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 תיקי בניה  בנושא סריקתלמכרז בקשה להצעות מחיר 

 .של קומפלוט מידעלמערכת המסמכים  מפתוח וקישור
 

  צעת המחירגיש ההוראות למ
 .....................21/15מכרז מס. .....

 

 ואישורים כלליים ההגש .1

 וקישורם  מסמכים  של מפתוחסריקת תיקי בניה, להינו הזמנת הצעות  המכרזנושא  .1.1

קיימת עדיפות לביצוע העבודה , הקיימת בעירייה ) של קומפלוט ( ממוחשבתמערכת ל

במשרדי אגף ההנדסה, העירייה תאפשר שימוש במשרדיה והחברה תעמיד עמדת 

לצורך ביצוע עבודה, בסיום הפעילות יוכשר עובד  עבודה ) מחשב + סורק + תוכנה (

 ווהסורק בסיום העבודה יישארהמחשב  .של אגף ההנדסה לביצוע עבודות סריקה

 רכוש העירייה וישמש את המשך פעילות הסריקה בארכיון.

ו/או לדחות את  תבחר לא להתקשר עם קבלן זוכההעירייה מובהר בזאת כי יתכן ש .1.2

 .יום 120ופה של מועד ההכרזה על זוכה לתק

 .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 135 ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של .1.3

 
ים המפורטים להלן ולקיים את סמכאת המ מכרזבמסגרת העל המציע להגיש  - תנאי סף .2

מהווים תנאי מוקדם הנ"ל צירוף המסמכים וקיום התנאים המפורטים להלן. התנאים המוקדמים 
 להצעת המחיר.בבחירת זוכה להשתתפות 

 

 : ויכללוובתנאים כמפורט במסמך זה ונספחיו  נוסחבתהיה הגשת מסמכים למכרז  .3

 .(להצעת המחיר  1) על פי נספח והצעת מחיר  מכרזטופס הגשת  .א

 .להצעת המחיר ( 2ספח נ) על פי לוח זמנים מוצע  .ב

 להצעת המחיר (. 3) על פי נספח  ערבות בנקאית .ג

לגבי רישום החברה כתאגיד, כולל הגדרת תחום  אישורים ומסמכים מרשם החברות .ד

פעילות החברה, זכויות החותמים בשמו של התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד 

 בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות מכרז זה. 

ורשומות עפ"י חוק עסקאות  על ניהול ספרי חשבונותמכרז אישור תקף ליום הגשת ה .ה

)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום  1976 -ציבוריים, תשל"ו גופים 

 והעסקת עובדים זרים כדין(, או לחילופין אישור כאמור מטעם רואה חשבון.

) לפני מע"מ (  ₪( מיליון   חמש)  5 שנתי מעל לאישור רואה חשבון למחזור עסקים  .ו

 .  מכרזבכל אחת משתי שנות הכספים האחרונות שקדמו למועד הגשת ה

 , אם קיים.אישור לצורך ניכוי מס במקור מטעם אגף מס הכנסה .ז
 אישור רישום במע"מ. .ח

 
 MSבצי וכק עותקים מודפסים ועותק אלקטרוני אחד ) 2 , קורמ: מכרז את ה להגיש מציעעל ה .4

Office ב ,בעברית- CD)  כתב הכמויות עם מחירי יחידה המוצעים על ידו וסיכומם.הצעתו ושל 
 
 בכתב יד ברור ובעט.את כל הפרטים הנדרשים יש למלא כמו כן,  .5

 
ולדאוג להחזיר את כל חומר  עם חותמת וחתימה מכרזיש לחתום על גבי כל אחד מעמודי ה .6

    ההצעה חתום ובתוך מעטפה סגורה. 
 

( שנות ניסיון לפחות, בביצוע העבודות ו/או חמש) 5בעל ניסיון מוכח של  חייב להיותהמציע  .7
יש  , ברשויות תכנון ו/או ברשויות מקומיות.פעילויות נשוא מכרז זה על נספחיוהמטלות ו/או ה
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בוצע פעילות סריקה והקמת ארכיון וקישור שבהם המלצות ואישורים לניסיון המציע להגיש 
 מידע.ת וערכלמ

 

 ,כמבוקש או אי צירוף מסמך ו/ עיפים אלה בסהמפורטים התנאים אחד או יותר מחר אי מילוי א .8
 .  לפי שיקול דעתה המוחלט עירייההעלול לגרום לפסילת ההצעה ע"י 

 
, במשרדי צעות מחיררה יש להכניס ידנית לתיבת ההמעטפה הסגואת  -ירת ההצעות מס .9

 ........31/5/15...........ליום,  עד 3קומה  ,C, קניון נעימי בניין 4רבין ברח' עיריית בית שמש 
 .גורהבתוך מעטפה ס ......12:00.....  בשעה

 במועד. לא תיחשב כמעטפה שנמסרה 12:00מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד השעה 
 
עיריית בית שמש ב ........14:30-16:00...... ין השעותב 21/5/15..... -יערך ב ספקיםכנס  .10

 .להשתתפות בכנס קבלניםמכתב בקשה יש לצרף  .פי בקשת הקבלנים לעמחלקת הנדסה , 
 במקרה ולא התקבלו בקשות לא התקיים כנס ספקים.

 

 .מכרזערבות בנקאית בגין הגשת ה .11
 

 0,0002 בסכום של, לתי מותנית באוטונומית , העירייהלפקודת יצרף להצעתו ערבות בנקאית  המציע 
כשהמדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע צמודה למדד המחירים לצרכן, (  ש"ח ףאל יםעשר) ש"ח

  .ועד האחרון להגשת ההצעות המחירשיתפרסם עובר למ
 

  _____.31/8/15________ליום  הערבות תהיה בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד
 

הארכת תוקף הערבות הבנקאית במקרה של התארכות תהליכי את דרוש תהיה זכאית לעירייה ה
 מעבר לתאריך האמור, והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות כנדרש. בחירת הזוכה
 

לא יחתום על הסכם ובין היתר דרישות לא יעמוד בשהמציע רשאית לחלט את הערבות במקרה עירייה ה
, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, וזאת וזאת ,ימים מיום ההכרזה עליו כזוכה 10תוך עירייה עם ה

 עפ"י כל דין.עירייה הבנוסף לכל סעד משפטי אחר ומבלי לפגוע בזכויות 
  

  להבטחת תנאי החוזה. ₪ 50,000 על סךבמועד חתימת ההסכם תוחלף הערבות הנ"ל בערבות ביצוע 
 

  .שלא זכו יםלמציעהמכרז ערבות תוחזר חתימת ההסכם , אישור תוצאותיו, , בקשהלאחר סיום הליכי ה
 

 זכויות קניין .12
 

ו/או וקניין רוחני זכויות קניין מלוא המציע כי הוא בעל מצהיר  מכרזבהשתתפותו ובחתימתו ע"ג טופסי ה

שיווק של הרכיבים הכלולים בהצעתו, וכי לא ידוע לו על מניעה משפטית כלשהי בהווה ו/או זכויות 

 .העירייהבעתיד להגיש את ההצעה על כל רכיביה ולהתקשר לפיה עם 

 

במקרים בהם זכויות הקניין או זכויות אחרות ביחס להצעה הן בידי צד ג',  יפורט הדבר בטופס הגשת 

שימוש בזכויות צד ג', ותוך צרוף אישור של צד  עירייהלההצעה, תוך ציון מקור זכותו של המציע לאפשר 

 ג' בעל הזכויות כאמור, המתיר ומאשר למציע להציע את הצעתו על כל מרכיביה.

 

קרה שהמציע אינו בעל זכויות הקניין ברכיב מוצע, יש לצרף התחייבות של בעל זכויות הקניין במ

 לתמיכה בספק במתן אחריות ושירות ככל הנדרש במפרט.

 

בגין נזקים אם ייגרמו בשל תביעות צד ג' נגדה כתוצאה מהפרת  עירייההמציע מתחייב לשפות את ה

 פיה. זכויות כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות על
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 הדגמות ומצגות .13
 

, אם יידרש לכך עירייהבמצגת בהתאם לדרישות ה כל רכיב הכלול בהצעתו ידגים על פי דרישה המציע

המצגת תוכן על חשבון המציע, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין  ,כחלק מתהליך בדיקת ההצעות

 הכנתה או הצגתה.

 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אם יתברר לאחר הדגמה כי אינה עונה לדרישה  עירייהה

 מנדטורית ו/או כי ההצעה שהוגשה בכתב ע"י המציע אינה תואמת את ממצאי ההדגמה. 
 

 לקוחות ממליצים   .14
 

ל ניסיונו, אמינותו, רמת מעידים עהמקומיות בישראל תכנון ו/או רשויות המלצות של רשויות  5 יגישהמציע 

. ובירורים נוספים לפנות אליהם לקבלת המלצותבמידת הצורך יכולה  עירייהההשירות ואיכות עבודתו, 

  רשאית לפנות לקבלת חוות דעת גם ללקוחות שלא יופיעו ברשימה.ירייה עה

 

נוכחי.  סוסטאטו, היקפו, מועד ביצועו שבוצע/ מבוצע על ידי הקבלןלתאר בקצרה את פרויקט על הממליץ 

לנושא לא תביא בחשבון ממליצים אשר לדעתה פעילות המציע עבורם אינה מספיק רלבנטית  עירייהה

 הפרויקט. ססטאטומבחינת ההיקף, המועד או , הצעת המחירהפעילות ב

 

 מנהל פרויקט   .15

 

ויצרף מסמכים  ירייהעו מול הדשיעמהמציע יגיש קורות חיים של מנהל הפרויקט ומנהל קליטת נתונים 

 יםמפרויקטעל כל אחד מהם  ותהמלצ 3 ולפחותרמת השירות,  לרבות , אמינותו,םהמעידים  על ניסיונ

פרויקט היקפו ומשך הבקצרה את  ויתאר ציםהממלי .םעל איכות  עבודת יםהמעידו בעבר שבוצעדומים 

 וחות שלא יופיעו ברשימה.רשאית לפנות לקבלת חוות דעת גם ללק עירייהה ביצועו.

