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 מסמך א' 
 

 ניה לקבלת הצעות  פ

 בשדרותהקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות  

 כללי  .1

לליווי העירייה  הצעות מחיר  , מזמינה אתכם בזאת, להגיש  המזמין"(הרשות " או ""  :)להלן    שדרותעירית   .1.1

. לצורך כך מבקשת בשדרותהקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות  :  בתחום  

 ,הקמת פלטפורמה אחידה בעיר שתספק כלים מתקדמים להערכות של קליטת אלפי התושביםהעיריה לפעול ל

אורבני לתכנון  שלהם  הצרכים  ו'    ומיפוי  בנספח  כמפורט  לפ  הכל   "(השירותים "  )להלן:וזאת  רטים  בהתאם 

 כמפורט להלן וכמפורט במסמכים המצורפים להתמחרות זו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

מודגש, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ייעודי ממשרד השיכון )העיריה הוציאה בקשה לקבלת הרשאה   .1.2

תקציבית שתהווה תנאי  ה  אמודע לקיומו של תנאי מתלה והוא קבלת הרש. המציע הזוכה  וממתינה לאישור (

המציע בהגשת הצעתו  מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כנגד העיריה   למתן צו התחלת עבודה .

התקציבית  ההרשאה  תתקבל  לא  בו  הטעם    במקרה  מן  תבוטל  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  או  ו/  וההליך 

 .  האמור

 השירותים המתבקשים:  .1.3

 ליווי על פי  מפרט השירותים המצ"ב כנספח ו' הקמה ושירותי                    

בהתאם להזמנות עבודה שיימסרו לו על ידי העירייה. מובהר, כי רק הזמנת  השירות  ת  נותן השירותים יעניק א .1.4

   עבודה חתומה כדין תחייב את העירייה.  

מסמכי ההצעה בלבד, כאשר לא תינתן למציע האפשרות לצרף  הציע את הצעתו על , כי המציע יידרש למובהר .1.5

 מסמכים/פריטים להצעתו מעבר לנדרש במסמכי הליך זה.  

 נלווים םמסמכי .1.6

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתמחרות ותנאיו: לפנייה זו מצורפים 

 '. אמסמך  -הליך פניה  

   '.במסמך  -חוזה   

 מחירון השירות.  – 1נספח  

 . 'גמסמך   -שאלון בדבר ניגוד עניינים 

 מסמך ד'.  – ביטוח נספח

 . ה'מסמך  - ) מהווה את נספח התמורה(טופס הצעה 

 נספח ו'.   -מפרט שירותים
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   וזאת בהתאם להצעתו.   , יהיה הזוכה זכאי לתמורההליךבתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ״י מסמכי ה .1.7

 . ועל בסיס הזמנות עבודה מאושרות כדין חוזהבכפוף לתנאים כמפורט ב זוכההתמורה תשולם ל .1.8

 .   אחוז 70 אחוז ומדד איכות 30מחיר  בחינת ההצעות יהיו על פי מדד .1.9

 .  תנאי מתלה להתקשרות הינה אישור תוכנית עבודה על ידי המזמין .1.10

 פירוט מרכיבי ההצעה  .2

'  1את התמורה להתקשרות ומסומן כנספח    על בסיס מתן הנחה על המחירון אשר יהווההצעת המציע תהא   .2.1

 אחוז.   30משקל רכיב זה ובתוספת מע"מ) להלן: "התמורה"(. להסכם 

על אומדן העירייה    אחוז   20הנחה/תוספת של עד  המציע ימלא את אחוז ההנחה על המחירון. מציע רשאי להעניק   .2.2

 לעלות השירות. הצעה עם הנחה חורגת מהאמור תיפסל.  

ועל פי    ההצעות תדורגנהאחוז.    70משקל רכיב איכות   .2.3 ידי    ציון איכותימחיר    ועדה מקצועית אשר ייקבע על 

מסמכים שיצורפו  לבהתאם  זאת    ו/או מי מטעמםויועמ"ש העירייה      העירייהגזבר  ,    העיריהשחבריה: מנכ"ל  

 . על ידי המציע 

 הערות  רבי לקריטריוןיהניקוד המ הקריטריון מס"ד

שהוקמו    מערכים דומים  מספר   1
לרשויות   המציע  ידי  על 

 מקומיות  

כל      10    מערךהקמת  על 
 נקודות  40נקודות עד 

לצרף   על יש  הרשות  אישור 
 הקמת המערכת 

חוצץ   תחת  הוכחת יצורף 
   1רכיב איכות 

ביחס   2 מהמלצות  התרשמות 
   למציע 

  20נק' ועד    5המלצה  בגין כל  
 . נק' 

 המלצות יש לצרף 

הוכחת   יצורף חוצץ  תחת 
 2רכיב איכות 

כללית 3 מהמציע,   התרשמות 
השירות,  את  שיעניק  הצוות 

 .   המערכת המוצעת 

ראיון.   נקודות    40עד  בסיס  המציע על  על 
על  מידע  פרופיל,  לצרף 
המערכת  על  מידע  הצוות, 
נוסף  מידע  וכל  המוצעת 
 לצורף קבלת ניקוד ברכיב זה. 

שצברו   מי  רק  לראיון  יוזמנו 
ברכיבים נקודות     30לפחות  

1-2  . 

  

או מידע חסר  /או ישלים מסמכים ו/או יבהיר ו/, כי יפרט והמציעה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן  ועדה .2.4

או מסמכים נוספים, על מנת לבחון ולדרג הצעתו. ההבהרות וההשלמות,  /או פרטים נוספים ו /או אישורים ו/ו

 . המציעיהוו חלק בלתי נפרד מהצעת 
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 הוועדה לא מתחייבת להמליץ על ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, או הצעה אחרת כלשהיא.  .2.5

 הוועדה רשאית שלא לבחור באף הצעה.   .2.6

 רשאית, אך לא חייבת,    הרשות  ע באמור לעיל, כחלק משיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה, תהא  בכפוף ומבלי לפגו .2.7

 . שביעות רצון של לקוחות המציע לשקול בין היתר שיקולים כגון:

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשימה המפורטת לעיל מובאת כדוגמא לשיקולים אפשריים בלבד, ואינה   .2.8

תהא רשאית    הרשות  באמור ברשימה זו כדי לפגוע בשיקולים אחרים ו/או נוספים שרשימה סגורה. אין    מהווה

 להתחשב בהם. 

ו/או עם מי מטעמה שיבצעו    הרשות  ם מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  המציעי .2.9

המשתתף אינו משתף   הרשות תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעת  הרשות  את הבדיקות המצוינות לעיל. 

 .הרשות פעולה באופן מלא עם 

לברר פרטים אודות המשתתף והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה    רשאית      הרשות   .2.10

 הבלעדי. 

 ההצעה הזוכה הודעה על  .2.11

ועדת  ה .2.11.1 בפני  תובאנה  אשרהרשות  של    התקשרויותהצעות  )להלן:    ,  הזוכה   ההצעה  את  תקבע 

 ״ההחלטה״(. 

 תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה הודעה בכתב על ההחלטה.  הרשות  .2.11.2

 ייחתם חוזה ההתקשרות המצ"ב כחלק ב' למסמכי הליך זה.  הרשות  בין הזוכה לבין   .2.11.3

חוזה על נספחיו שיומצא לו  ה את    חברהזוכה לה( ימים מקבלת הודעת הזכייה, ימציא  7תוך שבעה ) .2.11.4

בעקבות   הרשות  ידי  על   להגיש  שעליו  המסמכים  כל  בצירוף  ידו,  על  חתום  לרבות  הזכייה    כשהוא 

 אישורי ביטוח. 

רשאית לבטל את הזכייה בהליך בהודעה בכתב    הרשות  היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו תהא   .2.11.5

 בהודעה זו. הרשות לזוכה, החל מן התאריך שייקבע על ידי  

, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו  במקרה שמשתתף, לרבות הזוכה .2.11.6

על פי תנאי ההליך ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם  

תהא זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות    הרשות  להצעה,  

לנכון. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של  עם כל משתתף אחר ככל שתמצא  

 , לרבות לקבלת כל סעד, על פי הליך זה ו/או על פי כל דין. הרשות 

מבלי לפגוע בהוראות סעיף זה, לרשות זכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל הצעה של משתתף   .2.11.7

בהליך   משתתף  של  הצעה  על  ההכרזה  את  לבטל  או  אירוע  בהליך,  בעקבות  בהליך,  הזוכה  כהצעה 

בסעיף זה, המונח ״אירוע מהותי״ משמעו, אירוע    מהותי אשר אירע עד למועד חתימת החוזה על ידה.
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כל   אחר  למלא  הזוכה,  לרבות  בהליך,  המשתתף  מצד  אפשרות  להיעדר  חשש  משום  בקיומו  שיש 

 התחייבויותיו על פי החוזה. 

