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 :הערים לאשכולות משותףמסגרת  מכרז

 

 אשכול רשויות גליל מזרחי ערים איגוד

  והעמקים הגליל אשכול ערים איגוד

 יהודה ושומרון ערים אשכול  איגוד
 

  1/2021' מס )משותף( פומבי מסגרתמכרז 

 

 

 הצעות :פניה לקבלת 

 

 

 מדידה וסקר נכסים שירותי לקבלת
  ותלרשויות מקומיות החברות באשכול  GISעל בסיס  

 

 

 חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז 

 

 

 

 

 

 2021אפריל                                                                     
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 1/2021מכרז מסגרת פומבי )משותף( מס' 

  GISמדידה וסקר נכסים על בסיס לקבלת שירותי 
 ותהחברות באשכול לרשויות מקומיות 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, אשכולות הרשויות הבאות: מכרז זה הינו מכרז משותף ל .1
 –)להלן יכונו יחדיו יהודה ושומרון , ואיגוד ערים אשכול איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים

 (. האשכולות

מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות האשכולות מזמינים בזאת מאת  .2
לרשויות מקומיות   GISמדידה וסקר נכסים על בסיס אספקת שירותי במכרז זה, להציע הצעות ל

 –ו/או אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות, )להלן  ותהחברות באשכול
הגדרות בהתאם להכל , בהתאמה(, והמכרז -והרשויות  –)להלן אמה( , בהתהמכרז -והרשויות 

ובנספחים המצורפים , הסכם ההתקשרות/הספק , במפרטים הטכנייםזה המופיעות במסמכי מכרז
 ולהסכם המצ"ב. למכרז

במכרז יידרש  /יםאשר הזוכהלרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק ת מסמכי המכרז על תנאיו א .3
לאשכול שישולם  ()כולל מע"מ₪  2,000 ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך שלעל נספחיו לחתום עליו 
 גליל מזרחי.

 אל יפנה, המכרז מסמכי את" מרחוק רכוש"ל המעוניין מציע - המכרז מסמכי של" מרחוק רכישה"
 התשלום ביצוע לצורך 5961202-050ו/או בנייד  accounts@eastgalil.org.ilאורלי איבגי באימייל 

 המכרז מסמכי את לקבל המציע יוכל - קבלה שיקבל לאחר. בנקאית העברה/אשראי בכרטיס
  .ידו על שיימסר ל"לדוא שיישלח  PDF בקובץ

 להצעה לצרף יש - במכרז להשתתפות סף תנאי מהווה המכרז מסמכי רכישת - המציעים לב תשומת
 מי באמצעות או/ו בעצמו) המכרז מסמכי את רכש שלא מציע. המכרז מסמכי רכישת בדבר קבלה

 .לדיון תובא ולא תפסל הצעתו( מטעמו

מכל סיבה ולא יוחזר בשום מקרה מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז  .4
   .כפי שיירכש ע"י המציע מסמכי המכרז. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של שהיא

  - מועד אחרון להגשת ההצעות .6

גליל מזרחי ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול  ידנית בלבדההצעה תימסר במסירה 
  . 12:30 בשעה   20/5/2021תאריך ה' עד ליום , כוח בצומת מרכז העסקים כתובתב

 
 דוד אריאלי, מנכ"ל

 
 יתמנכ"ל קרן גפן,

 
 צור רבינו, מנכ"ליתנורית 

 

 
 אשכול הגליל והעמקים

 
 יהודה ושומרון אשכול 

 
 אשכול רשויות גליל מזרחי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accounts@eastgalil.org.il
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 אנספח 

 1/2021מס'  )משותף( מכרז מסגרת פומבי

 לרשויות  GISשירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס לאספקת 
  ותבאשכול החברות מקומיות

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
 1227000, מיקוד מרכז העסקים בצומת כוח

 והעמקים הגליל רשויות אשכול ערים איגוד

 2351330, מגדל העמק, מיקוד 39' הניצנים רח

 יהודה ושומרון איגוד ערים אשכול רשויות 

 4485500, מיקוד   , קרני שומרון4רח' רחבעם זאבי 

 הודעה ותנאי מכרז  
 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

הגשת ל אחרוןמועד 
 שאלות הבהרה

 

 12:00עד השעה  'ה  29/4/2021

 מועד אחרון להגשת
במשרדי  - הצעות

אשכול גליל מזרחי, 
מרכז בכתובת 

העסקים, צומת כח, 
. תיבת הגליל העליון

המכרזים ממוקמת 
 בקומה ראשונה. 

  12:30עד השעה  ה'  20/5/2021

 .  13:00בשעה  20/5/2021יום ה'  פתיחת מעטפות

 אשכול גליל מזרחי.  במשרדי תעשה ההצעות פתיחת**

, בדבר ריחוק חברתי ואיסור על התקהלות ,הבריאות משרד להנחיות כפוףיהיה מעמד הפתיחה 
  .כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי

לא ניתן יהיה לאפשר השתתפות מציעים במעמד הפתיחה, תשודר במקרה בו עקב המגבלות 

וקישור יפורסם באתר האשכול בסמוך   ZOOMצעות אפליקציית פתיחת תיבת המכרזים באמ
מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח תיעוד יבוצע למועד הפתיחה. בכל מקרה, 

-קישור לזום פתיחת הצעות בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו. 
 

https://us02web.zoom.us/j/83808602830?pwd=eVJDcVdnaTAwVUN3OUQzaDFzZ1 

JvZz09  

 

https://us02web.zoom.us/j/83808602830?pwd=eVJDcVdnaTAwVUN3OUQzaDFzZ1JvZz09
https://us02web.zoom.us/j/83808602830?pwd=eVJDcVdnaTAwVUN3OUQzaDFzZ1JvZz09
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  כללי .1

ואיגוד איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים,  .1.1
מזמינים מציעים העומדים  (האשכולות –ערים אשכול יהודה ושומרון  )להלן יכונו יחדיו

בדרישות הסף במכרז זה להגיש הצעות לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס 
GIS   .לרשויות החברות באשכולות  

 מכרזב הזוכה אשר הספק הסכם לרבות נספחיו כל לרבות תנאיו על המכרז מסמכי את .1.2
 כולל) ש"ח 2,000 של בסך תשלום תמורת לרכוש ניתן נספחיו על עליו לחתום יידרש

מרכז העסקים, צומת כח, הגליל העליון, בכתובת  מזרחיגליל אשכול  במשרדי( מ"מע
 . 09:00-15:00 השעות בין  ה'-בימים א'

, התקהלות על והאיסור חברתי לריחוק בנוגע הבריאות משרד להנחיות בהתאם
 ההצעה והגשת המסמכים רכישת לצורך הגעתם את מראש לתאם נדרשים המציעים

 רכישת עבור התשלום כי, בזאת ומודגש מובהר 04-8200807בטלפון ענת מולר  עם
 המציעים את המחייב הנוסח. שהיא סיבה ומכל מקרה בשום יוחזר לא המכרז מסמכי

 . המכרז מסמכי של המלא הנוסח הוא
 

מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי  -"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז  .1.3
 ו/או בנייד accounts@eastgalil.org.ilאורלי איבגי בדוא"ל המכרז, יפנה אל 

לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל  050-5961202 
שיישלח לדוא"ל שיימסר   PDFיוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ  -קבלה 

רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות  -על ידו. תשומת לב המציעים 
כש את מסמכי המכרז. מציע שלא ר יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת -במכרז 

 מסמכי המכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 

 – האינטרנט באתר עלות ללא, לרכישתם קודם, המכרז במסמכי לעיין ניתן .1.4
www.eastgalil.org.il  גם להבהרות ביחס להתעדכן יש. רכש מכרזי – מכרזים תחת 

 .של האשכול האינטרנט באתר
 

 רקע .2

 אשכול ערים איגודגליל מזרחי,  אשכול ערים לאיגוד משותף מכרז הינו זה מכרז .2.1
 או המזמינים או האשכולות – להלן)ואיגוד ערים יהודה ושומרון  והעמקים הכנרת

-ג"התשל(, משותפים מכרזים) המקומיות הרשויות לתקנות בהתאם ויבחן( המזמין
1973 . 

תף, הוקמה על ידי ופרסום המכרז המשותף וקיום הליכי המכרז המשלצורך  .2.2
 (.הוועדהאו  ועדת המכרזים -ועדת מכרזים משותפת )להלן  האשכולות

 איגוד צו מכוח הוקם אשר, ערים איגוד הינו רשויות גליל מזרחי אשכול ערים איגוד .2.3
 .2018-ח"התשע(, גליל מזרחי רשויות אשכול) ערים

 :הבא הפירוט לפי הכל בסך רשויות 18 באשכול חברות

בוקעתא, גוש חלב, חצור הגלילית, טובא זנגרייה, יסוד המעלה, מג'דל שמס, מטולה, 
, גולן, העליון הגליל ,ראש פינה קצרין,,  שמונה מסעדה, עג'ר, עין קיניה, צפת, קריית

 .החרמון מבואותו הגליל מרום

 ערים איגוד צו מכוח הוקם אשר, ערים איגוד הינו והעמקים הגליל אשכול ערים איגוד .2.4
 .2018-ח"התשע(, והעמקים הגליל רשויות אשכול)

  רשויות בסך הכל לפי הפירוט הבא: 15חברות באשכול 

mailto:accounts@eastgalil.org.il
http://www.eastgalil.org.il/
http://www.eastgalil.org.il/
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אזורית בוסתן אל מרג', מועצה מקומית כפר כנא,  מועצהמקומית איכסל,  מועצה
מקומית דבוריה, מועצה מקומית יפיע, משהד, מועצה  מועצהמגדל העמק,  עיריית

מקומית עילוט,  מועצהנצרת,  עירייתאזורית גלבוע, מועצה אזורית מגידו, נוף הגליל, 
 מקומית עין מאהל, מועצה אזורית עמק יזרעאל ועיריית עפולה. מועצה

 ערים איגוד צו מכוח הוקם אשר, ערים איגוד הינו יהודה ושומרון  אשכול ערים איגוד .2.5
 .2018-ח"התשע(, יהודה ושומרון רשויות אשכול)

 :הבא הפירוט לפי הכל בסך רשויות  14 באשכול חברות
 

ועצה אלקנה, מועצה מקומית אלפי מנשה, מ ועצה מקומית אורנית, ממועצה מקומית 
הר אדר, עיריית מודיעין ועצה מקומית גבעת זאב, מועצה מקומית בית אל, ממקומית 
קרני מועצה מקומית קדומים, ועצה מקומית עמנואל, מועצה מקומית מעילית, 

 ועצה אזורית בקעת הירדן, מועצה אזורית מטה בנימין, מועצה אזורית שומרון, מ
  ., מועצה אזורית שומרוןמגילות ים המלח

 הרשויות בין אסטרטגיים פעולה ושיתופי אזורית ראייה לקדם נועדו האשכולות .2.6
 המקומיות הרשויות בין אסטרטגיים פעולה שיתופי מקדמים האשכולות. המקומיות

 הן גדל הרשויות של כוחן ביחד כי הבנה מתוך(, ממשלה משרדי) המרכזי השלטון ובין
 .שלהן ההשפעה ביכולת והן כלכלית מבחינה

 בתחום מוניציפאליים לשירותים הן נוגעים הרשויות מקדמות אותם הפעולה שיתופי .2.7
 בנושאים והן; משותפת עשייה באמצעות לגודל יתרון למצוא ניתן בהם, אחריותן

 בשיפור הקשורים בנושאים ובמיוחד האזור והצמחת האזורי החוסן בחיזוק הקשורים
 .האזור אל חיובי הגירה מאזן ויצירת התושבים של החיים איכות

היקף  , 1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשט"ו 2ד17יף בהתאם להוראות סעכי ין יצו .2.8
, כולל תקופות ההתקשרות המצטבר הכולל עם כל הזוכים גם יחד על פי המכרז

סכום " - )להלןלכל רשויות האשכולות ₪  ליון ימ 30לא יעלה על סך של  אופציה
כנס להסדר הינו י. אומדן מוערך עבור כל רשות שתבחר לה"(ההתקשרות המירבי

חייבות מצד האשכול ורשויותיו אין בנתונים אלה משום הת לכל רשות.₪ ליון יכמ
לרכוש את הכמויות הנ"ל או חלק מהן. נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא 

 הגופים את או/ו אשכולה את לחייב בכדי אלו בהערכות ואיןלשום מטרה אחרת 
 אחרות או כספיות לתביעות עילה ליצור כדי מהן כלשהי בסטייה יהיה ולא הנלווים
מובהר בזאת כי רק רשות בעלת  .בו /יםהזוכ מצד או/ו במכרז המשתתפים מצד כלשהן

הרשאה תקציבית/ תקציב מאושר לביצוע הסקר תהיה רשאית לעשות שימוש במכרז 
 זה ולהתקשר עם הזוכה/ים. 

מובהר בזאת כי המכרז הוא מכרז מסגרת ומודגש בזאת כי האשכולות אינם  .2.9
ויות שיבחרו להצטרף למכרז ולקבל את מתחייבים להיקף כלשהו ו/או בכלל של רש

השירותים מהזוכה/ים ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור 
מצג כלשהו בנוגע לכמות רשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות כל רשות, ככל 

 שתבחר להצטרף להסדר. 

גם באופן למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות  .2.10
להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו  יםבימחו םאינ ותאו בכלל לא והאשכול -הדרגתי 

 , ככל שיבחרו להצטרף. שירותים ע"פ מכרז זהקבלת ל

 המכרז יובהר כי גם האשכולות עצמם רשאים להתקשר עם הזכיינים במסגרת הסכם  .2.11
כולות ו/או רשויות , וכל הרשויות החברות במי מהאשוכן תאגידים עירוניים ברשויות

 אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות.
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ו/או ו/או רשויות שיצטרפו לאיזה מהאשכולות בעתיד  רשויות החברות באשכולות  .2.12
יהיו רשאיות להצטרף להסדר ולחתום על הסכם תאגידים עירוניים של רשויות אלו 

 60עם מי מהזוכים בהתאם למנגנון הבחירה הקבוע במכרז וזאת לתקופה של עד 
חודשים ממועד פרסום תוצאות המכרז. מובהר בזאת כי הצעות המציעים הזוכים 

  .יחייבו את המציעים הזוכים לתקופה כאמור

 ההתקשרותתיאור  .3

 ארנונה לצרכי נכסים סקר ועדכון מדידה שירותי כוללים המכרז נשוא השירותים .3.1
 בתום הסקר, תהיה רשאיתבאשכולות.  החברות ברשויות שייערכו נוספים וצרכים

הקבלן גם שירותי מדידה של נכסים בודדים/ע"פ ימי מהרשות המקומית להזמין 
 ההסכם להוראות בהתאם יבוצעו הנדרשים השירותיםעבודה, כמפורט בהסכם. 

 (.השירותים– להלן) והמפרט הטכני

 .רשות והאשכולה לבין בינם מטעמם קבוע קשר איש להעמיד יידרשו הזוכים המציעים .3.2

, כאשר כל קבוצה תבחן בפני עצמה. המציעים קבוצות שירותים 2 -להמכרז מחולק  .3.3
רשאים להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר ובלבד שהמציע עומד בדרישות הסף 

  – לגביה הוגשה הצעה. להלן קבוצות השירותיםלקבוצת השירות 

תושבים ע"פ נתוני  30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן עד  - קבוצה א' .3.3.1
  הלמ"ס.

ע"פ נתוני תושבים  30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן מעל  - קבוצה ב' .3.3.2
  הלמ"ס.

. המכרזהצעת המחיר במכרז הינה למתן הנחה באחוזים )הנחה אחידה( למחירון  .3.4
בכל קבוצה יקבעו . ( כמפורט להלן40%( ומחיר )60%ההצעות יבחנו ע"פ רכיבי איכות )

הוגשו לכל קבוצה. בעלות הניקוד המשוקלל הטוב ביותר מבין ההצעות ש ,זכיינים 3עד 
למרות האמור, מובהר בזאת כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית להגדיל את 

שיתקבלו וניקוד  השאר, בשים לב לכמות ההצעות כמות הזכיינים בכל קבוצה, בין
  משוקלל של ההצעות. 

 על החתימה מיום שמניינה חודשים 12 למשך הינה כל רשות עם ההתקשרות תקופת .3.5
)או חלק  אחת כל דשיםחו 12 עד בנות אופציה תקופות 4 עד עם, רשות כל מול ההסכם

 .בלבד הספציפית הרשות דעת לשיקול בהתאם, מהם(

 זאת לקח וכי לו מובנות במכרז המפורטות וההוראות הנסיבות כל כי מצהיר המציע .3.6
 .במכרז הצעתו הגשת בטרם שיקוליו במכלול

 במכרז להשתתפות סף תנאי .4

 המצטברים בתנאים, למכרז ההצעה הגשת במועד העומדים, במכרז להשתתף רשאים
בכפוף לעמידה  המציעים רשאים להגיש הצעה לקבוצה אחת או יותר,. להלן המפורטים

 בדרישות הסף הרלבנטיות לאותה קבוצה לגביה מוגשת ההצעה. 

המציע ביצע בעצמו )בין באופן ישיר ובין ואילך   2016החל משנת  – ניסיון המציע  .4.1
דרישות המצטברות להלן )ע"פ בהתאם ל כקבלן משנה( מדידות לצורך סקר ארנונה

  -הקבוצה לגביה מוגשת ההצעה( 

   -תושבים(  00030,עבור רשויות עד  םבהגשת הצעה לקבוצה א' )שירותי  .4.1.1

לשביעת רצון המזמינים. רשויות מקומיות  3עבור  והארנונה בוצע יסקר .4.1.1.1
. ישירה מול הרשותבהתקשרות חייבת להיות  אחת מההתקשרויות

 .מ"ר נכסים 200,000לפחות  ונמדדד מבין הסקרים באח

 .GISהמציע בצע סקר ארנונה אחד לפחות המבוסס על טכנולוגיות  .4.1.1.2
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   -תושבים(  00030,בהגשת הצעה לקבוצה ב' )שירותים עבור רשויות מעל  .4.1.2

לשביעת רצון המזמינים. רשויות מקומיות  5סקרי הארנונה בוצעו עבור  .4.1.2.1
 ישירה מול הרשות.בהתקשרות ת להיות וחייב שתיים מההתקשרויות
 .לכל סקר מ"ר נכסים 800,000לפחות  ונמדדבשניים מבין הסקרים 

 .GISעל טכנולוגיות  יםארנונה לפחות המבוסס יסקרשני המציע בצע  .4.1.2.2
 

להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל המציע יצרף להצעה רשימה והמלצות ע"פ 
  –המפורט להלן

אישור הגוף בהתאם לנוסח או עבורו בוצעו השירותים הגוף המלצות חתומות ע"י  -
המלצות  3יש להגיש לפחות  -' בקבוצה אלמסמכי המכרז.  3דוגמת המצ"ב כנספח ז'

בקבוצה . , כאשר המלצה אחת לפחות הינה מהרשות עצמה בהתקשרות ישירהכאמור
כאשר שתי המלצות לפחות הינה מהרשות עצמה  המלצות כאמור 5לפחות  ב'

 . בהתקשרות ישירה 

ביצע עבורם באופן ישיר או כקבלן משנה שירותי המציע ת אשר רשימת הרשויו -
למסמכי  2כנספח ז'ואילך, בהתאם לטבלה המצורפת  2016משנת מדידות לארנונה 

עבור כל רשות יש לפרט סה"כ נכסים למגורים שנמדדו והוטמעו במערכת  המכרז. 
הגביה, סה"כ שטחים למגורים שנמדדו, שנת ביצוע הסקר משנה ועד שנה, שם איש 

 הרשות, מספר טלפון להתקשרות והתייעצות. טעם הקשר שהיה אחראי על הסקר מ

המציע מעסיק לפחות מודד מוסמך אחד  )כעובד שכיר של המציע או כקבלן  משנה של  .4.2
 המציע( לצורך ביצוע עבודות כגון אלו הנדרשים במכרז זה. 

  -להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו 

 רישיון  של המודד הרלבנטי. -

ע"י אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסקים  -ככל שמדובר בעובד שכיר של המציע  -
 המציע.

 ר קבלן המשנה כי הוא מספק שירותיםואיש -ככל שמדובר בקבלן משנה של המציע  -
 עבור המציע. 

מנהל/ת פרויקט בעל/ת הכשירויות / ניסיון רשויות המציע יכול להעמיד לרשות ה .4.3
  -כמפורט להלן 

בעל ניסיון של לפחות שנה בביצוע פרוייקטים של שירותים מדידה / סקר מדידות  .4.3.1
 עבור רשויות מקומיות. 

עובדים / קבלני משנה  10ניהול צוות של לפחות  -בעל כישורי ניהול עובדים  .4.3.2
 בפרויקטים של שירותי מדידה / סקר מדידות. 

 . ויצרף קו"ח של המועמד/ת 1ז'המציע ימלא את הטבלה שבנספח 

של מורשי החתימה המאשר כי אף אחד מהעובדים הצהרה המציע צירף להצעה  .4.4
המועסקים על ידי המציע בעת הגשת ההצעה לא הורשע בעבירות שיש עמן קלון ו/או 

 צהרה יש למלא נוסח ה .1977עבירת מין לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין התשל"ז 
 .למסמכי המכרז 2ו'בנספח 

  – להצעהערבות בנקאית  .4.5

כל משתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת המציע, בלתי מותנית,  .4.5.1
 'ג נספח, בנוסח דוגמת גליל מזרחירשויות אשכול איגוד ערים ערוכה לטובת 

  (.הערבות הבנקאית להצעה -למסמכי המכרז )להלן 
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  15,000סכום ערבות הצעה בסך של  – אחת מבין הקבוצות גשת הצעה לקבוצה בה
 .₪ 

 30,000סכום ערבות הצעה בסך של   -קבוצות מבין הקבוצות השתי בהגשת הצעה ל
 .₪ 

 בידי הרשות  20218/30/ליום  עדלפחות הערבות הבנקאית להצעה תהא בתוקף,  .4.5.2
 חודשים 3 למשך להצעה הבנקאית הערבות תוקף של הארכה לדרוש המזמין
 .כן לעשות חייב יהיה והמציע נוספים

יקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי  המזמין .4.5.3
מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות 

 הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף  .4.5.4
פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת  לא יעמוד בהתחייבויותיו על

לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו ובכפוף למתן התראה בכתב 
 ימים: 7ומראש בת 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.5.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .4.5.4.2

בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הוא חזר  .4.5.4.3
 ההצעות במכרז.

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז  .4.5.4.4
 שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עמו.

 ערבות ההצעה תוחזר למציעים, לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכים במכרז.  .4.5.5

 העתק המציע יצרף זה תנאי להוכחת. המכרז מסמכי את רכש מטעמו מי או המציע .4.6
 .המכרז מסמכי רכישת עבור מהקבלה

 במכרז זה. טווחי המחיר שנקבעו הצעת המחיר לא חרגה מ .4.7

 רשאית המכרזים ועדת תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים ללא שתוגש הצעה
 לרבות, מסמכים או/ו נתונים להשלמת למציעים לפנות זכותו על שומר המזמין !לפסלה

 .הסף בתנאי המציע עמידת לבחינת ביחס

 המכרז להגשת ומסמכים אישורים .5

 –המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן 

 לעיל. 4כל האישורים על עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף  .5.1

יאומת /  -כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ונדרש אישור רו"ח / עו"ד  .5.2
 יאושר המסמך כנדרש. 

 ;תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ .5.3

 ;1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על .5.4

 ;אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך .5.5

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .5.6
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 גיד.של התא תעודת התאגדות .5.6.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.6.2

 ;במסגרת סמכויות התאגיד נשוא המכרז הינהכי ההתקשרות  (א)

 ;שמות המנהלים של התאגיד (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותהמציע הינו שבמידה  .5.7

 ;עו"דתעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  .5.7.1

 ;השותפות הסכמים של .5.7.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.7.3

 במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה:  .5.8

 אישור רו"ח כמפורט להלן.  .5.8.1

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.  .5.8.2

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד  –"עסק בשליטת אישה" 
או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי  –"אישור" 
 אלה: לא התקיים אף אחד מ

 הוא אינו קרוב )בן זוג, אח,  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 הורה,  צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;           

 אין הם קרובים של המחזיקה  -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)
 בשליטה;            

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  – "מחזיקה בשליטה"
מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 בעסק;

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים  –"נושא משרה" 
 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

מה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא חברה הרשו -"עסק" 
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 . ו/או מי מטעמו המעידה על תשלום בגין רכישת חוברת המכרז ע"י המציע קבלה .5.9
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 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו 

. המכרז מסמכי יתר וכל המציע של הצעתו עם יחד כאמור יצורפו המסמכים או/ו האישורים כל
 .לפסלה רשאית המכרזים ועדת תהיה( חלקם או כולם) כאמור המסמכים ללא תוגש אשר הצעה

 ביחס לרבות, מסמכים או/ו נתונים להשלמת למציעים לפנות זכותם על שומרים האשכולות
 .הסף בתנאי המציע  עמידת לבחינת

 להתייחס חייבים, לעיל כאמור להצעתו לצרף המציע נדרש אשר והמסמכים האישורים כל
 או אישורים לקבל לא רשאים יהיו האשכולות, ההצעה את מגישה אשר המשפטית לאישיות
 . אחרת משפטית לאישיות מתייחסים אשר מסמכים

 ידי-על התבצעו אשר) והשינויים התוספות, המסמכים, האישורים כל וכן, המכרז חוברת
 .הצעתו במסגרת הגשתם טרם המציע ידי-על ייחתמו ההבהרות ופרוטוקולי(, האשכולות

  -ערבות ביצוע  .6

שתבקשנה לקבל שירותים מול כל אחת מהרשויות החתימה על חוזה המכרז  בעת .6.1
, ערבות )הרשות המקומית( הספציפי למזמיןימציא הקבלן הנבחר  –מהזוכה/ים 

למדד המחירים  הרשות וצמודה ערוכה לטובתבנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית, 
 לשם וזאת - מאומדן שכ"ט עבור עריכת הסקר לאותה רשות 5% שלבשיעור לצרכן, 
 .הזוכה המציע התחייבויות מלוא מילוי הבטחת

לקח בחשבון שטח קיים במערכת הגביה של הרשות במכפלת ילצורך חישוב הנ"ל י
 המחיר למ"ר ע"פ תוצאות המכרז/הליך התמחרות.  

