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ביצוע סקר נכסי העירייה ולאספקת שירותים משלימים
מכרז פומבי מס' __11/11
 .1עיריית בית שמש מזמינה בזאת מציעים ,העונים על כל תנאי הסף שלהלן ,להציע הצעות לביצוע סקר נכסי
העירייה ולאספקת שירותים משלימים  ,בהתאם להוראות מכרז זה (להלן-העירייה ו-המכרז ,בהתאמה).
 .2אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .העירייה רשאית להתחשב ,בין
השאר ,בכושרו ובניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז ,לרבות בניסיונה הקודם של העירייה
עם המציע ,וכן בשיקולים נוספים.
 .3מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר ,שהינו אישיות
משפטית נפרדת ,במידה ואחד מי חידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או
נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 .4העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים .השינויים
והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת כל המשתתפים לפי הכתובות
שמסרו.
 .5העירייה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה  .העירייה תהא רשאית לפצל ו/או
לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .6את מסמכי המכרז ניתן לראות ,לעיין ,ולהדפיס מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת:
 /https://betshemesh.muni.il/bidsאת התשלום להשתתפות במכרז בסך  ₪ 057אשר לא יוחזרו לרוכש ניתן
לשלם בכתובת https://www.betshemesh.muni.il/100561 :
.7

שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יופנו בכתב ,לא יאוחר מיום _ _12/75/11עד השעה  16077בקובץ
 WORDבאמצעות הדוא"ל אל  shirm@bshemesh.co.ilיש לוודא קבלת הפנייה בטל'.02-9909979 :

 .8ההצעה ,על מסמכיה ,נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) תוגש בתוך
מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד ,ללא כל פרט מזהה של המציע ,כאשר היא ממולאת וחתומה
על-ידי המציע (חתומה ע"י מורשי חתימה ,במקרה של תאגיד).
 .9סעיף  11א-ד בחלק י' – כתב הצעה ( עמודים  )32-35יודפס ב 4 -עותקים זהים שימולאו וייחתמו ע"י המציע,

 2נספחים לכול עותק הצעה  .נספח אחד מתוך השתיים יהווה את הדף הראשון והשני

להצעת המציע

והשני יהיה במקומו בסדר המסמכים של המכרז.
 .10ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ובשני עותקים שיוכנסו למעטפה אחת שעליה ירשם הכיתוב הבא " :
מכרז  – 11/11לביצוע סקר נכסי העירייה ולאספקת שירותים משלימים " וללא כיתוב נוסף .המעטפה
תשולשל לתיבת המכרזים בבניין העירייה במשרדי סמנכ"ל העירייה ,ברחוב דרך יצחק רבין  ,2קניון נעימי בנין
 ,Cקומה  ,3בבית שמש עד ליום  10/75/11עד השעה  . 11077הצעה אשר לא תוגש במועד ,לא תתקבל.
 .11חלקים מההצעה (לרבות מסמכים ,נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל ,ייפסלו
ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי העירייה.

בכבוד רב,
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר
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מכרז פומבי מס' __11/11
עיריית בית שמש מזמינה בזאת הצעות מחירים לביצוע סקר נכסי העירייה ושירותים משלימים ,וזאת על
פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
המציע הזוכה יידרש לבצע תהליך איתור של כלל נכסי העירייה ,איסוף כל הנתונים אודותיהם והעמדתם
לרשות העירייה ,ו/או תהליך איתור נכסים ו/או מידע אודות נכסים על פי קריטריונים ספציפיים כמפורט
במסמכי המכרז ובדיקת תקפות ועדכניות נתוני הנכסים במערכת ניהול הנכסים הקיימת ועדכון נתוני
הנכסים במערכת כך שתכיל את כל הנתונים העדכניים ביותר אודות נכסי העירייה וכן שירותים משלימים
.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז [תנאי סף]0
 .1המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.
במקרה של מציע שהינו תאגיד על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד (חברה ,עמותה ,אגודה
שיתופית או שותפות) .אם המציע הינו שותפות לא רשומה ,עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות
בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה .במקרה של מציע יחיד על המציע לצרף
העתק ת.ז.
 .1במהלך השנים  1717 - 1717המשתתף ביצע שלושה ( )2סקרי נכסים מלאים במגזר הציבורי-
ממשלתי 0לרבות רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ,יחידות סמך ממשלתיות וחברות ממשלתיות
שונות ,כאשר בכל אחד מהסקרים0
א .בוצעה והושלמה סקירה של לפחות  157נכסים שונים.
ב .תפוקות הסקר נמסרו ללקוח  ,בין השאר כשהם מוזנים למערכת ממוחשבת יעודית לניהול
נכסים.
לעניין סעיף זה "סקרי נכסים" משמעותו – איתור נכסי הלקוח ואיתור כל המידע הנדרש לרשות
לניהולם על פי תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,תשכ"ז ,1160-ועל פי
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית או על פי המקובל ביחידות ממשלתיות.
להוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה ,יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין בהתאם לפקודת הראיות
[נוסח חדש] כמפורט בסעיף (2ו) לחלק א' להלן ובהתאם לנוסח המצורף כחלק ה' 1למסמכי המכרז.
 .2למציע מחזור הכנסות במהלך השנים  1717 - 1710ממתן שירותי סקרי נכסים לנכסי רשויות
מקומיות ו/או ממתן שירותי עדכון נתוני נכסים של נכסי רשויות מקומיות (ומשירותים אלו בלבד),
בסך מצטבר של לפחות .₪ 577,777
להוכחת עמידתו בתנאי ניסיון זה ,יצרף המציע תצהיר חתום ומאומת כדין בהתאם לפקודת הראיות
[נוסח חדש] וכן אישור רו"ח מבקר כמפורט בסעיף (2ז) לחלק א' להלן ובהתאם לנוסח המומלץ
המצורף כחלק ה' 1למסמכי המכרז.

3

לעניין סעיף זה "סקרי נכסים" משמעותו – איתור נכסי הרשות ואיתור כל המידע הנדרש לרשות
לניהולם על פי תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,תשכ"ז ,1160-ועל פי
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית או על פי המקובל ביחידות ממשלתיות.
 .3להבטחת תקפות הצעתו ,יצרף המציע ערבות בנקאית אוטונומית ,שהוצאה לבקשת המציע בלבד.
הערבות תהא בנוסח המדויק בנספח ג' למסמכי המכרז [ראו סע' (1ה') לחלק א'].
 .5סף ניקוד מינימלי של  55נקודות מתוך  177נקודות במסגרת ניקוד האיכות למציע .ראה סעיף 1
לחלק ב' למסמכי המכרז.
בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף.
את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז ,וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה .תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות
[הצעה במשותף]  .הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז ,הינה הישות
המשפטית החתומה על כתב ההצעה .ככל שמוגשת הצעה של שותפות ,אחריות המציעים במשותף כלפי
העירייה הינה ביחד ולחוד.
הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה ממועד הכנסתה אל תיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד
האחרון להגשת הצעות .העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקפן של ההצעות במידה ויתארכו הליכי
מכרז.
הג שת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל
הדרישות ומקבל על עצמו ,באם יזכה במכרז ,את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.
מובהר ,כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות ,ואינו
בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו ,תהא לבתי המשפט
המוסמכים בבית שמש ובהעדר בית משפט מוסמך אזי בירושלים.
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חלק א'  -הוראות כלליות0
 .1מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים0
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64
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מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי המכרז ,בקשר עם המכרז הנדון ,לרבות כל
תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.
 .2להצעתו ,יצרף המציע את המסמכים הבאים0
(א) אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה – אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י
מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו .האישור הנ"ל חייב להיות
בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
(ב) אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  -אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי
חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו ,1976 -
והתקנות שהותקנו על פיו.
(ג) אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
(ד) אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.
(ה) ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת העירייה ,שהוצאה לבקשת המציע בלבד .נוסח
הערבות יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ג' .הערבות תהא צמודה למדד המחירים
לצרכן (כללי) ,לוח מס'  ,13כשמדד הבסיס הוא מדד חודש נובמבר  ,2020כפי שפורסם ב-
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 15/12/2020או בסמוך לכך ,ושתעמוד בתוקפה עד ליום  21/73/11כולל .הערבות תהא בסך של
[ ₪ 20,000עשרים אלף  ]₪כולל מע"מ .השם המופיע בערבות יהיה שם המציע.
אי קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית.
על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו ,וזאת בהתאם
לדרישתה של העירייה .משתתף שיידרש לעשות כן ,ולא יעמוד בדרישה זו ,תיחשב הצעתו כפסולה
במידה ותוקף הערבות יפוג ,או יהא ארוך מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.
ערבות ההגשה תמומש/תחולט ,בהתראה של  10ימים מראש ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של
העירייה ,במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא
יעמוד באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף
את ערבות הביצוע .אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך
המכרז לכל סעד אחר ,עפ"י כל דין.
(ו) תצהיר המציע  -בדבר ניסיון המציע בביצוע לפחות שלושה ( )2סקרי נכסים מלאים לנכסי שלוש
רשויות מקומיות שונות בהתאם למפורט בתנאי הסף תצהיר המציע יהא חתום ומאושר בהתאם
לפקודת הראיות [נוסח חדש] נוסח התצהיר מצורף כחלק ה' 1למסמכי המכרז.
יובהר ,כי הניסיון אשר יפורט ילקח בחשבון גם לעניין ניקוד ההצעה ,כמפורט בהמשך ,על כן
מומלץ כי המציעים יציינו את ניסיונם מעבר לסף הנדרש.
(ז) אישור רו"ח מבקר ותצהיר המציע בדבר הכנסות המציע במהלך השנים  1717 - 1710ממתן
שירותי סקרי נכסים לנכסי רשויות מקומיות ו/או ממתן שירותי עדכון נתוני נכסים של נכסי
רשויות מקומיות (ומשירותים אלו בלבד) ,בסך מצטבר של לפחות .₪ 577,777
נוסח אישור רו"ח מומלץ ותצהיר ,מצורף כחלק ה' 1למסמכי המכרז.
תצהיר המציע יהא חתום ומאושר בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש] נוסח התצהיר מצורף
כחלק ה' 1למסמכי המכרז.
(ח) פרופיל המציע ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתו של המציע להוכחת ניסיון המציע ,לצורך
קבלת ניקוד.
(ט) קו"ח ומסמכים נוספים לפי שיקול דעתו של המציע להוכחת ניסיון מנהל הפרויקט המוצע,
לצורך קבלת ניקוד .תצהיר המנהל המוצע ,חתום ומאומת כדין בהתאם לפקודת הראיות [נוסח
חדש] ובהתאם לנוסח המצורף כחלק ה'  2למסמכי המכרז ,בדבר ניסיונו.
(י) מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים –
( )1תעודת האגד מאת רשם החברות (או השותפויות או האגודות השיתופיות);
( )2אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו .במידה ובעל שליטה או בעל
מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו ,יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי
השליטה בו ,וכך הלאה ,עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחורי המשתתף במכרז.
( )3אישור ניהול תקין מרשם העמותות ,אם המציע הוא עמותה רשומה.
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(יא) תצהיר בכתב של המשתתף  -בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת
עובדים זרים כדין) ,תשל"ו  - 1976 -בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ז' למסמכי המכרז,
וכשהוא מסומן בסעיפים הרלוונטיים.
(יב) העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות שהומצא למציע ושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי
העירייה למשתתפים ,ולרבות תשובות למתן הבהרות.
(יג) העתק נוסף של כתב ההצעה ,באופן נפרד (חלק י' למסמכי המכרז).
(יד) קבלה המעידה על רכישת המכרז.
(טו) משתתף יחיד  -צילום תעודת זהות של המשתתף.
(טז) הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העיריה או לחבר המועצה בהתאם לנוסח המצורף כחלק
יב' למסמכי המכרז.
(יז) תצהיר בדבר הזמנות עבודה חתומות בהתאם לנוסח המצורף כחלק יג' למסמכי ההליך.
(יח) תצהיר בדבר אי תאום מכרז בהתאם לנוסח המצורף כחלק ו' למסמכי ההליך.
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חלק ב'  -הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים ,והליכי המכרז 0
 .1הוראות למילוי מסמכי המכרז ,ולתנאי המכרז0
בחלק זה ,ובשאר מסמכי המכרז:
המציע/משתתף  -מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.
נותן השירותים – המציע/משתתף שיזכה במכרז.
השירותים/העבודות – איתור נכסי עירייה ורישומם כדין ,שיבוצעו ע"י סקר נכסים ואספקת
שירותים משלימים ,והכל בהתאם לתנאי המכרז והחוזה ובהתאם
להוראות המנהל ועל פי הזמנות עבודה חתומות כדין.
המנהל – מנהל מחלקת נכסים.

א .על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז .כמו כן על
המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז,
בראשי תיבות ,ולחתום באופן מלא ,על ידי מורשי החתימה מטעמו ,על הדף האחרון של
מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו ,וביניהם על תנאי המכרז והצהרת
המשתתף ,ונוסח החוזה ונספחיו.
ב .על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז,
ולרבות הוראות נוספות ,הבהרות ,וכד' ,ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו.
ג .על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך .כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו בדיו,
בתוספת חותמת של המציע ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המציע באופן ברור,
בנוסף על חתימה .במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא של החותם,
בכתב ברור.
ד .רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות בחומר המכרז ,שלא במקום המיועד
לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את העירייה ועלול להביא לפסילת
מסמכי המכרז של המשתתף.
ה .על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה ,והמשתתף חייב למלא את כל פרטי
כתב ההצעה .מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק י' למסמכי
המכרז.
כתב ההצעה מורכב מחמש טבלאות בגין השירותים המבוקשים ,כמפורט להלן0
 )1ביצוע טיוב נתוני הנכסים/סקר שלמות לפי מפרט סקר מלא (לפי טבלה א' לכתב
ההצעה).
 )1ביצוע שכבות נכסים (לפי טבלה ב לכתב ההצעה).
 )2ביצוע מדידת נכסים (לפי טבלה ג לכתב ההצעה ,השירות ימומש בהתאם לשק"ד
העירייה בלבד).
 )3מתן שרותי עדכון המידע במערכות ,ניהול מערך הנכסים ויעוץ מקצועי (לפי טבלה
ה' לכתב ההצעה ,השירות ימומש בהתאם לשק"ד העירייה בלבד).
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על המציע לציין שיעור ההנחה המוצע על ידו ביחס לכל אחד מרכיבי השירותים
בטבלאות וכן לציין את הסכום הסופי המתקבל לאחר ניכוי ההנחה.
שיעור ההנחה המירבי בכל אחד מהרכיבים ,לא יעלה על .15%
מציע אשר ינקוב בשיעור הנחה העולה על  15%או ייתן תוספת למחירים ,הצעתו תיפסל
ולא תובא לדיון.
בנוסף ,על המציע למלא את טבלת סיכום הצעת המחיר לשירותי סקר נכסים ומטלות
נוספות.
חובה על המציעים להגיש הצעה לכל אחת מהטבלאות ולכל אחד מהרכיבים בטבלאות.
מציע אשר לא יגיש הצעה לאחד מהרכיבים שבטבלאות הצעתו תיפסל -ולא תובא לדיון.
משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה על שיעורי המחירים המקסימאליים ,ירשום
בשדה המתאים את הספרה "."7
כמו כן יובהר כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי [או מינוס ליד המספר] – תיחשב
הצעתו כמי שנתן הנחה במספר מוחלט.
מובהר ,כי כמויות הנכסים המצוינות בטבלאות הינן הערכה בלבד של העירייה,
והעירייה אינה מתחייבת לביצוע על פי הכמויות המצוינות.
המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה ,בשני עותקים 0האחד בגוף החוברת עצמה,
שתוגש על ידו לעירייה ,והשני בעותק נוסף של חלק י' ,הנפרד מהחוברת.
הצעת המחיר תירשם בכתב ברור ,בעט דיו או במכונת כתיבה .משתתף שלא ירשום
מאומה בשדה זה ,יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז.
ו .בהצעתו ייקח המציע בחשבון את העובדה כי מדובר בהערכה בלבד של כמות הנכסים ,את
כל חובותיו של נותן השירותים ואת כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע
העבודות ,ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת העירייה.
ז .הצעת המשתתף לביצוע העבודה תהא בתוקף לביצוע העבודות למשך כל תקופת
ההתקשרות ,בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
ח .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע
מלוא העבודה או חלקה ,וכי ההחלטה לגבי כך ,מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ,ובכפוף
למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות בעירייה ,ובהתאם לצורך.
ט .העירייה תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש
במכרז ,בשל נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות ,והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
י .שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יופנו בכתב לגב' שירה משעלי אקסטרמן ,לא
יאוחר מיום _ _12/75/11עד השעה  16:00בקובץ  WORDבאמצעות הדוא"ל אל
 shirm@bshemesh.co.ilיש לוודא קבלת הפנייה בטל'.02-9909979 :
יא .אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין,
תקנה ,צו וכו' ,או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו
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בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו ,עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה
תישלח לכל המשתתפים בהליך ללא ציון שם הפונה.
יב .הפניה תכלול את שם המכרז ,מספר המכרז ,מספר הסעיף במכרז ,מספר הסעיף במכרז
אליו מתייחסת השאלה ,פירוט השאלה ,פרטי השואל ,מס' טלפון ,מס' פקס וכתובת
דוא"ל.
יג .למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים והבלעדיים יהיו התנאים
המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.
יד .העירייה רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל
רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או דוא"ל לפי הכתובות שנמסרו
על-ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.
טו .המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז ,יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע
העבודות בזמנו החופשי ,וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי
המקום ,את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע
העבודות במהלך תקופת ההתקשרות .ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע
העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק (י) לעיל ,וכן בישיבת
ההבהרות.
טז .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
והחוזה ידועים ונהירים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז
ובחוזה.
 .2הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות0
בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על פי שקלול הניקוד לאיכות ההצעה ולהצעה הכספית ,כפי
שיעלה מבחינת ההצעות כמפורט להלן:
א .ניקוד איכות ההצעה
ניקוד עבור איכות ההצעה ,יוענק על בסיס הניסיון שיוצג ויוכח בהצעת המשתתף ועל
פי מסמכים שיצורפו להצעתו.
ניקוד האיכות (שמשקלו מכלל ניקוד ההצעה הוא מקסימום  60נקודות) יוענק על פי
החלוקה דלהלן:
הצעות אשר ניקוד האיכות שלהן יהיה נמוך מ 55-נק' מתוך הניקוד המלא האפשרי
( ,)177יפסלו ולא יובאו לדיון.
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#

אמת המידה

 .1ניקוד ניסיון המציע -
ביצוע של שלושה סקרי
נכסים ומעלה לרשויות
מקומיות ,בין השנים
 2020 – 2010בכל היקף.

