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 זמנה להציע הצעותה
 מבוא .א
 
)להלן:  שירותי גניזה וארכיב לביצועמחיר ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית     1

הכל  השונים שרדיהבדבר קבלת שירותי גניזה של תיקים ומסמכים עבור משרדי העירייה ומ (,""השירותים
 .("הליך"ה)להלן:  34/2019 מכרז פומבי –זה  מכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי

 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  2.1 2

 .הזמנה זוהמצורף ל

, בשעות העבודה הרגילות תמורת מערכות מידעאצל מזכירת אגף ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 2.2
 .ה, לכל מעטפעם שהואמכל ט , שלא יוחזרש"ח( שלוש מאות)₪  300 בסך תשלום

לעירייה את השירותים, אשר יוזמנו ממנו בכמות בהתאם לצרכי העירייה ולגובה פק סהזוכה י 2.3
התקציב העומד לטובת השירותים ובלבד שסך כל ההזמנות אשר תבוצענה מהזוכה מכוח זכייתו 

 לשנה. בצירוף מע"מ כדין ₪  300,000בהליך לא יעלה על סך של 
בסעיף זה כדי לחייב את העירייה להזמנת שירותים בסך כלשהוא והיקף יובהר בזאת כי אין 

 . ההשירותים יוזמן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/ או התקציב העומד לרשות
מדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים ולמסמכי הליך זה הינם א הכמויות המצורפיםמפרט וה 2.4

או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים, אשר /או במידות ו/או בדרישות טכניות ובפרטים ו/
הזוכה בביצוע השירותים, במועד ו/או לאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו עילה  ספקימסרו ל

פרט לתשלום  -לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או בתקופת הביצוע ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 
 סכמים בחוזה שיחתם.עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המו

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  2.5
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליךנפרד מתנאי ה . השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתיהליךה

 .ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידםבאימייל כל המשתתפים 
 

 
וללא  ""אספקת שירותי גניזה וארכיב 34/2019מכרז פומבי את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 3

, )אצל משה סעדה( העירייהמזכירות יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי כל כיתוב נוסף 
העירייה.  שלנתקבל  עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה האשר בקומ

 ין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפהווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה יש לוודא כי 
הצעות אשר לא  .13:00עד לשעה  9.1911. -ד', ה במסירה ידנית בלבד עד ליוםאת המסירה יש לבצע 

הנקובים שעה ד וללמועעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל

 
 או להליך זה ותנאיו ניתן שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/  4

מייל ל ("מנהל הפרויקט")להלן: אילוז מנהל מערכות מידע מיקי להפנות בכתב בלבד ל         
miki@akko.muni.il , על הפונה ובאחריותו לוודא  ,0013:שעה עד ל 25.8.19 -א', היאוחר  עד לא

  .04-9956036טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 
תב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר למשתתף הפונה בכ תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט

 שתתף הפונה.המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המ
   ה למעט מנהל יבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעירי שתימסרנהאיננה אחראית לתשובות  העירייה   
 והן לא יחייבוה.בכתב הפרויקט    

 
 
 
 
 
 
 

mailto:miki@akko.muni.il
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

אל או תאגידים הרשומים כדין בישר, שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5
התנאים המפורטים  בכלבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך ( העומדים, "המשתתף")להלן: 

 להלן:

גופים  2עבור   שירותי גניזה וארכיבשל שלוש שנים לפחות במתן  ל המשתתף להיות בעל ניסיון קודםע 5.1
 .רשויות מקומיות או ממשלתיות או גופים ציבורייםכגון: לפחות מוסדיים 

או , לפחות שניםתקופה של שלוש שטחי אחסון פנויים שבבעלותו או בשכירות לשתתף רשות המב 5.2
 120מיכלים לפחות במרחק שלא יעלה על  100,000לאחסון של , לתקופה כאמור אופציה לשכירות

 .ק"מ מקצה שטח שיפוט העיר עכו
ו בשכירות( עומדים אישור רשות הכיבוי על כך שהמתקנים המוצעים לגניזה )בבעלותו אלמשתתף  5.3

 .ו"דע ידי על מאומת העתק ולחילופין מקורי יהיה בדרישות שירותי הכבאות. האישור

    גניזה במתן שירותי לפחות (שקלים אלף מאות שלוש)₪  300,000של  שנתי כספי מחזור שתתףלמ 5.4
 (. 2018, 2017, 2016) האחרונות השנים משלוש אחת בכלוארכיב  

 עסקים טעוני  (עסקים רישוי צול 6.1פי פריט ל לאחסנה המיועד קוםלמ עסק רישיון שתתףלמ 5.5
  או לחילופין רישיון עסק לפי פריט אחר. 2013 -רישוי( תשע"ג           

 ניהול אבטחת מידע בתוקף ממכון התקנים. 27001: 2013למשתתף אישור תקן איזו  5.6

 1976-גופים ציבוריים, התשל"וב' לחוק עסקאות 2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  5.7
 .לחוק 1ב2) להלן: "החוק"( ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.8