 .המציע באחריות שנה מדי כנהותואר שנה למשך בתוקף תישאר הביצוע תיוערבו .6.2

 .הזוכה המציע חשבון על יהיו, תיוהערבו במתן הקשורות ההוצאות כל .6.3

 ביטוח .7

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה  .7.1
והוא ידרש לבצע שירותים עבור רשות מרשויות האשכולות, ימציא לרשות במכרז( 

)ביטוח( בהסכם ונספחי  20, עפ"י סעיף הספציפית את הביטוחים הנדרשים במכרז זה
  )א( 9+ ט' 9הביטוח ט'

ישור מחברת ביטוח רשות אדרש להמציא ליהזוכה במכרז זה ימובהר ומודגש בזאת כי  .7.2
בהתאם לנדרש בנספחי כי לרשותו כל הביטוחים בהיקף הכיסוי הנדרש במכרז זה, וזאת 

 . הביטוח הנ"ל.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .7.3
דרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות חשבונו עם חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנ

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות האשכולות.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  ,מציע שהצעתו תתקבל .7.4.1
להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי 

 לו לדרישות האשכולות לא נלקחו בחשבון בהצעתו.הביטוח ש

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות האשכולות  .7.4.2
הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לאשכולות הזכות, לפי  במועד

הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי  ןשיקול דעת
לדרוש ממנו  ןדרך חוקית העומדת לרשות לעל חשבונו וכן לנקוט נגדו בכספק אחר 

הם וכלפי מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי הפיצוי על הנזקים שיגרמו ל
 .רשויות האשכול



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

11                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

יהיו רשאים הן ו/או יועץ הביטוח שלו/או רשויות מקומיות באשכולות  האשכולות .7.4.3
 .לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז

 עדיפות בין מסמכים .8

 הספק הסכם להוראות המכרז תנאי בין משמעות דו או התאמה אי או סתירה של מקרה בכל
 נספחיהם על המכרז מסמכי כלל ככלל ואולם, ונספחיו הספק הסכם הוראות תכרענה ונספחיו

 .הספק מהסכם חלק ויהוו שניתן ככל, בהשלמה וייקראו הספק את יחייבו

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוהסתייגו .9

ועדת המכרזים רשאית  תהאהצעה שתוגש, שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו,  .9.1
 . הלסלפ

 לפסילת הצעתו. להביאכל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה  .9.2

 .הצעתו מוגשת אליו בפרק הכלולים הפריטיםעל המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .9.3

 ושינויים הבהרות .10

, זה למכרז בקשר השגות להשיג או/ו הערות להעיר או/ו שאלות לשאול המעוניין מציע .10.1
 בריישת בטבלה הנקוב למועד וזאת, בלבד בכתב להעלותן מוזמן, וקיימות במידה
  office@eastgalil.org.il ל"לדוא. פניות תתקבלנה לא זה מועד לאחר, המכרז מסמכי
 אצל הגב' ענת מולר.   8200807-04': בטל ל"הדוא קבלת דבר את לאשר יש מכן ולאחר

 להלן:ש הי הדוגמפ-לבלבד ע (וורד) word ובץק בפורמטהפניות ישלחו 

 השאלה סעיף במכרז העמוד במכרז שאלה מס'

   
 

 שאלות שהפנו מציעים או/ו המכרז רוכשי לכלל יישלח והתשובות השאלות העתק .10.2
 ההבהרה לשאלות התשובות. ויועלו לאתר האשכול לעיל 10.1 בסעיף כמפורט הבהרה
 . ומהוראותיו המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק תהוונה

 רק. שהוא תוקף כל להם יהיה ולא אין, פה-בעל שניתנו תשובה או פרשנות, הסבר כל .10.3
 .מזמיןה את תחייבנה – בכתב תשובות

 שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל, רשאי יהא המזמין .10.4
 השינויים. המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתו המכרז במסמכי ותיקונים

 כל של לידיעתם בכתב ויובאו המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור והתיקונים
באתר האשכול וכן  הבהרה שאלות שהפנו מציעים או/ו המכרז מסמכי רוכשי

-על שימסרו ל"דוא הכתובות או/ו הפקסימיליה מספרי לפי ל"בדוא או/ו בפקסימיליה
יש להתעדכן במענה לשאלות באתר האינטרנט של  .המכרז רכישת בעת המציעים ידי

 האשכול. 

 

 

 

 

mailto:office@eastgalil.org.il
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 מחיר הצעת/מחירים  .11

, החובה ותשלומי המיסים, ההיטלים, השירותים כל את יכללו המציע הצעת מחירי .11.1
 . המכרז במסמכי אחרת צוין אם אלא, אחרת עלות כל וכןלמעט מע"מ 

לשתי הקבוצות )כלומר הן  אוניתן להגיש הצעה לקבוצה אחת  – תשומת לב המציעים .11.2
 30,000קבוצה א' והן לעבודות ברשויות מעל  –תושבים  30,000לעבודות ברשויות עד 

 קבוצה ב'(. –תושבים 

הצעת המחיר שתוגש  –)קבוצה א' וקבוצה ב'(  הקבוצותלשתי מציע שיגיש הצעה  .11.3

לא ניתן להגיש הצעה  –הקבוצות.  )כלומר  לשתיעל ידו תחייב את המציע בהתייחס 
 בקבוצה ב'(.אחרת בקבוצה א' ולהנחה   מסויימתלהנחה 

 מחירון המכרז בכל קבוצה כולל שני מחירונים.  .11.4

מדד ייעבור כל מ"ר ש הראשון.מהמטר הינו  – למדידה ע"פ מ"ר  -מחירון א'  
אחרי  קח והוטמעבמסגרת סקר הארנונה על פי תנאי המכרז ואושר סופית על ידי המפ

 שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה.

למצב הקיים ע"פ מערכת הגביה. התשלום לפי  תוספת מ"רעבור   -מחירון ב' 
ואושר וואה למצב הקיים. מחירון זה הינו רק בהתייחס לתוספת מ"ר שנמדד בהש

אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת  קח והוטמעסופית על ידי המפ
 הגביה.

מ"ר ובמסגרת המדידה עלה כי שטח  100לדוגמא, במערכת הגביה נכס א' הינו בשטח של 
מ"ר. ככל שהמדידה העלתה  20מ"ר, התשלום הינו רק בהתייחס להפרש  120הנכס הינו 

 לא תשולם תמורה לקבלן.  –מ"ר ע"פ הדוגמא(  100כי הנכס כאמור ללא שינוי בגודל )עד 

 –המחירונים )מחירון א'  לשנילנקוב בשיעור הנחה  נדרש –מציע המגיש הצעה במכרז  .11.5
 (.עבור תוספת מ"ר –מדידה ע"פ מ' מהמטר הראשון, מחירון ב' 

 30%עשיריות האחוז( ולא יעלה על  2יהיה באחוזים )עד  –שיעור ההנחה לכל מחירון  .11.6
אותו  רכיבי לכל בהתייחס יחוללמחירון  המוצע ההנחה שיעורהנחה לכל מחירון. 

 . המחירון

למחירון א' והנחה  30%הנחה של  –לדוגמא  –ניתן להציע הנחה שונה לשני המחירונים  .11.7
 אחוז למחירון ב'.  20של 

במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה שנרשם באחוז )מספר( לבין שיעור ההנחה  .11.8
 יקבע שיעור ההנחה ע"פ האחוז )המספר המוצע(.   –המוצע במילים 

תוכנס למעטפה סגורה בתוך מעטפת ההצעה, עליה ירשם  ב'נספח  –הצעת המחיר  .11.9
 "הצעת מחיר" כמפורט להלן. 

חודשים ממועד פרסום תוצאות  60הצעת המחיר תחייב את הזוכים לתקופה של עד  .11.10
 המכרז. 
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 ההצעהאופן הגשת  .12

 תעודת מספר, המלא שמו ציון תוך המציע ידי על תיחתם יחיד ידי-על המוגשת הצעה .12.1
 .וחתימתו כתובתו, שלו הזהות

 מורשי ידי-על תיחתם( משפטי תאגיד) מאוגדת משפטית אישיות ידי-על המוגשת הצעה .12.2
 הרשום מספרו, התאגיד שם נמנים בה התאגיד חותמת בצירוף התאגיד של החתימה
 מורשי של הזהות תעודות ומספר המלא שמם בדבר פרטים תכלול ההצעה. וכתובתו
 זהות את המאשר התאגיד של דין עורך אישור וכן, וכתובתם התאגיד מטעם החתימה

 .התאגיד את מחייבת חתימתם כי והעובדה החותמים

 על סכםהה ולרבות המחיר הצעת לרבות) ואישוריה נספחיה, מסמכיה על ההצעה .12.3
 שם יצוין ועליה סגורה מעטפה בתוך יוגשו ואלה, המציע ידי על במלואם יחתמו( נספחיו
 .המציע ידי-על וחתומה ממולאת היא כאשר, בלבד המכרז ומספר המכרז

עמידת ההצעות בדרישות כאשר בשלב הראשון תיבחנה  דו שלביהמכרז יתנהל כמכרז  .12.4
ובשלב השני תיבחנה הצעות המחיר. משכך, שנקבעו במכרז מדדי האיכות הסף ו

 כדלקמן:  תוכנסנה לשתי מעטפות נפרדותההצעות במכרז 

אליה יוכנסו כלל מסמכי המכרז על כלל המסמכים הנלווים  – מעטפה א'  .12.4.1
+ העתק בדיסק און קי )ללא נספח  הנדרשים )כולל הערבות הבנקאית(

 .המחיר(

 (מסמך ד' למכרז) הצעת המחיראליה יוכנסו שני עותקים של  – מעטפה ב' .12.4.2
 וירשם על המעטפה "הצעת מחיר". 

לתוך מעטפה שלישית עליה המעטפות )מעטפה א' ומעטפה ב'( יוכנסו  שתי .12.4.3
 ללא סימני זיהוי אחרים )להלן: "מעטפת המכרז"(.  מספר המכרז בלבדיירשם 

 המכרזים לתיבת ותשולשל בלבד ידנית במסירה תימסר/מעטפת המכרז ההצעה .12.5
 אשר הצעה. המסמך בריישת המפורט מהמועד יאוחר לאאשכול גליל מזרחי  במשרדי

 .תתקבל לא, בדואר תשלח או/ו במועד תוגש לא

 במכרז הזוכות ההצעות ובחירת בחינת הליך .13

 כל קבוצה תבחן בנפרד.  .13.1

 
  – דו שלביבדיקת ההצעות תעשה באופן  .13.2

 

  : שלב א' .13.2.1
 

)מעטפה ב'( בלבד. על גבי מעטפת הצעת המחיר  תיפתח מעטפה א' במכרז .13.2.1.1
 ירשם ע"י הועדה מס' מכרז והיא תוחזר לתיבת המכרזים. 

 הסף.  תבוצע בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי 
מציעים אשר  הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו 

  להלן. המכרז כמפורט  של  בדיקת  מרכיב האיכות לשלב
לפנות למציעים להשלמת מזמין אין באמור כדי לגרוע מסמכות ה

 מסמכים, כמפורט במכרז. 

. להלן מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז כמפורטשלב בדיקת  .13.2.1.2
 ( 60%)משקל 
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תיפתח מעטפה ב' במכרז )מעטפת הצעת המחיר(  בכפוף לאמור לעיל.   :  'בשלב  .13.2.2
בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא מציעים יוזמנו לפתיחת מעטפת המחיר. 

  להלן. מפורט והוא יחושב בהתאם ל 40% משקל יחסי של

 בהתאם ישוקללו שנקבעו הסף בדרישות שיעמדו) הכשרות ההצעות, להלן לאמור בכפוף .13.3
נקודות, למחיר המוצע  60 –לאיכות ההצעה  – להלן כמפורט, והמשקלות המידה לאמות

 . נקודות 40 –

  –נקודות(  60להלן קריטריונים של ניקוד האיכות )סה"כ  .13.4

ע"פ אמות המידה והמשקולות  ניקוד האיכות יבוצע ע"י צוות מקצועי מטעם האשכולות
 . להלן

הניקוד ינתן, בין השאר, בהתאם למסמכים שיצורפו להצעה וכן על בסיס מצגת/ ראיון 
 שיתקיים עם כל אחד מהמציעים שהצעתם עמדה בדרישות הסף. 

 .   ZOOMראיון/מצגת כאמור יתבצעו במשרדי אשכול גליל מזרחי או "מרחוק" באמצעות  

 ניקוד  אופן בדיקת הרכיב  רכיב מס"ד

כמות סקרים  –סיון המציע ינ 1
שבוצעה ע"י המציע החל משנת 

שעומדים בדרישת הסף  2016
 . למינימום שטח נדרש

עבור כל סקר בו  – קבוצה א'
 –מ"ר לפחות  200,000נמדדו 

 תנתן נקודה עד לניקוד מירבי. 

עבור כל סקר בו  –קבוצה ב' 
 –מ"ר לפחות  800,000נמדדו 

 תנתן נקודה עד לניקוד מירבי. 

 

 בהתאם לטבלת הניסיון. 

 

 

 

ניקוד 
 10מירבי 
 נקודות 

 

)לכל סקר 
שעומד 
בנדרש 

נקודה, עד 
ניקוד 

מירבי של 
נקודות  10

 10עבור 
 סקרים(

מידת שביעות רצון הלקוחות  2
בסקר אשר בוצע מציע מעבודת ה

 י המציע על יד

 שנייבוצע סקר שביעות רצון מול 
סיון ילקוחות של המציע ע"פ רשימת הנ

/המלצות. ההחלטה לאיזה גורם לפנות 
 הינה לשק"ד הצוות המקצועי. 

כל ממליץ יתבקש לנקד את שביעות 
רצונו משירותי המציע בהיבטים 

  : הבאים

 , המדידה איכות -
 , ז"בלו עמידה -
 ,האנשים ומהימנות ושרי -
 ן של הרשות רצו תושביע מידת -

 .מהקבלן

 10 –סה"כ ניקוד לכל ממליץ/ לקוח 
 נקודות. 

ניקוד 
 20מירבי 
 נקודות 
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יסיון מנהל הפרויקט המוצע על נ 3
 לניהול הסקרמציע ידי ה

 מנהל של החיים קורות המציע יצרף את
 רשימת, השכלתו לרבות הפרויקט
 פירוט כולל בעברו ניהל אשר הסקרים

 שטח כ"וסה הנכסים מספר, הרשות שם
 .סקר בכל שנמדדו הנכסים

בנוסף יתקיים ראיון עם מנהל הפרויקט 
המוצע, לרבות באמצעות אפליקציית 

ZOOM  

עבור כל סקר שנוהל ע"י מנהל הפרוייקט 
תנתן  –שעומד בדרישות מינימום לשטח 

 עד לניקוד מירבי –נקודה 

עבור כל סקר שנוהל ע"י  - קבוצה א'
 200,000מנהל הפרויקט בו נמדדו לפחות 

 נקודה עד לניקוד מירבי.  –מ" ר 

עבור כל סקר שנוהל ע"י  - 'בקבוצה 
 800,000מנהל הפרויקט בו נמדדו לפחות 

 נקודה עד לניקוד מירבי. –מ" ר 

 

ניקוד 
 6מירבי 

 נקודות 

נקודה 
לכל סקר 

שעומד 
בנדרש עד 

לניקוד 
 6מירבי )

נקודות 
 6עבור 
 סקרים(. 

 המקצועי הצוות של ההתרשמות
 מנהל הפרויקט המוצע. ל מריאיון

 10עד 
 נקודות 
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המתודולוגיה לניהול הסקר  4
וביצוע המדידות כמו גם 
הטכנולוגיה שבה ישתמש לצורך 

 ביצוע עבודות נושא המכרז

ע"פ התרשמות הצוות המקצועי במסגרת 
 ראיון/ מצגת. 

 המתודולוגיה את בריאיון ציגמציע יה
 :פירוט לרבות מדידות סקר לביצוע ושל

 לעמידה הדרוש הצוותים מספר (א)
 .הזמנים בלוח

 שילוב או/ו המדידה טכנולוגיות (ב)
 . המדידה טכנולוגיות בין

 הדיוק ורמת המדידות מהימנות (ג)
 .שלהם

 בשלבי הסקר ליווי שיטת (ד)
 . הערעורים

 . הגביה למערכת הנכסים שיוך (ה)
 הסרבנים לסוגית התייחסות (ו)

 של מדויק לאומדן ושיטות
 החברה מנעו שבעליהם הנכסים

 לביצוע לגבולותיהם לכנס
 . המלאכה

 המשמשות ממוחשבות מערכות (ז)
 נכנסים לפספס לא הסוקרים

  אחרות או/ו GIS מערכות כמו

 ניקוד טופס ימלאוצוות ה חברי
התרשמותם מהמציע ע"פ המדדים לעיל. 

. סה"כ 2 -0לכל נושא ינתן ניקוד בין 
 נקודות.  14 –ניקוד של כל חבר צוות  

יהיה ממוצע סה"כ ניקוד  ניקוד המציע
   חברי צוות מקצועי.

ניקוד 
 14מירבי 
 נקודות 

 

לאחר ניקוד ההצעות ע"פ המפורט לעיל, תפתח תיבת המכרזים, יוצאו מעטפות המחיר  .13.5
 וינתן ניקוד למחיר המוצע. 

 . %40 –מחיר ניקוד ל

משקל  ינתן –)מ"ר מדוד מהמטר הראשון(  לשיעור ההנחה המוצע בהתייחס למחירון א'
 נקודות.  28מניקוד המחיר, קרי  70%של 

 30%ינתן משקל של  –לשיעור ההנחה המוצע בהתייחס למחירון ב' )תוספת מ"ר( 
 נקודות.  12מניקוד המחיר, קרי 

  

, תקבל את לכל מחירון( ביותר הגבוהה ההנחהביותר )בעלת זולה ההכספית  ההצעה
יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה בוצה ההצעות בקשאר  ,לאותו רכיב/ מחירון מירב הנקודות

 לחלופה שקיבלה את הניקוד המירבי. 

  –בהתאם לנוסחא הבאה 
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 = לרכיב המחיר הנבדק ניקוד המציע 

  (100 – ברכיב הנבדק מוצעת ע"י המציע)הנחה   X רכיב משקל ה

 ( 100 –  ברכיב הנבדק הגבוהה ביותר)הנחה   

 : לדוגמא

למחירון  20א' והנחה של % הנחה למחירון  10% -   1מס' אם ההצעה הכספית של מציע 
 10%א' והנחה של  הנחה למחירון 30%הינה הנחה של   2מס' והצעה כספית של מציע ב'  

 .למחירון ב'

 –יקבל את הניקוד הבא   1מציע מס' 

 .21.77 –ניקוד מרכיב מחיר בהתייחס למחירון א' 

 .נקודות 12 –ניקוד מרכיב מחיר בהתייחס למחירון ב' 

 נקודות.  33.77 – 1סה"כ ניקוד מחיר מציע מס' 

 –יקבל את הניקוד הבא   2מציע מס' 

 נקודות.  28 –ניקוד מרכיב מחיר בהתייחס למחירון א' 

   .נקודות 10.66 –ניקוד מרכיב מחיר בהתייחס למחירון ב' 

 נקודות.  38.66 – 2סה"כ ניקוד מחיר מציע מס' 

 :ההצעות שקלול נוסחת .13.6

 :הבאה הנוסחא פ"ע ייעשה ההצעה שקלול

A   = רכיב איכות. ל ביחס המציע שיקבל הנקודות סך 

B    = רכיב המחיר. ל ביחס המציע שיקבל הנקודות סך 

 A+B= משוקלל ציון

  .בהתאם לתוצאות השקלול כאמור זכיינים 3קבוצה עד כל ועדת המכרזים תקבע ב .13.7
ה של מי יועדת המכרזים תקבע בכל קבוצה גם כשיר נוסף לכל מקרה בו תבוטל הזכי

למרות האמור, מובהר בזאת כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה מהזוכים בקבוצה.  
רשאית להגדיל את כמות הזכיינים בכל קבוצה, בין השאר, בשים לב לכמות ההצעות 

 ד משוקלל של ההצעות.  שיתקבלו וניקו

במקרה בו יותר משתי הצעות יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה )והגבוה ביותר(, תהא 
לנקוט בהליך של התמחרות נוספת,  -רשאית ביחס לאותם מציעים בלבד ועדת המכרזים 

 בעלת הניקוד הגבוה ביותר.הצעה לעניין הצעת  המחיר,  עד לקבלת 

ת כי ככל שהיו יותר משתי הצעות כשרות או יותר למרות האמור לעיל, מובהר בזא .13.8
ואחת מן ההצעות היא   שקיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר,

, ובלבד אחת הזוכותנתן עדיפות להצעה זו והיא תבחר כישל עסק בשליטת אישה, ת
  שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
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רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה ועדת המכרזים  .13.9
לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר 

מונע הערכת ההצעה ועדת המכרזים התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 
 כדבעי. 

או כל הצעה שהיא, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, ועדת המכרזים  .13.10
 כזוכה במכרז.

 רשאית לפסול:ועדת המכרזים  .13.11

 

 הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כנדרש במכרז זה. .13.11.1

יסיון שלילי אשכולות ו/או לרשויות האשכולות נהצעה של קבלן שבעבר היה ל .13.11.2

 .בכפוף לשימוע – ו/או בלתי מוצלח עמו

 . בכפוף לשימוע – הצעה של קבלן שיש לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות .13.11.3

תהיה רשאית לפסול הצעות עקב חוסר סבירות במחיר ועדת המכרזים מובהר בזאת כי  .13.12
, וזאת בכפוף לשימוע. למען הסר ספק, אין בעובדה כי אשכולותבהשוואה לאומדן ה

במכרז נכללו מחירי מקסימום כדי לגרוע מאפשרות וסמכות ועדת המכרזים לבחון את 
  האשכולות. בהשוואה לאומדן  סבירות ההצעה, בין השאר,

על  השירותיםהמחיר בהצעה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן  .13.13
פי מסמכי המכרז, והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב במפורש 

 במסמכי המכרז.

 רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המחיר ו/אוועדת המכרזים  .13.14
 שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או של שינוי או תוספת  .13.15
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

הגשת עמוד/ים ממסמכי המכרז )זאת יחשב  המסמכים ובין במכתב לוואי או ע"י אי
כהסתייגות מהאמור בעמוד/ים החסר/ים( או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת 

 ההצעה.

 הצעה שהיא. כמו כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינהועדת המכרזים  .13.16
פיצוי  בתשלום יחויבו הזכות לבטל את ההליך מבלי ש את יםשומרהאשכולות  ,כן

 כלשהו.

פי מכרז זה או חלק מהן  על והתחייבויותיו זכויותיו את להסב רשאי יהיה לא הזוכה .13.17
לכך, והכל אשכול הרלבנטי ה של ובכתב מראש הסכמה נתקבלה לאחר, למעט אם

 בהתאם על פי כללי כל דיני המכרזים.

הן לפני הגשת הצעות  ,והסופי המוחלט הבלעדי, םדעת שיקול לפי ,םרשאיהאשכולות  .13.18
, בנוגע לאיזה םלהוסיף ו/או לגרוע מדרישותיה וכן הבהרות לבקש מכן, לאחר והן

מבין הקבלנים, כולם או חלקם ו/או עם צד שלישי  מי עם זה, בהליך הנזכרים מהעניינים
 כלשהו.

תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ועדת המכרזים  .13.19
של האשכולות ו/או של רשויות  םהקבלן לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונוכושרו של 

של רשויות מקומיות וגופים אחרים עם הקבלן בעבר, בין בהסתמך על האשכולות ו
המידע שימסור הקבלן במסגרת מסמכי המכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא 

 אשכולות. בידי ועדת המכרזים וכן את שיקולי תקציב ה
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לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  םרשאיהאשכולות  .13.20
המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את הקבלן והצעתו במסגרת  םרצונ

 , כאמור, לרבות מאזנים, דוחות מע"מ ודוחות ניכויים.הבחירה שיקולי

)לרבות מסמכים ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש מכל מציע השלמת  .13.21
ו/או אישורים ו/או מתן מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידה המציע בדרישות הסף( 

הסבר ו/או ניתוח להצעתו, לרבות לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או אפשרות 
המציע לבצע את השירותים בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו וניסיון 

ר, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא גופים אחרים עמו בעב
 וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 /הסרת זוכה  זכייה על הודעה .14

 או רשום דואר באמצעות בכתב כך על הודעה /יםלזוכה תימסר במכרז הזוכה קביעת עם .14.1
 .ל"בדוא/ הפקסימיליה באמצעות

 של קיבול תהווה לא במכרז ים/לזוכה הזכייה על ההודעה דין כל בהוראות הקבוע חרף .14.2
 כמחייבת ואופן צורה בשום תיחשב ולא הצדדים בין ההתקשרות את תשכלל ולא, הצעה

 . נוסחה יהא אשר יהא, ו/או הרשויות החברות באשכולות ותהאשכול את כמגבילה או/ו

מציע שיקבע כזוכה, רשויות החברות באשכולות תהיינה רשאיות לפנות אליו לביצוע  .14.3
 שירותים, כמפורט להלן. 

 שייחתם ההסכם תנאי לפי מזכויותיו זכות כל לאחר להעביר שלא מתחייב במכרז הזוכה .14.4
 לפי וזכויותיו המכרז קבלת לשם אחר תאגיד ליצור או, שותף לצרף או להוסיף ולא עימו

 .ההסכם

 לקבוע כי קבלן יוסר מרשימת הקבלנים הזוכים כל אימת: ויוכל ותהאשכול .14.5

שלא יבצע את העבודות באיזה מהפרויקטים עבור איזה מהרשויות המזמינות  .14.5.1
בהתאם להוראות ההסכם ו/או ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית 

 של ההסכם.

 שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי הרשות המזמינה. .14.5.2

שלא יגיש הצעות מחיר לבקשה להצעות מחיר פרטניות שביקשה הרשות  .14.5.3
 פעמים. 3המזמינה לפחות 

 שהתקיימה איזה סיבה מהסיבות המנויות בהסכם לביטול החוזה בין הצדדים. .14.5.4

שהשירותים שניתנו ברמה ירודה ו/או לא טובה בהתאם לחוו"ד המנהל מטעם  .14.5.5
 הרשות המזמינה.

או כנגד מי מבעליו כתב אישום פלילי בעבירות שהוא הואשם או הוגש כנגדו ו/ .14.5.6
 הנוגעות לתיאום מכרזים/הצעות ו/או עבירות הנוגעות להגבלים עסקיים.

הורשע, הוא או מי מבעליו בעבירות של שוחד ו/או תיאום מכרזים ו/או הגבלים  .14.5.7
 עסקיים.

ימים מהמועד שבו  10את עמלת האשכול תוך הרלבנטי לא שילם לאשכול  .14.5.8
 מורה על ידי רשות.שולמה לו הת
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  – הליך בחירה של רשויות האשכול .15

חודשים ממועד פרסום תוצאות המכרז, יהיו רשאיות רשויות  60במהלך תקופה של עד  .15.1
ו/או תאגידים עירוניים של איזה  ו/או שיצטרפו לאשכולות  החברות באשכולות
להתקשר עם זוכים בקבוצה הרלבנטית בהסכם לביצוע השירותים, מהרשויות כאמור 

 כמפורט להלן. 

ככל שרשות מסוימת תבקש להצטרף להסדר ולקבל שירותים מהזכיינים, תערך פניה  .15.2
לקבלת הצעת התאם לגודל הרשות ב, בקבוצה הרלבנטית זכיינים הרלבנטייםה כלל

 (. הליך ההתמחרות -מחיר ספציפית עבור הרשות )להלן

הליך ההתמחרות יעשה ע"י האשכול הרלבנטי עבור הרשות המקומית או ישירות ע"י  .15.3
 הרשות המקומית החברה באשכול, באישור האשכול הרלבנטי. 

ח' , בהתאם לדוגמא המצורפת כנספח  הפניה תכלול את דרישות הרשות הרלבנטית .15.4
 למסמכי המכרז. 

י הרשות המזמינה והיא בחירת הזוכה ע"י הרשות המזמינה תבוצע בדרך שתקבע ע" .15.5
  -תהיה רשאית לנקוט באחת מהאפשרויות הבאות

להגיש הצעת מחיר מעודכנת  תהרלבנטיקבוצה הזכיינים בלבקש מ .15.5.1
  .בהתאם לנתוני הרשות עבור הרשות/משופרת 

היא תהיה רשאית לקבוע כי  –ככל שהרשות תעשה שימוש במחירון א' 
 הנחה(.   20%הזכיה  )עד הזכיינים יתנו הנחה נוספת בהתייחס למחירי 

הנחה כאמור יכולה להתבקש כאחוז הנחה כולל לכל רכיבי המחירון או 
 כמתן מחיר נפרד לכל אחד מרכיבי ההצעה, שיהיה נמוך ממחירי הזכיה.  

היא תהיה רשאית לקבוע כי  –ככל שהרשות תעשה שימוש במחירון ב' 
חירי הזכיה  )עד בהתייחס למ 20%של עד  הנחה או תוספתיתנו הזכיינים 

 הנחה(.   20%

הנחה כאמור יכולה להתבקש כאחוז הנחה כולל לכל רכיבי המחירון או 
 כמתן מחיר נפרד לכל אחד מרכיבי ההצעה, שיהיה נמוך ממחירי הזכיה.  

לקבוע מדדי איכות לבחינה, לרבות ראיונות, זמינות הזכיין לביצוע הסקר  .15.5.2
קו של המציע לרשות, שביעות )עומס פרוייקטים וקרבה גאוגרפית של עס

 . (וכיו"ב רצון, התרשמות הרשות ממנהל הפרויקט המוצע עבורה

 לשלב בין שתי האפשרויות הקבועות לעיל.  .15.5.3

  –על אף האמור לעיל, מובהר בזאת  .15.6

שני תהיה רשאית לפצל את ההתקשרות בין שתבחר בכך הרשות המקומית  .15.6.1
 בהתאם למנגנון האופציונאלי הקבוע בהסכם.  זכיינים

הרשות המקומית תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מזכיין אשר לרשות  .15.6.2
 המקומית ניסיון שלילי עמו במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד ההתמחרות.

