
 
 

 _12/4_ 'מס מכרז

 ותכנוניים הנדסיים פרויקטים על ומעקב הבקר לניהול מערכת לאספקת

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים "( מזמינה בזאת הצעות העירייהעיריית בית שמש )להלן: "
והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו המצורף לו  ותכנוניים,הנדסיים 
 "(.השירותים)להלן: "

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של העירייה בכתובת הבאה : 

/https://betshemesh.muni.il/bids 

דרך אתר האינטרנט של עיריית בית שמש   _/2/44421_ניתן לרכוש את הזכות להשתתף במכרז החל מיום 

חמש מאות )ובמילים: ₪  115תמורת תשלום בסך של    /https://betshemesh.muni.il/100561בכתובת: 
 יובהר, כי סכום זה לא יוחזר לרוכשים בכל מקרה )כולל במקרה של ביטול מכרז(. . שקלים חדשים(

שפיגלר עד ליום  רותם מרשאלות הבהרה בנושאים הקשורים ביחס להליך זה, ניתן לשלוח בדוא"ל אל 

 :בטלפוןולוודא קבלתן   @bshemesh.co.ilrotems באמצעות דואר אלקטרוני: 40:11בשעה   _221/2/4/_
_0//2211-152_.   

על המציע למלא את הצעתו, ולחתום עליה ועל כל שאר מסמכי המכרז על נספחיהם, כשהם חתומים, בכל דף ודף 
 במקומות המתאימים.

, 2דרך רבין , העירייהאישית למזכירות על נספחיהם, יש להגיש במסירה  מכרזאת ההצעה, בצירוף כל מסמכי ה
 .11:/4בשעה  _452122/4_עד ליום   3קומה  Cקניון נעימי בנין 

 הדרך שצוינה לעיל.  מלבדלשלוח הצעות בכל דרך אחרת  אין

 מובהר, כי לא תתקבלנה הצעות אשר יוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל.  

 העירייה תבחן את ההצעות, כך שהצעה שלא תעמוד בתנאי הסף, תיפסל מידית ולא תילקח במניין ההצעות. 

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

העירייה רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לערוך שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה 
 השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.  בהמשך לפנייה שהתקבלה אצלה.או 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 
 של העירייה וצרכיה. 

 העירייה רשאית לבטל מכרז זה ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה.  

 

 

 בכבוד רב,
 

 ד"ר עליזה בלוך
 ראש עיריית בית שמש
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 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 כללי  .1

 לניהול מערכת לאספקת"( מזמינה בזאת הצעות המזמינהאו " העירייהעיריית בית שמש )להלן: " .1.1
, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ותכנוניים הנדסיים פרויקטים על ומעקב בקרה

 "(.השירותיםלרבות ההסכם על נספחיו המצורף לו )להלן: "

רשאית לבחור זוכה אחד ו/או מספר זוכים, כך שביצוע השירותים יחולק בין הזוכה/זוכים,  העירייה .1.2
 שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה וצרכיה. ל בהתאםוהכל 

  המכרז מסמכי .2
 

      כתב הצעת המחיר; -הצהרת והצעת המציע  - נספח א' .2.1
   

       הצהרה בדבר ניסיון המציע;  - נספח ב' .2.2
   

   תצהיר היעדר ניגוד עניינים; - נספח ג' .2.3
         

        שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים; - נספח ד' .2.2
  

    ; 1791-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - נספח ה .2.2
  

 נוסח ערבות מכרז;  – 'ו נספח .2.1
 

 ;משפחתית קרבה העדר על אישור – 'ז נספח .2.9
 

 תצהיר העדר הרשעה בפלילים;  – 'ח נספח .2.2
 

 נוסח הסכם ההתקשרות על נספחיו.  - 'ט נספח .2.7
 

  
   השירותים ועיקרי מהות .3

את השירותים המפורטים במפרט בהתאם להוראות ההסכם. מובהר הזוכה יספק לעירייה מעת לעת  .3.1
 כי מדובר בהסכם מסגרת ואין העירייה מתחייבת לכמות מינימאלית או מקסימאלית לרכישה.

, בין היתר, יכללו לעירייה זוכהמציע הה שיעניק שירותיםה לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, מבלי .3.2
  :ןמכדלק

לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנוניים שלמה ואחידה, אשר  מערכתאספקת  .א
תכלול, בין היתר, ממשק אבטחה ומאגרי נתונים, ניהול מערכת משתמשים והרשאות מאובטחת, 
ניהול ובקרה תקציבית, ניהול חשבונות, ניהול מסמכים, ניהול הביצוע ומעקב משימות, ניהול 

דול לניהול מכרזים, בקרה ואבטחת איכות, ממשקים למערכות , מותהזמנות מול מכוני העתקו
 . במערכת לשימוש רישיונות מתן לרבות, כלי בקרה ודו"חות, תעירוניו

 

התקנה והטמעת המערכת במחשבי העירייה, תוך מתן שירותי תמיכה, תחזוקה אחריות ותפעול  .ב
שוטפים למערכת, לרבות באמצעות מרכז תמיכה מטעם נותן השירותים אשר יספק מענה טלפוני 

 . 19:88עד  2:88ה בשעות -לעירייה בין הימים א
  

 ; השירותיםהמתעוררות בעת ביצוע  בדבר ביצוע השירותים וכן בכל בעיה לעירייהדיווח שוטף  .ג



 
 

 
 ידי העירייה בהתאם לשירותים נשוא ההסכם.  -שירותים נוספים כפי שיידרשו מעת לעת על  .ד

 
ידי העירייה -נותן השירותים יעמיד לטובת העירייה רפרנט קבוע, אשר יאושר מראש ובכתב על .ה

ואשר ירכז את מתן השירותים לעירייה ויהווה איש הקשר הקבוע של נותן השירותים עם 
 העירייה. 

 
לשם קידום הקמת  בה המשרה ונושאי העירייה עובדי עם והדוקה צמודה ועבודה פעולה שיתוף .ו

 השירותים נשוא מכרז זה; והפעלת 

 שאר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקופה זו, הינם כמפורט במכרז זה וכקבוע בהסכם .3.3
 למסמכי המכרז. פיםהמצור ונספחיו

 

 תקופת ההתקשרות .2

על הסכם השירותים תהיה החל מיום חתימת הצדדים ההתקשרות לצורך אספקת  תקופת .2.1
 חודשים.  22ההתקשרות ולמשך 

עירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות ה .2.2
ההתקשרות חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת  12של עד 

 שנים, כמפורט בהסכם ההתקשרות.  2הראשונה, לא תעלה על 

לשיקול דעתה הבלעדי, להביא את הסכם רשאית בהתאם תהא  עירייהעל אף האמור לעיל, ה .2.3
תשלח  אשרבהודעה בכתב ומראש  וזאתכל תקופת ההתקשרות,  מהלךב סיום ידיההתקשרות ל

 ( ימים מראש. 38זוכה שלושים )מציע הל

לא תהיה כל תביעה  זוכהלמציע הו –נקוב בהודעה הניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם בתאריך  .2.2
השירותים בפועל  אספקתלו בגין לתשלום התמורה המגיעה  ףזה )בכפו ןבענייו/או דרישה ו/או טענה 

 הפסקת ההתקשרות בין הצדדים(. מועדידו עד ל-על

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר מתקיימים  .2.1
 כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז לרבות היות המציע:  בהם במצטבר

 יחיד או תאגיד רשום בישראל שעיסוקו בביצוע השירות נשוא מכרז זה. .2.2

גופים ציבוריים  2-השנים האחרונות ל 3ניסיון מוכח במתן השירותים נשוא מכרז זה, במהלך  בעל .2.3
 לפחות. 

 - זו להזמנה ורףהמצ נספח ב'את  למלא, על המציע זההמציע בתנאי סף  תהוכחת עמיד לצורך .2.2
 הצהרה בדבר ניסיון המציע; 

 מאת הגופים הציבוריים עבורם בוצעו השירותים. בכתבכן, על המציע לצרף להצעתו המלצות  כמו .2.2

 .1791-כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו למציע .2.1

 

 ערבות מכרז .1



 
 

חמישה עשר )במלים:   ₪ 45,111לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית בסך  המציעעל  .1.1
 שקלים חדשים(. אלף  

 . 'וכנספח נוסח הערבות יהיה בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה והמסומן   .1.2

 כולל(. ) 02/41241הערבות תהא בתוקף עד ליום  .1.3

 .המציעיודגש כי שם החייב על גבי הערבות חייב להיות זהה לשם  .1.2

 הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תיכלל במניין ההצעות. .1.2

 9הזוכה על ההסכם למתן השירות נשוא מכרז זה, בתוך  המציעלהבטיח חתימת  -מטרת ערבות זו  .1.1
 ימים, מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז זה.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .9

בו ינקוב בהצעת  - כתב הצעת המחיר -נספח א': הצהרת והצעת המציע על המציע לצרף להצעתו את  .9.1
 .מוידי מורשי החתימה מטע-ידו, מלא וחתום על-המחיר המוצעת על

בתנאי הסף  ולהוכחת עמידת -הנדרשים  והאישוריםעל המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים  .9.2
 לעיל.

ידי מורשי -, מלא וחתום עלנספח ב': הצהרה בדבר ניסיון המציעעל המציע לצרף להצעתו את  .9.3
 החתימה מטעם המציע. 

ידי מורשי -, מלא וחתום עלנספח ג': תצהיר על היעדר ניגוד ענייניםעל המציע לצרף להצעתו את  .9.2
 החתימה מטעם המציע.

ידי -ם על, מלא וחתונספח ד': שאלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםעל המציע לצרף להצעתו את  .9.2
 מורשי החתימה מטעם המציע.

, מלא 4200-נספח ה: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ועל המציע לצרף להצעתו את  .9.1
 ידי מורשי החתימה מטעם המציע.-וחתום על

 , ערוכה וחתומה. במכרז להשתתפות בנקאית ערבותנספח ו':  את להצעתו לצרף המציע על .9.9

ידי מורשה -מלט וחתום על אישור על העדר קרבה משפחתית :נספח ז'ת על המציע לצרף להצעתו א .9.2
 חתימה של המציע. 

ידי מורשי החתימה של -כשהוא חתום על הרשעה היעדר על תצהיר': ח נספחהמציע לצרף את  על .9.7
 ומאומת כדין;  המציע

התיקון לתקנות )להלן: " 2811-על מציע העונה על דרישות תקנות העיריות מכרזים )תיקון(, התשע"ו .9.18
( לעניין עידוד נשים בעסקים להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו "העיריות )מכרזים(

-העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו
יריות פי התיקון לתקנות הע-(. על1772-ב' לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב2"תצהיר" ראה סעיף 

)מכרזים(, במקרה בו נמצא כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של 
-עסק בשליטת אישה, יומלץ על ההצעה האמורה כזוכה ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו

 "תצהיר". 

 על המציע לצרף להצעתו את האישורים הבאים: .9.11

 העתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים.  -תאגיד  ציעאם המ .9.11.1



 
 

  העתק תעודה בדבר רישום השותפות במרשם המתאים.  -שותפות  המציע אם .9.11.2

 העתק תעודת הזהות שלו. - יחיד  המציעאם  .9.11.3

 העתק אישור תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור;  .9.11.2

 ; 1792-, תשל"והעתק תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף .9.11.2

כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס  אישור .9.11.1
 ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;

כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל  אישור .9.11.9
 עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף;

 עפ"י מסמכי הייסוד;  ציעמורשי החתימה של המ"ח/עו"ד בדבר רואישור  .9.11.2

 בדבר רכישת מסמכי המכרז.  קבלה .9.11.7

': הסכם טנספח על המציע להגיש את הצעתו להליך, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, לרבות  .9.12
, חתומים במקום המיועד לכך בכל עמוד ומסמך בראשי תיבות )ובמידת הצורך, בצירוף ההתקשרות

 חותמת התאגיד(.

הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה למען  .9.13
 תחולנה על המציע בלבד.

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים בהליך  העירייה .9.12
ו/או פרטים נוספים זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים 

 ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

 
 

 הגשת ההצעה אופן .2
 

עד ליום  העירייהעל נספחיהם, למשרדי  המכרז, בצירוף כל מסמכי הצעתם את שעל המציעים להגי .2.1
 "(.הצעות להגשת האחרון המועד: "להלן) 11:/4 בשעה_ 452122/4_

ומסמכים שלא יוגשו  הצעות/או ו הצעות להגשת האחרוןשיימסרו לאחר המועד  ומסמכים הצעות .2.2
 בדרך הנקובה לעיל, לא יתקבלו. 

המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות,  .2.3
 בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. המזמינה רשאית 3יהיה למשך שלושה )תוקף ההצעה  .2.2
 חודשים נוספים.  שלושהלדרוש מאת המציעים בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות ל

, לרבות הסכם מכרזבעצם הגשת הצעתו, נותן המציע את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ה .2.2
מסויג על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה -ויתור סופי, מוחלט ובלתיההתקשרות על נספחיו, ומוותר 

 לרבות סבירותם.  - מכרזבקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה

ומסמכי  המכרזכמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה והצהרה של המציע, שכל פרטי  .2.1
כישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע ידועים ונהירים לו וכי יש לו את כל הידע, ה מכרזה

 השירותים.