 

 , יחולו התנאים הבאים: במקרה של שימוש בספק  משנה .16

   

 ספק המשנה.הפעלת לקבל אישור מראש ובכתב ל ,יצטרך המציע במידה ויזכה בור ספק משנהע

 בהצעתו את פרטי ספק המשנה כמפורט להלן: פרט להמציע בכל מקרה על 

 שם החברה.  .א

 מספרי טלפון ופקס.כתובת משרד ראשי וסניפים,  .ב

  וותק וניסיון .ג

 שמות בעלי החברה. .ד

 שמות מנהלי החברה. .ה

 ותק וניסיון של ספק משנה .ו

 לפחות (. 3)  המלצות  .ז

 
 בחירת המציע .17

, ,סגנועשה על ידי צוות הבדיקה, הצוות המקצועי לבדיקה יכלול את מהנדס העיר תבחירת ההצעה 
 את הצוות על פי הצורך . אדריכלית העיר , יועץ משפטי ויועץ מקצועי שילווה

 
רשאי להסתייע בבעל מקצוע מומחה בתחום נושא המכרז אשר ילווה את הצוות  יההיצוות הבדיקה 

 ץ לה בתהליך בחינת ההצעות. וייע
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, יהיו מבוססים, בין היתר, על מדדים ופרמטרים צוות הבדיקהשל  בחירה והחלטותיומובהר כי תהליך 
אישית של חברי הועדה, הוועדה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר סובייקטיביים של התרשמות 

 . ותשווה בין ההצעות ותקבל החלטה סופית

 
 

 כללי .18

 הקבלןהכמויות המופיעות להלן הינן בגדר אומדן ואינן מחייבות את המזמין להזמינם מ .18.1

 במלואן.

 איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא . עירייהה .18.2

בכל עת מכל שיקול שהוא  בקשת הצעות המחיר תהיה רשאית לבטל את עירייהה .18.3

 מבלי לנמק את החלטה לכך.

כלול את כל מרכיבי העבודה ואת כל תהמחיר הכולל והסופי ו תהיהההצעה של המציע  .18.4

עבודת הכנה והסבת נתונים, עבודת הטמעה של ההוצאות והרווח, לרבות מיסים, 

 המערכות וכיו"ב.

בהתאם לדרישות בקליטת החומר ייב לבצע כל שינוי ו/או התאמה המציע מתח .18.5

 מידע הקיימת בעירייהמערכת הנתונים להכול במסגרת הטמעתן של העירייה 

 .חוזההבמסגרת 

מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר והיא רשאית לקחת בחשבון  עירייהאין ה .18.6

, הכספי לשיקולבנוסף  וזה ואיכות התמיכה והשירות ניסיון קידום טכנולוגי,שיקולי 

 .כמפורט בהסכם זה

סתם למערכת חודשים לאחר הכנ 3עד גיבוי של כל הנתונים יצור המציע מתחייב ל .18.7

 .ואישורם על ידי העירייה

 בכל עת. ס הנתונים לבעל הרשאה מטעם העירייההמציע מתחייב לאפשר גישה לבסי .18.8

 .העירייהכי כל הנתונים הינם בבעלות למען הסר ספק יצוין  .18.9

מצהיר כי קרא את החוזה ונספחיו וכי ידועים וברורים לו התנאים בחוזה זה  מציעה .18.10

בעל הידע, היכולת, הכישורים, האמצעים, העובדים המקצועיים וכל  ונספחיו וכי הוא

 .ופן מקצועי ומיומןבא ע את כל התחייבויותיו על פי חוזהלבצל מנת הנדרש ע
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 1נספח 
 הצעהטופס הגשת 

   21/15 מכרז מס
  

 .למערכת קומפלוטשל תיקי בניה, מפתוח וקישורם סריקה למכרז  הנדון:

  אנו החתומים מטה, מוסמכים למלא טופס זה בשם המציע________________________________
ולאחר שעיינו בכל המסמכים  בקשהולהצהיר בשמו, מגישים בזאת את הצעתנו לאחר שקראנו את תנאי ה

 הרלבנטיים, ומפרטים להלן את המידע הנדרש כחלק בלתי נפרד מההצעה.
 

 השם הרשום של החברה המציעה: ___________________________

 

 __________________________________  מספר חברה: 

 

 __________________________________ תאריך רישום החברה: 

 

 המשרד הראשי: __________________________________כתובת 

 

 __________________________________ כתובת נוספת, אם יש: 

 __________________________________ % _____  שם:    הבעלים: 

 __________________________________ % _____ שם:     

 ____ % ___________________________________ שם:     
 

 __________________________________ חברי דירקטוריון:

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 תפקיד ___________________  מנהלים: __________________________________

 __________________________________  תפקיד ___________________ 

 __________________________________  תפקיד ___________________ 

 ___________________________  תפקיד ___________________      מורשי חתימה:

 

 __________________________________תפקיד  

 ___________________________________פקיד _ת

 

 שם איש קשר: ___________________________  

 __________________________________    תפקיד 

 __________________________________  מספר טלפון: 

 __________________________________   מספר פקס.: 
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 מצהירים בזאת כי:הננו 

לא הוצא נגדנו צו  ,עיריית בית שמשעם  שהי להגיש את ההצעה ולהתקשרלא קיימת מניעה משפטית כל .1

 פירוק ו/או צו פירוק זמני ו/או כינוס נכסים זמני, לא הוכרזנו כפושט רגל ואיננו צפויים לצווים כאמור.

ומשאבים אחרים הנדרשים להספקת  אנו ערוכים מבחינה מקצועית ומבחינת היקף כוח האדם ואיכותו .2

כנדרש במפרט, וקיום כל ההתחייבויות יצירת קישוריות למערכת קומפלוט וסריקה מפתוח הרכיבים, ל

 האחרות במפרט, ונעמיד את כל המשאבים הדרושים אם נוכרז כספק הזוכה.

, אם נוכרז רבקשה להצעת מחיאנו מתחייבים לקבל על עצמנו אחריות מלאה וכוללת למימוש דרישות ה .3

כספק זוכה. ידוע לנו כי נחשב כספק הראשי ונהיה אחראים לכל התוצרים והפעילויות של ספקי משנה או כל 

 צד שלישי אחר שישולב בפרויקט. 

מצורפים הסכמים המעידים על הקשר בינינו לבין כל ספקי המשנה הכלולים בהצעתנו, והצהרות של ספקי  .4

 המשנה בנושאים הבאים: 

 ספק את המוצרים ו/או השירותים שהם אמורים לספק לפי הצעתנו והתחייבותם הסכמתם ל

 לתמיכה בנו במתן אחריות ושירות ככל הנדרש במפרט; 

  התחייבותם להמשך הספקת השירותים ו/או המוצרים כנדרש במפרט, בעצמם או באמצעות ספק

ם מסיבה כלשהי למלא מורשה אחר, אם וכאשר אנו לא נהיה מעורבים בפרויקט ו/או נהיה מנועי

 את תפקידנו בו. 

 אנו בעלי זכויות הקניין, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתנו. .5

 ] לחילופין, אם המציע אינו בעל כל הזכויות הנ"ל: [

את הצעתנו  מצורף)ים( אישור)ים( של בעל)י( הזכויות הגלומות בהצעתנו, המתיר)ים( ומאשר)ים( לנו להציע .6

 על כל מרכיביה.

, אנו מסכימים להארכת תוקף ההצעה והערבות הבנקאית וחידוש כל בקשהבמקרה של הארכת תוקף ה .7

האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם. אם נוכרז כספק הזוכה ואם יהיה צורך בכך, נחדש את כל 

 האישורים והמסמכים לכל תקופת החוזה.

ו/או לא צורף על ידינו מסמך כלשהו בקשת הצעת המחיר תנאי הסף שבידוע לנו כי אם לא מולא תנאי מ .8

 .או להפסיק את ההתקשרות בעתיד תהיה רשאית לפסול את הצעתנוהעירייה שחובה לצרפו, 
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 :הכספית ההצעה פרוט

 ............21/15מכרז מס. ..............

 .עלות סריקה  .1

 
 .1טבלה 

 כולל מחיר כ"סה  בקשהל מחיר  בקשות כ"סה תיקים כ"סה 
והטמעת  ההסב סריקה)*(   

במשרדי העירייה   בקשותה

 באגף הנדסה .

0054  0,0021    )**( 

 : הערות
 הקמת לשכת סריקה .יכלול את המחיר לכל הפעילויות הנדרשות  זהסעיף  (*)
 

, כולל תוכנות להפעלת A0וסורק  A4סורקים  A3 ,2ים סורק 2+  יםמחשב -כוללעמדות עבודה  5לשכה תכלל : 
)קונפיגורציה סופית  והטמעה למערכת קומפלוט של כל תיקי הבניה הקיימים בעירייה ההסבסריקה ל המערכות

 .תבדק מול הקבלן הזוכה(
 המחיר לא כולל מע"מ. )**(

 
 

 אגף ההנדסה לצורך עדכון הארכיון.עלויות לאחר גמר ההסבה והמשך פעילות סריקה ב .2
 .2טבלה 

 הערות מחיר לשנת פעילות   יחידה  פעילות
 המחיר לא כולל מע"מ.  עלות חודשית תוספת עובד לפעילות בעירייה

 
 

עלויות לפעילות סריקה כללי ) חומר שלא מארכיון תיקי בניה ( לביצוע לאחר גמר הסבת  .3
 התיקים.