הרשות המקומית תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה של זכיין אשר בהתאם  .15.6.3
 חתית קיימת מניעה חוקית להתקשרות עמו. להצהרתו בנוגע לקרבה משפ
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יהיה זכאי בזאת כי מכל תשלום שיגיע לזוכה בהליך ההתמחרות הספציפי מובהר  .15.7
הרשות יקוזזו ע"י  2%. דמי הניהול בשיעור 2%האשכול לקבל דמי ניהול בשיעור 

הספציפית מכל חשבון מאושר )כולל מע"מ( וזאת לטובת תשלום דמי ניהול לאשכול 
כולל ₪  100,000אושר חשבון בסך   Xעבור שירותי הקבלן ברשות  –לדוגמא . הרלבנטי

בלבד כולל מע"מ ₪  98,000תמורה של מהרשות מע"מ, הקבלן יהיה זכאי לקבלת 
מחשבון מאושר( יקוזזו מהחשבון ויועברו ע"י  2%כולל מע"מ )₪  2,000מהרשות, 

 הרשות לאשכול.   

יקח בחשבון המציע את תשלום דמי  –בהגשת הצעה בהליך התמחרות עבור רשות  .15.8
 מכל לרשות הרלבנטית לנכות חוזרת בלתי והסכמה הניהול והמציע יתן הוראה הוראה

 לצורך וזאת מ"כולל מע, החשבון מסכום 2% של סך, המכרז הסכם פ"ע לו שיגיע סכום
 תשלום דמי ניהול לאשכול.  ביצוע

 יום ממועד אישור החשבון.  14דמי הניהול יועברו ע"י הרשות לאשכול לא יאוחר מתוך 

  –מימון חיצוני  .15.9

בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז  אמוב .15.9.1
מותנה בקבלת מימון חיצוני  )להלן: "המימון החיצוני"( וכי בחלק מהרשויות 

אי הצטרפות רשויות החברות ר ו/או בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמו
 . /יםלא יוזמנו שירותים מאת הזוכה – באשכולות להסדר 

למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד  .15.9.2
, לרבות לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזהאשכולות ה

מכל סיבה  ו/או לא יצטרפו רשויות להסדר ככל שלא יתקבל המימון החיצוני 
 שהיא. 

המחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא ממספר הזוכים בכל קבוצה ו/או כמות  .15.9.3
 רשויות מקומיות/ היקף עבודה.  

מובהר בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את  .15.10
ומית רלבנטית וכל אחד נתונה לרשות מק –בכל קבוצה השירותים מבין הזכיינים 

ו/או הרשות הרלבנטית ככל אשכולות מהזכיינים לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה
 שהרשות תבחר את הזכיין הנוסף/ האחר לביצוע העבודות. 

כדי לחייב את הרשויות לקבל קביעת זוכה כלשהו כן מובהר ומודגש בזאת כי אין ב .15.11
יהיו אשכולות עצמם וכן האשכולות ברות בשירותים ממי מזכייני המכרז. הרשויות הח

לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים / הליכי הצעות  םרשאי
מחיר וכיו"ב, בשים לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל שיחול 

ותים כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת שירמציע מצהיר ההגשת הצעה בעתיד. ב
ו/או הרשויות החברות אשכולות ממנו והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 ככל שלא ידרשו ממנו שירותים ו/או שירותים בהיקף כלשהו.   אשכולות ב

  –נקבע זכיין כזוכה בהליך התמחרות ברשות מקומית ספציפית, יידרש הזכיין  .15.12

שות הספציפית, לא לחתום על הסכם בנוסח המצורף למסמכי המכרז מול הר .15.12.1
 ימים ממועד דרישה.  10יאוחר מתוך 

 למסור לרשות הספציפית אישור ביטוחים כנדרש בהסכם ובמכרז.  .15.12.2

מאומדן שכ"ט בגין  5% למסור לרשות הספציפית ערבות ביצוע בשיעור של .15.12.3
 השירותים הנדרשים עבור הרשות.  ביצוע הסקר /

להתחיל בביצוע השירותים לא יאוחר מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודה  .15.12.4
 ולבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם והנחיות הרשות הספציפית. 
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למסור את תהיה רשאית הרשות המזמינה לא ביצע הזוכה את התחייבויותיו לעיל,  .15.13
 .  ביצוע העבודות למציע אחר

 משפטיים הליכים .16

 או/ו בטענות או/ו בתביעות יבוא לא, כזוכה הוכרז אשר מציע כי, בזאת ומודגש מובהר .16.1
 לחלוטין או זמנית שירותים מתן הפסקת או/ו עיכוב כל בגין, ותהאשכול כלפי בדרישות

 שלישיים צדדים ידי-על שיינקטו משפטיים מהליכים כתוצאה, יגרמו אם, יגרמו אשר
 תקופת במשך שיוצאו למכרז בקשר עתידיים או/ו קיימים מניעה צווי לרבות, כלשהם

 .המכרז נשוא השירותים מתן

 המכרז הליכי ביתר או/ו המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .16.2
 מטעמו מי או/ו ל"הנ המציע זכאי יהיה לא, במכרז מציע זכה לא זה מפגם כתוצאה וכי

, אשר שהוא וסוג מין מכל אחר נזק או/ו רווח אובדן או/ו הפסדים בגין אחר פיצוי לכל
 או/ו תביעות כל תהיינה לא ולמציע המכרז בהליכי מהפגם כתוצאה, לו נגרמו, לטענתו
 זה בעניין םמטעמ מי או/ו ותהאשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות טענות

 .מלא וויתור כך על מוותר והוא

 האחרים בהליכים או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .16.3
 מתחייב, לכך זכאי שהיה אחר מציע ולא המציע במכרז זכה זה מפגם וכתוצאה במכרז
 ההסכם פ"ע השירותים מתן את להפסיק, ותהאשכול הודעת עם מידית, שזכה המציע

בכפוף לתשלום בגין שירותים שסופקו עד ו שהוא שלב בכל המכרז במסגרת עמו שנחתם
 ומין סוג מכל אחרות טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא למציעלמועד ביטול ההסכם, 

 וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין םמטעמ מי או/ו ותהאשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא
 .מלא

 כלליות הוראות .17

 או העבודה כל את ולבצע, ממנה חלק או כולה ההצעה את לקבל האשכולות בידי הרשות .17.1
 .לנכון שתמצא דרך בכל או/ו בעצמו גם, ממנה חלק

 .אחרת כלשהי הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבים האשכולות אין .17.2

 למציעים לערוך רשאים מטעמם מי כל או/ו האשכולות יהיו המציעים הצעות בבדיקת .17.3
 מהמציעים אחד כל. לנכון שימצאו כפי, בדיקה כל, לנכון שימצאו כפי, מהם חלק לכל או

 . בדיקות לערוך שיבקש ככל, כאמור בבדיקות מטעמו ומי האשכולות עם פעולה ישתף

, בלבד זה מטעם, רשאים האשכולות יהיו, לעיל וכאמור כנדרש פעולה המציע שיתף לא .17.4
 .ההצעה את לפסול

 או/ו מסמך כל ימציאו כי המציעים מאת לבקש, שהוא שלב בכל, האשכולות רשאים עוד .17.5
, להערכת םו/או מי מטעמ ותנתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת האשכול או/ו מידע

ההצעות, לרבות פנייה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו להוכחת עמידת 
 המציע בתנאי סף במכרז זה.

האשכולות יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים הזוכים במכרז זה לצורך שיפור  .17.6
 תם.הצע

 . לכך המיועד במקום זולת, מוסף ערך מס לכלול אין  המציע בהצעת .17.7

 השלמה הטעון במקום השלמה או/ו המכרז להוראות בהתאם מחיר הצעת הגשת אי .17.8
 .למכרז הצעה לפסילת להביא עלולים

 מאוגד גוף של ות/נוספות ות/הצעה מלהגיש מנוע, מאוגדת משפטית אישיות שהוא מציע .17.9
, האחר המאוגד הגוף של מיחידיו ואחד במידה, נפרדת משפטית אישיות שהינו, אחר
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 מציע. המציע של שותף או/ו משרה נושא או/ו מנהל או/ו מניות בעל או/ו בעלים הינו
 של מיחידיו ואחד במקרה הצעתו את מלהגיש מנוע, מאוגדת משפטית אישיות שהוא

 הצעתו את הגיש( שותף או/ו משרה נושא או/ו מנהל או/ו מניות בעל או/ו בעלים) המציע
 .למכרז

 לצורך מטעמו מי או/ו המציע ידי-על הוצאו אשר שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל .17.10
 חשבון על יהיה למכרז ההצעה להגשת או/ו למכרז ההצעה להכנת או/ו במכרז השתתפות

  האשכול כנגד תביעה או/ו זכות או/ו עילה כל תעמוד לא למציע. חשבונו ועל בלבד המציע
 .זה בעניין

 יותר או מציעים שני או נוספים מציעים בשם אחד מציע ידי על תוגש אשר הצעה .17.11
 .בחשבון תובא ולא תיפסל – במשותף

 בהצעה עיון זכות קיימת, הדין להוראות בהתאם כי המשתתפים לידיעת בזאת מובא .17.12
 מהם בהצעתם לציין המציעים על. מקצועיים/  מסחריים לסודות בכפוף, הזוכה

 הם אותם, שקיימים ככל, מקצועיים/  מסחריים סודות המהווים נתונים/  המסמכים
 כי יודגש, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. אחרים משתתפים בפני לחשוף שלא מבקשים

. עסקי סוד או מסחרי סוד יהוו לא ידו על שהוצע והמחיר המציע של וכתובתו שמו
 להוראות ובכפוף המכרזים ועדת בסמכות הינה זה לעניין ההחלטה כי בזאת מובהר

 בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון כי יובהר כן. והפסיקה הדין
 שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם סודיים בהצעה אלה שחלקים

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר

 דעתו לשיקול בהתאם ומתן משא לנהל רשאי המזמין יהא ,הזוכה על ההכרזה לאחר .17.13
 .רלוונטי דין כל להוראות ובהתחשב, תקין מנהל וכללי, והסופי הבלעדי, המלא

 או/ו להעתיקם רשאי אינו והמשתתף, המזמין של הבלעדי רכושה הינם, המסמכים כל .17.14
 .  הצעתו הגשת לצורך למעט, כלשהו שימוש בהם לעשות

 מסמכי המכרז .18

 המכרז הינם, כמפורט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:מסמכי 

 .נספח א' – מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה( .18.1

  . נספח ב' – , כולל מחירון טופס הצעת משתתף במכרז .18.2

   .נספח ג –נוסח ערבות הצעה למכרז  .18.3

 – 1976-תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .18.4
 . נספח ד'

 . הנספח  -תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .18.5

  . ונספח  – תצהיר בדבר העדר הרשעות .18.6

   .נספח ז' - תצהיר מציע בדבר עמידה בתנאי סף  .18.7

   . נספח ח' –דוגמת מסמך התמחרות  .18.8

  . ט'נספח  –הסכם המכרז  .18.9

   .7-ט – 1ט' -מפרט טכני .18.10
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   .8נספח ט –לרשות  ערבות ביצוע נוסח .18.11

 . 9נספח ט' -ביטוחהוראות ודרישות ה נוסח .18.12

 )א'( 9נספח ט' –אישור עריכת ביטוח  .18.13

 . 10נספח ט' – אישור בדבר העדר תביעות .18.14

  ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על
 ותנאי המכרז.מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי 

 בכבוד רב,          

 רולאן עזאם           

ו"ר ועדת המכרזים י
 המשותפת
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 נספח ב'

 טופס הגשת הצעת מחיר

 שלבי –מכרז דו 

 יש להכניס טופס זה למעטפה ב' ולרשום עליה "הצעת מחיר"(

  כתב הצעה והתחייבות

 : _________תאריך

 לכבוד,
 אשכול רשויות גליל מזרחי

 הגליל והעמקיםאשכול 

 יהודה ושומרון אשכול 

  (אשכולותה -)להלן  
 ג.א.נ.,

 – 1/2021מס'  )משותף( פומבימסגרת מכרז  -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 החברות מקומיות לרשויות  GIS בסיס על  נכסים וסקר מדידה שירותי לקבלת

 ויהודה ושומרון  והעמקים גליל, המזרחי גליל רשויות: באשכולות

 

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________, 
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על  .1
 (.מסמכי המכרז -נספחיהם )להלן 

רז על פרטיהם,  ובחנו את כל התנאים והנסיבות הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכ .2
הקשורים בביצוע השירותים, לרבות את הכמויות וטיבם של השירותים, וכן את כל 

 הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות ותנאי  .3
זו ומתחייבים בזה לספק את השירותים ולקיים את כל התשלום, הננו מגישים הצעתנו 

 -שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז )להלן 
 (.התמורה ותנאי התשלום

לקבל או לסרב לקבל הצעתנו, ולמסור את ביצוע  םחופשי אשכולותאנו מסכימים כי ה .4
בלעדי והמוחלט, ואנו מתחייבים לקבל כל ה םפי שיקול דעת-בודות למציע אחר עלהע

 האשכולותהחלטה של 

להשתתף בכל הליך התמחרות שיבוצע במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה  .5
 ע"י רשויות האשכולות. 

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית  .6
פי הנוסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי -אוטונומית, לטובתכם על

ימים  14חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא נחתום על ההסכם תוך 
שייקבעו נו ו/או תוך כל מועד אחר כפי ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלי

, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת ללא הודעה או האשכולות
התראה כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל 

 זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.
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פי מסמכי -ם כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עלאנו מצהירי .7
 היסוד של התאגיד המציע.

מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או  .8
 אי הבנה של תנאי המכרז או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה.

 ה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצע .9

הננו מצהירים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם  .10
ביצוע העבודות, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי 

 ב תקין.עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם כל הציוד הנדרש ובמצ

  -הנחיות להצעת המחיר  .11

 ותשלומי המיסים, ההיטלים, השירותים כל את יכללו המציע הצעת מחירי .11.1
 . המכרז במסמכי אחרת צוין אם אלא, אחרת עלות כל וכן, למעט מע"מ החובה

לשתי הקבוצות  אוניתן להגיש הצעה לקבוצה אחת  – תשומת לב המציעים .11.2
קבוצה א' והן לעבודות  –תושבים  30,000)כלומר הן לעבודות ברשויות עד 

 קבוצה ב'(. –תושבים  30,000ברשויות מעל 

הצעת המחיר  –)קבוצה א' וקבוצה ב'(  לשתי הקבוצותמציע שיגיש הצעה  .11.3

לא ניתן  –הקבוצות.  )כלומר  לשתישתוגש על ידו תחייב את המציע בהתייחס 
 בקבוצה ב'(.אחרת בקבוצה א' ולהנחה   מסויימתלהגיש הצעה להנחה 

 מחירונים.  שניכולל  בכל קבוצהמחירון המכרז  .11.4

עבור כל מ"ר  מהמטר הראשון.הינו  – למדידה ע"פ מ"ר  -מחירון א'  
מדד במסגרת סקר הארנונה על פי תנאי המכרז ואושר סופית על ידי ייש

 אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה. קח והוטמעהמפ

למצב הקיים ע"פ מערכת הגביה. התשלום  עבור תוספת מ"ר  -מחירון ב' 
לפי מחירון זה הינו רק בהתייחס לתוספת מ"ר שנמדד בהשוואה למצב הקיים. 

אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת  קח והוטמעואושר סופית על ידי המפ
 ה.של מחלקת הגבי

מ"ר ובמסגרת המדידה עלה  100לדוגמא, במערכת הגביה נכס א' הינו בשטח של 
מ"ר. ככל  20מ"ר, התשלום הינו רק בהתייחס להפרש  120כי שטח הנכס הינו 

 –מ"ר ע"פ הדוגמא(  100שהמדידה העלתה כי הנכס כאמור ללא שינוי בגודל )עד 
 לא תשולם תמורה לקבלן. 

נדרש לנקוב בשיעור הנחה  – מציע המגיש הצעה במכרז .11.5
מדידה ע"פ מ' מהמטר  –המחירונים )מחירון א'  לשני

 עבור תוספת מ"ר(. –הראשון, מחירון ב' 

שיעור ההנחה לכל שיעור ההנחה המוצע יחול בהתייחס לכל רכיבי המחירון.  .11.6
הנחה לכל  30%עשיריות האחוז( ולא יעלה על  2יהיה באחוזים )עד  –מחירון 

 . המחירוןאותו  רכיבי לכל בהתייחס יחוללמחירון  המוצע ההנחה מחירון. שיעור

למחירון  30%הנחה של  –לדוגמא  – הנחה שונה לשני המחירוניםניתן להציע  .11.7
 אחוז למחירון ב'.  20א' והנחה של 

במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה שנרשם באחוז )מספר( לבין שיעור  .11.8
 יקבע שיעור ההנחה ע"פ האחוז )המספר המוצע(.   –ההנחה המוצע במילים 
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חודשים ממועד פרסום  60הצעת המחיר תחייב את הזוכים לתקופה של עד  .11.9
 תוצאות המכרז. 

 )יש לסמן את הרלבנטי(  –הצעתנו מוגשת לקבוצות השירות הבאות  .12

 '30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן עד  - קבוצה א 
 תושבים ע"פ נתוני הלמ"ס. 

 '30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן מעל  - קבוצה ב 
 תושבים ע"פ נתוני הלמ"ס. 

 -בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז הצעתנו לתמורה בגין אספקת השירותים הינה  .13
 ( יש לנקוב בשיעור ההנחה המוצע לכל אחד משני המחירונים להלן)כמפורט להלן: 

 

 א' מחירון 

מדד במסגרת ייעבור כל מ"ר ש. הינו מהמטר הראשון – מ"רלמדידה ע"פ   -  מחירון א'
אחרי שלב  קח והוטמעסקר הארנונה על פי תנאי המכרז ואושר סופית על ידי המפ

 הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה.

מחיר מרבי לא  תיאור המדידה מס'

 כולל מע"מ 

 ₪  1.8 מ"ר מגורים 1 -מדידה ל 1

 /אחרמסחר/תעשיה/מלאכהמ"ר  1 -מדידה ל 2

 )למעט מבנה חקלאי( 

1.1 ₪ 

 ₪  0.4 מ"ר קרקע תפוסה 1 -מדידה ל 3

 ₪  0.35 קרקע חקלאית דונם 1 -מדידה ל 4

 0.50 מ"ר מבנה חקלאי  1 -מדידה ל 5

 

שיעור  : למדידה ע"פ מ"ר )מהמטר הראשון(  – א' למחירון שיעורי ההנחה המוצעת

)לא ניתן להציע הנחה __________________________ אחוז(  ___________ % )במילים

מדד במסגרת סקר הארנונה על פי ייעבור כל מ"ר ש מחירי המחירון לעיל מ( 30% -של יותר מ

אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת  קח והוטמעתנאי המכרז ואושר סופית על ידי המפ

 של מחלקת הגביה.
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 ב' מחירון 

מ"ר למצב הקיים ע"פ מערכת הגביה. התשלום לפי מחירון זה  תוספתעבור   - מחירון ב'
ואושר סופית על ידי הינו רק בהתייחס לתוספת מ"ר שנמדד בהשוואה למצב הקיים. 

 אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה. קח והוטמעהמפ

ת המדידה עלה כי שטח מ"ר ובמסגר 100לדוגמא, במערכת הגביה נכס א' הינו בשטח של 
מ"ר. ככל שהמדידה העלתה  20מ"ר, התשלום הינו רק בהתייחס להפרש  120הנכס הינו 

 לא תשולם תמורה לקבלן.  –מ"ר ע"פ הדוגמא(  100כי הנכס כאמור ללא שינוי בגודל )עד 

 

מחיר מרבי לא  תיאור המדידה מס'

 כולל מע"מ 

 ₪  13.8 מ"ר מגורים 1 -מדידה לתוספת ע"פ  1

מ"ר  1 -מדידה לתוספת ע"פ  2

מסחר/תעשיה/מלאכה/אחר )למעט מבנה 

 חקלאי( 

8.5  ₪ 

 ₪  3.1 מ"ר קרקע תפוסה 1 -מדידה לתוספת ע"פ  3

 ₪  2.7 קרקע חקלאית דונם 1 -מדידה לתוספת ע"פ  4

 ₪  3.9 מ"ר מבנה חקלאי  1 -מדידה לתוספת ע"פ  5

 

שיעור ___________ %  :  )תוספת מ"ר למצב קיים(למחירון ב'  המוצעתשיעורי ההנחה 

( 30% -)לא ניתן להציע הנחה של יותר מ)במילים __________________________ אחוז( 

ע"פ המדידה בשטח  תווסף בהשוואה למצב הקייםיעבור כל מ"ר ש מחירי המחירון לעיל מ

חרי שלב הערעור למערכת א קח והוטמעואושר סופית על ידי המפ במסגרת הסקר 

 הממוחשבת של מחלקת הגביה.

יהודה , והגליל והעמקיםגליל מזרחי, מכרז זה הינו מכרז משותף לאשכולות ידוע לנו כי  .14
אנו מתחייבים להשתתף בהליכי התמחרות ל שהצעתנו תקבע כזוכה במכרז, כוכושומרון 

. כמו כן ככל שנקבע ו/או תאגידים עירוניים של רשויות אלו עבור רשויות האשכולות
הסכם כזוכים ע"י רשות מקומית כלשהי מרשויות האשכולות, אנו מתחייבים לחתום על 

התקשרות נפרד עם כל רשות מרשויות האשכולות שתהיה מעוניינת להזמין את 
  מאתנו.  השירותים
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כי ככל שנקבע כזוכים בהליך עבור רשות מקומית כלשהי מבין ומוסכם עלינו ידוע לנו  .15
 מסכום 2% של סך ,מאושר חשבון יות האשכולות, תקזז הרשות המקומית מכלרשו

. הרשות תהיה רשאית הרלבנטי תשלום דמי ניהול לאשכול עבור( מ"מע כולל ) החשבון
 חוזרת בלתי והסכמה הוראה בזאתלהעביר את דמי הניהול ישירות לאשכול. המציע נותן 

 מסכום 2% של סך, המכרז הסכם פ"ע לו שיגיע סכום מכל לנכותרשויות האשכולות ל
 . הרלבנטי תשלום דמי ניהול לאשכול ביצוע לצורך וזאת מ"מעכולל , החשבון

מתחייבים  הננו מצהירים כי קראנו מסמך זה, הבנו אותו ואת השלכותיו ואנו
, בכפוף להליכי ההתמחרות פי המחירים הנקובים לעיל-לספק את השירותים על

 שינקטו ע"י הרשויות. 

 

שם המציע: 
______________________________ 

 

כתובת:
 ______________________________

___ 

דוא"ל: 
_________________________________ 

טלפון: 
__________________________________ 

 

 תאריך  _____________________________________

 

 __________________________ חתימה וחותמת המציע:
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 נוסח ערבות ההצעה  –' נספח ג

 לכבוד

 מזרחי גליל רשויות אשכול ערים איגוד

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים -על פי בקשת ______________________________ )להלן 
 על נכסים  וסקר מדידה שירותי לקבלת  1/2021המבקשים למכרז מסגרת פומבי )משותף( מספר 

והעמקים ויהודה  המזרחי, גליל גליל רשויות: באשכולות החברות מקומיות לרשויות  GIS בסיס
 ₪  ______________, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שֹל ושומרון

ימים ממועד  7יאוחר מתוך לא אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
רישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ד

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית 
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 30/8/2021בתוקפה עד ליום  ערבות זו תישאר

 לא תענה. 30/8/2021דרישה שתגיע אלינו אחרי יום 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30/8/2021לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 ,רב בכבוד

 _______ הבנק שם      
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  נספח ד'

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי 
  עשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא א

_________________________________________ אצל המציע -כאני משמש 
 1/2021פומבי מס' משותף (,  שהגיש הצעה למכרז המציע - ____________________________ )להלן

 גליל רשויות: באשכולות החברות מקומיות לרשויות  GIS בסיס על נכסים  וסקר מדידה שירותי לקבלת
 (, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז -)להלן  והעמקים ויהודה ושומרון   המזרחי, גליל

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

 בתצהיר זה:

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ה .1
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-מינימום, התשמ"ז ו/או לפי חוק שכר 1991-התשנ"א

  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לפה שנה אחת ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   ח 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .2

   לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   והוא חלות על המציע  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף
   אותן. מקיים

חלות  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .3
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .4

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998 -תשנ"ח

  י של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכלל
, 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד  .5
 ימים ממועד ההתקשרות. 30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

_________ 
 חתימה          

 אישור
הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 יר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצה

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 הנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________ 
לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי (, לאחר שהוזהרתי כי עליי המציע -)שם המציע( )להלן 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי:

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1
 המוגשת מטעם המציע במכרז זה.אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה  .2
ועדת ע"י  שפורסם  01/ 2021מס'  משותף תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי .3

 . יהודה ושומרוןולאשכול  הגליל והעמקיםגליל מזרחי, המכרזים המשותפת לאשכול 
המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .4

 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
א הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו ל .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או 
 אדם הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 בוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה ג .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .9

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל .10

 מועד הגשת ההצעות.
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

 תאריך _________ שם המציע  ______________ חותמת המציע _____________

 _______שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר ___________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ 
והנושא רישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' 

ם/מה על ____________ שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחת
 תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 נספח ו'

 על העדר הרשעות שיש עמן קלון של  מנהלי ועובדי החברה הצהרה

 

 אני החותם מטה:

 _________________________ שם פרטי: 

 _________________________ שם משפחה: 

 _________________________  ת.ז.:

 בעל/ת זכות חתימה בחברה: _____________________________________________

 _________________________  ח.פ.:

 

או העובדים אשר יועסקו מצהיר/ה בזה כי כל מנהלי החברה ו/או בעלי השליטה בה  ו/ .1
 בביצוע פרויקט נושא מכרז זה לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון.

מצהיר בזה כי מנהלי החברה ו/או בעלי השליטה בה  לא עברו עבירה שעניינה אי העברת  .2
ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רישמיות לפי חוק המרשם הפלילי 

 .1981 -שבים,תשמ"אהותקנות 
 

_____________________________________________________________ 

 חותמת החברה               חתימה

 אישור עו"ד

       
החתימה  הרינו לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי

ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ 
ת.ז_______________ וכי חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל 

 דבר ועניין. 
 
 

 תאריך:________________. 
 

                      _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד         

 

 

 

 

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

35                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

 

 

 1נספח ז

   וניקוד איכות ףבתנאי הס עמידהפרטי מציע, תצהיר 

 

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר. ______________ , ז.ת______________ ,  מ"הח אני
 :כדלקמן, בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי האמת

 
 ליתן ומוסמך"( הספק: "להלן__________ ) הספק אצל______________ כ משמש אני

 ;זה תצהיר מטעמו

 לגרוע מבלי. המציע ניסיון את משקף זה תצהיר במסגרת ידי על שנמסר המידע כי להצהיר הריני
 לשם זה בתצהיר המפורטים הקשר לאנשי לפנות רשאימזמין ה  כי לידיעתי הובא, מהאמור

 .המציע הצהרת אימות

 המציע פרטי .1

 המציע שם

 

 

 ר"מלכ/  מורשה עוסק' מס
  זהות תעודת/ 

 

  מיקוד כולל מלאה כתובת

  . ד.ת

  טלפון

  נייד/  נוסף טלפון

  פקס

 - אלקטרוני דואר כתובת
E.mail 

 

  ותפקידו קשר איש שם

  הקשר איש טלפון

  –הצעתו מוגשת לפרק /קבוצה  .2

 'תושבים ע"פ נתוני הלמ"ס.  30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן עד  - קבוצה א 
  תושבים ע"פ נתוני הלמ"ס.  30,000רשויות מקומיות באשכולות, בהן מעל  - 'בקבוצה 
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 יש לצרף המלצות .2בהתאם לרשימה נספח ז  – ניסיון המציע -פירוט ניסיון המציע  .3
,  לפחות של הרשות בהתקשרות ישירה, אחת מהן המלצות 3)לקבוצה א' לפחות 

 . (, שתיים לפחות של הרשות בהתקשרות ישירההמלצות 5לפחות  –לקבוצה ב' 

המציע מעסיק לפחות מודד מוסמך אחד  )כעובד שכיר של המציע או כקבלן  משנה של  .4
 המציע( לצורך ביצוע עבודות כגון אלו הנדרשים במכרז זה.