 



 
 

 אופן מילוי הצעת המחיר  .7
 

את העלות לכך,  יםהמיועדמות , במקוכתב הצעת המחיר ינקוב במחיר המוצע על ידו על גבי המציע .7.1
 החודשית למתן השירותים. 

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות  .7.2
 לפי ההסכם. המציעהכרוכים באספקת הציוד, מילוי כל התחייבויות 

 תנקוב בסכומים ללא מע"מ.מציע הצעת ה .7.3

עלויות הצעת המציע תכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים,  .7.2
 -העסקה, נסיעות, החומרים והציוד שייעשה בהם שימוש, וכן כל הפעולות הדרושות למתן השירותים 

 בלי יוצא מן הכלל. מובהר בזאת, כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לסכום הנקוב בהצעה.

תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר  -אשר חזר בו מהצעתו  ציעמודגש, כי מ .7.2
 רפה להצעתו. צו

 אופן בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  .18

 :, כדלקמןאמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה, תיבחן לפי הסף בתנאי ועומדת כשרה שתימצא הצעה כל .18.1

 ניקוד פירוט קריטריון

 שכר מבוקש

 . גובה הצעת המחיר של המציע

לעמודת  הניקוד בסעיף זה יבוצע בהתאם 
 . הניקוד המפורטת בטופס ההצעה

28% 

 

 ציבוריים בגופים ניסיון

 :יינתן הניקוד הבא ציבורי בגין כל גוף

 1-2  נקודות 2 -גופים 

 1-18 נקודות 2 - גופים 

 11 נקודות 18 - ומעלה 

 

 

 

18% 

 

 

 

 המערכת הצגת - איוןר
 המציע"י ע והמודולים

בפני צוות מקצועי של 
העירייה וכן מתן אפשרות 
לצוות להתנסות במערכת 

והתאמת המערכת 
.לדרישות העירייה  

 בעירייה מקצועי צוות"י ע יינתן הניקוד
מהנדסת העיר,  העיר, אדריכל שיכלול את: 

 .מערכות מידע מנהל אגף

 ביותר הטובה המערכת את שיציג המציע
 מלוא את יקבלוהמתאימה ביותר לעירייה 

 .אליו יחסי באופן והשאר הניקוד

 

 

 

28% 



 
 

 

תיקבע כהצעה  -הצעת המציע שעמדה בתנאי הסף וקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  .18.2
 המיטבית ותיבחר כהצעה הזוכה בהליך, בכפוף להוראות שלהלן.

 2811-"והתשע)תיקון(,  מכרזים העיריות תקנות דרישות על העונה מציע על: בעסקים נשים עידוד .18.3
, ההצעה הגשת במועד להגיש בעסקים נשים עידוד לעניין)מכרזים(  העיריות לתקנות)להלן: "התיקון 

 בשליטת"עסק"; "עסק  המונחים של משמעותם)על  אישה בשליטת הוא העסק לפיו ותצהיר אישור
 התיקוןפי -על(. 1772-"בהתשנ, מכרזים חובת לחוקב' 2 סעיף ראה"תצהיר" -ו "; "אישור";אישה

מידה על שתי הצעות ואחת מן  באותה)מכרזים(, במקרה בו נמצא כי יש להמליץ  העיריות לתקנות
שצורף לה בעת  ובלבדההצעות היא של עסק בשליטת אישה, יומלץ על ההצעה האמורה כזוכה 

 "תצהיר". -הגשתה, "אישור" ו

 לכאורה קשר זה.תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח  העירייה .18.2

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים בין מספר מציעים או לא לקבל שום הצעה  העירייה .18.2
 כלל. 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לממליצים של המציע או  עירייהה .18.1
לגורמים שהמציע ביצע עבורם שירותים )בין אם צוינו בהצעת המציע ובין אם לאו( ולבקש מהם 

 פרטים ומידע נוסף אודות המציע. 

לשתף פעולה עם  כל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידה והם מתחייבים עירייההמציעים ימסרו ל .18.9
 , ככל שידרשו לכך. עירייהה

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה  עירייהבמקרה בו מציע יסרב לשתף פעולה כאמור, ה .18.2
 הבלעדי, להסיק מסקנות ואף לפסול את ההצעה.

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשקול בעת בחינת ההצעות, בין היתר, את  עירייהה .18.7
יסיונו המקצועי, כישוריו, טיב עבודתו, אמינותו וכן ניסיון עבר של המציע בהתקשרויות או בהליכים נ

 ו/או גופים אחרים.  עירייהו/או תאגידים בבעלות ה העירייהקודמים עם 

-רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי העירייה .18.18
מונע הערכת  העירייהבאופן שלדעת  - המכרזבשל חוסר התייחסות לתנאי סבירה בשל תנאיה או 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.-ההצעה כדבעי. מחירים בלתי

ל והכ מציעיםהעירייה רשאית לבטל, לצמצם, להרחיב או לפצל את השירות וכ"כ להתקשר עם מספר  .18.11
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 ה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.מובהר בזאת, כי אין העיריי .18.12

מובהר, כי אין בהתקשרות עם הזוכה כל התחייבות מצד העירייה להימנע מקבלת שירותים גם  .18.13
 מספקים נוספים.

 והתקשרות זכייה עלהודעה  .11

 תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני על הזכייה בהליך.   העירייה .11.1

הודיעה עליו למציע  שהעירייה( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, או תוך פרק זמן אחר 9תוך שבעה ) .11.2
 את המסמכים הבאים: לעירייההזוכה בכתב, ימציא המציע הזוכה 

 בחתימת מקור. (הז למכרז 'טנספח כההתקשרות )המצורף  עותק של ההסכם (א)

 ידי מבטחו ללא כל שינוי או הוספה.-להסכם( חתום על 4'טנספח אישור עריכת הביטוחים ) (ב)



 
 

 המציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו. אתמ העירייהכל מסמך אחר שתדרוש  (ג)

לא חתם המציע הזוכה על הסכם ההתקשרות ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן  .11.3
 ה הבלעדי, לבטל את זכייתו בהליך.רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעת תהיה העירייה –שנדרש 

בוטלה הזכייה במכרז, רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה, וכן למסור את  .11.2
 יפצה את הרשות על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.     המציעביצוע המכרז, שייקבע על ידה, 

 כשיר שני .12

זכות העומדת לה לפי כל דין ולפי תנאי ההליך, , ובנוסף לכל לעירייהלגרוע מכל זכות העומדת  מבלי .12.1
תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על המציע שדורג במקום  עירייהה

 שלאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני".

את זכייתו של המציע הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם  העירייהבמקרה שבו ביטלה  .12.2
, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עירייההמציע הזוכה מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית ה

 להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר שני.

מי ( י9לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך שבעה ) עירייהתחליט ה אם .12.3
  עירייה, וזאת חלף יציאת העירייהידי ה-עבודה ממועד ההודעה על כך, או במועד אחר אשר ייקבע על

 וההוראות החלות על המציע הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה. -להליך חדש 

על "כשיר שלישי" וכן  להכריזהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי גם ת העירייה .12.2
 ירים הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות לעיל, בהתאמה.הלאה. הכש

 שהצעתם נדחתה  מציעיםהודעות למתן  .13

במכתב או בהודעת דואר אלקטרוני בהתאם לכתובות שנמסרו, לפי שיקול דעתה  -תודיע  העירייה .13.1
 זכייתם בהליך.-ליתר המציעים בהליך על אי -הבלעדי 

 ושינויים  הבהרות .12

עד  שפיגלר רותם מרלשלוח בדוא"ל אל שאלות הבהרה בנושאים הקשורים ביחס להליך זה, ניתן  .12.1

      : בטלפוןולוודא קבלתן    @bshemesh.co.ilrotems באמצעות דואר אלקטרוני: _,221/2/4/_ליום 
_0//2211-152_.   

רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, לערוך שינויים ותיקונים במסמכי  עירייהה .12.2
 הבהרה שהתקבלו אצלה.  שאלות, ביוזמתה או בהמשך למכרזה

, ייחתמו מכרזנפרד מתנאי ה-יהוו חלק בלתיומציעים, לשלחו וי פורסמושינויים ותיקונים כאמור י .12.3
 ידי המציעים ויצורפו להצעתם.-על

פה שניתנו או יינתנו למציעים או למתעניינים -היה אחראית לפירושים או הסברים בעללא ת עירייהה .12.2
ותשובות   מכרזיחייבו אך ורק מסמכי ה העירייה. את עירייה, ואלו לא יחייבו את המכרזבנוגע ל

 שנמסרו ו/או פורסמו בכתב. מהלשאלות הבהרה או הבהרות מטע

, או כל הסתייגות לגביהם, מכרזסמך כלשהו ממסמכי הידי המציע במ-כל שינוי או תוספת שייעשו על .12.2
 - עירייהידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את ה-בין על

 .עירייהוהדבר עלול לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

 דעתה לשיקול ובהתאם שהיא סיבה מכל, חדש למכרז לצאת/או ו זה מכרז לבטל רשאית העירייה .12.1
 בדרישות יעמדו לא שהמציעים/או ו סבירות בלתי יהיו המתקבלות שההצעות במקרה לרבות, הבלעדי

 . באלה וכיוצא, הזמנים בלוחות צפוי בלתי משיבוש כתוצאה/או ו הסף

mailto:sigal@bshemesh.co.il


 
 

חייבת,  רשאית, אך לא עירייהאינה מתחייבת להזמין את השירותים בהיקף כלשהו. כמו כן ה העירייה .12.9
לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין ו/או להגדיל את היקף השירותים, לרבות מחמת אילוצים 

 זו. מכרזתקציביים הקשורים בביצוע השירותים מושא 

מכל סיבה  -לרבות לאחר הכרזה על זוכה  -רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך זה  העירייה .12.2
חוסר תקציבי לנושא או היעדר תקציב כלל, והכל מבלי לזכות את  בשל, לרבות השהיא הנוגעת לצרכי

 בפיצוי כלשהו בגין כך. -או את הזוכה  -מי מהמציעים 

 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 ד"ר עליזה בלוך               
 ראש עיריית בית שמש                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

           נספח א'

 הצהרת והצעת המציע

הח"מ ______________________, מצהירים כי לאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי  אנו .1
ההליך, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכים הנ"ל הננו מגישים את 

 "(. השירותים)להלן: " לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנונייםהצעתינו 

במסגרת  הנדרשיםהסף והתנאים הכלליים  נאיאת כל ת -במועד הגשת הצעתנו זו  -אנחנו ממלאים  .2
ההליך, ומתחייבים להמשיך ולמלא את אותם תנאים במשך כל תקופת ההתקשרות לפי הזמנה זו 

 ונבחר כזוכים, לפי הצעתנו זו(. במידה)

ידועים לנו ואנחנו מקבלים אותם אנחנו מצהירים בזאת, כי כל הפרטים המופיעים במסמכי ההליך  .3
 במלואם ללא סייג.

הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאנו אותם מתאימים  .2
-הבנה, פגם או אי-וראויים, ואנחנו מוותרים בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם אי

 התאמה אחרת.

( ימי עבודה ממועד ההודעה 9רז כהצעה הזוכה, עלינו להמציא תוך שבעה )לנו, כי אם הצעתינו תוכ ידוע .2
המסמכים הנדרשים,  כללהודיעה עליו בכתב, את  שהעירייההזכייה כאמור, או תוך פרק זמן אחר  על

 -כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש  נועל הסכם ההתקשרות ו/או לא המצא מנווכי אם לא חת
 ו בהליך.נת, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתרשאי תהיה העירייה

מצהירים, כי אם הצעתנו תזכה, נבצע את השירותים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר על פי כל  אנו .1
 .העירייהההוראות וההנחיות לביצוע השירותים ולשביעות הרצון המלאה של 

ות בביצוע השירותים הנדרשים וברשותנו ידע ואמצעים מצהירים, כי אנחנו בעלי ניסיון, ידע ומומחי אנו .9
 וטובין כנדרש בהתאם לכל דרישות ההליך.

 לשלושההצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנו החל ממועד מסירתה ועד  .2
 הודעה בדבר הארכת תקופת ההצעה כאמור. נוחודשים ממועד מסירתה, אלא אם תימסר ל

כי העירייה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל ידוע לנו,  .7
 הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לה.

ידוע לנו, כי העירייה רשאית לבחור במספר זוכים לביצוע השירותים נשוא ההליך, וכי אין בחתימה על  .18
 הסכם עמנו כדי להקנות לנו בלעדיות כלשהי באספקת השירותים. 

רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם ספקים אחרים לביצוע  העירייהכן ידוע לנו, כי  .11
 לך תקופת תוקפו של הסכם ההתקשרות מושא ההליך.השירותים, גם במה

ו/או מי מטעמה, וכל עוד לא נמסרה  העירייהידוע לנו, כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של  .12
 כל מחויבות כלפינו. העירייהלנו הודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על 

לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת ניתנת לביטול, לשינוי או -חוזרת ובלתי-הצעתנו זו היא בלתי .13
 אותנו כאמור לעיל. 



