעיל, למעט  .ה
התאם לתנאי סעיפים תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרות וב

  לעיל. 16-11
 

הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא מסכים לתנאים המפורטים בסעיף ד' לעיל 
 ובפסקה הבאה שלהלן.

 
העירייה תהייה רשאית לנהל עם הקבלן מו"מ לגבי הפחתת עמלתו עבור כל שנת  אופציה  .ו

 מחדש.
 

את ההתקשרות עפ"י הסכם זה בכל מקרה מוסכם בין הצדדים כי העירייה רשאית לבטל  .ז
ימים מיום שקיבל על כך  1עקב הפרתו של ההסכם, אם הקבלן לא תיקן את ההפרה תוך 

)שלושים( יום  .3הודעה בכתב מהעירייה. במקרה כזה יסיים הקבלן את עבודתו תוך 
ממועד ההודעה על ההפרה. הקבלן לא יהיה זכאי במקרה כזה לשום פיצוי ולשום תשלום 

 ה המגיעה לו בגין הגבייה שיבצע.מעבר לעמל
 

 הגשת תביעות ע"י הקבלן והמחאת זכות .12
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי כל תביעה של הקבלן לתשלום סכום כלשהו שלא   .א
נקבע  במפורש בהסכם זה לא תשמע כלל, אלא אם כן הודיע הקבלן לעירייה 

שבעה ימים ולא יאוחר מ –בכתב מיד עם היווצרות העילה לתביעה ו/או לדרישה 
על כוונתו לדרוש  את  התשלום הנוסף  ו/או דרישה מכל סוג,  עם  –מהיווצרותה 

 פירוט מלא של העילה לדרישה כאמור.
הקבלן לא יהא זכאי להמחות זכות מזכויותיו עפ"י הסכם זה או איזה מבין  .ב

מסמכי המכרז לכל אדם ו/או גוף אחר לרבות לכל קבלן משנה, אלא בהסכמת 
 אש ובכתב.העירייה מר

 
כן לא יהא זכאי הקבלן להמחות חיוב מחיוביו עפ"י הסכם זה, לרבות חיוביו  .ג

 לביצוע העבודה, לכל אדם ו/או גוף אחר, אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתב.
 

למען הסר ספק יובהר, כי העסקת העובדים ע"י הקבלן בביצוע העבודה בהתאם  .ד
 תאם לסעיף זה.להוראות הסכם זה, לא תהווה המחאה האסורה בה

 
 

 
  אחריות הקבלן בביצוע העבודה: ..2

 
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לעירייה עקב רשלנות ו/או אי                             .א

קיום הוראות הסכם זה ולצורך כך יבטח את פעולותיו כנדרש ועל אחריותו                             
 המלאה ועל חשבונו.

  

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודה, מוטלת על קבלן  .ב
 או מי מטעמו המועסקים בביצוע הוראות ההסכם.

 
באחריות הקבלן להעסיק את עובדיו ולשלם את משכורותיהם והתשלומים   .ג

הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין והוא מתחייב לקיים 
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החלות על מעסיק לרבות תשלום שכר מינימום. הקבלן מצהיר כי  הוראות כל דין
 לא יהיו כל יחסי עובד מעביד בינו ו/או בין מי מעובדיו לבין העירייה.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לעירייה  .ד

או  ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העבודה ו/או עקב כך שהעבודה בשלמותה
 בחלקה אינה מבוצעת בהתאם להתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן אחראי בלעדית כלפי העירייה ו/או  .ה

כלפי העובדים המועסקים על ידה ו/או כלפי המועסקים על ידו ו/או כלפי כל אדם 
כל סוג שהוא, הפועל מטעמו, לכל נזק לגוף או לרכוש או אבדן או נזק אחר מ

לרבות נזק כספי שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע העבודה, 
 עקב מעשה או טעות או השמטה של הקבלן או מי מטעמו.

 
הקבלן פוטר את העירייה ו/או עיריית עפולה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  .ו

 כאמור לעיל.בשירותה מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות הקבלן, 
 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה ו/או דרישה  .ז
ו/או תביעה שתוגש נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר 

 לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך.
 

/או העירייה תודיע לקבלן על נזק, דרישה ו/או תביעה, כאמור והקבלן ישלם ו .ח
 יפצה את העירייה על פי דרישתה הראשונה ותנאיה.

 
נשאה העירייה בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או  .ט

לרכושה ו/או לצד שלישי כלשהו )כולל עובדי הקבלן ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או 
ל כתוצאה מביצוע העבודה, יהיה על הקבלן להחזיר לעירייה באופן מיידי כ

תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים, כאמור לעיל 
 מייד עם דרישתה הראשונה.

 
העירייה רשאית לקזז ו/או לנכות כל הסכום שהיא שלמה או חויבה לשלמו בגין  .י

תביעה כאמור, מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה, וכן תהא זכאית לעכב כל סכום 
בכל מקרה בו העירייה תהא צפויה לשלם דמי נזק כזה להבטחת תשלום כנ"ל, 

ו/או בגין תביעה מכל מין וסוג לצד שלישי כלשהו. במקרה כזה הרשות תהיה 
 זכאית לחלט חלק או את כל הערבות הבנקאית שנמסרה לה בעת חתימת הסכם.

 
 נזיקין וביטוח .21

 
בלן פוליסות מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, יערוך הק 
ביטוח כמפורט במסמך ט. כל האמור במסמך ט' יהיה חלק בלתי נפרד מהוראות  
 ההסכם ומסעיף זה. 

 
 

 :הפרות מצד הקבלן, ביטול חוזה ופיצויים .22
 

הנם תנאים  23,.11,12,13,11,18,2,.1,1,6,8,1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים  .א
שב כהפרה יסודית של עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תח

ימים לאחר קבלת הודעה  1ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הקבלן תוך 
 בכתב על כך מאת העירייה.

 
מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן מזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים  .ב

כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, ₪  ...,.1וקבועים מראש בסך של 
תימת ההסכם ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. מהמדד הידוע במועד ח

בנוסף, שמורה לעירייה הזכות לתבוע סכומים נוספים מהקבלן לשם כיסוי 
 הוצאותיה והפסדיה.
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מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהקבלן איננו מקיים  .ג
יסודית( ובלבד אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו המפורטות להלן )שאיננה הפרה 

ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת  1שלא תוקנה ההפרה ע"י הקבלן תוך 
 ...,2העירייה )בע"פ או בכתב(, יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

 מע"מ על כל הפרה והפרה בגין כל יום שלא תוקנה.₪ + 
 ביצוע ההפרה.פיצוי זה יופחת מחשבון הקבלן הראשון לפירעון מיד לאחר   

 
 פסיקתו של הממונה בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין   
 וסוג שהוא ולא תהיה לו זכות ערעור על החלטת הממונה.  

 
 הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה,   
ע התחייבויותיו המפורטות ביחס לנזק שנגרם או ייגרם לעירייה עקב אי ביצו  
  
 להלן:  

 
אי משלוח ו/או משלוח באיחור של הודעות תשלום,  .1

 התראות/תזכורת בגין קנסות חניה.
 

 אי הגשת דו"ח עפ"י ההסכם או עפ"י דרישת הממונה. .2
 

 אי ביצוע התאמת ספרי הקבלן מול ספרי הבנק והעירייה. .3
 

תיק  אי ביצוע אכיפה מיידית )עפ"י המועדים שבחוק( בגין .1
 של חייב, עפ"י הוראות החוק ו/או הממונה.

 
העירייה תהא זכאית לחלט את הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף  ב, ג' דלעיל  ד.

מהערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ההסכם, או לנכותם מכל תשלום שיגיע 
 לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
יצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מתשלומים המגיעים חילוט הפ ה.

 לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. לקבלן 
 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  ו.
 לקבלן ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

 
 

פי הסכם זה יפעל הקבלן להעברה מסודרת -סיום ההתקשרות עלבכל מקרה של  ז.
של השירותים שניתנו על ידו לנציגי העירייה או לקבלן אחר שיבוא במקומו, וכל 

ידי הקבלן -המסמכים, הקבצים, ההצעות, ההמלצות וכיו"ב מסמכים שהוכנו על
ורה ועל ידו לנציגי העירייה ו/או למי שהיא ת-במסגרת מתן שירותים, יועברו על

 פי הוראותיה.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה רשאית לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים  ח. 
 הבאים:  

 
הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם  .1

זה  לא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת הממונה, תוך 
 הזמן שננקב בהתראה.

 
היתרה בקבלן ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם הממונה  .2

כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו 
 צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.

 
לעיל, תשלם העירייה לקבלן  2ח' 22 -' ו1, ח22בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .3

ם בעד אותו חלק משרותי הקבלן שבוצעו על להסכ 22, ג'22בכפוף לסעיפים ב'
ידו במלואם עד לביטול ההסכם, את שיעור העמלה בגין הכספים אשר ניגבו 

 בפועל ע"י הקבלן.
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בלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל, מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים  ט.

ות לה ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנ
 במקרה של הפרה יסודית;

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  1

נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 
 יום ממועד ביצועם. 11הוסרו לחלוטין תוך 

 
י נכסיו הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגב 2

כולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא 
תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה 
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, 

 למען הסדר איתם.או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה 
 

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם. 3
 

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או עובדיו או מי   1
ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם זה או ביצועו.
 

ים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מי נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכ 1
 מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

 
התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה  6

אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת עירייה, 
 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

 
לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם התברר כי הקבלן העביר  1

 מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י הסכם זה.
 

 הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, תהא העירייה זכאית לבטלו, מבלי לגרוע כל  י.
 סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

 
 

, רשאית העירייה ו/או הממונה לעשות כל הפר הקבלן הוראות מהוראות הסכם זה יא.
 אחת מהפעולות הבאות:

 
לממש את הערבות שניתנה לה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן  1

 עפ"י הסכם זה.
 

לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהקבלן חייב  2
 בביצועם עפ"י הסכם זה ולחייב הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.

 
ין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים לעירייה עפ"י חוק א 3

 ..121-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
 

 
 ערבות בנקאית .23

 
במעמד חתימת ההסכם, ימסור הקבלן לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית  .א

לפירעון וצמודה מדד, בלתי ניתנת לביטול בכל צורה שהיא, בלתי מותנית ונתונה 
)מאה אלף ₪  ...,..1ימים ממועד דרישת העירייה לחילוטה, בסך של  1בתוך 

יום  .2שקלים חדשים(. תוקף הערבות הינו למשך כל תקופת ההתקשרות ועד 
)מתאריך סיום( ההתקשרות ו/או סיום תוקפו של ההסכם, וזאת להבטחת מילוי 

 כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם.
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הקבלן מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאמה, ככל שיוארך תוקפו  על         

 חשבונו.
 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו מדד המחירים  .ב
לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם זה. נוסח הערבות יהיה עפ"י הנוסח המצורף 

 להסכם כמסמך ח'.
 

אשר יגיע לה מהקבלן עפ"י הסכם זה, הן  העירייה תהא זכאית לגבות כל סכום .ג
ע"י מימוש הערבות הנ"ל ו/או מימוש כל ערבות אחרת שנתן הקבלן לעירייה עפ"י 

 הסכם זה והן ע"י קיזוז מכל סכום שיגיע לקבלן מהעירייה מכל מקור שהוא.
 

מוצהר ומוסכם כי תנאי לתשלום חשבון כספי כלשהו לקבלן מאת העירייה הינו  .ד
 יום לאחר סיומו. .2 -בות למשך כל תקופת ההסכם ועד לתוקפה של הער

 
לא המציא הקבלן לעירייה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף א' לעיל  .ה

שלפני מועד פקיעת תוקפה של  11 -לתקופת ההתקשרות המוארכת, עד ליום ה
תהא העירייה רשאית לחלט  –הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת 

ולגבות מלוא סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן הערבות הבנקאית 
 עפ"י הסכם זה.

 
 ויתור על זכויות מצד הקבלן .21

 
השתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו  .א

לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או 
עילת תביעה כלשהי נגד העירייה בגלל ביטול ההסכם,  מקצתו, לא תהיה לקבלן

הפסקה בביצועו או סיבה אחרת והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו 
בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או 

לתאריך הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם השירותים שבוצעו על ידיו עד 
 הביטול או ההפסקה, הכול לפי המקרה.

 
 

 
מבלי לגרוע מזכויותיה של העירייה לפי הסכם זה תהיה רשאית העירייה, בכל אחד  .ב

מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל למסור את ביצוע המשך הפעולות לאחר 
להשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על ידי הקבלן, וללא מתן כל תמורה נוספת 

 קבלן, ועצם חתימתו של הקבלן על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.
 

