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 מנהלהפרק  .1

סקר לשירותי  "( מזמינה בזה להגיש לה הצעות העירייה)להלן: "המזמין" ו/או " עיריית קריית שמונה
 כמפורט בהרחבה בנספחים המקצועיים. למערכת ניהול מסעות

 

 עיקרי התנאים במכרזטבלת ריכוז 

 פרטים נושא

 כולל מע"מ₪   001,111 מסגרת תקציבית

 ₪ 0,111 המכרזמסמכי עלות רכישת 

  1.1....0 פרסום מכרזמועד 

 יתקיים כנס מציעיםלא  מציעים לכנס  מועדים

 23.2.2020 עירייהמועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה ל

 13:00בשעה  27.2.2020 מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

  גובה ערבות ההצעה □

 ההצעהותוקף ערבות  התאריך תום  תוקף הצע □

00,111 ₪ 

 יום מיום הגשת ההצעה 01

 

 
מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים המועדים במקרה של סתירה בין מועדים אלה לבין 

 בטבלה זו.
 

רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת  העירייה
 ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.
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 1.3 טופס פרטים מזהים של המציע 
 
 

)בשני עותקים( חובה למלא טופס זה  
 
 
 

 
 שם המציע 
 מס' עוסק מורשה 
 מס' חברה 
 כתובת 
 טלפון 
 טלפון נייד 
 פקס 
 דוא"ל 

 
 
 
 

 פרטי מורשי חתימה מטעם המציע
____________________________________________ת"ז  שם _____________  דוגמת חתימה  
__________________________ת"ז __________________ שם _____________  דוגמת חתימה  
__________________________ת"ז __________________ שם _____________  דוגמת חתימה  
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נספח  טופס פרטים מזהים של המציע 1.3 
 
 

)בשני עותקים( חובה למלא טופס זה  
 
 
 

 
 שם המציע

 מס' עוסק מורשה 
 מס' חברה

 כתובת
 טלפון

 טלפון נייד
 פקס 
 דוא"ל 

 
 
 
 

 פרטי מורשי חתימה מטעם המציע
__________________________ת"ז __________________ שם _____________  דוגמת חתימה  
__________________________ת"ז __________________ שם _____________  דוגמת חתימה  
__________________________ת"ז __________________ שם _____________  דוגמת חתימה  
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 ותשלום עבור השתתפות במכרז רכישת מסמכי המכרז  .1.1

, החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון באגף הנדסהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .0.0.0

  "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".1בפרק  להגשת ההצעות הנקוב

על המציע לצרף להצעתו העתק קבלה על התשלום. מציע שלא יצרף העתק קבלה, הצעתו  ...0.0

 עלולה להיפסל. 

 

 ההצעה הגשת .1.1

את  "טבלת ריכוז עיקרי התנאים במכרז".1בפרק  את ההצעה יש להגיש עד למועד הנקוב .0...0

הצעה שתוגש לאחר  במשרד מנכ"ל העירייה.ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת 

המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל. משלוח הצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהו אינו 

עה לא התקבלה בתיבת המכרזים כאמור עד המועד האחרון אם ההצ ,עונה על הדרישות

 להגשת ההצעות.

 המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו, לדחות כל מועד הקבוע במכרז.  .....0

 

 פרטים מזהים  .1.1

הפרטים המזהים של בו יצוינו  1.3המצ"ב כנספח בנוסח  טופס פרטים מזהיםיש לצרף להצעה 
 המציע.

 

 איסור תיאום הצעות ומספר הצעות  .1.1

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .0.0.0

 מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת עם מציע אחר.  ...0.0

עניין בו, נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו בעל עניין במציע וכל גוף שהמציע הוא בעל  .0.0.1

של אחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בשום אופן 

 שהוא, לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות.

 

 הסתייגות   .1.1

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או 
עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום  להתנות

הסתייגות ממסמכי המכרז או מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם 
 תמהתניותוקף. בהגשת הצעתו למכרז ייחשב המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי 

שרות המצורף לו, והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים לו.המכרז על נספחיו והסכם ההתק  

 

 סתירות ואי התאמות  .1.1

בכל סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז השונים או הוראות  העירייהעל המציע לפנות לנציג 
שונות מהוראותיהם. מציע אשר לא יפנה כאמור טרם הגשת הצעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד 

 כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות כאמור ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.
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 שאלות ובירורים .1.1

שה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאי לפנות בכתב, מבקש להציג שאלה או בקשמשתתף  .0.7.0

 .אחרון להגשת שאלות הבהרההמועד ה 1.1....1.-ההחל מיום הפרסום ועד 

בדואר אלקטרוני שכותרתו תהיה הבהרות אמסלם שמעון את השאלות יש להפנות אל  ...0.7

  amsalem@k-8.co.il  . כתובת הדוא"ל היא1.1./.למכרז מספר 

אלא לוודא קבלת  שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות המשתתפים מתבקשים .0.7.1

 הודעת הדוא"ל באמצעות "אישור מסירה".

 .Wordבפורמט השאלות  אתהמשתתפים מתבקשים לשלוח  .0.7.0

בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך  .0.7.0

במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות ומספר הסעיף  אליו מכוונת שאלתו. השאלות תוגשנה 

 לעניין החוזה ושאלות לעניין המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה/ מפרט/חוזה #
0.     

..     

וזאת עד המועד האחרון לפי כתובת המייל שמסרו, , שלחו לרוכשי מסמכי המכרזתשובות י .0.7.1

 להגשת ההצעות.

מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את קובצי  .0.7.7

 התשובות לשאלות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.  

שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות,  העירייה .0.7.1

סכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, כולל בה

בעקבות תשובה להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה לחלק 

 בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 

 כנס מציעים .1.1

 לא יתקיים כנס מציעים.
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 התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו .1.1

האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:על המציע לצרף להצעתו את כל   

 

 תעודה המעידה על רישום תאגיד .1.1.1

אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג )כהגדרתו  - ניהול ספרים ...0.0

(, בדבר ניהול ספרי 110. -בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 

קודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהתאם לחוק עסקאות חשבונות ורשומות על פי פ

  0071 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

בדבר היעדר הרשעות בעבירות על פי  1.9.3תצהיר בנוסח הרצ"ב כנספח  - היעדר הרשעות .0.0.1

 שכר א וחוק"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין העסקה שלא זרים )איסור עובדים חוק

, 0071 –, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 0017 –התשמ"ז  מינימום,

 על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאושר על ידי עורך דין; כשהוא חתום

 

תנאי מוקדם להתקשרות בין ספק לבין  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .0.0.0

 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  ."גוף ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

כי במעמד הגשת הצעתו לא חל עליו "סעיף האיסור"( ולכן המציע מאשר,  –)להלן  0071

 איסור להתקשר עם "גוף ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור.

 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז .1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום -1.9.3  נספח
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לאחר שהוזהרתי כי עלי  _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 
שה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע

 כדלקמן:
שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו  ______________אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הספק  .0

 הספק(.  -)להלן 
 בספק מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה )מחק את המיותר(:  ..

עובדים זרים או לפי חוק שכר הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק  .א
 מינימום.

הספק ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר  .ב
 מינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 -בוריים, התשל"ו הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים צי
 , שחלק מהן מובאות להלן:0071

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  (א)
- 0010; 

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)
 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; .0
 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: ..

 בעל השליטה בו;  .א
מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו  חבר בני אדם שהרכב בעלי  .ב

להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 
 במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  .ג
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .1

 בידי מי ששולט בספק;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  -"הורשע", בעבירה  (א)

 (; .11.באוקטובר  10התשס"ג )
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -"חוק עובדים זרים"  (ב)

 ;0000 -הוגנים(, התשנ"א 
 ; 0017 -התשמ"ז חוק שכר מינימום,  -"חוק שכר מינימום"  (ג)
 -"מועד התקשרות"  (ד)

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  .0
המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה  -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  ..

מועד ההתקשרות  -לפיה נערכה ההתקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור 
 בעסקה;

 ה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;עביר -"עבירה"  (ה)
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  -"שליטה מהותית"  (ו)

 בחבר בני האדם;
 

 _________________, המצהיר/ה אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 אישור

_______________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________ נושא/ת ת.ז. הנני מאשר בזה כי ביום 
שמספרה ______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את 
האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה 

 ה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.את נכונות תצהירו/תצהיר
__________________ ________________  __________________ 

 טלפון         כתובת             שם עו"ד          
__________________ ________________  __________________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון          תאריך           
 

 המציע הליך בחירת .1.11
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מציע שסכום הצעתו תהיה הזולה ביותר, לאחר עמידתו בתנאי הסף, כפוף לבדיקתה והחלטתה של וועדת 
 המכרזים, ייקבע כזוכה.

 
 במכרז קביעת זוכה התחייבויות ואישורים לאחר  .1.11

 הודעה בכתב.  ךכ לעמכרז תשלח לו/להם ם בוכה/יהז קביעת עם .0.00.0

ימים מיום משלוח הודעת  01תוך  תחייב/יםבמכרז מ יםכזוכה/ו ייקבע/ש ציע/יםהמ ...0.00

ור יעלביצוע החוזה בשת בנקאי ותז בערבכרבות המער, להמיר את העירייההזכייה על ידי 

המצורף לחוזה  הנספח הביטוחיסמכי המכרז, ולהחתים את חברת הביטוח על משנקבע ב

 . )אלא אם כן מדובר בביטוח גג קבלנים( העל חוזו ימתתח עםככתבו וכלשונו, 

ל ע אהית שהוצקאת הבנוברבכתב והעה ך הודעכ בל עליקתתקבל,  לאצעתו ה ציע אשרמ .0.00.1

 . אליור זחתו זכרמבתו פוהשתתם ע שרבקידו 

את החוזים על כל  לעירייהבויותיו, קרי, לא מסר ייד בהתחמולא יע יעה והמצהי .0.00.0

ערבות ביצוע, ו/או לא החתים את חברת  לעירייההנספחים חתומים, ו/או לא המציא 

, ו/או לא ביצע או הפר אחד מתנאי העירייההביטוח על הנספח הביטוחי לשביעות רצון 

 למציע.  בכתב עהודכרז בהבמרשאית לבטל את הזכייה  העירייההמכרז,  תהא 

לחלט את הערבות  העירייהרשאית לא עמד המציע באחת מהתחייבויותיו כאמור לעיל,  .0.00.0

וללא כל צורך בהוכחת  העירייה,אית, וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים לכיסוי נזקי הבנק

לתבוע את המציע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה  העירייהנזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של 

 ך. כבגין 
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 זכויות המזמין  .2

ף אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי והיא רשאית א העירייה .0..

 לדחות או לפסול את כל ההצעות. 

 תהא רשאית לדחות הצעה בלתי סבירה מבחינת המחיר הנקוב בה. העירייה ....

ה ז רזמכ ואשבודה נהעצוע יבבות ככרוהוא שהצאות מכל מין וסוג הוו את הללעה יכצהבירים חמ .1..

 ע בהצעתו. קבחיר שיעבר לממ סףלום נותשמציע לא יהא זכאי לכל החוזה, ט בפורתאם למבה

, בעירייהמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .0..

 לבטל את המכרז. העירייהלמכרז, רשאית  העירייהובמידה וההצעה גבוהה מתקציב 

ים, לבצעה בשלבאו /ו בצע חלק מהעבודהללעדי, בדעתה ה לשיקוי פלרשאית,  תהיה העירייה כן .0..

עבודה, ה למהות אםכל בהתוהף התקציבי המתאים והמאושר קילה דע הפהיקמצם את לצאו 

רישות, ד, תונעטיינה כל תהמו, לא מטעמי ל אוציע ו/למת המכרז. ולתוצאו קציב המאושרלת

 ויותיה אלו.  בזכהעירייה שימוש של ב העירייהכלפי א ין שהוומת מכל סוג ועיבת וו/א

ההצעות, אשר ימליץ לוועדת המכרזים  מקצועי לצורך בדיקת דרגועדת המכרזים רשאית למנות  .1..

וכל הדרוש לבדיקת כושרו המלצותיו, ואף יפנה למציע לקבלת הבהרות, השלמות והתאמות 

. הצוות המקצועי יהיה רשאי, אך לא חייב, לבקר בכל משרד, מפעל, ויכולתו לבצע את העבודות

ביחס למציע ו/או לטובין מתקן או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש ולקבל כל מידע 

או לשירותים המוצעים. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש 

 ההצעה לא שיתף פעולה עם הצוות המקצועי ו/או לא מסר מידע כנדרש.

 כ"זוכה שני".להחליט על מציע העירייה בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית  .7..

 עיון בהצעה הזוכה  .3

את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לקבוע רק תעמיד לעיון המציעים שיבקשו זאת,  עירייהבתום המכרז, ה
. מציע אשר סבור כי הצעתו כוללת נושאים שיש 0001 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  0.בתקנה 

 טענותיולסעיף זה, וינמק את  במענהבהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי, יציין אותם נושאים במפורש 
ופן מפורט. ועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך. מובהר בזה, כי ההחלטה בא

הסופית בעניין מניעת העיון בחלקים מההצעה הזוכה במכרז מסורה לשיקול דעתה המוחלט של ועדת 
.המכרזים  
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 תנאי סף .4

 ערבות בנקאית. .1.1

בהתאם לדוגמת הערבות  הצעהבלתי מותנית בגין הגשת על המציע להגיש ערבות בנקאית 
 4.1המצ"ב כנספח בנספח 

ריכוז  0פרק הסך הקבוע ב עלערבות בנקאית אוטונומית  רזפת המכעטצרף במל המציע על
 דהומצ, בלבד זף במכרתתבקשת המשלי לאשריק בנ דייל וצאה עשה. עיקרי התנאים במכרז

רק בהתאם , עיריית קריית שמונהת "( לפקודדדהלן: "המול -צרכן )כללי(  ם לרייחהמלמדד 
. וזההחעל  חתימהוצעה ההרז, תנאי המכהבטחת קיום ל וזאת צורף,המלנוסח הערבות 

א תה העירייה. עיקרי התנאים במכרזריכוז  0פרק תקופה  הקבועה בל בתוקף הארבות תהע
ותיו על ויאחת מהתחייבב יעמוד לאמשתתף שההערבות לגבייה כל אימת  אתלהגיש ת רשאי

, ללא צורך בכל הוכחת נזק העירייהפי תנאי מכרז זה, וזאת כפיצוי מוסכם בגין נזקיה של 
 לתבוע בגין יתר הנזקים שנגרמו לה.העירייה ומבלי לגרוע מזכויות 

 המציע בלבד   ל שםע יהיהרבות כתב הע
לדרוש מהמציעים להאריך את תקופת הערבות למשך תקופות נוספות של עד  רשאית העירייה

העירייה , תהא העירייהאת תוקף ערבות המכרז על פי דרישת המציע חודשים. לא האריך  1
 .רשאית  לבטל את הצעתו

בהתאם לתנאים המצוינים מציע שלא יצרף את הערבות או שהערבות שיצרף תהיה שלא 
 הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. -לעיל 

 ניסיון מקצועי .1.1

 שנים לפחות בייעוץ, ובקרת ביצוע בתחום הנדסת הכבישים.  0למציע ניסיון של  .0...0

במתווה עירוני )רשות מקומית( של ניסיון הטמעת מערכת ניהול כבישים וסקרי שטח  .1.1.1

  שנים האחרונות. 1 -ב ק"מ במצטבר בישראל  0,111לפחות 

מבנה מיסעות, בעל אישור מחברת נתיבי  תכןהמציע עצמו או עובד בחברתו הינו מהנדס  .1.1.1

 ישראל.

 דרישות מערכת  .1.1

 ממשק מערכת בשפה העברית  .0.1.0

, תצוגה תמאטית )צבעים ESRIשל חברת  shpמבוסס מפה, יכולת הצגת קבצי  GISממשק   ...0.1

 .ECWומידע ע״ג המפה(, תמיכה בתצ"א 

 יכולת מדידה ע"ג מפה. .0.1.1

 וידאו לוג המציג את תוצרי הצילום ע"ג מפה עם נק' נעה. .0.1.0

 ממשק ניהול קבצים מובנה. .0.1.0

 גישה לטבלאות המידע. .0.1.1
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גישה לפרמטרים של המודלים )הנדסי, כלכלי, יצירת קטעים הומגניים, תעדוף והפקת  .0.1.7

 תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית(

 מודול גרפים פנימי להצגת התוצרים. .0.1.1

 יכולת יצוא כל המידע לאקסל. .0.1.0

המצ"ב לצורך הוכחת תנאים אלו על המציע לצרף את הנספח  .4.4

 מאושר וחתום ע"י עו"ד  4.2כנספח 
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 מכרזרבות נוסח ע  תנאי סף 4.1 נספח
 תאריך _____________
 

 לכבוד
 עיריית קריית שמונה

 
 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:
 

חמש ש"ח, סכום במילים:  1,1111אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  
ע.ר ח.פ/ ____________________)להלן: "סכום הערבות"(, שתדרשו מהמציע  אלףעשרה 

 –: מערכת ניהול מיסעות שם המכרז 1/1111 _________________ )להלן: "הנערב"(,  במכרז מס'
 מנ"מ.

