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 עיריית טייבה

 2017-02מכרז מס' 

 מכרז לאספקת שירותי גבייה

 
)להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר בדבר אספקת שירות גבייה, הכל בהתאם  עיריית טייבה

 למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת 
 .10:00 – 13:00בין השעות  ,ד''ב-,  בימים א'עיריית טייבה)התשלום לא יוחזר(, במשרדי  ₪ 2,500תשלום של 

-072בתאום מראש בטלפון  עיריית טייבהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי 

 . www.taibeh.muni.il או באתר העירייה בכתובת  2563441

עותקים, יש להכניס למעטפת  2-כשהם חתומים ע"י המציע באת ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, 
( ולהניחה בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל 2017-02המכרז, לסוגרה, ולציין במקום המיועד את מס' המכרז )

 בדיוק. _____שעה ______, לא יאוחר מיום  עיריית טייבה

אולם  -  עיריית טייבההישיבות ב , בחדר_______שעה  ____________מפגש לצורכי הבהרות, ייערך ביום 
 .ישיבות

המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו, תאגיד, מנהל ספרי חשבונות כחוק, וכי יש לו הניסיון 
 והיכולות הכל כמפורט בתנאי המכרז.

 רק משתתף שעומד בתנאי הסף, תיבחן הצעתו הכספית.  

 , בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז. ₪ 350,000 המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את הזכייה 
 בין מספר מציעים, כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

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

 .072-2563441, או בטלפון עיריית טייבהלבירורים ניתן לפנות ללשכה המשפטית, 

 .__________ ניתנת בזאת הודעה כי פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 

 נא ראו בהודעה זו כהזמנה לישיבת פתיחת תיבת המכרזים.

 

 

 

 

 בכבוד רב,          
 עו"ד שועאע מסארוה מנצור
 ראש העיר

 

 

 

 

http://www.taibeh.muni.il/
http://www.taibeh.muni.il/
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 עיריית טייבה

 2017-02מכרז מס' 

 לאספקת שירותי גבייה

 
 מסמכי המכרז:

 מסמך א'. -תנאים למשתתפים במכרז  .1

 .1נספח א' –דף מידע ארגוני של המציע  1.1 

 . 2נספח א' –נוסח המלצה על ביצוע שירותי גבייה ברשויות  1.2 

 .3נספח א' –אישור רואה חשבון על היקף פעילות  1.3 

 .4נספח א' –נוסח תצהיר שכר מינימום  1.4 

 .5נספח א' –נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים  1.5 

 .6נספח א' –נוסח תצהיר תביעות משפטיות  1.6 

 .7נספח א' –נוסח תצהיר הרשעות פליליות  1.7 

 .8נספח א' –נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  1.8

 .9נספח א' –נוסח אישור על קיום ביטוחים  1.9

 .10נספח א' –נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה  1.10

 

 .מסמך ב' –מפרט דרישות ביצוע  .2

 .מסמך ג' –הצהרת המציע  .3

 .מסמך ד' –הצעת המציע  .4

        . מסמך ה' –הסכם/חוזה התקשרות  .5
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 מסמך א'          

 עיריית טייבה

 2017-02מכרז מס' 

 גבייהלאספקת שירותי 
 

 תנאים למשתתפים במכרז

 כללי: .1

"(, מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי  גבייה, על העירייה)להלן:" עיריית טייבה 1.1
 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על  1.2
 ממסמכי המכרז.נספחיו, כחלק בלתי נפרד 

על הזוכה במכרז יהא, לבצע מכלול הפעולות הדרושות לגבייה ואכיפה של חיובים  1.3
תוך  ותשלומי חובה היטלים הכלולים בחיובים השנתיים ,מוניציפאליים שהם: ארנונה

ביצוע נאות וחוקי לגביית החיובים השוטפים שלא שולמו במועדם והינם בבחינת פיגורים, 
ייה, בהתאם לדרישותיה ועפ"י כל דין ובהתאם להנחיות העירייה )להלן: כפי שתורה העיר

 "(.שירותי גבייה/השירותים"

 

 :מסמכי המכרז .2

 ":מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד " 

 על נספחיו. מסמך א' –תנאים למשתתפים במכרז  2.1 

 על נספחיו. מסמך ב' –מפרט דרישות ביצוע עבודות אספקת שירותי גבייה  2.2 

 .מסמך ג' –הצהרת המציע  2.3 

 .מסמך ד' –הצעת המציע  2.4 

 .מסמך ה' –הסכם/חוזה התקשרות  2.5 

 כל מסמך ו/או נספח לרבות מסמכי ההבהרות אותן תפיץ העירייה במענה לשאלות  2.6 
 המשתתפים.

 
 
 :להשתתפותתנאי סף  .3
 

 רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת  3.1 
 , המפורטים להלן:בכל התנאים, במצטברההצעה למכרז, 

 
 המציע הינו אישיות משפטית שהינה תאגיד הרשום כדין בישראל .5.1 3.1.1

 
המציע הינו בעל ותק במתן שירותי גבייה כוללים לפחות שנתיים בתחום הגבייה  .5.2

 עבור 
 רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים המוקמים עפ"י חוק .

 
רשויות מקומיות  3המציע סיפק במהלך שנה לפחות שירותי גבייה כוללים , עבור  .5.3

גודל של  תושבים לפחות כ"א או רשות מקומית אחת בסדר 15000המונות 
 תושבים (. 40000עיריית טייבה )המונה לפחות 

להוכחת תנאי זה על המציע למלא הצהרה על ניסיון המציע, בנוסח המצורף 
 למכרז. 1א__כמסמך 
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רשויות לפחות או רשות אחת בסדר גודל  3 -וכן לצרף אישורים מרשויות מקומיות )מ
 למכרז. 5מצורף כמסמך ב'עיריית טייבה כאמור לעיל(  איתן עבד המציע בנוסח ה

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר  .5.4

עם לקוחות המציע, לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים 
 בדרישות מכרז זה.

 
משתתף עוסק מורשה לצורך מע"מ, ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק  .5.5

–ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס  התשל"ו  עסקאות גופים
1976. 

 
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור  .5.6

 ניכוי מס במקור וכן תעודת עוסק מורשה לענין מע"מ.
 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .5.7
 

על רכישת מסמכי המכרז וכן את  להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק .5.8
 סיכום כנס המשתתפים בו נכח.

 
המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום  .5.9

 למכרז. 1התחייבויותיו על פי מכרז זה, בנוסח המדויק המצורף כמסמך ב'
 
 

 אסמכתאות 3.2 
  
 המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכים כדלקמן:  

 
 אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף לפי  3.2.1  

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, 
 .1976-העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, התשל"ו

 
 אישור תקף לניכוי מס במקור. 3.2.2  

 
 תאגיד. המציע, יצרף: אישור בדבר היות המציע 3.2.3  
 העתק של תעודת הרישום של התאגיד. 3.2.3.1   

תדפיס מעודכן, מרשם החברות, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, של  3.2.3.2
 רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות.

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  3.2.3.3
 ת התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.ולחייב א

 
 .  1נספח א'דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף/המציע בנוסח המצורף כ 3.2.4  

 
 שנים  שלושאסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל ניסיון קודם ומוכח של  3.2.5  

השנים האחרונות, במתן שירותי גבייה ארנונה ומים,  10האחרונות לפחות מתוך 
 .2נספח א' ופיגורים עבור רשויות מקומיות בישראל, בנוסח המצורף כשוטף 

 
 המשתתף ייצרף להצעתו הצהרת מנהל החברה לאימות הניסיון והיכולת מגובה  3.2.6  

באסמכתאות, המעיד על המספר כולל של רשויות להלן ניתנים שירותים בגבייה 
כיפת גבייה, ניסיונו שוטפת, המספר הכולל של רשויות להן ניתנים שירותים בא

של מנהל הפרויקט וניסיונו של כח האדם אותו הוא מייעד לעירייה, בתחום 
 .א'-2נספח א' השירותים במכרז, ערוך בנוסח המצורף כ

 
 אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל יכולת מוכחת בביצוע   עבודות  3.2.7  

תושבים לפחות  40,000 רשויות מקומיות לפחות, להן 3-גביהן נשוא המכרז, ב
עובדים  5ובמסגרת העבודות באותן רשויות מקומיות מפעיל מידי יום, צוות של 

 השנים האחרונות.  10שנים מתוך  5-לפחות בכל אחת מהרשויות וזאת ב
 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח על היקף פעילות כספי שנתי )מחזור( של עבודות  3.2.8  
 נשוא המכרז.

 
 ר מרו"ח/עו"ד ממלא אחרי הוראות כל דין הנוגעים להעסקת עובדיו לרבות אישו 3.2.9  

  .4נספח א' הוראות חוק שכר המינימום, בנוסח המצורף כ
 

 ע"י עו"ד  ידי המציע, וכן חתום ומאומת -תצהיר העסקת עובדים זרים, חתום על 3.2.10  
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 . 5נספח א' בנוסח המצ"ב כ
 
 

הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט בעבירה מציע או כל בעל זיקה אליו אשר 
 לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון כלל.

 
 
 
 
 
 
 

 
 תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי  3.2.11  

הנוגעים לפירוק ו/או ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים 
פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

ידי המציע, וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, -תפקוד המציע. התצהיר יהא חתום על
 . 6נספח א'בנוסח המצ"ב כ

 
 י המציע, תצהיר לפיו ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מבעלי המציע ו/או מי ממנהל 3.2.12  

-הרשעה פלילית או כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון. התצהיר יהא חתום על
 .  7נספח א'ידי המציע, והן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב כ

 
להלן בנוסח  5המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  3.2.13  
 .8נספח א'המצורף כ   

 
 כמפורט  המציע יידרש לצרף להצעתו אישור לקיום ביטוחים ערבות בנקאית,  3.2.14  

 .נספח א'להלן בנוסח המצורף כ 6בסעיף 
 

 ידו, כי תנאי המכרז נהירים לו -המציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על 3.2.15  
הצהרת )להלן: "מסמך ג' וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף כ

 "(.המציע
 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף. 3.2.16  
 

הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר 
 הרשום לעיל. 

 
 :הגשת ההצעה 3.3 
  
 המציע יגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מהודקים, אשר יוכנסו חתומים בידי 3.3.1  

עטפה סגורה ובתוכה יצרף מעטפה נוספת עותקים זהים ויגישם במ 2-המציע ב
ובתוכה יצרף את הצעתו למכרז  2017-02סגורה על גבה יצוין "הצעה למכרז מס' 

לאת כדבעי, בשני ו"( כשהיא חתומה וממהצעת המציע)להלן: " מסמך ד'
 עותקים.

 
 המשתתף יגיש הצעתו כך, שהמחיר שינקוב עבור השירותים יכלול את מלוא  3.3.2  

אותה מבקש לעצמו המשתתף אשר כוללים את מלוא העלויות, התמורה 
התקורות, הרווח הקבלני ובכלל זה כל המכונות, הציוד, האמצעים כח האדם 

"(, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים האמצעים)להלן: "
הדרוש לביצוע העבודה, לרבות אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר 

 ו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז. אות
 

 כהנחה  המשתתף יגיש הצעתו, במקום המיועד לכך במסמך "הצעת המציע",  3.3.3  
באחוזים, מהתקורה המרבית, ההצעה תמולא בעט בלבד, במקומות המיועדים 

 לכך בלבד. 
 

 יד התיקון בחתימה -ליד כל תיקון בהצעת המחיר, על המשתתף לחתום על 3.3.4  
 וחותמת.

 
 הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. 3.3.5  

 
 כמפורט  המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה  3.3.6  
 "(. ערבות השתתפות)להלן: " 8נספח א'להלן ועפ"י הנוסח המצורף כ 5בסעיף    
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 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה, תיפסל.  

 
 
 
  :הבהרות מסמכי המכרז .4
 

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יודיע  6-עד ולא יאוחר מ 4.1
או  sohel@taibeh.muni.il, בדוא"ל  מזכיר וועדת מכרזים להמשתתף/המציע בכתב 

את הגעת /קבלת הפניה, על כל  072-2563441ויוודא טלפונית  072-2563499בפקס 
הסתירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל 
כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי 

 המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 

לעיל והמנהל, אם יראה לנכון לעשות כן,  4.1מסר המשתתף/המציע הודעה כאמור בסעיף  4.2
ייתן תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. המנהל ימסור עותק של 
התשובות שנמסרו לכל אחד ממשתפי/ מרוכשי מסמכי המכרז וכל מציע יצרפם כשהם 

 כחלק בלתי נפרד מהצעתו. חתומים, 
 

לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי  מציע 4.3
 מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.

 
העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים,  4.4

 תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים
)להלן: "שינויים והבהרות"(. השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי 

   המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז.
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  4.5
 תחולנה על המשתתף.

 
בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה הצעת המשתתף תהא  4.6

 והעירייה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.
 
 :ערבות מכרז .5
 

עיריית , לפקודת ₪ 350,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, על סך  5.1
צמודה למדד המחירים לצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז  , טייבה

  .8 –נספח א' זה 
 

 .415..2017הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  5.2                   
 

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות  5.3
 יום נוספים. 90נוספת עד  לתקופה 

 
ימים מיום קבלת ההודעה  7מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, בתוך  5.4

נספח על הזכייה, ערבות ביצוע להבטחת ביצוע ההסכם ותנאי המכרז, בנוסח המצורף כ
 "(.ערבות ביצועלמסמכי המכרז )להלן: " ,11א'

 
ולהאריך את תקופת ההסכם היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"(  5.5

ימים  60לתקופה נוספת, יאריך המשתתף, את הערבות הבנקאית לתקופה הנוספת ועוד 
נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת, להבטחת התחייבויותיו וביצוע החוזה 

 ועמידה בתנאי המכרז.
 

צדדית של הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחלוט על פי פנייה חד  5.6
העירייה, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה, כמפורט 

 להלן. 13בסעיף 
 

יום, לאחר שייחתם חוזה עם מי  30הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה, תוך  5.7
 שיקבע ע"י העירייה כזוכה.

 
 תיפסל. –ורטות לעיל הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפ 5.8

 
 תיפסל.–הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה 
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 ביטוחים .6

  
ו/או על פי דין או הסכם, "( הקבלןמבלי לגרוע מאחריות חוקיות של הקבלן ומי מטעמו )להלן: "

מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה מצומצם 
 להלן. 9-נספח אמהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור הביטוח המצורף כ

 
 
 :דרישת פרטים מהמציע .7
 

בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש מהמשתתף/המציע,  רשאית העירייה, 
"( הפרטיםלהשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות )להלן: "

ת רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל עת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל על מנת לשביעו
לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליה, ועל פי שיקול 
דעתה הבלעדי והמשתתף/מציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה כן, 

 שלא לדון בהצעה של משתתף. רשאית העירייה
 
 
 :הצהרות המציע .8
 

 המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי  8.1 
המכרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות  

 במכרז ובהסכם.
 

 המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  8.2 
 לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 
 המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה   8.3 

ה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא עם מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי הי
 הדבר לפסילת הצעתו.

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מחויבת לקבל את ההצעה שהינה בשיעור ההנחה  8.4 

הגובה ביותר כעל ההצעה הזוכה במכרז, ו/או להכריז על זוכה כלשהו במכרז, ושמורה לה 
 ו/או לצאת במכרז חדש בכל עת.הזכות לבטל את המכרז כולו או חלקו 

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית  8.5 

לכשעצמה, אינה מהווה את המדד היחידי וכי העירייה תבחן בנוסף להצעתו הכספית גם 
 את ניסיונו בתחום ויכולתו הכלכלית.

 
 מסך הגבייה בפועל  6%רבית במכרז זה הינה המציע מצהיר כי ידוע לו כי התקורה המ 8.6 

לביצוע מכלול הפעולות הדרושות לגבייה ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שהם: 
ארנונה, היטלים הכלולים בחיובים השנתיים ותשלומי חובה, שתתקבלנה בקופת העירייה 

 במישרין או בעקיפין אצל העירייה או בעבורה.
 

 מסך  6%באחוזים על התקורה המרבית במכרז זה שהיא  הצעת המציע תוגש כהנחה 8.7 
הגבייה ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שהם: ארנונה, היטלים הכלולים בחיובים 

 , הצעתו תיפסל על הסף. 20%מהצעה שתכלול הנחה מעל  20%-השנתיים, אך לא יותר מ
 

 מהשקלול יינתן לשיעור ההנחה  60%-המציע מצהיר כי ידוע לו כי הצעתו תבחן כך ש 8.8 
ע"י ועדה מקצועית שתיבחר ע"י ועדת  מהשקלול יינתן  40%-המוצע ע"י המציע, ו

 (:1/3עפ"י הפרמטרים הבאים )כל פרמטר המכרזים , 
 

 .למציע סקר טלפוני ללקוחות קודמים 8.8.1
 רשות.בומצגת אשר מציג הקבלן איך יכול ולשפר וליעל מערך הגבייה והתשלום  8.8.2
 ניסיונו במצטבר ואיכותו של מנהל הפרויקט. 8.8.3

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את כל העבודות  8.9 

נשוא המכרז ממציע אחד או להתקשר עם שני מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות, 
 שהם, כאמור. הכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כל
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חולקה העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה, לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע 
 עקב השינוי/הפיצול/ההפחתה כאמור.

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז  8.10

ם התואם את מגבלות התקציב )להלן: זה, להוראות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצ
"התקציב"(, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך 
התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן 

 נימוקים כלשהם. 
 

 המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז  8.11 
זה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובמלי שתהא חייבת בנימוק כל שהוא, להורות על ביצוע 

 תוספת/הפחתה לשירותים, שהיה על המשתתף לספק.
 

 ודות נשוא המכרז מותנים המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי תחילת ביצוע העב 8.12 
"( והיה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו להתחלת עבודהבמתן אישור מהעירייה )להלן: "

חודשים מיום סיום הליכי המכרז, יתבטל המכרז ותוצאותיו )להלן:  6הצו כאמור, במהלך 
"( ולמשתתף במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז ביטול המכרז"

 נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.בין אם 
 

 המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי  8.13 
 תיפסל. –וכי הצעה שתוגש באופן חלקי   

 
 המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. 8.14 

כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות 
ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך -ביחס אליהם, בין על

 אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 

 הצעתו, הצהרה בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, יצרף המציע ל 8.15 
 "(.הצהרת המציע)להלן: " מסמך ג'כחתומה בנוסח המצורף 

 
 יבוצעו בתיאום מלא עם העירייה ועפ"י הנחיות העירייה.כל פעולות האכיפה  8.16 

 
 
 מסמכי המכרז .9
 

 נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא מסמכי המכרז 9.1 
 שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.ניתן לעשות בהם  

 
כל המחזיק בין אם רוכש או מקבל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את מסמכי המכרז  9.2

אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת, למטרת הגשת 
למטרת הגשת  הצעתו, בלא אישור מראש ובכתב מעורך המכרז, עו"ד בן ציון מלכה, אלא

 הצעתו, במכרז זה.
 

 מפגש הבהרות  .10
 

–בחדר הישיבות במשרדי העירייה  10:00בשעה  2016.12.27מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום 
 אולם ישיבות.
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 הגשת ההצעות, מועדים: .11
 

המציע יגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו, בהתאם לדרישות המכרז, בשני עותקים,  11.1 
 כאשר הם חתומים בידי  המציע יש למסור במסירה אישית בלבד  )לא בדואר(    במעטפה   

סגורה עליה מצוין שם המכרז, שתופקד בתיבת המכרזים במשרדי העירייה, לא יאוחר 
 .0017:בשעה   115..2017מיום 

 
 טייבה.ב, במשרדי העירייה 0017:בשעה   115..2017חת תיבת המכרזים תתקיים ביום פתי

 
 למסמכי המכרז  מסמך ד'המשתתף יגיש הצעתו כך, בהתאם לנוסח הצעת המחיר,  11.2 

כשהתמורה אותה מבקש לעצמו המציע עבור השירותים תכלול את מלוא העלויות, 
, האמצעים כח האדם ההובלה, הניוד, התקורות, הרווח הקבלני ובכלל זה כל הציוד

האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרוש לביצוע העבודה, לרבות אגרות, אישורים 
ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו 

 "(.  האמצעיםהקשורה למכרז )להלן: "
 

 בלבד והצעות המחיר ימולאו בעט בלבד,  המחירים המוצעים יוגשו במטבע ישראלי 11.3 
 במקומות המיועדים לכך בלבד, בהתאם לנוסח הצעת המחיר, מסמך ד' למסמכי המכרז.

 
 הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. 11.4 

 
 יד התיקון בחתימה -ליד כל תיקון המחיר בהצעת המחיר, על המשתתף לחתום על 11.5 

 וחותמת.
 

 .התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסלהצעה שלא תעמוד בכל  
 
 

 :בחינת ההצעות .12
 

 העירייה תבחן את הצעת המציע בשני שלבים: 12.1 
 בחינת עמידה בתנאי סף של המשתתף. - שלב א' 12.1.1  
משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו - שלב ב' 12.1.2  
  בשני שלבים נוספים:   
 .60%ר ההנחה אותו מציע יינתן משקל של לשיעו .1   
 )עפ"י הפרמטרים 40%לתוצאות מבחני איכות וניסיון יינתן משקל של  .2   
 לעיל(. 8.7המפורטים בסעיף     

 
 מסך  6%הצעת המציע תוגש כהנחה באחוזים על התקורה המרבים במכרז זה שהיא  12.2 

הגבייה ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שהם: ארנונה היטלים הכלולים בחיובים 
, הצעתו 20%. הצעה שתכלול הנחה מעל 20%-השנתיים ותשלומי חובה, אך לא יותר מ

 תיפסל על הסף.   
 

 העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו עבודתם לשביעות רצונה  12.4 
ה או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספיקים לפי שלה או העיריי

 שיקול דעתה, כפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין.
 

 העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת אחוז ההנחה  12.5 
לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר 

 חסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.התיי
 

 העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של המשתתף לבצע 12.6 
את השירותים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של 

 המציע ברשויות המקומית אחרות.
 

 אי הגשת הצעת אחוז ההנחה ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  12.7 
 ידי שינוי או תוספת בגוף -שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 :חובת הזוכה במכרז .13
 

 "( ותימסר לו הודעה בכתב על הזוכהמציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן: " 13.1 
זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין, 

ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז, וכן להמציא לעירייה  7תוך 
 וכן פוליסת ביטוח, כנדרש. 11-נספח א'כערבות ביצוע בנוסח המצורף באותו מועד כאמור 

 
 לעיל, כולם או  13.1לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.2 

מקצתם, תהא העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז, לחלט 
לעיל, וכן למסור את ביצוע המכרז  5את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסיף 

 ידה, והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. -למי שיקבע על
 

 ומוסכם מראש, במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות  סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע 13.3 
שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד 

 הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 בכבוד רב,     
 

   עיריית טייבה         
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 1 –נספח א'        
                                                                                        

 ימולא על ידי המשתתף ויצורף להצעתו                   
 

 עיריית טייבהלכבוד: 
 
 

 ארגונימידע                                                      
 
 
 שם המשתתף:__________________________________ .1
 

 ____מספר רישום ברשם החברות: ___________________ 
 

 כתובת:_______________________________________ 
 

 כתובת משרד רשום:______________________________ 
 

 מספרי טלפון: _________________ נייד:_____________ 
 

 מספרי פקסימיליה:______________________________ 
 
 
 עיסוק המשתתף:_____________________________________________________ .2
 

 _________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________ 
 
 אנשי המפתח אצל המשתתף  .3
 

 שנות וותק             תחום התמחות      שם
 

  _______________ _______________ _________________ 
  _______________ _______________ _________________ 
  _______________ _______________ _________________ 
  _______________ _______________ _________________ 

 
 יכולת פיננסית של המשתתף .4
 

מכתב מבנק, על כך שהיקף עסקיו, יכולתו ואפשרויותיו הפיננסיות, עומדים בהיקף הדרישות 
 במכרז לפחות ו/או אישורים דומים. 

 
ידה העירייה רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המשתתף והמשתתף מתחייב לספק כל מידע במ 
 ידי העירייה.-ויידרש לכך על 

 
 כוח אדם ואמצעים .5
 

  פרטים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותו מיעד המשתתף לעבודה בעירייה עפ"י חוזה זה: 
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 שם _____________תפקידו במשתתף ________. –איש הקשר מכרז מטעמו של המשתתף הינו  .6

ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות מס' טל. נייד:______________ 
 שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה אותנו.

 
 להלן פירוט המקומות בהם ביצע המשתתף את העבודות נשוא המכרז: .7

 יש לציין את שמות הרשויות המקומיות להן ניתן השירות נשוא המכרז, אנשי קשר, תפקידם ומסרי טלפון. 
 

 הרשות המקומית שם _____________________________________________ 
 

 היקף העבודה ליום _________________ לחודש ________________________
 

 היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות כ"א ואמצעים נוספים בכל יום:
 

 _________________ עובדים, _______________________
 
 מצעים נוספים כגון:______________________________________________א
 

 תאריך תחילת העבודה:__________________________
 

 איש הקשר ברשות המקומית/בגוף מולו התבצעה העבודה: שם __________________
 

 תפקידו ברשות:_____________________ , טלפון:_______________________
 

 
 

 הרשות המקומית שם _____________________________________________ 
 

 היקף העבודה ליום _________________ לחודש ________________________
 

 היקף האמצעים העומדים לצורך מתן השירותים לרבות כ"א ואמצעים נוספים בכל יום:
 

 _________________ עובדים, _______________________
 

 אמצעים נוספים כגון:______________________________________________
 

 תאריך תחילת העבודה:__________________________
 

 איש הקשר ברשות המקומית/בגוף מולו התבצעה העבודה: שם __________________
 

 תפקידו ברשות:_____________________ , טלפון:_______________________
 

 
 
 
 

                                                                                    ________________ 
 חתימת המשתתף                                                                                        
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 2  - נספח א'         

                                                                                        
 חובה למילוי האישור                                  

 כל רשות ממליצה בנפרד            
 

 לכבוד: 
 ועדת המכרזים עיריית טייבה

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור על ביצוע שירותי גבייה הנדון:
  2017-02עבור מכרז מס'  

 
 

 אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________)שם מלא(  ח.פ. ______________________
 

 __ )שם הרשות המקומית(, שירותים בתחום___)להלן: "המשתתף"(, סיפק עבורנו ________________
 

 ___________.-_____________ ועד ה-הגביה בתקופה שבין ה
 
 
 :פירוט השירותים .1
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 
 
 היקף השירותים: .2
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 
 
 : חוות דעת על ביצוע .3
 

__________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________ 
 

 :פרטי המאשר
 

 שם הרשות  תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה      
 

_________________          _____________        ___________    __________ 
 
 

 :_____________תאריך
              _______________________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל/גזבר/מנהל אגף )חובה(                                                                                                
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 א -2  -נספח א'       

 
 

 לאימות הניסיון והיכולתהצהרת מנהל החברה 
 
 

 שם המשתתף:__________________________________  תאריך:______________________
 

 הרינו הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן:
 

מהשקל יינתן  40%-משקל יינתן לשיעור ההנחה המוצע ע"י ו 60%-כי ידוע לי, כי הצעתנו במכרז תבחן כך ש
 (:1/3הפרמטרים הבאים )כל פרמטר  3וניסיון עפ"י לתוצאות מבחני איכות 

 
________ עיריות מקומיות בישראל לצרף -המשתתף נותן את שירותיו בגבייה שוטפת ואכיפה ל .1

 רשימת העיריות(.
 
גב'/מר _________________ ת.ז. ______________ מנהל הפרויקט המיועד מטעמנו, לנהל  .2

ו במכרז, הינו בעל וותק של ______ שנים בתחום השירותים את הפרויקט, במסגרת התחייבות
שנות וותק, __________ בעל ____ שנות ___ במכרז, וכן את ה"ה ______________ בעל 

וותק, ______________  בעל ___ שנות וותק, ____________ בעל ______ שנות וותק, 
ף למתן השירותים לעירייה, _____________ בעל _____ שנות וותק אותם מיידע המשתת

 במסגרת התחייבותו במכרז.
 
 למשתתף _____ שנות ניסיון מצטבר בשירותים נשוא המכרז. .3
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:______________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור                                                                  
 

 הח"מ, _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני מר ___________ אני
 

 נושא ת.ז._______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא ייעשה כן יהיה צפוי 
 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             ________________ 
 דין -עורך                                                                                                                                     
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 3  - נספח א'       

 
 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח        
 
 

 
 _____________________________________ תאריך:_____________________ שם המשתתף:

 
 

 הריני הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן: 
 

השנים האחרונות, במתן שירותי גבייה, הן  10של חמש שנים לפחות מתוך  הנני בעל וותק וניסיון מוכח
 שוטפת והן לחובות שבפיגור, עבור רשויות מקומיות בישראל.