תיעוד איכות
כמפורט בהבהרות
לסעיף זה.

כמפורט בהבהרות
לסעיף זה.

כל סקר העומד
בדרישות המפורטות
באמות המידה יזכה
את המציע ב 5-נקודות,
עד למקסימום של 25
נקודות.

 15נק'

 25נק'

הניקוד יינתן על פי
המידע שבחלק ה'-1
תצהיר המשתתף בנוגע
לניסיון הנדרש בתנאי
הסף

סקר נכסים לעניין זה
כהגדרתו בתנאי הסף

 .2ניקוד ניסיון מנהל
הפרויקט –

 5סקרים= 15נק'
 4סקרים= 10נק'
 3סקרים=  5נק'
הניקוד יינתן על פי
המידע שבחלק ה'- 1
תצהיר המשתתף בנוגע
לניסיון הנדרש בתנאי
הסף

סקר נכסים לעניין זה
כהגדרתו בתנאי הסף.

 .1ניקוד ניסיון המציע -
מספר סקרי נכסים
עבור רשויות מקומיות
בהם נסקרו למעלה מ –
 400נכסים  ,בכל סקר,
בין השנים – 2010
.2020

אופן הניקוד

ניקוד מרבי

כמפורט בהבהרות
לסעיף זה.

ביצוע של שלושה סקרי
נכסים ומעלה עבור
רשויות מקומיות על ידי
מנהל הפרויקט המוצע
במהלך השנים – 2010
.2020

 6סקרים ומעלה=20
נק'
 5סקרים= 15נק'
 4סקרים= 10נק'
 3סקרים=  5נק'
הניקוד יינתן על פי
המידע שבחלק ה'-2
תצהיר מנהל פרויקט
המוצע

סקר נכסים לעניין זה
כהגדרתו בתנאי הסף.
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 15נק'

אמת המידה

תיעוד איכות

#

 .3ניקוד ניסיון מנהל
הפרויקט ברשויות
מקומיות –

כמפורט בהבהרות
לסעיף זה.

ביצוע של סקרי נכסים
עבור רשויות מקומיות
בהם נסקרו ע"י מנהל
הפרויקט למעלה מ –
 400נכסים לכל סקר,
בין השנים – 2010
.2020

אופן הניקוד
כל סקר העומד
בדרישות המפורטות
באמות המידה יזכה
את המציע ב5 -
נקודות ,עד למקסימום
של  20נקודות עבור
סעיף זה.

ניקוד מרבי

 15נק'

הניקוד יינתן על פי
חלק ה'  -2תצהיר מנהל
פרויקט המוצע

סקר נכסים לעניין זה
כהגדרתו בתנאי הסף.
כללית על בסיס פרופיל
המציע ,תצהיר לעניין
הניסיון (חלק ה',)1
תוכנית העבודה
לביצוע הסקר בהתאם
לאמור במפרט שבחלק
יד למסמכי המכרז,
מסמכים נוספים
שיצורפו לפי שיקול
דעתו של המציע וראיון
שיערך עם נציגי המציע

 .5התרשמות
מהמציע

 20נק'

על בסיס קו"ח של
 .6התרשמות כללית
ממנהל הפרויקט המוצע המנהל ,תצהיר מנהל
פרויקט המוצע (חלק
ה'  ,)2מסמכים נוספים
שיצורפו לפי שיקול
דעתו של המציע וראיון
שיערך עם המנהל
שיעניק את השירותים
נשוא המכרז בפועל.

 10נק'

סה"כ:

ב .הבהרות לעניין ניקוד האיכות0
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 100נק'

)1

)2
)3
)4

)5

בחינת איכות ההצעות תתבסס על מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או הצהרות שיצרף המציע
להצעתו וכן על בסיס ראיון עם המציע ומנהל הפרויקט המוצע (להלן "תיעוד האיכות").
על המציע לצרף להצעתו את כל תיעוד האיכות הנדרש לעירייה לבחינת היבטי האיכות
במכרז זה.
מציע שלא יצרף להצעתו את תיעוד האיכות הנדרש לא יוכל להעלות כל טענה על האופן בו
תבחן העירייה את היבטי האיכות כאמור לעיל.
לעירייה שמורה הזכות לפנות ללקוחות המציע לצורך אימות ו/או קבלת חוות דעת על
המציע ,איכות שרותיו ,על ידי מי מטעמה.
לקראת מועד קביעת הרי איון תשלח העירייה לכל המציעים את אותם הנושאים שיעלו
בראיון ו/או את הנושאים אליהם ידרשו להתייחס המציע והמיועד/ת לשמש מנהל/ת
פרויקט מטעמו במהלך הריאיון.
הניקוד בגין פרק האיכות יהיה כאמור עד  60נקודות .אופן החישוב הניקוד יבוצע
כדלקמן:
הניקוד המצרפי של כל מועמד 60 X
100

ג .ניקוד מחיר ההצעה0
הניקוד להצעה הכספית ביחס לכל אחד מהמציעים ,יוענק על בסיס שיעורי ההנחות אשר
יוצעו על ידי המשתתף ביחס לתעריפים המרביים ,כמפורט להלן.
הניקוד (שמשקלו מכלול ניקוד ההצעה הוא מקסימום  40נק') ,יוענק באופן שההצעה
אשר הסכום בהצעת המחיר לשירותי סקר נכסים ומטלות נוספות תהיה הנמוכה ביותר
תזכה לניקוד המרבי ( 40נק') ,ואילו כל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.
נוסחת חישוב ניקוד העלות:
המחיר הכולל המשוקלל של ההצעה הנבחנת
ניקוד העלות =

40

 xהמחיר הכולל המשוקלל של ההצעה הזולה ביותר

ד .בעת דיון במכרז ,רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע ,באיכות ההצעה
ובטיבה .כן רשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז,
כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
ה .ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית,
לרבות בעבירות בניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה  1965 -והתקנות והצווים לפיו .כן
תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על
שטח ציבורי בתחום העיר בית-שמש ,שלא כדין.
ו .העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין.
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ז .העירייה רשאית לדרוש מהמציעים ,באם תמצא זאת לנכון ,אישורים נוספים על עבודות
או הזמנות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות .כן תהא העירייה רשאית לדרוש
מהמציע במהלך העיון בהצעתו ,והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו
לוועדת המכרזים או למומחה מטעמה.
ח .העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,פרטים נוספים
וכל הוכחה שהיא תראה לנכון ,בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא
אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה ,להציג כל מסמך או
אישור ,לרבות אישורים דקלרטיביים ,בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים
המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו ,או ניתוח נתונים תפעוליים
וכספיים ,והמציע חייב לספק לעירייה את הפרטים וההוכחות הנדרשים .אם המציע יסרב
למסור פרטים ,מסמך ,אישור ,הסבר ,או ניתוח נתונים כאמור ,רשאית העירייה להסיק
מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
ט .אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והעירייה רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים ,כשירותם ,ואופן
עבודתם בעבר ,לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.
י .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו.

יא .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר ,וכן
להתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה ,הכול לפי ראות עיניה.
יב .במקרה שכזה ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא.
יג .העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים
במכרז ,ולרבות הבדיקות המוקדמות ,דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות
בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.
יד .מובהר בזאת במפורש ,כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע
את העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד ,בין בעצמה ובין באמצעות
הזוכה במכרז.
טו .אי-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת
שייע שו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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טז .העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה תנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת
העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
יז .העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את
הצעתו של מציע ,לגביו לעירייה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות
במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות
וכיו"ב .
יח .אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה ,או להעניק למי שנקבע
כזוכה את הזכות ,להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו.
יט .העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה
שהיא ,במידה שוויתור שכזה לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע ,לדעת העירייה,
בעקרונות השוויון בין המציעים ודיני המכרזים.
כ .ככל שיוגשו הצעות דומות ,אשר יהיו ההצעות הטובות ביותר ייבחר המציע אשר יש לו
ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא המכרז ובהתרשמות העירייה מניסיונה בעבר עם
המציע ,ככל שקיים .מבלי לפגוע באמור לעיל ,העירייה תהא רשאית להביא בכלל
שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה ,ואת כל המרכיבים וכל
הנתונים בהצעה ,לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.
כא .לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית
נפרדת ,כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות
כלשהם בגוף המאוגד האחר ,הכול בין במישרין ובין בעקיפין.
כב .לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים ,שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת,
כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו ,הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או
שותף ו/או נושא משרה ,כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-ו/או מנהל בגוף
המאוגד האחר ,והכל בין בעקיפין ובין במישרין.
כג .קרוב לצורכי סעיף זה משמע :בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא ,או צאצא של בן
הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה.
כד .לא יהיה רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע אשר יש לו הסכם ,הסדר ו/או הבנה
במישרין או בעקיפין ,עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז ,או אשר יש לו קשר עם
מציע אחר במכרז.
לעניין זה:
" )1הסכם ,הסדר ו/או הבנה" -בין במפורש ובין מכללא ,בין בכתב ובין בעל פה או
בהתנהגות ,בין אם הוא מחייב על-פי דין ובין אם לאו;
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" )2קשר"  -המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר ,המציע והמציע האחר נשלטים ע"י
אותו בעל שליטה ,כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח -
.1968
" )3במישרין או בעקיפין" – לרבות בכל אחד מאלה:
 )3.1באמצעות אדם אחר ,קשור או שאינו קשור לצד להסכם ,או ביחד עימו;
 )3.2באמצעות שלוח או נאמן;
 )3.3ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 )3.4באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם ,הסדר ו/או הבנה;
 )3.5מכח החזקה או רכישה בידי קרוב ,חברת נאמנות או חברת רישומים.
כה .הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות
החוזה ונספחיו ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
כו .כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל לאחר
הגשת הצעת המציע.
כז .העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או
לבצע בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות
למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז
ו/או להקטינן ,בה תאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב
שיעמוד לרשות העירייה .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו
החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל
כח .העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות
שהזמנתן בוטלה /נדחתה כמפורט לעיל.
כט .בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם
לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי
בתמורה שתשולם לו ,בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט
השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.
ל .עידוד נשים בתעסוקה
על מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות (מכרזים) (תיקון) התשע"ו( ,2016 -להלן:
"התיקון לתקנות העיריות (מכרזים)") ,לעניין עידוד נשים בעסקים ,להגיש במועד הגשת
ההצעה ,אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעות המונחים" :עסק";
"עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים,
התשנ"ב .) 1992-על פי התיקון לתקנות העיריות (מכרזים) ,במקרה בו מצאה הועדה כי יש
להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,
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תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה" ,אישור" ו
"תצהיר.

 .3הודעה על הזכייה והתקשרות0
א .עם קביעת הזוכה במכרז ואישורו הסופי של ראש העירייה ,תימסר לו על כך הודעה.
המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להמציא לעירייה בתוך  4ימי עסקים ערבות
בנקאית כמפורט בסעיף  8להלן ,אישור על קיום ביטוחים וכל מסמך נוסף כפי שיפורט
בהודעת הזכייה .הוראה זו הינה מהותית.
ב .כן יידרש הזוכה לחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל
משרד הפנים מס' ( 2/2011חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים) וכן
למסור פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו ,לרבות המשרד או התאגיד בו
הוא מועסק ,אל מול גורמי הרשות המקומית ,נבחרי הרשות המקומית או עובדיה ,הועדה
המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי ,לצורך בדיקת ניגוד עניינים ,וכן לפרט ולציין כל
ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור .מובהר כי בהתאם
לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של
חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים ,תבוטל זכייתו של
המשתתף במכרז.
ג .מציע שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות
שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
ד .היה ומציע שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו הנ"ל ,לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן
את המעוות ,והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה ,תהא
העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה למכרז ומבלי לפגוע בכל סעד
אחר ,וסכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות שנוטל
על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז .כמו כן ,תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו
במכרז ,ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה ,ולהתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב
התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש.
ה .התקשרה העירייה עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש הכספי
בין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא ,למשך כל תקופת ההתקשרות
המפורטת בחוזה.
ו .היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום
הערבות ,ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,והעירייה תהא רשאית לחלט
את הערבות להשתתפות במכרז במלואה .למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית
לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא
תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.
ז .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה
עפ"י כל דין.
 .4תקופת ההתקשרות והביצוע0
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א .תקופת ההתקשרות לביצוע סקר הנכסים בשלמותו ורישום הנכסים בספרי העירייה הינה
ל 15 -חודשים החל ממועד חתימת הצדדים על החוזה ,עם אופציה לעירייה להארכה
לשלוש תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,למען הסר ספק מובהר כי תקופת
ההסכם הנ"ל הינה לעדכון הסקר ע"פ דרישת העירייה ובמידת הצורך .אין בביצוע
הארכה כאמור בכדי לפתור את נותן השירותים מעמידה במועדים להשלמת הסקר.
עד תום תקופה זו יסיים נותן השירותים את ביצוע הסקר במלואו לשביעות רצון העירייה
ובהתאם לאבני הדרך המפורטות לעיל:
ממועד חתימה על חוזה ההתקשרות לחברה המבצעת יינתן חודש התארגנות לקראת
יציאה לסקר הנכסים.
החברה המבצעת תסקור  200נכסים בכל שלושה חודשים החל מתום חודש התארגנות
ועד לסיום סקירת הנכסים על פי תיעדוף הסקירה שתקבע העירייה.
בתום כל תקופה בת שלושה חודשים תתקיים ישיבה בין בעלי התפקידים הרלוונטיים
בעירייה ומנהל הפרויקט מטעם החברה המבצעת.
על החברה המבצעת להציג בתום כל שלושה חודשים:


נכסים שנסקרו בתקופה זו מעודכנים במערכת לניהול נכסים.



דו"ח ממצאים והמלצות לביצוע עבור הנכסים שנסקרו בתקופה זו.



שכבות  GISמעודכנות.

מובהר כי ארבעת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון שבמהלכם תוכל
העירייה להפסיק את העבודה מכל סיבה שהיא.
אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את העירייה בקבלת פיצוי מוסכם בסך של
 ₪ 500לכל יום איחור  ,מלבד עיכוב המתואם בין שני הצדדים .הספק מתחייב לספק
מספר מתאים של עובדים וציוד ,על מנת שהשירות יתבצע בתוך מגבלת הזמנים האמורה
לעיל.
ב .ככל שתחליט העירייה על מימוש השירותים האופציונאליים ,אלה יתבצעו במהלך תקופת
ההתקשרות הכוללת בלבד ולא תתווסף תקופת התקשרות לטובת אלה.
מובהר בזאת ,כי העירייה רשאית לסיים החוזה גם במהלך תקופה זו משך ביצוע
העבודות וקבלת השירותים נשוא המכרז ,עשויים להתפרש רק על חלק מהתקופה,
בהתאם למסגרת התקציבית של העירייה ו/או צרכי העירייה.