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם 
   1111שנת  ינואר בגין חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד 

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 00 -שהתפרסם ב

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 
 זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -רשי ההצמדה היסודי, יהיו הפ

הערבות, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום 
 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  מיום משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  
המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת 

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 
 את התשלום תחילה מאת הנערב.

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה  )כולל(  ממועד ההגשהיום  11משך לערבות זו תישאר בתוקפה עד  
 בטלה ומבוטלת.

כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל, לא יאוחר 
 מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.

ות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או דרישה בכתב כאמור בערב
 מברק, ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 בכבוד רב,
__________________________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב
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 תנאי סף ניסיון מקצועי להוכחת  4.2 נספח
 
 

 תצהיר חתום בפני עו"ד
 

 תצהיר 
 אני הח"מ ________________________________________ 
 נושא ת.ז. ________________________________________  

להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 מצהיר בזאת כדלקמן:

אני נושא במשרת ________________________________________ במציע/ה  .0

 ________________________________________  ח.פ. ______________ )להלן "המציע"(. 

מכרז פומבי סקר  1.1./. מס'פומבי מציע כחלק מהצעתו במכרז אני מוסמך ליתן תצהיר זה בשם ה ..

 למערכת ניהול מסעות.

 שנים לפחות בייעוץ, ובקרת ביצוע בתחום הנדסת הכבישים.  0למציע ניסיון של  0..

במתווה עירוני )רשות מקומית( של לפחות ניסיון הטמעת מערכת ניהול כבישים וסקרי שטח  ...

 .(107.,101.,100.) שנים האחרונות. 1 -בק"מ במצטבר בישראל  0,111

 מבנה מיסעות, בעל אישור מחברת נתיבי ישראל. תכןהמציע עצמו או עובד בחברתו הינו מהנדס  1..

  .ממשק מערכת בשפה העברית 0..

, תצוגה תמאטית )צבעים ומידע ESRIשל חברת  shpמבוסס מפה, יכולת הצגת קבצי  GISממשק  0..

 .ECWע״ג המפה(, תמיכה בתצ"א 

 דידה ע"ג מפה.יכולת מ 1..

 וידאו לוג המציג את תוצרי הצילום ע"ג מפה עם נק' נעה. 7..

 ממשק ניהול קבצים מובנה. 1..

 גישה לטבלאות מידע. 0..

גישה לפרמטרים של המודלים )הנדסי, כלכלי, יצירת קטעים הומגניים, תעדוף והפקת  01..

 .תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית(

 מודול גרפים פנימי להצגת התוצרים. 00..

 יצוא כל המידע לאקסל.יכולת  .0..

 
 

 אני מצהיר כי המציע בעל ניסיון כמפורט להלן:

)משרד ממשלתי/גוף ציבורי( בנוסף לשם הלקוח נא  שם הלקוח #
 לציין: שם איש קשר, תפקיד, מס' טלפון נייד, כתובת מייל.

מס' קילומטרים 
 בשנה

מועדי התחלה 
 וסיום התקשרות

.101 
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.100 

      

      

      

.100 

      

      

      

.101 

      

      

      

.107 

      

      

      

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .1

 
 חתימת המצהיר ______________________ תאריך______________________

 
 אישור

______________________עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום __________________הופיע אני הח"מ 
בפני מר ______________________נושא ת.ז ______________________לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 

  וחותמת ___________________________  _____________________חתימהדין _ –עורך 
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 תקציר מנהלים :5 פרק
 רקע

 (PMS -מערכות ניהול מיסעות )מנ"מ מבצעת מכרז לביצוע עבודות סקרי   –עיריית קריית שמונה  

אדם מיומן  וכח תבסקר נדרש להציג יכולות טכנולוגיו ,מפורט בסוף המכרזומדרכות לפי איפיון ה

מנוסה בתחום. מינהל התפעול מעוניין לבצע מנ"מ בכדי למפות את מערך המיסעות בעיר , לדרג את 

 איפיון ,איכות לצורך בניית תכניות עבודה לשנים הבאות.

 

"ל, מערכות אלו יתממשקו למערכות העירייה וכיום קיימות בשוק מערכות לניהול מיסעות בארץ ובח

ולאחר מכן אבחון ופענוח על פי  המ היא מערכת לצילום ותיעוד המיסעועל פי דרישותיה. מנ"

 , המבוססת על בעיר ויצירת מסד נתונים, לצורך קבלת החלטות באחזקת הכבישים םהקריטריוני

, וכו' המסייעים בהבנת המתרחש בכביש, ומאפיינת את איכותו HD   ,G.P.Sמכשירי צילום באיכות 

 .PAVER  (ASTM D6433  )ודירוגו על פי שיטת 

 

 תיאור המערכת

מעוניינת לבצע סקרים הנדסיים בשטחה לצורכי ניהול אחזקת תשתיות ברשת עיריית קריית שמונה 

שתציג   GISלקלוט מידע לתוך מערכת ממוחשבת, מבוססת  העירייההכבישים שבתחומה. מטרת 

ותאפשר הפקת תכנית  ,אינפורמציה עדכנית על מצבה הנוכחי של רשת הכבישים ותשתיות הדרך

 נם:י. הפרמטרים שכלולים במערכת העירייהעבודה ל

  סקר מצב הנזקים 

 

 הנחיות לביצוע הסקר  :6 פרק
 כללי:

לפחות,  HDבאיכות  jpgמטר. תמונות  5מצלמות, תמונה כל  4רכוב, צילום  PAVERסקר  .א

 GPS)מד מרחק מדויק(, מיקום מבוסס  DMIמערכת 

 נתוני מצב הנזקים שפוענחו ,בסיסי נתונים.צילומי וידיאו ,  –מסירת המידע  .ב

לקביעת רכב קטן כדוגמת קלנועית \סקרים רגלייםהשלמה סקרים רכובים במקומות הנדרשים ב .ג

 .מצב המיסעה\סוג 
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 סגמנט 

.יחידת דגימה סטנדרטית המוגדרת כקטע רחוב מפינת רחוב עד פינת רחוב סמוכה –"סגמנט"   

 

 כיוון הסקירה 

 בפרויקט נקבע באופן הבא:כיוון הסקרים 

 Rכיוון  –מספור הבתים העולה  •

 Lכיוון  –מספר בתים יורד  •

 

 סקר נזקים וידיאו 

ות \סקר וידיאו של נזקים בכבישים )בפורמט דיגיטלי( תוך שימוש במצלמה –"סקר נזקים וידיאו" 

ע"י  ותופעל  המכוונות כלפי המיסעה ואוספות את המצב הנזקים לתוך תוכנה ייעודית שתסופק

, חומרה וכמות עיבוד נתוני הסקר לסוגים תוכנההמערכת תאפשר עיבוד הנזקים בהחברה הסוקרת. 

. יתבצע ע"י מפענחים מיומנים בצורה ידנית  

 

 סקר וידיאו עילי 

סקר וידיאו של הכבישים )בפורמט דיגיטלי( עם נקודות ציון )קואורדינאטות(.  –"סקר וידיאו עילי" 

.רכב האיסוף )ימין, מרכז, שמאל( מצלמות על גג  

 

 רכב איסוף 

ליות לצילום מצב פני המיסעה י, מצלמות וידיאו עGPSרכב ייעודי עם ציוד שכולל: ציוד  -"רכב איסוף"

לתזמון דגימת התמונות, דרישות המיקום ומרחק רץ יחולו על   DMIוחתך הכביש והשוליים , ציוד 

נאטות )רשת ישראל חדשה(. יבצורת מיקום קואורד מערכת הסקירה בפורמט הנוכחי וידווחו

  ומצלמות אחוריות לצורך סקר נזקים.

  GPSדיווח נתוני מיקום 

המיקום שיועברו במסגרת הפרויקט יהיו ברשת ישראל   כל נתוני –" GPSדיווח נתוני מיקום 

 IMT  (Israel Transverse Mercator.)החדשה 
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 והמדרכותפרטים כללים על רשת הכבישים 

 :בלבד ן ראשיהנתונים הבאים הינם כלליים ומהווים אומד
 

 .ק"מ  151 -( כ CENTER LINEסה"כ אורך כבישים ) .1
 ברחוב דו מסלולי: כל מסלול ייסקר בנפרד. .2
ביצוע סקר ברחובות חד מסלוליים יתבצע תוך צילום בכיוון אחד ובנתיב המרכזי במידה  .3

 וקיימים יותר משני נתיבי נסיעה. 
 

 וכחת יכולת ביצוע העבודהה :7 פרק
תכולת המכרז כוללת איסוף נתונים הנדסיים, פענוח הנתונים והצגתם במערכת ניהול מסעות וחלק 

. בהתאם המציע הזוכה צריך להוכיח יכולת לביצוע העירייהמהנתונים במערכת מחשוב קיימת של 

 GIS)מערכת נית העירו כלל התהליכים עד להצגת מוצר מוגמר פעיל במערכת המחשוב הקיימת

. אישור זה הינו תנאי  הזוכה אישור מנה"פ(. בסיום הוכחת יכולת יימסר למציע עירוניתקיימת 
 להמשך לביצוע הסקר.

 

 ביצוע העבודהלציוד לפני הוכחת יכולת 

 הוכחת יכולת רכב איסוף נתונים: 

  קיימת ברכב תוכנת איסוף נתונים ייעודית מבוססתGIS  ובעלת יכולת להציג את רשת

  .הכבישים בחלוקה לקטעים ושיוך צמתים

  עם מידע   ןסנכרוהתוכנה תציג יכולתGPS. 

 , קמ"ש 55ודיוק מיקום הצילום במהירות נסיעה של עד  מיקודאיכות.  

 נוהל כיול יומי. 

 הוכחת יכולת של הצוות  

 קיום כח אדם בהתאם לדרישות המכרז ויכולת אישיות. 

  נזקים וחומרה במסעה בהתאם למופיע במפרטזיהוי. 

 הוכחת יכולת תוכנת פענוח נזקים: 

 יכולת נדרשת: GISתוכנה ייעודית לפענוח סקר נזקים מבוססת סביבות 

 כלי עיבוד תמונה 

 ) 'כלי מדידה )מ"ר, מ"א, יחידות וכו 

 שמירת נתונים לקובץ לפי מבנה נתונים נדרש 

  ידות כמפורט במפרטקלטת סוגי נזקים, חומרה ויחהיכולת 

 קישור כל התמונה לרשימת נזקים שנרשמו 

 יכולת הצגת תמונות מסונכרנות מיקום וידיאו עילי ווידיאו נזקים 

  הצגה על רקע כלל הרשת של קטעים שנסקרו וקטעים שטרם נסקרו 

  מדריך משתמש 
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 הוכחת יכולת ביצוע העבודה 

למציע הזוכה שלושה רחובות לביצוע סקר מלא לצורך הוכחת יכולת ביצוע מלא של העבודה ימסרו 
 בות הבאים:וויכללו את טיפוסי הרח העירייהבות יבחרו לפי שיקול דעת בלעדי של וומושלם. הרח

 רחוב חד מסלולי 

 רחוב דו מסלולי  

 רחוב חד מסלולי דו סטרי  

 רחוב חד מסלולי חד סטרי  

 דו סטרי \רחוב דו מסלולי חד סטרי  

קיימת (  GIS)מערכת  עירוניתבמערכת המחשוב  היוצגו  מתוצאות הפענוחבהתאם לנדרש חלק   

 .לכל קטע רחוב וציון ממוצע לרחוב PCIציון ויכללו : 

, יוצגו הנתונים הבאים במערכת ניהול  העירוניתבנוסף לנתונים שיוצגו במערכת המחשוב  

 סעות:ימ

 למה בנפרד. הפעלת או צפייה בכל מצ\ממשק להצגת תמונות וידיאו עילי פנורמית ו

ווי הצפייה בתמונה במיקום מתמשך של יהצפייה על ידי נגיעה במיקום גיאוגרפי תוך ל

 נקודת הצפייה , לרבות אפשרות לצפייה רציפה בתמונות לאורך הרחוב.

  : כלי טיוב תמונות המאפשר שליטה בBrightness, Contrast,Gamma  

 מידע על כל נתון נאסף. 

 על ידי נגיעה במיקום גיאוגרפי . הצגת דו"ח קטע רחוב 

 ציון  -נדרשים דוח קטע רחוב יכלול את הנתונים הPCI   של קטע הרחוב וציון ממוצע

  .של כלל הרחוב

 מפרט לאיסוף נתונים למערכת ניהול מסעותציוד ו :8 פרק
 )מנ"מ( המוצר והטכנולוגיה

   םציוד ויכולת הנדרשים לביצוע מינימליי

בים:מבוססת על מרכי המערכתציוד   

מידע רכב איסוף . ברשות החברה רכב/י סקירה לצורך ביצוע סקרי מנ"מ - יוד לסקירה רכובה צ 
תת  G.P.Sומערכת ( HD(  מצלמת מיסעה אחורית )HDלפחות במצלמה קדמית )המצויד ב

 . מטרית
  חברה תבצע סקרי מנ"מ, בסקרים הבאים: 

  .צילום וידאו, מצלמות קדמיות ומצלמות למיסעה 

   תפעול מערכתGPS – .תת מטרית 

 הבאים: ברכב האביזריםאיפון רכיבי 

 GPS  רמת דיוק תת מטרית 

 DMI   ק"מ \מטר  1.3עם רמת דיוק 
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)פלט נדרש   HDקדמית  , באיכות  \מצלמה לצילום נזקי מסעה:  מצלמת וידאו אחורית 

מטר כאשר הצילום נעשה תוך כדי השתלבות בתנועה ונסיעה  2 לפחות  JPGתמונות 

 במהירות המותרת בחוק(.

  הצגת המיקום , תצוגת וידיאו מקדימה בזמן   GISתוכנת איסוף נתונים בזמן אמת מבוססת  

 אמת. 

 

 נתונים לאיסוף 

 כללי 
ללא התייחסות לכמות או ללוחות זמנים.  העירוניתלהלן הנתונים הנדרשים לאיסוף ברשת הכבישים 

בנוסף מפורטים תהליכים מקובלים שעיקרם קליטה ועיבוד נתוני המדידות, והפיכתם לנתונים 
.הנדרשים להפעלת מערכת ניהול המיסעות מנ"מ  

 

   1101X1221של   HD 1101ע ברזולוצית ב, תמונה בצJPGפורמט ואיכות תמונה נדרשת :  

 פיקסלים.

 .מ' וידיאו עילי 4מטר וידיאו נזקים וכל  2וכיוון צילום : בקטע רחוב תצולם תמונה כל  תדירות 

ארגון הנתונים : הנתונים יאורגנו כך שניתן יהיה למצוא כל קטע נדרש על ידי חיפוש ישיר.  

 L,C,Rספריות )אחת לכל מצלמה:  3 וצרייולכל יחידת מדידה תיוצר ספריה , תחת ספריה זו 

ישמרו קובצי התמונה התואמים, זאת בהתאם לפירוט הטכני של שם הקובץ בהתאמה( 

 .להלן

מטר  1.3עם רמת דיוק של לפחות   DMIמטר ובציוד  1ברמת דיוק של לפחות  DGPS יצויד ב  

 לק"מ. ציוד זה יקושר למחשב ולמצלמת האיסוף.

ורדינטות ברשת בסיס נתונים מרכזי יאסוף את מיקום המרחבי )קוא – GISשילוב מידע  

ישראל החדשה( של קובצי התמונה תוך ציון שם הקובץ כמפורט להלן, כך שניתן יהיה 

 ה לקטע המדידה באופן חד ערכי.לקשור כל קובץ תמונ

( מאורגנים וערוכים על גבי JPGנתונים להגשה עבור כל קטע: קבצי התמונות )קבצי  

HARDISC   בנפחT1 מקלט  שלפחות, בפורמט עץ ספריות כנדרGPS 

 .סוג התמונה : כל התמונות יצולמו בצבע עם ניגודיות גבוהה )רגישות אור וצל( 

  
 

ציוד מחשוב, תוכנות והתממשקות למערכת  –מפרט טכני 

 העירונית
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ברשות החברה אולפן לעיבוד המידע ועריכת הסקרים להגשה, תוכנות לעיבוד הנתונים של רכבי  

 הסקירה.

