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 12:00עד השעה   02/04/2023 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00ולא יאוחר מהשעה   30/04/2023 הצעות למכרז מועד אחרון להגשת 

 מועד פתיחת מעטפות 
 במועד שייקבע ע"י המועצה. 

המועצה תעדכן אודות מועד ישיבת  

הפתיחה בכניסה לבניין המועצה ובאתר  

 האינטרנט שלה. 

 )להלן: "לוח זמני המכרז"( 
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 88מתוך  2עמוד 
 

 זמנה להציע הצעותה

גביית  שירותי    אספקתלהצעות  מציעים להציע    מזמינה בזאת"(  המועצה)להלן: "  נווה מדבר  אזוריתהמועצה ה .1
וביוב מים  המועצה  תשלומי  המכרז,  עבור  בתנאי  המפורטות  הדרישות  פי  על  הכל    :להלן)  ונספחיו  ההסכם, 

 . ("השירותים"
 

 . של המועצה באתר האינטרנט בתנאי המכרז קודם לרכישתוניתן לעיין  .2
"(,  המועצה  משרדי)להלן: "  שביישוב אבו תלול  טלפונית או במשרדי המועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  

לרבות במקרה   , בשום מקרה אשר לא יוחזרו (,שקלים חדשים פים אל ת)שלוש ₪ 3,000 סך של ב תמורת תשלום 
 של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא. 

 רכישת מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.  
 

 כנדרש בתנאי הסף שלהלן.  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  .3
 

ליידי   מועד האחרון להגשת שאלות הנקוב לעיל בלוח זמני המכרז,לניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד  .4
ברנפ גב'  ה שמספרו:ולו  meitalb@nevemidbar.org.ilלדוא"ל:  לד,  מיטל  בטלפון  המסמכים  קבלת   ודא 

באתר.    המועצה  תשובות  .08-6202594 להתעדכן  המציעים  ובאחריות  המועצה  באתר  באחריות  יפורסמו 
המציעים להתעדכן באתר המועצה בפרסום תשובות הבהרה ובכל הודעה ו/או עדכון שתפרסם המועצה בקשר  

 המכרז. עם 
 

 לא יתקיים כנס מציעים.   .5
 

יש   .6 המציע,  ע"י  חתומים  כשהם  המכרז  מסמכי  כל  בצרוף  המכרז,  במסמכי  כמפורט  ההצעה  באת    2-למסור 
ית תשלומי  לאספקת שירותי גבי  04/2023  מכרז פומבי מס'"  יירשם:עליה    סגורהבמעטפה  עותקים כרוכים,  

למועד אחרון להגשת הצעות  המועצה, עד  שבמשרדי  לתיבת המכרזים    ידנית. ההצעה תוגש במסירה "מים וביוב
  הנקוב לעיל בלוח זמני המכרז. 
 לפסילת ההצעה. תביאו/או לאחר המועד הנקוב לעיל  משלוח ההצעה בכל דרך אחרת

 
תשומת לב המציעים, כי משרדי המועצה החדשים מצויים בישוב אבו תלול )ואינם מצויים עוד בעיר באר שבע(.  

. טענות הנוגעות למיקומם של המשרדים  איתור המקוםעל המציעים להיערך בהתאם מבחינת זמנים ולשם  
 ור.החדשים ו/או המחלקה הרלוונטית ומכל סיבה לא יתקבלו כנימוק המכשיר הגשה באיח

 
מבלי לגרוע מכלל   ,רשאיתביותר או כל הצעה שהיא והיא    הנמוכה מתחייבת לקבל את ההצעה    מועצהאין ה .7

או בעל  /בהיקף מצומצם בין בהפחתת שירות מסוים ו,  להורות על ביצוע השירותים,  האמור בהוראות מכרז זה
ראות  והכל לפי   ם,חוב נישום מסויאו בהפחתה של  /חוב מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים ו

   .וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהםושיקול דעתה המוחלט, עיניה 
 

 .המינים כאחד 2- נקבה, אך מתייחסות ל/ הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר .8
 

 
 
 

 בברכה,
 אברהים אלהואשלה 

 האזורית נווה מדבר ראש המועצה
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 מסמכי המכרז כוללים: 

 

 ם  יהוראות ותנאים כללי     :1פרק 

 אישור קבלת מסמכי המכרז  נספח א': 
 מידע ארגוני   נספח ב': 

 תצהיר בדבר ניסיון עבר של המציע   : 1נספח ג' 
 אישור על מתן שירותים וחוות דעת : 2נספח ג' 
 אישור רואה חשבון מטעם המציע  : 3נספח ג' 
 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף   ת/המוצע מנהל/ת הגביהתצהיר מטעם   :4נספח ג' 

 מכרזנוסח ערבות   : ' דנספח 
 תצהיר וכתב התחייבות המציע  : נספח ה' 

 אי תיאום מכרזתצהיר    : ' ו נספח 
 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר המציע לפי חוק    : נספח ז' 

 תצהיר העדר הרשעות קודמות   : נספח ח' 
 תצהיר העדר ניגוד עניינים   : נספח ט' 
 העסקת עובדיםהתחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום    : נספח י' 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום  :נספח יא' 
 תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של העובדים ומצב הספק : נספח יב' 
 כתב שיפוי יחסי עובד מעביד  : נספח יג' 
 צהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהה : נספח יד' 
   2022נתונים מדו"ח חיוב ראשוני לשנת  ': נספח טו 

 מבנה ארגוני של מחלקת הגביה   : טזנספח 
 נתונים לגבי משרדי מחלקת הגביה     :יז נספח  

 
 

 התקשרות  הסכם     : 2פרק 
 

 : הצעה כספיתמסמך א'                   
 מפרט שירותים:  מסמך ב'                                   

 דרישות ביטוח : מסמך ג'    
 : ערבות ביצועמסמך ד'    

 
 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז ו/או ההסכם, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. המסמכים 
 הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.

 

 

   2023, נווה מדבר 
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 1פרק 

 הוראות ותנאים כלליים  

 מהות המכרז 

גביית  שירותי    אספקתלהצעות    מציעים להציע   מזמינה בזאת"(  המועצההמועצה האזורית נווה מדבר )להלן: " .1
המועצה עבור  וביוב  מים  המכרז,  תשלומי  בתנאי  המפורטות  הדרישות  פי  על  הכל    :להלן)  ונספחיו  ההסכם, 

 . ("השירותים"
 

שבאחריות    מכלול שירותי גבייה, בכל תחומי הגביה  מועצה לספק  להזוכה  במסגרת השירותים במכרז, יידרש   .2
 , בין היתר כדלקמן:  ובנספחיו, הכוללים בהסכם, המפורטים מועצהמחלקת הגביה ב

 
 הגביהמחלקת ניהול משרד א. 

(.  100%פקידי גביה, כולם בהיקף משרה מלאה )  2  -כוח אדם, ובכלל זה: מנהל/ת מחלקת הגביה, והעסקת   ✓
ע"פ תכנית   2-קבוע בשלוחה ו 1) מתוך עובדים אלו יתנו שירותי גבייה בשלוחות משרדי המועצה בישובים 2

 )(.  עבודה( ע"פ הצורך בשלוחות מתחלפות

 .  י לתושביםאנוש שירות לקוחות, קבלת קהל ומענה טלפוני  ✓

יוב בסיס הנתונים של מדי המים, הנכסים, המשלמים וכל מידע אחר החסר במערכת צרכנות מים ומערכת  ט  ✓
 הגבייה. לרבות אך לא רק השלמת כתובות פיזיות, מספרי טלפון סלולאריים וכתובת דוא"ל. 

 מים וביוב. בתחומי (,הצמדות וריבית ,קנסות)וחיובים שבפיגור   חיובים שוטפיםגביית   ✓

   הפעלת אמצעי אכיפה לגביית חובות בפיגור  ✓

  המועצה ביצוע מחיקת חובות על פי דרישת  הכנת תיקים ו טיפול בחובות מסופקים ואבודים, לרבות   ✓
 .. 1לפקודת העיריות    151לרבות תיקון    ובכפוף לכל דין 

 ביצוע בדיקות לוגית מים.   ✓

 חישוב מים תקופתי.   ✓

 טיפול בקריאות מים שגויות.   ✓

 .  ועצה פעולות קיזוז בין מוסדות וגופים של המ  ✓

מכל מין וסוג במערכת המידע    מציע הזוכה תיעוד כלל פעולות הגבייה ואכיפת הגבייה שיבוצעו ע"י ה  ✓
בנוסף,    ועצה. ורה המ ת , לרבות סריקת כלל האסמכתאות לפעולות אלה על פי מפתוח ש ועצה של המ 

 . ועצה ורה המ ת תתויקנה בתיקי החייבים, והכל כפי ש האסמכתאות כאמור  

בתחום   ✓ הפנים  למשרד  ו/או  המים  רשות  ו/או  המועצה  עבור  דרישה  פי  על  ו/או  תקופתיים  דוחות  הכנת 
 צרכנות מים, הגשת דוחות דיווח שנתיים כספק מים ודוחות הנדרשים לטובת הצגת תחשיבים מאזניים.

אחרות,    ביצוע .ב מיוחדות  ופעולות  נוספות  ברשות    אשרפעולות  גביה  במחלקות  לבצע  ונהוג  סביר  מקובל, 
, מעת לעת,  מועצהכפי שתטיל ה  והכלמוניציפאלית, במסגרת תחומי הגביה לרבות ארנונה, רווחה וכיו"ב,  

 ונספחיו.  םהסכ, בהודעה בכתב, והכל על פי כל הדרישות וההוראות הכלולות במסמכי המכרז, הזוכהעל ה

גביית חיובים שוטפים וחיובים שבפיגור )קנסות, הצמדות וריבית(, בתחומים מיסים, ארנונה, חינוך, רווחה,   ✓
 אגרות שילוט או כל הוראה אחרת של המועצה ועל כל חיובי המועצה. 

 הפעלת אמצעי אכיפה לגביית חובות בפיגור.   ✓
מ ✓ אשר  אחרות,  מיוחדות  ופעולות  נוספות  פעולות  ברשות  ביצוע  גביה  במחלקות  לבצע  ונהוג  סביר  קובל, 

מוניציפאלית, במסגרת תחומי הגביה, והכל כפי שתטיל העירייה, מעת לעת, על הזוכה, בהודעה בכתב, והכל  
 על פי כל הדרישות וההוראות הכלולות במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו. 

ת חובות על פי דרישת המועצה  טיפול בחובות מסופקים ואבודים, לרבות הכנת תיקים וביצוע מחיק  ✓
 ובכפוף לכל דין.  

 טיפול בהנחות ארנונה.   ✓
 קיזוז חובות ארנונה וכל חוב אחר של עובדים, גמלאים ו/או ספקים וקבלנים העובדים עם המועצה.  ✓

 
 2022-( התשפ"ב 151חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  1
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 פעולות קיזוז בין מוסדות וגופים של המועצה.   ✓
ה מכל מין וסוג במערכת המידע  תיעוד כלל פעולות הגבייה ואכיפת הגבייה שיבוצעו ע"י המציע הזוכ  ✓

של המועצה, לרבות סריקת כלל האסמכתאות לפעולות אלה על פי מפתוח שתורה המועצה. בנוסף,  
 האסמכתאות כאמור תתויקנה בתיקי החייבים, והכל כפי שתורה המועצה. 

במחלקות   ✓ לבצע  ונהוג  סביר  מקובל,  אשר  אחרות,  מיוחדות  ופעולות  נוספות  פעולות  ברשות  ביצוע  גביה 
מוניציפאלית, במסגרת תחומי הגביה, והכל כפי שתטיל המועצה, מעת לעת, על הזוכה, בהודעה בכתב, והכל  

 על פי כל הדרישות וההוראות הכלולות במסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו. 
 העמקת גביה  ✓
 מדידות ו/או תעריפים. טיפול בקובץ הנישומים בארנונה לרבות עדכון שוטף של השומות בגין עדכון  ✓

 
 

 ב. תפעול מערך השטח 

 משרה.  100% עובדי שטח בהיקף של 4  -ו משרה  100%העסקת כוח אדם ובכלל זה: רכז מים בהיקף של  ✓

 אחריות על מערכות המים ביישובי המועצה.  ✓

 קריאות מים חודשיות.  ✓

מ"א    10תיקון נזילות ברשת המים הכולל החלפה של מקטעי צנרת פגועים עד    פיקוח ובקרה למניעת נזילות. ✓
   .צול 10, עד לגודל צנרת למקטע צנרת בודד באירוע בודד

 .25%צול יהיה על פי מחירון דקל בהנחה של  10תיקון צנרת בגודל מעל  ✓

 התקנת מדי מים חדשים.   ✓

 . קיימים פירוק מדי מים ✓

 .חיבור מים חדשים ✓

 אביזרים נלווים ברשת המים לרבות התאמת מד המים לצורך )הקטנת קוטר מד ודיוק מדידה(.החלפת   ✓

באמצעות   ✓ והפעלתו  בשטח  עבודתו  מהי  בדיוק  שישקף  שטח  עובדי  לניהול  תוכנה  באמצעות  דיווח  יעשה 
 משימות מתוכנות ללא ביצוע פעולות יזומות על ידו.

 במסגרת תפקידו.  הספק ידאג לניידות של עובדי שטח וכל מה שנדרש ✓
 

ף  כפו   מועצה ויהא הסבירות של ה  פעל על פי ההנחיות וההוראותי   במסגרת ביצוע השירות לפי מכרז זה, הזוכה .3
 .או מי מטעמו  מועצהישירות לגזבר ה 

 
 תקופת ההתקשרות .4

)להלן:    החל מיום מתן צו התחלת עבודה  חודשים  12למשך  הינה   על פי מכרז זהתקופת ההתקשרות עם הזוכה  
 "(. ההסכםתקופת "
 

"( במהלכה או תקופת ניסיוןהראשונים מתוך תקופת ההסכם יהוו תקופות ניסיון )להלן: "  החודשים  שלושת
בסיומה תהא רשאית המועצה להביא ההסכם לידי סיומו, ולמציע הזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תלונה ו/או  

 בעניין. טענה 
 

כל אחת מהן  חודשים    12תקופות נוספות בנות    בארבעלמועצה שיקול הדעת הבלעדי להאריך את ההתקשרות  
מ   פחות  הכל  חודשים  12או  דעתה ,  לשיקול  לצרכיה  בהתאם  ובהתאם  "  הבלעדי  "(,  תקופת האופציה)להלן: 

 חודשים. 60ובלבד, שסך התקופות )ההסכם והאופציה( לא יעלו על  
 

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז .5
 

על כל תנאי הסף המפורטים    ,רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במועד האחרון להגשת ההצעות
 : במצטבר, להלן
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מובהר בזאת, כי    .בישראל  יחיד או תאגיד רשום כחוק, שהינה  אישיות משפטית אחתהמציע הינו   .5.1
האישיות   היא  המכרז  של  הסף  בתנאי  ועמידה  ההצעה  בחינת  לעניין  הקובעת  המשפטית  האישיות 

וכן לא    ציעיםלא תתאפשר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר מ  מכרז.מסמכי ההמשפטית החתומה על  
תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות, אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז  

 זה. 
 עמידה בתנאי זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים: להוכחת 

 
   – ככל שהמציע תאגיד  .5.1.1

 
של התאגיד  תעודת ההתאגדות  נאמן למקור של  העתק  המציע לצרף להצעתו    על .5.1.1.1

ידי עו"ד או  - )העתק מאומת על  המעידה על היותו תאגיד רשום כדין בישראל 
   שם של התאגיד )ככל ששונה(. רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי

 
של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי,    מעודכןלצרף תדפיס  בנוסף על המציע   .5.1.1.2

 לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  חברה על 
 

למסמכי    3ג'  כנספחמסומן  המצורף הבנוסח    ,מורשי החתימהבדבר    אישור רו"ח .5.1.1.3
 .המכרז

 
 . תעודת עוסק מורשה .5.1.1.4

 
 .תעודת עוסק מורשהעל המציע לצרף  –ככל שהמציע יחיד  .5.1.2

 
מים    יתסיפק שירותי ניהול, תפעול ואכיפה של מחלקות גבי)כולל( המציע    2022עד    2020  השניםבין   .5.2

למשך לפחות שנתיים בכל רשות כאשר    וביוב( רשויות ו/או תאגידי מים  3, שלוש )לפחותוביוב עבור  
  הכוללהגבייה  תושבים והיקף    10,000  -מונה למעלה מ  כל אחת מהןו,  אחת מהן היא מועצה אזורית  

מיליון ₪    60בפועל של המציע בגין השירותים שסיפק בשנים אלו עמד על סך של  )לשלוש הלקוחות(  
  .לפחות בכל שנה

 הניסיון, על המציע לצרף את המסמכים הבאים: להוכחת עמידה בתנאי 
 

מטעם   .5.2.1 המציעהצהרה  אצל  החתימה  ה  מורשה  המצורף  בנוסח  המציע  ניסיון  מסומן  בדבר 
 . למסמכי המכרז 1ב'כנספח 

 . למסמכי המכרז  2ב'כנספח מסומן בנוסח המצורף ה ,אישור רו"ח .5.2.2
 

במשרה מלאה    עובדים  10  )כולל( לפחות  2022עד    2020  בכל אחת מהשנים)באופן ישיר(  המציע העסיק   .5.3
שירותי   מתן  עירוניםבתחום  דהיינוגביה  ומנהלי  -  ,  מקומיות  עובדי  ברשויות  גביה  ו/או   מחלקות 

 בארץ. תאגידי מים
 

)שנת  ,  לחילופין זה  עובדים    30לפחות    העסיק המציע,  (2022במהלך השנה שקדמה לפרסום מכרז 
ומנהלי  -  דהיינוגביה עירוניים,    במשרה מלאה בתחום מתן שירותי מחלקות גביה ברשויות   עובדי 

 בארץ. ו/או תאגידי מים מקומיות
 

עבור  טלפוני אנושי לתשלומים וברורים,    שירותי מוקד  סיפק)כולל( המציע    2022עד    2020בין השנים   .5.4
   .ו/או תאגידי מים וביוב שתי רשויות מקומיותלפחות 

 בתנאי סף זה.   להציג כחלופה, הסכם חתום עם ספק משנה שעומד בכל הנדרשן תנאי זה ניתן ילעני 
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מיליון ₪ בשנה )לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים    10כספי של לפחות  המציע בעל מחזור הכנסות   .5.5
 הכספיים המבוקרים של המציע לשנים אלה.  פי הדוחו"ת-זאת על)כולל(,  2022עד   2020

 
למען הסר ספק, מובהר כי לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את הכנסות המציע בלבד,  

 הקשורים עמו או מפעילויות אחרות שהוא מבצע.    ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים
של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק    2021בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  בנוסף,  

חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד  
 בהתחייבויותיו.  

 
 : , על המציע לצרף להצעתוזהבתנאי סף   להוכחת עמידתו של המציע 

 
.  מכי המכרזלמס  2ג'  כנספח מסומן  ה  אישור של רואה החשבון של המציע, זאת בנוסח המצורף .5.5.1

 על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציע. נספח זה יש לערוך  מובהר, כי 
 

 מטעם המציע  ת/מנהל/ת מחלקת הגביה המוצע .5.6
 

  במהלך   המציעשכיר של    עובד  ו שהינ,  לניהול מחלקת הגבייה  ו,מטעמ   מועמד המציע יעמיד   .5.6.1
ללא רישום   תושב ישראל,  21  מעל גיל    מכרז זהמועד פרסום  שקדמו ל   ,חודשים לפחות  24

. במידה ומנהל מחלקת הגבייה  פלילי ושלא מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או כתב אישום,
 ₪ על מציע הזוכה.   50,000יוחלף ביוזמת המציע בשנה הראשונה, יוטל קנס של 

 
 שלהלן:  המצטבריםמחלקת הגביה המוצע לעמוד בתנאי הסף  ת/על מנהל

 
זהניסיון .5.6.1.1 למכרז  ההצעות  הגשת  למועד  שקדמו  השנים  ארבע  במהלך  וניסיון    : 

, המנהל המוצע ניהל מחלקת גביה ברשות מקומית  שנים  5בגבייה הינו לפחות  
מ למעלה  השירותים  תושבים    10,000-המונה  בגין  המציע  של  הגבייה  והיקף 

 .   מיליון ₪ בכל שנה לפחות 7.5שסיפק בשנים אלו עמד על סך של 
 

חודשים לפחות    24בעל ותק של  ,  ת עובד המציע: על מנהל הגביה המוצע להיוותק .5.6.1.2
 עובר לפרסום מכרז זה. 

   
 ק"מ ממשרדי המועצה.  80מגורים בטווח של עד   .5.6.1.3

 

 שנות לימוד לפחות.  12ת /בעל השכלה:  .5.6.1.4
 

להוכחת תנאי זה ביחס למנהל/ת מחלקת הגביה המוצע/ת יצרף המציע את המסמכים 
 שלהלן: 

 
 הנדרשים בתנאי הסף. קורות החיים של המועמד תוך מענה לניסיון והותק  -
 
 אישורים מאת הלקוחות/גופים להן ניתן השירותים ע"י המועמד כמנהל מחלקת גביה.  -
 
 העתק מתעודת הזהות של המועמד כולל ספח.  -
 
 אישור רו"ח ביחס להעסקתו של המועמד ע"י המציע ולתקופה הנדרשת בתנאי הסף.  -

 

 יש לצרף תעודה תקפה להצעה.  – בתוקף בעת הגשת הצעתו למכרז ISO 9001הינו בעל תקן  ציעהמ .5.7
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צ .5.8 בנקאית יהמציע  ערבות  להצעתו  מותנית    רף  בלתי  הצעה,  אוטונומית  שללהבטחת     ₪   25,000  בסך 
צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי    .(שקלים חדשים  עשרים וחמישה אלף  במילים:)

ביום  2023  ינואריהיה מדד חודש   ליום    אשר תעמוד בתוקפה,  15.02.2023, שפורסם  ,  01.07.2023עד 
לנוסחו   ובהתאם  המכרז  בתנאי  האמורים  בתנאים  באופן,  מדבר",  נווה  האזורית  "המועצה  לפקודת 

הצעה שלא תצורף אליה  .  'דכנספח    המצורף למסמכי המכרזהמדויק של "נוסח ערבות להבטחת הצעה"  
 .תיפסל -ערבות בנקאית כנדרש 

 
 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .5.9

 זה על המציע לצרף להצעתו קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו.  תנאילהוכחת 
 

 

מובהר בזאת במפורש כי בכל אי עמידה באחד או יותר מהתנאים האמורים לעיל תהווה אי עמידה בתנאי הסף. כן  
מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת 

 ההצעה וכן במשך כל תקופת ההתקשרות. 

 
 : בנוסף למסמכים הנדרשים בתנאי הסף להצעתותונים נוספים שעל המציע לצרף מסמכים ונ .6

 
, עליו  לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסףמבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את כלל המסמכים ו/או האישורים  

 כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:  שלהלןלצרף להצעתו גם את כל המסמכים 
 

.  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והצהרה לפיה, המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק   .6.1
 .  זלמסמכי המכר  ז'מסומן כנספח  ה  לשם כך, המציע יצרף להצעתו תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף

 
]נוסח   .6.2 אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה 

 . 1975- חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
 

 ישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.א .6.3
 

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים  .6.4
, כי השתתפותו בהליך זה וחתימת הסכם עם המועצה לא  מורשה החתימה מטעמוהמציע יצהיר באמצעות  

ו/או נושאי   יהיה תוך כדי הימצאות במצב של ניגוד עניינים, וכי אין בינו המציע ו/או בעלי המניות שלו 
 .מסמכי המכרזל ט'נספח כמשרה בכירים בו קשרי משפחה, וזאת בהתאם לנוסח המצורף 

  
 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  .6.5

,  מסמכי המכרזל  י'נספח  כ יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף  המציע  
על  העובדים,  זכויות  בעניין  חובותיו  קיום  וההסכמים  -בדבר  ההרחבה  צווי  פי  ועל  העבודה  חוקי  פי 

 הקיבוציים הרלבנטיים.  
 

בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי   .6.5.1
ידי מנהל ההסדרה  - ה עלמבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאל

והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון  
להגשת ההצעה. המציע יצרף אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות  

 והקנסות כאמור או העדרם.  
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או   .6.5.2
 . ההצעה תיפסל על הסף ח'בנספח  יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה והמפורטים  
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ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשני  - אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על .6.5.3
בשלוש השנים    ח',נספח  יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים ב ( קנסות או  2)

על הסףהאחרונות,   ייספרו  ההצעה תיפסל  בגין אותה עבירה  כי מספר הקנסות  . מובהר בזאת 
 כקנסות שונים.  

 
ההסדרה   .6.5.4 מינהל  של  מעודכן  אישור  לצרף  המציע  על  זה,  בסעיף  כאמור  המציע  להצהרת  בנוסף 

נספח  ד הכלכלה בדבר ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם )יצורף אף במסגרת  והאכיפה במשר
 (.ח'

 
 ה פלילית עתצהיר בדבר היעדר הרש .6.6

, כי המציע עצמו וכן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד  מורשה החתימה מטעמוהמציע יצהיר באמצעות  
מנהלי   כספים,  מנהל  למנכ"ל, סמנכ"ל,  מנכ"ל, משנה  דירקטוריון,  )כגון: חברי  במציע  מנושאי המשרה 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה    7במהלך    הורשעותפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(, לא  
לעניין סעיף זה,    .למסמכי המכרז  ח כנספח  ון, זאת בהתאם לנוסח המצורף  למכרז בעבירה שיש עמה קל

" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, על עבירה מסוג "פשע" או  עבירה שיש עמה קלון"
 . "עוון"

 
המציע יצרף כל הכרעת דין ו/או גזר דין שיש כנגד המציע. יובהר, כי ככל ויתברר כי המציע הורשע   .6.6.1

ויראו    הצעתו תיפסל  על הסף  2022-2015בעבירה שיש עמה קלון כאמור בהגדרה לעיל, בין השנים  
 את המציע כמי שחל לגביו ניסיון רע כאמור בתנאי הסף להליך.  

 
 ה ו/או שאלות ותשובות שפורסמו בקשר עם המכרז חתומים ע"י המציע. המציע יצרף כל מסמך הבהר  .6.7

 
מודגש בזה, כי ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שלא מצורפים אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים   .7

הצעה   ו/או  במכרז  ההשתתפות  בתנאי  עומדת  שאינה  הצעה  ו/או  הנדרשים  הפרטים  ובהם  חלקם  ו/או  לעיל 
 שינויים או הסתייגויות לעומת האמור במסמכי המכרז.המכילה 

 
שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים    ועדת המכרזים נתוןו למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .8

לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך  
 , הכל בהתאם להוראות הדין. ו/או מי מטעמו בתנאי הסף שפורטו לעיל  בחינת עמידתו של המציע

 
והמקצועיות כתנאי    תהיה רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות,  ועדת המכרזים .9

לפנות ללקוחותיו לצורך    מועצה וכן לאפשר ל  את הפרטים  מועצהלהתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק ל
 יונו. בחינת ניס 

 
 אופן הגשת ההצעה 

על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים בשני עותקים )מקור והעתק(, כאשר המקור   .10
  סגורה   והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים, כרוכים כל אחד בנפרד, ויוכנסו למעטפה אחת

 ."וגביית תשלומי מים וביוב  תפעוללאספקת  04/2023 מכרז פומבי מס'" יירשם:עליה  
 

למועד האחרון הנקוב  , עד  המצויה במשרדי המועצה לתיבת המכרזים  בלבד,  ההצעה כאמור תוגש במסירה ידנית   .11
האחרון או בדרך אחרת שאינה ידנית  מסמכים שימסרו לאחר המועד  הצעות/מעטפות/בלוח זמני המכרז דלעיל.  

 .לא יתקבלו –כנדרש 
 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז,   .12
 . כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציעלרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות, 

 
 דרש בהתאם לדרישות בסעיפי המכרז הרלוונטיים. חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנ .13
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ידי המועצה בכתב  -כל הערה, הסתייגות, או תנאי של המציע, שלא הועלו בהליך ההבהרות של המכרז ואושרו על  .14
במסגרת תשובות הבהרה, לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  

 המועצה. 
 

המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות  לא צירף   .15
התשובות   כל  את  ומכיר  שקיבל  כמי  אותו  ויראו  כאמור,  טענה  כל  ממנו  תישמע  ולא  כך,  בגין  התשובות  או 

עת המציע בגין אי  שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את הצ  במכרז. למועצה  וההבהרות שניתנו על ידי המועצה
 צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו. 

 
 חתימות 

 על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז. .16
 

כן, הגשת  -בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו. כמו .17
וה כל הידיעות, הכישורים  יש למציע את  כי  והאחרות הנדרשים  ההצעה כמוה כהצהרה,  סגולות המקצועיות 

הכול    –לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  
 כמפורט במסמכי המכרז.

 
 

 בדיקות מוקדמות 
הדרוש לו לשם  מנת שיהיה בידו כל המידע  -על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו, על .18

הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו, לרבות עיון  
במלואם, ועל המועצה    בכל המסמכים הרלבנטיים למתן הצעה במכרז, בין שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו

 .  ו או לא צורפו במלואםבין שצורפו ובין שלא צורפ  אחריות בעניין זהלא תחול כל 
 

המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל התנאים מתאימים   הגיש .19
 להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.

 
כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לעבודות, אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו   .20

איזה   כי  ויתברר  היה  זה,  בעניין  כלשהי  אחריות  המועצה  על  להטיל  רשאי  יהא  לא  והוא  בלבד  המציע  של 
כל פירושים, הבהרות או  כי,  יובהר  מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.   

למען הסר    . המועצהלא יחייבו את    הו/או מי מטעמ   המועצהמלבד    הסברים שניתנו בע״פ ו/או ע״י גורם אחר 
רק  .  פה-למשתתפים במכרז בעל   לכל פרוש ו/או הסבר, שיינתנו  תאחראי  האינ  המועצהספק, מובהר בזאת, כי  

שנמסרו ותיקונים  תשובות  הבהרות")להלן:    בכתב   שינויים,  את    "( מסמכי  של  המועצהיחייבו  מקרה  בכל   .
מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה    סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין

 מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.   של סתירה בין
 

, ובכלל זה כל ההוצאות  בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות כ .21
יישא בלעדית בכל העלויות  אשר  המציע  על    יחולו  מסמכי המכרז,ורכישת  הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות  

בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז  
 בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.  ובין אם לאו,

 
 כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.  .22
 

 ערבויות 
 כנדרש בתנאי הסף. , על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית עפ"י הוראות מכרז זה הצעת המציעלהבטחת   .23

 
המציעים להאריך את תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידרש  תהא רשאית לדרוש מן    המועצה .24

. מציע שלא יאריך  והמציעים יהיו חייבים לעשות כן, על חשבונם  הזוכה-עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציע
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את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או  
 בקשר לכך.  או/ בגין ו  תביעה כלפי המועצה

 
תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע ומוסכם  כאמור,  ערבות המכרז   .25

פי הצעתו, מכל סיבה שהיא, הכול  -מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על
פי דין ולרבות  -המועצה, וזאת בלי לגרוע מכל  סעד או זכות הנתונים למועצה עלפי שיקול דעתה הבלעדי של -על

 . 1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  
 

הבנקאית .26 הערבות  את  לחלט  לדרוש  רשאית  תהא  חלקה,המועצה  או  כולה  המועצה    ,  הודיעה  בו  מקרה  בכל 
פי התחייבויותיו, וכן במקרה בו נדרש  -ל המוטל עליו עללמציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כ

 ימים מיום שנדרש לכך.   7המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 
 

 שצירפו להצעתם יחד עם ההודעה על אי זכייתם במכרז. למציעים שלא זכו במכרז תוחזר הערבות  .27
 

אוטונומית ובלתי   בנקאית  ערבות יום מההודעה על זכייתו, 7ימציא למועצה ותוך   כזוכה,  תוכרז שהצעתו מציע .28
 בנוסחהנדרש בהסכם   סךב ,להבטחת מילוי התחייבויותיו  ההסכם,  ביצועלהבטחת    המועצה מותנית לפקודת

תהווה תנאי   המכרזהעמדת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי  ."(ערבות הביצוע)להלן: " מסמך ד'כלהסכם  המצורף
 .הצעה להבטחתלהתקשרות עם המציע הזוכה. רק אחר המצאת ערבות הביצוע תוחזר למציע הערבות שצורפה 

 
 ביטוח

 הסכם, מתחייב המציע הזוכה  או דין פי על כזוכה ו/או תוכרז שהצעתו המציע של חוקית  מאחריות לגרוע מבלי .29
 באישור עריכת הביטוחים  מהמפורט מצומצם יהיה שלא המכרז, בהיקף  דרישות פי- על בתוקף ביטוחים להחזיק 

 להסכם המכרז. 'גכנספח המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 
 

  7תוך  על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח   .30
 על הביטוח  חברת  את להחתים אין צורך   מובהר בזאת, כי   ,ספק הסר  . למעןימים מיום קבלת הודעת הזכייה

 הביטוחים הנדרשים. , אולם המציע בהצעתו מתחייב לקיומם שלההצעה הגשת במועד  ביטוחים קיום אישור
 

 הבהרות, שינויים, הסתייגויות 
אם יבקש המציע הבהרות או לשאול שאלות, או אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי   .31

למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב בלוח זמני  ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה עד  התאמות,  
ולוודא קבלת    meitalb@nevemidbar.org.ilלדוא"ל:  מיטל ברנפלד  הגב'  ידי  ל,  WORDהמכרז דלעיל, בקובץ  

   .באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן. 08-6202594המסמכים בטלפון שמספרו:
 

 על השאלות להיות במבנה הבא:  .32
 

 תשובה  שאלה סעיף ותת סעיף  עמוד  מס"ד 

     
 

 . בכל עת יפורסמו באתר המועצה ובאחריות המציעים להתעדכן באתר המועצה  תשובות .33
 

על המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי   .34
נפרד. איחור בקבלת תשובות או אי קבלתן, לא יזכו את המציע בהארכת מועד להגשת הצעתו ודין הצעתו יהיה  

 כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.  
 

תייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש לעיל, יהיה מנוע לטעון  במכרז שלא יעביר במועד את הס  ציעמ .35
 סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות בתנאי המכרז וכיוצא בזה. טענות בדבר אי
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בעל פה, ואין להם תוקף    ציעים המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למ .36
 מחייב כלפיה. 

 
שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות,    24  -מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ  .37

באופן   המכרז,  מסמכי  לרוכשי  לשלוח  ו/או  שהוא  וסוג  מין  מכל  ותיקונים,  שינויים  המכרז  במסמכי  להכניס 
מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז,    המפורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או

באחריותו  כל ההודעות העדכונים והשינויים במכרז, יפורסמו באתר המועצה ווזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.  
  הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המועצה בקשר לשינוי תנאי המכרז. המציע ו/או הזוכה מתחייב שלא

 לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי בתנאי מתנאי המכרז.
 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. בכל   .38
 מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות, יגבר מסמך ההבהרות האחרון שפורסם. 

 
ל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם,  בכל מקרה ש .39

 בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי: 
 לפסול את מסמכי המכרז.  .א
 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן.  .ב
 טכני בלבד. לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם  .ג
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט   .ד

 מהותי בה. 
 

ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה. אם תחליט הועדה   .40
להסכים לכך, רשאית המועצה לפסול את ההצעה ולחלט  לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל, והמציע יסרב  

   ידי המציע, אם הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.- את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על
 

 המכרז ואופן הגשתםרכישת מסמכי 
   .ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו באתר האינטרנט של המועצה .41

אשר לא יוחזרו     ₪,  3,000סך של  בתמורת תשלום  המועצה  טלפונית או במשרדי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
 .לרבות במקרה של ביטול המכרז , מכל סיבה שהיאבשום מקרה

 
 ומהווה תנאי להגשת הצעה.   חובהלעיל הינה  ר, ע"י המציע,מובהר בזאת, כי רכישת מסמכי המכרז כאמו

 
יש להשאיר   בעת רכישת המכרז, יש למלא בקפדנות את טופס אישור קבלת מכרז המצורף בזה, את המקור 

 במשרדי המועצה, ואת ההעתק יש לצרף למסמכי המכרז בעת הגשתם. 
 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת הה  שומרתהמועצה   .42 צעות  לעצמה את הזכות, 
למכרז לתקופות נוספות, בהודעה אשר תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ו/או תשלח לכל רוכשי מסמכי  

 המכרז.
 

על המציע   .43 במכרז, תחולנה  ובהשתתפות  בהכנת ההצעה למכרז  וסוג שהוא, הכרוכות  מין  כל ההוצאות, מכל 
 בלבד.

 תוקף ההצעה
המכרזים   .44 לתיבת  הגשתה  ממועד  בתוקפה  תעמוד  ההצעות    יום  180משך  לההצעה  להגשת  האחרון  מהמועד 

תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית    –במכרז. מציע, אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו  
אשר צורפה להצעה. באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על הסכם ו/או אם ינקטו הליכים משפטיים  

לכל הפחות, בהתאם לבקשת  יום    90בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת של  
 המועצה בפנייה בכתב למציעים.  
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 פתיחת ההצעות 
כאמור  י המכרז  י במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה לרוכש  המציעיםפתיחת הצעות   .45

 בלוח זמני המכרז דלעיל. על המציעים להתעדכן. 
 

המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות שהוגשו במסגרת    י ירוכש .46
 המכרז.

 
   ההצעה הכספית

  .כמסמך א'להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המסומן  על המציע .47
 

המציע לנקוב באחוז העמלה המוצעת על ידו תוך תשומת הלב לעמלה המקסימאלית הניתנת להצעה שהינה    על .48
 "(. המקסימאלית העמלה: "ולהלן)לעיל   בפועל  החיובים מגביית  15%

 
 .המקסימאלית, העמלה המוצעת ע"י המציע לא תעלה על העמלה כאמור .49

 
במועד    ההתקשרות  תבוטלתאגיד מים וביוב,  לכדי  המועצה תתאגד  ש  ככלידוע, מובהר ומוסכם, כי    למציעים .50

 . ללא כל פיצוי בגין סיום ההתקשרותשתקבע המועצה ו
 

בהיקף מצומצם  , להורות על ביצוע השירותים ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ת, המועצה רשאי .51
או בהפחתה של  /רוחבית של מכלול השירותים ו   בעל חוב מסוים ובין בהפחתהאו  /בין בהפחתת שירות מסוים ו 

  .וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהםושיקול דעתה המוחלט,  ראות עיניה  והכל לפי   ם,חוב נישום מסוי
האמור,  כמו כן, המועצה תהא רשאית להגדיל את היקף השירותים ובאותם מחירים מוסכמים במכרז זה. על אף  

 המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המוערך במכרז זה. 
 

למסמכי המכרז וכן עלויות משרדי    'זבנספח ימובהר למציעים כי עליהם לשאת בעלויות מצבת כוח אדם כמפורט   .52
 נטרנט.  , הכוללים ארנונה, מים, חשמל, מערכות מחשבות, איש"ח בצירוף מע"מ  7,500  של  בגובהמחלקת הגביה  

 
שליחת   .53 מדפסות,  מחשבים,  העתקות,  משרדי,  בציוד  הכרוכות  ההוצאות  כל  הזוכה  המציע  על  יחולו  בנוסף 

לנישומים, הדפסת שוברי התשלום   וכל הוצאה אחרת הנדרשת להפעלת מחלקת הגביה  החודשייםמעטפות   ,
משכך על המציע    השירותים.מבחינה משרדית, והכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ומפרט  

 . לקחת בחשבון את כל העלויות הכרוכות במתן השירותים במלואם ובאופן מקצועי ולבסס הצעתו כדבעי
 

עולים מדו"ח  הנתונים הכספיים ה.  2022גביה מצטבר לשנת  דו"ח    כנספח טו'למסמכי המכרז מצורף  יובהר כי   .54
בכל מקרה, אין ולא   . למען הסר ספק,שירותים נשוא מכרז זהההגביה ונועדו לסייע למציע לאמוד את היקף זה 

, מקום שהיקף זה לא יתאם  המועצה  יהא בנתונים אלה, כדי להקנות למציע עילת תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי 
 .מכוח מכרז זה את ההיקף בפועל

 
ו/או   .55 ו/או בפסיקה  בדין  עליות בשיעור המיסיםשינוי  ו/או  ו/או    (מע"מלמעט  )  עליות מחירים  ו/או ההיטלים 

המציע   שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים שבהצעת האגרות ו/או 
 מציע. ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של ה

יהיו כמפורט בהסכ .56 המצורף למסמכי המכרז  ,  מועצהלבין ה  זוכהבין הם  ההתקשרות שיחת   םתנאי התשלום 
 . הימנוחלק בלתי נפרד    המהווהו
 

מובהר בזאת, כי המועצה אינה מתחייב להיקף שירותים/גבייה כל שהם אשר עשויים להיות נמוכים/גבוהים   .57
 מהמוערך במכרז זה.  

 
מחזור כספי, היקף    סימאלית של בתי אב,קאיננה מתחייבת לכמות מינימאלית או מ  המועצהכי    ,יודגשעוד   .58

לא    מציעבמכרז ולפיכך התמורה אותה הציע ה  שעשוי לשנות את הכמויות המפורטותחובות או כל פרמטר אחר  
 והארכות. תשתנה במשך כל תקופת ההסכם
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ידי  י  מנהלה .59 אחד מהשירותים מכל סיבה    בכל  הספקוכל להפסיק ו/או להשהות את גביית חלק מהחובות על 

 . ספקשהיא בתוך מתן הודעה מידית ל
 

 שלבי בחינת ההצעות 
 בחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכה תהא בשלביות כמפורט להלן:   .60

 
 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א' .60.1

 
ייבדקו מסמכי המכרז והאסמכתאות השונות אשר נמצאים במעטפת המכרז,  לאחר פתיחת המעטפות,  

 . עמידת המציעים בתנאי הסף המנויים לעילותיבחן   לרבות שלמותם ונכונותם,
 
 כדלקמן.  תבחן הצעתו ו יעבור לשלב ב' ז,שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכר ציעמ
 

   – שלב ב'
 קריטריונים לניקוד המציע 

 
מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי הקריטריונים שלהלן וזאת בהתאם למסמכים אשר יגישו במסגרת   .61

 הצעתם:
המצורפות, באופן מלא וכנדרש. ועדת המכרזים )או מי מטעמה(  על המשתתף למלא כל אחד מהפרטים בהצהרות   .62

רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לקבל הצהרה שהמציע לא מילא כנדרש את כל פרטיה ואף שלא לנקדו בניקוד  
 לשורה בה לא ציין ופירט כנדרש.

הבהרות נוספות  כמו כן רשאית לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או   .63
גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו   לשביעות רצונה המלא,  כולל אימות נתונים 

 במסגרת שיקוליה.
 להלן הקריטריונים:  .64

 הניקוד אופן הבחינה 
 המירבי

 מס"ד  הקריטריון 

 הנדרשים  השירותים לכלל  המוצעתחודשית   עלות

  

 .1 הצעת המחיר  40

  מונה ע"י וועדת המכרזיםשת וועדת בחינה התרשמות  
 מהמציע במסגרת ראיון שייערך למציע. 

 איון תתרשם הועדה מהקריטריונים הבאים: י במסגרת הר

המציע   .1 וניסיון  המקצועיות  מחלקת    ומנהלמידת 
 . הגביה

ניסיון המציע וראש הצוות אל מול רשויות מקומיות   .2
דומה   גודל  ביחס    למועצה בסדר  עולמו  ותפיסת 

 . המועצהלעבודה מול  
מחלקת   .3 ומנהל  מהמציע  כללית    הגביה התרשמות 

 . למועצהונם והתאמתם למתן שירותים י ניס

ראיון המציע   20
 וראש הצוות  

2. 



   04/2023מכרז פומבי מס' 

 המועצה אזורית נווה מדבר  עבור -מים וביוב-מתם שירותי גבייה עירוניים ל

 

15 
              _ ____ __________ 

 חתימה וחותמת המציע             

 
     

בבקיאות   .4 הצוות  ומראש  המציע  מראש  התרשמות 
הבדואי   במגזר  רשויות  בהתייחסות  עם  ויכולותיו 

 לסביבה הגאוגרפית של הרשות 

נקודות. להוכחת ניסיון   20-עד לו נקודות עבור כל רשות  2
  אזוריות מועצות עבור ביובאו /ו   מים יתגבי  בשירותי  המציע

  ממועד שנים 3 עד  המלצותאישורים/יוצגו .  ותאגידי מים
 . המכרז פרסום

 3 ניסיון עבר   20

  סיפק  לה  איזורית מועצהרצון מול  שביעותסקר  יבוצע
, למועצה שירותים סיפק והמציע ככל. גביה  שירותי המציע
 . המועצה ניסיון בסיס על  יינתן זה ברכיב הניקוד

  שביעות סקר 20
 רצון 

4. 

 

 חלוקת הניקוד ע"פ אמות המידה .65
  שאלה  סעיף  

פרמטרים מקצועיים באשר   2
לצוות המוצע על ידי המשתתף 

על סמך הפגישה עם הוועדה 
המקצועית של המועצה ועל  

סמך ההצעה הכתובה שהוגשה 
 במסמכי המכרז 

הטוב ביותר =  20, כאשר 0-20
 ניקוד מקסימאלי לשאלה 

הגביה המוצע  מנהלהתאמת  א.
 לביצוע תפקידו 

 

הניסיון של פקיד הגביה המוצע  ג.
דומות בעבודת גביה ברשויות 

 ובמגזר הבדואי 

 

הגביה המוצע   מנהלהניסיון של  ד.
בעבודת גביה ואכיפה במועצות  

אזוריות לרבות ידע וניסיון  
במימוש רגולציה של גביית מים  

 וביוב למועצות אזוריות 

 

הגביה המוצע  מנהלהיכרות של  ה.
ואכיפה ברשויות  עם נהלי גביה 

 מקומיות 

 

הגביה המוצע  מנהלהידע של   ו.
 בהתמודדות מול חסמים בגביה 

 

הגביה המוצע   מנהלהניסיון של  ז.
 בעבודה עם תוכנת אוטומציה

 

הניסיון וידע של מנהל גביה של  ח.
שרותי גביה וניהול חיובי מים 

 וביוב ברשויות מקומיות 

 

הניסיון וידע של מנהל גביה של  .ט
שרותי גביה וניהול חיובי מים 

 וביוב ברשויות אזוריות 

 

מנהל הגבייה הניסיון וידע של  .י
אחראי מטעם המציע בניהול  ה

והנעת צוות עובדים  
 למשימתיות ולעמידה ביעדים

 

  סה"כ  
 



   04/2023מכרז פומבי מס' 

 המועצה אזורית נווה מדבר  עבור -מים וביוב-מתם שירותי גבייה עירוניים ל

 

16 
              _ ____ __________ 

 חתימה וחותמת המציע             

 
     

תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין שירותים    המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי   .66
עם המשתתף, תוכל    שלמועצה אחר או ככל   רע  ניסיון קודם  ועדת המכרזים    המועצהיש  בפני  לשימוע  לזמנו 

 ולהמליץ על פסילת הצעתו. 
ועדת המכרזים תוכל לקבוע כשיר שני לכל מקרה בו יבוטל ההסכם עם הזוכה במכרז וכן להתקשר עם המציעים   .67

 הכל לפי שיקול דעתה.  –דו לאחר מציע זה בהסכם שנוק
בתוספת  הקבועים     םכלליהעל פי    המועצה תהא רשאית לפעול  במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות,   .68

לרבות העדפת עסק בשליטת אישה )רק במידה  1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חהשניה ל
בין ההצעות הכשרות הטובות  תהא רשאית לקיים הגרלה    , ו/או  כנדרש בדין(  והוגשו הצהרות במסגרת המכרז

 כללי ההגרלה יועברו למשתתפים הרלוונטים טרם ביצוע ההגרלה.   –ביותר 
אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,   .69

תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה  בין על ידי שינוי או  
 ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

אי הגשת מסמך או מסמכים אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה   .70
 להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים   .71
להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, שלא לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן  

אית ועדת המכרזים להחליט לקבל מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים )פיצול הזכייה(,  רש
לא תהא   כי  בזאת מפורשות,  מובהר  בהצעה.  הנזכרות  רק חלק מהעבודות  יבצע  כך שכל אחד מהמשתתפים 

יבול ההצעה או  מהעירייה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי ק - כספית ו/או אחרת  -כל דרישה   למשתתף
 ביטול המכרז. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה   .72
יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך  

או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על  שולל את הוועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון  
 הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות .

לדרוש   .73 הצעתם,  בפרטי  המשתתפים  עם  לדון  דעתה,  שיקול  פי  על  רשאית,  מטעמה(  מי  )או  המכרזים  ועדת 
אחר פתיחת ההצעות על מנת  מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם ל

 לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים.
ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו   .74

יות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך,  ושל רשו  המועצה הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של  
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף    המועצה תהא רשאית  

 , ככל שיידרש.המועצהפעולה עם 
 

 בוטל.   .75
 
 

 החלטות המועצה 
 תהא רשאית כדלקמן:    -המועצה באמצעות ועדת המכרזים  -בפרק זה המונח "המועצה" משמעותו   .76

 
המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא   .77

 תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 
 

 מכל ,המכרז את שלב לבטל בכל רשאית המועצה כי תקציביים. מובהר אישורים בקבלת מותנה זה  מכרז ביצוע .78
 כך.   בשל תביעה או/ו  דרישה או/תהא טענה ו  לא ולמציעים תקציביים משיקולים לרבות שהיא סיבה

 
המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו   .79

במתן  או חלקו, בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה  
 ההסכם".   , יחולו תנאי ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז, לרבות הפרק שעניינו "ביטולהשירותים
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בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי   .80
כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז ו/או אי קבלת הצעתו ו/או כל  

 הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז. 
 

הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע למתן השירותים או ביכולתו לעמוד בתנאי  בעת   .81
נובע ממתן שירותים קודמים על ידי המציע עבור המועצה, ככל שהיו כאלו, ו/או בעבור   המכרז, כפי שהדבר 

   .אחרים
 

גם לאחר פתיחת ההצעות, על  המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות,   .82
למסור   חייב  יהיה  והצעתו. המציע  לבחון את המציע  כל ההסברים    למועצהמנת  למומחים מטעמה את  ו/או 

והניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי שיקול דעתה, עד כדי פסילת  
 ההצעה. 

 
 המועצה רשאית:  .83

  מפורטת   התייחסות  בה  שאין  הצעה  או,  בתנאים  המותנית  הצעה  או,  סבירה  בלתי  שהיא  הצעה  לפסול .83.1
 .כדבעי ההצעה הערכת מונע המועצה שלדעת המכרז מסעיפי לסעיף

הבהרות    למועצה .83.2 לקבל  בכדי  כולם  המציעים  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  לפנות  הזכות  שמורה 
להוראות   בכפוף  הכל  ההצעות,  בבדיקת  להתעורר  שעלולות  בהירויות  אי  להסיר  בכדי  או  להצעתם, 

 והחוקים התקפים. 
רוש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לד .83.3

מהמציעים אחד  אישורים    מכל  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  להשלים  למכרז  ההצעות  הגשת  לאחר 
 . דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו

 המועצה רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. .83.4
 ה על פי כל דין. אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המועצ .83.5

 
ולהכריז    ("שני   כשירככשיר שני )להלן: "  זוכהמקום השני אחרי הלדרג את המציע שהגיע להמועצה תהא רשאית   .84

 עליו כזוכה ככל ומכל סיבה שהיא לא ייחתם הסכם עם הזוכה ו/או תבוטל זכייתו או ההסכם עמו. 
 

 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים 
שונים   .85 במסמכים  לעיין  המבקש  במכרז  שהשתתף  למציע  תאפשר  המכרזים  בהתאם    –ועדת  במסמכים  עיון 

בהתאם  ,  1958-ח"תשי (,  אזוריות  מועצות )  המקומיות  המועצות  צו ל  השניה תוספת  ב)ט( 22ובכפוף לקבוע בסעיף  
 , רק בסיום ההליך המכרזי ולא באמצעו. , ובהתאם להלכה הפסוקה1998-לחוק חופש המידע, התשנ"ח 

 
"(,  "חלקים סודיים:  מציע הסבור, כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן .86

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.  .א
 משמעי. -באופן ברור וחדיסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו  .ב
 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .ג

 
 מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.  .87

 
המציעים  סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של   .88

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

ועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא זה   .89 יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של 
היקף זכות העיון במסמכי  בהתאם לדיני המכרזים, לדין הכללי, ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית בדבר  

 .מכרז
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החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן   .90
על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין,  

 ה בפני ערכאות. לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועד 
 

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת מכרזים למציע בטרם מסירת החומר   .91
 לעיונו של המבקש. 

 
 והתקשרות הזכייה על הודעה

למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי    . לזוכה בכתב על זכייתו במכרזמועצה תודיע  ה .92
  כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה   לרבות ההסכם הנמנה על מסמכי המכרז,,  המכרז

 רק לאחר חתימת המועצה על ההסכם יחייב הסכם את הצדדים. על ההסכם. 
 

 את המסמכים הבאים: למועצה ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה, ימסור הזוכה   7בתוך  .93

לטובת   .א ביצוע  המכרז,  המועצהערבות  ערבות  כי  בזה,  מובהר  להסכם.  המצורף  לנוסח  שצורפה    בהתאם 
   וחזר לזוכה כנגד המצאת ערבות הביצוע.ת  להבטחת הצעתו של המציע

 אישורי קיום ביטוחים לטובת המועצה חתומים כדין ע"י המבטח.   .ב

הימנעות    על המציע שיזכה וכל אנשי הצוות מטעמו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל תצהיר .ג
מציא נספח זה חתום בעת  לההמצורפים כנספחים להסכם התקשרות. מובהר, כי אין חובה  מניגוד עניינים(  
 הגשת ההצעות.  

 ככל ויש.כל האישורים האחרים הנדרשים על פי המכרז,  .ד
 

נדרש  .94 כל מסמך אחר, אשר  לא המציא  ו/או  ערבויות  לא המציא  ו/או  ביטוחים  על  הזוכה אישור  לא המציא 
  מציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע במכרז לה

הבנקאית    ו/או הערבות  את  המכרז,  לחלט  ע"פ  לרשותה  העומדים  הסעד  ו/או  זכות  כל  למימוש  לפעול  ו/או 
דין,   וכל  הזוכהוהההסכם  החילוט  מציע  כנגד  טענה  כל  מלהשמיע  מנוע  שתקבל    יהיה  אחרת  החלטה  כל  או 

. הזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה יפצה את המועצה על כל הפסד אשר ייגרם  המועצה כאמור
   לה בגין כך.

 
, המועצה תהא רשאית להתקשר  לאמור לעיל, במקרה של אי עמידת המציע הזוכה בהתחייבויותיו כאמור  בנוסף .95

או לפרסם מכרז  הכשיר השני(    –)היינו    זוכהבחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני אחרי ה
 חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

 

ובכל מקרה בו כשיר    עדת המכרזים על כשיר שני כאמור לעיל ובכל מקרה בו תכריז ומובהר בזה מפורשות, כי   .96
מכל ו/או  הזוכה  התחייבויות  קיום  אי  בשל  במכרז  כזוכה  יוכרז  מתחייב    שני  אחרת,  השניסיבה  ,  הכשיר 

יובהר,      .הצעתואותם הציע במחירים הנקובים  ב  נשוא המכרז  ספק את השירותיםיבהתחייבות בלתי חוזרת, כי  
 כי המועצה רשאית גם שלא לקבוע כשיר שני ובהתאמה, לא יחולו ההליכים הנוגעים לכשיר שני כאמור. 

 

,  במכרז  זכייתם  אי   על ,  המציעים  ליתרהמועצה בכתב    תודיע ,  לעיל  המפורטים  התנאים  כל  שנתמלאו   לאחר רק   .97
 . ידם  על הומצאו אשר הבנקאיות הערבויות תזמנם להגיע למשרדיה לשם קבלת ו

 
 תחום השיפוט

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו   .98
  בעיר באר שבע במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים  

 בלבד.
 