 
 שם המודד __________________. 

יש לצרף רישיון מודד, אישור רו"ח להעסקתו/אישור קבלן משנה כי הוא מספק שירותים 
 עבור המציע. 

 

_______________________, שם -מנהל פרוייקט  יותרשוהמציע יעמיד לרשות ה .5
 בעל ניסיון כמפורט להלן:

 לפחות שנה בביצוע פרוייקטים __________________ שנים ) בעל ניסיון של
 . (ים מדידה / סקר מדידות עבור רשויות מקומיותשל שירות

  עובדים ניהול צוות של  -בעל כישורי ניהול עובדים ___________________
עובדים / קבלני משנה בפרוייקטים של שירותי מדידה / סקר  10לפחות )

 . (מדידות
 

  -להלן פירוט ניסיון מנהל הפרויקט המוצע/ת 
 

 הגוף שם
 ניתן לו

 השירות

 תקופת
 מתן

 השירות

 סוג
 השירות 

 –ניהולי  ניסיון
יש לפרט את 

מספר 
העובדים/קבלני 
משנה אשר 
נוהלו ע"י מנהל 

 הפרוייקט

שטח 
שנמדד 

במסגרת 
סקר 

מדידה 
שנוהל 

ע"י 
מנהל 

 הפרויקט 

 שם
 אישר
 קשר
 לו בגוף
 ניתן

 השירות
 ותפקידו

 פרטי
יצירת 

קשר 
)דוא"ל 
 (וטלפון
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 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  ___________ 

 )חתימה(                      

 א י ש ו ר

' גב/מר בפניי ה/הופיע_______  ביום כי, מאשר. ________ ( ר.מ) ד"עו_________,  מ"הח אני
 וכי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר. _________ , ז.ת_________   , 

 תוכן את בפניי ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא באם, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהא/יהא
 .בפניי עליו ה/בחתמו לעיל ה/תצהירו

             _________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(           
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  2נספח ז'

 
 ביצע הקבלן סקרי שבעבורן המקומיות יותוהרש כל את המרכזת טבלה

 ואילך  2016 משנת ארנונה לצורך חישוב נכסים

  רשות שם מס'

 מקומית

איש קשר 

 ברשות 

 טלפון מספר

איש קשר 

 ברשות  

 נכסים מספר

 כולל

 כולל שטח

 במ"ר

 כספי היקף

 כולל )ש"ח(

 שנות

 הביצוע

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17         

 החברה: מנכ"ל הצהרת

 מלאה רשימה מהווה הנ"ל בטבלה המופיעות המקומיות הרשויות רשימת כי בזה מצהיר הריני

 השנים שלה בחמש כמנכ"ל מכהן שאני החברה ביצעה שבעבורן המקומיות הרשויות כל של

 המלצות.   צירפו לא מהרשויות שחלק האחרונות, למרות

 _______________________________    מנכ"ל:  שם

 _______________________________ :המנכ"ל והחברהוחתימה  חותמת

 

 הצהרת דף כל להוסיף בתחתית חובה מכרז. למסמכיה ולצרף דומה טבלה להדפיס הערה: ניתן

 כנ"ל.  המנכ"ל
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  ( 3ז ) נספח

 

לביצוע סקר מדידות לארנונה מטעם  פעילות היקפי ואישור המלצה

 רשויותה

 סקר שירותי קבלת לעניין/קבלן ראשי )שהקבלן המציע עבד תחתיו( מקומית רשות אישור

 ארנונה לצורך חישוב נכסים מדידות

 המקומית: הרשות פרטי

:/הקבלן הראשי שהקבלן עבד עבורוהמקומית הרשות שם

 ____________________________________ 

 ____________________________________  העיר: ראש שם

 ____________________________________  הגזבר: שם

 טלפונים:

/טלפון של מנכ"ל החברה שהיוותה קבלן ראשי שעבורו ביצע הציע העיר ראש בלשכת מס' טלפון

 ______________________________ :את השירותים כקבלן משנה 

 ______________________________ הגזבר: במשרד מס' טלפון

 ______________________________  ברשות: מס' טלפון

 

 החברה( ביצע  –________________________ )להלן המציע, חברת  כי בזה מאשרים הננו

בשנים  ארנונה לצורך ומדידתם סקר נכסים שירותי פרויקט עבורנו

 ._______________________ 

 בלוחות עמידה מבחינת הן המלאה רצוננו לשביעות הפרויקט אתאו מבצעת  ביצעה החברה

 המוצר.  איכות מבחינת הןו שנקבעו מראש הזמנים

 החברה. בפניכם על ממליצים אנו לכך אי

 הערות:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 תאריך: _________________________

 

הממליץ:_________________ חתימה וחותמת  /מנכ"ל חברההעיר/גזבר ראש

__________________ 

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

40                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

  נספח ח' 

 1/2021דוגמת מסמך התמחרות מכרז מסגרת משותף 

אשכולות  1/2021לשירותי מדידה וסקר נכסים במסגרת מכרז מסגרת משותף 
 ערים גליל מזרחי, גליל והעמקים, יהודה ושומרון

לא למילוי ע"י המציע )רלבנטי רק לאחר הזכיה לצורך התמחרויות של רשויות 
 שיבקשו להשתתף בהסדר (

 תאריך _________________       לכבוד 

 זכייני קבוצה ______________

 1/2021מכרז מסגרת משותף 

עבור רשות   GIS בסיס על  נכסים וסקר מדידה פנייה לקבלת הצעת מחיר לשירותי –הנדון 
 _______________________( -מקומית _________________________)אשכול 

( חברה באשכול רשויות הרשות -הרשות המקומית ________________________ )להלן .1
 (. האשכול -________________________________ )להלן

לקבל הצעת הרשות מכרז שבנדון וקביעתכם כאחת מזכייניות המכרז, מבקשת בהמשך ל .2

 עבור הרשות.   GISמדידה וסקר נכסים על בסיס מחיר לקבלת שירותי 

  –להלן נתונים  .3

_________________ בתיאום עם נציג  -מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים  .3.1
 הרשות. 

 ____________________ ממועד חתימת הסכם.  -לו"ז להשלמת סקר  .3.2

 ________________________ בתי אב.  -בתחום שיפוט הרשות  .3.3

סה"כ _____________ ישובים בהם אמור להתבצע הסקר.  -בתחום שיפוט הרשות  .3.3
 -_______________ מ"ר למגורים, כ -מטר בנוי בישובים אלו הינו כ

______________ מ"ר מבנים  -_________________מ"ר מבנים חקלאיים, כ
_______________ מ"ר קרקע תפוסה. הנתונים הינם לידיעה -ורים וכשאינם למג

בלבד, אין בהם כדי לחייב את הרשות לבצע סקר בכל השטחים וטרם ביצוע סקר בישוב 
 כלשהו ינתנו הנחיות מסודרות לזוכה.

 ברשות הינה של חברת ______________________________.   SIGמערכת  .3.3

 מצ"ב צו המסים של הרשות.  .3.3

 מצ"ב דו"ח/ קובץ חיוב שנתי ארנונה.  .3.7

מובהר כי בתום ביצוע הסקר, הרשות תהיה רשאית לדרוש מהקבלן ביצוע מדידות  .3.3
 נכסים ע"פ ימי עבודה, כמפורט בהסכם. 

 _______________________________.  -סעיף תקציבי מאושר ברשות .3.3

 

 

 

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

41                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

  –ימדדו במסגרת הסקר  אסוגי נכסים של .3

3.1.   

3.2.   

3.3.   

3.3.  

  –הצעת המחיר  .3

  –ע"פ בחירת הרשות, מנגנון התשלום הינו ע"פ מחירון  .5.1

 'מדד ייעבור כל מ"ר שהינו מהמטר הראשון.  – למדידה ע"פ מ"ר  -  מחירון א
 קח והוטמעבמסגרת סקר הארנונה על פי תנאי המכרז ואושר סופית על ידי המפ

 אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה.

  למצב הקיים ע"פ מערכת הגביה. התשלום לפי  מ"ר תוספתעבור   - ב'מחירון
ואושר מחירון זה הינו רק בהתייחס לתוספת מ"ר שנמדד בהשוואה למצב הקיים. 

אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של  קח והוטמעסופית על ידי המפ
 מחלקת הגביה.

   -הנכם מתבקשים להגיש הצעת מחיר באופן הבא  .5.2

  -שנבחרה אופציה של תשלום לפי מחירון א' ככל       

 מכרז, אשר תחול על כל רכיבי זכיה בהנחה נוספת )באחוזים( בהתייחס למחירי ה
 .  20%עד  – ההצעה

 עד  – מכרזזכיה מתן מחיר נפרד לכל אחד מרכיבי ההצעה, שיהיה נמוך ממחירי ה
20% . 

  -ככל שנבחרה אופציה של תשלום לפי מחירון ב'       

  מכרז, אשר תחול על כל רכיבי זכיה ב)באחוזים( בהתייחס למחירי ה או תוספת הנחה
 .  20%עד  – ההצעה

  מתן מחיר נפרד לכל אחד מרכיבי ההצעה, שיהיה נמוך או גבוה ממחירי הזכיה מכרז
 . 20%עד  –

  -ההצעות יבחנו ע"פ הקריטריונים הבאים  .5.3

  נקודות –משקל המחיר המוצע לאחר ההתמחרות ____. 

  -משקל הרכיב הינו כמפורט להלן –)במקרה של מתן מחיר נפרד לכל רכיב 

 ינתן משקל של ______________ נקודות. מגורים ר"מ  -לרכיב  
 ינתן משקל של ______________  /אחרמלאכה/תעשיה/מסחר ר"מ -לרכיב 

 נקודות.                      
 משקל של ______________ נקודות. ינתן תפוסה קרקע ר"מ -לרכיב 
 ינתן משקל של ______________ נקודות. חקלאית קרקע ר"מ -לרכיב 
 מ"ר מבנה חקלאי ינתן משקל של ____________ נקודות.  –לרכיב 

 
 נקודות  ____סה"כ 

 
לאותו רכיב, יתר ההצעות ידורגו  ההצעה הזולה בכל רכיב תקבל את הניקוד המירבי

 .בהתאמה להצעה הזולה באותו רכיב
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  –החישוב יעשה ע"פ הנוסחא הבאה   -ככל שהצעת המחיר הינה להנחה למחירון 
 

מוצעת ע"י המציע ברכיב )הנחה   X רכיב משקל הניקוד המציע לרכיב המחיר הנבדק =  
  (100 – הנבדק

 ( 100 –)הנחה הגבוהה ביותר ברכיב הנבדק     
 
 
 

  –החישוב יעשה ע"פ הנוסחא הבאה   - מחיר לכל סעיף ככל שהצעת המחיר הינה ל
 

 
  ההצעה הזולה באותו רכיב Xמשקל/ניקוד מירבי רכיב ניקוד רכיב = 

 ההצעה הנבדקת באותו רכיב      
 

ביותר היא ההצעה בעלת סה"כ ניקוד שניתן לכל רכיב ישוקלל. ההצעה הזולה 
  הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בסה"כ רכיבי ההצעה.

  זמינות הזכיין לביצוע הסקר )עומס פרוייקטים וקרבה גאוגרפית של עסקו של
 ____ נקודות.  –המציע לרשות( 

  נקודות.  -התרשמות הרשות ממנהל הפרויקט המוצע עבורה _____ 

  נקודות.  -מדד איכות אחר ____________________________ 

  –על אף האמור לעיל, מובהר בזאת  .5.4

בהתאם למנגנון  שני זכייניםהרשות תהיה רשאית לפצל את ההתקשרות בין 
 האופציונאלי הקבוע בהסכם. 

הרשות תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מזכיין אשר לרשות ניסיון שלילי עמו 
 ה האחרונה שקדמה למועד ההתמחרות.במהלך השנ

 בנוגע להצהרתו בהתאם אשר זכיין של הצעה לקבל ולא לפסול רשאית תהיה הרשות
 . עמו להתקשרות חוקית מניעה קיימת משפחתית לקרבה

  – ימולא ע"פ בחירת הרשות .5.5

  לקבוע שני זכיינים לביצוע השירותים ולחלק את ביצוע הסקר בין בכוונת הרשות
 . כן /לא –כמפורט במפרט הטכני  –שני הזכיינים 

  בכוונת הרשות למנות חברה מנהלת למתן שירותי ניהול פיקוח ובקרה כמפורט
  כן/ לא. –במפרט הטכני 

  ע"פ בכוונת הרשות לשלם תמריץ לביצוע הסקר בכפוף לעמידה ביעדים
  כן /לא. –כמפורט במפרט הטכני שרות האופציונאלית האפ

  –/רפרנט משייך נכסים 

  הקבלן נדרש להעסיק על חשבונו גורם מטעמו שישייך את הנכסים הנמדדים
 לספרי הרשות. 

   .הרשות תעסיק בעצמה גורם שיבצע שיוך של הנכסים 
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  הקבלן יבחר משייך ע"פ הצעות הרשות בדבר גורמים מתאימים )שאינם עובדי
ישולם  –ברוטו לשעה ₪  50הרשות( ויעסיק את המשייך על חשבונו בעלות של 

 ישירות ע"י הקבלן למשייך.  

מכל  2%תקזז הרשות  –מובהר בזאת כי מכל תשלום שיגיע לזוכה בהליך ההתמחרות  .5.6
לדוגמא זאת לטובת תשלום דמי ניהול לאשכול הרלבנטי. חשבון מאושר )כולל מע"מ( ו

כולל מע"מ, הקבלן יהיה זכאי ₪  100,000אושר חשבון בסך עבור שירותי הקבלן  –
כולל מע"מ ₪  2,000בלבד כולל מע"מ בלבד מהרשות, ₪  98,000לקבלת תמורה של 

בהגשת הצעה מחשבון מאושר( יקוזזו מהחשבון ויועברו ע"י הרשות לאשכול.   2%)
 לרשות לנכות חוזרת בלתי הוראה והסכמהנותן הקבלן  –בהליך התמחרות עבור רשות 

 וזאת מ"כולל מע, החשבון מסכום 2% של סך, המכרז הסכם פ"ע לו שיגיע סכום מכל
 תשלום דמי ניהול לאשכול.  ביצוע לצורך

 ישור החשבון. יום ממועד א 14דמי הניהול יועברו ע"י הרשות לאשכול לא יאוחר מתוך 

  –מימון חיצוני  .5.7

ביצוע העבודות מותנה בקבלת מימון חיצוני  )להלן: "המימון החיצוני"( וכי בהעדר קבלת 
 . /יםלא יוזמנו שירותים מאת הזוכה –המימון החיצוני כאמור  

לרבות אשכולות למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד ה
ככל שלא יתקבל המימון , הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזהלעניין 

 מכל סיבה שהיא.  ו/או לא יצטרפו רשויות להסדר החיצוני 
המחיר המוצע לא ישתנה כפועל יוצא ממספר הזוכים בכל קבוצה ו/או כמות רשויות 

 מקומיות/ היקף עבודה.  

עד ליום הרשות  אותו יש להגיש במשרדי טופס הצעת מחירמצורף  .3
. את ____________________________ בשעה __________________________

לתיבה במשרדי  -עד למועד כאמור רשות במשרדי ה במעטפה סגורההצעת המחיר יש להגיש 
__________________________. יש לציין על גבי המעטפה "הצעת  - רשות / לידי נציג ה
 הצעה שתוגש לאחר המועד לא תלקח בחשבון.. 1/2021מסגרת משותף מחיר מכרז 

 רטים מטה. אין להגיש הצעת מחיר העולהדא את נכונות המחירים המפוובאחריות הקבלן לו .7
 על המחירים הכלולים בטבלה. 

הליך זה או יגיש הצעת מחיר הגבוהה מהמחיר שהוגש על קבלן אשר לא יגיש הצעה במסגרת  .3
 האשכול או הרשות יהיו רשאים לחייבו לבצע את העבודה במחיר המכרז.  -ידו במכרז 

שות וכל אחד רנתונה ל -ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את השירותים מבין הזכיינים  .3
ו הרשות הרלבנטית ככל שהרשות ו/אאשכול מהזכיינים לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 תבחר זכיין אחר לביצוע העבודות.

 כולה או חלקה.  -האשכול או הרשות לא מתחייבים לממש את ההצעה  .10

לקבלן כי ככל שיקבע כזוכה בהליך וכתנאי לביצוע השירותים יהיה עליו למסור מובהר  .11
  -/ לבצע כדלקמן רשות ל

משווי  5%כולל מסירת ערבות ביצוע בשיעור , הסכם המכרז, ט' נספחחתימה על  .11.1
 עבור הרשות.ואישור קיום ביטוחים  עבודות שנתי

היערכות ותחילת ביצוע שירותים עבור הרשות לא יאוחר מהמועד שיקבע בצו  .11.2
 מסר לקבלן.  יהתחלת עבודה שי

, עד רשותשאלות הבהרה ניתן להעביר ל __________________________________ ב .12
ליום __________________________ בשעה _______________________ באמצעות 

 דוא"ל ____________________. יש לוודא קבלה בטלפון ________________. 
 בברכה,

______________________ 
  __________________ -רשות מקומית 

 
   -אישור האשכול לרשות לנקיטת ההליך 
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 לכבוד 
 הרשות(  -________________________)להלן -רשות מקומית 

 
אשכולות ערים  1/2021שירותי מדידה וסקר נכסים במסגרת מכרז מסגרת משותף להצעת מחיר 

 גליל מזרחי, גליל והעמקים, יהודה ושומרון
 

,  מאשר הקבלן כי קיבל את כל הנתונים רשות לקבלת הצעת מחירבהמשך לפניית ה .1
 .לעילרשות לביצוע השירותים עבור הרשות כמפורט בפניית ההרלבנטיים 

 -מוצע על ידינו לביצוע הפרויקט עבור הרשות הינו  מנהל/ת פרויקט .2
___________________________________, מצ"ב קו"ח של מנהל הפרויקט כולל 

 פירוט ניסיונו.

  – זמינות לביצוע הפרויקט עבור הרשות .3

במועד קבלת פנייתכם חברתנו מבצעת _________________ פרוייקטים של סקרי מדידות 
 -עבור רשויות מקומיות, לפיכך הזמינות שלנו לביצוע הפרויקט עבור הרשות הינה 

 ._________________________________   
 

טבלת מחירים הליך הצעות מחיר )מחירון א' במכרז – תשלום מהמ"ר הראשון(  – עבור רשות 
._________________________ 

 
.טבלה זו הינה חלק מהצעת מחיר של הקבלן  

 .  )במקרה של הנחה נוספת להנחה ע"פ המכרז( להלן הצעתנו לביצוע השירותים עבור הרשות .4

מדד במסגרת סקר ייעבור כל מ"ר ש. הינו מהמטר הראשון – למדידה ע"פ מ"ר  -  מחירון א'
אחרי שלב הערעור למערכת  קח והוטמעהמכרז ואושר סופית על ידי המפהארנונה על פי תנאי 

 הממוחשבת של מחלקת הגביה.

מחיר מרבי לא  תיאור המדידה מס'

 כולל מע"מ 

 ₪  1.8 מ"ר מגורים 1 -מדידה ל 1

מ"ר מסחר/תעשיה/מלאכה/אחר  1 -מדידה ל 2

 )למעט מבנה חקלאי( 

1.1 ₪ 

 ₪  0.4 מ"ר קרקע תפוסה 1 -מדידה ל 3

 ₪  0.35 דונם קרקע חקלאית 1 -מדידה ל 4

 0.50 מ"ר מבנה חקלאי  1 -מדידה ל 5

 -ע"פ מכרז האשכולות שהוצע על ידנו שיעור ההנחה 
 .____________________________ 

)לא  _____________________ -המוצעת על ידנו עבור הרשות  נוספתשיעור הנחה 
 הנחה נוספת( 20% -יותר מ

 -)הנחת מכרז והנחה נוספת עבור הרשות(  למחירון לעיל מצטברת סה"כ הנחה 
 שיימדד ר"מ כל עבור  לעיל המחירון ממחירי________________________ הנחה. 

 אחרי והוטמע המפקח ידי על סופית ואושר המכרז תנאי פי על הארנונה סקר במסגרת
 .הגביה מחלקת של הממוחשבת למערכת הערעור שלב

 להלן הצעתנו לביצוע השירותים עבור הרשות )במקרה של מחיר נפרד לכל רכיב(.  .5
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טבלת מחירים הליך הצעות מחיר )מחירון ב' במכרז – תשלום רק עבור תוספת מדידה בהשוואה 
 למצב קיים ע"פ ספרי הרשות ( – עבור רשות _________________________.

 
.טבלה זו הינה חלק מהצעת מחיר של הקבלן  

להלן הצעתנו לביצוע השירותים עבור הרשות )במקרה של הנחה או תוספת להנחה ע"פ  .6
 המכרז(. 

 

מ"ר למצב הקיים ע"פ מערכת הגביה. התשלום לפי מחירון זה הינו  תוספתעבור   - מחירון ב'
קח ואושר סופית על ידי המפרק בהתייחס לתוספת מ"ר שנמדד בהשוואה למצב הקיים. 

 אחרי שלב הערעור למערכת הממוחשבת של מחלקת הגביה. והוטמע

י שטח מ"ר ובמסגרת המדידה עלה כ 100לדוגמא, במערכת הגביה נכס א' הינו בשטח של 
מ"ר. ככל שהמדידה העלתה כי  20מ"ר, התשלום הינו רק בהתייחס להפרש  120הנכס הינו 

 לא תשולם תמורה לקבלן.  –מ"ר ע"פ הדוגמא(  100הנכס כאמור ללא שינוי בגודל )עד 

 

מחיר מרבי לא  תיאור המדידה מס'

 כולל מע"מ 

 ₪  13.8 מ"ר מגורים 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 1

מ"ר  1 -תוספת ע"פ מדידה ל 2

מסחר/תעשיה/מלאכה/אחר )למעט מבנה 

 חקלאי( 

8.5  ₪ 

 ₪  3.1 מ"ר קרקע תפוסה 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 3

 ₪  2.7 דונם קרקע חקלאית 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 4

 ₪  3.9 מ"ר מבנה חקלאי  1 -תוספת ע"פ מדידה ל 5

לא  מחיר מרבי תיאור המדידה מס'

כולל מע"מ  )ע"פ 

ההצעה במכרז 

 האשכול( 

מחיר מוצע עבור 

בש"ח  –הרשות 

 לא כולל מע"מ 

   מ"ר מגורים 1 -מדידה ל 1

/אחר מ"ר מסחר/תעשיה/מלאכה 1 -מדידה ל 2

 )לא מבנה חקלאי( 

  

   מ"ר קרקע תפוסה 1 -מדידה ל 3

   מ"ר קרקע חקלאית 1 -מדידה ל 4

   מ"ר מבנה חקלאי  1 -מדידה ל 5



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

46                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

 

 -ע"פ מכרז האשכולות שהוצע על ידנו שיעור ההנחה 
 .____________________________ 

 -המוצעת על ידנו עבור הרשות  נוספתאו תוספת שיעור הנחה 
_____________________ 

 -)הנחת מכרז והנחה/תוספת נוספת עבור הרשות(  למחירון לעיל מצטברת סה"כ הנחה 
תוספת  ר"מ כל רעבו  לעיל המחירון ________________________ הנחה. ממחירי

 פי על הארנונה סקר במסגרתלמצב קיים בהשוואה לרשום בספרי הרשות כפי שנמדד 
 למערכת הערעור שלב אחרי והוטמע המפקח ידי על סופית ואושר המכרז תנאי

 .הגביה מחלקת של הממוחשבת

 

 להלן הצעתנו לביצוע השירותים עבור הרשות )במקרה של מחיר נפרד לכל רכיב(.  .7

 

 סקר במסגרת שנמדד כפי הרשות בספרי לרשום בהשוואה קיים למצב תוספת ר"מ כל עבור* ** 
 למערכת הערעור שלב אחרי והוטמע המפקח ידי על סופית ואושר המכרז תנאי פי על הארנונה

 .הגביה מחלקת של הממוחשבת

מ"ר ובמסגרת המדידה עלה כי שטח הנכס  100לדוגמא, במערכת הגביה נכס א' הינו בשטח של 
מ"ר. ככל שהמדידה העלתה כי הנכס כאמור  20מ"ר, התשלום הינו רק בהתייחס להפרש  120הינו 

 לא תשולם תמורה לקבלן. –מ"ר ע"פ הדוגמא(  100ללא שינוי בגודל )עד 

 

 ברורות לנו ואנו מתחייבים לפעול על פיהן. כל הוראות ההליך .8
מסכום כל חשבון  2%סך של יקוזז מכל חשבון מאושר ידוע לנו כי ככל שנקבע כזוכים בהליך,  .9

 )כולל מע"מ( עבור תשלום דמי ניהול לאשכול. הרשות תעביר את דמי הניהול לאשכול. 

הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת לרשות לנכות מכל סכום שיגיע לו ע"פ 
 לצורך תשלום דמי ניהול לאשכול.  –מסכום החשבון כולל מע"מ  2%ההסכם, סך של 

. נמסר לי כי הצהרת מציע בדבר העדר זיקה/קרבה משפחתית לעובד או חבר מליאה ברשות .10
קומית עם מציע בעל קרבה /זיקה לחבר מליאה/ קיימת מניעות חוקית להתקשרות רשות מ

 , הריני להודיע ולהצהיר כי: עובד הרשות 

מחיר מרבי לא  תיאור המדידה*** מס'

כולל מע"מ  )ע"פ 

ההצעה במכרז 

 האשכול( 

מחיר מוצע עבור 

בש"ח  –הרשות 

 לא כולל מע"מ 

   מ"ר מגורים 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 1

מ"ר  1 -תוספת ע"פ מדידה ל 2

מסחר/תעשיה/מלאכה/אחר )לא מבנה 

 חקלאי( 

  

   מ"ר קרקע תפוסה 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 3

   מ"ר קרקע חקלאית 1 -תוספת ע"פ מדידה ל 4

   מ"ר מבנה חקלאי  1 -תוספת ע"פ מדידה ל 5
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אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן רשות בין חברי מועצת ה .10.1
 או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

על עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה  .10.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

, זולת ככל שמפורט להלן רשותאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ב .10.3
 במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ .________ 

 

 
 
 

_____________________ -שם הקבלן   
____________________ -חתימה + חותמת   

_____________________ -תאריך   
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 ט  נספח

 ם כ ס ה

 _________________נערך ונחתם בש

 __________ שנת_____________ לחודש_________  ביום

  -בין-

____________________ 

 רח' _________________

  טל': ___________; פקס: ___________

 ("המזמין" או/ו" רשותה": להלן)     

  -לבין-

 __________________________; ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _________________

 

 _________רחוב _______ מס' _______ )ת.ד. ________( עיר __________ מיקוד 

 

 טל': _______________פקס: ______________

 

 (הקבלן–)להלן 

       

 פרסמו יחדיו מכרזיהודה ושומרון ואשכולות הערים גליל מזרחי, גליל והעמקים ו :והואיל
  GISלקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס  1/2021' מס פומבימשותף מסגרת 

, והואיל והתקשרות זו הינה (המכרז -להלן) ותבאשכול החברות מקומיות לרשויות
 .מכוח המכרז ובהתאם לתוצאותיו

 והרשות חברה באשכול __________________________________  והואיל:

התמחרות שנקטה הרשות ,  ךינו אחד מהזוכים במכרז ובהמשך להליהקבלן וה :והואיל
 ;נקבעה הצעת הקבלן כזוכה בהליך לביצוע השירותים עבור הרשות

 את  לספק והניסיון הידע, המיומנות, הכישורים בעל שהוא מצהיר קבלןוה :והואיל
 ובמועדים באופן, מעולה ברמה לספקו מתחייב והוא, זה בחוזה כמתואר השירותים

 ;זה בחוזה המפורטים ובתנאים

מהקבלן בהמשך לזכייתו בהליך וכמפורט  קבלת השירותיםוהרשות מעוניינת ב :והואיל
 ;בהסכם זה
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וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה  והואיל:
 זה לעיל ולהלן;

 
 :כדלקמן, הצדדים בין והוצהר הותנה, הוסכם לפיכך

 כללי .1

 נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה זה וכלל  .1.1

 .( האשכול -)להלן הרשות הינה חברה באשכול _____________________ .1.2

והסכם הניהול קבלן, כאשר בהתאם להוראות המכרז הסכם זה הינו בין הרשות ל .1.3
רשאית הרשות לקבל מהאשכול שירותי ניהול פיקוח ביחס בין הרשות לאשכול, 

 לביצוע השירותים. 