 .3טבלה 
 סריקהפעילות / 

  )סוג החומר(
 הערות יחידהמחיר * יחידה 

מטר 1 גרמושקה שחור לבן     
מטר נוסףעל כל  תוספת גרמושקה שחור לבן    

מטר 1 גרמושקה צבע     
   תוספת על כל מטר נוסף גרמושקה צבע

    שחור לבן  A 0 תוכנית

    צבע A 0 תוכנית

    שחור לבן  A 3/ מסמך  תוכנית

    צבע A 3/ מסמך  תוכנית

    שחור לבן  A 4מסמך 

    צבע A 4מסמך 
    תווים 10מפתוח עד 

    קישור  למערכת המיחשוב
 

 *המחירים לא כוללים מע"מ
 

 .____________ .פ.ח או .ז.ת מס                                            .________________ המציע שם
 

 .___________________ כתובת
 

 .___________________ תאריך                                            .___________ חותמת + חתימה
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  2נספח 
 לוח זמנים

 

 
 .חודשים 12כל השלבים לא יעלה על תיקים בחודש  600חבילה של לוח זמנים ל

 
 ....................................... שנהשל *   נא לציין גודל המנה צפוי לחודש לעמידה בלוחות הזמנים 

שהקבלן יכול לבצע בקליטת חומר היסטורי ) קליטת בקשות /  י** נא לציין גודל מנה מקסימאל
 ..................................( לקיצור לוחות זמנים אפשרי  לחודש תיקים 

 
 

 הערות :
א מעבר לשנה פעילות לקליטת כל ול ש לוח זמנים המותאם לדרישות העירייהעל הקבלן להגי

 התיקים והחזרתם למקומם בארכיון כולל קישור החומר הסרוק למערכת קומפלוט.

 
 .נה, לצורך סיום הפעילות תוך שעל הקבלן להגדיר את כמויות הקליטה הצפויות)*( 

 
 ל לבצע לחודש, כדי לבדוקעל הקבלן להגדיר את הכמויות המכסימליות אותם הוא מסוג)**( 

 לקצר את לוח הזמנים.אפשרות 
 

 יש לציין שקיצור לוחות זמנים מקנה ניקוד נוסף בבחירת הקבלן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיפי 
 ביצוע 

 תחילת ביצוע פעילות ושלבי ביצוע
 בימי עבודה

 גמר ביצוע
חודשי ב

 עבודה

 הערות 

1   
 

 הקמת לשכה במשרדי הנדסה של

 העירייה

   

2 
 

    הכנת חומר

    סריקה  3

    מפתוח 4

    הטמעת הנתונים 5

    ארגון והחזרת תיקים 6

7 
 

השלמת תיקי בניה הנוצרים לאורך 
.הפרויקט  
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  3 נספח
 
 
 

   מכרזערבות  חנוס
 בנק: _______________
 סניף: _______________
 כתובת הסניף: _______________
 תאריך: _______________

 לכבוד
 עיריית בית שמש

  ערבות בנקאית מס'__________הנדון: 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המבקשעל פי בקשת _________________   ח.פ ________________ )להלן: "
ש"ח  )עשרים אלף שקלים חדשים( וזאת בקשר עם השתתפות המבקש  20,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז.______ להבטחת מילוי כל 21/15במכרז מס' ____
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, 
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל 
 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו 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 הסך הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 
 

 ועד בכלל. 31.8.15 ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה.  31.8.15  דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31.8.15  לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

 ב, בכבוד ר       
 -בנק-           
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  4נספח 
 טופס פרטי חשבון בנק

 

 בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
  

 
 ___________________________________________________/שותפות/עסק __החברהשם 

 
 מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר ____________________________________________

 
 ישוב ___________  ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 

 
 מייל ______________________ ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _

 
 ______________ מס' סניף _________________: שם הבנק ____פרטי הבנק להעברת תשלומים

 
 ______________________________ הסניף_ כתובת _______ן בבנק ______________-מס' ח

 

 

 אישור הבנק

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 תאריך_____________

 _______חתימת הבנק________

 ותמת הבנק_______________ח

 
 

 ללא שיהוי.הועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון לגזברות  הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם
 

______________  __              ______________________________ 
 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור                                 שם הממלא

 
_______________________, הקבלן/מורשה הקבלן _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__אני עו"ד/רו"ח__________

 .הקבלןוחתימתו מחייבת את 
                                                                                                       _________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                               
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  5נספח 

 הסכם 
 

 לחודש _________שנה ________              בית שמש שנערך ונחתם ב .0
 
 בין:

_____________________ 
 "(." הקבלן -)להלן 

 מצד אחד;

 לבין: 

   עיריית בית שמש 

 
 מ_________________

 "(הלקוח" -)להלן 

 מצד שני;

 
על פי  ,למערכת קומפלוטריקה של תיקי בניה, מפתוח וקישורם סהגיש ללקוח הצעה ל ןהקבלו הואיל

 "(; ההצעה)להלן: " מפרט טכני  -בנספח טכנולוגיה מצורף ה

)כהגדרתו  הפרויקטמעוניין לספק ללקוח, את הקבלן , והקבלןוהלקוח מעוניין להזמין מאת  והואיל
 להלן(, בתנאים ובתמורה המפורטים בהסכם זה להלן.

מוזמנת, כי העבודה המצהיר כי לאחר ששמע את דרישות הלקוח, צרכיו וציפיותיו מוהקבלן  והואיל
 .סריקה מפתוח וקישור הנתונים למערכת קומפלוטמסוגל לתת שירותי  הקבלן

 
 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא, נספחים, פרשנות .1

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 
  הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי כותרות  .1.2

 לפרשנות ההסכם ו/או כדי להרחיב או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים מכח             
 ההסכם.            

 
  הנספחים המצורפים להסכם זה או המאוזכרים בו והצעת המחיר של הקבלן הזוכה  .1.3

 בלתי נפרד הימנו.מהווים חלק         
  

   הסכם זה על נספחיו הינו ההסכם המלא שבין הצדדים והוא בא במקום כל מצג,  .1.4
  מו"מ, הצעה, התקשרות, זיכרון דברים או הסכם קודם שנעשו או הוחלפו בין         
 במידה שהיו כאלה. -הצדדים עד למועד כריתת הסכם זה ומבטלם         

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן .2



 13 

 
 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 
  כי הוא מנוסה ומיומן בביצוע פרויקטים מסוג הפרויקט ויעמדו לרשותו, במשך כל  .2.1

 תקופת ההסכם, מיטב המשאבים וכח האדם לביצועו.        
 
 כי יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במיומנות, ביעילות ובמקצועיות, ויעשה  .2.2

  ת כל הדרוש לרבות העמדת כח אדם מקצועי ומתאים, לשם עמידה בכל א        
 התחייבויותיו על פי הסכם זה.         

 
  כי יבצע את הפרויקט במועדים ועל פי לוחות הזמנים הנכללים בהצעה, וככל שאינם  .2.3

 נכללים בה, כפי שיוסכמו בין הצדדים בכתב.         
 
המפורטים  ותיםריח והטמעת נתונים לתוך המערכת והשסריקה מפתולספק ללקוח את שירותי ה .2.4

 בכפוף להוראות הסכם זה.  בהצעה
 
כגיבוי  בסיס הנתונים אחר ( את  ) דיסק שליף או טיתמדיה מגנ על ללקוח הקבלן יספק   .2.5

השרות ) גיבוי  בנוסף לגיבויים שאותם מתחייב הקבלן לשמור ולעשות במשך כל תקופת
 .)ללקוחיימסר פעם בחודש 

 
לן למחוק את החומר לקוח מתחייב הקבלבמקרה של הפסקת פעילות או ניתוק קשרים בין הקבלן  .2.6

 .  לתוך המערכת הקיימת עירייהלכל הנתונים אחר שהוא העביר את בכל מערכותיו ל
 

  אין כל מניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת, להתקשרותה בהסכם זה וביצוע  .2.7
 פיו.התחייבויותיה על         

 
 סודיות .3

 
  הצדדים ישמרו בסודיות על כל מידע של הצד השני אשר יגיעו לידיעתם עקב או  .3.1

  כל מסמך,  –" משמעו מידעכתוצאה או בקשר עם או תוך כדי ביצוע הסכם זה. "      
 מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בעל פה או בכתב או בדרך אחרת, אודות        
 צד ו/או אודות חברות קשורות לצד ו/או חברות אחיות של צד ו/או עובדיהם ו/או        
 לקוחותיהם ו/או ספקים שלהם, לרבות מידע בנוגע לשיטות העבודה הנהוגות        
       אצלם, סודות מסחריים, נהלים, כללים, אבטחת המידע והבטיחות הנהוגים        
 ובין בעקיפין, אל צד ו/או עובדיו, ו/או מי מטעמו, תוך  אצלם שהגיעו, בין במישרין       
  /או עקב ביצוע הסכם זה. התחייבות כאמור לא תחול על מידע שהינו וכדי        
 בבחינת "נחלת הכלל" ו/או שהפך לכזה לאחר חתימת הסכם זה ללא הפרת        
 הסכם זה ו/או אשר  חובת סודיות ו/או לגבי מידע המצוי בידי צד לפני חתימת       
 יגיע לידיעתו מצדדים שלישיים שלא עקב ביצועו של הסכם זה ללא הפרת חובת        
 הפר הקבלן חובת הסודיות בהתאם להסכם  הסודיות של צדדים שלישיים אלו.       
 בחודש ולחילופין  ₪ 10,000זה, יהיה הלקוח רשאי לנכות מכל סך המגיע לקבלן        
 לתבוע אותם מאת הקבלן.       

  
  מובהר כי חשיפת מידע בפני רשות המוסמכת על פי דין לדרוש את חשיפתו ו/או על  .3.2

  פי צו של בית משפט מוסמך לא תהווה הפרה של החובה כאמור. צד ימסור          
 למשנהו הודעה מוקדמת ככל האפשר, בדבר הדרישה, בטרם החשיפה.         

