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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ' א מסמך - הודעה

 

 צורן קדימה   תמקומימועצה 

 4/2022מכרז 

 גביההכנסות וירותי ן שלמת

גבייה הכנסות ולמתן שירותי "( מזמינה בזאת הצעות המועצההמועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "
 עבור המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

)להלן:  zoran.muni.il-www.kadimaעצה בכתובת: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המו

 .לשם הגשת הצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז"( תחת לשונית "מכרזים". אתר המועצה

ועדכונים  ות, שינוייםהבהר ,פרסום תשובותהמועצה אחר באחריות המציעים לעקוב באתר האינטרנט של 
או עדכון שיפורסמו /ובה ו/או הבהרה וכל תשעות. עד למועד האחרון להגשת ההצ תאוז למכרז זה הנוגעים

 באתר מחייבים את המציעים.

₪, כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל  3,000על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 
, 1וב ההגנה חרשל המועצה, במקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. התשלום יעשה במחלקת הגבייה 

את הקבלה בגין . 16:00-19:00וביום ג' בין השעות  08:00-13:00בין השעות ה' -'מים אקדימה צורן, בי
 .רכישת מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי המציע

ח הקשור לאחר ביצוע התשלום, יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספ
 להוראות המכרז.התאם ישם בולהגשיפורסם באתר המועצה,  ,זלמכר

כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא את כל מסמכי המכרז, בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי 
 -המכרז, בשני עותקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין 

במשרדי המועצה, רזים ת המכלתיב מסירה ידנית באמצעות הפקדהב רק", אך ו4/2022"מכרז פומבי מס' 
 27.4.2022מיום לא יאוחר "( משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל 

למען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא באמצעות ד. בלב 12:00עד השעה 
 .המכרזים קדה ידנית בתיבתהפ

 ודכות.ות או משכרוכ כשהן את ההצעות יש להגיש

 לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.אין 

 .במשרדי המועצה 13:00 בשעה 27.4.2022פתיחת ההצעות תתקיים ביום 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

יקים יקבעו עם כל מציע מדונים מז ,12:00מהשעה  החל 8.5.2022 םביויתקיים עים יצאיון עם המימועד לר
 . יובהר כי המועצה רשאית לשנות מועד זהבנפרד. 

 

 

 בכבוד רב  

 

 קרן גרין

 ית  וממקההמועצה  תראש 

 צורן-קדימה       

 



 86 מתוך - 3 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 

 ' ב מסמך

 4/2022 זמכר קדימה צורןמועצה מקומית 

 

 גביהו הכנסותלמתן שירותי 

 הוראות למשתתפים  

" או  קדימה צורן מקומיתועצה ועצה" או "מ)להלן: "המ   ימה צורןד קמועצה מקומית 

  -יכללו, בין היתרגביה שפעולותיה כנסות וה"הרשות"(, מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי 

של   ור ות שוטפים וחובות בפיגוגביית חובהפקת שוברי חיוב, קבלת קהל, שרות לקוחות 

חוק  לרבות חניה, עזר, ין עבירות על חוקי בגלסוגיהם,   , קנסותיםלהיט מיסי ארנונה, מים, 

, דיני איכות הסביבה,  1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה1968 -רישוי עסקים, תשכ"ח 

ה  מי חוב ותשלו אגרות, וכיוצא בזאת עבירות נוספות רות מנהליות, פיקוח ויטרינריעבי

" ו/או  שירותי הגבייה מכרז )להלן: " האחרים המוטלים ע"י המועצה, כמפורט במסמכי 

 . "(שירותה"

כי  מסבכל מ יםהמוגדר מובהר ומודגש בזאת כי על ההצעות לכלול את כל שרותי הגביה 

מכרז תקפות באשר לכל מסמכי  דגש כי ההגדרות בכל מסמכי ה המכרז. כמו כן מובהר ומו

 המכרז. 

 

בהגשת עד פרסומו. ובזאת, כי מכרז זה מפורסם בהתאם לדין החל במ ומודגשמובהר 

  4113-13בג"ץ וההליכים ב מציעים כי הם מודעים לפסק הדיןהצעה למכרז זה מצהירים ה

ות האפשריות של הליכים  השלכ, ולם הכלכליים נ' שר הפניםינלשכת התיאום של הארגו

ה ובדברי חקיקה, אשר  ינויים בפסיקככל שיחולו שלו על ההתקשרות נשוא המכרז. א

יה, או אז תהיה  יסורים על רשות מקומית להתקשר עם חברות גבא יטילו מגבלות או 

תנאי   תרשאית להפסיק את ההתקשרות עם המציע הזוכה, או לשנות א  המועצה

, בהתאם לשינויים  ו את תכולת השירותיםהשירותים ו/א ו/או את היקף ההתקשרות 

לזוכה,   ושלם פיצוי כלשהעפ"י שיקול דעתה הבלעדי, זאת מבלי ל המשפטיים שיחולו, 

 ליו שהושקעו על ידו. בהגשת הצעה למכרז, מקבל עלרבות תשלום בגין הוצאות והשקעות 

כספית או אחרת, בגין   תהיה לו כל טענה או דרישה, א להמציע תנאי זה והוא מתחייב כי 

ב המשפטי שיחול לאחר חתימת  התקשרות או שינוי תנאיה, בשל שינויים במצ הפסקת

 עמו. הסכם ההתקשרות 

 

 גם ללשון נקבה ולהיפך. ום במסמך זה בו מופיע לשון זכר, הכוונהמק לבכ
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 מסמכי המכרז  .1

 מכי המכרז הינם:סמ

 ז.עה לעיתונות בדבר פרסום המכרנוסח מוד - א' מסמך

 .לרבות אמות המידה לקבלת החלטה ,הוראות למשתתפים במכרז - ב' מסמך

 רז.כהערבות הבנקאית לצורך השתתפות במנוסח   -  ג' מסמך

  וצרופותיה. הצעת המשתתף – ד' מסמך

 צה בשנים קודמות.נתוני גבייה של המוע - 1ד' מךמס

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -מסמך ה' 

 .טעמוהצוות מואנשי  עיד על ניסיון המשתתףהמ תצהיר –מסמך ו' 

 .הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית ו/או לחבר מליאת המועצה -' מסמך ז

 הרשעות רר היעדתצהיר בדב - מסמך ח'

 .אישור בדבר הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז - מסמך ט'

 פחיושהצעתו תבחר במכרז, לרבות נסחוזה לביצוע השירותים, שייחתם עם המשתתף  – 'י מסמך

 (. "ההסכם)להלן: "

 פרוט נספחי החוזה:

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח א' 

 . הקבלן שיינתנו ע"יגביה שירותי  -נספח ב' 

 ביטוחים. נספח -נספח ג' 

 אישור קיום ביטוחים. - 1נספח ג'

 כח אדם, ציוד ושירות לאזרח. -נספח ד' 

 ה מנהלית.אכיפ -נספח ה' 

 .בוטל -נספח ו' 

 מות בנקים וניהול קופה.כספים, התא נוהל גביית -פח ז' סנ

 .הצהרת מחויבות לאבטחת מידע -נספח ח' 

 ועצהבר המש לגזידוחות שיש להג -נספח  ט' 

 

 :מודגש ומובהר בזאת כי  ,למען הסר ספק

 כל המסמכים המפורטים לעיל הינם חלק בלתי נפרד מהוראות מכרז זה.  .א

 .רת הגביה מגע"רבחבמועצה פועלת זה,  נכון למועד פרסום מכרז      .ב

  .EPRת תוכנות הגביה והנהלת החשבונות מבית היוצר של ומופעל במועצה .ג

 הל הממונה על הגביה  מטעם המועצה.מנה הינההמועצה  יתגזבר .ד

 שקד.הינה תוכנת המופעלת במועצה  תוכנת האכיפה .ה

 

סף( אי )תנ בתנאים המצטברים, במועד הגשת ההצעות במכרז, מי שעומדרשאי להשתתף במכרז זה  .2

 שלהלן:

 .כדין בישראל םהרשו המשתתף הינו תאגיד  .2.1

השנים שקדמו למועד האחרון  עבלך שהבמ של חמש שנים לפחותהמשתתף הינו בעל ניסיון  .2.2
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ארנונה ת גביי השירותים הבאים: הכוללים את כל  גבייהבמתן שירותי , להגשת הצעות למכרז

עבור חמש רשויות מקומיות לפחות, , אגרות והיטלים שוטפת, הפקת חשבנות תקופתיים, גביית

ולפחות רשות  תלפחו תושבים 22,000בת  כל אחת מהן  וסייתלפחות שאוכלתוכן שתי רשויות מ

 85%-שלא יפחת מ הבעלת שיעור גבי)מתוך חמש הרשויות שהוצגו על ידי המציע( מהן אחת 

 .השנתי מהחיוב השוטף

צה עירייה, מועצה מקומית או מוע –"רשות מקומית" משמע לעניין סעיף זה ויתר תנאי הסף, 

 אזורית.

 .בשנים הרלוונטיות למ"ס יו על פי נתוני הנתוני התושבים יה

 דיםבעו 20 -לפחותכח אדם בהיקף של . 2021, 2020, 2019בכל אחת מהשנים עסיק ה המשתתף .2.3

ית ת גביוקל מחלבתפעואו  ,ארנונה תת גביובניהול מחלקקבועים במשרה מלאה, העוסקים 

 ת בגין מיסי ארנונה,הל בתחום הגביה, בגביית חובו, בהפקת שוברי חיוב, בקבלת קארנונה

וחיובים אחרים, הפקת שומות ארנונה ובתחום  נהת שוברי ארנוואגרות, בהפק היטלים

 . , לרבות גביית קנסות לסוגיהםיתלהאכיפה המשפטית והמנה

 ,הצעותהת הגשהאחרון להחודשים שקדמו למועד  42מהלך בעסיק ההמשתתף  - רויקטפמנהל  .2.4

ו , אברשות מקומית גביהת לקמחיקט/ מנהל ורפלאה את העובד המוצע כמנהל במשרה מ

על מנהל אנשי גביה,  3לפחות  המונהעבור רשויות מקומיות,  ,מנהל צוות בתחומי גביהכ

מטעם מוסד  ,ון לפחותשתואר ראבעל  הצוות בתחום הגביה, להיות  מנהל/ההגבימחלקת 

 . אקדמאי המוכר בישראל

האחרון להגשת ההצעות החודשים שקדמו למועד  24הלך עסיק במההמשתתף  - אכיפה רכז .2.5

להיות לכל הפחות בעל תעודת  רכז האכיפה. על רכז אכיפהלאה את העובד המוצע כמ במשרה

, )ארנונה, מים והיטלים(לפחות בעבודה במחלקת גביה שנים  חמשל ן שויסיבעל נוכן בגרות, 

  . עבור רשות מקומית

 24במהלך  במשרה מלאה,, עובדי גביהשלושה  לפחותיק עסההמציע  - גביה יעובדשלושה   .2.6

להיות לכל הפחות . על עובדי הגביה ד האחרון שנקבע להגשת ההצעותים שקדמו למועחודש

במסגרת  ,ית ארנונהבמחלקת גבי שירותלפחות ב שנתיים ניסיון של ילעבו תעודת בגרות יבעל

 . מתן שירותים עבור רשות מקומית

, יועסקו בפועל  לעיל 2.6 - 2.4ורך סעיפים יובהר, כי בעלי התפקידים שיוצגו על ידי המציע לצ

 שירותים למועצה והחלפתם תעשה רק באישור המועצה מראש ובכתב, בבעלי תפקידבמתן ה

 סיון דומים.יכישורים ונ ילעב

  בעת הגשת הצעתו למכרז.בתוקף  ISO 9001הינו בעל תקן  המשתתף .2.7

 וק.המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כח .2.8

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום פי חוק העסקאות גופים המשתתף מחזיק בתעודה ל .2.9

 .1976-חובות מס(, התשל"ו

 להלן. 9בנקאית בהתאם להוראות סעיף  תרבולהצעתו ע ףריצהמשתתף  .2.10

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .2.11

אי לביצוע כל למען הסר ספק, הצעות במכרז תוגשנה על ידי משתתף אחד והוא בלבד אחר .2.12

וגש על ידי מספר משתתפים תדון בהצעה שתמסגרת מכרז זה. המועצה לא המחויבויות ב

 במשותף. 
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 להלן. 6ף במכרז את המסמכים המפורטים בסעיף תף יצרף המשתסה יאלהוכחת עמידתו בתנ

 עיקרי ההתקשרות .3

 נשוא מכרז זה הנם כדלקמן: שירותיחולו ביחס לאשר  ההתקשרותעיקרי 

 אכיפהרכז , פרויקטמנהל יעמיד לרשות המועצה "(, הזוכה" :הצעתו תיבחר )להלןתף שהמשת .3.1

 2.4הסף ר עמדו בתנאי שא, אחד בחצי משרה()מהם שניים במשרה מלאה ו י גביהעובדושלושה 

שירותי  המועצהיבצע עבור . הזוכה שרו על ידי המועצה )להלן: "צוות העובדים"(לעיל ואו 2.6 -

בגין כל החיובים  ובים וחובותגבייה של חיות, ושרות לקוחחיובים, קבלת קהל  ,תפעול גביה

וכן  , אגרות חינוךיתוח, היטלי פ, אגרת שילוטותרגאקנסות, ונה, : ארנשמנפיקה המועצה כגון

לפי דרישת  ,, וכל תשלום בגין שירות אחר שנותנת המועצהובה וחובות אחריםלומי חשת

תקנות ו/או חוקי חקיקה, צווים,  , או חיובים אחרים העשויים להתווסף בעקבות שינוייהמועצה

וכל  פה,אכי ,("יתרות חוב"ו/או  "בותחו")להלן: יגור והן חובות בפשוטפים וחובות  עזר חדשים

מכך. מבלי לפגוע בכלליות האמור יבצע הזוכה במכרז עבור לכך ו/או הנובע  השירות הנלוו

 , כמפורט בתמצית להלן: המועצה את השירותים

להוראות גזבר המועצה או תאם מכוח מכרז זה בהביצוע ההתקשרות הזוכה יפעל במסגרת  .3.1.1

ל עהממונה או " "המנהל"לן: תקשרות מכוח מכרז זה )להההעל ידו לצורך מי שיוסמך 

 (."הגבייה

ל ידי צוות העובדים יובהר, כי השירותים מכוח מכרז זה, ינתנו על ידי הזוכה באופן רציף, ע .3.1.2

מצוות העובדים לספק מעובד נבצר מכל סיבה אחרת  ככל שעקב מחלה או חופשה או בלבד.

בכתב על ידי אש ואחר, אשר אושר מרכשיר ד ובבע ופק להחליפאת השירותים יהיה על הס

  המועצה.

הפקה ומשלוח של שוברי חובות וחיובים לכל הנכסים והעסקים בתחום המועצה  .3.1.3

תושב ם. השובר ישלח להשובר יכיל בתוכו את כל סוגי החיוב הרלוונטיים לנישו .מקומיתה

תחליט המועצה  אםאלא  ,אי זוגישל כל חודש  החמישיאו לבעלי העסק לא יאוחר מהיום 

 ה.זבכתב על שינוי מועד וכה ותודיע לז

 ארנונה,  עבור כל החיובים שמפיקה המועצה כגון: - טיפול באכיפת גבייה ובגביית חובות .3.1.4

כפי שתורה המועצה הכל מים אחרים, תשלומי חובה ותשלו ,קנסותאגרת שילוט,  ,היטלים

ור לרבות גביית חובות שבפיג –ל מטעם המועצהובכפוף להנחיות הממונה על הגביה/המנה

ידנית ה השוטפת לרבות משלוח דרישות תשלום בדואר, מסירה נגין שנים קודמות והשב

י צד של דרישות תשלום, ביצוע עיקולים )לרבות הטלת עיקולי בנקים, עיקולי שכר, עיקול

 (,ברשם המקרקעיןרכב במשרד התחבורה, עיקולי נכסים ורישום הערות אזהרה  ג', עיקולי

בשינועם,  יםהכרוכ יםשירותה רנתם, הובלתם, וכל שאהטע הוצאת מעוקלים, תפיסתם,

רכב, גרירתם ומכירת מעוקלים -פריצה ועיקולים בכוח וכן תפיסת כלי .פריקתם ואחסונם

ביצוע הוצאות מובהר בזאת כי  .ית אחרתפעולת אכיפה חוקלרבות פרסום המכירה וכל 

 .יים יחולו על המועצהשלישעלויות שישולמו לצדדים  ותסת נכסים, לרבעיקולים ו/או תפי

המשולמות אכיפה מובהר ומודגש כי המועצה תשלם הוצאות אכיפה אך ורק עבור פעולות 

 ועצה.תב של הממראש ובכאישור  לאחר קבלתכגון ביצוע עיקול וגם זאת רק  ,לגורמי צד ג'

בות מתן תשוום ביצוע ברורים לש הגביה במועצהי אשר יפנו למשרד הפוניםקבלת קהל  .3.1.5

 קבלת ,בהתאם להנחיות המועצה ,ו/או פעולות האכיפה החיובים לעררים ע להשגות ו/או
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 בומחויבת  קדימה צורןהמועצה המקומית ש הפוניםתשלומים ומתן כל שירות אחר לקהל 

 .ת המנהלאו עפ"י החלטחוק ו/"י עפ

על גבי מערכות , אינטרנטב תשלומים מערכת באמצעותקליטת תשלומים המבוצעים  .3.1.6

  .(EPRלמועד פרסום המכרז מערכת מבית היוצר של  כוןנ) נה שהמועצה מפעילההתוכ

( שהמועצה מפעילה על IVRקבלת נתונים ממערכת התשלומים הטלפונית האוטומטית ) .3.1.7

תשלום ממוחשבות שלה )הנוכחית או העתידית( המאפשרת ת המידע הידי ספק מערכו

שלם על מאמצעות הקלדת מספר הצה בדי מערכת התוכנה של המועי אשר הונפק על שובר

 גבי ספרות מכשיר הטלפון.

, ובקרה אחר ועוד( כגון מחשבים ניידים לתלמידים)עריכת חיובים לפרויקטים מיוחדים  .3.1.8

 .ם אלהביצוע התשלומים בגין חיובי

 .ההמועצ יתע כל סוגי הגביה והאכיפה בהתאם להנחיות גזברצובי .3.1.9

של מנהל  On Line -נגישות מלאה ב לתולהכמערכת אכיפה ממוחשבת  ולאספקת ותפע .3.1.10

של נתוני גביה למערכת, הכוללת ממשק העברת נתונים אוטומטי דו כיווני  פרויקטה

חרת שתפעיל חברה א כל או EPRהפועלת במועצה של ותשלומים בין מערכת הגביה 

ה לפעול בהתאם יפעל מערכת האכ .שיספק ויתפעל הקבלן ה, למערכת האכיפועצההמ

לרבות פקודת המיסים גביה ובהתאם לפקודת  לעת, כפי שתהיינה מעת ות הרגולציההוראל

המועצות המקומיות והצווים על פיה, או כל הוראה רגולטורית אחרת הקיימת או 

בלן. על מערכת האכיפה שהקבלן יספק לאפשר שרות עם הקשתפורסם בתקופת ההתק

קל עלנישום יים כך ששיגור עיקול הבנקומטי מול איגוד וטבנקים באופן אביצוע עיקולי 

מספרי החשבון, מספר הסניף או שם את כל חשבונות הבנק של הנישום ללא צורך בפרוט 

 48 -יאוחר מהנישום לא הבנק. על המערכת לאפשר הסרת העיקול בכל חשבונות הבנק של 

ול ושרת ולאפשר עיקמקהמערכת להיות שעות ממועד הזנת ההסרה במערכת. כמו כן על 

 שירותמן אמת. המועצה תאשר הרשאות לזוכה לזתחבורה בכבים ברישום במשרד הר

מבין עובדיו המוגדרים במסמכי מכרז  ,יקצה עובד בתוכנה ותישא בעלויות העיקול. הזוכה

ושיהיה מיומן בכך, לצורך הפעלת מערכת  אכיפה רכזכמש שתפקידיו ישבין שאר זה, 

שבין שאר  , מבין העובדים המוגדרים במכרז זה,עובדיקצה  הכוהז כיפה. בנוסף,הא

עובד , של המועצה הגביה תפקידיו תהיה אכיפת גביה טלפונית, אשר יעבוד ממשרדי 

ויעבדו בשעות  במשרדי המועצהנציג האכיפה הטלפוני, יהיו נוכחים או  שירות הלקוחות

)לרבות עדכונם מעת לעת( ו דרה, יוגת האכיפרכמע לש שירותשל המועצה. נוהלי ה שירותה

 אותם ככתבם כלשונם. ויבצעדיו בועו זוכהוה ע"י המועצה

יובהר, כי הזוכה אינו רשאי לבצע פעולות הכרוכות בהפעלת שיקול דעת מנהלי וכי יותר לו לבצע  .3.2

ו בהתאם עשו, יעל הזוכה לוודא כי כל פעולות הגבייה שיעשו על ידבלבד. על כן, פעולות טכניות 

ת הפעולות כאמור, זוכה יבצע אהיובהר כי  מהממונה על הגבייה.לכך והרשאה מתאימה ה להורא

, על כל העוסק בנוהל העסקת חברת גביה 2/2003 משרד הפנים ל"כבכפוף להוראות חוזר מנ

 .עדכוניו, ככל שיחולו

ה. במשרדים לו המועצ תקצההגביה במשרדים שאותם  שירותיל ולנהל את עיהפה יידרש לוכהז .3.3

תרוכז עבודת הגבייה שתכלול, בין היתר, שירות לקוחות  ו. במשרדים אלהזוכהעובדי  יפעלוו אל

בכוח אדם כמפורט  תאויש מחלקת הגביה .הזוכהעובדי קבלת קהל על ידי  פרונטאלי, כולל
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   לאמור להלן: כפוף, ובהמכרז במסמכי

המועצה או בכל מקום אחר שתמצא לנכון. ה ה משרדים במבנהזוכ מיד לרשותה תעהמועצ .3.3.1

הזוכה  ולא תהיה לו כל טענה מכל מין וסוג בגין כך. ים אלהלפעול ממשרד יבימתח הזוכה 

 יחזיר המשרדים לרשות בסיום ההתקשרות באותו המצב בו קיבל אותם. 

ת חומרים בולרד אחר הנדרש ציו ים, מדפסות, סורקים וכלשבמחזק ותתח תרכושהמועצה  .3.3.2

 הגביה.  כל עובדי לפעילות ים, כלמת

השרות לכבדי שמיעה, כמתחייב בחוקים על חשבונה את גיש ת להניאחראהמועצה  .3.3.3

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )התאמות  18וברגולציה ובהתאם לסעיף 

 עזר לשמיעהכת מערוקה ותפעול תחז פקה,לרבות רכישה, אס 2013ות( תשע"ג נגישות לשיר

 .רות חיבור לאוזניותשסוג לולאת השראה, הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפמ

שיספק על  באמצעות תוכנת אכיפה המועצהעבור  ספק את שירותי אכיפת הגביההזוכה י .3.3.4

 בלעדי להורותשיקול דעתה  עצהלמו. בהתאם להנחיית המועצה ללא תשלום נוסףחשבונו, 

"ל, או באמצעות תוכנת אכיפה אחרת הנמצעות התוכנה את השירותים בא לבצעלספק 

 , לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך.המטעמה. בכל מקר

כי תוכנת האכיפה שיספק הספק על חשבונו, או כל תוכנת אכיפה אחרת  ,מובהר בזאת .3.3.5

תאפשר  זה, מכרזם על פי וע השירותילצורך ביצ הזוכהותעמיד לרשות  עליה תורה המועצה

)גביה( והתקנות  םסות לסוגיהם, וביצוע הליכי גבייה לפי פקודת המסיקנבות בגין ת חוגביי

על ידי רשויות מקומיות ו/או בתי המשפט המוסמכים, לפיה, לרבות גביית קנסות שהוטלו 

 -הון והבניה, תשכ", חוק התכנ1968 -בגין עבירות על חוקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

הליות, פיקוח ויטרינרי וכיוצא בזאת עבירות מנביבה, עבירות , דיני איכות הס1965

 .תנוספו

עבור כל סוגי החיוב שהמועצה  חובות בפיגור בגין שנים קודמותשירותי הגבייה יכללו גבייה של  .3.4

בות בגין וגבייה של חו ,םשנות ההסכלאורך ביום חתימת ההסכם וככל שיהיו עוסקת בהם, 

 )פליליים(.או מחקיקה ארצית המועצה  שלם מחוקי העזר עיוחיובים הנוב טפיםחיובים שו

 :םעובדיצוות ה .3.5

מתן שירותי בירכז ויטפל מטעם המשתתף יהא זה ש פרויקטהמנהל  - הפרויקטמנהל  .3.5.1

 . הגביה שירותירשות ויהיה נוכח במשרדי המועצה בכל שעות פעילות להגביה 

 ין היתר על מערכת האכיפה הממוחשבת.אמון ב יהיה - כיפהרכז א .3.5.2

רכות גביה ברשויות על עובדי הגביה להיות בעלי ידע וניסיון בשימוש במע -עובדי גבייה  .3.5.3

 מקומיות.

תקופת מיום חתימת הצדדים על הסכם זה )להלן: "חודשים  12 -ההתקשרות הינה ל תקופת .3.6

 או חלק מהן, חודשים כל אחת 12 בנותנוספות ות תקופ לארבע ניתנת להארכה והיא"( ההסכם

 בדבר המועצהלהודעה בכתב מראש של בהתאם המועצה ו שלי דעתה הבלעד על פי שיקול

  חודשים. 60סך כל ההסכם וההארכה לא יעלו על  ."(תקופת ההארכה)להלן: " ההארכה

כללי ך שמירה על תו בוההידי הזוכה, יבוצעו באופן מקצועי וברמה ג-השירותים אשר יינתנו על .3.7

 ועפ"י הוראות כל דין.  זהירות

כות סביבה, יות בית משפט בתחומי תכנון ובניה, רישוי עסקים, אנסוחות קניהול דגביית ו .3.8

ומחוקי המדינה המופעלים על ידי נציגי  . וטיפול בכל נושא גביית הקנסות מחוקי העזרוטרינריה
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 )הפליליים(. הרשות

ר אגרות, היטלים וכל חיוב ותשלום נוסף שתגדי יוב ארנונה,ך חלצורהדרוש  ףנוס כל שירות .3.9

עד לפרעונו המלא על  תופמעקב אחר ביצוע התשלום ואכיוכן ביצוע במכרז זה, ה המועצה לזוכ

 .  , הכל בהתאם להנחיות המועצהידי החייב

 צורףשאר תנאי ההתקשרות וההוראות אשר יחולו בתקופה זו, הנם כמפורט וכקבוע בהסכם המ .3.10

 ה.סמכי מכרז זלמ

מלוא השירותים המופיעים בסעיף ע וכה בגין ביצולמען הסר ספק יובהר כי התמורה שתשולם לז .3.11

המועצה לא תשלם כל תשלום ו/או תמורה  זה לתשלוםבחוזה. מעבר  גדרוהינו התשלום המזה 

 נוספת כאמור.

 הצעת המחיר, התמורה ותנאי התשלום .4

 ,למסמכי המכרז ד' מסמךתף, תמש י טופס הצעתגב ר עלעל המשתתף במכרז ליתן הצעת מחי .4.1

את כל  להינו סופי וכול המוצע המחיר. ורטים במסמכי המכרזמפכלל השרותים העבור ביצוע 

 ,תוכנת הגביה תסופק לזוכה על ידי המועצה והוא מחויב להשתמש בתוכנה זו בודה.מרכיבי הע

, למעט צהספק לו המועלתוכנות שת ורקאך  ורק בתוכנה זו. למען הסר ספק הזוכה יקליד נתונים

, בתאום ובאישור רז להפעיל מבית היוצר שלומכרשאי הזוכה ב תוכנת אכיפת גביה אותה

לספק גישה חופשית מלאה וישירה לכל עובד ו/או מנהל במועצה  תוך שהוא מקפיד ,המועצה

ונים הנתים והעדכונ כל  , וכן העברתחתימה במועצההשיוסמך לכך בכתב על ידי מורשה 

נים מוסכם מראש לפי תוגנטית במבנה נעל גבי מדיה מלמועצה מידי חודש בצים ים והקוהמסמכ

   הנחיות המועצה. 

 
ביחס לכל אחד מהפריטים המפורטים  םידהמוצע על  חירהצעתם את המם לציין ביעל המציע .4.2

המציעים את ינו ביחס לרכיב "שירותי גבייה" יצילמכרז. למסמך ד'  טבלה א', - 11.1בסעיף 

שירותי ך הגבייה השנתית במועצה, ביחס לרכיבי באחוזים מתוך ס ידםורה המוצעת על התמ

, ביחס לכל אחד ת על ידם בשקלים חדשיםיעים את התמורה המוצעצהרשות יציינו המ

, חירי מינימום ומקסימוםפריט נקבעו מתשומת לב המציעים כי לכל . אלומהפריטים בסעיפים 

ממחיר  ךנמו  מחיר המקסימום אול במחיר העולה ע לפריט כלשהו חסביב הצעה שתנקו

  סף ולא תידון.ההמינימום תפסל על 

תכלול אך ורק גבייה  לצורך חישוב התמורה לזוכה, כי סך הגבייה לשירותי הגבייה יובהריחס ב 

כל בטיפול גם בהזוכה יהיה מחויב . פח ב' להסכםנסיובים המפורטים בחגי הכתוצאה מביצוע סו

ם , לא תשולנספח ב'טים בשאינם מפור , אך בגין חיוביםפעילותה של המועצהגרת מסב חיוב אחר

  ת.מורה נוספת

    
בהתאם לדרישת  שינתנו פיםנוס רשותבנוסף, מתבקש המשתתף ליתן הצעת מחיר למתן שירותי  .4.3

לת אחד מהפריטים המופיעים בטב מחיר בשקלים בלבד, ביחס לכל. על המציע לנקוב בהמועצה

"(. שירותי הרשותד' )להלן: " למסמךטבלה ב',  - 11.2עים בסעיף הרשות מופי ירותיירי שחמ

המועצה אינה מתחייבת להזמין את שירותי הרשות ו/או אינה מתחייבת להיקף הזמנת כי גש דמו

נקו בהתאם לצרכי בלבד. שירותים אלו יוע ונאלייםאופציבשירותים  דוברמשירותי הרשות ו

תינתן מעת לעת ותבהיר את סוג ר ה, אשצשל המועעה מראש ובכתב ודלמתן הפוף ובכ המועצה

 . נינת בכל פעםוהשירותים בו היא מע

תשומת לב המציעים כי לכל פריט נקבעו מחירי מינימום ומקסימום, הצעה שתנקוב ביחס לפריט 
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 .תידוןולא מחיר המינימום תפסל על הסף כלשהו במחיר העולה על מחיר המקסימום או  נמוך מ

קוד ילא יבואו בחשבון לצורך שקלול ונכלולים בטבלה ב' ה שירותי הרשות יובהר, כי מחירי

 . ההצעות

יובהר, כי לזוכה לא תהיה כל בלעדיות ביחס לשירותי הרשות והמועצה רשאית להזמין שירותים 

 אלו מכל גורם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ת כנגד זאו עפ"י דין, וסף מע"מ כשיעורוויתעתו בהצ על ידי המציע יםהמוצעם מיוכסהעל  .4.4

 חשבונית מס שינפיק הזוכה למועצה.