 
 

 המציע  הצהרות
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שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים    ,שוריכמוה כהודעה וא ז,והשתתפותו במכרהמציע מצהיר כי בהגשת הצעתו  .99
 .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 לפרטים כלשהם מפרטי   .100

 .ר הגשת הצעת המציעאו ההסכם לא תתקבל לאח/המכרז ו
 

  מציע או /או פרט מפרטיה עם מציע ו/המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו  .101
 .יביא הדבר לפסילת הצעתו  אחרת  בכל שלב שהוא ה,אחר במכרז וכי היה ויתברר למועצ

 
  המציע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מחויבת לקבל את ההצעה שהינה בשיעור ההנחה הגבוה ביותר כעל  .102

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

עפ״י שיקול דעתה   ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ,מציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית .103
  המציעשהיה על   , הפחתה לשירותים ת/ להורות על ביצוע תוספ ,הבלעדי ומבלי שתהא חייבת בנימוק כל שהוא

 .לספק
 

  ממועד תחילת מתן השירותיםהחודשים הראשונים    (3שלושה )המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי   .104
כ "להל )  ניסיוןתקופת  יעשו  הניסיון"ן:  הניסיון  ."(תקופת  בכל שלב ,בתקופת  רשאית  תהא  שלאחר   המועצה 

או ביצוע המטלות באופן  /או בשל אי עמידה בדרישות המכרז ו /במקרה של הפרת ההסכם ו  בחירת הזוכה במכרז
קול דעתה  יועפ״י ש למסור את השירותים לאחר וזאת מבלי צורך לנמק   ה, שאינו משביע את רצונה של המועצ

הבלעדי ולא תהא לו כל טענה בהקשר לכך וכי בהשתתפותו במכרז הוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל  
 .טענה הקשורה להחלטה כאמור

 
המציע מצהיר כי ידוע לו כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להביא לסיומו של ההסכם בכל עת שתראה  .105

או בשל מעשה או מחדל של המציע ותהא רשאית להפסיק  /הבלעדי בהתאם לצרכיה ועפ״י שיקול דעתה   ,לנכון
יום מראש וזאת מבלי שתהא חייבת בתשלום     45של  ע״י משלוח הודעה בכתב ,את ההתקשרות נשוא ההסכם

 .פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות
 

כי הוא מחויב לעמוד אחר הצעתו עד לתום   .106 לו  ידוע  כי  עוד לא הודיעה   , הליכי המכרזהמציע מצהיר  כל 
 .המועצה על סיומם וכי המועצה רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת

 
או  /כל שינוי ו .או לשנות את מסמכי המכרז/או לתקן ו/למחוק ו עכי ידוע לו כי אסור למצי ר,המציע מצהי .107

בין על ידי שינוי או   ,כל הסתייגות ביחס אליהםשייעשו במסמכי המכרז או   ,או תיקון/או מחיקה ו/תוספת ו
 .עלולים להביא לפסילת ההצעה ,תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 
 חתימת המציע להלן מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים האמורים לעיל.  .108

    

חתימת המציע באמצעות  
 החתימה בתאגיד מורשי

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם    
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או    מורשי 

המציע   בשם  החתומים  כי  בחתימתי  מאשר  הריני  למכרז.  הנוגע 
לעונשים   צפויים  יהיו  וכי  האמת  את  להצהיר  ידי  על  הוזהרו 
הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור  

 חתמו בפני על תצהיר זה. 
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 ' אנספח 

 04/2023אישור קבלת מכרז מס'  

כל    המציע ואת  תנאיהם  את  עצמו  על  מקבל  הוא  וכי  המכרז,  מסמכי  את  לידיו  קיבל  כי  בזה,  מאשר 

 ההתחייבויות המפורטות בהם:

 שם התאגיד/החברה )הרוכשת(: _____________________________ מס' ___________________ 

 ______________________________________________________________ כתובת התאגיד: 

 תאריך רכישת/קבלת המכרז: _____/___/___ 

 שם מלא ומס' ת.ז. של מקבל המכרז:   _____________________   ת.ז. ___________ 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:

 שם:  _________________

 _______________תפקיד: 

 ______ -טלפון:  __________ 

 _____ - טלפון נייד: ___________

 כתובת אימייל :  __________________________@_______________ 

 ____ -מספר פקס: ___________ 

 שם איש קשר נוסף מטעם המציע : _______________ מס' טל' של איש הקשר הנוסף: ___________ 

              
           

                                                                                                    חתימה: __________           
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 ' בנספח 

 מידע ארגוני  

 נושא  מס"ד
 )ניתן לצרף נספח מענה מפורט( המציעלמילוי 

  ע.מ  /המציע ומס' ח.פ.  שם 1

  המשרד הרשום+ טלפונים כתובת 2

  במציע שמות בעלי השליטה  3

ופרטיו לרבות נייד+  שם איש קשר להגשת המענה 4
 דוא"ל 

 

  כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה 5

  מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז 6

  כתובת אתר האינטרנט של המציע   7

  שנת יסוד 8

  שמות מנהלים בכירים 9

  בעלי המניות  10

  חברות אחיות 11

  חברות בנות  12

  העסק /שנת יסוד החברה 13

  ציבורי  מוניציפאלי/המספר שנות עבודה במגזר  14

  מס' עוסק מורשה 15

  סה"כ העובדים השכירים אצל המציע  16

לקוחות מוסדיים המקבלים שרות באופן מספר  17
 קבוע מהמציע
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 1'גנספח 

 ניסיון עבר של המציע דבר בתצהיר 

 להיפך  וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי  
 :לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלןאם 

 "(. המציע ___________ )להלן "  ח.פ.  _________________ מס'  כמורשה החתימה אצל המציעאני משמש   .1
 

במלוא  ה .2 עומד  המציע  כי  להצהיר  מס'  סף  התנאי  ריני  פומבי  מכרז  במסמכי  לאספקת    04/2023הקבועים 
 .נווה מדבר אזוריתמועצה ה תפעול וגביית מים וביוב בשירותי  

 
מהווים חלק בלתי נפרד מתצהירי    1באשר לתנאי הניסיון המוכח, הריני להצהיר כי הפרטים המצוינים בטבלה   .3

 [.  להלן 1על המציע למלא טבלה מס' זה והינם אמת ]
 

אשר הסמיך    ציע,היא תיראה אף כהצהרה מטעם המהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך   .4
 אותי למסור הצהרה זו. 

 
 הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע.   .5

 

 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .6

    

 שם מלא + חתימת המצהיר    

 

 

 אישור עו"ד 

הח"מ,   בפני  אני  הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________, 

  -מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

יו/  מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרת 

הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו 

המ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  חתימתם ומר/גב'_____________________   / וחתימתו  ציע 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 של המציעריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי  - 1טבלה מס' 

שם הרשות  "דמס
  המקומית

ו/או תאגיד  
מים וביוב 
)יש לפרט  

מהות  
   (השירותים

האם ניתנו  
שירותי  
מוקד  

טלפוני? יש  
לסמן את  
החלופה 

 הרלוונטית

היקף הגביה  
המצטבר  

  2020בשנים 
  2022עד 

 )כולל( 

מועדי תחילת 
וסיום מתן  
השירותים  

)חודש ושנה עד 
 חודש ושנה( 

מספר העובדים  
באמצעותם  

 ניתנו השירותים 

פרטי התקשרות עם איש 
)שם, תפקיד,   הקשר

 טלפון(

     כן / לא   1

     כן / לא   2

     כן / לא   3

     כן / לא   4

     כן / לא   5

 

 : דגשים והבהרות
 :1לעניין אופן מילוי טבלה מס'   •

 . ניסיוןרלוונטיים להערכת הניתן להרחיב ולהוסיף נתונים נוספים  -
 אופקי.   A4מומלץ לערוך את הטבלה בפורמט  -
 ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק. -
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 2ג'נספח 

 אישור על מתן שירותים וחוות דעת  

 להיפך  וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל
 המציע להדפיס אישור זה מספר פעמים ולהחתים ממליצים לצורך הוכחת ניסיון[]על 

 

 ________________  תאריך 

 לכבוד

 מועצה אזורית נווה מדברועדת המכרזים ב

 אישור על מתן שירותים וחוות דעת הנדון: 

 ____ ]על המציע לציין מס' ההמלצה[ המלצה מס' 

, _____________ )שם מלא + ת"ז( המשמש בתפקיד _______________________ מאשר אני החתום מטה
כי   )בזה  "המציע"__________________________  עבור   (,להלן:  עירוניים  גבייה  שירותי    סיפק 

 - (, בתקופה שבין ה )חודש ושנה(תאגיד מים וביוב  /אזוריתה _____________________________)שם הרשות
 _________________.   -________________ ועד ה)חודש ושנה(

 : השירותיםפירוט 

 

 

  :חוות דעת

 

 

 פרטי הממליץ/המאשר : 

 

 ______________  _____________  _____________  _______________ 

 תפקיד   שם הרשות    טלפון   שם ושם משפחה 
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   3'גנספח 

 תאריך: _______        

 מטעם המציע  אה חשבוןאישור רו

 להיפך  וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל
 [ על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון של המציע ]נספח זה יש לערוך 

 לכבוד 
 מדבר נווה האזורית במועצה ועדת המכרזים

 ג.א.נ,

 __________________בע"מ ח.פ./ע"מ _____ חברת/שותפות הנדון:  

 "(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמן: המציע כרואי חשבון של  התאגיד שבנדון )להלן: "

 הינם:  ציעהריני לאשר כי מורשי החתימה מטעם המ .1
 

 שם: _____________ ת.ז. ______________ ; .1.1
 

 שם:_____________ ת.ז. _________________.   .1.2
 

 דלקמן:  לאשר כ  נוהריבאשר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף   .2
 

סיפק שירותי ניהול, תפעול ואכיפה של מחלקות גביה במים וביוב  )כולל( המציע    2022עד    2020בין השנים   .2.1
  10,000-( רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב, אשר כל אחת מהן מונה למעלה מ 3עבור לפחות שלוש )

הגבייה הכולל בפועל של המציע )של שלוש הלקוחות( בגין השירותים שסיפק בשנים אלו  תושבים והיקף  
 לפחות.   שנה בכל  ₪ מיליון 60 עמד על סך של

 
מהשנים .2.2 אחת  בכל  העסיק  לפחות  2022עד    2020  המציע  מלאה    עובדים   10  )כולל(  מתן  במשרה  בתחום 

 בארץ.  ו/או תאגידי מים מחלקות גביה ברשויות מקומיות עובדי ומנהלי -, דהיינו גביה עירוניםשירותי  
 

עובדים במשרה    30לפחות    המציע העסיק,  (2020לחילופין, במהלך השנה שקדמה לפרסום מכרז זה )שנת  
שירותימלאה   מתן  עירוניים,    בתחום  ומנהלי  -דהיינוגביה  מקומיות    עובדי  ברשויות  גביה  ו/או  מחלקות 

 . בארץתאגידי מים 
 

עד    2020מיליון ₪ לשנה )לא כולל מע"מ(, בכל אחת מהשנים    5כספי של לפחות  המציע בעל מחזור הכנסות   .2.3
פי הדוחו"ת הכספיים המבוקרים של המציע לשנים אלה. למען הסר ספק, מובהר כי  -את על ז)כולל(,  2022

לצורך חישוב הכנסות המציע, יש לקחת בחשבון את הכנסות המציע בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות  
 של גופים או תאגידים הקשורים עמו או מפעילויות אחרות שהוא מבצע.  

 
של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי",    2021בדו"ח הכספי המבוקר לשנת  בנוסף,   .2.4

לעמוד   יכולתו  ו/או  המציע  של  הכספי  מצבו  על  להתריע  כדי  בה  שיש  אחרת,  חשבונאית  הערה  כל  או 
 בהתחייבויותיו.  

 
 

 בכבוד רב, 

 ________________, רו"ח

   4ג'נספח 
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 תצהיר מטעם מנהל/ת הגביה המוצע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

 להיפך  וכך נקבה ללשון גם הכוונה, זכר לשון בנוסח מצוין בו מקום כל
 ]על העובד/ת למלא טופס זה באופן אישי[  

 
 בעל/ת ת"ז מס' ___________________     : ___________________ מלא שם .1

 טלפון נייד: ______________________    _________________ טלפון:  .2

 דואר אלקטרוני:   _____________________________________________  .3

 כתובת:  ____________________________________________________  .4

 השכלה:    .5

 שם התואר / 

 ההכשרה
 שם המוסד

תאריך סיום 
 סוג תואר/ תעודה  הלימודים 

    

    

    

 

 . במידה והתקבלה תעודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר*

 קשר למציע  )שותף, שכיר, פרילנס, אחר( ומס' שנות ותק: ________________  .6

 (. בטבלה שלהלןבתחום שירותי גביה עירוניים: _____ )חובה לפרט לגבי הניסיון   ניסיוןסה"כ שנות  .7

שם הרשות  מס' 
תאגיד מים  /המקומית

 וביוב  

מועדי  
תחילת 

וסיום מתן  
השירות 

)חודש ושנה 
עד חודש 

 * ושנה(

מהות  
התפקיד 
 שבוצע 

היקף גביה 
 שנתי 

 פרטי איש קשר   היקף תושבים

)שם, תפקיד, 
 טלפון, נייד( 

1       

2       

3       

4       

 
 תחילת מתן  בשנת דצמבר מחודש הניסיון  בעמודת "מועדי אספקת השירותים", ימנה החודשים יצוינו  ולא במידה*

 השרות. סיום בשנת ינואר חודש עד השירות

 ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת הצורך.**
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 הינם נכונים. לעיל הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי 

  

   המצהירחתימת  תאריך

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

אחר שהזהרתיו/  מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ול
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

 אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני.  

 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             

 

 המלצות וכל מסמך אחר נדרש להוכחת המוצהר לעיל. חובה לצרף קורות חיים, 
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   ד'נספח 

 "ערבות להבטחת ההצעה" וסח נ

  בנק : 

 סניף : 

 כתובת הסניף  : 

 תאריך : 

 לכבוד
 נווה מדבר המועצה האזורית 

 

 ____________ ערבות בנקאית מס'הנדון: 

( שקלים חדשיםעשרים וחמישה אלף  במילים:  )₪    25,000עד לסכום כולל של    ,סכוםאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל   .1
 . 04/2023  מספר  פומבי"(, בקשר למכרז  הנערב"  "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות "  )להלן:

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד  .2
  שלהלן: , בתנאי ההצמדה"(המדד)להלן: "כלכלי 

 (. כךאו סמוך ל) 15.02.2023פורסם ביום אשר  2023 ינוארחודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד  לעניין ערבות  "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד   ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי  
 הצמדה. 

, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם  נו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבותיערבות .3
 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  או לנמק לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב   ימים  15  -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 ם הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו

. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא ועד בכלל  01.07.2023  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5
 יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

   ___ ___________________ בנק 
   

 

 .טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף

 
 
 
 

   ה'נספח 
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 תצהיר וכתב התחייבות המציע 
 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
 :בכתב כדלהלן יםהקבועים בחוק, מצהיר 

ב .1 החתימה  מורשי  ____הננו  מס'_________ :  )להלן _________ __   ח.פ.  _____________   _________

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את  , המוסמכים לחתום בשם המציע להצהיר ולהתחייב בשמו,  "(המציע"

 כדלקמן:  , הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע,כל מסמכי המכרז

הננו מצהירים כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי   .1

 עה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. ידי

  , המפרט הטכני לשירותים נשוא המכרז  לרבות  ,אנו מצהירים כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז .2

 וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

אנו מצהירים כי למיטב ידיעתנו אין בהגשת ההצעה למכרז זה משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלנו, של   .3

 . עובדינו או של ספקי המשנה ועובדיו

יום מהמועד האחרון להגשת    180יטול ותהא תקפה במשך  הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או לב .4

 ההצעות. 

 (.ערבות להבטחת הצעה) ו מצרפים ערבות בנקאית אוטונומיתלהבטחת קיום הצעתנו אנ  .5

לקבל או לסרב לקבל הצעה זו במלואה או בחלקה ולמסור את ביצוע    יהתהיה חופשי שהמועצה  אנו מסכימים   .6

המכרז למציעים שונים כפי שיראה לה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בתנאי המכרז, ואנו  

 . המועצהמתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

חתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם  ימים מיום הודעתכם נ   7אם תחליטו לקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי תוך   .7

ו/או    ביצועערבות   ידכם  על  שידרשו  האישורים  ו/או  המסמכים  כל  את  ונמציא  במסמכים,  הנקוב  בשיעור 

 הדרושים על פי תנאי המכרז והחוזה. 

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ומר/גב'_______________ המוכר  לי אישית /  

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

מר/גב'_________________  אי בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  שר/ו 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

  ו'נספח 

 אי תיאום מכרז תצהיר  

 עו"ד )חתימה וחותמת(            
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_______   ואנ בעל_______הח"מ,    -ו  ____,___________ ________  מס'  ז"ת  ת /______ 
___________________ מס'  ת"ז  בעל/ת  שהוזהר________,  _________ ___________  עלי נו  לאחר    נו כי 

 : בכתב כדלהלן יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר יםהיה צפוינעשה כן  נלהצהיר את האמת, וכי אם לא 

ב .1 החתימה  מורשי  ____________הננו  מס'_____________:    ח.פ.  _____ 
 "(. המציע_____ )להלן "______________________ 

 
  , הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם המציע, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז .2

 כדלקמן: 

עצמאי, ללא התייעצות,  המחיר המופיע בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלט על ידי המציע באופן   2.1
 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחיר בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצג בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש   2.2
 לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  2.3

 . המציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  למציעהמציע לא היה מעורב בניסיון לגרום  2.4

 . שהוא  סוג מכל תחרותית בלתי הצעה  להגיש  למתחרה לגרוםהמציע לא היה מעורב בניסיון  2.5

  או  מתחרה   עם  כלשהו  ודברים  דין   או  הסדר   בעקבות  נעשית  ולא  לב   בתום  מוגשת   למכרז  המציע  הצעת 2.6
 .במכרז אחר  פוטנציאלי מתחרה

 (.  התשובה  את   בעיגול  לסמן   יש)  נכון  לא/    נכון  –  מכרז  לתיאום  בחשד   חקירה   תחת   כרגע   נמצא  לא  המציע  2.7
 אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________   

  של  עבירות  לרבות,  העסקיים   ההגבלים  חוק   על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  המציע 2.8
 (.  התשובה  את בעיגול לסמן יש) נכון לא/  נכון  – מכרזים תיאומי

 אם לא נכון, נא פרט:  __________________________________________________   

 . בפועל מאסר שנות  חמש עד להגיע יכול מכרז  תיאום על העונש  כי לכך  מודעים אנו 2.9
 זו. הצהרתנו של  המלאה  משמעותה את  שהבנו לאחר החתום  על באנו ולראיה        

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            
 

 אישור עו"ד

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -מספר______________                             ומר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז.  

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

נכונ  את  מר/גב'_________________  אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  ות 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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   ז'ספח נ

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

 

ו   ואנ  ,____________ מס'  ת"ז  בעל/ת   _____________ מס'   -הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
לעונשים  צפויים  נהיה  כן  נעשה  לא  וכי אם  האמת,  להצהיר את  עלינו  כי  לאחר שהוזהרנו   ,_______________

 הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:

 "(.המציעהחתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן " הננו מורשי .1
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: 

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;   □

ז חלפה שנה אחת המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכר  □
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 . 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה"

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

עובדים זרים )איסור העסקה שלא או עבירה לפי חוק    1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז    –*** "עבירה"  
לחוק להגברת   2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף    1991  –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו  2011  –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  
 חוק. 

 האמורים להלן: יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין 

א'    □ סעיף    –חלופה  התשנ"ח    9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שוויון    1998  –לחוק  "חוק  )להלן: 
 זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

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

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  –לעיל למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף ב'  

 עובדים.  100  -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

□  ( מעסיק    –(   2חלופה  הרווחה,   100המשתתף  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 
לשם קבלת   –ן זכויות, ובמידת הצורך  לחוק שוויו  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 הנחיות בקשר ליישומן. 

( 2במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם    –(   2לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

לעיל ב'   חלופה  את  שסימן  והרווחה   - למציע  העבודה  משרד  למנכ"ל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  מציע 

 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  30והשירותים החברתיים בתוך 
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 לראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: ו

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -ו                          מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________     

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

הנ"ל הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  מר/גב'_________________    אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/ 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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   ח'נספח 

 תצהיר העדר הרשעות קודמות מטעם המציע  

 ממניות המציע(  50% -)נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
 :בכתב כדלהלן יםהקבועים בחוק, מצהיר 

 :כדלקמן, בזאת ומתחייבים  מצהירים מ"הח אנו

 (. המציע עם  הקשר את להשלים__________________________________ ) אנו .1

  נגדו   מתנהלים  לא,  פלילית  בעבירה  הורשע  לא   מ"הח ,  המכרז  לפרסום   שקדמו  האחרונות   השנים  10  במהלך .2

  עבירה   עם  בקשר  חקירה  כנגדנו  מתנהלת  לא  ידיעתנו  ולמיטב  פלילית  עבירה  עם  בקשר  פליליים  הליכים

 . פלילית

  עבירה:  ולמעט  הסביבה  לאיכות  הנוגעות/ הסביבה  איכות  בתחום  עבירות  כולל,  עבירה  כל  -"  פלילית  עבירה" .3

  עבירות   להוציא)  מקומיים  עזר  חוקי  מכוח  עבירות,  קנס  ברירת   מסוג  פלילית  עבירה ,  חטא  מסוג  פלילית

  כדין  שלא  העסקה  איסור)  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות(,  הסכמה  או  רישיון,  אישור  קבלת  אי  שעניינן

 . 1987-ז"התשמ , מינימום שכר חוק  לפי   או/ו  1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים  והבטחת

  לעיין   ומוסמכים  רשאים  יהיו  מטעמן  הפועלים  כל  או /ו  המכרזים  ועדת  או/ו  המציע  כי  ומסכים  מאשר  מ"הח .4

 . אחרות חוק אכיפת  ורשויות  מהמשטרה  רלבנטי  מידע כל לקבל  ובנוסף מ"הח עם  בקשר הפלילי במרשם

  מתחייב ,  כאמור  מידע  קבלת  או/ו  עיון   לאפשר  מנת  על  ל "הנ  מהרשויות  מי   י "ע  יידרש  נוסף   ואישור  במקרה .5

  בבקשת   לכך  הקבוע  הזמן  תוך,  מ"הח   י"ע  חתום,  כנדרש  אישור,  המכרזים  ועדת  לבקשת,  למסור  מ"הח

 . הועדה

 צרופות  .6

 . זה מסמך  על החתום בגוף  המשרה נושאי כל של  רשימה תצורף  זה לנספח  .7.6.1

  בגוף (  התאגיד  ממניות   50%  במעל   המחזיקים)  השליטה  בעלי  כל  של  רשימה   תצורף   זה  לטופס .7.6.2

 . זה מסמך על החתום

  בסעיפים   האמור  נכונות  בדבר   לעיל  המפורטים  מהגופים  אחד  כל  של  ד "עו  אישור  יצורף  זה  לטופס  .7.6.3

 . לעיל

 משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את 

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 אישור עו"ד 



   04/2023מכרז פומבי מס' 

 המועצה אזורית נווה מדבר  עבור -מים וביוב-מתם שירותי גבייה עירוניים ל

 

34 
              _ ____ __________ 

 חתימה וחותמת המציע             

 
     

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונ

מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 מת(עו"ד )חתימה וחות             
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   ט'נספח 

 העדר ניגוד עניינים תצהיר 

 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
                 קמן:בכתב כדל יםהקבועים בחוק, מצהיר 

 אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  שהוזהרתי  ולאחר   ___________  בשם

 :   כדלקמן בזה ה/ מצהיר, כן

המועצה האזורית  נווה עם    להתקשר  המבקש   הגוף   שהוא____________________    בשם  זו   הצהרתי   נותן  הנני .1

  גורם   או  גוף  לכל   שירותים   ממתן   להימנע   מתחייב  הנני  במכרז שבנדון. "(  המזמין ""המועצה" או  :  מדבר )להלן

  להודיע   מתחייב  אני.  המזמין  כלפי   עניינים   ניגוד   של   לקיומו  חשש  או   עניינים   ניגוד   של   במצב  אותי   שיעמיד   אחר

 וזאת ,  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד,  כאמור  עניינים  בניגוד  להימצא  עלול  אני  שבגינם  מצב  או  נתון  כל  על  מידי  באופן

 . המזמין עם ההתקשרות  משלבי שלב בכל

  ידי   על  תיבחן  זה  בסעיף  המפורטים  לגורמים  קשר  או  זיקה   של  במקרה  עניינים  ניגוד  של  קיומו  על  ההחלטה .2

  של   לקיומו  חשש  או  עניינים  מניגוד  להימנע  עליי  החלה  המוחלטת  מהחובה  לגרוע  כדי   בכך  אין  ואולם,  המזמין

  ניגוד   של  במצב  להעמידו   העלולים  גורמים  לאותם   קשר  או  זיקה  של   מקיומם  להימנע  ומהחובה  עניינים   ניגוד 

 . עניינים

  המזמין   לבין   בינו   שייערך  ההתקשרות  הסכם   תקופת   כל  במשך   ימנע   אזי  יזכה  והמציע   במידה  כי   בזאת   מצהיר  הנני .3

  במישרין ,  עניינים  ניגוד  של  מצב  ליצור  בכדי  בה  יש  ואשר  להתקשרות  הקשורה  כלשהי  בעבודה  חלק  מליטול

 . ובעקיפין

  זה   במקרה  כי  לי   וידוע   לעיל   כאמור  עניינים  לניגוד  כלשהו  חשש  ויתעורר  במקרה  המזמין  את  ליידע  מתחייב   הנני .4

  דעתו   שיקול  י "עפ   והכול עניינים לניגוד חשש  לגביה   מתקיים  אשר  עבודה  למציע  להעביר  שלא  המזמין  רשאי   יהיה 

 . הבלעדי

  פנייה   נושא  השירותים  מתן  לאחר  גם  עניינים  ניגוד  של  במצב  לעמוד  שלא  מתחייב  אני,  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי .5

  לאחר   גם,  עניינים  ניגוד  של  לקיומו   חשש  או  עניינים  ניגוד  של  קיומו  בדבר  שההחלטה  לי  ידוע.  שהוא  שלב  בכל,  זו

 . עת בכל שיהיו כפי, להנחיותיו בהתאם לפעול  מתחייב ואני, בלעדי באופן, למזמין  נתונה, ההתקשרות תקופת

  לרבות ,  המזמין  דעת  שיקול  לפי,  זו  להצהרתי  הנוגעים  בעניינים   המזמין  של  החלטה  כל  לבצע  עצמי  על  אקבל  אני .6

 . המזמין  לבין ביני ההתקשרות  הפסקת  על החלטה 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  .7

 
 

 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 אישור עו"ד 
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בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -ו                         מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________      

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, 

הנ"ל   הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  מר/גב'_________________  אישר/ו  בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/ 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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  י'נספח 

 התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים 

 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
                 קמן:בכתב כדל יםהקבועים בחוק, מצהיר 

_____ )להלן  _____________ __________ מס' ח.פ. ______ _______________ החתימה ב: ___   הננו מורשי
 "(. המציע"

ידי   על המועסקים  עובדי  כל על  חלים  הם כי, בהמשך המפורטים  העבודה  תנאי של  קיומם בדבר,  בזה מצהירים

 . דין י" עפ  כנדרש, המציע

  לגבי, זכייתו בעקבות  שייחתם ההסכם  תקופת בכל יקיים, בהתקשרות והמציע יזכה במידה כי, בזה מתחייבים