 
 ומתחייב כדלקמן: הקבלן מקבל .3.3

לא לעשות שימוש במידע ו/או לגלותו לכל אדם או גוף כלשהו זולת אנשים הנוטלים חלק  .3.3.1
( את Need to knowבסיס הצורך לדעת )או קשורים להתקשרות שבין הצדדים, וזאת על 

 המידע בקשר עם ההסכם. 
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עתקה, צילום, הלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע שכפול,  .3.3.2

 תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, אלא לצורך ביצוע ההסכם. 
 

לשמור בהקפדה את המידע בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע  .3.3.3
 מסוגו ומטיבו של המידע הנדרשים לשם מניעת הגעתו לגורם בלתי מורשה. 

 
עם סיום או ביטול כדין של הסכם זה, יוחזר לצד המוסר כל המידע והעתקיו מכל  .3.3.4

 מין וסוג והצד המקבל לא יהיה רשאי להשתמש בו. 
 

 המוסר.  ו להודיע על כך מיידית ובכתב לצדבכל מקרה של אובדן מידע כלשה .3.3.5
 

להעניק   ידי צד מוסר כדי-למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על .3.4
 לצד מקבל כל זכות או רשות מכל סוג שהוא בו.

  
 ( שנים על אף 10ההתחייבות לסודיות על פי סעיף זה תישאר בתוקף למשך עשר ) .3.5

 סיום או ביטול ההסכם.
 

 נוהל שינויים ותוספות .4
 
  בכל מקרה והלקוח יבקש מהקבלן כי הקבלן יבצע עבורו שינויים ו/או התאמות ו/או  .4.1

 ו/או כל שרות אחר ונוסף לאמור בהצעה )להלן ביחד:  לפרויקטתוספות          
 . שינויים יבוצעו לבצע עבור הלקוח את השינויים "(, מתחייב הקבלןשינויים"         
 בתשלום נוסף לפי הצעת מחיר שימסור הקבלן או לפי התעריפים שבהצעה,          
 ככל שהם רלבנטיים.         

 
 פי הוראות סעיף זה יחולו כל הוראות ההסכם, בהתאמה על שינויים שיבוצעו ל .4.2

 ובשינויים המתחייבים.        
 

 התמורה ואופן התשלום .5
התמורה שישלם הלקוח לקבלן בגין הפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה, כמפורט בהצעה,  .5.1

 תשלום לפי תנאי התשלום הבאים: 
 

לבסיס הנתונים, הוכנסו שבוצעו בפועל, ממחיר תיק, על פי כמות תיקים  90%חודשי של תשלום  .5.1.1
 בלת אישור לנכונות הקישור במערכת.וק

 
וקבלת פי תיקים שבוצעו בפועל ( בגמר קליטת כל החמר הנותרים ממחיר התיק ) על  10% .5.1.2

 .והחזרת כל התיקים למקומם סופי לנכונות הנתונים במערכתאישור 
 

 . 60כל התשלומים יבוצעו שוטף +  .5.1.3
 

  הסכםערבות לביצוע ה .6
להבטחת כל תנאי החוזה יפקיד הקבלן בידי הלקוח ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן 
)כשמדד הבסיס יהא המדד האחרון שהתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע במועד 

שתוקפה יהא לכל תקופת החוזה ו/או  ( ₪אלף  חמישים )ח "ש 50,000בסך חתימת ההסכם ( 
.  הלקוח יהא רשאי לחלט הערבות הבנקאית הנ"ל בתוספת שלושה חודשים ארכההת הותקופ

הפר את מי מהוראות  ,טונומית ובלתי מותנית, בכל זמן עבודת הקבלן עת שהקבלןושתהא א
חוזה ולעשות שימוש בכספי ערבות לצורך השלמת תנאים שהופרו וכל יתר סכום זה יהא הסכם ה

 גין הפרת ההסכם.ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ב
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 דמעבי-אי   קיום  יחסי  עובד .7
 עירייהה למען הסר ספק, מצהירים הצדדים כי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ובין .7.1

נקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל תשלום לא 
עובדי הקבלן . ממעביד המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובד העירייהו/או זכויות מאת 

לפיהם, לרבות אך כ יחשבו כעובדיו של הקבלן בלבד, לכל דבר ועניין, והוא יהיה אחראי
 .בגינם וכדומה ם, ניכויים החליםיין תשלומים סוציאליילא רק, לענ

ההסכם עפ"י  מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר שבביצוע התחייבויותיו .7.2
אלא יחסי  דמעבי–לקבלן יחסי עובד  עירייההוא פועל כקבלן עצמאי. אין ולא יהיו בין ה

 שהיא. קבלן בלבד והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כל-מזמין
אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים,  ,בכל עת ,מלאיהקבלן  .7.3

ים ע"י המעביד, תשלום דמי חופשה לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמ
תשלומים אחרים בהם חייב ווכיו"ב, וכן תשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו 

  המעביד עפ"י חוק.
בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשתלם  עירייהתחויב ההיה ו .7.4

ג' לעיל ע"י הקבלן ו/או בגין  ו/או בעקבות הפרת הוראות ס"קכרגיל לעובד ממעבידו, 
יפצה הקבלן, וישפה את , 1996 -ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו -חוק העסקת עובדים על

מיד לדרישתה הראשונה בגין כל סכום בו תחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט  עירייהה
 ושכ"ט עו"ד.

ום, הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימ .7.5
פיקוח שוטף על כך, כולל  עירייה)להלן "שכר מינימום"(, ולאפשר ל 1987 –התשמ"ז 

. הוראה זו היא מנהלהצגת תלושי השכר של עובדיו, או אישור רוא"ח על כך לדרישת ה
, מבלי עירייהשהפרתה תיחשב הפרה יסודית ותקנה לההסכם הוראה עיקרית של 

 .את ההסכםן זכות לבטל יהד וו/א ההסכם על פי עירייהלגרוע מכל סעד לו זכאית ה
)להלן "חוק  1952 –הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  .7.6

א לחוק הנוער בפרט, בדבר העבדה 33 -ו 33הנוער"( בכלל, ואת הוראות סעיפים 
מסכנת ו/או העבדה אסורה אחרת, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער. 

שהפרתה תיחשב הפרה יסודית ותקנה  ההסכםראה זו הנה הוראה עיקרית של הו
 .וו/א הדין זכות לבטל ההסכםעל פי  עירייה, מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית העירייהל

 

הקבלן מתחייב לא להעסיק עובדים זרים ללא היתר כדין, הן באופן ישיר והן באמצעות  .7.7

 קבלני משנה.

 
 חוקיםקיום היתרים ו תרישיונו .8

שהוצאתה לפועל על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או  ההסכםהקבלן אחראי לכך כי כל פעולה לפי  .8.1

מועסקיו מחייבים רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידו באמצעות רישוי ו/או היתר 

 בהתאם לדין.

 
או היתר על פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק  ןככל שלשם ביצוע הפרויקט יש צורך ברישום, רישיו .8.2

 או היתר כאמור. ןמי שרשום כבעל רישיו

 

הקבלן אחראי לכך שכל פעולה שתבוצע על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו  .8.3

תהא בהתאם ובכפוף לכל דרישות החוק, חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על פיהם, חוקי עזר 

ידי נות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על עירוניים, תק

 יות המוסמכות במדינה בקשר לביצוע הפרויקט )להלן "החיקוקים"(.והרש

 

הקבלן מצהיר שכל החיקוקים ידועים לו ומתחייב לכך שהוא ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי  .8.4

. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר ההסכםמטעמו ימלאו אחר דרישות החיקוקים בביצוע 

מפאת אי מילוי הוראות החיקוקים, והוא מקבל על עצמו לשאת בכל התוצאות הנובעות מאי מילוי 

 החיקוקים.הוראות 
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 אחריות  .9

 

 חראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, א הקבלן

 "עיריית בית שמש" )להלן : "העירייה"( בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל

 ן אם נגרם בי –ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן 

 בין במישרין ובין בעקיפין,  –על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.
 
 
 ביטוח  .10
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו,  .10.1

, ולהשאירם Aאת הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח 

ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י הקבלן ועל  בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.

 ן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.חשבונו ובאופ

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : 10.1.1

 לתקופה. $ 500,000 -למקרה ו  $  500,000
 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 
 ות :ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפח 10.1.2

 למקרה ולתקופה.  $  5,000,000  -לעובד  ו   $  1,500,000
]מובן שעל "הקבלן" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים 

 ובדיו[.עכחוק, בגין 
 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת כי 

 הוא יבצע ביטוח זה. –מייד לכשיעסיק עובדים 
 

 ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות : 10.1.3
 לתקופה.  $  500,000 -למקרה  ו  $  500,000

עוד יש לו אחריות הקבלן מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו על חשבונו כל 
 עפ"י דין.
 

 בכפוף למפורט להלן :
 

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :   10.1.3.1
 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות. -
 אובדן מסמכים. -
 אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. -

   
 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו 10.1.3.2

 מעשה.              
 

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות 10.1.3.3
 

 
 

ו/או "החברה לפיתוח בית ו/או עיריית בית שמש"   …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .10.2

"מי שמש")+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות  ו/אושמש בע"מ 
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הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית אינה מכסה תביעות של המבוטח כנגד העירייה  מקצועית(.

 ו"מי שמש" .

 

 

במעמד חתימת ההסכם, הקבלן ימציא לעירייה אישור מחברת הביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב  .10.3

 אשר יכלול בין השאר : ב כנספח

 
 אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות. 10.3.1

 
 –אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות 10.3.2

יום ממועד מתן הודעה על  30הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 
 כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"עירייה".             