של תוצרי הסקרים לצורך הטענתם  GISלחברה יש יכולת להפקת דוחות ליצירת שכבות מידע  

 של הלקוח. GIS -במערכת  ה

את מערכת עיבוד המידע  ו עירייה\או על הזוכה במכרז להציג למנה"פהמערכת לניהול מסעות  

 לרבות תוכנות עיבוד נתונים וכולל הצגת דוחות לדוגמא.

התוכנה בעירייה לצורך שימוש והפקת נתונים. כולל תמיכה  תהתקנ –מערכת לניהול מסעות  

 קה והדרכה על המערכת לתקופת החוזה, למחלקה או מי מטעמה של העירייה. ותחז

, כולל הצגת מידע )סקרים GISיכולת הרחבה לקליטת מידע אינוונטר והצגתו ע״ג ממשק ה  

 .עוד(מדרכות, תחנות אוטובוס, שוחות, תמרורים ו -משלימים 

 .נקודה נעה ע״ג המפה -מודול וידאו מסונכרן מפה  

 BMSיכולת הרחבה למודול מערכת ניהול גשרים  

 חובה -RDPתמיכה בפרוטוקול  

 

 מפענח צילומי וידיאו מיומן

נזקים  –מפעיל תחנת עבודה ייעודית לצורכי פענוח סקר וידיאו  –"מפענח צילומי וידיאו מיומן 

בפענוח צילומי סקר וידיאו נזקים ובהפעלת תוכנות מחשב ייעודיות , בפורמט דיגיטלי, שהתמחה 

צילום וידאו דיגיטאלי. –ו לבצע פענוח לנותני הסקירה ילאחר שהוכיח את יכולות  

 בקרת פענוח צילומי וידיאו

יבוצע ע"י מהנדס כבישים רשום ורישוי ,אשר יבדוק את נתוני הפיענוח  –בקרת פיענוח צילומי וידיאו 

חתימתו את תוצאות הדוחות בך בקרה על עבודות הפיענוח של מפענח צילומי הווידאו ויאשר ויערו

 הפיענוח .

 ( להגשהDatabaseבסיס נתונים )

 .הנתונים של הווידאו העילי להגשה להלן מפורט מבנה עקרוני של בסיס 1בטבלה  

 

  לאחר ביצוע הסקר נתונים הטמעת 

לצורך צפייה   GISאו בשרת נפרד או בשרת ה  העירייהסעות בשרת יהטמעת מערכת ניהול מ 

 בעירייה.מחשוב  מח'ועדכון מידע של רשת הכבישים, והכל  בהתאם להחלטת 

 מח'תאם לדרישות המציע הזוכה במכרז , וזאת בההטמעת המערכת במסדי נתונים באחריות  

 העירוניות.של המערכת למערכות  האו מי מטעמה לצורך התממשקות מלא בעירייה מחשוב 
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 סקר הנזקיםהגדרות  :9 פרק
 כללי 

מדידת הנזקים בפני המיסעה מהווה אינדיקציה חשובה לגבי מצב המיסעה המבני והתפקודי. שיטת 

הסקירה והניתוח של נזקי המיסעה מאפשרים קבלת פרמטר כמותי יחיד, המאפיין את מצב המיסעה 

בקטע הסקירה בפרט, ומאפשר לנתח את רמת הרשת ככלל. הנזקים במיסעות האספלט יסקרו 

ות בהמשך פרק זה. בשיטות המפורט  

 

 מרחב בדיקה 

בכל הרמות הכבישים ומכל הסוגים )אספלט, בטון ומשתלבות(. היקף   העיררשת הדרכים של  

 . להחלטת העירייה הסקירה הינו בהתאם 

לא יבוצע סקר לצומת בנפרד מקטע הרחוב. הצומת תסקר פעם אחת בלבד כחלק מקטע  -צומת 

קטע המסוים ירשם כולל צומת ותיאור מילולי של הסקירה של קטע אחד מסוים. בכרטיס ה

 .צומת

 
 סוגי נזקים לאיסוף  1טבלה 

 Pavement Distress Paver Code יחידה סוג נזק

אליגטור –סדקי התעייפות   Alligator Cracking 1 מ"ר 

 Block Cracking 3 מ"ר סדקי בלוק

רוחב \סדקי אורך   Langitudinal/Transverse מ"א 

Cracking 

11 

 Swell Cracking 11 מ"א  סדקי תפיחה

 Patching 11 מ"ר הטלאה

 Potholes 13 יחידות בורות

 Raveling 11 מ"ר בליה והתפוררות 

 

 הנחיות נוספות

 עבור כל קטע מדידה, יש לקבוע את חומרתם ואת כמותם של כל אחד מסוגי הנזקים. 
 PAVER, ובהזנת הנתונים לתוכנת  6466ASTM Dיבוצע בהתאם לתקן  PCI–קביעת ערכי ה  

 . יעשה שימוש בגרסא עדכנית של התוכנה.
מאורך רשת  15%המבוסס על מספר מצומצם של נזקים, לאורך  PCI –לצורך בקרה על ציון ה  

 ק"מ יבוצע סקר כולל מלא של כלל הנזקים הניתנים להזנה 15-ולא פחות מ  בעירהכבישים 
בתוכנה במקביל. בקטעים אלו יוזנו הנתונים המפורטים של כלל הנזקים לנוסחה במקביל להזנת 

לצורך בקרה על אמינות לעירייה נים אלו יועברו והנזקים המפורטים במסמך זה לאיסוף. נת
 המבוססים על סקר נזקים מצומצם.  PCI –תוצאות ציוני ה 
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. בהתאם יימסר PCIאו התאמה לציון \נוי ויתכן ובהתאם לנתונים שיאספו יידרש לבצע שי 

 נוסחת תיקון אותה יפעילו על הנתונים הנאספים. לחברה

בקטעי כביש העשויים מבטון או אבנים משתלבות תינתן אינדיקציה לסוג המיסעה, וכן הערכה  
 גרוע.\בינוני\למצב הנזקים טוב

טון ומשתלבות(. היקף בכל הרמות הכבישים ומכל הסוגים )אספלט, ב העיררשת הדרכים של  

 להנחיות העירייה.הסקירה הינו בהתאם 

 

 תכנית עבודה :15 פרק
               

  להלן פורמט כללי להגשת תכנית העבודה: 2טבלה 

מספר 

 פריט

 תאריך סיום תאריך התחלה יחידה פריט

טיוב והשלמת נתוני מצאי תשתיות  1

קיים במערכת העירונית. קבלת 

נתונים קיימים מהעירייה ועריכתם 

בפורמט נדרש לביצוע הסקר,  

הכנת טבלאות רשומות לקליטת 

נתונים לפי רשימת שכבות המופיע 

 במפרט 

 קומפ'

ראה איפיון מפורט 

ומצורף לכבישים 

 33 ומדרכות )עמ' מס'

) 

  

עילי ונזקים ופענוח צילום וידאו  2

 הנזקים

   ק"מ מסלול

הגשת תכנית עבודה שנתית ורב  3

 שנתית , עד ארבע הגשות שונות

   קומפ'

התאמת מערכות מחשוב למערכות  4

   המחשוב העירונית )התממשקות 

למערכות , כגון:   GIS , מסדי  

 נתונים , וכו' 

   קומפ'

 

 

 איכות נדרשת :11 פרק
 כללי 

להקים מערך בקרת איכות פנימי אשר יבטיח כי הנתונים הנמסרים לעירייה המציע הזוכה צריך 
 ברורים ובאיכות גבוהה אשר יציגו את נתוני המצב הקיים באמינות מלאה

 

 איכות צילום וידיאו דיגיטלי:  

 תוצרי צילום: 
 

 . כל תמונה תכלול את המידע הבא: JPGתמונות צבעוניות דיגיטליות בפורמט  

  מיקום( קואורדינטותXYZ  .)ברשת ישראל החדשה 

  חישוב מרחק על רחוב נסקר מנקודת תחילת רחוב, בהתבסס על עיבוד גיאוגרפי של רשת

 הכבישים

 .תאריך ביצוע הסקר ושעת ביצוע 
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ת את והגשה בפורמט דיגיטאלי על גבי כוננים קשיחים , כשהם מאורגנים בתתי תיקיות הכולל 
 סקירה, לכל מצלמה בנפרד. שם הרחוב והנתיב בו בוצעה ה

( ובו פירוט הרחובות שנסקרו והוגשו, כולל פירוט מספרי תמונות, EXCELדו"ח משלים )קובץ  

 תאריך סקירה וכל פרט נוסף שיידרש על ידי העירייה.

  איכות תמונה 

דרושות תמונות ברורות ובאיכות גבוהה אשר יאפשרו את אבחון הנזקים בכביש, לצורך כך על  

הזוכה לוודא כי חלון המצלמות נקי מכל לכלוך וכי נבדק פוקוס המצלמות. יש לתעד את המציע 

 הליך בדיקת המצלמות לפני כל יום צילום.

 יש להציג תמונה פנורמית ברורה של צילומי הווידיאו העילי. 

 אי התאמה באיכות נדרשת )אי התאמות צילום וידיאו נזקים(:

 צל מרובה 

 תמונות ללא פוקוס 

 ללא מיקום גיאוגרפי  תמונות 

תמונות לא תקינות יוחזר לפענוח חוזר, ובמידת הצורך איסוף חוזר  1 %קטע נבדק בו נמצא יותר מ 
 של קטע ללא תשלום חוזר והקטע יוגדר כלא תקין. זיהוי אי התאמות בצילום וידיאו נזקים ביותר 

לדרוש ביצוע הוכחות יכולת מכלל הקטעים שנסקרו יאפשר לעירייה לעצור את עבודת הסקר ו 3 מ %
חוזרת , ולאחר מכן יבוצע מחדש את מכלל הקטעים מחדש. עצירת הסקר וביצוע הוכחת יכולת 

או דרישה להארכת לוח זמנים \חוזרת עד הצלחה לא התאפשר למציע להציג דרישה כספית  ו
 שנקבע בצו תחילת העבודה.

 

 

 נושאים כלולים במחירי היחידה ,  )הבהרות(. :11 פרק
  היחידה מתייחסים לביצוע עבודה בכל שעות היממה . לא תשולם כל תוספת עבור מחירי

 ביצוע עבודה בשעות לילה , ימי חול המועד וכו'

  כלל תשומת  לעיר,חוץ שונים בעיר ומיתכן ולצורך ביצוע יידרש הספק לבצע תיאומים עם גופים
 העבודה לצורך ביצוע התיאומים כלולים במחירי היחידה.

  ולצורך ביצוע העבודה יידרש הספק להציג תכנית הסדרי תנועה זמניים ולהציב הסדרי יתכן
 .תנועה הזמניים וכלל הציוד וכ"א הנדרשים בתחום זה כלולים במחירי היחידה

  מחירי היחידה מתייחסים לכל כמות ביצוע כלשהיא, לרבות הפחתה משמעותית בכמויות לעומת
 .אומדן, או הגדלה משמעותית בכמויות

 

 

 נספחים  :16 פרק
 הנתונים להגשה לגבי כל קטע 

מפורט מבנה הבסיס של הנתונים של הפענוח הווידאו הנדרשים , הנתונים להגשה לגבי כל קטע 

 להגשה.

 מבנה טבלאות להגשת נתוני סקר המנ"מ  אנספח 
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זקת המסעות. המסמך להלן להלן הגדרה של מבנה המידע הנדרש במסגרת סקרי מערכת ניהול אח

 מבנה הנתונים הנדרשים ופירוט הגדרות מידע הנוגעות לשדות הדיווח השונים.ת מכיל א

 הנחיות כלליות 

ההנחיות הבאות הינן הנחיות כלליות לגבי מאפייני הנתונים. הנחיות אלו הינן לכל הקבצים 

 המפורטים במסמך זה:

  WINDOWSעביר לפורמט המחרוזות בעברית יש ל .1

 שם שדה מודגש מציין מפתח ראשי של טבלה.  .2

ת העונות על הגדרות וההנחיות הכלליות ) הכנת ועל המציע הזוכה להציג טבלאות רשימות מפורט

ית בכל עת לבצע שינוי בהגדרות הנ"ל וכן ארש העירייהטבלאות כלולה במחירי היחידה( להדגיש כי 

מרכיבי הסקירה המתוכננים לביצוע. להלן לדרוש מהמציע הזוכה להכין טבלאות נוספות בהתאם ל

טבלאות הגדרות והנחיות כלליות שישמשו כמגדיר עקרוני להכנת טבלאות רשומות מפורטות. בנוסף 

 למופיע בטבלאות. בטבלאות יופיע קישור מהיר לתמונות הרלוונטיות:

 מאפייני קטע רחוב 3טבלה 

 שם שכבה: מאפייני קטע כביש

 מאפיינים נדרשים

 הערות פירוט נדרש תיאור

בקטע דו מסלולי כל מסלול מספר  מספר ייחודי לקטע מספר קטע

 נפרד

   שם רחוב

   מספר רחוב

מסלול נת"צ זיהוי נפרד, לא כולל   מספר נתיבים 

 נתיבי חניה

   אורך קטע

דגימות מאבן שפה לאבן  3ממוצע   רוחב קטע

 שפה

   שטח קטע

מסעהסוג   פירוט בין הגדרות הבאות: 

 מרוצף, אספלט, בטון וכו' 

 

  מרחוב עד רחוב זיהוי מילולי של הקטע

אורדינטות התחלה וסיום קטעוק  ברשת ישראל החדשה  

פירוט סוג החניה: מקבילה,  נתיב חנייה

 אלכסונית, ניצבת

 

   פסי האטה

סטרי-סטרי, דו-חד כיווני נסיעה   

   תאריך סקירה 
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 נזקים קטע כביש 4טבלה 

 שם שכבה: נזקים קטע כביש

 מאפיינים נדרשים

 הערות פירוט נדרש תיאור

בקטע דו מסלולי כל מסלול מספר  מספר ייחודי לקטע מספר קטע

 נפרד

   שם רחוב

   מספר רחוב

   אורך קטע

דגימות  3ממוצע   רוחב קטע  

   שטח קטע

נזקיםפירוט  פירוט נזקים לפי יחידת מידה, כמות  

 וחמרה 

  PAVERע"פ תקן 

ציון קטע לפי פענוח הנזקים וחישוב  PCIציון  

 ציון 

 

   תאריך סקירה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העירייהנתונים שיסופקו ע"י  :14 פרק
 

 קבצים ממוחשבים:

של  GIS( הכוללים )בכפוף למידע SHAPE FILES)מסוג  GISהמציע בשיתוף המזמין יכינו קבצי רקע 

 (:העירייה
 

 צירי דרכים  

 שמות רחובות  

 מבנים  
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 מספרי בתים  

 שכונות ואזורים 

 תצלום ואזורים  

 תצלום אוויר עדכני  

 של העירייה. כל מידע אחר שיכול לסייע. במגבלה של העיר וע"פ שיקול דעת 

 

 הכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית  :15 פרק
ותכנית חומש. הוכחת יכולת הכנת תכנית עבודה שנתית   

הנתונים נאספים ופענוחם ישמש תשתית להכנת תכנית העבודה . תכנית העבודה  ,סיום הסקרב

תתייחס לריכוז נתונים נאספים, תכנית עבודה לשנת העבודה לאחר שנת הסקר ולתכנית עבודה רב 

הינם תקציב ואיכות תשתיות נדרשת. על  שנתית. הפרמטרים הראשיים לקביעת תכנית העבודה

:המציע הזוכה להציג מערכת ניהול מסעות הכוללת גם את המרכיבים הבאים  

 

שונים בין  ביםאו בשילו\יכולת הפקת תכנית עבודה לכל אחד מהפרמטרים הנאספים בנפרד ו 

 .העירייההמרכיבים ובהתאם לתקציבים ורמת איכות תשתיות משתנים שיקבעו על ידי 

 העירייה.או בדוחות המופקים בהתאם לקביעת \ולת ישירה לשינוי בנתוני המידע המבוקש ויכ 

 .יכולת קביעה ועדכון פתרונות שיקום והשפעתם על תכנית העבודה 

 יכולת קביעה ועדכון מודל הידרדרות והשפעתו על מצב רשת הכבישים החזוי.  

 .שמירת נתונים לקובץ לפי מבנה נתונים נדרש 

 

 ת עבודה שנתית ורב שנתיתהכנת תכני

המציע הזוכה יידרש להכין תכנית עבודה ממוחשבת לפי  הכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית : 
סדרי העדיפות שונים של תקציב ואיכות של כלל האלמנטים הנאספים. אומדן עלות ביצוע של כל 

.מרכיב , התכנית תוכן באמצעות מערכת ניהול מסעות )מנ"מ(  

 

  אמנת שירות :16 פרק
זמנים הנדרש יגבו פיצויים מוסכמים כמופיע החות ובמידה והמציע הזוכה לא יעמוד באיכות ול

ובמידה ואין יתרה  זוכהומוסכם בטבלה מטה . מימוש הפיצויים יתבצע בדרך של קיזוז מחשבונות ה

 מספקת לקיזוז , יבוצע חילוט ערבות.