מחירים הנקובים בהצעת המשתתף לא תתווסף כל תוספת שהיא לפק, כי ען הסר סמיובהר ל .4.5

 ות אחרותאו בכל הוצא בשערי מטבע, במחירי הדלק, בעלויות שכרבמדד, לרבות לא בגין שינוי 

 וכיו"ב.

 גשתהצעה והי ההאופן מילו .5

אותו  ראוימסכים המציע, כי  . בעצם הגשת הצעתומסמכי המכרז כלת רוא בעיון אעל המציע לק .5.1

 .במכרז על מסמכיו ונספחיואת כל המידע והפרטים הכלולים  והבין למד ,כמי שקרא

ים וקיבל את כל המידע הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור לכך כי המציע בחן את כל הפרט .5.2

 ך הגשתה.ם לצורהדרושינים והנתו

המועצה, בהתאם  .לאחר המועד האחרון להגשת הצעותיום  90עד בתוקף ה עת המציע תהיצה .5.3

בשתי תקופות כל  והערבות הבנקאיתלשיקול דעתה, תהא  רשאית להאריך את תוקפן של ההצעה 

גד ת כננות ו/או תביעות ו/או עתירוימים נוספים. למשתתפים לא תהיינה כל טע 90אחת של  

 עשות כן.ל שתחליט לעצה ככהמו

ירשמו  כשהפרטים החסרים שבמסמכי המכרז המשתתףתוגש ותפורט ע"ג טופס הצעת ה ההצע .5.4

יישא את ו המשתתף כדיןבה בדיו או בהדפסה באותיות ובמספרים ברורים. הטופס ייחתם ע"י 

 תאריך חתימתו.

 Disk Onמגנטית ) מדיהגבי ל ע  ק, והעתHard Copyמקור ב קים המשתתף יגיש הצעתו בשני עות .5.5

Key ( ום על כל דף ודף ממסמכי המכרז.חתוי 

 אופן הגשת ההצעה .5.5.1

עותקים )מקור  בשניהמציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה ומצורפיה  לע .5.5.1.1

בנוסף נדרש בחוברת נייר כרוכה, ממוספרת וחתומה כדין.  המקורוהעתק(, 

( קובץ   Disk On key) נטיתעל גבי מדיה מג הצעתו כשהיאהמציע לצרף את 

ה יעם תוכן עיניינים הכולל הפני PDFי המכרז בפורמט מככל מססרוק של 

בתוך מעטפה, בלא כל אלו יוגשו הצעתו, לכל מסמך שהמציע נדרש לצרף ל

שיצוין עליה כל סימן זיהוי מלבד שם המכרז ומספרו, והיא תוכנס לתיבת 

 צה. המכרזים במוע

 פרמכי הצעתו במסועמוד במס ל עמודלסמן כתו, על המציע לכרוך את הצע .5.5.1.2

עניינים הכולל הפניה  ןסודר, להפריד בין פרקי ההצעה בחוצצים ולצרף תוכ

יש  את הערבות הבנקאיתשונים בהצעתו. למספרי העמודים של הפרקים ה

 למקם בסמוך לדף הצעת המחיר. 

דו על יש מוג ברת המכרז וכל מסמך אחר אשרעל המציע לצרף להצעתו את חו       .5.5.1.3

ות כל מסמכי התשובות וההבהרות רבתנאי המכרז, להתאם לנדרש בב

ישלחו למשתתפים, אם ישלחו, כאשר כל עמוד בחוברת יוהפרוטוקולים אשר 
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

מכרז יהיה חתום בשוליו על ידי המציע. לא צירף המציע את כל השאלות ה

 חלק מצידו כי לא ידע או לא הכירוהתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון 

ע ממנו כל טענה כאמור, ויראו שמין כך, ולא תיהתשובות בגות או מהשאל

ר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי העירייה יאותו כמי שקיבל ומכ

 במכרז.

מובהר כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז         .5.5.1.4

 , תחולנה על המציע בלבד.ובהשתתפות במכרז

מכרז בלבד בצרוף אותם ה כלול את מסמכיבזאת כי ההצעה ת ומודגשר בהמו .5.5.1.5

 המכרז.מסמכי למסמכים שהמציע נדרש לצרפם 

 .לפעול בהתאם לכללי המכרז ולהימנע מנקיטת צעדים לביטולוהמשתתף מתחייב בהגשת הצעתו  .5.6

 או להפסקת הליכיו.

 ם הבאים:על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכי .6

 שראל.ן ביתעודת התאגדות כדי .6.1

 בנוסח הרצ"בלעיל,  2.2נו של המשתתף כנדרש בסעיף יוהמעידה על ניסרשימת התקשרויות  .6.2

 .כמסמך ו'

 לעיל. 2.3, כנדרש בסעיף עובדים קבועים במשרה מלאה 20 לפחות אישור רו"ח בדבר העסקה של  .6.3

ה במשרבדבר העסקה עובדי גביה הנוגע למועמדים המוצעים על ידי המשתתף כאישור רו"ח  .6.4

 עובדי האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז של ד דמו למועים שקחודש 24לפחות  לךאה במהמל

 2.6 - 2.4 פיםבסעיכנדרש  םהשכלת, לרבות קורות חיים ותעודות המעידות על יםעהמוצ ההגבי

מוצע כי הוא בעל )במקום בו נדרשת תעודת בגרות בלבד, ניתן לצרף הצהרה של העובד ה לעיל

  .  אה(ת מלתעודת בגרו

למכרז מאת גוף התעדה מוסמך המעיד על היותו של ה בעת הגשת ההצעאישור בר תוקף  .6.5

 לעיל. 2.7, כנדרש בסעיף ISO 9001תתף בעל תקן שהמ

למסמכי המכרז  , בנוסח המצורף1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .6.6

 .למכרז זהה'  ךמסמכ

ך או סמבון מורואה חשאישור מ, מות מע"שלטונ מאת תעודת עוסק מורשההעתק צאת מה .6.7

 ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהעל  רישווא מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק

 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(

"י חוק עסקאות העתק תעודה התאגדות של המשתתף, התקפה במועד הגשת ההצעות למכרז עפ .6.8

 .1976-התשל"וים, גופים ציבורי

 .להלן 9ל המשתתף כנדרש בסעיף ש ומיתאית אוטונערבות בנק .6.9

 מסמך ז' , בנוסחקומית ו/או לחבר מליאת המועצהבה לעובד המועצה המרהצהרה בדבר העדר ק .6.10
 למכרז זה.

למכרז  ח' מךמסתצהיר בדבר היעדר הרשעות מאת המציע חתום ומאושר על ידי עורך דין בנוסח  .6.11
 זה.

 למכרז זה. מסמך ט' סחמכי המכרז בנוחשיפת מסל הסכמה מה/ איהסכ אישור בדבר .6.12

נושא חותמת נאמן למקור של תימה של המשתתף וכן פרוטוקול חאישור עו"ד או רו"ח למורשי ה .6.13

 הנהלת המשתתף המסמיך את מורשי החתימה.

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. העתק .6.14
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 נדרש.ומאומתת כ על ידוחתומה א היכש וצילום, רי עותקים: מקונשנוסח הצעת המשתתף  .6.15

 .מה במציעילממונה אבטחת מידע במציע חתום על ידי מורשי החת ויכתב מינ .6.16

על המשתתף לכלול בהצעתו מסמך המפרט את הפתרונות המוצעים על ידו לביצוע הגבייה  .6.17

תיו של המציע במסגרת והאכיפה עבור המועצה. מובהר ומודגש כי ההצעה תכלול את פעולו

 ע בהצעתו.וצוספת תמורה למזה וללא ת במכרז וגדריםם המהנושאי

חתומים ע"י המציע בכל דף ם( ויו במקומות הדרושידמלאים )בכתב יד במסמכי המכרז כשהם  כל .6.18

 ודף מהם. 

אכן נעשו כאלו, כשהם חתומים בידי ו בידי המועצה, ככל שעותק ממסמכי ההבהרות שהוצא .6.19

 .המציע

  זוכהלי ועדת המכרזים בבחירת הקושי .7

 צעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.ההייבת לקבל את המכרזים מתח ועדתאין  .7.1

בעלי  ה ועדה מקצועית לבחינת ההצעות הכוללת אתה במכרז, הוסמככלשם בחירת הזו .7.2

מנכ"ל  -מר עמיקם נגר לוי . 1: "(הועדה המקצועית)להלן: " התפקידים הבאים ו/או מי מטעמם

נהלת חשבונות ראשית מ - וסרברגר ריסגב' אי. 3,  הועצהמ יתרגזב -גב' ציפי וקנין . 2 מועצה ה

או למנות למי  חברי הועדה המקצועית שנות את הרכב וזהותלהמועצה תהא רשאית  . במועצה 

ועדה מקצועית . , הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיולזמן משקיפים לדיוניהמהם ממלא מקום, 

, לןלה  למסמך זה 12גדרות בסעיף מומידה הות הלאמ ותדרג את ההצעות בהתאם זאת תבדוק

כך ביועצים אית להסתייע לצורך שהועדה המקצועית ר ועדת המכרזים.ותגיש המלצתה ל

 מקצועיים. 

רשאית להפעיל  ו/או הועדה המקצועית מועצהתהיה ה ,בעת הדיון בהצעותיובהר כי  .7.3

 יכולתויונו, ניס כה לרבות, בין היתר, כושרו,קשת רחבה של שיקולים לבחירת הזו

או נימוק  להארגונית והכלכלית, הציוד שברשותו וכן כל שיקו ולתשל המציע, יכוהמקצועית 

ההצעה הזולה ביותר או  על/אתו/או להמליץ בת לקבל אחר כפי שתמצא לנכון והיא אינה מתחיי

 .כל הצעה שהיא

ל היא שהצעות מן ה, ואחת ה מידה על שתי הצעות, כי יש להמליץ באותועדת המכרזיםמצאה  .7.4

, תהשהג בעתה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה, דהוועץ טת אישה, תמליעסק שבשלי

 .1992 -ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב2אישור ותצהיר כהגדרתם בסעיף 

על פי , מועצהתהיה רשאית ההצעות, ל יינתןבמקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי ש .7.5

הצבעה על ידי חברי ל ש ות הנ"ל, בדרךההצעות הזהמקרב  בזוכה בחורשיקול דעתה הבלעדי, ל

מטעמים  מתן השירותיםו מתאים יותר לאשר לדעתם הינ בהצעת המציע ,וועדת המכרזים

בכושר ו/או  ו/או באיתנות הפיננסית ו/או באמינות ו/או הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון

ת ית אשר תקבל אכאשר ההצעה הסופ הזהות, עותההצע ההתקשרות של מי מבעלי ביכולת ביצו

 ., העדפת עסק בשליטת אישהלעיל 7.4 ףוזאת בכפוף להוראות סעי תיבחר מרב הקולות בהצבעה

ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח לכאורה קשר  .7.6

 . כל דרישות המכרזכזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר 

שתתף, בעת הדיון בהצעתו, המות לדרוש מאת ת לעצמה את הזכמרשועית קצומההוועדה  .7.7

וכן לזמן אותו לפגישות לצורך הסבר ו/או ברור ו/או  ניתוחי מחיר ,, מסמכים, פרוטיםהסברים

 .המשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשיםהצגה. 

 כשירותו,ת להוכח שיידרשוסף כל מסמך נ וש מהמשתתף להציגשמורה הזכות לדר למועצה .7.8
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ."בניסיונו וכיו

או מעובדיו באמצעותם  א, או מי מבעליו,ושומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר ה מועצהה .7.9

( השנים האחרונות שקדמו למועד 7הורשעו בפלילים בשבע ) ינתנו השירותים נשוא מכרז זה,

, 1977-ין, תשל"זהעונש פי חוקעל  רות נגד בטחון המדינה, ו/אוהאחרון להגשת ההצעות, בעבי

עות לתחום עיסוקו של המציע במתן גשל אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנו פוכנגד גו

רותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין שירותים מסוג השי

נגד גדו ו/או כדות כנשר עומיע אאת הזכות לפסול מצ מועצהה העבירה כאמור. כן שומרת לעצמ

וק ו/או לפשיטת רגל ו/או רתביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפי, מי מבעליו

 .לכינוס נכסים

החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין היתר, 

לבצע את כולתו ו/או יציע יכים על אמינות ומהימנות המבהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הל

 .רז כנדרשמכירותים נשוא ההש

 ערבות מכרז .8

על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית  ,א הצעתוולשם הבטחת התחייבויותיו נש .8.1

למסמכי  כמסמך ג'בנוסח הרצ"ב  (ש"ח אלף עשרים וחמישה  )במלים: 25,000אוטונומית בסך 

  .המכרז

רם המועד ט האחרון שפורסםלמדד , צמודה ניתתי מותובל תהא בלתי מוגבלתהבנקאית ות הערב .8.2

משך כל תקופת תוקפה ללא התניות וש בכל עת במוניתנת למי ,האחרון להגשת ההצעות למכרז

 הערבות תוארך על פי דרישת המועצה כמפורט במסמכי מכרז זה.ו/או הגבלות כלשהן. 

 . המועצה חלטתפי ה לעי דאיה ניתנת לגביה ומימוש מייהערבות חייבת להיות על פי תנ .8.3

 ערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף. ה נערב על גביה שם .8.4

 כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון. י צירוף ערבותלהצעה שתוגש ב .8.5

 עם מסירת ההסכם החתום יגיש הזוכה במכרז ערבות ביצוע כהגדרתה בהסכם. .8.6

 

 הגשת המכרז .9

 כרז וצרופותיומם מסמכי היחד ע על ידותום ופס הצעת המציע החלמלא את טעל המציע  .9.1

תיבת ב םולהפקיד "4/2022מכרז מס' " ןייצל םועליה (מקור והעתקות )סגורות מעטפל םלהכניסו

מהמועד הרגילות לא יאוחר  שירותבשעות ה ,קדימה צורן מקומיתהמכרזים במזכירות המועצה ה

  .רזהמוגדר במסמך א' למסמכי המכ

 

מניין ההצעות ב יפסל ולא תיכללים לעיל, תהנקוב והשעה מועדכל הצעה שתוגש לאחר ה

 .למכרז

 כרזמחתימת ההסכם והשבת ערבות ה .10

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן: .10.1

ים מיום שהוכרז ימ 14הערבות תושב לידיו בתוך  -אם לא נבחרה הצעתו כזוכה במכרז .10.1.1

 .זוכה במכרז

ל ההסכם המצורף, והמצאת ערבות ע עם חתימתו - ותשירלבצע את ה בחרשנ תתףלמש .10.1.2

 ם.ההסכ אנשו שירותביצוע ל
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 כללי .11

גילה המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או ביקש לקבל הבהרות ביחס למסמכי  .11.1

את  ויפרט בפנייתו  moria@fsrlaw.co.ilלמייל   WORDובקובץ  PDFקובץ ב לרשותהמכרז, יפנה 

 . פניות12:00בשעה  7.4.2022לא יאוחר מתאריך , רזציון מספר המכ , תוךהבהרהסתירה/מהות ה

יובהר, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להשיב לפניות יענו. לא  זה בע"פ

 אשר התקבלו לאחר המועד האמור לעיל.

  . 03-9239010פר ן מסבטלפו קבלת המסמכים פוניתעל המשתתף לוודא טל   

 

 :ערך באופן הבא בלבדי הבהרהאלות הקובץ ש .11.2

 בהרהשאלה/הההפירוט  מס' סעיף מס' עמ' מס"ד

    

 

המועצה רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס במכרז שינויים  .11.3

ו נוסף ו/אידע ן וסוג שהוא ו/או לפרסם מו/או תיקונים ו/או הבהרות ו/או עדכונים מכל מי

די עהבל האלו הכלולים במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעתל ראות נוספותו/או הו דרישות

 מוחלט, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאליים. וה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רק הבהרות, שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את 

רות לבין בהר במסמכי ההבין האמול סתירה במקרה ש כרז.ועצה ויהוו חלק ממסמכי המהמ

במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין  האמור במסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור

 לבין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.מסמכי ההבהרות 

 ים שנעשויקונשובות ו/או הבהרות ו/או תלא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על ת

  .נו על ידי המועצה בכתביתאלא אם כן נהמועצה, על ידי 

לכל המשתתפים במכרז ותהפוכנה לחלק ממסמכי המכרז. תב כב התימסרנתשובות המועצה 

על ידם כיתר מסמכי  ותחתומ ןכאשר האת התשובות, להצעותיהם  ףהמציעים נדרשים לצר

 המכרז.

למחוק  אול שנדרש( ו/מעט ככ)ללהוסיף  י המכרז,מסמכרשאי לשנות את מציע אינו יובהר כי ה .11.4

וציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין המהם ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או ל

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  וואי ו/או בכל דרך אחרתבמכתב ל

 רךאו בכל ד והנלומכתב או בין בהמכרז,  סמכי"י שינוי או תוספת בגוף מביחס אליהם, בין ע

  .המועצהחייב כלפי מולא יהיה להם כל תוקף  המועצהאחרת, לא יחייבו את 

בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 
 , רשאית המועצה:"( שנעשו על ידי המציע במכרז"הסתייגויות

  ת המציע;הצע לפסול את (1

 נכתבו כלל ולהתעלם מהן;א יות כאילו ללראות בהסתייגו (2

 מהוות פגם טכני בלבד; ןלראות בהסתייגויות כאילו ה (3

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר  (4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

י צה לנהוג לפליט המועה. אם תחעת המועצול דל נתונה לשיקאפשרויות הנ"ההחלטה בין ה

סרב להסכים להחלטתה, רשאית י( לעיל, והמציע 4)-(2אחת האפשרויות המנויות בס"ק )

 הוגשה על ידי המציע. המועצה לפסול את ההצעה ש

לה הבלעדי והם נמסרים למשתתפים בהשא הוקניינ המועצהשל  המסמכי המכרז הינם רכוש .11.5

בל מסמכי המכרז מקמטרה אחרת. , ולא לשום רז זהר במכאמו, כתלרשולמטרת הגשת הצעות 

 ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הושימסרם לצד ג' כללא , לא יעתיק אותם

  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .12

 בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי השלבים כדלקמן:

 :תנאי הסףבדיקת עמידת ההצעה ב - שלב א' .12.1

כפי תענה על כל הדרישות  אלהסף. הצעה שבתנאי  תות עומדוכל ההצע האם בשלב זה ייבדק 

  תיפסל!שנקבעו בתנאי הסף 

 מהניקוד הכללי:  %60 -בדיקת איכות ההצעה  - שלב ב' .12.2

 .מובהר בזאת כי איכות ההצעה תיבדק רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף (1

 ן:פורט להלבהתאם למנקודות,  60 עניק לכל הצעה ניקוד, עדת הוועדה המקצועית (2

ת של המועצה בדבר ייוענק על סמך חוות הדעת של הוועדה המקצוע ת ההצעותכוניקוד אי
שתערוך הוועדה המקצועית עם בהתאם לריאיון וליעדיה  התאמת ההצעה לצרכי המועצה

ע  על המוצ רכז האכיפה, והמוצע פרויקטה, מנהל המציע או מנהל בכיר אחר בחברה מנכ"ל
מקצועית רשאית גם להסתמך על חוות דעת ה ת תהא הועדהלצורך ניקוד ההצעו ידי המציע.

או כל גורם  12יף לסע 1ו על ידי הממליצים שפורטו על ידי המציע בנספח נממליצים שינת
 תמצא לנכון.אחר שהועדה 

כי המועצה וליעדיה צרל עהכל חבר בוועדה המקצועית יחווה את דעתו בדבר התאמת ההצ
 :ו להלןהמידה שיפורטבהתאם לאמות 

  
   האלהש סעיף

בפני  יון ארעל סמך מקצועיות הצוות המוצע על ידי המשתתף  

 הוועדה המקצועית של המועצה

משקל 

הסעיף 

ניקוד ב

 הכולל

 1-10ציון 

 10כאשר 

ביותר הטוב 

ניקוד = 

מקסימאלי 

 לשאלה

  6 פקידויצוע תע לבהמוצ הפרויקט מנהלהתאמת  1

  3 המוצע   הפרויקט מנהלשל השכלה רלוונטית  2

  4 המוצע בנושאי גביה הפרויקט מנהלל מקצועי ש דעהי 3

  4 ביה ברשויות מקומיות  בגצע מוה הפרויקט מנהלהניסיון  של  4

גביה בשימוש במערכות המוצע  יקטפרוהשל מנהל ניסיון הוהידע  5

, אוטומציה, EPR יות מקומיות כדוגמתלרשוממוחשבות 

   'וכד לינטמטרופו

4  

  4 שפה העיבריתהמוצע בדיבור וכתיבה ב  הפרויקט מנהלשליטת  6

רכות עבשימוש במהמוצע  פרויקטהשל מנהל ניסיון הוהידע  7

Microsoft   Office עם דגש על ידע בשימוש בExcel   

4  

  4ת גביה מציע או בא כוחו בניהול חבר"ל ההניסיון הניהולי של מנכ 8
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 לרשויות מקומיות

רותי צועיות מנכ"ל המציע או בא כוחו בניהול מיקור חוץ של שקמ 9

 ויות מקומיות שרלגביה 

4  

רונות גביה לרשויות מקומיות תניסיון החברה המשתתפת במתן פ 10

 בהצעתםבהתאם למפורט  מדינת ישראלב

4  

  4 המוצע לביצוע תפקידו פה רכז האכיהתאמת  11

  3 המוצע   יפה רכז האכהשכלה רלוונטית של  12

  4 יהגבאכיפת אי המוצע בנוש  רכז האכיפההידע מקצועי של  13

  4 מיות  מקו שויותבר הביבאכיפת גהמוצע  רכז האכיפה הניסיון  של  14

גביה בשימוש במערכות המוצע  רכז האכיפהשל ניסיון הוהידע  15

, אוטומציה, EPRממוחשבות לרשויות מקומיות כדוגמת 

   וכד' מטרופולינט

4  

 
על ידי עבור אותו סעיף ו יונים שניתניהיה ממוצע הצאחת מאמות המידה לעיל הציון לכל 

 האיכות יהיה סכום ממוצע הציונים שניתנו כאמור. ל ציוןכסך ה עית.חברי הוועדה המקצו
 
 מהניקוד הכולל: %04 -בדיקת הצעת המחיר  -שלב ג'  12.1.1

 :גין ההצעה הכספיתות בנקוד 40בהתאם למפורט להלן, ינתן ציון של עד 

 אמות המידה הבאות:ההשוואה בין ההצעות תעשה על פי 

 מהניקוד הכולל. 35% -מך ד'( טבלה א' במסב יה"גבי רותישישורת ")ה תי גבייהתמורה בגין שירו

 5% -( בלה א' למסמך ד'בט "סה"כ מחיר שירותי הרשות" שורת )שות ורה בגין שירותי הרסך התמ

  לל.מהניקוד הכו

באותה אמת מידה,  ביותר הזולה ההצעה פי לע יקבע ביחס לכל אחת מאמות המידה לעילהציון 

 ההצעות יתר ניקוד(, דות בגין שירותי הרשותנקו 5בייה, גין שירותי הגבדות נקו 35) מרבי ציון שתקבל

 :הבאה הנוסחה פי על , באותה אמת מידה,ביותר הצעה הזולה ביותרל יחסית יחושב

 

 משקל אמת המידה  Xהוצעה שתר ביוה הנמוכה שווי ההצע                  

 שתתףשהציע המ שווי ההצעה

 

בלה א', יהווה את ציון רותי הגבייה וציון המחיר בגין שירותי הרשות בטסכום ציון התמורה בגין שי

 .הצעת המחיר של המציע

בא לא תו ,טבלה ב' -למסמך ד'  11.2המפורטים בסעיף  כי הצעת המחיר ביחס לשירותי הרשות, יובהר

 .גרת ניקוד ההצעותחשבון במסב

 

 ות עם סכום ציון המחיר של ההצעה. ההצעה בעלתהציון המשוקלל להצעה יהיה סכום ציון האיכ

 .רז זהמכלכל הוראות הציון המשוקלל הגבוה ביותר תומלץ כהצעה הזוכה, בכפוף 

 שונות .13

ות כלפי המועצה, דרישבוא בתביעות, בטענות או באי לשרמובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא  .13.1

, זמנית או השירותיםהפסקת בחתימה על חוזה ו/או הזמנת השירותים ו/או ב בגין כל עיכו
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

או ע על ידי מצי כי משפט שיינקטו, אם יינקטו,מו, אם יגרמו, כתוצאה מהליקבועה, אשר יגר

 צדדים שלישיים כלשהם.

חוזה ו/או הימת ובים בחתעיכ ת שלבזה כי לקח בחשבון אפשרו ריכל מציע, לרבות זוכה, מצה .13.2

דרישה או תביעה כלפי המועצה  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,שירות/עבודה זהפסקת 

 ב כך.עק

)ט( לצו המועצות 22ה קנ, ולת1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בהתאם לתקנה  .13.3

 כי סבור אשר יעמצ. הזוכה בהצעה לעיין לבקש רשאים םמציעי 1950 -המקומיות, תשי"א 

 שלא למציעים להתיר מתנגד והוא מקצועי סוד או מסחרי סוד מהווים בהצעתו מסוימים סעיפים

 "(סחרימ סוד: "להלן) חסויים לטענתו אשר הצעתו חלקי את מראש יציין, בהם ןיילע במכרז זכו

 ".רימסח סוד" להיחשב יכול אינו ההצעה רימח כי, יובהר. במסגרת מסמך ט' למסמכי המכרז

. הצעתו מסמכי כל לחשיפת הסכמתו שנתן כמי יוחזק בהצעתו, חסויים חלקים יציין שלא מציע

 ומידע מךמס כל, במכרז זכו שלא מציעים בפני להציג רשאית המכרזים ועדת, לעיל האמור אף על

 מסורה בהם העיון בעניין יתפוסה ההחלטה. מקצועי או מסחרי סוד מהווים אינם לשיטתה ראש

 .בלבד המכרזים ועדת דעת ליקושל

חד המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל א .13.4

שמורה הזכות לפסול ה ולמועצ לשהומהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כ

אמור ע מכלליות הלגרו. מבלי שתן ו/או לצורך הגשתןגהבהצעות אשר יימצא כי נערך תיאום 

 לעיל, תיאום הצעות כולל:

דם למעט א -כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו  א. 
ון, מחירים, ימוף פעולה, מבעניין עלויות, שית -או גוף שהינו בעל עניין במציע 

 וכיו"ב. העצהעברת נכסים, אסטרטגיות, הכל בנוגע לה

חרת, פרסום מידע או גילויו או החלפת מידע בצורה א אמורקבלה של מידע כ ב. 
ניין או לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל ע

 נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

החוזה, כולן או  יפמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו וללהרשאי  איננומציע  .13.5

להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או  והוא איננו רשאי ישי,חלקן, לצד של

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. מועצהבעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה

וזה, חה י לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפיכדר, אין בכך ניתנה הסכמה כאמו

 קרה.ר של המציע בכל מתישאוהאחריות לביצוע החוזה 

מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת  .13.6

 יקמכרז לא יעתצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי ההצעות למוע

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

תאמה או דו ה. בכל מקרה של סתירה, אי האת זמכי המכרז כמשלימים זה את מס תויש לרא .13.7

ים, לפי משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הוראות החוזה/ הנספח

 העניין ובהתאם לשיקול דעת המועצה.  

 

________________________ 
 גב' קרן גרין 

 מועצהראש ה
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 : רשימת ממליצים:   12 ףלסעי 1 מספר נספח

ה הרשות ל

תנו  ני

 ם השירותי

מהות 

השירותים  

 שניתנו 

מועדי מתן 

 השירותים 

שם הממליץ 

ותפקידו 

ברשות ופרטי 

קשר )טלפון, 

 דא"ל( 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 'ג מסמך
 לכבוד

  ןקדימה צורת מועצה מקומי

 

 נ,ג.א.

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

כל סכום עד לסך של  ה כלפיכם לסילוקם בז"( אנו ערביףהמשתת__ )להלן: "__על פי בקשת _______

מהצמדת הסך  ( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעיםש"חאלף  עשרים וחמישה ש"ח )במילים:  25,000

 4/2022מס' עם השתתפות במכרז פומבי  שר"(, וזאת בקהפרשי הצמדההנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

ולהבטחת מילוי  "(המועצה)להלן: " קדימה צורן מקומיתהצה מועהעבור  סות וגביההכנלמתן שירותי 

 תנאי המכרז, ותנאי חוזה ההתקשרות.