 
הנני בעל יכולת מוכחת בביצוע עבודות גבייה נשוא המכרז, כי הנני בעל יכולת מוכחת בביצוע עבודות גבייה 

תושבים לפחות ובמסגרת העבודות באותן רשויות  40,000הן רשויות מקומיות לפחות, ל 3-נשוא המכרז, ב
 10שנים מתוך  5-עובדים לפחות בכל אחת מהרשויות, וזאת ב 5מקומיות, הנני מפעיל מידי יום, צוות של 

 השנים האחרונות.
 

 250,000,000-הנני בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( של עבודות נשוא המכרז, בהיקף שלא יפחת מ
 השנים האחרונות. 10שנים לפחות מתוך  5-בכל שנה, ב ₪
 
 
 

           
 

 חתימת המשתתף:________________       
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 אישור רואה חשבון                                                
 
 

____ )להלן: "המשתתף( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המשתתף לבקשת ______________

בדבר היקף עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. באחריותנו היא לחוות דעה על 

 על ביקורתנו. הצהרה זו בהתבסס

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים 

ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.  

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

סס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתב

 בכל שנה. ₪ 250,000,000-המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים ________ הינו בהיקף שלא פחת מ

 

 

 

 _______________     ______________תאריך:
  רואי חשבון               
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 4 – א'נספח                

 ידי המשתתף ויצורף להצעתו-ימולא על                                                               
 
 

 נוסח תצהיר שכר מינימום      
 

 תצהיר     
 

 בתצהיר זה:
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":
 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999-התשנ"ט לחוק החברות  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":
 

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":
 

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -"חוק שכר מינימום"  
 

-2017אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציעה במכרז 
02   , 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן העירייהח.פ. ____________ )להלן: "
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי גבייה לעירייה. אני נותן תצהירי זה .1
 
אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק  .2

 דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.
 
 י ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימת .3
 
 
 

              __________________     _________________ 
 המצהיר                  תאריך                          

  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 א י ש ו ר                                                                                 
 

 ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר ______________ אני הח"מ,

נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא ייעשה כן יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 

 
 
 

                                                                                                                       __________________ 
 דין  -עורך                                                                                                                                
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 5 – נספח א'          
 ידי המשתתף ויצורף להצעתו-ימולא על                                                               

 
 

 העסקת עובדים זריםנוסח תצהיר       
 

 תצהיר     
 

 בתצהיר זה:
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":
 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999-לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":
 

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":
 

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 

 .1991 -אחוק  עובדים זרים ואיסור העסקה של כדין )אבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"  -"חוק עובדים זרים"  
 

-2017אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציעה במכרז 
02   , 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן העירייהח.פ. ____________ )להלן: "
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי גבייה לעירייה. אני נותן .1
 
אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה, לא הורשענו בפסק  .2

 דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור העירייה.
 
 להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי,  .3
 
 
 

              __________________     _________________ 
 המצהיר                  תאריך                          

  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 א י ש ו ר                                                                                 
 

 ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר ______________ אני הח"מ,

ר את האמת וכי אם לא ייעשה כן יהיה נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהי

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 

 
 
 

                                                                                                                       __________________ 
 דין  -עורך                                                                                                                                   
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 6 – נספח א'          

 ידי המשתתף ויצורף להצעתו-ימולא על                                                               
 
 

 תביעות משפטיותנוסח תצהיר       
 

 תצהיר     
 

 בתצהיר זה:
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":
 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999-התשנ"טלחוק החברות   268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":
 

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":
 

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 
 

-2017אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציעה במכרז 
02   , 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן העירייה____________ )להלן: "ח.פ. 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 .2017-02אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי גבייה לעירייה ע"פ מכרז  .1
 
נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות  .2

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 
 חוק שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 
 
 
              __________________     _________________ 

 המצהיר                  תאריך                          
  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 א י ש ו ר                                                                                 
 

 ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר ______________ אני הח"מ,

ייעשה כן יהיה נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 

 
 
 

                                                                                                                       __________________ 
 דין  -עורך                                                                                                                                
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 7 – ספח א'נ
 ידי המשתתף ויצורף להצעתו-ימולא על                                                               

 
 

 הרשעות פליליותנוסח תצהיר       
 

 תצהיר     
 

 זה: בתצהיר
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":
 

 )להלן: "חוק החברות"(. 1999-לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":
 

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":
 

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":
 

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 
 

-2017אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציעה במכרז 
02   , 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן העירייהח.פ. ____________ )להלן: "
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 .2017-02רי זה כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי גבייה לעירייה ע"פ מכרז אני נותן תצהי .1
 
 תצהיר לפי אין ולא הוגשו כנגד המציע ו/או מי ממנהלי המציע, הרשעה פלילית או כתב אישורם  .2

 בעבירה שיש עמה קלון. 
  

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3
 
 
 

              __________________     _________________ 
 המצהיר                  תאריך                          

  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 א י ש ו ר                                                                                 
 

 ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר ______________ אני הח"מ,

עשה כן יהיה נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יי

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

 

 

 
 
 

                                                                                                                       __________________ 
 דין  -עורך                                                                                                                                
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 8 – ספח א'נ 

 
 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז                                
 

 תאריך:___________                                                                                    
 

 לכבוד 
 עיריית טייבה

 
 

 א.ג.נ.
 
 

 כתב ערבות מס' ___________ הנדון:                                         
 

אנו ערבים בזאת כלפיכם  "(המשתתף"להן: _______________ ) ח.פ.________________  על פי בקשת
( וזאת בקשר עם ₪)במילים שלוש מאות וחמישים אלף  ₪ 350,000-לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

 ולהבטחת מילוי תנאי דרישות ומסמכי המכרז. 02/2017השתתפותכם במכרז 
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 יוב כלשהו כלפיכם.כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לח
 

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

 
 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום ______.ערבותנו זו 

 
 ועד בכלל. 415..2017ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה ידנית.יום תומצא  14דרישה בפקסימיליה תיש כדרישה לעניין כתב ערבות זה, ובלבד שתוך 

 
 
 
 
 
 

 בנק:_________________    תאריך:__________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 – ספח א'נ
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 ידי המשתתף ויצורף להצעתו-ימולא על                                                               
 

 נספח ביטוח ואישור קיום ביטוחים
 

ההסכם או על פי כל דין, מתחייב המציע לערוך על חשבונו הוא, לבצע מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי 
 "(, במשך כל תקופת פעילותו עפ"י ההסכם.ביטוחי המציעולקיים את הביטוחים המפורטים להלן )להלן: "

 
 ביטוח עבודות קבלניות .1

 
המשתתף יהא חייב להציג, בטרם יחל בעבודתו במכרז, ביטוח עבודות קבלניות המבטח  1.1

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או -חבות המציע עלאת 
-לרכושו של אדם או גוף כלשהו עקב פעילותו לנושא ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מ

לאירוע ולתקופת הביטוח. ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות  $ 5,000,000
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים  אש, התפוצצות, בהלה,-הנובעת מ

פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, בעלי חיים וכן תביעות 
 תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 
בקשר לפעילותו של המציע בכפוף  עיריית טייבהשם המבוטח יורחב לכיסוי ביטוחי ל 1.2

ה הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי לסעיף "אחריות צולבת" על פיו ירא
 המבוטח.

 
 רכוש של עיריית טייבה ו/או מי מטעמה יחשב כצד שלישי. 1.3

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 

 המשתתף יהא חייב להציג, בטרם יחל בעבודתו במכרז, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2.1     
יעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו המבטח את חובות המציע על פי דין בגין פג

ו/או לרכושו של אדם או גוף כשלהו עקב פעילותו לנושא ההסכם בגבול אחריות שלא 
 לאירוע ולתקופת הביטוח. $ 5,000,000-יפחת מ

אש, התפוצצות, בהלה, -ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ
מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 

 או משקה, שביתה והשבתה, בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 

שם המבוטח יורחב לכיסוי ביטוחי לעיריית טייבה, בקשר לפעילותו של המציע בכפוף  2.2
ד לכל יחיד מיחידי לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראה הביטוח כאילו נערך בנפר

 המבוטח.  
 

 רכש של עיריית טייבה ו/או מי מטעמה יחשב כצד שלישי. 2.3                    
 
 
 ביטוח חבות מעבידים .3
 

המשתתף יהא חייב להציג, בטרם יחל בעבודתו במכרז, ביטוח חבות מעבידים המבטח  3.1
או שכלי, או מוות כתוצאה את חבות המציע כלפי כל עובדיו, בגין היזק גופני, נפשי 

מתאונה או מחלה, על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק המוצרים הפגומים בסכום שלא יפחת 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. $ 5,000,000-מ

 
הביטוח יורחב לשפות את עיריית טייבה ו/או הבאים מטעמה, היה ונטען לעניין קרות  3.2

בות מעביר כלשהם כלפי מי ממועסקי המציע ואו תאונת עבודה כלשהי כי הנן נושאות בחו
 הפועלים מטעמו.

 
ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר אחריות המבוטח כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה  3.3

ועובדיהם, שעות עבודה, עבודות בגובה ו/או בעומק, פיתיונות ורעלים, אחריות הנובעת 
שימוש בציוד מכני הנדסי הנחשב ככלי מהעסקת נוער עפ"י חוק וכן חבות כלשהי עקב 

רכב על פי פקודת התעבורה, אך לא חלה חובה לבטחו על פי פקודת רכב מנועי וחוק 
 הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 

 
 
 
 ביטוח אחריות מקצועית .4
 

 המשתתף יהא חייב להציג, בטרם יחל בעבודתו במכרז, ביטוח אחריות מקצועית בגבול   4.1                     
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ארה"ב לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, בגין  $ 500,000אחריות שלא יפחת מסך 
מעשה מחדל או רשלנות או היפר חובה מקצועית של המציע בגין פעילותו במכרז, וזאת 

ים ממועד  סיום הביטוח או על פי דין המאוחר מבניהם, שנ 7למשך תקופת החוזה ועד תום 
 כאמור כולל הביטוח תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך חתימה על הסכם זה.

 
 חודשים, ויראו כל  6לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך  4.2                    

בתקופה הנדונה כאילו נמסרה ההודעה בתקופת תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה 
 הביטוח.

 
הביטוח מורחב לשפות את עיריית טייבה ו/או הבאים מטעמה, בגין אחריותם למעשי ו/או  4.3    

מחדלי  המציע ומי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי ייחשב כאילו נערך 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
 ות המוצרביטוח אחרי .5
 

המשתתף יהא חייב להציג, בטרם יחל בעבודתו במכרז, ביטוח אחריות המוצר בגבול  5.1
ארה"ב לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, בגין  $ 500,000שלא יפחת מסך  אחריות

מעשה מחדל או רשלנות או היפר חובה מקצועית של המציע בגין פעילותו במכרז, וזאת 
שנים ממועד סיום הביטוח או על פי דין המאוחר מבניהם,  7ד תום למשך תקופת החוזה וע

 כאמור כולל הביטוח תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך חתימה על הסכם זה.
 

חודשים, ויראו כל  6לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולה תחול תקופת גילוי למשך  5.2
כאילו נמסרה ההודעה בתקופת תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופה הנדונה 

 הביטוח.
 

הביטוח מורחב לשפות את עיריית טייבה ו/או הבאים מטעמה, בגין אחריותם למעשי ו/או  5.3
מחדלי המציע ומי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי ייחשב כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 
 : תנאים כללים .6

לולנה סעיף המאשר כי פוליסות הביטוח דלעיל של המציע קודמות לביטוחי הפוליסות תכ 6.1
עיריית טייבה ו/או מי מטעמה והינה "ביטוח ראשוני" ללא זכות השתתפות בביטוחי 
עיריית טייבה ו/או מי מטעמה וללא זכות לתבוע ממבטחי עיריית טייבה ו/או מי מטעמה 

 להתחלק בנטל החיוב. 
 

תנאי מפורש על פי מבטח המציע אינו רשאי לבטל ו/או לצמצם את  הפוליסות תכלולנה 6.2
היקפו של הביטוח במשך תקופת החוזה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אלא אם נמסרה 

יום לפני כניסתו לתוקף של  60על ידי המבטח לעיריית טייבה הודעה על כך בדואר רושם, 
 הביטול או הצמצום.

 
בוטח בתום לב, לרבות איחור במסירת הודעה על אירוע נזק לא אי קיום תנאי ע"י המ 6.3

 תפגע בזכויות עיריית טייבה ו/או מי מטעמה.
 

המציע מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עיריית טייבה ו/או  6.4
 הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או הפרת תנאי הפוליסה ו/או ביטוח חסר(, על 

, ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 1-4פי הביטוחים שנערכים לפי סעיפים 
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. המציע לבדו יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור 

של אירוע. אי תשלום השתתפות העצמית על ידו לא  הפוליסות והשתתפות עצמית במקרה
 יהווה עילה לאי טיפול בתביעה.

 
לא מילא המציע אחת מהתחייבויותיו בקשר לנספח זה, לרבות לא מסר המציע לידי  6.5

עיריית טייבה במועד את אישורי הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא 
 ות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל.יהיה בכך בכדי לפטור אותו מהתחייב

 
המציע מתחייב להמציא לעיריית טייבה אישורי חברת הביטוח בדבר עריכת הביטוחים  6.6

 ימים ממועד חתימת הסכם זה. 14וזאת תוך 
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במקרה המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, לא ימציא לעיריית טייבה את כל פוליסות  6.7
יותירן בתוקף משך כל תקופת החוזה, תהא עיריית טייבה רשאית, הביטוח הנ"ל או לא 

אך לא חייבת, לרכוש על חשבון המציע פוליסות ביטוח כנ"ל עבורו ולדרוש ו/או לתבוע 
 ו/או לקזז ממנו סכומים אלה. 

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הנה בבחינת דרישה  6.8

על המציע ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות  מזערית המוטלת
בהתאם, המציע מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 עיריית טייבה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל.
 
