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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
 לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 1

 –הליך זה  הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,"שירותים"ה)להלן:  בנכסי העירייה עירוניים
 .("המכרז")להלן:  28/2020 מכרז פומבי

 :6וכמפורט במפרט המיוחד המצורף כנספח ג'/ את התחומים הבאים ,בין היתר ,השירותים יכללו      1.2
 .בנכס עצמו באמצעות בקרת מוני מים לרבותעריכת סקר חשבונות מים .1
  .במידת הצורך . תיקון החשבונות וקבלת החזרים כספים2

עכו, בקומה  35רח' ויצמן  מנהל אגף נכסים, מר אליהו כהןאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.3
"ח(, שלא יוחזר מכל ששלוש מאות ) ₪ 300 בסך, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום ראשונהה

 שהוא. טעם
 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  2.1 2
 .הזמנה זוהמצורף ל

מדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים וא םבמסמכי הליך זה הינ יםהנזכר שירותיםכל ה 2.2
בביצוע השירותים, במועד הזוכה  משתתףבפרטים ו/או בהיקף השירותים. שינויים, אשר ימסרו ל

ו/או לאחר חתימת ההסכם, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או עילה לתביעה מכל מין 
 פרט לתשלום עבור השירותים המבוצעים בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. -וסוג 

יים ותיקונים במסמכי העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינו 2.3
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליךיהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה. השינויים והתיקונים, כאמור, הליךה

 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 
ובקרת חשבונות ביצוע סקר מוני מים ל 28/2020 מכרז פומבייון "סגורה נושאת צאת ההצעות, במעטפה  3

שבמשרדי  המכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת וללא כל כיתוב נוסף  "בנכסי העירייה  עירוניים מים
לאחר  , , עכו35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה ה, אשר בקומ)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירות

 העירייה.  שלשהוחתמה בחותמת נתקבל 
. הצעות אשר לא 0031:עד לשעה  2011.1. -, ה'ֹֹֹֹֹֹֹֹֹ א ֹ במסירה ידנית בלבד עד ליוםאת המסירה יש לבצע 

הנקובים שעה למועד ול עדמכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי אשר ב המכרזיםתיבת תתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל

 
זה ותנאיו ניתן להפנות ו/או להליך  שירותיםהנוגע לשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל  4

 eliyahu@akko.muni.ilמייל ( ל"מנהל הפרויקט")להלן:   מנהל אגף נכסים למר אליהו כהן,בכתב בלבד 
באחריות המשתתף  .0013:שעה עד ל 10.2025. -ה ',אעד לא יאוחר מיום (, "מנהל הפרויקט")להלן:  

תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט  .04-9956263 :הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון
לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של  למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם 

בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר  השתימסרנהעירייה איננה אחראית לתשובות  המשתתף הפונה.
 והן לא יחייבוה. בכתב מנהל הפרויקט מאתלמעט  הבעיריי
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5
התנאים  בכלרון להגשת ההצעות להליך ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האח"המשתתף")להלן: 

 המפורטים להלן:
              מים  י מוני מים ובקרות חשבונותבעריכת סקרקודם ל ניסיון על המשתתף להיות בע     5.1

 השנים  5במהלך , מוני מים לכל גוף 250לפחות בהיקף של לפחות,  גופים 2 -ל                   
 .האחרונות                   

  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  5.2
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.  
על המשתתף להיות מי שמתקיימות בו הדרישות לייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בהתאם לסעיף   5.3

ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  1976-ציבוריים, התשל"ו גופים עסקאות לחוק 1ב'2
  .1998התשנ"ח 

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף       5.4
 

לא  –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  6.1 6
 תידון.

 למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.כל המסמכים המצורפים  6.2

 ההצעה .ג
 

 .משתתףההצעת  -מסמך ב' על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת .7

 .כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד 8
 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 9

 ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ.  מסמך ב'על גבי  המחירים 9.1
 לעיל. 5.1 ףכנדרש בסעי ניסיון קודם ותהמוכיח ותהמלצ המשתתף יצרף .9.2

המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  9.3
 למסמכי הליך זה. 1/'כנספח ב

בנוסח המצורף  5.2מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף משתתף יחתום על תצהיר ה 9.4
 למסמכי הליך זה. 4ב'/נספח כ

בנוסח המצורף  5.3מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  9.5
 למסמכי הליך זה. 5נספח ב'/כ

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10

 לתנאים המופיעים בהם. נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים

 

, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  11.1 11
 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

מהשותפים המוסמכים לחתום בשם היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר  11.3
 השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת השותפות.

 המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם בשותפות.
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  11.4

 התאגיד. 
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של 
מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס 

 עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.

 תתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם.על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המש 11.5

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 12
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

עלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתאחרת 
 דעתה הבלעדי של העירייה. 
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 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13

במסמכי בהתאם לאמור  השירותיםביצוע הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
 .ההליך

מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  13.3
 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 
 

אלפים ש"ח(,  חמשת)₪  5,000על סך מקורית, אוטונומית, להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  14.1 14
)להלן:  24.2.21שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום 

 הליךלמסמכי  7להיות בנוסח הערבות המצורף כנספח ב'/ המשתתף"(.על ערבות המשתתף"ערבות 
 לא תידון.  7ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/ תצורףאליה לא  הצעהזה. 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף הא רשאית להגיש את ערבותהעירייה ת 14.2
 .הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 

 בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  15
 גם את המסמכים המפורטים להלן: 

, על 1976-ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות    15.1
 שם המשתתף.

 ישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף.א 15.2

 ;למסמכי ההצעה 3נספח ב'/גבי על  לעיל 5.1 ףניסיון קודם כדרישת סעי ותהמוכיח ותמלצה 15.3

 4/'נספח בכ, בנוסח המצורף לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  15.4
 למסמכי ההצעה;

 5/'נספח בכלחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף  1ב'2הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף  15.5
 למסמכי ההצעה;

 לעיל. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  -למשתתף שהינו שותפות  15.6

ותדפיס עדכני מרשם החברות  היותו תאגיד הרשום בישראל כדיןאישור על  -תאגיד תתף שהינו למש 15.7
 לעיל.  11.4המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  15.8
 המשתתף.

חתומים על  –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  15.9
 ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז.  15.10

, חתום על ידי המשתתף. היה 6/'נספח בכשאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף  15.11
מבעלי המניות בחברה ומנכ"ל החברה. היה המשתתף חברה יחתום על שאלון )נפרד( כל אחד 

 המשתתף שותפות יחתום על שאלון )נפרד( כל אחד מהשותפים.
 
 
 

המשתתף, אשר  תחולנה על בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  16
 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

להגשת  יום מהמועד האחרון 90א בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תה 17
 ההצעות בהליך זה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28/2020 מכרז פומבי
 ביצוע סקר מוני מים                                                                                                                                           

 עירוניים ובקרת חשבונות מים                                                                                                         
  

 
 מסמך א'

 5 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו/או הערכה ליכולתם  18
מובהר בזאת כי העירייה לא תפצה משתתף,  בתנאי מכרז זה.( באשר ליכולתם לעמוד "ההערכה")להלן:  

בגין העלויות שתגרמנה לו בקשר עם ביצוע ההערכה, בין אם נבחרה הצעתו כזוכה בסופו של דבר, ובין אם 
 לאו.

 
, לפני המכרז מסמכי לפי במחויבויותיו יעמוד לא הראשון והזוכה היה שני זוכה על להכריז רשאית העירייה .19

 חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז.  6או אחרי החתימה על חוזה ההתקשרות, ועד 

 
העירייה תהא רשאית להורות לזוכה לבצע את השירותים בשלבים במסגרת התקציב העומד  20.1 .20

 לרשותה, לבצע רק חלק מהשירותים נשוא הזמנת עבודה ו/או לא לבצעם כלל.

 ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכותלזוכה לא תהא תביעה  20.2
 מזכויותיה לפי סעיף זה ו/או יישומו בכל צורה שהיא.

 
תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר העניקו לה בעבר שירותים שלא לשביעות רצונה,  העירייה .21

אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, בין מניסיונה ובין מניסיונם של ו/או שנוכחה לדעת 
 .ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם

 
לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי למשתתף לא חשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או  העירייה .22

תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגין הביטול כאמור, כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו מוותר 
 שתתף על כל זכות תביעה כאמור.המ

 
הצעתם בם במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידאו /בפקס ובדוא"ל, תימסר הודעה לכל משתתפי המכרז  .23

 בדבר זכייתם או אי זכייתם במכרז.

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר המועד  24

ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל מסמך ו/או אישור האחרון להגשת 
מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של 

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן  ההליך.
  ע בה, אך לא מעבר לכך.שיקבהקצוב 

 סעיף זה לא יחול על ערבות המשתתף. 
 

 דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן: היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת ע   25.1      25
 תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי,  4%המשתתף המקומי בשיעור של עד                        

  ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את  היא                       
 השירות במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל,                        
 כהצעה הזוכה בהליך.תחשב ההצעה הזולה                         

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  25.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  25.2

  עסק פעיל עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"   25.2.1
 ו )ככל מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקאו מקום עס דירתובגין   ומשלם        
 תושבי העיר.שמועסקים עובדים( הינם         

 והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב     25.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה            

 
 

   על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  25.3
 למסמכי הליך זה. 2נספח ב'/כהנדרשים בנוסח ההצהרה המצורף              

 
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 26
  ההליך.
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 מחויבויות הזוכה .ה
 

נדרש, של ההסכם בין הצדדים בנוסח עותקים חתומים ומאושרים כ 4על הזוכה יהא להמציא לעירייה  27
 מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. ימי עסקים 5המצורף להליך כמסמך ג', תוך 

 

לאלתר את זכייתו שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ 28
 בהודעה בכתב.