 

כם שתמיד עם דריפת הפרשי הצמדה עד לסך הנ"ל בתוס כל סכום או סכומים אנו מתחייבים לשלם לכם

 תומיקמבמועצה אחר  מהו/או בעל זכות חתי חתומה ע"י גזבר המועצה שתגיע אלינונה בכתב הראשו

, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או קדימה צורן

הגנה  נתאו בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טע כרזבמ ףלדרוש את הסכום תחילה מאת המשתת

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףלה לעמוד למשתתשהי שיכוכל

 

לומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות. שכל אחת ת תשנו אים לדרוש מאתארשאתם תהיו 

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

 

 במכתבנו זה :
 צרכן )כללי(  המתפרסם  על ידי הלשכה המרכזיתם ליריחד הממדמשמעו  -"המדד" 

 לסטטיסטיקה.
 

  כדלקמן :שבו הצמדה יחושי רהפ
"( כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו )להלן: "

יהיו הפרשי . למכרז ותהאחרון שפורסם קודם למועד האחרון להגשת הצע מדדההמדד החדש עלה לעומת 
 די.מחולק במדד היסו הנ"לין בדרישתכם ומצסכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן ה ,ההצמדה

 

 ועד בכלל. 27.7.2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 לא תענה. המועד הנקוב לעיל דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ., אלא אם הוארכה על ידי המועצהתנו זו בטלה ומבוטלתבוערב לעיל המועד הנקולאחר 

 

 שהיא,רה צו לכלהעברה בת ערבות זו אינה ניתנ

______________ 

 בנק          

 

 תאריך _________



 86 מתוך - 20 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 הרת המשתתף במכרז, נספחים והצעת מחירצה

 מסמך ד' 

 

 לכבוד

  קדימה צורןמועצה מקומית 

 

 נ,ג.א.

 

   כנסות וגביההלמתן שירותי   4/2022מס' הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז 

 

ומתחייבים בזה המכרז, מצהירים רה את כל מסמכי היבחנו בחינה זעיון ונו באנו הח"מ לאחר שקרא

 מן:קכדל

 

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

רישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או ד

 טענות כאמור.ל בזאת מראש ע וותריםנו מו/או אי הבנה וא

 

שים למתן מענה למכרז, יקות והועברו אלינו כל הנתונים הנדרדו מצהירים בזה כי ערכנו את כל הבנא .2

 בכל צורה או אופן לנכונותם, דיוקם וכו' אנו מתחייבים שלא להעלות תהיה אחראיתלא  המועצהוכי 

 כל טענה מכל מין וסוג בקשר לכך.

 

 במכרז. לעצם השתתפותנו תיי יסודי ומהונה תנאו היהצהרתנו ז .3

 

שתתפים במכרז, כי הצעתנו עונה על ם בכל התנאים הנדרשים מהמיאנו מצהירים כי אנו עומד .4

הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק שירותי גביה בהתאם לתנאים שבמסמכי 

 מכרז.ה

 

 תפים אחרים.שתו תיאום עם מקשר א א כלאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת לל .5

 

יום לאחר המועד  90תום עד לת לביטול או לשינוי ותהא תקפה ננו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתעתהצ .6

 90-המועצה בהתאם לשיקול דעתה תהא רשאית להאריך את תוקף הצעתנו בהאחרון להגשת הצעות. 

 כן.צה תחליט לעשות ועככל שהמ דנוצמירות ו עתוספים, ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/איום נ

 

 .בנוסח הרצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרזם ערבות בנקאית ילהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסר .7

 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה  10היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .8

 תנו להלן.המפורט בהצע
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

ו שנמסרה על ידינ הערבות הבנקאית כיאנו מסכימים ותינו יבויהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחי .9

ידכם כפיצויים מוסכמים  ו במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט עלנבקשר עם השתתפות

 וקבועים מראש.

 

במסמכי החברה בשמה מוגשת  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות .10

דין או הסכם  מניעה על פי כל ה זו וכי אין כלצעם החברה על התום בשם לחההצעה כי אנו זכאי

 תנו על הצעה זו.מלחתי

 

 הצעת מחיר :  .11

סכום קבוע עבור כל פריט בעבור כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז,  אנו מתחייבים לבצע את 

 להלן בסכומים המפורטים בטבלאות ש

 טבלה א' –הצעת מחיר  11.1

ר מחי תיאור  

סימלי קמ

אחוז  -

מסך 

הגבייה 

 השנתית

 מחיר

 -נימלי מ

אחוז 

מסך 

הגבייה 

 השנתית

אחוז מסך  - צעת המציעה

  השנתיתהגבייה 

שירותי 

  גבייה

שירותי כלל תשלום בגין 

)כהגדרתם במסמכי הגבייה 

  המכרז(

1.39% 1.19%  

כמות   

יחידות 

 חודשל

מחיר 

מלי סימק

ליחידה 

 ₪ 

מחיר 

מינימלי 

ידה ליח

 ₪ 

הצעת 

 המציע

מחיר  -

 ליחידה

 ₪ 

עלות 

₪  לשורה

)למילוי על 

ידי 

 המועצה(

 

 

 

שירותי 

 ות רש

שירותי מוקד טלפוני לבירורים 
ימון תורים זותשלומים לרבות 

 )סכום קבוע חודשי(

1 2,300 1,800   

דמי שימוש קבועים וחודשיים 
בתוכנה לבניה ניהול וניתוב 
טפסים דיגיטליים ומקוונים 

סים על ות הטפללא הגבלת כמ
 פי עיצוב המועצה 

1 1,300 900   

ם ועים וחודשיידמי שימוש קב
באפליקציה לתשלומים ומידע 

לת בלנישומים במועצה ללא הג
 בכמות המשתמשים 

 

1 1,200 1,000   

  )למילוי על ידי המועצה( יר שירותי הרשותמחסה"כ 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 טבלה ב'  –הצעת מחיר  11.2

 

מחיר  

מקסימלי 

ליחידה 

 ₪ 

ר מחי

ינימלי מ

ליחידה 

₪ 

הצעת 

יע המצ

₪ 

 

שירותי 

רשות 

  נוספים

ר מחי -שנתי ט לושיביצוע סקר 

. מספר יחידות ליחידה )שלט(

  650 -כ משוער

20 15  

מחיר ליום עבודה. -פקח שומה 

בהתאם לדרישה וכמות הבדיקות 

 הנדרשות.

1,200 900  

מדידת מבנים למעט מבנה חקלאי. 

 מ"ר  1יחידה = מחיר ל מחיר 

0.95 0.80  

 לאייםבנים חקמדידת מ

 רמ" 1מחיר ל  מחיר יחידה =

0.35 0.35  

 ידת קרקע תפוסה דמ

 מ"ר 1ל  רמחיר יחידה = מחי

0.20 0.20  

 

 

תכלול אך ורק גבייה  לצורך חישוב התמורה לזוכה, כי סך הגבייה לשירותי הגבייה יובהריחס ב .12

כל חיוב בטיפול גם במחויב  הזוכה יהיה. פח ב' להסכםנסיובים המפורטים בחגי הכתוצאה מביצוע סו

מורה ם ת, לא תשולנספח ב'טים בשאינם מפור , אך בגין חיוביםפעילותה של המועצהבמסגרת  אחר

 ת.נוספ

תעשה אחת לרבעון, בהתאם  בגין שירותי הגבייהה ביחס לתמורזוכה בין המועצה להתחשבנות 

  להוראות ההסכם.

א תובא לדיון יפסל על הסף ולום בשורה תימינמ מקסימום ו/אוכי הצעה שתחרוג ממחירי  נוידוע ל .13

 הצעה בסכום אפס דהיינו לא הוצע מחיר.  תכלולחריגה ממחיר מינימום  דגש כיוכלל. י

ציונליים בלבד הינם שירותים אופ 11.2ובסעיף  11.1שירותי רשות המפורטים בסעיף ידוע לנו כי  .14

 .תם בהיקף כלשהוייבת לרכישתחמ נהכלל ו/או אי והמועצה אינה מתחייבת לרכוש שירותים אלו

שולם על פי מע"מ שישות בהתאם להצעתנו לעיל יתווסף לום בגין שירותי הרשלתשלום החודשי ולת .15

 .דין

ומושלם של כל את כל הדרוש לביצוע מלא  תהצעתנו זו מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכולל .16

 נו על פי מסמכי המכרז.התחייבויותי

למסמך ב'  9 -ו 6המפורטים בסעיפים ים והאישורים ו את המסמכתנצעלהצרפים אנו מ כמו כן .17

 הוראות למשתתפים. –כרז למסמכי המ

 

 כתובת____________________        שם המשתתף _________________
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 מייל________________       פקס ____________ טלפון ____________

 

 _________________תאריך                 ______חתימה וחותמת___________

 

 א י ש ו ר 

 _________________מאשר בזאת, כי של _________________ עו"ד/רו"ח ח"מ _האני 

 

 __ ת.ז. _________________________  -ות.ז. _____________ חתימת ה"ה _________ 

 

להגיש הצעה וכי ההחלטה  ן,יילכל דבר וענ אותומחייבים  המשתתף _______________בצרוף חותמת 

, ומחייבת את המשתתף לכל דבר עפ"י מסמכי הייסוד שלוהגורמים המוסמכים  במכרז זה התקבלה על ידי

 .ועניין

__________________ 

 עו"ד /רו"ח

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 מתוך - 24 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 1מסמך ד'

 המועצה בשנים קודמות  נתוני הגבייה של

 

 גבייה בפועל  בש"ח   צפי לגבייה   

 2019 2020 2021 2022 סוג חיוב 

  55,309,142  53,879,563  58,030,023  59,132,593 ארנונה

  325,476  282,574  201,578  204,601 אגרת שילוט 

  2,361,726  2,648,139  2,757,405  2,798,766 קרן אגרת שמירה

  1,019,857  897,414  708,350  708,350 קנסות חניה  

  250  0  14,901  14,901 הסביבה  קנסות איכות

  35,184  11,000  72,866  72,866 קנסות לכידת בעלי חיים  

         

  62,932,078  61,785,122  57,718,690  59,051,636  
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ' ה מסמך

 1976-פים ציבוריים, תשל"ווג חוק עסקאותהצהרה לפי 

  מנהלו הכללי,, על טופס זה יחתום המשתתף
 ה משמעותי במשתתףטגם כל בעל אמצעי שלי –ובמידה והמשתתף הינו תאגיד 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן
 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את     מס' זהות     אני הח"מ 

כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  השכי אם לא אעהאמת כולה ואת האמת בלבד, ו

 ור:אמבזאת ל

 עה מוגשת על ידי יחיד: הצבמקרה שה

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וע בחוק ותצהירי זה ניתן בהתאם לקב .1

 הנני מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק. .2

וי ההרחבה ה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צוריי בעניין שמהנני מצהיר כי קיימתי את חיובי .3

 כרז.מים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא הציהסכמים הקיבווה

 נא למחוק את המיותר:  .4

הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות  4.1

נאים ת לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת הדהיינו עבירכהגדרתן בחוק, 

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי  1991-תשנ"אה הוגנים(

הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק, הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן   4.2

 ה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.נשלמכרז חלפה בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות 

 תבמשבצ Xסמן להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה )ן במועד האחרו כיבנוסף, הנני מצהיר  .5

 (:ההמתאימ

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

 "( לא חלות עלי.שוויון זכויות

  'ים אותן. קילחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מ 9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 המשנה הרלוונטיות(: יש להמשיך ולסמן בחלופות –היר שסימן את חלופה ב' מצ)ל

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

 ( 2חלופה) –  עובדים אור יותר. 100הנני מעסיק 

 יות(:שיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטמהיש ל –( 2) )למצהיר שסימן את חלופה

 במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה ה כי ככל שיזכ יבהמצהיר מתחי

 ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת שירותים החברתיים לשםהו

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

 יםוהרווחה והשירותים החברתיהל הכללי של משרד העבודה נמעבר לפנות להמצהיר התחייב ב 

בל הנחיות ה כאמור ואם קינזכויות, הוא פ לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי וםישלשם בחינת י

)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 זו(.התקשרות שלגביה נתן התחייבות 

רד העבודה, משהל הכללי של מנלעיל ל 5ב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף מתחיי המצהיר .6

ים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות מי 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -פים ציבוריים, תשל"וגו
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

  :שומה()לרבות שותפות שאינה ר במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד
 

ך להתחייב סמכ_________ ומוו רי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש ביהתצ .1

 בשמו. 

 ישראל כהגדרתו בחוק.  בהנני מצהיר כי המציע הינו תוש .2

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .3

 ר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. שקיים החלים בוההסכמים הקיבוצ

 תר: את המיו וקנא למח .4

ו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי יהנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אל  4.1

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת גדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי עבירות כה

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי  1991-ם( התשנ"אתנאים הוגני

ותר משתי עבירות ייע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו במצצהיר כי הנני מה 4.2

להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון 

 האחרונה.

במשבצת  Xסמן עות למכרז מתקיים אחד מאלה )צהרון להגשת הבנוסף, הנני מצהיר כי במועד האח .5

 :(המתאימה

  'חוק )להלן: " 1998-ות, התשנ"חללחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב 9ראות סעיף הו - חלופה א

 "( לא חלות על המציע.שוויון זכויות

  'ים אותן. לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקי 9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 יות(:נטות המשנה הרלווופיש להמשיך ולסמן בחל –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – דים.בעו 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים אור יותר. 100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

 ה וחלמנהל הכללי של משרד העבודה והרו שיזכה במכרז יפנה לי ככתחייב כהמציע מ

 ובמקרה ,זכויות וויוןשלחוק  9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת תיים לשםברוהשירותים הח

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך 

 רתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החב

קיבל הנחיות ם ר ואא פנה כאמוהוזכויות,  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי יישום נתיחלשם ב

תחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו שהמציע ה )במקרה פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

של משרד העבודה,  למנהל הכללילעיל  5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

רות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות קשימים ממועד ההת 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -, תשל"וםגופים ציבוריי

                                                                                                   

_________________     _________________            

 צהירהמחתימת           תאריך       
           

 אישור
 

ר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני שאני החתום מטה ___________ עורך דין, מא
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה 

י וכואת האמת בלבד ה המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כול החתימה מטעםמורשה 
יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

 ם/מה עליה בפני.וחת
            

  _________________    _________________            

  דחתימת עו"                   חותמת עו"ד                              
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

  
 

 'ו סמךמ

 והעובדים המוצעים מטעמו על ניסיון המשתתף רהיתצ

 

 ת.ז. __________ מכהן כמנכ"ל  _______ הח"מ ____________י _נא 

 

 ן:)להל_____________________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________________ 

 

 אים ברשויותהבמאשר בזאת כי המשתתף נותן את השירותים בהיקפים  "(,ףהמשתת" 

 

 ורטות להלן:מפה

 ניסיון המציע

שם הרשות  מס"ד

 תהמקומי

גודל 

האוכלוסיה 

ברשות לה 

ניתן 

 השירות

אחוז גביה 

מהחיוב 

השוטף 

במהלך מתן 

 השירותים

תקופת מתן  

 השירותים

פירוט 

השירותים 

 שניתנו

 ותאיש קשר ברש

       

       

       

       

       

       

 

 מהמציעיה ברשויות מקומיות המקבלות שרותי ג םנשהי המציע ותוחלק כל את שימהרב לכלול יש

 הפרויקטניסיון מנהל 

 :__________________המוצע פרויקטהפרטי מנהל 

שם הרשות  מס"ד

 המקומית

תקופת מתן 

 השירותים

ירותים ט השפירו

ניתנו, לרבות ש

ודות הצוות אותו  א

ותפקידו של  ניהל

 העובד המוצע

 ברשותקשר איש 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 ודות השכלה רלוונטיות(______ )יש לצרף תע_השכלה:___________

 

 רכז האכיפהניסיון 

 ________________המוצע: רכז האכיפהפרטי 

שם הרשות  מס"ד

 המקומית

תקופת מתן 

 השירותים

השירותים וט פיר

 שניתנו

 איש קשר ברשות

     

     

     

     

     

     

 לה רלוונטיות(כהשכלה:__________________ )יש לצרף תעודות הש

 1ניסיון עובד גביה 

 פרטי עובד הגבייה:______________

שם הרשות  מס"ד

 קומיתהמ

מתן תקופת 

 ירותיםהש

פירוט השירותים 

 שניתנו

 איש קשר ברשות

     

     

     

     

     

     

 רף תעודות השכלה רלוונטיות(לצ_________ )יש ____השכלה:_____

 2ניסיון עובד גביה 

 פרטי עובד הגבייה:______________

שם הרשות  מס"ד

 המקומית

תקופת מתן 

 השירותים

ירותים פירוט הש

 וניתנש

 איש קשר ברשות

     

     

     

     

     

     

 לוונטיות(לה רהשכלה:__________________ )יש לצרף תעודות השכ

 

 3ן עובד גביה יוניס

 פרטי עובד הגבייה:______________
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

שם הרשות  מס"ד

 המקומית

תקופת מתן 

 השירותים

פירוט השירותים 

 שניתנו

 איש קשר ברשות

     

     

     

     

     

     

 (לצרף תעודות השכלה רלוונטיות השכלה:__________________ )יש

 

 אותללטב ניתן להוסיף שורות

 

 _______________ חתימה    _____________תאריך: _
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 ' מסמך ז

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית 

 ו/או לחבר מליאת המועצה  

 __תאריך:________
 לכבוד

 מקומית קדימה צורןצה מוע
 

 ג.א.נ.,

הצעתי  סגרת( במ"המציע" :__________________________ )להלןי דיהצהרה זו מוגשת על  .1

)להלן:  עבור המועצה המקומית קדימה צורן וגביה הכנסותלמתן שירותי  4/2022מס'  ביוממכרז פל

 במכרז. מהצעתיומהווה חלק בלתי נפרד "( המועצה"

 הוראות הסעיפים הבאים: דיעתי אתהביאה ליהמקומית קדימה צורן יר בזאת כי המועצה מצה הנני .2

"( הקובע צו המועצות המקומיותן: "הל)ל 1950-שי"אקומיות, תצו המועצות המל 103ס'  .2.1

 :כדלקמן

ו או חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפ  ")א(
ה עם המועצה, למענה או קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשעל ידי 

ה, פרט לחוזה בדבר קבלת תיעדובועדה מו במועצה אובשמה, או בכל ענין העומד לדיון 
 –שהמועצה מספקת לתושבים  מהשירותים שירות

העסק או הענין  לו כי החוזה,יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע    (1)
 בפרוטוקול; האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם

ולא יצביע בהצבעה ה ועדועצה או בהענין במ לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או   (2)
 על כל שאלה בקשר להם;

-לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג   (3)
1963. 

היותו בעל מניות או חבר  וראות סעיף קטן )א( אינן חלות על חבר מועצה מחמתה  )ב(          
מור באותו סעיף קטן, אלא כאסק וזה או בעהנאה בח-תבגוף משפטי שיש לו חלק או טוב

אם היה חלקו בהונו או  משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או ראם היה אותו חב
 .אחוזים 5על  ברווחיו של הגוף עולה

מאסר שלושה חדשים או קנס חמש  -ינו העובר על הוראות סעיף קטן )א(, ד   )ג(          
 חד".הענשים כאת לירות או שני מאו

 הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות, ל( )אא103ס'  .2.2

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה "
ו ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא וזים בהונו אעל עשרה אח

 ת,ו בורה, בן א בן זוג, ה -היה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" י
 ."אח או אחות

 ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות כללים למניעת ההודעה בדבר)א( של 12 כלל .2.3

 קובע כדלקמן: 

בר עם הרשות המקומית; לענין זה, "חצד לחוזה או לעסקה  יהיה ועצה לא"חבר המ
אה יטה בו )רו בעלי שלחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרוב -מועצה" 

 ()ב((."5)1-ו ()ב(1)1דרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף הג

  

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

ות בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אח(: למחוק המיותר שי) יש לי/לי איןבין חברי מליאת המועצה  .3.1

 תף.ואף לא מי שאני לו  סוכן או שו

ולה על עבו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק הרוחבר מועצה, ק( המיותר יש למחוק) אין/יש .3.2

מנהל  אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם עשרה

 ד אחראי בו.או עוב

 ו סוכן העובד במועצה., שותף א( בן זוגיש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

או  סול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,לפאי ה תהיה רששל המועצ ידוע לי כי ועדת המכרזים .4

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 הצהרה זו הינו אמת.ים, והאמור באני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלא .5

עצות צו המול( 3א)ב()103 ת סעיףות כל דין בכלל ובפרט מהוראובאמור לעיל כדי לגרוע מהורא אין .6

תיר התקשרות ר הפנים רשאית להשמחבריה ובאישור  2/3 עצת המועצה ברוב שלמו, לפיהן תמיומקוה

 .ברשומות תנאיו פורסמוובלבד שהאישור ו צו המועצות המקומיותל א)א(103לפי סעיף 

  
 המציע: __________________חתימת  שם המציע: ___________________ 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 ' ח מסמך

                  לכבוד
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
 ר היעדר הרשעות קודמות דבב תצהיר

 
ם לא אעשה כן אהיה בלבד, וכי א אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת

 יר בזאת לאמור:צפוי  לעונשים הקבועים בחוק, מצה
 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 כספית שהנני מגיש.ה ורף להצעהבמצתן זה ני תצהירי .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  7בפלילים ב  תישערהריני מצהיר כי לא הו .2

כנגד רכוש ם ו/או , כנגד גופו של אד1977-או על פי חוק העונשין, תשל"זן המדינה, ו/בעבירות נגד בטחו
אשר לא התיישנו,  ,נשוא מכרז זה ותודהעב דות מסוגיצוע עבובב יבעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו/או 

 .הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד לא יכן כו
ליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פטיות ו/או ההנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות מש .3

 לכינוס נכסים. לפשיטת רגל ו/או
לעיל, על המציע  3ו/או  2בסעיף ט פורהליכים כמלים נגדו לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנה

בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו  וג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוססלפרט את 
 דין ולצרפו להצעתו. מת בפני עורךומאו

 
 ד:במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגי

 ."(להלן: "המציע______, )הנני משמש כ ______________ מטעם המציע ___________ .1

 מכרז זה. גיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למתצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית ש .2

השנים האחרונות שקדמו למועד  7ילים ב פלב עולא הורש המציע, או מי מבעליו,הנני מצהיר כי  .3
ד נג, כ1977-של"זעונשין, תהת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק האחרון להגש
ביצוע העבודות מסוג וקו של המציע בוגעות לתחום עיסנו/או בעבירות הו/או רכוש גופו של אדם 

 .מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור לאכן כי שנו, ואשר לא התיי ,נשוא מכרז זההעבודות 
ות יעתב לי המציע,ו מי ממנהעומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/א יר כי לאהנני מצה .4

 ם.לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסי משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים
 4ו/או  3שעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף ו, קיימות הרלחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעלי

היר תצ, בכון להיוםס בגינם נמציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטולעיל, על ה
 ע.ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המצי עחתום על ידי מורשה החתימה מטעם המצי

 
______________      _____________

                   תאריך       
  חתימת המצהיר 

          
 אישור                

_ הופיע/ה בפני _____ביום ___ ת בזה כי/אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר
__________ ואשר הינו ישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' __א___________ המוכר/ת לי 
ד וכי זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלביע, ולאחר שהמורשה החתימה מטעם המצ

ות הצהרתו/ה דלעיל וננכ ן, אישר/השה/תעשה כיהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע
 וחתם/מה עליה בפני. 

 
 

              ______________________ 
 חתימת וחותמת עורך דין           
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 'טמסמך 

 מכי המכרז מה לחשיפת מסהסכ-הסכמה/אי
 (ציעטוי עמדת המ)נא למלא החלק הרלוונטי לבי

 
המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל  כימסמה לחשיפת ה או עתירהמציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקש

 ירת הזוכה, עמדתו הינה: ל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחכחלקיה וב

  זו:עמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה מכי המכרז מטמסכים לחשיפת כל מס .1
 

  __ )חתימת מציע(_________מסמכי המכרז: מסכים לחשיפת 

ל יסוד עמסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט וו כרז ואיני המחלק ממסמכמסכים לחשיפת  .2
  הטעמים הבאים: 

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  חשיפתם: מסמכים שאין הסכמה ל 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  מסמכים הנ"ל: הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת ה 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 לא תידון. -חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה  יובהר כי בקשה לאי

 להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. דת בתי המשפט, לא ניתןלעמכי בהתאם כן יובהר 
 
 

__________________ 

  ע חותמת וחתימת המצי               
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ' ימסמך 

 

 ח ו ז ה

 

 קדימה צורן  מועצה מקומיתשרדי נערך ונחתם במ

 

 ביום ________ לחודש _______ שנת _______.

 

 

 

 ה צורן מועצה מקומית קדימ  בין: 

 _____________ ח.פ.

 ("המועצה"להלן: שתקרא )   

 מצד אחד        

 

 ________________________  לבין: 

 

 ________________ח.פ. _   

 

 __כתובת: ________________   

 

 ____ פקס_______._______: טל   

 "(הקבלן: "ןלהלשיקרא )   

 מצד שני        

 

 

 הצעות שלוהזמינה  הכנסות וגביהלמתן שירותי  4/2022כרז מס' והמועצה פרסמה מ הואיל

הכל כמפורט במסמכי וחות רות לקיחיובים, אכיפה וש יה,גבשירותי חברת גביה למתן 

 "(. שירותה"-" והמכרזבהתאמה " :המכרז )להלן

 

 והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה במכרז;  והואיל

 

כמפורט בחוזה זה ומסמכי  כלה ידי הקבלן כ"נותן השירותים",-ת למועצה ינתן עלירווהש והואיל

 ;מהחוזהד חלק בלתי נפר המהוויםהמכרז 

 

ביצוע  על עצמו את ן מוכן לקבלקבלהו שירותוע הלקבלן את ביצ וכנה למסורוהמועצה מ והואיל

 הכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן; –השירות
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 :כדלקמן והותנה בין הצדדים הוסכם הוצהר,לפיכך 

 

 כללי .1

 

 כדין הוראות החוזה.רות הכלולות בו דין המבוא וההצה .1.1

 חוזה זה. ם חלק בלתי נפרד מהוראותהמכרז הינבזאת כי כל מסמכי  למען הסר ספק מובהר .1.2

 משמעות כמוגדר להלן:נחים הבאים הה זה תהא למווזחב .1.3

 

 עצה המקומית קדימה צורן.המו הינה –" שותרהאו " "המועצה המקומית" או "המועצה"

 

, שליחיו ומורשיו מוטעמ א להסכם לרבות נציגיו, עובדיו, עורכי הדיןהנזכר במבוהינו הגוף  - "הקבלן"

 ים.המוסמכ

 

, בו יעבדו מנהל בהם יקבל הקבלן הזוכה קהל תרות הלקוחוימשרדי ש/משרד הינו  - "משרד הגביה"

 .ורה המועצהבמקום עליו ת . המשרד יהיה ממוקם כספים וויגבהגביה  י עובדו פרויקטה

 

קהל  ו/" יקבלהגביהמשרד ב" ןיעבדו מטעם הקבל/עבודאשר י םאו האנשי הינו האדם  - "גביה עובד"

 .כספים ו/ויגבהירורים בלו/יענה 

 

 .4/2022מס' רז פומבי רותי גביה מכעל ידי המועצה למתן שי רז שהתפרסםהינו המכ -"המכרז"

 

הקבלן לפקח על ביצוע התחייבויותיו של שימונה  ומי מטעמו/או  –המועצה  גזברהינו  - "ממונה הגבייה"

או כל הוראה  2/2003הפנים  דללי של משרראות חוזר המנהל הכם להובהתא על פי מסמכי המכרז

 רגולטורית אחרת.

 

או מוסדות וגופים לרשות מאת תושבי המועצה ו/ ספים המגיעיםהינם כלל הכ - "חובות"/"חיובים"

אחרים המוטלים ע"י י חובה ותשלומ , אגרותהיטלים ,ארנונה מיסיאלי של המועצה בגין בתחום המוניציפ

בגין עבירות ת לרבוו/או בתי המשפט המוסמכים,  יות מקומיותועל ידי רש לרבות קנסות שהוטלו ,עצההמו

סביבה, , דיני איכות ה1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה1968 -תשכ"חישוי עסקים, על חוקי עזר, חוק ר

נצברו על החובות, רוף הפרשי ריבית והצמדה אשר צב ,עבירות מנהליות, פיקוח ויטרינרי וכיוצא בזאת

ת סוקיזוזים ישירים מול רשויות והכנעט אלו: מע"מ, מלוות, הלוואות, ול וכו' ולמקגבייה, עי הוצאות

מפורטים ושאים נוספים האו תולדה של נ עות לרשות שאינן תולדה של חיובים שהפיק הקבלןכלשהן המגי

 .במסמכי החוזה

 

 של המועצה שטח השיפוטמחזיקים של נכס, הנמצא באו תאגיד, לרבות בעלים או ו/ אדם - "ים/"חייב

עליו על ידי המועצה ובים שהושתו או בחוק עזר ו/או כל דין, את החי/ואשר לא שילם במועד הקבוע בחוק ו

   וט או תשלומי חובה אחרים(.)לרבות קנסות לסוגיהם, ארנונה, אגרת שיל

 

ליום  דבינואר וע 1מיום  המועצהועל לקופת סך כל התשלומים ששולמו בפנו יה -"סכום הגבייה בפועל" 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

ן על פי הקבל לטיפול שהועברוביחס לגביית חובות חייבים שנת כספים מסוימת ע"י הצמבר של בד 31

ן המגיעות לרשות שאינן כתוצאה מפעולות של למעט מלוות, הלוואות, חובות והכנסות כל שה, הסכם זה

 .חוזה זה במסמכי כמפורט הקבלן

 

מדד לשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סם על ידי הרכללי( המתפמדד המחירים לצרכן ) נויה -"המדד" 

 רשמי אחר שיבוא במקומו.

