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 01/2023מכרז מס' 
 מסמך א'

 ההזמנה להציע הצעות
 

 סקר מיסעותלמתן שירותי הזמנה להציע הצעות 
 
 כללי .1

 
הצעות מחיר למתן שירותי סקר מיסעות "( מזמינה בזאת החברההחברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ )להלן: "

 " בהתאמה(, כמפורט במסמכי המכרז להלן.העבודות" -" והמכרזברחבי הישוב )להלן: "
 
 

 עיקרי ההתקשרות .2
 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין 
באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת 
 תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 

הישוב, הכל בהתאם  החברה מעוניינת להתקשר עם נותן שירותים, אשר יעניק לה שירותי סקר מיסעות ברחבי  .2.1
 לרבות: למסמך ג'א' בנספח למפרט השירותים ש

באמצעות ציוד סריקה מתקדם ע"ג רכב )בכבישים( וכלי נייד לביצוע הסקר  יבוצע ביצוע סקר מיסעות ממוחשב
במדרכות. ביצוע הסקר נדרש לעמוד בכל דרישות החוק, הבטיחות והזהירות הנדרשת מעצם היות הכבישים 

הסקר  הינו באחריות המציע. לעיל האמור כי מובהרוהמדרכות פעילים ובשימוש רציף של כלל סוגי משתמשי הדרך. 
 .בנספח א' למסמך ג'ש יבוצע להוראות מפרט השירותים

  
זכות שימוש לתוכנת ניהול האחזקה בכבישים ברשויות מקומיות ו/או תאגידים נדרש להיות  הזוכה המציע .2.2

, GISמערכת מרכזית למסד הנתונים וניהול מידע לניהול קבצים, ממשק מפה  נדרשת לכלולעירוניים. התוכנה 
 דוחות ומערכת לניהול מיסעות. 

 

 ק"מ.  50החברה מעריכה שהיקף הק"מ ברחבי המועצה הינו  .2.3

 

התמורה בגין העבודות תשולם על ידי החברה לזוכה במכרז בהתאם להצעתו ובכפוף לתנאי ההסכם וקיום  .2.4
יחסי להצעת  עם זאת, החברה רשאית להזמין חלק מהעבודות והתשלום יהיה באופןהתחייבויות הזוכה על פיו. 

 מחירו של המציע הזוכה.

 

זכות שימוש  לחברהויתן חתימת ההסכם בתוך שלושה חודשים מיום תוצרי השירותים המציע הזוכה יעביר את  .2.5
 .לחברהממועד הגשת תוצרי השירותים  שנים 5באפליקציה למשך 

 

ת המציע הזוכה והיא תוכל כי החברה אינה חייבת לבצע את כלל השירותים באמצעומובהר מובהר למען הסר ספק  .2.6
 לפנות לקבלנים אחרים לביצוע העבודות הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 תנאים להשתתפות במכרז .3

 
 רשאי להשתתף במכרז רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים המצטברים להלן:

 
 אשר מנהל ספרים כדין. הינו תאגיד הרשום כחוק בישראלהמציע  .3.1
המציע ו/או המועמד המוצע מטעמו בעל תואר ראשון בהנדסת תחבורה ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה  .3.2

 להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. 
ק"מ לפחות, כאשר  100המציע בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת סקרי מצב הנזקים בכבישים בהיקף מצטבר של  .3.3

 ק"מ אורך( עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים.  50-מהסקרים אינו פחות מ לפחות אחד
רשויות מקומיות  2-המציע בעל ניסיון בהקמת מערכת לניהול מיסעות והכנת תוכניות עבודה לשיקום כבישים ל .3.4

 השנים האחרונות. 5ו/או תאגידים עירוניים במהלך 
 להלן.  7כמפורט בסעיף ₪  300רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.5

 



 

 
 

 

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה 

 ו המסמכים שצורפו לה.מהנתונים שבהצעתו ו/א
 

 ההצעה .4
 

(, כאשר כל "המציעאו " "המשתתףלהלן: "לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה  .4.1
 .המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

 

אחוז הנחה המירבי ₪.  120,000המציע ידרש ליתן הצעת מחיר כאחוז הנחה מהתמורה המרבית העומדת על סך של  .4.2
 תיפסל על הסף ולא תדון. ו/או הכוללת תוספת )הנחה שלילית(  זה. הצעה החורגת מאחוז 10%לא יעלה על 

 

בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין  כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם .4.3
ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח  באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 .שהוכן ע"י החברה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות
 

הרלוונטי, יתווסף  מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. .4.4
 .וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  .4.5
וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים 

 ות עם ספקי משנה.והתקשר

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי 
 המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

 

 .הערכה המצורפים למסמכי המכרזהפסי טמסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את על המשתתף למלא את  .4.6
 

, נספחיו, ההתקשרות על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.7
 וכן בשולי כל עמוד. במקום המיועד לכך

 
 

 מסמכי ההצעה .5
 

 המסמכים שלהלן: כלכל משתתף יצרף להצעתו את 
 

בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י  החברהסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י  .5.1
  .המציע

  

  (.2מסמך א)לרבות המלצות בנוסח  וכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף,לה 3כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.2
 

 :1976התשל"ו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5.3
 

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות  .5.3.1
)להלן: "חוק מע"מ"(,  1976והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו 
 עליהם מס לפי חוק מע"מ.

 

 .(3מסמך א)בנוסח  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .5.3.2
 

 להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף. (1מסמך א)מסמך פרטי המשתתף בנוסח  .5.4

 

 .(4מסמך א)תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות בנוסח  .5.5



 

 
 

 

 

 .(5מסמך א)הצהרה על העדר קרבה בנוסח  .5.6
 

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק  .5.7
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו  -איחוד 

 הוצא וצורף להצעה האישור(.
 

 המשתתף.אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם  .5.8
 

 קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. .5.9
 
 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.10

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.10.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף )אין צורך  .5.10.2
 .בפירוט שעבודים(

שום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של מורשי אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד ר .5.10.3
חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את 
המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס 

 .רד(או במסמך נפ )מסמך ב'( ההצהרה
 
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 

לם מפגמים שאינם מהותיים, איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית החברה להתע
 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או נתונים וכן לבקש 
הבהרות בדרך דרך ואמצעי כפי שתמצא לנכון, ובכלל זה ע"י הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים 

 וכיו"ב.
 