 קיזוז .21
 

מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע לעירייה מאת הקבלן בהתאם להסכם זה  ו/או כל  .א
מקור שהוא, ניתן יהיה לקזז מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלמו 

תשמש בין השאר גם  לקבלן, וכל ערבות שניתנה על ידי הקבלן בקשר להסכם זה,
 לכיסוי סכומים כאמור.

 
מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו לעירייה ו/או כל סכום שעל  .ב

העירייה היה לשאת בהם מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן 
ו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה העירייה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע 

לקבלן וכן תהיה עירייה רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם לקבלן כל   
  סכום שיהיה עשוי להגיע לה על פי ההסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן.

 
תכרענה  –בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לנספחיו  .26

 הוראות ההסכם.
 
 

 לצורך חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה: .21
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 , עפולה. 11עיריית עפולה רחוב יהושע  -העירייה  

 
 ________________________________  - הקבלן 

 
 

כל הודעה שתשלח לצד מהצדדים במכתב רשום לפי כתובתו כנ"ל, תיחשב כהודעה  .28
שעות משעת מסירת המכתב  12שנתקבלה על ידי הצד אליו הייתה מיועדת, בתום 

 הרשום 
 בבית דואר בישראל. 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
__________________________   _______________________ 

 ה ק ב ל ן                עיריית עפולה 
 

אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה, נא לציין את שמות החותמים ואת מספר 
 של התאגיד, באישור שלהלן.הזיהוי של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד 

 
 
 

 
 אישור רו"ח0עו"ד

 
 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
 
1___________________ . 
 
2___________________. 
 
 

 וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
 

_______________________     _____________________ 
 עו"ד/רו"ח              תאריך            
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  1נספח ה. 

 מפרט טכני למסופונים

 
 
 חומרה:  מערכת.   1

 יח' + ערכת גיבוי. X (Y)מסופונים  עם יכולת התחברות למדפסת טרמית  -

 יח' + ערכת גיבוי. X (Y)סוללות  -

 ט יח' + ערכת גיבוי.  Xמדפסת טרמית/טרמית   -

 

כולל   WINDOWS/ JAVAתוכנת הפעלה כפופה למערך הרשאות ופועלת עם פלטפורמת 

 יישומים המפורטים כדלקמן:

  קבלת נתוני מידע ותמונה )צבע( והעברתם  בתקשורת סטנדרטיות, מדיה מגנטית, מדיה

 ודואר אלקטרוני לכל מערכת ניהול נדרשת. תסלולארי

 תונים הראשי כולל ניהול הקבצים והפקת תוכנת תווי דייר הפועלת ברשת מול מאגר הנ

 דו"חות פרטניים כולל מערך הרשאות.

 .הפקת דוחות סטטיסטים תוך אפשרות עבודה מול גיליונות אלקטרונים 

  העברת נתוני מידע ותמונה )צבע( בדואר אלקטרוני באמצעות האינטרנט למערערים על

 דו"חות חניה. 

 העבירה כמרכיב בלתי נפרד מעותק דו"ח  יכולת הפקת עותק מדו"ח המקור כולל תמונת

 המקור.

  יכולת מובנית ומוכחת לבדיקת תווי דייר/אחר במס' חתכים כולל אזורים, ימים ושעות

 ובכפוף להתניות כל היתר והיתר חניה. 

  הפקת מכתב לדייר )מובנה בתוכנה( על תו פג תוקף שבועיים לפני שפג תוקפו של תו

 הדייר. 

  במערכת תווי הדייר.   יאינטגראלתוכנת קופה כחלק 

 .)יכולת מובנת ומוכחת לטיפול ברשומות שגויות ו/או מבוטלת )עפ"י קריטריונים 

  .הפקת דו"חות שוטפים בזמן אמת בכל חתוך נדרש המיוצג בשגרת העבודה 

  יכולת קבלת וקליטת קבצים בפורמט קיים , עיבודם ושתילתם במסד הנתונים וביחידת

 לדוגמא: קובץ תווי נכים,, רכבים גנובים.  הקצה )מסופון( .

 ( צבע בהתאמה מלאה לקובץ רשומות )תמונה( הפקת קובץDATA  והעברתו לבית )

 הדפוס. 
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 מסופון –יחידת הקצה .   2

 חומרה: 

 .מסופון 

 .מצלמה דיגיטלית )צבעונית( המובנית בתוך המסופון 

  3תוצר ההדפסה עמיד בתנאי חום/שמש כמוגדר בסעיף  –מדפסת טרמית/אחרת. 

  נוחה וידידותית בהיבטי הנדסת אנוש ויכולת קיבול: מסופון, מדפסת,  –ערכת נשיאה

 פנקסי דו"חות, ציוד מתכלה וכדומה. 2

 

 תוכנה: 

, בעלת יכולת העברת מידע ותמונה  JAVA  /WINDOWSתוכנת הפעלה הפועלת בסביבת .א

נית למחשב במשרד וכן יכולת העברת מידע ותמונה )צבע( באמצעות )צבע( בצורה סינכרו

 מדיה סלולרית למחשב ולמאגר הנתונים הראשי . 

יכולת גישה סלולארית למאגרי מידע חיצוניים כגון רכב גנוב, רכב נכים  או אחסון ואגירת  .ב

עבודה ללא תלות בתפעול המסופון ב MB128נתוני מאגר חיצוני בזיכרון המסופון ברמה של 

 השוטפת.

 יכולת מובנית ומוכחת לבדיקת חניה סלולרית. .ג

 

 תכונות ואפיונים –מערכת מסופון . 3

 

 מערכת חלונאית .  - מערכת הפעלה 

 בקטגוריה של מסופון המוגדר כמסופון כף יד או טלפון נייד. - מידות 

 ג' בתכולה מירבית...3עד  – משקל

 . FLASHROM מינימום כולל זיכרון MB RAM 32 – זיכרון

 ברורה באור יום ומוארת בשעות החשיכה. – תצוגה

 הכולל מנת צירופים מירבית לכיסוי הפונקציות התפעוליות. – לוח מקשים

 שעות עבודה רצופות. 12  -שעות עבודה ללא שידור ו 111 –סוללות נטענות  – הזנה

 מעלות צלזיוס.  11מעלות צלזיוס לבין  – .1בתחום שבין  – טמפ' עבודה

 הגנה בפני חדירת מים )גשם( – אטימות

 מטר. 1יכולת ספיגת זעזועים כתוצאה ממכה/נפילה מגובה של מינימום  – הגנה בפני זעזועים

קלה, נוחה וידידותית ברמת הנדסת אנוש )עבודת הפקח בשטח( משקל ערכה מירבי  – ערכת נשיאה

 גרם. .11כולל 

 דקות הקלטת קול לפחות.  21-דו"חות תמונות,ו ..2יכולת אגירה של לפחות  – "וחותנפח ד

 מובנית בתוך המסופון ויכולת יצירת תמונה באיכות זיהוי גבוהה ביום ובלילה.  – מצלמה דיגיטלית

 מדפסת טרמית הפועלת בתקשורת אלחוטית. – מדפסת

 גרם.  ..1עד  – משקל

 . מ"מ .1מינימום  – רוחב הדפסה

 ידידותית קלה )החלפת סרט נייר / סרט דיו למדפסת שאינה טרמית(.  –)מדפסות(  – תחזוקה
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 ימים.  .1מינימום  –, כושר דהייה בשמש  UVניר טרמי באיכות גבוהה אנטי  – איכות הדפסה

 חיצונית. – הפעלה

 סוללות נטענות. – הזנה

 

 .  הדרכה תחזוקה ותמיכה4

כולל ליווי בשלבי הטעמת המערכת בעבודה השוטפת ללא הגבלת זמן הדרכה פרונטלית ומעשית    -

 עלות הדרכה כלולה בסה"כ הצעת המציע. 

 תחזוקה ותמיכה זמינה ושוטפת כלל מערכתית, ע"פ הצרכים השוטפים ללא עלות נוספת.    -
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  2נספח ה.

 

 דו"ח חניהמפרט טכני של מערכת ממוחשבת לניהול מחזור חיי 

 

 םהענייניתוכן 
  הגדרת המערכת .1

  רקע כללי .2

  אבני יסוד .3

  חיצוניים משקיםמ .4

  ערוצי תשלום .5

  רשומות מוסדיות .6

  מאגרי מידע .7

  דוחות וסטטיסטיקות .8

  שורתתק -תחזוקה ותמיכה  .9

  מערכת גבייה .11

  קליטה וטיפול –דואר חוזר  .11
  תיעוד והדרכות .12

  טבלת ציוד ורישיונות נדרשים .13

  (פ"חסד)תאור תהליכים מרכזיים  -מפרט טכני  .11

  (גבייה)תאור תהליכים מרכזיים  –מפרט טכני  .11
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  הגדרת המערכת .1
( windowsהפועלת בסביבת חלונות ), הכוללת תוכנה חלונאית טבלאית מערכת ממוחשבת

\WEB חניה מיום הפקתן  דוחות, ניהול, מעקב ובקרה של ת דוחות ממסופוןהמבצעת: קליט
המערכת מתן שירותי פיקוח, ניהול ואכיפת החניה  בנוסף מאפשרת .ןועד סיום מחזור חייה

 בעיר.

  רקע כללי .2
בעלת יכולות של הצגת המערכת תקלוט דוחות שנרשמו ע"י הפקח בשטח. המערכת תהיה 

הדו"ח כולל פרטי הדוח והצילומים המצורפים לדו"ח. המערכת תוכל לשחזר את הדו"ח לשם 
  הפקתו לחייב.

המערכת תוכל לעקב ולאתר דו"חות שלא שולמו לזהות את בעל הרכב ע"י פניה למשרד 
  התחבורה ולשלוח מכתבי דרישות תשלום.

  ומשפטים.המערכת תדע לנהל מעקב ערעורים הסבות 
המערכת תדע לחייב קנסות והצמדות לדו"חות שלא שולמו לפי דרישות החוק. המערכת תדע 
להוסיף הוצאות גביה עבור פעולות גבייה שבוצעו כדי לגבות את הדו"ח. הוצאות הגביה יוספו 

 .לפי החוק ויעודכנו מעת לעת

 אבני יסוד .3
 מס' אבני יסוד כמפורט :במערכת הממוחשבת המנהלת דוחות חניה חייבים להתקיים 

חוק תוך  )תוכנה( המאפשרים את התנהלותו של דוח חניה עפ"י הגדרות מנגנונים מובנים א.
 אפשרי נתון.זמן מעקב ובקרה בכל מצב נתון, החל מיצירת הדוח ועד סיום חייו בכל 

המערכת חייבת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בכל הקשור לאבטחת המידע,  – אבטחת מידע ב.
 היות והקבצים המנוהלים בה מוגדרים כמאגר מידע עפ"י חוק הגנת הפרטיות.

 היררכית עבור כל ישות, כפונקציה מרכזית ממערך אבטחת המידע. מערכת הרשאות ג.
 ושחזור בסטנדרטים המוגדרים בחוק. מנגנוני גיבוי ד.
 היקפית, מבוקרת ומאובטחת הנותנת מענה לתשלומים בכרטיס אשראי מערכת סליקה ה.

)בדיקות מול ש.ב.א וחברות האשראי( תשלומים באמצעות שוברי תשלום )ממוגנטים( 
 On –תשלומים באמצעות מערכת אינטרנט הממושקת ב  בבנקים מסחריים ובבנק הדואר.

Line .,מול מאגר הנתונים 
)בכפוף לרישיון גישה( כגון: משרד  תפורמאליוכות מידע חיצוניות מול מער ממשקי מתג .ו

 התחבורה, משרד הפנים. 
מול מערכות חיצוניות לצורך פעילות תפעולית: בנק הדואר, ש.ב.א ובית  ממשקי מתג .ז

 הדפוס.

התיישנות ואתרעות טיפול בכל צמתי ההתנהלות ותחנות הפעילות במחזור  מנגנוני אתרעות .ח
 וח החניה./ ציר חייו של ד

ולפיכך תהא שמורה הזכות לדרוש הוספת תתי  תמודולאריהמערכת הנדרשת הינה מערכת  .ט
מודול נוספים למערכת המטפלים בנושאים בעלי זיקה ישירה / עקיפה למערך חניה 

 מוסדרת.