 
 
 
 

________________  _________________  ________________ 
  שם ותפקיד         חתימת קבלן המשנה     תאריך         
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 10 –נספח א'                  
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה                                             
 

 _תאריך:________                                                                                        
 לכבוד

 עיריית טייבה
 

 א.ג.נ.,
 
 

 _______ כתב ערבות מס' הנדון:                                                             
 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם המשתתףבקשת ________________ ח.פ. ___________ )להלן: " על פי
( וזאת בקשר  ₪מאות וחמישים אלף  שבעבתוספת מע"מ ) ₪ 700,000-לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

לביצוע שירותי גבייה לעיריית טייבה להבטחת מילוי תנאי החוזה שנחתם ביום ___________ ובהתאם 
 .2017-02דרישות המכרז ל
 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש 

רך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל ד
 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 "ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל  בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ
 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום 

._______ 
 

 _____ ועד בכלל.30/03/2018ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם( _______
 
 

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה
 

 יום תומצא דרישה ידנית. 14דרישה בפקסימיליה תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה, ובלבד שתוך 
 
 
 
 

 בנק:__________________     תאריך:____________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ב'                                                                                                                                                            
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 עמפרט דרישות ביצו                                                   

 
 הגדרות .1
 

 יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:במפרט זה  
 

 לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים מטעמו בביצוע העבודה. ""הקבלן
 
 הצעתו הכספית של המשתתף על כל רכיביה לרבות מסמכי המכרז והמפרטים. "ההצעה"
 
 בות כלידו, מעת לעת, לר-הגזבר/מנהל הכספים של העירייה ו/או מי שימונה על "המנהל"

 ידי העירייה לצורך חוזה זה.-אדם המורשה בכתב על  
 
 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או -מדד המחירים לצרכן )כללי( התפרסם על  "המדד"

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
 
 חיובי ארנונה, מים והיטלים הכלולים בחיובים השנתיים, יודגש, כי החיובים לפי "חיוב/ים"

 הינם על פי הוראות הדין ועל כן ניתנים לשינוי בהתאם.סעיף זה   
 
 כלל הליכי אכיפת התשלומים שתכליתם לבצע את מכלול הפעילויות הנדרשות  "אכיפה"

 לגביית תשלומים מחייבים.  
 
 .2017-02ידי העירייה למתן שירותי גבייה, מכרז פומבי מס' -המכרז שהתפרסם על "המכרז"
 
 ידי הרשות המזמינה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי-עלמי שימונה  "המפקח"

 מסמכי המכרז.  
 
 יום. 120משמע פיגור בחיוב/ים החלים על פי הדין, אשר הפיגור בתשלומם עולה על  "חובות שבפיגור"
 
 
 תנאי העבודה .2
 

המועדים הקבועים בתוכנית העבודההזוכה יהא אחראי לגביית החיובים שבפיגור, בכל  2.1                    
 וכן מתחייב להעמיד למשך כל תקופת ההסכם על חשבונו הוא, כוח אדם מיומן, מהימן   

   איכותי. 
כמו כן, מתחייב הזוכה לספק את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים, את ההשגחה 

 עליהם , ולהיענות להנחיות העירייה, כפי שיינתנו מעת לעת.
 

בו יסתייע הקבלן בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה, יהא בכל מקרה 
ידי מורשי החתימה של העירייה. -הדבר כפוף ומותנה באישור העירייה מראש ובכתב על

למען הסר ספק מובהר כי העירייה תהייה רשאית לסרב לבקשת הקבלן להסתייע בקבלני 
 דעתה הבלעדי.משנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול 

 
 

מטעמו אשר יהא אחראי על מכלול הפעילויות, אשר זהותו  יעמיד מנהל פרויקטהקבלן  2.2
תהא מקובלת על העירייה. לצורך כך יצרף קורות חיים וההמלצות של המנהל המוצע. 

 מינויו של מנהל הפרויקט כפוף לאישור מראש ובכתב של העירייה.
לפחות בהפעלת מערכת חיוב וגבייה ברשויות  ניסיוןשנות  10בעל מנהל הפרויקט יהיה, 

 , לפחות. 15,000לפחות להן מספר תושבים או/ו תאגידים 
 

ידי העירייה להפחית ו/או לגרוע מאחריות -יובהר כי אין באישורו של מנהל הפרויקט על
הקבלן כלפיו, עבודתו, רמת ביצועיו או כל אחריות אחרת בה נושא מנהל הפרויקט מתוקף 

 תפקידו.
 

 העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש את החלפת המנהל לפי שיקול דעתה:
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הקבלן יעמיד מנהל אכיפה מטעמו, אשר יהא אחראי על מכלול הפעילויות, אשר זהותו  2.3
תהא מקובלת על העירייה, וכן עובד בכפוף אליו ולצורך כך יצרף קורות חיים והמלצות 

 .של המנהל ושל העובד המוצע
  

יובהר, כי אין באישור מינויו כדי להפחית ו/או לגרוע מאחריות הקבלן כלפיו, עבודתו, 
 רמת ביצועיו או כל אחריות אחרת בה נושא מנהל האכיפה מתוקף תפקידו.

 העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש החלפת המנהל לפי שיקול דעתה.
 

עמדות לקבלת קהל שיאוישו ע"י  10-12 ביןבנוסף לאמור לעיל, יעמיד הקבלן מטעמו  2.4
, שיכהנו בתפקידי אכיפה, קבלת קהל, קופה, שומה, שילוט, בקרה ועוד, כפי עובדים

שיקבע בתיאום עם מנהל/ת אגף ההכנסות ו/או מי מטעמו/ה. מינויים של העובדים 
 הנזכרים בסעיף זה כפוף לאישור מראש ובכתב של העירייה. 

שיקול רייה , ינוכה מהקבלן עלויות עובדים ) הכל לפי לחלופין הקבלן ישאיל עובדי העי
 החלטת העירייה(.ו
 

העובדים יהיו בעלי תעודת בגרות מלאה. יתרון לניסיון בעבודה במחלקות שומה, גבייה, 
 אכיפה, קופה עירונית ו/או תאגידי מים.

 
ידי העירייה להפחית ו/או לגרוע מאחריות הקבלן -יובהר, כי אין באישורם של העובדים על

 עבודתם, רמת ביצועיהם או כל אחריות אחרת בה הם נושאים מתוקף תפקידם.כלפיה, 
 העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש את החלפת כל אחד מהעובדים, לפי שיקול דעתה.

 
, לרבות בתשלום תשלומים הכרוכים בהעסקת העובדים הקבלן יישא בכל ההוצאות וה 2.5

הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם, והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על 
 מעביד לרבות תשלום שכר מינימום.

 *** העברת זכויות
 

הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק  2.6
 .1995-שולב[, התשנ"הוח הלאומי ]נוסח מהביט

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא  2.7

מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעים 
 הראויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו של עובד, כאמור. 

 
ב להחליף כל עובד מטעמו לרבות קבלן משנה ו/או עובד של קבלן המשנה, הקבלן מתחיי 2.8

יום או  30ידי העירייה בכתב בתוך תקופה מקסימאלית של -אם וכאשר יידרש לכך על
 תקופה קצרה יותר בהתאם להחלטת העירייה, באופן כלשהו בעבור החלפת עובד, כאמור.

 
ד ברמה מקצועית מתאימה לשם החלפת הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם העומ 2.9

שעות( של מי מהנמנים על עובדיו, אשר נעדר בל מחלה, מילואים או מכל  24מידית )בתוך 
 סיבה אחרת שהיא.

 
הקבלן יהא האחראי הבלעדי כלפי העירייה לטיב ביצוע עבודת עובדיו ו/או קבלני המשנה  2.10

ירייה להעסקת קבלן משנה בכדי ו/או עובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של הע
 לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית.

 
הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המנהל, פנקסי כוח אדם  2.11

 וע של כל עובד וכן ימי עבודתו.שיירשם בהם שמו, מקצועו וסיווגו במקצ
 

קסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן הקבלן מתחייב להמציא למנהל, לפי דרישה , את פנ 2.12
להמציא למנהל לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית 

 שתכלול חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, תפקידם והעסקתם.
 
 
 
 
 
 
 

יובהר, כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי בכל הקשור למערכת היחסים בין  2.13
הקבלן או מי מטעמו, יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא כעובד. אם על אף  העירייה לבין

האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של 
ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן -הקבלן או של אדם אחר המועסק על
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ב העירייה כתוצאה מנזק או תביעה לשפות מייד את העירייה בגין כל סכום בו תחוי
 שייגרמו לה בשל כך, וכן בהוצאות המשפטי ובשכ"ט עו"ד.

 
למען הסר ספק, יובהר כי כל עובד שיציע הקבלן יאושר בכתב ע"י גזבר העירייה או בא  2.14

 כוחו.
 
 
 אחריות הקבלן .3

  
 הקבלן או בא כוחו המוסמך, ישגיח על ביצוע העבודה. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן     3.1      

לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של העירייה והעירייה תהא רשאית לסרב לתת 
את אישורה או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהעירייה, דין בא כוח מוסמך 

 של הקבלן כדין הקבלן.
 

 הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרם  3.2      
לעירייה או לרכושה ו/או לכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך 
כדי, או עקב או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצד הקבלן, עובדיו, שולחיו, אלה 

תו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שולחיהם ומי שנתון למרותם, ו/או כל הנתונים למרו
 ידי העירייה בעצמה. -המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו, אך למעט נזק שנגרם על

 
 הקבלן מתחייב לפצות את העירייה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל  3.3      

תביעה שתוגש נגדה ו/או פסק דין שיפסק נגדה בגין  הפסד אחר שיגרם לה כתוצאה מכל
מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהעירייה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום 
אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום העירייה, או 

ו לעירייה. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות שהעירייה תחויב בהם בקשר א
כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך 

 שהעירייה תאפשר לקבלן להתגונן בתביעה כזו כאמור.
העירייה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל, גם מהערבות הבנקאית 

 שבידיה ומהתמורה המגיעה לקבלן עבור עבודות שביצע.
 

לכל נזק רכוש או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשולחיו או לכל אדם אחר  הקבלן אחראי 3.4
שנמצא ברשותו כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך 
כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחריות 

 נזק האמור בסעיף משנה זה.כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מ
חובת השיפוי כאמור לעיל, תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה ו/או תשלום על  

העירייה במסגרת צו ו/או החלטה ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת 
 על הקבלן, ולא על פי דרישה בעלמא.

 
הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו, לרבות דרכים מכל סוג,  3.5

מדרכות, רחבות, שבילים, רשת מים, ביוב, חשמל, טלקס, טלפון, טלוויזיה בכבלים 
וכיוצא באלה תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 

העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו ואחריותו, מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 
 לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק. 

 
למען הסר ספק מבוהר, כי לא חלים יחסי עובד מעביד בין הקבלן לעירייה וכי הקבלן הינו  3.6

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
 

כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל  כן מוסכם ומוצהר 3.7
 מין וסוג שהוא.

 
הקבלן יקבל לידיו את הטיפול בגביית ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שהם: ארנונה  3.8

ומים, והיטלים הכלולים בחיובים השנתיים כולם או מקצתם בהתאם להחלטת העירייה, 
 להם זכאית עיריית טייבה.

 
בכל הפעולות שינקוט הקבלן, הוא יהיה כפוף להוראות הדין ולהוראות העירייה, ככל  3.9

 שהוראות העירייה לא תסתורנה את הוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהם.
 
 
 

הקבלן מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת הסכם זה  3.10
 ובמסמכי המכרז.
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הוא או עובדיו ו/או קבלני משנה ו/או כל מי שפועל מטעמו, יישמרו הקבלן מתחייב כי  3.11
במהלך ביצוע העבודה על כל כללי הבטיחות המקובלים, עפ"י הנחיות רשויות מוסמכות 
 ונהלים קיימים וזאת במטרה למנוע פגיעה ו/או נזק לגורם כלשהו ועל פי הנחיות העירייה.

 
שבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או הקבלן מתחייב כי בכל מקרה הוא לא י 3.12

במחדל, את השירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. במידה ויפר הקבלן 
התחייבותו על פי סעיף זה, תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת לחלט את הערבות לביצוע 

 כהגדרתה במסמכי המכרז.
 

ת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, דיווחים נוספים העירייה רשאית לדרוש מהקבלן מעת לע 3.13
בקשר עם מתן השירותים והעבודות, והקבלן מתחייב למסור דיווחים אלה, תוך העמדת 

 מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר יזכה בכל תמורה נוספת.
 

הקבלן יפסיק את מתן השירותים, כולם או מקצתם, לזמן מסוים או לצמיתות, וזאת לפי  3.14
כתב מהעירייה, בהתאם לתנאים ותקופה שצוינו בהורה כאמור, ולא יחדש את הוראה ב

 העבודות, אלא אם ניתנה לו על כך הודעה בכתב.
 

לצורך פיקוח, התייעלות ובקרה על ביצוע התחייבויות הקבלן, תתאם העירייה מראש,  3.15
 "(.פגישות עבודהמעת לעת ישיבות, ביקורים ותצפיות )להלן: "

 
ת העבודה תתקיימנה מעת לעת על פי דרישות העירייה ולפחות אחת לחודש ימים. פגישו 3.16

פגישות העבודה תתועדנה, והקבלן ו/או מי ממנהליו, בהתאם לדרישת העירייה, יהיה 
 מחויב להגיע ולהציג כל חומר רלוונטי בנוגע לחוזה זה.

 
גבייה, לדאוג לממשקים עם הקבלן מתחייב להתקין ולהתאים על חשבונו תוכנה לאכיפת  3.17

התוכנה שמותקנת או תותקן בעתיד במחשבי העירייה, לעדכן במידת הצורך את כל 
הממשקים ליבוא ויצוא נתונים בין המערכות ולשאת בכלל עלויות רישיונות השימוש של 
עמדות המחשב המשמשות אותו. הקבלן מתחייב לבצע התאמות כאמור בכל עת וככל 

 החוזה, לרבות הדרכות לעובדיו לצורך התאמות ושינויים, כאמור. הנדרש לאורך תקופת
כל  אהקבלן ישתמש במערכות הקיימות בעירייה ויישולפי החלטת העירייה לחלופין 

 החיובים אשר העירייה משלמת עבור שירתים קשורים בגבייה או/ו אכיפה.
 
 

הרשאות משתמש, גישה הקבלן יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע, לרבות לעניין  3.18
 וירוס והפצה פנימית וחיצונית בדואר האלקטרוני.-לאינטרנט, דרישות אנטי

 
הקבלן מתחייב לטפל במחיקת חובות מול משרד הפנים לרבות הכנת תיק ועד סיום   3.19

 .(30/09/2017)סיום הטיפול בכל ההליך לא יאוחר מ  הטיפול במשרד הפנים ובכלל
 

וועדת ויגיש אותם בפני  פל בבקשות וועדות הנחות ,מחיקות וחריגיםהקבלן התחייב לט 3.20
 .31/07/2017הנחות לכל המאוחר עד תאריך 

 
הקבלן מתחייב לטפל בהתאמת קובץ נכסים, והשלמת נתונים משלמים ולרבות עדכון  3.21

 כתובות.
 