 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .6
 

מכרז פומבי , תל מונד "52לתיבת המכרזים במשרדי החברה, רחוב הדקל  ידניאת מעטפת המכרז יש להפקיד באופן  .6.1
 . 12:00בשעה  07.02.2023בלבד עד ליום למתן שירותי סקר מיסעות"  2023/01מס' 

 

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא  .6.2
 תידון כלל. 

 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. החברה תהא רשאית  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
 )שלושים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.  30לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 

פות תימסר למשתתפי מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעט .6.4
 המכרז בנפרד.

 

או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים, אינם עונים על  רבדואמשלוח ההצעה  .6.5
, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות תמצא אדרישות המכרז, והצעה של

 המשתתפות במכרז.
 

 המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.החברה רשאית להאריך את  .6.6
 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ע בהגשת הצעתו מבי .6.7
 ההתקשרות.



 

 
 

 

 
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7
 

של בתמורה לסך , 9:00-14:00בין השעות , תל מונד 51הדקל ברח'  חברהבמשרדי ה המכרז ניתן לרכושאת חוברת  .7.1
 . (סכום זה לא יוחזר בכל מקרהכולל מע"מ )₪  500

 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של החברה. .7.2

 

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע.  .7.3
 

 
 הבהרות ושינויים .8

 

 yehudit@tel-יהיה רשאי כל אחד מהמציעים  להפנות לחברה, באמצעות  דוא"ל:  12:00בשעה  26.01.2023עד יום  .8.1

mond.muni.il  שאלות הבהרה בכתב במסמךWORD ככל שהחברה תחליט על ביצוע  במבנה שלהלן. ,בלבד
 שינויים והבהרות לכל רוכשי המכרז וכן יצורף הנוסח לחוברת המכרז:שינויים יועבר מסמך 

 

 

תחייבנה את  –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.2
 החברה. 

 

החברה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  .8.3
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו -סרו עלבכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שנמ
 ידו להצעתו. -ע"י המציע ויצורפו על

 
החברה רשאית בכל עת, ומכל סיבה שתראה לה, לשנות את המועדים שנקבעו בהליך המכרז, ובכלל זאת ובמלי  .8.4

 לגרוע, המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 

 שמירת זכויות .9
 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .9.1
 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז. החברה .9.2
 

שר אינו סעד המציע מצהיר ומתחייב כי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה, א .9.3
כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,  מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, 

 מלבד סעד כספי. 
 

 אופן בחינת ההצעות .10
 

 תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים בשני שלבים כמפורט להלן: החברה .10.1
 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם תימצא  – שלב א' .10.1.1
 שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן הצעתו בהתאם למרכיבי המחיר והאיכות  – שלב ב' .10.1.2
 :בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן

 

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז מספר עמוד בחוברת המכרז מס"ד
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מס' נקודות  אופן בחינת הניקוד סעיף הדירוג
 מקסימלי

ביותר גבוהה הלהנחה ההצעה אשר הגיש את המציע  הצעת מחיר
יזכה למלוא הניקוד, שאר המציעים יקבלו ניקוד 

 .כאמוריחסי בהתאם לפער בין הצעתם להצעה 

60 

התרשמות 
 החברה מהמציע

תביא במסגרת שיקוליה בין היתר בקביעת  החברה
, לרבות הניקוד לפי סעיף זה את התאמתו של המציע

את היכרותו עם נושא השירותים, נסיונו הקודם, 
את המערכת כן ו היקף העבודות הדומות שביצע 

 המוצעת על ידו.  

15 

עבודה עם 
רשויות מקומות 
ו/או תאגידים 

 עירוניים

בגין כל עבודה מעבר לקבוע בתנאי סף הקבוע בסעיף 
רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים(,  2) 3.4

 10נקודות עד לסך מירבי של  2-יזכה המציע ב
 נקודות. 

10 

המלצות בנוסח המצורף  3המציע יצרף להצעתו  המלצות
ממזמיני עבודה על איכות עבודת  בלבד (2כמסמך א)

 5צה יקבל המציע לכל היותר המציע. בגין כל המל
 נקודות. 15נקודות עד לסך מרבי של 

מובהר כי לא יתקבלו המלצות בנוסח אחר שאינו 
 (.2נוסח מסמך א)

תהא רשאית לקבל חוות דעת גם ממזמיני  החברה
עבודה שלא צוינו על ידי המשתתף ו/או לערוך שיחות 
עם הממליצים לקבלת המלצות נרחבות וכן להביא 
בחשבון את חוות דעתה על ניסיונם עם המציע, ככל 
שביצע עבורן עבודות, לצורך ניקוד רכיב זה. מובהר 

ל חוות יגברו ע החברהכי חוות הדעת שיתקבלו בידי 
 הדעת הכתובות.

15 

 נקודות 100  סה"כ

 
 

 בהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבורה. החברהככלל, תבחר  .10.2
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את  .10.3
ושל גופים  החברהשל  ם, ואת ניסיוניםהפיננסיות של המציע םואיתנות ם, יכולתהם, כישורים, ניסיונםאמינות

 בעבר. ים אחרים עם המציע
 

רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה 
עות הרצון מקיום קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שבי

 התחייבויותיו. 
לבקש ולקבל מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים  החברהלצורך כך, תהא רשאית 

 החברה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, רשאית החברהמתחייבים לשתף פעולה עם 
 צעה.להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את הה

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות  החברה .10.4
 מונע הערכת ההצעה כנדרש.  החברהלדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת 

 

להקטין או רשאית   החברהמהאומדן. כמו כן תהיה באופן מהותי לפסול הצעות החורגות  החברהכמו כן, רשאית  .10.5
רשאית לדחות את ביצוען של העבודות או כל חלק מהן למועד מאוחר  החברהלצמצם את היקף העבודות וכן תהיה 

 יותר, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

 

ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לבטל  ותהזול ותאינה מתחייבת לקבל את ההצע החברהמובהר בזאת כי  .10.6
 י שיקול דעתה. את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפ

 



 

 
 

 

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא  החברה .10.7
 כמו כן, רשאית החברהסוג העבודה במכרז ממציע אחד, הכול כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם. 

 שרות עם הזוכה במכרז. לקבוע כשירים נוספים ו/או חלופיים במקרה בו הופסקה התק
 

 רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.  החברה .10.8
 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה  .10.9

בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא 
את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית 

 של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 

קפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא בוטל המכרז או הוקטן הי .10.10
פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף 

 .אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג

 

 
 הודעה על זכייה וההתקשרות .11
 

 לזוכה.  עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך החברה .11.1
 

על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים  עד המועד שיהיה נקוב בהודעת החברה .11.2
 שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים. 