י ההליך מובנים ומקובלים  מקובלים עליו וכי החלטות  מציע המשתתף בהליך מצהיר בזאת, שתנא .2.11.8

 ויחייבו אותו.   ותהמקצועית יהיו סופי הוועדה

   תשלום  תנאי .3

 הסכם ההתקשרות. ב מפורט בהתאם ל –תנאי תשלום  3.1

 הסף להלן   על המציע לעמוד בתנאי .4

בביצוע שירותי מיפוי אורבני לקליטת לפחות    2021  -2016בין השנים  לפחות  חודשים רצופים    24ניסיון של    ציעלמ .4.1

 . לפחות עבור רשות מקומית אחת ותושבים חדשים במצטבר   20,000

 . 4.1תנאי סף ימלא את הטבלה תחת הוכחת רכיב המציע 

לרבות ממוחשב    בהקמה והובלה של מערךואילך    2016של שנה אחת לפחות במהלך השנים  מוכח  ניסיון    ציעמל .4.2

קליטת דיירים ו/או בהקמה של בסיס נתונים וביצוע ניתוח ושימוש במידע הקיים, וזאת עבור שתי  המיועד ל

 .   לכל רשות תושבים חדשים לפחות 20,000רשויות מקומיות ובהיקף של 

 .  4.2תחת הוכחת תנאי סף ימלא המציע את הטבלה להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה 

 ה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. עוסק מורש  .4.3

 . 1976 -הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים בהתאם לסעיף לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו  ציעהמ .4.4

נין, תביעות משפטיות או הליכים  או עובדיו, לפי הע /או שותפיו ו/ו/או מי מבעלי מניותיו ו  ציעלא עומדות כנגד המ .4.5

משפטיים הנוגעים לפירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים וכמו כן, לא עומדות ותלויות כנגדם תביעות על פי חוק  

 עבירות מין. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. 

   4.5המציע ימלא ההצהרה לצורך הוכחת רכיב תנאי סף 

יהיו תקפים  \בו האישוריםמובהר, כי בכל מקרה   נדרש כי אלו  התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, 

 במועד הגשת ההצעה. 

 ותשונ .5

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. הרשות אין  .5.1

 כמות הזמנת שעות מינימאלית או כלשהי מהמציע שייבחר בהליך. אינה מתחייבת לביצוע  הרשות  .5.2

 אינו כפוף לדיני המכרזים  ואלה לא יחולו עליו.   הליך זה .5.3

 מועד אחרון להגשת הצעות .6
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ברחוב    הרשות  משרדי  _____בטובה מלכהלידיי :__________המעוניינים יעבירו את הצעתם במעטפה סגורה   .6.1

לב   העירייה    __2___קומה    ______שדרות  6בר  מנכ"ל  שעה  _____10/6/21_______ליום    עד  לשכת   __

13:00 . 

 שאלות הבהרה  .7

להפנות   .7.1 ניתן  להבהרות  בקשות  ו/או  בלבדשאלות  _  בכתב  ליום  המייל     __________ 3/6/21__ עד  באמצעות 

אלימלך  ______ לכתובת   >  -הילה  לתושב  לידיי  <hilae@sederot.muni.ilשרות   _______

יועברו בקובץ  .  הרשות  באחריות המציע לוודא כי הדוא"ל התקבל במשרדי    __________ הילה :___ השאלות 

 וורד על פי הפורמט הבא:  

 

מתבקשת   מס'  לגביה  השאלה 

 הבהרה  

מתייחסת   אליו  עמ' 

 השאלה  

 התייחסות הרשות המקומית 
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 . 4.1הוכחת רכיב תנאי סף 
 

 לכבוד 
 עיריית שדרות  

 
 

 עברתצהיר המציע בדבר ניסיון                                                                        
 
 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

 
כחלק אני משמש כמנהל כללי/מנהל של _________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה  .1

 ידי עיריית עיריית שדרות  )להלן: "ההליך"(. -שפורסם על 5/2021 מס' מהצעתו של המציע במסגרת הליך

 

בביצוע שירותי מיפוי אורבני    2021  - 2016בין השנים  לפחות  חודשים רצופים    24ניסיון של    ציעהנני מצהיר, כי למ .2
 .מקומית אחת  לפחות עבור רשות ותושבים חדשים במצטבר    20,000לקליטת לפחות 

 
 

 הנני לפרט כדלקמן: 2להוכחת האמור בס'  .3
 
 

הרשות   שם תיאור השירות    מסד
 המקומית  

תושבים   מס 
ברשות 

המקומית   
לצורך קליטתם  

 בוצע השירות 

מתן תקופת  
 השירות 

שם איש קשר  
מזמין   של 

 העבודה 

של    טל'/נייד
 מזמין העבודה  

       
3.1        

 
 
 

 תאריך:_______    חתימה:________ 
 
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר זיהה/תה  
עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא  

 יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 
 

           _________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(           
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 . .24הוכחת רכיב תנאי סף 

 
 

 לכבוד 
 עיריית שדרות  

                                                                        
 
 

 עברתצהיר המציע בדבר ניסיון 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 
 כתב כדלהלן: אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה ב

 
אני משמש כמנהל כללי/מנהל של _________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק   .1

 ידי עיריית עירית שדרות  )להלן: "ההליך"(. -שפורסם על 5  /2021 מס' מהצעתו של המציע במסגרת הליך

 

לרבות    בהקמה והובלה של מערךואילך    2016של שנה אחת לפחות במהלך השנים  מוכח  ניסיון    ציע מל  הנני מצהיר, .2
קליטת דיירים ו/או בהקמה של בסיס נתונים וביצוע ניתוח ושימוש במידע הקיים, וזאת עבור שתי  ממוחשב המיועד ל 

 לכל רשות.    תושבים חדשים לפחות 20,000רשויות מקומיות ובהיקף של 
 

 הנני לפרט כדלקמן: 2להוכחת האמור בס'  .3
 
 

הרשות   שם תיאור השירות    מסד
 המקומית  

תושבים   מס 
ברשות 

המקומית   
לצורך קליטתם  

 בוצע השירות 

מתן תקופת  
 השירות 

שם איש קשר  
מזמין   של 

 העבודה 

של    טל'/נייד
 מזמין העבודה  

       
1       

2       

 
 

 תאריך:_______    חתימה:________ 
 

 אישור
 

הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר זיהה/תה  אני  
עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא  

 ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. /יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר
 

           _________________ 
 
 

 עו"ד )חתימה +חותמת(           
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 4.5הוכחת רכיב תנאי סף 
 
 

 לכבוד 
 עיריית שדרות  

                                                                         
 

 עברתצהיר המציע בדבר ניסיון 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא 
 כתב כדלהלן: אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה ב

 
אני משמש כמנהל כללי/מנהל של _________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק   .1

 ידי עיריית עירית שדרות  )להלן: "ההליך"(. -שפורסם על  5/2021 מס' מהצעתו של המציע במסגרת הליך

 

או עובדיו, לפי הענין, תביעות משפטיות או  /או שותפיו ו/ ו/או מי מבעלי מניותיו ו  ציעלא עומדות כנגד המ  הנני מצהיר, .2
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים וכמו כן, לא עומדות ותלויות כנגדם תביעות על פי חוק  

 עבירות מין. המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין. 
 

 
 

 תאריך:_______    חתימה:________                                                                                                                  
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר זיהה/תה  
בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא  עצמו/ה  

 יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 
 

           _________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(           
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 סמך ב' מ

 
 לחוזה אישור יועמ"ש העירייה  

   

ממסמכי     חלק  הוא   הליךהחוזה 
 והוא מאושר לחתימה.______ 

   

 , עו"ד ____________  

   

 תאריך: __________   

 

 חוזה מספר____________
 ___________  הליך

 2021ביום _____ לחודש____________ שנת    בשדרות שנערך ונחתם 
 

   שדרותעיריית      בין:
 שכתובתה לעניין חוזה זה: 

 _______________________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על

 עירייה , גזבר העירייהראש ה
 "( הרשות" או "המזמין" או "עירייה ה )להלן: "

 מצד אחד 
 ___________________________.  לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________.  
 שכתובתו היא:   
 ברח' ________________________.  
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________.  
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 (  "ספק ה)להלן: "
 מצד שני  

 

 בשדרות הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם לקליטת דיירים בשכונות חדשות      5/2021    הליךערכה    עירייהוה הואיל 
 "(; "השירותים  ו/או)להלן: "העבודות" והכל כמפורט במסמכי ההליך"(  הליךה )להלן: "

 ;הליךוהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה ב   "ההצעה"( -)להלן  הליךהגיש הצעתו ל  והספק והואיל

ובהסכם זה,    השירותים, המפורטים במסמכי ההליךוהספק הצהיר כי ברשותו, היכולת, הידע והכלים, למתן   והואיל
   חוזה זה;להוראות  והכל בהתאם ובכפוף

 בהתאם למפורט בחוזה זה להלן;  שירותיםמסכים לקבל על עצמו את ביצוע ה הספקו והואיל

ו/או ליצור התחייבות להזמנת שירותים ממנו בכמות    והספק הצהיר, כי אין בהליך זה להקנות לו בלעדיות,והואיל           
 כלשהיא ו/או בכלל.  

על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד  התקשרות מסגרת  כי התקשרות זו תהיה  והצדדים מסכימים,   והואיל
 העירייה לבין הספק. בין 

 ניהם על הכתב.  י הצדדים להעלות כל המוסכם ב  וברצון והואיל

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

כי קרא ולמד היטב את מסמכי הליך המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו, וכי אין במפורט   ,מצהיר בזה  הספק .1
 בחוזה, כדי לגרוע מחובותיו על פי מסמך זה ו/או מסמכי ההליך.  

 הגדרות  .2
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 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצדם אלא אם כן נאמר אחרת:   .2.1

 .  שדרותעיריית   –העירייה /המזמין/הרשות .2.2

בשדרות  –  השירותים .2.3 חדשות  בשכונות  דיירים  לקליטת  חכם  מערך  של  ותפעול  ניהול  בהליך    הקמה,  כמפורט 
 ובנספחיו, ובהסכם זה. 

 העירייה ו/או מי מטעמה.  מנכ"ל   – המנהל .2.4

וכל הפועל מטעמו    מי    –ספק  ה .2.5 עובדיו  נציגיו,  שבנחר לתת את השירותים _________________ לרבות 
 בביצוע השירותים ואושר על ידי העירייה מראש ובכתב.  