 
 

 

 

 

 

 : להלן הצעתנו הכספית .12

 :, כדלקמןקטים הינהפרוישכר הטרחה המבוקש עבור מערכת ניהול 

 ניקוד חודשית עלות כמות רכיב

 5  פרויקטים. 21 עד ייעודיים שיונותיר

 2  .פרויקטים 01 עד

 0  פרויקטים. 4/1 עד

 משתמשים כמות
)הרשאה  במערכת

 (וליווי הדרכה

 2  .משתמשים 21 עד

 0  .משתמשים 01 עד

 1  .משתמשים 411

 4  .בודד משתמש

 /  GB 411 אחסון נפח

/51 GB  2 

511 GB  2 

4TB  5 

 העלות הנקובה לעיל הינה עלות חודשית עבור מתן השירותים.  ידוע לנו, כי .12

על כלל השירותים המפורטים  שלמה ואחידה לניהול בקרה מערכתאספקת ידוע לנו, כי העלות כוללת  .11
 השירותים הבאים:  , בין היתר,הכוללים, המצורף לו הסכם ולמפרט השירותיםבמכרז, ב

 ניהול ובקרה , ניהול מערכת משתמשים והרשאות מאובטחת, אבטחה ומאגרי נתונים ממשק
ניהול הזמנות מול , ניהול הביצוע ומעקב משימות ,ניהול מסמכים, חשבונותניהול , תקציבית



 
 

כלי ת, ממשקים למערכות עירוניו, בקרה ואבטחת איכות, מכרזיםמודול לניהול ת, מכוני העתקו
 , לרבות מתן רישיונות לשימוש במערכת.בקרה ודו"חות

  ,תחזוקה אחריות ותפעול התקנה והטמעת המערכת במחשבי העירייה, תוך מתן שירותי תמיכה
מרכז תמיכה אשר יספק מענה טלפוני לעירייה בין הימים  באמצעותלמערכת, לרבות  שוטפים

 . 19:88עד  2:88ה בשעות -א
 

 השירותיםמתן לצורך  הנדרשיםוכל שנויים במערכת  כוני גרסה או רכיבי תכנה, אבטחהעד . 

כי התמורה היא סופית וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג ידוע לנו,  .19
מלא לכל ומהווים כיסוי  בשלמותשהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז וההסכם 

, לרבות )אך לא רק( כוח אדם, ציוד, שליחויות, אגרות, כלי רכב, ביטול זמן בגין נסיעות, התחייבויותה
  ומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים ועוד.ח

 מחורים השונים במהלך ההתקשרות.יהתמחור הינו תוספתי ומאפשר למזמין לשלב בין הת .12

 .אמת זה ינומצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר אנו .17

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

__________________________________________________________________ 

 כתובת: ____________________________________________________________

 טלפון: _____________________________________________________________

 _________________תאריך: ___________________ חתימה מלאה: _____________

 

 "דעו אישור

כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה  בזאתהח"מ ____________, עו"ד ______________ מאשר  אני
 המורשים________________, ת.ז. ______________, -______________, ת"ז ______________, ו

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על  במכרז המציע________________ תאגיד את לחייב בחתימתם
שהזהרתים כי עליהם  ולאחר, דין לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות בהתאםפרויקטים הנדסיים ותכנוניים 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל 
 בחתמם עליו בפני.

 

 

 

 חתימה + חותמת        תאריך

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח ב'

 הצהרה בדבר ניסיון המציע
 

 . _________________, ז.ת, _________________, _______________ מ"החאנחנו 

 . פ.ח/זיהוי' מס __________________________ מורשי חתימה מטעם ___________

  נהיה וכי האמת את להצהיר עלינו כי שהוזהרנו לאחר"(, המציע: "להלן)_________________ 

 :כדלקמן בזאת מצהירים ,כן נעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים צפויים

 ______________________ -______________________ ]תפקיד[, כ-כ משמשים אנחנו .1

 __________________________ ]שם המציע[.-]תפקיד[, ב .2

 .המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמכים אנחנו .3

השנים  3, במהלך אספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנונייםבניסיון מוכח למציע  .2
   :להלןבטבלה זו כמפורט , גופים ציבוריים לפחות. 2-האחרונות ל

 היקף הפרויקט תיאור השירותים שניתנו שם הלקוח

 )ככל שרלוונטי(

מועד ביצוע 
 השירותים

 קשר פרטי איש

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  



 
 

     

 ידי המציע. -על מאת הגופים הציבוריים עבורם בוצעו השירותיםבכתב  המלצותמצורפים בזאת  .2

ותעודות המעידות על הניסיון כמפורט , אסמכתאות העתקים נאמנים למקור של אישוריםזו, מצורפים להצעתנו  .1
 לעיל.

 מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת. אנחנו .9

 
 

 )חתימת המצהיר/ים(
 אישור עו"ד

 הופיעו __ כי ביום ________בזאת מאשר ______________  עו"ד הח"מ ____________, אני

 ת.ז.  ________________, -______________, ו"ז ת, בפני ה"ה ______________

לאספקת  במכרז המציע________________ תאגיד את לחייב בחתימתם המורשים______________, 
 לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות בהתאםמערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנוניים 

כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן,  שהזהרתים ולאחר, דין
 אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.

 

_____________________    ___________________ 

 חתימה + חותמת        תאריך

  



 
 

 נספח ג'

 

 על היעדר ניגוד עניינים תחייבותוה תצהיר

 

 . _________________, ז.ת_________________, _________________,  מ"החאנחנו 

 ' מס________________ מורשי חתימה מטעם ____________________________________, 

 לעונשים צפויים נהיה וכי האמת את להצהיר עלינו כי שהוזהרנו לאחר"(, המציע: "להלן. ___________ )פ.ח/זיהוי
 :כדלקמן בזאת מצהירים ,כן נעשה לא באם בחוק הקבועים

 ________________________ ]תפקיד[,-כ משמשים אנחנו .1
 
 _________________________ ]שם המציע[.-______________________ ]תפקיד[, ב-וכ 

 
 

 .המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמכים אנחנו .2
 

 מכל עניינים , ניגודהשירותים מתן תקופת במהלךאלינו  הקשוריםלגורמים  או לנו יהיה שלא מתחייבים אנחנו .3
/או דרישה ואיננו צפויים לכל תביעה  אנחנו, וכי תיםהשירו מתן בתחום עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין

 . ההסכםעל פי  נו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו
 

"( ולא נעבוד במישרין העירייה"מ )להלן: "בעאנחנו מתחייבים כי לא נהיה בניגוד עניינים עם עיריית בית שמש  .2
 . תההתקשרו פתתקו כליש בעלות מלאה או חלקית בו במהלך  לעירייהו/או בעקיפין בשום גוף ש

 
של ניגוד  במצבאלינו  הקשור מיאו  נומכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אות נמנעכי  יםמתחייב אנחנו .2

 ותנוקבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד א -עניינים כאמור לעיל, לרבות 
 במצב של חשש לניגוד עניינים.

 
 של במצב להימצא עלולים אנחנו שבשלהם מצב או נתון כל על מידי פןבאו לעירייה נודיע כי מתחייבים אנחנו .1

 .האמורים המצב או הנתון לנו היוודע עם מיד עניינים ניגוד
 

השירותים שלא למטרת ביצוע  מתןבמסגרת  נומשימוש במידע כלשהו שהגיע לידי נמנעכי  מתחייבים אנחנו .9
ו/או מי  נוכאמור, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את עניינ ינוהתחייבויות

 ד שלישי.צ נייניו/או ע נומטעמ
 

להביא  העלול גורם כל עם להתקשר שלנו כוונה כל על לעירייה מראש דווחנ כי ומתחייבים מצהירים אנחנו .2
  העירייה. ענייןב העירייה להוראות בהתאם ולפעול ,אלו בסעיפים להתחייבויותינו להתקשרות שתהא בניגוד

 ואנחנו, עניינים ניגוד היעדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות לנו לאשר רשאית לא
 .זה בהקשר ,אלו להוראות בהתאם נפעל כי מתחייבים

 
בקשר עם  העירייהו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  תביעהכל  נותהיינה ל לא .7

 מניעת ניגוד עניינים.
 

 לנו כי הפרת התחייבות זו כלפי העירייה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  ברור .18
 

בזאת שלעניין זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד עניינים או  מובהר .11
 בעל פוטנציאל לניגוד עניינים. 

 



 
 

 אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 

 )חתימת המצהיר/ים(

 

 "דעו אישור

כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה  בזאתהח"מ ____________, עו"ד ______________ מאשר  אני
 המורשים________________, ת.ז. ______________, -______________, ת"ז ______________, ו

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על  במכרז המציע________________ תאגיד את לחייב בחתימתם
שהזהרתים כי עליהם  ולאחר, דין לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות בהתאםפרויקטים הנדסיים ותכנוניים 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל 
 בחתמם עליו בפני.

 

_____________________   _______________________  

 חתימה + חותמת      תאריך

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נספח ד'

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 לתפקיד: _____________________________________________ מועמד

 תפקידים וכהונות -א'  חלק

 אישים פרטים .4

 לידה תאריך פרטי שם משפחה שם זהות מספר

 

            

 

 רחוב ישוב

 

 מיקוד ' דירהמס ' ביתמס

 נייד טלפון בבית טלפון עבודה טלפון

 

דואר אלקטרוני כתובת  

 

 ועיסוקים תפקידים ./

 

תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר,  פירוט
 .ומהכעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד

באלה( וכן לתפקידים בשכר או  וכיוצאלהתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה  יש
 קידים בהתנדבות(. בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפ

 

4. 

 המעסיק  כתובת הפעילות של המעסיק תחומי המעסיק שם

 

 העסקה תאריך ותחומי האחריות התפקיד

 

 המעסיק כתובת הפעילות של המעסיק תחומי המעסיק שם 



 
 

/.  

 העסקה תאריך ותחומי האחריות התפקיד

 

 

2. 

 המעסיק כתובת של המעסיק ילותהפע תחומי המעסיק שם

 

 העסקה תאריך ותחומי האחריות התפקיד

 

 

1. 

 המעסיק כתובת הפעילות של המעסיק תחומי המעסיק שם

 

 העסקה תאריך ותחומי האחריות התפקיד

 

 

5. 

 המעסיק כתובת הפעילות של המעסיק תחומי המעסיק שם

 

 העסקה תאריך ותחומי האחריות התפקיד

 

 ציבוריים תפקידים .2

 לעיל(. 2תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף  פירוט

 .נותלהתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרו יש

 מילוי התפקיד תאריכי התפקיד  הגוף

 

 

  

   



 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 בדירקטוריונים או בגופים מקבילים חברות .1

חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים  פירוט
 ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

התאגיד2רשות  שם
 מקומית2גוף

 תחום
 העיסוק

מיוחדת  פעילות הכהונה סוג תאריך
 בדירקטוריון 

 תחילת
 הכהונה

 סיום
 הכהונה

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    



 
 

יש לפרט גם שמות  -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות; ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  .1
 .ידיהםבעלי המניות אשר מונית על 

 חברות בוועדות או תפקידים אחרים. כגון .2
 

 2עורכת המכרזרשותלפעילות ה קשר .5

, לפעילות כאזרח המקבל שירות שלא קשריש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או  האם
או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים  וד/עורכת המכרז בה אתה מועמד לעברשותה

בהם אתה מועמד לעבוד או לגופים  ה/עורכת המכרז / מינהל / אגף / יחידרשותסטטוטוריים שבאחריות ה
 /עורכת המכרז קשורה אליהם(?רשותאחרים שה

להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר באופן  יש
 מפורט.

ו/או עובד בו  כגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו קותלרבות מי שיש לו אחז -"בעל עניין" בגוף 
שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות  קהו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחז

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1712-ערך, תשכ"ח

 

 [:פרט] כן  לא 

 

 

 

 

 

 

 4201-( חוק ניירות ערך, תשכ"ח2)

שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  מי (4)
שראשי למנות דירקטור אחד או יותר הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם 

ההצבעה בו או  כוחכאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מ
 -ות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו רשאי למנ

 מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. יראו (א)

 אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. החזיק (ב)

רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן למעט חברת  -זה, "נאמן"  לעניין (/)
לפקודת מס  182או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  21להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 הכנסה.