 . להלן  המפורטים החוקים  ובכללם העבודה  חוקי כל את ידי על  שיועסקו העובדים

 פירוט החוקים והתקנות: 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה( 

 1946פקודת הבטיחות בעבודה 

 1949חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( התש"ט  

 1951התשי"א    –חוק שעות עבודה ומנוחה 

 1951התשי"א  – חוק חופשה שנתית 

 1953התשי"ג   –חוק החניכות 

 1953התשי"ג   –חוק עבודת הנוער 

 1954התשי"ד   –חוק עבודת נשים 

   1954התשי"ד  –חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

 1958התשי"ח   –חוק הגנת השכר 

 1959התשי"ט  –חוק שירות התעסוקה 

 1967התשכ"ח  –חוק שירות עבודה בשעת חירום 

 1995התשנ"ח   –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 

 1957התשי"ח  –חוק הסכמים קיבוציים 

 1987התשמ"ז  –חוק שכר מינימום 

 1988התשמ"ח  – חוק שוויון הזדמנויות 

 1991התשנ"ב   –זרים )העסקה שלא כדין( חוק עובדים 

 1996 התשמ"ז  -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם 

 1998התשמ"ח  -פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות

 1998התשמ"ח   -לחוק למניעת הטרדה מינית   8סעיף 

   2001התשס"א    -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 

 2000התשס"א   –דע גנטי לחוק מי 29סעיף 
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 2002התשס"ב   –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( 

 2006התשס"ו  - חוק הגנה על עובדים בשעת חירום 

 ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין   1997א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות 5סעיף 

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 
  -מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  
שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונ

מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו 
חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 מת(עו"ד )חתימה וחות             
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   יא'נספח 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום 

 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
                 קמן:בכתב כדל יםהקבועים בחוק, מצהיר 

 "(.המציעהננו מורשי החתימה ב: _________________ מס' ח.פ. ___________ )להלן "

 בתצהיר זה:  

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

 )להלן: "חוק החברות"(.    1999  -לחוק החברות התשנ"ט  273בעל שליטה": כמשמעו בסעיף "

   .נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות"

   .בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות"

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

 1987חוק שכר מינימום": חוק שכר מינימום, התשמ"ז "

ו כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה אני הח"מ ו/א
   .לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה

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

 

  __________________ 

 המצהיר                         

 עו"ד אישור 

במשרדי   בפני,  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר   _____________________ עו"ד  אני,  
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא   ________________ ה"ה   - שב_____________ 

________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים 
ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה לי איש 

 כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________ 
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   יב'נספח 

 ובדים ומצב הספק תצהיר על קיום תנאים סוציאליים של הע

 

______   ואנ בעל___הח"מ,  _________  ______ ______  - ו  _______,___________  מס'   ז "ת  ת /_______ 
היה  נעשה כן  נלהצהיר את האמת, וכי אם לא    נו כי עלי נו  לאחר שהוזהר__________,  _____בעל/ת ת"ז מס' _____

                 קמן:בכתב כדל יםלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  יםצפוי

1.  ___ ב:  החתימה  מורשי  __ ______________הננו  ח.פ.  מס'  )להלן  _______________   _________
 "(. המציע"

 משלם לכל המועסקים על ידו לא פחות משכר השווה לשכר מינימום.מציע ה .2
עומד בכלל התשלומים הסוציאליים של כלל עובדיו כפי הנדרש בחוק לרבות הפרשה לקרן פנסיה/ביטוח  מציע ה .3

מנהלים, הפרשת דמי ביטוח לאומי, פיצויים וכן כל תשלום אחר המחוייב ע"פ חוק בקשר עם העסקת עובדים.  
 ק. כלל התשלומים וההפרשות מבוצעים במועדם התקין כמוסכם בחוזי העבודה וכמוגדר בחו

 הספק מקיים על כלל עובדי הספק המועסקים על ידו, את כלל חוקי העבודה המפורטים להלן:  .4
 .  1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו
 . 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 . 1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א
 .  2006-, תשס"וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח
 1997-חוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(,תשנ"ז

 . 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב
 .  2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א

 . 1953-חוק החניכות, תשי"ג
 . 1957-קיבוציים, תשי"זחוק הסכמים 

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 
 .  2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(, תשס"ה

 .  2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה
 . 1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 . 1951- תית, תשי"אחוק חופשה שנ
 .1949- חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 .  1998- חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח
 . 2000-חוק מידע גנטי, תשס"א

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 . 1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א 
 . 1976-תשל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 . 1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
 .  1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 .  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
 . 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 .  1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
 . 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .1996- ת ולעובד, תשנ"וחוק שכר שווה לעובד
 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א
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 .  1946פקודת הבטיחות בעבודה, 
 . 1971-פקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א

 .  1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 
 . 1957- צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 צי ו/או צו הרחבה החלים על נותן שירותים מסוג נשוא מכרז זה. וכן כל הסכם קיבו
  .הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת

  __________________ 

 המצהיר                         

 עו"ד אישור 

במשרדי   בפני,  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר   _____________________ עו"ד  אני,  
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא   ________________ ה"ה   - שב_____________ 

________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים 
ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה לי איש 

 כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 חתימה _________________  חותמת _______________ תאריך _____________ 
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   יג'נספח 

 יחסי עובד מעביד כתב שיפוי  

 

נושא/ת ת.ז.   -______________  ו_____________   נושא/ת ת.ז. מספר  ________________אני/ אנו הח"מ,  
_____ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה _____________ מספר_________

מת כן,  נעשה  אעשה/  לא  אם  בחוק  הקובעים  לעונשים  בשם צפוי/ים  בכתב,  בזאת  חייב/ים 
)להלן: "המציע" לשלם לכם _______ _______________ ח.פ.______________________  ____________

, בטענה של יחסי עובד מעביד בין אותו עובד למזמין, אנו  המציעכל סכום לפיו אם יתבע המזמין ע"י מי מעובדיו של 
ת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לצורך טיפול בהליכים לרבו   מתחייבים לשפות את המזמין על מלוא נזקיו 

 . משפטיים

 זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת.  

 

 חתימה   תאריך 

 

 אישור עו"ד 

ביום ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  בפני    אני  הופיע   ____________
מספר_______ מר/גב'___________ ת.ז.  נושא/ת  ו_____ ________   ____   מר/גב'   -______ 

מספר________ נושא/ת.ז.  כי  _____ ________________  אותם,  הזהרתי  שהזהרתיו/  ולאחר   ________
נכונות עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את  

מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/ 
חתימתם  וחתימתו/  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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   יד'נספח 

 צהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה ה

 

בעל  ואנ  _____________ מס'   -ו   ____________,  מס'  ז"ת  ת/ הח"מ,  ת"ז  בעל/ת   _______________
עלינו  לאחר שהוזהר _______________,   לא    נוכי  וכי אם  האמת,  כן  נ להצהיר את  צפוינעשה  לעונשים   יםהיה 
                 קמן:בכתב כדל יםהקבועים בחוק, מצהיר 

 "(.המציע )להלן "_______ _______ ___ מס' ח.פ. _________________ _____הננו מורשי החתימה ב: __ 

 את הוראות הסעיפים הבאים:  נובזאת כי מועצה אזורית נווה מדבר הביאה לידיעת יםמצהיר  והננ 

 , הקובע כדלקמן: 1958  -ב')א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח 89סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  
שרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  על ע

בן זוג, הורה, בן או    -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, "קרוב"
 בת, אח או אחות". 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  .2

"חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  - מועצה"

 , הקובע כי: 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח 59סעיף  .3

ולא על ידי בן גודו, סוכנו    "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו
או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה  
או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי  
מספקת   שהמועצה  מהשירותים  שירות  קבלת  בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה 

לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו    לראות עובד כאילו יש ן  לתושבים; אי
 א)ב( לגבי חברי המועצה". 89כאמור בסעיף  לעסקי המועצה היא

 (:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי)בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי  .4

לי: בן/בת זוג,        יש / איןבין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו       יש / אין .4.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 לי בן/בת זוג, שותף/ה או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.      יש / אין .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה ו/או בוועדה      לא עובדיםעובדים /    אני ו/או בן/בת זוגי  .4.4

 המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה.

( לצו המועצות המקומיות  3ב')  89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .5

של   ברב  המועצה  מליאת  לפיהן  אזוריות(,  הפנ  2/3)מועצות  שר  ובאישור  להתיר  מחבריה  רשאית  ים, 

א')א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו    89התקשרות לפי סעיף  
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 ברשומות. 

הצהרה    נמסרהאם יש קרבה כאמור לעיל, או אם    המציע  כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת  נוידוע ל .6

 לא נכונה. 

, וכי ככל  בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת  יםמצהיר  ואנ .7

הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז, הננו מתחייב לדווח למנכ"ל המועצה    שישתנו

 ו/או ליועמ"ש המועצה בדבר כך.

 
 

 הצהרתנו זו: ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של 

 

 
 _______________          _____________ 

 חתימת המצהיר/ה      חתימת המצהיר/ה                                                            

 

 אישור עו"ד 

בפני   הופיע  ביום____________  ,כי  בזאת  מאשר/ת  עוה"ד________________,  הח"מ,  אני 

  -מר/גב'_______________ המוכר  לי אישית / נושא/ת ת.ז. מספר______________                             ו

מר/גב'________________ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר____________________ ולאחר שהזהרתיו/  

שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונ

מר/גב'_________________   בפני.  עליה  וחתמו  וחתם/  הנ"ל  הצהרתם  הצהרתו/  נכונות  את  אישר/ו 

חתימתם   / וחתימתו  המציע  בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/מוסמכים  ומר/גב'_____________________ 

 מחייבת את המציע. 

 עו"ד )חתימה וחותמת(             
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 נספח טו'
 

 2022נתונים מדו"ח חיוב ראשוני לשנת 
 

 
 הדו"ח יצורף בנפרד  

 
 

שירותים ונועדו לסייע למציע לאמוד את היקף ה  2022 , נכונים לשנתנקובים בדו"חכי הנתונים הכספיים ה :הבהרה
יובהר ויודגש כי בכל מקרה, אין ולא יהא בנתונים אלה אשר אינם אלא הערכה   למכרז. למען הסר ספק,  הנדרשים

, מקום שהיקף המועצה  המבוססת על שנים קודמות, כדי להקנות למציע עילת תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי  בלבד
 זה לא יתאם את ההיקף בפועל.

 1.1.2022-31.12.2022גביה מתאריך 

אזור   סוג שרות 

 מים

אחוז   גבייה   2022 חיובים   יישוב  

 גביה 

מספר מדי  

 מים

פחת  

2022 

72.4  1,061,140.46  ₪   1,464,391.79    ₪ סר - קצר א 1 2022מים 

6 

322 21% 

61.2  1,871,631.08  ₪   3,058,208.13    ₪ אבו קרינאת  2 2022מים 

0 

312 24% 

70.4  1,782,119.41  ₪   2,530,737.65    ₪ אבו תלול  3 2022מים 

2 

217 13% 

67.7 1974088.51  2,913,842.10    ₪ ביר הדאג  4 2022מים 

5 

433 60% 

67.1  6,688,979.46  ₪   9,967,179.67    ₪     סה"כ  

1 

1284   
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 ' יזנספח 

 מבנה ארגוני מחלקת הגביה 

,  לספק על חשבונו את מצבת כוח האדם שלהלןותנאי יסודי להתקשרות מכוח מכרז זה הינו התחייבות הזוכה לשאת  
 מו ע"י המועצה למשך תקופת ההתקשרות: ₪ בצירוף מע"מ לחודש שישול 30,000ולמעט סך של 

 
 הגביה מחלקת ניהול משרד 

 
 וצרכנות מים.   מנהל/ת מחלקת הגביהא. 

מתוך עובדים אלו יתנו שירותי גבייה בשלוחות  משרדי    1(.  100%פקידי גביה, כולם בהיקף משרה מלאה )  2 .ב
 ובהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י מנהל המחלקה .   ךעובד גביה שני ע"פ הצור  בישובים )ניידים( המועצה  

 .  אנושי לתושבים שירות לקוחות, קבלת קהל ומענה טלפוני  .ג
צרכנות מים באמצעות מערכת לניהול מדי מים, צריכות, החלפות מדים וחישובי צריכה תקופתיים  ניהול   .ד

 לרבות דוחות צריכה וחריגים.
 מים וביוב. בתחומי (,הצמדות וריבית ,קנסות)וחיובים שבפיגור   חיובים שוטפיםגביית   .ה
ידה המועברות מעת לעת על  מתן שירות לקוחות כספק מים שאינו תאגיד ו/או מתן שירותים על פי אמות מ .ו

 ידי רשות המים. 
 הפעלת אמצעי אכיפה לגביית חובות בפיגור.   .ז
ואבודים, לרבות   .ח ו טיפול בחובות מסופקים  פי דרישת  הכנת תיקים    המועצה ביצוע מחיקת חובות על 

 ובכפוף לכל דין.  
 ביצוע בדיקות לוגית מים.   .ט
 חישוב מים תקופתי.   .י

 טיפול בקריאות מים שגויות.   .יא
 .  ועצה פעולות קיזוז בין מוסדות וגופים של המ  .יב
מכל מין וסוג במערכת המידע    מציע הזוכה תיעוד כלל פעולות הגבייה ואכיפת הגבייה שיבוצעו ע"י ה  . יג

המ  ש ועצה של  מפתוח  פי  על  אלה  לפעולות  האסמכתאות  כלל  סריקת  לרבות  המ ת ,  בנוסף,    ועצה. ורה 
 . ועצה ורה המ ת האסמכתאות כאמור תתויקנה בתיקי החייבים, והכל כפי ש 

אחרות,  ביצוע   .יד מיוחדות  ופעולות  נוספות  ברשות  אשר  פעולות  גביה  במחלקות  לבצע  ונהוג  סביר  מקובל, 
, בהודעה בכתב, והכל  זוכהעל ה  , מעת לעת,מועצהכפי שתטיל ה  , והכלמוניציפאלית, במסגרת תחומי הגביה

 . ונספחיו הסכםהכלולות במסמכי המכרז, ה י כל הדרישות וההוראותעל פ
 

 תפעול מערך השטח 
 משרה. 100%רכז מים בהיקף של  .א
 משרה.  100%עובדי שטח בהיקף של  4  .ב
 מערכת לניהול עובדים.  .ג
 אחריות על מערכות המים ביישובי המועצה.  .ד
 קריאות מים חודשיות.  .ה
 פיקוח ובקרה למניעת נזילות. .ו
 התקנת מדי מים חדשים.   .ז
 פירוק מדי מים. .ח

 
 

  מלש"ח, יחייב את הספק לאייש   3בתי אב ו/או גידול בהיקף גביה של    600מנגנון להגדלת כוח אדם: כל גידול של  
תפקיד של פקיד/ת גביה נוסף מעבר לנקוב לעיל. הבדיקה לעניין גידול המצדיק תוספת כוח אדם כאמור תהא  

לכל שנה. הבסיס לגידול הינו מצבת הנתונים נכון למועד    30.06-בראשון לחודש בכל שנה ובפעמיים בשנה: ביום  
  בתי אב.   1,370הינו     02/22כמות בתי האב בהתאם לחיוב ראשוני לחודש    01.02.2022פרסום מכרז זה. נכון ליום  

אחד תהיה ע"פ עלותו    עלות הקטנת עובד  יוסר פקיד/ה גבייה מהמצבת.   – בתי אב    600במקרה ויהיה קיטון של  
 הנומינאלית.  

ההגדלה לא תהיה   . )   % cost +10במקרה והמועצה תחליט להגדיל את כוח האדם, עלות תוספת עובד תהיה ע"פ  
    בעלות נוספת אלא  חלק מהצעת המחיר הניתנת במכרז(
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 2פרק 

 התקשרות   הסכם

 2023שנערך ונחתם ביום _____ לחודש ____________ שנת הסכם 

 

 - בין   -

 
 המועצה האזורית נווה מדבר 

 על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, גזברה והחשב המלווה 

 ("המועצה")שתיקרא להלן: 

 מצד אחד;

 - לבין  -

 
 , ע.מ./ח.פ ________________ ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "( הספק)שיקרא להלן: "

 שני;  מצד

 

מעונ עירוניים  בקבלת,  ינתי והמועצה  גביה  עבורה,  שירותי  וביוב  מים  תשלומי  והכל  גביית   ,

במפרט   וכמפורט  המכרז  להוראות  המסומןבהתאם  ב'   השירותים  )להלן:    כמסמך 

 "(; השירותים"

 :הואיל

עבורה את   לבצע  למועצה  הציע  הידע, הכישורים,  השירותים,  והספק  בעל  הוא  כי  בהצהירו 

, והמועצה  השירותיםעל פי כל דין לביצוע    יםהנדרש   יונותהיכולת, הניסיון, האמצעים והריש 

 לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;  השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

שפורסם    04/2023פומבי מס'  נבחרה כהצעה הזוכה במכרז  למתן השירותים  והצעתו של הספק  

 ;"(המכרז )להלן: " ע"י המועצה 

 :והואיל

מסמכי  המכרז, נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה )להלן: "ובמסגרת  

 ובמסגרתם התחייב למתן השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב מהם; "( המכרז

 :והואיל

מועצה מסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקם כפי שאלו יפורטו בהזמנות  וה

כמפורט   התחייבויותיו  בכל  יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  שיוצאו לספק מעת  העבודה 

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 ותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, ה

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1
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 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2

 על כלל נספחיו.  כל מסמכי המכרז .1.2.1

לשביעות רצונה, בהתאם להוראות, התקנים    ם מתחייב בזה לבצע עבור המועצה את השירותי  הספק .1.3

 והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין. 

השירותי .1.4 במפרט  למפורט  בהתאם  השירותים  את  לבצע  מתחייב  שנקבעו    םהספק  המחיר  ובהצעת 

 ב' להסכם זה.  -כמסמכים א' 

הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז    הוראות .1.5

יתור על הוראה  ועל פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כו  המועצה   תומכל סעד לו זכאי 

 מהוראות המכרז.  

יהיה להם תוקף  הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא    כל .1.6

 הסותר הוראות הסכם זה. ההזמנה להשתתף במכרזולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי 

 מונחים .2

 זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:  בהסכם

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

 .מחייבים

 .ים החלים על פי הדין/משמע פיגור בחיוב  - "חובות שבפיגור"

 . כמפורט במפרט השירותים המסומן כמסמך ב' להלן - "חיובים"

 אזורית נווה מדבר.המועצה ה  -" המזמין" או "המועצה"

  ת. מעת לע  ואו מי שימונה על יד ו/  גזבר המועצה  -" המנהל"

 המכרז ונספחיו. "(, וכל המסמכים תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

  בשבילו    משנה הפועל בשמו או  ספק  לרבות: נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים, לרבות כל       -"  הספק"

 , מאת המועצה.  מראש ובכתבאו כל חלק מהן, ובלבד, וניתן לכך אישור,  םביצוע השירותיב

 ראש המועצה.נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי   -" המפקח"

עירוני  – "  השירותים" גביה  עבורה ,  יםשירותי  וביוב  מים  תשלומי  המכרז    גביית  להוראות  בהתאם  והכל 

 וכמפורט במפרט השירותים המסומן כמסמך ב'. 

 תחום שיפוטה של המועצה ומשרדיה.     - ""מקום ביצוע השירותים

 פקודת הפרשנות תחול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה.

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
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הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו, כי קרא   .3.1

אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים  

 ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

, את טיב התשתיות והציוד,  םק, לפני הגשת הצעתו, את מקום מתן השירותירואים את הספק, כאילו בד .3.2

הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו, את דרכי הגישה וכן כאילו    םאת כמויותיהם וטיבם של השירותי

 על מתן השירותים.  להשפיעהשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות העלולות 

הת .3.3 טיב  את  בדק  כי  מצהיר,  והשירותיהספק  הנתונים  של  וטיבם  כמויותיהם  את  והציוד,    ם שתיות 

הדרושים לשם מילוי התחייבויותיו, את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים  

 והאפשרויות העלולות להשפיע על מתן השירותים. 

מקצועי   .3.4 אדם  כח  ברשותו  כי  מצהיר,  והציוד  והספק  הניסיון,  הידע,  בעל  מתן  מיומן,  לשם  הדרוש 

זה והוא    הסכםהשירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו על פי  

 מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.

היקף השירותים   .3.5 כי  ז לביצוע  ממנו    יםהנדרש הספק מצהיר,  הוא מתחייב  לפי הסכם  וכי  לו,  בהיר  ה 

 והיעילות ולשביעות רצון המועצה.מרב הקפדנות בלבצעם 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים, על פי   .3.6

, לביצוע התחייבויותיו  ו/או בהתאם לתנאי הסף של המכרז  כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח

 הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. ישארו בתוקף במשך כל תקופת י , וכי הם זה הסכםפי  על

יתר   .3.7 וכל  השירותים  של  ואיכותם  לטיבם  שהאחריות  עליו  ומוסכם  לו  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  הספק 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

ינתן על פיו כדי לשחררו  הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שת  .3.8

מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה, תשלומי חובה  

 וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם מתן השירותים בהסכם זה.

 .םומוחלים במסגרת מתן השירותייפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים  הספק .3.9

השירותי  הספק .3.10 את  לבצע  בנאמנות,    םמתחייב  ביעילות,  גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במרב 

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע. קבדיי

השירותי  .3.11 כי  מתחייב,  השירותי  םהספק  למתן  ומנוסים  מוכשרים  יהיו  אשר  עובדיו  ידי  על    םיבוצעו 

 "(. השירותים נותניהלן: ")עובדים אלו יקראו ל

  ם בלבד ובפיקוחו האישי וכי נותני השירותי  םהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותי .3.12

ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, בין שנכללו במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים  

ב המאמצים, הכישורים והכישרונות ותוך  ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מר

 ניצול כל הידע הנדרש לביצועם.

 הספק מתחייב להחליף מי מעובדיו באם תדרוש זאת המועצה.  .3.13
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הספק לא יעסיק ספק משנה מטעמו לביצוע השירותים או כל חלק מהם, ללא אישור מראש ובכתב מאת   .3.14

משנה מטעם הספק, הרי שאין בכך    המועצה. כמו כן, באם יינתן אישור מאת המועצה, להעסקת ספק 

 בכדי לגרוע מאחריותו של הספק בהתאם לחוזה זה. 

ת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות המועצה, לפי דרישת  אמתחייב בז הספק .3.15

 המועצה ובמידת הצורך. 

י מטעמה  ממתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה ו/או    הספק .3.16

 על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מיד עם היוודע לו עליה. 

מתחייב, כי בכל עת בו יבוא חוזה זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה מסודרת, וככל    הספק .3.17

 יעות רצון המועצה. שיידרש, לשב

הספק מצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק   .3.18

. הספק מתחייב כי ימציא למועצה, לפי דרישתה, תעודת יושר תקפה או אישור  1977  -העונשין התשל"ז

 ים.תקף על העדר רישום פלילי שלו ושל כל עובד מטעמו שיספק את השירות 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו    למועצהמתחייב להודיע    הספק .3.19

,  בהתאם להסכם זה על נספחיו  , במלואם או בחלקם,את השירותים  ספקוהאוסר או מגביל את יכולתו ל

 .  4113/13לרבות לאור החלטות ביהמ"ש העליון במסגרת בג"ץ 

ל עת כל דין ו/או נוהל ו/או חוזר אשר חל על גבייה ברשויות מקומיות. כל שינוי  הספק מתחייב לקיים בכ  .3.20

שיידרש במהלך תקופת ההתקשרות, כתוצאה מעדכונים בכל דין ו/או נוהל ו/או חוזר ו/או פסיקת בית  

 , לגבי הוצאות שהוגדרו על חשבונו. משפט, ייעשה על חשבון הספק בלבד ובאחריותו

ו/או מי מטעמו, כפי    מועצהלדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות ההספק מתחייב   .3.21

לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה    ועצה שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול בתיאום מלא עם המ 

, בהתאם להוראות השימוש  ועצהובכלל זה בכל הנוגע לשימוש במערכות המידע, ציוד כלשהו השייך למ 

; וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת השירותים ו/או העבודות לשביעות  ועצהבמלים הנהוגים  ו/או הנה

הספק להשתמש בציוד לסוגיו באופן  ככל והמועצה תעמיד ציוד לרשות הספק, מתחייב    .ן המועצהרצו

 שלא ייגרם לו נזק מכל סוג שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.

מעת    המנהלמאת    יקבל ם את השירותים ו/או העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר  הספק מתחייב להשלי .3.22

 לעת. 

עם   .3.23 פעולה  ו/או    המועצההספק מתחייב לשתף  פה(  בעל  או  )בכתב  מידע  נתונים,  הנוגע למסירת  בכל 

 .   מנהלמסמכים המצויים בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם דרישת ה

קבוע במסמכי המכרז  הספק מתחייב למסור לידי המועצה דו"חות בקשר עם מתן השירותים בהתאם ל .3.24

על פי שיקול   ,המועצה לדרוש מהספק מעת לעתגרוע מזכות  אין באמור לעיל, כדי ל  .נהלדרישות המו

והספק מתחייב למסור דיווחים   ,דיווחים נוספים בקשר עם מתן השירותים והעבודות ,דעתה הבלעדי

 .תוך העמדת מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר יזכה אותו בכל תמורה נוספת ,אלה
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קול הדעת המלא להורות לו על ביצוע פעולות  יכות וש מהס ה שמור למועצה כי ידוע לו כי   ,הספק מצהיר .3.25

כדי להפיח את הכנסותיו של הספק מגביית החובות    המועצה  ו/או אין ביצוען, זאת אף אם יש בהוראת

 .   המועצהוכי לא יהיו לו כל תלונות ו/או טענות בקשר עם שיקול דעתה של 

כי   .3.26 לו  ידוע  כי  לגרוע מכלל האמור   ,המועצה רשאיתבמהלך תקופת ההתקשרות  הספק מצהיר  מבלי 

או בעל  /בין בהפחתת שירות מסוים ו ,היקף מצומצםב להורות על ביצוע השירותים ,בהוראות מכרז זה

וכן רשאית    או בהפחתה של חוב נישום מסוים/חוב מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים ו 

ראות עיניה וזאת ללא כל צורך    והכל לפילהגדיל את היקף השירותים בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה,  

כלשהם נימוקים  להיקף    .במתן  לא  גם  שהוא,  כל  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  כי  יובהר,  משכך 

 המוערך במכרז/הסכם זה. 

 לגרוע או לצמצם  לשנות ו/או לעדכן את נהלי העבודה,לספק ידוע ומוסכם עליו, כי המועצה רשאית   .3.27

חובות שבפיגור, להגדיל ו/או להקטין    יבצע גביה וגביית  פקהסו/ או להגדיל את מספר השירותים בהם  

את להגדיל  ו/או  להקטין  האב,  בתי  מספר  כמות    את  את  להגדיל  ו/או  להקטין  ו/או  העובדים  מספר 

 . זכות ערעור על כך ספקולא תהיה לספק הפניות למוקד האנושי של ה 

אשר להם קשר לשירותים   אצל המועצההספק מתחייב להופיע לכל הישיבות עם הגורמים המקצועיים  .3.28

פגישות העבודה תתקיימנה מעת לעת על פי   הניתנים על ידו, כפי שייקבעו על ידי המנהל, וככל שיידרש.