ג .בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו
מעצם הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג נותן השירותים
להארכה ו/או חידוש אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון
הארכה ו/או חידוש.
ד .על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית העירייה בכל עת ,מכל סיבה
שתיראה לה גם שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה זה ,כולו או
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מקצתו ,לידי גמר ,על ידי הודעה בכתב אשר תינתן לנותן השירותים  30יום מראש .הובא
החוזה לידי גמר כאמור ,תשלם העירייה לנותן השירותים את התמורה המגיעה לו על פי
החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד
הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת העירייה ,בניכוי כל הכספים אותם העירייה
זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין .כנגד קבלת התמורה
הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לנותן השירותים כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות
בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים כתוצאה
מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור .מובהר בזאת ,כי תום ההתקשרות לא
יפגע במתן השרות ובזמן תקופת האחריות לשירותים.
 .5תמורה ותנאי תשלום0
א .עבור ביצוע השירותים בשלמותם לפי תנאי המכרז והחוזה ,תשלם העיריה לנותן
השירותים את הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו ע"י העירייה ושיערכו על סמך
הזמנות ועבודה בפועל ,בהתאם למחיר לאחר ההנחה שנתן נותן השירותים בהצעתו
שאושרה [להלן " -התמורה"] .התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו,
ולמעט המע"מ.
ב .לצורך קבלת התמורה ,יעביר נותן השירותים למנהל חשבון מפורט בגין כל הזמנת עבודה,
נקוב בש"ח ,ביחס לסכום התמורה המגיעה לו בעד השירות שניתן ,ויצרף לו כל מסמך
ו/או אישור רלוונטי ,לרבות כנדרש במפרט.
על החשבון להגיע לעירייה בתוך תקופת החוזה ,ותוך ביצוע הפעולות המזכות בתמורה,
גם אם תוצאות השירות יתקבלו לאחר תום התקופה.
ג .החשבון יוגש לעירייה בין האחד לחמישי בכל חודש קלנדרי ,ויהא מפורט בגין השירות
שבוצע על -ידו בחודש החולף.
ד .על נותן השירותים לוודא כי החשבון המוגש לעירייה נחתם בחותמת 'נתקבל' בעת מסירת
החשבון למנהל.
ה .חשבונותיו של נותן השירותים ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי
לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.
ו .במידה והחשבון שהוגש ע"י נותן השירותים אינו כולל פרטים מהותיים שיש לכלול
בחשבון ,או שהגיש חשבון מבלי שיקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה
בהתאם לחוזה ,החשבון יוחזר לנותן השירותים ויראו זאת כאילו החשבון לא הוגש ,עד
להמצאת חשבון מתוקן.
ז .בדיקת החשבון שהוגש ע"י נותן השירותים כאמור בסעיף ב' לעיל והעברתו לאישור
הגזברות ,יתבצעו תוך  14ימי עסקים ממועד הגשת החשבון ע"י נותן השירותים ,ובכפוף
להגשת כל המסמכים הנדרשים ולכך שלא נפל בו פגם.
ח .התמורה תשולם לנותן השירותים תוך  45יום מתום החודש בו התקבל החשבון.
ט .למען הסר ספק יובהר כי החשבון שהוגש לאחר החמישה בכל חודש קלנדרי ייחשב
מבחינת לוחות הזמנים ומועדי התשלום כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש הקלנדרי הבא
שלאחר החודש בו הוגש החשבון על -ידי הזוכה (לדוגמא :חשבון שהוגש ב 8-לחודש ינואר
בגין ביצוע עבודה בדצמבר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש פברואר) ולקבלן לא
תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה ביחס לכך.
י .תנאי הצמדה:
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המחירים המופיעים בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף
אליהם כל סוג של התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות ,למעט בהתאם למפורט
להלן:
 )1המחירים המופיעים בחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג
של התייקרות במהלך כל תקופת  15החודשים שמניינם יחל מהמועד האחרון להגשת
ההצעות להלן 15" :החודשים הראשונים של ההתקשרות" ).
" )2מדד בסיס" – הוא המדד הידוע בתום  15חודשים החל מהמועד האחרון עפ"י להגשת
ההצעות .
" )3מדד קובע" – הוא מדד האחרון והידוע במועד(י) הגשת החשבון(ות) או כפי שיקבע
במסמכי המכרז.
למרות האמור לעיל  ,אם לאחר  15החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי
במדד החוזה ושיעורו עלה על  4%מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,יעודכנו המחירים
נשוא ההסכם בשיעור עליית המדד כאמור .למען הסר ספק המדובר יהיה בהתאמה חד
פעמים בלבד.
 )4למען הסר ספק ,על התמורה המגיעה לנותן השירותים על פי חוזה זה ,לא יחולו
הפרשי הצמדה למדד למעט בהתאם לאמור בסעיף קטן י' לעיל.
יא .התמורה הנזכרת בסעיף א' לעיל היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל
התחייבויותיו של נותן השירותים לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין
היתר גם את חישוב הוצאותיו של נותן השירותים בגין שכר עבודה והעסקת כח אדם,
שימוש בכלי הרכב ובציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה
אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,בין אם באופן קבוע ובין
באופן ארעי .נותן השירותים לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר,
העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה ,שינויים בשער מטבע ,הטלת
או העלאת מסים ,היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם
נוסף ,ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או רשות מוסמכת.
יב .העירייה תהא רשאית ,לפי ראות עיניה ושיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון
אם נותן השירותים אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז ,או מתרשל
במילואם .במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לנותן השירותים ,בה תצוין הסיבה
לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור.
יג .העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לנותן השירותים ,כנגד הוצאות שנגרמו
לה עקב הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן
השירותים.
יד .כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או
השירותים הניתנים ע ל ידי נותן השירותים לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על נותן
השירותים וישולמו על ידו.
טו .העירייה רשאית להגדיל את החוזה בשיעורים המרביים בהתאם להוראות תקנה )7(3
לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח  ,1987 -בכפוף לתקציבים מאושרים.
 .6הזמנת העבודה0
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א .הרשות בידי העירייה להזמין מנותן השירותים את כל העבודות והשירותים ו/או חלקן
לפי שיקול דעתה המוחלט ועל נותן השירותים להיענות להזמנות העירייה לבצע את
העבודה בהתאם לדרישת העירייה ועל פי תנאי המכרז ובמועד ,וכן הרשות בידי העירייה
לבצע חלק מהעבודה בעצמה .האמור רלוונטי הן לשירותים נשוא המכרז והן לשירותים
שהם בגדר אופציה לעירייה.
ב .מובהר מודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק
מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות .העירייה
שומרת לעצמה הזכות ,במפורש ,לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים ,להשלים חלק
מהעבודות בלבד ולחייב את נותן השירותים לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו
התקציבים להשלמת העבודות .כמו כן ,שומרת העירייה לעצמה את הזכות במפורש על אף
כל האמור בחוזה ,לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה
או ביטול חלקי ממנה יחייבו את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לנותן השירותים
ונותן השירותים מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור
והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.
ג .העירייה רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים
המירביים בהתאם להוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח .1987 -
ד .בהתאם לאמור לעיל ,מתן השירותים ע"י נותן השירותים לאמור בחוזה בין הצדדים,
טעון קבלת הזמנה חתומה כדין בידי ראש העירייה וגזבר העירייה ,לעבודה הספציפית.
עבודה שתבוצע ע"י נותן השירותים ללא הזמנה חתומה ע"י ראש העירייה והגזבר ,לא
תאושר לתשלום ,ולונתן השירותים לא תהא כל טענה כלפי העירייה.
 .7סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז0
א .ועדת המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז ,לעיין בפרוטוקול ועדת
המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה ,בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה (21ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג 1993-בהתאם לחוק חופש המידע ,תשנ"ח 1998-ובהתאם להלכה
הפסוקה.
ב .הצעת המציע תיחשב כאילו ניתנה ללא כל סוד מסחרי או סוד מקצועי והמציע ער לכך כי
אם ייקבע כזוכה ,תועמד הצעתו לעיונם של המשתתפים במכרז.
ג .מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן –
" חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום
המכרז ,ינהג כדלקמן:
 )1יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד משמעי
על גבי חלק ח' -הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים.
 )1ינמק מדוע יש למנוע עיון בחלקים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי או סוד
מקצועי בדף נפרד ויציין את החלקים הרלוונטיים כאמור.
 )2מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה
לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז .מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים
יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים
אחרים.
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 )3סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ד.

ה.
ו.

ז.

 )5למרות כל האמו ר לעיל ,ידוע למציע כי כתב ההצעה [מחירי ההצעה] אינו בבחינת
מסמך סודי והוא יותר לעיון.
למרות כל האמור לעיל ,יודגש ,כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של
המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד ,אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני
המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת מציע בטענה של סוד מסחרי או סוד
מקצועי אם היא אינה מנומקת ו/או בשל סימון גורף בהצעה.
החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים תיתן על כך ועדת המכרזים התרא ה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה
בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה
בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 .8ערבות ביצוע0
להבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא נותן השירותים לעירייה בזמן חתימת החוזה ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,לוח מס'  ,13בסך של  27,777ש"ח
(במילים :שלושים אלף ש"ח) ובתוקף ל 18 -חודשים .הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג'
למסמכי המכרז ,בשינויים המתחייבים ,ותבוא לאישור גזברות העירייה.
היה והחוזה יוארך ,על נותן השירותים יהיה להאריך הערבות מעת לעת ,בהתאם להארכת
תקופת ההתקשרות ,כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד  3חודשים לאחר מועד סיום
ההתקשרות.
 .9שמירת זכויות0
א .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים
לעשות שימוש במסמכי המכרז ,אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.
ב .העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז,
בהתאם לתנאי החוזה.
 .01כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו ,תחולנה
על המשתתף בלבד.
 .00חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.
 .01קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:
נקבע זוכה במכרז (להלן" :זוכה המקורי") והחל בעבודתו ,ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך
כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז (להלן" :זוכה מאוחר") ,מתחייב הזוכה המקורי לפנות את
שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר .במקרה שכזה ,לא יהא זכאי המקורי לשום פיצוי או
תשלום מאת העירייה ,פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי
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שאושרה ע"י המנהל .לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי
העירייה ,בגין ההליך שבוצע.
______________
שם המציע

_____________.
מס' עסק מורשה/ח.פ

___________________
טל .פקס המציע

___________________
כתובת המציע

________________________________
שמות מורשי החתימה

תאריך :

חתימה וחותמת המציע________________ :
חלק ג'  -נוסח כתב ערבות בנקאית אוטונומית
לכבוד
עיריית בית שמש
א.נ ,

_____________

בנק ______________
סניף _______________
כתובת הסניף _______________
תאריך _______________

הנדון 0ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מס'
.1

על פי בקשת ____________________ ח.פ( ________________ .להלן" :המבקש/ים")
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך של  20,000ש"ח (במילים :עשרים אלף ש"ח)
(להלן" :סכום הערבות") ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן ,שתדרשו מאת
המבקש/ים בקשר למכרז מס' מכרז פומבי מס' _ _11/11לאיתור ורישום נכסי עירייה.

.2

בערבות זו:
"מדד חדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .
א.
"מדד יסודי"  -מדד חודש ינואר  1711שפורסם ביום .15/02/2021
ב.
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן (כללי) ,לוח  ,13המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
ג.
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי
אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם
בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות ,כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת
המדד היסודי .אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד
היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ 7 -ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו ,אנו
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה למדד ,כאמו ר לעיל ,מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

.5

ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  21/73/11ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .דרישה על

.3

4.
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פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
.14

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,ואינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב ,
בנק _______________

24

נספח ד'  -ביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – עיריית בית שמש ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם .
"השירותים"  -לביצוע סקר נכסי העירייה ולאספקת שירותים משלימים
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על
המבוטח לערוך ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן
השירותים ,ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות
לתקופה נוספת של  7שנים ל אחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה (להלן " :אישור ביטוחי
המבוטח" ו"-ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר
הביטוחים וההתחייבויות הדרושי ם או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור ,תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך
ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר
שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.
מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות
מעבידים כמפורט באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על
אי העסקת עובדים.
 .2ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני
מועד תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת
מתן השירותים ,את אישור ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות
המפקח על הביטוח ,מבקש האישור שוק ההון ,ביטוח וחיסכון 2019-1-6
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור
את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת
ההתקשרות על פי ההסכם ,או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא
אישור עריכת ביטוח חדש 30 ,יום לפני מועד 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
התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות
כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש
האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים
להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
 .3על 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
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ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע
למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש
האישור ככ ל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה
למבטחים.
 .4מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח
ביטוח זה .מוסכם בזה במפור ש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין
עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר
התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור
ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-
פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח
זה ,על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח
זה.
 .5מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף
ביטוח זה ,הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח
ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי
מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות
האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי
המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים
נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים
כאמור ,על חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש
בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש
האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך
על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף לסעיף אחריות
צולבת.
 .6המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש
האישור ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר
לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .7בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על המבוטח לדרוש
כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס
לשירותים ,בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו .המבוטח ישא
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל
השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי
המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
26

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור
אחריות כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות
נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא
חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות
תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם
דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח
ביטוח זה ,אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות
תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור,
מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים
נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים
בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות
המפקח על הביטוח כ אמור ,מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי
הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של
המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 .8ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .8.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח
המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים
מטעמו.
 .8.2שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא 30
יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 .8.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על
ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או
שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .8.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי
מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
 .8.5היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג
רשלנות רבתי (אם קיים) יבוט ל ,אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות
המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א .1981 -
 .8.6המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש
האישור ,אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .8.7על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות
העצמיות החלות על פיהן.
 .9הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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ביטול/שינוי הפוליסה *

אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  27יום לאחר משלוח הודעה למבקש
הביטול.
האישור בדבר השינוי או
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
חתימת האישור
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח
שם:
_________

מבקש האישור*

שם :עיריית בית שמש ו/או
תאגידים ו/או חברות עירוניים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם
ת.ז/.ח.פ_________ :.

ת.ז/.ח.פ:.
_________

מען_________ :

מען:
_________

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת
מוצרים
☐אחר:

ביצוע סקר
נכסי
העירייה
ולאספקת
שירותים
משלימים

המבטח

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת.
תחילה

ת .סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מטבע
סכום

רכוש
צד ג'

2,000,00
0

₪

אחריות מעבידים

20,000,0
00

₪

2,000,00
0

₪

אחריות המוצר
אחריות מקצועית

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'
לא בתוקף

אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג'
()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב
כצד ג' ()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי
המבוטח ()319
ראשוניות ()328
לא בתוקף

אחר
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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אבדן מסמכים ()301
דיבה ,השמצה והוצאת לשון
הרע ()301
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או
מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור ()321
מרמה ואי יושר עובדים ()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
(*327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332

חלק ה' – - 1תצהיר המשתתף בנוגע לניסיון הנדרש בתנאי הסף
לכבוד
עיריית בית שמש
ניסיון בביצוע לביצוע סקר נכסים ואספקת שירותים משלימים.
אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז מספר____________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1הנני מורשה לחתום ,להצהיר ולהתחייב בשמי ו/או בשם המציע_________________ ,
בע"מ (להלן" :המציע") המגיש הצעתו למכרז מס' 11/11
תפקידי במציע.________________________________________________ :
 .1במהלך השנים  1717 - 1717המציע ביצע שלושה ( )2סקרי נכסים מלאים ברשויות מקומיות
שונות ,כאשר בכל אחד מהסקרים0
א .בוצעה והושלמה סקירה של לפחות  377נכסים שונים.
ב .תפוקות הסקר נמסרו לרשות המקומית ,בין השאר כשהם מוזנים למערכת
ממוחשבת יעודית לניהול נכסי רשות מקומית.
להלן פירוט סקרי נכסים שהמשתתף ביצע בשנים  1717 - 1717עבור רשויות מקומיות:

שם הרשות

כמות נכסים
שנסקרו בסקר

מועד ביצוע (שנה עד
שנה) בין השנים
1717 -1717
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פרטי איש קשר ברשות (שם מלא,
תפקיד ,טלפון ליצירת קשר)

שם הרשות

כמות נכסים
שנסקרו בסקר

מועד ביצוע (שנה עד
שנה) בין השנים
1717 -1717

פרטי איש קשר ברשות (שם מלא,
תפקיד ,טלפון ליצירת קשר)

ידוע למציע ,כי הניסיון אשר יפורט ילקח בחשבון גם לעניין ניקוד ההצעה.
 .2למציע מחזור הכנסות במהלך השנים  1717 - 1710ממתן שירותי סקרי נכסים לנכסי רשויות
מקומיות ו/או ממתן שירותי עדכון נתוני נכסים של נכסי רשויות מקומיות (ומשירותים אלו
בלבד) ,בסך מצטבר של לפחות .₪ 577,777
ידוע למציע ,כי "סקרי נכסים" משמעותו – איתור נכסי הרשות ואיתור כל המידע הנדרש לרשות לניהולם
על פי תקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,תשכ"ז ,1967-ועל פי נוהל הקצאת
קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.
___________________
חותמת רו"ח לצרכי זיהוי בלבד
בכבוד רב,
________________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .במשרדי
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד
וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות
תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

_______________________
מ.ר

___________________
עו"ד
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נוסח מומלץ לאישור רו"ח להוכחת עמידה בתנאי הסף לעניין מחזור הכנסות
לכבוד 0עיריית בית שמש

הנדון 0אישור רו"ח בדבר מחזור הכנסות של המציע בביצוע סקר נכסים

אנו משרד רו"ח __________________ המבקרים של _______________ בע"מ (להלן
"המציע") ,מאשרים כי ביקרנו את האמור בתצהיר המציע בדבר מחזור הכנסות במהלך השנים
 2019 - 2017ממתן שירותי סקרי נכסים לנכסי רשויות מקומיות ו/או ממתן שירותי עדכון נתוני
נכסים של נכסי רשויות מקומיות (ומשירותים אלו בלבד!).
כן אנו מאשרים את האמור בדבר נתוני המחזור הכספי בתצהיר.

התצהיר מצורף בזאת ומסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד .תצהיר זה הינו באחריות
ההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה על התצהיר בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בתצהיר המציע הצגה מוטעית מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבתצהיר .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בתצהיר
בכללותו .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,האמור בתצהיר המציע לעניין היקפי העבודות והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של
הגופים הכלולים בתצהיר ,משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת
בהתאם לרשומות עליהם התבססה בתצהיר.
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חלק ה' -1תצהיר מנהל פרויקט המוצע
אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז מספר____________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1הנני משמש כ_______________ בחברת _________________ בע"מ ,ח.פ__________.
(להלן" :המציע") ,המגיש הצעתו למכרז מס' ________.
 .2להלן פירוט נסיוני בשנים  1717 - 1717במהלכם שימשתי כמנהל פרויקט בסקרי נכסים0
שם
הרשות/גוף

נכסים מועד ביצוע (שנה פרטי איש קשר ברשות (שם מלא,
כמות
תפקיד ,טלפון ליצירת קשר)
עד שנה)
שנסקרו בסקר

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________________
חתימת המצהיר
אימות חתימה
אני הח"מ _____________ ,עו"ד (מ.ר ,) ________ .מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני
מר/גב' ____________ ,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.
_________________
חותמת וחתימת עו"ד
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חלק ו' -תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך כדין לחתום
על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ (להלן:
"המשתתף") ,למכרז פומבי מס' _______ (להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
 .3המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמי  ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
 .4המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד
אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת
המשתתף למכרז.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
 .9אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

__________
תאריך

______________
שם המשתתף

______________________
שם המצהיר ותפקידו

_______________
חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________
התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________
והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה
וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם
עליה בפני.

__________________________
תאריך

____________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת
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חלק ז'  -תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים0
חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס
ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו ( 1106 -להלן" 0החוק")
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
כדלקמן:
בכתב,
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו
(להלן – המציע).

במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (סמן את החלופה
הרלוונטית):
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים;



המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים
זרים ,אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק
עובדים זרים ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -
 ,1976שחלק מהן מובאות להלן:
" .0אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א -
;1981
" .1בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו;
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
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 .3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;
" .4הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג
( 31באוקטובר ;)2002
" .5חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א ;1991 -
" .6חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
" .7מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז;
" .8עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
" .9שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני האדם;
אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
___________) ,במשרדי שברחוב _________________________
מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן
אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה
דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת
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חלק ח'  -הודעה על סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים בהתאם לסעיף  3לחלק ב' במסמכי
המכרז

אני הח"מ ,מבקש ,כי המסמכים ו/או הנתונים הבאים:
___________________ .1
___________________ .2
__________________ .3
___________________ .4
____________________ .5
____________________ .6
לא יימסרו לעיון במידה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה ,וזאת מן הנימוקים להלן:
*ניתן לצרף מסמך נפרד ,מנומק ומפורט
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

שם המציע _____________________ :
חתימה _______________________
תאריך חתימה_________________:
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חלק ט'  -הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז
מכרז פומבי __11/11
לאיתור ורישום נכסי עירייה
אני הח"מ ____________________ ,בחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם ,ולרבות
ההסכם ,פירוט מהות העבודה ,הוראות למשתתפים במכרז ,תנאים מיוחדים ,שיטת ביצוע
העבודה ,חישוב התמורה ,לוח זמנים וכיו"ב;
ולאחר שבדקתי את כתב ההצעה ובדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה ,ולאחר שהתברר לי כי
כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל
הכמויות ,וכל המידע הדרוש לשם ביצוע העבודות.
והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע
העבודה בשלמותה;
הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע עבודות לפי המכרז בשלמות וכי
באפשרותי לבצע את כל הנדרש מהזוכה במכרז כמפורט במכרז ,ולא אבוא בתביעות כלשהן
להפרשים ובאפשרותי לבצע את העבודה ,בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי,
לפי לוח הזמנים שבמכרז.
כמו כן ,הנני מצהיר שמ חירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות
העלולות להידרש למתן השירותים והעבודה בכל היקפה ובשלמותה ,והיא לוקחת בחשבון גם
דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת ,לרבות רמ"י וכיוב'.
הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתי זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב לבצע את העבודות בשלמות בהתאם
לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.
אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ,ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ממועד הכנסתה לתיבת
המכרזים ובמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
אני מסכים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
ביני לבינכם.
אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתי על הצעה זו.
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למען הנוחות מצ"ב רשימת מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה .על המציע לוודא ,כי הכניס
למעטפת המכרז את כל המסמכים הדרושים ,אף אם אינם מופיעים ברשימה:
(לסימון המשתתף ב X -בצד ימין)
לסימון מחלקת
לסימון
התקשרויות
המשתתף
יש  /אין ______ /
התנאים הכלליים (חתימה בשולי כל דף)
____
יש  /אין ______ /
החוזה (חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה)
____
יש  /אין ______ /
כתב הצעה מלא בשני העתקים
____
יש  /אין ______ /
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
____
יש  /אין ______ /
אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
____
יש  /אין ______ /
תצהיר המציע בדבר ניסיון המציע כנדרש במסמכי המכרז
____
יש  /אין ______ /
מסמכי תאגוד מאושרים [ראו דרישה בסעיף (2ז) לחלק א']
____
יש  /אין ______ /
אישור בדבר זכויות חתימה
____
יש  /אין ______ /
קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז
____
יש  /אין ______ /
הצהרת משתתף בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים
____
יש  /אין ______ /
העתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י העירייה למשתתפים במכרז
____
יש  /אין ______ /
הצהרת המשתתף בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה
____
יש  /אין ______ /
תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות
____
יש  /אין ______ /
תצהיר בדבר אי תאום מכרז
_____
יש  /אין ______ /
אישור רו"ח להוכחת עמידה בדרישת המחזור הכספי
_____
קו"ח ותעודת השכלה והכשרות רלוונטיות ופרוט ניסיון קודם של המנהל יש  /אין ______ /
_____
המוצע על ידי המציע
_____
יש  /אין ______ /
אישור רואה חשבון לפיו המנהל המוצע מועסק על ידי המנהל

שם המשתתף (באותיות דפוס) _________________________________________ :
כתובת המשתתף __________________________________ :
טלפון________________ :
תאריך _______________________________ :
חתימת המשתתף _______________________ :
שם מלא של החותם (מורשה החתימה)________________________________________ :
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חלק י' – כתב הצעה
עיריית בית שמש
מכרז פומבי מס' __11/11
לאיתור ורישום נכסי עירייה
אני הח"מ ,מוסמך להצהיר ,להתחייב ולחתום על כתב ההצעה למכרז _ _11/11בשם המציע
________________________ ,כדלקמן:
 .0בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד [אני] הכוונה היא גם למציע.
 .1המציע ו/או מי מטעמו ,בדק היטב את כל תנאי המכרז כפי שפורטו במכרז ,בחוזה ובמסמך
ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם ,ובדק את כל הוראות הדין והנהלים החלים על מתן
שירותי איתור ורישום נכסי העירייה ואספקת שירותים משלימים והביא בחשבון כל פרט
העלול להשפיע על הצעת המציע שלהלן.
 .3קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז.
 .4קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי ,וקיבלתי
מנציגי עיריית בית שמש את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבויות
המציע ,ולא תהא לנו כל טענה כלפי עיריית בית שמש בקשר עם אי -גילוי מספיק או גילוי
חסר ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה ,וכי בהתאם לכך
נקבעה ההצעה ע"י המציע.
 .5ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון.
 .6ידוע לי כי התמורה המוצעת שלהלן אינה כוללת מע"מ כחוק ואופן ההצמדה יהיה כמפורט
בנוסח החוזה.
 .7ידוע לי ,כי עלי ליתן הנחה ביחס לכל אחד מהרכיבים בטבלאות השירותים המבוקשים וכן
לציין את הסכום הסופי המתקבל לאחר ניכוי ההנחה.
 .8ידוע לי כי שיעור ההנחה המירבי בכל אחד מהרכיבים ,לא יעלה על  ,25%וכי ככל שאתן שיעור
הנחה העולה על  25%הצעתי תיפסל ולא תובא לדיון.
 .9ידוע לי ,כי כמויות הנכסים המצוינות בטבלאות הינן הערכה בלבד של העירייה ,והעירייה
אינה מתחייבת לביצוע על פי הכמויות המצוינות.
 .11ידוע לי כי עלי למלא את טבלת סיכום הצעת המחיר לשירותי סקר נכסים ומטלות נוספות.
 .00ידוע לי ,כי העדר הצעה ביחס לאחד הרכיבים בטבלאות בכלל או תוספת על שיעור המחירים
בטבלאות ,יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.
 .01ידוע לי כי מציע שיציין בהצעתו מספר שלילי [או מינוס ליד המספר] – תיחשב הצעתו כמי
שנתן הנחה במספר מוחלט.
 .03ידוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה הטובה
ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן.
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 .04ידוע לי ,כי העירייה אינה מוגבלת לשיעור כלשהו בהיקפי העבודה או היקפי הפרטים
האמורים ,וכי מסגרת ההתקשרות תיבחן כמסגרת אחת כוללת.
 .05ידוע לי ,כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום  -במידה
ויידרש כזה  -בגין דרישת הרשויות המוסמכות.
 .06ידוע לי ,כי אין לבצע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה בעירייה .עבודה
שתבוצע ללא הזמנה חתומה כדין ע"י ראש העירייה והגזבר ,לא תאושר לתשלום.
 .07היקף ההתקשרות הכללי לביצוע סקר הנכסים בשלמותו ורישום הנכסים בספרי העירייה
נשוא מכרז זה ,מוערך בכ( ₪ 600,000 -כולל מע"מ) ל 15-חודשים .עם זאת ,יובהר כי אין
העירייה חייבת בביצוע רציף או מלא של העבודות ו/או במימוש כל ההיקף התקציבי המוערך,
וכי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל .לא תישמע כל טענה מצד הזוכה בדבר אי
מימוש ההיקף התקציבי כאמור לעיל.
תשומת הלב כי ככל שתחליט העירייה על מימוש השירותים האופציונאליים ובכפוף לקיומם
של מקורות תקציביים נוספים מעבר להיקף ההתקשרות הכללי כאמור ,ייחתם עם הזוכה
חוזה נוסף לביצוע השירותים האופציונאליים.
 .08להלן פירוט השירותים המבוקשים:

עיריית בית שמש מבקשת בזאת הצעות לאספקת השירותים הבאים0
א .עריכת סקר שלמות ועדכניות המידע המילולי ,הגרפי ,המרחבי והתהליכי אודות
הנכסים בבסיס נתוני מערכת הנכסים ובתיקי הנכסים והשלמת  /עדכון המידע.
עריכת סקר שלמות ועדכניות המידע המילולי ,הגרפי ,המרחבי והתהליכי אודות הנכסים
בבסיס נתוני מערכת הנכסים ובתיקי הנכסים (כולל איתור התיקים הקיימים ,סידור
המסמכים בתיקים ,טיוב התיעוד על גבי ובתוך התיקים וסידור התיקים בארכיב)
והשלמה ו/או עדכון של המידע ,המילולי ,הגרפי ,המרחבי והתהליכי אודות כל נכסי
העירייה הן בתיקים הפיזיים והן בבסיס נתוני מערכת ניהול המידע אודות הנכסים
ותהליכי העבודה לניהולם (מערכת קיימת מבית בר טכנולוגיות או מערכת אחרת בה
תצטייד העירייה כאמור במכרז זה) ,לרבות איתור כל נתוני הנכסים במערכת הגביה,
אימותם והזנתם למערכת הנכסים באופן שיאפשר ממשק בין מערכת הנכסים לרבות
המודול  /יישום המשמש את העירייה לניהול הכספי של הנכסים וכן עדכון מספר פיזי,
מספר משלם ונתוני המחזיקים ו/או המשתמשים וכנדרש במכרז.
שכר טרחה עבור ביצוע סקר שלמות לפי מפרט סקר מלא ימולא בטבלה א' שבהמשך.
הבהרות
 )1כללי.
שכר הטרחה המבוקש עבור ביצוע הסקר לנכס כהגדרתו יכלול את כל הפעולות
הנדרשות לאיתורו ,תיעודו והגשת תפוקות תהליך במלואן ,הזנת כל נתוניו למערכת
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ניהול הנכסים ,הפקת פלטים לצרכי בקרת איכות וכל הנדרש לאספקת תפוקות שרות
זה כנדרש וכמפורט במסמכי המכרז.
 )2לצורך תמחור הסקר יוגדר נכס באופן הבא:
במקרים בהם בוצעה פרצלציה  -נכס הוא חלקה רשומה.במקרה שלא נעשתה פרצלציה – נכס יהיה מגרש בתוכנית גם אם הוא משתרעעל מספר גושים ו/או חלקות.
במקרה ועל מספר מגרשים או חלקות קיים קומפלקס אחד כגון מספר בתי ספרו/או גנים ו/או מתחם מנדי"ם ,יחשב כל הקומפלקס כנכס אחד.
במקרה בו קיימים מבנים ניידים בחצר או בתחום מוסד חינוך יחשבו אף הםכחלק מאותו הנכס.
למען הסר ספק גם בית ספר הכולל גני ילדים יחשב כנכס אחד .החלקות /מגרשים בהם קיימים מספר שימושים שונים יוגדרו כנכס אב לנתוני המקרקעין
וייקלט לכל שימוש /משתמש  /מחובר נכס משנה .במקרה כזה לא יחשב נכס
האב כנכס וכן יחשב כל נכס משנה כנכס בפני עצמו.
בבתים משותפים יוגדר נכס לנושא התמחור תת חלקה (גם אם הבית טרם נרשםבפנקס בתים משותפים).
החלקות  /מגרשים המשמשים כדרך ,לרבות חלקות  /מגרשי הרחבתה ,יחשבותעריפית כל אחד מהם כנכס תשתית ללא קשר עם כמות החלקות ו/או
המגרשים עליו היא משתרעת .הקישור לדרך אחת יעשה באמצעות קשירתם
לנכס אב שלא יחושב תעריפית כנכס.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מחיר כל הפעולות הנדרשות לביצוע וכן הפקת כל
המסמכים והדוחות המבוקשים במכרז זה וכן כל פעולה הנדרשת לניהול ו/או בקרת
התהליכים ובדיקת התפוקות כלול במחיר לנכס והעירייה לא תשלם עבורם כל תוספת.
המחיר לנכס הוא המחיר אותו תשלם העירייה עבור סקירת נתוניו לפי מפרט מלא
כמפורט במכרז זה וכמוגדר לעיל.
המחיר לנכס יהווה בסיס לתשלום תמורה על פי תפוקות
על המציע להציע מחיר על פי סוג הנכס (ערך או תשתית).
מעבר לאמור לעיל נדרש המציע להציע הצעה למחיר אחיד לנכס באשר הוא ללא קשר
לסיווגו כאמור לעיל.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה לעירייה הזכות הבלעדית לקבוע בכל עת את
אופן תשלום התמורה.

ב .יצירת שכבות נכסים ליישום GIS
ייצור שכבות נכסים ,שיאפשרו לעירייה שימוש ביישום  GISמקושר למערכת ניהול
הנכסים המילולית והגראפית ,כאמור במפרט.
שכר טרחה עבור יצירת שכבות נכסים ימולא בטבלה ב' שבהמשך.
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הבהרות

 )1כללי.
עלות יצירת נכס בשכבת הנכסים כהגדרתו תכלול את כל הפעולות הנדרשות לאיתורו,
תיעודו ,הגראפי והמילולי ,והגשת תפוקות תהליך יצירת הנכס במלואן לרבות מיקומו
במרחב ,הזנת נתוניו ליישום ניהול שכבת הנכסים ו/או מערכת ה –  GISהעירונית וכן
קישורו למערכת ניהול מערך הנכסים.
 )1לצורך התמחור יוגדר נכס ,כפי שהוגדר בסעיף א'  )1לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחיר המוצע כולל:
-

את כל הפעולות הנדרשות מהמציע להקמת ואספקת שכבות הנכסים כשהן מלאות
תקינות וערוכות לשימוש ) ,(Productionבהתאם לדרישות מכרז זה.

 הפקת כל הדוחות המבוקשים במכרז זה בכל הקשור לשכבות הנכסים כלולים במחירוהעירייה לא תשלם עבורם כל תוספת.
לנכס
שירותים נוספים (אופציונאליים)
בנוסף שמורה לעירייה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להזמין מהזוכה במכרז בכל עת
במהלך ההתקשרות עמו ,אחד או יותר מהשירותים הבאים ,במלואם או בחלקם.
ג .מדידת נכסים (אופציה)
ביצוע מדידה של הנכסים ,הכנת תשריטים וטבלאות מידע ,בחינת התאמת רישומי
העירייה אודות הנכס ומצב בשטח ועדכון המערכת בהתאם לממצאים וכנדרש במכרז.
שכר טרחה עבור מדידת נכסים ימולא בטבלה ג' שבהמשך.

ד .אספקת שרותי איתור מידע אודות הנכסים ו/או עדכון שוטף של מערכות המידע
לניהולם לאחר השלמת הסקר (אופציה).
אספקת שרותי איתור מידע אודות הנכסים ועדכון שוטף של מערכת המידע המילולית
לניהול נכסי העירייה וארכיב תיקי הנכסים (להלן "תקיון הנכסים" או "תקיון") .ו/או
לעדכון שוטף של שכבות הנכסים במערכת ה –  GISהעירונית  /יישום  GISייעודי
לנכסים ,לאחר השלמת הסקר.

42

שכר טרחה עבור שרותי איתור מידע אודות הנכסים ו/או עדכון שוטף של מערכות
המידע לניהולם לאחר השלמת הסקר ימולא בטבלה ה' שבהמשך.
הבהרות
 למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אין בהצעת הקבלן הזוכה לשרותי איתור מידעאודות הנכסים ו/או עדכון שוטף של מערכות המידע לניהולם לאחר השלמת הסקר
(להלן "שרותי העדכון") כדי לחייב את העירייה להשתמש בשרותיו ,גם אם יזכה,
והשימוש בשירותים אילו הינו אופציונאלי.
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין שרותי עדכון מהקבלן הזוכה לכל סוגשרות המוצע על ידו בכלל מכרז זה והמהווה גם מענה על צורכי עדכון המערכת וכן
לניהול מערך הנכסים ,וזאת בהתאם למחירים שהציע במכרז זה למשך כל תקופת
ההתקשרות ,ככל שתהיה ,לפי שיקול דעת העירייה בלבד
 מעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יובהר כי העירייה שומרת על זכותה לרכושמקבלנים שרותי תמיכה בניהול מערך הנכסים ,בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת
לעת ,לרבות בתחום רישום זכויות ו/או ניתוח נתונים ייחודיים וזאת על בסיס קבוע
או מזדמן ולא מהקבלן הזוכה במכרז זה (להלן "שרותי התמיכה").
 אופן צריכת השירותים לעיל ,משכם מועדיהם והיקפם יהיה לפי שיקול דעתההבלעדי של העירייה.
 שרותי העדכון ,ככל שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה יינתנו על ידי עובד בעל הכשרהמתאימה וניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום עריכת סקרי נכסים ,במהלכם
נסרקו לפחות  500נכסים מסוגים שונים ,לרבות הקמת ועדכון מערכת לניהול
נכסים.
 שרותי תמיכה לניהול מערך הנכסים יינתנו על ידי עובד המשמש מנהל פרויקט אצלהקבלן הזוכה ,בעל ניסיון מוכח של לפחות חמש שנים במהלכן שימש מנהל פרויקט
של סקר אחד לפחות בו נסקרו  500נכסים מסוגים שונים.
 הצעת המחיר לשרותי העדכון שלהלן תהיה לקבלת התפוקות המלאות הנדרשותלעירייה על פי מכרז זה ,לרבות כל הפעולות הנדרשות להשגתן.
 -המחיר שבטבלה ה' להלן יחול בהתאמה על אספקת כל השירותים המתומחרים.

כל האמור לעיל נדרש ,כהגדרתו במפרט זה וכמפורט בו וכמפורט ו/או מתבקש ממסמכי
מכרז זה.
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 .19לאור כל האמור לעיל ,הנני מציע ליתן השירותים על פי תנאי המפרט
והחוזה כמפורט להלן0
יובהר כי הכמויות המפורטות בטבלאות שלהלן הינן מוערכות ובהתאם אין בנתונים שלהלן
משום התחייבות מצד העירייה לעשות שימוש כמויות אלה והכמויות שיוזמנו ייקבעו ע"י
העירייה על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
א .טבלה א -הצעת המחיר לביצוע טיוב נתוני הנכסים  /סקר שלמות ועדכניות לפי מפרט מלא
לנכסים

מרכיב  /יחידה

מחיר
יחידה ₪

נכס ערך

630

נכס תשתית
(אופציה)

320

מחיר אחיד לנכס

410

מחיר יח'
לאחר
הנחה ₪

 %הנחה

כמות
1
מוערכת

מחיר
לכמות₪ 2
לאחר הנחה

1,000
1,000

2,000
סה"כ0

ב .טבלה ב' -הצעת המחיר לביצוע שכבות הנכסים.

מרכיב  /יחידה

יצירת שכבות נכסים
למערכת  / GISנכס

מחיר
יחידה ₪

מחיר יח'
לאחר
הנחה ₪

 %הנחה

30.00

כמות
3
מוערכת

1000

ג .טבלה ג -הצעת המחיר לביצוע מדידת נכסים.