 

עד  1.4  ,31.3ד ע 1.1שנה:   עותו. כל אחת מהתקופות המפורטות להלן בכלזה משמבהסכם  - ון""רבע

 31.12עד  1.10  ,30.9ועד  1.7  ,30.6

 

 ימו:כפיפה אחת עבו, ויקראו הווים חלק בלתי נפרד ממנלהלן רשימת הנספחים לחוזה המ .1.3.1

 

 וע.נוסח ערבות ביצ –נספח א' 

 . ו ע"י הקבלןשיינתנגביה שירותי  –נספח ב' 

 ביטוחים. נספח -נספח ג' 

 ום ביטוחים.אישור קי - 1נספח ג'

 כח אדם, ציוד ושירות לאזרח. –נספח ד' 

 אכיפה מנהלית. –' ח הנספ

 .בוטל – נספח ו'

 נקים וניהול קופה.ם, התאמות ביגביית כספ נוהל –נספח ז' 

 לאבטחת מידעהצהרת מחויבות  -נספח ח' 

 

 יכונו לעיל ולהלן "מסמכי המכרז".מסמכי המכרז לעיל, לרבות  ורטיםכים המפכל המסמ .1.3.2

 

ם לו לאשורם התנאים והדרישות הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים וברורי .1.4

כל הדרוש למתן שירותי הגביה על פי ם ולבצע את מכולתו לקיישבמסמכי המכרז וכי יש בי

 בעו.ובמועדים שנקהתנאים המפורטים בהם הדרישות ו

 

ההיבטים המקצועיים, התפעוליים  הקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל ניסיון, מכיר ובקיא בכל .1.5

 תר של רשויוחובות פיגורים, בחוקי עזוע גבית חובות שוטפים, גביית צוהמשפטיים הקשורים בבי

 כל שאר הנושאים המפורטים במסמכי המכרז. מקומיות וב

 

על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע  רותישכי ביצוע ה ן מצהיר כי ידוע לובלהק .1.6

נות והוא מתחייב למלא אחר שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימ למידע

ועל פי הוראות חוזר יו על פי חוזה זה התחייבויות ללמלא אחר כוע הוראות מסמכי המכרז וביצ

ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל  מנותבמהיט'  7יף סע 2/2003משרד הפנים מנכ"ל 

טיות נת הפרחוק הגללצנעת הפרט בכלל ובמיוחד  ותהנוגעאחרת  בתמחיי הנחיהאו  דין

 .פיו-הותקנו עלות שוהתקנ 1981-התשמ"א
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

על פי חוזה זה  שירותכל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע ה גרום לכך כיללן מתחייב הקב .1.7

מהימנות בו ברמה גבוהה של אמינות ודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו גם הם על סו ישמרו

שום חוק הגנת זאת במיוחד באשר ליי .עת הפרטהנוגע לצנ דיןותוך שמירה קפדנית על הוראות כל 

תחייב . כמו כן מ2017-הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"זתקנות הגנת ו 1981-שמ"את, תהפרטיו

ולקיים את נהלי ה ת לאבטחת מידע המצורפת כנספח  למכרז זצהרת המחויבוהקבלן לעמוד בה

 .ת המידע של המועצהאבטח

 

או ו/או בעליו ו/או יו מנהלאו /הוא ועל כל מקרה בו  להצהיר בפני המועצה ,הקבלן מתחייב .1.8

פלילית הכרוכה בירה או ע הוגש נגדם כתב אישום בעבירות שיש עימן קלוןאו /ו ועובדיו הורשע

ובד שהורשע הוא מתחייב שלא להעסיק עכן ו ירת מירמה בעשר השנים האחרונותאלימות או עבב

שעות ו/או ידוע לקבלן כי בשל הר .ר לעילבעבירה כאמו גש נגדו כתב אישוםכאמור או שהו

ה רשאית לבטל חוזה זה לאלתר, בהתאם לשיקול דעתהא העירייה תבסעיף זה  וראישומים כאמ

   הבלעדי.

 

שלטוניות על ידו אינו כולל ביצוע פעולות  שירותכי ידוע לו כי ביצוע ה ,אשרצהיר ומהקבלן מ .1.9

לאחר קבלת  או על ידי הקבלן עפ"י דיןלכך על ידי הגורם המוסמך  ופעולות אלה תבוצענה רק

 בכתב. מפורשת הסמכה

 

 ותירשא תונית מוסמכת אחראו כל רשות שלט/ו כי המועצהכי ידוע לו  ,מצהיר ומאשרלן בהק .1.10

חייב להישמע נשוא החוזה, והוא מת שירותהוראות הנוגעות לביצוע הם לשנות המפעם לפע

 אלו, ולבצען על הצד הטוב ביותר.להוראות 

 
ו/או כל  יהחברות הגבי קון ו/או חוות פסיקת בית המשפט העליהקבלן מצהיר כי ידוע לו שהורא .1.11

זה אות מכרז והסכם יגברו על הור(, ו)לכשיחוקק המכרז חקיקה אחרת הנוגעת לשירותים נשוא

אם יהיה חייב לבצע שינויים שונים ו/או פעולות  וכי הוא יהיה חייב לעמוד בהוראות החוק גם

במקרה מועצה. הקשרותו עם באופן מהותי את תנאי הת יגדילו את הוצאותיו ו/או ישנושונות ש

בכפוף שיקול דעתה וכם ההתקשרות, בהתאם לכאמור, תהא המועצה רשאית לבצע שינויים בהס

באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  להוראות כל דין, לרבות דיני המכרזים או לבטל את ההסכם

שמורה  ים האמורים כמפורט לעיל,נויצה לבין הקבלן בקשר עם השילא תהא הסכמה בין המוע

ם חודשים מיו 6לן בתוך צדדית במקרה זה על הפסקת עבודת הקב -חליט חדצה הזכות להעלמו

)ככל  לתחילתו או עד המועד בו נקבע בחקיקה כמועד חוק חברות הגבייה ברשומותפרסומו של 

החוזה שקבעה  ה זו, עד למועד תוםיבצע בתקופאך הקבלן  לפי המוקדם מביניהם, שיחוקק(,

ודנה לו כל הא זכאי לכל תשלום או שיפוי בגין כך ולא תעמק והוא לא יוהוראות הח המועצה, את

 תביעה בגין כך.  דרישה ו/או  טענה ו/או

 

נהלי  בשיתוף פעולה מלא עם המועצה, לפעול על פיהקבלן מצהיר ומאשר כי הינו מתחייב לפעול  .1.12

  מזמן לזמן. כפי שיעמדו בתוקף המועצה 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

אופן יעיל, אדיב, מנומס ואפקטיבי בכל ערוצי ת התושבים בויענות לפניהקבלן מתחייב בזאת לה .1.13

 וניות, בפקס, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי אחר.בעל פה, טלפ התקשורת: פניות בכתב,

 

מותקנות ומופעלות מצלמות  הגביה עשויות להיותשבמשרדי כי ידוע לו  ,ר ומאשרהקבלן מצהי .1.14

 פעלתן של מצלמות אלה. לההתנגדות  ,בדים מטעמוגל סגור וכי אין לו ולעובמע

 

הוראות מנכ"ל משרד הפנים  עצה לקיים אתבמשותף עם המו הקבלן מצהיר ומאשר כי יפעל .1.15

 על כל עובד חברת" ל חוזר אחר שיפורסם לרבות ההנחיה כי או בכ 2/2003המוגדרת בחוזר מנכ"ל 

חס יתתית המקומית וועל ידי הרששות לעבור הדרכה שתינתן תן שירותים לרגביה המועסק במ

י או גוף ציבורי לשלטון המקומם יערוך המרכז בטים החוקיים והנהליים של עבודת הגביה אילה

", עלויות נים יחויבו אותם עובדים להשתתף בואחר קורס בעניין זה, שיאושר על ידי משרד הפ

 בונו.למו על ידי הקבלן ועל חשרכות ישוימי העיון וביצוע ההדההשתתפות ב

 

ר ים כמוגדר בחוזהיר ומאשר כי יפעל ביחד עם המועצה למימוש נוהל העסקת עובדן מצלהקב .1.16

עובדים והמנהל וכי העסקתם של ה ,או כל הוראה רגולטורית אחרת 2/2003 הפנים ל משרד״מנכ

להודיע לקבלן וגדר בנוהל וכי המועצה רשאית תנית באישורה של ועדה שתמנה המועצה כממו

לן הודיעה המועצה לקבובד פלוני ובדבר החובה להחליפו. ור להעסקת עשר ביטול איבכל עת בדב

 ע קבלת ההודעה.ימים מרג 15 -ליף את העובד לאלתר ולא יאוחר מיב הקבלן להחכאמור, מתחי

 

ה ידי הקבלן כאחראי לביצוע חוז אשר נכלל בהצעתו של הקבלן למכרז ימונה על פרויקטהמנהל  .1.17

המועצה, ויהיה ממונה על כל עובדי הקבלן יש הקשר עם איהיה  פרויקטהזה עם המועצה. מנהל 

 תאושר על ידי המנהל מראש. פרויקטהצה. כל שינוי בזהותו של מנהל שירותים למוע המספקים

 

 שרותי הגביה .2

 

ותי גביה כמפורט במסמכי ירש מועצהבזאת לקבלן והקבלן מתחייב ליתן ל תמוסר המועצה .2.1

 רז ובהוראות הסכם זה.המכ

 

 . המועצהו נתוני החיובים השוטפים הרשומים בספרי לקבלן ימסר יודגש בזה כמ .2.2

 

א נשו שירותוהנוגעים ל המועצהלקבל כל נתון ו/או מסמך המצויים בידי לבקש ן יהיה זכאי בלהק .2.3

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההחלטה בדבר מסירת נתונים או אי מסירתם תקבע  כרז.המ

 המועצה.

 

 מביצועיישא בכל ההוצאות ו/או העלויות הנובעות ה כי הקבלן זר ומודגש בלהסרת ספק מובה .2.4

 עפ"י הסכם זה. תשירוה

 

)להלן  בזה וכיוצא, ארנונהחיובי צורך חישוב והפקת ל EPRחברת עם  התקשרה המועצה .2.5
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

בזה להפעיל  ייבמתחויומנות בשימוש בתוכנה זו מצהיר כי הוא מכיר ובעל מ"(. הקבלן התוכנה"

 ה.כנשל התומודולים כולל כל החרת שתבחר המועצה בעתיד ל תוכנה אכהנ"ל או ה את התוכנ

 
רש יידהקבלן וזאת באמצעות תוכנה אשר  למיניהם, קנסות חובות בגיןהקבלן יידרש לבצע גביית  .2.6

צוע ורך ביותעמיד לרשות הקבלן לצ אחרת עליה תורה המועצה הלספק על חשבונו, או כל תוכנ

פיה, גבייה לפי פקודת המסים )גביה( והתקנות ליצוע הליכי במכרז זה, ועל פי גביית הקנסות 

משפט המוסמכים, בגין עבירות ביית קנסות שהוטלו על ידי רשויות מקומיות ו/או בתי הרבות גל

ת , דיני איכו1965 -בניה, תשכ"ה, חוק התכנון וה1968 -וקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"חעל ח

 צא בזאת עבירות נוספות.טרינרי וכיוית, פיקוח והסביבה, עבירות מנהליו

 

. אין הקבלן המועצהו הינם רכוש נאספים על ידי הקבלן ועובדיונים הכל הנתמובהר בזאת כי  .2.7

בלת אישור מראש ו, למחוק אותם, לשבשם או להעבירם ללא קרשאי לעשות בהם שימוש כלשה

מכל סוג ולשמור  וספיםנאחרים ו זרלהפעיל תוכנות ואמצעי ע כתב מהמנהל. אין הקבלן רשאיבו

 מראש מהמנהל. ישורא א קבלתרשות, לללם נתונים הקשורי םבה

 

 משרדים, ציוד וכוח אדם .3

 משרדים וציוד .3.1

או בכל מקום אחר  המועצה המקומית קדימה צורן בבניין משרדיםהמועצה תקצה לקבלן  .3.1.1

 .שתחליט

עם המטלות  רו אליו בקשיעיל ומהיר לתושבים שיפנבלן מתחייב לתת מענה טלפוני קה .3.1.2

 . נשוא המכרז, הבהרות וכו'

 

 בטלפון סלולארי.מטעמו  פרויקטהמנהל ו את נחשבו ייד עלעל הקבלן לצ .3.1.3

לכבדי שמיעה, כמתחייב בחוקים  המועצה מנגישה על חשבונה )הציוד קיים( השרות .3.1.4

 ים עם מוגבלויות )התאמותלתקנות שוויון זכויות לאנש 18תאם לסעיף וברגולציה ובה

אה, הכוללת רוג לולאת השמערכת עזר לשמיעה מס, ותפעול 2013רות( תשע"ג ינגישות לש

. הקבלן יעשה שימוש בציוד זה וידריך אפשרות חיבור לאוזניותגם מיקרופון חיצוני ו

 עובדיו להשתמש בציוד זה.

על כל רי קוהמבמצבם  המשרדיםיר הקבלן את במקרה של הפסקת ההתקשרות, יעב .3.1.5

 ןמשרדים באופהקבלן ידאג להוצאת עובדיו ואנשיו מה המועצה. יידי לידימ ציודם, באופן

על הפסקת ההתקשרות, בכפוף  מיידי, ללא כל תנאי וללא דיחוי, עם הודעת המועצה

 ה. להוראות הסכם ז

 כח אדם  .3.2

, לפי דרישת טובה )שפת אם( ואנגלית ברמה בריתהקבלן יעמיד כח אדם מתאים, מיומן, הדובר ע

 " המצ"ב.דבנספח "עפ"י המפורט  ת, ויספק שירוהמועצה

 

 כדלקמן:הקבלן  בהאמור מתחיימבלי לגרוע מ

 מטעמו עובדי  גביה לושהוש רכז אכיפה, פרויקטהקבלן יעמיד לרשות המועצה מנהל  .3.2.1
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

כי כלל העובדים האמורים מובהר   ,בחצי משרה()מהם שניים במשרה מלאה ואחד 

עצה למכרז ואושרו על ידי המו 2.6 - 2.4 שבסעיפים סףי התנאמקיימים את דרישות 

 "(.העובדים ותוצ)להלן: "

יף, על ידי צוות העובדים בלבד. ככל שעקב מחלה ידי הקבלן באופן רצנו על ים ינתירותשה

ים לספק את השירותים יהיה או חופשה או מכל סיבה אחרת נבצר מעובד מצוות העובד

 ל ידי המועצה.חר, אשר אושר מראש ובכתב עעל הספק להחליפו בעובד כשר א

יהיו  קולי מיטלטלין וכד'בות עייפה לרת אכולע"י הקבלן בפעו לפועל שיועסקוהמוציאים  .3.2.2

 באחריות הקבלן. –מורשים לכך על פי נוהל העסקת חברת גביה 

 

ישמש כמפקח מטעמו,  מי מטעמו,תר מעובדיו ו/או רות כי אחד או יווהמנהל רשאי לה .3.2.3

 הקבלן עפ"י הסכם זה. שירותיהיה לפקח על ביצוע שתפקידו 

 

בכל שעות קבלת הקהל של  טקפרויהמנהל  ה שליבקבועה במשרד הג ה חובת נוכחותחל .3.2.4

באופן זמני להיות נוכח מסיבה כלשהי, על  פרויקטמנהל ה"משרד הגביה". במידה ונמנע מ

הודעה תוך  וזאת נהליד אדם בעל כישורים זהים שקיבל אישור מראש מהמהקבלן להעמ

 14ר מ תלא יוקופה של תה זמנית למשך פה למנהל. החלפה זאת הינמראש בדבר ההחל

 קלנדריים. להחלפה לתקופה ארוכה יותר יש לקבל אישור בכתב מהמנהל.ימים 

 

י העובדים שיופעלו/יועסקו מוסכם ומוצהר בזה כי הקבלן הינו במעמד של קבלן עצמאי וכ .3.2.5

מעובדיו  מעביד בין הקבלן ו/או מיולא יחולו כל יחסי עובד  דעל ידו יהיו עובדי הקבלן בלב

 .תלרשו

 

או שלא להפעילה הגבייה  אנשיפעיל את הנחות את הקבלן להרשאי ל יהיה המנהל .3.2.6

 בחופשות מרוכזות עליהן תכריז המועצה.  

 

משכר מינימום  כפי שיעמוד בתוקפו מעת חת לא יפשכר שת הגביה /הקבלן ישלם לעובד .3.2.7

ל פי כ ים הנדרשים עלהתנאים הסוציאליים והאחרישלם להם את כל התוספות,  לעת, וכן

מדו בתוקפם מעת לעת, מבלי שיהיה זכאי לקבל תמורה נוספת על זו הנקובה יעש ן, כפידי

 בהסכם זה. 

 

וסח שיועבר לעיון ולאישור המנהל הקבלן יחתים את עובדיו על טופסי שמירת סודיות בנ .3.2.8

רות ישהגיע אליו במהלך מתן השייבות העובד לפיה כל מידע דר התחמראש. בטופס תוג

וע השירות והעובד לא יעשה במידע זה כל שימוש אחר ביצ ךרק לצוך ורמש אשלמועצה י

 ולא ימסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו.

מקצועית מתאימה כנדרש  ברמה הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כח אדם, העומדות .3.2.9

נים ה מיידית של מי מהנמהחלפלשם  (2.6 - 2.4ה עיפי משנס 2סעיף ) במכרז בתנאי הסף

 , מילואים או מכל סיבה אחרת.להמחר בשל נעד אשר ,על עובדיו

להחליף כל בעל תפקיד עקב חוסר שביעות רצון המנהל יהיה רשאי לדרוש, בכל עת,  .3.2.10



 86 מתוך - 41 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

ית ובתוך לא יאוחר משני ן מתחייב להקצות מידוהקבל במועצהמטעם הקבלן המועסק 

סעיפי  2ף יסע) במכרז הסףמתאימה כנדרש בתנאי עית מקצו בעל תפקיד ברמה עבודהימי 

 ללא שיהוי לאחר קבלת אישור מראש מהמנהל.  (2.6 - 2.4 משנה

 הקבלן יתגבר את כח האדם באופן זמני, עפ"י דרישות המנהל, לפי צורך במידה ויתעורר .3.2.11

 מעת לעת ללא תמורה נוספת. 

לא בכפוף לאישור מוקדם בדים שיעבדו עבור המועצה אהקבלן מתחייב שלא לנייד עו .3.2.12

 .מראש של המנהלו

רות הנדרשת יח האדם הדרוש בכדי לעמוד ברמת השאת לספק את כל כבזמתחייב לן הקב .3.2.13

  במסמכי המכרז לרבות ובמיוחד בזמני עומס מיוחדים. 

 אופן מתן שרותי גביה .4

כו' ישולמו ארנונה, מעטפיות הארנונה והפקת והדפסת מסמכים, מעטפות, הודעות שונות, חשבונות ה

 .ההמועצעל ידי 

 יכללו, בין היתר, את הפעולות הבאות: ןוה .לעניין בהתאםיה גבת הולול פעאת כ הקבלן יבצע

 

 :כללי .4.1

 השירותים נשוא חוזה זה יכללו בין היתר:

פסים, תלושי הגבייה ושיגור של כל המכתבים, הט שכפול, הנפקההכנה, הדפסה,  .4.1.1

יה הנח יים וכל זאת לפת הגביה, במועדים המתאימוכו' הדרושים לביצוע פעולוהשוטפים 

  .פרויקטמנהל ה ורישלאחר או

 

סריקת כל המסמכים המגיעים למשרדי הגבייה, תיוקם, לרבות אישורים, מכתבים שונים,  .4.1.2

, המאפשרת שמעמידה לרשותו המועצהבמערכת טפסים, אסמכתאות וכיו"ב, ושמירתם 

י אליו הוא לנכס הרלוונט סרק ויוצמדכל מסמך ייארכיון ממוחשב. אחזור מסמכים מ

 ישמרו בהתאם לנהלי המועצה. קורר. מסמכי מושק

 

הפקת מעטפיות לכל החייבים ומשלוחן עבור חיובי ארנונה, וכו' מדי חודשיים. הפקת  .4.1.3

ן עבור חיובים אחרים לפי הצורך. כמו כן ובנוסף, הפקת מעטפיות לכל החייבים ומשלוח

 . חן לחייביםע"פ דרישת המועצה ומשלו הדפסת מעטפיות מידע שונות,ו

 

 תשלום האחרון.ום הן יוייבמעטפית יצ .4.1.4

 

 המעטפית תהיה ממוגנטת. .4.1.5

 

במעטפית יצויין בהבלטה ע"י פונט שונה וצבע שונה )לידיעה בלבד( "יתרת חוב לא כולל  .4.1.6

 ה" ופרוט יתרת החוב.שובר ז

 

יט זוגי אלא אם תחלשל כל חודש אי  החמישייום המעטפית תישלח לתושב לא יאוחר מה .4.1.7

, בדיקתו לפני המשלוח לבית הדפוס וביקורת רחומה. עיבוד הז ה לשנות מועדהמועצ
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

לכל  חמישיהלאחר ההדפסה בבית הדפוס תתבצע כך שהמעטפית תשלח, כאמור, עד היום 

 חודש אי זוגי.

 

דרית חדשה יש ל שנה קלנולקראת כ על ידי הקבלן לפני ביצוע מעטפית בפעם הראשונה .4.1.8

 ת.טפיהמעפיקה של גרה עניין עיצוב בל אישור בכתב של המנהל לקב

 

 משלוח מכתבי תזכורת, התראות מכתבי דרישה הכל על פי כל הוראת דין רלוונטית. .4.1.9

 

כל הפרטים הנדרשים כגון: ל )עועדכון שוטף של קובץ המשלמים ת נתונים חסרים השלמ .4.1.10

'(, וכו המתגוררות בנכספשות מס' נ ,, מס' טלפון, מיקודכתובת, כתובת דואר אלקטרוני

מספר עמותה של כל  / ח.פ. /ת ביקורת וולידית(  רת כולל ספרוספ )תשע זהות ירכולל מספ

 / ח.פ.והסבת כל מספרי המשלם של כל הנכסים ברשות למספר תעודת זהות /  ,המשלמים

 .באופן שוטףשל המחזיק בנכס  מספר עמותה

 

ם, ינכגון טלפו יםהחייבהשלמת פרטים של לל כו החייביםת של בות הנכונואיתור הכתו .4.1.11

בני הזוג בנכס וכו', טיפול בדואר חוזר עקב כתובת שגויה/לא נדרש ומשלוח  2 ת.ז. של

הדוא"ל  תובותאת כ המועצהלחייב. איסוף ושמירה בקבצי הנתונים של  התראות חדשות

סוכם מראש פרק זמן אחר שי חודשים או של עד שישהבפרק זמן  רשותשל כל המשלמים ב

 וכל זאת באופן שוטף. המתאימים. םימכשל כל המס קוסריקה ותי .לעם המנה ובכתב

 

ביצוע הסדרי תשלום, מעקב אחר ביצועם, הכל כמפורט בהנחיות המנהל שינתנו, בכתב,  .4.1.12

 דין. מפעם לפעם, ובכפוף לכל

 

 צד ג'רכוש החייב לרבות עיקולי  ניהול מעקב אחר תשלומים של החייבים, עיקולים של .4.1.13

על רכבים. כמו כן ו על חשבונות הבנק ,ייבביתו של החב נות ועיקוליםועיקולי הכנסות שו

כל דין )ובכלל זה הוראות משרד הפנים(  ינקטו פעולות אכיפה אחרות, והכול לפי הוראות

לביצוע כלל הקבלן לדאוג לכל האמצעים הנלווים הנדרשים  ת המנהל. עלוהנחיות והוראו

אישור המועצה ת ל אולקב '(ווכ םכסים המעוקלישינוע, ביטוח הנ )אכסון,האכיפה  פעולות

 לפני נקיטת כל פעולת אכיפה.

 

 םה את כוחתייפ המועצההעברת החובות לגבייתם כחוב אזרחי באמצעות עורכי דין ש .4.1.14

ל שינתנו מיסים גביה והכל בהתאם להנחיות המנה פק'ע"פ עול לגביה לשם כך ו/או לפ

 .תזא סקים בגביהועעורכי הדין העצה תישא בעלות הפעלת מוה בכתב, מעת לעת.

 

העברת חובות לקודם  כפי שיקבע מפעם לפעם המועצהביצוע מסירות כדין ועל פי נוהלי  .4.1.15

 לטיפול משפטי.

 

חשבונות ומול כל גורם אחר ברמה יומית, נהלת מול הביצוע תיאומים והתאמות כספיות  .4.1.16
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 רישות המנהל.ם לדבהתאדשית, רבעונית ושנתית שבועית, חו

 

ודיווח למנהל במקרים הדורשים זאת חייבים הנות בוחשבלפי הצורך  ןטיפול ותיקו בירור .4.1.17

 .על תיקון החלטהאישור לכולל העובדות שנצטברו בעקבות הבירור לצורך קבלת 

 

 ם אחריםובירוריישירות לפונים בנושא בירור חובות מפורטות בכתב משלוח תשובות  .4.1.18

התכתובת  עתקוך העברת התומקבלת הפניה יום  14וכל זאת תוך  -ל בכפוף לאישור המנה

 למנהל.

 

כולל קבלן, העל ידי חייבים באמצעות  רשותטיפול בגביית שיקים חוזרים שנמסרו ל .4.1.19

הכל בדרכים ההסכם עם הקבלן. שיקים חוזרים שנתקבלו במועצה לפני תחילת 

 חיות המנהל.המפורטות לעיל, ובהתאם להנ

 

ול בגביית פהטיים יחד עם פטהחיובים השו כתב, בגבייתרישת המנהל בטיפול, לפי ד .4.1.20

 לגבי אותו/ם חייבים. החובות שבפיגור

 

לקבלן בקשר עם מי מהחייבים  בכל מסמך שיימסר , לרבות סריקתו ותיוקו,טיפול מלא .4.1.21

זה זה וזאת במקביל ו או לביצועו של חואו בכל עניין אחר הנוגע להתקשרות ז שבטיפולו

של  ד עם חוו"דיחב תאהמנהל. וז םבתאום עיפול לטעל ידי הקבלן מיידית  להעברתו

 הקבלן לגבי אופן הטיפול.

 

בקשר עם מחיקת "חובות אבודים",  בע"פ או בכתב עפ"י דרישת המועצה מתן חוו"ד .4.1.22

 חיקה.ך המטני מתאים לכל חייב הכולל הנתונים הרלוונטיים לצורלרבות הכנת תיק פר

 

ץ וליווי עוייבו ,חשבונו לעל הקבלן( ו)שף שוטילוו בייעוץ משפטי פעולותיו של הקבלן  .4.1.23

אותה תבצע המועצה על חשבונה ועל ידי היועצים המשפטיים  משפטי של יועמ"ש המועצה

היועצים המשפטיים. יובהר, כי לצורך  הפעולות המשפטיות יבוצעו בתאום שבין שני שלה.

 ךחיצוני, א טישפקבלן להסתייע בייעוץ מ, כמפורט בסעיף זה, רשאי ההתחייבויותיו קיום

 האחריות לייעוץ משפטי כאמור תחול על הקבלן. אלויובהר כי מ

עוד יובהר, כי עמדת הייעוץ המשפטי מטעם המועצה היא זו שתכריע ותהא סופית, בכל 

 לבין היועצים המשפטיים מטעם הקבלן. מחלוקת בינה

 

 ההמועצאו ש/ו מןיו יוזאו בכל הליך אל בית משפט/בוררותב דיון בכלעל הקבלן להופיע  .4.1.24

לך כל תקופת החוזה ולאחר סיומה באשר למקרים הקשורים ע, במהורה לו להופית

צה המועצה, לרבות מתן עדות, בין בע"פ ובין בתצהיר, לטובת המועבתקופת עבודתו עם 

 .מטעמווהכול כפי שיידרש הוא ו/או מי  –ו/או מתן חוות דעת 

 

 ם השונים.ביבפיגור לחייש בגין חובות ותראהתת ישלח הקבלן ם לפחוחודשי (2) שני מדי .4.1.25
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

פעולות אלו, יהיו חלק מפעולות אכיפה שוטפות שיבוצעו ע"י הקבלן ע"פ המפורט בהסכם 

ע"י  ויאושר מראש ובכתבסוכם הקבלן, יוכן ע"י זה, ויעשו על בסיס "סרגל אכיפה" שי

 המנהל.

ו/או  משפטיפול ל החייבים הנמצאים בטיימה מפורטת של כר למנהל רשהקבלן יעבי

ימים מסיום כל חודש זוגי. מובהר בזאת כי כל חשבון  3-לא יאוחר מ הלית מנביה בג

 ארנונה שוטף יכלול חובות עבר למעט תלוש שנתי ראשון, בהתאם להוראות המנהל.

 

 .במסמכי מכרז זהבהתאם למוגדר מערכת אכיפה ממוחשבת הפעלת  .4.1.26

 

ה, בגין טעממאו מי  ועצההמו נגד שיוגשעות בתבי עצה,יסייע בייעוץ מקצועי למו הקבלן .4.1.27

 ו/או בגין מחדלים בטיפול בחובות אלו. חובות שבטיפולו של הקבלן

 

, הכנת נתונים ומסמכים ומתן הסברים וחוות דעת רשותהשתתפות בישיבות שונות ב .4.1.28

 .שינחה המנהללגורמים שונים כפי 

 

ניין הדין בע וראותף להופית להחליט בדבר מחיקת חובות בכפותהיה הזכות הס רשותל .4.1.29

לטפל במחיקת חובות הן לפני העברת החובות לטיפול  תהא רשאיתא ישונים וה םלחייבי

 .הקבלן ובין לאחר העברת הטיפול בגבייתם לקבלן

 

 מחיקת חובות מסופקים וקשים לגביה  .4.2

 

כל רבעון )שמסתיים בסוף חודש  בתוםרישתו ולכל הפחות על פי דהקבלן יעביר למנהל  .4.2.1

רשימת חובות ועד לשבועיים מתום הרבעון  בר בכל שנה(מבר ודצמ, ספטיוני מרץ,

מומלצת למחיקה בצירוף חוות דעת מנומקת בצירוף תוצאות חקירת יכולת כלכלית 

צה בדבר וחוו"ד משפטית, תוך פירוט פעולות האכיפה שבוצעו, אשר יהוו בסיס להמל

  מחיקה חוב.