ימים לחודש  אחת  ולפחות  המועצה  תתועדנה  .דרישות  העבודה  ו פגישות  ממנהל/והספק  מי  ,  ית/או 

 .יהיה מחויב להגיע ולהציג כל חומר רלוונטי בנוגע להסכם זה, בהתאם לדרישת המועצה

וזאת לפי הוראה בכתב   לזמן מסוים או לצמיתות ,כולם או מקצתם ,הספק יפסיק את מתן השירותים .3.29

אלא אם ניתנה   שירותיםולא יחדש את ה בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה כאמור ה, מהמועצ

 .ך הודעה בכתבלו על כ

או במחדל, את    מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה  ספקה .3.30

 .העבודות והשירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים

. יובהר, כי העלות בגין  מועצההמחשוב של ה מתחייב לעבוד עם מערכות המחשוב של זכיין מכרזהספק  .3.31

יהא לשלם למועצה את העלות    המערכות עשויה  ועל הספק  זכיין חדש  וייבחר בעתיד  ככל  להשתנות 

אחריות הספק להביא בנוסף מערכות עזר שלו ובכלל זה מערכות  שתיקבע. האמור לעיל הוא בנוסף ל

הספק   באחריות  ההתקשרות  בסיום  זה.  מכרז  נשוא  הנדרשות  המטלות  מלוא  ביצוע  לצורך  אכיפה 

ת כל הקבצים והמידע שנאגר במערכות החיצוניות שלו לידי המועצה וזאת  להעביר בצורה מסודרת א

   .על חשבונו
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המחשוב של    מתחייב להתקין את מערכות המחשוב שלו לאכיפה לחבר את העמדות למערכותספק  ה .3.32

ולהסב את    מועצההמחשוב של ה   , בהתאם להנחיות המקצועיות שיקבל מהממונה על מערכותמועצהה

ו/או  הספקנתוני האכיפה מהמערכות של   . כל הפעולות המוזכרות  מועצהספק המחשוב של ה  היוצא 

ה חשבון  על  יבוצעו  זה  עמו.ספק  בסעיף  שיביא  ציוד  ביצוע    הספק  ובאמצעות  את  לסיים  מתחייב 

"י  יום שמניינם יתחיל מהמועד שנקבע ע  30תוך    ההתקנות, ההסבות וההטמעות של מערכות האכיפה

 בצו התחלת העבודה.  המנהל 

משתמש, גישה    מחויב לציית לנוהלי מערכות המידע, לרבות לעניין אבטחת מידע הרשאות  יהיה  הספק .3.33

 . במועצהוכל נוהל אחר הקיים  וירוס, עדכוני תוכנה- לאינטרנט, גיבויים, גישה מרחוק, דרישות אנטי

 ספקי משנה  .4

הספק אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות או חלקן לספק  מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה,   .4.1

  .מראש ובכתבועצה של המ  ה משנה, בלי שקיבל תחילה את אישור

וככל וניתן לספק אישור מראש ובכתב מאת המועצה לעניין העסקת ספק משנה,    מבלי לגרוע מן האמור, .4.2

חתום הספק. הספק לא יקבל    ספק המשנה ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם הרי ש

 משנה מטעמו.  ספקיתוספת תמורה עקב העסקת  

 לספק המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לספק כספים מאת המועצה.  .4.3

מסירת התחייבות כלשהי של הספק לספק משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הספק מאחריותו ומחובה   .4.4

והספק   החוזה  פי  על  מחובותיו  הפעולות,כלשהי  לכל  אחראי  המגרעות    נשאר  ההשמטות  השגיאות, 

והנזקים שנגרמו ע״י ספק משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע״י הספק ו/או  

 נגרמו על ידו. 

 השירותים .5

בהתאם וכמפורט   גבייה עירוניים, גביית מים וביוב עבורה, הכל הספק מתחייב לספק למועצה שירותי .5.1

 "(.השירותיםהמכרז )להלן: "ויתר הוראות  להסכם כמסמך ב'  במפרט השירותים המסומן

השירותים יינתנו בכפוף והחל מיום קבלת צו התחלת עבודה, חתום ע"י כל מורשי החתימה במועצה   .5.2

 )ראש מועצה, גזבר וחשב מלווה(.  

 .מועצהלנהלים של ה ובכפוף  מנהלבתיאום עם ה לספק את השירותיםהספק על  .5.3

ולתקציב   .5.4 לצרכיה  של המועצה, בהתאם  דעתה הבלעדי  לשיקול  נתון  יהא  המדויק  השירותים  היקף 

 העומד לרשותה, והמועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המוערך במכרז/הסכם. 

 התמורה .6

למתן השירותים במלואם ובמועדם, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא הספק  בתמורה   .6.1

 "(. התמורה)להלן: " כמסמך א'זכאי לתשלום )עמלה(, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת 

 .לכיסוי הוצאות הספקלחודש, ₪ בצירוף מע"מ  30,000סך של  המועצהבנוסף, תשלם  
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 התמורה תשולם לספק בתנאים שלהלן:   .6.2

המועצה   .6.2.1 גזבר  לידי  הספק  יעביר  לחודש  תשלום  אחת  על  דרישת  וחשבון  בדין  מלווה 

. הדו"ח החודשי יכיל  )להלן: "דרישת תשלום"(בחודש החולף    השירותים שסופקו על ידו 

  השירותים שביצע בתקופת החשבון ולרבות רשימת החייבים, הסכום שנגבה בגין  פירוט את 

 (.  ועוד כל דוח )יש לבצע חלוקה בין הקרן, הריבית הקנסות, ההוצאות

במקרה   .6.2.2 בחלקו.  או  במלואו  יאושרו  אשר  המועצה,  גזבר  ידי  על  ייבדק  החודשי  החשבון 

 ימים.  21הגזבר יחזירו לספק לתיקון בתוך  –שאושר חלקית 

 .החלטתו של גזבר המועצה בכל מקרה של חילוקי דעות תהיה סופית ומחייבת .6.2.3

 ידי גזבר המועצה. -חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על   למועצהעל הספק להגיש  .6.2.4

החשבונית ע"י מורשי    יום, מיום האישור   45לספק בתנאי שוטף +  התמורה שתאושר תשולם   .6.2.5

 . החתימה

 יתווסף ע"פ דין.   אשר   כל הסכומים בהסכם זה אינם כוללים מע"מ .6.2.6

 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.   .6.2.7

וטענות   .6.2.8 דרישות  כל  תהיינה  לא  או    למועצהלספק  כולה  התמורה  בתשלום  עיכובים  בגלל 

אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח  עיכובים  ,  החלק

 לא אושרו.  

 הספק מתחייב להחזיר למועצה מיד כל סכום עודף שקיבל מהמועצה.   .6.2.9

 : התחשבנות .6.3

 .לבין הספק בעניין תשלומי העמלה המועצההתחשבנות בין  אחת לרבעון תערך  .6.3.1

 .יהיה הדו״ח הכספי המצטבר של המועצהגובה העמלה המפתח לחישוב  .6.3.2

ו/או מי מטעמו ללא יוצא   הספק התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות  .6.4

כי התמורה  א, למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש  מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהו

המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל הוצאה אחרת באשר היא וכי  

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המועצה לא יהא  לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.  

 מתן השירותים.    אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע העבודה   .6.5

כל סכום    לספקתנכה מהסכומים המגיעים    המועצה וישולמו על ידו.    הספקעפ"י חוזה זה, יחולו על  

 .  לספקי תהווה תשלום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכא 
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ולא יהיה רשאי לתבוע ו/או לדרוש מהמועצה העלאות או    שמוסכם בזאת, כי הספק לא יתבע ו/או ידרו .6.6

שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של  

עקיפים או מחמת כל גורם    מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין

 נוסף אחר.

למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה תקציבית מכל גוף   .6.7

ו/או רשות ו/או משרד ממשלתי ו/או אחר, מועדי התשלום יהיו בתנאי התשלום הקבועים דלעיל, זאת  

 תאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן. ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה ובה

מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב תשלום בשיעור   .6.8

חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק על ידי המועצה, וזאת בתור    3מהתמורה במשך    5%

 ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי מטעמו. 

 ערבות לקיום ההסכם .7

הספק בהתאם   .7.1 חיובי  מילוי  לחתימת    להסכםלהבטחת  עובר  למועצה,  ימציא הספק  זה,    הסכםזה, 

חודש    בגיןערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד  

ביום  2023  ינואר שפורסם  עם  15.02.2023,  פירעון  ברת  מדבר",  נווה  האזורית  "המועצה  לפקודת   ,

ערבות לביצוע  אלף שקלים חדשים( )להלן: "  שבעים וחמישה ₪ )ובמילים:    75,000סך של  בדרישה,  

 "(.הערבות" או "ההסכם

 מסמך ד'.כנוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן 

מהלך   .7.2 בכל  בתוקפה  תישאר  הבנקאית  ההסכםהערבות  הערבות    .תקופת  תפקע  כלשהו  ובשלב  היה 

והספק לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או חידושה של הערבות  

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הבנקאית

 

 

 

 

 ציוד וחומרים אספקת .8

החומרים, הכלים, המכונות, האביזרים  הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים,   .8.1

של   היעיל  לביצועה  הדרושים  המיומן  האדם  הדרושו  השירותיםוכוח  יידרש  בקצב  אשר  דבר  וכל   ,

החומרים   הציוד,  כל  ברשותו  נמצאים  כאילו  הספק  את  רואים  השירותים.  של  ומלא  יעיל  לביצוע 

 ם הדרושים לביצוע יעיל של השירותים נשוא מכרז זה.והמתקני

במוצרים  או  /ו  במתקניםכי הספק אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו    בזאת,  מוסכם .8.2

, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות התקנים הישראליים  השירותיםשהשתמש בהם לביצוע  

 ו/או אושרו על ידי המנהל. 

 במסמכים וסודיות בעלות .9
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הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי הספק    המסמכיםכל   .9.1

בקשר עם הסכם זה בכל צורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים אלקטרוניים, צילומם, חשבונות, דוחות  

וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך מתן השירותים  

 הנם רכושה של המועצה בלבד.  -אליהם  ו/או בקשר

על סודיות התכניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות   .9.2 הספק מתחייב בזה לשמור 

והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין  

 שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. 

ק יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות המסמכים  הספ .9.3

 לעיל.   9.1כאמור בסעיף 

את כל המידע, המסמכים    -לפי המוקדם- הספק ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה   .9.4

 ם. או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותי

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או   .9.5

שיעבוד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או שיגיעו לידי הספק בשל  

 כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

עובדיו  מ עובד  כל  החתים  ול   1מסמך ה'חתום על  ל  במתחיי  בנוסף לאמור ובין היתר להבטחתו, הספק .9.6

עשוי להיחשף למידע כאמור על נספח "התחייבות לשמירת סודיות  או ה/והמעניק השירותים למועצה  

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.    2כמסמך ה'ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף 

 

 תקופת ההסכם .10

זה   .10.1 ולמשך    יהיההסכם  עבודה  התחלת  צו  קבלת  מיום  החל  "  12בתוקף  )להלן:  תקופת  חודשים 

 "(.  ההסכם

( החודשים הראשונים מתוך תקופת ההסכם הינם תקופת ניסיון  3למציע ידוע ומוסכם עליו, כי שלושת ) .10.2

" הניסיון)להלן:  להביא ההסכם  תקופת  תהא המועצה תהא רשאית  בסיומה  או  זו  בתקופה  וכי   ,)"

ו להמשיכו, ככל ולא והשירותים/התנהלות לא תהא לשביעות רצונה וכנדרש על ידה, והספק  לסיומו א

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה אשר היה ידוע לו מראש.

חודשים    12תקופות נוספות בנות    4  -למועצה בלבד, שמורה האופציה, להאריך את תקופת ההסכם ב .10.3

"(, הכל בהתאם  תקופות האופציה)להלן: "חודשים בהתאם לשיקול דעתה    12או פחות מ  כל אחת מהן  

 לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם לצרכיה. 

על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ללא נימוק או סיבה בהודעה מראש   .10.4

 ימים.  45של 

)על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות יסודיות להסכם זה, הפרתן    3,4,6,7,9מוסכם כי הוראות סעיפים   .10.5

 ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  
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מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת וללא הודעה   .10.6

הבאים,   מהמקרים  אחד  בכל  שתידרש  מוקדמת,  תשל המועצה  ומבלי  ו/או  פיצוי  לספק  ום  לשלם 

 כלשהו: 

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .10.6.1

בתוך   .10.6.2 תיקן את ההפרה  ולא  יסודית  מיום    7הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה  ימים 

 שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת לתקן את   .10.6.3

 שנמסרה לו התראה בכתב על כך. ימים מיום   7הטעון תיקון בתוך 

 המועצה התאגדה בתאגיד מים וביוב.  .10.6.4

 הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל ו/או הוגשה נגדו בקשה לפירוק;   .10.6.5

 ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם; .10.6.6

   ;הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה .10.6.7

 ש נגדו כתב אישום פלילי בעבירה שיש עימה קלון.   הספק הורשע בעבירה פלילית או הוג .10.6.8

 הספק הפך לבלתי כשיר לביצוע פעולות משפטיות  .10.6.9

הסתיים ההסכם או בוטל, מכל סיבה שהיא, יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל   .10.7

חלט על  עד למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר בזאת, בוויתור סופי ומו

כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר תשלום בגין שירות שניתן בפועל,  

 כאמור לעיל. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, חובה על הספק לבצע העברה מסודרת של השירותים   .10.8

מידע וכל הנתונים  כל המסמכים, הלרבות העברת  או חברה אחרת שתבוא במקומו,    המועצהלידי נציג 

  הסכם המנוהלים במערכת הממוחשבת, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנו על ידי הספק במסגרת  

. ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותו של הספק לכל  ן המועצהזה וכיו״ב, ולשביעות רצו 

לספק. הספק לא  הביצוע , אשר טרם שולם לו עד אותו מועד ולהחזרת ערבות  מהמועצהתשלום שהוא 

 ו/או לחברה אחרת. ועצהיהיה זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע העברת השירות והנתונים למ

, עם סיום תקופת ההסכם, ע״ג מדיה מגנטית ובהדפסה, את כל המידע ונתוני  ועצההספק יעביר למ .10.9

הסכם זה.    עפ"י  ועצההחייבים שנמסרו לטיפולו ואשר נאספו על ידו במשך כל תקופת פעילותו עבור המ 

מידע זה יכלול בין השאר גם את כל העתקי הודעות הדרישה והעתקי רישום העיקולים, עיקולי צד ג'  

 והעיקולים בפועל שבוצעו במהלך עבודתו השוטפת של הספק בתקופת ההסכם.

מקומות   .10.10 בנק,  חשבונות  כתובות,  איתורי  יכלול:  הספק   בטיפול  שהיו  החייבים  כל  על  הנ"ל  המידע 

חלפת מחזיקים, הסכמי תשלום ופריסתו וכן פרוט כל פעילות הגבייה שנעשתה כלפי כל חייב  עבודה, ה

 . ועצהוחייב משך כל תקופת עבודת הספק עבור המ 

ויהיו    לשם העברה מסודרת של השירותים והמידע כל הפעולות המנויות   .10.11 ספק  על חשבון הבאחריות 

ויב  ידו ללא כל תמורה נוספת בתוך פרק זמבלבד  בו נקבה המועצה בהודעתה בדבר סיום  ן  וצעו על 

 . ההתקשרות
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זה, יאפשר הספק, בכפוף להסכמתו של העובד וכל צד   הסכםסיום ההתקשרות על פי    שלבכל מקרה   .10.12

 ו/או הספק החדש שייבחר. ועצהשלישי רלבנטי, מעבר של עובדי הגבייה מטעמו לרשות המ 

 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .11

בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי תלוי וכי אין  הספק מצהיר, כי   .11.1

בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, וכל  

העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו  

 יו בלבד. כעובד

הספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי   .11.2

מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או  

ת לפקח ו/או  כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבו

 להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד   .11.3

חייב הספק  ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מת

לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה  

 תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.

 הספק  אחריות .12

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, שייגרם    ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהספק   .12.1

בין אם נגרם על   , בין אם נגרם על ידו –הספק ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד   למועצה

בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור במתן    –ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  

לשלם    ועצהעל כל סכום שתחויב המ  ועצהוכן הוא מתחייב, לפצות את המ השירותים נשוא הסכם זה,

 מפורטים לעיל. ה  בקשר לנזקים

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לספק על ידי   .12.2

ו הוצאות,  המועצה, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק ו/א 

כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, של עובד  

 מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים המפורטות בהסכם זה. 

אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ המועצה   .12.3

לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל, לרבות שכר טרחת  ו/או מי מטעמה  

עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הספק לשפות את המועצה ו/או מי  

מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת  

או תשלום שתידרש המועצה לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה    הודעה, בעד כל סכום

מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי    מן הספק על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע

 לכל תרופה ו/או סעד אחרים.כל דין ו/או על פי הסכם זה  
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שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט לעיל,  הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה   .12.4

נזקים שנגרמו על    מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב

ימים ממועד קרותם    7ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך  

 ולחייב את הספק בתשלום התיקונים. 

 פיקוח .13

 . וו/או מיופה כוחלגזבר ישירות ויהא כפוף  המועצה על פי הנחיות והוראות    הספק יפעל .13.1

 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  המנהל הספק מתחייב להישמע להוראות  .13.2

תהיה    הגזבר והחלטתו, יכריע  הספק למועצהבכל מקרה של חילוקי דעות מקצועיים או כספיים בין   .13.3

 סופית ע"פ כל דין. 

ת בענייני כספים, תמורה, תקציב, נהלי עבודה וכיו"ב, יהיו באישור מראש ובכתב של  יובהר, כי סמכו .13.4

 בלבד.  גזבר המועצה

והוראות   .13.5 ובהתייחס    המנהל הנחיות  השירותים  מתן  או  העבודות  ביצוע  במהלך  ימסרו  אשר  לספק 

ם  לביצועם לא יהוו בשום מקרה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של הספק והתשלום יהיה בהתא

 להצעתו המקורית של הספק במכרז.

אלא אמצעי    אינה  מועצההשמורה ל  מתן השירותים כי זכות הפיקוח על    , מוסכם ומוצהר בין הצדדים .13.6

ולא יהא בה או בכל הנחיה שתינתן בכדי ליצור יחסי    יקיים הסכם זה במלואו ואין  הספקלהבטיח כי  

 עובד מעביד. 

  לבדיקת רמת הביצוע  מפקח שימונה מטעמה תבצע מפעם לפעם ביקורות יזומות באמצעות    מועצה ה .13.7

וטיב השירותים, כשירות העובדים והאמצעים בהם משתמש הספק וכל מטלה אחרת שהורה המנהל  

   .למפקח במסגרת הביקורת

למנהל תהא הסמכות המכרעת לקבוע אם השירותים ו/או העבודות  צאי הביקורת,  לאחר קבלת ממ .13.8

פי תנאי   על  ידי הספק מבוצעים כראוי  על  כי    ונספחיו.  ההסכםהניתנים  קבע המנהל או מי מטעמו 

העבודה או השירותים לא בוצעו במומחיות ובמיומנות ראויה או אינה תואמת את התכניות ונספחי  

חוזה זה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר אינם ראויים לבצע את העבודות או   המכרז או את הוראות 

 השירותים, תהא קביעתו סופית והספק מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל או מי מטעמו.  

אם קצב ביצוע העבודות, השירותים או כל חלק מהם הינו איטי מדי לדעת המנהל מכדי להבטיח את   .13.9

רותים בזמן הנדרש, יודיע על כך המנהל לספק בכתב וזה ינקוט באמצעים  גמר העבודות או מתן השי

אך בתנאי ששום צעד מהצעדים    -כפי שאישר המנהל    -מתאימים לשם החשת העבודה או מתן השירות  

שינקטו על ידי הספק והמאושרים על ידי המועצה ולרבות )אך לא אלה בלבד(, עבודה בשעות נוספות,  

 שבתון, לא יזכו את הספק בכל תשלום נוסף עבור נקיטת צעדים אלה.   עבודה בלילה, או בימי
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ימים מיום הודעתו של המועצה לספק,    7במקרה והתקדמות העבודה ו/או מתן השירות לא תתוקן תוך   .13.10

וקיים חשש כי הספק לא יסיים את ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה בהתאם לסד הזמנים אשר  

וסף לכל סעד אחר להפסיק את עבודת הספק או השירות הניתן על ידו  נקבע, יהא המועצה זכאי בנ 

ולהמשיך את העבודות או השירות באמצעות גורם אחר על חשבונו של הספק, וכל ההוצאות וההפסדים  

 הקשורים בכך יחולו על הספק.

  ועצה המבכל מקרה בו הספק לא יסיים את ביצוע השירותים במסגרת לוח הזמנים אשר סופק לו על ידי   .13.11

זה, יהיה עליו לשלם פיצויים קבועים ומוערכים מראש כמפורט    הסכםובהתאם להתחייבויותיו עפ"י  

 . בהסכם זה

נפסלו העבודות ו/או השירותים או חלק מהם או נתקבלו הוראות מצד המנהל כאמור, יהיה חייב הספק   .13.12

הפחתות, בעצמו או על ידי  למלא את הוראותיו של המנהל הן ביחס לשינויים, תיקונים, תוספות או  

והנזקים שנגרמו או   אחרים על חשבון הספק. הספק יהיה חייב לשלם למועצה את מלוא ההוצאות 

 שיגרמו לה כתוצאה מן העבודות ו/או השירותים שנפסלו. 

למסור    -נוסף לכל סעד אחר    -אם לדעת המנהל אין הספק מקיים הוראותיו כנדרש, יהא המועצה זכאי   .13.13

העב ביצוע  יאפשר  את  והספק  הספק  חשבון  על  אחר/ים  לידי  חלקם  או  כולם  השירותים  ו/או  ודות 

 למועצה לבצע את שהוטל עליו, על פי הוראות המנהל, באמצעות אחר/ים. 

 מוסכם פיצוי .14

שהמועצה תמנה, רשאי בכל עת לבדוק את הספק ואת הסידורים הכרוכים בשירותים, ועל הספק  כל מי   .14.1

לו לעשות זאת. קבע הבודק, כי התיקונים, הציוד או חלק ממנו או החומרים שמשתמש בהם    לאפשר

תהא   בעיניו,  תקינים  אינם  מהם  חלק  או  בשירותים  הכרוכים  הסידורים  או  מהם,  חלק  או  הספק 

 ת והספק ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור.קביעתו סופי

 הדבר גורע מאחריות הספק לגבי השירותים הניתנים עפ"י כל דין. ין א .14.2

  והסכם   עפ"י מכרז   למועצה ת  והקיימ   הסכםבגין הפרת    אין הפיצוי המוסכם בא לגרוע מכל התרופות .14.3

 זה ועל פי כל דין. 

פי   .14.4 על  יהא  המוסכם  ב'  הפיצוי  כמסמך  המסומן  השירותים  במפרט  המופיע  הפיצוי/קנסות  רשימת 

 ובהסכם זה להלן:

מספר  

 סידורי 

 הערות  קנס   אירוע 

אי הגעה בזמן של עובדי   1
 הספק 

לעבודה במשרדי המזמין  
 ו/או 

 .יציאה לפני הזמן

ש"ח   1,000

 לכל אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

היעדרות עובדי הספק   2
 מעל ימי 

אחראי שירותי  
 – הגבייה
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החופשה, המחלה  
 והמילואים

המותרים על פי  

 .חוק

ש"ח ליום   350
 עבודה 

  250 – עובד גבייה 
 ש"ח 

 ליום עבודה 

אי הופעת עובדי הספק   3
 באופן 

שהורה להם  

 .המזמין מראש

לכל    200  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

התנהגות לא הולמת של   4
 עובדי 
 .הספק

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי ביצוע הוראות החוק   5
 ו/או 

הוראות המזמין לביצוע  
 שלב

בגבייה, לרבות באכיפת  
 הגבייה 

עפ"י פקודת המיסים  
 (גביה) או כל 

הוראה רלוונטית אחרת  
 לגבי חייב 

או קבוצת  

 .חייבים

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי משלוח או משלוח   6
 באיחור של 

התראות/דרישות  
 תשלום בגין 

חובות הנמצאים  

 .בטיפול הספק

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי מילוי הוראה לאיתור   7
 /כתובות

חשבונות בנק של  

 .חייבים

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי הופעת עובדי הספק   3
 באופן 

שהורה להם  

 .המזמין מראש

לכל    200  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

התנהגות לא הולמת של   4
 עובדי 
 .הספק

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי ביצוע הוראות החוק   5
 ו/או 

הוראות המזמין לביצוע  
 שלב

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 
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בגבייה, לרבות באכיפת  
 הגבייה 

עפ"י פקודת המיסים  
 (גביה) או כל 

הוראה רלוונטית אחרת  
 לגבי חייב 

או קבוצת  

 .חייבים

אי משלוח או משלוח   6
 באיחור של 

התראות/דרישות  
 תשלום בגין 

חובות הנמצאים  

 .בטיפול הספק

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי מילוי הוראה לאיתור   7
 /כתובות

חשבונות בנק של  

 .חייבים

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

  72תוך אי העברת מידע  8
 שעות בדבר 

שינויי מחזיקים ו/או  
 איתור חייבים 

בכתובות אחרות מאלה  
 הרשומים 

 .בספרי המזמין

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

חיוב תושבים בהוצאות   9
 אכיפה 

מנהלית/משפטית  

 .שלא על פי כל דין

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי רישום הוצאות   10
 אכיפה 

 .מנהלית/משפטית

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי מסירת דוח מהדוחות   11
 אותם 

נדרש לספק על פי  

 . 1פרק הוראות 

ש"ח לכל דוח   250
 בגין כל 

יום איחור בהגשתו  
 עפ"י 

המועדים שיקבע  
 המזמין 

 מפעם לפעם

ימי   7לאחר   
 איחור 

אי סריקת מסמכים   12
 נלווים 

למערכות המידע  
 .הייעודיות

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי טיפול במחיקת   13
 חובות והספק 

 .קיבל על כך התראה

לכל    500  ₪

 אירוע 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 
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שליחת מענה   14
 בדואר/דוא"ל לאחר 

ימים קלנדריים, ללא   30
 אישור 

מראש ובכתב של המנהל  
 מטעם

 .המזמין

לכל    ₪  25

איחור   יום 

לכל  

 מכתב/דוא"ל 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

שליחת תשובה לפניה אל   15
 גורם 

ניהולי אצל מזמין, ללא  
 אישור 

הנוסח מראש ע"י  
 המנהל מטעם 

 .המזמין

לכל    500  ₪

 מכתב

 

אי עמידה בזמני/ יעדי   16
 המענה 

הטלפוני שנקבעו במכרז  
 .זה

לכל    75  ₪

 שיחה 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

  בחיובקליטת הנחה  17
 למערכת 

המידע של המזמין לאחר  
 יותר 

מחודש ממועד קבלת  
 .הבקשה

לכל    50  ₪

 בקשת הנחה 

 אירועים  3מעל 
 בשנה 

אי ביצוע גביה של אחד   18
 הסעיפים 

שיש לגבות עפ"י הוראות  
 המזמין 

5000   ₪  

 

 .שלא לשביעות רצונה של המועצה  -כולה או חלקה  -ביצוע העבודה  .14.4.1.1

או    המועצה .14.5 לספק  שיגיע  הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום  לנכות את סכום  זכאית  תהא 

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, וזאת לאחר הודעה בכתב לספק על פרטי ההפרה. 

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי   .14.6

 מסמכי המכרז.  

 להסב את הפיצוי המוסכם על שכרו של העובד.   הספקחל איסור מוחלט על  .14.7

 העברת זכויות .15

שתמע ובין  הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין במ

או   מזכויותיו  זכות  כל  לשעבד  או  להמחות  להעביר,  רשאי  יהיה  לא  וכן  זה,  מהסכם  במפורשות 

 של המועצה. מראש ובכתבמהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור 

 
 

 עדר בלעדיות ה .16

כדי להגביל את המועצה  ה זה,  כי אין בכל האמור בהסכם  בביצוע התקשרויות  צדדים מסכימים בזאת 

רה, או לכל מטרה  טאחרות, הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה מ

דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות בגין  
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 האמור. 

 
 

 ים ניגוד עניינ .17

ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים עם מתן    תקופת  משךב

לניגוד   חשש  של  מקרה  בכל  המועצה  את  לעדכן  מתחייב  הספק  למועצה.  השירותים  וביצוע  השירותים 

 עניינים כאמור, שלו ו/או של מי מעובדיו. 

 
 

 זכות קיזוז ועיכבון .18

הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו והיא תהא  למועצה תהא זכות קיזוז כלפי   .18.1

 רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק. 

ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד של הספק,    מוסכם .18.2

ות מהתחייבויותיו  וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהספק יפר איזו התחייב

 על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן הספק. 