 
 
 מסמכי ההליך ז.
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  29
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

  ההליך.לצורך הגשת הצעה במסגרת 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה       

 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 משתתףהצעת ה
 

     בזה  יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 כדלקמן:

 
ביצוע סקר שירותי ( "המזמין"של עיריית עכו )להלן:  28/2020 מכרז פומביבעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

והעתידיים כולם יחד המפורטים מטה  ("שירותים"ה)להלן:   עירוניים מוני מים ובקרת חשבונות מים
את תוכנם ואנו  ו(, הבנהליך""מסמכי ה: )להלן ורפים בזאתלהוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ

לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות  – והמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמנובמידה  –מתחייבים 
 המוגדרות בהם.

 
 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 1/'נספח ב 
 הצהרת משתתף מקומי; –2/'נספח ב 
 טופס מילוי ממליצים;  -3נספח ב'/                     
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 4/'נספח ב                     
 ; לחוק עסקאות גופים ציבוריים '1ב2 הצהרה בדבר קיום הוראות סע' - 5/'נספח ב                       

 שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים. - 6/'נספח ב                      
 ערבות משתתף -7נספח ב'/         

 
 על נספחיו:  משתתףהע"י  השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים -1נספח ג'/                     
 שמירת סודיות -2נספח ג'/                     

 התחייבות לשמירת סודיות )עובד( - 3נספח ג'/                     
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 4נספח ג'/ 
 בדק( נוסח ערבות בנקאית )ערבות -א' 4נספח ג'/ 
 אישור ביטוחים – 5נספח ג'/ 
 מיוחד  מפרט – 6/'נספח ג                      

  
 וכן את המסמכים     כשהם חתומים על ידינו הליךאנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ה 2

 שלהלן:     

 למסמכי  3נספח ב'/על גבי  לזמנה להציע הצעות 5.1כנדרש בסעיף  ניסיון קודם ותהמוכיח המלצות 2.1
 .ההצעה        

  1976-ציבוריים, תשל"ו  .ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופיםא 2.2
 המשתתף.שם על         

 4/'נספח בכ, בנוסח המצורף לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  .32
 ;למסמכי ההצעה

 כנספח לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף  1ב'2הצהרה בדבר קיום הוראות סעיף  2.4
 ;למסמכי ההצעה 5ב'/         

  .מנוישור על ניכוי במקור, על שא  2.5
 להזמנה להציע הצעות. 11.3אישור עו"ד כדרישת סעיף  –למשתתף שהינו שותפות     2.6

  11.4כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -שהינו תאגיד למשתתף  2.7
 למסמך ההזמנה להציע הצעת מחיר.        

 חתומות על ידנו. –כל תשובות המזמין להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה   2.8

 ל ידנו. חתומים ע -תיקונים שהוכנסו על ידי המזמין במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אלינו   2.9

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי מכרז.   2.10

למסמכי המכרז, חתום על ידי  6/'נספח בכשאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף   2.11
המשתתף. היה המשתתף חברה מצורפים שאלונים חתומים על ידי כל אחד מבעלי המניות בחברה 

 ומנכ"ל החברה. היה המשתתף שותפות מצורפים שאלונים חתומים על ידי כל אחד מהשותפים.

 .7כנספח ב'/ערבות משתתף בנוסח המצורף   2.12
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המזמין שומר לעצמו הזכות, לפי כי , וההליךל מהווה רשימה סגורה של מסמכי אין הרשימה דלעיידוע לנו כי  3
ו/או לשנות את המסמכים  הליךשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 הקיימים.

הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההליך כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  4
 .ים בההמתואר השירותיםשים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל הדרו

 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 5

 

 לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז על כל נספחיו הצעתי הכספית מובאת להלן:   6.1 6
 

 % שקלול %  -סכום בש"ח / ב  הפריט 
ניתוח ובקרת הוצאות המים והביוב  1

של העיריה ופניות לתאגיד המים 
להחזרים ככל שיימצאו והעמדת 

מערכת אינטרנטית ייעודית לרשות 
 המזמין לצפייה והפקת דוחות. 

  
 

 
 

                      ₪ 
 לחודש. לא כולל מע"מ 

 
לא שסכום חודשי קבוע 

לא ₪ )  2,800יעלה על 
 .כולל מע"מ (

 
 
 
 
 

50% 

שישולם מן החזרים ( Xאחוז מסוים )  2
מתאגיד מי ו/או הזיכויים שיתקבלו 

 .עכו
 
 

 
 

% 
 לא כולל מע"מ

 
 .20%לא יעלה על אחוז ה
 

 
 
 

40% 

 עבודות ייעוץ אחרות /עבודות שונות 3
 הנוגעות לתחום המכרז. 

 
 
 

 
 

                      ₪ 
 לא כולל מע"מ 

 
סכום קבוע לשעת עבודה 

לא ₪ )  250יעלה על שלא 
 .כולל מע"מ (

 
 
 
 

10% 

 למונה מים יחיד למיפוי ביצוע סקר  4
 
 

 
                      ₪ 

 לא כולל מע"מ 
 

לא יעלה על סכום המחיר 
למונה ) לא ₪  190של 

סעיף זה כולל מע"מ ( 
אופציה בלבד ולא יובא 

 בשקלול ההצעה. 
 

 
 
 

 
 100% סה"כ
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  הפרמטרים בטבלה ולהציע מחיר או % , בהתחשב במחירי המקסימום המפורטים לעיל. יש למלא את כל
 משתתף במכרז שיציע הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום , הצעתו תיפסל.

 .המחיר המוצע אינו כולל מע"מ 

 
 שתתףחתימת וחותמת המ

  

 כל המחירים דלעיל כוללים את כל ההוצאות הנלוות. 6.2
 
מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  7

שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, 
 שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכיו"ב. 

 
, ואנו מצהירים בזאת כי אין השירותיםידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן  8

 ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 9

 יםהכלול שירותיםסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל הינו בעלי הידע, הנא 9.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים,  .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  השירותיםהמתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את 
ולתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע 

 ;משתתףהכל התנאים וההתחייבויות המוטלות על ולמלא את 

והמחירים הכלולים  ,םתבשלמו השירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע  9.2
אחרות, מכל ה אוכלליות הבהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו כוללים את כל ההוצאות, המיוחדות, 

, הוגנת , והם מהווים תמורה מלאהרווח קבלני , לרבותשירותיםמין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע ה
ועבור מילוי כל יתר  הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה שירותיםושלמה עבור ביצוע ה

 פיהם.ינו להתחייבויות

 

)תשעים( יום  90קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 10
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ

 7אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, נפצה תוך 
תנו זו, מסכום הצע 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין, 

תנו כל נזק נוסף העולה על בלי לגרוע בזכות המזמין לתבוע מאוזאת מ כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
 סכום זה.

 
, ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים 11

 .לנו על זכייתנו בהליךימי עסקים מיום שיודע  5תוך העתקים,   ארבעהב כמפורט לעיל,
 

כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  12
חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע 

 -מבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין  -את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 
 יתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.יתיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו ה

 
 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .13

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההליך הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו  13.1
 למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם בהשאלה

 .בלבד למטרה זו
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה  13.2

ין מספר ב םאו לפצלאו לבצעם לשיעורין, שהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מהשירותים, 
כל טענה  מוותרים בזאת עלל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו וכלל לביצוע, הכ םמציעים, או לא למסר

 בקשר לכך.
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להביא ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין  13.3
 .בעיניו הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

  המזמיןאנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד  13.4
  בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם  וו/או שליחי ונגד מי מנציגי או 

 שר ין מסירת השירותים ו/או בקיבענ שהמזמין יקבלתתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 להליכי הדיון בהצעות.

 
   הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( או בשם  אנו מצהירים בזה כי  .14

  –ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח  התאגיד, 
 במקרה של שותפות או תאגיד(.  

 

 .יחידהוא  שתתףוהמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמ האמור .15
 
 
 
 
 
 

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ משתתףחתימת ה

 ___________________________________________: _______________משתתףשם ה

 ____________________תאגיד:______________________________מס' ת.ז./מספר 

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______משתתףהכתובת 

 ___________________: ____________________מס' פקס: ____ משתתףהמס' טלפון של 

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 
 

 אישור עו"ד

 

של ם /מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________
 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

, וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני. מו/חתםהנ"ל 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -זה, "קרוב"  ןלעניילחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 אחות."

 
בר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות )א( של ההודעה בד12כלל  1.2

 הקובע: 
זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 
 "()ב((.1)2-ו()ב( 1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 
 להודיע ולהצהיר כי:  בהתאם לכך הנני מבקש 2

או מי שאני לו  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 סוכן.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2
 הם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מ

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3
 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או  3
 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים,  4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של מועצת העירייה ברוב

 רשומות.לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ב
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 תאריך: ________        לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 2הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 
ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  לעירייה

 

 30%ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר.

 
 זו מצ"ב:  לשם הוכחת הצהרתי

 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.ב. אישור רואה חשבון   
 
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

 מהעובדים המועסקים על ידי המשתתף הינם תושבי העיר עכו. 30%לפחות הנני מאשר כי 
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
קה של ראיות התומכות בנתונים ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדי

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 
 
 

 חתימה: ______________   ______________ תאריך:
 
 

_____________________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי .1
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 תאריך: _________                                      לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 מים  חשבונות תבקרוסקר עריכת טופס המלצה ב

 
____________   1בעצמו/באמצעות ("המשתתף"הנני לאשר כי _____________________ )להלן: 

( "מקבל השירותים"________________________העניק ל___________________________ )להלן: 

 כמפורט להלן:( "השירותים"מים )להלן: ת חשבונות בקרביצוע סקר מוני מים ושירותי 

פירוט השירותים ותוצאתם: __________________________________________________  .1

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 :____________________לסקר מספר מונים .2

 פירוט על בדיקות בשטח:_________________ .3

 : _______________________________משתתףהמועדי ביצוע השירותים על ידי  .4

למקבל השירותים,  משתתףהמחויבות אישית של לנא להתייחס, בין היתר,  -הערכה מילולית של השירותים  .5

 , נכונותו לקבל הנחיות ולשת"פ וכד':משתתףהזמינות 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 מצוין(: ________ - 10גרוע,  - 1) 10-ל 1הערכה כללית לטיב השירותים בציון מספרי בין  .6

 פרטי  הגוף מקבל השירותים: .7

 שם __________________________________________________ 7.1

 ____________________________________________כתובת ______ 7.2

 פרטי הממליץ: .8

 שם _______________________________,  8.1

 תפקידו במקבל השירותים ________________________ 8.2

 טלפון: _______________, נייד: _______________, דוא"ל _____________ 8.3

 ים.הנני לאשר כי המלצתי זו ניתנת על דעת מקבל השירות

 

 תאריך:___________________                חתימה וחותמת הממליץ:_________________
 

                                                           
 המלצות נפרדות 2מחק המיותר, יש להגיש לפחות  1
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 _______תאריך: ______
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35 ויצמן

 
 א.ג.נ.,

 
-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2/1ב'-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

1976  
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 
אות גופים המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסק

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו
 האחרונה.