 הצהרות והתחייבויות הספק  .3

  נשוא חוזה זה לרבות מסמכי ההליך המצ"ב לחוזה זה בקיא ומיומן במתן השירותים  הספק מצהיר כי הינו   .3.1
כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות כוח אדם מקצועי ומיומן, אספקת  ,  שירותים  לרבות מפרט ה

 . ציוד ו/או מערכת הדרושות ה

 לבצע את השירותים באופן מיטבי כנדרש ממנו ובהתאם לדין.    הספק מתחייב .3.2

בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, יהא הדבר כפוף ומותנה    הספקבכל מקרה בו יסתייע   .3.3
 . באישור העירייה מראש ובכתב על ידי המנהל

להסתייע בקבלני משנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה  הספק  העירייה רשאית לסרב לבקשת   .3.4
 ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך. הבלעדי 

יהא האחראי הבלעדי כלפי העירייה לטיב ביצוע עבודת עובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדי קבלני  הספק   .3.5
 גרוע מאחריות הספק.  המשנה ואין בעצם ההסכמה של העירייה להעסקת קבלן משנה כדי ל

 ניהול מתן השירותים לעירייה.  יהא אחראי עלהספק  .3.6

וכי העירייה תהיה רשאית להפסיק את    מתן השירותיםהספק מצהיר, כי ידוע לו כי אין בהסכם בלעדיות ב .3.7
 ההסכם בכל שלב ללא צורך בהנמקה. 

ישא  לתמורה, וכן י זכאי  ככל שהשירותים יבוצעו שלא לשביעות רצון העירייה או מי מטעמה, הספק לא יהא   .3.8
 ו.  על ידו או שהיו אמורים להיות מבוצעים על יד  להליכים שבוצעו ובפיצוי כספי  באחריות המקצועית

העירייה תהיה רשאית להורות לספק שלא להמשיך לטפל בתיק שהועבר לידיו ובמקרה כזה יפסיק הספק את   .3.9
 .   הטיפול ולא יהיה זכאי לכל תמורה, אלא בגין עבודה שבוצעה ונמסרה לעירייה ואושרה על ידה

התחייבויותיו עפ"י חוזה זה,  מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את השירותים וכי הוא מתחייב לבצע כל    הספק   .3.10
 ובכלל זאת עפ"י מפרט השירותים. 

פי   .3.11 על  הדרושים  וההיתרים  הרישיונות  האישורים,  כל  את  בידיו  שיש  מצהיר  אספקת  הספק  לצורך  דין  כל 
 השירות ואלה יהיו בידיו כל עוד ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף.  

ח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים  והספק מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כ .3.12
והוא מתחייב לבצע את   , באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר למתן השירות

של   אופציה  שהינה  עבודה  תוספת  לרבות  החוזה  העירייה  העבודה  תקופת  במשך  עת  בכל  מהספק  לדרוש 
 .י הטוב ביותר באופן המקצוע   והתקופה/ות המוארכת/ות,

הדרושים, וכי מצא    ת, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והשירוכי  הספק מצהיר .3.13
 הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו. 

 ליתן את השירות.  מהספק כי אין כל מניעה ו/או איסור חוקי ו/או אחר המונע  .3.14

המחייבים החלים על אספקת השירותים, והוא מתחייב לבצע את עבודתו  הספק מצהיר כי ידועים לו הדינים   .3.15
 וכל גורם מוסמך אחר.   להוראות כל דין, לכל תקן מחייב,    -בכפוף 
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ליתן את הש  .3.16 דין  כל  פי  על  כי הוא מורשה  והוא מתחייב  ילמען הסר ספק, הספק מצהיר  נשוא ההליך,  רות 
 שות על ידי העירייה על פי חוזה זה.להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדר

 כל העבודות המפורטות בחוזה זה וכאמור בחוזה.  את במשך תקופת החוזה מתחייב בזה הספק לבצע .3.17

 שיש עמה קלון. פלילית מסוג עוון או פשע ו/או בעבירה הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבירה  .3.18

כמות  ו טענות כלשהן כספיות או אחרות, בגין  א /ולא תהיינה לו תביעות ועירייה  א אחר דרישות ה ימל  הספק .3.19
 .  השעות שנמסרה לטיפולו

בו, מהווים    ות הספק האמורהתחייבויות  ו,  המבוא לחוזה זה, כל מסמכי ההליךמצהיר כי מוסכם עליו ש  הספק .3.20
 .  הספקחלק אחד ובלתי נפרד מן החוזה ומחייבים את  

מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך    הספק .3.21
 )אם נערך בכלל(.   יםונחתם בין הצדד

חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב היחיד בין הצדדים. חוק הפרשנות יחול על    עם .3.22
ין להסתמך על כותרות סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש  א   מטרה זו יראו את החוזה כחקוק.החוזה ול

 החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות בלבד. 

מסופק בפרוש הנכון של הוראה    הספק . בכל מקרה שהליךעל חוזה זה יחולו ההגדרות המצויות במסמכי ה  .3.23
נכון שיש לנהוג  רוש ה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין וזה יהיה מחליט בלעדית בדבר הפ

 ללא זכות ערעור.  הספקתחייבנה את  לפיו, והוראותיו

 השירותים הנדרשים  .4

 ם  בהתאם למפרט נספח ו' .  יעניק לעירייה שירותי  הספק 4.1

ההתקשרות היא התקשרות מסגרת ומשכך, הספק יעניק את השירות אך ורק בהתאם להזמנות עבודה מאושרות   4.2
 וחתומות כדין.  

 .  באופן רציף ועל ידי צוות עובדים קבוע שיכלול מנהל פרויקט מטעמו נותן השירותים יעניק את השירות  4.3

מתחייב   4.4 האיכותהספק  בצורה  העבודה  את  וזאת    יתלבצע  הנדרשים,  האמצעים  את  כך  לשם  ולהעמיד  ביותר 
 .  במסגרת החוזהבהתאם להצהרותיו והתחייבויותיו 

 הדין. מתחייב בהתאם לצורך לבצע כל הנדרש על פי   הספק 4.5

, ימצא פגם ו/או חסר ו/או  ו/או לאחריו, בכל תקופת ההסכם  העירייה, המנהל או מי מטעמם  ולפי קביעתהיה   4.6
,  ״(הפגםתקלה באופן בו ניתנים השירותים כולם או מקצתם לגבי פריט ו/או עבודה בכלל או מסוימת )להלן: ״

עת התקופה שבה יידרש הספק  תוך קבי  , לתקן את הפגםלהורות לספק  המוחלט  העפ״י שקול דעתרשאית העירייה  
 (.״הנחייה״)להלן:  לתקן את הפגם

יהא חייב לבצע את הנחיית המנהל, במהירות ותוך זמן סביר, אם לא נקבע מועד לתיקון הפגם, והכל,  הספק   4.7
 . לשביעות רצון העירייהאת השירותים  לספק  על מנת  

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 תקופת ההתקשרות   5

לתקופה   5.1 נחתם  זה  "   חודשים  12של  הסכם  )להלן:  יום___________  ועד   _________ תקופת מיום 
 "(.  ההתקשרות

המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות, כאשר אורכה של סך כל תקופת ההתקשרות   5.2
 .חודשים  48לא יעלו על 

על אף האמור לעיל, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של   5.3
ה באמצע ביצוע שלב , ישולם לספק התמורה  הופסקה העבוד יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך.    30

 בהתאם לביצוע בפועל ובתנאי שהפסקת ההתקשרות אינה עקב הפרת החוזה על ידו. 
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 לעיל, מתייחסת, לכלל ההסכם או חלקו.  (  2קטן)למען הסר ספק, הארכה או הפסקת ההסכם כאמור בסעיף  5.4

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור לעיל, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר  5.5
 עם ביטול ההסכם.  

 .סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 ו/או תוספות להסכם שינויים 6

   יתומחרו על בסיס התמורה הנקובה בחוזה.אלה עבודות נוספות שידרשו  במקרה של ביצוע שינויים ו/או 6.1

. ביצוע    מורשי החתימה בעירייהלאישור בכתב מאת  שינוי שיש בו להגדיל את הוצאות הרשות יהיה בכפוף    כל 6.2
כל נפקות ואף אם בוצעה העבודה בפועל, לא יהיה    לולא יהיה    עבודה ללא שהתקבל אישור מראש ובכתב  

 יהיה מושתק מלהעלות כל טענה בקשר לכך.     הספקלחייב את הרשות, ו   כדיבביצוע העבודה 

  התמורה 7

בודה בפועל לשביעות רצון המזמין תשולם  הספק, וביצוע הע  התחייבויות  יתר  ומילוי  השירותים  ביצוע  תמורת 7.1
 ובכפוף   בתוספת מע"מ כדין 1כמפורט בנספח מס' לספק התמורה 

התמורה מהווה תמורה מלאה עבור רווח הספק ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם ביצוע העבודות   7.2
מבלי למעט מכלליות האמור, כוללת התמורה תשלום עבור שכר עבודה ותנאים סוציאליים של עובדי הספק,  

  וצאות הנהלת עבודה, הוצאות שימוש בציוד ובכל עבודה וכן כל הוצאות של החומרים, ציוד, נסיעות, ביטוח, ה
כמו    הוצאות כלליות וכל המסים ותשלומי החובה  האחרים הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו,

כן התמורה בעבור האחריות ו/או התשלומים בעבור פעולות אחרות, והכל בין אם הספק חזה אותם מראש  
 בעת הגשת ההצעה וחתימת  החוזה ובין אם לאו. 

 ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, מכל סיבה שהיא.   הספק לא יתבע   7.3

 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל.  7.4

לא תשולם תמורה  ולא יינתן השירות,    מובהר, כי בחופשים ו/או מועדים בהם מוסדות החינוך יהיו סגורים   7.5
 לספק.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 התשלום תנאי 8

ב  הספק 8.1 למנהל  חודש    15  - יגיש  ודו"ח  בכל  תשלום  והושלמו  דרישת  שבוצעו  השירותים  ביחס  להלן  בגין 
 החולף.    שהמגיעים לו עבור החוד מיםלתשלו

כפי שיידרשו  וכן פרטים נוספים    שבוצעו על ידו  הפעולותרשימה של כל  בנוסף לדרישת התשלום יגיש הספק   8.2
 ל.  על ידי המנה

ממועד    ימים  7עם או בלי תיקונים, ויעבירה לגזברות תוך    ,ודו"ח השירותים  המנהל יבדוק ויאשר החשבון 8.3
ימים ממועד אישור החשבונית והעברתה    45שוטף +  העירייה  ישולם לו ע"י    ספקהגשתה. התשלום המגיע ל

 .  עירייהלגזברות ה

יוגש במועדו ו/או אשר לא צורפו אליו דרישת התשלום ודו"ח  על אף האמור לעיל, מובהר כי חשבון אשר לא   8.4
מועד הגשתו, או מועד הגשת הדו״חות החסרים, לפי   לחודש שלאחר  15-ייחשב כחשבון שהוגש ב  -השירותים  

 המאוחר ומועד התשלום יידחה בהתאמה. 

 מובהר, כי בסמכות המנהל לאשר חשבונות חלקיים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.   8.5

 הסבת החוזה או הזכויות מכוחו איסור 9

ללא    על פיו  השירותיםות  אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את החוזה או ביצוע עבוד  הספק 9.1
ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, כולן או חלקן    ור המזמין בכתב ומראש שאי

לכך מראש ובכתב אישורה      , אלא אם כן קיבלהליךו/או קבלן אחר הנותן שירות למזמין באזור אחר במסגרת ה
 העירייה.של 
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 . בכל האמור בהסכם זההספק אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של עוד יובהר כי  9.2

, מכל סיבה  לא יוכל לבצע את העבודות נשוא החוזה בעצמו  במקרה שהספקמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   9.3
 .  עירייההספק להודיע על כך מידית לשהיא, מתחייב  

ה  9.4 לחייב את  כדי  לעיל  או    להסכים להסבת  עירייה אין האמור  לצד שלישי  או חלקו  כולו  או העברת החוזה 
ל או לא ירצה לבצע את  לא יבצע או לא יוכ   הספקלביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו  

 לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.  העירייה ת  לן או חלקן, בעצמו, רשאיוהעבודות כ

 .עיף זה הינו תנאי יסודי בהסכםס

 קבלן עצמאי  – הספק 10

"קבלן עצמאי" וכי עליו בלבד תחול האחריות  כמצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה הוא פועל    הספק 10.1
הפסד   או  נזק  מוות  נכות  פציעה,  פגיעה,  של  מקרה  בכל  והמוחלטת  הבלעדית  ייגרמו  המלאה,  או  שיקרו 

 תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. או מי מטעמו, קבלן עצמו ו/ספק/ל

"יחסי   עירייה או מישהו מטעמו לבין ה הספק נאיו כדי ליצור בין  מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מת  הספק 10.2
לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יהיו ויחשבו   הספקהעובדים שיועסקו מטעם   מעביד", וכי כל-עובד

 מעביד". -כל יחסי "עובדהעירייה בלבד ולא יהיו בינם לבין   הספקכעובדים של 

ובמסגרת קביעה    הספקלבין    עירייהמעביד בין ה-מתקיימים יחסי עובד  במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי 10.3
בגין כל סכום  העירייה  לשפות את    הספקסכום כלשהו, מתחייב בזאת  לספק  לשלם  עירייה  כאמור תחויב ה

 שתחויב לשלם כאמור.

משכורת, תשלומים  יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  הספק   10.4
וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן  
לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע״י  

 מעבידים. 

יב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת  מתחי הספק    מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, 10.5
 עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  טיב 11

בדואר רשום או  לבטלו לאלתר במשלוח הודעה  העירייה  במקרה של הפרה יסודית כלשהי של החוזה זכאית   11.1
עפ"י    את ביצוע השירותים  העירייה רשאית למסור. במקרה של הפרה כאמור, תהיה  ספקבמסירה אישית ל

בגין ביטול החוזה ו/או השקעותיו ו/או    העירייהולא יהיו כל טענות או תביעות נגד  ספק  חוזה זה לצד שלישי ול
 הפסדיו.  

כל הפסד או נזק שייגרם לה כתוצאה מהביטול,  לעירייה    הספק כאמור לעיל ישלם    במקרה של ביטול החוזה  11.2
אחר לצורך ביצוע העבודות   ספקהעירייה ללרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה לכל תשלום בו תישא 
 עד לתום תקופת תחולתו המקורית של החוזה או כל הארכה שלו. 

עירייה  לבטח החוזה או לפגוע בכל זכות העומדת ל העירייה  ה על  אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חוב  11.3
 . הספקעפ"י חוזה זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י 

עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת החוזה  עירייה  בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים ל 11.4
ללא הוכחת נזק ומבלי לגרוע    , לפיצויים מוסכמים  זכאיתהעירייה  תהא  ימים    7ככל וההפרה לא תוקנה תוך  

 בכל סעד אחר העומד לזכותה. 

, הכל לפי  ספק  ת הפיצויים מכל תשלום המגיע לרשאית לנכות אהעירייה  למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,   11.5
 .  העירייהשיקול דעתה הבלעדי של 

 ותשלומי חובה  מיסים 12
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כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על העסקה לפי חוזה   12.1
כל סכומים שעליה לנכות לפי כל  ספק  ה מהתמורה המגיעה ל כהעירייה תנוישולמו על ידו.   הספקיחולו על    -זה

  ספק. לעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום  דין )לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה( וה 

תנכה מכל תשלום שישולם עפ"י חוזה זה מיסים  העירייה כי ידוע לו ש הספקמבלי לפגוע באמור לעיל, מצהיר  12.2
תהיה חייבת לנכותם במקור לפי דין, אלא אם  העירייה  ו/או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים בשיעורים ש

של פקיד שומה או רשות מוסמכת    , לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכתב עירייהל  הספקימציא  
 אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור.  

  ביטוחושיפוי בנזיקין ו אחריות 13

  העירייהספק בלבד ולפיכך אישוריה של  תחול על ה  יםמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירות  13.1
  ספק על פי חוזה זה לא ישחררו את ה  ספקו/או אשר הוכנו על ידי ה  ים למסמכים אחרים הקשורים בשירות

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב    עירייה מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ה 
 ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.   יםו/או לכשרות ו/או לאיכות השירות

ו/או    ים ו/או לצד שלישי בגין השירות  עירייה או הוצאה שיגרמו ל/יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו  ספקה 13.2
 . יועדו  םבצורה הולמת את המטרות שלשמ יםמשמש םאינ םאן בחלק םבשלמות יםעקב כך שנשוא השירות

ו/או לעובדיה  עירייה  יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל שיגרם ל  ספקה 13.3
ו/או   ו/או לעובדי הספק ו/או לכל מי מטעמו של    כלשהו  לצד שלישי  ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה 

של  ו טעות ו/או השמטה  ו/אבשל מעשה ו/או מחדל  בגין ו/או בקשר לשירותים ו/או    , לגוף או לרכושהספק
ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע התחייבויות    ספקה
 על פי הסכם זה.   ספקה

ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן או נזק  העירייה  פוטר את    ספקה 13.4
סכום שתחויב לשלם עקב  על כל    עירייהמתחייב לשפות ולפצות את הו  ללעי  רספק כאמוהנמצא באחריות ה

  אחרות בקשר לכך וזאת על פי דרישתה הוצאות  ו  , שכ"ט עו"דהוצאות משפטיות  לרבות  קנסות,   ,ים כאמורנזק
 .  בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית

מפניה על    עירייה הגן על העל נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ול  ספק תודיע ל  עירייה ה 13.5
 חשבונו.

  ספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב ה  ספקלהבטחת אחריותו של ה 13.6
לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים  

ובל דעתו,  שיקול  לפי  כאמור  אחריות  המפורטים  להבטחת  והתנאים  מהביטוחים  יפחתו  שלא    בנספח בד 
 "(.   ביטוחיםה נספחמהסכם זה )להלן: "  המהווה חלק בלתי נפרד המצ"בביטוחים, ה

ה  ספקה 13.7 בידי מבטחי  כדין  ביטוחים חתום  על קיום  זה אישור  על קיום    ספקימציא במעמד חתימת הסכם 
. מסירת האישור  התואם, לכל הפחות את דרישות הביטוח המפורטות בנספח  ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל

העירייה    במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה אתעירייה  ל  ספקידי מבטחי ה- חתום על
תום תקופת הביטוח,    יום לפני    14לכל הפחות  ישוב וימציא אישור ביטוח    ספק בתרופות בגין הפרת ההסכם. ה

ובביטוח אחריות מקצועית / סייבר, כל עוד קיימת לספק אחריות ע"פ דין    במשך כל זמן חלותו של הסכם זה
 . העירייה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מ

לא יהוו  עירייה ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים ל  עריכת הביטוחים 13.8
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  העירייה  אישור כלשהו מ 

 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על-על ספקכדי לצמצם את אחריותו של ה

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות    ספקה 13.9
 הביטוח. 