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא  11.2התחייבויותיו כמפורט בסעיף לא מילא הזוכה אחר כל  .11.3
 המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה

זו של לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה 
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל  התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה

-פי המכרז ו/או על-התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על
 פי כל דין. 

 

התחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והחברה, לפי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מ .11.4
₪( )חמש מאות  500₪זכאית לסך של  שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה

דלעיל ועד למועד קיום  11.2כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 
 עד המצאת כל האישורים. התחייבויותיו של הזוכה או מו

 

 תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  החברה .11.5
 

רשאית לבטל את הזכייה  החברההיה ואחד המשתתפים לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה  .11.6
בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למשתתף  החברהבמכרז בהודעה בכתב למשתתפים, החל בתאריך שייקבע על ידי 

 הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. 
 רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה  .11.7

 
הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  החברהכשיש בידי  .11.7.1

 בקשר עם הזכייה במכרז.  דורון או טובת הנאה כלשהי
 לחברהכי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה  לחברההתברר  .11.7.2

 , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.החברהעובדה מהותית אשר, לדעת 
ם כדי להשפיע על יש בו/בה החברההוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, אשר לדעת  .11.7.3

יכולתו של הזוכה במכרז לבצע את עבודות האחזקה,  במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו 
 יום ממועד הטלתו/ם. 30לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הזוכה במכרז, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, והמינוי,  .11.7.4
 יום ממועד המינוי. 60כאמור, לא בוטל בתוך 

מהשליטה בזוכה במכרז ללא  25%כי הועברה לחברה התברר  -במקרה שבו הזוכה במכרז הוא תאגיד  .11.7.5
 . החברההסכמה, מראש ובכתב, של 

 



 

 
 

 

רשאית להכריז על זוכה אחר, תחת הזוכה שזכייתו בוטלה,  החברהבוטלה הזכייה במכרז, מכל סיבה שהיא, תהיה  .11.8
על כל הפסד שיגרם לה  החברהבמכרז שזכייתו בוטלה, בנסיבות כאמור, יפצה את וזאת לפי שיקול דעתה. זוכה 

 בשל כך.
 

 
 אישור תקציבי .12

 
, ובמידה וההצעה בחברהמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .12.1

 לבטל את המכרז. החברהלמכרז, רשאית החברה גבוהה מתקציב 
 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף התקציבי המתאים  החברהכן תהיה  .12.2
 ולתוצאות המכרז. לתחום השירותים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר 

 
בשל שימוש  החברהלמציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  .12.3

 תיה אלו.  בזכויו החברה
 

 ביטול המכרז .13
 

שהיא,  סיבהרשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל  החברה .13.1
לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי 

 צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

לבטל את המכרז  -אך לא חייבת  –תהא רשאית  החברהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי  .13.2
 ד מהמקרים האלה: גם בכל אח

 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך ו/או מהמחיר  .13.2.1

 שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת  .13.2.2
רישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בד

 מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 

 יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל. .13.2.3
 

על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה  החברההחליטה  .13.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. החברהו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 
 הוראות כלליות .14

 
לעשות  , אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין החברהמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  .14.1

 שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.במסמכי המכרז 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת  .14.2
 ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

 ישב בין שני הנוסחים.בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ לי .14.3

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח  .14.4
 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא לבתי  .14.5
 .במחוז מרכזהמשפט המוסמכים 

   

                                                             
 בכבוד רב, 

 מנכ"ליתמ"מ תהילה מימון, 

  



 

 
 

 

 01/2023מכרז מס'  
 (1מסמך א)

 מסמכי הערכה 

 

 

 מסמכי הערכה וניסיון 
 פרטים על המשתתף .1
 

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 3.4 -ו 3.3להוכחת תנאי הסף שבסעיפים  ניסיון המשתתף .2
 

ק"מ לפחות, כאשר  100המציע בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת סקרי מצב הנזקים בכבישים בהיקף מצטבר של  3.3
 ק"מ אורך( עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים.  50-לפחות אחד מהסקרים אינו פחות מ

 

שם הגוף 

 הציבורי

מועד ביצוע השירותים  ק"מהיקף ב סוג העבודות

 )חודש ושנה(

 שם איש קשר + טלפון 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

 

    

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

רשויות מקומיות  2-המציע בעל ניסיון בהקמת מערכת לניהול מיסעות והכנת תוכניות עבודה לשיקום כבישים ל .3.4
 השנים האחרונות. 5ו/או תאגידים עירוניים במהלך 

 
מועד ביצוע השירותים  סוג העבודה שבוצעה הגוף הציבורישם 

 )חודש ושנה(

 שם איש קשר + טלפון 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  לצורך קבלת ניקוד האיכות הקבוע  ( בלבד2מסמך א)המלצות בנוסח  3להוכחת שביעות רצון ממזמיני עבודה, יצרף
  10.1.2בסעיף 

 
 המציע כי כל המידע שנמסר על ידי לעיל הינו מידע מלא ביחס למציע ונסיונו. הריני מצהיר בשם

 

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

    

 שם המשתתף: _____________________
      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________  
         

 תאריך: _______________________ 
 

 

 תצהיר –עו"ד אישור 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 

____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 ר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, איש

 

  ____________________   __________________________ 

 עורך דין                 ךתארי   

 

 



 

 
 

 

 

 זכויות חתימה –אישור עו"ד 

 

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום ולהתחייב על פי דין 

 בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.

 

      ____________  ___________ 

 עו"ד          תאריך            

 



 

 
 

 

 
 01/2023מכרז מס' 

 (2מסמך א)
 נוסח המלצה

 

 תאריך ________________

 לכבוד

  תל מונד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח 

 א.ג.נ.

 המלצה

 5-ל 1יש לסמן בין 

 
  5 

במידה 
גבוהה 

 מאד

4 
במידה 
 גבוהה

3  
במידה 
 בינונית

2 
במידה 
 נמוכה

1 
במידה 
נמוכה 

 מאד 
 זמינות נותן השירותים א.

 
     

      מקצועיות נותן השירותים ב.

      שביעות רצון כללית מרמת ותודעת השירות ג.