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם 
 

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 _______________*חתימת נותן התצהיר: 

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
I.  :אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן

 . ("המשתתף"
II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל

המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו 
 *בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

III. ני, ______________________ עו"ד, הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפ
במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא 
ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
   
      _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד      

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *
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 תצהיר
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:וכי אהיה צפוי 

 

במכרז ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מיםל משתתףבחירת  –של עיריית עכו  28/2020פומבי 

 .בנכסי העירייה עירוניים

  

חוק לאחר שבדקתי את הוראות  הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעאני מצהיר/ה כי  .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 מן.לשם קבלת הנחיות בקשר ליישו, ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב 
 גביה נתן התחייבות זו(.בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות של

 

להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות.
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 
____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים
 

 עיריית עכועבור   עירוניים ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים  :לתפקיד ת/מועמד
 

 וכהונות תפקידים -  א' חלק

 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם
 פרטי: _______________________________________________שם 

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'
 רחוב: _______________________________________   :כתובת

 ישוב: ___________________ מיקוד: ____________/עיר
 _________________ :מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד

 מס' פקס: ___________________
 

 ועיסוקים תפקידים .2

 

 לרבות(שנים אחורה  4לתקופה של  קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

   וכד'(. ת/כיועץ ית,/כקבלן בתאגיד, משרה ת/כנושא ת,/כעצמאי ה,/כשכיר
 

  .ב("וכיו עמותה שותפות, סוג )חברה, מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
 

  .תפקידים בהתנדבות( גם במפורש לציין בהתנדבות )יש או בשכר לתפקידים להתייחס נא
 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 ציבוריים תפקידים .3
 

 .לעיל 2בשאלה  צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .שנים אחורה 4של  לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
אחרים, בין אם הם  גופים פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או

 .ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים
 

 .אחורה שנים 4לתקופה של  קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

                                                           
 אותךשמות בעלי המניות שמינו  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  2
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 3
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 
לפעילות  ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

עיריית  שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים עיריית עכו או
 אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים עכו או

 
 באופן קשר או זיקה כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט
 

 או/ו בו מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק
 

 לא / כן
 

_______________________________________ ________________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

                                                           
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
אגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של הת (1)

אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או 
או  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  25%תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;הדירקטורים שלויותר מ

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

 –לעניין זה, "נאמן"  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)
מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 משפחה קרובי לגבי 5-2בשאלות  כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2בסעיפים  כאמור, תפקידים, פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
)למשל:  לעיל  שנדרשו בשאלות הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט נא

 סוג הכהונה התחלת תאריך ותחום עיסוקו, התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך ת/בן אם

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות הכהונה
 

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -"קרוב" 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ __________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 שאליו לך בתפקיד כפופים או בעקיפין(, או )במישרין עליך  ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ת,/מועמד ה/את
 

 או זיקות משפחה קשרי עסקיים, קשרים אחרות, במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם מתקיימים

  ?אחרות
 

 לא / כן
 

__________________________________________ _____________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  עניינים חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8
 

 במצב אותך שעלולים להעמיד קרוביך, של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של
 



 28/2020 מכרז פומבי
 ביצוע סקר מוני מים                                                                                                                  

 עירוניים ובקרת חשבונות מים                                                                                                   
    

 
 6/'נספח ב

 
 

 

 20 

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

__________________________________________ _____________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 של במצב שעלולים להעמידך מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש

 
 לא האחרים, שאליהם קרוביך של אחרים ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם

, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של או לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת
  ?ת/מועמד ה/את שאליו עניינים בתפקיד לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 של תפקידים ועיסוקים לעיל )לדוגמה, 8-1בשאלות  נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 .המקומית( הרשות להם לפעילות שיש וקשר מקבילים, בגופים או בדירקטוריונים אלה, חברויות קרובים
 

 לא / כן
 

____________________________________ ___________________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

 עיסוקים בעבר ופירוט השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה,
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 ואחזקות נכסים -ב'  חלק
 

 אחזקות במניות  .11

 
 של או עסקיים כלשהם, שלך בגופים שותפות או בעקיפין, או בתאגידים, במישרין מניות החזקת פירוט

 .קרוביך
 

  1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

 
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

                                                           
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 5

  –"בעל עניין", בתאגיד 
המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 
או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי  25%הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%למנות 

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

לעניין זה, "נאמן"  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)
חזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף למעט חברת רישומים ולמעט מי שמ –

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 

 לניגוד עניינים חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 
 שימוש בהם או מכירתם שאחזקתם, קרוביך, בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 מועמד?  אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים
 

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן 
 

_______________________________________ ____________י: /פרט כן, י: אם/פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

 לחובות או ערב או כספים חייב ישנם, אם העסקיים, מי משותפיך קרוביך או ה,/את האם
 כלשהם?  להתחייבויות

 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" 
 

 לא / כן
 

_______________________________________ ____________י: /פרט כן, י: אם/פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 לניגוד של חשש במצב אותך להעמיד שעשויים לעיל, פורטו שלא אחרים, נכסים על לך ידוע האם

 ת ?/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים
 

 , של)ושותפים עסקיים קרובים חברים זה מקורביך )ובכלל של קרוביך, של שלך, לנכסים להתייחס נא

 .בהם בעלי עניין הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 בעקיפין, ובין בין במישרין בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""

 .לו חיצוני יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו
 

 לא / כן
 

__________________________________________ ___________________י: /פרט כן, אם
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 נכונים ולמקורבי, הם מלאים, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 ואמיתיים.
 

 אלא אישית, הם מידיעה ולמקורבי, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 לי ידועים אינם הפרטים שבו וזאת במקרה הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם

 אישית. לי מידיעה בחלקם ו/או אינם ידועים ו/או במלואם
 

 חשש של במצב לי להיות לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3
 התפקיד. עם עניינים לניגוד

 

חשש לניגוד עניינים במילוי  של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 בנושא. המשפטית של עיריית עכו היועצת התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של

 

 הדברים יתעוררו במהלך או בשאלון, הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו שבמקרה מתחייב/ת לכך אני .5
ביועצת  עניינים, איוועץ לניגוד חשש במצב של אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל,

 הנחיותיה. לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע לה את המשפטית של עיריית עכו, אמסור

 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,  .6
 .1998 –התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                     תאריך          
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

 ח.פ. _____________ )להלן: "המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכםת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
מכרז שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  אלפים חמשת)₪  5,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

  . עירוניים לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים – 28/2020פומבי 
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2020 ספטמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  14ך תו הערבות,
את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה 

משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר 
 הו כלפיכם.לחיוב כלש

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

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

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות 
 

 ועד בכלל. 24.2.21קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 24.2.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 24.2.21לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 
 
 

_______________ 
 בנק                                                                                                                           
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 הסכם למתן שירותי סקר מוני מים
 ובקרת חשבונות מים עירוניים

 בשנה _______. שנערך ונחתם בעכו ביום  _____
 
 

 עיריית עכו  ב י ן :
 , עכו35מרחוב ויצמן   
 04-9956071, פקס: 04-9956070טל':   
 "העירייה"()להלן :   
 מצד אחד         

 ________, ת.ז ___________ ל ב י ן :
 רח' _________, __________  
 טל': ___________, פקס: ____________  
 ______________דוא"ל:   
 ("הספק" )להלן :  

 מצד שני                     
 

לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים ועיריית עכו מעוניינת בקבלת שירותים  הואיל:
 .לחוזה זה 6ג'/והכל בהתאם לאמור במפרט העבודות המצ"ב כנספח 

 
העירייה ומצהיר כי הוא בעל הניסיון , המקצועיות , הספק מעוניין בביצוע השירותים עבור ו והואיל:

המומחיות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים וביכולתו לבצע את 
 השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר.

 
למתן השירותים והספק הגיש הצעתו כדין במסגרת  28/2020והעירייה פרסמה מכרז מס'  והואיל:

בישיבתה מיום _________ המליצה בפני ראש העיר להכריז על , וועדת המכרזים המכרז
אישר את ההמלצה הכל על פי תנאי הסכם  ה במכרז וראש העיר ביום ________כזוכ הספק

 זה. 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:
 מבוא .א

 
 להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר קדמו לו,  1.3
 והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 בהסכם זה תהא למונחים שלהלן הפרשנות המבוארת לצידם:  .2
עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, מסמך  -העירייה" "

ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי החתימה של 
 .רייהנציג העיהעירייה, למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  ל

  כנדרש בהסכם זה ובמפרט המיוחד. "הספק"                  נותן השירותים 
 .ביצוע  התשלוםהפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת  -"הפרשי הצמדה" 

, הכל כמפורט בהסכם ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים  -"השירותים" 
 . 6ובמפרט המיוחד בנספח ג'/

  .להלן 9בסעיף כמפורט  סקר והבקרה,שכר הספק בגין ביצוע עבודות ה -"התמורה" 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.  -"מדד הבסיס" 
  .התקשרות זומי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך  -"נציג העירייה" 

כנציג העירייה הראשון ישמש מר אוהד שגב, מנכ"ל העירייה. העירייה תהא 
 .הספקרשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח אל 

     8התקופה במהלכה יינתנו השירותים לעירייה על ידי הספק כמוגדר בסעיף  -"תקופת ההתקשרות" 
 להלן.          