 חירום .19

במסגרת הסכם מסגרת זה, בעת הכרזה על מצב חירום ע"י גורמים ממשלתיים או גורמי המועצה, על   .19.1

הספק להמשיך ולהעמיד לרשות המועצה צוותים לביצוע תיקונים שונים, ע"פ הנדרש על ידי המועצה  

 שעות מזמן פתיחת הקריאה ע"י המועצה. 3וע"פ תכולות העבודה המופיעות בהסכם זה וזאת בתוך  

 הדרישה תועבר בכתב לספק ותכלול את ביצוע השירותים ותכולתם )גם בהערכה(. .19.2

על הספק לוודא ולהצהיר כי העובדים המתוכננים להיענות לקריאות אלו, אינם מגויסים למילואים   .19.3

 חירום. בעת הפעלת קריאת ה 

 על הספק לוודא כי עובדיו מבוטחים ע"פ חוק וע"פ פרק הביטוח להלן.  .19.4

 ביטוח .20

מי   .20.1 ו/או  למועצה  לעובדיו,  לעצמו,  שייגרמו  אובדן  ולכל  גוף,  או  רכוש  נזק,  לכל  יהיה אחראי  הספק 

מטעמו.  מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי  

הספק יפצה את המועצה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של המועצה,  

לרבות כלה ההוצאות שהמועצה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית,  

 ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו. 

ל פי כל דין מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או ע .20.2

"( המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם  דרישות הביטוח)להלן: "  במסמך ג'ביטוחים המפורטים  האת  

, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים  אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין  זה,

 אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. 



   04/2023מכרז פומבי מס' 

 המועצה אזורית נווה מדבר  עבור -מים וביוב-מתם שירותי גבייה עירוניים ל

 

64 
              _ ____ __________ 

 חתימה וחותמת המציע             

 
     

ת .20.3 לידי  לפני  להמציא  הספק  מתחייב  לכך  מקדמי  וכתנאי  העבודות  עריכת    המועצהחילת  על  אישור 

   להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. למסמך ג'הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם 

ולדרישת  ב .20.4 זה  בהסכם  האמור  לבין  הביטוח   עריכת  באישור  האמור  בין  התאמה  אי  של  מקרה  כל 

 , מתחייב הספק לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה. המועצה

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב   .20.5

הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות    הספק לערוך ולקיים את 

ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את  המועצה  תחלוף כלפי  

לעני   המועצה מטעמה  הפועלים  נערך  יו/או  כאילו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  חבויות,  ביטוחי  ן 

 אחד מיחידי המבוטח.  הביטוח בנפרד עבור כל

וכי המבטח    המועצהביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   .20.6

. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב  המועצה מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  

סר הודעה כתובה על כך בדואר  המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימ 

 יום מראש. 30, המועצהרשום לידי 

או מי מטעמה בגין נזק  /והמועצה  הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .20.7

שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות  

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. המועצה י הסכם זה, והוא פוטר בזאת את הנערכות על ידו על פ 

 הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח.  .20.8

יעביר הספק עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של אי התאמה  המועצה  לבקשת   .20.9

הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים על מנת  בין האמור בפוליסות  

 להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי   .20.10

מתם  ו/או להוות אישור בדבר התא  המועצההפוליסות על ידי הספק כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 למוסכם ו/או כדי לפטור את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

רשאית, אך לא    המועצה אם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא   .20.11

חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית  

תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל    המועצה, וו/או הפרשי הצמדה

המועצה  זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על  

נגד   על כל טענה  בזה  בדבר    המועצהחבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והספק מוותר 

 וחים כאמור, טיבם והיקפם עריכת או אי עריכת הביט 

לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק    מבלי .20.12

מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח  

 נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  
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הינם תנאים יסודיים    המועצהאישור לידי  מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת ה .20.13

בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית  

 . של ההסכם

 שונות .21

 יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. לא  .21.1

צד המועצה או הספק לא ייחשבו כוויתור על  שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מ  .21.2

 זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

שקדם  .21.3 ומתן  משא  בכל  להתחשב  ואין  הצדדים  בין  המוסכם  את  בלעדית  ממצה  זה  בהסכם  הכתוב 

קדמו או  לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים ש

שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המועצה לבין  

 הספק, אם היו. 

המשפט   .21.4 לבתי  נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו  זה,  להסכם  בקשר  הייחודית,  המקומית  הסמכות 

 המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.

וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות דלעיל  כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה   .21.5

ביד או נשלחה    שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה  72תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  –בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                      המועצה                 
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 מסמך א' 
 

 הצעה כספית 
 

 _____ הח"מ  ______ __________ אני  מס'  ת"ז  בעל/ת  ו _____________ ____   _________ -  

___ מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת  ________________ ________ בעל ת"ז מס' _________ ___________________ __ 

 __________ )להלן: "המציע"(, כדלקמן: ח.פ _______________   ______ ________________ בשם המציע ___ 

מגיש בזאת הצעתי במסגרת מכרז פומבי מס'   והנני המכרז מסמכי  כל  את בעיון קראתי כי מצהיר, מ"הח אני .1
עירוניים  04/2023 גביה  שירותי  המועצה,  לאספקת  עבור  וביוב  מים  תשלומי  "  גביית  ",  המכרז)להלן: 

 ", בהתאמה(, והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו. השירותים"
 

למציעים בעיתונות ומענה   ההודעה פרסום לרבות  ומסמכיו, המכרז פרטי כל  את  והבנתי קראתי  כי מצהיר, הנני .2
  המועצה לשאלות הבהרה )ככל שיהיו(.

 
 מסכים אני לי, ומוכרים ידועים  השירותים, על  המשפיעים  האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי כי מצהיר, אני .3

  הצעתי. את קבעתי לכך ובהתאם להם
 

 הסתייגות,  כל בלא המכרז במסמכי הכלולים והתנאים ההתחייבויותכל   את עצמי על לקבל מתחייב בזאת,    אני .4
 .להצעתי בהתאם לספק את השירותים זה  ובכלל

 
הגביה המצוינים במסמכי המכרז,   .5 זה את משרדי מחלקת  ובכלל  כל תנאי העבודה  אני מצהיר שבדקתי את 

 השירותים שבנדון.ההיבטים המשפטיים וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על סכום הצעתי למתן 
 

אני מצהיר כי סכום הצעתי מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל ההתחייבויות על פי הצעתי   .6
 אם הצעתי תתקבל. 

 
 אני מתחייב במידה והצעתי תתקבל, להוציא לפועל את כל השירותים לפי גובה הצעתי ולשביעות רצונכם המלא.  .7

 
ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתי כל תנאי או נתון כל שהוא  אני מוותר ויתור מוחלט   .8

עיינתי בדו"ח חיובי ראשוני נכון לחודש ינואר  לעניין זה אבהיר, כי    הקשורים במתן השירותים או הנובעים מהן. 
ציע לאמוד את  שצורף למסמכי המכרז וידוע לי כי הנתונים הכספיים העולים מדו"ח זה נועדו לסייע למ  2019

היקף הגביה והשירותים נשוא מכרז זה. מוסכם, בכל מקרה, אין ולא יהא בנתונים אלה , כדי להקנות למציע  
 עילת תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי המועצה, מקום שהיקף זה לא יתאם את ההיקף בפועל מכוח מכרז זה. 

 
 המציע הינו: כי בזאת מתחייב מסכים מצהיר אני .9

 
 למתן השירותים הדרושים והכישורים ההיתרים הרישיונות, הכשירות, המומחיות, הניסיון, הידע, בעל . א 

 המכרז.  מסמכי  לכל בהתאם מקצועית, מבחינה וגם המימון  מבחינת גם המכרז, נשוא
 

 המכרז במסמך תנאי כמפורט למכרז, ההצעה הגשת לצורך הנדרשים המקדמיים התנאים בכל עומד . ב 
כלשהו   אישור או/ו  מסמך אצרף ולא במידה כי לי המסמכים הנדרשים. ידוע כל את מצרף הנני ולראיה

 .הצעה זו על הסף לפסול  עלולה המכרזים ועדת
 

 .המכרז ומסמכיו הוראות פי על וההתחייבויות הדרישות כל את לבצע שהיא, בחינה מכל מסוגל,  . ג 
נשואי  . ד  כל השירותים  והוראות למסמכי  בהתאם המכרז ספק את  הוראות המועצה   דין, כל המכרז, 

המועצה   ינהגו בעובדי   העובדים מטעמו כי וידאג המועצה של  המלא רצונה הצעה זו, לשביעות   במחיר
 .ויעיל אדיב  באופן וקהל לקוחות מחלקת הגביה

 
 .המכרז נשוא  מילוי התחייבויותיו לצורך תקן או/ו דין כל י"עפ הנדרשים התנאים בכל יעמוד . ה 
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 כלליות,  ובין בין מיוחדות ההוצאות, כל את להלן כוללת בהצעתי כמפורט ידי על המוצעת ההנחה כי מצהיר, הנני .10
 כיסוי ומהווהבשלמות   המכרז תנאי פי על ביצוע העבודות מתן השירותים ו/או ב הכרוכות שהוא, וסוג מין מכל
 ההסכם והמכרז.   נשוא התחייבויותיי לכל מלא

 
 מעבר לקבוע בהצעה זו, הכרוך,  כל על המכרז, נשוא העבודות  בגין נוספת תמורה כל  לי תשולם לא כי ,ידוע לי .11

 שהוא, סוג  מכל  חובה,  תשלום היטל, מס,  כל כי לי,  מובהר  כן  למדד.  הצמדה  הפרשי לי ישולמו לא זה ובכלל 
 המועצה תנכה כך, לצורך ידי. על וישולמו עליי יחולו זה,  הסכם י"עפ  העבודותעל  בעתיד  יחולו  אשר או החלים

 לי.  תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת דין, כל לפי לנכות שעליה כל סכום לי שיגיעו מהסכומים
 

בהיקף   ,להורות על ביצוע השירותים ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ,המועצה רשאיתידוע לי כי   .12
ו בין בהפחתת שירות מסוים  בעל  /מצומצם  ואו  רוחבית של מכלול השירותים  ובין בהפחתה  או  /חוב מסוים 

ראות עיניה ושיקול דעתה המוחלט, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים  והכל לפי   ,בהפחתה של חוב נישום מסוים
כמו כן, המועצה תהא רשאית להגדיל את היקף השירותים ובאותם מחירים מוסכמים במכרז זה. מכל    .כלשהם

 מוסכם עלינו, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף כל שהוא, גם לא להיקף המוערך במכרז זה. מקום ידוע לנו ו
 

מחזור כספי, היקף    סימאלית של בתי אב,קנה מתחייבת לכמות מינימאלית או מאינ  בנוסף ידוע כי המועצה .13
לא תשתנה  שלעיל  במכרז ולפיכך התמורה    חובות או כל פרמטר אחר שעשוי לשנות את הכמויות המפורטות

 והארכות.  במשך כל תקופת ההסכם
 

 בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז.   בנקאית ערבות ב "מצ  הצעתי קיום להבטחת .14
 

 הריני מצהיר כי ידועות ומקובלות על המציע ההוראות המיוחדות לעניין העמלה, כמפורט להלן:   .15
 

והמציע יתבקש ע"י המועצה לגבות תשלומים בגין היטלי פיתוח, הוא יהא זכאי לסך שנקבע על ידי  ככל   .א
ים בגין היטלי  עבור גביית תשלומיחד עם זאת,    .מסך הגביה בפועל לא כולל מע״מ  0.25%של  המועצה בגובה  

  המציע    ,תכנית פינוי בינוי ו/או שטח נשוא הסכם גגפיתוח מכוח תב״ע חדשה טרם פרסומו של מכרז זה ו/או  
   .לא יהיה זכאי לכל עמלה

 
  יתבטל ההסכם בין המועצה לזוכה, ככל והמועצה תתאגד בתאגיד מים וביוב,  ידוע, מובהר ומוסכם, כי   .ב

 והזוכה לא יהא זכאי לשום פיצוי כספי. 
 
למסמכי המכרז וכן עלויות משרדי    'זבנספח ימצבת כוח אדם כמפורט  ידוע כי על המציע לשאת בעלויות   .ג

ש"ח בצירוף מע"מ הכוללים ארנונה, מים, חשמל , מערכות מחשבות, אינטרנט.    7,500בגובה  מחלקת הגביה  
בגין שימוש במשרדי מחלקת הגביה    ₪ בתוספת מע"מ  2,500של  בסך    שכירותתשלום דמי    -וכן הכוללות  

"(. על חשבון  משרדי מחלקת הגביה)להלן: "  במבנה המועצה ושלוחות הגביה שהוקמו ביישוביםשהוקמו  
הספק יחולו כל ההוצאות הכרוכות בציוד משרדי, העתקות, מחשבים, מדפסות, סורקים, טלפונים, קווי  

, ריהוט,  החודשייםעטפות לנישומים, תכנות מחשב  עם רישיון, הדפסת שוברי התשלום  תקשורת, שליחת מ
שיפוץ, ביקורת מכון התקנים, גופי תאורה, אזעקה, ניקיון, ציוד משרדי, נייר רציף, נייר להודעות וכל הוצאה  

 אחרת הנדרשת להפעלת מחלקת הגביה מבחינה משרדית.  
י כל הוצאות הדואר, ומשלספק  ישלם    וח ההודעותממן את  ג' בביצוע פעולות  הספק  צד  הוצאות  כל  את 

לעבוד ובהתאם  יבחר  במשרד הרישוי ובמשרד הפנים והכל לספקים איתם    עיקולי בנקים, איתורים, עיקולים
 . ושיוצעו ל  למחירים

 
חשבונית   .ד ולחילופין  קיזוז  באמצעות  המועצה  של  מחובה  יקוזז  לעיל,  ג  בסעיף  התשלום  כי  זיכוי,  יודגש 

 לבחירת המועצה. 
 

בנוסף יחולו על המציע כל ההוצאות הכרוכות בציוד משרדי, העתקות, מחשבים, מדפסות, שליחת מעטפות   .ה
וכל הוצאה אחרת הנדרשת להפעלת מחלקת הגביה מבחינה    החודשיים,לנישומים, הדפסת שוברי התשלום  

 פרט השירותים.משרדית, והכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות ומ
 

₪ בגין העברה של כל תושב לתשלום באמצעות הוראת    30הספק יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך של  ידוע כי   . ו 
 חודשים לאחר הצטרפותו.   6ובלבד שהוראת הקבע לא בוטלה לפחות  קבע
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ו .ז לחוקים  בעתיד בהתאם  תושביה  על  חיובים חדשים שהמועצה תשית  לסוגי  הנוגע  ו/בכל  או  /או תקנות 
המכר פרסום  ליום  עד  ידועים  היו  שלא  מעודכנות  הגביה   ז,מדידות  עמלת  גובה  את  המועצה  גזבר  יקבע 

 . קבע הגזבר את גובה העמלה לא תהיה לספק זכות ערעור על כך .הקושי בגבייתםלרמת  בהתאם 
 

מוסכם כי חובות אשר יגבו בהסדרי תשלום, לרבות בהמחאות דחויות יחשבו לתשלום בפועל במועד פרעונם.   .ח
 הקבלן יהיה זכאי לתמורה בגינם גם במקרה בו מועד פרעונם יחול לאחר תום תקופת ההתקשרות.    

 
לת ההתקשרות,  מובהר כי הספק לא יהיה זכאי לעמלה בגין דרישות בגין חובות, שהוצאו לפני מועד תחי  .ט

 למעט במקרים בהם נדרש הספק לבצע פעולות אכיפה על מנת לגבות חובות אלו.  
 

תקופת   .י במהלך  לסיומם  יגיעו  לא  אשר  חובות,  לגביית  אכיפה  פעולות  יעשה  שהספק  ככל  כי  מוסכם 
  12ההתקשרות, הספק יהיה זכאי לתשלום בגין ההוצאות שביצע בקשר עם גביית החובות, לתקופה של עד  

גביית  ל בגין  זכאי לתמורה מלאה  יהיה  כי הספק  ייגבו. מובהר  אחר תום תקופת ההתקשרות ככל שאלו 
  הדוחות, אף לאחר תום תקופת ההתקשרות, בכפוף להוראותיו של הסכם התקשרות זה.

 
מלוא הוצאות האכיפה אשר יושתו על החייבים וישולמו על ידם. הספק יהיה זכאי לתמורה בגין סעיף זה   .יא

 והחוב נגבה כולו או שהחוב נגבה בחלקו.  במידה
 

מוסכם ומובהר כי הספק לבדו יישא בעלויות בגין הוצאות התפעול בגין האכיפה המנהלית לגבי הפריטים   .יב
 כפי שמוזכר במסמכי המכרז לרבות אך לא רק התקשורת, הדיוור הדפוס ועיקולי הבנקים שיוצאו לחייבים.  

 
פסיקה ו/או עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים )למעט מע"מ( ו/או  הנני מתחייב כי שינוי בדין ו/או ב . יג

ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים  
 שבהצעת המציע ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע. 

 
אחד מהשירותים מכל סיבה    בכל   הספק ביית חלק מהחובות על ידי  וכל להפסיק ו/או להשהות את גי   מנהל ה .יד

 . ספקשהיא בתוך מתן הודעה מיידית ל
 

היותר  .16 לכל  עם  באחוז  לנקוב  יש  וכי  באחוזים  עמלה  בשיעור  לנקוב  המציע  על  כי  לי  אחת    , ידוע  ספרה 
 תפסל על הסף.    – עשרונית וכל הצעה אחרת העולה על המקסימום שנקבע ע"י המועצה  

 
  חשבונו   על  ולספק  לשאת  הזוכה  התחייבות  הינו  זה  מכרז  מכוח  להתקשרות  יסודי  תנאי  .17

 .שלהלן  האדם  כוח מצבת את

)בנוסף    ההתקשרות   תקופת  למשך  לחודש "מ  מע  בצירוף  ₪  30,000  של  סךהמועצה תשלם   .18

 .לעמלת גביית החיובים(

העבודות  .19 השירותים,  כל  של  ומושלם  מלא  ביצוע  הפעולות  ,  המטלות ,  תמורת 

וההתחייבויות שעל המציע לספק ו/או לבצע על פי מסמכי המכרז ההצעה הכספית הינה  

 : כדלקמן

לא כולל )%בפועל בשיעור של  _______________ ת החיובים עמלה בגין גביי

 מע״מ(. 
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)להלן: "העמלה   15%ידוע לי העמלה המקסימאלית שנקבעה במכרז זה העומדת על  

 המקסימאלית"( וכי לא ניתן להציע עמלה גבוהה יותר.

 
 

מין וסוג הכרוכות  מכל   ,מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליותהעמלה המבוקשת   .20
ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים   ,על פי תנאי המכרז  ,בביצועם

 .ובעבור כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז ,בכל כמות נדרשת
 

ת בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל העבודות  למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרו  ,ידוע לנו כי .21
או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם  /נשוא המכרז ממציע אחד ו 

 ל. פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעי  ,תבחר החברה לעשות כן
 

,  ועצההמ   ה, שקבע למתן מלוא השירותיםומות  נדרש לכל האמצעים והתש  המציעמביאה בחשבון כי    ה זו הצע .22
כמפורט במסמכי המכרז, למעט עלויות שהוגדרו    מתן השירותיםכמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות ב

 .  המועצהבמפורש ככאלה שתבואנה על חשבון 
 

המסמכים הקבועים על פי  ימים מקבלת הודעת הזכייה את   7להמציא בתוך  מתחייב  הריני  תתקבל,  הצעתי  אם .23
 . אישור עריכת ביטוחיםוהמכרז, לרבות ערבות ביצוע   מסמכי

 
 או כולן המנויות לעיל, הפעולות את  אבצע  לא אם או/ו מהצעתי בי אחזור שאם לי  ידוע  כי בזאת, מצהיר  אני .24

 והמועצה העבודותזכותי לביצוע   את אאבד זו, מכרז בחוברת הכלולה אחרת כלשהי התחייבות כל או מקצתן,
 במסמכי  כמפורט הכל אחר, קבלן ולהתקשר עם זו להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהא

 הפרת עקב המועצה לרשות שיעמדו סעד או בכל זכות לפגוע כדי יהא לא הערבות שבחלוט לי ידוע כן המכרז.
 תביעה או /ו טענה כל  לי  תהיה  לא  כי  מצהיר  הנני  הצעתי למכרז. הגשת  עם  עצמי על נוטל  שאני ההתחייבויות 

עם  התקשרות עקב  לפיצוי זכות או/ו  תתקשר בו במקרה  כי מתחייב הנני כן  במקומי. אחר מציע המועצה 
 הצעתי, לבין  ידה על שנבחרה ההצעה בין ההפרש את לה  לשלם עליי  יהיה   ,דלעיל כאמור אחר מציע עם המועצה 

 .דלעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי זה לצורךלהשתמש   רשאית  והמועצה
 

 כפי שהוגדר  ההצעות להגשת האחרון מהמועד ימים 180 של תקופה במשך אותי ותחייב בתוקף תהיה זו הצעתי .25
 אחד,  מאדם  ידי יותר על נחתמה זו הצעה אם הצעתי. של  תוקפה  יוארך  המועצה ותדרוש במידה המכרז.  בתנאי 

 בלשון מובא זו הצעה  שפרט מפרטי מקום ובכל לחוד, מהם אחד וכל ביחד  מטה החתומים כל את מחייבת  היא
 .לחוד מהם כל אחד  ידי  ועל  ביחד מטה החתומים כל ידי על הובא  כאילו לראותו יש יחיד

 
 כאמור ומחייבת אותי בתוקפה עומדת והיא לתיקון, או  לשינוי לביטול, ניתנת ובלתי חוזרת בלתי היא זו הצעה .26

 .דלעיל
 

 
 על החתום:

 
 ____________________                                                __________________ 

 תאריך      חותמת התאגיד                                                                          
 
 

 _______________                ___________                     ________________ 
 +ת"זהחתימהחתימת מורשה חתימה                           תאריך                   שם מורשה     

 
 

 _______________                 __________                      ________________ 
 +ת"ז חתימת מורשה חתימה                           תאריך                    שם מורשה החתימה

 
 
 

 אימות חתימה 
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ה שהמציע ___________ החתום לעיל אני הח"מ ____________ עו"ד שכתובתי ______________ מאשר בז 

ו  ___________________ ה"ה  וכי   __________ רשם   אצל  בישראל  כדין  הרשום  תאגיד    - הנו 

המציע  את  ולחייב  כן  לעשות  מוסמכים  זו,  הצעה  על  המציע  מטעם  בפני  חתמו  אשר   _______________

 בחתימותיהם. 

 
                          ___________________                ____________________ 

 תאריך                                                                                 עו"ד 
 מסמך ב'                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השירותים מפרט 
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 הגדרות

 :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם

 .שליחיו ומורשיו המוסמכים מטעמו בביצוע העבודה ,עובדיו ,לרבות נציגיו - "הספק" •
על כל רכיביה לרבות מסמכי  להסכם התקשרות,    במסמך א'כמוגדר    המציעהצעתו הכספית של     -  ה"ההצע" •

 .המכרז המפרטים
המורשה בכתב על ידי המועצה  לרבות כל אדם   ,מעת לעת ,או מי שימונה על ידו/עצה ו המו   גזבר  -  ״המנהל״ •

 .לצורך הסכם זה
  נוסח )   האדם המועסק ע״י המועצה והפועל בשירות המועצה לרבות האמור בפקודת המועצות  -"  העובד המועצ" •

 חדש(.
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי   (כללי)  מדד המחירים לצרכן  -"  המדד"" •

 .אחר שיבוא במקומו

או כל   מים וביוב בתחומים  (,הצמדות וריבית  ,קנסות)וחיובים שבפיגור   חיובים שוטפיםגביית   -  "ים/חיוב" •
 ,יודגש .קנסות וגזרי דין עירוניים בגין עבירות על חוקי עזר עירונייםהוראה אחרת של המועצה. לא נכללים  

 .ניתנים לשינוי בהתאםכי החיובים לפי סעיף זה הינם על פי הוראות הדין ועל כן  
לל הליכי אכיפת התשלומים שתכליתם לבצע את מכלול הפעילויות הנדרשות לגביית תשלומים  כ  -"  אכיפה" •

למעט נקיטת הליכים משפטיים בשם המועצה אלא אם המועצה הסכימה לכך בכתב מראש ועל פי   ,מחייבים
 .תנאי הסכמתה

 /04/2023' מכרז פומבי מס ,למתן שירותי גביההמכרז שהתפרסם על ידי המועצה  - ״המכרז״ •

 .מי שימונה על ידי הרשות המזמינה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז-  "המפקח" •
 .ים החלים על פי הדין/משמע פיגור בחיוב -שבפיגור" חובות" •
 

 אספקת כוח אדם  
 
צריכות מים, ביצוע לוגית לרבות תיקונים וטיפול בחריגים,  טיפול בקריאות וחישוב יהא אחראי לספק ה .1

בכל המועדים הקבועים בתוכנית העבודה וכן מתחייב להעמיד למשך כל תקופת   ,גביית החיוביםטיפול ב
כמו כן מתחייב לספק את כל האמצעים הנדרשים   .מהימן ואיכותי ,כוח אדם מיומן  נוההסכם על חשבו
לרבות אך לא    .ולהיענות להנחיות המועצה כפי שיינתנו מעת לעת ,עליהםאת ההשגחה   ,למתן השירותים

מצבת   דוחות  הכוללים  הפנים  ולמשרד  המים  לרשות  למועצה,  המים  משק  בתחום  דוחות  הכנת  רק 
משלמים, מספר נפשות, צריכות, מדים, פחת מים וכל דוח אחר הנדרש כספק מים שאינו תאגיד המפורט  

 . בדרישות רשות המים
 

יהא הדבר כפוף   ,בכל מקרה בו יסתייע הספק בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה .2
ה, ובכפוף למילוי הצהרת העדר  ומותנה באישור המועצה מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המועצ

בלני  למען הסר ספק מובהר כי המועצה תהייה רשאית לסרב לבקשת הספק להסתייע בק .ניגוד עניינים
 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת מכל סיבה שהיא ,משנה

 
אשר יהא שייך לצוות ההנהלה המורחב.  ו   אשר מקום ישובו הינו באיזור הדרום  מרחבהספק יעמיד מנהל   .3

מחלקות גביה בו זמנית. על מנהל    2-3מנהל המרחב יהא בעל ניסיון בהפעלה מטעם הספק של לפחות  
גזבר המועצה ו/או מי מטעמו ולקיים ישיבות חודשיות קבועות עם המנהל    המרחב להיות זמין לפניות

צוות   את  ולהנחות  לתדרך  לנהל,  המרחב  מנהל  באחריות  זה.  מכרז  נשוא  המטלות  כל  ביצוע  לצורך 
 העובדים מטעם הספק וליישם את כלל התכניות המטלות והיעדים שיקבעו בכל עת.  

 
על הספק לספק על חשבונו את מצבת כוח האדם שלהלן: מנהל/ת מחלקת גביה )הגורם שהוצע במסגרת   .4

על כלל עובדים אלו למעט מנהל/ת הגביה שנבחנה עמידתו במסגרת תנאי  )  פקידי גבייה 2הגשת ההצעה(,  
 ות. שנים לפחות במחלקות גבייה ברשויות מקומי  2הסף בעת הגשת ההצעה, להיות בעלי ניסיון של  

  100%עובדי שטח בהיקף של    4משרה.    100%רכז מים בהיקף של  בנוסף על הספק להפעיל / להעסיק   .5
 משרה.
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כתנאי לתחילת עבודת כלל העובדים המוצעים ע"י הספק, ומנהל/ת הגביה, להגיע לריאיון בפני המנהל.   .6
לגבי העובדים המוצעים. מינוי כל עובד  קורות חיים וההמלצות  טרם הריאיון על הספק להמציא למנהל  

   .המנהלאישור בכתב של ריאיון ו כפוף לשהציע הספק 
 

עובדי .7 של  באישורם  אין  כי  כדי    יובהר  המנהל  ע"י  והספק  כלפי /להפחית  הספק  מאחריות  לגרוע    או 
  .תפקידםמתוקף נושאים או כל אחריות אחרת בה הם  ת ביצועיהם רמ ,עבודתם ,ההמועצ

 
ובדרישה זו אין כדי   ,בלתי מתאים  וראה ל שי  לדרוש מהספק החלפת עובד  ,בכל עת  המנהל יהא רשאי .8

המנהל להחלפת  הספק מתחייב למלא דרישת    .ועצהליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי הספק לבין המ 
יהיה זכאי להודיע בכל עת על החלפת עובד או הפסקת העבודה של עובד    . מנהל מטעם המועצה   עובד

כלשהו על בסיס אי התאמה , חוסר שביעות רצון , אי עמידה בבקרת איכות , במבחני קבלה , או לוח  
זמנים , או מכל סיבה אחרת , לפי שיקולו . דרש המזמין מהספק לפעול כאמור , מתחייב הספק להחליף  

וללא  וי נשי ללא  יום מתאריך הדרישה .     15מתאים אחר , אשר יאושר ע"י הגזבר תוך את העובד בעובד 
 . כל תמורה נוספת

 

רשאי לדרוש מהספק להעביר מתפקידו כל עובד    מנהל מטעם המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,   .9
המועסק על ידו ו/או מטעמו במתן שירות , ו/ או לדרוש את הפסקת עבודתו לאלתר וזאת ללא כל צורך  

 מוקים. דרש הגזבר מהספק לפעול כאמור , חייב הספק לעשות כן באופן מיידי .  במתן ני
 

יום   30, תוך  מנהל מטעם המועצהקדמת על כך לביקש הספק להחליף עובד , יחויב הוא במתן הודעה מו .10
בר בכתב . אין האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק  דלפחות , לפני מועד ההחלפה ובקבלת הסכמת ה

 לרמת העובדים ורמת השירות .
 