 
 

 הטופס ותפקידו: __________________ שם הממליץ ממלא

 

 טלפון ליצירת קשר: __________________

 
 
 
 

 .זהמובהר כי לא יתקבלו המלצות בנוסח אחר שאינו נוסח מסמך 
  



 

 
 

 

 01/2023מכרז מס'  
 (3מסמך א)

 תצהיר עסקאות

 
 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 

 לעונשים ה/צפוי אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

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

 אחת שנה חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 שלא העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין

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

 .חוק

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

"( אינן חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 חלות על המציע.

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

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 3 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה 

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

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

 הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה

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

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והשירותים החברתיים בתוך 

 ימתי ותוכן תצהירי אמת.. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חת6

 חתימה:__________________

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.לעונשים 

 

 

 

 



 

 
 

 

 01/2023מכרז מס'  
 (4מסמך א)

 תצהיר העדר הרשעות

 

  
 תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים  

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 "( שהוא המבקש להתקשר עםהמציעהנני נותן תצהיר זה כמציע או בשם _______________________ )להלן: " .1

"(. אני המכרז)להלן: " 01/2023מס' קבות פרסום מכרז ( בע"החברה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הנני מצהיר בזאת כי המציע  ו/או בהתאמה מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או  .2

מי מעובדיו, במישרין או בעקיפין לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או 

 בעבירות מין. 

המציע ו/או בהתאמה כנגד מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, כתבי אישום הנני מצהיר בזאת כי לא הוגשו כנגד  . 3

 בעבירות שיש עימן קלון. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 
 

 אישור
 

_______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, 
____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
        _________  ___________ 

 חתימת עורך הדין       

  



 

 
 

 

 01/2023מכרז מס'  
 (5מסמך א)

 הצהרת העדר קרבה
 

 היעדר קרבה -הצהרה והתחייבות הנדון: 

 הנני מצהיר כלהלן:

 אני המציע אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 

דירקטוריון החברה / חבר חבר קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, אחיין או אחיינית( של  (.1)

 מליאה במועצה המקומית תל מונד.

 

 חבר מליאה במועצה המקומית תל מונד. חבר דירקטוריון החברה / סוכנו או שותפו של (.2)

 

 המועצה המקומית תל מונד. עובד עובד החברה / בן זוגו, שותפו או סוכנו של  (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. 2) -  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2) -( ו 1ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

בדירקטוריון לבין חבר  החברההנני מצהיר כי ידועים לי הוראות החוק האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב

לבין החברה את ההוראות הקבועות לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין כאמור בסעיף א' לעיל וכן החברה 

אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, 

ה על פי החלטתהחברה במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות החוק כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 

 חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.החברה ומשבוטל לא תהיה 

 

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב  .ג

 מיד עם קרות השינוי. לחברהלהודיע על כך 

 

 

 

_________                                                                            ________________     

 חתימה וחותמת המציע                                                                                       תאריך    

 

 
  



 

 
 

 

 
 01/2023מכרז מס'  

 מסמך ב'
 הצעה והצהרת המציע

 
 

 הצעה והצהרת המשתתף
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ
 "(החברה)להלן: "

 
 ג.א.נ

 
 למתן שירותי סקר מיסעות 2023/01מכרז מס' הנדון: 

 
מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח מכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  2023/01

 

, בין המצורפים אליו ומה שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את כל הגורמים את כל האמור במסמכי המכרזהבנו  .1

 הקשורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליה.

כלל, כי ערכנו על פרטיהם ללא יוצא מן ה הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנות את כל האמור במסמכי המכרז .2

אתר את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, לטיב 

הכרוכות בביצוע הוצאות הולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על  העבודות

זו על מצגים, פרסומים, אמירות או העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו 

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז החברה הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 

ולא נציג כל תביעות או דרישות בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז,  .3

הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 ה על כל הדרישות שבמסמכי המכרזהצעתנו זו עונואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים 

דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות 

יתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מא

מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, 

רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

.  חייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותלבצע את כל ההתאנו מקבלים על עצמנו  .5

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא המכרז הננו מתחייבים כי במידה  .7

בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן, 

 לשביעות רצון החברה.

גם אם לא הוזכרה כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו  .8

 במפורש במסמך זה.

 



 

 
 

 

אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .9

יום מהמועד האחרון )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .10

)שישים( יום  30תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  החברהידוע לנו, כי להגשת הצעות במכרז. 

, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על החברהתרופה אחרים להם זכאית 

והאישורים  מציא את כל המסמכים נ רש לכך על ידכם,כי במועד שנידהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .11

לרבות ההסכם, חתום כדין ואישור על עריכת ביטוחים.  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

ו/או לא במסמכי  המכרז מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .12

)אלף ש"ח(  ₪ 1,000זכאית לסך של  החברה, תהא בהתאם להצעתנו נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה

ין, י, לפי הענבמסמכי המכרזכפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים 

ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. 

ת כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא יאוחר בהגשת מסמכי המכרז וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשו .13

מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, הארכת ימי 

 העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 

יל את היקף נותן השירותים מצהיר כי בעת עריכת הצעתו לקח בחשבון כי לחברה הזכות להפחית או להגד .14

השירותים בהתאם לצרכיה, לתקציבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .15
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 הערות:
 

 ימים מיום אישור החשבונית.  45שוטף + התמורה כאמור תשולם בתנאי חשבון של  .1
 

למען הסר ספק, התשלום יתבצע בהתאם להוראות ההסכם בכלל וסעיף התמורה בפרט ובכפוף לקיום התחייבויות  .2
 על פי ההסכם. נותן השירותים
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 החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ :בין   

 
 "(נההמזמי" או" החברה: "להלן)    
 ; אחד מצד          
 ______________________________ :לבין   
    ______________________________ 
  "(נותן השירותים: "להלן)    
 ; שני מצד           

 
, (השירותים"להלן: ")סקר מיסעות למתן שירותי מעוניינת בקבלת שירותים  והחברה  הואיל

 ;כמפורט בהסכם זה ונספחיו
לקבלת הצעות לאספקת השירותים )להלן:  01/2023והחברה פרסמה את מכרז מס'   והואיל

 "(;המכרז"
ונותן השירותים בדק את מסמכי המכרז ומצא כי הוא מסוגל לספק לחברה את השירותים   והואיל

 המפורטים בהם במלואם;
של החברה ונותן השירותים הגיש את הצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז וועדת המכרזים   והואיל