 ממשקים  חיצוניים .4

 המערכת תתחבר למשרד התחבורה בשלושה אופנים: – משרד התחבורה .א

בורה עבור הלבשת פרטים ותדע לקלוט תפיק קובץ למשרד התח .1
 את קובץ הלבשת הפרטים ותעדכן את פרטי החייבים

חיבור מקוון למשרד התחבורה לשם בירור פרטים על רכבים  .2
 ו0או ביצוע עיקול רכב ו0או שחרור עיקול רכב

קבלת קבצים חיצוניים ממשרד התחבורה וקליטתם למערכת  .3
נכים, קובץ רכבים גנובים ו0או למסופונים לדוגמא: קובץ רכבי 

 וכו'
 
 
 

המערכת תוכל להתחבר למאגר מרשם האוכלוסין כדי לאמת כתובות של  – משרד הפנים .ב
 החייבים
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המערכת תתחבר לבנק הדואר כדי לעקוב אחת דוחות ששולמו בבנק הדואר  – בנק הדואר .ג
 כדי לא לפגוע בחייב ולדרוש תשלום למרות שהדו"ח שולם

למערכת יהי ממשק תשלום באמצעות כרטיסי אשראי שיפעל בשלושה – מענה קולי 0 אנושי .ד
 מישורים:

 מענה לתשלום אנושי .1

 מענה לתשלום קולי אוטמטי .2

 מענה לתשלום באמצעות האנטרנט .3
 

 ערוצי תשלום .5
 המערכת תאפשר קליטת תשלומים בגין דוחות חניה כמפורט:

o / מזומן בבנק הדואר. שוברים 
o .כרטיס אשראי 
o תחנות תשלום המאושרות לכך(.מזומנים )אך ורק ב 
o .)המחאות )אך ורק בתחנות תשלום המאושרות לכך 
o .מענה קולי / אנושי 
o .אינטרנט 
o IVR  -   טלפון באמצעות התשלום 

 
 דו"חות מעקב תשלומיםיצירת  .א

 המערכת תאפשר הפקת דוחות משלמים כמפורט:
o .סך התשלומים לפי ערוץ תשלום ובפילוח אמצעי התשלום 
o  בכל הערוצים בפילוח אמצעי התשלום.סך התשלומים 
o .פילוח ערוצי התשלום 

 חשבונות חריגים .ב
 במערכת יהיה מובנה חשבון חריגים בחלוקה לתאים מטריציאליים.

 בחשבון החריגים יאוחסנו )ברישום( כל התקבולים חסרי המקביל הלא מפוענחים.
 שוברים לתשלום  .ג

 שהנפיק את הספח.בשובר התשלום שיונפק )ממוגנט( יופיע מס' המשתמש 
 המערכת תבדיל חד ערכית בהפקת שובר לרשומה בשלב שוטף )חסד"פ( לרשומה חלוטה.

 הפחתות .ד
ובמסך ההפחתות יופיע שדה  מוגדרעקב החלטת תובע תוגבל לפרק זמן  פעולת הפחתה .1

 .בו תתאפשר הגדרת תחום פרק הזמן בו תחול ההפחתה ללא תוספת פיגורים
נקוב בדרישות( פרק ) ישות תשלום חוב ניתן לחייביםבמשלוח דר – פחתה קיבוציתה .2

 זמן מוגבל לפירעון החוב. 
 ,יחולו על החוב ,במידה ולא שולם החוב ,בתום תקופת ההקפאה – דרישה .3

 תוספות הפיגורים שהוקפאו עד שחרור ההפחתה.בית, רטרואקטי
 

  רשומות מוסדיות .6
 

בשלבים רבים ושונים הנבדלים  במערכת המחשב מתאפיינתחניה  וח, דהתנהלותה של רשומה
זה מזה מחד, עפ"י הגדרתם בחוק ומאידך, עקב פעולות אדמיניסטרטיביות שהינן נקודות ציון 

 דרך בתהליך.
 קודי המצב )לרשומות( במערכת יתבססו על שיטה לוגית שתבטא את הפרמטרים הבאים:

 שעה, יום, חודש, ושנה.תאריך : 
 וכדומה.: ערעור, הסבה, איתור .....הפעולה 
 חסד"פ / גבייה.תחום פעילות : 
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 י מידעמאגר .9
 בו מתנהלות כל הפעולות האדמיניסטרטיביות מיום קליטת הדוח במערכת ועד - שוטף מאגר

הגדרת סיום הטיפול בו )בוטל, שולם, וכדומה(.המאגר חייב להתבסס על מערך אבטחה מודרני 
 מערך גיבוי קבצים.ישות בודדת וכן  הכולל מערכת הרשאות היררכית עד רמת

מאגר בו מאוחסנות כל הרשומות הסגורות. המאגר יהיה נגיש לבירורים  - מאגר היסטורי
 שאילתא/ות בכפוף להרשאה מיוחדת. באמצעות

 דוחות וסטטיסטיקות .8
 למערכת תהיה היכולת לבצע עיבודים סטטיסטים ולהציגם. 

 דוחות שוטפים.
 דוחות ברמת מקבלי החלטות. 

 
 :דוחות לדוגמא

המערכת תפיק דוח נתוני הכנסות מצטברות )כולל השוואה( מערוצי תשלום  – הכנסות
ויחסית מסך התשלומים מכל הערוצים: בשלב דוח חלון,  חודשית, שנתית ברמה מצטברת

וכדומה. פירוט תשלומים: , הודעות דרישה יישלחו לגבייה מנהלית הודעת תשלום קנס
 מזומן, אשראי, שוברים והמחאות.

המערכת תפיק דוח הכנסות לפי סוגי תשלום : מזומן, המחאות, שוברים, וכרטיסי 
 אשראי.

 
המערכת תפיק דוחות חייבים עפ"י זהות, מס' דוחות, סכום מקור  – דוחות חייבים

 ומצטבר, ישוב מס' רכב וכדומה.
המערכת תפיק דוחות המשקפים תוצרי פקח )שם הפקח וקודי הזיהוי(  –תוצרי עבודה 

 עפ"י אזורי עבודה, סעיפי עבירה תאריך וכדומה כולל השוואות ביחס לתקופה מוגדרת.
במאגר כגון: קליטה,  םהסטאטוסיהמערכת תפיק דוחות המשקפים את כל  – םסטאטוסי

הלבשת פרטים, בקשות הסבה, הסבות, ערעורים, ביטולים, בקשות להישפט, הפחתות 
 רת.וכדומה. כולל השוואות ביחס לתקופה מוגד

 דוחות נוספים: כל דוח המתבסס על הפרמטרים והנתונים במאגר.

 תקשורת -תחזוקה ותמיכה  .2
o .תתאפשר תמיכה מרחוק באמצעות קו תקשורת מאובטח 
o  ססטאטותמיכה מיחשובית באמצעות אנשי שירות טכני תהיה זמינה תחת הגדרת 

 .Iעדיפות  
o  ש' מקסימום מזמן הקריאה. 1השירות יינתן בטווח של 

 רכת גבייהמע ./1
 )עו"ד / חברת גבייה(.גבייה מנהלית לטיפול, מעקב ובקרה בשלב  תוכנההמערכת תכלול 

  יחולו כל ההתרעות ברמת טיפול והתיישנות. וז תוכנהעל 
 תפעולים םסטאטוסי

, עיקול חשבונות בנק, עיקול רכבים, א.מ.ל )אין מה לעקל(, ןמיטלטלירישום בעיקול, עיקול 
 תשלומים, מכתבים ועוד.פס"ד הצהרתי, 

במערכת יאוחסנו )סריקה( כתבי ההרשאה וכל יתר המסמכים הנדרשים בחוק כגון כתבי 
 הסמכה, מסמכי האצלת הסמכויות מפקיד המס לגובה המס וכו'...

 קליטה וטיפול –דואר חוזר  .11

 קליטת דואר חוזר .א
לדואר חוזר ובהתאמה לרשומות שישלחו ע"י  םסטאטוסיהמערכת תקלוט קבצי 

רשות הדואר הקבצים הנ"ל ישלחו בדואר אלק'/אחר ויקלטו ישירות ובהתאמה 
 בשדות הרלבנטיים ברמת רשומה.

 הקובץ הנקלט יתועד ויהווה אסמכתא.
 טיפול בדואר חוזר .ב

הודעות/דרישות בגין קנסות/חובות חניה נשלחות לבעלי הרכב/חייב בדואר רשום 
 י נתוני מאגר המידע במשרד התחבורה.עפ"

הודעות/דרישות שלא נדרש ע"י הנמענים/לא הגיעו מסיבה כלשהי ליעדם 
 מוחזרות לרשות החניה.
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ברשות החניה מתבצעות פעולות לאיתור החייבים מול: משרד התחבורה, משרד 
 הפנים, קובץ ארנונה וכו'.

 

 תיעוד והדרכות .12
 :הנדרש דהתיעו 
 1. SYSTEM BOOK – .ספר מערכת 
 2. USER MANUEL – .ספר הפעלה 
 3. MAINTENANCE BOOK – .ספר תחזוקת מערכת 
 

ההדרכות תתבצענה באופן תיאורטי ובאופן מעשי )מול מחשב( במשך תקופה שתוגדר ע"י 
 הלקוח.

 
 

 גיבוי .13

 למערכת תהיה מערכת גיבוי מרכזית באתר מרוחק מוגן אש ומוגן בפני נזיקי מלחמה .א

 גיבוי יומי של החומר המשתנה ואחת לשבוע גיבוי של כל החומר המערכת תבצע .ב

 אחת לשלושה חודשים יבוצע שיחזור חומר מגיבוי קיים כדי לבחון את איכות הגיבוי .ג

 אחת לשלושה חודשים יועבר לעירייה סט גיבויים שיאוחסן בעירייה. .ד

 טבלת ציוד ורישיונות נדרשים .14
 
כמות  תיאור הפריט 

 נדרשת
 הערות אחריות

תחנת עבודה ראה  2
 (2קונפיגורציה )נספח 

חודשים בבית הלקוח  36 
 )זמן תגובה )יום עבודה(

תחנות __  מתוכם
עבודה ברמת מנהל 

 .הרשאת צפייה –
חודשים בבית הלקוח  HP2100  36מדפסת לייזר  3

 ימי עבודה( 2)זמן תגובה )
 

חודשים בבית הלקוח  36  סורק 1
 ימי עבודה( 2)זמן תגובה )

 

  ADSL  IP VPNקו תקשורת  11
 
 

 (תאור תהליכים מרכזיים )חסד"פ -מפרט טכני  .15

 
 פעילות נושא

 מערכת לניהול על פי
 חוק סד"פ

הטבלאות את מכילה וכולה  מערכת אינטגרטיבית למערכתה
 : ותהבאפעילויות הו

 טבלת רחובות )כולל מספור(. 
 טבלת אזורים. 
 טבלת מיקודים. 
 טבלת פרופיל אזרח / עובד. 
 (.יאופציונאלהתאמה אישית ) 
 טבלת סוגי רכב. 
 טבלת תוצרי רכב. 
 טבלת צבעי רכב. 
 טבלת בנקים וסניפים. 
 טבלת סוגי כרטיס אשראי. 
 תשלומי היתרים וקבלות. 
 (.וכיו"בהדפסת קבלות  –ניהול כספים )קופה  
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הדפסת "תו דייר" הכוללת את נתוני החניה המאושרת להדבקה על  
 חלון הרכב.

 תוקף "לתווי דייר".פג התראות אוטומטיות לפני 
הפקת תזכורות אוטומטיות לדייר לחידוש "תו דייר" בדואר  

 (.יאופציונאל –)בפקס או דוא"ל 
 ארכיון אופטי למסמכי האזרח. 
 ניהול דואר נכנס / יוצא. 
 טטיסטים בחתכים מגוונים, על פי דרישות הרשות.דוחות ס 
 הפקח. סופוןקליטת דוחות ממ 
 דוחות אי התאמה ותיקונם. 
מערכת המשרתת את העירייה ע"י ניהול ממוחשב ומתקדם לטיפול  

 בדוחות החניה לאורך כל מחזור החיים על פי חוק סדר דין הפלילי.
עת חותמות שמירה קפדנית לסדר הפעילויות המתבצעות ע"י הטב

 לכל אירוע של המשתמש והזמן, ושמירת על מידע אחר באותו אופן.
 