או מקובלים על מנת \מופעים במכרז זה ואו אחרת ה\להפעיל כל סנקציה נוספת ו מעירייהאין בנ"ל 

מטרת האסטרטגיה העסקית היא ליצור  לקבל את המוצר הנדרש בטיב ובלוח הזמנים הנדרשים.

בסיס רחב ככל האפשר של כלי רכב המחוברים למערכת. ביצוע החדירה והפריסה הארצית 

 במהירות ע"מ ליצור יתרון על פני מתחרים פוטנציאליים. 
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 5טבלה 

פיצוי מוסכם בגין אי עמידה  רמת שירות  נדרשת  מרכיב 

 ברמת שירות )מצטבר(

 

איחור בהגשת תכנית עבודה 

במועד שנקבע ובפורמט 

 שנקבע

הגשת תכנית עבודה לביצוע 

מלא ומושלם של הסוקר. 

תכנית תכלול אבני דרך 

וחלוקה לתכנית מפורטת 

 31שבועית. התכנית תוגש 

מחתימת הסכם  או  י"ע

בהתאם ללוח זמנים שמופיע 

 בצו תחילת עבודה  

בגין כל י"ע איחור בהגשת 

תכנית העבודה יופעל פיצוי 

₪ 1111מוסכם בסך   

 

איחור בהשלמת הוכחת 

 יכולת במועד

סיום מלא ומושלם של 

הוכחת יכולת בהתאם ללוח 

הזמנים שמופיע בצו תחילת 

 העבודה

בגין כל י"ע איחור בהגשת 

כנית העבודה יופעל פיצוי ת

₪  1111מוסכם בסך   

 

איחור בתחילת ביצוע הסקר 

 לאחר אישור הוכחת יכולת 

תחילת ביצוע הסקר בהתאם 

ללוח הזמנים שמופיע בצו 

 תחילת העבודה 

בגין כל י"ע איחור בתחילת 

ביצוע הסקר יופעל פיצוי 

₪  1111מוסכם בסך   

 

סיום ביצוע הסקר בהתאם  איחור בסיום ביצוע סקר 

ללוח הזמנים שמופיע בצו 

תחילת העבודה.  תאריך 

סיום לאחר קליטת כל 

הנתונים במערכת המחשוב 

, הפקת דוחות  העירונית

ותכניות עבודה וכל הנדרש 

לסיום מלא ומושלם של 

 הסקר 

בגין כל י"ע איחור בסיום 

ביצוע הסקר יופעל פיצוי 

₪    1111מוסכם בסך   

 

ידע למערכות הכנסת המ

,  העירוניתבמחשוב 

שוב מחהתאמות למערכת ה

 העירונית

מח' התאמה ותיאום עם 

מחשוב, לצורך התאמה 

העירוניתלמערכות מחשוב   

בגין כל י"ע איחור בסיום 

ביצוע הסקר יופעל פיצוי 

₪    0111מוסכם בסך   

 

 

 

 לוח זמנים ואבני דרך בפרויקט

 לוח זמנים נדרש והתקדמות הגשת חשבונות 
רשאית לשנות את לוח  העירייהלוח זמנים המוצג מטה משמש כתבנית עקרונית לביצוע הסקר . 

הזמנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה וקיימת סתירה בין לו"ז המפורט בסעיף זה לבין לו"ז 
זמנים .היקבע את לוח  הפרוייקטמנהל המופיע בצו תחילת העבודה   
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 6טבלה 

 הגשת תכנית עבודה:

הגשת תכנית עבודה לביצוע מלא ומשולם של הסקר . 

תכנית העבודה תכלול פירוט אבני הדרך וחלוקה 

 לתכנית מפורטת שבועית. להלן רשימת אבני דרך:

  התארגנות 

 הגשת תכנית עבודה 

 תחילת  ביצוע סקר 

  סיום ביצוע סקר 

  סיום הטענת הנתונים במערכת

 העירוניתהמחשוב 

 גשת תכנית עבודה שנתית ורב ה

שנתית לפי פרמטרים שיקבעו 

 העירייה.על ידי 

 

י"ע ממועד חתימת  31

ממועד חתימת הסכם. 

תעביר התייחסות  העירייה

אישור לתכנית העבודה \

   עי" 14תוך 

 

הוכחת יכולת: ביצוע סקר מלא ומושלם בשלושה 

ביצוע  הוכחת יכולת 7רחובות , כפי שמפורט בפרק 

סקר מלא ומושלם : איסוף כלל הנתונים הנדרשים 

ופענוחם , העברה וקליטה של הנתונים הנדרשים 

, הגשת תכנית עבודה העירוניתבמערכת המחשוב 

  מהעירייה שנתית ורב שנתית לפי הנחיות שיתקבלו

ר וי"ע ממועד איש 01

כחת יכולת וה  
  הגשת חשבון בגין

התקדמות הסקר , עד 

ר באותם ביקף מצטלה

 .01%סעיפים של 

  לאחר אישור תכנית

עבודה שנתית ורב 

שנתית הגשת חשבון 

 111%משלים ל 

 

 
 
 
 
 

 

 מחירון  :17 פרק
 הצעת מחיר   -מחירון 

לרבות כל עבודות הנכללות אומדן עלות לפני הנחה להקמת ואיסוף מערכת ניהול מסעות 
לק"מ לא כולל מע"מ .₪  022עלות מחיר לאחד ק"מ נתיב הוא , במכרז  

 
 העירייההערכת הכמויות הינה לצורך הערכה בלבד. אין בהצגת הכמויות הנ"ל כל התחייבות מצד 

לפי שיקול דעתה הבלעדי  העירייהלבצע עבודות בהיקף הרשום.  היקף העבודה בפועל יקבע על ידי 
 וללא כל הגבלה למהות השינוי.

 

  הכלול בהצעת מחירשל המפרט  ראשי פרקים  7טבלה 

יחידת  פריט
 מידה

הערכת 
כמויות לא 

 מחייבת

 הערות

טיוב נתוני מצאי תשתיות קיים 
. עירוניתבמערכת מחשוב 

 מהעירייהקבלת נתונים קיימים 

נתונים הקיימים העל המציע לבדוק מהם חובה       1 קומפ'
ולתמחר את כלל העירונית במערכת המחשוב 

נתונים ההתשומות הנדרשות לעריכת והשלמת 
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ועריכתם בפורמט נדרש לביצוע 
הסקר, הכנת טבלאות רשומות 

לקליטת נתונים לפי רשימת 
 במפרט  השכבות המופיע

תים לקטעי לביצוע הסקר , לרבות "קשירת "צמ
קירה ססקירה, זיהוי צירים דו מסלוליים ל

נפרדת, חלוקת רשת הכבישים לסיווגים שונים 
 וכו' 

צילום וידאו עילי ונזקים ופענוח 
הנזקים, בנוסף למפורט במכרז 

  מיקום.  סימון כולל

ק"מ 
 רחוב\

ברחובות דו מסלולים כל מסלול מחושב  ק"מ  151
 ,)מבוצע( בנפרד

 (.33כולל מדרכות לפי איפיון מצורף )עמ' מס' 

הגשת תכנית עבודה שנתית 
ורב שנתית , עד ארבע הגשות 

 שונות

 העירייהכל הגשה תכלול מספר חלופות לפי  1 קומפ'
או \הגשה שונה מתייחסת לשינוי בהגדרות ו

 בפרמטרים לקביעת תכנית העבודה 

אספקה והתקנה, ותמיכה 
במערכת מחשוב ייעודית 

להצגת נתוני הסקר והכנת 
תכניות עבודה, להלן מערכת 

מחשוב ייעודית לניהול מסעות , 
 מדרכות ושאר מרכיבי הסקר 

כלול כל החומרה, התוכנות הנלוות   1 יח'
הדרושות , אינטגרציה להפעלה מושלמת 

וחוקית של המערכת פרטי החומרה 
שינויים  העירייה.ו לאישור והתוכנה יוצג

במרכיבי התוכנה והחמרה יבוצעו בהתאם 
 העירייה.לשיקול דעת בלעדי של 

  חודשים ממועד  24כולל תמיכה למשך
העירייה הפעלת המערכת במשרדי 

 ובמשרד מנה"פ 

 .רישיון שימוש ללא הגבלת זמן 

  יתכן העירייהיותקנו עמדות לפי הנחיית .
 של מנה"פ ואחת  העמדות תותקן במשרדו 

בהתאם לבקשת העירייה יתואמו שעות   51 שעה ייעוץ והדרכה 
ייעוץ והדרכה )מעבר לשעות הליווי 

 והתמיכה הכלולות בהטמעת המערכת(. 

 

 

 פרטים להצעת מחיר 

לצורך הערכת הצעות המחיר,  המציע ימלא בטופס ההצעות את אחוז הנחה המתייחס לכל רשימת 

המציע לסה"כ  ניתן להציע אחוז תוספת. שקלול אחוז ההנחה בהצעת פרטי התשלום. להדגיש כי לא

שלום של כלל העבודות , הציוד, תכנת מחשב, ציוד תתשלום בגין העבודה מציין תשלום מלא כולל ו

מחשב, כח אדם וכל פעולה נוספת נדרשת למסירת מוצר מוגמר ושלם. למציע ברור שפעולת לוואי, 

ביניים, ישירות וכו' אשר אינן כתובות מפורשות בפרטי התשלום כלולות במחירי היחידה וסה"כ הצעת 

  :מחירהדגשים נוספים שהמציע  ישקול וישכלל בהצעת המציע כוללת עלויות אלו . בנוסף , להלן 

 

ת הנתונים מלעו העירוניתהמציע יבחן את הנתונים ההנדסיים הקיימים במערכת המחשוב  

 הנדרשים לביצוע הסקר והצגת תוצאותיו בפורמט הנדרש.

ל כלולים תוך מינימום הפרעה לתנועה ויהמציע יבחן את עלות ביצוע הסקר בכבישים פעי 

ו היתכנות לביצוע בשעות ומועדים לא שגרתיים ולעיתים תוך תכנון והפעלת הסדרי בהצעת

 תנועה זמניים אשר כלולים במחירי היחידה.
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. ייתכן ובהתאם לשיקול העירייההכמויות המופיעות במכרז הינן הערכה בלבד ואינם מחייבים את  

ורחב ללא כל הגבלה על היקף היקף הסקר יצומצם או י ,או גודל תקציב\ו העירייהדעת בלעדי של 

 או הפחתת מרכיבי סקר.\כמויות ו תהשינוי. השינוי יכול לכלול הפחת

פריט תשלום הכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית מתייחס להכנת עד וכולל ארבע חלופות .  

 העירייה.באופן בלעדי על ידי  יקבע  הרכב החלופות

שנים , סך כל תקופת החוזה  לא  6להארכה של ההסכם הינו לתקופה של שנה קלנדרית ואפשרות  

   שנים.  4תעלה על 
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 טופס הצעת מחיר

 

 הצעת המחיר למכרז מערכות לניהול מסעות ומדרכות ברחבי העיר , _________
 

הקבוע באחוזים שיינתן על ידו למחירון הצעת מחיר.שיעור הנחה על המציע להציע את   
 

לא כולל מע"מ לק"מ .₪  011  
 

 שיעור ההנחה המוצע על ידינו למחירון הצעת מחיר  הינו %_____________, .1
 

(111%ובמילים ____________________ אחוזים. )המחיר מהווה   
 
 
 

, על התשלום יתווסף מע"מ כחוק.מחיר לא כולל מע"מההערה: אין להוסיף הערות או הסתייגויות ,   
 

 
  שם קבלן

 

  תאריך

 

ע.מ \מספר ח.פ    

 

  כתובת

 

  חתימה + חותמת
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 אפיון סקרי בטיחות אינוונטאר ומדרכות

 

 רשימת הסקרים ואפיון מפורט לכלל השכבות והפרמטרים הנדרשים:

(שצולם לצורך סקר מצב הכבישים)הסקרים מבוססים פענוח מסקרי הווידאו   

 

 :שעל הרשות לספק GISשכבות  -חומר 

 חובה:

 ECWתצ"א עדכנית בפורמט  -

 רצוי:

 רוזטות –שכבת מספרי בתים  -

 סימני דרךשכבת  -

 מיפוי דרכיםשכבת  -

 מיפוי אבני שפהשכבת  -

 סתחנות אוטובושכבת  -

 מיפוי מדרכותשכבת  -

 שכבת צמתים -

 

  מייצגות( התואם את האובייקטים בעיריוכן קטלוג מפורט )עם תמונות 

 

 (:GIS ,SHAPEFILE)פורמט  פירוט סקר ריהוט רחוב תמרור ושילוט .1

 :לכל אובייקט( XY)מיקום  שכבה נקודתיתמיפוי  

 שילוט והכוונה  )עמודים, שלטי רחוב, שכונות, חניות דיגיטלי, וכו'( -

 תמרורים תלויים ועמודי תמרורים )לפי לוח התמרורים החדש( -

 אשפתונים -

 ספסלים -

 סופגי אנרגיה -

 מגבילי גובה -

 מטר 55הולכי רגל עד  –מעקות חסימה  -

 מטר 55עד  –עמודי חסימה  -

 כפתורי תנועה מחזירי אור -

 תחנות אוטובוס: -

 סוג תחנה )עמוד, ספסל, ספסל וסככה, אחר( -

 + תמונה מייצגת 555/554תמרור  -

 )מפרץ עצירה )כן/לא -

 )מפרץ מסומן( 511/516תמרור  -

 י חסימה )כן/לא(עמוד -

 שלט אלקטרוני )כן/לא( -
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J10 – :שילוט הכוונה עמודים, ריהוט רחוב ותחנות אוטובוס 

 הערות ערכים לאיסוף תיאור שם שדה #

1 ID מספר יחודי   

2 Type  אובייקטסוג עמוד תמרור, עמוד שלט הכוונה, שלט  

, סופג אנרגיה, , שלט על קירתלוי

מעקה מגביל גובה, ספסל, אשפתון, 

, עמוד חסימה, חסימה הולכי רגל

 תחנת אוטובוס, כפתורי תנועה

 

3 type_desc בהתאם לקטלוג המעודכן תאור משלים אובייקט  

4 Type_cond  הערכת מצב עבור

 אובייקט

עבור אובייקט  טוב, בינוני, גרוע

 שאינו תמרור

5 Side לפי מספרי  זוגי, אי זוגי, מרכז צד אובייקט

 בתים

0 Sign (1-6) לכל עמוד יתכנו  לפי לוח התמרורים קוד תמרור

מספר 

תמרורים או 

 שלטים

7 Sig_Text (1-6) תמרור  הנחיות  לתמרור שלט הכוונה או רחוב 

פירוט הנחיות בתמרורי מודיעין 

 והדרכה

לכל עמוד יתכנו 

מספר 

תמרורים או 

 שלטים

 

0 Sig_Cond (1-6) תמרור הערכת מצב   טוב, בינוני, גרוע 

2 Road_num רחוב עיקרי בו נמצא האובייקט קוד רחוב  

11 Shuna שכונה   

11 Rova רובע   

12 Street שם רחוב   

13 Date תאריך איסוף תאריך  

14 Remarks בעיקר עבור  הערה כללית במידה ויש הערות

 ריהוט רחוב

15 X_point  מיקום קאורדינאטהX   

10 Y_point  מיקום קאורדינטהY   

17 Company חברה סוקרת   

10 Bus_bay  מפרץ עצירה

 לאוטובוס

  כן, לא

12 Bus_mark ללא513, 512, 511 סימון מפרץ בתמרור ,   

21 Bus_poles  עמודי נגיפה לתחנת

 אוטובוס

  כן, לא

21 Bus_elc  שלט אלקטרוני

 לתחנת אוטובוס

  כן, לא

22 Image(1-3) מהוידאו שצולםקישור לתמונה  קישור לתמונה   

ערכים בקטלוג לפי **   
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 :לכל אובייקט( )קו מתמשך שכבה קוויתמיפוי 

 מעקות בטיחות מתמשכים הולכי רגל -

 , מעקה שטוח(Wמעקות בטיחות רכב )מעקה  -

 עמודי חסימה )מתכת, בטון, פנאומטי, וכו'( -

 מעקות הפרדה מתמשכים -

J11 שכבה קווית בטיחות: 

לאיסוףערכים  תיאור שם שדה #  הערות 

1 ID מספר יחודי   

2 Type מעקה בטיחות הולכי גדר הפרדה,  סוג אובייקט

רגל, מעקה בטיחות רכב, עמודי 

, כפתורי תנועהחסימה  

 

3 type_desc בהתאם לקטלוג המעודכן תאור אובייקט  

4 Type_cond טוב, בינוני, גרוע הערכת מצב  

5 Side מרכזזוגי, אי זוגי,  צד אובייקט  לפי מספרי בתים 

6 Length אורך   

7 Road_num קוד רחוב   

8 Shuna שכונה   

9 Rova רובע   

10 Street שם רחוב   

11 Date תאריך איסוף תאריך  

12 Remarks הערה כללית במידה ויש הערות  

13 Company חברה סוקרת   

ערכים בקטלוג לפי **   

 תמרורים:
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 (:GIS ,SHAPEFILE)פורמט פירוט סקר סימני צבע  .1

 מיפוי והכנת שכבות מידע של סימוני צבע בהתאם לפירוט להלן:

 סימני קווי הפרדה )שכבה קווית(: סימון קווי הפרדה וסיווגם )רציף/ מקווקו(.  -

סימני צבע ע"ג הכביש: חיצי הכוונה )נקודה עם סוג החץ(, סימון איי תנועה )פוליגון אי  -
 נועה(, מעבר חציה )פוליגון תוחם( הת

סימון על אבני שפה )שכבה קווית(: שכבה קווית עם סוג הסימון )כחול לבן, אדום לבן, שחור  -
 לבן, אדום צהוב וכד'(. 