 1הנתונים הנקובים במכרז זה מבוססים ,מהעדר נתונים מדויקים ,על מיטב ההערכה האפשרית.
 2התשלום יבוצע על פי כמות הנכסים שיסקרו בפועל.
 3הנתונים הנקובים במכרז זה מבוססים ,מהעדר נתונים מדויקים ,על מיטב ההערכה האפשרית.
 4התשלום יבוצע על פי כמות הנכסים שיסקרו בפועל.
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מחיר
לכמות₪ 4
לאחר הנחה

 %הנחה
מרכיב  /יחידה

מחיר מדידה למ"ר
מגרש במדידה דו
מימדית

מחיר יח'
לאחר
הנחה ₪

מחיר
יחידה ₪

כמות מוערכת

5

מחיר
לכמות₪ 6
לאחר
הנחה

 200,000מ"ר
0.7

 200,000מ"ר

מחיר מדידה למ"ר מבנה
1.6
 /מתקן במדידה דו
מימדית

סה"כ0

ד .טבלה ה' -טבלת תעריפים למתן שרותי עדכון המידע במערכות ,ניהול מערך הנכסים
ויעוץ מקצועי0

מרכיב  /יחידה

מחיר
יחידה ₪

 %הנחה

מחיר יח'
לאחר
הנחה ₪

כמות
7
מוערכת

שרותי עדכון לפי שעות  /ש"ע

140.00

300

שרותי תמיכה לפי שעות  /ש"ע

190.00

300
סה"כ:

 5הנתונים הנקובים במכרז זה מבוססים ,מהעדר נתונים מדויקים ,על מיטב ההערכה האפשרית.
 6התשלום יבוצע על פי כמות המ"ר שימדדו בפועל.
 7הנתונים הנקובים במכרז זה מבוססים ,מהעדר נתונים מדויקים ,על מיטב ההערכה האפשרית.
 8התשלום יבוצע על פי כמות הנכסים שיסקרו בפועל.
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מחיר
לכמות₪ 8
לאחר הנחה

ה .טבלת סיכום הצעת המחיר לשירותי סקר נכסים ומטלות נוספות

#

)1

הסכום ₪
לכמות
לאחר
הנחה
בטבלה

הסעיף

סה"כ לטבלה א' הצעת המחיר לביצוע טיוב נתוני הנכסים /
סקר שלמות ועדכניות לפי מפרט מלא לנכסים (טבלת סקר
שלמות)

סה"כ
משוקלל

משקל

(סכום  Xמשקל)

0.9

סה"כ לטבלה ב' -הצעת המחיר לביצוע שכבות הנכסים (טבלת
ביצוע שכבות נכסים)
)2

)3

סה"כ לטבלה ג' הצעת המחיר לביצוע מדידת נכסים (טבלת
מדידת נכסים).

0

סה"כ לטבלה ד' -תעריפים למתן שרותי עדכון המידע
במערכות ,ניהול מערך הנכסים ויעוץ מקצועי

0.1

רכיב זה הינו אופציונאלי בעבור העירייה.
סה"כ ערך משוקלל להצעה לשירותי סקר טיוב נתוני הנכסים ושירותים
נוספים0

1

*על המציע להשלים בטבלה שלעיל את הסכום הכולל שהתקבל בעת השלמת כל אחת מהטבלאות שלעיל.
מובהר כי ככל שתהיה סתירה בין הסכומים ,בין בשל טעות העתקה ו/או טעות חישוב ו/או כל סיבה אחרת,
תבחר העירייה את הסכום הנמוך מבין אילו שנכתבו ,בין אם במסגרת הטבלאות הפרטניות ,ובין אם
במסגרת טבלת הסיכום ,ולמציעים לא יהיו כל טענות בקשר לכך.
שם המציע ________________0ח.פ/.ת.ז _____________ 0.כתובת_______________0
מורשי החתימה וחתימות____________________)1 ___________________)1 0

מס' טלפון________________ 0
___

__________________
חותמת המציע וחתימה

תאריך
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חלק יא' – חוזה
עיריית בית שמש
חוזה מס' _________
לאיתור ורישום נכסי עירייה
חוזה שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____________ לחודש ____________ שנת _______
בין
עיריית בית שמש (רשות מקומית)
דרך יצחק רבין  4בית שמש

(להלן " -העירייה")
מצד אחד

לבין
השם _______________________ 0ת.ז/.ח.פ________________ .
הכתובת_____________________________________________ :
באמצעות מורשי החתימה מטעמו0
________________________ .1
________________________ .2
(להלן " -נותן השירותים")
מצד שני;
(ושניהם ביחד ,להלן " -הצדדים")
הואיל 0והעירייה פרסמה מכרז מס' _ _11/11לביצוע סקר נכסי עירייה כמפורט במסמכי המכרז על
נספחיו ולרבות המפרט המצורף לו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :המכרז" להלן:
"השירות""/העבודה");
והואיל  :ונותן השירותים הגיש הצעה מטעמו למכרז ,ובין השאר הצהיר כי הינו עוסק במתן שירותים
הדומים לנדרש במסגרת המכרז וכי יש לו הכישורים ,הידע ,הניסיון ,כח אדם מקצועי ,המומחיות,
המיומנות ,האמצעים האישורים ,ההיתרים הדרושים למתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר;
והואיל 0ונותן השירותים ,לאחר שבחן ובדק בשקידה ראויה ולשביעות רצונו המלא את כל ההיבטים
והפרטים העסקיים ,המשפטיים ,הכלכליים ,המקצועיים והטכניים הנדרשים לצורך התקשרותו
בהסכם זה ובחן את מסמכי המכרז ,הגיש את הצעתו למכרז אשר מהווה חלק בלתי נפרד
מהתחייבויותיו בהסכם זה;
והואיל 0ובישיבתה מיום ________________ המליצה וועדת המכרזים על קבלת הצעתו של נותן
השירותים וראש העירייה אישר את ההמלצה ,והעירייה קיבלה את ההצעה;
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והואיל 0וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות בסעיפים תקציבים תב"ר .890
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן0
מבוא והגדרות0
.1
א.

כותרות סעיפי חוזה זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי פרשנות
החוזה.

ב.

חוזה זה על נספחיו השונים ,במידה ויהיו כאלה ,לא יפורשו במקרה של סתירה ,ספק ,אי
וודאות או דו  -משמעות כנגד מנסחו ,אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו ,ללא היזקקות
לכותרות וכותרות השוליים.

ג.

המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים ,בין היתר ,את הצהרת נותן השירותים ,כתב
ההצעה מפרט העבודות וכל מסמך אחר ,מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש
לקראם יחד הימנו.

ד.

פרשנות המונחים בהסכם זה ,תהא כפרשנותם במסמכי המכרז ,וכן כמפורט להלן ,אלא אם כן
תוכן הדברים מחייב אחרת .ככל שתהיה סתירה בין הפרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה
במסמכי המכרז ,תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי המכרז.

ה.

הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז:
העירייה  -עיריית בית שמש.
העיר  -העיר בית שמש.
המכרז  -מכרז פומבי מס' __11/11
המנהל – מנהל מחלקת נכסים או מי מטעמה.
נותן השירותים  -הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת המכרזים של העיריה ,ולרבות עובדיו,
מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם יאושרו ע"י העירייה) ,יורשיו וכל הבאים
בשמו או מטעמו.
העבודה/השירות  -כלל העבודה שיש לבצע לצורך לביצוע לאיתור ורישום נכסי עירייה ומתן
שירותים משלימים בהתאם לחוזה ומסמכי המכרז.
שכר החוזה  -התמורה לביצוע החוזה ,בהתאם לכתב הצעת נותן השירותים ,להנחת נותן
השירותים ולקבלת החזרים בפועל.

הוראות כלליות0
 .1מהות ההתקשרות0
א .העירייה מוסרת בזה לנותן השירותים ,ונותן השירותים מקבל על עצמו לביצוע סקר נכסים ואספקת
שירותים משלימים כמפורט במסמכי המכרז ובחלק יד -המפרט הטכני למסמכי המכרז.
ב .נותן השירותים מקבל על עצמו ,על חשבונו ותמורת הסכומים הנקובים בכתב ההצעה כפי שהוצע בכתב
ההצעה ,את ביצוע העבודות בהתאם לתיאור העבודה לעיל ולהלן על-פי מסמכי המכרז והחוזה ,בהתאם
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להוראות ולמועדים כפי שייקבעו ע"י המנהל ,בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודה ובין אם תוך
זמן ביצועה.
 .2התחייבויות נותן השירותים0
א.

נותן השירותים מצהיר ,כי הינו בעל הניסיון ,המומחיות ,הידע ,היכולת והכישורים המקצועיים ,כח
אדם ,אמצעי המימון ,אמצעים ארגוניים לביצוען היעיל ,המעולה והמיומן של השירותים נשואי חוזה
זה ובהתאם לתנאיו ולתנאי המכרז כולו ,והוא מתחייב להעמידם ללא יוצא מן הכלל לטובת ביצוע
העבודות במכרז זה.

ב.

נותן השירותים מצהיר ,כי קרא והבין את כל המסמכים הנוגעים להזמנת השירותים (כל מסמכי
ההזמנה) לרבות כל המפרטים והתוכניות הנוגעים אליהם ,הוראות הדין בקשר אליהן ,תנאי העבודה,
לוח הזמנים למתן השירותים ווידא ,כי יוכל לעמוד בהם ,הביא בחשבון את כל העלויות הכרוכות במתן
השירותים ,לרבות :עבודה ,כח אדם וכיו"ב ,בדק את התמורה המוסכמת ומצא את כל הנתונים
והפרטים הנוגעים לשירותים מתאימים והולמים.

ג.

נותן השירותים מצהיר ,כי בדק את היקף השירותים והעריך בזהירות ובמקצועיות את היקפם הצפוי
של השירותים בהתחשב בטיב העבודות ,בחן ובדק אותם ,את כמותם ,את סביבתם ודרכי הגישה ,בחן
את כל התנאים והנסיבות הקשורים ו/או העלולים להשפיע על מתן השירותים ,טיבם ,קצב התקדמותם
וכיו"ב .נותן השירותים לא יוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה.

ד.

נותן השירותים מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה ,בדייקנות ,ביעילות ובהתאם
להנחיות המפורטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל ,בנאמנות ולשביעות רצון העירייה ,למלא הוראות
כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

ה.

נותן השירותים מתחייב לשמור על הוראות החוק והנוהל החלות ושיחולו בעתיד על ביצוע העבודה.

ו.

נותן השירותים מתחייב כי יש לו ו/או לעובדיו את היכולת ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים
המקצועיים והטכניים לביצוע העבודה.

ז.

העובדים המועסקים על ידי נותן השירותים יהיו עובדים של נותן השירותים בלבד ולא עובדים של
ה עירייה .מוסכם כי בין העירייה לבין נותן השירותים או מי מעובדיו לא יחולו יחסי עובד מעביד על כל
המשתמע מכך.

ח.

מוסכם בין הצדדים במפורש ,כי נותן השירותים יבצע את העבודה על אחריותו המלאה והעירייה לא
תהיה אחראית לכל נזק שייגרם על ידי נותן השירותים ,או מי מעובדיו או מי מטעמו ,לכל אדם ו/או
לרכוש של צד שלישי.

ט.

נותן השירותים מתחייב כי במידה ויידרש לכך ,הוא יופיע כעד מטעם העירייה בבית המשפט וישולם לו
שכר בגין עדותו ,שכר בטלה או שכר עד מומחה ,לפי קביעת בית המשפט.

י.

נותן השירותים לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה ,זה מי שאינו אזרח ישראל או תושב
בעל רישיון עבודה כחוק.

יא.

נותן השירותים לא יחליף את מנהל הפרויקט שפורט בהצעתו במשך כל תקופת ההתקשרות ,אלא
בהסכמת העירייה מראש ובכתב.
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יב.

בכל מקרה בו יבקש המציע להחליף מנהל הפרויקט או במקרה שבו אין אפשרות של מנהל הפרויקט
לתת שירותים לעירייה בהתאם למסמכי המכרז ,בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפות אותן
מראש ,יהא על נותן השירותים לפנות לעירייה בבקשה מפורטת בכתב לקבלת אישור להחלפתו.
העירייה תהא רשאית לקבל את הבקשה או לדחותה הכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

יג.

על מנהל הפרויקט החדש יהא לעמוד בתנאים הקבועים למנהל פרויקט בתנאי הסף ולקבל ניקוד דומה
או גבוה יותר ממנהל הפרויקט המוחלף.

יד.

ההחלטה האם מנהל הפרויקט החדש עומד בדרישות והאם הניקוד שקיבל דומה לניקוד אותו קיבל
מנהל הפרויקט שאין באפשרותו לתת שירותים לעירייה ,הינה בשיקול דעתה המוחלט של העירייה
בלבד.

טו .נותן השירותים מסכים בזאת לכך שאין העירייה מחויבת להזמין ממנו ביצוען של עבודות בהיקף
כלשהו או בכלל ,ומוותר מראש על כל טענה בדבר פיצוי ו/או שיפוי ו/או סעד אחר כלשהו ככל שכך
יקרה.
 .3תמורה ותנאי תשלום0
א.

ב.

עבור ביצוע השירותים בשלמותם לפי תנאי המכרז והחוזה ,תשלם העיריה לנותן השירותים את
הסכומים שיתקבלו לפי חשבונות שיאושרו ע"י העירייה ושיערכו על סמך הזמנות ועבודה בפועל,
בהתאם למחיר לאחר ההנחה שנתן נותן השירותים בהצעתו שאושרה [להלן " -התמורה"].
התמורה תכלול כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו ,ולמעט המע"מ.
לצורך קבלת התמורה ,יעביר נותן השירותים למנהל חשבון מפורט בגין כל הזמנת עבודה ,נקוב
בש"ח ,ביחס לסכום התמורה המגיעה לו בעד השירות שניתן ,ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור
רלוונטי ,לרבות כנדרש במפרט.

על החשבון להגיע לעירייה בתוך תקופת החוזה ,ותוך ביצוע הפעולות המזכות בתמורה ,גם אם
תוצאות השירות יתקבלו לאחר תום התקופה.
ג .החשבון יוגש לעירייה בין האחד לחמישי בכל חודש קלנדרי ,ויהא מפורט בגין השירות שבוצע על-
ידו בחודש החולף.
ד .על נותן השירותים לוודא כי החשבון המוגש לעירייה נחתם בחותמת 'נתקבל' בעת מסירת החשבון
למנהל.
ה .חשבונותיו של נותן השירותים ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר את
כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.
ו .במידה והחשבון שהוגש ע"י נותן השירותים אינו כולל פרטים מהותיים שיש לכלול בחשבון ,או
שהגיש חשבון מבלי שיקוימו התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה בהתאם לחוזה ,החשבון
יוחזר לנותן השירותים ויראו זאת כאילו החשבון לא הוגש ,עד להמצאת חשבון מתוקן.
ז.

ח.

בדיקת החשבון שהוגש ע"י נותן השירותים כאמור בסעיף ב' לעיל והעברתו לאישור הגזברות,
יתבצעו תוך  14ימי עסקים ממועד הגשת החשבון ע"י נותן השירותים ,ובכפוף להגשת כל
המסמכים הנדרשים ולכך שלא נפל בו פגם.
התמורה תשולם לנותן השירותים תוך  45יום מתום החודש בו התקבל החשבון.
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ט .למען הסר ספק יובהר כי החשבון שהוגש לאחר החמישה בכל חודש קלנדרי ייחשב מבחינת לוחות
הזמנים ומועדי התשלום כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש הקלנדרי הבא שלאחר החודש בו הוגש
החשבון על -ידי הקבלן הזוכה (לדוגמא :חשבון שהוגש ב 8-לחודש ינואר בגין ביצוע עבודה
בדצמבר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 5-לחודש פברואר) ולקבלן לא תהיה שום טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה ביחס לכך.
י .לא הועברו התשלומים במועדם ,מסיבה התלויה בעירייה ,ישולמו לנותן השירותים הפרשי הצמדה
וריבית כקבוע בסעיף  4לחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז.2017-
יא .תנאי הצמדה:

יב.
יג.

יד.

טו.

טז.
יז.

המחירים המופיעים בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות לא יהיו צמודים ולא יתווסף אליהם כל סוג
של התייקרות במהלך כל תקופת ההתקשרות ,למעט בהתאם למפורט להלן:
למרות האמור לעיל  ,אם לאחר  15החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד החוזה
ושיעורו עלה על  4%מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,יעודכנו המחירים נשוא ההסכם בשיעור
עליית המדד כאמור .למען הסר ספק המדובר יהיה בהתאמה חד פעמית בלבד.
למען הסר ספק ,על התמורה המגיעה לנותן השירותים על פי חוזה זה ,לא יחולו הפרשי הצמדה
למדד.
התמורה הנזכרת בסעיף א' לעיל היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו
של נותן השירותים לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר גם את חישוב
הוצאותיו של נותן השירותים בגין שכר עבודה והעסקת כח אדם ,שימוש בכלי הרכב ובציוד,
הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה
לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי .נותן השירותים לא יתבע
ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר ,העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה
בשכר העבודה ,שינו יים בשער מטבע ,הטלת או העלאת מסים ,היטלים או תשלומים אחרים מכל
מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף ,ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או רשות מוסמכת.
העירייה תהא רשאית ,לפי ראות עיניה ושיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם נותן
השירותים אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז ,או מתרשל במילואם .במקרה
שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב לנותן השירותים ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית
הפירעון כאמור.
העירייה תהא רשאית לקנוס את נותן השירותים על איחור בזמן הביצוע בסך  ₪ 500כנגד כל יום
איחור בסקירת הנכסים והגשת התוצרים על פי אבני הדרך שנקבעו .במידה והעיכוב מתואם בין
שני הצדדים לא יינתן קנס.
העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לנותן השירותים ,כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב
הפרת ההסכם על ידי נותן השירותים ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת נותן השירותים.
כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים
הניתנים על ידי נותן השירותים לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על נותן השירותים וישולמו על ידו.

טז .העירייה רשאית להגדיל את החוזה בשיעורים המרביים בהתאם להוראות תקנה  )7(3לתקנות
העיריות (מכרזים) התשמ"ח  ,1987 -בכפוף לתקציבים מאושרים.
 .5תקופת ההתקשרות0
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א.

תקופת ההתקשרות לביצוע סקר הנכסים בשלמותו ורישום הנכסים בספרי העירייה הינה ל15 -
חודשים החל ממועד חתימת הצדדים על החוזה ,עם אופציה לעירייה להארכה לשלוש תקופות
נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,למען הסר ספק מובהק כי תקופת ההסכם הנ"ל הינה לעדכון
הסקר ע"פ דרישת העירייה ובמידת הצורך.
עד תום תקופה זו יסיים נותן השירותים את ביצוע הסקר במלואו לשביעות רצון העירייה ובהתאם
לאבני הדרך המפורטות לעיל:
ממועד חתימה על חוזה ההתקשרות לחברה המבצעת יינתן חודש התארגנות לקראת יציאה לסקר
הנכסים.
החברה המבצעת תסקור  200נכסים בכל שלושה חודשים החל מתום חודש התארגנות ועד לסיום
סקירת הנכסים על פי תיעדוף הסקירה שתקבע העירייה.
בתום כל תקופה בת שלושה חודשים תתקיים ישיבה בין בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה ומנהל
הפרויקט מטעם החברה המבצעת.
על החברה המבצעת להציג בתום כל שלושה חודשים:


נכסים שנסקרו בתקופה זו מעודכנים במערכת לניהול נכסים.



דו"ח ממצאים והמלצות לביצוע עבור הנכסים שנסקרו בתקופה זו.



שכבות  GISמעודכנות.

מובהר כי ארבעת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון שבמהלכם תוכל העירייה
להפסיק את העבודה מכל סיבה שהיא.
אי עמידה בלוחות הזמנים של ההסכם יזכו את העירייה בקבלת פיצוי מוסכם בסך של  ₪ 500לכל
יום איחור ,מלבד עיכוב המתואם בין שני הצדדים .הספק מתחייב לספק מספר מתאים של עובדים
וציוד ,על מנת שהשירות יתבצע בתוך מגבלת הזמנים האמורה לעיל.
ב.
ג.