 :במערכת חסד"פ תהליכים עיקריים
 קופת הרשות, אינטרנט ומענה קולי  באמצעים מגוונים מבנקים, –קלט תשלומים  .א

 .וכרטיסי אשראי, מזומנים המחאות של תשלוםב
וכלי ניהול ליועץ המשפטי( סריקת חו"ד )פקח מנהל רשות החניה  –טיפול בערעורים  .ב

 דואר יוצא / נכנס. מכתבים, קלט החלטות וניהול
 דומה לתהליך הערעור ועפ"י הגדרות החוק. –טיפול בהסבת דוחות  .ג
 הפקת קבצים למשרד התחבורה ומשרד הפנים לעדכון ואיתור כתובות. .ד
 הלבשת פרטי בעל הרכב הנקלט מול משרד התחבורה. .ה
 כולל תשתית של בתי משפט, שופטים, פסקי דין וכו'. –טיפול בבקשות להישפט  .ו
יצירת קבצי דרישות לתשלום )עם ריכוז לפי ת.ז.( בכל שלב להפקה עצמית או להפקה  .ז

 בבית דפוס.
תיעוד אלקטרוני לאישור דואר רשום ומערכת איתור )חותמות הדואר( על פי ת.ז. או מס'  .ח

 מרכז.
 הפחתה, מבצע וכו'.יצירת קבוצות לפעולה גורפת כגון ביטול,  .ט
 טיפול מלא בדואר חוזר )מעטפות הדואר( הכולל סריקה, תיעוד ומעקב לטיפול. .י

ניהול התכתבויות יוצא/נכנס על דוח בודד ומס' מרכז הכולל סריקת מכתבים מהאזרח,  .יא
 ומכתבים אקראיים. שליחת מכתבים מובנים מראש

נה, התכתבויות וכל הפקת תיק תביעה למחלקה המשפטית הכולל את כל המידע )תמו .יב
 במסגרת אותו תיק(. אירוע אחר במערכת

 קליטת פסקי דין. .יג
 הפקת שוברי תשלום על פי דרישה. .יד
 תזכורות אוטומטיות לאירועים מתוחמי זמן. .טו
 העברה למערכת גבייה חיצונית / או פנימית. .טז
 יצירת קבוצות לצורך ניהול אופציות חיתוך מגוונות. .יז
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 תאור תהליכים מרכזיים )גבייה( –מפרט טכני  .16
 

 פעילות נושא
 מערכת גבייה ואכיפה

 על פי חוק גבייה )מיסים( 
מערכת זו משרתת את המחלקה המשפטית ברשות, או 
גוף משפטי חיצוני, המערכת משרתת את הגוף המיועד 
באופן ממוחשב לאורך כל מחזור החיים על פי פקודת 

 המיסים גבייה.
קפדנית לסדר הפעילויות במערכת קיימת שמירה 

המתבצעות ע"י הטבעת חותמות לכל אירוע של 
המשתמש והזמן, ושמירת כל מידע באותו אופן. כמו כן 
קיימת מערכת התראות לכל אירוע התחום בזמן, 
התראות אלה מתקבלות באופן אוטומטי וכל המשתמע 

 מכך.
 תהליכים עיקריים:

)לפי מס' ת.ז. ומספר מרכז( ניתן לקבל הפקות דרישה לתשלום, יצירת תיקי גבייה  .א
 היסטוריה בכל פירוט נדרש.

באמצעים מגוונים: בנקים, שוברי תשלום, המחאות וכרטיסי אשראי  –קלט תשלומים  .ב
 אינטרנט ומענה קולי בכל שלב ושלב.

טיפול בעיכובים ע"י המשרד או ע"י העברה ליועץ המשפטי חו"ד, סריקת מכתבים, קלט  .ג
 ואר יוצא / נכנס.החלטות וניהול ד

 הכולל רשום ומעקב. –טיפול בכל תהליך עיקול רכב  .ד

 הפקת קבצי עיקולים למשרד התחבורה. .ה

 הכולל שליחת מכתבים לסניפי הבנקים וקליטת אישורים. –עיקול חשבון בנקים  .ו

טיפול מלא בדואר חוזר )מעטפות הדואר( הכולל סריקה, תיעוד, אישורי מסירה ומעקב  .ז
 לטיפול.

 עדכון ומעקב על התהליך כולו. –י גורם חיצוני איתור ע" .ח

יצירת קבצי דרישות לתשלום )עם ריכוז לפי ת.ז.( בכל שלב להפקה עצמית או להפקה  .ט
 בבית דפוס.

 יצירת קבוצות לפעולה גורפת כגון עיקול רכב, עיקול חשבון וכו'. .י

 .ןמיטלטלימעקב שוטף אחרי עיקול  –עיקול רכוש  .יא

 ל עם אופציות חיתוך מגוונות.יצירת קבוצות לצורך ניהו .יב

ניהול התכתבויות : דואר יוצא / נכנס על דוח בודד ומספר מרכז הכולל סריקת מכתבים  .יג
 מהאזרח, שליחת מכתבים מובנים מראש ומכתבים אקראיים.

 דוחות ניהולים וכספים מגוונים. .יד

 (.ןהפירעוהפקת חשבוניות עו"ד וקבלות )עם התראה אוטומטית לתאריך  .טו

 נים למערכות פיננסיות אחרות )הנהלת חשבונות(.ייצוא נתו .טז

 טיפול בהמחאות חוזרים. .יז

 תזכורות אוטומטיות לאירועים מתוחמי זמן. .יח
 יט.  הערות ותזכורות לכל משתמש לאירועים תחומי זמן.      
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  3נספח ה. 

 

 מפרט של מערכת גביית קנסות ואכיפת הגבייה

 הפעולות הבאות:פעולות הגבייה והאכיפה יכללו את  .א

הפקה של כל הטפסים הדרושים לניהול דוחות החניה ולביצוע פעולות אכיפה  (1

וגבייה של קנסות חניה, וכן משלוח תזכורות, התראות, הודעות דרישה, הכול 

 על פי הוראות הדין, כולל שיגור דואר רשום.

תקנות המציע מתחייב להפעיל פעולות לגבייה מנהלית רק לאחר שעמד בדרישות  (2

 )שתי( הודעות דרישה לפחות. 2פקודת מיסים )גבייה( למשלוח 

איתור הכתובות הנכונות של החייבים אשר עזבו את מקום מגוריהם. טיפול  (3

 בדואר חוזר ומשלוח התראות לחייב. 

ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של החייבים, ביצוע קליטתם ומעקב אחר  (1

שיינתנו בכתב מעת לעת ובכפוף לכל  כמפורט בהנחיות הממונה לביצועם, הכו

 דין.

וכן  ביצוע עיקולים של רכוש החייב לרבות עיקולי מיטלטלין בביתו ובמקום עסקו (1

עיקול כלי רכב, עיקול צד ג' ועיקול חשבונות בנק. כמו כן, נקיטת פעולות אכיפה 

על פי הנדרש לביצוע מיטבי של  לאחרות עפ"י פקודת המיסים )גבייה( והכו

 ה ועפ"י הנחיות והוראות הממונה.הסכם ז

המציע יהא רשאי לגבות מהחייבים כלפיהם ננקטו בפועל הליכי גבייה מנהלית,      (6

לתקנות  1ט' לפקודת המיסים )גבייה(, תקנה 12עלויות בהתאם להוראות סעיף 

-המיסים )גבייה( )קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה(, התשנ"ג

 לפקודה או כל חוק ו/או תקנה שיחוקקו בעניין זה . 1, ובהתאם לתיקון 1223

לא  -בגין עצירת עיקול בעת ביצועו, ע"י הממונה או מי שהסמיך לכך בלבד  (1

 תשולם כל תמורה למציע  והוא לא יהיה זכאי לגבותה מהחייב.

בעת ביצוע עיקול מיטלטלין בפועל, יגבה המציע את סכום הוצאות הגבייה   (8

הוציאם מבית החייב בפועל והעבירם לרכבו או כאשר  המלא מהחייב רק כאשר

 החייב מסדיר את כל חובו.

או יותר מהחוב הרשום ע"ג טופס העיקול, יגבה המציע  %.1בעת שהחייב ישלם  (2

מהחוב הרשום  %.1-את מלוא הוצאות הגבייה,  היה והחייב ישלם פחות מ

 בטופס העיקול, יגבה המציע מחצית שכר טרחתו.

מים שיגבה המציע מהחייב בעת ביצוע העיקול בשטח, ימציא המציע עבור סכו     (.1

מייד בעת קבלת התשלום במזומן קבלה זמנית למשלם, על גובה הסכום ששולם 

. 

המציע יקפיד לרשום ע"ג טופס העיקול את רשימת המיטלטלין שעיקל, את  (11

 מצבם וכן את כל הערות החייב או מי מטעמו שנכח בעת ביצוע העיקול.
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ריות המציע לוודא טרם ביצוע עיקול )כולל עיקול רכב( כי המיטלטלין על אח (12

 רשומים ושייכים ע"ש בעל החוב על שמו הוצא צו העיקול.

 המציע יוודא כי לא יעוקלו מיטלטלין האסורים בעיקול על פי כל דין.  (13

המציע מתחייב לבצע עבודות פריצה בנוכחות שוטר בלבד, ורק במידה וקיבל  (11

( לפקודת המסים )גבייה(. 1) 1ת הממונה על הגבייה לפי סעיף כתב הרשאה מא

 הפריצות יבוצעו בזהירות, במומחיות וברמה מקצועית גבוהה.

המציע יהיה אחראי כי החצרים/המבנים בהם בוצעה הפריצה יסגרו מחדש  (11

וינקוט באמצעים סבירים על מנת שלא יגרם להם נזק ויהיה אחראי לשמירתם 

תם בתנאים סבירים מבלי לגרום להם נזק ותוך שימוש של המעוקלים ולאחסנ

 באמצעים סבירים .

יום ממועד  21באם לא ימכרו המיטלטלין המעוקלים שאוחסנו, בתוך  (16

אחסנתם, לא יהיה המציע זכאי לגבות דמי אחסנה מהחייב בגין יתרת הימים 

בשל אי אישור  היום, אלא אם סיבת אי מכירת המיטלטלין היית 21שתעלה על 

 העירייה את מכירת המעוקלים. 

המציע מתחייב להודיע במסירה אישית לחייב, עם העתק לאגף הפיקוח  (11

בעירייה, על מועד מכירת מיטלטליו המעוקלים וכן על הערכת שמאי לגבי ערך 

מיטלטליו המיועדים למכירה והעתק מהודעה זו, חתומה ע"י החייב תימסר 

 במועד לממונה.

ימוש המציע יהיה מחסן של חברה שזכתה במכרזי מחסן המעוקלים שיהיה בש (18

רשויות האוצר והפועלת עפ"י חוק בכל הקשור לאחסנת מעוקלים, ביטוחים, 

תעריפים ומכירת המעוקלים. המציע נדרש לקבל אישור מראש ובכתב להסכם 

שיחתום עם מפעילי המחסן. במידה ו המציע יבקש להפעיל מחסן מעוקלים 

 ל לכך אישור מראש ובכתב מהעירייה.עליו לקב –באופן עצמאי 

המציע יוודא, עם סיום תקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם  זה  כי לא הותיר  (12

כל מיטלטלין מעוקל במחסן המעוקלים. על המציע לוודא מכירת המעוקלים עד 

ליום סיום עבודתו לחילופין יעביר המציע את  יתרת המיטלטלין הנ"ל למחסני 

תורה לו. המציע לא יהיה זכאי לקבל הוצאות בגין העירייה  או למי שהיא 

 מיטלטלין כנ"ל שנותרו לאחר סיום עבודתו.

המציע יקפיד על ביצוע מסירת הודעה כדין לחייב קודם לביצוע עיקולים ו/או  (.2

  מכירת מעוקלים, והכול עפ"י דין ועפ"י פקודת המסים )גבייה(.

התאם לדרישות הממונה או מי ביצוע תאומים והתאמות כספיות עם הממונה יבוצע ב .ב

 מטעמו.

 לצורך ביצוע פעולות הגבייה כמתחייב בהסכם מתחייב המציע לפעול כדלקמן:  .ג

לספק שירות ומענה אנושי לשאלות חייבים, הן באמצעות קבלת קהל בהיקף של  (1

שעות ומעלה במהלך שבוע עבודה רגיל, הן באמצעות מתן מענה טלפוני רב  21

שעות  31שיחות בו זמנית, בהיקף של  12של לפחות קווי עם יכולת קליטה 
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ומעלה במהלך שבוע עבודה רגיל, והן במענה של עורכי דין מיומנים כאמור 

 לפניות חייבים בכתב.

לספק לעירייה הגנה משפטית מלאה, לרבות ייצוג בבתי משפט, בפני תביעות של  (2

 חייבים בגין הליכי הגבייה שנוהלו לפי הסכם זה.

י ייפוי כוחו ו/או נציגיו של הקבלן ובכלל זה עורכי דינו ייחשבו לכל מובהר בזה כ (3

דבר ועניין, כעובדיו או שלוחיו של המציע, וזאת גם במקרה בו יהיה צורך 

 לפעול בשם העירייה. חכו ימבחינה חוקית פורמאלית ליתן להם ייפו

את הממונה ו/או מי מטעמו יהיו אנשי הקשר מטעם הרשות אשר יתאמו וינחו  (1

  המציע בפעולותיו.