 . עדכני המיפוי יעשה על בסיס הנראה באורטופוטו -

 

J20  סימני צבע )תמרור ע"ג הכביש( נקודתיתשכבה 

לאיסוףערכים  תיאור שם שדה #  הערות 

1 ID מספר יחודי   

2 Type תמרור כביש סוג נקודה  

3 Sign לפי לוח התמרורים קוד תמרור  

4 Text ישר, ימינה, שמאלה, ישר וימינה,  הנחיות

 ישר ושמאלה, ישר ימינה ושמאלה

 

5 Cond טוב, בינוני, גרוע הערכת מצב  

0 Side מספרי בתיםלפי  זוגי, אי זוגי, מרכז צד אובייקט  

7 Road_num ייחודי מתוך רשימת הרחובות שנשלחה קוד רחוב 

0 Shuna שכונה   

2 Rova רובע   

11 Street שם רחוב   

11 Date תאריך איסוף תאריך  

12 Remarks בעיקר עבור ריהוט  הערה כללית במידה ויש הערות

 רחוב

13 X_point  מיקום קאורדינאטהX   

14 Y_point  מיקום קאורדינטהY   

15 Company חברה סוקרת   
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J21  סמני צבע קוויתשכבה 

 הערות ערכים לאיסוף תיאור שם שדה #

1 ID מספר יחודי   

2 Type אבן שפה, סימון כביש סוג אובייקט  

3 Sign לפי לוח התמרורים קוד תמרור  

4 text  תאור

 אובייקט

כחול לבן, אדום צהוב ר לבן, אדום לבן, שחו אבן שפה:

 וכד'

רציף, מקוקו סימון כביש:  

 

5 Cond  הערכת

 מצב

  טוב, בינוני, גרוע

0 Side לפי מספרי  זוגי, אי זוגי, מרכז צד אובייקט

 בתים

7 Length אורך   

0 Road_num ייחודי מתוך רשימת הרחובות שנשלחה קוד רחוב 

2 Shuna שכונה   

11 Rova רובע   

11 Street שם רחוב   

12 Date תאריך איסוף תאריך  

13 Remarks הערה כללית במידה ויש הערות  

14 Company  חברה

 סוקרת

  

 

J22  סימני צבע פוליגוניתשכבה 

 הערות ערכים לאיסוף תיאור שם שדה #

1 ID מספר יחודי   

2 Type אי תנועה, מעבר חציה סוג אובייקט  

3 Sign התמרוריםלפי לוח  קוד תמרור   

4 text 1:3, 1:2, 1:1: יחס צבע שטח תאור אובייקט ,

1:4 

 

5 Cond טוב, בינוני, גרוע הערכת מצב  

0 Side לפי מספרי בתים זוגי, אי זוגי, מרכז צד אובייקט 

7 Area שטח   

0 Road_num מתוך רשימת הרחובות  קוד רחוב

 שנשלחה

 ייחודי

2 Shuna שכונה   

11 Rova רובע   

11 Street שם רחוב   

12 Date תאריך איסוף תאריך  

13 Remarks במידה והקו לא לבן יש  הערה כללית במידה ויש הערות

 לציין

14 X_point  מיקום קאורדינאטהX   

15 Y_point  מיקום קאורדינטהY   

10 Company חברה סוקרת   
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 פירוט סקר המדרכות: .6

 הסקר יבוצע ברמת סגמנט -

 המדרכה בכל צד )זוגי, אי זוגי, מרכז( מיפוי סוג -

 היקף סוג הריצוף ב% )אספלט/בטון/משתלבת/עפר/אין( -

 רוחב מדרכה מיצג )מטר( -

 הערכת מצב המקטע )טוב, בינוני, גרוע( -

 אינדיקצה למפגעים )יש/אין( -

 נגישות במעברי חציה )אבן מונמכת כן/לא, אבן לעיוורים כן/לא( -

J30  סקר מדרכות: –שכבת סגמנטים 

 הערות ערכים לאיסוף תיאור שם שדה #

1 Segment נתון מספר סגמנט ייחודי  

2 Type_r אבן משתלבת, אספלט, בטון, מצע,  כיוון זוגי סוג מדרכה

ת, אבן ירושלמיתבלטו  

 

3 Perc_r  היקף סוג הריצוף

זוגיבמקטע ב %   

  חלקיות סוג המדרכה במקטע

4 Width_r  )זוגירוחב מייצג )מטר    

5 Cond_r  זוגיהערכת מצב מקטע   טוב, בינוני, גרוע 

0 Obsta_r  זוגיאינדיקציה למפגע   יש, אין 

7 Cross_r  זוגינגישות מעבר חציה , חסר, אבן מונמכת, אבן לעיווריםכמות:  

 אחר

 

0 Low_park_r יש, אין הנמכון לחניות זוגי  

2 Curbston_r נמוך+שבור, אחרתקין, נמוכה, שבורה,  מצב אבן שפה זוגי   

11 Remarks_r  זוגיהערות צד    

11 Type_c אבן משתלבת, אספלט, בטון, מצע,  כיוון מרכז סוג מדרכה

ת, אבן ירושלמיתבלטו  

 

12 Perc_c  היקף סוג הריצוף

מרכזבמקטע ב %   

  

13 Width_c  )מרכזרוחב מייצג )מטר    

14 Cond_c  הערכת מצב מקטע

 מרכז

גרועטוב, בינוני,    

15 Obsta_c  מרכזאינדיקציה למפגע   יש, אין 

10 Cross_c  נגישות מעבר חציה

 מרכז

, חסר, אבן מונמכת, אבן לעיווריםכמות: 

 אחר

 

17 Low_park_c יש, אין הנמכון לחניות מרכז  

10 Curbston_c תקין, נמוכה, שבורה, נמוך+שבור, אחר מצב אבן שפה מרכז  

12 Remarks_c  מרכזהערות צד    

21 Type_l אי זוגי  סוג מדרכה אבן משתלבת, אספלט, בטון, מצע,  

ת, אבן ירושלמיתבלטו  

 

21 Perc_l  היקף סוג הריצוף

אי זוגיבמקטע ב %   

  

22 Width_l  )אי רוחב מייצג )מטר

 זוגי

  

23 Cond_l  טוב, בינוני, גרועאי הערכת מצב מקטע  
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 הערות ערכים לאיסוף תיאור שם שדה #

 זוגי

24 Obsta_l  אי זוגיאינדיקציה למפגע   יש, אין 

25 Cross_l  אי נגישות מעבר חציה

 זוגי

, חסר, אבן מונמכת, אבן לעיווריםכמות: 

 אחר

 

20 Low_park_l יש, אין אי זוגי הנמכון לחניות  

27 Curbston_l תקין, נמוכה, שבורה, נמוך+שבור, אחר מצב אבן שפה אי זוגי  

20 Remarks_l  זוגיאי הערות צד    

22 Length אורך   

31 Road_num קוד רחוב   

31 Shuna שכונה   

32 Rova רובע   

33 Street שם רחוב   

34 Date תאריך איסוף תאריך  

35 Remarks הערה כללית במידה ויש הערות  

30 Company חברה סוקרת   
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 )מערכת ניהול מסעות(הסכם מסגרת לסקר הנדסי לכבישים 
 העיר קריית שמונה ברחבי

 

  
  1111ביום ______ בחודש _______  קריית שמונהשנערך ונחתם ב

  

  

 בין:  

   

    עיריית קריית שמונה   

 17רחוב הרצל  0110ת.ד. 

 קריית שמונה

  ("המזמין"" או העירייה" )להלן   

  מצד אחד               

  

 לבין: 

  ____________________     

 ח.פ./ת.ז_______________________ 

 באמצעות 

ר/גב_____________________' מ

כתובת:______________________  

 טלפון:___________; פקס____________ :' 

   ("נותן השירותים"או  "מבצע השירותים"):  להלן 

                     

    מצד שני                  
      

  

מערכת ניהול ) העירמעוניינת בקבלת שירותי ביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי ועיריית קריית שמונה  
להלן:" )בהתאם למפורט במפרט העבודות המצ"ב וכן בהתאם להוראות חוזה זה ומסמכי המכרז  (מסעות

 . ("העבודות"או  "העבודה"" או השירותים

 הואיל : 

 לביצוע השירותים הנ"ל במסגרת הסכם מסגרת להלן: 1.1./.פומבי מס' פרסמה מכרז העירייה ו      
  והואיל: . ("המכרז")

  
 _____ומבצע השירותים הגיש הצעתו לביצוע השירותים במסגרת המכרז, וועדת המכרזים בישיבתה מס ' 

להכריז על הצעת מבצע השירותים כהצעה הזוכה במכרז וראש העיר המליצה בפני ראש  _________מיום 
 אישר את ההמלצה הנ"ל.  העיר

 :והואיל

  



 

41 

 

בהתאם לאמור לעיל ומצהיר  העירייהומבצע השירותים מעוניין בביצוע השירותים עבור  : והואיל
כי הוא בעל הניסיון, המקצועיות, המומחיות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך   
ביצוע השירותים וביכולתו לבצע את השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה   
הטובה ביותר .כן מאשר מבצע השירותים כי הוא בעל הזכויות וכל הרישיונות הנדרשים   
 על פי כל דין במוצר לצורך ביצוע כל הפעולות הנדרשות ובכלל זה התקנה ותפעול של   
 ההליך;  המערכת בישראל כמפורט במסמכי  
  
ומבצע השירותים מסכים לבצע, כמבצע שירותים עצמאי, את השירותים שיפורטו להלן   :והואיל

 בהתאם לתנאי הסכם זה.     ובמפרט העבודות בהסכם זה   
  

  

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
  

  מבוא .1
  

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו יחשבו כחלק בלתי נפרד מן   
 ההסכם.   

  
פרשנות ההסכם תעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז   
 בצורה המלאה ביותר.   

  
 כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש   
  התניות בהסכם. לצורך פרשנות  

  

 :  נספחים .1
  

    מפרט העבודות ודף הצעת מחיר      (א) 

  שאלון והצהרות בדבר מניעת ניגוד עניינים  - נספח ב'  (ב) 

  הצהרת סודיות  -נספח ג '  (ג) 

  ביטוח   - נספח ד'  (ד) 

 נוסח ערבות הביצוע  - נספח ה'  (ה) 

  
 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.     

   :הגדרות .1
  

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:     
   

 – "המנהל"  (א)
 העירייהמי שנמסר לו מטעם   - "נותן השירותים" או"מבצע השירותים"   (ב)

  ביצוע העבודה או כל חלק ממנה לרבות עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 
   

  העירביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי  -""העבודה" ו/או "השירותים   (ג)
בהתאם למפורט במפרט העבודות  ("המערכתלהלן:"  -מערכת ניהול מסעות )   
  המצ"ב וכן בהתאם להוראות חוזה זה ומסמכי המכרז.   

  
כל אחד מעובדי מבצע השירותים או כל מי מטעמו של מבצע  -" עובד"  (ד)

 שייטול חלק במתן השירותים.  השירותים 
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), ידיעה, מסמך, Know-How), ידע( Informationכל מידע(  - "מידע"  (ה)
, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב תכתובת ,תוכנית

הקשור במתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של 
שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית 

 ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן  השירותים .  
  

אשר יגיע לידי מבצע השירותים בקשר למתן כל מידע  -"סודות מקצועיים" (ו)
השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות 
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר למבצע השירותים ע"י 

  המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של כל אחד מהנ"ל .
  

  :מהות ההסכם .1
 

שירותים למזמין, כהגדרתם בחוזה זה, בהתאם הסכם זה הינו למתן   (א)
להנחיות המזמין כפי שמפורטות במכרז ובהסכם זה וכן כפי שתינתנה 

  תקופת ההתקשרות. במהלך
 

ידי מבצע השירותים בהתאם להזמנות לוגיסטיות -השירותים יינתנו על  (ב)
גם יחד, שיוציא המזמין העיר וראש  העירייהספציפיות חתומות ע"י גזבר 

עבור עבודה שבוצעה בהתאם   ביצוע השירותים. לא תשולם תמורה בעבור
  להזמנה שאינה חתומה כאמור בסעיף זה .

 
מובהר ומוסכם, כי המזמין אינו מחויב להזמין ממבצע השירותים  (ג)

 שירותים בהיקף כלשהו, והוא רשאי שלא להזמין שירותים כלל   . 
  

  :ביצוע השירותים .1

מוסרת בזאת למבצע השירותים ומבצע השירותים מקבל בזאת על עצמו לבצע,  עירייהה  
 לחוזה זה ובמסמכי המכרז  פיםבחוזה זה, המצורבמכרז ואת השירותים המפורטים   
   העירייה.בהתאם להיקף שתקבע   

  

 הצהרות  והתחייבויות מבצע .1
   :שירותיםה
  

 : מבצע השירותים מצהיר כדלקמן
  

מצהיר כי הוא בעל הזכויות וכל הרישיונות הנדרשים על  מבצע השירותים  (א)
פי כל דין לצורך התקנה ותפעול של המערכת בישראל כמפורט במסמכי 

את השירותים  עירייהההליך וכי הוא מורשה ומוסמך עפ"י כל דין לספק ל
באמצעות המערכת וכן לספק לה תמיכה ותחזוקה כמפורט במסמכי ההליך 

.  
מצהיר כי יש לו את הניסיון ,הכישורים, הידע המקצועי, מבצע השירותים   (ב)

 עירייההאמצעים הדרושים למתן השירותים, וכי הוא ייתן את השירותים ל
  בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.

מבצע השירותים מצהיר כי הוא ישתמש במיטב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו   (ג)
ב המסירות והנאמנות לשם ביצוע ואמצעיו וישקיע את מיטב השקידה ומיט

 פי חוזה זה. -התחייבויותיו על
השירותים האמורים בהסכם זה דורשים רמה גבוהה של מומחיות   (ד)

ומקצועיות ,ולפיכך מבצע השירותים יהיה אחראי באופן בלעדי לרמתם 
  ולתוכנם של השירותים האמורים בהסכם זה.

המכרז ודרישותיו, הבין מבצע השירותים מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי   (ה)
אותם ,והוא מתחייב להעניק את השירותים, על חלקיהם ובהתאם לתנאים 
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ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז, בדייקנות, ביעילות, במומחיות 
ובמועדים הנדרשים מהמזמין והכול עירייה ובמיומנות, לשביעות רצון ה

 בכפוף להוראות הסכם זה . 
גבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן כי הוא קיבל הסבר מפורט ל (ו)

  נשכרו שירותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.
כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, המידע אשר ברשותו, ויכולתו לבצע  (ז)

  את השירותים, הינם מלאים ונכונים .
עומדים לרשותו, בכל עת ,העובדים וכל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך  (ח)

 אם להסכם זה . מתן השירותים בהת
  

  מבצע השירותים מתחייב כדלקמן       

לפעול בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות   (ט)
  הקבע שלהן.

 
לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מעולה,   (י)

 ולשם כך להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית. 
 

על סמך הזמנה לוגיסטית חתומה כדין להתחיל בביצוע השירותים   (יא)
  (להלן: עירייהמה

) להזמנה יצורפו לוחות זמנים לביצוע העבודה ומבצע "הזמנת עבודה"    
  השירותים מתחייב לעמוד בלוחות זמנים אלו.    

מבצע השירותים מתחייב שלא לחרוג מהיקף העבודות שאושר לו לביצוע   (יב)
תהיה  עירייהמובהר ומוסכם כי האותו שלב/ חלק בעבודה ע"י המנהל. 