 



 28/2020 מכרז פומבי
 ביצוע סקר מוני מים                                                                                                                 

 עירוניים ובקרת חשבונות מים                                                                                                   
 

 מסמך ג'
 

 

 

 26 

 מטרת ההסכם .ב
 

 מפרט מיוחד להסכם. 6/'התחומים כמופרט בהסכם זה  ובנספח גהשירותים יכללו את  .3

  

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .ג
 

דרישות העירייה, וכן בדק את כל ואת  היקף השירותים וטיבםהספק מאשר כי בדק את   4.1 .4
והוא מצהיר ם, ובביצוע בשירותיםהפרטים והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים 

 שירותים בתמורה הקבועה בהסכם זה.הכי ביכולתו לבצע 

כוח האדם הניסיון, המומחיות, היכולות, הידע, כי הוא בעל הכישורים,  מצהיר ומאשר הספק 4.2
  .מתן השירותיםוהציוד הדרושים ל

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע ייש לו את כל הרכי עוסק מורשה והינו הספק מצהיר כי  4.3
 . תיםהשירווהמומחיות הדרושים לביצוע 

כתנאי לקבלת התמורה יציג בפני העירייה מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר הספק כי  4.4
 טים להלן: את כל האישורים המפור

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  4.4.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 ניכוי מס במקור.אישור על  4.4.2

 .הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה מצהיר כי  הספק 4.5
ים, מערכת ממוחשבת לניהול חיובי המים והביוב המתקבלים מתאגיד הממתחייב להפעיל  ספקה  4.6

 העירייה. עמוד בדרישות הטכנולוגיות של ת תכנת מדף ו/או תכנת אינטרנט, אשר
 
 

 אופן ביצוע השירותים .ד
 

יפעל בהתאם להנחיות נציג העירייה ויעניק לעירייה את השירותים כמפורט בהסכם זה  הספק .5
 במסירות ובנאמנות.

 

לנציג העירייה דווח על הפעולות שבוצעו על ידו במתן  הספקלכל חודש, יגיש  5-אחת לחודש עד ל .6
 השירותים בחודש החולף. דו"ח זה יהיה תנאי לתשלום התמורה.

 

, אשר הוכנו על ידי שהינם תוצר של השירותים ו/או הקשורים בביצועםמסמכים נציג העירייה  אישר .7
לא ישחרר  -דרש הספק להכינם בהתאם להסכם זה  נציג העירייההספק בהתאם להסכם זה, או ש

 הם.או כל חלק משירותים או דרישתו את הספק מאחריותו המקצועית ל נציג העירייהאישור 
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 ההתקשרותתקופת  .ה

 

 חודשים החל מיום ______וכלה ביום _________.  12השירותים יבוצעו על ידי הספק במשך  8.1 .8

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות של הסכם  העירייה 8.2
חודשים בכל תקופה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו  12זה לתקופות נוספות, של 

"הודעה )להלן:  ספקשנים ובתנאי שנתנה על כך הודעה בכתב ל שלוששל הסכם זה, לא יעלה על 
לא הודיע על סירובו  הספקההתקשרות שבתוקף ו רם תום תקופתיום לפחות בט 30( ההארכה"

יום מיום שנשלחה אליו הודעת  14להארכת תקופת ההסכם כקבוע בהודעת הארכה, תוך 
 ההארכה.

לא הודיע על סירובו להארכת תקופת ההתקשרות יראו את  הספקניתנה הודעת הארכה ו 8.3
ה וכל הוראות הסכם זה יחולו על ההתקשרות כמוארכת לתקופה נוספת כקבוע בהודעת ההארכ

 תקופת ההתקשרות הנוספת.
על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את  8.4

לא תהיינה  הספקיום לספק, ו 30ההתקשרות לפי הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 
סקה האמורה, למעט זכותו לקבל את כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפ

 התמורה בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור.
 

 התמורה .ו
 

 כדלקמן: משתתףתמורת ביצוע השירותים תשלם העירייה ל  .9
 

9.1 
 

 % שקלול %  -סכום בש"ח / ב  הפריט 
ניתוח ובקרת הוצאות המים והביוב  1

של העיריה ופניות לתאגיד המים 
להחזרים ככל שיימצאו והעמדת 

מערכת אינטרנטית ייעודית לרשות 
 המזמין לצפייה והפקת דוחות. 

  
 

 
 

                      ₪ 
 לחודש. לא כולל מע"מ 

 
לא שסכום חודשי קבוע 

לא ₪ )  2,800יעלה על 
 .כולל מע"מ (

 
 
 
 
 

50% 

שישולם מן החזרים ( Xאחוז מסוים )  2
מתאגיד מי ו/או הזיכויים שיתקבלו 

 .עכו
 
 

 
 

% 
 לא כולל מע"מ

 
 .20%לא יעלה על אחוז ה
 

 
 
 

40% 

עבודות ייעוץ אחרות  /עבודות שונות 3
 הנוגעות לתחום המכרז. 

 
 
 

 
 

                      ₪ 
 לא כולל מע"מ 

 
סכום קבוע לשעת עבודה 

לא ₪ )  250יעלה על שלא 
 .כולל מע"מ (

 
 
 
 

10% 
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 למונה מים יחיד למיפוי ביצוע סקר  4
 
 

 
                      ₪ 

 לא כולל מע"מ 
 

לא יעלה על סכום המחיר 
למונה ) לא ₪  190של 

סעיף זה כולל מע"מ ( 
 אופציה בלבד. 

 

 
 
 

 
 100% סה"כ

 
 

  או % , בהתחשב במחירי המקסימום המפורטים יש למלא את כל הפרמטרים בטבלה ולהציע מחיר
 לעיל. משתתף במכרז שיציע הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום , הצעתו תיפסל.

 .המחיר המוצע אינו כולל מע"מ 
 חתימת וחותמת הספק

מוסכם בזאת כי התמורה נקבעה בהתבסס על היקף השירותים ודרישות העירייה והיא כוללת כל   .
הספק בביצועם לרבות שכר עובדים, הוצאות משרדיות, צילומים, הדפסות וכד' והוצאה הכרוכה 

 לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו. 

 

מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה  גם אם לצורך ביצוע  9.2
השירותים יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש ציוד או שרותי צד 

 שלישי מכל סוג שהוא. 

לא תהיינה הספק לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, ו 9.3
לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע מפורשות 

 סכם זה.בה

 

על  ןתינתהתמורה  ות שונות או עבודות ייעוץ אחרות כמפורט בטבלה לעיל,עבוד הותידרשנבמידה  10
 .בחשבון החודשי שיגיש הספק לעירייה יפורטו, אשר על ידי הספק בסיס שעות עבודות שיבוצעו בפועל

 . היהעירינציג ע"י לא הוזמנו בכתב לעבודות ש לא תשולם תמורה כלשהי

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ז
 

 , לפי הסכם זה, הינם מפרעות בלבד ע"ח התמורה המגיעה לו לפי הסכם זה.זוכהכל התשלומים ל  11
 

  –מועדי התשלום  12
   אשר  השירותיםאני יגיש הספק לעירייה חשבון בגין ילכל חודש גרגור 10-לחודש, עד ל אחת 12.1

 בוצעו על ידו בחודש החולף, הקודם למועד הגשת החשבון.           

 כל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י נציג העירייה.  12.2
ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך  –אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג העירייה 

 יום מתום החודש בו הוגש החשבון כאמור.   45

   לא תשולמנה כל התייקרויות בגין עיכוב בביצוע השירותים שלא באשמת העירייה ונציגיה ובכל  12.3
 וע בהסכם זה לסיום השירותים.מקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד הקב    

 הפרשי ריבית משתתף ישולמו ל –לא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה  12.4
 החל  1961-"( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים)להלן:  והצמדה    
 לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. 30 -מהיום ה    

 שא כל ריבית פיגורים.ייום מהמועד הקבוע לעיל לא י 30פיגור בתשלום של עד 
תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי הספק בגין איחור 

 בתשלום כאמור לעיל.
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ימים  5כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר תועבר על ידי הספק לעירייה, תוך  13
 ממועד קבלת התשלום.

 
 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למשתתף ומועדיהם. 14

 
 יחסי הצדדים .ח

 

 מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הספק לבין העירייה יחסי     15.1 15
 יראוהו לכל דבר ועניין  השירותים מתןמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור הספק בכל צורה ב-עובד            
 כעובד של הספק בלבד.            

  הספק ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  ובקשר עם קיום הסכם זה,   15.2
 לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים. 

 
 

 איסור הסבת ההסכם .ט
 

ו חלקו, או כל חבות אלהמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו ו/או להסב הספק אינו רשאי  16
 ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

 

   למסור לאחר כל  אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או הספק    17.1 17
 מראש ובכתב.  העירייהר מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישוחלק                    

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, 
 יצוע השירותים לאחר.באין בה כשלעצמה, משום מסירת 

 םלאחר, כול השירותיםהעביר הספק את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  17.2
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.     םאו מקצת

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .י

 

ובדיה הספק אחראי כלפי העירייה לכל נזק ו/או לרכוש ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לעירייה ו/או לע .18
 ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה. 

 

אחראי כלפי העירייה בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק, טעות ו/או הספק  .19
בחומרים או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש 

תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תקופת   אביזרים לקויים. אחריותו של הספק
בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים שניתנו   ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו של הספק

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו.
 

אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לו ו/או לעובדיו, לקבלני   הספק .20
ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב   ועובדיהם, לשלוחיו של הספק משנה של הספק

 ורשיהם.ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או את י
 

אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו או  הספק .21
 שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו, ובכלל זאת למתקנים.

 
 ו/או רותה, מכל אחריות לכל אובדןפוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשי  הספק .22

נזק לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות 
באופן מלא את העירייה ו/או את עובדיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם 

או על פי כל דין, לרבות לעירייה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/
על קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור בתוך זמן  משתתףהוצאות משפטיות ואחרות. העירייה תודיע ל

 סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן בפניה על פי רצונו. 
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 מכוח חוזה זה ו/או מכל מקור אחר זכאי להם העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק .23
מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של סכומים אשר נתבעים 

 כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק הספק
 כאמור לעיל.