הממונה ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לבדוק בכל זמן שהוא את ביצועי הגבייה          

    של המציע,   לפקח ולהשגיח כי המציע עומד בתנאי המכרז.

המציע מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה של הממונה  (1

תי האכיפה וגביית יתרות החוב, ו/או מי מטעמו, במהלך מתן וביצוע שירו

לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית 

ומוחלטת של הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה כאמור הרלוונטיים למתן 

 שירותיו ופעולותיו של המציע על פי ההסכם .

 

 תעריפים מקסימאליים להוצאות לצרכי הגבייה .2

 
תן יהיה הקבלן זכאי  לגבות בגין פעולות האכיפה ההוצאות, אשר או .א

תהיינה ההוצאות שהוצאו על ידו בפועל, אך לא יותר מהסכומים 
 המפורטים להלן : 

 

הכנת מכתב דרישה, לרבות משלוח בדואר רשום עם  (1
 .1 –אישור מסירה או במסירה ידנית באמצעות שליח 

 ש"ח. 

 ש"ח.  11 –עיקול בידי צד שלישי  (2

 ש"ח.  .11 –עיקול ברישום בבית החייב או בעסקו  (3

 ₪. .1  -ניסיון עיקול רכב שלא צלח  (1

עיקול ברישום של רכב במשרד הרישוי / משרד  (1
 ש"ח.   .11 -התחבורה או כל גוף שיחליף    אותם 

 ₪. ..1 –עיקול מיטלטלין שלא צלח  (6

 ש"ח.  311 –תפיסת מעוקלים והוצאתם  (1

 ש"ח.  1500–כלי רכב (        תפיסת 1         

 ש"ח.  ..1 –גרירת כלי רכב  (1

איתור כתובת חייב באמצעות משרד הפנים / משרד התחבורה או כל  (2
 ש"ח.  .1 –גוף שיחליף אותם 

 ש"ח.  ..1 –איתור כתובת חייב, באמצעות חקירה  (3

 ש"ח.  121 –איתור מקום עבודה / עסק של חייב, באמצעות חקירה  (1
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 ש"ח.  .1 –ברישום או לעיקול רכב, שלא צלחניסיון עיקול מיטלטלין  (1

 מסכום המכירה.  %.1 –מכירת מיטלטלין במכירה פומבית  (6

לפי התעריפים המקובלים בלשכות  –אחסנת מעוקלים שנתפסו  (1
 ההוצאה לפועל לגבי אחסון במחסנים מאושרים. 

 ש"ח.  11 –השתתפות עובד או ליווי משטרתי בעת ביצוע העיקול  (8

לפי הסכומים הנהוגים בלשכת ההוצאה לפועל,  –הוצאות אחרות  (2
 באישור הממונה על הגביה ומטעמים מיוחדים שיירשמו. 

מובהר כי ככל שיפורסמו תקנות ו/או הנחיות מאת משרד הפנים או כל  .ב
רשות מוסמכת אחרת, הקובעות את התעריפים המגיעים לקבלן בגין 

ר לעיל, אך לא יגבה הקבלן הוצאות על פי האמו -איזה מפעולות הגביה 
 יותר מהמותר על פי התעריפים שיפורסמו כאמור.

הסכומים הנקובים לעיל הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא  .ג
 להלן(.  1דלעיל ובסעיף  2)בכפוף לאמור בסעיף 

בתום כל שנה קלנדארית בתקופת ההתקשרות ייבדק שיעור העלייה  .ד
 של מדד המחירים לצרכן במהלך אותה שנה 

"( המדד" –שינוי בשיעורו של מדד המחירים לצרכן )להלן עלה ה .ה
)עשרה  %.1במהלך שנה קלנדארית שלמה בתקופת ההתקשרות על 

יעודכנו )החל מתום השנה הקלנדארית( הסכומים הנקובים  –אחוז( 
 לעיל בהתאם לשיעור השינוי במדד באותה שנה. 
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 4נספח ה.

 כרטיסי חניה ותווי דייר לדיירים–מפרט ואפיון דרישות 

 
 מפרט טכני כרטיס חניה מתגרד 

 
 
 
 גודל הכרטיס יהיה במידות המקובלות ככרטיסי חניה בערים אחרות. .1

 
כרטיס החניה יהיה בשיטת גירוד, ותאפשר בקלות לבצע את סימון החניה  .2

 ולפקח על ביצוע הכרטיס.
 

 פרטים אלה?בכרטיס תסומן החניה לפי מפתח משולב הכולל לפחות  .3
 

 החודש בשנה. 
 התאריך בחודש. 
 הכרטיס יהיה ממוספר במספור שוטף ועוקב. 
 גרם למ"ר. ..2 -סוג הנייר יהיה במשקל של כ 

 
 כרטיס החניה יהיה מותאם לחניה בת שעה אחת. .1

 
שטח הפרסום על גבי הכרטיס יהיה בבעלות העירייה ולשימושה הבלעדי של  .1

  רייה בלבד.העירייה ואישור הפרסום באישור העי
 

למציע תהיה זכות להדפיס את הכרטיס וכן להרשות לעירייה לנצל את  .6
 הכרטיס למטרות חניה.

 
המציע יצרף דוגמת כרטיס וכן הוכחות על זכותו לנצל את הכרטיס למטרת  .1

 הסכם זה.
 

המציע צריך להיות ערוך לאפשרות למכירת כרטיסי חניה בתעריף מוזל לבעלי  .8
 עסקים.

 

 תווי חניה .1
 

דייר העיר )על פי הרישום במשרד הפנים המתגורר באזור חניה מוסדרת זכאי לתוו  1.1
 חניה לדייר, והכול מפורט בחוק עזר )להלן:"תווי חניה לדייר"(

 
הקבלן מתחייב לספק לעירייה על חשבונו מידי שנתיים במשך תקופת ההסכם  1.2

 ."תווית חניה לדייר" במספר שיקבע ע"י הממונה ובקצב שיקבע על ידו
 

 תווי החניה יהיו בצבעים ובדוגמאות שונות בהתאם להחלטת הממונה. 1.3
 רצוי שיוטבע ברקע על התוו שיזהה את פרטי הרכב.  

 
תוו חניה הניתן להצמדה באופן ארעי לשמשת הרכב אשר נועד   -תווי חניה לאורח 1.1

 לאורחים של דיירי עיריית עפולה באזורים שיקבעו על ידי העירייה.
 

 עוצבו לפי הוראות בכתב מאת המנהל.תווי החניה י 1.1
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 תווי החניה ימסרו כולם לרשות החניה להפצתם בין דיירי הרשות. 1.6
 

תוקף תווי החניה יהיה בהתאם להוראות חוק העזר ותיקוניו תאריך התוקף יוטבע  1.1
 בצורה ברורה על גבי התוו.

 
ת הקבלן מתחייב להתייחס בתוכנה לפרק ניהול תווי חניה לדיירים ולהדריך א 1.8

 המשתמשים בה.
 

הקבלן יציג יכולת לבדיקת תווי דייר/אחר במספר חתכים כולל אזורים, ימים, שעות  1.2
 וכפוף להתניות כל היתר והיתר.

 
התוכנה תאפשר הפקת מכתב לדייר על פג תוקף של תוו דייר על פי טווח זמנים  .1.1

 שתקבע רשות החניה.
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 5נספח ה.

 מפרט טכני להצעה 
 

 מבוא .1

, יתבקש לספק לעירייה את  21/2019הספק אשר יוכרז כספק הזוכה במכרז פומבי  1.1
 השירותים המבוקשים במסגרת מכרז זה 

פקחי חניה מוסמכים בלבד מטעמה של העירייה יהיו רשאים לרשום דוחות בשטחה  1.2
. מובהר כי דיןלדוחות שיירשמו יהיו בהתאם התעריפי המוניציפאלי של העירייה. 

החניה, משימותיהם,  פקחי של ה מעורב בכל אופן שהוא בעבודתםהספק לא יהי
 .הצבת יעדים וכו'

למען הסר ספק, יצויין, כי רישום הדוחות, כמות הדוחות שירשמו ואכיפתם תהא  1.3
 כפופה לשיקול דעת הבלעדי של העירייה ולספק לא יהיו טענות בגין כך. 

/או ע"י מטעמו, לרבות ע"י כל השירותים המבוקשים במכרז יכול שיעשו ע"י הספק ו 1.1
 קבלן משנה, ובלבד שזה הובא בפני העירייה, והעירייה אישרה אותו. 

, לחבר ספקמובהר כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יהא הספק אחראי לבדו ל 1.1
 השירותיםים לו לשם ביצוע הדרוש והכלים , את כל הציודו, על חשבונולהתקין

בהתאם להוראות המכרז ולרבות ציוד המחשוב והתקשורת, המערכות, ערכות 
  הפקח וכו'.

 הציוד למסופונים הבא : 2.18למען הסר ספק העירייה צרכה בשנת  1.6

 ..1,2 -כ –פנקסי דוחות חניה, פיקוח והתראות   -א

  ...,1 -גלילי נייר כ -ב

 ...,1 -תווים למינהם  כ -ג

 על הספק לקחת בחשבון שהעלויות של הציוד הנ"ל כלולות במחירי                        

 העלות החודשית  על הצעת המחיר במכרז זה.                       

  מערכות לרישום, ניהול וגביית חובות .2

עירוניים לרבות  דו״חות וניהול על הספק הזוכה להתממשק  למערכת לרישום 2.1
פיקוח עירוני הקיימת בעירייה  דוחות וללניה חניה ומערכת דוחות לניהול מערכת
 כיום .

לרישום הדוח ואו ההתראה  ON-LINEהספק הזוכה מתחייב לבצע ממשק  2.2
כיום פועלת בעירייה מערכת החברה  -במערכת ניהול חיי הדוח של העירייה

כמו כן הספק מתחייב לשנות הממשק ללא עלות במקרה של החלפת  –לאוטומציה 
 מערכת ניהול חיי הדוח

במערכת יעשה רישום של כל נתוני הדוח החל  .ובקרה פיקוח המערכת תאפשר 2.3
 .ממועד הוצאתו, ועד לשיגורו למערכת לניהול דוחות של העירייה 

עובדי עירייה יקבלו  1המערכת תהיה זמינה במשרדי העירייה, באגף החניה. עד  2.1
 . הרשאות כניסה ויהיו רשאים להפיק מידע ודוחות מעת לעת

ת הכרוכות ברכישת המערכת, שדרוגה, ביצוע עדכונים ותחזוקה יהיה על כל העלויו 2.1
 חשבונו של הספק. 

באחריות הספק לגבות את מערכותיו ולוודא שחומר שנשמר על גבי המערכת לא  2.6
 יהיה הספק חייב לשחזרו. מידע של יאבד. בכל מקרה של אובדן
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 הוראות על ןוכ  1281-א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק הספק ימלא אחר הוראות 2.1
   המידע.  לאבטחת נוספות בנוגע

שעות עבודה  1בכל מקרה של תקלה, הספק מתחייב להתחיל לתקן בתקלה בתוך  2.8
שעות לפני תום  1 -במקרה בו דווח על התקלה פחות מ. הדיווח על התקלה ממועד

 השעות ביום העובדה הבא שאחריו.  1יום העבודה, יספרו 

 פיקוח ובקרה על ם עבור העירייה ויאפשר ניהול הספק יפעיל את מערך המסופוני 2.2
 העירייה.  ידי פקחי -רשמו עלוהפיקוח העירוני אשר נדוחות החניה 

לשם אספקת השירותים כדין, מתחייב הספק לספק לעירייה מערכות בקרה  .2.1
, (בעלי רכב ו/או אחריםחייבים ) איתור שלומערכות מסופונים . המערכת תאפשר 

 התממשקות למערכות של ו/או באמצעותשיסופקו ע"י הספק ת ובאמצעות מערכ
מעת הספק מתחייב לבצע איתור ואימות כתובת . ו/או משרד הפנים משרד התחבורה

 לעת, בהתאם להוראות הדין. 

הספק יאפשר  לעירייה להפיק  דוחות  יומיים, חודשים ,שנתיים, רב שנתיים   2.11
בחיתוכים שונים, לפי בקשת העירייה. בנוסף, מוסכם כי ככל שלעירייה ידרשו דוחות 

 נוספים, הספק ימציא דוחות אלו בהקדם האפשרי. 

ג הספק מתחייב לאפשר לעירייה ו/או למי מטעמה גישה למערכותיו, על מנת להשי 2.12
 מידע רלוונטי אודות דוחות, היסטוריית הטיפול וסטטוס נוכחי.  

לידי העירייה עביר ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, יהיה על הספק להבתום תקופת  31.2
גבי מערכותיו לרבות כל הנתונים, הדוחות, המסמכים,  -שנצבר עלאת כל המידע 
 הצילומים וכו. 