ו/או הפועלים מטעמו,    ספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה  ספקה 13.10
עבודות, קבל  יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי  לרבות קבלנים מבצעי  ועובדיהם, אשר  ני משנה 

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות    ספקהביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי ה
 נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
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וח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביט  ספקה 13.11
לעשות כל פעולה כדי לממש    העירייה  על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת  

 את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

לא  הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה ספק אחראי לנזקים באופן מ  13.12
 ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 

להמציאם  קבלן / ספק אשר מחובת ה, ) ככל שצורפו (  זהמובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם  13.13
מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה   ,וי חתומים בידי מבטח

 על שוק ההון, ביטוח וחסכון  

לקיים את כל האמור בסעיפי הביטוח   קבלן / ספקאין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת ה 13.14
, במידת הצורך  לן / ספק קבשלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על ה

בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של  
 .  ספקה

תהא   שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, הרשות כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על 13.15
, אולם ככל שיופעל סעיף זה,  חלופיים  באישורי ביטוח ם זההמצורפים להסכהחליף את אישורי הביטוח זכאית ל

 לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן/ ספק 

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 סודיות וניגוד עניינים  שמירת 14

לעירייה ולא יעמיד עצמו במצב  לא יפעל במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירות  הספק   14.1
בו קיים ניגוד עניינים בין מתן השירות לעירייה לבין גופים שיש להם איתם קשרי עבודה ולא ייצגו לקוחות  

 מול או כנגד העירייה. 

יהא אחראי  הספק    הודיע על כך לעירייה מראש ובכתב.ל  הספקבמקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים מתחייב   14.2
 או מי מטעמו. \או מועסקיו ו\שהוראות סעיף קטן זה ימולאו גם ע״י עובדיו ולוודא 

 . 5עניינים בהתאם לטופס מס' ולמניעת ניגוד הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות  14.3

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע, ידיעה,   14.4
"מידע  סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן:  

 עם. זה או אגב ביצו  הליך( שיגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים הנדרשים בסודי"

. הספק ו/או מי מטעמו יחתמו  1977-לחוק העונשין תשל"ז  188עבירה לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף   14.5
 על הצהרת סודיות.  

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב   14.6
 )המפקח או כל נציג שימנה לכך המנהל(.  העירייה מאת 

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי  הוראות  מזמין רשאי להורות לספק  ה 14.7
 ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנידון.  

זמין לשם ביצוע התחייבויותיו   הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המ  -אי פרסום מידע 14.8
זה, אין לפרסמו. הספק מתחייב להחזיר למזמין כל מידע סודי שהגיעו לידיו, כל מידע, מסמך או    הליךעפ"י  

נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים  
 דיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים. על פי הסכם זה. ההתחייבויות לשמירת הסו

הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או    -שמירת סוד 14.9
 זה.   הליך ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ"י  
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נתונים וכיוצ"ב, הקשורים בביצוע שירותי   14.10 זה ישמרו    הליךכל חומר ממוחשב, לרבות מדיה מגנטית, קבצי 
ל ידי סיסמא, כאשר הגישה אליהם תהא רק על פי היתרים אישיים לצורך ביצועו של הסכם  במחשב המוגן ע

 זה בלבד ובכפוף לכל דין.  

לא יעשה כל שימוש, לרבות העברה, העתקה, מסירה, ושכפול של כל סוג חומר הנוגע למתן שירותים נשוא   14.11
 זה. הליך

, התקנות מכוחו, ונוהלי  1981-יות, תשמ"אהספק ישתמש בציוד ובמחשבים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרט  14.12
 אבטחת מידע, ככל שקיימים ברשות.  

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 יוצרים זכויות 15

במסגרת  או מי מטעמו  מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק   15.1
בלבד. הרשות תהא רשאית לעשות בכל חומר כאמור כל  לפי הסכם זה, יהיו שייכות לעירייה  מתן השירותים,  

שימוש שתמצא לנכון, וזאת במהלך תקופת ההתקשרות עם הספק ואף לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת  
 תוספות, השלמות, או עריכה מחדש, פרסומו או העברתו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה. 

 את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה.   ר לידי העירייההספק ימסו 15.2

יובהר כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על גבי מדיה מגנטית, או בכל צורה אחרת,   15.3
והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו, גם ככל שיגיעו לו, לטענתו, תשלומי תמורה  העירייה  מהווה רכושה של  

 מהעירייה. 

 החוזה  יטולב 16

  הספק ידית ולהיפרע מן  זכאית לבטל החוזה מ   עירייה תהיה העם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן,   16.1
 את כל נזקיה, הן עפ"י חוזה והן עפ"י כל דין, כל זאת כדלקמן:

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה )שאינן בגדר הפרה יסודית( ולא    הספק א.16.1
 .מהעירייה)שלושים( ימים לאחר שקבל התראה על כך בכתב  30תיקן את ההפרה בתוך 

צו כינוס נכסים, או שהחלו בעניינו הליכי    הספקקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד    הספק ב.16.1
רעון או פשיטת רגל או פירוק או הסדר נושים )לרבות מתן סעדים זמניים ולרבות מתן  יחדלות פ 

נעשה    הספקאו ש  הספק צווים למינוי בעלי תפקידים מטעם בית המשפט בהליכים כאמור(  כנגד 
 בלתי כשיר לפעולה משפטית.

לא חידש אותן    הספקלעשות על פי הוראות חוזה זה פקעו ו  קהספפוליסות הביטוח שהיה על   ג.16.1
 . עירייה)עשרה( ימי עבודה ימים לאחר שניתנה לו התרעה על כך בכתב מה 10בתוך 

, כולם או חלקם, ולא שב לספק את שירותים  יק את מתן השירותים מכוח חוזה זההפס  הספק ד.16.1
 . עירייהודעה בכתב מטעם ה ( ימים מן המועד שבו נדרש לעשות כן בה3אלה בתוך שלושה ) 

הליך, ללא אישור  בהתאם לתנאי הסף בכצוות גיבוי הספק החליף את העובדים שהוצהרו על ידו   ה.16.1
 .  העירייה

להעלאת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי    לספקביטול חוזה זה כאמור בסעיף זה לא ישמש עילה   16.2
ובכלל זה פיצויי קיום ופיצויי הסתמכות, בין אם עקב  ו/או עובדיה לרבות, תביעת פיצויים כלשהם,    עירייה ה

, פגיעה במוניטין, הפסד  לספקנזק )ובכלל זה נזק עקיף ו/או נזק עקב הפסד השתכרות ו/או הזדמנות( שנגרם  
 השתכרות ו/או ריווח של המפעיל, או מכל סיבה אחרת. 

 לפי כל דין. רייה  עיהאמור בסעיף זה לא יפגע בכלל זכויות ו/או תרופות אחרות שיעמדו ל  16.3

לתשלום תמורה נוספת    הספק בכל מקרה של ביטול החוזה והפסקת השירותים כאמור בסעיף זה, לא יהא זכאי   16.4
 כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא זכאי לה בגין השירותים אשר ביצע עד למועד זה. 

לקזז מכל    רשאית העירייה  כאמור בסעיף זה, תהיה    הספקידי  -את החוזה מחמת הפרתו על   עירייהביטלה ה 16.5
)לרבות, מכוח חיובים אחרים( אלמלא ההפרה סכומי נזק ו/או הוצאות שנגרמו לו    ספקסכום שהיה מגיע ל 

 . עירייהעקב ההפרה ו/או לממש כל בטוחה אחרת המצויה בידיה ה
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 יסודית של ההסכם  הפרה 17

או סעיף שהוגדר שהפרתו  בחוזה      14,  12,  13,  10  9,  7,  4,  3  הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפיםאי עמידה של   17.1
 תחשב הפרה יסודית על כל המשתמע מכך.  תהיה הפרה יסודית, 

, אזי בכל אחד  1970-חוק החוזים )תרופות(, תשל"אהפר הספק את החוזה הפרה יסודית לפי חוזה זה או פי   17.2
ממקרים אלו רשאי יהיה המזמין לעמוד על קיום החוזה, לבטל את החוזה, או לבצע את החוזה בעצמו או  
באמצעות אחרים כל דבר אשר עפ"י החוזה אמור היה להיעשות על ידי הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף  

ות הזכות לדרוש פיצויים מוסמכים מראש  לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה, לרב
 ₪.  50,000בסך של 

   חלופישירותים  לנותןהטיפול  העברת 18

 :כדלקמן זכאית  עירייהה תהיה שהיא סיבה מכל  השירותים הפסקת   של מקרה בכל 18.1

לא יהיה זכאי להתנגד לכך או    הספקלמסור ולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, ו א.18.1
 להעמיד לכך מכשולים, בכל דרך ומכל סיבה שהיא; 

תהיה רשאית לעשות שימוש, ללא הגבלה, בשירותים שסופקו ו/או התוצרים    עירייהכמו כן, ה ב.18.1
לא יהא זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם    הספקבהתאם לחוזה זה. יובהר, כי    הספקשיוצרו על ידי  

 לפי סעיף זה. רייה  העיבשל מימוש זכויות 

 :כדלקמן לפעול מתחייב הספק , לעיל  כאמור השירותים הפסקת של במקרה 18.2

, לאלתר ומיד עם קבלת דרישתה הראשונה, את כל המידע ו/או המסמכים ו/או  עירייהימסור ל א.18.2
האסמכתאות ו/או החשבונות הנוגעים למתן השירותים )לרבות, כל מידע המצוי על גבי מדיה  

 מגנטית(; 

, בכל הקשור להעברת  עירייהאחר אשר ייבחר על ידי הספק  ועם כל    עירייה ישתף פעולה עם ה  ב.18.2
ל ויבצע העברת תפקיד מסודרת  בכללותו,  ו/או הפרויקט  לגבי מתן השירותים    ספקהאחריות 

 אחר כאמור; 