מלש"ח, יחייב את הספק   3בתי אב ו/או גידול בהיקף גביה של  600מנגנון להגדלת כוח אדם: כל גידול של 
ש תפקיד של פקיד/ת גביה נוסף מעבר לנקוב לעיל. הבדיקה לעניין גידול המצדיק תוספת כוח אדם  לאיי

לכל שנה. הבסיס לגידול הינו מצבת    30.06-כאמור תהא פעמיים בשנה: ביום בראשון לחודש בכל שנה וב
ראשוני לחודש  כמות בתי האב בהתאם לחיוב  01.02.2022הנתונים נכון למועד פרסום מכרז זה. נכון ליום 

   בתי אב. 1,370הינו    02/21
   .השירות יוקטן / יופסק בהתאם למתווה של התאגיד   במקרה בו המועצה תתאגד עם תאגיד מים וביוב, .11

 

 בכוח אדם שמעבר למסגרת המכרז :   שינויים .12
 

עלות הקטנת עובד אחד תהיה ע"פ  יוסר פקיד/ה גבייה מהמצבת.   –בתי אב  600במקרה ויהיה קיטון של 
 עלותו הנומינאלית .  

ההגדלה לא  ) cost +10%במקרה והמועצה תחליט להגדיל את כוח האדם , עלות תוספת עובד תהיה ע"פ 

 .     תהיה  בעלות נוספת אלא  חלק מהצעת המחיר הניתנת במכרז(
לרבות בתשלום הניכויים   ,רוכים בהעסקת העובדים מטעמוהספק יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכ .13

והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על מעביד לרבות תשלום  ם  על פי כל דין הכרוכים בהעסקת
 .שכר מינימום

 
וכן למלא אחר חוק הביטוח הלאומי   ,הספק מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו .14

 .1995-שנ״ה (, התנוסח משולב)
 

שלא   .15 מתחייב  והוא  קלון  עימן  שיש  בעבירות  הורשעו  עובדיו  ולא  הוא  לא  כי  ומתחייב  מצהיר  הספק 
כן מתחייב הספק לנקוט באמצעים הראויים על מנת להבטיח את מניעת   .להעסיק עובד שהורשע כאמור

 .העסקתו של עובד כאמור
 

ק מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם החלפה של מי מהנמנים  הספ .16
לעניין זה מודגש, כי ככל והעובד    .מילואים או מכל סיבה אחרת שהיא ,על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה
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כך. ככל    ימי עבודה, מכל סיבה שהיא, על הספק להעמיד עובד חלופי כאמור ולדווח למנהל על  3נעדר מעל  
₪ לכל יום בגין    500והספק לא יעמוד בהתחייבות להעמיד עובד חלופי, החל מהיום הרביעי יקוזז סך של 

 הפרה זו כפיצוי מוסכם.  
 

ו .17 עובדיו  עבודת  ביצוע  לטיב  כלפי המועצה  יהא האחראי הבלעדי  ו/הספק  עובדי  /או קבלני המשנה  או 
ת ספק משנה בכדי לשחרר את הספק מאחריותו  קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של המועצה להעסק

 .הבלעדית
 

 ,פנקסי כוח אדם שיירשם בהם שמו ,לשביעות רצונו של המנהל ,הספק מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו .18
   .מקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו

 
וכן להמציא למנהל   ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,תו  לפי דריש ,הספק מתחייב להמציא למנהל .19

רצונו  ולשביעות  כוח אדם חודשית ,לפי דרישתו  לפי   ,מצבת  ויומית שתכלול חלוקת העובדים  שבועית 
 .תפקידם והעסקתם ,מקצועותיהם

 
יובהר כי הספק משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי וכי בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הספק   .20

ובניגוד לכוונת הצדדים   ,אם על אף האמור לעיל   .ולא כעובד  או מי מטעמו יחשב הספק כספק עצמאי
ייקבע כי המועצה היא מעבידתו של הספק או של אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו   ,המפורשת  

מתחייב הספק לשפות מייד את המועצה בגין כל סכום בו תחויב המועצה כתוצאה מנזק   ,בביצוע ההסכם
 .ד כמפורט בנספח יג'וכן בהוצאות המשפט ובשכ״ט עו״ ,כך  או תביעה שייגרמו לה בשל

 
 המועצה תהא רשאית לנייד עובדי מועצה לטובת עבודה במחלקת הגביה, ללא עלות נוספת.   .21

 

   גביהשירותי   מנהל תפקידי
 

הפעולות  אחריות כוללת מטעם הקבלן על מן שירותי הגבייה נשוא מכרז זה , כמפורט בפרק זה , ובכללן כל   .22
 אשר מקובל ונהוג לבצע במחלקות גבייה ברשויות מקומיות . 

אחריות כוללת על ניהול עובדי הגבייה מטעם הספק והדרכתם בדגש על יישום נהלי המזמין , עדכון שוטף   .23
 בדרישות הדין והפסיקה ועבודה במערכת המידע של המזמין .  

 המידע של המזמין . פיקוח על תקינות הנתונים הרלוונטיים בטבלאות מערכת  .24

 עדכון טבלאות תעריפים , מדדים , ריבית , בנקים וכו' .  .25

 הרצת דוחות ביקורת לפי מועדים ובהתאם לדרישת המזמין .  .26

 אחריות לטיוב נתונים שוטף במערכת המידע של המזמין.  .27

 ריכוז חובות מסופקים ואבודים והצגתם למזמין לפחות פעם ברבעון .  .28

לרבות מיזוג   officeבהפעלת מערכת המידע של המזמין ובהפעלת תוכנות   ידע מעמיק ומיומנות גבוהה .29
 דואר , ניתוח נתונים אלקטרוניים והפקת דוחות סטטיסטיים וניהוליים . 

שירותי גבייה ידווח בדוא"ל לממונה על הגבייה . כמו כן,   מנהלעל כל תקלה במערכת המידע של המזמין ,  .30
 יעקוב אחרי הטיפול בתקלה . שירותי הגבייה  מנהל

 
 
 

 משרדי מחלקת הגביה ועלויות נלוות על חשבון הספק
 

 על הספק לשאת בעלויות משרדי מחלקת הגביה, ובכלל זה:  .31
 

למסמכי המכרז וכן עלויות משרדי    בנספח יז'מצבת כוח אדם כמפורט  ידוע כי על המציע לשאת בעלויות   .א
ש"ח בצירוף מע"מ הכוללים ארנונה, מים, חשמל , מערכות מחשבות, אינטרנט.    7,500מחלקת הגביה בגובה  

₪ בתוספת מע"מ בגין שימוש במשרדי מחלקת הגביה    2,500תשלום דמי שכירות בסך של    -וכן הכוללות  
 "(.  משרדי מחלקת הגביהובים )להלן: "שהוקמו במבנה המועצה ושלוחות הגביה שהוקמו בייש 
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על חשבון הספק יחולו כל ההוצאות הכרוכות בציוד משרדי, העתקות, מחשבים, מדפסות, סורקים,   .ב
טלפונים, קווי תקשורת, שליחת מעטפות לנישומים, תכנות מחשב  עם רישיון, הדפסת שוברי התשלום  

אורה, אזעקה, ניקיון, ציוד משרדי, נייר רציף,  , ריהוט, שיפוץ, ביקורת מכון התקנים, גופי תהחודשיים
 נייר להודעות וכל הוצאה אחרת הנדרשת להפעלת מחלקת הגביה מבחינה משרדית.   

 
 ממן את כל הוצאות הדואר, ומשלוח ההודעות. הספק י .ג

 
במשרד הרישוי    את כל הוצאות צד ג' בביצוע פעולות עיקולי בנקים , איתורים, עיקוליםהספק ישלם   .ד

איתם   לספקים  והכל  הפנים  למחיריםיבחר  ובמשרד  ובהתאם  ל   לעבוד  אכיפ  ושיוצעו  סרגל  ה  לפי 
 . לבצעם בפועל שיסוכם ויאושר ע"י המנהל וכן

 
 שימוש בכלים ובחומרים 

 
ועל חשבונו, אלא אם הוסכם    הספק כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי   .32

 אחרת מראש ובכתב.
 

שימוש לצורך אספקת השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג    הספקכל הכלים והחומרים בהם יעשה   .33
 לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה. 

 
לכל דבר ועניין    –מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב   .34

 כהפרת הסכם זה.  –
 

 מערכות מידע
 

 .לעניין זה GISכולל עדכון ושדרוג מערכת  ,יחולו על הספק ,עלויות מערכות המידע של ניהול מערך הגבייה .35
 
 

לניהול קריאות מים, מערכת לניהול צריכות    ות ומסופוניםהספק מתחייב להתקין ולהתאים על חשבונו תוכנ .36
תוכנה   מים,  צרכנות  ותיקוני  לוגית  לחישוב  מערכת  גביהמים,  התוכנה   ,לאכיפת  עם  לממשקים  לדאוג 

לעדכן במידת הצורך את כל הממשקים ליבוא ויצוא נתונים  צה, שמותקנת או תתוקן בעתיד במחשבי המוע
 .שימוש של עמדות המחשב המשמשות אותובין המערכות ולשאת בכלל עלויות רישיונות ה

 
לעובדיו  לרבות הדרכות  ,הספק מתחייב לבצע התאמות כאמור בכל עת וככל הנדרש לאורך תקופת ההסכם .37

 .לצורך התאמות ושינויים כאמור
 

דרישות   ,גישה לאינטרנט ,לרבות לעניין הרשאות משתמש ,הספק יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע .38
 . הפצה פנימית וחיצונית בדואר האלקטרוניוירוס ו -אנטי 

 

סעיף   .39 לפי  יפעל  יכלול  7המציע  האזורית  והרשות  הגביה  חברת  שבין  "ההסכם  הפנים:  משרד  בנוהל  ט 
התחייבות של חברת הגביה לפיה כל מידע שהגיע לחברה או לעובדים המועסקים על ידה במתן שרות לרשות  

ישמש רק לצורך ביצוע השרות בלבד, לא יעשו בו כל שימוש במידע  האזורית אגב ביצוע החוזה ומתן השרות  
 לצורך אחר ולא ימסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו". 

 בוטל  .40
 

 ספק ה אחריות
 
מינוי בא כוח מוסמך מטעם הספק לצורך סעיף זה   .ישגיח על ביצוע העבודה ,הספק או בא כוחו המוסמך .41

והמועצה תהא רשאית לסרב לתת את אישורה או לבטלו בכל זמן  יהא טעון אישורה המוקדם של המועצה  
 .דין בא כוח מוסמך של הספק כדין הספק ,לצורך קבלת הוראות מהמועצה  .שהוא

 
או  /בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק אחר שיגרם למועצה או לרכושה ו ,הספק יהיה אחראי לכל נזק שהוא .42

או עקב או במהלך ביצוע העבודה או   ,מעשה או ממחדל תוך כדילכל צד שלישי או לרכושו הוא כתוצאה מ
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שלוחיהם   ,קבלני המשנה שלו ועובדיהם ,אלה הנתונים למרותו ,שלוחיו ,עובדיו ,מצד הספק ,בקשר אליה
אך למעט נזק שנגרם על ידי המועצה   ,או כל המצויים באתר ביצוע העבודה ובסביבתו/ו ,ומי שנתון למרותם

 .בעצמה
 

או כל הפסד אחר שיגרם לה   ,ייב לפצות את המועצה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעילהספק מתח .43
ו נגדה  או מחדל כאמור/כתוצאה מכל תביעה שתוגש  בגין מעשה  נגדה  שיפסק  דין  פסק  ובכל מקרה   ,או 

  □מתחייב הספק לשלם כל סכו ,שהמועצה תחויב בתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו
כן מתחייב הספק לשאת בכל ההוצאות שהמועצה תחויב בהם בקשר או   .או למועצה   ,כזה במקום המועצה

לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין והכל בכפוף לכך שהמועצה תאפשר לספק   ,כתוצאה מכל תביעה כזאת
גם מהערבות   ,המועצה רשאית לממש את התשלומים המגיעים לה כאמור לעיל  .להתגונן בתביעה כזו כאמור

 .ומהתמורה המגיעה לספק עבור עבודות שביצע ,הבנקאית שבידיה
 

או לשלוחיו .44 גוף שיגרם לעובדיו  נזק  נזק רכוש או  לכל אדם אחר שנמצא ברשותו    הספק אחראי לכל  או 
 ,עקב או במהלך ביצוע העבודה ,כתוצאה מהתאונה או פגיעה גופנית כלשהי או כל נזק אחר שיגרם תוך כדי

כתוצאה מנזק   ,והוא ישפה את המועצה במידה ותוטל עליה אחריות כלשהי או תגרם לה הוצאה כלשהי
 .האמור בסעיף משנה זה

 
או תשלום על המועצה במסגרת  /או הוצאה ו /ול במקרה בו תוטל אחריות ו תח ,חובת השיפוי כאמור לעיל .45

 . ולא על פי דרישה בעלמא ,או פשרה שתהא מקובלת על הספק/או הליך כדין ו/או פס״ד /או החלטה ו/צו ו
 ,רחבות ,מדרכות ,לרבות דרכים מכל סוג ,הספק אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לרכוש ציבורי כלשהו

בין    ,וכיוצא באלה תוך כדי ביצוע העבודה  □טלוויזיה בכבלי ,טלפון ,טלקס ,חשמל ,ביוב ,ת מיםרש ,שבילים
וכל נזק כזה יתוקן   ,שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה

המוסמכים לפקח על אותו רכוש  לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות   ,על חשבונו ואחריותו
מעביד בין הספק למועצה וכי הספק הינו ספק עצמאי  -למען הסר ספק מובהר כי לא חלים יחסי עובד  .שניזוק

לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי שותפות מכל    □כן מוסכם ומוצהר כי היחסים בין הצדדי .לכל דבר ועניין
 .מין וסוג שהוא

את   .46 לידיו  יקבל  מוניציפאלייםהספק  החיובים  של  ואכיפה  בגביית  וחובות   -  :  :הטיפול  שוטפים  חיובים 
הכלולים בחיובים השנתיים להם זכאית המועצה   ,אגרות מים וביוב־ חיובים שטופים ופיגורים ,שבפיגור

 .או מקצתם בהתאם להחלטת המועצה כולם   ,נווה מדבר  אזורית ה
 

ככל שהוראות המועצה לא   ,כפוף להוראות הדין ולהוראות המועצההוא יהיה   ,בכל הפעולות שינקוט הספק .47
 .תסתורנה את הוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהם

 
 .המפורטים במסגרת הסכם זה ובמסמכי המכרז יםהספק מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנא .48

 .לעניין זה   GISוג מערכת  כולל עדכון ושדר  ,יחולו על הספק ,עלויות מערכות המידע של ניהול מערך הגבייה .49

ישמרו במהלך ביצוע העבודה   ,או כל מי שפועל מטעמו/או קבלני משנה ו/הספק מתחייב כי הוא או עובדיו ו .50
וזאת במטרה למנוע פגיעה    □קיימי  □עפ״י הנחיות רשויות מוסמכות ונהלי  ,על כל כללי הבטיחות המקובלים

 .כלשהו ועל פי הנחיות המועצה □או נזק לגור/ו

וה .51 ישבית  לא  הוא  מקרה  בכל  כי  מתחייב  ו/ספק  יפגע  ו/או  ישבש  ימנע/או  במחדל ,או  או  את   ,במעשה 
במידה ויפר הספק התחייבותו על פי סעיף זה תהא   .השירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים

 ז. לחלט את הערבות לביצוע כהגדרתה במסמכי המכר ,אך לא חייבת ,המועצה רשאית

לעת .52 מעת  מהספק  לדרוש  רשאית  הבלעדי ,המועצה  דעתה  שיקול  פי  מתן   ,על  עם  בקשר  נוספים  דיווחים 
תוך העמדת מלוא המידע שבידיו ללא שהדבר   ,והספק מתחייב למסור דיווחים אלה ,השירותים והעבודות

 .יזכה אותו בכל תמורה נוספת
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את מתן השירותים .53 יפסיק  או מקצתם ,הספק  לצמיתותלזמן מסוים   ,כולם  בכתב   ,או  הוראה  לפי  וזאת 
ניתנה לו על    □ולא יחדש את העבודות אלא א  ,בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה כאמור ,מהמועצה  

 .כך הודעה בכתב

 ,מעת לעת ישיבות ,תתאם המועצה מראש ,התייעלות ובקרה על ביצוע התחייבויות הספק ,לצורך פיקוח .54
 ."(ת עבודהפגישו"ן: "להל)ביקורים ותצפיות 

פגישות העבודה   .פגישות העבודה תתקיימנה מעת לעת על פי דרישות המועצה ולפחות אחת לחודש ימים .55
יהיה מחויב להגיע ולהציג כל חומר רלוונטי   ,בהתאם לדרישת המועצה  ,או מי ממנהליו/והספק ו  ,תתועדנה

 .בנוגע להסכם זה

לדאוג לממשקים עם התוכנה שמותקנת   ,פת גביההספק מתחייב להתקין ולהתאים על חשבונו תוכנה לאכי .56
המועצה   במחשבי  בעתיד  תתוקן  בין   ,או  נתונים  ויצוא  ליבוא  הממשקים  כל  את  הצורך  במידת  לעדכן 

הספק מתחייב לבצע   .המערכות ולשאת בכלל עלויות רישיונות השימוש של עמדות המחשב המשמשות אותו
תקופ לאורך  הנדרש  וככל  עת  בכל  כאמור  ההסכםהתאמות  התאמות   ,ת  לצורך  לעובדיו  הדרכות  לרבות 

 .כאמור □ושינויי 

דרישות   ,גישה לאינטרנט ,לרבות לעניין הרשאות משתמש ,הספק יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע .57
 י. וירוס והפצה פנימית וחיצונית בדואר האלקטרונ-אנטי 

 המועצה  ריותאח

התשתית וכד׳ בו בחרה המועצה לנהל את   ,הטכנולוגיה ,הפתרוןלספק לא תהא שום זכות ערעור על מהות   .58
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשדרג את מערכות המחשוב שלה בכל עת   .מערכת החיובים
יהיה על הספק לדאוג על חשבונו להדרכת   (כולל התוכנה)במקרה של החלפת ספק המחשוב   .בתקופת ההסכם

אשר יימסר לספק על פי רצונה   ,לרבות עובדי המועצה   ,בשימוש בתוכנה החדשהכל העובדים באגף ההכנסות  
 ,□מוסכם ומוצהר בזאת כי המידע כולו בנוגע לחיובי  ,בלמען הסר ספק .אם תחליט לעשות כן ,של המועצה  

אשר יימסר לספק על פי   ,הינו רכושה הבלעדי של המועצה ,עיבודו ומהימנותו ,לרבות דרך חישוב המידע
 .אם תחליט לעשות כן ,רצונה של המועצה

 ,המסמכים והמידע שיגיעו לספק בשל או עקב מתן הגביה הינם קניינה הבלעדי של המועצה ,כל הרשומות .59
הספק מתחייב   .מהן  □והספק יהא אחראי באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן שיגרמו לרשומות או לחלקי 

 .העבירם לצד ג׳ כלשהולשמור את הפרטים הנזכרים לעיל בסודיות ולא ל 

 :שירות וקבלת לקוחות

 . כמפורט לעיל  ,משרדים המיועדים לקבלת קהל  ,הספק יעמיד על חשבונו .60

 ,בכל שעות הפעילות ,הספק   מטעם  כולל עמדת מנהל גבייה ,עמדות שרות מאוישות  2  יכללו לפחות  םהמשרדי .61
 .ת מטעם המועצה/הכל על פי דרישות המנהל

 חשבונו מערכת לניהול תורים במחלקת הגביה.על הספק לממן על   .62

של המערכת    יםהספק מתחייב להתקין על חשבונו מערכת אכיפה נלווית בהתאם לצרכיו אשר תפעל בממשק .63
במועצ  ממשקים ה.המרכזית  ויידרשו ,התאמת  הספק ,במידה  חשבון  על  זה   .יחיו  בסעיף  האמור  אף  על 

ל ספק התוכנה העיקרית למועצה ולא תהיה לספק  המועצה רשאית להחליט להשתמש במערכת האכיפה ש
 .או דרישה כספית בגין כך/שום זכות ערעור או טענה בעניין סעיף זה וכן לא כל תביעה ו

 .הספק יחזיק בכל הרישיונות המתאימים לכל מוצרי התוכנה הדרושים .64

המועצה ומערך    הספק מתחייב כי לא יתקין כל אמצעי תקשורת אשר יאפשר גישה למחשבים שלא באמצעות .65
 .האבטחה שלה
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ואף מעבר לשעות עפ״י דרישות   ,שעות העבודה במשרדים יהיו בהתאם לשעות העבודה המקובלות במועצה .66
 .המועצה

אליו יגלשו   ,על חשבונו ,יפעיל הספק בעצמו מוקד טלפוני חיצוני ,לשירותי קבלת הקהל הפרונטאלי ,בנוסף .67
המוקד הטלפוני יספק   .שרדי הספק או אליו יתקשרו ישירותשיחות שלא יענו בעמדות המענה הטלפונים במ

 .שירותי מענה לבירורים וכן קבלת תשלומים

 גביה ואכיפה 

בלבד .68 המועצה  של  לחשבונה  התשלום  באמצעי  ישולמו  התשלומים  כל  כי  בזה  מתחייב  ויתקבלו   ,הספק 
ה המועצה  מדבר    אזוריתלפקודת  או   .בלבד  נווה  רושמת  קופה  באמצעות  אחריירשמו  אמצעי  כפי   ,בכל 

 .שיאושר בכתב על ידי גזבר המועצה או מי מטעמו מיד עם קבלתם

 .הספק לא יגבה ישירות כל סכום שהוא, יובהר כי .69

כל התשלומים ישולמו לקופת  ,הספק יגבה מהחייבים הוצאות בגין פעולות אכיפה בהתאם לתקנות המיסים .70
למען הסר   .פורטים בטבלת הוצאות הגבייה להלןבכל מקרה לא יגבו יותר מסכומי ההוצאות המ  ,המועצה

 .נושאים שאינם מפורטים בהסכם זה לא יגבו בגינם תשלומים נוספים מהחייב ,ספק

 .הספק יפרט בנפרד כל פעולה שנקבעו בצידה הוצאות כאמור לעיל .71

והוצאות אלו בלבד  הוצאות שנגבו כאמור ובפועל   ,הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בפעולת הגביה למעט  .72
לעמלה בנוסף  לספק  בנקים   ,ישולמו  עיקולים)עמלות  ביצוע  בגין  אשראי,(שאינן  חברות  עמלות   עמלות 

 .מכלול עלויות הגביה ,אגרות בתי משפט ,עמלות בגין החזרת המחאות ,תשלומים באינטרנט

 .לאחר ביצוע הפעולה ,הספק יגבה את ההוצאות המפורטות לעיל לקופת המועצה בלבד .73

 :לרבות,  על חשבונות ,ידוע לספק כי עליו לבצע את כל הפעולות על פי דין לגביית החובות .74
 .הדפסה ושכפול של כל הטפסים הדרושים לביצוע פעולות אכיפת הגביה ,הכנה .א
 .הכל עפ״י הוראות המועצה .חשבונות דרישה ,או משלוח חשבונות תזכורת/חלוקת וקריאת מדי מים,   .ב
 .לפחות פעם בשנה ,החייביםמשלוח התראות לכל  .ג
לקובץ   .ד התאמה  תוך  הרשום  מגוריהם  מקום  את  עזבו  אשר  החייבים  של  הנכונות  הכתובות  איתור 

 .טיפול בדואר חוזר ומשלוח התראות חדשות לחייב ,הנכסים במועצה 
הכנת תיקי חייבים הכוללים את פרטי החייב ופרטי החוב לטובת מימוש חובות וגבייתם וסיוע למשרד   .ה

 ד העוסק בגבייה משפטית של חייבים אשר מוצו עבורם הליכי אכיפה מינהלית. עו"
 .ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של החייבים אשר חובותיהם נמצאים בטיפול .ו
 .ת/ביצוע תיאומים והתאמות כספיות בהתאם לדרישות המנהל .ז
תוך   .ח חובות  בירור  בנושא  לפונים  ישירות  בכתב  מפורטות  תשובות  הפניהיום   14משלוח  ,  מקבלת 

 .ת/והעברת הפניה לידיעת המנהל
משפט .ט בית  בכל  להופיע  הספק  ו ,על  יוזמן  אליו  משפטי  הליך  ובכל  כדומה  או  בוררות  או  /הליך 

 .שהמועצה תורה לו להופיע
מעקב אחר האכיפה   ,סיוע בהכנת תיקי תביעה ,הכנת חומר לעורכי הדין שהמועצה תבחר לעבוד עמם .י

וזיכוי האזרחים הנמצאים בהליכים משפטיים ומעקב אחר הגבלה הנעשית באמצעות  חיוב   ,המשפטית
 .עורכי דין

הסדרי תשלומים יהיה על פי הוראותיה ואישורה של   ,פריסת חובות לתושבים ,בכל מקרה של זיכוי .יא
 .המועצה 

י  וזאת באופן מיד ,בתום תקופת ההתקשרות יחדל הספק מלגבות את חשבונות התושבים וחובותיהם .יב
 .חובות בהם בוצעה גביה חלקית וכל חוב אשר ניתן לגבותו מכח הסכם זה ,לרבות חובות פתוחים

 ,ממסרים דחויים שנמסרו בתקופת עבודתו של הספק וייפרעו לאחר תאריך סיום עבודתו של הספק . יג
לאחר אישור סופי   ,יזכו את הספק בתמורה כמשמעה בהסכם זה ,שנים מסיים עבודתו 5-ולא יותר מ

 .ובהתאם לתנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם ,הפירעון של
תקופת   .יד במהלך  נפרעו  אך  היוצא  הספק  של  עבודתו  בתקופת  שנעשו  וממסרים  הסדרים  כי  יובהר 

 .לא יזכו את הספק בכל תמורה שהיא ,ההתקשרות עם הזכיין במכרז
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והחוב כאמור לא שולם במלואו ע״י התושב   ,יום מהמועד האחרון לתשלום המקורי    360במידה וחלפו   .טו
תהא רשאית המועצה לדרוש מן הספק כי הטיפול בגביה יוחזר לידיה וזו תמשיך באמצעי האכיפה   ,

יודגש כי חוב שעבר   .על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות טיפול באמצעות הליכים משפטיים ,הנדרשים
 .לטיפול המועצה לא יזכה את הספק בכל תמורה שהיא

 .מ ובתנאי כי קיימת חובה על פי חוק לגבות בגינם מע״מ״המחירים כוללים מע .טז
 תחזוקת רשם המים של המועצה : .75

i.   הקטנת פחת מים: הספק יידרש להקטנת פחת המים במועצה לידי מינימום ובמיוחד מניעת
גניבות מים / חיבורים שאינם חוקיים למוסדות החינוך של המועצה ושימוש במים ללא חיוב. 