 

איזה סעיף בחוק  כולל על פי חוב כנ"לל כל קתו שהקבלן ימליץ למנהל כיצד להביא למחי .4.2.2

 ן.לפי העניי הכל מנהליש לפעול למחיקתו. ויכין את כל הניירת הדרושה שיש להגיש ל

 

המועצה ובהתאם להוראות הבלעדית של  האישור העברת החובות למחיקה יהא בסמכות .4.2.3

 .הדין

 

ו בות, יהית החולמחיקהפעולות המנהליות  - 4.2.3בס' קטן חר קבלת אישור כמפורט לא .4.2.4

 ל הקבלן.שבאחריותו 

 

מודגש ומוסכם בזאת כי ללא אישור בכתב מאת המנהל אין הקבלן רשאי לנקוט בכל  .4.2.5

 פעולה למחיקת חוב/ות. 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

גדר כצד ג' מובהר כי פעולות חקירה, חוו"ד משפטית וכל פעולה שתתבצע על ידי גורם המו .4.2.6

 נהל.מתב על ידי המראש ובכישור רק באת חובות ישולם על ידי המועצה  אך ולצורך מחיק

 

 דוחות .4.3

 

 הקבלן מתחייב למסור למנהל ולמפקח דו"חות בכתב כדלקמן: .4.3.1

 

להנהלת החשבונות של המועצה יוגש למנהל מדי הגביה  שירותיבין דו"ח התאמה  .4.3.1.1

 כתב מהמנהל.שבוע ביום א', או במועד אחר לפי הוראה ב

 

ח דו" שחלף. החודש יןן לחודש בגו, בכל ראשומצטבר ולים מפורט חודשידו"ח תקב .4.3.1.2

זה יכלול פרוט ע"פ סוגי החיובים וסוגי התקבולים השונים. בנוסף יוגש בכל יום 

 ראשון בשבוע דו"ח גבייה מפורט ע"פ הקופות ומקומות הגבייה. 

 

וכל  תקבוליםשיכלול פירוט של כל ה דו"ח תקופתי. 4.2.1רבעון כאמור בסעיף אחת ל .4.3.1.3

 וכו' . רנונהבאשך טיפול, מיתרות החוב שנותרו לה

 

  ו/או כל גורם סטטוטורי אחר.ות רבעוניים במתכונת הנדרשת ע"י משרד הפנים "חדו .4.3.1.4

 

 יוגש דו"ח למנהל הכולל פירוט חובות כולל שמות 4.2.1רבעון כאמור בסעיף אחת ל .4.3.1.5

 החייבים ומצב הטיפול בחוב.

 

ו/או  הבירט על אי גודו"ח אפיון חובות והסבר מפ 4.2.1 רבעון כאמור בסעיףחת לא .4.3.1.6

 כי טיפול נוספות/חלופיות.דרהמלצה על 

 

פי דרישתו לרבות דו"ח שנתי  לעהקבלן מתחייב למסור למנהל דו"חות נוספים  .4.3.1.7

הדו"חות שיוגשו יותאמו לספרי  ודו"חות שידרשו על ידי מבקר משרד הפנים.

  .רשותומי הבנקים בוריש המועצה

 את  להעביר למועצה ןבלקמתחייב ה תההתקשרויום מסיום  30 -א יאוחר מ ל  .4.3.1.8

: דו"ח התאמת קופה להנהלת חשבונות, דו"ח התאמת קופה הדו"חות הבאים

לחשבונות הבנק של המועצה, מאזן גביה נכון ליום עבודתו האחרון המציג התאמה 

 .קופהמלאה בין ספרי הנהלת החשבונות ונתוני ה

 

 אכיפה מנהלית .4.4

 . נוהלי שירות"הב והמסומן "נספח צ""י הנספח המהיה עפתגביה באמצעות אכיפה מנהלית 

 מפורטים, יקבעו ע"י המועצה ויועברו לקבלן הזוכה.
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 טיפול משפטי בחייבים .4.5

 

בהתאם להוראות המועצה, הקבלן יידרש להעביר לעוה"ד שימונה ע"י המועצה את  .4.5.1

כך,  לא נענו לדרישות ו/או מכתבי התראה.חובות מחייבים אשר  הטיפול המשפטי בגביית

גשת תביעות נגד אותם חייבים ו/או בניהול כל הליך בה –בר בשלב ראשון דובין שהמ

משפטי הצריך כדי להפוך את החוב לפסוק, ובין שהמדובר בשלב שני בנקיטת הליכי 

 קים.הוצל"פ במטרה לאכוף על החייבים את פירעון חובותיהם הפסו

 

ה בהוצאה לפועל, בית בהליכי הגושיטפל בהליכים המשפטיים הנ"ל, ולרבכאמור, עוה"ד  .4.5.2

 ונה ע"י המועצה, והמועצה תישא בשכרו ובכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בכך. ימ

 

הקבלן, מצדו, יידרש לשתף פעולה עם עוה"ד שימונה ע"י המועצה, ולהעביר אליו כל  .4.5.3

 .מידע, תחשיב ומסמך רלבנטי

 

ליכים משפטיים בהלבין נקיטה  ירה בין נקיטה בהליכי אכיפה מנהליתמובהר לקבלן, כי הבח .4.6

ן לרשות באופן בלבדי. כפועל יוצא מכך, רשאי יהיה המנהל להורות לקבלן לנקוט בהליכים נתתי

והכול על פי שיקול דעתו  –מסוימים באופן מינהלי ובהליכים אחרים באמצעות גבייה משפטית 

 .תהיה כל טענה בהקשר לכך , ומבלי שלקבלןהמנהלהמוחלט של 

 

 שונות .4.7

 

ובו יסרק ויישמר בצמוד לחשבון החייב בכתב,  שהי כל הסדר חוב יעכ קבלן מתחייבה .4.7.1

מהי תקופה שבגינה נעשה ההסדר, וכן הבהרה כי אין בהסדר זה כדי  –בין היתר  -יובהר 

שלא  חרת ו/או תקופה אחרתכל חוב ו/או תביעה ו/או דרישת תשלום אמלפגוע או לגרוע 

לום מול החייבים תשם ייערכו הסדרי היהקרונות על פעה מצאו ביטויים המפורש בהסדר.

יקבעו מראש ובכתב על ידי המנהל. לכל חריגה מעקרונות אלה נדרש אישור מראש ובכתב 

 של המנהל.

 

סי באמצעותו לרבות תשלומים בכרטי שיתקבלוהתשלומים  כלכי  ,הקבלן מתחייב בזה .4.7.2

בלו לפקודת תקשלום אחר, יתמחאות דחויות ומזומן, או כל אמצעי המחאות, ה ,אשראי

בלבד, מיד עם  המועצהבלבד, ירשמו באמצעות קופת המערכת הממוחשבת של  ההמועצ

המועצה או בבנק שיקבע על ידי  הבנק של המועצהיופקדו ביום בו נגבו לחשבון וקבלתם, 

בנקים. האו  המועצהשל  ם תהיה בשעות הפתיחהחובת הפקדת הכספילקופת המועצה. 

גביה ויופקדו למחרת ה יקן במשרדותה ישמרו בכספת שתאללאחר שעות  וסכומים שיגב

כולל ואו ביום הראשון בו יהיה הבנק פתוח. האחריות המלאה בדבר שמירת הכספים עד 

לבוא והקבלן לא יוכל  ,מופקדת בידיו של הקבלן המועצההפקדתם בחשבון הבנק של 

לאי הפקדת כל ת כל סיבה אחר שוד או / אבדן / גניבה / אשר לחוסרבטענה כלשהיא ב

  .המועצהם בחשבון הבנק של פיהכס
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

המנהל יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את ביצוע הגביה על ידי הקבלן, לפקח ולהשגיח  .4.7.3

ה זה, כי הקבלן עומד בתנאי מסמכי המכרז. כל הוראה של המנהל, בכפוף לאמור בחוז

 ן.תחייב את הקבל

 

ת, לפי הוראה תומן מסוים או לצמילז, חלקואו  ולהקבלן יפסיק את מתן השירות, כו .4.7.4

 שירותהמתן בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדש את  המנהלבכתב מאת 

שתמש בסמכות זו, תלא  המועצה. המועצהאלא אם ניתנה לו הודעה על כך בכתב מאת 

 "פ שיקול דעתה של המועצה.עאו נסיבות מיוחדות אלא מטעמים ו/

 

ייה והוראה של המנהל במהלך מתן חוכל הנ יןקיים הוראות כל דולחייב לשמור תהקבלן מ .4.7.5

וביצוע שירותי הגבייה, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו תפקידם תוך 

הרלוונטיים למתן  שמירה קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין וכל הנחיה והוראה כאמור

 ה זה.זרותיו ופעולותיו של הקבלן על פי חושי

 

 10-באופן יזום על ידו, מידי חודש ולא יאוחר מהיום ה ר,מתחייב בזה להעבין הקבל .4.7.6

לחודש העוקב הבא דווח חודשי בדבר הגביה הכולל סכומים חודשיים ומצטברים, סוגי 

 ת. שרות, ונתונים השוואתיים לחודש המקביל בשנה הקודמ

 

 אופן תשלומההתמורה לקבלן ו .5

 

 התמורה לקבלן .5.1

 

עצה ובהתאם להוראות חוזה זה, תשלם מו, לשביעות רצון היםהשירותיצוע בתמורת  .5.1.1

להצעת המחיר שהוגשה מטעם הקבלן במסגרת הצעתו בהתאם  תמורההמועצה לקבלן 

מע"מ כדין  בתוספת על ידי הקבלן בפועל ושבוצעשירותים לובהתאם  'דמסמך  -במכרז 

 "(.התמורה)להלן: "

תכלול אך ורק  קבלןלצורך חישוב התמורה ל, כי סך הגבייה לשירותי הגבייה יובהריחס ב

יהיה מחויב  קבלןה. פח ב' להסכםנסיובים המפורטים בחגי הגבייה כתוצאה מביצוע סו

שאינם  , אך בגין חיוביםפעילותה של המועצהבמסגרת  כל חיוב אחרבטיפול גם ב

 ת.מורה נוספם ת, לא תשולנספח ב'טים במפור

המכרז, יהיה זכאי  כישות כהגדרתם במסמהרבלן שירותי קבנוסף, במידה ויוזמנו מה .5.1.2

הקבלן לתמורה בגין שירותים אלו, על פי הכמויות שהוזמנו ובוצעו בפועל ובהתאם 

 .' בתוספת מע"מ כדיןדמסמך  -במסגרת הצעתו במכרז למחירים שהוצעו על ידו 

הזמין לביחס לשירותי הרשות והמועצה רשאית בלן אין כל בלעדיות יובהר, כי לק

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. ר,אלו מכל גורם אח יםשירות

וכוללת את כל  שירותיםה ביצועבזאת, כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .5.1.3

ת על פי מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירו ביןההוצאות, 
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ת בול פי חוזה זה, לרע הקבלן בויותיבשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחיתנאי המכרז 

ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אישורים וכיו"ב. על זכויות סוציאליות, עלויות שכר, כוח אדם, 

 אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי המועצה.

 

 כן מובהר כי לא יתווספו למחיר ההצעה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. .5.1.4

ס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר עוד מובהר במפורש, כי כל מ .5.1.5

ועצה מיחולו על הקבלן וישולמו על ידו. ה שירות עפ"י חוזה זה,יחולו בעתיד על ביצוע ה

ן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, כומים המגיעים לקבלהסתנכה מ

 בלן.היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לק

כומים עוד מוסכם, כי המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן את כל הס .5.1.6

יחולו עליו עקב  שרוניכויים א הפיצוי מוסכם בהתאם לאמור בחוזה זכ להם היא זכאית

ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה  אי

 וע"פ כל דין. אחרת המגיעה למועצה ע"פ חוזה

ובקבלת אישור  כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירות בפועל .5.1.7

 לשירות זה.    המנהל

דין ואישור תקציבי מאת בלת הזמנה מאושרת כבקורה והיקפה מעוד מותנה תשלום הת .5.1.8

שירותים שיתבצעו ללא הזמנת עבודה מאושרת כדין, לא  הגזברות לתשלומים אלו.

 .תשלום ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכךיאושרו ל

הקבלן לא יהיה זכאי  .י אכיפת גביהין ביצוע נקיטת אמצעבגבעלויות המועצה תישא  .5.1.9

מצעי אכיפה אלא אם כן פנתה אליו המועצה בכתב ל שהן בגין נקיטת אכ החזר הוצאותל

ריגים שלא על ידי בחתימת מורשי החתימה והזמינה ממנו מראש ביצוע אמצעי אכיפה ח

 ג'.הצוות המופעל על ידי הקבלן עבור המועצה והדורש תשלום לצד 

 "ל יתווסף מע"מ כחוק.לכל התשלומים הנ .5.1.10

לא תשלם המועצה לקבלן הזוכה כל  הנזכר לעיל, התשלוםד בזאת כי מלב מובהר ומודגש .5.1.11

ג, סכום נוסף כלשהוא מכל סיבה שהיא, הוא לבדו יישא בכל ההוצאות מכל מין וסו

, כי לא הנובעות הן מגביית החובות השוטפים והן מגביית החובות שבפיגור. עוד מובהר

וי במדדים, בשערי ינת לא בגין שורה עפ"י חוזה זה כל תוספת שהיא לרבתתווסף לתמו

)לרבות תוספות, הפרשות ותנאים פנסיוניים כפי  טבעות, במחירי הדלק, בעלויות שכרמ

, תקורות, שינוי במחירי סחורות, מסים, היטלים ת לעת(שיהיו בתוקף על פי הדין מע

 .נוי אחר כיו"בי גורם כלשהו וכל שיואגרות חדשים שיוטלו ע"

פים יספק הקבלן עובד חליפי ימי עבודה רצו 3על ה ד למשך העולבבמקרה של העדרות עו .5.1.12

בעל כישורים ידע וניסיון דומה, אשר זהותו תהיה מקובלת על גזבר המועצה ותאושר 

ות מראש כדין. סופק עובד חליפי כאמור, לא תמשיך המועצה לקזז מהתמורה עקב היעדר

 העובד.  

 לום התמורה והגשת חשבונות חלקייםאופן תש .5.2

 

בצירוף דו"ח  חודשי., יגיש הקבלן לרשות חשבון דשחוימים מתום כל  30ר א יאוחר מאשל .5.2.1

 החולף. למועצה בחודש ם שניתנו על ידושירותיהמפורט בגין 
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 ף.החולבהתאם לשירותים שבוצעו על ידו בחודש ות תשולם לקבלן תמורה רותי רשבגין שי .5.2.2

 .םבין הצדדימראש סוכם כום שימקדמה בסבכל חודש בגין שירותי הגבייה תשולם לקבלן 

, תערך שון לאחר תום הרבעוןהראלחודש  15מיום  עד לא יאוחר, ורבעון כלבתום 

באותו  גבייהלה זכאי הקבלן בגין שירותי התמורה ה התחשבנות בין הצדדים ביחס לסך

 . (גבייהה שהוגשה על ידו למכרז )אחוז מסך ההצע, בהתאם לרבעון

, אותה שנהגבייה בסך הת בכל רבעון, תעשה באופן מצטבר ביחס ליובהר, כי ההתחשבנו

 יופחתו מהתמורה סך התשלומים ששולמו לקבלן עד לאותו מועד.כאשר בכל רבעון 

 קבלן למועצהאו שישיב ה לןמור תשלם המועצה לקבת כאשבנובהתאם לתוצאות ההתח

זכאי  שנה קלנדרית לבין הסכום לו את ההפרש בין סך המקדמות ששולמו לו באותה

  שירותי הגבייה. בגיןהקבלן 

היה עמדתה לסכום המקדמה שתשולם, תמועצה לבין הקבלן ביחס בין הת בכל מחולוק

 עת ולקבלן לא תעמוד כל טענה בעניין זה.ועצה הקובשל המ

ודו"חות המועצה ישומי רההתחשבנות בין הצדדים כאמור לעיל תעשה על בסיס יובהר,  .5.2.3

יה ס לסך הגביביחדעות בין הצדדים  . בכל מקרה של חילוקיתביחס לסך הגבייה השנתי

 כל טענה בעניין זה.השנתית, תכריע עמדתה של המועצה ולקבלן לא תעמוד 

בלן למועצה סכומים אלו עד לא צה ישיב הקעזכותה של המוככל שנמצאו הפרשים ל .5.2.4

 יום ממועד ביצוע ההתחשבנות. 45-ר מיאוח

ן יגהפרשים לזכותה ב ,המועצה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לקבלן .5.2.5

  .למו לקבלן לסך התמורה השנתית המגיעה לו בגין שירותי הגבייההמקדמות ששו

ונית ממועד תום החודש במהלכו הונפקה חשביום  45לקבלן בתוך  התמורה תשולם .5.2.6

  "(.45+על ידי הקבלן )"שוטף לתשלום 

 

 כויותהסבת זהמחאת/איסור  .6

ת הנאה לקו, או כל טובחו או וזה, כולחת הלהעביר אסב ו/או להמחות ו/או אי להאינו רש הקבלן .6.1

וזה זה, כולן או חעל פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי 

 .המנהללקן ללא קבלת אישורו המוקדם ובכתב של ח

יראו  ,"(תאגידביחד להלן: ")הכל  י רשומהשומה או בלתאו שותפות ר חברהבמידה והקבלן הינו  .6.2

אם נעשתה  אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין , ביןבתאגידמהשליטה  25%עברה מעל בה

 . לעיל.6.1מנוגדת לאמור בסעיף ההעברה כבחלקים, 

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הגביה, כולם או חלקם, או למסור לאחר כל  .6.3

ן ששכרם ת עובדים, ביכי העסק רותי הגביה, יש לצייןוע שירות בביצפעולות הקשוחלק מה

ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום  שירותן המשתלם לפי זמ

 מסירת ביצוע שירותי הגביה לאחר.

   אחריות וביטוח .7

תאונה, ות בגין כל הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל מעשה ו/או מחדל, לרב .7.1

או למי מעובדיה ו/או ו/ רשותכלל שייגרמו ללי יוצא מן הכלשהו, בנכות, חבלה, או נזק, חלה, מ

ו/או שלוחיו ו/או למי  של הקבלן ו/או לעובדיו שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או צד ג׳ כלשהו

וקלים ולמע חייביםלרבות נזקים ל ,לגוף ו/או לרכוש -כולל  שבא מטעמו ו/או אדם אחר כלשהו,
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ו/או שלוחיו ו/או כל ל הקבלן ו/או עובדיו ש ,וסוג שהואמכל מין , בשל מעשה או מחדל, חזקתובא

מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן שירותי הגביה ו/או ממעשה או 

ן ן או בעקיפימחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו הקשורים במישרי

ו/או את  המועצהאת  ו/או ישפה . הקבלן יפצהוזהחכי היבות הקבלן על פי מסמהתחי בביצוע

הקבלן  או הוצאות שייגרמו להם. כמו כן הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו/להם

, עובדיו, שלוחיו ואת מי שבא מטעמו מכל אחריות וחבות המועצהמשחרר לחלוטין ומראש את 

 צאה מהרישא לסעיף זה,ל שאירעו כתונזק כנ" ת, חבלה, נזק כספי או, נכונה, מחלהבגין כל תאו

 לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא  .7.2

ה או מחדל ו מעשגביה ו/אתן שירותי הבשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מ

 על פי מסמכי החוזה. צוע התחייבויות הקבלןבעקיפין, בבימישרין והקשורים, ב

 

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  המועצההקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  .7.3

ו/או  י שבא מטעמומכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או מ

לכל אדם, לגוף ו/או לעיל  7.2ו 7.1בסעיף חבלה שמפורט או  אונהת כל נזק,בגין מועצה בדי העו

 הו/או שלוחי ההמועצה ו/או עובדי ולרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להם. אם יתבע

התביעה  על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את םו/או מי שבא מטעמ

 ן סופיידי בית משפט בפסק דית מי מהם על או לחוב/סכום שיפסק לחובתם ו לם כלדם או לשכנג

 .כולל הוצאותיהם

 

עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ה בגין כל נזק שיגרם ל המועצההקבלן יהיה אחראי וישפה את  .7.4

גם  הקבלן תחול ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. אחריותו שלוהבאים מטעמו 

 חוזה. לאחר תום תקופת הגם  יל אשר יתגלוכאמור לעם של שגיאות ורשלנות מקרי לגבי

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את  .7.5

עוד  הביטוחים הבאים, עפ"י המפורט בנספח הביטוח המצ"ב, ולקיימם בתוקף, באופן רציף, כל

 תקפים: ה שלווכל הארכהחוזה 

 

בסיס "נזק ראשון". הכיסוי יהא לפחות, על   ₪  1,000,000ע"ס של  ת עובדיםנאמנוביטוח  .7.5.1

בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט", העדכנית ליום 

 . תחילת הביטוח

 

 מבוטל .7.5.2

 

 -ע ולאירו₪  4,000,000: אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחותביטוח  .7.5.3

ים מתנאי ח ובתנאים שאינם פחותיהא בנוס סויופה. הכיסה"כ לתק ₪ 4,000,000

 .הפוליסה הידועה בשם "ביט", העדכנית ליום תחילת הביטוח
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  -לעובד ו ₪  6,000,000אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות: ביטוח  .7.5.4

ים מתנאי פחות ים שאינםבנוסח ובתנאלמקרה ולתקופה. הכיסוי יהא ₪  20,000,000

)זאת מבלי לגרוע מחובות . ית ליום תחילת הביטוחט", העדכנ"ביועה בשם הפוליסה היד

 (."הקבלן" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור העובדים

 

כ סה"   -לארוע ו₪  1,000,000 אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות:ביטוח  .7.5.5

בדן מסמכים וכו'. . סייג אוכו'ת דיבה וגים הבאים: סייג הוצאהסיי וך ביטוללתקופה. ת

"הקבלן"  חודשים. 6ג אובדן השימוש וכו'. הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות סיי

 .דין מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו, באופן רציף, כל עוד יש לו אחריות עפ"י כל

 1,000,000.-ם שלא יפחת מסך של בסכו החייבים הוצאו מחזקתביטוח רכוש מעוקלים ש .7.5.6

 לטובת המועצה. ס נזק ראשון, המשועבד, על בסי ₪

 

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "____ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מועצה  .7.5.7

מקומית קדימה צורן ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם" 

מנות ונא צועיתמק ואחריות אחריות כלפי צד שלישיטוחי ולבת בבייף אחריות צ)+ סע

 .עובדים(

 

לכל הפחות חתימת החוזה, "הקבלן" ימציא ל"מועצה" אישור מחברת הביטוח,  במעמד .7.5.8

המפורטות בנספח הביטוח , ואישור קיום  המצ"בהדרישות בנספח הביטוח עפ"י 

יהם הסדר ם בינשור שקייין השאר: אי, אשר יכלול בהביטוחים המצורף לחוזה זה

 –הפוליסות  של צמצום ו/או ביטול שבכל מקרהור יות. אישלתשלום הפרמ

יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב  60הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

 רשום גם למבוטח וגם ל"מועצה".

 

ל אישור, כוקפו של כל יום לפני תום ת 15הקבלן" ימציא ל"מועצה" אישור חדש, לפחות  .7.5.9

 .םלו, תקפיהחוזה או כל הארכה ש עוד

 

רישות מינימום בלבד ו"הקבלן" רשאי לבצע ביטוחים הנזכרים לעיל הינם ד הביטוחים .7.5.10

 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 

 הקבלן יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בביטוחים הנ"ל. .7.5.11

 

יטוח ה בקרות מקרהפוליסה וכן ב ותניותישות את כל דר בקפדנותלא הקבלן מתחייב למ .7.5.12

 .עצה" ולפעול למימושן של הפוליסות, בתיאום עם "המועצה"יע על כך מיידית ל"מולהוד

הקבלן ימציא למועצה את "אישור קיום הביטוחים " המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה  .7.5.13

 כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו מסויג.
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 ערבויות .8

ת בנקאית רשות ערבון לציא הקבלנשוא הסכם זה, ימ יותיבויוכל התחי להבטחת קיום .8.1

אלף ש"ח( ערוכה על פי הנוסח המצורף  מאה עשרים)במילים: ₪  120,000סך אוטונומית ב

"(. ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל ערבות הביצועלהסכם זה כנספח ב' )לעיל ולהלן: "

 אחר סיומו. יום ל 120תקופת החוזה ועד 

שימציא ורק לאחר  ,להסכם זה 8.1בסעיף וב מועד הנקתוחזר לקבלן, לאחר ה ביצועערבות ה .8.2

הקבלן לחשבות המועצה חשבון סופי מאושר על ידי המנהל וחשבוניות מס כדין על כל התמורה 

 ששולמה לקבלן.

, חלקהאו  הול, כהביצוע ערבותאת המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש  .8.3

 .פר הסכם זה ע"י הקבלןל שיואם וככ

 ויותזכ שמירת  .9

 

הקיימים ו/או שיתווספו בעתיד והקשורים לחוזה זה  ו/או הקבצים  המסמכים ו/או הנתוניםכל  .9.1

ולל שמירה פרטני, הכל עפ"י הוראות המנהל כ יקוטלגו ויתויקו בצורה הניתנת בנקל לאיתור

כולל  כל הנתונים והקבצים, עה שליתית קבוהעברה ע ית.בקבצים סרוקים במערכת מחשוב משרד

 ם סרוקים מריחו

 

אשר נמסרו לקבלן ודגש בזה כי כל המסמכים ו/או הנתונים מכל מין וסוג להסרת ספק מובהר ומ .9.2

הבלעדי של  ההינם רכוש לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זהבעתיד  או ימסרו לקבלן

בלבד,  ות ולצורך קיום החוזהבנאמנם הקבלן ות יחזיק בה. ובמהלך תקופת ההתקשרהמועצה

את כל המסמכים/נתונים באופן שלא יישאר  לרשותן ההתקשרות יחזיר הקבל תום תקופתעם ו

בידיו כל מסמך ו/או נתון. הקבלן מוותר מראש על זכות העיכבון באשר למסמכים ונתונים 

 ומתחייב לא להשתמש בטענת העיכבון.

 

 

 םופיצויי וולביטחוזה הפרת  .10

 

סעיפי המשנה שלהם,  על כל 10.7, 8.1, 7 ,6.1 ,5, 4 ,3.2 ,2 ,1.11 הצדדים כי סעיפיםבין  מוסכם .10.1

)או קרות אחד מהמקרים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם  הינם תנאים

הקבלן ובלבד שלא תוקנה על ידי  ,יסודית של החוזה תחשב כהפרהלהלן(  10.7המנויים בסעיף 

  המועצה.בלת הודעה על כך מאת ק אחרימים ל 10תוך 

 

גרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לזכות המועצה לפי כל דין מהאמור לעיל ומבלי ל בלי לגרועמ .10.2

, בנוסף לכל פיצוי המגיע לה עפ"י ו/או הסכם, הפרה יסודית של הסכם זה תזכה את המועצה

 ש"ח כשהם צמודים 150,000ך מראש בס מים וקבועיםמוסכ בפיצויים החוזה או עפ"י כל דין גם

עד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. הצדדים מועד חתימת חוזה זה וד הידוע בהמדלמדד, מ

מצהירים, כי הסכום הנ"ל נקבע לאחר הערכה זהירה של נזקים ולא תישמע כל טענה שסכום 

 ם.פיצוי זה נקבע ללא יחס סביר לנזק הנגרם עקב הפרת ההסכ
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

אי סדרים כספיים  לובו יתגרה מק ם כי בכלמודגש ומוסכ ,ל מובהרר לעיגוע באמומבלי לפ .10.3

 המועצה מיידית בסכום החסר.את יפצה הגביה, הקבלן  שירותיב

 

הקבלן איננו  תהא המועצה זכאית לפיצוי מוסכם במקרה בו ,מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר .10.4

תוקנה ההפרה על ידי  אלשובתנאי להלן רטות מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו המפו

המועצה. בכל מקרה מהמפורטים להלן את מבכתב ת הודעה על כך לאחר קבל מיםלן תוך  יהקב

שתחזור על עצמה  לכל הפרה ש"ח 20,000בסך מוסכם מראש  הקבלן יפצה את המועצה בפיצוי

ראש( מפיצוי מוסכם  יקוזזלא  , לכל סוג של הפרה,הפרה הראשונהבאחת )מובהר כי יותר מפעם 

: 

 

 לחייב/ים. ארנונהחשבונות השל ח באיחור אי משלוח או משלו .10.4.1

  

 יוב חייב/ים בתעריף שאיננו נכון, עקב עדכון לקוי של טבלאות התעריפים.ח .10.4.2

 

 חיוב של חייב פעמיים ברציפות, בחיוב שגוי. .10.4.3

 

 אי משלוח ו/או משלוח באיחור של תזכורת בגין חובות לחייבים. .10.4.4

 

 ני, במתכונת שנקבעה.וו"ח חובות רבעגשת דאי ה .10.4.5

 

 בעוניים.ת רהגשת דוחואי  .10.4.6

 

 בנספח ב' לחוזה. 9רנונה של המועצה לפי סעיף טיפול בצווי הא העדר .10.4.7

 

בשעות קבלת הקהל של "משרדי  מנהל הפרויקטשל  , ללא אישור המועצה היעדרות .10.4.8

 . לחוזה.3.2.3הגביה" לפי סעיף 

 

ל תושב או של המנה בע"פ של /רורי חוב בכתבות/ביאי המצאת תשובה בכתב בגין שאל .10.4.9

 .יום 30תוך 

 

 בכירים ללא אישור מוקדם ובכתב של המנהל.חסר או ניוד עובדים  כח אדם .10.4.10

 

זה ודו"ח   העדר טיפול או טיפול חלקי או רשלני שלא בהתאם להוראות הסכם .10.4.11

 המלצות רבעוני.