 כללי  19

  החוזה   י" עפ  זכויותיה   על   כוויתור  ייחשבו  לא  עירייהה  מצד  במועדה  מפעולה   הימנעות  או  אורכה,  ויתור  שום 19.1
 .  ובכתב מפורש באופן זכויותיה העירייה על תוותר כן אם אלא, ידה על  לתביעה כמניעה  ישמשו ולא

  אותה   של  אחרת   הפרה   כל   על  כוויתור  ויתור וה  יראה  לא ,  זה  חוזה  מהוראות   הוראה  הפרת   על  עירייהה  ויתרה  19.2
 .  ממנה השונה   או לה  הדומה אחרת הוראה

  מיום  שנים  שלוש  הינה  זה   חוזה  ח ומכ  תביעה  זכות  לכל  בקשר  ההתיישנות   תקופת  כי,  מסכימים  הצדדים 19.3
  תביעה   כל  מלהעלות   מושתק  הספק   יהיה   זה  בסעיף  כאמור  התביעה  עילת   מועד  חלף.  התביעה  עילת   היווצרות

 .  משפטיות לערכאות כנגדה לפנות  או/ו  עירייהה כנגד

  קבועים   ובין  זמניים  בין,  סעדים  לתבוע  או /ו   החוזה  אכיפת   לתבוע  זכות  על  הספק  מוותר  זה  חוזה  על   בחתימתו 19.4
  כנגד   תביעה  של  במקרה  כאשר(,  ב"וכיו   עשה  צווי,  מניעה  צווי)  חלופי  ספקל  העבודות  להעברת  הנוגע  בכל

 .  כספית לתביעה  זכות ורק אך  ספקל  תעמוד, עירייהה

  מוותר ,  זה  חוזה  על  ובחתימתו  קיזוז  זכות  או/ו  כבוןיהע   זכות  זה  חוזה  חו מכ  תעמוד  לא  ספקל   כי  בזאת  מוסכם 19.5
 .  כאמור זכות כל על הוא

  הנובעים   מחלוקת   או   עניין  בכל  שיורית  בלעדית   שיפוט  סמכות   תהיה  בתל אביב   המוסמכים  המשפט  לבתי 19.6
 . זה מחוזה

 . זה לחוזה בכותרת כמפורט הן זה חוזה לצרכי  הצדדים  כתובות 19.7

  עסקים  ימי (  3)  שלושה   תוך   השני  אצל   התקבלה  כאילו   תיראה,  מהצדדים  מי   ידי  על   תישלח   אשר  הודעה   כל 19.8
  העסקים  ביום  השני  הצד  אצל  התקבלה  כאילו  תיראה  ל" בדוא  או  בפקסימיליה  נשלחה  אם;  המשלוח  מיום

 .מסירתה  בעת – ביד נמסרה ואם; נשלחה בו  היום שלאחר
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 ולראייה באנו על החתום: 
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 הספק     שדרותעיריית      

  העירייה וגזבר  באמצעות ראש
 העירייה 

 
 ________         ___________ 

ה"ה    מטעמו  החתימה  מורשי  באמצעות 
  ____________ ת.ז.   __________
ת.ז.  ו_______________ 

  .____________ 
 

 אימות חתימה 
  

 אימות חתימה 
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

 שדרות עיריית בשם 
החתימה    מורשי  חתימת  את  לאשר  הריני 

 בשם ________________ בע"מ 

   
 ______________, עו"ד   עו"ד  ________,

      שדרותעיריית יועמ"ש ל
 תאריך: ________   תאריך: ________ 
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 נספח 1  
 
 

 נספח תמורה  
 
 

 ________:   ___ שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______ ההליךבהתאם לתנאי 
 

 _______________.  ______  שם המציע:
 

 _______________.  ______ מספר זיהוי:
 

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.  
 
 

 להלן טבלת אומדן העירייה :
 

עלות ללא   פרוט  השרות  מספור 
 מע"מ  

 הקמת  1
 מערכת
 חכמה

 :הכוללת
 

 מקוון  שאלון
 פרטי  למילוי

 הרוכשים
 
 

 מערכת 
 להפקת

 דוחות
 פילוחים 
 .בלחיצה

 מיפוי  לצורך
 ותכנון

 .אסטרטגי
 

 מערכת 
 דיוור 

 שתתממשק 
 המערכת עם

 החכמה
 

 חכמה לעיר העירונית מההתקדמות מרכיב מהווה השאלון
 מאגר ומהווה

 וקל נוח כלי  מהווה זה דיגיטלי בשאלון שימוש .חיוני מידע
 ,לשימוש
 קיימת למערכת מפרט .ביותר וידידותי מאובטח שאלון ולראיה

 .הנוכחית בהתאמה לרשות
 
 לבצע בעירייה ההרשאה לבעלי שתאפשר פנימית מערכת •

 המערכת .עניין ותחום גיל ,רחוב ,שכונה לפי של תושבים איפיון 
   OTP דרך רק תתאפשר למנהלים גישה ,בענן מאובטח תופעל
 המשתמש.  של פעמי ערכי וחד חד לזיהוי

 
 וניתוק ואגף  תפקיד לפי משתמשים הרשאות ניהול •

 פעילות ללא מוגדר לאחר זמן מהמערכת
בהתאם  וניוזלטר סמס הודעות לשלוח שתאפשר דיוור מערכת •

 :לדוגמא .ואישית ממוקדת שליחה .תנאי על שיבחרו לקבוצות
 למי

ומעניין   מסוים שבגיל למי או קטנים ילדים לו ויש X בשכונה שגר
 .תרבות אותו
 ציבור משאל ולבצע סקרים להוציא מאפשרת המערכת ,כן כמו

 .שיבחר עניין תחום בהתאם לכל
 .והסמסים הדיוורים  שליחת במועדי שליטה :תאפשר המערכת •

 ,הסמסים ועלות .טריילר או InforU מערכת  מול תעשה שליחה
 .העירייה חשבון על תהיה קוליות הודעות

 

60,000   ₪
 חד פעמי 
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 , אחזקה 2
 תמיכה 
 ואחסון 

 מערכות
 טכנולוגיות 

 7,000 צפי
 5 -ב אב בתי

 שנים
 הקרובות

ללא  ,אינטרנט פלטפורמת גבי על ,ענן בתצורת עובדת המערכת
 המשתמש  בתחנת תוכנה בהתקנות צורך

 משתמשים הרשאות ניהול מאפשרת המערכת •

 יומיים  גיבויים ביצוע •

 SSL מידע תקשורת אבטחת •

 (WAFש"  )ללא א חומת"אבטחת  •

 החוק פי  על מידע בסיס ניהול •

 מוגבלות עם  לאנשים זכויות שוויון תקנות פי על האתר נגישות •

 העירייה למשתמשי טלפוני תמיכה שירות •

 18:00 8:00 בין השעות  ה -א בימי 

 במערכת מיילים 100,000 של מאגר •

4,400 ₪ 
 לחודש

( 52,800 
 )לשנה ₪ 

 ,ייעוץ שעות 3
 תפעול  ,ליווי

 ופיתוח 
 )ים"שוש(

 הטמעת המערכת לצורך שעות מסגרת לקבל אפשרות הענקת
בקרב  שאלונים מילוי עידוד  :כגון .הפרויקט  בהפעלת וסיוע

 לניהול המלצות ,אסטרטגיה בפגישות השתתפות ,תושבים
 להעברת המלצות ,הפרויקט  צרכי ואיתור גיבוש ,הפרויקט

 נסייע .וכדומה מסרים
 :ב גם

 יעזרו דעה שמובילי כך שגרירים ואיתור המהלך הטמעת
 למהלך הציבור  את ולרתום ,לתושבים הדבריםאת  לשרשר

 בקרב לפעולה  הנעה ויוצר האמון בתהליך את שמגביר דבר
 .יותר רחב ציבור

 יתד מהווה ממשקים בין סנכרון .הרשות  ממשקי בין סנכרון
 הצלחתם סיכויי והגדלת בפועל משימות של משמעותי לביצוע

 בבניית צורך  יש כן, החדשה. על והטמעת המערכת בחשיפה
 רעיונות מתן ,מוחות סיעור ,פגישות מעקב ביצוע ,עבודה תכנית

 תהליך של בנייה ,נתונים בסיס אחר מעקב , יצירתיים 
 .והמתעניינים היזמים מול הקשר חיזוק ,ההסברה

 .ועוד ציבור פניות ,ציבור שיתוף ,יזמים מול התנהלות

250 ₪ 
 לשעה 

 
 

 ובמילים :______________ אחוז.  __________ אחוז: הינון המצ"ב מוצע על ידי על מחירוה ההנחה אחוז
 

ידוע לי כי התמורה בהתייחס להצעתי כוללת  בתוכה את ביצוע העבודות וכל ההוצאות מכל סוג שהוא ולרבות 
 ולא רק: 

 
העבודות הנלוות את כל המיסים, אגרות, נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע העבודות, ככל שישנם, את כל   .1

גידור האתר, העסקת מנהל עבודה  נידות, חומרים, מהנדס ביצוע, הפסד זמן או פרוייקט  לרבות  עלויות   ,
לביצוע התארגנות לרבות עבודות בהיקף כספי נמוך, עבודה בשעות לילה, בימי שישי, שבת וחגים, הדרישות 

או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה הטכניות המפורטות בהזמנה, חוקים, תקנים ותקנות רלבנטיים ו/
 ודרישות מיוחדות של המזמין.