 בת של תאגיד למעט חברת רישומים חברה (2)



 
 

 לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד. 5-/תפקידים כאמור בסעיפים  פירוט .0

: כאשר כגון -לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל  יש
ופעילות , יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה וריוןבן זוגך חבר בדירקט

 שלו בדירקטוריון( יוחדתמ

 בן 2 בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. - קרוב

 

 

 

 

 לכפופים או לממונים בתפקיד זיקות .0

בתפקיד אליו אתה מועמד  לךאתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים  האם
 מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:

 מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות: האם

 

 

 .יםועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינ תפקידים .1

ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של  האם
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן2בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. - קרוב

 

 [:פרט] כן  לא 

 

 

 

 

עיסוקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב  תפקידים .2
 של חשש לניגוד ענייניים



 
 

ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת להתייחס  האם
של  מצבבשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד אותך ב

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 רובים שאינם מדרגה ראשונה.להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולק יש

לעיל, לדוגמא: תפקידים ועיסוקים של קרובים  4-1להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים  יש
 2עורכת המכרז.רשותאלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות ה

 [:פרט] כן  לא 

 

 

 

 

 קורות חיים ועיסוקים פירוט .41 

 לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון,  יש

 השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים הכוללים

 

 וחותמת ___________________________ חתימה

 חלק ב' - נכסים ואחזקות

 במניות אחזקות .44

אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.  פירוט
 דיםתאגי, ב1712-אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

 הנסחרים בבורסה. 

 בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך. -" קרוב"

 

 המחזיק שם התאגיד2הגוף שם

)ככל שהמחזיק אינו 
 מועמד(

עיסוק  תחום אחזקות %
 התאגיד2הגוף

    



 
 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  4201, תשכ"ח ך( חוק ניירות ער1)

שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו מי שרשאי  מי (1
למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי שמכהן כדירקטור של 

ות הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המני מנהלוהתאגיד או כ
המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו 

 פיסקה זו  לעניין

 מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. יראו (א)

 ך האמורים.אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הער החזיק (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  -זה, "נאמן"  לעניין (1)
 182או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  2)או(  21להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה

 בת של תאגיד למעט חברת רישומים חברת (2

 שאחזקתם מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים נכסים ./4

, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד רוביךקיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות ק האם
 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 י שסמוך על שולחנך.בן/בת זוג הורה, צאצא, ומ -" קרוב"

 [:פרט] כן  לא 

 

 

 

 כספית בהיקף משמעותי חבות .42



 
 

 אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם? האם

 בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך. -" קרוב"

 [:פרט] כן  לא 

 

 

 

 

 אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים נכסים .41

להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד  לים, שעלופורטו לעיל שלאידוע לך על נכסים אחרים  האם
 אליו אתה מועמד?

ושותפים עסקיים(, של גופים  ביםלהתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל מקורביך )ובכלל זה חברים קרו יש
 עניין בהם. שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי

 להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. יש

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או מכהן  -" עניין בעל"
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 [:פרט] כן  לא 

 

 הצהרה -ג'  חלק

 הח"מ מצהיר בזאת כי: אני

 המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים נכונים ואמתיים; כל .4

המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם כן  כל ./
ו/או  נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם

 בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש  מעבר .2
 לניגוד עניינים עם התפקיד;

מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  אני .1
 /עורכת המכרז בנושא.רשותהתפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של ה

מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,  אני .5
צפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי סוגיות שלא נ



 
 

 /עורכת המכרז אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.רשותל

 תעודת זהות                       שם מלא תאריך

 חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הספח נ



 
 

 

 גופים ציבורייםתצהיר לעניין חוק עסקאות 

 (ציעלמלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המ יש) 

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

 (.מציעה שם_______________________  )כ. הנני משמש בתפקיד ________________ 1

 .ציע. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המ2

 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *או בעל זיקה ציעהמ 

, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *או בעל זיקה ציעהמ 
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1791-ו"התשלציבוריים,  יםב)א( לחוק עסקאות גופ2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

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

 ביתאו עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1729-ז"לפי חוק שכר מינימום, התשמ עבירה " –"עבירה ***
 2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1771-א"(, התשנשלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ההכנסת

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת -2011ב"לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע
 לאותו חוק. ישיתהשל

 :לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן יש. 2

שוויון  חוק: "ן)להל 1772 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   
 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 :להלן הרלוונטיותלהמשיך ולסמן בחלופות המשנה  יש –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 2

 .עובדים 188-המציע מעסיק פחות מ –( 1) חלופה 

משרד העבודה הרווחה  ל"לפנות למנכ ייבעובדים לפחות, והוא מתח 100מעסיק  המציע –( 2) חלופה 
לשם קבלת  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

משרד העבודה הרווחה והשירותים  ל"יישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכהנחיות בקשר ל
( 2התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ) מו( לעיל, ונעשתה ע2החברתיים לפי הוראות חלופה )

יות, הוא גם פעל לחוק שוויון זכו 9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  2 סעיף( ב2למציע שסימן את החלופה ) .0
)ככל שתהיה  העירייהימים ממועד התקשרותו עם  38העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(.
 
 
 
 



 
 

 ותוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי 9

                     ____________ 

 )חתימת המצהיר(

 "דעו אישור

כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה  בזאתהח"מ ____________, עו"ד ______________ מאשר  אני
 המורשים________________, ת.ז. ______________, -______________, ת"ז ______________, ו

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על  במכרז המציע________________ תאגיד את לחייב בחתימתם
כי עליהם  שהזהרתים ולאחר, דין לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות בהתאםפרויקטים הנדסיים ותכנוניים 

י את תוכן תצהירם לעיל להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפנ
 בחתמם עליו בפני.

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה + חותמת        תאריך

  



 
 

 ו'  נספח

 כתב ערבות בנקאית

           כבודל
 בית שמש  עיריית

 
 .,נ.א.ג

 
 : _____________ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

"( אנו ערבים בזה הנערבזיהוי _________________ )להלן: " מספר_________________ על פי בקשת  .1

ש"ח(  ______________ש"ח )ובמילים: סך _________ באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד ל כםכלפי

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב  ' ___מס למכרז בקשר הנערב מאת שתדרשו"( הערבות סכום" )להלן:

 .ותכנוניים על פרויקטים הנדסיים

 "(. המדד" )להלן: לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום .2

יום  תוךכל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה כאמור,  לכםאנו מתחייבים לשלם  .3

לבסס או לנמק את  חיוב כל עליכםהראשונה שתגיע אלינו בכתב, מבלי להטיל  כםעסקים אחד מקבלת דרישת

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה  מבלי/או באופן כלשהו ו/או ובתהליך כלשהו  כםדרישת

טענת הגנה שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב  כל כם/או בכל דרך אחרת, ו/או מבלי לטעון כלפיומשפטית 

 .יכםכלשהו כלפ

ב בסניף ____, בכתובת _____ כשהיא חתומה על ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתודרישה לתשלום מכ כל .2

 ידי העירייה. 

על ידינו, ייעשה על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידיכם  התשלום .2

 בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיוקל דעתכם הבלעדי. 

זו תישאר בתוקף עד ליום ____, אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר תימסר לנו  ערבות .1

 בהתאם לאמור לעיל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .9

 

 רב,   דבכבו
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ז'  נספח

 משפחתית קרבה העדר על אישור
 
 

 ,לכבוד
 שמש בית עיריית

 
 

 והתחייבות הצהרה: הנדון
 

 :כלהלן מצהיר הנני, בו שליטה שלעירייה תאגיד/או ו העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל

 :מאלה אחד על נמנה אינני (א)

 .שמש בית העיר מועצת/ה חבר של( אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג)בן  משפחה קרוב (.1)

 .העיר מועצת חבר של שותפו או סוכנו (.2)

 .שמש בית עיריית עובד של סוכנו או שותפו זוגו בן (.3)

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 3) –  (1שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) תאגיד (.2)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –(  1או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 העירייה בין בעסקה או בחוזה קשרותהת האוסרות העיריות פקודה הוראות לי ידועים כי מצהיר הנני (ב)
 התקשרות על איסור לגבי בפקודה הקבועות ההוראות את וכן לעיל' א בסעיף כאמור מועצה חבר לבין

 הפלילית לסנקציה בנוסף כי לי ידוע וכן, לעיל' א בסעיף המנויים אחד לבין העירייה שבין בחוזה
 העירייה פקודת להוראות בניגוד חוזה כריתת של במקרה, הפקודה הוראות על שעובר למי הצפויה
 לא ומשבוטל השר החלטת פי על או החלטתה פי על העירייה ידי על לביטול החוזה ניתן, לעיל כאמור
 .שקיבלה מה של שוויו את לשלם ולא החוזה פי על שקיבלה מה את להחזיר חייבת העירייה תהיה

, לעיל' א בסעיף כאמור להצהרתי הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם כי ומתחייב מצהיר הנני כן כמו (ג)
 .השינוי קרות עם ידי מתחייב להודיע על כך לעירייה מהננ

 
 

__________________                                                              _______________________
 המציע וחותמת חתימה                                                                                         תאריך 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ח'  נספח

 הצהרה בדבר העדר הרשעה ו2או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו2או שנושאן פיסקאלי

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

מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________ המציעהנני מצהיר ומתחייב בזה כי  .1
לא הורשע ( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו "המציע"____________________ )להלן: 

ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי, כגון אי העברת 
ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות, לפי 

מי שהוא בעל זכות  –טה" "בעל שלי –; בתצהיר זה 1721-חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א
הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות מנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמשתתף 

 הינו תאגיד.

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  מצהירהנני  .2

________________ 
 חתימת המצהיר

 אישור עו"ד2רו"ח

_______(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _
____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפני.

________________ 

 חתימה + חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 'טספח נ

 הסכם התקשרות

 2821שנת  מש, ביום ______ לחודש _____שנערך ונחתם בבית ש

 

 בית שמש עיריית  :בין

 , בית שמש2רח' יצחק רבין : כתובת    

 "(העירייה)להלן: "

           

 מצד אחד                                          

 _______________________   :לבין

 כתובת: _________________    

 : __________ פקס: _________; טלפון

 : ________אלקטרוני דואר

 "(השירותים נותן")להלן:                 

           

 מצד שני                              

 

אספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים שירותים למעוניינת בקבלת  והעירייה הואיל

 "(;השירותים)להלן: "ותכנוניים 

 "(;המכרז" הצעות למתן השירותים )להלן: לקבלת _12/4_פומבי מס'  מכרז פרסמה והעירייה  והואיל

כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להמלצת וועדת המכרזים אשר  נבחרה השירותים נותן של והצעתו  והואיל

 ____; ______ידי יו"ר הוועדה ביום _____-אושרה על

, החוסןעל היכולת, הניסיון, ב וכי ממנו הנדרש השירות ואופי טיב לו ידועהשירותים מצהיר כי  ונותן  והואיל

ים וכי יש ברשותו את כל הרישיונות המיומנות, הכישורים, וכל האמצעים הדרושים לביצוע השירות

 הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים במשך תוקפו של הסכם זה; 

בדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים הטכניים,  ונותן השירותים והואיל

מוכן ורוצה להתקשר עם העירייה לביצוע השירותים והמשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע 

 להלן; םכהגדרת השירותים

 הסכםב ולהלןהצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט לעיל  וברצון  והואיל

 זה.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  נספחיםמבוא ו .1



 
 

     נפרד ממנו.-בלתיהמבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק  .1.1

סעיפי ההסכם הינן לצורכי התמצאות ונוחיות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לצורך  כותרות .1.2

        פרשנות ההסכם.

להלן מהווים חלק  יםהמפורט הנספחיםנספחיה, ו ללהשירותים על כ נותן, הצעת המכרז מסמכי .1.3

 מהסכם זה: נפרד-בלתי

 

 ;נספח ביטוח – להסכם 4'ט נספח

 התחייבות לשמירת סודיות; כתב - להסכם /'ט נספח

 ; המכרז סגרתהשירותים במ נותן הצעת -להסכם  2'ט נספח

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם;  – להסכם 1'ט נספח

 מפרט השירותים;  –להסכם  5ט' נספח

 

 הגדרות .2

 : משמעויות הבאותהבהסכם זה יוקנו למונחים הבאים  .2.1
 

 ;זה הסכם לצורך כנציגה שהוסמך מי וכלבית שמש  עיריית "העירייה"

אספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על ל _12/4_ מס' מכרז "מכרז"ה
 ; פרויקטים הנדסיים ותכנוניים

 
 זה על נספחיו;  הסכם "ההסכם"

 על ידה לצורך הסכם זה;  הוסמך אשרעירייה ה נציג  "המנהל"
 

 הסכם זה על נספחיו; בו במכרזכלל השירותים הנדרשים כאמור  "השירותים"
 

לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו, ומורשיו לרבות מי הפועל בשמו ו/או  "נותן השירותים" 
 מי מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

 מהות ההסכם .3

על כל  אספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנונייםל הואזה  הסכם .3.1
 הסכםבמסמכי המכרז  וב פורטש כפיבכך, והכל  יםהכרוכ עבודותוה שירותיםה וכלהמשתמע מכך 
  זה על נספחיו.