או מי  אשכול המנכ"ל מהנחיות קבלן ביצוע השירותים נשוא הסכם זה יקבל הב .1.4
( המפקחו/או  המנהל -)להלן רשות המקומית או מי מטעמוגזבר הוכן מ מטעמו

 .לפי העניין

 כל שינוי, תיקון ו/או תוספת לחוזה לא יהיה להם תוקף אלא אם כן נעשו בכתב .1.5
 ונחתמו על ידי כל הצדדים לחוזה זה.

מסמכי המכרז, לרבות הצעת המציע, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. הוראות  .1.6
המכרז וההסכם על כל נספחיהם יראו כמשלימים וכבאים להוסיף על זכויות 
המזמין ובכל מקרה לא לגרוע מהן. כן מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין 

פי להוראות שבמסמכי החוזה והמכרז תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין 
 .שיקול דעתו והחלטתו של האשכול

שנערך ע"י מסגרת מכרז הסכם ההתקשרות נחתם מכוח מובהר בזאת כי ה .1.7
לכל רשות ניתן שיקול ומודגש בזאת כי האשכול עבור הרשויות החברות בו 

 דעתה בנוגע לביצוע בפועל של התקשרות זו.

כגון  זה, רשאיות להתקשר עם הספק גם יחידות נלוות לרשותהסכם במסגרת  .1.8
 חברות ותאגידים עירוניים באותם התעריפים כפי שנקבעו במסגרת המכרז.

 ונספחים הגדרות, מבוא .2

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות חלק  .2.1
 מהחוזה ולא ישמשו לצרכי פירושו .

 הגדרות: .2.2

 ;נספחיו על זה חוזה –" זה חוזה" / "החוזה" .2.2.1

 ;נספחיו על 1/2021 'מסמסגרת משותף  מכרז – "המכרז" .2.2.2

 פי על  GISמדידות וסקר נכסים על בסיס   שירותי – " "השירותים" .2.2.3
 ;. 7ט'-1ט'המצ"ב כנספח  והמפרט המכרז מסמכי הוראות

 ;לחוזה '8ט' כנספח ב"המצ בנוסח בנקאית ערבות – "הערבות" .2.2.4

 בכל המתפרסם, תשומות הבניה  מדד משמעו – "תשומות הבניה  מדד" .2.2.5
 שיבוא אחר גוף כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על, חודש

 ;במקומו שיתפרסם אחר מדד כל או, במקומה
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 ____; ביום שפורסם לצרכן המחירים מדד – "הבסיס מדד" .2.2.6

 ;בפועל התשלום ביום המדד – "החדש המדד" .2.2.7

 המועד מן החל הכללי החשב אצל הנהוג בשיעור פיגורים ריבית – "ריבית" .2.2.8
 ;בפועל התשלום ביצוע למועד ועד לתשלום הקבוע

 לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים. - "הקבלן" .2.2.9

גזבר המועצה או מנהל הארנונה או מי שימונה על ידם לעניין  -המנהל  .2.2.10
 חוזה זה.

 הרשות. צו הטלת ארנונה של  – "צו ארנונה" .2.2.11

רשות במסגרת הליך הצעת המחיר שהגיש הקבלן ל - "הצעת מחיר" .2.2.12
 .ההתמחרות 

 :גופו החוזה מן נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים הנספחים .2.2.13

 ;השירותים מפרט – 7ט'  – 1ט' נספח .2.2.13.1

 ;ביצוע ערבות כתב נוסח – 8ט'  נספח .2.2.13.2

 ;ביטוחהוראות ודרישות ה– 9 'ט נספח .2.2.13.3

 אישור עריכת הביטוח – )א'( 9ט' נספח 

 אישור בדבר העדר תביעות; – 10ט נספח  .2.2.13.4

  -העבודות נשוא הסכם זה  .3

הסכם זה הינו הסכם מסגרת לביצוע שירותי מדידה ועדכון סקר נכסים לצרכי  .3.1
ו/או השירותים  -)להלןרשות ארנונה וצרכים נוספים שייערכו בתחום שיפוט ה

 מעת לעת. רשות (, בהתאם לצרכי ההעבודות

תחום הרשות בהתאם לצו התחלת עבודה ויושלם לא יאוחר מתוך הסקר יבוצע ב .3.2
 .התחלת עבודה ממועד קבלת צו ____________________ חודשים 

 .השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני .3.3

  -את השירותים הבאים בהתאם לנדרש במפרט הטכני רשות הקבלן יבצע עבור ה .3.4

, ע"פ הזמנות רשותנכסים קיימים, בהתאם לצו הארנונה של ה מדידות .3.4.1
 עבודה ובהתאם לדרישות המפקח. 

שיבוצע במסגרת מדידת הנכסים, בהתייחס לנכסים  -שימושים  סקר .3.4.2
העבודה, ובכלל זאת התייחסות לאכלוס הנכס, סוגי הנכללים בהזמנת 

 השימושים בנכס ו/או בחלקים ממנו. 

נציג מטעמו, לצורך קבלת הנחיות בהתאם להוראות רשות הקבלן יעמיד לרשות ה .3.5
 הסכם זה.

נציג הקבלן _________________________, טלפון נייד 
._________________ 

ואין רשות למען הסר ספק, היקף השירותים שיידרשו יבוצעו בהתאם לצרכי ה .3.6
ת להיקף כלשהו של מדידות שיבוצעו באמצעורשות בהסכם זה כדי לחייב את ה
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איננה מתחייבת להיקף השירותים אשר יידרש ו/או רשות מובהר כי ההקבלן. 
בתחום רשות יוזמן מהקבלן וכן איננה מתחייבת כי כל השירותים שיידרשו ע"י ה

המדידות ו/או הסקרים ו/או כל תחום דומה או קשר אחר יוזמנו מהקבלן והיא 
רותים מחברות ו/או רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השי

גופים אחרים ו/או לבצע איזה מבין השירותים בעצמה או בכל דרך אחרת ולא 
 תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך.

 המפקח וסמכויותיו .4

ו/או מי מטעמו  כמפקח על ביצוע העבודות  רשות ה גזבראת  בזאתממנה רשות ה .4.1
 (. המפקח -)להלן

לקבלן, או למי מטעמו, מחייבות אותו, אולם הן הנחיות מקצועיות של המפקח  .4.2
 לא תהוונה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לקבלן.

לפי שיקול דעתו  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בביצוע העבודות  .4.3
 המקצועי, והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך.  

 וודע לו עליו. הקבלן ידווח בכתב למפקח על כל פגם בביצוע העבודות, מיד עם הי .4.4

המפקח הינו הפוסק הבלעדי ביחס לאיכותם של חומרים ומקורם וכן ביחס  .4.5
 לעבודות ולציוד.

ידי הקבלן בהתאם לתנאי -למפקח סמכות להורות על ביצוע עבודות שונות על .4.6
ההסכם  ו/או על תיקון עבודות שנעשו וכן על כל פעולה הנחוצה לביצוע העבודות 

או סילוק ציוד מאתר העבודות, ביצוע מחדש של  בהתאם להסכם, לרבות החלפת
עבודות שלא בוצעו כראוי וכן החלפת עובד/ים ו/או בעל/י תפקיד, שלדעת 

 המפקח, אינם כשירים/ראויים לבצע את העבודות.

סמכות להורות על ביצוע עבודות הכרוכות בתשלום  איןכן, למפקח -פי-על-אף .4.7
מוסדרות בהסכם, אלא בכפוף לקבלת נוסף, לרבות עבודות נוספות/חדשות שאינן 

. לא ישולם לקבלן כל תשלום רשותומגזבר הרשות מראש האישור בכתב לכך 
 נוסף בגין עבודה נוספת/חדשה שהקבלן ביצע ללא קבלת אישור בכתב זה.   

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן  .4.8
פקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה יקיים את ההסכם, ואין בהוראות המ

 והבלעדית של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.

ובכפוף להודעה בכתב מראש ולמתן זכות  לא קיים הקבלן הוראה של המפקח .4.9
, יהיה רשאי המזמין להעסיק אנשים אחרים ולשלם להם הסבר מטעם הקבלן

וזאת מבלי  -בעד ביצוע אותה הוראה וכל ההוצאות בגין כך תחולנה על הקבלן 
 פי הוראות ההסכם והדין.-לגרוע מכל סעד העומד למזמין על

  –חברה מנהלת  .4.10

מובהר בזאת כי הרשות תהיה רשאית למנות חברה מנהלת מטעמה לביצוע  .4.10.1
 שירותי פיקוח ובקרה על שירותי הקבלן ע"פ הסכם זה. 

 הקבלן מחויב לשתף פעולה ולמסור כל מידע נדרש לחברה המנהלת.  .4.10.2

 תקופת ההסכם .5

 מיום חתימת החוזה חודשים 12עד לתקופה של זה יהיה בתוקף הסכם מסגרת  .5.1
קרי מיום ______________  (תקופת ההסכם אוההתקשרות תקופת  - )להלן

 רשות ועד ליום _______________. במהלך התקופה כאמור תהיה רשאית ה
לפנות לקבלן לצורך ביצוע עבודות. למען הסר ספק, התקבלה הזמנת עבודה 

 במהלך תקופת ההסכם, ישלים הקבלן את העבודה הרלבנטית.



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

 

52                                                                                                                                                                    
 חתימת המציע/מורשי חתימה______________

G136009-V001 

למען הסר ספק, הקבלן יידרש לסיים את מלוא התחייבויותיו ביחס למדידות  .5.2
ולסקרים שבוצעו על ידו גם לאחר תום תקופת ההתקשרות הקצובה שלעיל, 

יידרש הקבלן להמשיך את טיפולו בהשגות, עררים, עתירות ותביעות  ובכלל זאת,
הקשורים בתוצרי עבודתו עפ"י הוראות ההסכם. תקופה האחריות למענה על 

  . ממועד סיום סקרחודשים  6עד השגות ועררים הינה 

תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את רשות ה .5.3
ובלבד שסך  -חודשים ו/או חלקן  12תקופת ההסכם, בתקופות נוספות, בנות 

 חודשים.  60תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה כולל אופציות לא תעלה על 

 -יום מראש. הוארכה תקופה ההסכם כאמור  30בכפוף למתן הודעה לקבלן של 
הארכה  רשות הוראות ההסכם גם בתקופת הארכה והקבלן מחויב למסור ל יחולו

 של כתב הערבות ואישור קיום הביטוחים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

, כולו או חלקו, ההסכםלבטל את  תרשאירשות המבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .5.4
עה בגין לא תהיה כל טענה או תבילקבלן ולקבלן ימים  30בהודעה מראש של 

עבודות שביצע בפועל עבור הביטול כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין 
למועד ביטול ההסכם, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו עד וזאת  - המזמין

  פי הוראות ההסכם.  -בעניין זה על
אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת 

רשאית לקזז מסכום התמורה של הקבלן כל רשות תהא הההסכם ובמקרה כזה 
  נזק או הוצאה או עלות שנגרמו למזמין.

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להזמין עבודות בהיקף כלשהו מאת הקבלן  .5.5
במהלך תקופת ההתקשרות, ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין 

מהסוג המוסדר בהסכם זה.  להתקשר עם גורמים אחרים לצורך ביצוע עבודות
  

היקף השירותים בפועל ומיקומן ייקבע בהתאם לצורכי המזמין המשתנים במשך 
תקופת ההתקשרות, סדר העדיפויות של המזמין מבחינה תקציבית ו/או בכפוף 

ידי גורמי חוץ ביחס לעבודות המחייבות -לקבלת אישור ו/או מתן תקציבים על
 זאת.

 ו/או להקטין את היקף ביצוע העבודות. תהיה רשאית להגדיל רשות ה .5.6

 הצהרות הקבלן .6
 

 הקבלן מצהיר בזאת, כדלקמן: 

 כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע העבודות. .6.1

כי נהירים לו היטב כל  החוקים, הכללים, ההוראות והתקנות הנוגעים לביצוע  .6.2
 .הסכםעבודות ה

בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או כי קיבל את כל המידע הקשור  .6.3
 מגבלה לבצע את העבודות, במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

כי ברשותו עובדים מיומנים הבקיאים היטב במלאכת ביצוע העבודות ובביצוע כל  .6.4
 התחייבויותיו שעל פי חוזה זה.

ולה לשביעות רצון במקצועיות ובאיכות מע הסכםכי יבצע את העבודות נשוא ה .6.5
המועצה בהתאם לפרטים, לתנאי חוזה זה, וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים 
חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם להנחיות ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות, 

ו/או המפקח ו/או מי מטעמם, בהתאם להוראות והנחיות כל רשות רשות של ה
 מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין.

יים את ביצוע העבודות בתוך התקופה הקבועה לכך שתימנה ממועד קבלת כי יס .6.6
 מועצההצו להתחלת העבודות מה
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כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .6.7
 להוכחת האמור בפיסקה זו.

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .6.8
 .1976 -תשל"ו חשבונות(, 

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי  .6.9
 חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל  .6.10
את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת 

 כל התחייבויותיו על פיו.

וכי אינו מצוי  בהליכים משפטיים רשות כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי ה .6.11
 כנגדה.  

כי במידה והקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב  .6.12
שרותו, רישומו, להמציא למזמין להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כ

 קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

על מנת להסיר ספק, מוסכם על הקבלן כי תנאי חוזה זה הנם הכרחיים  ובכל  .6.13
לבטל לאלתר  רשות תיו רשאית וזכאית היומקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבו

 חוזה זה מבלי שלקבלן תקום זכות פיצוי כלשהי.

שורם התנאים והדרישות יוברורים לו לאכי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים  .6.14
שבמסמכי המכרז וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן השירותים 

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

מחייב שמירת והסכם זה כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז  .6.15
סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע אליו, וכן שמירה על רמות גבוהות של אמינות 

כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, תוך  אתושל מהימנות והוא מתחייב למלא 
 .שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט

עבודות הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו וכל מי שיועסקו בביצוע ה .6.16
מטעמו, על פי חוזה זה, ישמרו, אף הם, על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, 
יטפלו בו ברמות גבוהות של אמינות ושל מהימנות, תוך שמירה קפדנית על 

 הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט ולשמירה על מאגרי מידע.

קלון הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא או עובדיו לא הורשעו בעבירות שיש עמן  .6.17
 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור.

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות על ידו אינו כולל ביצוע  .6.18
פעולות שלטוניות לרבות שינוי חיובים או סיווגים. פעולות אלה תבוצענה רק על 

 המוסמכים לכך.רשות ידי נציגי ה

ואשר ההסכם יצוע העבודות על פי הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בב .6.19
ביצועה מחייב קבלת רישיון או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר 

 שיון או מילוי אותו תנאי.יקבלן אותו ר

תהא זכאית לבצע כל פעולה, משפטית או רשות הקבלן מצהיר כי ידוע לו שה .6.20
מהקבלן על פי  אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל הכרוך בהזמנת השירותים

 מסמכי המכרז לרבות הגשת תביעות בגין נזקים, אם ייגרמו על ידי הקבלן.

לגבי אופן ושיטת המדידה רשות במקרה של אי בהירות בצו הטלת הארנונה של ה .6.21
ויקבל את  רשות או ההגדרות המופיעות בצו הטלת הארנונה, יפנה הקבלן בכתב ל

 הנחיותיה בכתב לגבי אופן ושיטת המדידה.

 ידוע לקבלן כי תנאי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .6.22
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 התחייבויות הקבלן  .7

על פי מסמכי  GISשירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס הקבלן מתחייב ליתן את  .7.1
המכרז, לרבות המפרט המקצועי, על כל חלקיהם, בדייקנות, ביעילות, 

 רשות רצון ה במומחיות, במקצועיות, במיומנות ובאיכות מעולה לשביעות
להוראות הכלליות ולהנחיות במסגרת המועדים הקבועים בהסכם זה, ובהתאם 

 , ובשים לב להוראות כל דין.האו מי מטעמרשות הוהמיוחדות, של 

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הקשור לשרותיו ולכל מידע מכל סוג  .7.2
 ו/או עובדיה ו/או תושביה ו/או ספקיה.רשות שהוא אודות ה

באופן רשות הקבלן מתחייב להשתמש בציוד לסוגיו שיעמוד לרשותו על ידי ה .7.3
שלא ייגרם לו נזק מכל סוג שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש 

 סביר.

 רשות הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות ה .7.4
 רשות מלא עם היאום תו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול ב

לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת 
 .רשותהשירותים ו/או העבודות לשביעות רצונה המלא של ה

הסכם זה על פי הוראות כל דין ב ומלא את התחייבויותילמתחייב  הקבלן .7.5
 ותים. לביצוע העבודות ו/או השירהמתייחסות במישרין ו/או בעקיפין 

הקבלן מתחייב להשלים את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר  .7.6
 .ויקבל מעת לעתרשות קיבל מאת ה

בקשר עם מתן השירותים ו/או רשות הקבלן מתחייב לפעול בתום לב כלפי ה .7.7
העבודות נשוא הסכם זה וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן 

בלבד ולא משיקולי רווח או רשות משיקולי טובת ההמלצה ו/או ייעוץ יינתנו 
 שיקולים זרים אחרים.  

הקבלן לא יהא רשאי להעביר זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה לאחר, כולן  .7.8
 כלל וכלל. רשות ומקצתן וכל העברה שכזו לא תחייב את ה

בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע )בכתב רשות הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ה .7.9
או בעל פה( ו/או מסמכים המצויים בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא 

 .  רשותימסרם מיד עם דרישת ה

הקבלן מתחייב לשאת בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי  .7.10
הסכם זה. עוד מתחייב הקבלן לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור 

, בדבר הצורך בכך ועל חשבון רשותלת הודעה מאת הוהחלפה מייד עם קב
 הקבלן.

וככל  רשות דוחות ביצוע בהתאם לדרישות ה רשות הקבלן מתחייב למסור לידי ה .7.11
שיידרש.  הקבלן מתחייב להמציא דוחות כאמור לא יאוחר משני ימי עבודה 

 ממועד הדרישה.

בקשר עם ביצוע הקבלן מתחייב לשמור על סודיות בכל הנוגע למידע אשר יתקבל  .7.12
התחייבויותיו נשוא הסכם זה, אלא אם כן קיבל היתר מפורש בכתב מאת 

 .רשותה

כי יקיים את הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת, בכל הנוגע הקבלן מתחייב  .7.13
 לביצוע העבודות, או בקשר לכך.

כי יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי הקבלן מתחייב  .7.14
כל שא ביי הקבלן ן מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.סיוינ
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אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע  עובדיו, החלים על מעסיק כלפי  תשלומיםה
 ., הכל בהתאם להוראות החוקהעבודות

הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם  .7.15
ית של מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל תגבור העובדים והחלפה מייד

 מחלה, מילואים או מכל סיבה שהיא אחרת.

כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, הקבלן מתחייב ומצהיר  .7.16
  ן שכר מינימום.ייבענ 1976 -תשל"ו

כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק הקבלן מתחייב ומצהיר  .7.17
 . 1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו לפי עסקאות

 ביצוע השירותים  .8

 פרט הטכני על תתי נספחיומביכללו ביצוע כל העבודות המפורטות   – השירותים  .8.1
 .ובהתאם למסמך ההתמחרות

יקבע בצו  – לו"ז להשלמת סקר ו/או ביצוע עבודות מדידה ע"פ ימי עבודה .8.2
  התחלת עבודות. 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה, צוותי עובדים מיומנים  .8.3
וכשירים במספר מספיק לביצוע העבודות על פי תנאי החוזה ותנאי המכרז על 
הצד הטוב ביותר ובתחלופה מינימאלי, המועצה תהא רשאית לפי שיקול דעתה 

תן נימוקים, הבלעדי לדרוש החלפתו של עובד מכל סיבה שהיא ללא שתידרש למ
 שעות מקבלת ההודעה.  24הקבלן מתחייב למלא דרישה זו תוך 

רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח פקח המ .8.4
הזמנים ובין מסיבה אחרת, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר. 

הקבלן ממועד  שונה , תוקן או הוחלף לוח הזמנים יחייב לוח הזמנים העדכני את
 אישורו על ידי המנהל.

, כי יש מקום לדחות את מועד השלמת העבודה, מחמת שינויים או פקח סבור המ .8.5
, פקחתוספות לעבודה, מחמת כוח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המ

מתן הארכה, רשאי המנהל ליתן, אם נתבקש לעשות כן בכתב על ידי הקבלן, 
ודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו, ובלבד דחיית מועד השלמת העב

כל הנתונים שדרש בכתב לצורך בדיקת הבקשה, כולל יומן  פקחשנמסרו למ
עבודה, או כל ראיה אחרת שיהא בה כיד להשפיע על בקשת הדחייה ועל החלטת 

 .פקחהמ

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן, במסגרת מתן רשות ה .8.6
נציג מוסמך מטעמו לשם קבלת קהל כדי לאפשר למחזיקים השירותים, למנות 

או לבעלי הנכסים, שקיבלו הודעת חיוב של ארנונה המבוססת על הממצאים 
תקצה לשם כך עמדת קבלת קהל  רשותשמצא הקבלן, לערער על החיוב. ה

, למשך יומיים בשבוע לתקופה של שישה חודשים ממועד הוצאת רשותבמשרדי ה
ד שהודעות החיוב תשוגרנה לא יאוחר משישה חודשים הודעה החיוב, ובלב

 ממועד הגשת דוחות המדידה.

תהיה רשאית לדרוש ביצוע חוזר של העבודות מהקבלן, שעליו לבצען רשות ה .8.7
בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה וזאת במקרים של חוסר בהירות, 

מושים. הקבלן של ערעור או של השגה לגבי הממצאים שבדוחות המדידות והשי
לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע חוזר. במקרה של מדידה חוזרת יתאם 

 הקבלן טלפונית את ביצועה עם בעל/מחזיק הנכס ויבצעה אך ורק בנוכחותו.
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  םשינויי .9

זכאית לפי  הרשות בכל הקשור לעבודות נשוא חוזה זה )ו/או שלביהן(, תהיה  .9.1
שיקול דעתה הבלעדי להקטינן ו/או להגדילן ו/או לבצע שלבים מסויימים בלבד 

 . מהן, ו/או לשנות את היקף העבודות

במקרה של דרישה לביצוע עבודות נוספות על ידי הקבלן, והכל לפי שיקול דעתה  .9.2
אשר תחייב את הקבלן, הקבלן לא  פקח ו/או המ רשות הבלעדית והמוחלט של ה

 יוכל לדרוש תוספת תמורה מעבר לקבוע בחוזה זה. 

ו/או רשות במקרה של עבודות נוספות ו/או שינויים כמפורט לעיל, יקבעו ה .9.3
בהתאם לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי אם יש צורך בדחיית מועד פקח המ

  פקחבע על ידי המביצוע ו/או גמר של העבודה. מועד תחילת ביצוע העבודות יק
שעות מראש  24והוא יהיה רשאי להורות להפסיקן, כולן או חלקן, ע"י הודעה של 

והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה פקח והקבלן יהיה חייב לפעול לפי קביעת המ
 נוספת כלשהי .

הקבלן יהיה חייב להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את מספר אנשים הנדרשים  .9.4
אמצעים הרלוונטיים לביצוע עבודתם לשביעות רצונה להם את הציוד וה ולספק

 .רשותשל ה

זכאית למסור את ביצוע רשות על מנת להסיר כל ספק, מובהר מפורשות, כי ה .9.5
ו/או השינויים ו/או התוספות לכל גוף ו/או קבלן אחר, ולקבלן לא תהיה  תהעבודו

 כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או הפועלים מטעמו בקשר לכך.

קבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלשהן כנגד המזמין בכל מקרה שהמזמין ל .9.6
 יממש את זכויותיו בהתאם לאמור בסעיף זה ו/או יפעל על פי האמור בו.

 ולא תהיינה לו תביעות או טענות כלשהן,מפקח הקבלן ימלא אחר דרישות ה .9.7
הקבלן לא כספיות או אחרות כנגד המועצה בגין שינוי סדרי העדיפויות כאמור 

 יהא זכאי בגין כך לפיצוי, לתשלום או להגדלת שכר הטרחה.

 קבלת מימון חיצוני -תנאי מתלה  .10

ובהעדר  בקיומו של תקציב מאושר יםעבודות מותנהידוע ומוסכם כי ביצוע  .10.1
לקבלן לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות מגבלות תקציביות כלשהן. 

  מכל סיבה שהיא. התקציבככל שלא יתקבל רשות הכלשהן כנגד 

להשהות או להפסיק את עבודות הפרויקט אחרי התחלתו  תהיה רשאיתרשות ה .10.2
בכל עת שיתברר לה כי תקציב הפרויקט לא יספיק לסיומו לפי מחירי הזכיה 

. , כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדיואומדני השטחים של הנכסים נושא המכרז
הפסקת הפרויקט ימים מראש ל 30של יקבל הודעה כתובה ן במקרה זה, הקבל

להשיג תקציב להשלמת ולסיום הפרויקט  תהיה רשאית לפעולרשות מסיבה זו. ה
חייב להשלים את הפרויקט ולחדש את ן יהיה הקבלבמידה ותקבל תקציב זה, ו

 מיום קבלת הודעה על חידוש העבודות של הפרויקט.   ימים 30בתוך  ועבודת
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 תמורה ותשלומים .11

 ע"פ הצעת המחיר. מורה תמורת ביצוע העבודות תשלם המועצה לקבלן את הת .11.1

לאחר השלמת הסקר,   -מדידות נכסים ע"פ יום עבודה  –שירות אופציונאלי  .11.2
, בתשלום תהיה רשאית הרשות לדרוש מהקבלן ביצוע מדידות ע"פ יום עבודה

רשות ה למען הסר ספק, שירותים אלו אופציונאליים ע"פ צרכיכמפורט להלן. 
רשות ולא ישולם יום עבודה במסגרת ביצוע הסקר. הנ"ל הינו רק במידה וה

 תדרש לבצע השלמות במהלך תקופת ההסכם ולאחר ביצוע הסקר. 

ביום עבודה יידרש הקבלן לבצע מדידות של נכסים ע"פ רשימה  – יום עבודה
 שתועבר לקבלן. הרשות תרכז מספר נכסים ע"פ שיקול דעתה וצרכיה לביצוע

המדידות.  התשלום ליום עבודה יהיה ע"פ מחיר למ"ר שטח מדוד ובכל מקרה 
 ליום. ₪  2,000 -לא יפחת מ

. בשנה הראשונה להתקשרות לא מדד תשומות הבניהצמודים למחירי התמורה  .11.3
מדד יום  -תבוצע הצמדה. הצמדה תבוצע החל מהשנה השניה ואילך. מדד היסוד 

 חתימת ההסכם. 

מוסכם כי התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המחירים, העלויות, ההוצאות,  .11.4
הרווחים, כח האדם, תשלומי החובה, וכל עלות אחרת הנדרשת לצורך ביצוע 

 אחרת בהסכם. במפורש, אלא אם נקבע עבודותה

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו במועד ביצוע התשלום.  .11.5

  –אים תמורה תשולם בהתאם לשלבים והמועדים הב .11.6

 –תשלם את התמורה ע"פ הסכם זה , הרשות עבור ביצוע סקר המדידות .11.6.1
בהתאם למחירון  ומאושר )מ"ר מדודמחירון ___________________ 

א' או תוספת מ"ר מדוד ומאושר בהשוואה למצב הקיים בספרי הרשות 
  –( בתנאים הבאים בהתאם למחירון ב'  

מבין ישובי  /אזור מוגדר בתום ביצוע עבודות מדידה בכל ישוב .11.6.1.1
חשבון חלקי רשות יגיש הקבלן ל  - /אזורי הסקרהסקר

וזאת לא  /אזור המתייחס לביצוע שירותי המדידה באותו ישוב
ימי עבודה מתום ביצוע עבודות המדידה באותו  14יאוחר מתוך 

  –. חשבון כאמור יכלול /אזורישוב

I.  פירוט כל שטחי המדידה שנמדדו באותו
תוך פילוח לתעריפים הקבועים  ,/אזורישוב

 בהסכם זה.