 
יום לפני תום תוקפו  15הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש, לפחות 

 מחוייב לכך עפ"י הסכם זה.של כל אישור, כל עוד הוא 
 

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות  .10.4

 עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח  .10.5

 וכן לפעול למימושן של הפוליסות.להודיע על כך מיידית לעירייה 

 

 הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל. .10.6

 
 

 שונות .11
לא יהיה רשאי להסב או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה לאחרים, אלא  הקבלן .11.1

מראש ובכתב. הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמה, מבלי  הלקוחבהסכמת 
 .ובכתב ם, עפ"י אישור והסכמת הלקוח מראשלהסיר מאחריותו על פי ההסכ

 
 ת ביבית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם זה יהיה  .11.2

בית שמש בית ככל שאין ב –בבית שמש או בירושלים המשפט המוסמך שמקום מושבו 
 משפט בערכאה מתאימה.

 
         כל התנהגות שהיא מצד מי מהצדדים, לרבות אי מימוש או עיכוב במימוש זכות או  .11.3

פי כל דין, או כויתור או -פי הסכם זה או על-תרופה, לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על
או ההסכמה נעשו  ויתורהקיום תנאי כלשהו, אלא אם -כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

 במפורש ובכתב.
 

 כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב ובחתימת הצדדים בלבד. .11.4
 

          חרף כל האמור בהסכם זה, איחור בביצוע התחייבות המוטלת על צד כלשהו בעטיו  .11.5
תה אוח עליון", לא יחשב כהפרה של ההסכם, וביצוע ושל אירוע הנופל בגדר המושג "כ

ן יתוקן ינילעהתחייבות יידחה עד למועד בו הוסרה המניעה, תוך שלוח הזמנים הנוגע 
 ין.יבהתאם, אלא אם הביצוע הפך, עקב האיחור, לבלתי סביר בנסיבות הענ

 
            ח עליון" פירושו יהיה נסיבות שאינן בשליטת הצד שלגביו ובהסכם זה, המושג "כ .11.6

כגון מלחמה, פעולות איבה, חבלה, גיוס כללי, מעשי רשות הפועלת עפ"י דין, שביתות  חלו, 
ו אצל מי מהם( אוהשבתות כלליות במשק )אך למעט שביתות והשבתות אצל הצדדים 
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ח עליון המסכל מילוי וא ייחשב ככלטחוני באזור ימובהר בזאת כי המצב הב ואסונות טבע.
 התחייבויות הקבלן.

 
         פי הסכם זה תימסר, בכתב, במסירה אישית )עם אישור למסירה( או כל הודעה על  .11.7

תישלח בדואר רשום בישראל או באמצעות פקסימיליה )ובלבד שקיים אישור מסירה של 
 -מכשיר הפקסימיליה השוגר(, לצדדים בכתובותיהם שבמבוא, ותיחשב כאילו נמסרה למענה 

 -מעת שנמסרה למשלוח, אם נשלחה ביד  ימי עסקים 4לאחר  -אם נשלחה בדואר רשום 
 במועד בו נמסרה, ואם נשלחה 

 תוך יום עסקים מהמשלוח. -באמצעות פקסימיליה          
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

____________________    ___________________ 
 הקבלן                                                                          הלקוח             
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 להסכם  אנספח 
 ביצוע  כתב ערבות

 
 

 לכבוד 
 "(העירייהעיריית בית שמש )להלן: "

 
 

 ערבות בנקאית להסכם הנדון:     

 
"(, אנו ערבים בזאת המבקשיםפי בקשת ____________________ ח.פ. / ת.ז. _____________ )להלן: "על 

)במילים: חמישים אלף שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה  50,000₪כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
שו מאת המבקשים "(, שתדרהפרשי הצמדהלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 מיום _________. , הסבה וטיוב נתונים למערכת קומפלוט   סריקהבקשר להסכם לביצוע עבודות 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
ל פיה בהליך ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם ע

משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד 
 המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 
 במכתבנו זה: 

 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  תשומות בניה, משמעו  -" מדד""
משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.  –" המדד החדש"  
המדד שפורסם ביום ____________בגין חודש ____________ שנת _________ –" המדד היסודי"  
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, כי החדשהמדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן 

 המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 
 

_____ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא 31/8/15ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __
 תענה.  

 
 ה ניתנת להעברה או להסבה. ערבות זו אינ

 
 

 בכבוד רב,         
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 להסכם  בנספח 
 אישור על קיום ביטוחים של קבלן

 
 

 
 לכבוד

 "(העירייההלן : ")ל   עיריית בית שמש
 99100, בית שמש  5מרכז מסחרי, ת.ד. 

 
 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 

 
 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
 סריקה של תיקי בניה, מפתוח וקישורם למערכת קומפלוט עבור "העירייה".:  עיסוקו .1

 
 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 
 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 לתקופה[.  $  500,000 -למקרה ו   $  500,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 
 למקרה.  $  …………………השתתפות עצמית :  

 
 

 אחריות של : ביטוח אחריות מעבידים בגבולות .4
 

 למקרה ולתקופה  $  …………………   -לעובד  ו  $  ………………… 
 למקרה ולתקופה[.  $  5,000,000  - לעובד  ו $  1,500,000]לפחות :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 

 .$  …………………השתתפות עצמית :  
 

 ולות אחריות של :ביטוח אחריות מקצועית בגב .5
 

 לתקופה  $  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………
 לתקופה[.  $  500,000  - למקרה  ו  $  500,000  - ]הערה :  בשום אופן לא פחות מ

 
 למקרה.  $  …………………השתתפות עצמית :  

 
 

 בכפוף למפורט להלן :



 21 

 
 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : 5.1

 פגיעה בפרטיות. או שם רע אוהוצאת דיבה  -
 .אובדן מסמכים -

  ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  ביטוח. אובדן השימוש -
 

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 5.2

 
 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.3

 
 
 

 שמש ו/או עיריית בית  ו/או …מבוטח : "בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם ה .6
 החברה לפיתוח בית שמש בע"מ ו/או מי שמש"

 )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.
 הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית אינה מכסה תביעות של המבוטח כנגד 

 "העירייה" ו"מי שמש". 
 
 
לעיל,   6הגופים הנזכרים בסעיף ע"י  כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .7

 .אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם
 
 
שבכל מקרה של וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .8

יום ממועד מתן  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסות  צמצום
 .                                                                                                                     מבוטח וגם ל"עירייה"ל כך במכתב רשום גם לההודעה ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          
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 ......21/15מכרז מס' .....
 טכני  מפרט -  טכנולוגיהנספח 

 כללי .1
 הקיימת קומפלוט למערכת הנתונים וטמעת סריקות לביצוע מחיר הצעות לקבל מעוניינת עיריית בית שמש

 .בעירייה
 בקשות  12,000תיקי בניה , בהם כ  4500תיקי בניה הכולל כ ארכיב קיים עירב .2

 המשויכים בקשות מספר ייתכנו תיק בכל כאשראו תב"ע ומגרש,  חלקה/גוש לפי המאופיינים התיקים לכ
 . (בקשות 3-4כ בממוצע תיק לכל) "קומפלוט" התפעולית למערכת כיום

 
 .קומפלוט של הקיימת במערכת ולהציגם פיזית התיקים כל את העירייה מעוניינת להסב

 
ביצוע העבודה במשרדי אגף ההנדסה, העירייה תאפשר שימוש במשרדיה על הקבלן להגיש הצעת מחיר ל

 ועמדת עבודה ) מחשב + סורק + תוכנה ( לצורך ביצוע עבודה, בסיום הפעילות יוכשר 5והחברה תעמיד 
חודש  24) לאחר בסיום העבודה כל הציוד . יוןועידכון הארכ של אגף ההנדסה לביצוע עבודות סריקה יםעובד

 רכוש העירייה וישמש את המשך פעילות הסריקה בארכיון. ויישאר( 
 

 של ומפתוחסריקה , במשרדי העיריה מסמכים ודילול מיון כוללהתיקים  הכנתעבודת הקבלן תכלול 
 החומר במערכת וקישורה לתיקים והבקשות הקיימות במערכת. קליטה, המסמכים

יש לפתוח  לא קייםבמערכת יקושר החומר לתיק / בקשה הקיים , במקרה ו קייםבמקרה והתיק/בקשה  
  .תיק ולשייך את המסמכים לתיק / בקשה החדשים

הקבלן יבצע ביקורת ואירגון התיק / בקשה מחדש תיק ) אשר יכלול גרמושקה והיתר מקוריים  ( יוחזר 
 ארכיון חיצוני לשמירה על פי הנחיות העירייה.לארכיון בעירייה.  יתר המסמכים ישלחו ל

 
 הקיימתקומפלוט  למערכת והתחברות לסריקה הנדרש המחשוב מערך להצבת מקוםתקצה העירייה 

 חשבון על יוצבסורקים , חומרה ותוכנה (  5עמדת מחשב,  5)  נדרשנוסף ה הציוד כל ,בעיריית בית שמש
 .וישאר רכוש העירייה בסיום הפעילות  הקבלן

 
 משיקות מערכות .3

 הנכסים בעיר .עירייה / וועדת עיר לניהול הבהקיימת " קומפלוט"מידע גיאוגרפית של  מערכת

 יעדים ומטרות .4

 .לצמיתות לשמור נדרש מהידע חלק כאשר וגיבויו בטיחותו, המידע לשרידות יעיל פתרון מתן .4.1
 .עיריית בית שמשב המקצועית השוטפת הפעילות לניהול מידע במערכת הסרוקים כיםהמסמ שילוב .4.2
 לתושב השירות את ולייעל לשפר במטרה המידע לאחזור במערכות הסרוקים המסמכים קבצי שילוב .4.3

 .עיריית בית שמשב הפנימית העבודה ואת
 בייעול ותסייע הפיסיים בתיקים העובדים של השוטפת התלות את תצמצם הבניין תיקי סריקת .4.4

 .העבודה תהליכי
 

 בעיות במצב קיים .5

 גיבוי .5.1
/ שיטפון) טבע אסון או אובדן של במקרים מגובים אינם ן העירייה,בארכיו נשמרים אשר הנייר מסמכי