 ;החליטה לקבלה
 

 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
 

 כללי .1

 הימנו ובחזקת תנאיו. נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1.1

 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2

 לשם יחד כולם וייקראו, שלא ובין לו מצורפים שהם בין, זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווים שלהלן המסמכים .1.3
 ":ההסכם" או" החוזה" הקיצור

 מפרט על תכולת השירותים. – נספח א' .1.3.1

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. – נספח ב' .1.3.2

  

סתירות במסמכים .2

גילה נותן השירותים סתירה, אי התאמה, דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת 
לחברה ממנו, או שהיה נותן השירותים מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, יפנה נותן השירותים בכתב 

 א הקובעת.יההחברה ה הוראת יתנו לו הוראות בכתב בדבר. במקרה כז האו מי מטעמוהחברה 
 

השירותים .3

נותן שירותים אלו יסופקו ע"י להסכם זה ובהוראות המכרז,  בנספח א'נותן השירותים יבצע את העבודות כמפורט  .3.1
  אשר נקבעו על ידי נותן השירותים בהצעתו. בתמורה למחיריםהשירותים 

מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו כל המסמכים, ההיתרים, הרישיונות והאישורים התקפים  נותן השירותים .3.2
מיד  לחברהמתחייב להודיע  נותן השירותיםוהנדרשים בהתאם להוראת כל דין למתן השירותים על פי הסכם זה. 

לספק את  הרישיונות  , לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאמור או מגביל את יכולתוהצעתועל כל שינוי שיחול בתוקף 
ביצוע ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי בתוקף . בהתאם להסכם זה על נספחיו

.ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם





 

 
 

 

נותן השירותים הצהרות .4

 : כדלקמן בזאת מצהיר נותן השירותים
כי בדק את ההסכם על נספחיו, את דרישות המזמינה והנחיותיה בקשר לשירותים, וכן בדק את כל הפרטים  .4.1

את השירותים בהתאם למפורט  לחברהוהתנאים הדרושים לשם מתן השירותים, והוא מצהיר כי ביכולתו לספק 
מקצועיים גבוהים, לשביעות בהסכם זה, במומחיות, במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים 

 רצונה המלאה של המזמינה, ובכפוף לכל דין ורשות מוסמכת.
כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרות בחוזה זה וכי אין הוא מצוי בניגוד  .4.2

 עניינים בקשר עם התקשרות זו.
לבצע את השירותים לשביעות והיכולת  , המקצועיותהידע הינו בעל הכישורים, הניסיון, המיומנות, האמצעים, .4.3

 .החברההמלא של  הרצונ
 

התחייבויות נותן השירותים .5

נותן השירותים מתחייב במסגרת הסכם זה:

, להעניק את השירותים החברהתוך שמירה על כלל הדינים והחוקים החלים על לחברה להעניק את השירותים  .5.1
 .הו/או מי מטעמהחברה בנאמנות, בשקיפות, תוך שיתוף פעולה מלא וביצוע הנחיות של 

נותן השירותים מצהיר כי הוא קבלן עצמאי לכל דבר ועניין, עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כאמור  .5.2
 .1976-שלום חובות מס( התשל"ולחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ות 2בסעיף 

הרישיונות, והביטוחים הדרושים על זכויות היוצרים, , ההיתרים, נותן השירותים מצהיר כי יש בידו כל האישורים .5.3
וכי בכל תקופת ההסכם ימשיך להחזיק "( המסמכים)להלן בסעיף זה: " השירותים, לניהול עסקו ולמתן פי כל דין

ההתחייבות הדרושות לצורך קבלת ו/או המשך אחזקת מסמכים אלה, לרבות מסמכים כאמור ולקיים את כל ב
הוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת.  מובהר כי ביטול רישיון ו/או אישור כאמור יהווה עילה לביטול ההסכם 

 לאלתר על ידי החברה.
קבלתם ו/או המשך אחזקתם מתחייב להציג המסמכים ולהוכיח עמידה בכל התנאים הדרושים ל נותן השירותים

 שעות מקבלת דרישת החברה. 24בתוך 
בלבד יישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהוצאת אישורים, היתרים, רישיונות וביטוחים  נותן השירותים

 ובקיום כל התנאים להוצאתם.
ע השירותים הינם הקשורים בביצוע השירותים ואשר יגיעו לנותן השירותים במהלך ביצוו/או חומרים מסמכים  .5.4

כאמור יישמרו על ידי נותן השירותים בצורה מסודרת  ו/או החומרים . המסמכיםהחברההבלעדי של  הרכוש
 ומעודכנת ולא יושמדו ולא יועברו לאחר אלא באישור המזמינה. 

ל צדדים מידע כלשהו הפוגע בזכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות שבבמהלך מתן השירותים, לא ייעשה שימוש  .5.5
 שלישיים, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.

בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא  נותן השירותיםמניעה להתקשרותו של אין כל  .5.6
על פי לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות קנייניות אחרות, יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, 

 .ם או על פי דיןההסכ
נותן השירותים מתחייב כי ברורים לו כל תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים והנספחים המצורפים אליו אשר  .5.7

מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, וכי הוא בדק את מלוא התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורות באספקת השירותים 
. ו/או הנובעים ממנו באופן ייסודי

לחברה ויתן חתימת ההסכם על ידי החברה בתוך שלושה חודשים מיום תוצרי השירותים המציע הזוכה יעביר את  .5.8
 .מיום העברת תוצרי השירותים שנים 5זכות שימוש באפליקציה למשך 



התמורה  .6

נותן ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, תשלם החברה ל נותן השירותיםבתמורה לביצוע השירותים על ידי  .6.1
 המצ"ב, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף זה.  1מסמך ב'תמורה כספית כמפורט בהצעת המחיר  השירותים

 עם זאת, החברה רשאית להזמין חלק מהעבודות והתשלום יהיה באופן יחסי להצעת מחירו של נותן השירותים. .6.2
ורה כוללת את כל התחייבויות נותן השירותים במלואן ואת כל המרכיבים וההוצאות הדרושות מובהר בזה כי התמ .6.3

, ציוד, ביטוחים, שכר עבודה וכן כוללת כוח האדםלצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הוצאות בגין: 
, מכל מין וסוג שהוא, הכל כמפורט את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות

 המכרז והסכם זה. במסמכי
  המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים ולא יחולו בהם שינויים במשך ההתקשרות. .6.4
 ק"מ.  50החברה מעריכה שהיקף הק"מ ברחבי המועצה הינו , חלקית כאמור לעיל לצורך חישוב תמורה .6.5

 

קבלן עצמאי –נותן השירותים  .7

ומוסכם בזה במפורש שנותן השירותים הינו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  מוצהר .7.1
 האמור בהסכם זה, כמפורט להלן.