פעולות נוספות להקטנת פחת המים: התקנת מגופים חשמליים ומדי קר"מ בהתאם לשיקול דעתו 
עצה ובהתאם לצריכת המים של מוסדות המועצה מעבר לשעות  של הספק במוסדות המו

  הפעילות.
ii.  מניעת גניבות מים ממוסדות המועצה )מוניציפלי וחינוך(:לצורך ביצוע פעולות אלו, ינקוט הספק

בכל פעולות השטח הנדרשות לרבות התקנת מגופים חשמליים לסגירת מים מעבר לשעות 
ליים אלו יותקנו בראש מערכת בעלי פיקוד חשמלי הפעילות של המוסד החינוכי. מגופים חשמ

מרחוק באופן שאספקת המים תיפסק ותתחדש באופן אוטומטי במועדים קבועים ושניתן 
להתערב ידנית ולפתוח את המגוף החשמלי בפיקוד מרחוק על ידי עובדי הספק. בנוסף יערוך 

יציפלי וחינוך( ויאתר הספק סיורי שטח לאורך תוואי הצנרת למוסדות המועצה בפזורה )מונ
חיבורים לא חוקיים או ממצאים המעידים על חיבורים לא חוקיים ויפעל לנתקם באמצעות 

חסימה פנימית או ריתוך פקק לחיבור הלא חוקי. הספק יידרש לדווח ולהגיש תלונה למשטרת  
לונה ישראל על גניבת מים בצירוף ממצאים ועדויות מצולמות של חיבור שאינו חוקי. העתק מהת

 ] יועבר למועצה לזירוז הטיפול בתלונה מול משטרת ישראל.
iii. מדי מים השייכים לצרכני  600 -החלפת מדי מים לצרכנים במדי מים חדשים: ברשות המועצה כ

שנות שימוש וחלקם בני פחות משנה.  5המים בכל יישובי המועצה. חלק ממדי המים הם מעל ל 
 Class Bועצה ולהחלפתם במדי מים חדשים מדרג הספק יידרש לבדיקה של כלל מדי המים במ

חודשים קלנדריים ממועד ההתקשרות   12וזאת בפרק זמן של  63העומדים בדרישות תקן ישראלי 
מול המדים הישנים. פעולות הרכישה   trade-inבין הצדדים. המדים החדשים יוחלפו ב 

על חשבון הספק  וההחלפה וכן התקנת מדים חדשים שלא היו קיימים מלכתחילה תבוצע
והמועצה לא תחויב בחיוב נוסף מעבר למנגנון התשלום במכרז. הספק רשאי לחייב את הצרכנים 

  החדשים בחיוב נפרד בעבור אגרת מד ואגרת חיבור לפי הכללים ועל פי כל דין.
iv.  שנים   5החלפת מדי מים תקופתית: הספק יידרש להחלפת מדי מים שגיל ההתקנה גדול מ

שנים או שנתיים )ראשיים( זאת בהתאם להנחיות יצרן המדים, לתקנות, כללי  3)דירתיים( או 
ועל פי כל דין. מדי המים שיותקנו יהיו מחודשים ויכללו  1988-מדידת מים )מדי מים(, תשמ"ח

מכלול מאיץ חדש ומכלול מדידת קריאה חדש )רגיסטר(. הספק יעביר דוח החלפת מדים לרבות 
ם ממבדקה )מכון לבדיקת מדי מים( בעלת רישיון תקף המוסמכת  תעודות כיול מדים מחודשי

   לכייל מדים מהקוטר שהותקן. 
v.  תיקוני נזילות ופיצוצי צנרת: הספק מחויב בתחזוקת רשת המים של המועצה בכל יישובי

בהם הספק  –המועצה וברשת קווי ההולכה של המועצה )קיימים קווי הולכה השייכים למקורות 
לא לדווח למקורות(. במידה ודווחה או אותרה נזילה בקווים השייכים למועצה  לא נדרש לטפל א

יטפל בה בצורה מידית באמצעות ציוד אינסטלציה מתאים  –)צנרת המים עד לחיבור מד הצרכן( 
לרבות החלפת מקטעי צינור, ריתוך, חיתוך, עיגון, התקנת תושבת )"שלה"(, החלפת אטמים,  

  יפול ולהפסקת נזילת המים.מופות וכל אביזר המתאים לט
vi. לצרכי המועצה ובהתאם לכללי מל"ח,    הספק יחזיק במחסניו ציוד תיקון וחלפים הנדרשים

יתקשר בעת הצורך עם נותני שירותי עבודות מים ואחזקה כולל כלי צמ"ה הנדרשים   הספק
  לתיקונים בעמידה בלוחות זמנים סבירים .

 : פחת דרישות .76

i.  :יידרש להקטנת פחת המים במועצה לידי מינימום ובמיוחד מניעת   הזוכההקטנת פחת מים
גניבות מים / חיבורים שאינם חוקיים במוסדות ציבור וחינוך בריכוזי הפזורה אשר באחריות 

  המועצה ושימוש במים ללא חיוב.
ii. נוך(: לצורך ביצוע וחי םמוניציפליי) מניעת גניבות מים, פחת, ופיצוצי צנרת במוסדות המועצה

בכל פעולות השטח הנדרשות לרבות התקנת מגופים חשמליים לסגירת   הזוכהפעולות אלו, ינקוט 
מים מעבר לשעות הפעילות של המוסד החינוכי, ביקורות מעקב שוטפות לקרוא את המוסדות 

עוד מיידי, ובתי  חריג עליו לדווח באופן עבאירומהשעון הצמוד למוסד. במידה והספק נתקל 
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, לאחראי תחום מקצועי חינוך ולצוות טכני בהנדסה. המוניציפלי בכתב ובתמונות, לנציג האגף 
להלן,   74   כמו כן יובהר כי קריאת מדי המים של הצרכנים תתבצע בהתאם להוראות סעיף

  והספק יהיה אחראי לכל גנבות ו/או הפחת עד לשעון מד מין צרכן. 

 
 טבלת הוצאות גבייה 

 .בזאת שעדכון המחירים יבוצע חד פעמית בתחילת תקופת הארכהמובהר  .77

 דין. סכומי ההוצאות המרביים בשקלים בגין פעולות האכיפה לא יעלו על הקבוע ב .78

 .למחירים הנ״ל יש להוסיף מע״מ כחוק .79

בסמכות המועצה להגדיל את סכום   ,₪ כולל מע״מ 800 מודגש כי סך הוצאות הגבייה לחייב לא יעלה על   .80
 .וזאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב לכל מקרה ומקרה  ההוצאה

)כל פעולה אחרת שלא נקבעה בטבלה לעיל אשר כרוכה בהוצאות כמפורט בתקנות המיסי .81 קביעת  ה(  גביים 
תפעל החברה בהתאם לתקנות הנ״ל ולאחר תיאום עם   ,1993תשנ״ג־ ,(הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה

 . המועצה
 

 דו״חות
 :ת דו״חות בכתב כדלקמן/הספק מתחייב למסור למנהל .  67

 .יום דו״ח הכולל פירוט חובות החייבים ושלבי הטיפול 60 -אחת ל  •
 או המלצה על /יום דו״ח אפיון חובות והסבר מפורט על אי גביה ו   90 -אחת ל  •

 .דרכי טיפול נוספים וחלופיים
 .דו״ח חריגים חודשי •

 .אחר דרישה ותיאום מראש עם המועצה ת דו״חות ל/הספק מתחייב למסור למנהל .82
 

 .ימים ממועד המצאת הדרישה בכתב 3כמו כן ימסור הספק דו״חות נוספים על פי דרישה וזאת תוך  .83
 

 .הספק ישמור תיעוד של כל פעולותיו בהתאם לדין ולנוהל  .84
 

 .האחרונהתהא המועצה הפוסקת  ,מובהר כי בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לחיוב בין התושב לספק .85
 

 העמלה 

 
כאמור עבור    תשולםהעמלה   .  'אמסמך  –הספק יהא זכאי לעמלה בהתאם להצעת המחיר במסמכי המכרז   .86

מכלול הפעולות הדרושות לגביה ואכיפה של חיובים מוניציפאליים שתתקבלנה בקופת המועצה במישרין או  
 .בעקיפין אצל המועצה או בעבורה

המועצה איננה מתחייבת לכמות מינימאלית או מקסימאלית של בתי אב, מחזור כספי, היקף חובות או כל   .87
הכמויות   את  לשנות  שעשוי  אחר  בגובה  פרמטר  הינה  הספק  זכאי  לה  העמלה  ולפיכך  במכרז  המפורטות 

 הצעתו הכספית ולא תשתנה במשך כל תקופת ההסכם.
 

 .מלבד העמלה והחזר ההוצאות כאמור לעיל לא ישולמו לספק סכומים נוספים .88
 

 .תיערך אחת לרבעון התחשבנות בין המועצה לבין הספק בעניין תשלומי העמלות, .89
 

יערך התחשבנות סופית בין המועצה לבין הספק בעניין גובה החיובים ותשלומי  בתחילת כל שנת כספים ת  .90
העמלות לגבי השנה הקודמת )סכומי הגביה הסופיים והנכונים הם אלה המחושבים על פי דו״ח הגביה נכון  

 בכל שנה(.  31.12 -ל
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התחיל הספק את עבודתו  יחושבו סכומי הגביה כאילו   ,שנת הכספים הראשונה בה יחל הספק את עבודתו .91
 .בתחילת השנה

 
ו .92 לחוקים  בעתיד בהתאם  תושביה  על  חיובים חדשים שהמועצה תשית  לסוגי  הנוגע  ו/בכל  או  /או תקנות 

יקבע גזבר המועצה את גובה עמלת הגביה   ,מדידות מעודכנות אשר לא היו ידועים עד ליום פרסום המכרז
 .העמלה לא תהיה לספק זכות ערעור על כך קבע הגזבר את גובה .בהתאם לרמת הקושי בגבייתם

 
מיום אישור החשבון על ידי גזבר המועצה וכנגד המצאת חשבונית   יום 45 +תנאי התשלום לספק הינם שוטף   .93

 .החלטתו של גזבר המועצה בכל מקרה של חילוקי דעות תהיה סופית ומחייבת מס כדין.
 

ושאותם נדרש הספק לספק לא תשולם לו תמורה  כל המערכות הממוחשבות המפורטות במסמכי המכרז   .94
 נוספת. 

 
 דינים  שמירת

צווים וחוקי עזר   ,הוראות ,תקנות ,הספק מתחייב לבצע את העבודה תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים .95
ו ,עירוניים שהוצאו או יוצאו מטעם כל רשות מוסמכת בישראל   או  /וכן לבצע כל הוראה חוקית שיצאה 

 ,ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות ,שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה 
 .האמור לעיל וכל תשלום אחר החל בגין ,תשלום אגרות ,תשלום מסים ,קבלת רישיונות

 
ותנאים נוספים המפורטים בהסכם .96 לשם   ,הספק מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות 

או  /הספק יספק לעובדיו ו .או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה/שמירה על שלומם של העובדים ו
או אשר  /להוראות החוק ו  כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם ,או לכל הפועלים מטעמו/לשלוחיו ו

זה הסכם  נשוא  העבודה  של  מסוגה  עבודה  לביצוע  בו  להשתמש  ידי   .נהוג  על  יעשה  אכן  כי  יפקח  הספק 
 .העובדים שימוש בציוד זה

 
או לשפות את המועצה בגין כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל תביעה או משפט  /הספק חייב לפצות ו .97

לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות   ,של איזה דין על ידי הספק  שיוגש נגדה בקשר לאי מילוי או הפרה
בגין מעשה   ,וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מינהלי אחר שיוטל עליה אם יוטל ,שיגרמו לה עקב משפט כזה

 .או מחדל של הספק כאמור לעיל
 

התגונן כלפיה והספק  יעה כאמור ולאפשר לו ל באו ת/המועצה מתחייבת להעביר לידיעת הספק כל דרישה ו .98
 .ביחד עם המועצה  ,כנגד כל הליך כאמור ,יהיה רשאי להתגונן על חשבונו

 
לביצוע העבודות .99 ובנוגע  במהלך  דיני העבודה  כל  לקיים את  עובדים   ,הספק מתחייב  דיני העסקת  לרבות 

תשי״ג   נוער  עבודת  לחוק  והאי ,1952 -בהתאם  הרישיונות  כל  של  ולקיומם  להשגתם  לדאוג  שורים  וכן 
 .או לעובדיו/שידרשו על פי כל דין לצורך ביצוע העבודות לו ו ,וההיתרים

 
וחוקי העזר   ,או מטרדים/הספק מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל הוראות החוקים בנושא מפגעים ו .100

או  /או מפגעים לרכוש ו/לנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת למנוע גרימת מטרדים ו נווה מדבר,    של  
לרבות   ,או המפקח/ת ו/או לכל גורם אחר עקב ביצוע העבודות ולקיים את כל הנחיות המנהל/לתושבים ו

תוך   ,מתחייב הספק לבצע את העבודות בצורה שקטה ומסודרת ,כמו כן .בדבר ימי ושעות העבודה וכיוצ״ב
מוס ובאדיבות כלפי  הספק ועובדיו ינהגו בני .הימנעות מהקמת רעש שיש בו כדי להפריע לתושבים ולעסקים

 .תושבי המועצה ובעלי העסקים עמם יבואו במגע תוך ביצוע העבודה
 

וכו'(   .101 פתיחה  המרצות  מנהליות,  עתירות  )כגון:  גבייה  בנושא  המועצה  כנגד  שיינקטו  משפטיים  הליכים 
 המועצה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לנתב לטיפול ולייצוג החברה, ללא תוספת תשלום. 
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 מסמך ג'    
 

 דרישות ביטוח 
 

"( אישור קיום מבקש האישור)להלן "  מהיישוב אבו תלול,  מדבר  נווה  האזורית  המועצהעל הספק להמציא לידי  
 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהביטוחים )אק"ב( 

 
 ביטוח רכוש  א.

של הספק, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים   וו/או באחריות   ווכן ציוד נלוה בבעלות
נזקי נוזלים    (,313) נזקי טבע  (,316)בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה  

, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה  ידי כלי טיס, שביתות-והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
(314). 

מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח  
 כאמור במלואו. 

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

.    לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי לגרוע  1
 (.  322)מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,   .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
   זיהום תאונתי פתאומי, .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת   .2.4

 קרות מקרה הביטוח,   
 ( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   .2.6

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך   .3
 . (321( )304( )302)בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח  

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .5
 (. 329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  4,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח אחריות מקצועית   .ג
ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף  של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק  ו  לכיסוי אחריות .1

של   ו/או מחדל מקצועי  כתוצאה ממעשה  מבקש האישור  האמור(  לגרוע מכלליות  )ומבלי  לרבות  כלשהו 
 . והספק ו/או עובדי 

 .   כיסוי לאחריותו של הספק בגין מי מטעמו .2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .3

 . (301) אובדן מסמכים  .3.1
 .(327) אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  .3.2
 .  (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) .3.3
 .  (325) מרמה ואי יושר של עובדים   .3.4
 . (326)פגיעה בפרטיות   .3.5

)להלן:   .4 הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין הספק   
 ( . "התאריך הרטרואקטיבי"

 . (309) ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  הביטוח כולל .5
 (.332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .6
בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני של הספק    הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור .7

(304 ( )321)  . 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .8
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  00,0001,0. -גבולות האחריות:  .9
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 ביטוח חבות מעבידים  .ד
 בגבולות אחריות כנקוב להלן.  ו,לכיסוי חבות הספק על פי דין כלפי כל המועסקים על יד  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,    .2.1
 פיתיונות ורעלים,   .2.2
 העסקת נוער כחוק,   .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  .2.4

 (. 319)י הספק  מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובד .3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים  .ה
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים   .1

- לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 
500,000 .₪ 

מבטחי הספק לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק ו/או איחור  על   .2
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, 

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות   .3
 המבטח עפ"י דין. 

שינו .4 ו/או  הנ"ל  הביטוחים  של  ביטול  מראש  הודעה  במשלוח  אלא  ייעשה  לא  לרעה,  למבקש    30יים  יום 
 האישור, בדואר רשום.  

 
   לתשומת לב הספק ומבטחיו:

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון  
ישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא  ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של הספק באק"ב של הספק. בדר

לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת הביטוח של הספק )הרחבה של הפוליסה  
 לטובת המבוטח(. 

 

לחתימת   הבא,  בעמוד  בטבלה  הנוסח  ע"פ  הביטוחים,  קיום  אישור  את  להעביר  יש 
 הנ"ל. , בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח  ספקמבטחי ה 
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 (DD/MM/YYYY) האישור תאריך הנפקת    אישור קיום ביטוחים 

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 המועצה שם: 
  מדבר נווה האזורית

 ו/או חברות קשורות

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

שירותי גביית תשלומי  
מערך  מים וביוב, על ידי 

 משרד ומערך שטח. 

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  אבו תלול  מען:

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

 ביטוח  סכומי

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  וביטול  בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

מבקש    -309 ₪    ביט    רכוש לטובת  תחלוף  על  ויתור 
טבע,   -313האישור,   נזקי  בגין  כיסוי 

ושוד,    -314 פריצה  גניבה   -316כיסוי 
 ראשוניות -328רעידת אדמה, כיסוי 

צולבת,    -302 ₪  4,000,000   ביט   'ג צד הרחבת    -304אחריות 
ג'  -307שיפוי,   וקבלני    -צד  קבלנים 
לטובת    -309משנה,   תחלוף  על  ויתור 

כיסוי לתביעות    -315מבקש האישור,  
מבוטח נוסף בגין מעשי   -321המל"ל,  

מבקש האישור,    -או מחדלי המבוטח
ג'    -322 כצד  ייחשב  האישור  מבקש 

רכוש  -329ראשוניות,    -328בפרק זה,  
 ש האישור ייחשב כצד ג' מבק

  אחריות
 מעבידים

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט  
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם 
  -328של מי מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות 
אחריות  

 מקצועית
דיבה,   -303 אובדן מסמכים, -301 ₪ 1,000,000   ביט  

השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  
  -304כיסוי אחריות מקצועית, 

ויתור על תחלוף   -309הרחבת שיפוי,  
מבוטח    -321 לטובת מבקש האישור,

 -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מרמה ואי   -325, מבקש האישור, 

פגיעה בפרטיות   -326יושר עובדים, 
במסגרת כיסוי אחריות מקצועית,  

עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,   -327
תקופת גילוי    -332,  ראשוניות -328

 חודשים( 12)
 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים

 גביה וכספים  016
 ביטול/שינוי הפוליסה* 

 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור  

 המבטח:
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 מסמך ד' 

 
 נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"

  בנק :  

 סניף  :  

 כתובת הסניף  :  

 תאריך  : 

 לכבוד

 המועצה האזורית נווה מדבר 

 ____________  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

שקלים חדשים(    שבעים וחמישה אלףובמילים:  )  ש"ח  75,000  עד לסכום כולל של    ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום
 . 04/2023(, בקשר למכרז פומבי "הנערב " "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" )להלן:

קה ומחקר כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטי  למדד המחירים לצרכן  סכום הערבות יהיה צמוד
   , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " כלכלי

 .(כךאו סמוך ל) 15.02.2023פורסם ביום אשר  2023ינואר חודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:  "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש  , אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

דד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי אם המ
 הצמדה. 

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לבסס  
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים או לנמק או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום הנקוב   ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ
 בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

עד בתוקפה  תישאר  זו  ועד  ערבות  עפ"יבכלל  ________  דרישה  כל  יאוחר   .  לא  בכתב  ידינו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות 
 מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. 

 

 בכבוד רב, 

 ___ ___________________ בנק 

 ______________________ ___ 

   

 

 החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי*
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 1מסמך ה'

 לבין המועצה  מטעם המציע התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ, ___________________________ )שם מלא + ת"ז( המשמש בתפקיד ________________ בחברת 
 "(. הספק"" או  המציע " __________________ )להלן:____________________ח.פ 

"( ביחס לכל המידע המועצה)להלן: "   נווה מדבר    אזורית בשם הספק, הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כלפי המועצה ה
"(  המכרז)להלן: "  04/2023מס'  שיימסר לי במסגרת ההתקשרות עם המועצה ומתן שירותים במסגרת מכרז פומבי  

 כדלקמן: 

לצורך מסמך זה כל מידע, ידע, סוד מסחרי, שיטת יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים,   -"המידע"
ידי מסמכים,  הצעות,  תוכניות,  סטטיסטיים, מפרטים,  טכנולוגיים,  מסחריים,  כלכליים,  טכניים,  ונתונים  עות 

תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים השייכים לחברה, הנוגעים לה ו/או למידע או לרעיון הקשורים לחברה, באופן ישיר 
מידע שהינו  או עקיף, אשר יגיעו לידיעתי בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין אם לאו ולמעט  

 נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו, או מידע הנמצא ברשותי ביום חתימת ההסכם. 

אשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, כהגדרתו לעיל, שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתי, במישרין או בעקיפין בקשר עם 
 למעט לצורך אספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז.   מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות בין הצדדים,

הריני מתחייב לא להשתמש במידע לכל מטרה שהיא, למעט מתן שירותים למועצה ; לשמור על המידע בסודיות 
מלאה, לא לגלה אותו, לא לאפשר להשתמש בו, לאפשר לגלותו, לא לאפשר גישה אליו ו/או למסור אותו לשום אדם 

 לא להעתיק ו/או לשנות את המידע והכול בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי. ו/או גוף וכן 

 ההתחייבות לשמירה על סודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה ועד בכלל.  

ד, כאמור  התחייבויות הח"מ לשמירה על המידע, למניעת הפצתו ולשימוש המוגבל לצורך מתן השירותים לחברה בלב
בהסכם זה, נכון גם לגבי כל עובדיו, ספקיו ו/או מי מטעמו. ההתחייבות היא גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד ג' ולא 
ייעשה בו כל שימוש. כמו כן, מתחייב הח"מ לעדכן את הגורמים מולם נעשית הבדיקה כי הוא חתום על הסכם סודיות 

 וכי הדבר מחייב גם אותם. 

ות בין הצדדים, או על פי דרישת המועצה , הספק מתחייב להשמיד או למסור למועצה  כל בתום תקופת ההתקשר
רישום )מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת(, 

הראשונה של המועצה     מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך מטרת השימוש, וזאת עם דרישתה
 ובהתאם לדרישתה כאמור. 

 ולראיה באנו על החתום היום ______________:

 

 _____________  _____________  _______________  _____________ 

  חתימה  ת.ז שם מלא

 

 

 אישור עו"ד 
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במשרדי   בפני,  הופיעו   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר   _____________________ עו"ד  אני,  
ו  ________________ שמספרה  ת.ז  הנושא   ________________ ה"ה   - שב_____________ 

________________ הנושא ת.ז שמספרה _______________, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים 
ית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה לי איש 

 כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

 

  חתימה _________________  חותמת ___________ תאריך _____________ 
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 2ה'מסמך 

 ולמניעת ניגוד עניינים מטעם עובדי המציע   לשמירה על סודיותהתחייבות 

 טופס זה ייחתם ע"י כל אחד מעובדי המציע הזוכה כתנאי לתחילת עבודתם במועצה  

 אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז

 מבוא 

____________   הואיל  בין   "הספק"  )להלן:  ונחתם  או  השירותים"(  "המציע"  לבין  "נותן 
מדבר    אזורית ה  צמוע "המ  נווה  _________מיום  "(  ועצה)להלן:  מספר  הסכם 

  _______ שנת  "ההסכם"(  _______בחודש_______  המפורטים  הלאספקת    )להלן:  שירותים 
  ;)להלן: "השירותים"(בהסכם 

לשם אספקת השירותים  ידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  בין השאר,  - ואני מועסק על והואיל 
 .  ועצהלמ

להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו,    מההסכי  והמועצה והואיל 
קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות  

לשמירת סודיות המידע    התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש
  ;כהגדרתו להלן

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי   והואיל 
( כלשהם לרבות  תכתובת, חוות דעת,  (Know- How(, או ידע  Informationאו יבוא לידיעתי מידע )

בסעיף   כהגדרתה  ידיעה  או  מסחרי/עסקי  סוד  שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  לחוק    91חומר, 
מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי    1977  - העונשין, תשל"ז

שם הגעה למידע שהכלל יכול  "קיצור דרך" ל  - עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל  
להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור  

)להלן: מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות  
  ;"המידע"(

שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי   והואיל 
לנציגי   מלבד  כלשהם  גוף  או  נציג    המועצה אדם  אישור  קבלת  ללא   , ההסכם  לעניין  המוסמכים 

או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית     למועצה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום    ועצה המ
    ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118לפי סעיף 

 כדלקמן:  המועצהאת, אני הח"מ מתחייב כלפי אי לז

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים   .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,   .3

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא  
את  שהם,  אופן  או  דרך  בכל  לנצל,  לאחרים  לאפשר  או  לגרום  לא  וכן  לעיל,  לאמור  בהתאם 

 המידע.  
בכלליות .4 לפגוע  על  ומבלי  העסקתי  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  נותן  - האמור  ידי 

השירותים  או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין  
במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן  

חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף,   לא להוציא מחזקתי את המידע או כל
 לצד כל שהוא.  

פי   .5 על  התחייבותי  את  לקיים  כדי  הדרוש  כל  את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  לנקוט 
הזהירות   אמצעי  בכל  לנקוט  השאר,  בין  המידע,  סודיות  על  שמירת  לרבות  זו  התחייבות 
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 ת או אחרת .הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלי
לרבות   .6 זו  בהתחייבות  האמור  את  מטעמי  מי  או  משנה  קבלני  או  עובדי  לידיעת   להביא 

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
סוג,    .7 מכל  תוצאה  או  הוצאה  או  פגיעה  או  נזק  לכל  דין  כל  פי  על  כלפיכם  אחראי   להיות 

אם   בין  וזאת  זו,  התחייבותי  מהפרת  כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו   אשר 
 אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

לכ .8 כשאתבקש  מיד  ולחזקתכם  לידיכם  שקיבלתי  להחזיר  חפץ  או  אחר  או  כתוב  חומר  כל   ך 
מכל   שקיבלתי  או  השירותים  מתן  עקב   לידי  או  לחזקתי  שהגיע  או  לכם  השייך  או   מכם 
מתחייב   הנני  כן,  כמו  המועצה.  עבור  שהכנתי  חומר  או  השירותים  מתן  עקב  גוף  או   אדם 

 לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.  
א  .9 פגיעה בחובותיי שלפי כתב  שלא לעסוק  בו משום  ו להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש 

התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למועצה או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או  
בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למועצה  

ן אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי  לבין עניין אחר. בכלל "עניי 
חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות  
לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן  גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי  

הע עובד  או  שותפי,  פיקוחי,  או  או  עימי   ובד 
 מיצגים/מייעצים/מבקרים )מחק את המיותר( )להלן: "עניין אחר"(.    

או       .10 תפקידי  מילוי  בין  בו  לעמוד  עשוי  שאני  או  קיים  עניינים  ניגוד  על  לי  ידוע  לא  זה   בכלל 
עניין   או  קרובי  של  עניין  או  שלי  אחר  עניין  לבין  למועצה  השירותים  מתן  במסגרת   עיסוקי 

 וף שאני או קרובי חבר בו.של ג
ו/או      .11 לכם  השייך  כאמור  מידע  שאגלה  מקרה  בכל  לרבות  זו  התחייבות  שאפר  מקרה   בכל 

ועצמאית   נפרדת  תביעה  זכות  לכם  תהיה  לפעילויותיכם,  הקשור  ו/או  ברשותכם   הנמצא 
 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  

בהתאם .12 שלא  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  מסירתו       הנני  לרבות  זה  התחייבות   לכתב 
 . 1981  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  1997  -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

תכ"ם   .13 בהוראת  כמפורט  סודיות  על  שמירה  בדבר  ההוראות  את  קראתי  כי  מצהיר   הנני 
סעיף    17נספח    3.99.99  מכוח  חובותיי  לי  נהירות  העונ  27וכי  דיני  חוק  )בטחון  של   שין 

 .  1957 -המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( , תשי"ז
 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.   .14
כל      .15 יחולו  שהיא,  דרך  בכל  התקבלו  אשר  המידע,  של  העתקים  על  כי  לי  וידוע   מוסכם 

 הוראות כתב התחייבות זה.  
בהתחיי .16 אין  כי  לי  וידוע  אחרת    מוסכם  סמכות  או  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  זו   בות 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית למועצה על
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