 
 
 

 ביטוח .יא
למשך  מתחייב לבטח, על חשבונו פי כל דין, הספק-פי חוזה זה ו/או על-על מבלי לגרוע מאחריות הספק .24

כל תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ולמשך כל תקופה בה ימצא אחראי על פי דין, לטובתו ולטובת 
העירייה יחדיו, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מסכומי 

המסומן  זה הביטוח וגבולות האחריות המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים המצורף לחוזה
 "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  -)להלן  5'ג נספחכ

 
מתחייב להמציא לעירייה עם חתימת חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא  הספק .25

חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור 
ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של  חוזה. הספקבסעיף זה מהווה תנאי מהותי ב

 חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מהעירייה.
 

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו  .26
ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי  מהעירייה על התאמת הביטוחים

 פי כל דין. -פי חוזה זה או על-על משתתףלצמצם את אחריותו של ה
 

 שונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמורמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כל  הספק .27
 על פי כל דין ו/או על פי פוליסות הביטוח.לעיל, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנדרשות 

 
  פי הפוליסות, יהא הספק-את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה על הפר הספק .28

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או 
 אחר שיגרם לו עקב כך.

 
 דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.אחראי לתשלום  הספק .29

 
יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי  הספק .30

 חוזה זה, לרבות לנזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 

ו/או הפועלים   מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו  הספק .31
מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית 

יהיה אחראי לנזקים בלתי   של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק
 סכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת ל

 
מכל אחריות שהוא חב בה כלפי העירייה או   מובהר כי קיום הביטוחים אין בו בכדי לשחרר את הספק .32

 .  כלפי צד ג' מכוח כל דין או חוזה זה, ואין בקיום הביטוחים כאמור בכדי להתנות על אחריות הספק
 

 
 

 זכויות קניין .יב
 

, המפרטים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי חוות הדעתהקניין בכל הנספחים, הטיוטות,  33.1 .33
 כל זמן שהוא.בוהנוגעים לשירותים ולביצוע הוראות הסכם זה, יהיו שייכים לעירייה   הספק

 1בס"ק הספק מתחייב להעביר לעירייה בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט  33.2
או לביצוע שירותים או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור ל/לעיל וכן כל מסמך ו

 הוראות הסכם זה.
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      ת תהא העירייה רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל, גם אם התקשרובמקרה של הפסקת ה    33.3
 לאחר. ימסרהמשך השירותים י

 
 

 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .יג
 

 ימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו:    הספק 34

 להסכם. 1בנספח ג'/ניגוד בין ענינו לבין ענינה של העירייה כמפורט   34.1

 או מצב בו עלולה להיפגע אי תלותו   הספקחשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים מ  34.2
 ; הספקשל    

 מתן השירותים שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן בלתי תלוי, או שלא   34.3
 או שלא לפי מיטב שיקול הדעת; לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים,    

, קרובו,  הספקקידום או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניין לגביו ניתנים השירותים, אשר   34.4
, קרובו ו/או שותפו הינם בעלי שליטה בו,  מעוניינים בו באופן  הספק שותפו, ו/או תאגיד ש

 אישי, במישרין או בעקיפין.
 בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של כל אלה.   –לעניין ס"ק זה "קרוב" הינו 

ולה על מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק הע –לעניין ס"ק זה "בעל שליטה" הינו 
 בהון או ברווחים של אותו תאגיד. 10%

 עיסוק בעניין שהוא נותן לגביו שירותים לאדם אחר.  34.5
 
 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יד
 

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, להימנע מגילוי, שלא בהסכמת העירייה, והספק מתחייב    35.1 35
הנוגע לעירייה, לתושביה, לבעלי ו/או מחזיקי הנכסים בה, לקבלניה, תפעולי, מנהלי או אחר 

, אגב, בקשר או במהלך ביצוע ושיגיע אלילעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 
, ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם כאמור הוראות הסכם זה

 אדם ו/או גוף אחר.למוסרם בין במישרין ובין בעקיפין לכל ולא 

 לעיל לא תחול על:  1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף קטן     35.2
 מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. א.35.2
 לפני מסירתו לו על ידי העירייה.  הספקמידע שהיה ברשות  ב.35.2
לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה   הספקמידע או כל חלק ממנו אותו יידרש  ג.35.2

לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו   הספקכזה יודיע 
 על מנת להותיר בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

   , והוא להסכם זה 2ג'/ כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף   הספק     35.3
   3ג'/כנספח ירת סודיות בנוסח המצורף לחתום על התחייבות לשמ ומתחייב לגרום לעובדי    

 .להסכם זה  
 
 

 

 הפרה וסעדים .טו
 

     הינם תנאים  39-ו 35, 34, 33, 18-32, 17, 16, 15, 10, 6, 5, 4, 3מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  36.1 36
 עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.         

הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית   להנחת דעתה של העירייה כי הספקהוכח  36.2
 של הסכם זה.

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב  למשתתףניתנו  36.3
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

דין ו/או הסכם זה, תזכה כל ה מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות 36.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  3 - 1אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 
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המחירים לצרכן המפורסם על ידי  ש"ח(, כשהם צמודים למדד שלושת אלפים) 3,000₪בסך 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר.

המדד הידוע בעת  –כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 
 התשלום.

 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או  36ף בלי לגרוע מהאמור בסעי 37
עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן 

 ש"ח לכל הפרה.  500תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך   תנהגות הספקה

 

מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה  38
 בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:

, כולם או  קול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספקהוטל עי 38.1
ימים ממועד  21חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הספק 38.2
הוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור מרצון, או ש

עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם 
 .1999-ט"נתשההחברות,  חוקל 350עפ"י סעיף 

תן או הציע שוחד, או אדם אחר מטעמו נ  ש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הספקי 38.3
 מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  משתתףהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 38.4
שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על 

 ההתקשרות עימה.
 

  שונות .טז
 

לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות  הספק 39
 או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 

 .1931/750ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בסעיף תקציבי     40.1 40

ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקבלו לכך כל ההחלטות והאישורים הנדרשים לכך על  40.2
 פי דין. 

 

      אישור  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 41.1 41
 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה.         

ימי  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  41.2
עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו 

 נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען.

 

ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו  42
 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע השירותים.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

 _______________     ______________ 
  הספק                       העירייה      

 
 

 עו"ד/רו"חאישור 
 

אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי 
מסמכי הסכם זה חתומים על ידי ה"ה _________________________________________ 
___________________________________________________________ )שם + ת.ז(,  אשר הינם 

 לכל דבר ועניין.  הספקוחתימתם דלעיל מחייבת את   הספקימה מטעם מורשי החת
 

______________    ____________________ 
 חתימה וחותמת      תאריך

 
 

 .הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי היועמ"ש לעירייה
 להתקשרות קדם מכרז פומבי כדין.

 ההסכם מבטיח את זכויות העירייה. 
 .בדרישות הדיןעומד ההסכם 

 
                             __________________ 

 חתימה             תאריך 
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מנע מחשש לניגוד ענייניםיהתחייבות לההנדון: 
 
 
מתחייב כי אני וכל מי  אני הח"מ _______________________, ת.ז./ח.פ ________________ .1

מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או מי 
מטעמי, מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי 

 על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

 

להקים ניגוד עניינים כאמור שעלול הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין  .2
אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמור, בכל  ,צד לוהינה  עירייהו/או בכל נושא או עניין שה

ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם העירייה, לפי המאוחר תקופת ביצוע השירותים 
 . מבניהם

 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 3.1 .3
 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1

 עיריית עכו.אינני חבר מועצת  3.1.2
לעיל במהלך ביצוע השירותים, אדווח על ( 1בס"ק )בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים  3.2

 .להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים 5בסעיף כך לעירייה ואפעל כאמור 
 

בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות אחר  .4
כך לעירייה ואפעל כאמור אדווח על  השירותים,במסגרת ביצוע ו/או מי מטעמה עימו תתקשר העירייה 

 להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים. 5בסעיף 
 

חשש הל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר בכ .5
של  תהמשפטי צתכך. היועימים מעת שנודע לי על  3באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך 

חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת ת, ההעירייה או מי מטעמ
 תהיה סופית. העבודתי והחלטת

   

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת העירייה או מי מטעמה אני נמצא או עלול להימצא  .6
סקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי, ניגוד עניינים, רשאית העירייה להורות על הפבמצב של חשש ל
 מטעם זה בלבד.

 

יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות העוסק בבהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו במסגרת מתן 

 . הלפי דרישת עירייהשמורות בידי, ואמסרם מיד ל תהיינההצהרותיו  .השירותים
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 
 
 

_____________      ________________ 
 חתימה וחותמת           תאריך      
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 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

( "השירותים"להלן: )לעיריית עכו  עירוניים סקר מוני מים ובקרת חשבונות מיםתן שירותי הואיל וא
 מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן: יכם, אנלבינ במסגרת הסכם ביני

הנוגע לעירייה, לתושביה, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר  יאנ .1
לבעלי ו/או מחזיקים הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 

 ך ביצוע השירותים.שיגיע אלי, אגב, בקשר או במהל
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ
, וזאת למניעת יידי לגבי המידע הסודי של-מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על יאנ .2

 אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 לעיל, התחייבות זו לא תחול על: למרות האמור .3

 יאו הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו ל ימידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו ל .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 ;ילפני שנמסר ל יוכל להוכיח שהיה ידוע לאמידע אשר  .ב

 , אינו חב לכם חובת סודיות.ימצד שלישי אשר, למיטב ידיעתתי מידע אשר קבל .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 בכבוד רב,
____________________________ 

 באמצעות: _____________________
_____________________________ 
 חתימה: _______________________

 
 



 28/2020מכרז פומבי 
 ביצוע סקר מוני מים                                                                                                                        

 עירוניים ובקרת חשבונות מים                                                                                                       
 

 3נספח ג'/
 

 36 

 
 תאריך: _________                       לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 )עובד( התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
 ")להלן:  _______לבין ( במסגרת הסכם ביניכם ""השירותיםלהלן: הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים )

אני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ,  עירוניים סקר מוני מים ובקרת חשבונות מיםלשירותי ( "  זוכהה
 ולאחריה כדלקמן:

הנוגע לעירייה, לתושביה, לבעלי ו/או מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר  יאנ .1
שיגיע אלי, אגב, בקשר או למחזיקי הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 

 במהלך ביצוע השירותים.
 תותוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימנתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי צועי, מידע מקשמיות
המצוי בידי, וזאת   זוכההידי לגבי המידע הסודי של -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

לי שלא עקב מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  .א
 הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי; .ב

 מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 שם: __________________________

 
 __________________________ת.ז.: 

 
 חתימה: _______________________

 
 תאריך: ________________________
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 תאריך: _________           לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ת )ביצוע(ערבות בנקאיהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם " זוכהה "ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
ביצוע ש"ח( וזאת בקשר עם  _____________________₪ )______________ לסילוק כל סכום עד לסך של 

 שירותי ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים. 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן בשיעור ההתייקרות מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו 
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 ספטמברבין המדד שפורסם עבור חודש 

מק את דרישתכם בתהליך יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנ
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  ספקכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ו זו בטלה ומבוטלת.נערבות_____________ ום לאחר י

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

          __________________ 
בנק                                                                                     
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 תאריך: _________           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ת )בדק(ערבות בנקאיהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "ספק"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ________על פי בקשת 
טיב ביצוע ש"ח( וזאת בקשר עם  _____________________₪ )______________ כל סכום עד לסך של 

 ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים. השירותים, 
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 ספטמברבין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  ספקהסכום תחילה מאת ה באופן כלשהו, או לדרוש את כלשהו או

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ספקלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 בטלה ומבוטלת.ערבותנו זו _____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

          __________________ 
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 אישור ביטוחים
 
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. אישור ביטוח זה מהווה 
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט 
 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה מבוטחה בקש האישורמ

 לכבוד 
 עיריית עכו 
 , עכו35רחוב ויצמן 

 שם
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מוצרים מזמין☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

 מען
 

 מען
 

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

כיסויים  השתתפות עצמית
נוספים 
 בתוקף

מט סכום
 בע

מטב סכום
 ע

יש לציין קוד 
כיסוי 

בהתאם 
 לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         

, , 302, 309         צד ג'
318 ,322 ,
328 ,315 

, 328         אחריות מעבידים
329,319 

          אחריות המוצר

, 309, 301         אחריות מקצועית
302 , ,328 , 

 

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

 068, 079, 071, 034סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים 

 
 ד'(פירוט הנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח 

סוג הנכס )לדוגמא: 
 רכב/נדל"ן(

 תיאור הנכס )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(

  
  
  

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 פרט מיוחדמ
 

 מפרט לביצוע סקר ובדיקת חיובי המים והביוב של עיריית עכו
 

 כללי .1
 מדי מים באמצעותם מחויבת העיריה עבור צריכת המים והשימוש בביוב. 517-כלעירית עכו 

 סקר לזיהוי ומיפוי מדי המים ובדיקת החיובים בהתאם למפרט המפורט להלן: השירותים יכללו ביצוע
 מפרט הסקר .2

 נתונים מפורטים של כל נכסיה. לספקה תעביר יעיריה א.
 הרשאה ל"משיכת" נתוני חשבונות המים מתאגיד המים. ספקתעביר לה יעיריה ב.
 יזהה כל אחד ממוני החשמל והמים בשטח. הספק ג.
 ירשום את  כתובת המונה. הספק ד.
 המשויכות לאותו מונה. עירייהיזהה וירשום את יחידות ה הספק ה.
 יבצע בדיקה חיצונית של תקינות המונה. הספק ו.
 יבצע קריאת הצריכה במונה. הספק ז.
 יבצע זיהוי חריגים )לצרכן פיראטי, מונה שבור, נזילות,   הספק ח.

 צרכנים זרים צריכות גבוהות וכו'(.
 ה להעמיד עיריבמידה ויהיו מונים שלא יאותרו בסקר, באחריות ה ט.

 המים ו/או של קוראי המונים של תאגיד   עיריהסיוע של נציגי ה הספקלרשות            
 ה תממן סיוע זה במידה ויידרש.העירישיסייעו באיתור המונים.            

 ה דוח מפורט הכולל את יעיריל לספקבסיום הסקר תערוך ותגיש  י.
 וממצאיו.תוצאות הסקר         

 נ.צ. של המונים המשולב בתוכנת -קובץ מיקום עירייהגיש ליערוך והספק י יא.
                Google -Earth  

 .GISנ.צ. של המונים המשולב בתוכנת -קובץ מיקום עירייהגיש ליערוך והספק י יב.
 

 מפרט בקרת חשבונות המים והביוב
 

 הרשאה למשיכת נתוני הצריכה והוצאות המים שלה  עירייהתקבל מה הספק א.
 מתאגיד המים.             

 תפיק דוחות חודשיים הכוללים חריגות בצריכה וניתוחים טכנו כלכליים הספק  ב.
 השונים. עיריהנוספים בתחום צריכת המים בנכסי ה            

 בנתוני צריכות מערכת אינטרנטית לצפייה  עיריהתעמיד לרשות ההספק  ג.
 והפקת דוחו"ת . המים ובתשלומים            

  "פקודות יומן"מידי חודש קובץ  עיריהשל ה תעביר להנהלת חשבונותהספק  ד.
 להתאמות בנקים בגין כל חיובי המים שלה.            

 בדוק את חשבונות המים של העיריה ותפנה בתביעות לתיקוני חשבונות י הספק ה.
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 מפרט לסקר מוני מים ובקרת הוצאות מים לעיריית עכו.
 

מיליון  לושהש 3,840,000כ   2018שלמה נכון לשנת מוני מים , והיא   517לעיריית עכו ישנם בהערכה כ 
   לתאגיד מי עכו._ש"ח  אלףארבעים מאות מונה ש

אשר יבצע סקר מוני מים של העירייה , ינתח ויבדוק והעירייה מבקשת לקבל שירותים ע"י ספק מומחה 
  .עירוניים ובקרת חשבונות מים םעבור העירייה סקר מוניערוך יאת חשבונות המים ו

 
נדרש לספק לעירייה מכוח החוזה על נספחיו  הספקלהלן מפרט טכני בדבר עיקרי סוגי השירותים אותם 

מים , ביצוע פניות לתאגיד המים  וניוהכוללים ניתוח ובקרה של חשבונות המים , שירותי ביצוע סקר מ
 . על כל נספחיו ורך קבלת זיכויים עבור עיריית עכו, הכל על פי דרישת העירייה כמובא בחוזה זהצל
 
 כללי  –מדי מים  סקר .3

המצויים במוסדות עירוניים מונים מדי מים  517בעיריית עכו פועלים  שפורט במסמכי המכרזכפי  3.1
 .מים בקריאה מרחוק הנם מדי ולםשונים וכ

  

במסגרת עבודתו יידרש לערוך סקר מדי מים עירוניים הפזורים בשטח המוניציפלי של  הספק 3.2
ר ולטייב את כל המידע שניתן למצוא הן מגורמי העירייה והן תהעירייה לפי דרישת העירייה . לא

מתאגיד המים והן מביקורת בשטח שיערכו על ידו והכל לפחות על פי הנדרש בחוזה על נספחיו 
ובהתאם להוראות העירייה/ המנהל כפי שיינתנו מעת לעת . יודגש כי מס' מוני המים להם יתבקש 

 למשימה זו ע"י עיריית עכו צרכיה ותקציב שנקבע  לערוך סקר יהיה על פי דרישתה משתתףה
 

יזהה את מוני המים בשטח , ירשום את כתובתם , יזהה וירשום את הנכס העירוני או נכס  הספק 3.3
יבדוק חיצונית את תקינות המונים ויקרא את  הספקמחובר לכל מונה . האחר לא עירוני המשויך /

 מות התשלומים הרלוונטיים.הצריכה לשם יצירת בסיס להשוואת החיובים ואי
 

יזהה ויאתר חריגים ) מונה שמחובר לצרכן פרטי, מונה שבור ,מונה לא קיים,מונה מנותק וכו  הספק 3.4
 ) 

 
קבצי נתונים לגבי  משתתףהככל הניתן אגף נכסי העירייה ואגף שפע ויחידות העירייה יעמידו לרשות    3.5

הנכסים העירוניים אשר יכול ויעשה גם באמצעות מדיה דיגיטלית. הנתונים יכול ויכללו את 
הפרמטרים הבאים : שם הצרכן , כתובת , מספר נכס עירוני, הגוף העירוני , המחזיק בנכס וכדומה . 

להשלים  הספקועל  מובהר ומודגש בזאת כי לעירייה אין את כל הנתונים הנ"ל לגבי כל מדי המים
לא יהיו טענות בעניין נתונים חסרים אשר  לספקולאמת את הנתונים המועברים אליו ולהשלימם , 

 יידרש להשלימם בעצמו.  הספקכאמור 
 

לספק בין היתר גם את הפרמטרים הבאים לגבי כל מד מים : רישום שם  הספקבמסגרת הסקר על  3.6
צרכן, כתובת , מס' חשבון משלם , מס' נכס, זיהוי מד מים , מהות ושם המבנה , שיוך פנים ארגוני, 
תקציבי/ מחלקתי מס' סעיף תקציבי ממנו משולם החשבון. מס מד מים , קוטר מד מים ) אם קיים ( 

המד, רגיל/משולב תאריך קריאה נוכחית מצב קריאת מונה נוכחי , סוג קריאה התקנת מד מים , סוג 
האם קיימת קופסת מיגון למד מים והארקה לצנרת מד  ן) רגילה ,הערכה( חיבורים פיראטים , ציו

 חסרי מד וכל מידע רלוונטי אחר שידרוש המנהל / העירייה . עירוניים המים בדיקת נכסים
 

 

הספק ימקם את מדי המים על מפה דיגיטלית בשימוש קוארדינטות גיאוגרפיות  –מיקום מד המים  3.7
 העירוני  GISהעירונית, על הספק להעביר להעלות את הנתונים לאתר ה  GISובתיאום יחידת ה 

 

, צילום מרחוק המראה  צילום המזהה את מס' המד –כל מד יצלם צילומים דיגיטליים של  הספק 3.8
את מיקומו , צילום של המבנה /מבנים הקשורים למונה וסביבתם ויצירת קישור בין התמונות לשאר 

 הנתונים אודות המונה  .
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יה שונים כגון: האגף יהוא יבצע גם איסוף נתונים מגורמי העיר , ידוע לספק כי לצורך ביצוע הסקר 3.9

מנח"י והאגף לשיפור פני העיר וכל יחידה עירונית ,  החשבותאגף  , אגף הנכסים , לשומה וגבייה
נוספת המחזיקה במידע הקשור לסקר זה או העולה ממנו. לצורך ביצוע הסקר יקבל הספק אישור 

 בכתב  ובלבד שיפנה למנהל וינמק בקשתו , לפנות לגורמי העירייה הרלבנטיים
  
ר אישורו. הדו"ח יכלול התייחסות לכל מד לאח ,דו״ח הסקר יוגש בפורמט של קובץ דיגיטלי למנהל 3.10

מים בנפרד. לדו״ח הסקר תצורף מפת מפתח הכוללת את כל מדי המים על רקע מיפוי של גושים 
וחלקות עם כתובת מדויקת. מספרי מדי המים במפת המפתח יהיו זהים למספרי מדי המים בדו״ח 

 הסקר. 
 