תבוצענה בהתאם לשיטות העבודה הנראות לנותן השירותים ועל אחריותו כשהוא כפוף להוראות חוזה זה  העבודות .7.2
 ונספחיו;



 

 
 

 

וכל אדם שיועסק על ידי נותן השירותים ייחשב החברה להעסיק אנשים בשם  השירותים לא תהא כל סמכות לנותן .7.3
 כעובדו בלבד;

איזו  האו בשמהחברה שום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את נותן השירותים לקבל על עצמו מטעם  .7.4
 שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא;

יחס לעצמו לרבות תשלומים לרשויות מס הכנסה, מע"מ יישא בעצמו בכל המיסים וההיטלים ב השירותיםנותן  .7.5
וביטוח לאומי.



 העדר יחסי עובד מעביד .8
, לנותן השירותים ו/או עובד מעובדיו ו/או ספק הו/או מי מטעמהחברה מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין  .8.1

משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, אלא יחס 
או המועסקים על  ה, הבאים מכוחהחברהשבין מזמין לספק המספק שירותים, ככל שמדובר באחריות וחובות של 

 ם והמועסקים על ידו.כלפי נותן השירותי היד
מובהר בזה כי נותן השירותים הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי  .8.2

ונותן השירותים יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או 
 קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

ם ישלם עבורו ו/או עבור עובדיו )לפי העניין( את כלל התשלומים החלים עליו על פי דין לרבות נותן השירותי .8.3
מעת לעת אסמכתאות  הלפי דרישת לחברהתשלומים לביטוח לאומי, קרנות פנסיה וכיו'. נותן השירותים יעביר 

ו/או בזכות הפיקוח ה החברלביצוע/להעברה של כלל התשלומים כאמור. מובהר כי אין בדרישת  ולשביעות רצונ
לבין נותן השירותים ו/או בינה לבין ה אחריות ו/או כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינ הבעניין זה כדי להטיל עלי השל

 עובדיו.
כל אחריות בגין מחלה, החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על  .8.4

ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב  לנותן השירותיםתאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, 
ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה. 

   ום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור נותן השירותים.בכל תשל תהא חייבתלא החברה כמו כן, 
בקשר עם כל טענה או דרישה או תביעה  ובגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו להחברה נותן השירותים ישפה את  .8.5

הראשונה של  הבעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישת וכנגד
נותן למנותן השירותים לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע  ולקזז כל סכום שיגיע ל תהא רשאיהחברה תלכך. החברה 

.וממנ השירותים

 

 תקופת ההסכם .9
 שנים ממועד הגשת תוצרי השירותים לחברה.  5הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ולמשך  .9.1
יום וזאת ללא צורך בכל הנמקה מצידה  30החברה תהא רשאית להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  .9.2

 ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 

אחריות ושיפוי בנזיקין .10

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או נזק כספי החברה נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי  .10.1
ו/או לעובדיה ו/או לספק ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או לחברה רמו טהור אשר ייג

בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר לשירותים ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או 
י ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע  השמטה של נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ו/או  תוך כד

 ם.השירותי
ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה  התקשורת נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד .10.2

לשירותים ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו של נותן השירותים עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם 
, אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונה המלאהחברה ואישור  לחברה ד התקשורתציוומסירת החברה על ידי 

, מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמורהחברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם בשרות החברה והוא פוטר את 
 ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל  אבדן ו/או נזק להם החברה נותן השירותים פוטר את  .10.3
ו/או כל הפועל החברה אחראי נותן השירותים כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את 

וטלת על מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מ
 .נותן השירותים מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד

רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירותים זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים החברה  .10.4
ר על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמו מהחברהאשר נתבעים 

 .מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל לחברהלעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 
 

ביטוח .11

להבטחת אחריותו של נותן השירותים כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב נותן  .11.1
ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצא אחראי על פי דין  השירותים לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם

ביטוחים מתאימים לפי שיקול דעתו להבטחת אחריות כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים 



 

 
 

 

והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום  ב' נספחבטופס האישור על קיום ביטוחים, 
   .ביטוחים"(

נותן השירותים ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי נותן  .11.2
ידי מבטחי נותן -השירותים המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

בתרופות בגין הפרת החברה ה את במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכ לחברההשירותים 
ההסכם. נותן השירותים ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם 

 .מהחברהזה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב נותן השירותים לכלול את הסעיפים הבאים .11.3

 :החבויות בכפוף לאחריות צולבת בביטוחיהחברה נותן השירותים ו/או  –הינו שם "המבוטח" בפוליסות  .1
 מועצה מקומית תל מונד ו/או החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ" לעניין הכיסוי הביטוחי: החברה  "

 .ו/או עובדים של הנ"ל
מחדל של נותן  בגין ו/או בקשר עם מעשה אוהחברה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות  .2

 .השירותים ומי מטעמו בקשר עם  השירותים
היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה החברה ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את  .3

 .ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירותים בקשר עם השירותים
ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של נותן בגין החברה ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות  .4

 .השירותים ומי מטעמו בקשר עם השירותים
ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות כלפי צד ג בגבולות אחריות משותפים ללא הגדלת  .5

 .  גבולות האחריות בביטוחים הנ"ל
 .מועד התחלת ההתקשרותל תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר מויכל –ביטוח אחריות מקצועית .6
סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית  .7

 .₪  50,000אחת לא יעלה על סך 
 . חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל .8
 .לנזק בזדוןולמעט כלפי מי שגרם החברה והמועצה ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .9

הודעה בכתב, ע"י  לחברההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר  .10
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60נותן השירותים ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 .המבוקש
במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  ןה אותהפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכוהמועצה החברה לגבי  .11

החברה והמועצה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של נותן השירותים זכות תביעה ממבטחי   ןהשתתפות בביטוחיה
, ולמען הסר ספק נותן השירותים 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .נה של ביטוח כפל כלפי הנ"לוחברת הביטוח יוותרו על טע
 .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" ] למעט ביטוח אחריות מקצועית [ .12
כלי רכב הרכוש המשמש אותו לקיום חוזה זה, לרבות יבטח את כל נותן השירותים – רכושביטוחי כלי רכב ו .13