ד.

ה.

ו.

ככל שתחליט העירייה על מימוש השירותים האופציונאליים ,אלה יתבצעו במהלך תקופת
ההתקשרות הכוללת בלבד ולא תתווסף תקופת התקשרות לטובת אלה.
מובהר בזאת ,כי העירייה רשאית לסיים החוזה גם במהלך תקופה זו משך ביצוע העבודות וקבלת
השירותים נשוא המכרז ,עשויים להתפרש רק על חלק מהתקופה ,בהתאם למסגרת התקציבית של
העירייה ו/או צרכי העירייה.
העירייה שומרת לעצמה הזכות להאריך החוזה לתקופה של עד  12חודשים נוספים ,או חלק מהם ,עד
 3פעמים רצופות .העירייה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות למציע הזוכה .לעירייה קיימת
האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.
בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם הארכת
ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג נותן השירותים להארכה ו/או חידוש
אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.
על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה ,רשאית העירייה בכל עת ,מכל סיבה שתיראה לה גם
שלא מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו ,לידי גמר ,על ידי
הודעה בכתב אשר תינתן לנותן השירותים  30יום מראש .הובא החוזה לידי גמר כאמור ,תשלם
העירייה לנותן השירותים את התמורה המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל
לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת העירייה ,בניכוי
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כל הכספים אות ם העירייה זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין .כנגד
קבלת התמורה הנ"ל ,לאחר הניכויים ,לא תהיינה לנותן השירותים כל טענות ו/או תביעות ו/או
דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו ,כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים כתוצאה
מהפסקת העבודה ו הבאת החוזה לידי גמר כאמור .מובהר בזאת ,כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן
השרות ובזמן תקופת האחריות לשירותים.
 .6העסקת עובדים והעדר יחסי עובד מעביד0
א.

נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות במסמכי
המכרז.

ב.

נותן השירותים מתחייב ,כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים ,לצורך
ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

ג.

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין
בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין נותן השירותים או מי שמועסק על ידו לעירייה ,או מי
מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.

ד.

נותן השירותים מצהיר ,כי כל התשלומים לרבות לעובדיו (ככל שישנם כאלה) ,לרבות שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום העבודה
וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם
ההסכם יחולו עליו בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם  -והעירייה לא תהא אחראית לכך ,בכל
אופן וצורה.

ה.

נותן השירותים מצהיר ,כי הוא ישפה מיד את העירייה בגין כל תובענה שתוגש כנגד העירייה או
כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על
ידו לבין העירייה ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין
עילה חוזית הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין העירייה בקשר עם השירותים.

ו.

אם על אף האמור לעיל ,ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ,ייקבע על ידי גוף מוסמך ,כי העירייה
הי נה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם
זה ,מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך,
לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

ז.

נותן השירותים מתחייב לשפות את העירייה ולפצותה ,מיד עם דרישה ראשונה ,בכל סכום שיהיה
על העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה
מהמוצהר בסעיף זה.

ח.

נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה
והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

ט.

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים בסעיף  5לעיל ,מתחייב נותן השירותים להעסיק
עובדים ,מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה
ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב נותן השירותים להעסיק
רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.
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י.

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
או אחריות כל שהם על העירייה כלפי האנשים המועסקים על ידי נותן השירותים.

יא .כן מצהיר נותן השירותים ,כי בכל מקרה בו יתבע ,הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם
מהעירייה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות
קבלני כ"א או ייקבע על-ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו ,כי בינו לבין העירייה
מתקיימים יחסי עובד ומעביד ,יחושב שכרו הראוי של נותן השירותים כעובד על בסיס 60%
מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה וישיב
לעירייה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,את ההפרש בשיעור  40%מהתמורה ,בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית כחוק ,מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר
העומד לעירייה על-פי דין.
יב.

האמור בפרק זה להסכם יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי העירייה על-ידי נותן השירותים ובין
אם תועלה על-ידי עובד של נותן השירותים (ככל שישנם כאלה) ו/או על-ידי חליפם ו/או עזבונם
ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את נותן השירותים כמחויב בהשבה דלעיל לפני
ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירותים.

 .0הסבת החוזה והמחאת זכויות0
א.

נותן השירותים לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחאות ו/או למסור לנותן שירותים
אחר כל עבודה נשוא הסכם זה ,כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,בין במישרין ובין בעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב.

ב.

במידה ונותן השירותים הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה בתאגיד או
מזכויות השותפות ,בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות
המנוגדת לסעיף זה.

 .3ספקות במסמכים ,עדיפות בין מסמכים והוראות מילואים0
א.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאי חוזה זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך
אחר מהמסמכים המהווים את החוזה  -כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה
בתנאים אלה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן סדר העדיפות בין המסמכים ,למקרה של
סתירה בין ההוראות ,כשהראשון ראשון והאחרון אחרון:
( )1הוראות הדין;
( )2הוראות ספציפיות ותכניות לביצוע ,שניתנו בכתב;
( )3הוראות המפרט במסמכי המכרז;

ב.

גילה נותן השירותים סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת בו או במסמך אחר
הקשור בחוזה או שיש לדעת נותן השירותים ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,
או שמסר המנהל הודעה לנותן השירותים שלדעתו אין נותן השירותים מפרש כהלכה את החוזה -
יפנה נותן השירותים בכתב לעירייה והמנהל ייתן הוראות בכתב ,לרבות תכניות לפי הצורך  -בדבר
הפירוש שיש לנהוג לפיו .הפירוש שיינתן על ידי העירייה יהיה סופי ויחייב את נותן השירותים.

ג.

המנהל רשאי להמציא לנותן השירותים ,מזמן לזמן ותוך כדי ביצוע העבודה ,הוראות לביצוע
העבודה ,לרבות תכניות לפי הצורך.
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 .1שמירת סודיות
א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

נותן השירותים מתחייב ,משך כל תקופת הסכם זה ובכל עת לאחר מכן ,לשמור בסוד ,לא להעביר ,לא
למסור לצד שלישי כלשהוא ,ללא יוצא מן הכלל ,או לרשות הרבים ,כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר
אחר שלפי טיבם אינם ברשות הכלל ,שהגיעו לידי נותן השירותים ,וכל הבא מכוחו ,עקב או בקשר עם
ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפני תחילתה או אחריה וכן
לא להוציא ולא להעביר ולא למסור כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או
לרשות הרבים ,אלא אם יותר הדבר ע"י העירייה מראש ובכתב.
נותן השירותים מתחייב לשמור על סודיות מלאה לגבי כל פרט שנמסר או התברר לו במהלך מתן
השירותים וביצוע העבודה ,ומתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידי העירייה ,בכולו או
חלקו ולא להרשות ו/או לאשר לצד שלישי את השימוש בו ו/או את השיתוף בתוכן המסמכים ו/או
הנתונים ,בכל אופן או צורה כלשהם בין במישרין ובין בעקיפין.
נותן השירותים מתחייב לשמור בסודיות מלאה את תוכן הנתונים באופן ובדרך כפי שהיה שומר על מידע
סודי של נותן השירותים עצמו ולמנוע גילויו למי שלא הורשה לכך ,מראש ובכתב על ידי נותן השירותים ,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור נותן השירותים מתחייב להחתים כל עובד ו/או מי מטעם נותן השירותים
על כתב התחייבות מתאים.
מוצהר ומוסכם ,וזאת למען הסר כל ספק ,כי כל תוצר עבודת נותן השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות אך
לא רק זכויות היוצרים ,הינו רכושה של העירייה בלבד.
נותן השירותים מתחייב למסור לעירייה ,בגמר העבודה ,את כל תוצרי העבודה המצויים אצלו.
נותן השירותים מתחייב בזה שלא להשתמש ,במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר
שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי העירייה אלא על פי הוראותיה.
נותן השירותים מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד
אינטרסים לעניני העירייה בכל הקשור להסכם זה.
ידוע לנותן השירותים כי באם הוא לא יעמוד בהתחייבויות אלה ,העירייה תהיה רשאית לנקוט בכל
האמצעים הנדרשים על פי כל דין בגין הפרת ההתחייבויות ו/או להטבת נזקיה.
נותן השירותים ועובדיו יחתמו כל אחד באופן אישי על טופס התחייבות לשמירה על סודיות המצ"ב
כנספח א' לחוזה.

.10.1
 .10.2להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי חוזה זה ,יפקיד נותן השירותים
בידי העירייה לפני מועד החתימה על החוזה ,ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה למדד המחירים
לצרכן (לוח כללי) ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ערבות ביצוע ,על סך של
 27,777ש"ח כולל מע"מ ,להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה.
 .10.3הערבות תהיה בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית בלא צורך בהנמקה ,לפי פנייה חד צדדית
של גזבר העירייה או מי מטעמו ,בכל מקרה שלפי קביעתו נותן השירותים לא ביצע את העבודות,
כולן או חלקן ,ו/או הפר או לא מילא את התחייבויותיו על פי חוזה זה ,כולן או מקצתן ,או במקרה
של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מתשלומי יתר ו/או טעויות בחשבונות נותן
השירותים .היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל ,ימציא נותן השירותים ערבות
חדשה בנוסח ובתנאים זהים לזו שחולטה.
 .10.4למען הסר ספק ,סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ,ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט ,מבלי
שתהא לנותן השירותים זכות כלשהי לבוא כלפי העירייה או כלפי גזבר העירייה ו/או כלפי המנהל
00

בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העירייה שיש לה לפי החוזה
ו/או לפי כל דין בגין הפרת החוזה.
 .10.5ערבות הביצוע ,תהא בתוקף לתקופה של  13חודשים ממועד החתימה על חוזה זה 11 .יום לפני
פקיעת מועד הערבות הבנקאית ,יאריך נותן השירותים את תוקפה של ערבות הביצוע לתקופה
נוספת ,כך שערבות הביצוע תהיה תמיד בתוקף לשלושה חודשים נוספים מעבר למועד סיום
ההתקשרות .למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השירותים מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת
במהלך תקופת החוזה ו/או התקופה/ות המוארכת/ות ,תהיה בידי העירייה ערבות תקפה בנוסח
המצורף לחוזה.
 .10.6נותן השירותים יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע ,וכל הוצאה נדרשת אחרת.
 .10.7בנוסף לערבות הבנקאית כאמור ,רשאית העירייה לעכב את יתרת תשלומיה לנותן השירותים
ולקזז מיתרת תשלומיה ,כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של נותן השירותים כלפי
העירייה ו/או כלפי צד ג'.
 .10.8מובהר בזאת ,כי מתן הערבות אינו פוטר את נותן השירותים ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו
עלפי העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין ,ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ,כולה או חלקה,
על ידי העירייה ,לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מנותן השירותים כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים
נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.
 .17אחריות ושיפוי בנזיקין 0
א .מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על נותן השירותים בלבד ולפיכך
אישוריה של העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים על פי חוזה זה לא
ישחררו את נותן השירותים מאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על העירייה
ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או מסמכים,
כאמור.
ב .נותן השירותים יהיה אחראי כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או נזק לרכוש העלולים
להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לנותן השירותים
ו/או לעובדי נותן השירותים ו/או לקבלני משנה מטעם נותן השירותים ו/או לעובדיהם ו/או למי
מטעמם בקשר עם ביצוע השירותים ו/או התחייבויותיו של נותן השירותים ו/או כתוצאה ממעשה
ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר
לשירותים.
ג .נותן השירותים לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד ו/או מערכות מכל
סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.
ד .נותן השירותים פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום שתחויב לשלם
עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לנותן השירותים על כל תביעה
שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.
ה .העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם
באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל
שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל.
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 .11ביטוח0
א .להבטחת אחריותו של נותן ה שירותים כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו
וחובותיו ,מובהר כי על נותן השירותים יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כנספח ד' ,
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 .11הפרות וביטול ההסכם0
א .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13שלהלן ,מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של
נותן השירותים שבסעיפים 5 ,3 ,2א'-ג'7 ,6 ,א' 9-13 ,תחשב הפרה יסודית של הסכם זה
כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א .1970 -
ב .בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקני ת לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה
אחרת בהסכם זה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא הסכם זה
לסיומו ע"י הודעה בכתב לנותן השירותים .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה
נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום  96שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול לנותן השירותים ,או 7
ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לנותן השירותים ,לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה ,הכל
לפי המוקדם יותר.
ואלו הם המקרים:
( )1נותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית.
( )2נותן השירותים הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד
שקבע ראש העירייה או מי מטעמו ,או חזר על אותה הפרה.
( )3נותן השירותים הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור העירייה לתקופה העולה
על  3יום ,למעט בשל הסיבה הנובעת מכח עליון שלנותן השירותים אין שליטה עליה או לפי
הוראות העירייה .מובהר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות
לוחמה אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון".
( )4נותן השירותים אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון העירייה.
( )5הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי נותן השירותים או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל
לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין
תוך  30יום ממועד ביצועם.
( )6הוגשה נגד נותן השירותים התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו ,כולם או חלקם או
הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה שנותן השירותים הוא תאגיד התקבלה על ידו החלטה
על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו
בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו.
( )7הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה ,כי נותן השירותים או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר למתן השירותים נשוא ההסכם או בקשר עם
מתן השירותים לפי התקשרות אחרת עם העירייה.
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( )8הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה כי הצהרה כלשהי של נותן השירותים שניתנה
בהסכם או במכרז או בקשר עם מסמכי ההסכם והמכרז או בקשר עם התקשרות אחרת שבין
העירייה לנותן השירותים ,אינה נכונה או שנותן השירותים לא גילה עובדה מהותית שהיה בה
כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
ג .בוטל ההסכם כאמור לעיל ,לא תהיה העירייה חייבת לשלם לנותן השירותים כל תשלומים עקב
הבאת ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע לנותן השירותים בגין העבודות שביצע בפועל ,עד מועד
סיום ההסכם.
 .13סעדים נוספים0
מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר נותן השירותים את ההסכם הפרה יסודית ,תהיה העירייה
זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה ) תשל"א 1970 -ועל פי הדין,
ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות ,תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים :לתבוע את
אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם לנותן השירותים אחר
או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.
שונות
 .13ספרי העירייה כראיה0
ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לנותן השירותים ומועדיהם.
 .15שימוש בזכויות0
השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה
כביטול ההסכם על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,ונותן השירותים
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.
 .16ויתורים והסכמות0
א .כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו
בכתב ובחתימת שני הצדדים.
ב .הסכמה מצד העירייה או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
ג .לא השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים ,אין לראות בכך
ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי
חוזה זה.
 .10אי מילוי התחייבויות נותן השירותים0
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף מסעיפי הסכם זה ,אם לא ימלא נותן השירותים אחרי התחייבויותיו לפי
חוזה זה ,רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על ידי נותן שירותים אחר או בכל דרך אחרת,
ובמידה שההוצאות האמורות חלות על נותן השירותים תהא העירייה רשאי לגבות או לנכות את
ההוצאות האמורות ,בתוספת של  15%שייחשבו כהוצאות תקורת העירייה ,מכל סכום שיגיע לנותן
השירותים בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מנותן השירותים בכל דרך אחרת.
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 .13אישורים תקציביים0
התחייבויות העירייה על פי הסכם זה מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו הסכומים
על פי הסכם זה.

 .11פניית שיפוט0
לבתי המשפט המוסמכים בבית-שמש  ,תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע
להסכם זה .ככל שאין בבית שמש בית משפט בעל סמכות מתאימה ,תהא הסמכות לבית המשפט

המתאים בירושלים .כתובות הצדדים והודעות0
כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית או
במכתב רשום לפי כתובת המצוינת במבוא להסכם זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה
 72שעות לאחר הישלחה מבית הדואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום0

_______________________
חתימה וחותמת נותן השירותים

__________________

___________________

ראש העירייה

נותן השירותים

גזבר העירייה
עיריית בית שמש
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נספח א'
לכבוד
עיריית בית שמש
דרך יצחק רבין  4בית שמש
א.ג.נ,.
הנדון :שמירה על סודיות
בחתימתנו על מסמך זה הרינו לאשר כדלהלן:
 .1אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים (להלן" 0המידע")
שימסרו על ידכם והמהווים מידע סודי ו/או בכל חלק מחלקיו ולא להרשות ו/או לאשר לצד שלישי
את השימוש בו ו/או השיתוף בשימוש בתוכן המידע ,בכל אופן או צורה כלשהם בין במישרין ובין
בעקיפין.
 .1אנו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את תוכן המידע באופן ובדרך כפי שהיינו שומרים על מידע
סודי שלנו ולמנוע גילויו למי שלא הורשה לכך ,מראש ובכתב על ידיכם ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור
אנו מתחייבים להחתים כל מי מעובדינו ,מנהלינו ו/או מי מטעמנו שהמידע הסודי יובא לידיעתו ,או
שיבוא במגע עם המידע הסודי ,על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפיכם בנוסח כתב התחייבות
זה.
 .2ידוע לנ ו כי באם לא נעמוד בהתחייבויות אלו ,אתם תהיו רשאים לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על
פי דין על מנת למנוע נזק העלול להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה בשל הפרת התחייבות זאת.
 .3כל המידע שיגיע אלינו בשל או עקב מתן שירותי החניה כהגדרתו בחוזה ,הינו ויהיה קניינה הבלעדי
של העיר ייה ואנו נהיה אחראים באחריות מוחלטת ,הן בנזיקין והן בפלילים ,לכל אבדן או נזק
שיגרמו למידע ו/או לחלקים ממנו.
 .5לעניין זה" ,מידע" הינו כלל החונים אשר עשו שימוש במערכות החברה בעיריית בית שמש בלבד.
 .6אנו מתחייבים לשמור את הפרטים המופיעים במידע בסודיות ,ובמקום סגור ,שמור ,מאובטח ומוגן
גם מפני נזקים והיזקים ,ולא להעבירם לצד ג'.
 .0בתום החוזה נחזיר את כל המידע ,המסמכים וכיוצא באלה ,למנהל או למי מטעמו ,בכפוף לכל דין.
 .3אנו נקפיד ונמלא במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה ,על הוראות הדין הנוגעות בין השאר לצנעת
הפרט ,ולרבות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1131 -
 .1אנו נקפיד לוודא ואנו מתחייבים כי כל עובדינו ומי מטעמנו שיועסק בביצוע העבודות נשוא חוזה זה,
ישמרו על סודיות המידע שנמסר ושהגיע לידיהם ,ויטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות ,תוך
שמירת הדין הנוגע בין השאר לצנעת הפרט.
 .17אנו נמסור לעירייה מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  -הכל לפי המוקדם יותר  -את כל המידע,
המסמכים או כל חומר אחר שנמסר לנו ,התקבל על ידינו ,או הוכן על ידינו בקשר לביצוע העבודות על
פי הסכם זה ו/או מתן השירותים ו/או מידע וידע שהצטבר אצלנו או אצל עובדינו בהקשר לאמור
לחוזה בצורה מסודרת למנהל.