 לא תידון –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  5.9

 המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבדכל  5.10
 
 
 

 ההצעה .ג
 

  . משתתףהצעת ה –מסמך ב' ל גבי ע ועל המשתתף ליתן הצעת      6.1 6

בכל מקרה של טעות בהעתקת המחיר הסופי או בחישוב הכללי, דהיינו, בחישוב מכפלת הכמות  6.2
, בהפחתת ההנחה שנקבעה על ידי מותא מחיר היחידה כפול הכהמחיר הקובע הו –במחיר היחידה 

 , ככל שנקבעה הנחה כללית כזו.ספקה

יראה הדבר כאילו מוכן הוא להעניק  –במקרה והמשתתף לא ציין מחיר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם 6.3
את המפורט באותו סעיף ללא תמורה, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בגין אי תשלום תמורה בגין 

 ם ישונו הכמויות המצוינות לצידו.המפורט באותו סעיף, גם א

 
 כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד.  7

 
  

 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 8
המפרטים הטכניים בלבד , למעט בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  8.1

 .י המציעחתום על יד עותק אחד בלבדאשר יוגשו ב

כנספח בנוסח המצורף  5.2מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  8.2
 למסמכי הליך זה. 2/'ב

כנספח המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  8.3
 למסמכי הליך זה. 3ב'/
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אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה  9
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  110. 10

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך 10.2

מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת כל על  מויחת תאגידהיה המשתתף  10.3
 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.

יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים שהינו חברה  משתתף
 בתאגיד.

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 10.4

 
ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 11

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךו במסמכי השיעשהסתייגות 
פי ללא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת אחרת 

 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  12.1 12

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור  ביצוע השירותיםול את כל ההוצאות הדרושות להצעת המשתתף תכל 12.2
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  12.3

 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 
שהוצאה  ש"ח(, שבעת אלפים)₪  7,000סך רבות בנקאית, אוטונומית, על להצעת המשתתף תצורף ע 13.1 13

"ערבות )להלן:  18.12.19 על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה בתוקף עד ליום
 (.המשתתף"

 הצעה אליה לא     זה. הליך למסמכי  5/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות         
 לא תידון.  5תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/                              

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 13.2
 .הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 תף לצרף להצעתו בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשת 14

 גם את המסמכים המפורטים להלן: 

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 14.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.2
כנספח מצורף , על גבי טופס הממליצים הלעיל 5.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 14.3

 למסמכי ההצעה. 1/'ב

 לעיל.  5.2תצהיר מאומת ע"י עו"ד לעניין שטחי אחסון כדרישת סעיף  14.4

 לעיל.  5.3אישור כיבוי אש בתוקף כדרישת סעיף  14.5
 לעיל.  5.4אישור רו"ח כדרישת סעיף  14.6

 לעיל.  5.5כדרישת סעיף אישור רישיון עסק בתוקף  14.7
 לעיל.   5.6כדרישת סעיף אישור תקן  14.8

של עיריית עכו תהא 34/2019 בהליךבכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  אישור 14.9
כנספח היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

 ( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4ג'/
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנועל ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, האישור יהא חתום 

 הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
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או בנוסח הנ"ל בצירוף , 4בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 
 סתייגות ביטוחית"(. "ה להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 

הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא 
 לפסילת אישור הביטוחים.

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 
ות מהותית, רשאי לפנות כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייג

לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 
  ידו.

לא תביא לפסילת אישור  4הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
ב את המשתתפים הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחיי

 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר בהסתייגות 

 משתתף.מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת ה
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.

ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 14.10
 לעיל.  10.3המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

חתומות על ידי  –הרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההב 14.11
 המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך.  14.12

חתומים על  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 14.13
 ידי המשתתף.

 
שתתף, אשר תחולנה על המבהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  15

 לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
 

יום מהמועד האחרון  90ועד לתקופה של  צעות מחירההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת ה 16
 להגשת ההצעות בהליך זה.

 
 
 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
פתיחת דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול  17

כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים  הליךתקן בהתאם לדרישות הו/או ל , להשליםההצעות
 .הליךבין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של ה אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו,

ו השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/א        
 בה, אך לא מעבר לכך.

 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 18.1 18

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה 18.2
 ם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.ו/או שנוכחה לדעת שכישוריה

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  18.3
 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. 18.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטלבטל חלק מסעיפי ה העירייה רשאית 18.5
ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם תחליט העירייה להשמיט מההתקשרות נשוא 

 הליך זה.
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  18.6

 מזכויותיה לפי סעיף זה. 
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 היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 19.1 19
   תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  4%המקומי בשיעור של עד  

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

 ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  19.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  19.2

עיל ומשלם בגין עסק פעכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  19.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 19.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה 

העדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים על משתתף המבקש ליהנות מ 19.2.3
 למסמכי הליך זה. 4נספח ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כהנדרשים 

 
 במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ההליך.או /ו באימייל,זוכה בהליך תימסר על כך הודעה ל 20

 
  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 21

 
 וכהמחויבויות הז .ה
 

לחוזה  4נספח ג'/כל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 22.1 22
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  10כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך  ,ההתקשרות

 זכייתו.