 

 עצה.והמ בנק וספרי פרי ההעדר ביצוע התאמות בין מערכת הגביה הממוחשבת לבין ס .10.4.12
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 לחוזה. 4ות בסעיף לות המנויפעוו יותר מההעדר ביצוע אחת ו/א .10.4.13

 

 י עדכון קובץ המשלמים עפ"י מספרי זהות/חברה/עמותה.א .10.4.14

 

 15על  העולהבמשרד הגביה הגביה  נציגזמן המתנה לבגין כל שלושה מקרים בהם  .10.4.15

 דקות.

 

סעיף זה הקנס )ב רזהמכמסמכי ברש דבביצוע הנ המנהלשיתוף פעולה מלא עם  העדר .10.4.16

  .נה(הינו מההפרה הראשו

לא תהווה  –הקבלן בסכום חלקי על ההפרה  ה ע"י המנהל לקנוס אתקבלת החלט .10.4.17

ויתור משום סוג שהוא מצד המועצה, לרבות אי היות הדבר תקדים בדבר היקף הקנס 

 וכד'

 

ה בחוזה עיף זהמנהל בנושא ס מובהר ומודגש בזאת כי במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין

 .החלטתו תהיה סופית, ול בפני ראש המועצהחלטת המנהל הר עשמורה לקבלן הזכות לערע

 

ו/או זה בסעיף המועצה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל  .10.5

 עמכל תשלום שיגיאו לקזזם מהערבות הבנקאית או לנכותם סכומים חסרים בגין אי סדרים, 

  .ה הבלעדידעתול כל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקותם בלקבלן או לגב

 

וסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מתשלומים המגיעים לקבלן לא חילוט הפיצויים המ .10.6

 ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 

רה יסודית של פמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כה .10.7

 :רה של הפרה יסודיתבמק הות לוקנהמ בכל הזכויות המועצהזה ויזכו את חוזה 

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,  10.7.1

יום  7כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 

ולם או נכסיו, כ גבים לשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסיראת פנגד הקבלן הת ההוגש 10.7.2

ה נגדו בקשת פשיטת רגל ובמקרה של מציע שהוא רשות נתקבלה על ידו חלקם, או הוגש

החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק, או 

וא פנה לנושיו למען קבל או שהלם, או חלקם, ושהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כ

לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233איתם על פי סעיף  למען הסדררה פש ארכה או

-1983. 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

הוכח להנחת דעתו של המנהל כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה ו/או כי אין ביכולתו  10.7.3

 צה.עלעמוד  במחויבויותיו באופן הפוגע בשרות הציבור ו/או בטובת המו

 

טעמו נתן או הציע אדם אחר מאו לן עצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבי המוכשיש ביד 10.7.4

 ת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.טוב

 

אם הוגש כתב אישום או ננקטו הליכים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  10.7.5

רות תנועה, עברות תכנון ובניה, ט עביהבכירים, למע וו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדי

 עזר וכד'.לפי חוקי ות עבר

 

כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה התברר אם  10.7.6

אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה לרשות עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה 

 כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

ש כשהוא הוגור ום הביטוחים כפי שנדרש או שהאישור קיהמציא את איש אהקבלן ל 10.7.7

  להתחייבות החוזית של הקבלן. סויג ולא תוקן להתאיםמ

 

, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה תזכאי המועצההא תהפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית,  10.8

 לבטל ההסכם. , גםעל פי חוזה זה או על פי כל דין ההמוקנית ל

 

ן ולמו לקבלשש מיםשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלוישמ הוחשבונותי עצהוהמספרי  10.9

 וצאות ששולמו ומועדי הוצאתן.ומועדיהם, לשיעור ה

 

אלא  המועצהעל פי מסמכי החוזה כביטול החוזה על ידי ה בזכויותי המועצהלא יראו בשימוש  10.10

י על פ התחייבויותיו לעל כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכ ההודיע המועצהאם 

 זה.ביטול החועל עה החוזה, כל עוד לא נתנה לו הוד

 

יום לא יהווה  21לבצע ואשר לא יעלה על  המועצהם כי איחור בתשלום שעל מוסכם בין הצדדי 10.11

 הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד כספי או אחר בגין איחור כאמור.

 

לכל תרופה  זה הינם מצטבריםהסכם הסעדים הנ"ל ב מוסכם בין הצדדים כי התרופות ו/או 10.12

 ו/או עפ"י כל דין. פ"י ההסכםד עסע ו/או

 

 לעיל משום רשימה סגורה.  10מוסכם עוד, כי אין במקרים המפורטים בסעיף  10.13

 

 תקופת החוזה וסיומו .11

 

)לעיל  ממועד חתימתו על ידי הצדדיםחודשים החל  12בכפוף לאמור להלן יהא חוזה זה בתוקף  .11.1
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בארבע חוזה ת תקופת הך אאריהאופציה להשמורה בלבד  למועצה .("וזהתקופת הח״לן: הול

. סך כל תקופת החוזה והאופציה לא חודשים או חלק מהן, כל תקופה 12 בנותספות תקופות נו

 . ("תקופת האופציה")להלן: חודשים  60יעלו על 

 בייהות הגו/או חוק חבר ןבית המשפט העליו מובהר בזאת, כי תקופת החוזה כפופה להחלטות .11.2

הקבלן יהיה מחויב לקיים (, וו)לכשיחוקק המכרזתים נשוא ירולש ו/או כל חקיקה אחרת הנוגעת

את כל הוראות החוק וההלכה הפסוקה, גם אם יהיה חייב לבצע שינויים שונים ו/או פעולות 

במקרה ועצה. משונות שיגדילו את הוצאותיו ו/או ישנו באופן מהותי את תנאי התקשרותו עם ה

ובכפוף , בהתאם לשיקול דעתה ההתקשרות סכםבה תהא המועצה רשאית לבצע שינויים אמור,כ

באם להוראות כל דין, לרבות דיני המכרזים או לבטל את ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

לא תהא הסכמה בין המועצה לבין הקבלן בקשר עם השינויים האמורים כמפורט לעיל, שמורה 

ודשים מיום ח 6בתוך  בלןהק צדדית במקרה זה על הפסקת עבודת -ט חדה הזכות להחליצלמוע

חוק חברות הגבייה ברשומות או עד המועד בו נקבע בחקיקה כמועד לתחילתו )ככל  פרסומו של

שיחוקק(, לפי המוקדם מביניהם, אך הקבלן יבצע בתקופה זו, עד למועד תום החוזה שקבעה 

נה לו כל מודתע לכל תשלום או שיפוי בגין כך ולאזכאי והוא לא יהא  קהמועצה, את הוראות החו

לעיל רשאית המועצה,  11.1 ףמבלי לגרוע מהאמור בסעיתביעה בגין כך.    טענה ו/או דרישה ו/או

 בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטללפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 םסיו שלב טענה או/ו דרישה או/ו תביעה לכ היהת לא לספק, ורמכא במקרה. ימים (30שלושים )

 ליט לממש סעיף זה, יהא החוזה בטל במועד שייקבע בהודעה.ככל שהמועצה תח .אמורה ההסכם

 

לשתף פעולה, לסייע ולבצע הורדת נתונים  הקבלןמתחייב בכל מקרה של סיום ההתקשרות  .11.3

ולמסרם עצה, ת המות שהפעיל לטוברממערכת אכיפת הגביה או מכל מערכת ממוחשבת אח

או בכל  PDFוהן בדוחות מבוססי  ן על גבי מדיה מגנטיתו המנהל הה ליורלמועצה או לכל מי ש

ימים מקבלת  10, תוך מהמנהל, לאחר קבלת אישור בכתב סטנדרט אחר עליו תורה לו המועצה

ל . ערת הסכם זהגבמסשמשלמת לו המועצה  התשלוםבכתב, ללא תשלום נוסף על  המנהלפניית 

ונים, הטבלאות המסמכים, גרסאות הנת יסטוריים,הה ים,ונים לכלול את כל הנתונים השוטפהנת

על הקבלן לאפשר למועצה או לרבות פרוש מבנה הנתונים.  הקבלןוכל נתון אחר הנשמר במערכות 

לא ן. ללכל אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התעוד והגיבוי המצויים בידי הקב

אמצעי אכיפה כגון  לןהקבט נגד נקוה לתאם להתחייבותו זאת רשאית המועצבה לןהקבפעל 

עד שישלים את  זהתשלום המגיע לו בתוקף הסכם החילוט ערבות המכרז ו/או הימנעות מ

 . ההתחייבויות שלקח על עצמו

 

ן וסוג בכל ילהסרת ספק מודגש ומובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש מכל מ .11.4

 ה זה.א לצורך קיומו של חוזרז זה, אלמכ של גיע ו/או יגיע לידיו עקב ביצועודע שהמי

 

להסרת ספק מובהר בזה כי סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין  .11.5

 הקבלן לבין המועצה מכל סיבה שהיא לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים.

 

בתום  ועביצלקבל את ערבות הן לא יהיה רשאי הקבל ומובהר בזה כי להסרת ספק מודגש .11.6
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

לאחר השלמת מלוא התחייבויותיו ע"פ ימים מתום ההתקשרות ו 120בתום רק  אשרות אלההתק

 .הסכם זה

  

ו/או מידע המונעים מהמועצה  גישה לנתוניםהקבלן לא יהיה רשאי לחסום בפני המועצה  .11.7

המידע המצוי אצלו בקשר עם לכל  רותים או גישהילהתקשר עם קבלן אחר לצורך מתן הש

סודית של ההסכם המזכה את המועצה בפיצויים ה כאמור תהווה הפרה י, וחסימצהמועת הפעילו

 .לעיל ללא צורך במשלוח התראה כלשהי 10.2המוסכמים המפורטים בסעיף 

  

 החוזההיקף הגדלת/הקטנת   .12

 

עו על ידה, שיקב י, ולפרקי זמןדבכל עת, ועפ"י שיקול דעתה הבלעהמועצה רשאית  .12.1

"ב וכיושירותי הגבייהל  עובדים הוספת"י ע, לרבות יאשה צורה לבכ וזהלהגדיל/להקטין את הח

ע"י מסירת גביה שוטפת ו/או חובות שבפיגור נוספים על אלה הנזכרים בהסכם זה ו/או עפ"י כל 

  .הקשורים עימהדין לאחר וכן להורות על ביצוע גביה עבור גופים 

 

 עובד מעביד יחסיקיום  העדר .13

 

 ועובדי ביןאו ו/ ויהיו בינ ולאבעל עסק עצמאי וכי אין  הוא, כי הקבלןצהיר הסר ספק, מ למען 13.1

ה למועצ וידי עובדי על ו/או ידו על השירותים שיוענקווכי  ,עובד ומעבידיחסי  המועצהלבין 

 מהמועצהאו לקבל /ו לתבועלא יהיו זכאים  וו/או עובדי הקבלןכקבלן עצמאי וכי  םעל ידיוענקו 

 ו/או נוהג.בהתאם לכל דין  ממעבידותשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד  כלשכר עבודה ו/או 

 

תבוע לא יהיו זכאים ל ובדיאו עו/ו  בלןהק כיליות האמור לעיל מוסכם בזאת, לפגוע בכל מבלי 13.2

תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה,  מהמועצה ולקבל

 ו נוהג.וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/א יהפנספיטורין,  פיצויי

 

כל  יוצרתאינה  זה נשוא חוזהים במתן השירות, כי העסקתם ויר לעובדימתחייב להבה הקבלן 13.3

 .המועצהמעביד שהם בינם לבין  -סי עובד יח

 

בכל  וועל חשבונ ובעצמ ישאבלבד  הקבלןלפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  מבליו בנוסף 13.4

 לקרנותס הכנסה, ד לביטוח לאומי, למסעובדיו, למו ו/או בגין בגינו והתשלומים שיגיעו ממנ

ו/או ביצוע ההסכם ו/או  ותיצוע העבודלכל רשות אחרת בגין באו /ו טוחבי לחברותאו /ו פנסיה

ונם הסוציאלי העסקת עובדיו הן באשר לתנאי עבודתם, הן באשר לתנאים הנלווים לרבות ביטח

 והן באשר לעצם העסקתם.

 

לו יו יב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יה, הספק מצהיר ומתחילות האמור לעימבלי לגרוע מכללי 13.5

עות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם המועצה, לרבות מטעמו דרישות או תבי או למי

תנאים סוציאליים, הפרשות לקופות או פיצויי פיטורים, דמי חופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ו
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 .ניין, כתב סילוק וויתור מלאמהווה, לכל דבר וע התו על חוזה זלקרנות וכדומה, וכי חתימ

 

על המועצה חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה,  ייקבע, בפסק דין, כי ל מקרה בובכ 13.6

את המועצה, קבלן יב, יפצה וישפה הבין של שכר, בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות, יש

ימים  7פסק הדין, וזאת בתוך המועצה לשלמם בגין  צויי שיהא עלבגין כל עלות, הוצאה או פי

שי הצמדה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי הראשונה, בתוספת הפר שת המועצהדרימקבלת 

 .אמור לעילכל סכום שהוא יחויב בו כקבלן המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה המגיעה ל

 

 שונות. 14

 

ממנו, בין על פי  הללן, כל סכום המגיע בם המגיעים לקלקזז מהכספי תזכאי תהיה המועצה 14.1

 אחרת שהיא.מכל עילה ין מסמכי החוזה וב

 

ן הצדדים כי מסמכי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם מוסכם בי 14.2

ות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים במלואו, וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטח

ז ואשר נעשו אם נעשו, קודם נכללים במסמכי המכר על פה, שאינםוהתחייבויות, בכתב או ב

ראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה ו הסכמה או שינוי מהול ויתור א. כלחתימתו

יין שלא נעשה בדרך בכתב ובחתימת שני הצדדים והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בענ

 האמורה.

 

ם לפי כתובת זה תישלח במכתב רשו נהו לפי חוזהכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למש 14.3

שעות לאחר  72נתקבלה לה בדואר רשום תחשב כהודעה שנשה. המצוינת במבוא לחוזה ז

 מסירתה בבית דואר בישראל.

 

 ים להסכם זה.וודא קבלת אישור/ת המועצה –במידת הצורך וכמתחייב על פי דין  14.4

 

ה ביהמ״ש יזה יה הסכםו מוסכם כי ביהמ״ש המוסמך לדון בסכסוך אשר עילת 14.5

סמכות מקומית  ולא תהיה ,יןניה או בימ״ש מחוזי מרכז, לפי העניהשלום בנת

 ת משפט אחר.לכל בי

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

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

 הקבלן                                             המועצה

 

 _ ____________תאריך:_
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 

 

 

 נוסח ערבות ביצוע - א'פח נס

 לכבוד

  קדימה צורןומית מק עצהמו

 ערבות בנקאיתון: נדה

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ףהמשתתעל פי בקשת ___________ )להלן: "

מהצמדת הסך  עיםבמדה למדד הנובתוספת הפרשי הצ אלף ש"ח( מאה ועשרים ים: ש"ח )במיל 120,000

למתן  4/2022רז פומבי מכב זכייתםת בקשר עם וזא(, "הפרשי הצמדהלהלן )להלן: "כמפורט  הנ"ל למדד

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי חוזה  " קדימה צורן מקומיתמועצה "עבור  סות וגביההכנשירותי 

 ההתקשרות.

 

ד עם דרישתכם מי עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה םיכום או סכומאנו מתחייבים לשלם לכם כל ס

על זכות חתימה ברשות. וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או יע אלינו חתומה ע"י בשתג הראשונה בכתב

לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים 

עמוד למשתתפים ה לון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולעטרת, ומבלי לבתביעה משפטית או בכל דרך אח

 ו כלפיכם.בקשר לחיוב כלשה

 

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

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

 כתבנו זה :במ

 רכזיתלי(  המתפרסם  על ידי הלשכה המ)כלירים לצרכן חמשמעו מדד המ - מדד"ה"

 לסטטיסטיקה.

 רשי הצמדה יחושבו כדלקמן :הפ

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"( כי 

 או בסמוך 2022 ______ל 15ם ביום סרשפו   2022 _______חודש עומת המדד בגין המדד החדש עלה ל

בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  ווה להכפלת המדד החדשיהיו הפרשי ההצמדה סכום הש ך, לכ

 מחולק במדד היסודי.

 

____לא ________:דרישה שתגיע אלינו אחרי  _________   ועד בכלל. :ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 נו זו בטלה ומבוטלת.תוערב - _____לאחר יום _____ תענה.

 

 ניתנת להעברה בכל צורה שהיא, ינהערבות זו א

______________ 

 בנק          

___________       __________ 

 חותמת המציע       חתימות המציע
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 תאריך _________

 

 

 

 ' בנספח 

 

 

 שיינתנו ע"י הקבלןגביה שירותי 

 

 שוברי ארנונה: הפקת .1

שנתית של שוברי ארנונה שבון המועצה( ל ח)עלויות הדפסה ומשלוח  ענישומים ל הפקה ומשלוח .1.1

, כולל הדפסת סימן ל ציון בולט של יתרות חוב "לא כולל שובר זה" של הנישוםכול תדו חודשיו

QR ם הגרפיקה של השוברי .או טאבלט המאפשר לשלם השובר באמצעות כל מכשיר טלפון חכם

ה ישלחו לנישומים לא נונמהמנהל שוברי האר שנה אישור בכתב ידשי תקבל מדהשנתי והדו חו

   י זוגי.ום העשירי לכל חודש איאוחר מהי

 

 טיפול בנכסים: .2

נכסים על נכסים חדשים ו/או בכתב לנישומים הוצאת הודעות שומה , נכסיםגודל וסיווג עדכון  .2.1

 שהשתנה גודלם ו/או סיווגם.

 במערכת הגביהים שלהם. הנכס ירשם לעהבולל פרטי נכסים חדשים כ יפתיחת כרטיס .2.2

או  הוועדה המקומית/חלקת הנדסהבהתאם לדיווח מעלים, על פי ת"ז או ח"פ של הב מוחשבתהמ

במערכת,  הנכסעדכון פרטי  בעת. קבלןאו על ידי נתונים אחרים המגיעים ל לפי היתרי בניה

הסבר על זכויותיו סיווגו ו ,יבדל הנכס בו חות גוהודעה בכתב המתארת א תישלח לבעל הנכס

התשריט של היתר הבניה  הל.ויאושר בכתב ע"י המנ יוכן על ידי הקבלן נוסח המכתב .יווחובות

 של כל נכס חדש יסרק למערכת הגביה הממוחשבת ויוצמד לכרטיס הנישום.

זו תלווה לה כנכסים. כל פעושל מחזיקים/בעלים/שוכרים  החלפה שוטפת על פי הצורך של .2.3

ידי הקבלן  יוכן על . נוסח המסמךלפי הצורךכר תום על ידי המשכיר או הבעלים והשוחך במסמ

תב ע"י המנהל. מסמך זה החתום על ידי שני הצדדים יסרק לכרטיס הנכס במערכת ויאושר בכ

  .הגביה

 דאוגשיסופקו ממחלקת ההנדסה. על הקבלן לעל פי נתונים  מעקב ועדכון של נכסים בבנייה .2.4

 בכל רבעון. לפחות פעם אחתויעודכנו  קבלןהנדסה/ הוועדה המקומית יגיעו ל קתלשהנתונים ממח

 

 השגות ועררים:מעקב טיפול ו .3

כנת תשובות להשגות ולעררי ארנונה. מעקב בהוליעוץ המשפטי של המועצה למנהל הארנונה סיוע  .3.1

לחרוג מהזמנים י א עשודה והוונה במיאחרי לוחות הזמנים הרלוונטיים והתראה בפני מנהל הארנ

 .הנדרשים על פי חוק

ואכיפה לרבות שומה/ שינויים בצו  נושאים הקשורים לגביהעוץ לבעלי תפקידים במועצה בכל הי .3.2

 מיסים/ הנחות/ השגות וכדומה
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 אגרות והיטלים .4

 .עבורם במערכת הגבייה וגביית התשלומיםוחיובים נוספים היטלים  ,חיוב אגרות .4.1

 ת סוקנ – ואכיפהתפעול  ניהול .5

הלי ומנחניה, פיקוח כללי ממוחשבת לניהול ותשלומי דוחות  רכתמועצה תעמיד על חשבונה מע 5.1

טת החל שלושה לשירות הלקוחות על פיועוד  פרויקטה) רב תכליתי( , עמדה אחת למנהל 

 המנהל. 

 משלוח הודעות והתראות 5.2

 מועצהבקהל המקובלות מתן שירות לפונים בשעות קבלת  5.3

 בכתב  תוינפל נהמע 5.4

 משפטי. מנהלית והעברה לטיפולבות משלוח התראות וביצוע אכיפה לר טיפול בחייבים 5.5

 . עבודה שוטפת מול התובע העירוני 5.6

  

 פעילות שוטפת: .6

 .או עפ"י הנחיות המנהל בחודש 15 מדימפורסם העדכון תעריפי ארנונה לפי מדד  .6.1

של עובדי  כרשחיובי העברת א ו"ע באשראי לשבת קבור של הוראגב, שי"למס קבעשיגור הוראות  .6.2

 .הצורך חשבונות של מועצה לפילמדור שכר/ הנהלת  מועצה

ורישומם במערכת הגביה לאחר של מחזיקי הנכסים ברשות בדיקת זכאות להנחות על פי חוק  .6.3

 אישור בכתב של המנהל.

 משרד הביטחון וכו'.מי, ביטוח לאו תלכך לפי רשימועדכון הנחות המגיעות על פי חוק לזכאים  .6.4

אר מדי שנה לפי בחודש ינו ות מארנונהל הודעה לתושבים בנושא זכאות להנחח שהפקה ומשלו .6.5

דרישת משרד הפנים. הגרפיקה של ההודעה תאושר מראש ובכתב  ע"י המנהל. ההפקה תיעשה על 

 נייר משובח בהדפסה איכותית )לפחות שני צבעים(.

כל חובות הנכס ום טאבו. האישור יופק רק לאחר תשלרך לים לפי הצובלתושאישורים  הפקת .6.6

 בכתב מהמנהל. במזומן ואחרי אישור

 יום. 14תוך פרק זמן שלא יעלה על ובעל פה פניות תושבים הפונים בכתב מענה ל .6.7

לטת טיפול בכל נושא הפניה למשרד הפנים לצורך שינוי תעריפי ארנונה במידה ויהיו על פי הח .6.8

 .ן(להל 9)כמופיע בסעיף  טי של המועצההמשפיוע היועץ סהמועצה, ב

חיקתם מהספרים אחרי אישור משרד עד למ הםוטיפול בנהל הגדרת חובות אבודים באישור המ .6.9

 הפנים.

 גביית היטלי פיתוח, אגרות, וכל מס אחר לפי החלטת המועצה. .6.10

 .על פי דרישת המועצה וחיובים נוספים חיוב וגביית אגרות  .6.11

לרשותו הקבלן לרבות צה תי למערכות המחשוב שתעמיד המועהשנ סקר השילוט קליטת נתוני .6.12

  .אגרה ואכיפת תשלומםחיוב השלטים ב

 

 : "נזקק" ועדת הנחות .7

הנתונים לישיבות ועדת הנחות. ידאג לתיאום מועדים לועדת הנחות את יכין  מנהל הפרויקט .7.1

ג להחתים את ידא דת ההנחות,עאת פרוטוקול וירשום  מנהל הפרויקטוישתתף בוועדות ההנחות. 



 86 מתוך - 62 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 7נים תוך וח החלטות הוועדה לפובה על פרוטוקול הוועדה ידאג למשל פיםראש הוועדה והמשתת

 .וידאג לעדכון ההנחות בתוכנת הגביה הממוחשבת ימים מיום ישיבת הוועדה

 

 מועצה(ללא קשר להקבלן )מועסק באופן ישיר על ידי  פרויקטהפעילות מנהל  .8

 .גבייההפעילות שוטף של ניהול  .8.1

 המועצה. ברחביסיורים תקופתיים  .8.2

וגדרות בנספח ה' אשר ייתכן המ שירותעפ"י שעות ה קבלת קהל ומתן מענה מקצועיפדה על הק .8.3

 שישונו מעת לעת על ידי המועצה.

 התאמות בנקים וקבלת נתוני העברות בנקאיות ועדכונם במערכת. .8.4

 י.התאמות כרטיסי אשרא .8.5

 ם דחויים.התאמות שקי .8.6

 .חיובם בעמלותב ומערכת הגביה, משלוח הודעה לתושב יםן שקים חוזרעדכו .8.7

 חיובם בעמלות.עה לתושב ומשלוח הודקבע במערכת עדכון החזר הוראות  .8.8

 כרטיסי אשראי שניתנו שגויים/פג תוקף.מכתבים לתושבים בגין  משלוח .8.9

 ש.בכל חוד 10יך הפקת מאזנים לפי סוגי שרות ומקום גביה עד לתאר .8.10

 רבעוניים.הגשת דוחות  .8.11

 דוחות על פי דרישת הרשות.פקת ה .8.12

 .הגביה שירותיופת ל קניהו .8.13

 ת להם ואחריות על ביצוען באופן הטוב ביותר., חלוקת מטלוהקבלןניהול עובדי  .8.14

 .טיפול בוועדת ערר .8.15

 

  פעולות אכיפה תתבצענה רק אחרי אישור בכתב של המנהל.  -אכיפה .9

 .לןשל הקב אכיפההתוכנת  תתבצע ע"י העבודת האכיפ .9.1

 .לפי הצורך שיותאי ומסירותחוב  הוצאת דרישותיבצע בלן הק .9.2

 .וב'ולי בנק, משכורות וכיעיקול צד ג': עיק .9.3

 עיקול ברישום. .9.4

 .הנלוות לכךעיקול בפועל על כלל העלויות  .9.5

 אזהרה בטאבו. הערת רישום .9.6

 איתור חייבים. .9.7

 טיפול בחובות אבודים. .9.8

 אפקטיביות הגביה.פקת דוחות על ה .9.9

 עיקולי רכבים. .9.10
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ווי הארנונה של המועצהל בצטיפו .10

נה של מועצות אחרות נה שלה מול צווי ארנוערוך בחינה של צו הארנוע למועצה לסיייהקבלן  .10.1

ויציג לפני המועצה פערים בתעריפי הארנונה וימליץ על שינויים הנדרשים להבנתו בצו הארנונה 

 בכל שנה. 30/04אוחר מיום של המועצה לא י

עדכונו לפי הנחיות  אה,כנת צו הארנונה לשנת הכספים הבה בהמדי שנ יסייע למועצההקבלן  .10.2

עריפים לפי הצורך והגשתו לאישור המליאה לא יאוחר ולל המלצות לשינויי תמשרד הפנים, כ

 .בכל שנה, אלא אם יקבל אישור בכתב מהמנהל לשנות את תאריך ההגשהאפריל מחודש 

 

 באים:הנהלת חברת הגביה בתחומים ה מאת ליווי שוטף .11

 

 .ורמת השרות הניתן הגביה  שירותנון למעקב ובקרה אחר מנג .11.1

 אישור משרדי הפנים והאוצר.בהגשת בקשות חריגות לכל סיוע  .11.2

 . סיוע בהכנת דוחות הקשורים לגביה .11.3

   .וןלרבעאחת לפחות  קבלן צוות עובדי ההשתתפות בישיבות  .11.4

 

תחייב לן מוהקבובדים בייה וצוות הערותי הגשיסר ספק הרשימה אינה מכילה את כל תפקידי למען ה

 ע"י המנהל.  אשר תוטל עליוהגביה   יבשירותרה לבצע כל מטלה נוספת הקשו
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 שירותי רשות נוספים  – 1נספח ב' 

 

 ים ותשלומיםשירותי מוקד טלפוני לבירור .1

וכן מערכת לזימון מוקד טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים ועל חשבונו קבלן יפעיל בחצרו ה 1.1

  רים.תו

תשלומים באופן מלא וכלו לפנות למוקד לבירורים ולבצע ה יתושבים/נישומים/לקוחות המועצ 1.2

 חלקי לפי העניין.  או

 (.IVRהמערכת תאפשר תשלום באמצעות מענה קולי ממוחשב ) 1.3

ו/או אסמכתאות  שלוח קבלות באמצעות הדוא"ל למשלמים באמצעותולחריות המוקד בא 1.4

  . לקוחעל פי בחירת התושב/ מתאימות

ת שיחות עות גלישספר טלפון שתפרסם המועצה וכן באמצת מהשירות במוקד יינתן באמצעו 1.5

 ולא נענו.  עובדי הקבלןעו לשהגי

  18:30ועד  8:00ות עד ה' בין השעשעות וימי פעילות המוקד : ימים א'  1.6

 13:00ועד  8:00שישי וערבי חג 

 שניות. 90זמן המתנה למוקד לא יעלה על  1.7

נחיות הרגולטורים ותיה לרבות הרישלהנחיות המועצה ודתהיה כפופה  מוקדהפעילות ב 1.8

 וקדים. הקבלן יתחייב לעמוד בהנחיות אלה ועל חשבונו. חוקקים בתחום הפעלת מוהמ

ורמת ההרשאות במערכת הגבייה אותה מפעילה המועצה י המועצה ד יזדהו כעובדעובדי המוק 1.9

  . יההגבי שירותיי קבלת קהל בתהיה זהה להרשאות פקיד

תנים על ידי המוקד בכל הנוגע לשירותים הניבדי המוקד עו באחריות הקבלן להכשיר את 1.10

ל את ם להכיר ולתפעבהיבטים מקצועיים טכניים לרבות הכשרתבהיבטים חוקיים והן  הן

 מערכות המחשוב של המועצה הקיימות ו/או חדשות ככל שיהיו. 