 הקבלן התחייב בהכנת צו מסים . 3.22
 

 )שוטף( ודרישות חובות ישנים. הקבלן מתחייב לטפל בדרישות תשלום 3.23
 

 הקבלן מתחייב לטפל במחיקת חובות )ישנים(. 3.24
 

 בכל מה שנוגע לגבייה או/ו אכיפה.משפטיות ההוצאות הקבלן מתחייב לשאת בכל ה 3.25
 

 כדין בלבד כל הוצאות האכיפה שמוטלות על התושבים ע"פ הנוהל וחוקהקבלן ידאג ש 3.26
 .ובאישור העירייה

 
 

 
 
 אחריות העירייה .4

  
לקבלן לא תהא שום זכות ערעור על מהות הפתרון, הטכנולוגיה, התשתית וכד' בו בחרה העירייה 
לנהל את מערכת החיובים. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשדרג את מערכות 

על המחשוב שלה בכל עת בתקופת החוזה. במקרה של החלפת ספק המחשב )כולל התוכנה( יהיה 
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הקבלן לדאוג על חשבונו להדרכת כל העובדים באגף ההכנסות בשימוש בתוכנה החדשה, לרבות 
 עובדי העירייה, אשר יימסר לקבלן על פי רצונה של העירייה, אם תחליט לעשות כן.

 
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת כי המידע כולו בנוגע לחיובים, לרבות דרך חישוב  4.1      

עיבודו ומהימנותו, הינו רכושה הבלעדי של העירייה, אשר יימסר לקבלן על פי המידע, 
 רצונה של העירייה, אם תחליט לעשות כן.

 
כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו לקבלן בשל או עקב מתן הגבייה הינם קנייה  4.2      

ן שייגרמו הבלעדי של העירייה, והקבלן יהא אחראי  באחריות מוחלטת לכל נזק ואובד
לרשומות או לחלקים מהן. הקבלן מתחייב לשמור את הפרטים הנזכרים לעיל בסודיות 

  ולא להעבירם לצד ג' כלשהו.
 
 
 
 
 
 

 נהלים ואופן ביצוע העבודות .5
 

פעילותו של הקבלן תחול על כלל הפעילות באף ההכנסות על פי שיקול דעתו של מנהל אגף ההכנסות 
 ו/או מי מטעמו.

 
 הגבייה ורמת השירות הנדרשת משרדי .6
 

 : שירות וקבלת לקוחות 6.1 
 

 הקבלן יעמיד על חשבונו, משרדים המיועדים לקבלת קהל, שמיקומם יהא  6.1.1 
 בסמוך, ככל האפשר לעיריית טייבה )בטייבה(.

או לחלופין העירייה תמשיך להשכיר מקום נוכחי והקבלן ישא בעלויות שכירות שהינם 
  תשלום שנתי אשר יקוזז מעמלת הקבלן )הכל לפי החלטת העירייה(. + מע"מ ₪אלף  97

 .על חשבון הקבלןומערכת מחשוב*  מים , תקשורת,חשמל ארנונההוצאות 
 

 2עמדות שירות מאוישות בכל שעות הפעילות,  10-12בין המשרדים יכללו  6.1.2
מטעם  מוקדן וכן עמדת מנהל גבייה מטעמו, הכל על פי דרישות המנהל/ת עמדות

 העירייה.
 לחלופין עובדי העייריה מושאלים לקבלן ועלות שכרם ינוכו מהקבלן.

 
 הקבלן מתחייב להתקין על חשבונו מערכת אכיפה נלווית בהתאם לצרכיו אשר  6.1.3  

תפעל בממשקים של המערכת המרכזית בעירייה. התאמת ממשקים, במידה 
עיף זה, העירייה רשאית ויידרשו, יהיו על חשבון הקבלן. על אף האמור בס

להחליט להשתמש במערכת האכיפה של ספק התוכנה העיקרית לעירייה ולא 
תהיה לקבלן שום זכות ערעור או טענה בעניין סעיף זה, וכן לא כל תביעה ו/או 

 דרישה כספית בגין כך.
 

 הקבלן יחזיק בכל הרישיונות המתאימים לכל מוצרי התוכנה הדרושים. 6.1.4  
 

 אחריות הקבלן לספק מענה ושירות הולם לקהל דובר ערבית ועברית.ב 6.1.5  
 

 שנות לימוד ותעודת  12-השכלת העובדים המועסקים במשרדים לא תפחת מ 6.1.6  
  בגרות מלאה.

 
 הקבלן מתחייב כי לא יתקין כל אמצעי תקשורת אשר יאפשר גישה למחשבים  6.1.7  

 שלא באמצעות העירייה ומערך האבטחה שלה.
 

 שעות העבודה במשרדים יהיו בהתאם לשעות העבודה בעירייה או לפי הנחיות  6.1.8  
 העירייה.   

 
 או לחלופין ולפי החלטת העירייה הקבלן ישתמש במשרדים אשר העיריה  6.1.9  

  + מע"מ  ₪ 97,000שנתיים , על סה"כ  הקבלן יישא  בדמי שכירותמשכירה , ו                                            
 תי.שנ                                            

* מערכת מחשוב : כל תשלום לחברה לאוטומציה בעניין עבודות הגבייה לרבות כל תשלום שוטף/ חודשי 
 שמבוצעות במערכות הגבייה. טרנזקציותכל בגין  עמלותו/או קבוע ולרבות 

 
 :לקוחות טלפונישירות  6.2 
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 הקבלן יספק שירות לקוחות טלפוני )להלן: "מוקד השירות"(, לצורך נתינת  6.2.1 

שירות לתושבים, בנושאים המטופלים על ידי הקבלן ובכללם בירורים, עדכונים, 
 מידע, תשלומים.

 
 מוקד השירות יפעל בימים ובשעות העבודה הנהוגים בעירייה באחריות הקבלן  6.2.2  

 לספק מענה בשפות הערבית והעברית.
 

) התראות  באחריות מקוד השירות, בין היתר, לבצע שיחות יוצאות לתושבים 6.2.3  
 . כל זאת בהתאם להנחיות העירייה מעת לעת.פןן קבוע פעמיים לפחות בחודש(באו

בית  11000 -כשליחת התראות לתושבים) לאפשר מידע עבור תושבים טלפוני.,לנהל מאגר טלפונים שמירה ו
 (אב

 
 
 

 

 גבייה ואכיפה .7
 

 מנהל/ת מחלקת האכיפה יהא אחראי כל מכלול פעילויות האכיפה והגבייה. 7.1
 
a.  התשלום לתשלום החיובים הן השוטפים והן שבפיגור יהיו בהתאם לשיקול דעתה של אמצעי

באמצעות העירייה ויכללו בין השאר, כרטיס אשראי באמצעו הטלפון, כרטיס אשראי 
אישור  האינטרנט, קליטת תשלום בכרטיס אשראי באמצעות שירות הלקוחות הפרונטאלי

SMS מחאות, מזומן וכן הוראות קבע )דרך חשבון הבנק או כרטיס אשראי(, , ה/הוןדעה לתושב
 יועברו ישירות לפקודת העירייה ולחשבונה בלבד. כל התשלומים

 
b.  למעט, עמלות בנקים, עמלות חברות הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בפעולת הגבייה

אשראי, עמלות תשלומים באינטרנט, עמלות בגין החזרת המחאות, אגרות בתי משפט, שכ"ט 
 עו"ד וכיוצ"ב.

 
 
 
c. את כל הפעולות על פי דין לגביית החובות לרבות: על חשבונו ידוע לקבלן כי עליו לבצע 
 

 וע פעולות אכיפת הגבייה.הכנה, הדפסה ושיכפול של כל הטפסים הדרושים לביצ 7.4.1
 

חלוקת ו/או משלוח חשבונית תזכורת, חשבונות דרישה. הכול עפ"י הוראות  7.4.2
    העירייה.

 
איתרו הכתובות הנכונות של החייבים אשר עזבו את מקום מגוריהם הרשום תוך  7.4.3

התאמה לקובץ הנכסים בעירייה, טיפול בדואר חוזר ומשלוח התראות חדשות 
 לחייב.

 
 ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של החייבים אשר חובותיהם נמצאים בטיפול. 7.4.4

 
 ביצוע תיאומים והתאמות כספיות בהתאם לדרישות המנהל/ת. 7.4.5

 
יום  14משלוח תשובות מפורטות בכתב ישירות לפונים בנושא בירור חובות תוך  7.4.6

 מקבלת הפנייה והעברת הפנייה לידיעת המנהל/ת.
 

על הקבלן להופיע בכל בית משפט, הליך בוררות או כדומה ובכל הליך משפטי  7.4.7
 אליו יוזמן ו/או שהעירייה תורה לו להופיע.

 
הכנת חומר לעורכי הדין שהעירייה תבחר לעבוד עמם, סיוע בהכנת תיקי תביעה,  7.4.8

מעקב אחר האכיפה המשפטית, חיוב וזיכוי האזרחים הנמצאים בהליכים 
 ומעקב אחר הגבייה הנעשית באמצעות עורכי דין.משפטיים 

 
בכל מקרה של זיכוי, פריסת חובות לתושבים, הסדרי תשלומים יהיה על פי  7.4.9

 הוראותיה ואישורה של העירייה.
 

בתום תקופת ההתקשרות יחדל הקבלן מלגבות את חשבונות התושבים   7.4.10
חובות בהם בוצעה גבייה  וחובותיהם, וזאת באופן מידי לרבות חובות פתוחים,

 חלקית וכל חוב אשר ניתן לגבותו מכח חוזה זה.
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ממסרים דחויים שנגבו בתקופת עבודתו של הקבלן וייפרעו לאחר תאריך סיום  7.4.11

עבודתו של הקבלן יזכו את הקבלן בתמורה כמשמעה בהסכם זה, לאחר אישור 
 וזה.סופי של הפירעון, ובהתאם לתנאי ההתקשרות המופיעים בח

 
יובהר כי הסדרים וממסרים שנעשו בתקופת עבודתו של הקבלן היוצא, אך נפרעו  7.4.12

במהלך תקופת ההתקשרות עם הזכיין במכרז, לא יזכו את הקבלן בכל תמורה 
 שהיא.

 
יום מהמועד האחרון לתשלום המקורי, והחוב כאמור לא  360במידה וחלפו  7.4.13

ת העירייה לדרוש מן הקבלן כי הטיפול שולם במלואו ע"י התושב, תהא רשאי
בגבייה יוחזר לידיה וזו תמשיך באמצעי האכיפה הנדרשים, לרבות טיפול 
באמצעות הליכים משפטיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי חוב שעבר 

 לטיפול העירייה לא יזכה את הקבלן בכל תמורה שהיא.  
 
 דו"חות .8

 
 דו"חות בכתב כדלקמן:הקבלן מתחייב למסור למנהל/ת  8.1

 
 יום דו"ח הכולל פירוט חובות החייבים ושלבי הטיפול. 60-אחת ל 8.1.1 

 
 יום דו"ח גיול חובות. 90-אחת ל 8.1.2 

 
 יום דו"ח אפיון חובות והסבר מפורט על אי גבייה ו/או המלצה על  90-אחת ל 8.1.3 

 דרכי טיפול נוספים וחלופיים.
 

 דו"ח חריגים חודשי. 8.1.4  
 

 פירוט החובות המוגשים למחיקות במשרד הפנים. יום דוח הכולל 30 -אחת ל 8.1.5  
 

 יום דוח הכולל פירוט ההנחות שבוצעו במערכת הגבייה. 30 -אחת ל 8.1.6  
 

 יום דוח הכולל פירוט התיקונים/חיובים/זיהויים  במערכת הגבייה. 30 -אחת ל 8.1.7  
 
 
 

 דו"חות לאחר דרישה ותיאום מראש עם העירייה.הקבלן מתחייב למסור למנהל/ת  8.2
 

ימים ממועד המצאת הדרישה  3כמו כן, ימסור הקבלן דו"חות נוספים על פי דרישה וזאת תוך  8.3
 בכתב. 

 

 הקבלן ישמור תיעוד של כל פעולותיו בהתאם לדין ולנוהל. 8.4
 

הפוסקת מובהר כי בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לחיוב בין התושב לקבלן, תהא העירייה  8.5
 האחרונה.

 
 קבע ע"י העירייה.ישת ובתדירות ושנוגע או/ו קשור לעבודותיכל דוח אחר  8.6

 

 התמורה 9
 

 מלבד התמורה המופיעה בפרק זה, לא ישולמו לקבלן סכומים נוספים. 9.1
 

. מסמך ד' –כפי שיפורט בהמשך יהא הקבלן זכאי לעמלה בהתאם להצעת המחיר  9.2
מכלול הפעולות הדרושות לגביה ואכיפה של חיובים התמורה תשולם כאמור עבור 

מוניציפאליים שהם: ארנונה, היטלים הכלולים בחיובים השנתיים ותשלומי חובה, 
 שתתקבלנה בקופת העירייה במישרין או בעקיפין אצל העירייה או בעבורה.

 
 .התחשבנות בין העירייה לבין הקבלן בעניין תשלומי העמלות, תיערך אחת לרבעון 9.3

 
בתחילת כל שנת כספים תיערך התחשבנות סופית בין העירייה לבין הקבלן בעניין גובה  9.4

החיובים ותשלומי העמלות לגבי השנה הקודמת )אחוזי הגבייה הסופיים והנכונים הם 
 . בכל שנה(.31.12-אלה המחושבים על פי דו"ח הגבייה נכון ל
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התחיל מיום דתו, יחושבו אחוזי הגבייה בשנת הכספים הראשונה בה יחל הקבלן את עבו 9.5

 .בפועל בעירייההקבלן את עבודתו 
 

בכל הנוגע לסוגי חיובים חדשים שהעירייה תשית על תושביה בעתיד בהתאם לחוקים ו/או  9.6
תקנות שלא היו ידועים עד ליום פרסום המכרז, יקבע גזבר העירייה את גובה עמלת הגביה 

ע הגזבר את גובה העמלה לא תהיה לקבלן זכות ערעור בהתאם לרמת הקושי בגבייתם. קב
 על כך.

 
יום, מיום אישור החשבון על ידי גזבר העירייה  30תנאי התשלום לקבלן הינם שוטף +  9.7

וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. החלטתו של גזבר העירייה בכל מקרה של חילוקי דעות 
 תהיה סופי ומחייבת.

 

 הפסקת עבודות 10
  

הבלעדי, על הצורך בהפסקת העבודות,  קבלן, לפי שיקול דעתההעירייה רשאית להורות ל 10.1
כולן או מקצתן, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע חוזה זה 

ימים ממועד קבלת  10-והקבלן מתחייב למלא אחר הוראה כזו של העירייה לא יאוחר מ
 ההוראה.

 
לעיל, לפרק זמן של יותר משלושים יום, רשאי הקבלן לדרוש הופסקו העבודות כאמור  10.2

ידו עד למועד הפסקת -מהעירייה עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקי עבודות שבוצעו על
 העבודות לפי המחירים ותנאי התשלום הנקובים בחוזה זה לחלקי עבודות אלו.