 נמוכה מסמכים גניבת/ אובדן על השליטה ויכולת הציבור לעיון כיום פתוחים המסמכים (.ריפהש
 .ביותר
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 אחד פונה ורק יחיד בעותק קיים מסמך כל הידנית התיוק בשיטת - יחיד לפונה גישה מאפשרת שיטה .5.2
 .מניתז בו רבים לפונים גישה יאפשר ממוחשבת במערכת הידע שניהול בעוד זמנית בו בתיק לעיין יכול

 . המידע שלמות בקרת על מקשה הארכיב ביחידות הידני הניהול תהליכי - בקרה .5.3
 המסמכים שילוב. בתיוקם לטעות או לשנותם, מסמכים להוציא בקלות ניתן בתיק העיון במהלך

 .המסמכים של נכון ומפתוח למידע גישה הרשאות י"ע אלו בעיות יפתור ממוחשבת במערכת הסרוקים
 .וארוכות קצרות לתקופות נשמרים אשר מסמכים של רב אחסון שטח נדרש .5.4
 תיקים של שינוע, אחזור, תיוק – ארכיב לעבודת הקשור בכל ארכיב עובדי של רבה פיזית עבודה נדרשת .5.5

 .ומסמכים
 
 

  הזמן אופק .6
 הסבה העירייה לצורכי לתקציב בארכיב שיתאפשר התיקים הכנת לקצב מותאם יהיה ההסבה פרויקט

העירייה מצפה מהקבלן יבצע כ  בקשות  .בלישכה שתוקם במשרדי העירייה האפשרית העבודה ולקיבולת
 לחודש בממוצע כדי לסיים את פעילות הסריקה תוך שנה.

תיקים הכוללים  4500 כ הבניין לתיקי ביחס כמותיים נתונים להלן מחייבת ולא כללית הערכה סמך על
   A4 דפים 10 כ  לקלוט ידרשו בקשה בכל.  בקשות בממוצע  3 מ מורכב – בניין תיקי ארכיון, בקשות 12000כ

 .צבעחתומה תסרק ב "גרמושקות" תכניותו בממוצע
 .תיקים 30 כ של המתוכנן בפיילוט למסקנות בהתאם הסופי יתעדכן השירותים סל

 מ יאוחר לא ,לעיל המפורטים השירותים שלבי, קרי הפרויקט את להשלים יתחייב הזוכה כי בזאת מודגש
שנים להמשך עדכון והשלמת  3, והפעלת מערך הסריקה לאורך עוד החוזה חתימת מיום חודשים 24

  הארכיון הממוחשב.
הנוצרות בתקופת בניית  תוכניות של ועדכונים חדשות תוכניות קליטתל הקבלן את מחייב הפרויקט

 הארכיון .
 

 יישום .7

  הבהקים .7.1

, העירייה תאפשר שימוש במשרדיה ( אגף ההנדסהעל הקבלן להתארגן לביצוע העבודה במשרדי העירייה ) 
כולל  0Aוסוקר  4Aסורקים  A3 2ים סורק 2מחשב +  5) לצורך ביצוע עבודה עמדת עבודה  5והחברה תעמיד 

 .(תוכנות להפעלת המערכות 
 בסיום הפעילות יוכשר עובד של אגף ההנדסה לביצוע עבודות סריקה. 

רכוש העירייה וישמש את המשך פעילות הסריקה  ויישארחודש (  24) לאחר בסיום העבודה כל הציוד 
 בארכיון.

הכנת תיקים לסריקה,  זה, ללא שינוע התיקים, לבצע מפרט במסגרת הנדרשים שירותיםעל הזוכה לבצע 
)  קטרונייםוטיוב החומר האל תיוקשיסוכם כולל  מסמכים לסוגי מסמכים ומפתוחבדיקה , עריכה ,סריקה

 בעירייה.  CD גבי עלקבצים ( למערכת קומפלוט ושמירתם 
הארכיון באגף  למדף התיק העבודה תכלול הרכבת תיקים חדשים הכוללים התר וגרמושקה, החזרת

החומר הקיים העברתו בתיקים מסודרים לשמירה מחוץ לעירייה ) לאתר גניזה חיצוני על פי ההנדסה ויתרת 
 הנחיות העירייה(.

 
 :להלן מוצג הנדרשים השירותים של כללי תיאור

ולהקים משרד לסריקה וטיוב הנתונים למערכת. העירייה  על הקבלן התארגן במשרדי העירייה .7.1.1
וקישור  והבקשות לעדכון בניין תיקי של ודכןהמע הנתונים תאפשר לקבלן להתחבר לבסיס

  .הקבלן כל הפעילות תהיה באחריות הקבצים,
שדות החובה וסוגי המסמכים ומפות לקליטה , העירייה לקביעת  תיקים 50של  פיילוטיבוצע  .7.1.2

תקבע בהתאם למסקנות ותוצאות הפיילוט את הכמותיות הסופיות לקליטה של המסמכים 
ידרש הקבלן לעדכן את מערכת קומפלוט ולקשר את כל המסמכים והמפות כמו כן בפיילוט 

למערכת רישוי ובניה, יש לציין שכל העלויות ביחס לפעילות הטמעת וטיוב הנתונים הסרוקים 
 למערכת קומפלוט תיהי על חשבון הקבלן ועל הקבלן להיערך בהתאם.

 הוצאת ידי עלבתיקים ובבקשות  העמודים של לסריקה הכנהיכלול  לסריקה תיקים הכנת .7.1.3
 שיציינו מידע נטולי באזורים מוסכמים בסימונים עמודים החתמת, דפים יישור, ומהדקים סיכות
 (.דפים מרובה במסמך) מסמך וסוף ךמסמ תחילת, מסמך של גרועה איכות

 תתבצע בניין תיק בתוך הבקשות בין ההפרדה כאשר יחדיו ירוכז בניין תיק של לסריקה החומר כל
 הגרמושקותו עמודיםה יוחזרו העריכה פעולת בסיום .הקבלן י"ע שיזוהה מפריד דף באמצעות
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הכולל התרים וגרמושקה מקורי יוחזר למדפים, יתר  הבניין תיקי. הבניין תיק כריכת לתוך
 המסמכים ומפות יוכנסו לתיק חדש וישלח לגניזה מחוץ לעירייה בארגזים.

 /  JPG בפורמט DPI 200  של ברזולוציה המסמכים סריקת את יבצע הקבלן .עמודים סריקת .7.1.4
PDF      פעולות יבצע הקבלן .לפחות ל/ש IMAGE ENHANCEMENT לטיוב Image. כל ייסרק 

 .ייסרקו לא, מידע המכילים, ופנימיים חיצוניים צדדים, התיקים כריכות .מידע המכיל עמוד
 תתבצע קבוצות בין הפרדה. מרוכז באופן מסמכים קבוצות של אוטומטית סריקה תתבצע

 דו תהיה הסריקה .שונים בגדלים מסמכים ייסרקו .הקבוצה סוג את המזהה מפריד דף באמצעות
 התיק כריכת בתוך הדפים יונחו הסריקה בסיום. לבנים דפים ימחק הקבלן. על פי הצורך צדדית
 הבניין תיקי ".הוסב" מדבקת תודבק הבניין תיק כריכת על. בהצלבה מהודקות בגומיות ויכרכו
 .הוצאו מהם קום למ יוחזרו

 ערוך יהיה הקבלן .בצבע אחת לפחות, יסרקו הבקשה בתיק המפות כל בנייה תוכניות סריקת .7.1.5
 קבצי. הסרוקות המפות של מהיר אחזור לאפשר מנת על, בחלקים מטר 2 מעל מפות לסרוק
  .עולה בסדר נומראטור ובתוספת המסמך בשם ייקראו מפוצלת תוכנית

 
 :להלן השדות לפי יתבצע והמסמכים הבקשות מפתוח - מפתוח המסמכים .7.1.6

 .בניין תיק מספר .7.1.6.1
 .בקשה מספר .7.1.6.2
 .מסמך סוג .7.1.6.3
 .מסמך  תאריך .7.1.6.4

 חובה שדות הנדרשת, לפי להקלדה הבאים הנתונים יתווספו אזי במערכת קיים לא בניין ותיק היה
עירייה ה גורמי עם יתואם הרשומה מבנה של סופי תאוםקומפלוט .  במערכת בניין תיק להקמת

 .הפיילוט לאחר סופית ויגובש העבודה תחילתהקבלן וקומפלוט בתקופת הפיילוט ב
 
 לתיק והבקשות, הבקשה לכריכת יוחזרו בקשה מסמכי החזרת התיקים למצבם הראשוני .7.1.7

הקבלן יארגן תיק חדש הכולל גרמושקה והיתר שיוחזק בעירייה לצורכי פעילות שוטפת, . הבניין
 .וישלחו לגניזה בארגזים על פי הנחיות העירייה בהצלבה גומיות באמצעות יסגריתרת התיק י כל

 :במשותף הבאים הקבצים את טייב י הקבלן, מנה על העבודה בסיום .7.1.8
 (.IMAGES) הסרוקים המסמכים של הקבצים בה מחיצה .7.1.8.1
 הקבצים יטייבו למערכת קומפלוט. .7.1.8.2
 תאום שייקבע במבנה IMAGE  -ה קבצי של המפתחות את המכילים Metadata קבצי .7.1.8.3

 . העירייה של התוכנה וספק הסריקה ספק עם
 .התוכנה ספק עם בתאום שייקבע במבנה קיימות לא בקשות רשימת/  קובץ .7.1.8.4
 .בעירייהבדיסק קשיח  מיצירתם החל בגיבוי יישמרו הקבצים .7.1.8.5
 הנחיות לפי העירייה מחלקת הנדסה או באתר על מדפים התיקים יחזיר הקבלן .7.1.8.6

 .גניזה  לאתר העירייה
 
 לטייב, לפעם מפעם, יצטרך הקבלן הפעילות במסגרת טיוב מסד נתונים במערכת התפעולית .7.1.9