II.  ,כל תוצרי העבודה שנכללים במפרט הטכני
 בפורמט הנדרש ובהתאם לדרישות המפקח. 

  -חשבון חלקי כאמור ישולם בכפוף לאישורו במועדים כדלקמן .11.6.1.2

I. 70%  בתנאי שוטף +  –מסכום החשבון החלקי
 . 45עד 
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II. 20%  ישולם עם תום  –מסכום חשבון חלקי
,  /אזור ת ועררים לאותו ישובהליך השגו

 . 45בתנאי תשלום שוטף + עד 

III. 10%  בתנאי ישולם – -מסכום חשבון שנותרו 
ממועד הטמעת הנתונים  45 עד+  שוטף תשלום

 . הסופיים במערכת הגביה

ממומן  למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל שהפרוייקט .11.6.1.3
באמצעות תקציבים חיצוניים, התשלום לקבלן יהיה בהתאם 

 3סעיף  2017-תשלומים לספקים, תשע"זלהוראות חוק מוסר 
קרי התמורה לקבלן תדחה בהתאמה לקבלת המימון  -( 2)ו( )

 ממשרדי הממשלה הרלבנטיים. 

 למען הסר ספק, לא תשולם הצמדה/ ריבית בהתייחס .11.6.1.4
 לחשבונות כאמור. 

בו  /אזורי כאמור לעיל יוגש בהתייחס לכל ישובחשבון חלק .11.6.1.5
 בוצעו העבודות. 

בתום ביצוע העבודות יוגש חשבון סופי שיתייחס לכל עבודות  .11.6.1.6
 -תופחת ערבות הביצוע ל –המדידה. לאחר תשלום חשבון סופי 

10,000  .₪  

במהלך  ויוזמןככל שיידרש  – עבור שירותי מדידה ע"פ יום עבודה .11.6.2
  –תקופת ההסכם 

לכל חודש קלנדרי, חשבון מפורט ובו  5 -, ברשותהקבלן יגיש ל .11.6.2.1
, כולל שביצע, שבוצעו בחודש הקודםעבודות רשימה של כל ה

הזמנת עבודה לביצוע שירותי מדידה ע"פ ימי עבודה, פירוט ימי 
העבודה שבוצעו בפועל וכל פירוט שידרש. התשלום יהיה ע"פ 

 תעריף ליום עבודה. 

בתנאי תשלום של שוטף + תשלם לקבלן את התמורה, רשות ה .11.6.2.2
ידי הגורמים -ידי המפקח ועל-מיום אישור החשבון על 45עד 

 רשות.המוסמכים לכך ב

 לעיל.  11.3התמורה לפי סעיף זה צמודה למדד כמפורט בסעיף  .11.6.2.3

שיוציא למועצה  התמורה המגיעה לקבלן, בהתאם למפורט לעיל, תשולם לקבלן .11.7
 . כמתחייב ע"פ חוקחשבונית מס בהתאם ו

הקבלן לא יבצע עבודה כלשהי שאינה מוסדרת במסגרת ההסכם לרבות, עבודות   .11.8
שבגינן סבור הקבלן כי מגיעה לו תמורה נוספת מעבר לתמורה הנקובה בהסכם, 
אלא אם כן, סוכמה עם הקבלן מראש ובכתב התמורה המגיעה לו בגין עבודות 

  .רשות וגזבר הרשות ל ראש הוניתן על כך אישור, מראש ובכתב, שאלו, 
למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור עבודה כלשהי שלא 

 נחתמה ואושרה מראש כאמור.

  – דמי ניהולקיזוז  .11.9

מובהר ומוסכם בזאת כי מכל חשבון מאושר לקבלן, תקזז הרשות סך של  .11.9.1
 מסכום החשבון )כולל מע"מ( עבור דמי ניהול לאשכול.  2%
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הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת לרשות  לנכות מכל סכום  .11.9.2
מסכום החשבון, כולל מע"מ וזאת  2%שיגיע לו ע"פ הסכם זה, סך של 

 לצורך תשלום דמי ניהול. 

יום ממועד  14לא יאוחר מתוך  דמי הניהול יועברו ע"י הרשות לאשכול .11.9.3
 . אישור החשבון

 הפרות וסיום ההתקשרות .12

בכל מקרה בו, לדעת המפקח, הקבלן לא ביצע את המוטל עליו לפי ההסכם  .12.1
והקבלן לא תיקן את הדבר תוך פרק הזמן שנקבע בהודעת המפקח לקבלן, יקבע 

את ערך העבודה שלא בוצעה, וקביעתו תהווה פיצוי מוסכם מראש בין המפקח 
 הצדדים בגין אי ביצוע העבודה ו/או הפעולה האמורה.

הקבלן לא יבצע את העבודות בתוך פרק הזמן האמור בהסכם, בכל מקרה בו  .12.2
רשאי המזמין להזמין בעל מקצוע אחר לשם ביצוע העבודות במקום הקבלן, 

לחייב את הקבלן בהפרש עלות ביצוע רשות ובמקרה כאמור, תעמוד הזכות ל
העבודות, בין המחירים אותם היה על המועצה לשלם לפי הסכם זה לבין הסכום 

בפועל, וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים רשות ידי ה-על אשר שולם
 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-למזמין על

המזמין רשאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע  .12.3
לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

כמים כאמור לא ישחררו את הקבלן ממלוא המזמין. ניכוי הפיצויים המוס
  פי ההסכם.-התחייבויותיו על

פי -אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים למזמין על
 פי דין.-ההסכם ו/או על

פי הוראות כל דין, -פי ההסכם ו/או על-מבלי לפגוע מיתר זכויות המזמין על .12.4
ת להלן, תעמוד למזמין הזכות לחייב את מוסכם, כי בגין ביצוע ההפרות המפורטו

 הקבלן בתשלום פיצוי כספי מוסכם ומוערך מראש, כדלקמן:

יסיים הקבלן את ביצוע העבודה יתחיל הקבלן ו/או אם לא אם לא  .12.4.1
בהתאם למועד המצוין בהזמנת העבודה ו/או המועד שיאושר ע"י 

 ע"מ()+ מ 1,000את הסכום של רשות ישלם הקבלן להמפקח לפי העניין, 
 או חלק ממנו פיצויים מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום של איחורכ

המועד שנקבע להתחלת העבודה לבין מועד תחילתה למעשה ו/או שבין 
 המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיומה למעשה. 

 למקרה.₪  500 - רשות הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי ב .12.4.2

למקרה וזאת בנוסף לעלות ₪  300 –אי ביצוע מדידה חוזרת כנדרש  .12.4.3
 המדידה. 

למקרה וזאת מבלי ₪  10,000 –הפרה של הוראות ההסכם שלא תוקנה  .12.4.4
 לבטל הסכם זה. מכות הרשות לגרוע מס

יופחתו קנסות  –במקרה של שירותי בקרה ופיקוח ע"י חברה מנהלת  .12.4.5
 כמפורט במפרט הטכני. 

 .לגרוע מסעדים שנקבעו בדין אין באמור לעיל כדי .12.4.6

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של  .12.5
 פי דין:-פי ההסכם ועל-הסכם זה ויזכו את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו על
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הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי הקבלן או  .12.5.1
יום  30הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך נכסיו, כולם או חלקם, ואלה לא 

 ממועד ביצועם.

נתקבלה החלטה של הקבלן בדבר פירוק מרצון, או הוגשה נגדו בקשה  .12.5.2
יום, או ניתן צו פירוק כנגד הקבלן או הגיע  30לפירוק שלא בוטלה תוך 

 הקבלן לפשרה או הסדר עם נושיו.

כם או , כי הקבלן מסתלק מביצוע ההסרשותהוכח, להנחת דעתה של ה .12.5.3
 מפסיק ביצועו ו/או שהוא מתרשל בביצוע העבודות.

הקבלן מסר את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או שהוא מעסיק קבלן  .12.5.4
 מראש ובכתב.רשות משנה בביצוע ההסכם, ללא הסכמת ה

 ימים מיום מתן ההתראה בנושא.  7שלא תוקנה במשך הפרה בוצעה  .12.5.5

 ההסכם בוטל בהליך משפטי.   .12.5.6

זה הפרה יסודית, הרי שמבלי לגרוע מיתן הוראות ההסכם, הפר הקבלן הסכם  .12.6
פי הוראות -יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לו על

או כל דין אחר, לבטל את  1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א
ההתקשרות עם הקבלן ו/או לתבוע פיצויים בשל הפרת חוזה ו/או לחלט את 

וכן רשות ות הבנקאית ו/או כל בטוחה אחרת של הקבלן המצויה בידי ההערב
להשלים את ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר, תוך חיוב הקבלן בהוצאות 

 תקורה והוצאות. 10%החלפת הקבלן בשיעור של 

הופסקה/בוטלה ההתקשרות, שלא מחמת הפרה של הקבלן, ישלם המזמין לקבלן  .12.7
התחשב בטיב, באיכות ובהיקף העבודות שבוצעו את חלקו היחסי מהתמורה, ב

 ידי הקבלן. -בפועל על

 שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים .13

במהלך,  הלידיעת וובאישוהמסמכים  על המידעלשמור בסוד הקבלן מתחייב  .13.1
( ולנקוט בכל האמצעים המידע הסודי - )להלןאחרי ועקב  תקופת השרותים 

 .להבטחתם

 גם עת בכל לחול תמשיך סודיות על לשמירה מטעמו מי או/ו הקבלן של חובתו .13.2
 נזק כל בגיןרשות ה את יפצה או/ו ישפה הקבלן.  זה הסכם של סיומו לאחר

 דרישתה עם מיד וזאת זה בסעיף כאמור חובותיו הפרת בשל לה שיגרם
 .הראשונה

 הקבלן מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר .13.3
 רשות שהוא עוסק בו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם ה

 בחוזה זה.

כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך רשות הקבלן מתחייב להביא לידיעת ה .13.4
בחינת קיומו של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת 

בר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים באופן מיידי עם היוודע לקבלן ד
 כאמור.

תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן רשות ה .13.5
בעת ביצוע עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי 

 סיום.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש  .13.6
 וד עניינים תכריע דעת יועמ"ש הרשות.לניג
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האמור בפרק זה לחוזה יחול על הקבלן וכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו  .13.7
והקבלן מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעוסקים מטעמו בביצוע 

 השירותים.

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .14

לאפשר למזמין לעיין/לקבל כל מסמך  הקבלןחייב השירותים, מהלך ביצוע ב .14.1
 .פקחפי דרישת המ-הקשור לפרוייקט, על

בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי  רשותעל פי דרישת ה .14.2
 רשות, גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים, ימסור הקבלן ל

המסמכים של כל א מל( העתק פקחידי המ-באופן שיידרש על)ימי עבודה  2 תוך
שבוצעה, לרבות כל את העבודה  ומציגיםכשהם מעודכנים  שהכין או קיבל,

הניירות, המפות, התרשימים, החשבונית, החישובים, הנתונים, ניירות העבודה 
וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לשירותים והנמצאים ברשותו, 

וכנו על ידה )כולם ביחד לרבות המסמכים וקבצי המחשב המצויים אצלו ו/או שה
( בתוספת הצהרה בכתב שלא קיים מסמך נוסף, מקור או מסמכי העבודה -להלן 

 .רשותהעתק, כאמור שלא נמסר ל

 .הנמצא ברשותו רשותכן, הקבלן יחזיר למזמין כל ציוד/נכס של ה-כמו

ך שער בכל המסמכיםת, רשאי המזמין להשתמש ועבודהבכל מקרה של הפסקת  .14.3
 .הקבלןללא צורך בהסכמת  -עבודות באמצעות אחר הוכן להמשיך את הקבלן 

או המצויים ברשותו, להכינם  וקיבל על עצמשהקבלן הבעלות על כל המסמכים  .14.4
יהיה  והמזמין מזמיןייחשבו כרכושו וכקניינו הבלעדי של ה בנוגע לשירותים

 היה מנוע מלתבוע כספים בגיןקבלן ירשאי להשתמש בהם כראות עיניו. ה
השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר 

הקבלן מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את כל התמורה עבור הקניית  וכיו"ב.
 . רשותמלוא הזכויות במסמכי העבודה ל

 דין.הפי הוראות -תחול על וזומובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות 

להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כלל הקבלן דאג י -בוטל  הופסק ההסכם או .14.5
 ,, תוך מתן הסברים והדרכהלמזמין ו/או לגורם אחר מטעם המזמין המסמכים

  ככל שיידרש.
למען הסר ספק, הסכם זה מהווה הסכמה מפורשת בכתב של הקבלן למסירת 

כל  בהתאם לקביעת המזמין, וכן אישור הקבלן לבצע -ביצוע השרותים לאחר 
שימוש נדרש במסמכים, לרבות במסמכים שנערכו / בוצעו ע"י הקבלן ו/או מי 

 מטעמו. 

 איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .15

הקבלן אינו רשאי להסב או להעביר את זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכם, כולן  .15.1
  ידי המזמין.-או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם אושר הדבר בכתב ובמפורש על

 

פי ההסכם, כולן או -אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו על הקבלן .15.2
 מקצתן, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין ובתנאים שיקבע לכך.

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות, אלא אם הדבר אושר  .15.3
 ידי המזמין. ברם, אישור המזמין לקבלן המשנה לא יתפרש-מראש ובכתב על

לעולם כאישור למקצועיותו, מומחיותו והתאמתו של קבלן המשנה, והאחריות 
 לכל התחייבויות הקבלן תחול על הקבלן.

המזמין רשאי לחזור בו מהאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה, בכל עת ומכל  .15.4
 סיבה. במקרה כזה יפסיק הקבלן את עבודת קבלן המשנה. 

 המשנה העובדים מטעמו.הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני  .15.5
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המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה הפועלים 
 מטעמו של הקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים בגין כך.

הקבלן ישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בהעסקת קבלני משנה מטעמו ובתיאום  .15.6
 עבודתם.

 מעביד-העסקת עובדים והעדר יחסי עובד .16

 הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא מבצע את העבודות.  .16.1

לקבלן אין סמכות להעסיק עובדים או להזמין שרותים בשם, מטעם או עבור  .16.2
המזמין. דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו, 

 מטעם המזמין או בשמו, איזו שהיא חבות או התחייבות.

ידו בביצוע העבודות הם עובדיו בלבד, -העובדים שיועסקו עלהקבלן מצהיר שכל  .16.3
-פי ההסכם ו/או על-וכי הוא לבדו ישא בכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

 פי כל דין.

הקבלן מתחייב למלא בקפידה אחר חוקי העבודה המחייבים, ובין השאר, לפעול  .16.4
בהתאם לסעיפי בכלל ובפרט  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג

 33, 25, 24, 22, 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4א, 2, 2, 1החוק המפורטים להלן: 
 א'.33או 

כל התשלומים לעובדי הקבלן וכל התשלומים החלים על מעביד וכל יתר  .16.5
יחולו על  -ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן 

 לואם ובמועדם והמזמין אינו אחראי לכך. ידו במ-הקבלן וישולמו על

המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן להפסיק את עבודת עובדי הקבלן, אם  .16.6
לדעת המפקח, הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. דרש זאת המפקח, חייב 
הקבלן להפסיק לאלתר את עבודתם ולהחליפם בעובדים אחרים מתאימים. 

להוסיף, מדי פעם, עובדים, אם לדעתו, הדבר המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן 
 דרוש לעמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות.

הקבלן מצהיר, כי אין בהסכם, כדי ליצור בינו לבין המזמין )או מי מטעמו( יחסי  .16.7
ידו הקבלן יהיו -עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על

 זמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד. עובדי הקבלן בלבד ואין בינם לבין המ

הקבלן מצהיר, כי אין למזמין או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד  .16.8
 ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

הקבלן מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א, כי הוא אינו קבלן  .16.9
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. -ם עלכ"א כהגדרתו בחוק, וכי חוק העסקת עובדי

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או מי  .16.10
מטעמו, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין הקבלן למזמין או שעילתה בחוק 
העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או בגין עילה חוזית בשל התקשרות בין צד 

 ג' לבין הקבלן.

ובין אם כלפי מי  רשותאמור בפרק זה יחול, בין אם תופנה תובענה כלפי הה .16.11
 ידי עובד שלו, יורשו, עזבונו או צד ג'.-ידי הקבלן ובין אם על-מטעמה, בין אם על

הקבלן מצהיר כי ברור ומוסכם עליו, כי ההתקשרות עמו )והתמורה המוסכמת  .16.12
  תחייבויותיו אלה. במסגרתה( מתבססת, בין השאר, על נכונות הצהרותיו וה

 בטיחות .17

במהלך ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש בכדי לשמור על תנאי  .17.1
וזאת בהתאם להוראות כל  -בטיחות נאותים של העובדים ושל צדדים שלישיים 
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דין, לרבות תקנים והנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות הבטיחות 
חשבונו -קח. לצורך כך, יעסיק הקבלן עלהרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת המפ

 יועץ בטיחות.

לקבלן ידוע כי העבודות יתבצע במוסדות ציבור וכי הוא מתחייב לשמור משנה  .17.2
זהירות במקומות אלו, תוך הרחקת עוברי אורח מאזורי העבודות ותוך הימנעות, 

 עד כמה שניתן, מהפרעה לפעילות השוטפת במקום. 

דת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים המזמין רשאי להפסיק את עבו .17.3
לא נאותים/לא מתאימים לדרישות הרשויות והמפקח, אולם אין בכך כדי לשחרר 

 את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. 

 רשותשמירה על רכוש ה .18

 הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין או מי מטעמו המצוי באתר העבודות. .18.1

הקבלן יישא בכל העלויות במקרה של אובדן או גניבה או השחתה של רכוש  .18.2
 .רשותה

 אחריות לנזיקין .19

לכל נזק שייגרם למזמין, או למי מטעמו, לגופים נלווים,  על פי דין הקבלן אחראי .19.1
או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או 
מחדל מצד הקבלן, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות או בקשר 

 ידי מי מטעמו. -ידי הקבלן או על-אליהן, בין אם נגרם על

 שבתחום אחריותו החוקית עלויות הכרוכות בתיקון הנזקיםהקבלן יישא בכל ה .19.2
 ובהשבת המצב לקדמותו. 

עם  בהקדם האפשריהקבלן ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם לו כאמור,  .19.3
וזאת מבלי  -וכפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפהדרישתו של המזמין לכך 
 פי ההסכם והדין.-לגרוע מזכויות המזמין על

 נה בקשר להסכם כנגד המזמין והקבלן, ביחד או לחוד, הרי שהקבלןהוגשה תובע .19.4
ללא אישור מראש ובכתב של  -להסדיר או להתפשר  םרשאי ולא יהי ו/או המזמין

 .ו/או הקבלן לפי העניין המזמין

 או הקבלן בענין זה יוטלו על הקבלן רשותכלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג ה .19.5
והקבלן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה  החוקיתבנזקים שהינם בתחום אחריותו 
כן, הקבלן מתחייב לשאת בכל תשלום שייפסק -עם יועמ"ש המזמין בענין זה. כמו

 .עד תקרת חבותו החוקית בגין תובענה כאמור רשותכנגד ה

 ביטוח .20

מבלי לגרוע מחבות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על הקבלן יחולו 
ומהווה חלק  )א'(9+ ט' 9'ט ים להסכם זה כנספח פיםהביטוח המצור יחהוראות נספ

 בלתי נפרד ממנו.

 ערבות ביצוע  .21

כלל העבודות במהלך להבטחת ביצוע  ,לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן .21.1
בלתי מותנית,  ,בנקאית אוטונומיתערבות , ימסור הקבלן למזמין תקופת ההסכם

ידי -יאושר מראש על' להסכם, אשר 8טנספח בנוסח  ,ערוכה לטובת המזמין
המדד הבסיסי לענין זה יהיה כש ,המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן

שיעור ושתהיה ב האחרון להגשת הצעות בהליך ההתמחרות ידוע במועד המדד ה
לצורך חישוב  ערבות הביצוע(.  -)להלן  הסקר עריכת עבור ט"שכ מאומדן 5%של 

 המחיר במכפלת הרשות של הגביה במערכת קיים שטח בחשבון יילקח ל"הנ
 .  התמחרות הליך/המכרז תוצאות פ"ע ר"למ
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תופחת  –לאחר תום שנה ראשונה של ההתקשרות ובכפוף להשלמת ביצוע הסקר  .21.2
 ₪.   10,000 – הערבות ל

 סכם.התקפות ה/הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצועמסירת ערבות  .21.3

חודשים, והיא  3בתוספת של ההסכם, למשך כל תקופת הביצוע הינו תוקף ערבות  .21.4
, כאשר תקופת ההסכם לעניין זה כוללת את תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין

תקופות האחריות בגין ביצוע העבודות ו/או התקנת הציוד המוזמן )כהגדרתו 
  בהסכם(. 

 ת,ושל הערב הג תוקפופיאו ש ת הביצוע,בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבו .21.5
מוש בערבות יימים מיום הש 7 -מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה 
 מוש או שפג תוקפה.ינעשה ש

 סמכויות המזמין  .22

 פי דין. -דבר האמור בהסכם אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות המזמין על

 קיזוז .23

המזמין רשאי לקזז כל חוב או תשלום, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו  .23.1
 פי כל דין.-פי ההסכם ועל-מהקבלן על

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל  .23.2
דרך אחרת ואינן פוגעות או גורעות מכל סעד או אמצעי העומד לרשות המזמין 

 סכם או מכח דין. כלפי הקבלן מכוח ה

 השתק -מניעות  -ויתור  .24

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה בהסכם, לא יהיה  .24.1
 ידי הצדדים.-להם תוקף, אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין על

הצדדים להסכם לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג, הסכמות או התחייבות  .24.2
 שאינם נכללים במפורש בהסכם. פה וכו'-בכתב ובעל

הסכמה כלשהי מצד המזמין/המפקח לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים, לא  .24.3
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה 

 בו לא השתמש המזמין/המפקח בזכויות המסורות למזמין בהסכם.

 מס ערך מוסף .25

פיו, אינם -ל תשלום לו זכאי הקבלן עלכל המחירים הנקובים בהסכם וכן כ .25.1
 כוללים בתוכם מס ערך מוסף, אלא אם נכתב במפורש אחרת. 

 בחשבונות שיגיש הקבלן למזמין יצוין בנפרד סכום המע"מ החל על החשבון. .25.2

ידי -המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון שיאושר על .25.3
י לשלם את המע"מ במועד הקבוע המזמין וכפי שישולם בפועל והמזמין רשא

 להעברתו לשלטונות מע"מ.

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .25.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מע"מ שישולמו כאמור, יועברו על .25.5
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 כמפעל חיוני  רשותה .26

מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים  רשותהקבלן מצהיר כי ידוע לו שה
קיומים" והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים 

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .26.1
 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .26.2
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .26.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .26.4

 1967-ו הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/א
ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים 
לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והוא ימשיך בביצוע השירותים נשוא הסכם זה גם 

 במהלך התקופה כאמור.

 שונות .27

, תחולנה על 1970-הפרת הסכם(, התשל"א הוראות חוק החוזים )תרופות בשל .27.1
 ההסכם.

 בכותרת כמצוין הינן זה חוזה לצרכי כתובותיהם כי בזה מצהירים הצדדים .27.2
 לפי רשום בדואר למשנהו הצדדים אחד ידי על שתישלח הודעה כל וכי החוזה

 מזמן שעות 72 כעבור השני הצד לידיעת שהגיעה כהודעה תחשב, ל"הנ הכתובות
 או אחרת צוין כן אם אלא, שליח ידי על מסירתה בעת מיידית או המשלוח

או  הפקסימליה במכשיר שדר שליחת בדבר טלפוני אישור קבלת עם, מיידית
 . האישור ושעת המאשר של המלא שמו שצוין ובלבדבדוא"ל 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  ___________________  _________________________ 
 הקבלן                המזמין                

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(
 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד

 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
מורשי החתימה של הקבלן,  -_______________________ת.ז __________________ 

 תימתם, בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.וח

           
         
 _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1ט  נספח

 מפרט טכני לביצוע השירותים

 

העבודות יבוצעו בהתאם להוראות ההסכם ודרישות מפרט זה.  איש קשר מטעם הרשות  .1
 (.  המפקח -______________________________ )להלן -לביצוע תיאומים מול הקבלן  

מנהל/ת פרוייקט בעל/ת הכשירויות / רשות במהלך תקופת ההסכם יעמיד הקבלן עבור ה .2
  -נסיון כמפורט להלן 

לפחות שנה בביצוע פרויקטים של שירותים מדידה לצרכי ארנונה עבור  בעל ניסיון של .2.1
 רשויות מקומיות. 

עובדים / קבלני משנה בפרויקטים  10ניהול צוות של לפחות  -בעל כישורי ניהול עובדים  .2.2
 של שירותי מדידה לצרכי ארנונה. 

 מנהל הפרויקט(. -)להלן

 
 .רשותל המנהל הפרויקט ישמש גם כאיש הקשר מטעם הקבלן מו

 ________________________. -טלפון נייד של מנהל הפרויקט  

 , יחליף הקבלן את מנהל הפרויקט. רשותככל שיידרש וע"פ דרישת ה 

 

 ע"פ המוגדר לקבלן ע"י הרשות.  –לו"ז לביצוע  .3

  -למען הסר ספק  .4

 . רשותימדדו רק נכסים כפי שיוגדר ע"י ה .4.1

, ללא אישור ככל שימדד – וגדר במפורש אחרתי, זולת ככל שמדד קרקע חקלאיתילא ת .4.2
 לא ישולם בגין כך.  

מבנים שפטורים מארנונה כגון בית כנסת, גני ילדים לא ימדדו  -ככל שלא יוגדר אחרת  .4.3
ככל  –וכו' כיתות לימוד  של הרשות, פעוטונים )עם סמל של משרד העבודה (   )עם סמל(

 , לא ישולם בגין כך. ללא אישור שימדדו

סקר בכל הרשות או בחלק מהרשות, ע"פ שיקול דעתה החליט על ביצוע הרשות יכולה ל .4.4
 הבלעדי והמוחלט. 

 הסקר בשלבים. החליט על ביצוע הרשות רשאית ל .4.5

ע"פ שיקול דעתה של  –מדידת השטחים תעשה לצרכי ארנונה ו/או צרכים נוספים  .4.6
 הרשות. 

העבודות יבוצעו על חשבון הקבלן והוצאותיו, ע"פ הוראות מפרט זה הוראות צווי הארנונה  .5
הקבלן ידאג לעדכן את המועצה והמפקח ועפ"י האמור להלן.  רשות, הוראות השל הרשות 

באופן שוטף בדבר ביצוע והתקדמות העבודה ויהיה כפוף להוראות והנחיות המפקח ככל 
 שיינתנו, וזאת בכל עת.

למען הסר ספק מובהר כי כל ההוצאות בגין ביצוע העבודה על כל שלביה, לרבות משלוח  .6
התשריט לתושב בצירוף טופס ערעור טיפול בהשגות, עררים ובכל הליך משפטי ו/או אחר כפי 

לרבות כוח אדם, ציוד וכלים, מחשוב, מכשור   -ביחס לנכסים שנמדדו ע"י הקבלן  -שנדרש 
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תספק מעטפות ותשלח את התשריט. הפקת  רשות בלעדי על הקבלן. ה וכיוצ"ב, יחולו באופן
 ע"ח הקבלן.  –התשריט, דף ערעורים ויתר דרישות הסעיף 

במסגרת זו לא יידרש הקבלן להעמיד עו"ד אלא לספק ליווי מקצועי בהליכים אלו.  
 השירותים כוללים מתן חוות דעת והופעה בהליך המשפטי ככל שנדרש. 

 להשלים את ביצועה של כל עבודה מבין העבודות נשוא החוזה, להנחת דעתוהקבלן מתחייב  .7
 של המנהל, במועד הקבוע בהזמנת העבודה, ובכפוף ללוח זמנים מתואם עם המפקח. 