 
 

 חניה ופיקוח עירוני דו״חות לרישום מהמצל עם מסופונים הכוללות פקח ערכות אספקת .3

במסגרת המכרז, הספק יהיה אחראי לספק לעירייה, ללא תוספת תשלום, את  3.1
 הבאים:

 מסופונים; לניהול מערכת 3.1.1

 ערכות מסופון לפקחי העירייה;   12 3.1.2

 מדפסות ניידות עבור מסופונים; 12 3.1.3

 אפליקציה ייעודית לרישום דוחות אשר תותקן על גבי כל מסופון; 3.1.1

 ות נשיאה ומטענים;ערכ 3.1.1

 שוברי הנדרשים לשם תפעול הציוד כגון סוללות, נייר, מתכלים חומרים 3.1.6
 ועוד.  תשלום, התראות 

 עלות לרבות, החניה דוחות ניתנו בגינם הרכבים בעלי לאיתור על הספק לספק תוכנה 3.2
 והשימוש. החיבור

כל הדוחות העירוניים כולל  תיעוד מצולם רישום המסופונים ישמשו את הפקחים ל 3.3
של  העבירות שביצעו וכן אפשרות הוספת תמונות מהגלריה הרולוונטיות לדוחות 

 הנ"ל . 

התראות ודוחות פיקוח בהתאם לחוקי רישום המסופונים ישמשו את הפקחים ל 3.1
 תיעוד מצולם העבירות שביצעו. לכן והעזר 

בגרסתה  אנדרואידבעל מערכת הפעלה , חדש כל מסופון יהיה מכשיר טלפון חכם 3.1
לא   RAMאינטש; נפח הזיכרון  6 -, גודל המסך של המכשיר לא יפחת מהאחרונה 

כולל מצלמה אחורית ,  GB 61 -, וזיכרון פנימי רום של יפחת מGB 1 -יפחת מ
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, המכשיר יהיה בעל סוללה של לפחות מגה פיקסל 18מובנית ברזולוציה של לפחות 
1...ma    

יאושר על ידי העירייה קודם הזכייה ,  –וג של מכשיר אשר ישמש כמסופון כל ס 3.6
 לעיל. 3.1ובתנאי שיהיה בעל התכונות המופיעות בסעיף 

 DATA -ו    VOICE -הכולל גישה ל SIMהעירייה תספק למסופון  3.1

באחריות הספק לדאוג לתקינותם של המסופונים ושל המדפסות לאורך כל תקופת  3.8
 שעות.  18תיקון ו/או החלפה של מוצר תקול בתוך  ההתקשרות, ולרבות

מכשירים , אשר ישמשו את העירייה כמסופון חלופי  2הספק יספק לעירייה לפחות  3.2
 בכל מקרה של תקלה ו/או השבתה של מסופון. 

האפליקציה לרישום דוחות תהיה ידידותית ואינטואיטיבית, תעבוד על בסיס  .3.1
אינטרנטי ותאפשר זיהוי רכבים בבעלות של נהגים נכים, רכבים ששילמו את אגרת 

 החניה באמצעות אפליקציות סלולריות וכו. 

באפליקציה יוזנו שמות כל הרחובות בעיר, כך שרישום הדוח יהיה קל ויאפשר  3.11
חירה מרובה )בחירת רכוב, סוג רכב, צבע הרכב, סוג העבירה ...(. בחירה מתוך ב

 מובהר כי על האפליקציה לאפשר רישום הערות במלל חופשי.  

האפליקציה לרישום דוחות פיקוח תהיה ידידותית ואינטואיטיבית, תעבוד על בסיס  3.12
אינטרנטי ותאפשר רישום התראות ולאחר מכן רישום דוחות בהתאם להוראות 

 יה העירי

דוחות והתראות  , פנקסי עירייהיספק להספק במשך כל תקופת ההתקשרות  3.13
 . )בהתאם לגלופה שתוסכם ע"י העירייה( בכמות שתידרש לעירייה

 ביצוע הדרכות .4

 הדרכות לעובדי העירייה  1עם תחילת מתן השירותים, מתחייב הספק לבצע עד  1.1
 ידו.  –מסופקים על  אשר במערכות והציוד ולפקחי העירייה באשר לאופן השימוש

בנוסף, מוסכם כי העירייה תהא זכאית להדרכה נוספת מידי שנה במשך כל תקופת  1.2
 ההתקשרות.  

 מוסדרים  –תו חניה  .5

תווי החניה יופקו באמצעות טפסים מקוונים מאתר האינטרנט העירוני , הטופס יאפשר 
 ביצוע רישום , תשלום, עדכון פרטים ובממשק מלא למערכת הניהול של הספק 

 יופק לדייר שכתובת מגוריו , בהצלבה מול מרשם האוכלוסין נמצאת –תו חניה אזורי  1.1

 באזור האכיפה  , מונפק בכל שנה .

 תו כללי מונפק לכל דורש בעלות שנתית, בהתאם לאזורי  –שנתי  תו חניה 1.2

 החניה המותרים בעיר, מונפק בכל שנה .

 מונפק לפי תחנת מוניות ואזור חניה , מונפק בכל שנה . –תו חניה למונית  1.3

 מונפק לכל אזורי החניה המותרים בעיר.  -תו חניה בתפקיד 1.1
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 5נספח א' פרט טכני מ .6

  

לספק ו0או לבצע  את כל המתואר בטבלה לעיל על חשבונו  אלא אם  הספק מתחייב
 כתוב במפורש בטבלה אחרת.

קיים 
מלא/ 
קיים 

חלקי/   
 לא קיים

   ערכה =  כללי –.   יחידת הקצה  סידורי

6.1 

האפליקציה בטלפון החכם המשמש כיחידת קצה לייצור והפקת דוחות לאכיפת חוקי 
מדינה תהיה משולבת אינטגרטיבית במערכת המחשוב העזר העירוניים ו/או חוקי 

הכוללת של העירייה )להלן: "מערכת המחשוב" או "המערכת" (, תהיה מתקדמת 
 וידידותית למשתמש.

  

6.2 

נתוני הדוחות יועברו למערכת לניהול דוחות , גביה , אכיפת חוקי העזר העירוני וחוקי 
הכלל כולל אלה שלא הסתיימה הכנתם או מדינה  .  כל הדוחות יועברו ללא יוצא מין 

 דוחות הלוקים באי התאמה בין טבלאות ו/או שגויים מכל סיבה שהיא.

  

6.3 

בזמן העברת הדוחות יווצר דוח שגויים ו/או דוחות בלתי תקינים ו/או דוחות שקיימת 
בעיה בהעברתם. מבנה הדוחות יהיה על פי הנדרש ע"י העירייה והתאמתם תהייה על 

הספק הזוכה במכרז ותבוצע בתוך שלושה ימי עבודה מיום ההודעה לספק  חשבון
 הזוכה במכרז על דרישה לשינוי במבנה הדוחות.

  

6.4 

המציע יתחייב כי יעדכן בתוכנת הטלפונים חכמים   מידית , ללא עלות נוספת ולפי 
בקשת העירייה, כל גרסה תפעולית חדשה ומתקדמת שתפותח בעתיד, לרבות אם 

הגרסה פותחה עבור רשות מקומית אחרת ו/או עירייה אחרת.  הגרסה תעודכן 
בתיאום ובאישור מראש של הממונה. על המציע ליידע ביוזמתו על כל פיתוח של 
 גירסה חדשה וזאת לא יאוחר מחודש ימים שבו הוטמעה אצל אחד מלקוחותיו.

  
   איכון   

6.5 
דומה , בפרק זמן מוגדר מראש המערכת  במקרה של דוחות מאותו סוג עברה ואיכון

 תתריע על סכנת כפילות גם במקרה שהדוחות ניתנו ע"י פקחים שונים.

  

6.6 
לאפליקציה מודול לחצן מצוקה לביצוע קריאת חירום וקבלת נתונים בזמן אמת לגבי 

   מיקום הקריאה.
   אבטחת מידע   

6.7 
חד ערכי( לפי שם -)זיהוי חד האפליקציה תכלול יכולת אימות משתמש ברמת פקח

   משתמש וסיסמא.

6.8 
 התחלת השימוש בטלפון חכם תצריך את הפקח כאמור, להזין קוד זיהוי אישי.

  

6.9 
 המערכת תכלול אפשרות ניהול מדיניות החלפת סיסמאות בהתאם להגדרות מראש.

  

6.10 
מכן רק ע"י המערכת תכבה באופן אוטומטי לאחר זמן שיוגדר מראש ותפתח לאחר 

   סיסמא.
   לפקח תהיה אפשרות לבצע פעולת  יציאה ונעילה  בסיום עבודתו. 6.11

   אפליקציית הפקת דוח על מפגעים ועבירות על פי כל דין  
   סטטיסטיקה וחיתוכים לפי הפרמטרים הנ"ל. 6.12



ד ו מ  57|  ע

 

57 

 חתימה+ חותמת המציע:___________           עיריית עפולה    2102/12מרכז פומבי מס' 
 

6.13 
אל בסיס  -הפקח יצלם את המיפגע במצלמת הטלפון הנייד וישגר את התמונות ברצף 

   הנתונים בעירייה.

6.14 
ויצורפו  –תאריך וזמן הצילום וכן שם/זיהוי הפקח יופיעו אוטומטית ע"ג התמונות  

   לדוח המיפגע בזמן אמיתי. 
   ניתן יהיה להדפיס התראה או דוח על העברה ו/או המפגע.   6.15

6.16 
הן מהטלפון הנייד ניתן יהיה לעקוב אחר התראות בהתאם לתאריך היעד לתיקונם 

והן מכל  תוכנות הניהול של דוחות מפגעים/ אי עמידה בחוקי העזר העירוניים ולהכין 
   מסלול בדיקת יישום התראה.

   התנהלות הדוחות תהייה בכפוף לטבלאות חוקי עזר מתאימות.  6.17
   המערכת תתריע על רישום מרובה של דוחות לאותה יישות. 6.18

6.19 
תאפשר לשתול תמונות נוספות לדוח עפ"י החלטת רושם הדוח, כולל המערכת 

   תמונות שהובאו ממקורות אחרים.
   המערכת תאפשר לרשום הערות של הפקח ומקבל הדוח כמלל חופשי. 6.20
   (Pine fiveחיבור למוקד העירוני )היום עובדת תכנת  6.21

6.22 

מטלפון נייד, ניהול, מעקב ובקרה מערכת  בקרה ממוחשבת המבצעת: קליטת דוחות 
של דוחות מיום הפקתן ועד סיום מחזור חייהן.  המערכת תקלוט יחד עם הדוח, את 

צילומי העברה בכמות שתקבע ע"י העיריה , צילומי וידאו והקלטות קול ותשמור 
   אותם בצמידות לדו"ח.

6.23 
לכל אירוע של  שמירה קפדנית על סדר הפעילויות המתבצעות ע"י הטבעת חותמות

   המשתמש והזמן, ושמירת של  כל מידע אחר באותו אופן.

6.24 
יכולת הפקת עותק מדו"ח המקור כולל תמונת העבירה כמרכיב בלתי נפרד מעותק 

   דו"ח המקור.

6.25 
 יכולת מובנת ומוכחת לטיפול ברשומות שגויות ו/או מבוטלת )עפ"י קריטריונים(. 

  
   הפקת דו"חות שוטפים בזמן אמת בכל חתוך נדרש המיוצג בשגרת העבודה.  6.26

6.27 
יכולת קבלת וקליטת קבצים בפורמט קיים , עיבודם ושתילתם במסד הנתונים  

 וביחידת הקצה )טלפון נייד( . לדוגמא: קובץ תווי נכים, רכבים גנובים. 

  

6.28 
( והעברתו לבית  DATAרשומות )הפקת קובץ )תמונה( צבע בהתאמה מלאה לקובץ 

   הדפוס. 

6.29 
המערכת חייבת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים בכל הקשור לאבטחת  –אבטחת מידע 

המידע, היות והקבצים המנוהלים בה מוגדרים כמאגר מידע עפ"י חוק הגנת 
   הפרטיות.

6.30 
 המידע.מערכת הרשאות היררכית עבור כל ישות, כפונקציה מרכזית ממערך אבטחת 

  

6.31 
ממשק  מול מערכות מידע חיצוניות פורמאליות )בכפוף לרישיון גישה( כגון: משרד  

   התחבורה, משרד הפנים. 

6.32 
המערכת הנדרשת הינה מערכת מודולארית ולפיכך תהא שמורה הזכות לדרוש הוספת 

למערך תתי מודול נוספים למערכת המטפלים בנושאים בעלי זיקה ישירה / עקיפה 
   הפיקוח .