על התחנות עבודה של הקבלן תותקן תוכנת . ההעיריי של התפעולית במערכת נתונים ולהשלים
 שבועייומי או  בסיס עלקומפלוט בהרשאות מתאימות , שיאפשר לקבלן לעדכן את הבסיס נתונים 

 פי הצורך.  לע
 תיק הסבת לאחר התפעולית במערכת קיים שאינו בניין תיק להקים הקבלן מטעם עובד באחריות

  .הבניין
 .הבקשות ויבדוק את קיומם במערכת מספרי את יקליד הקבלן המפתוח תהליך במהלך
 לא אשר בקשות. נוספת בקרה של תהליך יתבצע, בניין בתיק קיימים לא אשר בקשה מספרי
 כולל הלקוח של התפעולית במערכת גם להקלדה יועברו לספק שהועבר כפי הנתונים במסד יופיעו

 .למערכת חדשים תיקים לקליטת קומפלוט מול בדיקה תבוצע. הנדרשים השדות כלל של השלמה
על הקבלן לטיוב את כל הנתונים למערכת קומפלוט, סיום הפעילות יחשב רק לאחר קליטת 

 הנתונים לתוך מערכת " קומפלוט " והצגת הנתונים מקושרים לכל תיק ובקשה.
העלויות הכלולות מול קומפלוט ) טיוב , לימוד שימוש בתוכנה, עלויות פיתוח או שינויים, הפעלת 

 העברת הנתונים או כל נושא נידרש אחר ( יהיו על חשבון הקבלן.אנשי קומפלוט, עבור 
על הקבלן להתארגן מראש מול קומפלוט לקבלת כל המידע ועלויות נדרשות לביצוע משימת 

 הטיוב וקישור הנתונים למערכת הקיימת בעירייה.
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 איכות בקרת .7.2
 מטפל עובד שכל כך שונות עמדות בין החומר עריכת את פצלל או להעביר אין העריכה שלמות .7.2.1

 .סופו ועד מתחילתו המיכל בתכולת
 הסריקה איכות .7.2.2

 שוליים יותיר לא הקבלן. התמונה איכות את לשפר כדי מסמכים וטיוב שיפור, תיקון יבצע הקבלן
 90 וסיבוב( DESKEW) יישור פעולות יבצע, הסרוקים המסמכים שבקבצי הדפים בשולי מיותרים

 כהים/  בהירים קבצים יופיעו שלא כך התמונה איכות את יטייב, העמוד של אנכי למצב מעלות
 .קיצוני באופן

 הסריקה שלמות .7.2.3
 י"עפ לסריקה שנדרשו התיק דפי כל נסרקו: הסריקה תהליך תקינות לוידוא בדיקה יבצע הקבלן

 .הנכונה הבנייה תוכנית נסרקה, המפרט
 המפתוח איכות .7.2.4

 לציין יש, המפתוח דיוק את להבטיח במטרה המפתוח שדות לתכני ותיקונים בדיקות יבצע הקבלן
 אינהש לעין מסמכים בחשיפת והסיכון, המידע חופש חוק פי על, לציבור יוצגו מסמכים כי

 :גבוה להיות יכול לכך מורשית
המערכת תתריע על מספר תיק שלא היה  –לא ניתן להקליד מספר תיק שלא התקבל  .7.2.4.1

 ין לצורך אישור.קיים ועל הבקר לאשר שהמספר שהוקלד תק
הבקרה תתריע על מספר שלא היה  – הקלדת מספר בקשה שלא קיים במסד הנתונים .7.2.4.2

 .קיים ועל הבקר לאשר שהמספר שהוקלד תקין לצורך אישור
 המפתוח שלמות .7.2.5

 לא ניתן לעבור תמונה ללא הקלדת כל השדות הנדרשים. .7.2.5.1

 .לא ניתן להקליד סוג מסמך שלא קיים בטבלת סוגי המסמכים .7.2.5.2
 הסידור שלמות .7.2.6

 בסיום בו נמצאות ללשכה הגעתן עם יםמסו בניין לתיק שייכות שהיו בקשות כי יוודא הקבלן
 .התהליך

 תועבר קיימת שלא בקשה העבודה מתהליך כחלק התפעולית במערכת הנתונים טיוב שלמות .7.2.7
 תוקם, זה שלב לאחר גם קיימת כלא שתימצא בקשה. ההקלדה תקינות על נוספת בקרה של לשלב

 .הנדרשים השדות כל הקלדת כולל הלקוח של התפעולית במערכת הקבלן י"ע
 סטטיסטיות בדיקות .7.2.8

 מדגמיות בדיקות יבצע וכן השונות הייצור בעמדות הסריקה בלשכת מדגמית בדיקה יבצע הלקוח
 יבצע לתוצאות בהתאם. התהליך ושלמות תקינות לוודא מנת על זאת. הסריקה לתוצרי שוטפות

 הלקוח מהודעת ימים 10 תוך יתבצע שגויים תיקון. כנדרש הנתונים תיקון או השלמה הקבלן
 .לספק

 ובשדות במבנה תואם שהוא כך ייעודי כלי י"ע ייבדק Metadata ה תוצר קובץ התוצר שלמות .7.2.9
 .התוצר בקליטת שגיאה למנוע מנת על באפיון שסוכם למבנה

 
 תיק דחוף .8

 כלשהי מסיבה שנדרש בקשה \ תיק כל( בפקס או אלקטרוני דואר באמצעות, פיסית) לספק מתחייב הקבלן
 .שעות 12 על יעלה שלא זמן בפרק, ההסבה פעולת תוך

 
 פגישות שוטפות .9

 בהתאם) חודשיות / שבועיות בתדירות, שוטפות בפגישות להשתתף יידרש הקבלן מטעם הפרויקט מנהל
 .הפרויקט התקדמות קצב על ולדווח(, לצורך

 
 יותר או אחד יכלול אשר( פיילוט) ניסוי, לאחר הקמת מערך הסריקה  ראשון כשלב, יבצע הקבלן פיילוט .10

 הליקויים את לתקן הקבלן באחריות. ונציגיה ההעיריי דרישת פי על זה במפרט שהוזכרו מהשירותים
גם לאורך העבודה  .שוטפת עבודה לתחילת כתנאי, עצמו בתהליך וליישמם המדגמית בבדיקה שיתגלו

  במקרה ויתגלו ליקויים הקבלן מתחייב לתקנם וליישם תהליכי קליטה מתאימים על פי צורכי העירייה.
 

 אבטחת מידע .11
 הוא זה לצורך. סודיותו על ושמירה מהימנותו, המידע לבטיחות לדאוג הקבלן באחריות - המידע בטיחות

 .עירייהה של המידע אבטחת ההנחיות פי על יפעל
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 מתחם הקבלן .12
 . עירייהה בדרישות שעומד לוודא מנת על ייבדק הקבלן מתחם
 .מוגבלת תהיה למתחם הגישה

 לפגוע העלולה אחרת תופעה כל או שריפה, גניבה למנוע. המידע לשלמות לדאוג להתחייב הקבלן באחריות
 .בו
 

 אספקת השירותים .13
 .העירייה באתר יהיה השירותים אספקת מקום

 
 
 
 
 

 ותחזוקהשירות  .14
 :השירותים אספקת זמן

 .במערכת  הסריקה תוצרי לאספקת ועדפירוק התיק  מרגע שעות 36  - רגיל מסלול .14.1
 .במערכת  הסריקה תוצרי לאספקת ועדפירוק התיק  מרגע שעות 48  - דחוף מסלול .14.2
 .זה מסלול להפעיל יידרש לא הפרויקט במשך כי סביר .14.3
 זמן בפרק, בקשה \ תיק כל( בפקס או אלקטרוני דואר באמצעות, פיסית) אספקה – חריג מסלול .14.4

 .בתיק ומיוחד דחוף צורך של במקרה ייתכן זה מסלול. שעות 12 על יעלה שלא
  

 איש קשר .15
 . פעילותה למימוש הקשור עניין לכל" כתובת" שיהווה הלקוח כלפי פרויקט מנהל יגדיר הקבלן

 
 תצורות .16

 של ומראש בכתב אישור לאחר רק יותר, בעתיד לעשות הקבלן שיבקש השירות תוצרי בהגדרת שינוי כל
 .עירייהה

 
  לוח זמנים .17

 ההילהפרת חוזה והעירייה תעל הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים שניקבעו, אי עמידה בלוחות הזמנים תחשב 
ש"ח ליום, על כל יום איחור או לחלט הערבות הבנקאית במקרה ולא תתקבל  500רשאית לחייב בקנס של 

 תגובה מהקבלן לשיפור לוחות הזמנים. 
איחור ) כאשר הקבלן נתן הודעה מראש על סיבת האיחור לא תיחשב להפרת  ייש לציין שעד שלושה חודש

ממחיר תיק באותו חודש, במקרה של אי  90%חודשי של  תשלוםחוזה (. כמו כן העירייה רשאית לא לשלם 
מסירת חומר בזמן, מסירת חומר בזמן הכוונה שכל התיקים נסרקו וטויבו לתוך מערכת קומפלוט, כלומר: 

 הוכנסו לבסיס הנתונים, והתקבל אישור לבקרת איכות על נכונות הקישור במערכת.
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 1-מפרט טכני 

 

 שדות חובה של מערכת קומפלוט לפתיחת תיק

 
 הנתונים הדרושים לפתיחת בקשה הם:

 מספר תיק .1

 מספר בקשה .2

 כתובת בקשה .3

 תאריך פתיחה .4

 סוג בקשה .5

 תיאור .6

 שימוש עיקרי .7

 ומספר חלקהגוש מספר  .8

  מספר מגרש ותב"ע .9

 .אירוע נוכחי .10

 בעלי עניין. .11
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 2-מפרט טכני -הנחיות כלליות

 