פטורה מכל תשלום למבצע השירותים אף אם בפועל ביצע עבודות מעבר 
למכסה שאושרה ע"י המנהל ולמבצע השירותים לא תהיינה כל  טענות ו/או 

  בשל כך. עירייהדרישות כנגד ה
 

מבצע השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא   (יג)
החוקיות  שתינתנה לו מעת לעת על ידי הרשויות  אחר כל ההוראות

  המוסמכות.
 

לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק   (יד)
  הנוגעים בדבר. עירייה עם המנהל ושאר גורמי ה ושיתוף פעולה 

 
לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור   (טו)

להלן ולמלא אחר כל ההוראות וההנחיות שיינתנו לו על ידי  (א) 7בסעיף 
  להלן.  (ב) 7   המנהל כאמור בסעיף 

להעביר למנהל דיווח שוטף ו/או דו"ח תקופתי עפ"י הוראות חוזה זה  (טז)   
  ו/או עפ"י דרישת המנהל ,בדבר התקדמות העבודה.    

  מבצע השירותים ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי    (יז)   
התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין ברמת     
זמינות התואמת את צרכי המזמין ,ככל שיידרש, מאת המזמין או מי     
 מטעמו .     

 מבצע השירותים יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובפקסימיליה, ולכל  (  יח)   
שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי או על כל מקרה בו  48המאוחר תוך     
אין באפשרותו להעניק את השירותים או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד   
ל סיבה שהיא או על כל עניין בהתחייבויותיו על פי הסכם זה והפניה, כולן או מקצתן, מכ  
  אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים  .  
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מבצע השירותים ידווח למזמין או לנציגו ולעדכן אותם, בין אם באופן שוטף, בין  (יט)  
אם על פי דרישה, בנוגע לממצאים המתקבלים כתוצאה ממתן שירותי הסקר ,הביקורת   
  והשירותים אותם מבצע השירותים.   

מבצע השירותים יעביר את המסמכים השונים הנדרשים והקשורים לביצוע   (כ)  
 השירותים  בהתאם להגדרת התפקיד של מבצע השירותים, וימלא אחר הדרישות   
הנובעות מהגדרות התפקיד של מבצע השירותים בהתאם להתחייבות מבצע השירותים   
  בהתקשרות זו והנחיות המנהל.   

 מבצע השירותים מתחייב לספק את השירותים במועדים שיקבע  (כא)  
  המזמין.  

 

  :סמכויות המנהל  .7 
  

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן  (א)  
השירותים, לבדוק את טיב השירותים ואת אופן ביצועם ואם מבצע השירותים מבצעם   
 בהתאם להוראות הסכם זה ומבצע השירותים ישתף עם המנהל פעולה ככל שידרש.    

 במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למבצע השירותים הוראות  (ב)  
שההוראות וההנחיות שיינתנו, לא יעמדו והנחיות, בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד   
 בסתירה לאמור בהסכם זה.     

 מבצע השירותים ימסור למנהל, על פי דרישתו ,ולכל הפחות אחת לרבעון ,דו"ח  (ג)  
תקופתי בדבר ביצוע השירותים וכן רשאי המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר במשרדי   
עפ"י חוזה זה ,לעיון בהתקדמות ביצוע מבצע השירותים וכל מי מטעמו העוסק בעבודה   
השירותים ובאופן ביצועם ולתת למבצע השירותים הוראות בעניין. מבצע השירותים וכל   
  מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו.  

מבצע השירותים ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך  (ד)  
 שיתר בעלי המקצוע ימסרו גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.   

  

    תקופת השירות:  .8 

תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה מסגרת זה הינה לשנה החל מיום _________ ועד  (א)  
ליום ___________ או עד לגמר התקציב בסך _____________________ ש"ח לא   
 –להלן )לפי המוקדם ₪) כולל מע"מ  (במילים: ____________________________   
  .("תקופת החוזה" או"תקופת השירות"   

בלבד רשאית, אך אינה חייבת להאריך את תקופת  העירייההצדדים מסכימים כי  (ב)  
ההתקשרות בשנה נוספת או לפרק זמן קצר יותר בכל פעם ובלבד שתקופת ההתקשרות   
  לעיל. (א)כולל התקופה הנקובה בסעיף  שלוש שניםהכוללת לא תעלה על   

 מורשי החתימה בעירייה. לאישור מובהר ומוסכם כי הארכת החוזה כאמור כפופה  (ג)  

הוארך החוזה, יאריך מבצע השירותים את תוקף ערבות הביצוע ואת פוליסות   (ד)  
  אישורים מתאימים על כך.  עירייההביטוח בהתאמה וימציא ל  

 לעצמה את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה  העירייהעל אף האמור לעיל שומרת  (ה)  
 הבלעדי ומכל סיבה שהיא, חוזה זה לסיומו בהודעה בכתב ומראש שתשלח למבצע   
בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי  העירייההשירותים. בכל מקרה בו תשתמש   
סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל ולמבצע השירותים לא יהיו טענות ו/או תלונות ו/או   
 בזכותה זו. העירייה בשל שימוש  העירייהתביעות מכל סוג שהוא כלפי   
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    :לוח זמנים .1

מבצע השירותים יחל בביצוע השירותים, או כל חלק מהם ,מיד עם דרישת המנהל  (א)  
וקבלת הזמנה לוגיסטית חתומה ויבצע את השירותים על כל שלביהם באופן רציף וללא   
הפסקה עד להשלמתם בהתאם לדרישות המנהל והאמור בחוזה זה. מבצע השירותים   
  מתחייב לא לחרוג מהמועדים שידרשו ע"י המנהל.  

, או עקב נגרם עיכוב בביצוע שלב כלשהו משלבי העבודה מסיבה של כוח עליון  (ב)  
תנאים אחרים שלדעת המנהל אין למבצע השירותים שליטה עליהם ולא היה באפשרותו   
 למנען, רשאי המנהל להעניק למבצע השירותים ארכה במועדי הביצוע שנקבעו בלוח   
הזמנים אשר תהא זהה לתקופת העיכוב, ובלבד שמבצע השירותים פנה בבקשה לאורכה   
מיד עם קרות המאורע בגינו הוא מבקש את הארכה. החלטתו של המנהל בעניין זה תהא   
   סופית ותחייב את מבצע השירותים.  

  

  :התמורה .11

  
 העירייהתמורת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם  .א

 ________ ₪  _____________  למבצע השירותים סך של עד
לא כולל  (במילים:__________________________________)    
 וזאת בהתאם  ("מסגרת התקציב"" או התמורה" הלן: )ל  מע"מ    
 להצעת המחיר שהגיש מבצע השירותים במכרז, בכפוף לאישור     
 תקציבי, בהתאם לביצוע העבודות בפועל ובכפוף לאישור המנהל     
  להעברת התשלום ולכל יתר הוראות חוזה זה.     
  

רשאית לבצע את העבודות במסגרת התקציב כולו או  העירייהמובהר כי  .ב
חלקו ואף לא כלום ממסגרת התקציב, היקף העבודות והשירותים 

ולמבצע השירותים  עירייה לביצוע, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ה
 העירייהלא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בשל החלטת 

לבצע רק חלק מן השירותים או חלקים מתוך שירות ספציפי או כלל לא.
    

  
מבצע השירותים מתחייב שלא לחרוג מהיקף העבודות שאושר לו לביצוע  .ג

תהיה  העירייהאותו שלב/ חלק בעבודה ע"י המנהל. מובהר ומוסכם כי 
פטורה מכל תשלום למבצע השירותים, מעבר לעבודה שאושרה ע"י 

גם אם בפועל ביצע מבצע  (בהתאם להזמנה הלוגיסטית)המנהל 
השירותים עבודות מעבר להיקף שאושר ע"י המנהל. למבצע השירותים 

 ה בשל כך. עיריילא תהיינה כל  טענות ו/או דרישות כנגד ה
  

יל, מובהר בזאת, כי בהתאם לשיקול דעתה מבלי לגרוע מהאמור לע .ד
לשנות את היקף העבודה אותו היא מבקשת  עירייההבלעדי, רשאית ה

לקבל ו/או את התחומים בהן היא מבקשת כי בגינם תבוצע העבודה עפ"י 
מפרט העבודות המצ"ב ומסומן "א" ו/או להקטין את היקף השירותים 

תהינה כל דרישות ו/או ולנצל רק חלק מהתקציב .למבצע השירותים לא 
  בשל כך. עירייהטענות כנגד ה

  
שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם למבצע  .ה

השירותים בגין ביצוע הסכם זה, לא במהלך תקופת השירות, לא במהלך 
, ולא לאחר עירייה(ככל שתמומש זכות האופציה על ידי ה)שנות האופציה 

ולא לאחר מכן. התמורה הנ"ל  (החוזה המוארךאו )תום תקופת החוזה 
מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של מבצע 
השירותים על פי חוזה זה ,והיא כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן 
השירותים ובכלל זה הוצאות טלפון ,דואר, נסיעות, פקס, הדפסות 

  . 'צילומים וכל כיוב 
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התמורה כוללת את כל ההוצאות, ככל הדרוש למבצע  מובהר ומוסכם כי .ו

השירותים לצורך ביצוע עבודתו ו/או לצורך מתן השירותים עפ"י חוזה זה 
וזאת בין אם הצורך בהם נובע מיוזמתו של מבצע השירותים או מיוזמת 

לתשלום סכום העירייה המנהל ולא תתקבל כל דרישה ו/או טענה נגד 
  בה  לעיל .כלשהו נוסף על התמורה הנקו

    
  אופן תשלום התמורה .11

  
לכל חודש, יגיש מבצע השירותים למנהל חשבון  10-אחת לכל חודש, עד ה .א

מפורט בו יפורטו שעות העבודה, התאריכים והשירותים שביצע מבצע 
השירותים בפועל בחודש החולף בהתאם להנחיות המנהל ולהזמנה 
הלוגיסטית וכן את פירוט התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י חוזה זה ועפ"י 

  הצעת המחיר שהגיש .
  

את החשבון המפורט אל מול הזמנת העבודה וההנחיות שניתנו המנהל יבדוק  .ב
על ידו למבצע השירותים ויעביר למבצע השירותים הערות או בקשות 
לתיקונים בעבודה בהתאם לשיקול דעתו. רק לאחר קבלת אישור המנהל כי 

, ימסור מבצע השירותים חשבוניות עירייההעבודה בוצעה לשביעות רצון ה
  ותים שאושרו על ידי המנהל.מס התואמת את השיר

  
יום ממועד הגשת חשבוניות מס כאמור  01+ התשלום יבוצע בתנאי שוטף  .ג

  לעיל לידי המנהל. 
  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מבצע השירותים יגיש למנהל דו"ח שיפרט את  .ד
  היקף העבודה שביצועה הושלם עד אותו מועד, עפ"י דרישת המנהל.

  

 

  החוזה ערבות ביצוע לקיום .11
  

להבטחת מילוי כל התחייבויות מבצע השירותים עפ"י חוזה זה ימציא  .א
, ערבות בנקאית אוטונומית הניתנת למימוש עירייהמבצע השירותים ל

. (₪ חמש עשרה אלף) ₪ 00,111בסך של  עירייהימים מדרישת ה 3תוך 
יום ממועד תום  90הערבות תהא צמודה למדד ותעמוד בתוקף עד לתום 

 תקופת החוזה ו/או האופציה לפי העניין.  

   
ערבות כאמור בסעיף קטן א'  עירייהמובהר כי מבצע השירותים ימסור ל .ב

ימים מיום  10תצטרך לדרוש זאת ממנו,  תוך עד עירייה לעיל, מבלי שה
למבצע השירותים על דבר זכייתו במכרז וכתנאי מתלה העירייה הודעת 

  על חוזה זה.    ה העיריילחתימת 
  

לחלט את  -רשאית, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה עירייה ה .ג
סכום הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק 
ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לה כתוצאה מהפרת מבצע השירותים 

  אחת או יותר מהוראות החוזה ו/או בגין הפיצוי המוסכם. 
  

רשאית, העירייה יפר מבצע השירותים את החוזה, או תנאי מתנאיו, תהא  .ד
מבלי לגרוע מכל הוראה לפי חוזה זה, לחלט את סכום הערבות, כולה או 
מקצתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמבצע השירותים תהיינה 

קשר לכך. סכום הערבות העירייה בטענות ו/או מענות כלשהן כלפי 
  העירייה.שחולט יהיה לקניינה הגמור של 
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בכל מקרה בו תחולט הערבות, כולה או חלקה, ישלים מבצע השירותים  .ה
את הערבות, או ימציא ערבות חדשה, לפי העניין, בסכומים לפי האמור 

  ה לכך.עיריילעיל מייד עם דרישתה של ה (א)בסעיף קטן 

ההוצאות הכרוכות בהוצאה וקיום של הערבות יחולו על מבצע  .ו
  השירותים בלבד. 

  
 : שמירת סודיות .11

  
 ההוראות המפורטות בסעיף זה תישארנה בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות לפי המכרז .       

מבצע השירותים מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים  .א
מוש אך ורק לצורך מתן השירותים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שי

  למזמין  .

מבצע השירותים מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל מי  .ב
  מעובדיו במהלך מתן השירותים, הינו בגדר סודות מקצועיים.

מבצע השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או  .ג
בקשר עם ביצוע חוזה זה, להביא לידיעת כל אדם, כל מידע שיגיע אליו 

תוך תקופת הביצוע, לפניה או אחריה, וכן כי לא יעשה כל שימוש במידע 
שהגיע אליו כאמור .מבצע השירותים מתחייב בזאת כי מי מעובדיו, אשר 

  ייתן מטעמו את השירותים למזמין, יקיים הוראת סעיף זה.

יק את מבצע השירותים מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להענ .ד
השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם 
זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות 
העובד. התחייבות עובדי מבצע השירותים לשמירת סודיות מצורפת 

  כנספח ב' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

לו שאי מילוי התחייבויותיו או מבצע השירותים מצהיר כי ידוע  .ה
התחייבות מי מעובדיו על פי סעיף זה, מהוות עבירה לפי פרק ז' סימן ה' 

  .1977 -לחוק העונשין ,התשל"ז 

לא יראו את מבצע השירותים או את מי מעובדיו כמי שהפר את חובת  .ו
  הסודיות ,כמפורט בסעיף זה, במקרים הבאים:

I.  מידע פומבי הידוע המידע שנמסר למבצע השירותים הוא
  לציבור הרחב ;

II.  מבצע השירותים נדרש לגלות את המידע על פי דרישה של
ערכאה שיפוטית מוסמכת או רשות שלטונית מוסמכת, ובתנאי 
שמבצע השירותים הודיע על כך, ככל הניתן בנסיבות העניין, 

ה ונתן לה אפשרות להגיב על דרישה זו עיריימראש ובכתב ל
     המידע. טרם מסירת

מבצע השירותים ינקוט בכל האמצעים שיידרשו על מנת לוודא כי עובדיו  .ז
וכל גורם אחר מטעמו הפועל במסגרת ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה 
ישמרו בסודיות כל ידיעה, מסמך או מידע אחר שיגיעו אליהם בקשר עם 

  מתן שירותי הסקר או הביקורת .

ים יחתום על הצהרת שמירת מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מבצע השירות .ח
וכן יחתים את עובדיו ואת הפועלים מטעמו  כנספח ג'סודיות המצ"ב 
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בדרך כלשהי על החלק המיועד לעובדי נותן השירותים בנספח ג' הנ"ל 
 עפ"י הסכם זה.  עירייה כתנאי להעסקתם במתן השירותים ל

  

  :מניעת ניגוד עניינים הגבלה .11

  
כי למיטב ידיעתו אין הוא או מי מבצע השירותים מצהיר בזאת,  .א

מטעמו מצוי במצב של ניגוד עניינים בין  םמעובדיו או מי מהפועלי
עיסוקיו האחרים ו/או ענייניו האישיים לבין מתן השירותים לפי 

  הסכם זה.

אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו  .ב
בתנאי מתן  על פי הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע

שירותיו לפי הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד 
 אינטרסים עם פעולתו לפי הסכם 

    זה . 

עם קבלת העבודה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על עצמו  .ג
עבודה עבור כל גורם או גוף אחר אם הדבר עלול להעמידו במצב 

  של ניגוד עניינים . 