6.33 

הספק יפתח ממשק הודעות עם המוקד העירוני בהתאם להחלטות העירייה, הממשק 
יכלול קבלת הודעות מהמוקד העירוני לטלפון חכם או לערכת הפקח , ההודעות יכללו 

הנחיות והוראות לפקח. הפקח יוכל להחזיר למוקד העירוני הודעה כי ביצע או אין 
המוטל עליו או ביצע באופן חלקי  את העבודה או כל הודעת טקסט ביכולתו לבצע את 

אחרת. כולל ציון זיהוי חד ערכי של ההודעה שנשלחה לו.  הספק מתחייב להתאים 
את הממשק על חשבונו לכל מערכת מוקד עירוני שהעירייה או העירייה תבחר לעבוד 

לכל טלפון חכם ימים קלנדריים. הספק מתחייב להתאים את הממשק  .3עמם בתוך 
שהעירייה ו/או העירייה יבחרו לעבוד עמו. ולספקו גם לפקחי עירייה שישתמשו 

 בטלפונים חכמים  שאינם של הספק.
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   תוכנת הניהול   

  
תוכנת הניהול תהיה בעברית ותכלול את כל הרישיונות הדרושים להפעלתה ע"ח 

 האפליקציות הר"מ:הספק במסגרת החוזה האמור. התוכנה תאפשר לפחות את 

  

6.34 
 בהתאמה. –תנהל את בסיס נתונים של הדוחות שהופקו והתמונות שצולמו 

  

6.35 
 תנהל את בסיס הנתונים של נתונים שיגיעו ממערכת האוכלוסין והגביה העירונית.

  
   תאפשר תמיכה  בשיבוץ פקחים לאזורי עבודה. 6.36
   ( בכל רגע נתון  GISמפה )תאפשר  איתור מיקום הפקחים ע"ג  6.37

   (. GISתאפשר הצגת המידע ע"ג מפמ )  

6.38 
בהתאמה לרשומה הכוללת את פרטי  –תנהל את קבצי הקול שהוקלטו ע"י הפקח 

   הדוח והתמונות שצולמו.

6.39 

תכלול מחולל דוחות שמיים/סטטיסטיים לסוגיהן, המאפשר ניתוח, בקרה ומעקב על 
בהתבסס על הנתונים המצטברים: ברמת  -בזמן אמת ו/או בדיעבד פעילות המתבצעת 

שם הפקח, סוגי וסעיפי העבירות, מיקום העבירות, סכומי הקנסות שהוגשו, קצב 
הגשת הדוחות, ביטולים טכניים, טעויות פקח/שגויים. מחולל הדוחות בתוכנת ניהול 

יטולי דוחות הטלפונים חכמים , יוכל גם להיזון מנתוני משוב המתייחסים לב
 ועילותיהם, כפי שנקבעו ע"י התובע העירוני. הממשק יהיה אוטומטי.

  

6.40 
בסיס הנתונים של תוכנת הניהול, יכיל את כל השדות אותם מכיל הטלפון חכם 

   )לרבות תמונות שצולמו( וכן שדות נוספים כדלהלן:
   תאריך ושעת שיגור/פריקת הנתון. 6.41
   ופירוט נוסף של הפקח המפעיל.שדה להערות  6.42

6.43 
המערכת תכיל נתונים על דוחות קודמים , התראות שניתנו בעבר ותאפשר למפעילי 

   הטלפונים חכמים  להשתמש במידע זה.

6.44 

כמו כן המערכת תכיל מידע עירוני לגבי בעלים ומחזיקים של נכסים ועסקים ושלטים 
נתוני מערכות הגביה ,ההנדסה ,וטרינר,  ובעלי חיים, ו/או תאפשר קשר ישיר עם

השילוט ורישוי עסקים העירוניות  לצורך קבלת מידע על מחזיקים ובעלים המידע 
ימסר למפעילי הטלפון חכם במקוון ובמידי ויוצג על גבי הטלפון חכם  בתוכנות 

המטפלות בשמירה על חוקי העזר העירוניים וחוקי מדינה . )המערכת תאפשר לקלוט 
 ם כנ"ל שאינם מופיעים במאגר העירוני.נתוני

  

6.45 
ניתן יהיה לייצא ולייבא נתונים וקבצים מבסיס הנתונים למערכות אחרות  

   בפורמטים מקובלים, כר"מ:
           ASCII   כל קובץ המוכר ע"י תוכנת האופיס, ו/או ,EXCEL   

6.16 

בסיס הנתונים של מערכת ניהול הטלפונים חכמים , יהיה מוגן בפני חדירה בלתי  
מידע שיפורט על ידי המציע(. כתיבת וקריאת -מורשית )יורחב במסגרת נספח אבטחת

נתונים מתוכו תתאפשר רק לאחר הזנת סיסמת משתמש. פעולות הכניסה למערכת 
 .וביצוע פעולות קריאה וכתיבה, יישמרו בקובץ יומן

  

6.11 

בסיס הנתונים יהיה מוגן בפני מחיקה אקראית. טבלאות הנתונים יכילו סימון מיוחד 
לביצוע גיבוי, ואילו מחיקת נתונים וניקוי בסיס הנתונים יתאפשרו רק לגבי נתונים 
שגובו למדיה אופטית ו/או אחרת ועברו אימות. אין לבצע מחיקה פיזית של נתונים 

 דהיינו הרשומה תסומן כמחוקה וניתן יהיה להגיע אליה.אלא רק מחיקה לוגית. 
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6.18 

המערכת תנהל בסיס נתונים מובנה המקושר למרשם הדיירים העירוני ,ובו תנהל את 
כל סוגי תווי החניה שנופקו ) תווי דייר , תווי חניה בתפקיד, תווי חניה נהגי מוניות 

 ,תווי חניה שנתי(

 

6.12 

ניהול תווי החניה יהיה בממשק מלא למסופונים, הנפקת התו תהיי אלקטרונית , 
 והמערכת תעדכן מעת לעת בעלי התו בהתאם למירשם הדיירים המעודכן 

 

6.1.  

למשרד התחבורה   ONLINEהמערכת תנהל בסיס נתונים של כל תווי הנכה, ממשק 
 לבדיקת רכבים גנובים , ועוד.

 
   דוחות  

6.11 

תוכנת התפעול של הטלפונים חכמים , תאפשר ביצוע שאילתות שונות על בסיס 
הנתונים ולהפיק דוחות. לצורך כך תצויד התוכנה במחולל דוחות המאפשרת שליפת 

 כל שדה מבסיס הנתונים ותכיל לפחות את הדוחות הסטנדרטיים הר"מ:

  
   רשימת דוחות בהתפלגות לפי סוגי העבירות )מפורט(. 6.12

6.13 
פקח/טכניות -רשימת דוחות שהוגשו לפי פקח )הגשה, ביטול, סיבות הביטול, טעויות 

   וכיוב'(.
   רשימת דוחות לפי זמן/מקום העבירה. 6.11
   רשימת דוחות לפי גובה הקנס. 6.11
   רשימת דוחות הנגזרת על פי טווח שעות/תאריכים נדרש. 6.16
   רחובות/אזורים נבחרים.רשימת דוחות ממוינת לפי  6.11
   ריכוזי דוחות בעיתיים : יומי/שבועי/חודשי/שנתי. 6.18
   לפי דרישות העירייה.  –דוחות חקר ביצועים של הפקחים  6.12
   סטטיסטיקה וחיתוכים לפי הפרמטרים הנ"ל. .6.6

6.61 
לתוכנת ניהול הטלפונים חכמים  יהיה ממשק נתונים למוקד העירוני  )היום מתנהל 

( בנושא דיווח מפגעים. על פי החלטת העירייה המידע על מפגעים   CRMCע"י תכנה 
   יועבר   להמשך טיפולו של המוקד העירוני.

6.62 

הביצועים הממשק יכלול יכולת לקבל מטלות/הודעות כתובות לטלפון חכם ובקרה על 
של הפקח ע"י היזון חוזר לתוכנה של פעולות הפקח,  המערכת תמדוד את כל השלבים 

 כך שנוכל להוציא דוחות עבור כל שלב בנפרד ו/או כולם יחד עפ"י החלטת המנהל.
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 דרישות אבטחת מידע וסייבר למכרז עבור מערכת לפיקוח העירוני

 

 הנחיות כללית: .9

פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא  הספק יצהיר כי הוא 1.1

נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו 

 ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.

המערכת תעמוד בדרישות  מדיניות אבטחת המידע המקובלת בעיריית טבריה. הספק  1.2

 סודיות ואבטחת מידע מול העירייה.יחתום על התחייבות לשמירת 

הספק יתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות  1.3

 לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של העירייה.

 מול העירייה. SLAהספק יחתום על הסכם  1.1

ת הספק יתחייב כי קוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעו 1.1

 (. Vulnerability Scanסריקת חשיפות אבטחת מידע )

 הספק הזוכה יוגדר כמחזיק מאגר מידע של העירייה. 1.6

 פיתוח מאובטח: .8

או מקביל שיאושר ע"י מנהל אבטחת המידע  OWASPהספק יוכיח שימוש בתקן  8.1

 והסייבר של העירייה, וכן שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.

 הייצור תופרד מסביבות אחרות.סביבת  8.2

 העברת שינויים ביישום מפיתוח לייצור תיערך בצורה מבוקרת. 8.3

 

 הרשאות: .2

המערכת תאפשר הגדרת מערך הרשאות גמיש לפי עובדים ולפי סוגי נתונים. במערך זה  2.1

ינוהלו  פרופילים של הרשאות לפי סוגי משתמשים: עובדי אגף הפיקוח )דוחות(, מנהל 

 .דוחות ,מעקב פקחים , ניהול דוחות . בהתאם לסמכויות המוגדרות –פיקוח, מנכל 

המערכת תאפשר מדרג הרשאות )צפייה, עדכון, יצירה, ביטול( ברמה של מחלקות, 

 עובדים, תפקידים וכו'.

 יוגדרו מורשים בעירייה לניהול המערכת ומידור הרשאות ביניהם. 2.2

ו/או לעדכן הרשאות של על הספק חל איסור מוחלט להוסיף / לגרוע משתמשים  3.3

משתמשים במערכת )הנ"ל נכון הן למשתמשי העירייה והן למשתמשי הספק ( ללא 

 אישור עירייה.

 הגנה אפליקטיבית: ./1

הספק הזוכה יממש אמצעי הגנה אפליקטיביים באפליקציה הסלולארית  1..1

 ובמערכת הממוחשבת, כדלהלן: 

 אפליקציה סלולארית 1.1..1

 למערכת.אי חשיפת סיסמה במסך כניסה  1.1.1..1
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 החלת מדיניות סיסמאות אחידה במערכת, הכוללת: 1.1.2..1

 1-מינימום תווים בסיסמא   1.1.2.1..1

 שילוב  אותיות וספרות 1.1.2.2..1

 יום .18-החלפה אחת ל 1.1.2.3..1

 דורות 3-היסטוריה  1.1.2.1..1

שחרור לאחר שעתיים  –ניסיונות שגויים  1נעילת משתמש לאחר  1.1.2.1..1

 או ע"י פנייה לתמיכה.

או ביט  216הצפנת הסיסמאות בבסיס הנתונים בעוצמת  1.1.2.6..1

 אלגוריתם מקובל חד כיווני.

עם שם משתמש מבוסס  OTPלחילופין, ניתן לממש כניסה מבוססת  1.1.3..1

 דוא"ל או פייסבוק.

ומבנה לתקינות הנתונים המוזנים ע"י  TYPEבדיקות קלט ברמת  1.1.1..1

 המשתמש )מניעת תווים חריגים, אכיפת תאריכים וספרות, תקינות ת.ז.(.

קיום פעילות. ברירת -ניתוק פעילות/ התקשרות לאחר פרק זמן של אי 1.1.1..1

 דקות. חובת הזדהות מחודשת. .12תהיה   Sessionהמחדל לסיום 

 העברת מידע מהטלפון החכם למערכת ניהול הדוחות באופן מוצפן. 1.1.6..1

במקרה של עדכון אפליקציה בשל בעיית אבטחת מידע , הודעה   1.1.1..1

 עת המשך שימוש עד עדכון.באפליקציה על חובת העדכון ומני

 מערכת ממוחשבת אינטרנטית: 1.2..1

 בכל דפי היישום Httpsשימוש בפרוטוקול  1.2.1..1

-יכולת שימוש ב –גישה למערכת באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית   1.2.2..1

OTP  אוCAPTCHA .כמזהה נוסף 

 החלת מדיניות סיסמאות אחידה במערכת, הכוללת: 1.2.3..1

 1-מינימום תווים בסיסמא   1.2.3.1..1

 וספרותשילוב  אותיות  1.2.3.2..1

 יום .18-החלפה אחת ל 1.2.3.3..1

 דורות .1-היסטוריה  1.2.3.1..1

שחרור לאחר שעתיים  –ניסיונות שגויים  1נעילת משתמש  לאחר  1.2.3.1..1

 או ע"י פנייה לתמיכה.