 הקשורים לכל מדי המים לרבות התמונות.למפת המפתח תצורף מפת אקסל מרכזת של כל הנתונים  3.11
 

 
, הסקר יכלול את כל הנתונים המפורטים להלן לגבי כל מד מים ומים לרבות: רישום שם צרכן 3.12

מס' סעיף  ,שיוך פנים ארגוני ־ תקציבי/מחלקתי, זיהוי מד מים, מס׳ נכס ,מס׳ חשבון משלם , כתובת
תאריך , רגיל/משולב, סוג המד ,התקנת מד מים(,אם קיים) קוטר מד מים , מס׳ מד מים, תקציבי

חיבורים פיראטים וכל נתון  (, הערכה, רגילה)סוג קריאה  ,מונה נוכחי (קריאת)מצב , קריאה נוכחית
 אחר ע״פ דרישת המנהל. 

 
נתוני הסקר במלואם יוגשו על גבי מדיה דיגיטלית בטבלת אקסל שתכלול את כל הקישורים לכל  3.13

תוכל לבצע בעצמה דו״חות סטטיסטיים וחתכים בנתוני הסקר שהוגשו לה. המסמכים כך שהעירייה 
והמלצות לטיפול לרבות  שאותרוהדוח המפורט יכלול את תוצאות הסקר וממצאיו בו פירוט הבעיות 

 תמונות להמחשה. הספק יציג פרונטלית את תוצאות הסקר בעירייה.  
 

 ,הבהרות ,לדרוש מהספק השלמות ,שבוצעהעירייה רשאית בכל שלב וטרם אישור המנהל את הסקר  3.14
פילוחים לצורך השלמת ביצוע הסקר וזאת לשביעות רצונו המלאה של המנהל. , דוחות ,התייחסויות

הן לעניין כלל מדי המים ברחבי  ,הספק מתחייב לבצע את כל הנדרש לצורך ביצוע מושלם של הסקר
לא תשולם לספק כל תמורה נוספת שכן  ,העיר והן לעניין טיב ואיכות העבודה. בגין השלמות אלה

מותנה בקבלת כל  ,מחירן נכלל בתשלום התמורה. מובהר בזאת כי תשלום התמורה בגין הסקר
 . השתידרשנאם וככל  , ע״י המנהל השתידרשנהנדרש לרבות ההשלמות 

            
 
 לוח זמנים לצורך ביצוע הסקר .4

 
( להלן: ״מועד תחילת העבודה״) על החוזה ובתיאום עם המנהל  הספקתחילת העבודה עם חתימת  4.1

 הצעה בדבר לוח זמנים ודרכי הביצוע לרבות , הספק ימציא לאישור המנהל בטרם התחלת העבודה 4.2

 כולל פירוט של כח אדם.  , הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה             

 דו״ח עדכון בכתב לגבי התקדמות ביצוע הסקר.   , לשבועייםאחת , הספק יעביר למנהל 4.3

לפגישת עדכון עם המנהל ו/או מי מטעמו במשרדי מטעם הספק אחת לחודש יגיע מנהל הסקר  4.4
 העירייה. 

יבצע הספק תיקונים והשלמות בטיוטת הסקר לשביעות רצונו  ,אם יידרש לכך ע״י המנהל 4.5
את ביצוע ההשלמות והתיקונים תוך חודש מקבלת המלאה של המנהל. על הספק לסיים 

 הדרישה מהמנהל. 

על הספק לסיים את ביצוע התיקונים והשלמות המידע הסופיים בטיוטת הסקר לשביעות רצונו של  4.6

המנהל תוך קבלת אישורו לכך ולהגיש את דו״ח הסקר הסופי בהתאם לפורמט הקבוע בחוזה זה 

 יום מיום חתימת החוזה.  13בצירוף כל הנתונים והאסמכתאות הנדרשים תוך  ,על נספחיו

 עבודה שוטפת לבדיקת חשבונות המים .5

 

 שיטפל בכל נושא חשבונות המים ויהיה איש הקשר שלו מול העירייה.  "מנהל לקוח"הספק ימנה   5.1



 28/2020מכרז פומבי 
 ביצוע סקר מוני מים                                                                                                             

 עירוניים ובקרת חשבונות מים                                                                                             
 

 6/'נספח ג
 

 44 

בעירייה למעקב אחר החשבונות הספק יקים ויתקין תוכנה אינטרנטית שתותקן באתר הספק או   5.2

  ויאפשר לנציגי העירייה הפקת דוחות בחתכים שונים.

הספק יעבוד מול הנהלת חשבונות /מנהלי כספים העירונים ויספק גיבוי מקצועי מלא לשאלות    5.3

  והבהרות בנוגע לחשבונות המים. 

 

מהעירייה בכלל  םהרלוונטייואת הנתונים  ,באחריות הספק לקבל קובצי הנתונים מתאגיד המים 5.4

על מנת  ,אשר יכול ויעשה גם באמצעות מדיה דיגיטלית , ומהאגף לשיפור פני העיר בעירייה בפרט

, מס׳ חשבון משלם ,כתובת ,ליצור בסיס נתונים הכולל את הפרמטרים הבאים בין היתר: שם צרכן

מס' סעיף  , קציבי/ מחלקתישיוך ת, תאריך קריאה קודמת ונוכחית ,מס׳ חוזה, מס׳ התקנת מד מים

 , צריכת מים במ"ק,  מונה נוכחי )קריאת(מצב  0מונה קיים )קריאת (מצב   ,חודש הצריכה ,תקציבי

  סה"כ כולל מע"מ., מע"מ, עבור מים וביוב –גובה התשלום    ,הערכה וכו' , רגילה –סוג קריאה 

 

במסגרת העבודה השוטפת יעדכן הספק באופן שוטף את המידע שנמסר על ידו במסגרת סקר מדי   5.5

המים ושיימסר לו ע"י העירייה ו/או תאגיד המים בבסיס הנתונים ומערכת הבקרה. יובהר כי יכול 

 והספק יידרש להשלים מידע מגורמים נוספים בעירייה מלבד אגף החשבות ונכסי העירייה .

 

כתובת ומיקום מדויקים ולפי חלוקה פנים  ,כל המדים וחשבונות המים ושיוכם עפ״י מס׳ צרכן רישום  5.6

ארגונית והשוואתם לקובצי נתוני החיובים שיתקבלו מתאגיד המים ומהעירייה ובחינת פערי צריכה 

הינה השוואה והסברת הפערים בין דוחות מערכת  ,ביניהם. מובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד מהבדיקה

 הקריאה מרחוק של אגף שפ״ע לבין נתוני תאגיד המים באותה תקופה.

 

ינתח ויבדוק  , יבדוק את  התעריפים ומרכיבי חיוב נוספים לפיהם מחושב חשבון המים והביוב הספק 5.7

 את החשבונות למים וביוב לאיתור חריגות.

 

התייחסות לצריכה האמתית  ניתוח עלויות של חשבונות המים ומדי המים כולל בדיקת תעריפים כולל 5.8

לפי חודשים ולא לפי קריאות של תאגיד המים לרבות התייקרויות. החודשים יהיו קלנדריים  ,בפועל

  ויותאמו לסעיפי התקציב הרלבנטיים.

 
הכולל התקנת מערכת למעקב  ,מעקב ובקרה אחר הוצאות באמצעות מערכת התוכנה כמפורט לעיל 5.9

עדכון גרסאות ותמיכה  ,תחזוקתה , ניהולה ,ובקרה של הוצאות מים של כל יחידות העירייה

  במשתמש.

 
 ,הכנת והפקת דוחות במועדים ובפורמטים כפי שיידרשו ע״י העירייה ועל פי המפורט במפרט טכני זה  5.10

תאריכי קריאה תשלום וניתוח חריגות בצריכה בשיעור , מצבי מד ,לרבות ניתוח ובחינת הוצאות המים

  ומהממוצע לסוג הצרכנים ומהחודש קודם.  20%החורג מ 
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מתן חוו״ד מומחה בנושאים טכניים/הנדסיים לתמיכה בדרישות העירייה לקבלת זיכויים  5.11

חלק מהעבודה השוטפת ולא  ההינ וזחוו"ד מתאגיד המים ובנושא חשבונות המים השוטפים 

 ם בגינו תמורה נוספת.תשול

 
   צריכות מים  ,מדי מים עצורים ,חיבורים פיראטיים ,התראות שוטפות בגין נזילות מיםהספק יספק   5.12

  תעריפים שגויים. , קריאות שגויות ,קריאות חריגות ,חריגות          

  יעלות וצמצום יהתהמלצות טכניות וניהוליות כדי למנוע הוצאות מיותרות ולקדם ימליץ הספק   5.13

 בצריכת המים העירונית.