           
שירותים נוספים, הדרושים להשלמת ומתן השירותים  מתן/או ו בשירותיםאו שינוי  תוספת כל .3.2

-, מהווים חלק בלתיהמקצועידרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג  ובהתאם לכל דרישה על פי דין ו/א
 המזכיםהשירותים,  של/הרחבה הגדלהיחשבו כשינוי או  ולא -זה  הסכםעל פי  מהשירותים נפרד
 .כלשהינוספת  בתמורההשירותים  נותןאת 
      

ביחס  בלעדיותזה כל  הסכםמכוח  מוקנית לאלנותן השירותים  יהסר ספק, מובהר בזאת כ למען .3.3
בלת שירותים דומים, על פי שיקול לשירותים נשוא המכרז והסכם זה, והעירייה רשאית לפנות לק

 .התקשרותבמהלך תקופת ה הסכםבתחום מושא ה אחריםשירותים  נותנידעתה הבלעדי, ל
   



 
 

בביצוע השירותים וסוג שהוא, הכרוכות השירותים יישא בכל העלויות וההוצאות, מכל מין  נותן .3.2
 כל תקופת ההסכם.  במשך

 
 בין, לכלול השירותים על, ' להסכם2טלגרוע מהאמור בהסכם זה ובמפרט המצורף כנספח  מבלי .3.2

 השירותים הבאים:  את ,היתר

 

שלמה ואחידה,  לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנוניים מערכתאספקת  .3.2.1

אות ניהול מערכת משתמשים והרש, אבטחה ומאגרי נתונים ממשקאשר תכלול, בין היתר, 

ניהול הביצוע ומעקב  ,ניהול מסמכים, ניהול חשבונות, ניהול ובקרה תקציבית, מאובטחת

, בקרה ואבטחת איכות, מודול לניהול מכרזיםת, מכוני העתקו ניהול הזמנות מול, משימות

 , לרבות מתן רישיונות לשימוש במערכת. כלי בקרה ודו"חותת, כות עירוניוממשקים למער

 

התקנה והטמעת המערכת במחשבי העירייה, תוך מתן שירותי תמיכה, תחזוקה אחריות  .3.2.2

ותפעול שוטפים למערכת, לרבות באמצעות מרכז תמיכה מטעם נותן השירותים אשר יספק 

 . 19:88עד  2:88ה בשעות -מענה טלפוני לעירייה בין הימים א

 
 השירותיםמתן לצורך  הנדרשיםוכל שנויים במערכת  כוני גרסה או רכיבי תכנה, אבטחהעד .3.2.3

 . זה הסכם נשוא

 

בעת ביצוע  תהמתעוררו הבדבר ביצוע השירותים וכן בכל בעי לעירייה שוטף דיווח .3.2.2

 ; השירותים

 
 ידי העירייה בהתאם לשירותים נשוא ההסכם.  -נוספים כפי שיידרשו מעת לעת על שירותים  .3.2.2

 
ידי -קבוע, אשר יאושר מראש ובכתב על רפרנטלטובת העירייה  עמידי השירותים נותן .3.2.1

את מתן השירותים לעירייה ויהווה איש הקשר הקבוע של נותן  ירכזהעירייה ואשר 

 השירותים עם העירייה. 

 

 השירותים נותןת והתחייבויות והצהר .2

  , כדלקמן: השירותים נותןעל הסכם זה מצהיר ומתחייב  בחתימתו .2.1

   

מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים  נותן השירותים .2.1.1

הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע השירותים באופן הטוב ביותר ובהתאם 

 השירותים פי העירייה לבצע אתהגבוהים ביותר; והוא מתחייב כל מקצועייםלסטנדרטים 

 . ן המקצועי הטוב ביותרבאופ

 

ידו -על פי הנחיות והוראות מהנדסת העירייה ו/או מי שייקבע על השירותיםיבצע את כי  .2.1.2

נותן השירותים  ור והכרוך לביצוע הסכם זה.ישמש כנציג העירייה בכל הקש אשרכנציגו, 

     .ישמע להוראותיו של מהנדסת העירייה באופן קפדני

      



 
 

 כישוריםבעלי ועומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או אנשי הצוות המקצועי הנדרשים  כי .2.1.3

פי -את השירותים על לעירייהוברמה מספקת על מנת לספק  ציוד מתאים בכמות וכן

  הוראות ההסכם.

          

יהיה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי  השירותים נותן .2.1.2

להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, ועליו להודיע באופן מידי  ימשיכו המכרז

      שינוי שיחול בנוגע לכך. כלעל  עירייהל

   

ו/או מי מטעמה,  לעירייההשירותים מתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות  נותן .2.1.2

  מעת לעת, ובכלל זאת הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם. שיינתנוכפי 

  

מצהיר ומתחייב, כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית  השירותים נותן .2.1.1

   ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה ולבצע השירות כנדרש בהסכם זה.

  

השירותים מצהיר ומתחייב להימנע מניגוד עניינים בין השירותים הניתנים על ידו על  נותן .2.1.9

 פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר. 

 

בצע את השירותים בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם יהשירותים מצהיר ומתחייב, כי  נותן .2.1.2

 םו/או כל מי שימונה מטעמ המנהלו/או  עירייהזה, תוך קיום קשר רצוף ותיאום עם ה

  לצורך כך.

 

כן, נותן השירותים ידווח מעת לעת לעירייה על אודות השירותים אותם הוא מבצע  כמו .2.1.7

 דרישת העירייה ו/או המנהל. לפי  הכלו/או ביצע, 

   

השירותים מתחייב לספק את השירותים במסירות, בנאמנות, בחריצות וברמה  נותן .2.1.18

המקצועית הגבוהה ביותר, באמצעות עובדים מקצועיים מיומנים ומוכשרים, בכמות 

 עירייה, על חשבונו, והכל לשביעות רצונה המלא של השירותיםה פישתידרש בהתאם להיק

    מטעמה./או מי ו

      

זה, כולן או  הסכםמתחייב שלא להעביר או להסב זכויותיו או חובותיו לפי  השירותים נותן .2.1.11

 .לאחרים המבוקשים יםאת מתן השירות אומקצתן, 

 

השירותים מאשר בזאת שידוע לו, כי רמתם, איכותם וטיבם של השירותים על פי  נותן .2.1.12

לא הייתה מתקשרת עמו  העירייהו –ה הסכם זה, הם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם ז

  בהסכם זה, אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.

       

ולשאר  עבודותו/או  שירותיםי האחריות לטיב הכבזאת,  צהירמ השירותים נותן .2.1.13

למתן  העירייהנציג  של אישורו, זהלעניין  -זה חלות עליו בלבד  הסכםהתחייבויותיו ב

 מטלה וכלהשירותים  נותן ידי-על הוכנו אשר מסמכים לרבות, מהם חלק אוהשירותים 

 פי על האמורה ואחריותו מחובתוהשירותים  נותן את ישחרר לא, זה הסכם מכוח שהיא



 
 

      . םהשירותי לטיב דין כל פי ועל ההסכם

  

השירותים בכל  נותןשיבוש, טעות, פגם, ליקוי או כל דבר שלא כהלכה, יישא  יחול אםכי  .2.1.12

     הליקוי. בגין עירייהנזק הנגרם או העלול להיגרם ל

      

 שלו אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, הסכם או מסמכי הייסודכי  .2.1.12

 בהסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיה על פיו. ולהתקשרות

 

המועסק על ידו  של כל עובדמתחייב להביא, מיידית, להפסקת העסקתו  השירותים נותן .2.1.11

להפסקת  מבצענתקבלה דרישת העירייה כאמור, יביא . העירייהוזאת לפי דרישתה של 

 העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.

 

על ידי העירייה הזמנת לו  אלא אם ניתנה שירות,מתחייב שלא לבצע כל נותן השירותים  .2.1.19

הר, כי ללא הזמנת עבודה לא יהא זכאי נותן מוב עבודה בכתב ומראש ביחס לביצועה.

 השירותים לכל תשלום, לרבות אם ביצע את השירותים בפועל. 

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לנותן השירותים לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות  .2.1.12

ביחס לשירותים נשוא המכרז והסכם זה, והעירייה רשאית לפנות לקבלת שירותים דומים, 

שיקול דעתה הבלעדי, לנותני שירותים אחרים בתחום מושא ההסכם במהלך תקופת על פי 

 ההתקשרות.

 

 תקופת ההתקשרות .2

ההתקשרות לצורך אספקת השירותים תהיה החל מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות  תקופת .2.1
 חודשים.  22ולמשך 

עירייה תהא רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות ה .2.2
ההתקשרות הראשונה, חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת  12של עד 

  ( שנים. 2חמש )לא תעלה על 

( יום 38השירותים, לפחות שלושים )הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה במתן הודעה על כך בכתב לנותן  .2.3
 לפני תום תקופת ההתקשרות נכון לאותו מועד.

ידי העירייה זכות -בין הראשונית ובין המוארכת )ככל שתמומש על -במהלך כלל תקופת ההתקשרות  .2.2
     הברירה( יחולו תנאי הסכם זה במלואם, בשינויים המחויבים.

  

בכל עת להביא את ההסכם לידי פי שיקול דעתה הבלעדי, העירייה, להאמור לעיל, תהא רשאית  על אף .2.2
 ( ימים מראש. 38ידי הודעה בכתב, שלושים )-סיומו על

ולנותן השירותים לא תהיה כל  –ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההסכם בתאריך שיהיה נקוב בהודעה  .2.1
דו עד למועד הפסקת טענה על כך )בכפוף לתשלום התמורה המגיעה לו בגין ביצוע השירותים בפועל על י

     ההתקשרות(.

ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי הסכם  עירייהלגרוע מכל זכות העומדת ל מבלי .2.9
 נותןאת ההתקשרות ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם  עירייהזה, במקרה שבו הפסיקה ה

לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר  , אך לא חייבת,עירייההשירותים מכל סיבה שהיא, תהא רשאית ה
 . מכרזעם המציע שהוכרז כ"כשיר שני" במסגרת ה



 
 

( ימי 9לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על הסכם ההתקשרות תוך שבעה ) עירייהאם תחליט ה .2.2
 עירייה, וזאת חלף יציאת ההעירייהידי -על כך, או במועד אחר אשר ייקבע על עהעבודה ממועד ההוד

  .יחולו על הכשיר השני בהתאמה ,מכרזוההוראות החלות על המציע הזוכה במסגרת ה - להליך חדש

 

 לוח זמנים .1

( ימים מיום 9השירותים מתחייב לספק ולבצע את התקנת המערכת במחשבי העירייה תוך שבעה ) נותן .1.1
 חתימת הסכם זה. 

 המערכת ייקבע בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכמו בין הצדדים.  והטמעתמיפוי  .1.2

 שוטף וליווי הדרכת תוך, ולעבודה להפעלה וכשירה שלמה, השירותים, יספק את המערכת אחידה נותן .1.3
 בתפעול המערכת, והכול בהתאם להוראות הסכם זה ולמפרט השירותים המצורף לו.  העירייה עובדי של

ידי נותן השירותים תלווה בביצוע הדרכה תאורטית ומעשית לעובדי העירייה על -התקנת המערכת על .1.2
 ידי הצדדים. -הפעלת המערכת, על חשבון נותן השירותים, והכול בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על

רבות על ההדרכה לכלול, בין היתר, מתן הסברים לגבי תיקונים קלים וכן תפעול נכון של המערכת, ל .1.2
 הסברים טכניים לגבי המערכת וממשקיה. 

כה, במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה, על נותן השירותים לספק לעירייה שירותי תמי .1.1
 יסייע מיידית לעירייה בהתאם לדרישתה. . נותן השירותים, תחזוקה, תפעול וסיוע שוטפים

ים הינו תנאי יסודי בהסכם זה, וכי אי ידוע לו כי עמידה בלוח זמנ כיבזאת, השירותים מאשר  נותן .1.9
 עילה לביטול ההסכם.  תהווהבזמנים עמידה 

 בשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.  הינהכאמור לעיל  הסכם, כי החלטה על ביטול מובהר .1.2

 שתינתן בכתבמראש בקשה  לפיוזאת הזמנים,  חלו את להאריך ראשית תהיה העירייה, האמור אף על .1.7
 השירותים זמן סביר מראש.  נותן ידי-עללה 

בלבד, והעירייה  השירותים נותן חשבון על ייעשו והסיוע התחזוקה, התמיכה שירותי כי, בזאת מובהר .1.18
 בהסכם זה.  לאמור מעבר השירותים לנותןבגין שירותים אלו לא תחויב בתשלום כלשהו 

 התמורה ואופן תשלומה .9

 נגדלהלן, וכ ורטבאופן ובמועד כמפ נותחשבו הגשתבפועל,  העבודותו/או  השירותיםביצוע ל בתמורה .9.1
לשביעות  נספחיומילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה על  וכנגדמס "מקור"  ניתהמצאת חשבו

לסכום שנרשם בהצעתו, לנותן השירותים את התמורה הקבועה בהתאם  העירייה, תשלם עירייהרצון ה
     "(. ההתמורלהסכם זה )להלן: " 3'ט נספחכ המצורפת

על נותן השירותים להמציא לעירייה דוח מפורט עם מספר הפרויקטים ומס' קלנדארי בתחילת כל חודש  .9.2
תו חודש, בהתאם כאמור המשתמשים במערכת, וכן חשבון מפורט של התמורה המגיעה לו בגין או

 . לסכום שנרשם בהצעתו

 18-ללחודש ועד  1-מ התמורהנותן השירותים ימציא לעירייה חשבון/חשבונית מס "מקור" לתשלום  .9.3
לחודש בחודש שלאחר מתן השירותים, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או להזמנות עבודה תקציביות 

    ידי העירייה כדין. -מאושרות על

יאשרו כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל, , השירותים נותןידי -יבדוק את החשבון שיוגש על המנהל .9.2
רוף חשבונית מס י, בצהשירותים נותןידי -ימים ממועד המצאתו על ___, תוך עירייהויעבירו לגזברות ה

 . המנהלידי -, בגובה הסכום המאושר לתשלום עלהשירותים נותןמטעם 



 
 

כולם או מקצתם או ידי המנהל, תאשרם -הגזברות תבדוק את החשבון וחשבונית המס המאושרים על .9.2
 שלא תאשרם כלל. 