 
 ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ואו לתנודת מחיר אחר. .2

 

 ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה. .3
 

 לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.  .4
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 תהיה רשאית לתת מקדמה לצורך הקמת המערכת.העירייה  .5
 

 זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.   נספח .6
 

 בכבוד רב ובברכה, 
 
 

   
 שם המציע והשם החותם   תאריך

 
 יש למלא את הצעה בעט כחול בלבד ואין לשנות את המסמך ו/או לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה 
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 מסמך ג

 

 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה את המנהל הכללי  של המציע[

 
בזאת   ומאשר/ת  מצהיר/ה   _____________ היא  שכתובתי   ,_____________ ת.ז..   ______________ הח"מ,  אני 

 כדלקמן:  
 
)להלן:   .1  ________________ ח.פ./ת.ז.   ______________ המציע  של  הצעתו  הגשת  במסגרת  ניתנת  זו  הצהרה 

 "(.  ההליךלהלן: ")   5/2021 "( להליך המציע"

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית  .2
של תנאי ההליך ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה בהליך, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה 

י שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות יד-יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על
 ו/או מי מטעמה.    הרשות תביעה כלפי  

 
 או עובד תאגיד עירוני   שדרותהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .3

 
 )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן:  174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 
ידי   פקיד או )א(  . 174 נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על  עובד של עיריה לא יהיה 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה. 

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 .  שדרותאו בתאגיד עירוני השייך לעיריית     דרותשאיננו עובדים בעיריית אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

או הועדה המקומית לתכנון      שדרות למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית   .3.3.1
 .   שדרותובנייה 

 
, הורה  תחוא   של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או, הורה, הורה  בן זוג  – "  קרובלעניין הצהרה זו: "

של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של  
 בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; 

 
ע )אם יזכה בהליך( לבין  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המצי  .3.4

  הרשות ולא ידוע לי כי עובד    הרשות  , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד    הרשות  
 נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4
 
 א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע כדלקמן:  122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 
ה  חלק העולו תאגיד שיש לאחד מהאמורים  פו, אאו שות  ונ כוס,  וצה, קרובחבר מוע )א(  א.122
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על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  
, הורה, בן או בן זוג  –, "קרוב"  לענין זהיהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה;  

 תחוא  בת, אח או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

  . שדרותלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית  .4.2.1
 

 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .4.2.2
 

 ._______________________________________________ 
 

 ._______________________________________________ 
 

 ___________________ .____________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 
 
, הורה של בן הזוג )חם  תחוא  , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרוב"

או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(,  
 דוד/ה, בת דוד/ה; בן 

 

,  הרשות  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין ההליך( לבין   .4.3
ולא ידוע לי כי לנבחר       שדרות לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית  

 יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.     שדרותציבור בעיריית 
 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .5

 

 

הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים אישיים לנבחר  הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על   .5.1
 או עובד בכיר בתאגיד עירוני.   שדרותו/או לעובד בכיר בעירית    שדרותציבור בעיריית 

 
 לעניין סעיף זה:

 
במהלך שלוש השנים      שדרותכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית   ": נבחר ציבור"

י ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה  שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחר
 ; שדרותשהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית 

 
,  הרשות  , סגן מהנדס  הרשות  , מהנדס  הרשות  , סגן המנכ"ל, מזכיר  הרשות  מנכ"ל   :"עובד בכיר בעירייה"

גזברות  הרשות  גזבר   וטרינר  הרשות  , סגן  יועץ משפטי,  ,  הרשות  , מבקר העיריה, 
ועד   חברי  התשלומים,  מנהל  האדם,  כוח  מנהל  בעירייה;  אגף  או  מינהל  מנהל 

 העובדים; 
 

מעל   "תאגיד עירוני":   לעירייה  בו  הגוף    50תאגיד  חברי  את  למנות  יכולת  ו/או  המניות  מהון  אחוז 
 המנהל 

 
 מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או מבקר בתאגיד;      "מנהל בתאגיד עירוני":

 
נא    –ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים לעיל  

לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות  
 תים שסופקו, תקופת מתן השירותים(:  השירו



 הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם  - /____ 2021הליך       25עמ'  
 בשדרות לקליטת דיירים בשכונות חדשות                                                 

 חתימת המציע:_______                                                                                                                                            

 
 
 

 ._____________________________________________________ 
 

 ._____________________________________________________ 
 

 ._____________________________________________________ 
 
 
כי   .6 היטב  לי  הובהר  כי  ו/או    הרשות  הריני לאשר  בהליך  השתתפות המציע  לבטל את  הזכות  לעצמם את  שומרות 

המציע   בין  מכוחו  שנכרת  כי    הרשות  ההסכם  יתברר  אם  ההסכם  במסגרת  שנעשתה  אחרת  התקשרות  כל  ו/או 
התקשרות את  המונעת  מניעה  שקיימת  או  מדויקות  אינן  או  נכונות  אינן  לעיל  הועדה   הרשות    הצהרותיי  ו/או 

לרבות בגין מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת המקומית בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה,  
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה

 אלה.  , בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות  הרשות כנגד 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי כל אשר  .7
 הוצהר לעיל הנו נכון.  

 
במצב של   מציעאני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את ה .8

 ואפעל בהתאם להנחיותיה.  הרשות למחלקה המשפטית של   ניגוד עניינים, אעביר את המידע
 ___________________ 

 חתימה 
 

 אישור
 

........................... מר/גב'  בפני  הופיע  ביום.................  כי  מאשר  עו"ד,   ...................................... לי  אני,  המוכר   ......
ת.ז.   /נושא  לעונשים  אישית  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  כל  לומר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו   .........................

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני. 
 

 ___________________ 
 עו"ד ,                              
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 ' דמסמך 
 וביטוח  אחריותנספח  

 
עיריית שדרות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות  המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם :  

 עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  
 

הספק יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא במהלך ביצוע   .1
ביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין  השירות על ידו או כתוצאה מ

 ת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.ווסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. הספק יוציא על חשבונו פוליס 
 

 אחריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל  .2
 

, ישפה הספק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או  לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור   .3
מעביד עם המזמינה,  - בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 ים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות. והנובע
 

המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע לספק ממנה, וכן תהא   .4
המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי  

 כלשהו. 
 

את הביטוחים  לכל הפחות  חת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  להבט .5
השתתפויות עצמיות    ישלם  הסכם זה, והוא יישא בעלותם וכן  לנקוב בהנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם  

 במקרה נזק. 
 

ד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של המזמינה כשהוא  ימים ממוע  7הספק ימציא למזמינה תוך   .6
הספק יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים    .ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה  חתום על ידי מבטחיו
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.  14האמור, לכל הפחות  

 
לכך   מודע  במועד,  הספק  חודש  לא  ו/או  הוגש  לא  הנדרש  הביטוחים  קיום  שאישור  בהינתן  כל  כי  על  זה,  הסכם  יתאיין 

 המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 

פוליסת הביטוח ואת קבלות  גם  אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,   .7 את 
 התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות. 

 
א  הספק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה המלא, אם ל  .8

יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום הספק ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע  
 ממנה לספק. 

 
ים למזמינה כנגד הספק על פי ההסכם  נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9

 ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.   אחריותו או להגביל את  ועל פי כל דין,
 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי 
 הסכם זה.

בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת   .10
לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור    קור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מהביטוח, כאמור בסעיף  

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. 

( ימים ממועד  ארבעה עשר ) 14בתוך  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינה  .11
תקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על  קבלת הדרישה, הע
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כמו כן מתחייב הספק  פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק",  
 ימן להוראות הסכם זה.לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתא

הסכם זה ובאישור עריכת  בלמען הסר הספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור   .12
ועל הספק לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות    הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק,ביטוחי הספק,  

אם. הספק מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  האחריות ותנאי הביטוח בהת
 המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. 

ידי    בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על .13
 לא יפגעו בזכויות המזמינה, על פי ביטוחים אלו. ו/או מי מהבאים מטעמו הספק ו/או עובדיו ומנהליו 

בגין כל נזק, אשר ייגרם להם    ,באופן מלא   כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינה .14
אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או  )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או  

 העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. 

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל. הספק  ת)אך לא חייב  תהמזמינה רשאי  .15
על המזמינה ו/או על כל    אין באמור לעיל כדי להטילכי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי הביטוח,    מצהיר ומתחייב

מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין  
 זה ועל פי הוראות כל דין.  בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם

הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הספק, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי   .16
על   לפגוע בכלליות האמור, לשמור  ומבלי  כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן  ולמלא אחר  חברת הביטוח בקשר להן במועד 

ות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות  הוראות הבטיחות והזהיר 
 תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. 

אך לא    תהיה המזמינה רשאיתלא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,   .17
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה(    ה ותי חייב ומבלי לפגוע בזכוי 

כל סכום המזמינה שיל ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק.  יוחזר מיד    האו התחייב   מהתחתיו  בתשלומו כאמור 
ין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי  . לחלופ20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של    הראשונה  המזמינה על פי דרישתל

היה המזמינה  תלנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא, וכן    תהיה רשאיתהוראות סעיף זה, המזמינה 
 לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.  תרשאי

העבודות   .18 ביצוע  שלבי  בכל  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  דרישות  בנוסף  כל  אחר  למלא  הספק  מתחייב 
והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר  

חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  ואך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושל
 ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים   .19
 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין. 