מיד לאחר הוספת כל מד מים עירוני  GISהנתונים וה  שכבת  /מסד אתשוטף הספק יעדכן באופן    5.14

  .ספקעבודת ה שיתווסף לאחר תחילת

יעבוד בצורה ישירה מול תאגיד המים ויטפל גם בקבלת כל חומר רלבנטי לצורך ביצוע  ספק ה 5.15

טיפול מול תאגיד המים  ,לרבות העברת נתוני מדים וטיפול בגבייה ,העבודות נשוא חוזה זה

ביצוע קריאות מדים והפקת חשבונות ״אמיתיים״ ותיאום  ,בזיכויים/ תיקוני חשבונות באופן שוטף

לצורך חיובי מים תקינים  ,דים בנכסים אשר לתאגיד המים אין גישה למד המיםמועד לקריאת מ

 ומניעת הערכות מופרזות.

 יתריע על עליות במחירי המים וניתוח השפעתם על התקציב העירוני. ספקה 5.16

יתוח פיננסי של כל נקודות המבט בצריכת המים ובחינת פוטנציאל לחיסכון בחשבונות הספק יערוך נ 5.17

 השונים.

ניתוח כל מרכיבי החשבונות ובדיקה  ,בדיקה מדוקדקת של כל חשבונות המיםהספק יערוך  5.18

 תעריפית עבור כל אחד מחשבונות המים.

גם  ספקלתאגיד המים בתביעה לתיקון חשבונות ולזיכויים. בהתאם לצורך יצרף ה הספק יבצע פניות 5.19

עת זו כלולה במחירי התמורה הנקובים בחוזה זה חוות דעת מומחה לאור הממצאים בשטח. חוות ד

  ובגינה לא תשלם העירייה כל תמורה נוספת ו/או אחרת.

 מעקב ובקרה אחר ביצוע הזיכוי.הספק יבצע  5.20

  יבצע בדיקת נתונים בשטח באופן שוטף ותדיר וידווח דיווח מיידי על כל נזילת מים. ספק ה 5.21

 עם המנהל או מי מטעמו במשרדו בעירייה  אחת לחודש. פגשיי ספקה 5.22

החלפת בעל  ,יבדוק ויאשר ויבצע רישום ומעקב של כל פתיחת חשבון מים עירוני חדש משתתףה 5.23
 חשבון מים וסגירת חשבונות מים עירוניים
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  פקת דוחות בנושא צריכת המים וביובה. 6

ישלח דוחות חודשיים במייל לגורמים שיקבעו על ידי העירייה ויגיש דוחות בקובץ דיגיטלי   ספקה .1

ביאורים ובתוספת גרפים צבעוניים. לקובץ ילווה נספח ובו המלצות  ,שיכיל הסברים מפורטים

 על סמך בדיקת הנתונים בשטח.  לייעול וחיסכון

 חודשיים  -דוחות דו  .2

 דוח דו חודשי. .א

 ופת חשבון מקבילה בשנה קודמת. דוח השוואה לתק .ב

 ,בכל הדוחות יופיעו נתוני צריכה כוללת לחודש הדוח: התשלום הכולל לחודש הדוח .ג

 המחיר הממוצע לקוב מים. כן יופיעו בדוח השינויים בצריכה באחוזים:  

בהשוואה לתקופת חשבון קודמת: חודש קודם ותקופה מקבילה בשנה  .1
 קודמת. 

ללא חיובים/ זיכויים שונים מתקופת חשבון  השינויים בתשלום באחוזים .2
  חודש קודם ותקופה מקבילה בשנה קודמת.:  קודמת

לפי סוג הצריכה של כל חשבון המים שנקבעו ע"י תאגיד  הבדיקות התעריפיותפירוט  .ד
 המים.

בדוח יוסבר מאיזו פעילות נוצר הזיכוי והשיוך הצרכני והתרומה של  - דו״ח זיכויים .ה

 ליצירת הזיכוי.  משתתףה

 דוחות רבעוניים

 צריכה מצטברת מתחילת השנה. .1

 תשלום מצטבר מתחילת השנה. .2

 מחיר ממוצע לקוב מים.  .3

 תשלום דו חודשי ממוצע.  .4

 צריכה חודשית ממוצעת.  .5

 .סה׳׳כ צרכנים -סה״כ חשבונות מים  .6

 השקייה  ותעריפים אחרים, סה״כ תשלום בתעריף כללי .7

סה"כ הזיכויים שהתקבלו וסה"כ פוטנציאל הזיכויים האמורים להתקבל לאור הבקשות  .8
 מהתאגיד ולאור המלצות לחיסכון בצריכה או שינוי תעריפים וכדומה . 

 בדיקת נתונים בשטח 

בדיקות רבעוניות של קבוצת מדים ב״שטח״ לפי יעדים ובהתאם להוראות  -לפי דרישות העירייה  .1

בעיות בטיחות ותקינות ־ כל אלה יבדקו ב״שטח ״ ומול מדי , יכה חריגההמנהל מדים בעלי צר

 המים. 

 יקבעו יעדים נוספים בהתאם להוראות המנהל.   .2

 מחולל דוחות 

 אפשרות להפקת דוחות בחתכים שונים לפי הגדרת העירייה.  .1
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 הפקת דו״חות 

הכוללים ניתוח פיננסי של כל הפקת דו״חות בחלוקה לפי הגופים העירוניים השונים הספק יבצע  .1
ההיבטים של צריכת המים והביוב לצורך תמחיר ותקציב ולצורך בחינת פוטנציאל החיסכון 

 בדגש על התפלגות קלנדרית.  , באתרים השונים

יצירת מקדמי צריכה לפי סוגי הצרכנים העירוניים כגון מ"ק למ"ר לסוג מבנה הספק יפיק דו"ח  .2
 . או לתלמיד/עובד

 מבנה הדוחות 

  דו״ח מנהלים .1

השוואת  ,הדו״ח יאפשר קבלת תמונה ברורה של היבטי צריכת המים והביוב בחודש נוכחי
 והתשלומים התפלגות הצריכה, הנתונים לחודש מקביל אשתקד וניתוח הנתונים המצטברים

  ממצאים וכו.',הסקת מסקנות ,
  דוח חודשי. 2

  המים..ניתוח הנדסי עבור כל אחד מחשבונות  א

  .ניתוח פיננסי עבור כל אחד מחשבונות המים. ב

   ווח לגבי פרטי החשבונותהספק יערוך ד. 3

מס׳ סידורי/ כתובת/ מס׳ הנכס/ מס׳ צרכן/שם צרכן/ אגף/ מחלקה/ תעריף/ מס׳ מד אקטיבי 

תשלום דו  מסכם/ מס' סעיף תקציבי /סוג החשבון / תאריך קריאה תשלום בפועל לתאגיד המים.

מחושב/ צריכה ממוצעת לשנה אחרונה/ שינוי באחוזים לעומת החודש הקודם/מחיר ממוצע  חודשי

  לקוב.

  בדיקת החשבונות והפקת דוחותהספק יבצע . 4
  ביחס לחודשים שעברו וביחס לחודשים המקבילים בשנים קודמות.  20%דו״ח סטייה מעל  .א

 אופטימיזציה של התעריפים לגבי צרכני מים וביוב שדורשים שינוי בתעריף.  -דו״ח תעריפים  .ב

 בדיקת רציפות הקריאות והיפוך מד.  -בדיקת סבירות הקריאות  .ג

 בדיקה ממוחשבת של כפילות במדים או של האתרים.  .ד

 בחתכים שונים.  ,דו״ח תשלומים מול דו״ח צריכה .ה

 המים והשפעתם על התקציב. דוח עקב עליות מחירים בתאגיד  .ו

  דוחות כללייםהספק יפיק 
דו״ח מנהלים / דו״ח שנתי/ דו״ח שנתי מפורט/ תשלום תקופתי/ דו״ח עפ״י מחלקות/ דו״ח עפ״י סעיף 

תאריך פירעון , נתונים חודשיים  ,תקציבי/ סה״כ עפ״י סעיף תקציבי/ פקודות יומן: זיהוי חשבון

  סה"כ חשבונות מחויבים וכו'. ,חריגה מהתקן , תקן ,מצטברתצריכה , מחיר ממוצע עדכניים

  דוחות חריגים

חילוף מד קריאות מדים/  חריגה בצריכה והסיבות לכך/ זיכויים חודשי/חיובים חודשי/ מונים בהערכה/

  מחירים ממוצעים/ סטיות־ זיהוי מקורם והמלצות לשיפור.

  חשבון המים / גרפים לצרכן/ פרופיל צריכה קלנדרי/ פרופיל שנתי שוטף. דוחות פרטניים .1

  אפשרות לחיפוש לפי .2

 שם צרכן/ שם צרכן חלקי/מספר פנימי/ מספר צרכן/ מספר מד/סעיף תקציבי/

 תאריכים/מחלקה/אגף.  
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 זיכויים בחשבונות המים של העירייה  . 7

 בגין זיכוי שיתקבל בפועל מתאגיד המים  בתנאים הבאים:  יהיה רשאי לקבל תמורה אחוזית הספק 

פק סבגין איתור השגיאות הבאות: תעריפים שגויים קריאות שגויות .לגבי שגיאות נוספות על ה .1

 לפנות בכתב לעירייה ולקבל את אישורה מראש. 

 ובחשבון ספציפי   משתתףהזיכוי התקבל רק עקב פעולתו הישירה ואקטיבית של ה .א

 הציג מכתב פנייה לתאגיד המים שיצר את הזיכוי.  הספק .ב

 הציג מכתב מזכה מאת תאגיד המים ואת חשבון המים הכולל את הזיכוי   ספקה .ג

הוכיח שהכספים התקבלו /הוחזרו בפועל לעירייה: בין באמצעות זיכוי בחשבון  ספקה .ד

 המים העירוני ובין בדרך אחרת.  

 ולאחר הפקת הזמנת עבודה נפרדת מהעירייה.  התשלום בגין הזיכויים ישולם אחת לרבעון .2

העירייה לא תשלם עבור מצבים שיתוקנו על ידי תאגיד המים כגון קריאות מים בהערכה שעליהן  .3

 חובה על התאגיד לבצע קריאה בפועל לאחר תקופה של קריאות בהערכה.  

  

  מקצועי שירותי סקרמתן  .8
 מקצועי בנושאים מים וביוב על פי דרישה נפרדת מהעירייה ובהזמנת עבודה נפרדת שירותי סקר מתן 

   להסכם. 10לסעיף  בהתאם

  
 

 