 ימים מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.  22החשבונית תשולם תוך  .9.1

לא יגיש את החשבון בהתאם להוראות, ו/או במקרה בו יימצא כי  השירותים ונותן, כי ככל מובהר .9.9
הפרטים אינם נכונים ו/או אינם מלאים ו/או מדויקים, רשאי המנהל  שלא לאשרם ולהורות לנותן 

יחזיר את ו, הליקויים פירוט תוך, הבלעדי דעתו לשיקול בהתאםהשירותים לבצע את התיקונים 
מחדש, ומניין הימים לבדיקת החשבון יחל ממועד הגשת  השירותים  לשם הגשתו נותןהחשבון ל

 . השירותים נותןידי -החשבון מחדש על

מין וסוג  מכל ,תאת כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליו וכוללתסופית  היא התמורה, כי מובהר .9.2
המכרז וההסכם בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל  נאיהשירותים על פי ת במתןשהוא, הכרוכות 

, ביטול זמן ב, אגרות, כלי רכשליחויות, לרבות )אך לא רק( כוח אדם, ציוד, השירותים נותןיבויות התחי
, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים ועוד. נותן השירותים יהיה מנוע מלטעון כי לא חזה חומרים, ותבגין נסיע

     מראש הוצאות או עלויות נלוות לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה. 

לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה  השירותים נותן יתקופת ההתקשרות לא יהיה זכא הלךבמ .9.7
         למדד, מכל מין וסוג שהוא.

 השירותים מתןעל  תידבמפורש, כי כל תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בע מובהר .9.18
 וישולמו על ידו.  השירותים נותןהסכם זה, יחולו על  יעל פ

לפי כל דין, ובכלל זאת  לנכותהשירותים כל סכום שעליה  לנותןמהסכומים המגיעים  תנכה העירייה .9.11
 . השירותים לנותןוהעברתם לזכאי תהווה תשלום  -מסים, היטלים ותשלומי חובה 

פי הסכם זה, כל -השירותים על לנותןמכל תשלום המגיע  לנכותרשאית  תהא העירייהמוסכם, כי  עוד .9.12
   . לה ממנו, בין מכוח הוראות הסכם זה ובין מכוח חיוב אחר תשלום המגיע

 יחסי הצדדים .2



 
 

 נותן ןלו, כי אין כל יחסי עובד ומעביד בי וידוע -מצהיר, כי הוא נותן שירותים עצמאי  השירותים נותן .2.1
      .העירייהו/או בין מי מעובדיו לבין  השירותים

כל תקופת ההתקשרות, לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת  מהלךמתחייב לקיים, ב השירותים נותן .2.2
לפי הסכם זה, אחר האמור בהוראות חוק כלשהו החל על המעבידים בגין עובדיהם,  םלבצע את השירותי

וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים 
תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו -יבוצי שנערך והוא ברלבין ההסתדרות ו/או כל הסכם ק

    בה שהוצאו על פי הסכמים אלה. יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרח

השירותים מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה, הביטוח הלאומי וכל  נותן .2.3
 נותןות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ,  ואין מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ולנהל חשבונ

כל תשלום ו/או זכויות שהם  העירייההשירותים , עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן 
    המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו. 

העירייה לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי  מצדו/או עובדיו לא יהיו זכאים  השירותים נותן .2.2
 . ליות אחרות ו/או השתלמות לעובדיםהבראה, גמלאות ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציא

ידי גורם מוסמך כלשהו, שלמרות -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על .2.2
-יחסי עובד לעירייהו/או מי מעובדיו  השירותים ותןנהאמור בסעיף זה לעיל, בכל זאת התקיימו בין 

ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא,  מהעירייה השירותים נותןמעביד, תיחשב התמורה שיקבל 
ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים  -המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד 

תישא בכל תשלום נוסף בגין  לא והעירייהי חופשה שנתית וכדומה, ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמ
 אלו.

בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה  העירייהישפה את  השירותים נותןבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי  .2.1
, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, השירותים נותןידי מי מעובדי -כתוצאה מתביעה שתוגש על

בהקשר ולצורך התגוננות בתביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי,  העירייהידי -שיוצאו על
 . העל פי הסכם ז השירותים לנתוןתהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה  העירייה

האמור  ףידי ערכאה מוסמכת, כי על א-על יקבע אםלגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה, כי  מבלי .2.9
ו/או מי מטעמו,  השירותים נותןמי מטעמה לבין  או/ו העירייהמעביד בין -לעיל, התקיימו יחסי עובד

( 22%) אחוזים וחמישה שיםבגובה חמי תמורהיראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על 
 מצהיר בזאת, כי השירותים ונותן –"( המופחתת התמורה: "להלןהקבועה בהסכם זה ) מהתמורה

 כי יקבעזה, אם  הסכם פיוהוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על  מלאה יאהתמורה המופחתת ה
 .כאמורמעביד -עובד יחסי התקיימו

 אחריות ושיפוי בנזיקין .7

מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בביצוע השירותים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו  .7.1
לשירותים ו/או לעבודות ו/או  העירייהבלבד. לפיכך, אישוריה של  - השירותים נותןתחול על 

ו/או מי  השירותים נותןלתכניות ו/או למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על ידי 
ואין  -מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל  השירותים נותןמטעמו על פי הסכם זה, לא ישחררו את 

מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים  ו/או העירייהבכך כדי להטיל על 
 ו/או העבודות ו/או המסמכים האמורים.

        
לכל אובדן ו/או נזק, לגוף ו/או רכוש, ו/או הפסד ו/או הוצאה  העירייהאחראי כלפי  השירותים נותן .7.2

ו/או לעובדיו ו/או למי  השירותים לנותןו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או  לעירייה שייגרמו
מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה ו/או הנובע ו/או בקשר ו/או בגין השירותים ו/או העבודות ו/או 
עקב כך שהשירותים ו/או העבודות בשלמותם או בחלקם אינם משמשים בצורה הולמת את 

  המטרות שלשמן יועדו.
         

/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל ו/או עובדיה ו העירייהפוטר את  השירותים נותן .7.3
 או נזק, על פי הגדרת האחריות שבהסכם זה, ובין השאר בסעיף זה לעיל, ו/או על פי דין. אובדן

  



 
 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק  העירייהמתחייב לשפות ולפצות את  השירותים נותן .7.2
שתוגש נגד מי מהן, לרבות הוצאות משפטיות  שיגרם למי מהן ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה

ו/או על פי פסק דין של בית משפט מוסמך.  העירייהוזאת על פי דרישת  -ואחרות בקשר לכך 
ובמידת הצורך להגן על  -על תביעה כאמור, ותאפשר לו להתגונן  השירותים לנותןתודיע  העירייה
  .השירותים נותןמפניה, על חשבונו של  - העירייה

       
בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה )כולל עובדי  העירייהנשאה  .7.2

, יהיה השירותיםהשירותים ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה )ישירה או עקיפה( מביצוע  נותן
ולשפותה על כל הנזקים ו/או  -כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל  לעירייהלהחזיר  השירותים נותןעל 

  ההפסדים כאמור לעיל. 
         

, כאמוררשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה ו/או דרישה,  העירייה .7.1
ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום  השירותים לנותןמכל סכום שיגיע 

, העירייהתהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו. זכותה של  העירייהכל מקרה בו כנ"ל, ב
על תביעה כאמור ותאפשר לו  השירותים לנותןתודיע  שהעירייהכאמור, תהיה מותנית בכך 

 להתגונן מפניה.
 

 ביטוח .18

 השירותים נותן מובהר כי על לפי ההסכם או לפי כל דין,  השירותים נותןמבלי לגרוע מאחריות  .18.1
"(, נספח ביטוח)להלן: "להסכם  4'טנספח כיחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה 

 נפרד מהסכם זה.-המהווה חלק בלתי
    

    
 כוח אדם .11

נותן השירותים מתחייב להעסיק לצורך מתן השירותים, על חשבונו, עובדים מיומנים, בעלי ידע  .11.1
 וניסיון נדרש לשם מתן השירותים. 

 
פי הסכם זה יהיו בעלי אזרחות ישראלית וללא עבר -ים שיסופקו לצורך מתן שירותים עלהעובדכל  .11.2

 פלילי. 
 

נותן השירותים יהא האחראי הבלעדי למהימנות עובדיו ויפצה את העירייה בגין כל נזק מובהר, כי  .11.3
מעובדיו  ידי מי-שייגרם כתוצאה מחבלה ו/או גניבה ו/או הפרת אמון ו/או כל נזק אחר שייגרם על

 של נותן השירותים. 
 

ידי העירייה -נותן השירותים יעמיד לטובת העירייה רפרנט קבוע, אשר יאושר מראש ובכתב על .11.2
 את מתן השירותים לעירייה ויהווה איש הקשר הקבוע של נותן השירותים עם העירייה ירכזואשר 

הטעמת המערכת ומעקב ויהיה זמין בכל עת עפ"י דרישת העירייה ואחראי למעקב וטיפול אחר 
 . אחר תקלות וכיו"ב

 
כל יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או בין מי ולא יהיו  אין למען הסר ספק, יובהר כי  .11.2

       מעובדיו לבין העירייה.
  

 איסור הסבה ושעבוד .12

השירותים אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם כולו או כל חלק ממנו, וכן אין  נותן .12.1
אלא  -השירותים רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם  נותן

 , מראש ובכתב. העירייהבהסכמת 
 

או העבודות, כולן או רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים ו/ השירותים נותןכמו כן, אין  .12.2
תהא רשאית לסרב לתת את הסכמתה  העירייהמראש ובכתב.  העירייהמקצתן, אלא בהסכמת 

כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון. 
       



 
 

  .העירייהכל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את  .12.3
         

השירותים מעסיק גורמים אחרים מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של השירותים ו/או  נותןככל ש .12.2
השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי  נותןהעבודות, אין ההסכמה האמורה פוטרת את 

 ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.השירותים יישא באחריות מלאה לכל מעשה  נותןו –ההסכם 
  

תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על  העירייה .12.2
ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות, כאמור, יישא בכל התחייבויות  -פי הסכם זה לאחר 

  על פי הסכם זה. השירותים נותןכלפי  העירייה
     

 סודיות ואבטחת מידע .13

מתחייב  השירותים נותן, להסכם /'ט נספחלגרוע מכתב ההתחייבות לשמירת סודיות שב מבלי .13.1
במישרין, בעקיפין או בכל  לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,

דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי 
, עובדיו או מי מטעמו עקב השירותים נותן"( שיגיעו לידי מידע סודים נכסי הכלל )להלן: "טיבם אינ

וזאת במהלך ביצוע  - העירייהאו בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 
    , מראש ובכתב.העירייהללא אישור  -ההסכם, לפניו או לאחר מכן 

        
ר בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או מתחייב לשמו השירותים נותן .13.2

  . העירייהשיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 
      

הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  השירותים נותןרשאית להורות ל העירייה .13.3
השירותים  נותןו –לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נהלי עבודה מיוחדים 

       .העירייהמתחייב למלא אחר דרישות 
      

לא מלבד לביצוע הסכם זה, א -השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי  נותן .13.2
        , מראש ובכתב.המנהלבאישור מאת 

  
השירותים מצהיר, כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל מהווה עבירה על חוק  נותן .13.2

   .1799-העונשין, תשל"ז
         

 בצורה מלאה, - עירייההשירותים יעמיד לרשות ה נותןעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא,  .13.1
כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן: את  -מסודרת ועניינית 

ו/או למי מטעמה, בכל אופן שבו הוא קיים בכתב, בקבצי  עירייה"(. כל המידע יועבר להמידע"
, וללא כל תמורה עירייהפה ו/או כל אופן אחר, ובהתאם ללוח זמנים שייקבע על ידי ה-מחשב, בעל

          נוספת. 
 .עירייההסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הוא קניינה הבלעדי של הלמען  .13.9

 
 קיזוז ועכבון .12

לה על פי הסכם  המגיעלקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי הסכם זה, כל חוב  רשאית העירייה .12.1
 .השירותים נותןזה או על פי הסכם אחר שבינה לבין 

 
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,  העירייההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של   .12.2

     לה בהסכם זה. המוקנות עירייהומזכויות אחרות של ה
      

נשוא  לשירותים הקשור, וכיו"בו/או ציוד   חומר כל על עכבון זכות תהיה לא השירותים לנותן .12.3
 הסכם זה. 