על פי דין וכמקובל בישראל לסוג כלי הרכב. ביטוחים כאמור שבשימושו ו/או בבעלותו בכל הביטוחים הנדרשים 
, ויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם ןוכל הבאים מטעמהחברה והמועצה יכללו סעיף ויתור על שיבוב כל פי 

 .לנזק בזדון
 

ונותן החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירותים להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת החברה  .11.4
 .החברההשירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש 

לא יהוו אישור החברה עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .11.5
לא יהא בכך אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או  ןהליעל התאמת הביטוחים ולא יטילו עאו מהמועצה  מהחברהכלשהו 

  .פי כל דין-פי הסכם זה או על-כדי לצמצם את אחריותו של נותן השירותים על
בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  איישנותן השירותים לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  .11.6

 .בפוליסות הביטוח
או מחדל של נותן השירותים ו/או נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה  .11.7

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 
תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי נותן השירותים יהיה אחראי לנזקים בלתי 

 .ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .11.8

 .לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח
, יהיה נותן השירותים אחראי לנזקים החברההפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  .11.9

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.החברה באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 
 

 סעדים עבור הפרת הסכם .12
די, הצדדים רואים ילהביא הסכם זה לידי סיום מיהחברה  מבלי לגרוע מזכותכן בהסכם זה, ו מבלי לגרוע מהאמור .12.1

 :אחת מההפרות המנויות להלן הפרה יסודית ופגם היורד לשורש של ההסכם גם בכל
הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקנה תוך שבעה ימים מאת קבלת הודעה בכתב על  נותן השירותים .12.1.1

 כך.
 בין ארעי ובין קבוע או ניתן נגדו צו פירוק, או צומפרק או מפרק זמני או כונס נכסים,  השירותים מונה לנותן .12.1.2

 .כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע



 

 
 

 

 .קלון או בגין עבירה של הפרת אמונים עמהכתב אישום פלילי בגין עבירה שיש  נותן השירותיםהוגש נגד  .12.1.3
המפורטות בסעיפים  נותן השירותיםמעבר למפורט בהסכם זה, מוסכם על הצדדים, כי הצהרות והתחייבויות  .12.2

-14, 12-14, 3-10ות ועיקריות והפרתן תחשב כהפרה יסודית של הסכם: המפורטים להלן, מהוות התחייבויות יסודי
19. 
 

ביטול ההסכם .13

בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירות לא עמד נותן השירותים  .13.1
רשאית החברה , החברהימי עבודה מקבלת התראה בכתב מאת  7ובין אם טרם החל בכך, ולא תיקן את ההפרה תוך 

, או כל חלק ממנה, ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם נותן השירותיםלהפסיק מיידית את ההתקשרות עם 
.לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דיןהחברה וזאת מבלי לגרוע מזכות 

ל חלק ממנה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות או כהחברה את ההסכם הפרה יסודית,  נותן השירותיםהפר  .13.2
לסעד או החברה ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  לנותן השירותיםבהודעה 

.פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי דין

מהמקרים הבאים: חדאל בקרות כ רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידיהחברה מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .13.3

הוגשה נגד נותן השירותים בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני ו/או בקשה למינוי  .13.3.1
ימים מיום פתיחת ההליך.  60כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים וההליך לא בוטל בתוך 

יקול לא בוטל באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את ההסכם והענותן השירותים הוטל עיקול על נכסי  .13.3.2
ימים מיום הטלתו. 60בתוך 

לא יעמוד במועד או מועדים להם התחייב  שנותן השירותיםמצאה כי קיימת סבירות גבוהה, החברה  .13.3.3
.או לחלקים ממנההחברה והאיחור הצפוי עשוי לגרום לנזק ממשי או בלתי הפיך או להפרעה לפעילות 

 2זה זה, כולם או חלקם למשך תקופה העולה על ספקת השירותים נשוא חואהפסקה בביצוע ו/או בחלה  .13.3.4
.ימי עבודה לא רצופים על פני שנה 3ימי עבודה רצופים או 

נותן או אדם אחר בשמו ו/או מטעמו של  שנותן השירותיםלהנחת דעתה הוכחות החברה כשיש בידי  .13.3.5
שוחד, מענק, דורון או ו/או עובד שלו, נתן או הציע לאדם ו/או ביקש ו/או קיבל מאדם כלשהו השירותים 

טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ו/או הגיש ביודעין חשבון הכולל פרטים 
י.בלתי נכונים מתוך ניסיון לקבל תמורה לה אינו זכא

 אלאהחברה בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב נותן השירותים להמשיך באספקת השירות עד למועד שתדרוש  .13.4
על כך לנותן השירותים בכתב.החברה אחרת. בכל מקרה תודיע החברה אם כן החליטה 

.לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרההחברה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות  .13.5



 הסבת החוזה וקבלני משנה  .14
כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או נותן השירותים אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה, או 

 ., מראש ובכתבהחברהלמסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 



שמירת סודיות .15

מתחייב, כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד, וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא ולא ימסרו, יפרסמו,  נותן השירותים .15.1
יגלו, יעתיקו או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי הסכם זה וכן שלא יביאו לידיעת כל אדם, למעט 

ם לצורך ביצוע ההסכם, כל ומי מטעמו אשר הדבר דרוש להנותן השירותים , ומי מטעמה וכן למעט עובדי החברה
 ידיעה, מידע או מסמך שהגיע אליהם במהלך פעולות הקשורות להסכם זה. 