 
תביעת פיצויים ותביעה תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן כולל  10.3

 עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו לו.
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חילוקי דעות מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה  10.4
ידו.  כמו כן, -מצד הקבלן או לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על

מועד, לא תהווה עילה להפסקת עבודה ותהווה פיגור בתשלום התמורה לקבלן על ידי העירייה ב
 הפרה יסודית של החוזה.

 
 
 
 
 

 פיצויים מוסכמים מראש 11

 
הקבלן ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש בכל פעם שאיננו מקיים אחת ו/או יותר   11.1

ימים  10מהתחייבויותיו המפורטות להלן, ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי הקבלן תוך 
 ₪ 20,000הודעה על כך מהעירייה, יושת על הקבלן פיצוי מוסכם מראש בסך לאחר קבלת 

 ליום.
 אי הגשת דוח גיול חובות רבעוני. * 
 אי הגשת דו"ח אפיון חובות רבעוני. * 
 יום. 14אי המצאת בירורי חוב בכתב/בע"פ תוך  * 
 כוח אדם חסר. * 
 היעדר ביצוע תשלום במועד. * 
 שלא לשביעות רצונה של העירייה. –כולה או חלקה  –ביצוע העבודה  * 
 אי המצאת כל מסמך או/ו דוח אשר יתבקש ע"י העירייה. * 
 .8אי הגשת כל דוח אשר דרוש מהקבלן ולרבות דוחות שבסעיף  * 

 
העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים  11.2

עיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל/ת מגיע מהקבלן לעירייה המוסכמים מראש המפורטים ל
ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית 

 ימים על פי החוזה או עפ"י דין. 15העירייה תוך 
 

 הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, על בסיס מדד הבסיס. 11.3
 
 

 חייבויות הקבלןהצהרות והת 12
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הקבלן מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים  12.1
והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים 
המקצועיים הגבוהים ביותר והוא מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית לרבות תוספת 

העירייה לדרוש מהקבלן בכל עת במשך תקופת החוזה עבודה שהינה אופציה של 
והתקופה/ות המוארכת/ות, באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולהעסיק עובדים 

 בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד.
 

הקבלן מצהיר כי ביקר בעיר, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה  12.2
בודות, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו הקבלנית והדרושים לביצוע הע

 לביצוע העבודות הנדרשות.
 

המחויבים החלים על ביצוע העבודה הקבלנית, והוא  הקבלן מצהיר כי ידועים לו הדינים  12.3
להוראות כל דין, לכל תקן מחייב, להוראות  –מתחייב לבצע את העבודה הקבלנית בכפוף 

יה החלים על עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז. הקבלן מתחייב חוקי העזר של העירי
 להוציא ולקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות.

     
למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה הקבלנית, והוא  12.3

רשות על ידי העירייה על פי חוזה מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנד
 זה.

 
למען הסר ספק, הקבלן מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העובדה הקבלנית, והוא  12.4

ידי העירייה על פי חוזה -מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על
 זה.

 

העבודות, להעסיק לצורך זה  הקבלן מצהיר כי מתחייב להשגיח ברציפות על ביצוע נאות של 12.5
מנהל/ת עבודה, להחזיק ולהפעיל משרד מאויש ומוקד פעיל, בהתאם להתחייבותו כאמור לעיל 
החל ממועד תחילת עבודתו ולבצע את העבודות בהתאם לתדירות ובשעות שנקבעו, הכל 

 בהתאם למסמכי המכרז.
 

והאמצעים לביצוע כל העבודות בנוסף לכל האמור לעיל הקבלן מצהיר, כי יש בידיו את היכולת  12.6
נשוא חוזה זה במועדם לרבות הגדלת היקף העבודות בכל היקף נדרש הנובע מגידול אוכלוסייה 
ועסקים בעיר במשך כל תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, ואין ולא תהיינה לו כל 

ם ו/או טענת טענות ו/או תביעות כנגד העירייה, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מו
פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם העבודות, וכי שכר התמורה 
 שיקבל עפ"י הצעתו, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת, לכל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
 
 

הקבלן יבצע את העבודה במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי תכנית העבודה ועל פי הנחיות  12.7
והוראות המנהל/ת  או המפקח ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע להוראותיהם באופן קפדני 
בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וכן בהתאם למסמך מפרט דרישות לביצוע 

בסעיף זה להטיל על המנהל/ת ו/או המפקח ו/או העירייה אחריות כלשהי  החוזה. אין באמור
 לכל מעשה או מחדל של הקבלן. 

 
למען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל/ת או של המפקח על ביצוע העבודות על ידי  12.8

הקבלן, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה והקבלן 
 ידו.-יה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו עלבלבד יה

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להזמין את שירותיו של כל קבלן ו/או מומחה בקשר  12.9

לביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה, בין תמורת תשלום ובין ללא תמורה, אלא אם 
 ש מאת המנהל/ת, מראש ובכתב.כן קיבל לכך אישור מפור

 

במהלך מתן שירותיו על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעניק עם המערכות הנמצאות  12.10
ברשותו שירותים לגורמים אחרים נוספים, אלא אם כן קיבל לכך אישור מפורש מאת 

 המנהל/ת, מראש ובכתב.
 

המועסק על  הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל/ת, בדבר הרחקתו של כל אדם 12.11
ידיו, אם לדעת המנהל/ת התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, 
או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, הקבלן לא יחזור 
להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את 
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ליום עבודה, לכל פעולה של בעל מלאכה או  ₪ 1,000יצויים מוסכמים מראש בסך הקבלן בפ
 עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף זה.

 

 הקבלן מתחייב לבצע את העובדה הקבלנית בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות. 12.12
 

 

 עובדים וקבלני משנה 13
 

עובדים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, הקבלן מתחייב כי תינתן עדיפות, בקליטת  13.1
לתושבי העיר טייבה, בין באמצעות שירות התעסוקה ובין במישרין, ככל וכשירותם 

 תתאים לצורכי ביצוע העבודה נשוא המכרז.
 

הקבלן אינו רשאי למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי מתוך העבודות לקבלן משנה ו/או  13.2
 קבלני משנה בעבודות נשוא מכרז זה.להעביר ו/או להמיר ו/או להסיק 

 
 

 שמירת דינים 14

 
הקבלן מתחייב לבצע את העובדה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,  14.1

צווים וחוקי עזר עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל, וכן לבצע 
וגע לעבודה וכל הכרוך בה, כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנ

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות, תשלום מסים, תשלום 
 אגרות, וכל תשלום אחר החל בגין האמור לעיל.

 
הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות ותנאים נוספים המפורטים  14.2

 או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.בחוזה, לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/
הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי 
הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לביצוע עבודה מסוגה של 

 ציוד זה.ידי העובדים שימוש ב-העבודה נשוא חוזה זה. הקבלן יפקח כי אכן יעשה על
 

 הקבלן חייב לפצות ו/או לשפות את העירייה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל  14.3
שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה של איזה דין על ידי הקבלן, לרבות  תביעה או משפט

הוצאות משפטיות והוצאות אחרות שיגרמו לה עקב משפט כזה, וכן בגין כל קנס או 
אחרי שיוטל עליה אם יוטל, בגין מעשה או מחדל של הקבלן כאמור  תשלום חובה מינהלי

 לעיל. 
 
 
 
 

 העירייה מתחייבת להעביר לידיעת הקבלן כל דרישה ו/או תביעה כאמור ולאפשר לו  14.4
להתגונן כלפיה והקבלן יהיה רשאי להתגונן על חשבונו, כנגד כל הליך כאמור, ביחד עם 

 העירייה.
 

 הקבלן מתחייב לקיים את כל דיני העבודה במהלך ובנוגע לביצוע העבודות, לרבות דיני  14.5
, וכן לדאוג להשגתם ולקיומם  של 1952-העסקת עובדים בהתאם לחוק עבודת נוער תשי"ג

כל הרישיונות והאישורים וההיתרים, שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו/או 
 לעובדיו.

 
 ב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו/או הקבלן מתחיי 14.6

, לנקוט בכל האמצעים הדרושים 1961-מטרדים, לרבות החוק למניעת מפגעים, התשכ"א
על מנת למנוע גרימת מטרדים ו/או מפגעים לרכוש ו/או לתושבים ו/או לכל גורם אחר 

/או המפקח,  לרבות בדבר ימי עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל/ת ו
ושעות העבודה וכיוצ"ב. כמו כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בצורה שקטה 
ומסודרת, תוך הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים. הקבלן 
ועובדיו ינהגו בנימוס ובאדיבות כלפי תושבי העיר ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך 

 דה.ביצוע העבו
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 מסמך ג'                                                                                                            
 הצהרת המציע                                    

 לכבוד
 עיריית טייבה

 
 א.ג.נ.,

 
 טייבהלמתן שירותי גבייה לעיר  02-2017מכרז מס' הנדון:                           

 
אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית  .1

  של העבודה נשוא המכרז.
 
הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים  .2

ודות נשוא המכרז, ידועים ומוכרים לי. וכן הבנתי את שיטת ביצוע המשפיעים על ביצוע העב
העבודה, השתתפתי בסיור הקבלנים, ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה, התנאים והיקף העבודה 

 לפיהם אצטרך לבצע העבודה, ולקבל שכיר וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
 
ציע ו/או תיאום ההצעה ו/או פרט מפרטיה עם מהנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא  .3

משתתף אחר במכרז, היה ויתברר לעירייה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי, 
 חילוט הערבות לרבות כל צעד ו/או הליך חוקי העומד לרשותה.

 
הנני מצהיר כי לא תהיינה לי כל טענות בגין אי התאמה בין הנתונים המופיעים במפרטים ותכנית  .4

העבודה לבין המציאות בשטח ובמידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין הנתונים, לא 
 תהיינה לי כל טענה ו/או דרישה. 

 
ובת העירייה בנוסח המצורף להבטחת קיום הצעתי, הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לט .5

למסמכי המכרז צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בסך 
 כולל מע"מ. ₪ 350,000

 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. 415..2017הערבות תהא בתוקף עד ליום 
 
 אני מצהיר בזאת כי: .6
 

למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים  .א
 שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא  .ב
 המכרז.

 
 ת על פי הוראות המכרז.הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבו .ג
 
כי ידוע לי שהאחריות המלאה לביצוע תכנית העבודה וכי הציוד, כח האדם והאמצעים  .ד

המופיעים במכרז הם בבחינת הכרח מינימאלי וכי אני מתחייב לספק מידי יום את כל הציוד 
והאמצעים הדרושים לביצוע העבודה על פי תכנית העבודה המאושרת ודרישות המפרט הטכני 

 הוראות הסכם זה, ולעמידה מיטבית בדרישות העבודה. ו
 

הנני מתחיי כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא  .ה
המכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, ולרבות תשלום לעובדיי  עפ"י חוק שכר 

 מינימום לפחות. 
 



37 
 

 

ידי כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין -על המחירים שאקבל לאחר ההנחה שתינתן .ו
כלליות, מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י 

 הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.
 
בסיס כהגדרתו ידוע לי כי כל המחירים הכלולים בהסכם זה על נספחיו יהיו צמודים למדד ה .ז

 במכרז.
 
 הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל. .ח
 

ידוע לי כי, אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי  .ט
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר.

 

העירייה תהא רשאית בכל שלב, שלאחר בחירת הזוכה במכרז, במקרה של הפרת ידוע לי כי,  .י
ההסכם ו/או בשל אי עמידה בתכנית העבודה לפנות למציע הבא שהצעתו, עמדה בתנאי המכרז 
והייתה השנייה בטיבה, וזאת מבלי צורך לנמק ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ואני מסכים כי 

הקשר לכך וכי בהשתתפותנו במכרז, אנו מוותרים בזאת במקרה כזה, לא תהא לנו כל  טענה ב
 באופן סופי ומוחלט על כל טענה הקשורה להחלטה, כאמור. 

 
מסך הגבייה בפועל לבצע מכלול הפעולות  5%ידוע לי כי, התקורה המירבית במכרז זה הינה  .יא

לים הדרושות לגבייה ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שהם: ארנונה ומים, והיטלים הכלו
בחיובים השנתיים, שתתקבלנה בקופת העירייה במישרין או בעקיפין אצל העירייה או 

 בעבורה.
 

 40%-מהשקלול יינתן לשיעור ההנחה המוצע ע"י המציע, ו 60%-כך שידוע לי כי, הצעתי תבחן  .יב
מהשקלול יינתן לתוצאות מבחני איכות וניסיון המציע עפ"י הפרמטרים הבאים )כל פרמטר 

1/3:) 

 טלפוני. סקר (1

 מצגת. (2

 ניסיונו המצטבר ואיכותו של מנהל הפרויקט.  (3

 

במידה והעירייה תעמוד ביעד המזכה העירייה במענק מותנה מלא של משרד הפנים, העירייה  .יג
 . )באופן חד  פעמי( תוספת על הצעתוכ 1%מענק הקבלן יהיה זכאי ל

 
 
 
עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי  .7

 לשביעות רצון העירייה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.
 
 אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן: .8
 

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: 7א.   תוך  
 ו לעירייה כשהוא חתום כדין.(     לחתום על ההסכם ולהחזיר1        
 להמציא לכם ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח, הכל כמפורט בהסכם. (2        

 
 יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז, להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז. 30ב.    תוך  

 
כולן או מקצתן, לעיל,  6אני מצהיר בזאת כי, ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .9

העירייה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז, וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 
 המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.

 
כן ידוע לי ואני מסכים, שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום  

 ל עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.ההתחייבויות שנטלתי ע
 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב  
 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 
הנני מצהיר כי, בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא  .10

 .1987-המכרז לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז
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בעצם הגשת הצעה זו, הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז, והננו  .11
מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה 

 הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.
 
 :רטי המציעפ

 

 שם המציע:___________________________________ ח.פ. ____________________________

 כתובת: _____________________ טלפון: ________________ מס' פקס:___________________

 

 :פרטי החותם מטעם המציע

 ת.ז._______________ שם משפחה:____________________   ___________________ :שם פרטי

 תפקיד המציע:________________________________  טלפון נייד:_______________________

 

 חתימה + חותמת:____________________                         תאריך:__________________

      
 ד'מסמך                                                                                                             

 
 

 המציע עתהצ                                    
 
 

 לכבוד
 עיריית טייבה

 
 

 א.ג.נ.,
 

 גבייה לעיריית טייבההצעת מחיר למתן שירותי הנדון:                           
 את אחוז ההנחה יש למלא בעט, בצורה ברורה, ובמקרה של מחיקה, יש למחוק בעט )לא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון.  
 