ולו של מבצע השירותים או מי אם בשלב כלשהו נמצאים בטיפ .ד
הפועלים מטעמו נושאים מהם עולה חשש לניגוד  מעובדיו או 

כך מבצע -עניינים עם ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה ,יודיע על
 עירייה המשפטי לוליועץ למנהל עירייה, השירותים בכתב מייד ל

 להוראות.ויפעל בהתאם 
   

מבצע השירותים יהיה מנוע מלטפל בתקופת עבודתו עפ"י הסכם  .ה
זה בהתקשרויות ו/או בנושאים ו/או בגופים ו/או בתיקים של 
גופים אשר עלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים, לרבות גופים 

 להם התקשרויות 
    עירייה.עם ה 

  
ליידע למניעת מקרה של ניגוד עניינים ,מבצע השירותים מתחייב  .ו

מראש ובכתב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל  עירייהאת ה
לביצוע, במישרין או בעקיפין, במיזם פרטי או ציבורי, לרבות 
ייעוץ שוטף או התקשרות ,מהם עולה חשש לניגוד עניינים ולקבל 

  או מי מטעמו, לכך בכתב.  עירייההמשפטי להיועץ את הסכמת 
  

אינטרס/ חלק כלשהו, לא מבצע השירותים ו/או כל תאגיד לו  .ז
פי -עלהעירייה ימצאו במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל מול 

  חוזה זה.  
  

, העירייהמבצע השירותים מצהיר כי בחתימתו על הסכם זה עם  .ח
פיו, אין כל סתירה או פגיעה -ובפעולותיו לביצוע העבודות על

פיו בהתחייבויות אחרות שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או מי משות
כלפי צדדים שלישיים ,וכי אין הוא צפוי לכל תביעה ו/או טענה 
מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם 

   זה. 

כל עובדי מבצע השירותים ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או  .ט
שותפיו ימנעו במהלך תקופת השירות וכן גם בסיומה מלהתקשר 

העירייה , בתביעות כנגד העירייהכנגד  עם תובעים ו/או טוענים
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ע"פ כל דין בכל הקשור בעניינים נשוא העבודות שנמסרו לטיפולו 
  של מבצע השירותים .

מבצע השירותים מצהיר כי אין לו ולא יהיה לו כל קשר עסקי או  .י
אחר עם אף אדם או גוף הקשורים לביצוע עבודות אחזקת 

או עם כל מוסד או גוף הקשור או המסונף בעירייה  הכבישים 
אליהם או בקשר אליהם, או עם גורמי פיקוח על עבודות אחזקת 

וכי הוא אינו מייעץ או פועל עבור אף אחד  בעירייההכבישים 
  מאלה או נותן להם שירות .

מבצע השירותים מתחייב כי הוא, עובדיו וגורמים אחרים  .יא
חר עם אף אדם או גוף מטעמו, לא יקיימו כל קשר עסקי או א

או עם כל גוף הקשור או  בעירייההקשורים לאחזקת הכבישים 
המסונף אליהם או עם כל מוסד או גוף הקשור או המסונף 
אליהם או בקשר אליהם, או עם גורמי פיקוח על עבודות אחזקת 

, ולא יעניק להם כל שירות או עצה ולא יהיה  עירייההכבישים ב
תן שירותים להם או בעניינם, במישרין מעורב בכל דרך שהיא במ

או בעקיפין, וזאת עד תום שלושה חודשים מסיום התקשרות לפי 
 עירייההסכם זה או עד תום שנה מיום סיום מתן השירותים ל

ביחס  לגוף אתו מבקש המבצע השירותים לקיים קשר כאמור, 
  . לפי המאוחר

ל הצהרה מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מבצע השירותים יחתום ע .יב
 לחוזה זה.   בנספח ב'בדבר ניגוד עניינים האמורה 

 
  העדר יחסי עובד מעביד: .11

  
למען הסר ספק מובהר בזה כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין  .א

לבין מבצע השירותים ו/או כל מי מטעמו. מוצהר ומוסכם כי  עירייהה
  מערכת היחסים בין הצדדים היא של מזמין וקבלן עצמאי.

  
 עירייהכמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין ה .ב

ועובדי מבצע השירותים או כל מי מטעמו אף אם ייווצר מצב בו לצורך 
, יישארו עובדים אלו עירייהביצוע ההסכם ישהו עובדי מבצע השירותים ב

  בגדר עובדי מבצע השירותים בלבד.
  

סקת העובדים מטעם מבצע השירותים למען הסר ספק מובהר כי אין בהע .ג
כדי להפחית ו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות מבצע השירותים 

  לביצוע תפקידיו ע"פ ההסכם. עירייהואחריותו כלפי ה

  
 עירייההצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה ל .ד

לפקח ,להדריך או להנחות את מבצע השירותים כל אחד אחר 
ביצוע יעיל של הוראות הסכם  מועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיחמה

זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור יחסי עובד מעביד עם מבצע 
לא נושאת בכל  העירייההשירותים או עם העובדים המועסקים על ידו .

אחריות בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה המקצועית הראויה של 
 מבצע השירותים. 

  
  :איסור העברת זכויות .11

מבצע השירותים מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו,  .א
או כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא 

  מראש ובכתב על כך. עירייהעל פי הסכמת ה
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לעיל, יישאר מבצע השירותים  (א)ניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן  .ב
עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם  עירייהאחראי כלפי ה

  מי שהועברה אליו התחייבות כאמור.
  

  :אחריות לנזקים .11

  
או למי מעובדיה עירייה על מבצע השירותים תחול אחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו ל 

הסכם זה, והריהו מתחייב לשפות ולפצות את בשל מעשה או מחדל שלו תוך כדי ביצוע 
לפי דרישתה בגין  הנזק ו/או האובדן האמור מייד עם דרישתה הראשונה של  עירייהה

   העירייה.

  א.

  
מבצע השירותים אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב  

לשלם לצד שלישי סכום ,  (לרבות במקרה של פשרה)תחויב  העירייההשירותים, ואם 
כלשהוא בעד הנזקים שמבצע השירותים אחראי להם כאמור, יהא מבצע השירותים חייב 

תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות עירייה ה בכל סכום שעיריילפצות את ה
בקשר לכך. למבצע השירותים לא תהיה לה כל טענה או תביעה כנגד  עירייהשייגרמו ל

  שימושה בזכות זו.  בגין עירייה ה
מוסכם כי תנאי לחיוב מבצע השירותים עפ"י סעיף זה הוא מתן הודעה למבצע השירותים 

ומתן אפשרות למבצע השירותים להתגונן  עירייהבדבר התביעה או הדרישה שהוגשה כנגד ה
 בפניה.  

  ב.

 

 18.   :ביטוח  

מבלי לגרוע מאחריות מבצע השירותים  לפי הסכם זה ו/או לפי דין ,מבצע השירותים   
מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה ולמשך כל תקופה נוספת בה 

חודשים נוספים מתום  36יימצא אחראי על פי דין ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית , למשך 
יטוח מורשית ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים תקופת ההתקשרות, בחברת ב

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על כל  'כנספח דבאישור עריכת הביטוח, המצורף להסכם זה 
  .("ביטוחי מבצע השירותים"-" ואישור עריכת הביטוחלהלן:" )תנאיו 

  

   א.

, עד עירייהלידי ה, מבצע השירותים מתחייב להמציא עירייהללא צורך בדרישה מצד ה 
למועד חתימת ההסכם, אישור בדבר עריכת ביטוחיו, כשהוא חתום ע"י מבטחו .מוסכם כי 
אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי להוות אישור 

של מבצע השירותים על פי הסכם זה ו/או  בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו
 הקשורים לעירייהו/או על גופים  עירייהדין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על ה על פי כל

  ו/או על מי מטעמם .

 ב.

  

 

לבין האמור  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת ביטוחי מבצע השירותים 
הביטוחים האמורים על מנת להתאימם  בחוזה זה, מתחייב מבצע השירותים לגרום לשינוי

כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם  להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש
ו/או  עירייהאישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על ה ו/או בשינויים כדי להוות

פי הסכם זה -אחריותו של מבצע השירותים  על ולא תצמצם את הקשורים לעירייהעל גופים 
  פי  דין.-או על

 ג.
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יום לפני תום מועד תקופת ביטוחי מבצע השירותים, מתחייב מבצע  14-לא יאוחר מ 
, אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו עירייההשירותים  להפקיד בידי ה

לשנה נוספת .מבצע השירותים מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת ביטוחי מבצע 
ת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף, או למשך  תקופה השירותים  במועדים הנקובים, מדי שנ
  מאוחרת יותר כמפורט בסעיף א 'לעיל.

 ד.

  

 

מבצע השירותים מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח, לשלם את דמי  
הביטוח במועדם, לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת ההסכם ולמשך 

לעשות כל פעולה כדי לממש  עירייהיימצא אחראי על פי דין, ולדרישת ה כל תקופה נוספת בה
  את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

   ה.

  
, כי מי מביטוחי עירייהבכל פעם שמבטחו של מבצע השירותים יודיע ל .ו

מבצע השירותים עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 
מתחייב מבצע השירותים לערוך כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, 

את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 
  הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

  
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן  .ז

האמור באישור עריכת ביטוחי מבצע השירותים הינם בבחינת דרישה 
ל מבצע השירותים, ועל מבצע השירותים לבחון את מזערית המוטלת ע

חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .מבצע השירותים 
ו/או גופים  העירייהיהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות  הקשורים לעירייה
  כאמור.

  
ו/או גופים  העירייהי הוא פוטר את מבצע השירותים מצהיר בזאת כ .ח

והבאים מטעמם, מכל אחריות לנזק לרכוש, מכל מין וסוג עירוניים 
מבצע השירותים במסגרת פעילותו בקשר עם  שהוא, אשר משמש את

  הסכם זה, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
  

ה בכתב ומראש להסבהעירייה במידה והתקבלה הסכמת  .ט
לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, 
ומבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, 
ובמקרה בו העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם 
יתבצעו על ידי קבלן משנה מטעם מבצע השירותים, מתחייב מבצע 

די קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים השירותים לדאוג כי בי
ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה .לחלופין ,למבצע השירותים נתונה 
הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים 
הנערכים על ידי מבצע השירותים כמפורט באישור עריכת ביטוחי מבצע 

צע השירותים הוא הנושא השירותים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מב
 ביחס לעבודות ו/או לשירותים במלואם לרבות העירייה באחריות כלפי 

שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל מבצע 
בגין כל אובדן או נזק  העירייה השירותים תחול האחריות לשפות את

אמורים היו  שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או
להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור 

  מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
  

אין בסעיפי הוראות חוזה זה, כדי לשחרר את מבצע השירותים מאחריות  .י
  כלשהי בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח. 

  
  

  :קיזוז ועכבון .11
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ולא ישולם על ידו במועד  עירייהכל סכום שמבצע השירותים יהיה חייב ל .א
 העירייהעפ"י הסכם זה ו/או הסכמים אחרים ו/או עפ"י כל דין, תהא 

רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה לשלם למבצע השירותים על פי 
למבצע השירותים אסור הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם כי 

 בשום דרך.  עירייהמול הלבצע קיזוז 

תהיה רשאית לחייב את חשבון מבצע השירותים  עירייהמובהר כי ה .ב
בגין האמור ולקזז כספים המגיעים לה ממבצע השירותים וכן  עירייהב

 לגבות ממבצע השירותים כספים המגיעים לה בכל דרך אחרת. 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על .ג
ידי המבצע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות 
לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו למבצע השירותים את כל 
הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של 

  המזמין.
 

מבצע השירותים מוותר בזאת על כל זכות קיזוז ו/או עכבון שיש לו ו/או  .ד
  ום לו כלפי המזמין וכלפי כל נכס מנכסיו או כל דבר השייך למזמין.שתק

 
  :זכויות יוצרים .11

כל תפוקת העבודה, יצירה / יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן  .א
והיא תהיה  עירייהו/או עקב השירותים יהיו בבעלותה הבלעדית של ה

רשאית לנהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר ועניין לרבות 
; מבצע עירייהלפרסמם ו/או להעבירם לאחר ,לכל מטרה אחרת שנראית ל

השירותים או אחר בשמו או במקומו ,לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף 
  עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים .

  
לעיל לאחר, אינה  (א)ת האמורות בסעיף קטן העברת השירותים והזכויו .ב

 טעונה הסכמת מבצע השירותים . 
  

או  עירייהמבצע השירותים לא יעשה כל שימוש במידע שתעביר ה .ג
שיתקבל או בתוצרים שיתקבלו במסגרת או כתוצאה מביצוע השירותים 
מושא חוזה זה אלא לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ולא יעביר את 

 התוצרים כאמור לאחר .  המידע או
  

הפסקת שירותיו של מבצע השירותים ללא  .11
   :אשמת מבצע השירותים

     

רשאית, לפי שיקול דעתה העירייה  לעיל, (א(על אף האמור בסעיף  .א
הבלעדי, לבטל הסכם זה בכל עת ו/או להפסיק את המשך ביצוע 

בכל  מתן הודעה בכתב למבצע השירותים. השירותים עפ"י הסכם זה ע"י 
בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי  עירייהמקרה בו תשתמש ה

  .עירייהסיום במועד הנקוב בהודעה שתשלח ה
  

למבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל  .ב
  בזכותה לפי סעיף זה. העירייהסוג שהוא בשל שימוש שעשתה 

  
  

התחייבויות קיום -ביטול ההסכם  בשל אי .11
 :  מבצע השירותים
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לא ביצע מבצע השירותים אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה,  .א
 ימים (שבעה) 7רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה בתוך  עירייהתהיה ה

  .ממועד משלוח הודעה בכתב

למבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג  .ב
  בזכותה לפי סעיף זה. העירייהשהוא בשל שימוש שעשתה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של  .ג
בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי  העירייההסכם זה ויזכו את 

   מקרה של הפרה יסודית.כל דין ב

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  .1.ג
לפועל לגבי נכסי מבצע השירותים, או חלק מהם, והעיקול או 

יום  14הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
  ממועד ביצועם.

ניתן נגד מבצע השירותים ו/או עסקיו ו/או חלק מהם צו כינוס  .1.ג
נכסים ,ו/או צו הקפאת הליכים, ו/או צו פירוק או הוגשה נגד 
מבצע השירותים התראת פשיטת רגל או שהוכרז כחייב מוגבל 

 .  באמצעים, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או תכנונית

מבצע השירותים מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר ללא  .1.ג
 . מראש ובכתב עירייההסכמת ה

 מבצע השירותים סטה מההנחיות שניתנו לו.    .4ג 

מבצע השירותים סטה מהתקציב או מלוח הזמנים מבלי שקיבל    .  5ג    
 . עירייהאישור לכך מראש ובכתב מה     

מבצע השירותים התרשל בביצוע השירותים או כל חלק מהם ו/או . 6ג     
ותנאיו  הסתלק מביצוע החוזה, או לא קיים הוראה מהוראותיו     
במקרה כזה מבצע השירותים יהיה אחראי גם לכל נזק ו/או )     
 .  עיריה(הפסד שיגרמו ל     

    מבצע השירותים מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.   .7ג 

כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שמבצע השירותים ו/או מי   .8ג    
  ממנהליו ביצעה עבירה שיש עמן קלון.     

 

   :תוצאות ביטול ההסכם .11

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל:     

, מתחייב מבצע 22ובין לפי סעיף  21בכל מקרה של ביטול ההסכם, בין לפי סעיף  .א
השירותים למסור למנהל, ללא כל תנאי, כל חומר שהוכן על ידו במסגרת 

תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי  עירייהההתקשרות עפ"י חוזה זה וה
  ראות עיניה בלבד וכן למסרו לגורם שלישי כלשהו.

ביטול ההסכם אינו משחרר את מבצע השירותים מהתחייבויותיו על פי החוזה  .ב
  לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצע עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

ובין לפי סעיף   21סעיף  בכל מקרה בו בוטל ההסכם או הופסקה העבודה, בין לפי  .ג
רשאי המנהל להמשיך בעבודה או כל חלק ממנה בעצמו או למסור את המשך  22

  ביצוע העבודה או כל חלק ממנה לכל גורם אחר .

לעיל, כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות  22בוטל ההסכם לפי סעיף  .ד
תהיה רשאית  ייהעירכתוצאה מכך, יחולו על מבצע השירותים וה עירייהשנגרמו ל

לנכות כספים אלו מהכספים המגיעים ממנה למבצע השירותים בגין חוזה זה או 
כנגד מבצע  עירייהבגין כל עבודה אחרת וזאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד ל

   השירותים בגין הפרת התחייבויותיו.
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 21בוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל, בין לפי סעיף  .ה
למבצע השירותים את התשלומים בגין ביצוע  עירייה, תשלם ה22ובין לפי סעיף 

השירותים עד ליום ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום 
 עירייהעל פי סעיף זה, לא יהא מבצע השירותים זכאי לכל תשלום נוסף מאת ה

דרישות, תביעות או בקשר להסכם זה ולמבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, 
בשל שימוש בזכותה הנ"ל ובלבד ששילמה העירייה מענות מכל סוג שהוא כלפי 

  את המגיע לו כאמור בסעיף זה .