האמור לעיל לא יחול לגבי מידע שהוא נחלת הכלל במועד החתימה על הסכם זה, או שנהיה נחלת הכלל, לאחר מכן,  .15.2
 נותן השירותיםשלא באמצעות ובלבד שאם נהיה המידע לנחלת הכלל לאחר מועד החתימה על הסכם זה קרה הדבר 

 או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, במעשה או מחדל או על דרך ההסכמה שבשתיקה. 
סעיף זה על תת סעיפיו הינו מעיקרי החוזה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה.  .15.3

 

קניין רוחני  .16

יתורים לגבי מכלול ומצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל הזכויות ו/או ההרשאות, ו/או הו נותן השירותים .16.1
זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, סימני מסחר רשומים ושאינם 

אשר נדרשות על  ("מכלול הזכויות:" להלן)רשומים, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות מוסריות וכן כל זכות אחרת 
 פי הסכם זה. -על  נותן השירותיםמנת לקיים את התחייבויות -פי חוזה, על -פי דין ו/או על -

פי הסכם זה ובהקניית הזכויות הנתונות -מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בקיום התחייבויותיו על  נותן השירותים .16.2
ו/או התחייבות חוזית כלשהי, ובכלל זה הפרה של איזה ממכלול  על פי ההסכם כדי להפר כל הוראת דין לחברה

 הזכויות, הנתונות לצדדים שלישיים. 
לרבות הוצאות )באופן מיידי בגין כל נזק או הפסד החברה את מצהיר ומתחייב בזאת כי ישפה ויפצה  נותן השירותים .16.3

שלישי כלשהו בכל הקשור למכלול הזכויות  אשר ייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא,  מצד (משפטיות
המוענקות לה על פי הסכם זה. 





 

 
 

 

 שינוי החוזה  .17
 אין לשנות איזו מההוראות של חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.

  
 הודעות  .18

להסכם, שאז הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות שבמבוא 
שעות משעת מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה  72תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

 ה.ואשרור טלפוני על קבלתה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעבר



 סמכות שיפוט מקומית  .19
יצועו של חוזה זה, פרשנותו וכל ענין הנובע ממנו תתברר אך ורק הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לב

 .במחוז מרכז כיםהמשפט המוסמ בבתי
 
 

 

  החתום על הצדדים באו ולראיה    
 
 

  ___________________  ___________________ 
   נותן השירותים             החברה                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

 נספח א' 

 מפרט השירותים

 

ביצוע . ביצוע סקר מיסעות ממוחשב באמצעות ציוד סריקה מתקדם ע"ג רכב )בכבישים( וכלי נייד לביצוע הסקר במדרכות .1
בכל דרישות החוק, הבטיחות והזהירות הנדרשת מעצם היות הכבישים והמדרכות פעילים ובשימוש נדרש לעמוד  הסקר

 .ו באחריות המציעהינ . מובהר כי האמור לעילרציף של כלל סוגי משתמשי הדרך

קדמיות  3)לפחות  HDרץ בצירי הנסיעה תוך שימוש במצלמות עיליות באיכות -צילום דיגיטאלי מבוסס מיקום ומרחק .2
 מטר. 5ואחת אחורית( כל 

 הערכת מצב המיסעה בהתאם לתקן מקובל )נזקים, חומרה, כמות(. .3

 אינדקס מצב המיסעה(. -PCIלכל מקטע ינתן ציון ) - מדד הנזקים של הרשת האספלטי קביעת .4

 .בדיקת מדד נוחות הנסיעה בכל קטע .5

אינטגרטיבית הכוללת חלוקת מערכת הכבישים לרשת גאוגרפית, יצירת רשת של צירים  מרכזיים ניהול מיסעות  מערכת .6
 :הכוללת לכל הפחותבהתאם לכיוון הנסיעה, וחלוקת כל ציר ראשי לצירי משנה, 

 .או "שכונתי/גישה"סיווג הכבישים עפ"י "ראשי" "משני"  .6.1
 .מספרים סידוריים של רחובות .6.2
 .ציון שם הרחוב .6.3
  .""מרחוב" "לרחוב –תיחום הקטעים בין הרחובות בעיר  .6.4
 .ציון האורך והרוחב הממוצע של הקטעים במטרים .6.5
 .שטח במטרים ריבועיים .6.6
 וכדומה.מאבן,  סוגי מדרכות: אספלט, אבנים משתלבות, בטון, עפר, מצעים, אי תנועה, צמחיה, מרצפות .6.7

את סיווג הכבישים, אומדן נפח התנועה היומי ברחובות הראשיים והמשניים )באמצעות ספירות  תידרש לכלול התוכנית .7
 .עריכת סקר נזקיםו( מדגמיות

 .סקר נזקים חזותי של מיסעות ומדרכות לקביעת אינדקס רמת השירות עריכת .8
התנועה ובחיסכון התפעולי הצפוי  והמשניים בהתחשב בנפחי מדד התועלת של השנה הראשונה לקטעים הראשיים חישוב .9

 .כתוצאה משיקום
 .מדרכות מדן עלויות השיקום של אספלט ושלופתרון שיקום, הכנת תכנית אב לשיקום וא הצעת .10
 וניתוח הממצאים מניתוח המידע והצילומים. פיענוח .11
 סד נתונים.תמונות, סרטי וידאו, תיעוד וסימון נזקים, כמ –תוצאות הסקר  הצגת .12

 הקמת מערכת ניהול אחזקה הכוללת לכל הפחות: .13

שנים. המציע הזוכה יהא אחראי על התקנת  3מחשבים למשך  4מערכת ממוחשבת אשר תותקן במשרדי החברה על גבי  .13.1
 המערכת, הדרכת המשתמשים ועל התמיכה הטכנית. 

 הנתונים ישמרו ויהיו זמינים לחברה בכל זמן נתון על גבי שרת של המציע הזוכה.  .13.2

 , דוחות וניהול מידע מרכזי. GISניהול קבצים, ממשק מפה  –זית כמערכת מר .13.3

 מודול ניהול מיסעות )מנ"מ(. .13.4

בלת עם תום תקופת ההתקשרות המציע הזוכה יעביר לחברה את כלל הנתונים באותה עת במערכת בתצורה מקו .13.4.1
 שתאפשר לחברה להעביר את בסיס הנתונים הנ"ל למי שידרש לכך. 

 .DOKלאחר ביצוע הסקר והליך עיבודם, יועבר כל המידע הגולמי והמידע המעובד למזמינה על גבי  .13.4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 אישור עריכת ביטוח -נספח ב' 

 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
החברה הכלכלית תל מונד 

ו/או המועצה המקומית תל 
תאגידים עירוניים  מונד ו/או

ו/או חברות עירוניות ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 שם
 למלא

 
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי סקר  אחר: ☒
 תל מונד  מיסעות

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 , תל מונד52רחוב הדקל 

 מען
 למלא

 

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

 2,000,000   ביט  צד ג'
 

 ₪ 302 304 307  
309 315 321  

322 328 329  

 ₪   20,000,000   ביט   אחריות מעבידים
 

309 319 328  

 2,000,000     אחריות מקצועית
 
 

 ₪ 301 302 303  
304 309 321  
325 326 327  
328 332-

 6תקופת גילוי 
 חודשים

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
038 083 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאח שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטו

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
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