 כללי
 
 הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם_________________________________)שם המשתתף(, .1

ומפרט  2017-02את הצעת המחיר למתן שירותי גבייה לעיר טייבה, על פי המפורט במסמכי המכרז  
העבודה ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות שנדרש לבצע והמתוארות במפרטים, בכתב הכמויות 

 ובמסמכי המכרז והחוזה.
 
ם או להזמין את ביצוע כל ידוע לנו כי, לעירייה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעי .2

העבודות נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול 
 דעתה הבלעדי.

 
הצעתנו לביצוע העבודות בהתאם להוראות המכרז, החוזה, מפרטי העבודה, היקף עבודת הגבייה,  .3

נדרשים לתפוקות בהתאם לדרישות העירייה וכי כמפורט בתכנית העבודה, מביאה בחשבון כי אנו 
התשומות הנדרשות בציוד, אמצעים, מערכות וכח אדם, הינן דרישות מינימום וכי אנו נידרש 
להעמיד את כל האמצעים והתשומות הנדרשות לביצוע כל העבודות, העמדת כל האמצעים, בהיקף 

 העבודה.של כח אדם ואמצעים, ככל שיידרש, לביצוע מיטבי של תכנית 
 

 הצעת המחיר
 
להלן הצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד  .4

ולהפעיל על חשבוננו את כל כח האדם, כלי הרכב, הציוד, האמצעים, והתשומות הנדרשות לביצוע 
 כלל העבודות.

  
ואכיפה של תשלומים שוטפים ושל עבור ביצוע מלוא השירותים נשוא המכרז, עבודות גבייה  

תשלומים בפיגור, הכל בהתאם לדרישות המפורטות במפרט הכללי ובמפרט הטכני, במסמכי 
    המכרז ובחוזה הינה:
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הננו נותנים הנחה על המחיר המירבי בשיעור  –בגין ביצוע כל העבודות והשירותים נשוא המכרז  
 ________( לא כולל מע"מ._________של  %_____ )במילים:_______________________

 
המחיר אותו אקבל לאחר ההנחה שהצעתי, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות  .5

ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, על פי תנאי המכרז, ומהווה כיסוי מלא 
ות נדרשת, ובעבור כל ציוד להתחייבויותינו נשוא המכרז והחוזה לרבות העסקת עובדים בכל כמ

 ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז.
 
ידוע לכנו כי, לחברה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל  .6

י שיקול העבודות נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פ
 דעתה הבלעדי וכי אם תבחר החברה לעשות כן, פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.

 
 
 
 
 
מובהר בזאת כי, לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה,  .7

החברה  מעבר למחיר נשוא הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת, אלא אם דרשה זאת
"( ובכל מקרה לא נהיה זכאים שירותים נוספיםמראש ובכתב ע"י מורשי  חתימה בחברה )להלן: "

 לתוספת בגין השירותים הנוספים מעבר למחירים הנהוגים אצל מכרזי חשכ"ל. 
 
 
 

 ח.פ.:_________________________ שם המציע:_________________________
 

 המציע:____________________ ת.ז._______________שם החותם מורשה החתימה בשם 
 

 כתובת:_______________________________________ טלפון:__________________
 

 טלפון סלולרי:___________________________ מס' פקס:_______________________
 

 __________תאריך:________________________    חתימה + חותמת:______________
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 מסמך ה'        
 
 

 02-2017חוזה למכרז מס'         
 

 2014שנערך ונחתם בקרית מוצקין ביום _____ חודש __________ שנת             

 

 עיריית טייבה  בין: 
 , קרית מוצקין92שד' גושן    
 "( העירייהשתקרא )להלן: "   
 מצד אחד;       

 

 שם הקבלן: __________  לבין: 
 ח.פ.:_______________   
 כתובת ומס' טלפון______   
 "(הקבלןשיקרא )להלן: "   

 

 מצד שני;       

 

גביית חיובים שוטפים ושבפיגור בעבור  לביצוע עבודות 2017-02 מכרז מספר והעירייה פרסמה הואיל
  (;"המכרז": )להלן העיר טייבה

 והקבלן הגיש הצעתו למכרז זה; והואיל

והעירייה החליטה לקבל הצעת הקבלן בדבר ביצוע עבודות שירותי גבייה בעבורה, בהתאם לתנאי  והואיל
 "(; העבודותהמכרז חוזה זה ונספחיו )להלן: "

למתן השירות נשוא ברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע  והואיל
 המכרז בהסכם זה;

 

  :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן     

 

 

 מבוא .1
 

 המבוא לחוזה זה  והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1
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העירייה מוסרת בזאת לקבלן את ביצוע עבודות הגבייה והקבלן מקבל בזאת מאת  1.2
 העירייה את ביצוע העבודות.

 
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי השתתף בסיור קבלנים והבין את מהות והיקף העבודה  1.3

 וביכולות לבצע את העבודות, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה זה ונספחיו.
 

לשם ביצוע העבודות, הקבלן מצהיר ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים  1.4
 ה זה.במפרט הטכני, מסמך ב', ובכל מסמכי המכרז ובחוז

 

 

 הגדרות .2
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כמופיע במסמך ב' מפרטי העבודה, וכן בנוסף 

 המונחים כדלהלן:

לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו  הקבלן""
 או מטעמו בביצוע העבודה.

ידו, מעת לעת, לרבות כל אדם -ו/או מי שימונה על מנהל/ת אגף ההכנסות של העירייה "המנהל/ת"
 ידי העירייה לצורך חוזה זה.-המורשה בכתב על

חיובי ארנונה, היטלים הכלולים בחיובים השנתיים ותשלומי חובה, שתתקבלנה בקופת  "חיוב/ים"
העירייה במישרין או בעקיפין אצל העירייה או בעבורה. יודגש, הי החיובים לפי סעיף זה 

 על פי הוראות הדין ועל כן ניתנים לשינוי בהתאם. הינם

כלל הליכי אכיפת התשלומים שתכליתם לבצע את מכלול הפעילויות הנדרשות לגביית  אכיפה""
 תשלומים מחייבים.

 .2017-02ידי העירייה למתן שירותי גבייה, מכרז פומבי מס' -המכרז שהתפרסם על "המכרז"

מזמינה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי מסמכי ידי הרשות ה-מי שימונה על "המפקח"
 המכרז.

 יום.   120משמע פיגור בחיוב/ים החלים על פי הדין, אשר הפיגור בתשלומם עולה על  "חובות שבפיגור"

 

 תקופת החוזה .3
 

 חודשים מיום חתימתו ביום _______ ועד ליום ______,  12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  3.1
תקופות  3-תקופת החוזה, העירייה תהא רשאית להאריך תוקפו של החוזה ל)להלן: 

חודשים כל אחת )להלן: תקופת ההארכה(, והכל על פי שיקול דעתה  12נוספות של עד 
הבלעדי ובכפוף להרשאה תקציבית. בתקופת ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה בשינויים 

 המתחייבים.
 

הארכה נוספת עפ"י החלטת העירייה בלבד ובאם לא הודיעה                               ההסכם יוארך לתקופת     3.2 
 העירייה אחרת, תוארך התקופה אוטומטית, ללא צורך בהודעה מוקדמת.

 
העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה   3.3              

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים  30הודעה בכת הבלעדי וזאת ע"י משלוח 
 כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות.

 
 במידה והעירייה תעמוד ביעד המזכה העירייה במענק מותנה מלא של משרד הפנים,              3.4              

נק העירייה תשקול בחיוב להמשיך התקשרות עם הקבלן בתקופה נוספת , כמוכן מתן מע   
 לקבלן תוספת על הצעתו.  2%

 
 

     יחסי הצדדים  .4
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בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן, הינו  4.1
ייווצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הקבלן, לרבות 

בלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שייגרמו לו ואין הק
 שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו, מאת העירייה.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מעסקיו, כולל  4.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
ל תשלום אחר על פי חוק, וכן לביצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של סוציאליות וכ

 עובד ומעביד, וכן קיום כל הוראות החוק לעניין ביטוח עובדים ע"י מעבידים.
 

היה ותחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  4.3
העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות לעובד ממעבידו יפצה וישפה הקבלן את 

 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 

הקבלן מתחייב בזאת כי המשכורת שתשולם לעובדים, לא תפחת משכר המינימום הקבוע  4.4
 , על עדכוניו.1987-בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז

 
ביצוע התשלומים העירייה תהיה רשאית מעת לעת, לדרוש מהקבלן הוכחות לגבי  4.5

 .4.4-ו 4.2הנזכרים בסעיפים 
 

 העירייה תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל/ת עבודה  4.6 
ו/או כל פועל אחר שיראה לו בלתי מתאימים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד 

     ומעביד בין עובדי הקבלן לבין העירייה.

 לעיל, ללא שיהוי וללא כל תמורה  4.5הקבלן מתחייב למלא דרישת העירייה על פי סעיף  4.7 
 נוספת.  

 
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק   4.8 

 ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
 

 הצהרת והתחייבות הקבלן .5
 

הזוכה יהא אחראי לגביית החיובים שבפיגור ולגביית החיובים השוטפים, היטלים  5.1
הכלולים בחיובים השנתיים, שתתקבלנה בקופת העירייה במישרין או בעקיפין אצל 
העירייה או בעבורה, וכן מתחייב להעמיד למשך כל תקופת ההסכם על חשבונה, כח אדם 

וכה לספק את כל האמצעים הנדרשים למתן מיומן, מהימן ואיכותי. כמו כן, מתחייב הז
 השירותים, את ההשגחה עליהם, ולהיענות להנחיות העירייה, כפי שיינתנו מעת לעת.

 
בכל מקרה בו יסתייע הקבלן בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה, יהא  

עירייה. ידי מורשי החתימה של ה-הדבר כפוף ומותנה באישור העירייה מראש ובכתב על
למען הסר ספק מובהר כי העירייה תהייה רשאית לסרב לבקשת הקבלן להסתייע בקבלני 

 משנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

הקבלן יעמיד מנהל/ת פרויקט מטעמו אשר יהא אחראי על מכלול הפעילויות, אשר זהותו  5.2
ת חיים וההמלצות של המנהל/ת המוצע. תהא מקובלת על העירייה. לצורך כך יצרף קורו

 מינויו של מנהל/ת הפרויקט כפוף לאישור מראש ובכתב של העירייה.
 

ידי העירייה להפחית ו/או לגרוע מאחריות -יובהר כי אין באישורו של מנהל/ת הפרויקט על 
הקבלן כלפיו, עבודתו, רמת ביצועיו או כל אחריות אחרת בה נושא מנהל/ת הפרויקט 

 תפקידו.מתוקף 
 

 העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש את החלפת המנהל/ת לפי שיקול דעתה: 
 

הקבלן יעמיד מנהל/ת אכיפה מטעמו, אשר יהא אחראי על מכלול הפעילויות, אשר זהותו  5.3
תהא מקובלת על העירייה וכן עובד בכפוף אליו ולצורך כך יצרף קורות חיים והמלצות של 

 ע.המנהל/ת ושל העובד המוצ
 

יובהר כי אין באישור מינויו כדי להפחית ו/או לגרוע מאחריות הקבלן כלפיו, עבודתו, רמת  
 ביצועיו או כל אחריות אחרת בה נושא מנהל/ת האכיפה מתוקף תפקידו.
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 העירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש את החלפת המנהל/ת לפי שיקול דעתה: 
 

עמדות לקבלת קהל שיאוישו ע"י  10-12 ביןבנוסף לאמור לעיל, יעמיד הקבלן מטעמו  5.4
עובדים, שיכהנו בתפקידי, אכיפה, קבלת קהל, קופה, שומה, שילוט, בקרה ועוד, כפי 
שייקבע בתאום עם מנהל/ת אגף ההכנסות או מי מטעמו. מינויים של העובדים הנזכרים 

 בסעיף זה, כפוף לאישור מראש ובכתב של העירייה.
 

בגרות מלאה. יתרון לניסיון בעבודה במחלקות שומה, גבייה,  תעודתהעובדים יהיו בעלי  
 אכיפה, קופה עירוניות ו/או תאגידי מים.

 
ידי העירייה להפחית ו/או לגרוע מאחריות הקבלן -יובהר כי אין באישורם של העובדים על 

 כלפיהם, עבודתם, רמת ביצועיהם או כל אחריות אחרת בה הם נושאים מתוקף תפקידם.
 ירייה תהא רשאית בכל עת לדרוש את החלפת כל אחד מהעובדים, לפי שיקול דעתה.הע 

 
הקבלן יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת העובדים )מלבד עובדי  5.5

העירייה(, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם, והוא מתחייב 
 תשלום שכר מינימום. לקיים כל הוראת דין החלה על מעביד לרבות

 
הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר חוק  5.6

 .1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא  5.7
כאמור. כן, מתחייב הקבלן לנקוט באמצעים מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע 

 הראויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו של עובד כאמור.
 

הקבלן מתחייב להחליף כל עובד מטעמו לרבות קבלן משנה ו/או עובד של קבלן המשנה,  5.8
יום או  30ידי העירייה בכתב בתוך תקופת מקסימאלית של -אם וכאשר יידרש לכך על

 ותר בהתאם להחלטת העירייה, באופן כלשהו בעבור החלפת עובד כאמור.תקופה קצרה י
 

הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם החלפה  5.9
שעות( של מי מהנמנים על עובדיו, אשר נעדר מפאת מחלה, מילואים או  24מידית )בתוך 

 מכל סיבה אחרת שהיא. 
 

י הבלעדי כלפי העירייה לטיב ביצוע עבודת עובדיו ו/או קבלני המשנה הקבלן יהא האחרא 5.10
ו/או עובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של העירייה להעסקת קבלן משנה בכדי 

 לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית.
 

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המנהל/ת, פנקסי כח אדם  5.11
 בהם שמו, מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו. שיירשם

 
הקבלן מתחייב להמציא למנהל/ת, לפי דרישה, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת, וכן  5.12

להמציא למנהל/ת לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, 
 דם והעקתם.שתכלול חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, תפקי

 
יובהר כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי בכל הקשור למערכת היחסים בין  5.13

העירייה לבין הקבלן או מי מטעמו ייחשב הקבלן עצמאי ולא כעובד. אם על אף האמור 
לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי העירייה היא מעבידתו של הקבלן או 

ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות -מועסק עלשל אדם אחר ה
מיד את העירייה בגין כל סכום בו תחויב העירייה כתוצאה מנזק או תביעה שייגרמו לה 

 בשל כך, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
 

ו בא למען הסר ספק יובהר כי, כל עובד שיציע הקבלן, יאושר בכתב ע"י גזבר העירייה א 5.14
 כוחו.