נותן השירותים

תאריך
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חלק יב' -הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה

עיריית בית שמש מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
"(א) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו ,או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה .לעניין זה
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .2כלל  12של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (י.פ .תשמ"ד עמ' ,)3114
קובע כדלקמן:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או
קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".
 .3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו
או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .4בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית ,לפי ההגדות
דלעיל ,עם חבר מועצה כלשהו ,או עם עובד העירייה.
 .5הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .6אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' ( )3לפקודת העיריות,
לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א'
(א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הצהרה
אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך שפורסם על-ידי עיריית בית שמש ,מצהיר
ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .1קראתי את האמור לעיל ,ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי העניין במציע והמנהלים במציע ,הנני
מצהיר:
(א) בין חברי מועצת העיר בית שמש אין לאף אחד מבעלי העניין ו/או המנהלים במציע :בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
(ב) בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי העניין במציע ו/או מי ממנהלי המציע ,אין לאחד מאלה
המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל
מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
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.2

.3

אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע בן-זוג ,שותף או סוכן העובד
(ג)
בעירייה.
לעניין סעיפים א'-ג' לעיל:
"בעל ענין" – כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-
"מנהל" – מנכ"ל או סמנכ"ל במציע ,או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי
מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל.
ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי העניין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה,
נא פרט מהות הזיקה:
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי
העניין בו ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי העירייה כאמור לעיל ,או
אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

ולראיה באתי על החתום:

שם המציע _______________ :חתימת המציע _______________ :תאריך___________ :

45

חלק יג' -תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות
תצהיר המשתתף בדבר הזמנות עבודה חתומות
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם ______________ ח.פ/.ת.ז ___________ .שאני מוסמך לחתום
ולהצהיר בשמו [להלן" :המציע"].
 .2תצהיר זה תחולתו במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז.
 .3לא תשולם כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י ראש
העירייה וגזבר העירייה.
 .4ככל שתבוצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ,לא תטען כל טענה בדבר אי
תשלום בגין ביצוע העבודה/השירותים.
 .5לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותים אשר סופקו וניתנו,
שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של העירייה.
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר,)___________ .
במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת
בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את
נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
עו"ד
מ.ר___________ .

חותמת
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חלק יד' -מפרט סקר נכסי העירייה ואספקת שירותים משלימים
 7.1הגדרות למפרט
"עירייה"

– עיריית בית שמש ,ו/או מי מטעמה.

"ראש העיר"

– ראש עיריית בית שמש.

"מנכ"ל"

– מנכ"ל עיריית בית שמש.

"הגזבר "

– גזבר העירייה לרבות מי מטעמו שהוסמך על ידו לעניין מכרז זה.

יועמ"ש

– היועץ המשפטי לעיריית בית שמש ו/או מי מטעמו.

"מהנדס העיר"

– מהנדס העיר בית שמש ו/או מי מטעמו.

"המנהל"

– מנהל מחלקת נכסים בעיריית בית שמש.

"היחידה"

– אגף הנכסים והכנסות אחרות.

"הבקשה" או "המכרז" – בקשה זו להצעת מחיר לשירותי עדכון המידע אודות נכסי העירייה  /מכרז
זה.
"השירות" /השירותים" – תהליך איתור כלל נכסי העירייה ,איסוף כל הנתונים אודותיהם
והעמדתם לרשות העירייה ,ו/או תהליך איתור נכסים ו/או מידע אודות
נכסים על פי קריטריונים ספציפיים כמפורט במסמכי המכרז ובדיקת
תקפות ועדכניות נתוני הנכסים במערכת ועדכון נתוני הנכסים במערכת כך
שתכיל את כל הנתונים העדכניים ביותר אודות נכסי העירייה וכן שירותים
משלימים (להלן גם "הסקר" או "סקר הנכסים" או "טיוב").
"טיוב מונחה"

– ביצוע סקר  /טיוב רק לנכסים על פי רשימות שתקבע העירייה.

"טיוב על פי מאפיינים" – ביצוע סקר  /טיוב רק לנכסים בעלי מאפיינים כפי שתקבע העירייה לרבות
מאפייני שטח ,יעוד ,שימוש ,סוג מחזיקים וכיוב'.
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"רשם הנכסים"

– מי שנתמנה ע"י מועצת העיר ,עפ"י החוקים והתקנות בדבר ניהול ורישום
של זכויות העירייה.

"מערך הנכסים"

– כלל הגורמים בעירייה המעורבים ,בניהול נכסי העירייה ו/או שפעילותם
משפיעה או מושפעת מהם והאמצעים העומדים לרשותם.

"מציע"

– כל מי שרכש את מסמכי המכרז ,והגיש הצעה בהתאם לתנאיו.

"מזמין"

– העירייה.

"זוכה"

– מציע ,על פי מכרז זה ,שהצעתו נבחרה ונחתם בין העירייה לבינו הסכם
נציגיו ומורשיו המוסמכים ,ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו
לעניין ההסכם בין העירייה לבינו או חלק ממנו.

"הקבלן"

– הזוכה.

"מפקח"

– מי שיתמנה על ידי העירייה ,מעת לעת ,לפקח על עמידת הזוכה
בהתחייבויותיו לעירייה ,כאמור במסמכי מכרז זה.

"מבקר איכות"
"מנהל הפרויקט"

– מי שיתמנה על ידי העירייה ,מעת לעת ,לבקר את איכות המסופק על ידי
הקבלן הזוכה בהתאם להתחייבויותיו לעירייה ,כאמור במסמכי מכרז זה.
– מי שיוצע מטעם הקבלן הזוכה לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים,
יאושר על ידי העירייה וישמש בין השאר כמנהל ,וכאיש קשר המלווה באופן
צמוד את תהליך אספקת השירותים עפ"י תנאי המכרז.

"הבהקים"

– נתוני רקע ו/או הבהרות ו/או דגשים הנוגעים לפרק או סעיף במפרט.

"נכס"

– מקרקעין ו/או המחוברים להם שלעירייה או לציבור זכות בהם.

"נכסי ערך"

– מבנים ,מתקנים ,ו/או מחוברים משמעותיים אחרים מניבים ו/או ברי
הנבה ,וכן קרקעות ברות פיתוח ו/או בינוי ו/או השבחה ו/או הנבה וכיוב',
בהם לעירייה זכויות (בין אם מימשה אותן ובין אם לא) ,כפי שתקבע
העירייה מעת לעת וכמפורט במכרז.

"נכסי תשתית"

– דרכים ,שצ"פ ו/או שטחים אחרים ייעודיים לתשתית ,שאינם ברי פיתוח
ו/או בינוי ו/או השבחה וכיוב' ,כפי שתקבע העירייה מעת לעת וכמפורט
במכרז.
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"נתוני נכסים"

– נתונים ומידע אודות הנכסים הנדרשים לעירייה לצורך תיעוד וניהול
הנכסים ו/או תפעול מערך הנכסים.

"תיק נכס"

– לפי העניין ,תיק פיזי בו מתוייקים כל מסמכי הנייר הנוגעים לנכס או
הרשומות הממוחשבות במערכת המידע לניהול של המידע אודות נכס ושל
תהליכי העבודה לטיפול בו.

"ארכיב"

– חלל יעודי לאחסון תיקי הנכסים הפיזיים וכן תיקי מסמכים בהם מתוייק
מידע כולל אודות הנכסים המצוי בקומת ארכיב העירייה בו מותקן מערך
מדפים יעודי לאחסנת תיקים.

"מערכות מידע"

– מערכות המידע בעירייה המכילות מידע אודות נכסים ו/או העומדות לרשות
מערך הנכסים .לרבות מערכת הגביה ,מג"ע מבית החברה לאוטומציה
ומערכות הנדסיות מבית קומפלוט ומערכת לניהול נכסים מבית בר
טכנולוגיות.

"מערכת הנכסים"

 מערכת מידע יעודית לניהול המידע אודות נכסי העירייה ותהליכי העבודההנדרשים לניהולם .כיום מערכת מבית בר טכנולוגיות.

"מערכת "GIS

– מערכת המידע הגיאוגרפית המשמשת את העירייה.

"מחזור חיי נכס"

– כל תקופת זכויותיה של העירייה בנכס ,החל ממועד היווצרות הזכות
לעירייה בנכס ,דרך ניהול ומימוש הזכויות ועד לסיום קיום זכות בנכס ,אם
בכלל.

"תוכנית עבודה כוללת" – אופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם הקבלן הזוכה.
"הזמנה"

– דרישה לביצוע עבודה שתוצא מעת לעת ע"י העירייה ,ותהווה חלק בלתי
נפרד מההסכם.

 7.1המפרט
א .עריכת סקר שלמות ועדכניות המידע המילולי ,הגרפי ,המרחבי והתהליכי אודות הנכסים בבסיס
נתוני מערכת הנכסים הקיימת ובתיקי הנכסים והשלמת  /עדכון המידע.
מטרת הסקר הינה ליצור מערך נכסי עירייה הכולל את כל המידע הזמין ,מכל המקורות אודות כל
הנכסים בהם יש לעירייה זכויות ,בין אם בתחום שיפוטה ובין אם מחוצה לו ,כשהוא מוזן במערכות
המידע .המידע יהיה עדכני וזמין לכל הנדרש לו מהמערכת הייעודית לניהול הנכסים.
הסקר יכלול:
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( )1איתור כל המידע אודות כל נכסי העירייה מכל מקורות המידע המוסמכים ו/או הזמינים ולכל
הפחות לפי דרישות מפרט זה.
( )2אימות ובחינת תקפות ועדכניות של כל המידע הנאסף.
( )3תיעוד כל נתוני הנכסים שיאותרו ואספקתם לעירייה האופן הבא:
( )3.1תיק לכל נכס ,ע"פ הנדרש בפקודת העיריות (סעיפים  188ו )347 -והתקנות בדבר ניהול
רישום של זכויות רשויות מקומיות במקרקעין (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) -
התשכ"ז  1967ועל פי כל הנחייה מחייבת שחלה על העירייה בנושא (להלן "החוקים
והתקנות").
( )3.2סידור המסמכים בתיק בשיטה אחידה כפי שתקבע על ידי העירייה.
( )3.3טיוב תכולת התיקים לרבות איחוד מסמכים אודות אותו נכס המתויקים בתיקים
שונים בין אם לאור אופן עבודת היחידה ובין אם לאור שינויים במאפייני הנכס ו/או
פיצול תיק של נכס למספר תיקי נכס לאור שינויים במאפייני הנכס המקורי.
( )3.4החלפת תיקי הנכסים לתיקים יעודיים.
( )3.5כיתוב פרטי הנכס על גבי כריכת התיק על פי דרישת העירייה.
( )3.6סידור התיק בארכיב בהתאם להוראות העירייה.
( )3.7בחינת עדכניות פרטי המידע אודות הנכסים במערכת הנכסים.
( )3.8עדכון  /השלמת המידע במערכת הנכסים על פי המידע שאותר באופן שיאפשר:
(א) הפקה מהמערכת של ספר נכסים ,ע"פ הנדרש בחוקים ובתקנות.
(ב) הפקה מהמערכת של כרטיסי נכס ע"פ הנדרש בחוקים ובתקנות.
(ג) הפקה מהמערכת של ספר הקצאות נכסים – ע"פ הנדרש בנוהל הקצאת קרקעות
ומבנים – חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,5/2001על תיקוניו ועדכוניו.
התיעוד יוזן לבסיס הנתונים הממוחשב של מערכת הנכסים הקיימת ,ויהיה ערוך
ומותאם לקליטה במערכות המידע האחרות המשמשות את העירייה בתחום הנכסים או
מהן ,ויכיל את כל המידע אודות כל הנכסים ע"פ הנדרש בחוקים ,בתקנות וכמפורט
ו/או מתבקש ממסמכי מכרז זה.
( )3.9סנכרון עם מערכת ניהול פרוייקטים שעתידה להכנס לשימוש בעירייה.
( )3.10סריקת המסמכים הנכללים בתיקי הנכסים ו/או הנדרשים להיות מקושרים למערכת
הנכסים או איתור קובץ סריקה שלהם במקורות המידע וקישורם לישות המתאימה
בתיק הנכס במערכת המידע.
( )3.11קישור כלל המסמכים אשר נמצאו והיו בשימוש הקבלן הזוכה לצורך ביצוע הסקר
בתיק הנכס אליו הם שייכים.
( )4ניתוח כל המידע והכנת דו"ח ממצאים והמלצות לטיפול נדרש ,לרישום ו/או השבחה ו/או
מינוף של הנכסים או מתן הקצאה לעמותה נוספת .הדוח יהיה מילולי ומספרי ויכלול טבלת
ריכוז ממצאים וזאת הן כפלט נייר והן כקובצי  Wordו .Excel -
( )5הכנת המלצה לתוכנית פעולה למימוש ההמלצות לטיפול הנדרש ,לרישום ו/או השבחה ו/או
מינוף של הנכסים או מתן הקצאה לעמותה נוספת .התוכנית תהיה מילולית ומספרית ותכלול
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טבלת ריכוז סוגי פעולה נדרשים וזאת הן כפלט נייר והן כקובצי  Wordו  .Excel -מבנה
הטבלה יאושר על ידי העירייה.
( )6שרותי הדרכה פרונטליים ומרחוק בשימוש וביאור נתוני הנכסים במערכת ניהול הנכסים
המשמשת את העירייה כחלק מתהליך הסקר לפי דרישת הרשות ,יינתנו עד שנה מתום
ההתקשרות.
תוצרי הסקר המוצע יכללו:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

בסיס נתונים מלא ומעודכן במערכות המידע לניהול הנכסים.
לכל נכס ניתן יהיה להפיק תדפיס נכס המכיל את כל המידע הנדרש בכרטיס הנכס לפי פקודת
העיריות ,ולצרף אליו את תשריטי הנכס.
ניתן יהיה להפיק ממערכת הנכסים דו"ח המכיל את רשימת הנכסים ,בפורמט ספר נכסים,
התואם את הנדרש בפקודת העיריות.
ניתן יהיה להפיק ממערכת הנכסים דו"ח המכיל את רשימת הנכסים שהקצתה העירייה,
בפורמט ספר הקצאות ,התואם את הנדרש ע"פ נהלי ותקנות משרד הפנים.
במערכת הנכסים מוזנים נתונים לשדה מפתח לממשק עם מערכת הגביה (מספר פיזי של נכס
בגביה)
תיק נכס יכלול:
( )6.1נתונים כללים לנכס:
( )6.1.1תיאור הנכס
( )6.1.2סטאטוס הנכס
( )6.1.3השימושים המוגדרים בנכס על פי תב"ע ומסמך הזכויות בקרקע
( )6.1.4פרטי הנכס -גוש ,חלקה ,תב"ע ,מס' מגרש ,כתובת ,מ"ר חלקה ,מ"ר בנוי.
( )6.1.5במידה ומדובר במבנה המתוקצב על ידי משרד החינוך -מספר כיתות אם לפי
פרוגרמה.
( )6.2בעלי זכות בחלקה (כולל משתמשים בנכס):
( )6.2.1הקצאות קיימות
( )6.2.2סוג בעלות כולל סטאטוס זכויות
( )6.2.3שם המוסד הקיים
( )6.3מצב הנכס בפועל:
( )6.3.1הערכת גודל ומבנה הנכסים במ"ר על סמך צילומי  GISעדכנים.
( )6.3.2פרוגרמה מצב קיים -כולל מס' קומות ,מפלסים.
( )6.3.3תמונות של הכנס כולל תמונות שילוט הנכס.
( )6.3.4היתר בנייה /לא קיים היתר.
( )6.3.5חריגות מההיתר (על פי הערכת גודל הנכסים כמפורט בסעיף .)6.3.1
( )6.3.6שטחים ונכסים פנויים -ציון ייעוד.
( )6.3.7השימוש בנכס בפועל.
( )6.3.8במידה ומדובר במבנה המתוקצב על ידי משרד החינוך -מספר כיתות אם
מאוכלסות בפועל.
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לתיק הנכס יקושר כל מסמך אשר שימש את החברה המבצעת לצורך איסוף הנתונים אודות
התיק.
( )7תיק נכס פיסי כדלקמן:
1
( )7.1המכיל את כל המסמכים השייכים לכל נכס (לנכסי ערך) ,מופרדים בחוצצים ע"פ
מאפייניהם ורשימת תכולת התיק.
( )7.2כיתוב פרטי הנכס על גבי כריכת התיק של הנכס לרבות:
(א) מספר הנכס
(ב) גוש חלקה עדכניים
(ג) מספר פיזי של הנכס במערכת הגביה.
(ד) שכונה
(ה) כתובת הנכס על פי קוד למ"ס
(ו) מיקום בארכיב (שדרה ,עמוד ,מדף)
( )7.3סימון התיק במדבקה צבעונית לצרכי קידוד נוסף לפי צרכיה העירייה.