 
 ניגוד עניינים  .12

יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע  לא עירייהההשירותים מתחייב, כי בעת מתן השירותים עבור  נותן .12.1
 עירייההמכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור 



 
 

  יתר עיסוקיו.  לבין
       

מתן השירותים אין משום חשש לניגוד  לצורך עירייהההשירותים מצהיר, כי בהתקשרותו עם  נותן .12.2
 . העירייהעניינים בין תפקידיו הקודמים לבין השירותים עבור 

 .עירייהללהודיע על כך באופן מידי  מתחייבהשירותים  נותןככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים,  .12.3

 היעדר בלעדיות .11

רשאית לפנות  עירייהה, ולשירותיםהשירותים לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס  נותןל .11.1
חרים בתחום מושא א שירותים נותנילקבלת שירותים דומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל

  ההסכם במהלך תקופת ההתקשרות.
 

 ביצוע  ערבות .19

לעירייה  השירותים נותןעל פי הסכם זה, ימציא  השירותים נותןכל התחייבויות  מילוי להבטחת .19.1
במועד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מוגבלת הניתנת למימוש מידי בנוסח 

 להסכם.  '3טהמצורף כנספח 
 

 ₪(.  _חמישה עשר אלף שקלים_)ובמילים: ₪  _45,111_ -הערבות יעמוד על סך השווה ל סכום .19.2
  

 . פקיעתויום ממועד  78הבנקאית תעמוד בתוקפה החל ממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף  הערבות .19.3
 

ידי העירייה לרבות במהלך -מתחייב לחדש את הערבות מעת לעת כפי שיידרש על השירותים נותן .19.2
סכסוכים בין הצדדים. אי הארכת הערבות הבנקאית תזכה את העירייה  יישוב הליךניהול כל 

 קאית. בחילוט הערבות הבנ
 

יפר ו/או לא יקיים אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה תהא העירייה   השירותים נותןוהיה  .19.2
 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית. 

 
הסכם זה  פי-אין בחילוט הערבות בכדי לגרוע מכל זכות לסעד נוסף, לרבות פיצויים לעירייה על .19.1

  ין.פי כל ד-ו/או על
      

 הפרות וביטול ההסכם .12

יחסי ", "השירותים נותן והתחייבויותת והצהרהקבועים בסעיפים להסכם זה: " התנאים .12.1
אחריות ושיפוי ", "איסור הסבה ושעבוד", "לוח זמנים", "תשלומה ואופןהתמורה ", "הצדדים
-לרבות כל סעיפי -" ניגוד עניינים"-, "כוח אדם" ו"סודיות ואבטחת מידע", "ביטוח", "בנזיקין

 הווים תנאים יסודיים, היורדים לשורשו של הסכם זה.מ -המשנה שבהם 
    

מתנאים אלה, יחשב הדבר  כלשהו, או יאחר לקיים, תנאי יקיים, לא יפר השירותים נותןאם  .12.2
 .הז הסכםכהפרה יסודית של 

          
לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  מבלי .12.3

 הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין: בכל עירייהשל ההסכם ויזכו את ה

השירותים ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים, כולם או  נותןהתרה ב המנהל .12.3.1
השירותים לא נקט, מיד עם קבלת התראה זו,  נותןו –מקצתם, אינם לשביעות רצונו 

   צעדים נאותים לשיפור מתן השירותים.

 נותןזמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  עיקול הוטל .12.3.2
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין השירותים

      ממועד ביצועם. ימים( 38) שלושיםתוך 



 
 

, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או השירותים נותןלנכסי  מונה .12.3.3
       קבוע.

שהוגשה כנגדו בקשה  הוא תאגיד, קיבל החלטה על פירוק מרצון אונותן השירותים  אם .12.3.2
השירותים הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו,  נותןלפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או ש

השירותים פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען  נותןכולם או חלקם, או ש
 הסדר איתם.

לפני  העירייהשירותים אינה נכונה או כי לא גילה ל נותןאם יתברר כי הצהרה כלשהי של  .12.3.2
 חתימת הסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם זה.

  , כי נותן השירותים הסתלק מביצוע ההסכם.העירייההוכח להנחת דעתה של  .12.3.1

להנחת דעתה של העירייה, כי נותן השירותים או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או  הוכח .12.3.9
לשהי בקשר להסכם זה או ובת הנאה כהציע או קיבל שוחד, מענק, שי, דורון או ט

 . ביצועו

ו/או נגד מי מבעלי  השירותים נותןנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד  .12.3.2
 )אם הוא תאגיד(. מניותיו ו/או מי ממנהליו

 ואין, סגורה רשימה בבחינת ההסכם ביטול כעילות לעיל המנויים במקרים אין כי, בזאת מובהר .12.2
 . דין כל פי על אחרת עילה מכוח ההסכם את לבטל העירייה של מזכותה לגרוע בכדי במנייתם

           
השירותים להעברה מסודרת של  נותןבכל מקרה של סיום ההתקשרות על פי הסכם זה, יפעל  .12.2

    שירותים אחר שיבוא במקומו. נותןאו ל עירייהלנציגי ה השירותים
     

 תשלום לרבות, השירותים בנותן שמקורה העבודות מהפסקת כתוצאה, לעירייה שיגרמו הוצאות .12.1
על  יחולו, העבודה יתרת את ביצע אילו השירותים נותןל מגיע שהיה מזה העבודה להשלמת גבוה
 נותן זכאי לו תשלום מכל האמור הסכום את לקזז רשאית תהיה עירייה. ההשירותים נותן

 . השירותים נותןמ זה סכום לתבוע ולחילופין, עירייההשירותים מה
 

העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא להביא את ההסכם לידי סיום  .12.9
 יום. 38וזאת בהודעה מוקדמת של 

 
 .ההסכם או דין כל מכוח העירייה זכאית להם תרופה או סעד בכל לפגוע כדי זה בפרק באמור אין .12.2

 
 תנאים כלליים .17

 ההסכם צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב.  בנוסחכל שינוי  .17.1
 

לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה  -כל טענה כי הצדדים שינו הסכם זה בהתנהגותם  .17.2
       בקשר לכך.

      
מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  הסכמה .17.3

   ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. 
      

לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה  .17.2
סיק מכך ויתור כלשהו על ואין לה -זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה 

 .זכות כלשהי של אותו צד
    

      משפטיים הליכים .28

לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ולהם בלבד, תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה  .28.1
והבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם הסכם זה ו/או עם מתן השירותים ו/או 



 
 

       .העבודות
     

 והודעות  כתובות .21

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה.  .21.1
 

כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד  .21.2
( ימים 2למשנהו על שינוי בה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך חמישה )

ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח  -ית דואר בישראל מעת מסירתה למשלוח בדואר בב
 בפקסימיליה, ביום המסירה בפועל.

      
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

       
   

  השירותים נותן  בית שמש  עיריית

 "דעו אישור

כי ביום __________ הופיעו בפני ה"ה  בזאתהח"מ ____________, עו"ד ______________ מאשר  אני
 המורשים________________, ת.ז. ______________, -______________, ת"ז ______________, ו

 ולאחר, דין לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות התאםב________________ תאגיד את לחייב בחתימתם
ם לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויי שהזהרתים

 את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.

 

_____________________                 _____________________ 

  חתימה + חותמת        תאריך



 
 

  4'טפח נס          

 ביטוח  -1ט'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 

 _________________. -" המבוטח"
 

ו/או עמותות  רשותייםסמך  גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או עיריית בית שמש -" מבקש האישור"
 בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנוניים -" השירותים"

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על
משולב עם חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר 

את הביטוחים  ,תן השירותיםשנים לאחר תום תקופת מ 3אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של ביטוח 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: " 0המפורטים בסעיף 

מועד תחילת ימים לפני  9ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 
השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום 

-2817ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 1-1

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

 לעיל. 0נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו 
ועד יום לפני מ 38שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

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

אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי  ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור 

 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

יב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. מוסכם בזאת כי המבוטח מתחי
יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של 
סתירה יגברו הוראות נספח ביטוח זה. אישורי הביטוח שצורפו לנספח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים 

 נוסח מחייב.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא 
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות 

על כל אירוע העלול להוות עילה  הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד
ידי מבקש -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 האישור להגישה למבטחים. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או 
להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת 

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם 
שהי על ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כל

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

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

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

פי מי מהבאים מטעם מבקש פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כל-על



 
 

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור בכל
 שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים 
בוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח לביטוחי המבוטח, רשאי המ

 ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ות נוסף בקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבמ

 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.-ו/או משלים שייערך על

, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מטעם המבוטחהמבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים 
ידי מי מטעם ו/או -המבוטח ו/או עלידי -מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

  עבור

 במפורש, מבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון., כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות

רת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסג
ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי  הולמים ביחס לסוג והיקף פעילותםביטוח  סעיפיההתקשרות עמם 

 המבוטח בהתאמה כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו 
צעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או באמ

ידי קבלן המשנה, בין אם -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ם המבוטח ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטע

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

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

 ביטוחי המבוטח:

  אחריות כלפי צד שלישי ביטוח

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או גוף -המבטח את חבות המבוטח על
 כלשהו בקשר עם השירותים.

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד 
לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי המוסד לביטוח 

 מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

עקב מעשה ו/או  על מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 
מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך  מחדל של המבוטח ו/או הבאים

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,888,888גבול אחריות: 

  ביטוח אחריות מעבידים

 -גומים התש"ם פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פ-המבטח את חבות המבוטח על
 , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים. 1728

 הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מבקש  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת
 האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  28,888,888גבול אחריות: 

 ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית )משולב(

( 1מהלך תקופת הביטוח, בגין )פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה ב-המבטח את חבות המבוטח על
פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או 



 
 

( טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי 2הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "המוצרים"( )
 מהפועלים מטעם המבוטח. 

 ול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.הביטוח יכל

( בכל הקשור 1הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור )
( עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים 2במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים )

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  מטעם המבוטח,
 המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה 
 כות ונזק כספי או פיננסי.ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמ

הביטוח כולל הרחבת סייבר לנזקי צד ג' המכסה נזק פיננסי טהור כתוצאה מאירועי סייבר שגרם לדליפת מידע 
של צדדים שלישיים, פגיעות אישיות בצדדים שלישיים, )השמצה, הוצאת דיבה, פגיעה במוניטין, הפרת זכויות 

 ( והחדרת וירוסים למחשבי צד ג'.ושימוש לרעה במידע , פריצה למערכות מידע, הפרת סודיותיוצרים

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח ביטוח  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום 

 בוטח.או מרמה של המ

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,888,888גבול אחריות משולב: 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על
 שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח  38או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע
 או הביטול.לרעה למבקש האישור בדבר השינוי 

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

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( 2813היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 
יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח 

 . 1721 -התשמ"א 

בטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות המ
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. 

 בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות נספח 
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 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה 
 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

עיריית בית _: שם
/או תאגידים שמש ו

ו/או חברות 
עירוניים ו/או גופי 
סמך רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם 

ו/או מנהליהם ו/או 
 שלובות עובדיהם

 נדל"ן☐ _________: שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

: ת.ז./ח.פ. ______אחר: ☐
_________ 

: ת.ז./ח.פ.
_________ 

 _________: מען _________: מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 .ת
 תחילה

 .ת
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח

 מטבע סכום

 (220אחריות צולבת ) ₪  0,222,222     צד ג'
 (224קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (223מבקש האישור )

לתביעות המל"ל כיסוי 
(213) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (201) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד ג' 

(200) 
 (203ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (203כצד ג' )

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת  ₪  02,222,222    
 (223מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (213) המבוטח

 (203ראשוניות )

אחריות 
 המוצר

 (220אחריות צולבת ) ₪  7,222,222    
ויתור על תחלוף לטובת 

 (223מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (201) האישור

 (203ראשוניות )
חודשים  10 -תקופת גילוי 

(220) 

אחריות 
 מקצועית

 (221אבדן מסמכים ) ₪  7,222,222    
דיבה, השמצה והוצאת לשון 

 (222הרע )
 (227הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (223מבקש האישור )

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (201) האישור
מרמה ואי יושר עובדים 

(203) 
 (203פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 
 (204)ביטוח 

 (203ראשוניות )
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 כיסויים
חודשים  10 -תקופת גילוי 

(220) 

הרחבה 
לנזקי צד ג' 

כתוצאה 
מאירועי 

סייבר 
במסגרת 
פוליסת 
אחריות 
 מקצועית

       

 

מתוך הרשימה  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 :*(ג'בנספח  המפורטת

 מחשוב -272

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 לאחר יום 22ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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  /'טנספח 

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות

אנו הח"מ,____________________, ת.ז. ___________________________,  .1
 _______________ח.פ. מורשי חתימה מטעם ____________________, מס'זיהוי/

)להלן: עיריית בית שמש "(, מתחייבת בזאת בשם המציע כלפי המציע)להלן: "
 כדלקמן:"( העירייה"

-______________________ ]תפקיד[, וכ-משמשים כ אנחנו .2
__________________________ ]שם -______________________ ]תפקיד[, ב

 המציע[.