 ימים ובשעות כפי שיקבעו בהסכמה מול הרשות. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ב .8

ע מדידות. עוד מתחייב הקבלן הקבלן מתחייב לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב לביצו .9
לתאם את המדידה בנכס עם בעל הנכס לפי פרטים שיימסרו לו ע"י המפקח.  ככל שתועבר 
רשימת נישומים לקבלן, מחויב הקבלן לשמור על סודיות וכן לא להעביר את המידע ולא 

 לעשות שימוש במידע לצרכים אחרים למעט לצורך ביצוע מדידה. 

המדידה תיעשה בתיאום ובאישור מראש מול המפקח.  –יובהר, כי בכל הנוגע למדידת קרקע  .10
ככלל, הקבלן לא יידרש למדוד קרקעות חקלאיות וקרקעות בסביבות מגורים. במקרה של 

 מדד גם הקרקע התפוסה, ללא צורך באישור נוסף.ימדידת עסקים ת

 

 נוהל  סרבנים .11

, לתאם בתוך זמן סביר מראש את מועד הקבלן מתחייב, בטרם ביצוע העבודות .11.1
ביצוע העבודה עם הבעלים/ המחזיק של הנכס לפי העניין. לצורך כך יוכל הקבלן 

ההודעה על המועדים/שעות בהן תתבצע נציגי הרשות לשם משלוח להיעזר ב
 העבודה.  

במקרה בו תהא התנגדות של המחזיק למדידת הנכס, יפנה הקבלן למפקח  .11.2
 לאופן ביצוע המדידה ויפעל עפ"י ההנחיות שתינתנה לו.לקבלת הנחיותיו 

דיירים או תושבים אשר ימנעו בכל דרך את כניסת המודדים מטעם המציע  .11.3
 .לשטח הפרטי שלהם לצורך ביצוע המדידות וסקר הנכסים, יחשבו סרבנים

במקרים אלו יעריך המודד מטעם הקבלן/הזכיין את גודל השטח לפי שיקול  .11.4
הערכה " , ויגיש את מדידתו בתוספת ציון המשפטהמפקח דעתו בתיאום עם 

התשריט ישלח לתושב הסרבן אשר ניתנת לו  ".עקב סירוב כניסה לשטח
 האפשרויות הבאות:

יום מיום קבלת   90במהלך  רשות להגיש השגה למנהל הארנונה ב .11.4.1
 השומה העדכנית בצרוף מדידה חתומה ומאושרת ע"י מודד מוסמך.

יום מיום קבלת  90במהלך  רשות ארנונה בלהגיש השגה למנהל ה .11.4.2
אשר לא יוחזרו אליו ₪  350יק בסכום של שהשומה העדכנית בצירוף 

 ולבקש מדידה בפועל של הנכס. 

ככל שלא תתקבל השגתו, יהיה רשאי להגיש השגה לוועדת ערעורים  .11.4.3
בהתאם לחוק רשויות מקומיות ) ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

 . 1976 -תשל"ו
 

 / מדידה חוזרת לבקשת מחזיק / בעליםרים על המדידהערעו .12
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מייד אחרי הגשת המדידה למפקח על הפרויקט ואחרי אישור המדידה  .12.1
את מדידתו כולל ההערכה הכספית על גובה  קבלן ישלח ה, והמוצרים על ידיו

המפורט במפרט הטכני כולל  החוב השנתי לפי מדידתו העדכנית כולל התשריט
במסירה ידנית או באמצעות דואר רשום או  רשות חתימתו של מנהל הארנונה ב

דרך שליחת הדואר הדו חודשי ע"י מחלקת הגביה לתושב )בהתאם להחלטת 
 .(רשותה

יום מיום קבלתו  90תושב זכאי לערער על המדידות ועל הדוח שנשלח אליו תוך  .12.2
 רדי הרשות.על ידי צירוף בקשה לכך במש

לפגישה בימי העבודה של השבוע, כאשר  הרשות תהיה רשאית לזמן את התושב  .12.3
 .הקבלן ונציג מטעם  רשות בישיבה יהיו: המערער, נציג מטעם ה

 בפגישה תינתן ההזדמנות לתושב להוכיח את עמדתו.  .12.4

ולא הגיעו הצדדים להבנות, התושב יהיה זכאי לבקש מדידה  במידה  .12.4.1
)לעיל  קבלןלכבוד ה₪  350'יק עירבון בסכום של שחוזרת בצירוף של 

אשר ישמר אצל הרשות עד להשלמת הבירור כמפורט  (הערבון -ולהלן 
  .להלן

הקבלן יקבע מועד לביצוע המדידה החוזרת בנוכחות התושב או מי 
 מטעמו. 

והתושב החליט להגיש כהוכחה לטענתו תשריט מדידה חתום על  במידה  .12.4.2
חליט אם לצאת לשטח יתעיין בתשריט ויעיין  הקבלןידי מודד מוסמך, 

החליט לצאת לשטח לבדיקת התשריט הקבלן או לקבל אותו. במידה ו
של המודד המוסמך במדידה משותפת, יפקיד התושב צ'יק ערבון בסכום 

 חלה טעות במדידה. אשר יוחזרו אליו במידה ו₪  350של 

12.5.  

במקרה בו תימצא טעות כלשהי במדידה, יישא הקבלן בהוצאות המדידה  .12.5.1
החוזרת לרבות הגשת תוצרי עבודה מתוקנים בהתאם להוראות חוזה זה 
והערבון יושב לתושב. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה יחול על כל 

מסך השטח  2%טעות, לרבות טעות זניחה / שולית במדידה. סטייה עד 
 תחשב כ"טעות זניחה/שולית במדידה". המדוד של הנכס לא

יועבר הערבון לקבלן. כנגד תשלום  -במידה ולא חלה כל טעות במדידה  .12.5.2
 זה יספק הקבלן חשבונית למחזיק הנכס.  

 למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו לעניין זה.  .12.5.3

רכת ככל שנדרשה מדידה חוזרת עקב סירוב תושב לביצוע מדידה ונערכה הע .12.6
יידרש התושב לשלם את הערבון, שיועבר לקבלן. התשלום כאמור לא  –מדידה 

 יוחזר לתושב גם במקרה בו חלה טעות בהערכת המדידה. 
 

את מלוא ההסבר בקשר מבקש ופונה מכל מקום הקבלן מתחייב להעביר לכל  .12.7
באם ימציא מחזיק/ בעלים  .מאת המפקח למדידות של נכסו, עם קבלת דרישה

דידה נגדית של הנכס אותו מדד הקבלן, שבוצעה ע"י מודד מוסמך, של נכס מ
יבצע הקבלן, על חשבונו והוצאותיו בדיקה ומדידה חוזרת של הנכס לשם ברור 

 ההפרשים שימצאו )אם ימצאו( בין שתי המדידות.
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)שלא  תהא רשאית לדרוש ביצוע חוזר של עבודות מהקבלןרשות : הביצוע חוזר של העבודות .13
עפ"י לוח הזמנים מתואם עם  , והקבלן מתחייב לבצעןבעקבות בקשה של מחזיק/בעל הנכס(

 שהוגשו השגה/ ערר/ כשהמנהל סבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי קיימת איבמקרים  המפקח,
זכאי לכל תשלום נוסף בגין שהגיש הקבלן, וזאת מבלי שהוא יהא ממצאים בנוגע ל בהירות

 . ביצוע חוזר כאמור
 

 המוצרים: הגשת .14

 מדידות: סקר

 נכס: כל עבור 14.1

, התואמים GIS -קבצי המיפוי יוגשו לרשות בפורמט ממ"ג  א.14.1
 10.3גרסה ArcGIS  למערכת הנהוגה כיום ברשות, מסוג

לאחר קבלת הנתונים ייערך  ESRI.ומעלה, של חברת 
 תהליך בדיקה ע"י
מנהל הפרוייקט, בסופו תתקבל הודעה האם הנתונים 

 .או לאתקינים 
במידה והנתונים תקינים, הם ייקלטו במערכת הגיאוגרפית 
 של הרשות
והקבלן יקבל הודעה על כך. במידה והנתונים אינם תקינים, 
 תישלח הודעה
על כך, בצירוף הערות על סיבת אי תקינות הנתונים, לצורך 

 .תיקונם

קבצי הנתונים יוגשו באחת מהתצורות הבאות: אוסף  ב.14.1
 שכבות וטבלאות

 Feature Classו-Table בתוך בסיס נתונים גיאוגרפי 
 File  Geodatabase – FGDB  בקובץ או XML של בסיס

 הנתונים המכיל את
המבנה והנתונים גם יחד. מבנה לדוגמה של בסיס הנתונים 
 מצורף למסמכי

 . XML -כ וכן FGDBהמכרז, כקובץ 

 העברת המנות לרשות תתבצע על גבי מדיה ג.14.1
און קי, כונן או דיסק רגיל. לחלופין, קשיחה, כגון דיסק 

 ניתן לשלוח
באמצעות שרות משלוח קבצים גדולים כגון ג'מבו מייל. 
 למכרז מצורף קובץ

מבנה נתונים בתצורת אקסל, לצורך תיאור מבנה הנתונים 
 הנדרש. בנוסף

לקובץ האקסל, המתאר את מבנה הנתונים, מצורפים 
 למכרז, כאמור, עוד

, אשר ניתן להורידם ולהשתמש בהם שני קבצים תפעוליים
 ישירות: קובץ

המכיל File Geodatabase, : בסיס נתונים גיאוגרפי מקומי
 את כל מבנה

 XMLהנתונים הנדרש. הקובץ ריק ומוכן לשימוש או קובץ 
 המכיל את

ההגדרות לבניית בסיס נתונים ריק, ובו ניתן להשתמש כדי 
 לבנות בסיסי

 לספק יש נכס כל ורבעב נתונים חדשים ככל שנדרש
 ארעיים לצילומים בנוסף הנכס צדי מכל דיגיטלים צילומים

 וכולי. ניידים קונטיינרים לדוגמת ארעיים נכסים עבור
 בקרקע(.  השימוש )להוכחת תפוסה  וקרקע סככות
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מאפייני הישויות יהיו בהתאם למפרט המצורף. אין  ד.14.1
 .למחוק שדות קיימים להוסיף מאפיינים נוספים ואין

למלא את טבלאות המאפיינים של השכבות והטבלאות.  יש  ה.14.1
חובה. בשדות רשות, במידה ואין  יש להקפיד למלא שדות

 .נתונים עבור מאפיין מסוים, יש להשאירו ריק

 .השכבות תהיינה בעלות מערכת ייחוס ישראל החדשה כל  ו.14.1

יש לוודא תקינות הישויות ברמה הגיאומטרית באמצעות  ז.14.1
 .טופולוגיה

 .ה שתי ישויות עם אותו מספר מזההלא תהיינ ח.14.1

 A4כל נכס יש להגיש את תשריט המדידה על נייר   עבור ט.14.1
 לפי הפורמט שיתואר

בהתחלת  המפקח או כל פורמט אשר יבקש  ג'טבנספח 
 .העבודה

עבור כל נכס יש להגיש תשריט המדידה הכולל טבלת  י.14.1
שם הקובץ הוא מספרו הפיזי  כאשר PDFשטחים בקובץ 

יותר  יתכן קיום של להדגיש כי באותו בנייןשל הנכס. יש 
יש  מנכס אחד. בעבור כל קומה של נכס שיש לו מספר פיזי

 .מסודר בהתאם להנחיותPDF בקובץ  לשייך תשריט

יישות מדודה )מרפסת, ממ"ד, חדר מדגרות, חלל  כל  יא.14.1
"יחידות מדידה"  הממ"ג מגורים וכד(' תוגש בשכבת

 כפוליגון סגור הכולל את נתוני החובה המופיעים בשכבה
לדוגמא ובקובץ הממ"ג שהועבר לדוגמא ובפרט מספר פיזי, 

 .קומה וסווג השמוש

כל נכס יש להגיש בממ"ג פוליגון סגור המהווה את קו   עבור יב.14.1
הנכס אשר כולל את כל נתוני החובה  המתאר החיצוני של

ראשי, מספר  ות הממ"ג ובפרט סווגכפי שהועברו בדוגמא
משלם, כתובת, גודל ישן גודל חדש, הפרשי מדידה, חיוב 

 .וכד ישן וחדש

כל מבנה יש להגיש טבלה מסכמת את כל השימושים  עבור  יג.14.1
בכל הנכסים במבנה. וכן סיכום של המטרים בכל נכס בכל 

 שימוש כולל פירוט מטר מדוד ומטר לחיוב.

צילומים דיגיטלים  4ל הפחות יש לספק לכ בעבור כל נכס  יד.14.1
לצילומים ארעיים עבור נכסים  מכל צדי הנכס בנוסף

וקרקע  ארעיים לדוגמת קונטיינרים ניידים וכולי. סככות
תפוסה )להוכחת השימוש בקרקע.( שמות התמונות יהיו 

בסיומת ""_ בנוסף xxxxxxxהפיזי  לפי מספר הנכס
על   xxxxxxx_2.jpg,xxxxxxx_1.jpg למספר רץ לדוגמה

 הצילומים להכיל נתוני מיקום וכיוון הצילום, שהתקבלו על
גודל EXIF.הפנימי של המצלמה, בקובץ GPS -ידי רכיב ה

 .KB 400 התמונות יהיה עד
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עבור כל מבנה יש להגיש ספרייה ששמה כמספר מזהה  טו.14.1
והיא כוללת את הטבלה המסכמת שטחים  GIS-המבנה ב

יש להכין ספרייה   למבנה. בתוך ספריית המבנה וסווגים
נפרדת לכל נכס ששמה כמספר הנכס והיא כוללת את כל 

וצילומים מארבע  PDF,DWGמסמכי הנכס לרבות תשריט 

יש להקפיד שגודל כל צילום לא יעלה  JPGחזיתות בפורמט 

 KB 400על 

 של התשריטPDF -כל הקבצים השייכים לנכס כולל דפי ה טז.14.1
יוגשו בספרייה בשם הנכס   JPGוקבצי התמונות בפורמט

 .הפיזי

הקבלן יהא אחראי להכין, על חשבונו והוצאותיו, דו"חות  יז.14.1
מודפסים ו/או מגנטיים במספר עותקים  מדידות ושימושים

 .הדרוש לשם ביצוע השרות

בכתב על כל השגה או ערר  פקח הקבלן מתחייב להשיב למ יח.14.1
תשובה עניינית ומנומקת  ולתת שיגיש מחזיק או בעל נכס

בהשגה  )מקצועית ומשפטית( לכל אחת מהטענות המועלות
או בערר והקשורות בתוצאות הסקר או המדידה שביצע 

ימים קלנדריים מהמועד בו נמסר לו העתק 10והכול תוך 
תשלום נוסף בגין  לכלי זכא ההשגה או. הקבלן לא יהא

 .ביצוע התחייבותו ,כאמור לעיל

 המבנה: תשריט 14.2

עבור –לקומות  המבנה חלוקת כדי תוך יוכן המבנה תשריט א.14.2
 תשורטט בקו רציף ) קומה כל  .כל קומה תשריט נפרד

(Continuoues לטבלת בהתאם מראש מוגדר צבע לפי 
כל , רשות ה ידי על הפרויקט בהתחלת תוגדר אשר צבעים

שאר האובייקטים בתשריט ישורטטו בקו מסוג מקווקוו 
((Dashed . 

 מעוגן DWG ובפורמט PDF בפורמטגם  יוגש התשריט ב.14.2
 .1:250( בקנה מידה 2005עדכנית )ישראל  ארצית לרשת

 כאמור,  נכסקומה של כל  לכל אחד קובץ להכין לדאוג יש ג.14.2
 פוליגון כל בעבור שונים סיווגים ייתכנו נכס כל בתוך כאשר

 סוג לפי השטחים חישוב בטבלת  אליהן להתייחס שיש
 הארנונה.

 כולל   הנכס, כותרות את המתאר בלוק יהיה קובץ כל בתוך ד.14.2
 מדויקת כתובת גם כמו הפיזיים המשלמים כולל הבעלים
 בהתחלת יסוכם אשר לפורמט בהתאם וחלקה גוש ומספר

 המועצה . ידי על הפרויקט

 .ג'ט נספח לפי בסוף מובאת לתשריט דוגמה
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 :שיטת המדידה המותרת 14.3

שיטת המדידה המומלצת על ידי המועצה הנה שיטת  א.14.3
המדידה הקרקעית המתבססת על מדידה קוטבית של 

המכיל מדידות מרחק  Total Stationמכשיר 
" 5אלקטרומגנטיות או לייזר ביחד עם מד זווית בדיוק של 

 קשת.

.א ניתן גם לבצע מדידות הנכס 14.3לעומת האמור בסעיף  ב.14.3
רת מד לייזר בדיוק טוב מ ע"י מדידות מרחק בסקיצה בעז

 -ס"מ בתנאי ששיטת המדידה לא תביא לסטיה גדולה מ 2
 מהשטח המדוד.  3%

שילוב בין שיטות מדידה אוויריות על ידי צילום מהאוויר  ג.14.3
ס"מ במדידת המרחקים לבין  5 -המאפשר דיוק טוב מ

אימות המדידות ע"י מדידות קרקעיות לצורך קיצור זמן 
של אי מדידה עקב סרבנים    המדידה והימנעות ממקרה

הנה שיטה מקובלת ואף מועדפת. מודגש כי לא תתקבל 
מדידה מהאוויר בלי אימות מדידה בקרקע בשיטות 

 .14.3)ב( בסעיף  -המתוארות בסעיפים )א( ו

פקח בכל מקרה יציג הקבלן את שיטת המדידה שלו למ ד.14.3
 ויקבל אישור עליה בכתב לפני התחלת העבודה שלו.

 

לבקשתה רשות יעסיק מודד מוסמך )בין כשכיר ובין כקבלן משנה(, וימציא לידי ההקבלן  .15
לצורך הגשה לבית המשפט/ לוועדת הערר/ כל ערכאה שיפוטית אחרת, תשריט חתום ע"י 
מודד המוסמך, מבלי שהקבלן יהא זכאי לקבלת תמורה נוספת. יודגש כי חתימת המודד הינה 

 שה בנכס. רק על המדידות, ולא על השימוש הנע

עם סיום ביצוע כל עבודה, ימסור הקבלן הודעה על כך למפקח לצורך קבלת אישורו להשלמת  .16
העבודה. קביעתו של המפקח תהא סופית ומחייבת. בכל מקרה בו יקבע המפקח כי העבודה 
אינה עונה על דרישות החוזה ונספחיו, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן לפעול לאלתר ועל 

הכל לפי החלטת המפקח. לפי החלטת  -ן אי ההתאמה שאינה עומדת בדרישות חשבונו לתיקו
המפקח שתימסר לקבלן בכתב ובזמן סביר למתן אפשרות הבדיקה והמענה בכתב למפקח, 

 טרם קבלת החלטה סופית.

בנוגע לנכסים שיועברו לטיפולו. כמו כן  רשותתאפשר לקבלן לעיין בנתונים המצויים ברשות ה .17
 קבלן לוח זמנים לביצוע המדידות.לרשות תמסור ה

 תספק לקבלן ולעובדיו כתב הסמכה המסמיך לבצע מדידות.רשות ה .18

תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע רשות ה .19
העבודה ו/או שלב משלביה )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או 

לרבות בדרך של הקטנה( את היקף העבודות, והכול מבלי שהדבר ייחשב אחר( וכן לשנות )
כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כל שהוא, ובלבד שאם לדעת המפקח 
יהיה בשינוי סדר ביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש 

 קבלן.מתן ארכה מתאימה ל רשות להשלמת העבודה, תאשר ה

, רשותביצוע המדידות לצורך חיוב בארנונה ייעשה, אך ורק על פי הגדרות צווי הארנונה ל .20
בהתאם לפרשנות ולהוראות המפקח כפי שיינתנו מעת לעת, לרבות לעניין נוהג קיים ככל 

 שישנו. 
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למנהל הארנונה התייחסות להשגות ועררים שיוגשו בקשר עם תוצאות וממצאי הקבלן יתן  .21
נכסים שנמסרו לטיפול הקבלן. ההתייחסות תהיה עניינית ומנומקת לכל אחת הסקר ב

מהטענות המועלות בהשגה או בערר והקשורות בתוצאות הסקר או המדידה שביצע. הקבלן 
 לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין ביצוע התחייבותו, כאמור לעיל.

לחתום על תצהירים, להתייצב ולהעיד בבית המשפט ו/או ועדת ערר בכל הקבלן מתחייב  .22
עתירה ו/או ערר  ו/או תביעה שתוגש בקשר עם תוצאות וממצאי הסקר / מדידות בנכסים 
שנמסרו לטיפול הקבלן, ללא תשלום נוסף כלשהו. למען הסר ספק, בכל מקרה של התייצבות 

תשלום כלשהו, למעט במקרה בו ייפסקו  בבימ"ש בהליך משפטי כלשהו, לא ישולם לקבלן
 הוצאות עבור התייצבותו ע"פ החלטת ביהמ"ש.  

לנהל ולבצע כל מטלה הקשורה בסקר ובשרות לשם עדכון מלא ומיטבי בספרי הקבלן מתחייב  .23
הטמעת תוצאות הסקר במערכת  של שטחי ושימושי הנכסים שיועברו לטיפול הקבלן. רשות ה

GIS  של הרשות תעשה ע"י הקבלן ובאחריותו, זולת ככל שהוחלט ע"י הרשות להעסיק חברה
  מנהלת. 

   -חברת בקרה פיקוח וניהול  .24

הרשות תהיה רשאית למנות חברה מנהלת ומפקחת לצורך ביצוע בקרה על שירותי  .24.1
(. החליטה הרשות למנות חברה החברה המנהלת -הקבלן ע"פ הסכם זה )להלן

ר כל מידע נדרש לחברה המנהלת ויחולו וקבלן לשתף פעולה ולמסמנהלת, מחויב ה
 ההוראות הבאות. 

  –ובכלל זאת  החברה המנהלת תהיה אחראית על ביצועו של המכרז .24.2

 ליווי ניהול ובקרת ביצוע סקר הנכסים ברשות. .24.2.1

 הכנת תוכנית עבודה לרבות קיבעת לו"ז לביצוע. .24.2.2

 הנעה וניהול תהליכי ביצוע הסקר. .24.2.3

 ובקרה אחר תהליכי העבודה.ביצוע מעקב  .24.2.4

 ביצוע בקרת איכות לתהליכי ביצוע הסקר ותפוקות הסקר. .24.2.5

 בדיקה ואישור חשבונות הקבלן. .24.2.6

 יעוץ שוטף לרשות לרבות הכנת נהלי עבודה והטמעתם. .24.2.7

 .שמירה על לו"ז .24.2.8

 ההחלטה על הפעלת מנגנון הקנסות והתמריץ המפורטים בפרק זה. .24.2.9

מטעם הרשות ו/או מטעמו  GISהחברה המנהלת תקים או תעשה שימוש במערכת  .24.3
ויטמיע לתוכה את התשריטים ותוצרי המדידה והסקר בשטח החל מיום קבלת 

 הנתונים בעת הגשת המנה ועד אישורה.

 -ככל שהחליטה הרשות למנות חברה מנהלת, הטמעת תוצאות הסקר במערכת ה .24.4
GIS   המנהלת. ככל שהרשות לא תמנה חברה של הרשות תעשה ע"י החברה

 מנהלת, האחריות להטמעת תוצאות הסקר במערכת הרשות היא של הקבלן. 
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  -חובת תיאום עם הדיירים והעמדת רפרנט מהרשות לטובת הקבלן  .25
 

 רשות. בסיוע עם ה קבלןלכניסה לשטח מוטלת על התושבים חובת התיאום עם ה .25.1

בעבורו נוסח מכתב חתום על ידה שבו תכין רשות ה, הקבלןעבודת על  כדי להקל .25.2
להכנסת המודדים תושבים תפרט את מהות הפרויקט ואת חובת היענות ה

 .לשטחיהם הפרטיים לביצוע עבודתם

תהיה רשאית הרשות להעמיד להצלחת הפרויקט, רשות לצורך סיוע ה .25.3
מטעמה שיעזור לקבלן בפעולת שיוך הנכסים לבעלים לפי המספר  /משייך רפרנט

 הפיזי. רפרנט זה יעשה כמיטב יכולתו לסיוע לקבלן.
 

משייך הרשות תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להעסיק על חשבונו רפרנט/ לחלופין,
  –על חשבונו ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות 

  .הקבלן יעסיק עובד מטעמו לביצוע הנ"ל ועל חשבון הקבלן 
  הרשות תהיה רשאית לסייע לקבלן לבחור גורם המכיר את הנכסים 

העסקת רפרנט/ )שאינו עובד הרשות( ובמקרה כזה ישא הקבלן בעלות 
ברוטו לשעה. ₪  50בעלות של על חשבונות וישירות מול המשייף משייך 

ייכים לראיון ובחירה מהם למתן עזרה הרשות תציע לקבלן רשימת מש
ליך השיוך של הנכסים. הקבלן ייקח בחשבון כי התשלום למשייך הבת

ברוטו אשר יממן על חשבונו עד ₪  50יהיה על חשבונו לפי מחיר שעה של 
 סיום תהליך השיוך.

 

נופלת על הקבלן  האחריות לתיאום ולשיוךהאמור לעיל, מובהר כי למרות  .25.4
, לרבות במקרה בו הרשות תעסיק בעצמה גרפרנט/ מבחינה מעשית וחוזית

 משייך מטעמה.

)במקרה בו נקבע זכיין אחד לביצוע  ברשות לה קיימת חברה מנהלת אופן ביצוע הסקר  .26
  –העבודות( 

ר מנות השוות למספר החודשים פיחלק את הרשות למסנציג החברה המנהלת  .26.1
חודשים להטמעת  3הסקר תוך כדי לקיחה בחשבון של עוד  הרציונאלי לסיום

 הסקר במערכת הגביה.

מנה תוגדר על ידי תיחום גיאוגרפי סגור של נכסים בהתבסס על הצילום המיושר  .26.2
נציג העדכני ביותר אשר יסופק לקבלן לפני התחלת עבודתו.  רשותשל אזור ה

 ל האפשר.ינסה שהמנות יהיו שוות במספר הנכסים ככהחברה המנהלת 

הקבלן יחתום על הלו"ז המוסכם בהתחלת הפרויקט רק אחרי שהוא יאשר  .26.3
יכולתו לעמוד בחלוקה והקצב לפי המפרט הטכני ולא יעבור רף לוח הזמנים 

 . נציג החברה המנהלתשיקבע בצו התחלת העבודה על ידי 

קבלן להגיש כל מנה חודש מיום התחלת העבודה המתוכננת בו או לפי הנקבע העל  .26.4
 בלוח הזמנים.

לצורך ביקורת נציג החברה המנהלת מנה אשר מסתיימת בזמן, יוגשו תוצריה ל .26.5
 (. 14)סעיף  בהתאם לדרישות המפרט הטכני
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מכמות  5%יבצע בקרת איכות מדגמית ראשונה עבור נציג החברה המנהלת  .26.6
הנכסים המוגשת במנה. הכלים בהם יעשה שימוש אינם מדידות קרקעיות, אלא 

או שימוש בצילומי אוויר רשות ד, כגון: תשריטים ישנים שבבעלות הכלים מהמשר
או בכל דרך חיונית אחרת שימצא לו לדוגמת צילומי רחפן ואחרים. פעולה זו 

 אמורה להתבצע תוך שבוע מיום מסירת החומר.

יכול להחליט לבצע בקרת איכות קרקעית. במידה והבדיקה  המנהלת החברה נציג .26.7
נציג החברה שהמדידה המבוקרת אינה נכונה, יחייב  הקרקעית הביאה לתוצאה

למטר מרובע ויפחית משכר ₪  2את הקבלן בעלות המדידה שלו בסך של המנהלת 
 הטרחה השוטף שלו.

כמספר היחסי של התשריטים אשר נבדקו בתהליך  10כל מנה תקבל ציון מתוך  .26.8
 .בקרת האיכות. אי עמידה בלו"ז לתיקונים מוריד ציונים מהמנה

יכול נציג החברה המנהלת לפחות,  10מתוך  7אשר לא תקבל ציון של  מנה .26.9
להחליט כי המנה לא עברה בקרת האיכות הראשונה שלו, יחזיר את התוצרים 
לקבלן ויבקש ממנו להחזירן עד שבוע ימים ללא קנסות וללא הפחתת ציונים 

 למנה.