 
הקבלן מודע לעובדה כי, באגף ההכנסות ובמחלקת הגבייה של העירייה, במדורים השונים  5.15

עובדי עירייה. שכרם משולם וישולם ע"י  12-ל 10ובתפקידים מגוונים, מועסקים בין 
 ., הקבלן ישאיל אותם ועלות העסקתם תנוכה מהקבלן העירייה
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הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא , לא הקבלן מצהיר ומתחייב כי 5.16
מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעים 

 הראויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו של עובד כאמור.
 

הקבלן מתחייב להחליף כל עובד מטעמו לרבות קבלן משנה ו/או עובד של קבלן המשנה,  5.17
יום או  30ידי העירייה בכתב בתוך תקופה מקסימאלית של -שר יידרש לכך עלאם וכא

 תקופה קצרה יותר בהתאם להחלטת העירייה, באופן כלשהו בעבור החלפת עובד כאמור.
 
 
 
 
 
 
 
 

הקבלן אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שייגרם לעובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר  5.18
מהתאונה או פגיעה גופני כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך שנמצא ברשותו כתוצאה 

כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את העירייה במידה ותוטל עליה אחריות 
 כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי, כתוצאה מנזק האמור בסעיף משנה זה.

ו/או תשלום על חובת השיפוי כאמור לעיל, תחול במקרה בו תוטל אחריות ו/או הוצאה  
העירייה במסגרת צו ו/או פס"ד /או הליך כדין ו/או פשרה שתהא מקובלת על הקבלן, ולא 

 על פי דרישה בעלמא.
 

הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו, לרבות דרכים מכל סוג,  5.19
ויזיה בכבלים מדרכות, רחובות, שבילים, רשת מים, ביוב, חשמל, טלקס, טלפון, טלו

וכיוצא באלה תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו 
מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, וכל נזק כזה יתוקן על חשבונו ואחריותו, 
 לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו רכוש שניזוק.

 
מעביד בין הקבלן לעירייה וכי הקבלן הינו -ספק מובהר כי, לא חלים יחסי עובד למען הסר 5.20

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.
 

כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדים לפי חוזה זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל  5.21
 מין וסוג שהוא.

 
ולהוראות העירייה, ככל בכל הפעולות שינקוט הקבלן, הוא יהיה כפוף להוראות הדין  5.22

 שהוראות העירייה לא תסתורנה את הוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהם.
 

הקבלן מתחיי לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת הסכם זה  5.23
 ובמסמכי המכרז.

 
 הקבלן מתחייב כי הוא או עובדיו  ו/או קבלני משנה ו/או כל מי שפועל מטעמו, יישמרו 5.24

במהלך ביצוע העבודה על כל כללי הבטיחות המקובלים, עפ"י הנחיות רשויות מוסמכות 
 ונהלים קיימים וזאת במטרה למנוע פגיעה ו/או נזק לגורם כלשהו ועל פי הנחיות העירייה.

 
הקבלן מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או  5.25

תים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. במידה ויפר הקבלן במחדל, את השירו
התחייבותו על פי סעיף זה תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת, לחלט את הערבות לביצוע 

 כהגדרתה במסמכי המכרז.
 

העירייה רשאית לדרוש מהקבלן מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, דיווחים נוספים  5.26
תים והעבודות, והקבלן מתחייב למסור דיווחים אלה, תוך העמדת בקשר עם מתן השירו

 מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר יזכה אותו בכל תמורה נוספת.
 

הקבלן יפסיק את מתן השירותים, כולם או מקצתם, לזמן מסוים או לצמיתות, וזאת לפי  5.27
ולא יחדש את הוראה בכתב מהעירייה, בהתאם לתנאים ותקופה שצוינו בהוראה כאמור, 

 העבודות אלא אם ניתנה לו על כך הודעה בכתב.
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לצורך פיקוח, התייעלות ובקרה על ביצוע התחייבויות הקבלן, תתאם העירייה מראש,  5.28
 "(.פגישות עבודהמעת לעת ישיבות, ביקורים ותצפיות )להלן: "

 
חת לחודש ימים. פגישות העבודה תתקיימנה מעת לעת על פי דרישות העירייה ולפחות א 5.29

פגישות העבודה תתועדנה, והקבלן ו/או מי ממנהל/תיו, בהתאם לדרישת העירייה, יהיה 
 מחויב להגיע ולהציג כל חומר רלוונטי בנוגע לחוזה זה.

 
הקבלן מתחייב להתקין ולהתאים על חשבונו תוכנה לאכיפת גבייה, לדאוג לממשקים עם  5.30

שבי העירייה, לעדכן במידת הצורך את כל התוכנה שמותקנת או תתוקן בעתיד במח
הממשקים ליבוא ויצוא נתונים בין המערכות ולשאת בכלל עלויות רישיונות השימוש של 
עמדות המחשב המשמשות אותו. הקבלן מתחייב לבצע התאמות כאמור בכל עת וככל 

 הנדרש לאורך תקופת החוזה, לרבות הדרכות לעובדיו לצורך התאמות ושינויים כאמור.
 
 
 
 

הקבלן יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע, לרבות לעניין הרשאות משתמש, גישה  5.31
 לאינטרנט, דרישות אנטי וירוס והפצה פנימית וחיצונית בדואר האלקטרוני.

 
 היתרים ורישיונות 5.32

 
 הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה  5.32.1 
ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או -ן או היתר, לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה עלרישיו  

    מועסקיו, או מי מטעמו וזאת בכפוף לכל דין.
 

 עבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין, חייב  5.32.2
 הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רישיון כאמור.  

 
 דין הקבלן מתחייב למלא את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פיהוראות כל  5.32.3

 הוראות כל דין.  

 

 התמורה .6
 

 מלבד התמורה המופיע בפרק זה, לא ישולמו לקבלן סכומים נוספים. 6.1
 

בגין שירותיו יהיה זכאי הקבלן לעמלה מסך הגבייה והאכיפה של החיובים המוניציפליים  6.2
שהם ארנונה ומים, והיטלים הכלולים בחיובים השנתיים, שתתקבלנה בקופת העירייה 

בניכוי ההנחה בשיעור האחוז  5%במישרין או בעקיפין אצל העירייה או בעבורה בשיעור 
 מסמך ד'.  –כמפורט בהצעת המציע  20%-אותה יציע, אך לא יותר מ

 

 התחשבנות בין העירייה לבין הקבלן בעניין תשלומי העמלות, תיערך אחת לרבעון. 6.3
 

בתחילת כל שנת כספים תיערך התחשבנות סופית בין העירייה לבין הקבלן בעניין גובה  6.4
החיובים ותשלומי העמלות לגבי השנה הקודמת )אחוזי הגבייה הסופיים והנכונים הם 

 בכל שנה(. 31.12-אלה המחושבים על פי דוח הגבייה נכון ל
 

בשנת הכספים הראשונה בה יחל הקבלן את עבודתו, יחושבו אחוזי הגבייה כאילו התחיל  6.5
 הקבלן את עבודתו בתחילת השנה.

 

בכל הנוגע לסוגי חיובים חדשים שהעירייה תשית על תושביה בעתיד בהתאם לחוקים ו/או  6.6
תקנות שלא היו ידועים עד ליום פרסום המכרז, יקבע גזבר העירייה את גבוה עמלת 

 הגבייה בהתאם לרמת הקושי בגבייתם. 
 

ירות שיעורי העמלות בגין הגבייה יחושבו בהתאם לאחוזי הגבייה בפועל בכל שירות וש 6.7
 בנפרד. המפתח לחישוב יהיה הדו"ח הכספי המצטבר של העירייה.
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ידי גזבר העירייה -יום, מיום אישור החשבון על 30תנאי התשלום לקבלן הינם שוטף +  6.8
וכנגד המצאת חשבונית מס כדין. החלטתו של גזבר העירייה בכל מקרה של חילוקי דעות 

 תהיה סופית ומחייבת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וי ושיפויאחריות פיצ .7

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר   7.1
הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 
העבודות. הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בכל 

העירייה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי סכום שיהא על 
 כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה העירייה כתוצאה מתביעה כאמור.

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין    7.2
וצאה מהפרת התחייבות כלשהי לעיל ו/או כת 7.1כל נזק ו/או אובדן או מחדל כאמור בפסקה 

של הקבלן שבחוזה זה ו/או הקשורה ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, ובכל מקרה שהעירייה 
תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכל תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב הוא לשלם כל סכום 

ל זאת כזה לעירייה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מיד עם דרישה ראשונה, כ
בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאות שהעירייה עמדה בהן בקשר לכל תביעה כזו 
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא העירייה רשאית לנכות כל סכום כזה מכל תשלום או סכום 
שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר 

 ה.בידי העירייה לפי חוז

 

 ביטוחים 7
 

"( ו/או על פי דין או הקבלןמבלי לגרוע מאחריות חוקית של הקבלן ומי מטעמו )להלן: " 8.1
הסכם, מתחייב הקבלן להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה 

למכרז הסכם זה )להלן:  9-מצומצם מהמפורט באישור הביטוח המצורף כנספח א'
לביקורת העירייה את האישור עד מועד חתימת הסכם זה או במועד "( וימציא האישור"

 אחר כפי שתקבע העירייה.
 

ידי מבטחי הקבלן, לרבות חידושו בתום כל תקופת ביטוח, -המצאת האישור חתום על 8.2
הינה תנאי מוקדם למתן אישור העירייה לפעול על פי ההסכם, לרבות תשלום בגין ביצוע 

יהיה בעיכוב במתן אישור לפעול ו/או בעיכוב תשלום, עקב אי  העבודות נשוא המכרז. לא
ידי הקבלן משום הפרת ההסכם מצד העירייה ולא יהיה בעיכוב בכדי -מילוי תנאי זה על

 לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

ירייה ידי הע-מוצהר ומסוסכם בזה כי, עריכת האישור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על  8.3
ומי מטעמה אינן מטילות על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ואחריות שהיא ביחס 
לאישור הביטוח, הפוליסות, טיבם, היקפם, התאמתם לנשוא הביטוח, תוקפם או 

 היעדרם.

 

 פיצויים מוסכמים 8
 

שאיננו מקיים אחת ו/או יותר  הקבלן ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש בכל פעם 9.1
ימים  10ידי הקבלן תוך -מהתחייבויותיו המפורטות להלן, ובלבד שלא תוקנה ההפרה על



47 
 

 

 ₪ 20,000לאחר קבלת הודעה על כך מהעירייה, יושת על הקבלן פיצוי מוסכם מראש בסך 
 ליום:

 אי הגשת דו"ח גיול חובות רבעוני. * 
 עי הגשת דו"ח אפיון חובות רבעוני. * 
 יום. 14אי המצאת בירורי חוב בכתב/בע"פ תוך  * 
 שלא לשביעות רצונה של העירייה. –כולה או חלקה  –ביצוע העבודה  * 

 
העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיעה לקבלן לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים  9.2

בלן המוסכמים מראש המפורטים לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל/ת מגיעה מהק
לעירייה ו/או לכל צד ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה 

 ימים על פי החוזה או עפ"י דין. 15להם זכאית העירייה תוך 

 

 

 הסבת ההסכם, המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרים  9
 

כולו או חלקו,  הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, 10.1
או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או להמחות 

 ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה העברת כל חלק  10.2
 לעיל. 10.1המנוגדת לסעיף בחלקים, ירא אותה כהעברה 

 
הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  10.3

לאחר, אלא אם כן קיבל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך 
 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

 
עיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה מבלי לגורע מהאמור בס 10.4

שלא בהסכמת המנהל/ת בכתב מראש. אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של 
 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.

 

 הפרת ובטלות החוזה 10

 
הפר הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  11.1

הקבלן את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה 
בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד משפטי אחר, 
לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק 

 האמור לעיל העירייה רשאית לבצע אחת או יותר מאלה: מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות

לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא  11.1.1 
אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והקבלן לא עשה כן, 

תשלום זאת מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. לעכב כל 
 המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.

 להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. 11.1.2 

 

 מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה  11.2              
 מן האירועים הבאים:יסודית וזאת בקרות אחד  

 
 20אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  11.2.1 

 יום מיום הטלתו.
 

אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידה של השותפות  11.2.2 
 צו לקבלת נכסים.
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 פירוק או כינוס נכסים.אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות ל 11.2.3 
 

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל/ת עיזבון או כל אדם  11.2.4 
 הממונה על נכסי הקבלן.

 
הופסקת תוקפו של ההסכם כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  11.3              

הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, 
 התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור.

 
לעיל, כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם  11.3-ו 11.2, 11.1אין באמור בס"ק  11.4 

 זה ו/או על פי כל דין.
 

 ויתור והימנעות מפעולה  11
 

ל מצד העירייה לא ייחשבו כוויתור העירייה על זכויותיה, אלה כל ויתור, הימנעות מפעולה או מחד
 אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

 

 שינוי ההסכם  12
 

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה, אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים, ולא תשמע 
 כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 

 ערבות 13
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה יפקיד הקבלן בעירייה ערבות  13.1
. הערבות תעמוד בתוקפה 10, עפ"י נוסח נספח א' ₪ 700,000בנקאית ללא תנאי בסך 

חודשים ממועד התחלת תקופת החוזה ותוארך בהתאמה ככל והעירייה  14לתקופה של 
  תחליט להאריך את תקופת תוקפו של החוזה. 

 
ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן מעת הפקדתה ועד תום תקופת החוזה ו/או  13.2

הארכתו. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות הבנקאית 
בכל מקרה שהמנהל/ת מצא כי הקבלן הפר תנאי מתנאי חוזה זה ולא תיקן את ההפרה 

 לה דרישת העירייה לתיקון ההפרה.שעות מהשעה בה נמסרה  24תוך 
 

 שונות 14

 
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  14.1

במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 
עם נעשו, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשה , 

קודם לחתימתו.  כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף, 
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 שלא נעשה בדרך האמורה.
 

ו במכתב כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית א 14.2
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. 72כנתקבלה 
 

הקבלן יישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים  14.3
 מחוזה זה.

 
זה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או מוסכם ב 14.4

או בטייבה במידה ויהיה  בלבדכפר סבא הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר 
 .בית משפט

 
 
 

 :  ולראיה באו על החתום                                                       
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_________________ 
 גזבר העירייה      

 
 

_________________ 
 ראש העיר        

 