 

    :תשלומים סוציאליים .11

להסכם זה, אין מבצע השירותים או מי מטעמו או מי המועסק על ידו,  15לאור האמור בסעיף     
רוכשים זכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי. כל  
התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים על מבצע השירותים  
 . וישולמו על ידו בהתאם 
  
  

  :אחריות מקצועית .11

  

ה לשירותים של מבצע השירותים, אינם משחררים את מבצע עירייהסכמתה ו/או אישורה של ה   
 השירותים מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.  

  

  :אספקת אמצעי עזר .11

  

מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע    
 השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי מבצע השירותים ועל חשבונו בלבד.  
  

    :הפרות ותרופות .11

  

לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי עירייה מבלי לגרוע בזכותה של ה .א
, 25, 24, (א)23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 9, 7, 6, 5, 4הוראות סעיפים 

להסכם זה  הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה  26
לפיצוי  עירייהמבלי לגרוע בזכותה של ה) עירייהיסודית של החוזה ותזכה את ה

לביטול החוזה תוך משלוח  (בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין
בפיצוי  עירייהימים מראש וכן תזכה את ה 7הודעה בכתב למבצע השירותים 

תהא זכאית לקזז העירייה בגין כל הפרה והפרה, ו₪  01,111של מוסכם בסך 
את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע למבצע השירותים בכל זמן שהוא וכן 
תהא רשאית לגבותו ממבצע השירותים בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או 

ם מהתחייבויותיו הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את נותן השירותי
  לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.

פי הדין, לפנות, -תהיה זכאית, בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לה על עירייהה .ב
כנגד מבצע השירותים, לבית המשפט בבקשה לצו מניעה ו/או צו במעמד צד 

 שר לכך. אחד בלבד, ומבלי שתהא חייבת להפקיד ערבות כל שהיא בק

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העומדת לצד המקיים חוזה זה כנגד הצד  .ג
  המפר לפי כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא יעמוד מבצע השירותים בהתחייבויותיו עפ"י  .ד
להזמין את העבודה ו/או כל חלק ממנה אצל כל  עירייהחוזה זה, תהיה רשאית ה

בכל הוצאותיה את מבצע השירותים וזאת בנוסף אחר ולחייב  חברה או גורם 
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כנגד מבצע השירותים בגין הפרת  עירייהלכל תרופה אחרת שתעמוד ל
 התחייבויותיו.  

  

  :ויתור .11
  

למבצע השירותים, לא יחשבו  עירייהשום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד ה  
ה על זכויות עירייעל זכויותיה ולא ישמשו לתביעה אא"כ תוותר ה העירייהכויתור מצד   
    מורשי החתימה בעירייה.כמפורט ובכתב מראש בחתימת   

  

  :כתובות .11

 כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם כברישא   
   .להסכם  
כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל לרבות המצאת כתבי בית דין ,   
 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, ובמידה  72תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך   
 ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.   
  

  
  :סמכות שיפוט ייחודית .11

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למחלוקות הנובעות מכוח הסכם זה ו/או כפועל   
  בקריית שמונה.יוצא ממנו מסורה לבתי המשפט המוסמכים   
  
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 
 

_________________________ 

 קריית שמונהעיריית 

 

 ספק השירותים                 

 כתובת_____________________

 

 ח.פ / ת.ז _____________________  
  

 
 
 
 
 

 

 

  הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים -נספח ב' .1

  

כאשר מדובר בחברה ימולא )אני הח"מ ____________________ ת"ז_________________/ 

ת"ז__________________   הח"מ__________________  אנו  הבא:  הנוסח

ולהתחייב  לחתום  ת,ז ___________________המורשים  ו__________________

. (בשם חברת_________________________________ ח.פ_________________  

 מצהיר/ים בזאת כי:  
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 העירייהאין בביצוע העבודות שמבצע השירותים  מחויב בהם על פי ההסכם שבינו לבין  .0

, לרבות כל (מערכת ניהול מסעותהעיר )ניין שירותי סקר הנדסי לכבישים ברחבי בע

, וכן  אין בחשיפתי/נו למידע מתוקף ביצוע ("ההסכם")השירותים הנלווים להלן: 

ההסכם בכדי להעמיד אותי ו/או את מבצע השירותים ו/או את מי מבעלי המניות 

מי ממנהלי מבצע השירותים ו/או  ו/או את (ככל שמבצע השירותים הינו חברה) בחברה

את מי מעובדי מבצע השירותים ו/או את כל מי שיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים 

לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין עבודה זו לבין עיסוקים אחרים שלהם 

/או וכי , אין ולא יהיה לי ו/או למי מהעובדים מטעם מבצע השירותים כל נגיעה אישית ו

חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בביצוע העבודות, בין ביצוע העבודה לבין 

  עיסוקים אחרים או עניינים אישיים.  

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל/ו ולא יקבל/ו  ..

 עירייהכל שכר ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות ו/או המסוגלות לספק ל

  לבין מבצע השירותים.עירייה שירותים בתחום הנוגע להסכמים שבין ה

אינו נכון,  2למען הסר ספק, ידוע לנו כי קיום ניגוד עניינים, ו/או במידה והאמור בסעיף  .1

הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתי/נו על נספח זה אני/ו מאשר/ים כי מדובר בתנאי 

שיתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל  יסודי בהסכם וכי, ממילא, במידה

ו/או בכל אופן אחר, הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד של מבצע השירותים, 

  על כל המשתמע מכך.

 שם: _________ תפקיד: ____________ חתימה:_____________ _____ 

 שם: _________ תפקיד: ____________ חתימה:_____________ _____ 

 אישור עורך דין.  

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי מר ______________________ 
וכן מר _____________________ ת"ז:_______________ ת"ז___

יבת החותמים לעיל, מורשה/ים לחתום בשם מבצע השירותים וכי חתימתם מחי
החותמים לעיל חתמו על  את מבצע השירותים. כמו כן, הריני לאשר בזאת כי 

  תצהיר זה בפניי ביום _______________  לאחר שהוזהרו כדין.

             

  חתימה וחותמת עורך דין:_________________
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   'נספח ג

  
  הצהרת סודיות

  
  

 התחייבות לשמירת סודיות הסכם למתן שירותי ביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי 

  (מערכת ניהול מסעות) העיר

  
מתכוונת לרכוש שירותים כמפורט בחוזה למתן שירותי ביצוע סקר הנדסי לכבישים  והעירייה 

 להלן:)וכל יתר השירותים הנלווים כמפורט בהסכם  (מערכת ניהול מסעות)  העירברחבי 
 . ("ההתקשרות"

 הואיל

  
להלן: "מקבל )ובמסגרת ו/או לצורך מתן השירותים עשוי המזמין לחשוף בפני נותן השירותים  

 ; ("מידע הסודי"(לעיל ולהלן: )מידע סודי כהגדרתו להלן (המידע"
 והואיל

  
והמזמין הסכים להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל  המידע רק  

 בתנאי ובכפוף לכך שמקבל המידע יתחייב לשמירת סודיות המידע הסודי ואי עשיית שימוש בו; 

 לפיכך מצהיר ומתחייב מקבל המידע כדלקמן: 

 והואיל

  

  

 מידע סודי:   .1

    " הפירוש הבא:מידע סודיבכתב התחייבות זה יהיה למונח"  
"כל מידע, מסמך, נתון, חוות דעת, מסקנה או כל חלק ממנו, בנוגע לעסקי המזמין, קניינו 

  הרוחני ונתונים אודות פעילותו ."
  
  התחייבות לשמירת סודיות:  .1

הנני מתחייב לשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר,  .0..
בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין  ו/או לעשות כל שימוש 

ובין בעקיפין ,בין בארץ ובין בחו"ל במידע הסודי, כהגדרתו לעיל וזאת בין 
  בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן.

הנני מתחייב כי שימוש במידע הסודי על ידי יהיה אך ורק לצורך אספקת  ....
  השירותים נשוא  החוזה, ככל שהוא נדרש.

 גילוי מידע סודי יעשה על ידי אך ורק לעובדיי על בסיס הצורך לדעת בלבד  .1..
. כל מורשה יחתום על הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות בנוסח ("מורשה")  
המצ"ב. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע סודי על ידי מורשה שלא בהתאם   
כאמור על ידי, ואנקוט להוראות כתב התחייבות זה דינו כדין גילוי או שימוש   
  בכל האמצעים הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של המידע.  

כל המסמכים שיימסרו לי על ידיכם שיגיעו לידי ו/או שיוצרו על ידי כתוצאה  .0..
ו/או בקשר עם השירות ו/או התקשרותי עמכם והקשורים, במישרין או 

כרכושכם לכל צורך בעקיפין, בשירות ,יהיו שייכים לכם בכל עת וייחשבו 
  -ועניין, והם יוחזרו לכם על ידי מיד עם סיום ההתקשרות בינינו או לפני כן 

  לפי בקשתכם. לא תהיה לי כל זכות בהם.

אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור  .0..
  בכתב התחייבות זה ולהחתימם על נוסח הצהרת סודיות המצ"ב.

אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או אני אהיה  .1..
תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת 

יה ההתחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם א
  אחראי ביחד עם אחרים .
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בעיסוק שיש בו משום  אני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא .7..
  פגיעה בחובותיי אלו לפי כתב התחייבות זה או מכוח מתן השירותים או 

שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין   
  מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לבין עניין אחר.  

מקרה שאגלה מידע כאמור השייך בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל  .1..
לכם ו/או הנמצא  ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות 

  תביעה נפרדת  ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

התחייבויותיי לפי  כתב זה הינן בלתי מוגבלות בזמן וימשיכו לחול גם לאחר  .0..
  סיום מתן השירותים מכל סיבה שהיא.

יקבע על ידי ערכאה כל שהיא, כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך היה ו .01..
תצומצם ההתחייבות, כדי  השיעור המותר על פי דין באותה עת  -זה תוקף 

ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות והזכויות על פי 
  מסמך זה.

  התחייבויותיי אלו.ידוע לי, כי ההתקשרות עמי הנה בין היתר על בסיס  .00..

  מוסכם כי הדין החל על כתב התחייבות זה  הוא דין מדינת ישראל. ..0..
  

 וע"ז באתי על החתום: 
  
  

שם:_________________, 
 ת.ז:.__________________  

  
 חתימה:_________________________________. 

  
 תאריך:__________________.  

     
  
  
  

  עובדים של נותן השירותים לשמירת הסודיותהצהרה והתחייבות 
  

אני, ___________, הח"מ, ת.ז. ___________ מצהיר כי קראתי את ההוראות לשמירת 
סודיות ולשמירת המידע הסודי, כהגדרתו לעיל ואני מתחייב לשמור על סודיות ולראיה באתי על 

 החתום: 
  

  
 שם:_________________
 ת.ז:.________________ 

  
: חתימה

_____________  
  
  

 תאריך:__________________.  
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  אישור עריכת הביטוח –'נספח ד  .1
  
 תאריך ____________                       לכבוד     

 עיריית קריית שמונה
 

 א.ג.נ., 
  

הנדון:  אישור ביטוח בקשר לחוזה ביניכם לבין_________________  
   ("מבצע השירותיםלהלן: "  )ח.פ./ע.מ./ת.ז__________________. 

 (מערכת ניהול מסעותהעיר )בקשר עם הסכם למתן שירותי ביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי 
    (בהתאמה "השירותים" -" וההסכםלהלן: ")לרבות כל השירותים הנלווים 

  
  

הננו מאשרים בזאת כי מבצע השירותים מקיים באמצעותנו את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך 
תקופת/ות הביטוח שצוינה/נו ליד הביטוח/ים כאמור לרבות בגין מתן השירותים נשוא ההסכם 

 (להלן: 
 ") : תקופת הביטוח"

  
פוליסה מס'........................... לתקופה מיום .................  עד  .1

 ליום.......................  
  

פי דין בגין פגיעה גופנית או -המבטח את חבות מבצע השירותים על ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ל אחריות כמפורט להלן. נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, בגבו

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  -הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ 
וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה, חבות 

לוף מצד המוסד לביטוח בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, וכן תביעות תח
ו/או הבאים מטעמה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת   עירייהלאומי. הביטוח מורחב לשפות את ה

על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של מבצע השירותים והפועלים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף 
 טח. אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבו

  
  פי הפוליסה.-לאירוע ובמצטבר על₪    0,111,111גבול האחריות בסך של: 

  
  

פוליסה מס'........................... לתקופה מיום ................  עד  .1
 ליום......................  

  
ו/או  (נוסח חדש)המבטח את חבות מבצע השירותים עפ"י פקודת הנזיקין  ביטוח אחריות מעבידים

, כלפי עובדיו המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית 1980 –חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
 0,111,111ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם, בגבול אחריות של 

ת בגובה ובעומק, פי הפוליסה. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודו-$ לתובע לאירוע ובמצטבר על
וכן  (היה ומבצע השירותים ייחשב כמעבידם)שעות עבודה, פיתיונות ורעלים, קבלנים וקבלני משנה 

היה ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  עירייהבדבר העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את ה
 ובדי מבצע השירותים. מחלה מקצועית כלשהי, כי מי היא  נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מע

  
  

פוליסה מס'..........................  לתקופה מיום ....................  עד  .1
 ליום....................  

  
לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח ,המבטח ₪  111,111,.בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית

את חבות מבצע השירותים על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת 
הביטוח בגין כל מעשה או מחדל מקצועי מצד מבצע השירותים ו/או מצד הפועלים מטעמו, במסגרת 

ם, אבדן מסמכים, הפרת חובת יושר עובדי-מתן השירותים. הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי
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בגין  עירייה. הביטוח מורחב לשפות את ה(עקב מקרה ביטוח)סודיות, ואובדן שימוש או עיכוב 
אחריות העלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה או מחדל של מבצע השירותים ו/או של הפועלים 

ו/או  עירייהטעמו כלפי המטעמו, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי לעניין חבות מבצע השירותים ו/או מי מ
 .  הקשורים לעירייהגופים 

הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של מבצע השירותים ו/או 
, אף אם הפעילות כאמור החלה לפני חתימת (אך לא לפני ____________)מי מטעמו על פי ההסכם 

 ההסכם . 
ודשים מתום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך ביטוח חלופי ח 6הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

 המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה. 
  
  

  
וכי אנו עירייה הננו מאשרים כי הפוליסה/ות הנ"ל קודמת/ות וראשוני/ות לכל ביטוח הנערך על ידי ה

בנוסף, אנו מתחייבים כי . עירייהמוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ה
הפוליסה/ות לא תבוטל/נה ולא יחול בה/ן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר 

יום מראש. למען הסר ספק, מובהר כי על מבצע  60הודעה על כך בדואר רשום, לפחות  עירייהל
שתתפות השירותים בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסה/ות וחובת הנשיאה בה

 פיה/ן. -העצמית על
  

  
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד 

 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 
  

  
  

 בכבוד רב, 

  
  
  

 
  תפקיד החותם    שם החותם   חותמת המבטח   חתימת המבטח 
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  הנספח 

   נוסח הערבות הבנקאית לביצוע החוזה .1

 לכבוד 

  עיריית קריית שמונה 

      תאריך _____________             

 
 (מערכת ניהול מסעותהעיר  )הנדון ערבות לביצוע חוזה לביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי 

חמש ובמילים ₪   000,15 –ערבות בנקאית מס______________________ ' על סך 
 _________   -_________ עד ליום  -בתוקף מיום ₪  אלף  עשרה 

 ___ חודש ________________  שנת המדד בגין 

 ₪ אלף  חמש עשרהסכום במילים : ₪,  11,111 אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של    

 (להלן: ___________________ ח.פ./ת.ז  _______________ .-מ, שתדרשו ("סכום הערבות"להלן: )

 "הנערב ." 

וכל הקשור  (מערכת ניהול מסעותהעיר קריית שמונה )בקשר עם חוזה מסגרת לביצוע סקר הנדסי לכבישים ברחבי 

 אליו ולרבות כל השירותים הנלווים.  

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  (הכולל פירות וירקות)סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן 

או ) לחודש שלאחריו 15 -שהתפרסם ב  1111חודש ______  שנת לסטטיסטיקה. לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין 

 , "המדד היסודי." (בסמוך למועד זה

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם  -ההצמדה 

רישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בד

 הצמדה. 

 מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  משלושה ימיםלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר 

המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי 

 או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  להטיל עליכם חובה לנמק

 בלבד ולאחר תאריך זה   תהיה בטלה ומבוטלת.  (כולל) ליום ___  לחודש ___  שנת____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

יל, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לע

 שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו. 

דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, או מברק, ודרישה זו  

 לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 בכבוד רב, 

 __________________________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב 

  טופס זה דוגמא לבנק בלבד
  