( )8לרשות היחידה יועמד כל המידע אודות כל מדי המים ומוני החשמל המחוברים לנכסים.
( )9לרשות היחידה יועמד כל המידע הנדרש להכנת תוכנית עבודה להבטחת חיבור על פי חוק של כל
נכס לרשתות המים והחשמל ולתשלום עבור הבעלות על המונה ו/או הצריכה על ידי המשתמש.
( )10לרשות היחידה יועמד בסיס נתונים במערכת הנכסים לרבות במודול  /ישום  /מסך המשמש את
העירייה לניהול הכספי של הנכסים כולל את פרטי המונים והמדים.
( )11לרשות היחידה יועמד בסיס נתונים במערכת הנכסים לרבות במודול  /ישום  /מסך המשמש את
העירייה לניהול הכספי של הנכסים כולל את כל המידע העדכני אודות חיובי המים והחשמל.
( )12לרשות היחידה יועמד ארכיון תיקי נכסים מתוכנן ,מסומן וערוך לקליטה תיקי הנכסים על פי
גושים וחלקות ומסומן ברמת שדרות ,עמודים ומדפים לפי כללי הארכיב ובהתאם לדרישות
העירייה.
( )13צילום הנכס ושילוט הנכס (לכלל הנכסים המבונים ,נכסי הערך ,נכסי התשתית בהם מחוברים
ופלישות לכל הנכסים) .קובץ של התמונה יסופק עם בסיס הנתונים במערכת ,כשהוא משויך לנכס
וכולל את מועד הצילום על גבי התמונה.
( )14דו"ח ממצאים המחייבים טיפול העירייה בנכסים בכלל ובנכסים ברי פוטנציאל כלכלי בפרט,
לרבות:
(א) אפשרות לביצוע קבלת זכות קניינית הניתנת לרישום ע"ש העירייה.
(ב) האם הנכס בר רישום או לא.
(ג) נכסים לא רשומים אך ברי רישום.
(ד) סטטוס הטיפול ברישום שלא הושלם.
(ה) צורך ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין.
(ו) פלישות לרבות ,הצבת מתקנים ו/או שלטים.
(ז) קרקע או מבנה עירוני בשימוש עם חוזה שפג תוקפו .
(ח) זכויות בניה לא מנוצלות.
1

לאחר איחוד או פיצול המסמכים בין תיקים על פי המצב העדכני למעט מסמכים כספיים שוטפים שיתויקו ביחידת הכספים של היחידה.
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(ט) פוטנציאל להחלפות שטחים.
(י) פוטנציאל מינוף כלכלי לנכס או לקבוצת נכסים.
( )15כל תפוקה נוספת שתידרש על ידי העירייה כתוצר של סקר זה.
 הערה :למען הסר ספק מובהר בזאת כי על מבצע הסקר לדווח למנהל על כל חשד לפלישה ,מסוג כל
שהוא ,שיתגלה על ידו במהלך הסקר מיידית ,ללא קשר עם חובתו להגשת הדוחות כנדרש במכרז זה.
תמהיל הסקר.
לעירייה שמורה הזכות לקבוע את תמהיל ואופן ביצוע שרותי הסקר ,לרבות:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

סקר מלא על פי המפרטים המלאים.
עדכון פרטי נכסים על פי רשימה שתעמיד העירייה לקבלן שתכלול הן את רשימת הנכסים והן את
רשימת מאפייני הנתונים לעדכון.
עדכון פרטי נכסים על פי מאפיינים כגון יעוד ,שימוש ,שטח וכיוב'.
עדכון על פי שינויים מאז העדכון האחרון (כגון שינויים בתכנון ,בקדסטר וכיוב').
התמקדות באזור  /מתחם  /שכונה וכיוב'.
כל שילוב ביניהם.

מובהר בזאת כי ככל שידרש רק עדכון לנכסים יבצע הקבלן הזוכה את כל הפעולות הנדרשות לאיתור
המידע ,בחינת ,שלמותו ועדכניותו ועדכון המידע ,לרבות סריקה וקישור של מידע סרוק ,במערכת
ועדכון בתיקי הנכס.
מקורות מידע  -כללי
הסקר המוצע יכלול איתור כל המידע על כל הנכסים ו/או על כל זכויות העירייה בנכסים לפי מאפייניהם,
כאמור במכרז זה.
מגוון המקורות לאיתור המידע יהיה על פי שני מאפיינים עיקריים:
נכסי ערך – כהגדרתם במכרז זה ,כגון :מבנים ,מתקנים ,ו/או מחוברים משמעותיים אחרים ,קרקעות
ברות פיתוח ו/או בינוי ו/או השבחה וכיוב'.
נכסי תשתית  -כהגדרתם במכרז זה ,כגון :דרכים ,שצ"פ ו/או שטחים אחרים ייעודיים לתשתית ,שאינם
ברי פיתוח ו/או בינוי ו/או השבחה וכיוב'.
למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו שמורה לעירייה הזכות0
לקבוע בכל עת איזה נכסים יטוייבו במפרט המוגדר לנכסי ערך ,כאמור במכרז זה.
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לדרוש ביצוע של "סיקור  /טיוב מונחה" או "סיקור  /טיוב על פי מאפיינים" של נכסים וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
המציע יפרט בפרק " 3מימוש" סעיף " 3.1.2אופן ביצוע הסקר-פרוט מגוון מקורות מידע " את תמהיל
המקורות בהן יאתר מידע אודות כל סוג נכס.
המידע שיאסף בסקר יוזן על ידי הקבלן הזוכה ,כחלק משרותי הסקר ,למערכת המידע שמשמשת את
העירייה ,מערכת מבית בר טכנולוגיות או במערכת אחרת בה תצטייד העירייה במהלך ההתקשרות עם
הזוכה במכרז זה.
המידע יסופק לעירייה ,הן כשהוא מוזן ולפי העניין מקושר לבסיס נתוני מערכת המידע והן בפלטים
קשיחים כמפורט במסמכי מכרז זה.
 0.1.1מגוון מקורות מידע לסקר מלא – נכסי ערך  -כללי.
הקבלן הזוכה יאתר מידע אודות נכסי הערך ,בין היתר ,במקורות הבאים:
 )1מסמכי רישום הנכסים של העירייה או רישומים אחרים.
 )2מערכת ניהול המידע אודות הנכסים ולניהול תהליכי העבודה לטיפול בהם.
 )3תכניות מתאר ובנין עיר ,לסוגיהן הן מאגף ההנדסה  /הועדה המקומית לתכנון ולבניה,
וכן ממערכות מעקב התב"ע ,יעודי הקרקע וה –  GISהמשמשות את העירייה.
 )4תוכניות מתאר ובניין עיר לסוגיהן בועדה המחוזית או כל מוסד תכנון אחר בו ניתן
לאתר עותק מקור של תוכנית.
 )5תיעוד ורשומות הקיימים במינהלים  /אגפים שונים בעירייה ובגופי הסמך כחברות
עירוניות ,וכיוב'.
 )6תיעוד אודות הסכמים תקפים והיסטוריים הנמצא ביחידה המטפלת בהסכמים של
העירייה.
 )7תיעוד ורשומות הקיימים בלשכת היוע"מ לעירייה ומשרדי יוע"מ מלווה חיצוני לשכת
היוע"מ לעירייה ומשרדי יוע"מ מלווה חיצוני.
 )8רשם המקרקעין (טאבו)
 )9רשות מקרקעי ישראל ובעלים אחרים של מקרקעין ציבוריים או לאומיים לרבות עמידר
 )10תיקי רישוי בניה פיזיים ונתונים ממערכת רישוי בניה
 )11מפ"י על שלוחותיו
 )12המודד המחוזי
 )13מס רכוש
 )14החלטות מועצת והנהלת העירייה
 )15החלטות ועדת הקצאות או ועדות קודמות שטיפלו בנכסי העירייה.
 )16חברות משכנות ומנהלות לסוגיהן
 )17חברות  /קרנות עירוניות
 )18תצלומי אויר לסוגיהם
 )19סיור באתר ותיעוד מלא של השטח והמחוברים ,לרבות:
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 )19.1תאום כניסה עם המחזיקים.
 )19.2צילום מחובר מ –  4חזיתות.
 )19.3אימות שימושים.
 )19.4אימות מחזיקים.
 )19.5איתור מוני המים והחשמל ,תיעוד כל המידע אודותיהם בשטח (מספר מונה וסוג),
צילום של מיקום כל מונה ושל המונה עצמו ,תיעוד במלל של מיקום כל מונה לפי
סוגו.
 )19.6איתור בעלות  /חוזה על מונה החשמל – על בסיס חשבונות או בחח"י.
 )19.7איתור בעלות  /חוזה על מד המים – על בסיס חשבונות או במי שבע.
 )19.8איתור חריגות  /פלישות.
 )19.9איתור שימושים חורגים ו/או שלא על פי יעוד או חוזה.
 )20נתוני מחלקת ומערכת הגביה (ראו פרוט בהמשך).
 )21מפות גוש ותמורות מעודכנות.
 )22תשריטי חלוקה.
 )23הסכמי פיתוח
 )24מפות עדות ()As Made
 )25מיפוי פוטוגרמטרי
 )26מפות מדידה שבוצעו בעיר.
 )27מפות פיצויים.
 )28תיקי שומה שבוצעו עבור העירייה.
 )29תיעוד קיים אצל שמאים המשרתים את העירייה.
 )30תיקי הפקעה.
 )31מקורות נוספים ככל שהעירייה תפנה את הקבלן הזוכה אליהם.
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 0.1.2מגוון מקורות מידע לסקר מלא איתור נתוני נכסים במחלקת ובמערכת הגביה.
הסקר המלא יכלול איתור במערכת הגביה של נתוני כל הנכסים( ,ללא קשר עם
יעודם ,השימוש בהם ,מצבם ,המחזיק בהם ,או אם יש בהם מחוברים או לא)
אימותם והזנתם למערכת הנכסים באופן שיאפשר ממשק בין מערכת הנכסים
לרבות המודול  /ישום המשמש את העירייה לניהול הכספי של הנכסים וכן עדכון
נתוני המחזיקים ו/או המשתמשים ,לרבות:
( )1איתור כל נכס שיתועד ו/או מתועד (להלן "רשום") במערכת הנכסים במערכת
הגביה.
( )2איתור כל נכס רשום במערכת הנכסים  -לרבות במודול  /בישום  /במסך הניהול
הכספי של הנכסים.
( )3אימות זהות הנכס הרשום במערכת הנכסים  /תיקי הנכסים הן במערכת הגביה
והן במערכת הנכסים.
( )4הצלבת המידע אודות הנכס הבעלים והמחזיקים  /משלמים במערכת הגביה
לזה שבמערכת הנכסים.
( )5אימות המידע הנכון בכל מקרה של אי התאמה בין הרישומים במערכות ותיקי
הנכסים לבין הרישומים במערכת הגביה.
( )6תיעוד אי ההתאמות של המידע המאומת בין המערכות.
( )7דיווח על כל נכס ערך שלא נמצא  /שאין לו מספר פיזי בגביה( .על פי הדיווח
תקים מחלקת הגביה את הנכסים שלא נפתחו אצלה)
( )8הזנת מספר פיזי לכל נכס במערכת הנכסים בכל המקומות המיועדים לכך
(כאלה שאותרו וכאלה שנפתחו).
( )9איתור  /הכנת דוחות אי התאמה של נתוני מערכת הנכסים.
( )10עדכון המערכות בנתוני החיובים בהתאם להנחיית העירייה.
הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.
מובהר בזאת0
הרשימה לעיל הינה עקרונית ולעירייה שמורה הזכות לשנותה ,להוסיף עליה ,או לגרוע
ממנה לפי שיקול דעתה בכל עת במהלך ההתקשרות.
 0.1.3מגוון מקורות מידע לסקר מלא – נכסי תשתית.
המציע יאתר מידע אודות נכסי התשתית ,בין היתר ,במקורות הבאים:
 )1מסמכי רישום הנכסים של העירייה או רישומים אחרים.
 )2מערכת ניהול המידע אודות הנכסים ולניהול תהליכי העבודה לטיפול בהם.
 )3תכניות מתאר ובנין עיר ,לסוגיהן הן מאגף ההנדסה  /הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ,וכן ממערכת ה –  GISהמשמשת את העירייה.
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 )4תוכניות מתאר ובניין עיר לסוגיהן בועדה המחוזית או כל מוסד תכנון אחר בו
ניתן לאתר עותק מקור של תוכנית.
 )5תיעוד ורשומות הקיימים במינהלים  /אגפים שונים בעירייה ובגופי הסמך
כחברות עירוניות ,וכיוב'.
 )6תיעוד אודות הסכמים תקפים והיסטוריים הנמצא ביחידת ההסכמים של
העירייה.
 )7תיעוד ורשומות הקיימים בלשכת היוע"מ לעירייה ומשרדי יוע"מ מלווה
חיצוני.
 )8רשם המקרקעין (טאבו)
 )9רשות מקרקעי ישראל ובעלים אחרים של מקרקעין ציבוריים או לאומיים
 )10מפות גוש ותמורות מעודכנות
 )11מפות עדות ()As Made
 )12מיפוי פוטוגרמטרי
 )13מפות מדידה שבוצעו בעיר.
 )14תיקי הפקעה.
 )15סיור באתר (לאיתור פלישות ,מחוברים ואימות הזיהוי  /השימוש בפועל)
ותיעוד מצולם של הנכס  /המחוברים.
 )16מקורות נוספים ככל שהעירייה תפנה את הקבלן הזוכה אליהם.
למען הסר ספק ,על הקבלן הזוכה יהיה לאתר ,על חשבונו ,מידע גם ממקורות
נוספים שאינם נמנים לעיל בכל מקרה שלא ימצא במקורות המפורטים את מלוא
המידע הנדרש אודות הנכסים.

( .3יצירת שכבות נכסים ליישום 0GIS
יווצרו שכבות נכסים שיאפשרו לעירייה שימוש ביישום  GISמקושר למערכת
ניהול הנכסים המילולית והגראפית.
השכבות יכללו את כל הנתונים המופיעים בתיק הנכס  ,כל קטגוריה בתיק נכס
תופיע כעמודה בשכבות הנכסים ב.GIS
השכבות יוגשו ע"פ מפרט מבא"ת ,עם תוספת שדות ככל שיידרש.
השכבות יכללו פוליגון סגור של כל נכס ונכס משנה.
( .1מדידת נכסים (אופציה)0
( .1)9.1אופי השרות
שירות ביצוע מדידה של הנכסים ,הכנת תשריטים וטבלאות מידע ,בחינת התאמת רישומי
העירייה אודות הנכס ומצב בשטח ועדכון מערכת ותיקי הנכסים בהתאם ,לרבות:
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( )1תיאום כניסה למדידה.
( )2מדידת מתאר של מקרקעין ,תכסית ומחוברים לסוגיהם.
( )3סימון גבולות החלקה ובגוש לא מוסדר מגרש בתוכנית.
( )4סימון של הגבולות הפיזיים של הנכס (גדרות קירות תומכים ,דרכים וכיוב').
( )5מדידה של החלוקה פנימית שלהם.
( )6בדיקת שימוש בכל נכס ו/או חלק ממנו.
( )7הכנת תשריט לכל נכס על כלל מרכיביו לרבות סימון יתרות שטח לא בנות
שימוש לצרכי בניה או בכלל עקב טופוגרפיה ,קו בניין ,תשתיות וכיוב') וכאמור
לעיל ולהלן.
( )8מצב השטח
( )9חישוב השטח של כל תא שטח המהווה את הנכס או חלק ממנו (חללים,
שימושים וכיוב').
( )10חישוב ניצול זכויות הבניה לרבות עקב ניצול של חלקי חלקות.
( )11חישוב יתרות זכויות הבניה על פי התוכנית הקובעת זכויות.
( )12המדידה תאושר על ידי מודד מוסמך.
( )13הכנת טבלאות שטחים לסוגיהם לכל נכס.
( )14הכנת טבלאות שימושים לכל חלקי הנכס.
( )15הכנת טבלאות משתמשים בכל חלקי הנכס.
( )16הכנת קבצי תשריט וטבלאות השטחים השימושים והמשתמשים על פי המפרט.
( )17הפקת פלטי תשריט וטבלאות השטחים השימושים והמשתמשים על פי
המפרט ,לרבות בקבצי .PDF
( )18בדיקת אי התאמות בין תיעוד השטחים השימושים והמשתמשים במערכת
הנכסים לפני המדידה ולאחריה.
( )19הפקת דוחות אי התאמות בין תיעוד השטחים השימושים והמשתמשים
במערכת הנכסים לפני המדידה ולאחריה.
( )20הפקת דוח חריגות בניה בין זכויות הבניה הקיימות למצב הקיים בשטח על פי
המדידות שבוצעו.
תוצרי השרות המוצע יכללו:
( )1לרשות היחידה יועמד תשריט הנכס הנמדד וכן מידע עדכני אודות מידותיו.
( )2לרשות היחידה יועמד כל המידע הנדרש לה לחישוב יתרות זכויות שטח לניצול,
לשימושים השונים.
( )3לרשות היחידה יועמד כל המידע הנדרש לחיוב מחזיקים  /משתמשים על פי
השטח המדוייק המוחזק על ידם  /נעשה בו שימוש על ידם.
( )4לרשות היחידה יועמד קובץ מדידה ערוך במפרט שכבות המתאים לקליטה
במערכת ה GIS -המשמשת את העירייה.
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( )5לרשות היחידה יועמד בסיס נתונים במערכת הנכסים לרבות במודול  /ישום /
מסך המשמש את העירייה לניהול הכספי של הנכסים כולל את פרטי המידות
והשימושים בנכסים.
( )6כל תפוקה נוספת שתידרש על ידי העירייה כתוצר של סקר זה.

( .17שרותי איתור מידע אודות הנכסים ו/או עדכון שוטף של מערכות המידע לניהולם לאחר
השלמת הסקר (אופציה)
במסגרת שרות איתור מידע אודות הנכסים ו/או עדכון שוטף של מערכות המידע
לניהולם לאחר השלמת הסקר ,תבוצענה כל הפעולות הנדרשות להבטחת רצף
עדכניות וזמינות במערכות המידע של כל המידע אודות נכסי העירייה ,לרבות:
( )1מעקב אחר שינויים העשויים ליצור צורך בעדכון המידע אודות הנכסים ,כגון:
( )1.1שינויים קנייניים – שינויים בגושים ו/או חלקות.
( )1.2שינויים קנייניים – כתוצאה מהפקעות.
( )1.3שינויים מבניים – על פי היתרי בניה  /סיורי שטח.
( )1.4שינויים תכנוניים  -מתן תוקף לתוכניות בניין עיר.
( )1.5שינויים חוקיים משפטיים – שינויי חקיקה ו/או פסקי דין.
( )1.6החלטות מועצת העיר ו/או ועדותיה.
( )1.7החלטות מינהליות שתתקבלנה בעירייה.
( )2איתור המידע הנדרש לצורך בחינת השלכות השינויים על תיעוד המידע אודות
הנכסים או אופן הטיפול בהן ,לרבות מסמכי מקור או העתקים שלהם ,מכל
הגורמים המטפלים בשינויים ,בין בעירייה ובין מחוץ לה.
( )3ניתוח המידע וקביעה האם קיים צורך בעדכון המידע אודות הנכסים ו/או אופן
הטיפול בהם.
( )4עדכון שוטף של מערכות המידע המשמשות את היחידה לניהול המידע אודות
הנכסים בהתאם לשינויים שנקבע כי יש לעדכנם.
( )5ביצוע כל פעולה שתידרש ליחידה לביצוע תהליכי העבודה המתקיימים בה.
( )6ביצוע כל פעולה שתידרש ליחידה להבטחת זמינות ועדכניות המידע אודות
הנכסים הן המתויק בתיקי הנכסים והן המתועד במערכות המידע.
תוצרי השרות המוצע יכללו:
( )1כל המידע אודות כל הנכסים ,יועמד לרשות היחידה ,הן בתיקים והן במערכות
מלא ,זמין ועדכני.
( )2עדכניות המידע אודות כל הנכסים ,יועמד לרשות היחידה ,הן בתיקים והן
במערכות עדכני ברמה של ימים.
( )3צוות היחידה פנוי יותר לטפל במטלות המקצועיות המוטלות עליו.
( )4כל תפוקה נוספת שתידרש על ידי העירייה כתוצר של שרות זה.
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