עביר נתונים באופן שוטף על י ד מנהל המוק –הגבייה  ישירותממשק בין המוקד ל 1.11

   crmיתועדו במערכת . הפניות onlineודכן ם שבוצעו על ידו ומערכת הגבייה תעומיתשל

שלא ניתן היה לטפל בהם באמצעות המוקד  פניות וספים. במודול פרטים נובמערכת הגבייה 

הכולל קסל בץ אבאמצעות קוועברו . הפניות יבסיום יום העבודה  פרויקטה יועברו למנהל 

קשרות ותיאור מהות לרבות מספרי נכס/משלם , אמצעי להתים פרטים מזהים של הפונ

 ניה. הפ

דוחות שבועיים וחודשיים הכוללים  פרויקטה יעביר למנהל  מטעם הקבלן המוקד מנהל    1.12

פי ין להשיחות ממוי , פילוח, מספר פניות, זמני המתנהנתונים בנוגע לשירות שניתן על ידי המוקד

 מוקד. על הפעילות של ההמבוסס  פרויקטהל המנ נושאים או כל דוח אחר שיבקש

 . בטחת המידעתקני אומדות בדאוג שכל מערכות המידע במוקד על באחריות הקבלן 1.13

עבור ביצוע שירותי המוקד מפורטת בהצעת הקבלן והיא החודשית התמורה  – התמורה   1.14

ת ניום והן לפניות לתשלומים לרבות פרורישל פניות לבי מספר בלתי מוגבל הןכוללת 

 ופקת על ידי הקבלן. המס IVRלתשלומים באמצעות מערכת 
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 טלייםמערכת לבניה וניתוב טפסים דיגי .2

 בניית טפסים דיגיטליים ומקוונים על פי החלטה והגדרת המועצה. מערכת ל 2.1

 המערכת תאפשר המרת כל טופס לטופס דיגיטלי.  2.2

 ל המועצה.(  של סמלול )לוגוהטופס יכלו 2.3

 . בהתאם לתקנים המחייבים את המועצה שיםכל הטפסים יהיו מונג 2.4

 פנים הקיימים. ליקציות והדפדים לשימוש גם במחשבים אישיים, אפהטפסים יהיו מותאמ 2.5

 CRMומערכת ניהול לקוחות ,מערכת לניהול תורים אפליקצית מידע ותשלומים .3

ם לל הרגולציות הרלוונטיות ותיישא בכעמוד באופן מלהפלטפורמה הדיגיטלית המאובטחת ת 3.1

כן תעמוד בתקני אבטחת מידע ם, מניעת דלף מידע, ונגנונים לשמירה על פרטיות המשתמשימ

  ISOותקני  PCIקן רים  ולרבות תהמחמי

הפלטפורמה הדיגיטלית מאובטחת ועומדת באופן מלא בתקנים המחמירים  תאפשר הנגשה  3.2

  לותושבים במועצה וביצוע מגוון פעוי לתהמידע הרלוונטפשוטה ונוחה של כלל 

טלי חכם לרבות ביצוע תשלום קל פשרות קבלת שובר דיגיולרבות : אפשרות זימון תורים, א

בהיסעים, תשלומים, אישורים, טיפול בבקשות להנחות, טפסים דיגיטליים אובטח, טיפול ומ

צירת שלמות ד וית, קישור למוקחכמים, החלפת משלמים, רישום לאירועים, קבלת הודעו

 השונים  וכו'ים בטיפול בתושב בערוצ

בות צפיה ה וניהול מידע מהאזור האישי, ולרשב ביצוע פעולות וקבלהפלטפורמה תאפשר לתו 3.3

 ע היסטורי, קבלת סטטוס הטיפול בפניות, אינדיקציות וחיווים שוניםבמיד

 רכת המוקדומע מערכות הליבה,ממשק מובנה לכלל המערכות הרלוונטיות במועצה ולרבות  3.4

 ית לניהול תהליכי העבודהובנמ  BackOfficeמערכת  3.5

ת בהתאמה למערכ בקלות וללא תמורה מחנויות ההורדהה תהיה ניתנת להורדה האפליקצי 3.6

 ההפעלה. 

 השימוש באפליקציה תהיה ללא תמורה לתושבים/נישומים ולקוחות המועצה.  3.7

צעי התשלום המקובלים ל אממהיר וקל ובכ האפליקציה תאפשר ביצוע תשלומים באופן 3.8

וכל אמצאי PAY PALלקטרוני, ביט, באינטרנט , כרטיסי אשראי , ארנק אם ובסמרטפוני

 תשלום אחר. 

  QRתשלומים מהירים באמצעות סריקת ה תאפשר לבצע האפליקצי 3.9

האפלקציה תאפשר למשתמש צפייה באזור אישי בו ירוכזו כל נתוני התושב, שוברים,  3.10

 . סטטוס פניות, תורים שנקבעו כים,תשלומים מסמת,התראו

מדפסת ביתית שלם, אפשרות להדפסה בלמ אישור התשלוםלקציה תאפשר הצגת האפ 3.11

 לדוא"ל. בלה ואפשרות לייצא את הק

האפליקציה תאפשר שמירת כל המסמכים והנתונים כמפורט לעיל וצפייה בכל זמן ובכל  3.12

 מקום. 

 ולמים באפליקציה. שמש בגין התשלומיםישיר  ןחשבון המועצה יזוכה באופ 3.13



 86 מתוך - 66 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

ע יהיה קבווהאפליקציה  , מערכת זימון תוריםCRMוש במערכת שימתשלום דמי ה 3.14

עו באפקליציה למעט תשלומים לחברות תשלומים שבוצ והמועצה לא תשלם כל תמורה כנגד

 האשראי ולבנקים שיחויבו ישירות מחשבונה. 

פתי באופן דיגיטלי תקו שרת הפצת שוברככל שהאפליקציה המוצעת על ידי הקבלן מאפ 3.15

 . ות לשובראגור 45ת המועצה, המחיר יעמוד על וחולנישומים/לק

 שילוט עריכת סקר .4

 .  עריכת סקר שילוט אחת לשנה 4.1

טים  ומדידתם לרבות תיעוד נתונים ופרטים נוספים כגון בעלים/מפרסמים , צילום השל 4.2

בחוק העזר לאמור  כפוףובבאופן תקין  חיוב האגרה ת המאפשר הפקסף כל נתון נומיקום ו

 ועצה. של המ לוטלשי

ביה ך הטמעתם במערכת הגים לצורבקבצים מתאימ פרויקטה נהל נתוני הסקר למהעברת  4.3

   מועצה לשימוש הקבלן.שהעמידה ה

 ביצוע סקר מדידות מבנים וקרקעות  .5

 פרויקטהמנהל  מדידת מבנים וקרקעות על פי דרישה/הנחיה שלביצוע סקר מדידות כללי ו/או  5.1

 . ויים ככל שיהיוהמדידה בהתייחס למדידה קיימת לרבות ביצוע השוואה לשינביצוע  5.2

 שנמדד.  רקעהמתעדות את המבנה/הקוגים, תמונות מדידה תכלול בדיקת סיוה 5.3

 העמדת מערכת ממוחשבת להצגת התשריטים ויכולת להפיק דוחות שונים.  5.4

 ל חשבונו. יצוע מדידות חוזרות עהקבלן יטפל בהשגות למדידות שנערכו לרבות ב 5.5

 

 פיקוח שומת ארנונה  .6

ית הן במסגרת פנייפוץ או נכסים הרוסים בשם ביקורות בנכסי צעבהפקח מטעם הקבלן י 6.1

 יקוח יזום. ת פתושבים והן במסגר

 בדיקת שימושים וסיווגים בנכסים השונים.  6.2

 הביקורת בנכסים תגובה בתיעוד כולל תמונות.  6.3

 תשריט מדידה מעודכן. בקרקעות ילווה בם או שינויי מדידה במבני 6.4

וכנית ך והתפי הצורשבוע העוקב על ר הובימי חמישי עב ינתןוכנית העבודה לפקח השומה תת 6.5

מטעם הקבלן ובלבד שתוכנית זו אושרה על ידי גזברית  פרויקטהוכנה על ידי מנהל שה

 . המועצה
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 ג'ספח נ

 אחריות וביטוח

דים צורן  ו/או תאגי ימהטוח בחוזה זה משמעותם : מ.מ. קדיפי האחריות השיפוי והביהמזמינה לעניין סע
 מך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםת ו/או גופי סברות עירוניואו חעירוניים ו/

 
ד ו/או מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפס .1

לפצות ייב יצועו, והוא מתחידו או כתוצאה מבעל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות  הוצאה שיגרמו לכל
ה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד חוי את המזמינללא די

טוח להבטחת אחריותו שלישי עקב כך. מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יוציא על חשבונות פוליסת בי
 רה.האמו

 
שירותה מכל אדם הנמצא ב ו כלו/או עובדיה ו/אפוטר את המזמינה פה מפעיל שירותי הגבייה והאכי .2

 ריות לכל אבדן או נזק כאמור לעיל.אח
 

, ישפה מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה את המזמינה בגין כל הוצאה או לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3
חדלי עם פעולות ו/או משר בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקמזמינה לשלם בקשר עם או תשלום שתידרש ה

מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן -ענה בקשר ליחסי עובדה  ו/או עקב טגבייה והאכיפתי המפעיל שירו
 ישיר או עקיף ממתן השירות.

 
יע ביעה כאמור, מכל סכם שיגהמזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין ת .4

טחת תשלום סכום כזה להבכל  מינה זכאית לעכבמנה, וכן תהא המזה מלמפעיל שירותי הגבייה והאכיפ
 ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.כנ"

 
במשך כל תקופת להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ויחזיק בידיו  .5

תיו בהתאם חובוהתחייבויותיו ו וצים לצורך אבטחתהנחאת הביטוחים לכל הפחות הסכם זה חלותו של 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם והוא יישא בעלותם וכן  הסכם זה,קוב בלנ
 

יום ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על ק 7מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ימציא למזמינה תוך  .6
ו יבותג התואם את התחיואינו מסוי בטחיוי מנה של המזמינה כשהוא חתום על ידביטוחים לשביעות רצו

יל שירותי הגבייה והאכיפה יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, מפע .חוזה זה החוזית ע"פ
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14לכל הפחות 

 
חודש  לא הוגש ו/או לא דרשבהינתן שאישור קיום הביטוחים הניה והאכיפה מודע לכך כי מפעיל שירותי הגבי

הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה  כל המשמעויות הסכם זה, על אייןיתבמועד, 
 מידית.

 
תה אם תבקש זאת המזמינה יהיה מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה חייב להמציא למזמינה, לפי דריש .7

ן למות על ידו בגימיות הביטוח המשופר ת הביטוח ואת קבלות התשלום בגיןאת פוליסגם הראשונה, 
 וליסות.הפ

 
ייה והאכיפה מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת יל שירותי הגבמפע .8

חייבת( לשלם את כל הביטוח הנ"ל תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא 
עיל גיע ממנה למפשר ימכל סכום כסף א והאכיפה ולנכותם ייהים הנ"ל במקום מפעיל שירותי הגבהסכומ

 בייה והאכיפה.שירותי הג
 

ים למזמינה כנגד נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9
לשחרר די ואין בהם כ להגביל את אחריותו  או ההסכם ועל פי כל דין,מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה על פי 

 זה.תיו לפי הסכם ה מהתחייבויואכיפירותי הגבייה והאת מפעיל ש
 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה כדי לצמצם ו/או 
 זה. לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם
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 רותיביטוחי מפעיל שיהמזמינה כי מי מ דיעמפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יובכל פעם שמבטחו של  .10
ת מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף יפה עומד להיוהגבייה והאכ

והאכיפה לערוך את אותו לעיל, מתחייב מפעיל שירותי הגבייה  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
ביטול  וי לרעה ו/אוהשינעד הצמצום ו/או טוח חדש, לפני מובי ביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכתה

 כאמור. הביטוח

בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה  .11
ות הביטוח לגבי ת הדרישה, העתקים מפוליס( ימים ממועד קבלארבעה עשר) 14בתוך  להמציא מזמינה

על פי החלטתו  ל פי דין ו/אוכם זה ו/או עי הסהחלים עליו על פייב לקיימם ו/או התחאותם הביטוחים ש
בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי מפעיל שירותי הגבייה 

יטוח על פי דרישות כיפה לתקן את פוליסות הבכמו כן מתחייב מפעיל שירותי הגבייה והאוהאכיפה", 
 כם זה.תאימן להוראות הסלה המזמינה, כדי

מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בייה והאכיפה יל שירותי הגמפע למען הסר .12
הינם הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה, בהמתחייבים מן האמור 

כיפה ירותי הגבייה והאל שועל מפעי ירותי הגבייה והאכיפה,מאלית המוטלת על מפעיל שדרישה מיני
את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. מפעיל בויות ולקבוע ו לנזקים ולחשיפתלבחון את ח

שירותי הגבייה והאכיפה מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
 ים כאמור.אליל הקשור לגבולות האחריות המיניממזמינה ו/או מי מטעמם בככלפי ה

י הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו האמור, נקבע כגוע בכלליות י לפלאמור לעיל ומבלבנוסף  .13
ו/או מי מהבאים מטעמו מפוליסות הביטוח על ידי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ו/או עובדיו ומנהליו 

 ביטוחים אלו.בזכויות המזמינה, על פי לא יפגעו 

ות את היה אחראי לשפיה והאכיפה יהגבי, מפעיל שירותי האמור לעיל ולהלןע מכמו כן ומבלי לגרו .14
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה  ,באופן מלא  המזמינה

והאכיפה ו/או מנהליו ו/או  ידי מפעיל שירותי הגבייהו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על 
 ורו.בשמו ו/או עב ם מטעמו ו/אוועליו/או על ידי הפ המועסקים על ידו דיםהעוב

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי ת)אך לא חייב תהמזמינה רשאי .15
ר ומתחייב כי זכות ותי הגבייה והאכיפה מצהימפעיל שירותי הגבייה והאכיפה כאמור לעיל. מפעיל שיר

ו/או על כל מי  על המזמינה יללעיל כדי להטמור אין באהביטוח,  ינה ביחס לאישורימזמהביקורת של ה
מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או 

שירותי הגבייה והאכיפה על פי שהיא, המוטלת על מפעיל  לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה
 כל דין. זה ועל פי הוראותכם הס

לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור אכיפה מתחייב תי הגבייה והשירומפעיל  .16
ביטוחי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן 

שמור על בכלליות האמור, לוע הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגעד ולמלא אחר כל הוראות במו
יסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם הנכללות בפול חות והזהירותהבטיהוראות 

 ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

י הסכם ל פאת הביטוחים אשר התחייב לבצע ע ל שירותי הגבייה והאכיפהלא ביצע ו/או לא קיים מפעי .17
לפי הסכם זה או על פי דין,  הוע בזכויותיייב ומבלי לפגאך לא ח תשאינה רהיה המזמיתמהם, זה או מי 

לערוך את הביטוחים כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על 
שלומו כאמור בת האו התחייב מהסכום המזמינה שיל רותי הגבייה והאכיפה. כלחשבונו של מפעיל שי

. לחלופין ומבלי 20%ורה מוסכמת בשיעור של בתוספת תק ונההראש הדרישת ל פימזמינה עלר מיד יוחז
לנכות סכומים אלו מכל סכום  תהיה רשאיתלפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה 

 לגבותם תינה רשאימזמהיה התאכיפה בכל זמן שהוא, וכן למפעיל שירותי הגבייה והשיגיע ממנה 
 כל דרך אחרת.יה והאכיפה בהגביממפעיל שירותי 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב מפעיל  .18
ח בריאות ביטוח לאומי והחוק לביטושירותי הגבייה והאכיפה למלא אחר כל דרישות והוראות החוק ל
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ות י לפגוע בכלליבעיקר אך מבלל, ולפי החוקים הנ" וכדומה, שהותקנו נותממלכתי וכל הצווים, תק
חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת והאמור לעיל באופן שכל עובדיו ושל

 ת שעל פי החוקים הנ"ל.ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויו

בר אחריותו ם בדשל הוראות ההסכ באה לגרוע מכוחם ינהל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אכ .19
יל שירותי הגבייה והאכיפה לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה בלעדית של מפעה

 ו/או על פי הדין.

ר פרויקט זה, יטוח שתופקנה על ידו עבומפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מצהיר בזאת כי פוליסות הב .20
ות הנדרשות  ס מפרקי הפולי  לכ"א צ"ב, המתייחסות לו את ההרחבות המ יכל  ופרויקט זה בלבד,

 "פ חוזה זה ע 

 

שירותי גביה ואכיפת מיסוי עירוני עבור  הפעלת מח' גבייה לרבותמהות העבודות : 
 קדימה צורןמועצה מקומית 

 
ה מפעיל שירותי הגביי ,א למסמך זהכמפורט בריש המזמינהשל  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם

שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, יפה בכל דרגה הגבייה והאכ רותישנה של מפעיל שיהאכיפה, קבלני המו
 מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 

 : במסמך זה תוכן הסעיפים המצויינים דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את
 

 לאירוע ולתקופה  ש"ח 4,000,000.-של  שלא יפחת מסךיות שלישי בגבול אחראחריות כלפי צד  טוח. הקבלן מבוטח בבי1

לתקופת   ש"ח 20,000,000.-לתובע ובסך של  ש"ח 6,000,000.-. הקבלן מבוטח בביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של 2

 הביטוח

רוע  לאי ש"ח 2,000,000.-שלא יפחת מסך של ות בגבול אחרימשולב סייבר מקצועית לן מבוטח בביטוח אחריות . הקב3

 הביטוח. ולתקופת 

 לאירוע ולתקופת הביטוח.  ש"ח 1,000,000.-בלן מבוטח בביטוח נאמנות עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של . הק4

 סיס₪ על ב 1,000,000 -שלא יפחת מ  וקלים, בערך כינון בסכוםהקבלן מבוטח בביטוח רכוש, לרבות רכוש מע . 5

 נהעבד לטובת המזמינזק ראשון, שישו

 תנאים הבאים:ביטוח יחולו ה. בפוליסות ה6

 . הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחיםלעיל לא יפחתו מתנאי ביט   4-5  -ו  2,   1. תנאי הביטוח בסעיפים 6.1

בגין   ,םעממט וכל הבאים מפורט ברישא למסמך זההמזמינה כבוטח לכלול את . בכל הפוליסות יורחב שם המ6.2

 .וו/או מי מטעמ מחדלי הקבלן אוו/מעשי הנובעת מ םאחריות

 . אך לא תביעת הקבלן כנגד המזמינה . בכל הפוליסות לעיל יתווסף סעיף חבות צולבת6.3

סעיף זה לא יחול לטובת מי . אולם 6.2בסעיף  צויניםהמ. בכל הפוליסות לעיל, יתווסף סעיף ויתור על זכות השיבוב 6.4

 ק בזדון. לנזשגרם 

יום לגבי צמצום הכיסוי הבטוחי או ביטול הפוליסות, בין אם   60מוקדמת של  ל סעיף הודעהיחו ל הפוליסות לעיל. בכ 6.5

 ביזמת המבטח ובין אם ביזמת הקבלן. 

"י אחרים, ככל שימצאו חייבים  עובדים אשר שכרם משולם ע . בפוליסה לביטוח חבות מעבידים יחול הכיסוי אף לגבי 7

 נה של הקבלן. י משי הקבלן או קבלנכמעסיקים של עובדין בד

וכן למילוי כל חובות ה"מבוטח " ע"פ תנאי והתניות ו אחראי לתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות, . הקבלן לבד8

 הפוליסות. 

הי את כלשו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך  להוראות החוזה, המפקיעה .  כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם9

כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה  המזמינה.כלפי  חול ולא תופעלטוח אחר לא תם ביהמבטח כאשר קיי אחריותו של

יעים לפי תנאיו,  במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגהמזמינה  לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את 

 י החוזה. סה הנערכת לפפוליהחבות המכוסים בבכיסוי הנזק או  תתףהאחרים יחויבו להשהמזמינה בטחי מבלי שמ
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

מחמת אי  המזמינה  כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות . 10

ש  רא , שלעניין זה מוגדרלמזמינה  וע "ב, אלא אם המקרה היה ידמסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ 

 .במזמינה על הביטוחים מונהאו המ המזמינהר או גזב המזמינה

 – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –. בפוליסה צד שלישי , בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה 110

ס למנופים, ייחת, בניינים, דרכים, כל חריג המתליסודוביעה מעוגנת בנזק המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר הת

ת, אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או לי רכב, חפירונה ופריקה מכטעי ,ת, מכשירי הרמהמעליו

 , בעליכחוק עבודות נוער מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,

 חיים. 

 . לעיל 6.2צוינים בסעיף המלאומי כנגד מוסד לביטוח של הלתביעות שיבוב  ליסה תכלול כיסויהפו.  בפוליסה צד שלישי, 12

 . . בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול הרחבה להוצאת דיבה ולשון הרע 13

וכן  ביכוידע וגם או מסמכים, למעט מחמת עיסה תכלול הרחבה לאבדן מ. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפול14

 ( .  side Bלישיים ) והן לצדדים ש  side A ) )  ועצה י סייבר , הן למכיסוי לנזק

יום, לאחר סיומה  180.  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 15

ת אותה חבות יסה אחרת המכסה אפולאי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה  את הפוליסה לידי סיום אואם המבטח יביא 

 ברה. הקיימת ע"י החשיר לפוליסה שך יכהמ

 .המזמינה   . בכל הפוליסות המצוינות לעיל, תשלומי שיפוי למבוטח, באם יגיעו, יוסבו לטובת16

 

יחריג נזק או מקרה  על אף האמור ,מבטח לא . חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. 17
 הבטוח   מקרה עור חלקי לקרות ות רבתי תרמה בשי שלנ ביטוח כאשר ר 

 
 

דעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם  י מצהיר כי ייהננ
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  

 ונספחיו
 
 
 

/   אשר מחובת הקבלן  ( ,מצורפים להסכם זה ) ככל שצורפו ובהר כי אישורי הביטוח המ
תכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת  ו, מנוסחים במים בידי מבטחחתומספק להמציאם 

 חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

ספק לקיים את כל האמור  אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / 
לשם   כאשרי הביטוח כאמור התאם לקבוע במפרטח בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוב

במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם  קבלן / ספק , כך על ה 
 דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק. 

ר, אמונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כלו שינויים בהנחיות הממו כן מובהר כי ככל שיחו
באישורי ביטוח   רפים להסכם זה הביטוח המצו  שוריית להחליף את איהרשות תהא זכא

חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי  
  הביטוח של הקבלן/ ספק

 
 

י הגבייה שם מפעיל שירות  תאריך
 והאכיפה

+ חותמת מפעיל  חתימת 
 יפההאכשירותי הגבייה ו
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 יםאישור קיום ביטח - 1ג'ספח נ

 נפקת האישורהתאריך  טוחים ישור קיום ביא
                               /                              / 

המידע המפורט באישור זה אינו   בהתאם למידע המפורט בה. ,בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  של סתירה בין במקרה זאת,  ד עםיסה וחריגיה. יח ולל את כל תנאי הפולכ

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
קדימה צורן  מ.מ. 

גידים ו/או תא
חברות  ו/אועירוניים 

 יות ו/או גופיעירונ
ו/או  סמך רשותיים

נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או 

 עובדיהם
 

 שם
 
 
 

 ו/או הבאים מטעמו

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

הפעלת מח' : אחר☒
י שירותגביה לרבות 

גביה ואכיפת מיסוי 
וני עבור מועצה עיר

 רןמקומית קדימה צו
 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 שנהקבלני מ☐

 יםמזמין שירות☒

 ריםמזמין מוצ☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. :  ת.ז./ח.פ.

, קדימה 1הרצל :  מען
 צורן

 מען

 

 סוג הביטוח
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור
תהפולי

 סה

אריך ת
 תחילה

ריות/ גבול האח תאריך סיום
 סכום ביטוח

 נוספים סוייםכי
 וקףבת

קוד כיסוי בהתאם  יש לציין  טבע מ סכום 
 לנספח ד' 

 ,302,307,309  4,000,000     צד ג'
315,318 322 ,
328,329 

, 302,307,309  20,000,000     אחריות מעבידים
318,319 ,328, 

 301,302,303  4,000,000.-     אחריות מקצועית
307,311, 309 ,

318 ,322 ,325 ,
326 ,327 ,328 ,
 ( חודשים 6)  332

, 318, 309, 307  1,000,000.-     בדיםנאמנות עו
324 ,325 ,326 ,
328 ,331 

מעוקלים רכוש ) 
שונים באחסנה 

ובאחריות המבוטח 
) 

    1,000,000 
) על בסיס 

 נ.ר. (

 309,313,314,316,
318,324,328 

,331, 

 

 (: ג' את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  שור, יש לצייןטח למבקש האיהמבורטים בהסכם בין כפוף, לשירותים המפו)בפירוט השירותים 
002,016,035,093, 

מקומי לביצוע  ניים, הפעלה וניהול סניףגביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוהפעלת מח' גבייה לרבות  :מהות השירותים : 
ל ידי הקבלן, הפעלת מוקד אנושי חיצוני לביצוע ים המטופלים עחייבים בנושאות למתן שירות ללקוחה ושרותי קבלת קהל, אכיפת גבישירותי 

ות, ישית של דברי דואר, חקירבירורים ותשלומים בנושאים המטופלים על ידי הקבלן ,  נקיטת הליכי הוצאה לפועל, איתור כתובות, מסירה א
ולל פריצה הוצאה וגרירה(, עיקול עיקול רכב )כ ל חשבון בנק,עיקוברישום ובפועל, ול, עיקול מיטלטלין צווי עיק משלוח התראות ו/או

ודות מיטלטלין באמצעות משאית )לרבות הוצאות סבלות, מנוף וכיוצ"ב(, הוצאת מעוקלים, תפיסתם, הטענתם, הובלתם, וכל שאר העב
נוספות ומתן ופעולת אכיפה ינם כלי רכב ן שאכב ו/או מיטלטלימיטלטלין ו/או כלי רלים ו/או ריקתם ואחסונם של מעוקהכרוכות בשינועם, פ

 שירותים נלווים
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 טח:המב
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 
 ד' ספח נ

 

 כח אדם, ציוד ושירות לאזרח

 

נספח זה מהווה השלמה ותוספת להיקף העבודה והאחריות הנדרשים מהקבלן במסגרת מתן שרותי 

 הגביה.

 

 ת קהלכח אדם ושעות קבל .1

 

לרבות יה, נות מקצועית ראולאחר הדרכה ובמיומ וייההגביה ועובדי  מנהל הפרויקט האדם של הקבלןכח 

הגביה בה משתמשת  הפעלת תוכנתמיומנות גבוהה בעל מחשב כולל  שירותב, עם קהל שירותלהכשרה 

כוח האדם  טרוני."אופיס" כולל ידע מושלם בוורד, אקסל, אאוטלוק ובדואר אלק הרשות ושליטה בתוכנות

 :התפקידגמאות לחלק מהגדרות דולהלן   השפה עברית על בוריה. יידע את

 

ס' מ משרה

 נשיםא

 פקידתיאור ת

מנהל 

 רויקטהפ

עדכון . של הקבלן העובדים בשרות המועצהאחריות כוללת על כל עובדי הגביה  1

, מעקב חייבים ודיווח חיובים לחייביםהוצאת טבלאות במערכות המחשוב, 

מחזיקים,  ות, החלפתיהול מערך השומה, ההנח, נרשותכלפי בעלי תפקידים ב

ות לשינויים חריגים, ניהול ים, ניסוח בקשמיס יצוו בים שונים, הכנתביצוע חיו

מערך האכיפה, ניהול מערך ההתאמות בין הגביה להנהלת החשבונות, הכנת 

שונים ושל אומדן תקציב, הכנת דיווחי גביה, מענה לביקורות בתחומים ה

ו איש הקשר בין הינ פרויקטה. מנהל ות משרד הפניםגורמים שונים לרב

הפעילות המבוצעת ע"י הקבלן, נשוא אחראי לכל ו ויצה לקבלן ולעובדהמוע

יהיה נוכח במשרד בכל שעות  עבודת  במשרדי  פרויקטההסכם זה. מנהל 

 להיות בעל כושר ניסוח מכתבים הפרויקט מנהלהנהלת המועצה. על 

 .ושבי המועצהתוהתכתבות עצמאית מול 

ל האכיפה סרגמינהליים, על פי כי אכיפת הגביה הלייצוע כל הלבאחריות  1 רכז אכיפה

ך, מ, לגזבר ולכל גורם מוספרויקטלמנהל השיוגדר על ידי המועצה, דיווח 

הפקת דוחות ונתונים, קשר שוטף עם היעוץ המשפטי של המועצה לצורך 

 משפטיים ועוד. הפעלת אמצעי אכיפה

 3 פקיד הגביה

 עובדים

שני  -

עובדים 

במשרה 

מלאה 

ובד וע

ל , גביה, וכל פונהר פנים ובסבלנות לכבמאומענה תוך  קהלקבלת ל אחריות

שתי עובדות המועצה. לרבות  המשרתים אתבמשרדי הגביה  ףשוט ירותש

שהוגדרו על ידי מנהל ביצוע המטלות המועצה. הנוספות שהינן עובדות הגביה 

ידע  עלי בעל הפקידים להיות  .במשרה מלאה בכל שעות העבודה ,הפרויקט

 Microsoft   -ו  EPR Sysביה לרבות מערכת ג ש במערכותמווניסיון בשי

Officeעם דגש על ידע בשימוש בExcel   .  
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

אחד 

בחצי 

 משרה

  

 

וסק בנוהל העסקת חברת הע 2/2003 משרד הפנים ל"חוזר מנכבזאת כי על הקבלן לפעול בהתאם למובהר 

 גביה קובע לעניין עובדי חברות גביה:

 ה:התקיימו בו כל אלם ביה אלא אג העסקתו של עובד חברת לא תאשר רשות מקומית

 שנים. 21מלאו לו ל שהוא תושב ישרא .א

הוא לא הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או עבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות  .ב

ם שקדמו למתן האישור וכן לא מתנהלים נגדו למיטב ידיעתו באותו מועד בעשר השני מרמה

מד מועת רשאית לדרוש מהילית כאמור. הרשופלין עבירה בגת או הליכים משפטיים חקירה פלילי

 תצהיר על העדר הרשעות וחקירות כאמור.