יכללו את ההרחבות המצ"ב,    ופרויקט זה בלבד, טוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,  הספק מצהיר בזאת כי פוליסות הבי .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זה המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס 

 בשדרות לקליטת דיירים בשכונות חדשות ) דיגיטלי ( ומאגר מידע הקמה, ניהול ותפעול של מערך חכם :   מהות העבודות 

 :פוליסות הביטוח כדלקמןהביטוח כולל את 

 
  ולרבות נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר הגנות או פריצות סייבר אחריות מקצועית משולב חבות מוצרים וסייבר,  ביטוח   .1

 :   
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למקרה ולתקופת ביטוח שנתית המכסה את  ש"ח    4,000,000.- שלא יפחת מסך של  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 

פגיעה ברכוש או בגוף  נזק כספי טהור, בגין , ו/או הבאים מטעמו בגין עיסוקו כמפורט מעלה רשלנותו המקצועית של המבוטח
 הנובעת מרשלנות מקצועית. המזמינה ושהיא, לרבות  של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית

 
 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: 

המזמין ו/או חברות שלובות ו/או חברות בנות בכל  של  ואת שמ כ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1
 דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח והבאים מטעמו.  

אך לא תביעת הספק כנגד המזמין בגין ההתקשרות   הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 . את אישור זהנשו

המזמין  הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את  .1.3
 כנגד אותה חבות. 

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפוליסה או  הספקהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של   .1.4
ובלבד שנעשו בתום לב,   היות מבוטח ע"פ פוליסה זולהיפרע או להמזמין של   ו בהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה

יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את    180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו  .1.5
אותה חבות כהמשך ישיר   הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את

 הספק.לפוליסה הקיימת ע"י 

 . יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה 60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.6

 

 
 
   ביטוח צד שלישי: .2

 
₪ (לאירוע  ולתקופת    2,000,000.-ש"ח   )אך לא פחות מ     2,000,000.  - ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של  

 הבטוח. 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי. .2.1

ובתנאי כי יש חבות של המבוטח כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'   .2.2
 כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.12בסעיף   .2.3
 ".  ור חלקי לקרות מקרה הבטוחרשלנות רבתי תרמה בשיע

 . כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.4

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון,   המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   .2.5
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זה

 
   ביטוח חבות מעבידים: .3
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ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות שלא של   
 ₪ ( לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.  20,000,000.-ש"ח    )אך לא פחות מ  20,000,000.-
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 העסקת נוער כחוק. לא תחול כל מגבלה בקשר עם  .3.1
 

 . למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או הבאים מטעמו  ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות  . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : "  3.11בסעיף   . 3.3.

 ".  חלקי לקרות מקרה הבטוחרבתי תרמה בשיעור  
 

   המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
  

 ביטוח סייבר  .4

הנדרשת לצורף השבת הפעילות לתוקף, ולרבות השבת    DRביטוח סייבר הכולל הוצרות ניהול ואחזור מידע, לרבות פעילות   .4.1

 loss of digital$ לאירוע ולתקופת הביטוח הכולל    1,000,000.-המידע למצבו לפני קיום הפריצה או הכשל בגבול אחריות של  

assets, Cyber extortion Threat,Securuty Event Costs, Computer Crime & Computer Attacks 

ב'  .4.2 ניהול סיכונים,    –  ביטוח פרק  , הכולל   Network Security & Privacy Coverage',Electronicאחריות כלפי צד שלישי 

Media Liability    לאירוע ולתקופת הביטוח  1,000,000.-בגבול אחריות שלא יפחת מסך של $ 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5
 

 ים לעיל, נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.כל הכיסויים הביטוחיים המצוינ .5.1
 

הכיסוי בכל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין, עובדיו, כל הבאים מטעמו,   .5.2
ו/או מי    קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית והשיורית הנובעת ממעשי או מחדלי הספק

 מעובדיו ו/או מטעמו. 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהספק וגם או המזמין. הודיע   .5.3
  הודיע המבטח     המזמין על הבקשה להארכה, תחויב הוא בגין הפרמיות המזמין, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.

יום לפני כניסת  )שלושים(    30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות  האריך  שלא ל   ועל כוונת עקבות בקשה כנאמר לעיל  ב  למזמין  
יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות    60לתוקף , תהייה למזמין אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד    הביטול

 .  והמזמין לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה ז

  אם כן שלח המבטחהביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא    .5.4
 )שישים( יום מראש. 60למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 

למעט תביעות המוגשות נגד   –בכל הביטוחים שערך הספק בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה    .5.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים    –הספק לבדו  

רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות  
 וצרים, וכן אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים. נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הפרת זכויות י 

לתחלוף    .5.6 זכותו  על  המבטח  של  ויתור  בדבר  מפורש  סעיף  כוללים  החוזה  להוראות  בקשר  הספק  שערך  הביטוחים  כל 
(SUBROGATION  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו , או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה )

 ותני שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ונ
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כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת אי מסירת הודעה על נזק,    .5.7
זמין או האחראי  איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המ

 על הביטוח כמזמין.

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של    .5.8
המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס  

לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין    ו למזמין הינ ו/או השיפוי המגיעים  "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא הפיצוי 
 האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה. 

 יות במידה ותחולנה. הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמ  .5.9

 חובות "המבוטח" ע"פ תנאי וסייגי הפוליסות תחולנה על הספק בלבד.  .5.10

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .5.11
 כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח 

 

התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור פרויקט זה    הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי 
 פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו 

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הספק   שם הספק   תאריך 
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 '  המסמך 
 לכבוד 
   שדרותעירית 
 ג.א.נ., 

 ________הליך מס' : הנדון
 

 המציע  הצהרת
 

הצעה   .1 בזאת  _________________מגיש  ת.ז./ח.פ.  המציע(,  של  מלא  )שם   __________________ הח"מ  אני 
   .שדרותלעיריית   _  5/_ 2021מס' : הליךל

הריני לאשר כי טרם הגשת הצעתי הנ"ל, קראתי היטב את ההליך  על מסמכיו השונים, לרבות, כל הסעיפים העוסקים  .2
, אופן חישוב הניקוד בגין ההצעה כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני מוותר בהגשת ההצעה, וכן

בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים מסמכי ההליך , לרבות, כל הנתונים ו/או  
 .  של מתן השירותהפרטים הנוגעים להגשת ההצעות, העלות הכספית 

, כוללת את כל העלויות הדרושות שירותיםלאשר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור ביצוע ההריני   .3
בהתאם למסמכי ההליך ו/או ההסכם, לרבות תשלומים לעובדים שלא יפחתו מן הקבוע בכל   שירותיםלשם ביצוע ה

 דין.  

ללת את כל ההוצאות לשם ביצוע מלא ושלם של כמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת על ידי להלן, כו .4
כל הפעילויות  בין היתר, את  כוללות,  וכי הוצאות אלה  דין  כל  פי  ועל  כל הפעילות בהתאם לתנאי מסמכי ההליך 

, הפעלת מערכת כנגזרת ממתן השירות  והפעולות הנדרשות על פי מסמכי ההליך , את המחויבויות הניהוליות הנוספות 
עלויות מ וריכוז כלל הפעולות הארגוניות בקשר לביצוע דיווחים,  עלויות ארגון, תיאום  ביטוחים, ערבויות,  נהלה, 

 ועוד.   שירותיםה

הובהר לי והודגש, כי עליי למלא את ההצעה הכספית באמצעות עט כחול בלבד, ובכל מקרה של סטייה מהוראות   .5
 נות הנתונים.  אלה, לא אוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנכו

למקום  .6 בסמוך  החתימה(  לזכויות  )בהתאם  לחתום  עליי  כאמור,  תיקון,  ו/או  מחיקה  של  במקרה  כי  לי  ידוע 
 לפסול את הצעתי.    הרשותהמחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית 

 כוללת מע"מ. אינה לי כי התמורה שתשולם בהתאם להצעה הכספית המוצעת לעיל,   ידוע .7

ידוע לי כי הצעתי הכספית מחייבת אותי לכל דבר ועניין, ובמידה ואזכה בהליך הנ"ל, הצעה זו והאמור בנספח זה,  .8
במסמכים הטכניים   יהוו את נספח התמורה שלפי ההסכם שייחתם עמי. עוד ידוע לי כי הצעתי כוללת ביצוע כל שפורט

 כמצורף להצעה זו. 

ומפרט  .9 לו  המצורף  ההסכם  לרבות,  ההליך,  מסמכי  כל  את  שבדקתי  לאחר  מוגשת  זו  הצעה  כי  לאשר  הריני 
השירותים, וכן, כל מסמך אחר אליו יש הפנייה במסמכי ההליך, וכי הצעתי זו מוגשת לאחר בדיקה ובחינה כאמור, 

ו תביעה בכל הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי ההליך ו/או מסמכי אליהם ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/א
 .  יש הפנייה במסמכי ההליך ואני מוותר עליהם מראש
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 מסמך ו'

 מפרט השירותים 
 
 
 

שתאפשר ניהול נתוני דיירים וניפוי מקדים לטובת תכנון אורבני של בניית מוסדות חינוך  הקמת מערכת חכמה 
וציבור, שטחים ירוקים וצרכי קהילה. והקמת מערך חכם להנגשת מידע וטיפול בפניות ציבור שיהוו קשר ישיר מול  

 הדיירים עוד בטרם כניסתם לעיר. כל זה באמצעות: 
מהתושבים ועדכון תושבים    100%הגעה ל   –ת שאלון מקוון ומערכת מיפוי איפיון צרכים של קהלי יעד באמצעו .1

 מתחלפים.

 בנית תשתית מיפוי איתנה  .2

 ניהול בסיס נתונים במערכת חכמה  .3

 סנכרון בין ממשקים )יזמים, חינוך, שפע, גבייה, תרבות וקהילה(  .4

 חשיפה רב ערוצית הכוללת נתוני על אחוזי החשיפה.  .5

 בכפוף לאגף  דוברות באתר העירוני, גיליון מידע, תיבת מייל ייעודית, נציגה וירטואלית ועוד.מערך מידע והסברה  .6
 