נסיונות שגויים למניעת נעילה  3לאחר  CAPTCHA-שימוש ב 1.2.3.6..1

 ע"י רובוט.

 יום .18חסימת משתמש שלא הזדהה  1.2.3.1..1

 ביט ומעלה 216הצפנה בבסיס הנתונים ברמה של  1.2.3.8..1

לכל שדה קלט תוגדר רשימת ערכים וטווחים מותרים , תוך  -בקרת קלט  1.2.1..1

 עדיפות לרשימה סגורה של ערכים.

 UID)חוסר יכולת לשנות  URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה 1.2.1..1

 בסוף הדף, לא ניתן לשנות או להוסיף דפי משנה(
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המערכת לא תחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות  1.2.6..1

ות להסגיר קוד וטבלאות בתוך היישום. שגיאות כאלה יכתבו העלול

 לקובץ לוג בלבד או תינתן הודעה גנרית.

לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב  SESSION TIME OUTהגדרת  1.2.1..1

 דקות.  .3תהיה  Sessionזיהוי מחדש של המשתמש. ברירת מחדל לסיום 

עולה לשרת במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ ה 1.2.8..1

יעבור סניטציה בצד השרת ויישמר בשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית, 

 .phpו/או  htmlכגון 

 בקרת פלט: 1.2.2..1

 וידוא אי חשיפה של סיסמאות במסך או בתדפיסים. 1.2.2.1..1

וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת, חשיפה של שדות  1.2.2.2..1

 שלא נדרשים.

 שמירת המידע במערכת כל עוד נמשך השירות. .1.2.1..1

מומלץ לעשות שימוש  -ותתבצע גביה באמצעות המערכת במידה  1.2.11..1

 באתר סליקה ייעודי )כגון: טרנזילה( ולא לשמור פרטי אשראי במערכת.

 אבטחת תשתית .11

 וירוס על שרתי המערכת.-התקנת אנטי 11.1

על מנת למנוע ממשק  STORED PROCEDURES או WEB SERVICE-שימוש ב 11.2

 ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

 נתונים ייעודי לעירייה.בסיס  11.3

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו. 11.1

 בשרתים ברמה רבעונית.  CRITICAL עדכוני אבטחת מידע 11.1

 WAF-שימוש ב 11.6

 או תקן מקביל . 1..21שימוש בתשתית שעברה הסכמה ת"י  11.1

 אמצעי הגנה ברמת תקשורת .12

 שימוש בתעודות דיגיטליות מאושרות 12.1

 IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן 12.2

 בין העירייה לשרתי המערכת.  TLS1.2מימוש  -ממשקי נתונים במקרה של  12.3

 גישה מרחוק: .13

בגישה למערכת מחוץ לסביבה הארגונית לצורך תחזוקה, יש להקפיד על אמצעי הגנה  13.1

ושימוש בשיטות הצפנה מקובלות להגנה על המידע )זיהוי אישי של הספק, הצפנת תווך 

עודי עבור הספק המבצע תחזוקה יי FWהגישה, ניטור פעולות בגישה מרחוק, חוק 

 במערכת(.

 גיבוי ושרידות: .14

המציע מתבקש להציג את מערך הגיבוי והשחזור מגיבוי, כולל מערך ההתאוששות  11.1

ולפרט כיצד הוא מבטיח את שרידות הנתונים ואת רצף השירות של  DR)מאסון )

 המערכת במקרה של תקלה מהותית.

 בסיס הנתונים יגובה לפחות פעם ביום. 11.2

 יבוצע שחזור מלא של המידע במערכת אחת לחצי שנה. 11.3
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 מלא אחת לשנה.  DRהספק יבצע ניסוי 11.1

 
 
 
 
 

 נספח ו'
 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי )ימולא על ידי מנהלים אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:
 

 אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________
_______________ )להלן: "התאגיד"( )ימולא כאשר משמש כ________________ בתאגיד 

 המציע הינו תאגיד(
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
למתן  1231.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע/התאגיד למכרז פומבי מס'  .1

 עפולה.-דוחות חניה עבור רשות החניה העירוניתשירותי גביית 
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע / הורשעתי בעבירה/ות מסוג  .2

 פשע )פרט:
 

_____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון / הורשעתי בעבירה/ות מסוג  .3
 עוון )פרט:

      _____________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 

 
ככל הידוע לי לא תלוי ועומד כנגד איש מעובדי תלוי ועומד נגדי ו לאהנני מאשר כי  .1

תלוי ועומד  כן התאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון /
נגדי או כנגד איש מעובדי התאגיד, מנהליו ובעליו, כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע 

 או עוון )פרט: 

1. ___________________________________________________ 
      _____________________________________________________________ 
      

.)_____________________________________________________________ 
 )מחק את המיותר בכל באחד מהסעיפים(

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6
 
 
 

       ____________________                               
 חתימת המצהיר               

 
 אישור:

 
אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או 

___________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' ______
את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
 
 

_____________________    _________________ 
 עו"ד                תאריך  
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 נספח ז'
 

 עפולהלכבוד עיריית 
  11יהושע חנקין 

  עפולה
 

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו0או לחבר מועצההצהרה  הנדון: 
או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר /הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו

  :כלהלן
 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (אחותבן זוג, הורה, בן או בת, אח או )קרוב משפחה  (1

 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (2

 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (3

 עפולה.סוכנו או שותפו של עובד עיריית  (1

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו ( 2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (1
 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 2)–(1)או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  .ב

בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה 
א' לעיל, וכן ידוע  לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף

לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של 
כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 
העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר 

 ה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלהאת מה שקיבל

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  .ג
 .א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי

 
 
 

 
                                              ___________________             ________________ 

 תאריך                                                                                              חתימה      
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 נספח ח'
 
 

 ייפוי כוח והרשאה לבדיקת רישום פלילי
 
 

 ת.ז._______________________ . _______________________1 אנו הח"מ:
 

 ת.ז. _______________________ . _______________________2  
 

עפולה* ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל -נותנים בזה ייפוי כוח והרשאה לרשות החניה העירונית
מידע אודות עובדי המציע/התאגיד ____________________ כפי שאגור במרשם הפלילי 

 על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.המתנהל 
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כוח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 , והתקנות שהוצאו מכוח חוק זה.1281-התשמ"א

 
 
 

____________________ ____________________ ____________________ 
 2חתימה     1חתימה     תאריך 

 
 
 
 

    _____________________ 
 חותמת התאגיד     

 
 

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על ייפוי הכוח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם 
 ההצעה למכרז.
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 נספח ט'
 לכבוד

 עיריית עפולה
 עפולה

 א.נ.
 )להשתתפות במכרז( ערבות בנקאיתהנדון:    

 
"המשתתפים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  -)להלן    על פי בקשת __________    

)חמישים אלף( ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  ...,.1לסך של 
 ___________"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  -כמפורט להלן )להלן 

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

 

 ימים 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
ממועד דרישתכם הראשונה, בכתב ,שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

משתתפים בתביעה דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

 הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   -"המדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

ד "המד -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________שפורסם ביום _______היינו 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד  -נקודות )להלן  ______
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה

 ועד בכלל________. ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום________

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

___________ 

 ב נ ק          
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 נספח י'
 

 לכבוד
 עיריית עפולה

 עפולה
 א.נ.

 )להבטחת ביצוע( ערבות בנקאיתהנדון:    
 

"המשתתפים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  -)להלן    על פי בקשת __________    
אלף( ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד  מאה) ...,..1לסך של 

ולהבטחת  XX/2019במכרז מס'  זכייתכם"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם  -כמפורט להלן )להלן 
 מילוי תנאי חוזה ההתקשרות.

 

 ימים 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
מועד דרישתכם הראשונה, בכתב ,שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את מ

דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים 

 ו כלפיכם.בקשר לחיוב כלשה

 

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

 הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

רכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המ  -"המדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________שפורסם ביום _______היינו 

( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד "המדד היסודי" -נקודות )להלן  ______
 החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל________. ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______

 לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי ________ 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום________

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

___________ 

 ב נ ק          
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 נספח יא'
 אישור קיום ביטוחים

 
 

 ________________________ בע"מ
 )שם חברת הביטוח(

 ______________ תאריך
 לכבוד

 עיריית עפולה
 , 11רח' יהושע 

 עפולה
 
 

 א.נ.,
 אישור על קיום ביטוחים

 
 אנו הח"מ, _________________ בע"מ, חברה לביטוח, מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

 
לבקשת היזם ______________________ הוצאנו לו פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע מכרז 

"העבודות"( על פי  –)להלן   עפולה-גביית דוחות חניה עבור רשות החניה העירוניתלמתן שירותי 
"המזמין"( ובינו )להלן  –חוזה מיום ________ שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח עפולה )להלן 

 "החוזה"(. –
 ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור:

 ₪. ...,..3,1 גבול אחריות לתובע
 ₪. ...,...,6 גבול אחריות למקרה

 ₪. ...,...,6 גבול אחריות לתקופה
 ₪. ...,..3,1 גבול אחריות לרכוש

 
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים לרבות קבלני משנה ועובדיהם, המועסקים בעבודות, 

 לרבות בדרכם לעבודה וחזרה, התיקונים וההחזקה של היזם הקבועה בחוזה.
 

צמודים למדד המחירים לצרכן, המתפרסם כל חודש ע"י סכומי הביטוח המפורטים לעיל יהיו  (1)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר שיבוא במקומו. המדד הבסיסי הינו המדד 

 הידוע חודש לפני היום האחרון להגשת הצעת היזם.
 
 הפוליסות הנ"ל תקפות עד תום ביצוע העבודות. (2)
 
 למטרות הפוליסות הנ"ל.: (3)

ה היזם ו/או עיריית עפולה ו/או עיריית עפולה ו/או קבלני "המבוטח" בפוליסות יהי (א)
 משנה.

 רכוש השייך לעיריית עפולה ו/או עיריית עפולה ייחשב כשייך לצד ג'. (ב)
 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: (1)

 ביטול כל זכות השיבוב כלפי המזמין. .א
 כיסוי אחריות צולבת. .ב

 שהמזמין יורה לנו לשלם.התחייבות לשלם תביעות למזמין או למי  .ג

 השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר כל תביעה. .ד

יבוצע אך ורק על פי אישורכם ובהעדר ₪  ...,.2תשלום כל תביעה בסכום העולה על  .ה
 אישור כזה, תשולם כל תביעה העולה על סכום זה לכם בלבד.

 
לפי תנאי  היזם לבדו אחראי לתשלום הפרמיות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח (1)

 הפוליסות.

 
זכויות המזמין לא תפגענה מחמת אי הודעה על קרות אירוע, הגשת תביעה וכיו"ב אלא אם 

 המקרה היה ידוע להנהלת כל אחד מיחידי המזמין.
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כל סעיף בפוליסות  )אם יש כזה( הפוגע או מקטין או מגביל בדרך כלשהו את אחריותו של  (6)
יופעל כלפי המזמין, והביטוח יהיה קיים לגבי המזמין המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא 

לגבי מלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים ידרשו להשתתף בכיסוי 
 נזק או חבות המכוסים לפי הפוליסות הנ"ל.

 
בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות )אם קיים כזה( המתייחס לתביעה על פי חוק  (1)

למעט תביעות המוגשות נגד היזם לבדו; כל חריג או הוראה המפקיעים  -הביטוח הלאומי 
או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק כל חריג המתייחס למנופים, 
מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכז )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים 

נפץ, אדם, שיטפון, בהלה, חומרים לנפגעי תאונות דרכים, אש, התפוצצות, שימוש בחומרי 
רעילים או מזיקים, מזון או משקה, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג ותיאור, 
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, עבודת נוער, בעלי חיים, אופניים, רכוש של המזין שבו 

מלי למתקנים פועל היזם, תכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים, נזק מכני ו/או חש
 המוקמים.

 
ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול  (8)

 בו או בפוליסות שינו ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
 

האמור לעיל אינו מגביל זכותנו להיפרע מהיזם כל סכום שיהיה עלינו לשלם על פי אישור  (2)
הרגילות אצלנו היינו פטורים ממנו, אלמלא ההוראות זה, ואשר לפי תנאי הפוליסות 

 באישור זה.
 

 
 
    

 חתימת חברת הביטוח       
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