 טבלת סוגי מסמכיםהנחיות ל. 1

 מסמך סוג חוצץ קוד

 כללים מסמכים כללים מסמכים 100

 לתיק כריכה לתיק כריכה 101

 לבקשה כריכה לבקשה כריכה 200

 מצבית טופוגרפית מפה/מידע דפי מצבית טופוגרפית מפה/מידע דפי,  מסמכים,מכתבים 300

 טאבו נסח טאבו נסח,  מסמכים,מכתבים 301

 גובלים/שכנים חתימות גובלים/שכנים חתימות,  מסמכים,מכתבים 302

 יום סדר יום סדר,  מסמכים,מכתבים 303

 הקלות, פרסומים – 26 תקנה הקלות, פרסומים – 26 תקנה,  מסמכים,מכתבים 304

 התנגדויות התנגדויות,  מסמכים,מכתבים 305

 דרישה גיליונות דרישה גיליונות,  מסמכים,מכתבים 306

 בקשות/ורוד תיק בקשות/ורוד תיק,  מסמכים,מכתבים 307

 מהנדס הצהרת/סטטיים חישוב מהנדס הצהרת/סטטיים חישוב,  מסמכים,מכתבים 308

 תיוג רשימת תיוג רשימת,  מסמכים,מכתבים 309

 אישורים אישורים,  מסמכים,מכתבים 310

 מכר חוזה הסכם מכר חוזה הסכם,  מסמכים,מכתבים 311

 ותקנון תזכיר ותקנון תזכיר,  מסמכים,מכתבים 312

 2 תקנה 2 תקנה,  מסמכים,מכתבים 313

 חשבונות חשבונות, מסמכים,מכתבים 400

 להיתר נספח+  חתום היתר להיתר נספח+  חתום היתר,  מסמכים,מכתבים 401

 קבלן מינוי קבלן מינוי,  מסמכים,מכתבים 402

 עיריית בית שמש החלטת שמשעיריית בית  ,  מסמכים,מכתבים 403

 עיריית בית שמש פרוטוקול עיריית בית שמש פרוטוקול,  מסמכים,מכתבים 404

 בטונים לבדיקת מעבדה עם הסכם בטונים לבדיקת מעבדה עם הסכם,  מסמכים,מכתבים 405

406 
, אנטנה, גז, תברואה מתקני – אישורים,  מסמכים,מכתבים

 4 טופס, גמר תעודת
, גז, תברואה מתקני – אישורים

 4 טופס, גמר תעודת, אנטנה

 בניין רישום טופס+  27 תקנה בניין רישום טופס+  27 תקנה,  מסמכים,מכתבים 407

 ערר ועדת החלטת ערר ועדת החלטת,  מסמכים,מכתבים 408

 חיצונית/פנימית תכתובות חיצונית/פנימית תכתובות,  מסמכים,מכתבים 500

 כללי תכתובת לילכ תכתובת 599

 מאושרת מצבית מפה מאושרת מצבית מפה, הגשות 700

 בצבע חתומה סופית הגשה בצבע חתומה סופית הגשה, הגשות 701

 דף דף לבן בשחור סופית הגשה לבן בשחור סופית הגשה, הגשות 702

 היטל השבחה שומת היטל השבחה  703

 תמונות הדמיה   תמונות הדמיה   704
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 :  התיק איתור/  התיק כותרת נתוני .2

  ארכיון - בניין תיקי אפיון
 

  הערות ( דוגמא) תיאור שדה שם
 , נומרי אלפא שדה  א/1234 תיק' מס

 (קבוע ערך) – עיריית בית שמש עיר כתובת
 (רשימה מתוך בחירה) נומרי אלפא שכונה 
 (רשימה מתוך בחירה) נומרי אלפא רחוב 
 נומרי אלפא  בית' מס 

 ( נומרי. )טבלה מתוך אוטומטי 1234 גוש
 ( נומרי. )טבלה מתוך אוטומטי 62 חלקה
 (רשימה מתוך בחירה) נומרי אלפא  תב"ע 
 (רשימה מתוך בחירה) נומרי אלפא  מגרש
 - התיק אוחסן בו הארגז ארגז מספר

 בארכיון התיק איתור לצורך
 נומרי אלפא

  . ארכיוןב – קבוע ערך ארכיב שם
  המסמך נסרק בו התאריך סריקה תאריך

 

 

 :   התיק מאפייני/  נתוני .3

 . ונושאים ספריות לפי והן רציף באופן הן במערכת ויוצג סופו ועד מתחילתו ייסרק התיק כל
 : להלן בתרשים כמפורט, מרכזיות ספריות לארבע תהיה בתיק החלוקה, כללי באופן
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 : למידע גישה יאפשרו עיקריות ספריות ארבע. 4
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מעקב ספריה
 תנועות

 הערות מחייבים שדות מהות

 מעקב כללי
 תנועות

 בתיק

 דפים חבילת
 את המציינת
 . בתיק התנועות

 לגב מודבק אחד דף 
 .הקלסר

 היתר

 בקשה
 להיתר

. להיתר מקדים שלב
 מוצמד רוב פי על

 מסמך לבקשה
עיריית בית  החלטות

 .שמש
 גיליון – טופס

 .בדיקה

 ,בקשה' מס .1

 היתר. מס  .2

 

 מפה
 טופוגראפית

 . לבן-שחור תמיד  . לבקשה מוצמדת
 – מפות' מס יש לפעמים

 מפה את רק לצלם תמיד
 .  אחת

 החלטות
עיריית בית 

 שמש

 – שכותרתו מסמך
 עיריית בית שמש"

 לתכנון מקומית
 ".ים בת ובנייה

 , כותרת .3
 .תאריך .4

 

' מס להיות יכולים היתר
  היתרים סוגי

 שינויי, בנייה אישור)
 (ב"וכיו דייר

 , היתר' מס .5
 ,בקשה' מס .6
 ,תאריך .7
 מהות( סוג) .8

 במידה) ההיתר
 (נגיש והנתון

 מוצמדת היתר לכל
 גרמושקה

 עם צבועה גרמושקה   גרמושקה
 יש. הדיירים חתימות

 בניה היתר חותמת עליה
 . היתר אליה ונלווה
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 :) המשך ( למידע גישה יאפשרו עיקריות ספריות ארבע. 5
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות מחייבים שדות מהות תנועות מעקב ספריה

 ,תאריך .9 שונות תכתובות תכתובות  תכתובות
 . הנדון .10

 

 טפסים

 חשמל, מים חיבור 2 טופס
 וטלפון

 העירייה של מסמך 
  2 טופס שכותרתו

 אישורים
  לטאבו

   

 חשבונות
/ אגרות

 היטלים

 , חשבון' מס .11 שונים חשבונות
 , תאריך .12
 .בקשה' מס .13

 

 הקשורים מסמכים' מס הבניין יציבות
. בניין יציבות לחשבון

 . סטאטיים חישובים

 ,תאריך .14
 . החשבון כותרת .15

. כחול תיק בתוך מופיע
 המסמכים כל

 יופיעו המצורפים
 .אחד כקובץ

 מכון אישורי
/  התקנים
, איזוטופ

 איזוטסט

 , המבקש שם .16 שונים אישורים
 , תאריך .17
 .סידורי' מס .18

 

 ים בת עירית של מכתב  4 טופס
 " 4 טופס" כותרת עם

 ,המסמך תאריך .19
 מתחלק – הנדון .20

 . וחשמל מים לשניים

 

 – בעירייה פנימי טופס טיולים טופס
 לקבלת לבקשה נספח

 חיבור או/ו גמר תעודת
 .וטלפון מים חשמל

  

 בקשה
 גמר לתעודת

 לתעודת מוצמד כ"בדר  
 . הגמר

 בהם מצבים ישנם    גמר תעודת
 מצורפים שוברים

 שונות לתעודות
(. גמר תעודות בינהם)

 לסרוק יש זה במקרה
 את ראשית את

 את ולאחריה התעודה
 כל. השוברים

 יופיעו המסמכים
 . אחד כקובץ

    הסכמים
     ערבויות

    תצהירים
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  השדה מאפייני. 6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 סוג תכולה השדה שם שם
 שדה

 הערה חובה

 :בחירה רשימת  מסמך סוג כללי
 תנועות מעקב
 בתיק

 להיתר בקשה
 טופוגרפית מפה

 ועדה החלטות
 בניה אישורי

 דייר שינוי
 גרמושקה

 הפרופילים לכל מקושר כן דינאמי

 מספר כן דינאמי היתר' מס היתר היתר
 מספר כן דינאמי להיתר בקשה' מס בקשה
 מהות כותרת

 הנדון/ההיתר
 תוים 50 עד חופשי טקסט שדה כן בסיס

 תוים 50 עד חופשי טקסט שדה כן בסיס הנדון כותרת תכתובות
  כן בסיס תאריך המסמך תאריך

' מס+  טופס סוג כותרת טפסים
 סידורי

 שדות שני של מחרוזת כן בסיס

' מס
 חשבון/סדורי

  לא דינאמי טקסט

 – בקשה' מס
 שונים חשבונות

  לא דינאמי נומרים

 :סגורה רשימה טופס סוג
 2 טופס
 מים – 4 טופס
 חשמל – 4 טופס
 טיולים טופס

 לטאבו אשורים
 חשבונות

 היטלים/אגרות
 מכון אישורי

 התקנים
 לתעודת בקשה

 גמר
 הסכמים
 ערבויות

 תצהירים
 פיקוח מסמכי

  כן 
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 אבטחת מידע -6נספח 

 .ISO -27001 אבטחת מידע על המציע להיות בתקן      .1

 .DRP- BCP על המציע להציג שרידות והתאוששות לפי תוכנית      .2

 על המציע לאחסן מידע של הרשות ללא הגבלת נפח ע"פ המוצע במכרז.      .3

 המאבטחות את המידע של הרשות. FW על המציע להציג את מערכות      .4

 ניתור של המערכת המאבטחת את מידע הרשות.העירייה רשאית לדרוש בכל עת לוג       .5

 חודשים ובהתאם לדרישות הרשות. 3המציע מתחייב לבצע שינוי סיסמא למשתמשים בכל       .6

 