גביה, לרבות עיסוקיו האחרים או מקצועו אינם עשויים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו בחברת ה .ג

 היות בעל רישיון לחקירות פרטיות.

ור שלם עבהמועצה ת. יםבדים נוספעות לקבלן לצורך קליטת לפנו תרשאי מועצהמובהר בזאת כי ה .ד

, בהתאם למחיר ליחידה, לעובדים מאותו סוג ה שיהיו מיומנים בעבודהאל עובדים נוספים

 45ובדים שתגבורם או הוספתם ימשך . תשלום נוסף זה יכלול עותפקיד, בהצעת המחיר של המציע

 ת.ספכך לא תשולם לקבלן תוימים ומעלה לפחות. עבור תגבור לתקופה פחותה מ

 

 

 :פוניומענה טל בלת קהלק שעות

 די עובדי הקבלן תתבצע במשרדי המועצה בשני הישובים: קדימה וצורן.ל יעקבלת קהל 

 19:00ל  16:00 ויום ג' בין  08:00-13:00   ה'   'ג א':  בישוב קדימה

  16:00-19:00 יום ג' ו 08:00-10:00            'איום : בישוב צורן

 המועצהע חרות שתקבא או כל שעות עבודה

 

 :מועצהת הלקוחות של השרוות שירות במרכזי מפרט איכ .2

 

של  המקצועית ההזוכה הציג לפני ועדהגביה אשר   יעובדאת הזוכה יעמיד לרשות המועצה  .2.1

לא יוחלף עובד ללא אישור  בשעות קבלת הקהל של משרד הגביה. יםנוכח ויאשר יה המועצה

 כ"ל משרד הפניםעל פי חוזר מנוה ולמועצה ופעה של מורשי החתימה מטעםבכתב 

 

משך טיפול ממוצע ע"י נציג  דקות. 15לא יעלה על  גביה לעובד של נישום ההמתנה הממוצע  זמן .2.2

 דקות. 20שרות לקוחות לא יעלה על 
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

  ם לשירות לקוחות איכותי ע"י הקבלןדגשי .3

 

על הקבלן ל איכות השירות. ע דגששימת  דיתוך כלתושב  ואפקטיביאיכותי, אמין הקבלן יעניק שרות 

 ליות הבאות:אשות המינימדרילעמוד ב

 

שלום,  קדימה צורןמועצה מקומית "עפ"י תסריט שיחה שיוגדר ע"י המועצה: מענה טלפוני  .3.1

 "כל לעזור?מדבר/ת ______, במה או

 

 ם.הופעה ייצוגית ומטופחת של העובדי תלבושת צנועה ומכובדת. .3.2

 

  .עובדי הקבלןחולצה, לכל אחד מה על דש עצהמוהתג עם שם ולוגו  .3.3
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

 ה' ספח נ

 

 אכיפה מנהלית

 (לחוזה .44)עפ"י סעיף 

 

 טלטלין.יטלטלין, עיקולי מירישומי מ -גביה בגין אכיפה מנהלית 

 

 מהנ"ל, אשר יגיעו מן התושבים, יהיו כפופים לכל דין רלוונטי. כל התשלומים הנובעים .1

 

ייה( קביעת ם )גבתקנות המסיעל  ו תושבים לא יעלוחויבמים בהם יכי, בכל מקרה, התשלו מוסכם .2

 או כל הנחייה אחרת תקפה מהרגולטור. "(התקנות)להלן: " 2011 -הוצאות מרביות(, התשע"א

 

מראש  המנהליגות מנוף/משאית התעריף יסוכם ויתואם עם רחעיקול מיטלטלין הכרוך בהוצאות  .3

 עפ"י חוק.יהיה ו

 

צירת פעולות האכיפה לע ותעשה ככל יכולי קבלןוע האכיפה. הביצ יום קודם ניתן להסדיר חוב עד .3.1

הקבלן יבטיח כי טרם ביצוע פעולות  לשטח.של עובדיו גם במקרה של הסדרת חוב לאחר יציאה 

א בוצע תשלום ע"י החייב, עד יום קודם לביצוע האכיפה, כאמור. אכיפה, תבוצע בדיקה אם ל

, לאחר ועייםהפחות אחת לשב קובץ החייבים לכלשל  טה ועדכוןאמור לעיל, תבוצע קלילצורך ה

עדכון וקיבוע תשלומים מבנק הדואר ותשלומים ממקורות נוספים. עדכונים אלו )בנק הדואר 

 וכד'(, יבוצעו אחת לשבוע.

 

ה מתאימה תודבק הודע בהליך של רישום מיטלטלין , יב אינו נמצא בביתו ו/או בעסקבמידה והחי .3.2

וציון  ום הדבקת הטופס.של מקבטופס העיקול  יון סימנים מזהיםוך צ, תעסקו/ועל מפתן בית

ברור של מס' טלפון להתקשרות לברור בנושא, מיקום משרד הגבייה ושעות קבלת קהל לצרכי 

מבנה הטופס יאושר ע"י המועצה. החיוב במקרה כזה יהיה בגובה  הסדרת תשלום בגין החוב.

 ריף המלא.מהתע 50%

 

מדמי האכיפה ולא  50%שיעור יהא בק סגור, החיוב מיטלטלין בבית/עסשום לביצוע ריאי יכולת  .3.3

יש להציג בפני המועצה צילום  50%לצורך קבלת תשלום עבור יותר מפעם אחת עד לאיתור.

 ה על גבי הדלת/בית/ שער וכד'.המקום וההודעה שהושאר

 

 ל.ישולם עם הסדרת העיקו אשר לחיוב בנק אחדעיקול בנק מתייחס  .3.4
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

בוטל ו נספח
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ז'נספח 

 , התאמות בנקים וניהול קופהפיםפח נוהל גביית כסנס

 לחוזה( 4)עפ"י סעיף 

 

 נוהל גבית כספים

 ות קבע וכרטיסי אשראי.המחאות אישיות ובנקאיות, הורא ,מזומנים כולל "כספים"בנספח זה 

 

 גביית כספים .1

 

 .תת הממוחשברכבמע בל תופק מיד קבלהעל כל תקבול מכל סוג שהוא המתק .1.1

 

והעברת  המועצהת ובכל יום, התקבולים שהתקבלו בקופ זת,ירשמו בצורה מרוכבחשבון הקופה,  .1.2

ם . ההעברה לבנק תעשה לא יאוחר מיואו  לקופת המועצה )ההפקדה( הכספים מהקופה לבנק

אין לשלם מהקופה הקופה משמשת כקופת תקבולים בלבד,  הראשון לאחר יום התקבול. יםהעסק

 ום שהוא.שלכל ת

 

 .המועצהקופת ט לפים במקום אחר פרין לבצע גביית כסא .1.3

 

 נוהל קבלה ורישום של שיקים .2

 

בלבד. על גבי השיק תוטבע  המועצהקבל מכל משלם שיק בתנאי שהוא משוך על שם י/ אי/תהקופ .2.1

 ר".החותמת "אינו סחיר" ואו "למוטב בלבד" ו/או "אינו עבי ת/ל ידי הקופאיע

 

 .בתמורה למזומנים ואל גורם שהמכאין לקבל שיקים  .2.2

 

 התקבלו לאחרים.ם שאין להסב שיקי .2.3

 

 עם קבלת המחאה יש להקפיד על הפרטים הבאים: .2.4

 

 פרטי הזיהוי של המשלם יופיעו על גבי ההמחאה.     .2.4.1

 מילים קיום תאריך פירעון נכון וחתימת המשלם. בת לסכום השוואת הסכום בספרו .2.4.2

 

 בלהנוהל הפקת ק .3

 

סף יישמר בידי נו ימסר למשלם, העתק. מקור הקבלה יחדא בעותקעשה ת הפקת קבלה למשלם .3.1

עותק נוסף  ספר העתקי הקבלות לאחר קבלת אישור בכתב מהמנהל(מהקופאית )ניתן לשנות 

 לרשות.
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 ם:בקבלה יצוינו הפרטים הבאי .3.2

 

, וצע התשלוםהגבייה סוג השרות שבגינו בשם המשלם,  שעת הגביה, תאריך הגבייה,  .3.2.1

פן התשלום )מזומן, או מקום הגביה, כום,ם עבור הגביה, הסמיים אם קייספפרטים נו

  .הקופאי/תשם הגובה וחתימת  יתרת חובו של המשלם לאחר התשלום, המחאה(,

 

 ויות, כרטיסי אשראי והוראות קבע.בקבלה ירשם סוג התקבול, כולל המחאות דח .3.2.2

 

 ון התקבול.רערק עם פי וםלה מהווה אסמכתא לתשלכאשר התקבול דחוי יש לציין כי הקב .3.3

 

ובהצהרת המבקש בכתב  רשותבהחזרת הקבלה המקורית ל ווהת כספים למשלם תלהחזר .3.4

 כספים ששילם.להחזר כך שקיבל בחתימתו ל

 

 מנהל.ה מאת בכתבהחזר כספים למשלם מותנה באישור  .3.5

 

 הפקדת כספים בבנק .4

 

 .המועצה בסיום כל יום בקופתהכספים שנגבו יופקדו  .4.1

 

 .המועצהבנק של ן העם המזומן בחשבו רעון מיידי תופקדפית המחאה לבלבמידה ומתק .4.2

 

המועצה למשמרת, או לפעול לפי במידה ומתקבלת המחאה דחויה יש להפקידה בחשבון הבנק של  .4.3

 הוראה אחרת בכתב מהמנהל.

 

 קים חוזריםשי .5

 

 הגביה יש לחייב את החשבון של בעל השיק שחזר. בתוכנת .5.1

 

ל המצורף אקסבגליון  יה ומעקבלים לשם אינפורמצבישבונות מקבחלרשום שיקים חוזרים  יש .5.2

 .לתיק בו נשמרים השקים החוזרים  למעקב מהיר

 

כן לבצע ו םימי 14במזומן תוך שחזר לבוא ולשלמו  קמכתב לבעל השי שעות 48בתוך יש לשלוח  .5.3

 מעקב אחר התפתחות פירעונם של השיקים החוזרים.

 

 בהוצאות.ו עמלת הבנקב שחזר יחוייב בעל השיקבגין שיק  .5.4

 

לבעל השיק יש להעביר השיק לטיפול משפטי או אחר לפי הוראת  כתבימים ממשלוח המ 14בתום  .5.5
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 המנהל.

 

 אחת לחודש יועבר למנהל דיווח על השקים שחזרו ומצב הטיפול בהם. .5.6

 

 כרטיסי אשראי והוראות קבע שלא כובדו. .6

 

 חזרה שהוראת הקבע שלו אולא כובד  לולמי שכרטיס האשראי ש מכתב שעות 48בתוך יש לשלוח  .6.1

 אמצעי תשלום אלה.לבצע מעקב אחר התפתחות פירעונם של יש כן ומזומן ו בלבוא ולשלמ

 

 אישורי תשלום .7

 המועצה על ידי םחתווהמקורי  מסמךינו , כי אישור לתשלום ההמועצהיש לידע את כל מחלקות  .7.1

 בלבד.

 

 ה אסמכתא לתשלום.כל אישור אחר אינו מהוו .7.2

 

 .בנקים - הנהל"ח  -התאמות  הלנו .8

 

או קופת המועצה כפי דות ויעביר את כל ההכנסות דרך חשבונות הבנקים הפקהקבלן יבצע את ה .8.1

 (.גוריםפי )כולל הוראות קבע וביצוע החזרי שיקים והוראות קבעשימסרו לו 

 

 האתמול.הפקדות של יום הגביה להנהלת החשבונות על ה שירותימדי יום תתבצע התאמה בין  .8.2

 

 ה יומיקופ דו"ח .9

 

 מנהל הפרויקטת את מערכת הקופה הממוחשבת שבאחריותו, שמריסגור בתום כל מ עובד הגביה .9.1

קופה משמש כקופה ראשית ואחראי לסגירתה ולהעברת דוחות ריכוז מדי יום לרשות. תהיה 

ופה ש ברשות ע"י הקמהקופה יועבר להנהח")ריכוז כללי של סה"כ הגביה ראשית אחת בלבד. 

 (.יתהראש

 

 מאפיינים הבאים:שרות ובהתאם לי הסוגההכנסות עפ"י ח זה יפרט את סה"כ דו" .9.2

מובהר כי במועד פרסום המכרז אין המועצה מאשרת גביית מזומן  –)במידה ונגבה(  מזומן .9.2.1

 .בקופת המועצה.

 המחאות במזומן )כמות ופירוט(. .9.2.2

 המחאות מעותדות )כמות ופירוט(. .9.2.3

 אשראי.כרטיסי  .9.2.4

 

 -המסמכים הבאים: רפו י יצוו"ח היומאל הד  .9.3
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_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 פסי ההפקדה בבנק.ט .9.3.1

 שורי "שבא" שהתקבלו מחברת האשראיאי .9.3.2

 

כל התקבולים שהתקבלו ביום הערך שאליו מתייחס דו"ח הקופה היומי יופקדו בבנק ללא כל  .9.4

 חסרה מהסכומים שהתקבלו!הפחתה או ה

 

 

 הפקדה בבנק .10

 

 ביום העסקים הבא בואו  מחרת,תתבצע ל וההפקדה בבנק תשירוקופה תיסגר בסופו של יום ה .10.1

 פתוח הבנק.

 

וקופת יום מסוים לא הופקדה במועד, אלא באיחור, תתבצע ההפקדה בנפרד בטפסי דה במי .10.2

 אים.הפקדה נפרדים, שיצורפו לאחר מכן לדו"ח הקופה היומי המת

 

 חוסר / עודף בקופה .11

 

ונים האיזבין  סר התאמהמידה ויתגלה חולא תיסגר הקופה ולא יופקדו התקבולים בבנק ב .11.1

הסיבה להפרש יופקד הסכום המתאים לאיזונים  מצאלים. במידה ולא תהיומיים לתקבו

 היומיים.

 

 מסר דו"ח למנהל.יוי פרוטוקולוסר או עודף בקופה ירשם חבכל מקרה של  .11.2

 

יוחד של עודף בקופה, יופקד סכום העודף בחשבון מעבר )חשבון התאמות שיפתח במבמקרה  .11.3

יה ויום הערך יהיו הגבלבירור" ותאריך  סכומים"עם סימננו  רים(ם ואחרים דומילצורך מיק

 זהים לתאריך שבו יתגלה העודף בקופה.

 

המעבר, הם  במידה וימצא במדויק למי שייכים הכספים המיותרים שנתגלו ושהוכנסו לחשבון .11.4

 מקום ון" ולפירה מחשבון לחשב( בסימננו "העב2יועברו לחשבון הנכון בפקודת יומן במזומן )

 ומן וחשבון התושב יזוכה במזומן(.במזשבון מעבר יחויב " )חהמועצהה "קופת גבי

 

 סימננו ומקום גביה

 

 מקומות גביה מתאימים במערכת המחשוב. יש לפתוח .11.5

 

 (.מוחזרים למשלמים )המחאות חוזרות, הוראות קבע חוזרות וכו'יש להקפיד כי גם תקבולים ה .11.6

 ערכת.ו במנקלט גביה שבויון אותו מקום יוחזרו בצ
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 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

עולות הנדרשות ולדאוג במיוחד להפריד בעת תשלום בין הפ מננו מתאימים לכליש לפתוח סי .11.7

 סכומים השייכים לשנה השוטפת לבין סכומים השייכים לשנים קודמות.

 

 אות קבע והמחאות שלא כובדוחיוב של הור .12

 

 דעה מן הבנקההו הגעתמשעות  48לרשום בתוך יש חיובים של הוראות קבע והמחאות שלא כובדו  .12.1

 הגביה. בתוכנת

 

  נותמספרי מ .13

 

שיחייבו את הקבלן  שירותבתיאום עם המועצה, המועצה תקבע נהלי ה שירותהקבלן יציע סטנדרט 

  ואת סטנדרט העבודה:

 

 

 ומן רישום פקודות י .14

 

 עדת לכך,כת המחשוב המיובמערשמתבצעות חייבות ברישום )חיובים וזיכויים( כל פקודות היומן  .14.1

 .של כל הנתונים שנקלטו בתוכנת הגביה"ח מוחשב יומי להנהלשק העברות נתונים מע ממיתבצ

 

 באישור בכתב של המנהל ניתן לנהל פקודות היומן בדרך שונה. .14.2

 

 .מותםנוהלי בדיקת אמינות הנתונים ושל .15

 

לבצע  מנהל הפרויקט בסוף כל חודש או בתדירות שונה אותה יודיע בכתב המנהל, באחריות .15.1

ות הנהח"ש, ועם דווחי הבנקים, דוחדוחות הגביה, עם ל מערכת הגביה, עם פה שמת קוהתא

 לדווח למנהל בכתב על ביצוע ההתאמה ועל תוכנה. לא יאוחר מהיום העשירי לחודש הבא.

ת כי הקבלן יהיה אחראי לבצע בקרה על איכות ואמינות ושלמות הנתונים. מובהר ומודגש בזא .15.2

תדירות משתנה ם בטף וכן באופן יזוידי הקבלן באופן שועל  תבוצעישה זאת קרה לעמידה בדרב

ובסוף כל שנה קלנדרית יעביר הקבלן דווח מפורט בדבר ממצאי בקרתו. הדוח יהיה מפורט ברמת 

 ו במהלך כל השנה וממצאי הבקרה.נכסים ומשלמים שנבדקו ובוקר

 

 מנות -ספחים ממוגנטים  .16

 

לאתר  ל הפרויקטמנהכנס יימהמנהל,  בכתבאחרת י הנחיה או עפ"ת לשבוע אחלכל הפחות  .16.1

טרנט של בנק הדואר ויעביר לתוכנת הגביה את כל החומר הממוגנט מבנק הדואר. במקרה אינה

יעו הספחים הפיזיים ואז יועברו לח"ן המשלם ויגיעו כספים ללא זהוי ירשמו בח"ן לבירור עד שיג

 תוך חיוב החשבון לבירור.
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 תיוק .17

 

חוצצים  יומיים   עם רד כל מקום גביה בנפטבר באופן מסודר, והמצ החומרק את כל יש לתיי .17.1

 האיזון היומי.  המסכמים את  הסכומים  שהצטברו  וצמוד להם  העתק

 

 

 מצבים מיוחדים -נוהל שיקים חוזרים  .18

 

יה שיקים שזמן פרעונו הגיע וחזר מכל סיבה שהיא, יחויב חשבון התושב במקום גב יקשכל  .18.1

בוצע נוהל תשלום בקופה ת יק יופקד שנישים הביה שאליו הופקד ואום גתו מקם או באוחוזרי

 כרגיל.

 

בדפי הבנק ואילו  המועצהק חוזר, תאריך הגביה יהיה תאריך חיוב חשבון שייש להקפיד כי בחיוב  .18.2

 רך יהיה יום הערך שזוכה התושב בעת התשלום במצב החשבון.יום הע

 

 

 בונותת מול הנהלת חשהתאמה חודשי .19

 

 הנהל"ח המועצה לקבלן. ביןביה יתואמו מראש קציביים ומקומות הגם התסעיפיה .19.1

 

מאזני גביה לפי דרישת המועצה, לאחר ביצוע קיבוע של כל פקודות היומן יש להנפיק מדי חודש  .19.2

 ות הדרושות להפקת דוח חודשי.והשלמת כל הפעול

 

זאת בנוסף צה והמוע להנהל"ח תאמה בין הקבלןמדי חודש תבוצע ה מנהל הפרויקטבאחריות  .19.3

 .8.2יומית בסעיף להתאמה ה

 

 ילת השנה.מצטבר מתחגביה מאזן  מדי חודשלהנפיק   מנהל הפרויקטאחריות ב .19.4

 

 

 נוהל דו"ח גביה יומי / הפקדה לבנק  .20

 

 .מי עובד הקבלן שיוגדר כקופאי משרד גביהי יעשה ע"י מילוי דו"ח קופה יומ .20.1

 

קים דחויים שימן קים מזושישראכרט ( זה/י) וי ן, אשראיההכנסות ממזומ הדו"ח יפרט סה"כ .20.2

 .ממוין עפ"י סוגי השרות תשלומיםו איאשר

 

 לו.לאל הדו"ח הנ"ל יצורפו ריכוזים של ההכנסות ה .20.3



 86 מתוך - 83 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

 

תשלומים וירכזם במשך יום   אשראיושוברי יקבל המחאות דחויות  נציג שרות לקוחותכל  .20.4

המועצה  ב בלבד"תמת "למוטבחו יוחתמו אצל הקבלןקבלו כל השקים הדחויים שית העבודה.

 .תשלומים בשקים דחויים בלתיר לקבלן נוהל לקתעב

 

הדחויים השיקים את סה"כ קבלות המזומנים, קבלות  נציג שרות לקוחותבסוף כל יום, יסכם כל  .20.5

וכנ"ל בנושא  בפועל קים והמזומנים שנמצאים אצלושיוישווה אותן לסה"כ ה אצלו הנמצאים

 אמות.לצורך הת אותם. ויתייק שראיאברי שו

 

במערכת לריכוז  זהה)עסקאות( צריך להיות  ומים באשראיתשלהדחויים ושוברי  קיםשיסה"כ ה .20.6

 . המחשוב

 

  . 12:30כל יום עד השעה הפקדת ההמחאות הדחויות תעשה  .20.7

 

רך הפקדות שיחזרו מהבנק יתויקו עם דו"ח הגביה היומי השייך לאותה ההפקדה לצוהעתקי ה .20.8

 ומי.הי נמצא בדו"ח הגביהת עם סה"כ הדיווח שמת ההפקדוהתא אמה. יש לבדוקהת

 

 

 

 לפני ביצוע עיסקה בכרטיס אשראי יש לוודא .21

 

 תוקף כרטיס האשראי. .21.1

 

 . ה ויש כרטיס כזה יש להחרימויש לבדוק אם הכרטיס אינו מופיע ברשימת המבוטלים, במיד .21.2

 

 הממוחשבת. רכת הגביהבמע כרטיס ואישורםרטי ההגביה לוודא קליטת פ עובד באחריות  .21.3

 

 .ן להעברה בכל מקרה של ספק יש לבקש ת.ז. מהלקוחניתהוא אישי ואינו  הכרטיס .21.4
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 ח'נספח 

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע 

 

( ו/או הספק  "חברהה":)להלן________________________________ מטה ההחתומ יואנ :הואיל

ידע של המועצה תים, המתבססים על משירו "( המועצה": )להלן רן מה צוהמקומית קדילמועצה  מספקת

 :ת מידע המתקבל מצדדים שלישייםרבוול

מועצה ועל ה הסודיות של המידע של  בהתחייבות שלנו לשמור על תמותנ וקבלת המידע כאמור :והואיל

 ;כמפורט בכתב זה, ידע זהאבטחת מ

 

 :ןכדלקמכלפי המועצה, בזאת  תמתחייב יאי לכך, אנ

בין מידע מהמועצה או  צה,ן השירותים מהמועע שקיבלתי לצורך מתצד ג' מידכל  לא אמסור ל .א

 מידע מצד ג'.

אחראי ה. על ששמו _______ אחראי לאבטחת המידע)למען הסר ספק אצל החברה(  מונה אצלי  .ב

דע , בהרשאות הגישה למיותבסיסמא ים,להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש אבטחת המידעל

ממונה  ל הספקאצ רת. כמו כן ימונהמידע ומערכות התקשוהמחשב וה רכותהגנת משאבי מעוב

 לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת.

 .ת החתימה בחברהמצורף בזה כתב מינוי ממונה אבטחת מידע בחברה חתום על ידי בעלי זכויו .ג

 מטלות.וע הך ורק לשם ביצכות אידוע לי כי אנחנו רשאים לעבד ולהשתמש במידע ובמער .ד

 הגביה ובמערכת האכיפה לצורך ביצוע עבודתינוכת ם להשתמש רק במערוע לנו כי אנו רשאייד .ה

 יםסוג העיבודלאחר ההכרזה על הזוכה במכרז ובכפוף לכך שנזכה, נגיש למועצה לאישור  פרוט  .ו

 ות שאנו מבקשים לבצע במערכות.פעולוה

צה אנו מתחייבים תימה במועי החבכתב של מורש אישורלאחר סיום התקשרותנו ובכפוף ל .ז

נים שנצברו אצלנו לאחר שנעבירם בשלמותם לרבות מבנה הנתונים נתושמיד ולמחוק את הלה

 למועצה.

אופן ביצוע חובותיו לפי לדווח, אחת לשנה לפחות, לבעל מאגר המידע על אודות אני מתחייבת  .ח

 אבטחת המידע והגנת הפרטיות.תקנות 

במקרה של  י מועצה באופן מיידה, לגזבר ולמנמ"ר הכ"ל המועצלמנ למועצהלהודיע ייבת אני מתח .ט

 או סייבר. אירוע אבטחה

א יוחזקו ברשת תקשורת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות למועצה הקבצי המידע של  .י

. חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנהל אבטחת המידע של טחתשאינה מוגנת ומאוב

 ועצה.מה

 ,Routers גון ת כם ולרכיבי התקשורלשרתי ישה למחשבים,ת ובקרת גפיזיהגנה  תקויים .יא

Switches . 

-Userמועצה, תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי )ההגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של  .יב

IDיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ( אישי ובסיסמאות איש

 דשים.וח 3ל אחת בתדירות של לפחות  ת הסיסמא החלפאופן אוטומטי ייב בהמערכת תחו

 תווים הכוללת לפחות ספרות ואותיות. 8רכת תחייב סיסמא של לפחות המע
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חרור יוכל להתבצע שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. הש 2זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .יג

 .לכך על ידי המועצהרק ע"י מי שהוסמך 

 .שהאות למורשי גית הרשתנוהל מערכ .יד

מנהלי הרשת לעובדים אחרים.  רידות ביןהמפצירת רמות הרשאה כת ניהול הרשאות ויתופעל מער .טו

 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות

מועצה. הגישה לספריות וקבצים אלה הלספריות וקבצים של בגישה  יםמידור פנימי בשרת יושםי .טז

 זאת. ה מחייביםבחברודתם ותפקידם י שעבתתאפשר רק למ

לרבות  רוגלות, נוזקות ולוחמת סייבר נת כנגד וירוסיםודכת הגנה תקנית ומעכנות מותקנות .יז

FireWall  . 

 Httpsהמערכות כוללות מנגנוני הצפנה של תקשורת נתונים לרבות  .יח

יהם כשעל או לכל מטרה אחרת או דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקוןלא יוצ .יט

 .ולפרמט את הדיסק ידעה יש למחוק את הממועצה. במקרה כזהל ונתונים שצים נמצאים קב

נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של  קיים .כ

יוגש לאישור ממונה אבטחת המידע של הנוהל  .אום מוקדםיתמועצה כך שלא תועבר מדיה ללא ה

 .המועצה

פשר תתאקום שהגישה אליו מועצה במהבתאום עם ל תאוחסן כנ" טית או אופטיתה מגנמדי .כא

 .למורשי גישה בלבד

 :המידעדבתחנות העבודה תשמר אבטחת  .כב

a. התחנה מועצה על הדיסק הקשיח שלם של השמרו קבציילא י. 

b. מסך עם סיסמא בכל תחנה יותקן נועל. 

c. הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

d. ת באמצעות התחנהועצה מהשרמהל הוריד קבצים שהיה ללא ניתן י. 

 .גישה לאחראי על הגיבויים בלבד מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם ורהיבויים יבוצעו בצג .כג

  .כמו כן יש לקיים נוהל דרישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרת

 . קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים יסור על העברתחל א .כד

 צה,מועהיבוד מנתוני ע עצה או שהם תוצריייכים למוח השאופטית, או דו, או כל מדיה מגנטית .כה

 .ויגרסו לאחר השימוש יאוחסנו בארון סגור וכן יושמדו

  מועצה.האין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם  .כו

 ת וכיכנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיו ותפעל כי היא פועלתהחברה מצהירה  .כז

הפרטיות, תיקוניו נת מהוראות חוק הגב אבטחה ובקרה כמתחייבאמצעי   נקוטות היא נוקטת

 (.2017לרבות תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע ) ותקנותיו

ים, בין היתר, התחייבות החברה מתחייבת להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכולל .כח

 .ידעחת מה על נהלי אבטוהקפדמועצה הלשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 



 86 מתוך - 86 - עמוד    -     מית קדימה צורןמקומועצה  -מכרז גביה 

 

_____________  _____________ 

 תמת המציעחו  חתימות המציע 

 
 

ם נהלי אבטחת מידע ולערוך בקרות סדירות ישות עובדיה באשר ליה מתחייבת להדריך אהחבר .כט

בדבר קיום נהלים אלה, כמו כן לדווח למועצה באופן סדיר בדבר ביצוע בקרות אלה וממצאי 

 ת.הביקורו

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.המועצה החברה מתחייבת לאפשר לנציג  .ל

לי מידע או לאפשר  סורהמועצה ניאותה למיבויותי והצהרותיי קיום התחיסיס לי כי רק על בידוע  .לא

 לי לקבל מידע ממשרד התחבורה/משרד הרישוי.

 ורך בהוכחת נזק.₪ לכל הפרה וללא צ 80,000בגין הפרת התחייבויות אפצה את המועצה בסך של  .לב

התחייבות פרת היה לה בגין האה שתאני אשפה את המועצה בשיפוי מלא ומוחלט בשל כל הוצ .לג

 "ד.שלי, לרבות שכ"ט עו

 

 ולראייה באנו על החתום 

_______________      ________________ 

 תאריך                   שם החברה      

 

 

 