 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת אנחנו .3

אנחנו מצהירים ומתחייבים לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק  .2
בתמורה או שלא בתמורה, ולא להודיע, למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש, 

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים הנדסיים שלא בקשר להסכם 
, עובדיה ומי העירייהאדם, למעט  "( או להביא לידיעת כלההסכם)להלן: " ותכנוניים

מטעמה, עובדינו ו/או מי מטעמנו אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, 
כל ידיעה, מידע, נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלינו ו/או אל המועסקים על ידינו, 

במלואם בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, 
או בחלקם, במהלך ביצוע ההסכם, או מתוקף ביצוע ההסכם, וכל זאת במהלך תקופת 

 "(;המידע הסודיההתקשרות, לפני תחילתה ולאחריה )להלן: "

שלא לשמור ברשותנו או ברשות מי מטעמנו תיעוד של המידע הסודי, אלא אם אקבל לכך  .2
ההתקשרות, או מיד עם  את אישור העירייה בכתב, ולהחזיר לעירייה, בתום תקופת

קבלת דרישה מאת העירייה לעשות כן, לפני המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי 
 שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי;

להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם. לשמור  .1
ם הנדרשים לשם מניעת בהקפדה את המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירי

אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע 
ההסכם ישמרו על סודיות, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא 
בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע ההסכם, 

ידיעת כל אדם, למעט העירייה, עובדיו ומי מטעמו, עובדינו ו/או מי מטעמנו או יביאו ל
אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע ההסכם, את המידע הסודי כולו או חלק 

 ממנו, ככל שיגיע אליהם;

שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני העירייה הקשורים להסכם או  .9
 רייה;לעניינים האחרים של העי

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמנו בביצוע  .2
 ההסכם;

לדאוג שכל המועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם יתחייבו אישית לפעול לפי הוראות כתב  .7
 התחייבות זה באמצעות חתימה עליו;
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ידי כל אחד נהיה אחראים לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על  .18
מהמועסקים מטעמנו בביצוע ההסכם, לפי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית. 
התחייבויותינו כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ללא כל 

 הגבלה בזמן.

 ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע: .11

שלא כתוצאה מהפרת כל שהוא נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל,  .א
 התחייבות אשר אנחנו מחויבים בה כלפי העירייה;

שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד  .ב
שאעדכן את העירייה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לו להתגונן 

 כנגדה ואסייע לו בכך כמידת האפשר.

, ואנחנו 1721-ור לעיל, ידועות לנו הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אמבלי לגרוע מהאמ .12
מתחייבים שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלינו תוך כדי ביצוע 

 ההסכם, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

ידוע לנו, כי לא תהיה לנו כל זכות במידע הסודי, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע  .13
הסכם כמפורט לעיל, וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם ה

 יועבר לרשותנו המידע הסודי הם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות העירייה בלבד.

ידוע לנו, כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראות כתב התחייבות  .12
ה הטוב של העירייה ולהסב לה נזקים, ו/או להטיל עליה אחריות פלילית זה, עלול לפגוע בשמ

ו/או אזרחית. לפיכך אנחנו מתחייבים להודיע לעירייה בכתב, מיד לאחר שהתגלה לנו כי 
נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, 

ורם או הגורמים שנחשפו למידע הסודי ומועד לרבות מהו המידע הסודי שנחשף, זהות הג
 החשיפה.

כמו כן, אנחנו מתחייבים לפצות את העירייה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה, בין במישרין  .12
ובין בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותינו כאמור 

 בכתב התחייבות זה.

 מנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.אנחנו מצהירים, כי זהו ש .11

_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(

 לתאגיד ד"עו אימות

"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום עו"מ ___________________________, הח אני
"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום עו"מ ___________________________, הח אני

-, ת.ז. ____________________, ו________הופיעו בפני ה"ה ___ _________
 המורשים__________________________________, ת.ז. ___________________, 

אספקת מערכת לניהול בקרה ל בהסכם המציע______________ תאגיד את לחייב בחתימתם
, דין לכל ובהתאם התאגיד תקנון להוראות בהתאם ומעקב על פרויקטים הנדסיים ותכנוניים

בחוק באם  הקבועיםם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים שהזהרתי ולאחר
                                                              לעיל בחתמם עליו בפני. תצהירםלא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן 

 מהשם מלא + חתי       תאריך  
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 נספח ט'2 

 )יצורף במעמד החתימה על ההסכם( מכרזב השירותים נותןהצעת 
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 נספח ט'1

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם    כתב

           כבודל
 שמש בית עיריית

 
 .,נ.א.ג

 : _____________ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל המבקשים" -על פי בקשת _______________  )להלן  .1
 ( בתוספת הפרשי הצמדה₪  _חמישה עשר אלף _ :ובמילים)  ₪  _45,111_סכום עד לסך של 

וזאת   הפרשי ההצמדה"(," -למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 
ומעקב על פרויקטים אספקת מערכת לניהול בקרה ל הסכםלהבטחת כל התחייבויותיהם לפי 

 מיום___________.   הנדסיים ותכנוניים

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  .2
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

חילה מאת המשתתפים בתביעה בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום ת
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  .3
י שסך דרישותיכם לא דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנא

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 במכתבנו זה:  .2

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  -" המדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:   .2

המדד " -ן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להל
"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ החדש

"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה המדד היסודי" -היינו נקודות __________ )להלן 
 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות זו הנה בלתי 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי  _________ לא  
 תענה. לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  

 עניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה ל 

 ,רב בכבוד

          _________ 
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 נספח ט52

לאספקת מערכת לניהול בקרה ומעקב על פרויקטים מפרט טכני 
 הנדסיים ותכנוניים

 סוגי הפרויקטים אשר ינוהלו במערכת: יעיקר, להלן

 תכנון וביצוע של מבני חינוך ומוסדות ציבור. .1

 תכנון וביצוע של מערכת הדרכים העירונית. .2

 תכנון עד אישור למתן תוקף של תוקף של תכניות בניין עיר. .3

 הגורמים המשתמשים במערכת:

 . הנהלה, מנהלי פרויקטים, גזברות - עיריית בית שמש .1

 יועצים מתכננים וספקים. .2

 . קבלני ביצוע .3

או לצמצם את מספר המשתמשים במערכת לאורך /כי העירייה תהא רשאית להרחיב ו ,יובהר
 .ולספק לא תהא כל טענה בקשר לכך ,בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי, תקופת החוזה

 :תכולת המערכת .1

 , אבטחה ומאגרי נתונים:ממשק .1.1

  מערכת מבוססת ממשקWEB. 

 .ניהול מערכת משתמשים והרשאות מאובטחת 

 .מאגר נתונים מבוסס ענן 

 .קיום מערכת חיתום אלקטרונית 

 : ניהול ובקרה תקציבית .1.2
 

 :ועבודות תקציב ניהול .1.2.1

 .ניהול פרטי תקציבים בחלוקה לפרויקטים   

 .קישור בין תקציב וחוזה .ניהול פרטי חוזים   

 הזמנות להוצאת אפשרות  ) מחירון לפי )מכרז מסגרת בחוזי תמיכה 
 .אחד מהסכם רבות לעבודות

 .סוגי עבודות וקבלנים ,פרויקט ,ריכוז תשלומים מול חוזה 

הקצאה מול ניצול בפועל בהתאם  -אמתמעקב תקציבי בזמן  
 .לחשבונות שהוגשו
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 .מנגנון התראה על חריגות .מעקב חריגות מהתקציב בזמן אמת 

 .העברת וקליטת מידע מול מערכות המידע הכספיות של העירייה 

 :ניהול חשבונות  .1.2.2

 אפשרות לבניית מחירונים בהתאמה אישית  -ניהול מחירונים
 .פורמט משרד השיכון על פי חוזה או ייבוא מחירונים על פי

 כמויות כתבי של הטמעה או עצמאי באופן כמויות כתבי יצירת 
 .חוץ מגורמי המתקבלים

 ייצוא כתבי כמויות לאקסל בפורמט על פי הגדרת המזמין. 

 .הפיכת אומדן לחשבון .יצירת אומדים לביצוע עבודות 

 .ניהול חשבונות חלקיים   

 .ניהול סעיפים חריגים   

 .טיפול בהנחות והצמדות לחשבון     

 כתב בסיס על למערכת ישירות הקבלן ידי על חשבונות הגשת   
 .בחוזה שהוגדר הכמויות

 .ניהול סבב אישורים לחשבון    

 :ניהול מסמכים .1.3

 .תיעוד כל מסמכי הפרויקט בחלוקה לנושאים וסוגי עבודות 

 .ניהול עץ תיקיות דינמי באופן עצמאי לכל פרויקט 

 הגדרת הגורמים המשתתפים בפרויקט. 

 העלאת ( בתהליך משתתף לכל פרויקט לפי שונות הרשאות מתן   
 .)בלבד לצפייה קבצים הורדת ,קבצים

 .ערך בו שינוי /תיעוד הגורם שהעלה את הקובץ 

 .שמירה אוטומטית של גרסאות קודמות .ניהול גרסאות של קבצים  

 .התראה למשתתפי הפרויקט על טעינת קובץ חדש למערכת 

 ,jpeg, Pdfתמיכה בהצגת קבצים בפורמטים שונים כגון )  
dwg,shpמסמכים ותמונות ). 

 :ניהול הביצוע ומעקב משימות .1.2

 מול אישי פעילויות סנכרון .בפרויקט דרך ואבני זמנים לוחות ניהול   
 Outlook. מערכת
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 .בפרויקט project MSשילוב של מסמכי    

מתן הרשאות  .ניהול השותפים בפרויקט בחלוקה לסוגי תפקידים  
 .לפי סוג תפקיד

מנגנון  .הקצאת משימות על ידי מנהל לשותפים בביצוע הפרויקט 
 .תזכורות לביצוע המשימות

 .מעקב אחר ביצוע המשימות על פי הרשאות אפשרות 

 ידי על יוזנו העבודה יומני .וציוד אדם כוח עבור עבודה יומני ניהול   
 .למערכת ישירות הקבלן

 .אפשרות לזימון משתתפים לישיבות  

 .ניהול ישיבות וסיכומי דיון   

 ניהול הזמנות מול מכוני העתקות .1.2

 הקבצים בשילוב העתקות למכוני הזמנות לשליחת פנימי מנגנון  
 .ההזמנה בממשק להעתקה

 .מנגנון הודעות על שליחת הזמנה למכון ההעתקות ואישור קבלה 

 .ניהול רשימת ההזמנות ועלויות לפי חוזה ועל פי פרויקט 

 .יכולת מדידה ותיעוד שטח הקבצים הנשלחים להעתקה   

 מודול לניהול מכרזים .1.1

 .מודול לפרסום מכרזים באינטרנט בסביבה מאובטחת   

 .פרסום מכרזים באופן עצמאי   

 .מענה למכרז על ידי המשיבים במודול האינטרנטי  

 .הגדרה דינאמית של סעיפי המכרז  

 .פתוחים באופן סלקטיבי /קבועים -שליטה בהגדרת המחירים   

 .ז לפרסום ומענה על המכרז"הגדרת לו  

  מסמכי המציע באופן מקוון ומאובטח.הגשת 

 הצגת פרטי הזוכה. ,ניתוח תוצאות המכרז  

 בקרה ואבטחת איכות .1.9

 .ניהול מידע בקרה מקדימה 

 .ניהול מערך אי ההתאמות ולוחות הזמנים לסגירתם   

 .חות בחיתוכים שונים"דו   
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 ממשקים למערכות עירוניות .1.2

 .ממשק למערכת הכספים העירונית   

 ממשק למערכות מינהל ההנדסה )ניהול ועדת תו"ב, תיאום הנדסי( 

 ממשק למערכת ממ"ג העירונית.  

 )הצגת ישיבות ומשימות בתוך המערכת(. Outlookממשק למערכת     

 חות"כלי בקרה ודו .1.7

 Dashboard- בתצוגת הפרויקט מצב תמונת של מהירה הצגה   
 .ומשימות ביצוע סטטוס ,כספים

 .מנהלים חות"דו   

 .חות מובנים להצגת נתונים כספיים בחתך של פרויקט וחוזה"דו  

חות מובנים להצגת סטטוס ביצוע הפרויקט בחתך של שלבי "דו 
 .ביצוע ומשימות

 .חות ייעודיים"מחולל שאילתות לבניית דו  

 .חות לאקסל"ייצוא נתוני דו   

 SLAרמת שירות נדרשת  .2

 התקין אשר למערכת ותמיכה תחזוקה ,שירות למתן מתחייב המציע
 . ב"המערכת וכיו תחזוקת ,בתקלות טיפול לרבות ,בעירייה