אחרי פעולת בקרת האיכות הראשונית, כי החומר נציג החברה המנהלת ראה  .26.10
מהחשבון המגיע רק  70%(, יאשר לו תשלום של 7 -ראוי להגשה )ציון מנה גבוה מ

אחרי תיקון התשריטים הלקויים עד שבוע מיום קבלת ההודעה על תוצאות בקרת 
. חישוב שכר הטרחה לקבלן יהיה  בהתאם נציג החברה המנהלתהאיכות מ

 במנה. למטראג' המדוד 

ימים מיום האישור, מותנה בשחרור הכספים ממשרדי  45התשלום יבוצע תוך  .26.11
 הממשלה הממנים.

לגילוי הפערים כך  קבלן יוזמן ה 70%לא עברו התשריטים המאושרים יחס של  .26.12
לפי נציג החברה המנהלת שבמידה והתברר כי איכות המדידה אינה טובה, יחליט 

ת או לפסול חלק מהמדידות והכל לפי שיקול דעתו להחזיר את הקבלן למדידו
שיקול דעתו. החלטה זו תוגדר כמנה חוזרת ולא יקבל עליה הקבלן כסף עבור 

 מדידה נוספת.

את תוצריה לפקיד נציג החברה המנהלת עם אישור המנה יעביר הקבלן באישור  .26.13
באופן סופי  השומה לשליחת שומות ומתן זכות ערעור לתושבים ויפעל להטמיעה

המיועדת לניהול הפרויקט ואחרי סיום מועד הערעור גם  GIS -במערכת ה
 במערכת הגבייה.

יום מיום שליחת השומה וסיום תקופת הערעור, תאושר יתרת המנה  90אחרי  .26.14
יום ותוטמע במערכת הגביה ובכפוף לשחרור הכספים  45לתשלום לפי שוטף + 

 ממשרדי הממשלה הממנים.

 מתן ציון לכל מנה והפעלת מנגנון קנסות:עמידה בלו"ז, 

הגשה תוצרי מנה בזמן ואישור בקרת האיכות מהפעם הראשונה תזכה הקבלן  .26.15
לא תקינים מהתשריטים אשר יבדקו לא יחושבו להורדת  10%למנה.  10בציון 

הנקודות אך הקבלן יידרש לתקן תשריטים אלו לפני אישור החשבון תוך שבוע 
 שריטים הלקויים. מיום קבלת הודעה על הת

 נקודה מציון המנה. 0.5הגשת המנה באיחור עד שבוע, יפסיד הקבלן  .26.16

נק' )נקודה שלמה  0.5הגיש הקבלן המנה עד שבועיים איחור יפסיד הקבלן עוד  .26.17
משכר הטרחה המגיע לו עבור התשריטים אשר  3%במצטבר( מציון המנה ויפסיד 

 הוגשו.
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נק' )נקודה וחצי  0.5יפסיד הקבלן עוד  הגיש הקבלן המנה עד שלוש שבועות איחור .26.18
משכר הטרחה המגיע לו עבור התשריטים אשר  6%במצטבר( מציון המנה ויפסיד 

 הוגשו.

יש להדגיש כי הפחתת הנקודות כתוצאה מאי עמידה בלו"ז אינה תלויה בציון  .26.19
האיכות הראשונית שהתקבלה עקב מספר היחסי של התשריטים התקינים מכלל 

 וגשו במנה בפעימה הראשונה. התשריטים אשר ה

יכול להחליט לפסול נציג החברה המנהלת עבר הקבלן שלושה שבועות ולא הגיש,  .26.20
 את המנה ללא תשלום ויבקש ממנו מדידה והגשה חוזרת עם מתן ציון אפס למנה. 

 , תהיה זכאיתקבלן ציון אפס בשלוש מנותהקיבל מבלי לפגוע מהאמור לעיל,  .26.21
וזאת  כפיצוי מוסכםולחלט לו את ערבות הביצוע להפסיק את עבודתו רשות ה

 .בכפוף לשימוע שיתקיים לקבלן טרם חילוט הערבות

להמשך ביצוע הופסקה עבודתו של הקבלן יכולה הרשות לפנות לקבלן אחר  .26.22
 השירותים.

 :( בלבד )אופציונאליתמריץ 

 מסה"כ ציון של המנות 90%קבלן אשר סיים את עבודות המכרז ללא איחור בציון  .26.23
חודשים מיום סיום עבודת  3בהגשת התוצרים וסייע בהטמעת הנתונים עד 

מסה"כ שכר הטרחה שלו אשר  5%המדידות שלו יהיה זכאי לקבל תוספת של 
מותנה בשחרור הכספים  45קיבל במכרז, אשר ישולמו לו לפי תנאי שוטף + 

סעיף  ממשרדי הממשלה הממנים מיום הטמעת הנתונים במערכת הגביה.
שהרשות הבהירה מראש כי בכוונתה לשלם  ץ כאמור יחול רק במקרההתמרי

לקבלן תמריץ כאמור, בכפוף לעמידה ביעדים המוגדרים בסעיף זה ובכפוף 
 לתשלום משרדי הממשלה.  

נציג במידה והקבלן קיבל ציונים ראויים לפי מנהל הארנונה ברשות בהמלצת  .26.24
שירותים עד לתום תקופת להמשיך להזמין ממנו , הרשות רשאית החברה המנהלת

 ההסכם, בתאם למחיר ליום עבודה.

)במקרה בו נקבעו שני זכיינים לביצוע  ברשות בה יש חברה מנהלת אופן ביצוע הסקר  .27
  –העבודות( 

 שני חלקים.נציג החברה המנהלת יחלק את הרשות ל .27.1

חלוקת שני השטחים הראשונים לכל קבלן יהיה לפי יחס הציון שלו מסכום שני  .27.2
 ים ביחד לפי הנוסחה הבאה:הציונ

 של שני הקבלנים בעלי הציונים הגבוהים ביותר, 100הציונים מתוך  X2 -ו X1יהיה 

 הקבלן הראשון יקבל:

𝑋1
𝑋1 + 𝑋2

 

 הקבלן השני יקבל:

𝑋2
𝑋1 + 𝑋2
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בגלל העובדה שהמשימה של אומדן כמות הנכסים לפי שטחי הרשות אינה משימה  .27.3
טריוויאלית, למרות הכתוב, נציג החברה המנהלת  אינו מתחייב לדייק בחלוקה, 

 אומנם יתן העדפה ברורה לקבלן אשר קיבל הציון הגבוה ביותר.

החלק של כל קבלן יחולק למספר מנות חודשיות באישורו של נציג החברה  .27.4
 המנהלת  והקבלן בהתחלת הפרויקט.

מנה תוגדר על ידי תיחום גיאוגרפי סגור של נכסים בהתבסס על הצילום המיושר  .27.5
של אזור הרשות העדכני ביותר אשר יסופק לקבלן לפני התחלת עבודתו. נציג 

 החברה המנהלת ינסה שהמנות יהיו שוות במספר הנכסים ככל האפשר.

התחלת הפרויקט רק אחרי שהוא יאשר הקבלן יחתום על הלו"ז המוסכם ב .27.6
יכולתו לעמוד בחלוקה והקצב לפי המפרט הטכני ולא יעבור רף לוח הזמנים 

 שיקבע בצו התחלת העבודה על ידי נציג החברה המנהלת. 

קבלן להגיש כל מנה חודש מיום התחלת העבודה המתוכננת בו או לפי כל על  .27.7
 הנקבע בלוח הזמנים.

מנה אשר מסתיימת בזמן, יוגשו תוצריה לנציג החברה המנהלת לצורך ביקורת  .27.8
 (. 14בהתאם לדרישות המפרט הטכני )סעיף 

מכמות  5%נציג החברה המנהלת יבצע בקרת איכות מדגמית ראשונה עבור  .27.9
הנכסים המוגשת במנה. הכלים בהם יעשה שימוש אינם מדידות קרקעיות, אלא 

טים ישנים שבבעלות הרשות או שימוש בצילומי אוויר כלים מהמשרד, כגון: תשרי
או בכל דרך חיונית אחרת שימצא לו לדוגמת צילומי רחפן ואחרים. פעולה זו 

 אמורה להתבצע תוך שבוע מיום מסירת החומר.

. השני הקבלן שמדד נכסים למדוד אחד מקבלן נציג החברה המנהלת רשאי לבקש .27.10
 .שלו המנה של שטחים כ"מסה 2% רף יעבור לא אלו מדידות אחוז

כמספר היחסי של התשריטים אשר נבדקו בתהליך  10כל מנה תקבל ציון מתוך  .27.11
 בקרת האיכות. אי עמידה בלו"ז לתיקונים מוריד ציונים מהמנה.

 הקבלן אשר יסיים את המנות שלו בסה"כ ציון הגבוה ייבחר להיות קבלן מנצח. .27.12

נציג החברה המנהלת יכול לפחות,  10מתוך  7מנה אשר לא תקבל ציון של  .27.13
להחליט כי המנה לא עברה בקרת האיכות הראשונה שלו, יחזיר את התוצרים 
לקבלן ויבקש ממנו להחזירן עד שבוע ימים ללא קנסות וללא הפחתת ציונים 

 למנה.

ראה נציג החברה המנהלת אחרי פעולת בקרת האיכות הראשונית, כי החומר  .27.14
מהחשבון המגיע רק  70%יאשר לו תשלום של  (,7 -ראוי להגשה )ציון מנה גבוה מ

אחרי תיקון התשריטים הלקויים עד שבוע מיום קבלת ההודעה על תוצאות בקרת 
האיכות מנציג החברה המנהלת. חישוב שכר הטרחה לקבלן יהיה  בהתאם 

 למטראג' המדוד במנה. 

ימים מיום האישור, מותנה בשחרור הכספים ממשרדי  45התשלום יבוצע תוך  .27.15
 משלה הממנים.המ

יוזמן הקבלן  לגילוי הפערים כך  70%המאושרים יחס של  לא עברו התשריטים .27.16
שבמידה והתברר כי איכות המדידה אינה טובה, יחליט נציג החברה המנהלת לפי 
שיקול דעתו להחזיר את הקבלן למדידות או לפסול חלק מהמדידות והכל לפי 
שיקול דעתו. החלטה זו תוגדר כמנה חוזרת ולא יקבל עליה הקבלן כסף עבור 

 דה נוספת.מדי
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עם אישור המנה יעביר הקבלן באישור נציג החברה המנהלת את תוצריה לפקיד  .27.17
השומה לשליחת שומות ומתן זכות ערעור לתושבים ויפעל להטמיעה באופן סופי 

המיועדת לניהול הפרויקט ואחרי סיום מועד הערעור גם  GIS -במערכת ה
 במערכת הגבייה.

ם תקופת הערעור, תאושר יתרת המנה יום מיום שליחת השומה וסיו 90אחרי  .27.18
יום ותוטמע במערכת הגביה ובכפוף לשחרור הכספים  45לתשלום לפי שוטף + 

 ממשרדי הממשלה הממנים.

 עמידה בלו"ז, מתן ציון לכל מנה והפעלת מנגנון קנסות:

הגשה תוצרי מנה בזמן ואישור בקרת האיכות מהפעם הראשונה תזכה הקבלן  .27.19
תקינים מהתשריטים אשר יבדקו לא יחושבו להורדת  לא 10%למנה.  10בציון 

הנקודות אך הקבלן יידרש לתקן תשריטים אלו לפני אישור החשבון תוך שבוע 
 מיום קבלת הודעה על התשריטים הלקויים. 

 נקודה מציון המנה. 0.5הגשת המנה באיחור עד שבוע, יפסיד הקבלן  .27.20

ו"ז אינה תלויה בציון יש להדגיש כי הפחתת הנקודות כתוצאה מאי עמידה בל .27.21
האיכות הראשונית שהתקבלה עקב מספר היחסי של התשריטים התקינים מכלל 

 התשריטים אשר הוגשו במנה בפעימה הראשונה. 

ולא הגיש, נציג החברה המנהלת יכול להחליט לפסול את בועיים עבר הקבלן ש .27.22
הקבלן.  ויעבירה לקבלן השני עם מתן ציון אפס למנה הזו עבורהמנה ללא תשלום 

במידה וישתכנע נציג החברה המנהלת כי הקבלן יכול להגיש את המנה באיחור עד 
 -שבועות, יאשר לו את ההגשה עם הפחתה של עוד שתי נקודות ויקנוס אותו ב 3

 משכר הטרחה המגיע לו למנה. 6%

 , תהיה זכאיתקבלן ציון אפס בשלוש מנותהקיבל מבלי לפגוע מהאמור לעיל,  .27.23
כפיצוי מוסכם וזאת להפסיק את עבודתו ולחלט לו את ערבות הביצוע רשות ה

 בכפוף לשימוע שיתקיים לקבלן טרם חילוט הערבות.

בצע באמצעות הקבלן הנוסף את הופסקה עבודתו של הקבלן יכולה הרשות ל .27.24
 ביצוע השירותים.

 ( :בלבד  תמריץ )אופציונאלי

 כקבלן יוכרז המנות כל ךלאור הקבלנים שני בין הגבוה ציון כ"סה בעל קבלן .27.25
 .מנצח

מסה"כ  90%סיים את עבודות המכרז ללא איחור בציון במידה והקבלן המנצח  .27.26
חודשים מיום  3ציון של המנות בהגשת התוצרים וסייע בהטמעת הנתונים עד 

מסה"כ שכר הטרחה  5%סיום עבודת המדידות שלו יהיה זכאי לקבל תוספת של 
מותנה בשחרור  45ישולמו לו לפי תנאי שוטף + שלו אשר קיבל במכרז, אשר 

 הכספים ממשרדי הממשלה הממנים מיום הטמעת הנתונים במערכת הגביה.
סעיף התמריץ כאמור יחול רק במקרה שהרשות הבהירה מראש כי בכוונתה 
לשלם לקבלן תמריץ כאמור, בכפוף לעמידה ביעדים המוגדרים בסעיף זה ובכפוף 

 .לתשלום משרדי הממשלה

קיבל ציונים ראויים לפי מנהל הארנונה ברשות המנצח במידה והקבלן נוסף, ב .27.27
בהמלצת נציג החברה המנהלת, הרשות רשאית להמשיך להזמין ממנו שירותים 

 עד לתום תקופת ההסכם, בתאם למחיר ליום עבודה.
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  2ט נספח
 בנכסים שימדדו והסיווגים השימושים פירוט

הראשון "מגורים"  לשניים: החלק הנכסים את בשטח, נחלק למדוד שיש הפריטים פירוט לצורך

 מגורים". שאינם הנכסים סוגי "שאר השני  והחלק

 הבא: את למדוד יש מגורים בעבור (א)

 הקומות בכל חוץ מדידות לפי במכלולו הבנוי השטח .1

 מדרגות חדרי .2

 מקורות מרפסות .3

 מחסנים .4

 מקורות חניות .5

 מקורות לא פרטיות חניות .6

 במידה סימון כולל בהן שיש החלונות ומספר גובהן את לציין שיש כך גג עליות .7

 לרצפה חיפוי וישנו

 מרתפים .8

 שירות חדרי .9

 עזר מבני .10

 סגורה לא עמודים קומת .11

 סגורה עמודים קומת .12

 חיפוי סימון כולל בהן שיש החלונות את מספר, וגובהן את לציין יש גלריות: .13

 קיים אם לרצפה,

 בהם שימוש קיים האם יש לציין מקלטים: .14

 סככות .15

 העיקרי. הנכס לגודל העיקרי, יחסי לשטח מצורף משותף שטח .16

 

 הבא: את למדוד יש מגורים שאינם נכסים בעבור (ב)

 הקומות בכל חוץ מדידות לפי במכלולו הבנוי השטח .1

 מחסנים .2

 סככות .3

 מקורות חניות .4

 יציעים .5

 מקורות מרפסות .6

 בשימוש מקלטים .7
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 קרקעי-תת חניון .8

 עזר מבני .9

 העיקרי הנכס לשטח יחסית מצורף במבנה משותף שטח .10

 גלריות .11

 מקורים מסחריים במרכזים ציבוריים שטחים .12

 מקורים שטחים .13

 מקורות לא חניות .14

 לאחסון המשמשת קרקע .15

 תפוסה קרקע .16

 קרקע חקלאית .17

 מבנה חקלאי.  .18
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  3ט' נספח

 

  דוגמה לתשריט מדידה עבור כל נכס

 תיאור הנכס:
 מס פיזי:
 בעל נכס:

 חלקה:           מגרש    גוש :            
 רחוב:               מספר:

 מספר משלם:
 שם משלם:

 סוג נכס:
 גודל נכס רשום:

 
 סקר שדה בוצע בתאריך:                 מודד:

 
מודד מוסמך:                   מס רישיון:          

 חתימה:________
 

 תרשים סביבה: על רקע אורטופוטו:

 

 1:250קנה מידה: 

 יש להוסיף שתי טבלאות:
 טבלה לחישוב ופירוט השטחים בכל קומה. -
 עבור כל נכס. הארנונה והפרש השטחים לפני ואחרי המדידה החדשהטבלה המבהירה את הפרש חיוב  -

 טבלה המסכמת מספר הנכסים והשטחים עבור הבניין. -
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  4ט'נספח 

 של הרשות צוו הארנונה התקף 

 )יצורף ע"י כל רשות שתבקש להצטרף להסדר( 
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  5ט'נספח 

 קובץ אקסל עם מבנה הנתונים להגשת מנה

מצורף בקובץ נפרד, מובהר בזאת כי יתכנו שינויים במבנה הקובץ 

 .ע"פ דרישת כל רשות שתבקש להצטרף להסדר
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  6ט'נספח 

 מבנה נתונים שכבות )נכסים/ יחידות מדידה( קובץ 

מצורף בקובץ נפרד, מובהר בזאת כי יתכנו שינויים במבנה הקובץ 

 .להצטרף להסדרע"פ דרישת כל רשות שתבקש 
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  7ט'נספח 

   XML קובץ -מבנה נתונים קובץ 

מצורף בקובץ נפרד, מובהר בזאת כי יתכנו שינויים במבנה הקובץ 

 .ע"פ דרישת כל רשות שתבקש להצטרף להסדר
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  8ט' נספח

  ערבות ביצוע לרשות

 לכבוד 

_________________ 

 ג.א.נ, 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 

_________  מרחוב( הנערב- להלן. ___________ )צ.ח./פ.ח./ז.ת' מס_____________  בקשת פי על .1
ע"פ , כלפיכם הנערב של מחויבויותיו כל למילוי בקשר חוזר בלתי באופן בזאת ערבים אנו( מלאה כתובת)

גליל  אשכול ערים באיגוד החברות מקומיות לרשויותהסכם /מכרז __________פומבי מס' _________  
 כולל לסכום עד הנערב מאת שתדרשו סכום כל לכםואשכול יהודה ושומרון  והעמקים הגלילמזרחי, אשכול 

 המחירים מדד עליית בגין הצמדה הפרשי בתוספת( ח"ש _________: במילים) ₪ ___________ של
- להלן) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע שמתפרסם כפי(, בלבד חיובי מדד של תוספת( )כללי) לצרכן
 המדד לבין( ההסכם חתימת יום את למלא: _______________ תאריך)ב ידוע שהיה המדד בין( המדד
 (.הערבות סכום- להלן) הערבות חילוט במועד ידוע שיהיה

 

 במספר או אחת בפעם דלעיל 1 בסעיף המפורט הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם .2
 הסך על יעלה לא דרישותיכם שסך ובתנאי בלבד הערבות מסכום לחלק מתייחסת מהן אחת שכל דרישות

 .הערבות בסכום הכולל
 

 מקבלת ימים( 7) שבעה תוך, לעיל 1 בסעיף המפורט לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .3
 כל עליכם להטיל ומבלי תנאי כל ללא וזאת ל"המנכ ידי-על חתומה אלינו שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם

 הגנה טענת כלפיכם לטעון מבלי, כלשהו באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או להוכיח חובה
 את תחילה לדרוש חייבים שתהיו ומבלי כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר במכרז לנערב לעמוד שיכולה כלשהי
 .הנערב מאת הערבות סכום

 .זה ערבות כתב לצרף עליכם לעיל כאמור לדרישתכם .4
 

 .בכלל ועד__________________  ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5
 

 הסכמת בקבלת צורך בלא, לבנק צדדי חד באופן ל"המנכ של בכתב בהודעה להארכה ניתן הערבות תוקף .6
 הארכות במספר הגבלה ללא דלעיל 5 בסעיף הנקוב מהמועד פעם כל נוספים יום 180 של לתקופה, הנערב

 "(.הנוספת בתקופה" – להלן)
 

 לעיל 5 בסעיף כנקוב הערבות של תוקפה תום מתאריך יאוחר לא להתקבל צריכה, זו ערבות פ"ע דרישה כל .7
 6 בסעיף כאמור( הוארכה באם) הנוספת התקופה לאחר הערבות לתוקף האחרון המועד חלוף לאחר או/ו

 .דלעיל
 

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו תהיה, זה מועד לאחר .8
 

 ביטול, לשינוי ניתנת אינה והיא שהיא צורה בכל להעברה או/ו להסבה או/ו להמחאה ניתנה איננה זו ערבות .9
 .בה מותנות וזכויותיכם הואיל התליה או

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______      
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 ביטוחהוראות ודרישות ה – 9ט'נספח 

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 ........................................................................................................................–" המבוטח"

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או איגוד ערים אשכול רשויות הגליל  –" מבקש האישור"
 דה ושומרון ו/או כל הרשויות החברות באשכולותוהעמקים ו/או איגוד ערים אשכול רשויות יהו

  , נבחריהם , מנהליהם  ועובדיהם. ותאגידיהם 

 לרשויות החברות באשכולות.   GISשרותי מדידה וסקר נכסים על בסיס  –" השירותים"

 המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין השירותיםלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 7 נוספת של כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהביטוח אחריות מקצועית 
להלן  8 שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 "(.המבוטחביטוחי )להלן: "

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת  8.2מעבידים כמפורט בסעיף 

 עובדים.

ימים לפני מועד  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן או  תחילת השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על המבוטחבטח השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מ
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על  אישור ביטוחי המבוטח

 לעיל. 1 פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או  שור כי מי מביטוחי המבוטחיודיע למבקש האי בכל פעם שמבטח המבוטח
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

ות סעיף ביטוח במועד או בהתאם להורא מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
יו לקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח

כמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מנע מהמבוטחתאם  גם
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם  המבוטח

השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור  לומבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 
 כנדרש. ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3
לקיימם  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח דא שביטוחי המבוטחלדאוג ולוו

להודיע למבקש  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ר יוחלט עלשיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אש

 

לבצע  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח .4
כאמור בנספח ביטוח זה.  כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת , המבוטחמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת 

למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי  ביטוחי המבוטח
 פי דין.-לפי הסכם זה ו/או ע-על מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח

לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח המבוטח
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 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
ממלוא  , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על  , הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 

 .המבוטחובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי ו/או כל טענה אחרת בנושא ג

ו/או לערוך ביטוחים נוספים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  יערוך המבוטח, המבוטחו/או משלימים לביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על ויד-על . בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערךנוחשבו
זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם 

המבוטח יורחב שם  ידי המבוטח-שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.לכל

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  וטחהמב .6
שנעשה בו שימוש בקשר האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב לשירותים
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת  שמו בקשר עם השירותים.לנזקים לכל הבאים מטעמו או ב

 אדם שגרם לנזק בזדון.

 

לדרוש כי  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח .7
 .יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, נושא באחריות  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח בין אם בוצעו באמצעות

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

 ובין אם לאו.  מטעם המבוטח

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

ם במפורש כי המבוטח יהא חייב . כמו כן, מוסכנזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 
השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 

 הראשונה בכתב.

 
זה לידיעת מבטחו על כל התנאים  מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 
אישורי הביטוח שצורפו הינם  בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.
 

 :המבוטחביטוחי  .8
  צד שלישיביטוח אחריות כלפי  .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו -על המבטח את חבות המבוטח
 של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש 
 לישי.האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד ש

בכפוף לסעיף אחריות  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחצולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .8.2
ת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פי פקוד-על המבטח את חבות המבוטח

 , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980 -פגומים התש"ם 
 תוך כדי ו/או עקב השירותים. 

היה ויקבע לעניין קרות  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםי תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כ

 .המבוטח
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לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪    20,000,000 -לעובד ו₪  6,000,000 : גבול אחריות
 הביטוח.

 ביטוח אחריות מקצועית  .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך -על המבטח את חבות המבוטח
ו/או מי מהפועלים  עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטחתקופת הביטוח, בגין טעות 

 . מטעמו

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

עקב יו הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על
, בכפוף לסעיף מטעמועובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים  מעשה ו/או מחדל של המבוטח

 המבוטח.אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

, אבדן המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
השהייה או עיכוב בעקבות  ,מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 וח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.מקרה ביט

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או  ידי המבוטח

 המבוטח.השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

 

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .9
וכי מבטח  ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1

והבאים  מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור המבוטח
 .מטעמו

יום  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  .9.2
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. לאחר משלוח הודעה של המבטח

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח .9.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 הביטוחים כאמור.
הי את אחריות המבטח, כאשר קיים היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלש .9.4

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

 מה.ו/או הבאים מטע האישור
. חריג 2013ת מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפח .9.5

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

, המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור .9.6
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. אולם הויתור על זכות 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  על המבוטח .9.7
 החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10
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     9ט' נספח

 אישור ביטוח מסוים  

 
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים -)א'(  9נספח ט'
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 -רשות מקומית 
___________ 

יגוד אאשכול ו/או 
ערים אשכול רשויות 

ו/או גליל מזרחי 
איגוד ערים אשכול 
רשויות הגליל 
והעמקים ו/או איגוד 
ערים אשכול רשויות 
יהודה ושומרון ו/או 
כל הרשויות 
 החברות באשכולות

,  ותאגידיהם  
נבחריהם , מנהליהם  

 םועובדיה

 נדל"ן☐ ........................שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

שרותי מדידה וסקר  –
  GISנכסים על בסיס 

לרשויות החברות 
 באשכולות.

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

                                :מס' יישות
גליל מזרחי 
501400709  

 
  -מס' ישות

אשכול יהודה 
 501400717ושומרון: 

 
גליל   -מס' יישות
 -והעמקים 

501400667 
 

 _________ת.ז./ח.פ.: 

גליל מזרחי  מען: 
מרכז עסקים צומת 

 כח, גליל עליון
 

אשכול יהודה מען 
ושומרון: רחוב 

, קרני 4רחבעם זאבי 
 שומרון

 
 

 
  -מען גליל והעמקים 

, 39רחוב הניצנים 
 מגדל העמק

 
 

 .........................מען: 
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 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 צד ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000    
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור -
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

אחריות 
 מעבידים

    6,000,000 
 לעובד

20,000,000  
למקרה 

ולתקופת 
 ביטוח

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  ₪
(309) 

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי

 (328ראשוניות )

אחריות 
 מקצועית

 (301מסמכים )אבדן  ₪ 4,000,000    
 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
(309) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (321) מבקש האישור -

 (325מרמה ואי יושר עובדים )
 (326פגיעה בפרטיות )

 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )
 (328ראשוניות )

 (332ודשים )ח 12 -תקופת גילוי 
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
) 

 (045( )044( )042)לרשויות החברות באשכולות.  GISשרותי מדידה וסקר נכסים על בסיס 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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      10ט' נספח

 

 הצהרה בנוסח זה תמסר לרשות מדי שנה  – הצהרה בדבר העדר תביעות

 

שירותי מדידה/ סקר ___________________, מצהיר כי בהתייחס להסכם  ,הח"מ ,אני
(, מיום רשותה - )להלן____________________________ביני לבין שנחתם   GISמדידות 

ובהתייחס לשירותים שבוצעו על ידנו עבור הרשות לשנת  (ההסכם -__________ להלן
כל תביעות כספיות ו/או אחרות ולא תהיינה לנו  נו, אין ל____________________________ 

בגין השירותים שסופקו על ידנו לשנת , כי התמורה שבהסכם רשות מה
ה או התחייבות משוחררת מכל חוברשות במלואה וכי ה נושולמה ל_____________________ 

 .נו או כלפי מי מטעמנוכלפי

 

 

 :לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך         