, חירים לצרכןצמודה למדד המ ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  22.2
כנספח בנוסח המצורף )כולל מע"מ(  ש"ח 15,000סך של בלהבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, 

 10וזאת תוך  שירותיםיום מהיום שנקבע לתום ביצוע ה 90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 1ג'/
 מיום שיודע לו על זכייתו.ימים 

 
 מיום קבלת צו התחלת העבודה. מיםי 60  תוך תקופה של הזוכה יהא לסיים את ביצוע השירותים על 23

 
 לתושבי עכו כמפורט להלן:  הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים על המשתתף 24.1 24

 .עכויהיו, ככל הניתן, תושבי העיר  שירותיםמהעובדים שיועסקו בביצוע ה 30%   24.1.1

 .עכומקבלני המשנה המועסקים על ידי הזוכה יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר  30% 24.1.2
 עובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור העירייה.

   ירכשו, ככל הניתן,  שירותיםמהחומרים שירכשו על ידי הזוכה  לשם ביצוע ה 30% 24.1.3
 .עכומתושבי העיר               

 אחד מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו   24.2

 עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –חיד" "בי 24.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.הינם 

 והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 24.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה               
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 רייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתושתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העימ   25
 בהודעה בכתב.

 
 

 

 מסמכי ההליך .ו
 

מטרת הגשת הצעות לעירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים לרכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך    26
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

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

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      



 34/2019מכרז פומבי 
 אספקת שירותי גניזה וארכיב

 

 'במסמך 

 

 8 

 משתתףהצעת ה
 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
אספקת  ביצוע שירותים( ל"המזמין")להלן:  עכושל עיריית 34/2019 הליךבעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

מטה והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל  המפורטים ("השירותים")להלן:  שירותי גניזה וארכיב
והמזמין במידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  ו(, הבנ""מסמכי ההצעה: מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

 עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. לבצע את – יבחר להתקשר בהסכם עמנו
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 ל נספחיה:משתתף ע הצעת - 'במסמך 

  טופס מילוי ממליצים. – 1נספח ב'/ 
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2-ב' ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 2נספח ב'/ 
 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 3נספח ב'/ 
 הצהרת משתתף מקומי – 4/'נספח ב 
 ערבות משתתף -5נספח ב'/ 

 על נספחיו:  ספקע"י ה שירותיםהה לביצוע תנאי חוז -' גמסמך 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 1נספח ג'/ 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות בדק( -א' 1נספח ג'/ 
 תעודת השלמה - 2נספח ג'/ 
 כתב ויתור - 3נספח ג'/ 
 אישור ביטוחים - 4/'נספח ג                     
 המפרט המיוחד- 5נספח ג'/                     
 שמירת סודיות   -6נספח ג'/                               

 
 

 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 2.1
 ף.שם המשתת

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 2.2

, על גבי טופס הממליצים הזמנה להציע הצעותל 5.1ף המלצות המוכיחות ניסיון קודם כדרישת סעי 2.3
 למסמכי ההצעה. 1כנספח ב'/המצורף 

 להזמנה להציע הצעות.  5.2תצהיר מאומת ע"י עו"ד לעניין שטחי אחסון כדרישת סעיף  2.4

 . הזמנה להציע הצעותל 5.3עיף אישור כיבוי אש בתוקף כדרישת ס 2.5
 . הזמנה להציע הצעותל 5.4אישור רו"ח כדרישת סעיף  2.6

  הזמנה להציע הצעות. ל 5.5אישור רישיון עסק בתוקף כדרישת סעיף  2.7
 .  הזמנה להציע הצעותל 5.6אישור תקן כדרישת סעיף  2.8

 להזמנה להציע הצעות. 14.4אישור ביטוחים העומד בדרישות סעיף  2.9

למסמך  10.3כדרישת סעיף  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תאגיד  שהינולמשתתף  2.10
 ההזמנה להציע הצעת מחיר.

 חתומות על ידנו. –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  מזמיןכל תשובות ה 2.11

 דנו. חתומים על י -, ככל שהועברו כאלה אלינו הליךבמסמכי ה מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 2.12

 .5ערבות משתתף בנוסח המצורף כנספח ב'/ 2.13

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך.  2.14
 

המזמין שומר לעצמו הזכות, כי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3
ם ו/או לשנות את המסמכי הצעהלפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה

 הקיימים.

 
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים  4

 בה. יםהמתואר שירותיםהדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל ה
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ררים בו, פני הגשת הצעתנו זו ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השול 5.1 5
מתחתיו ובסביבתו, בדקנו היטב את דרכי הגישה אליו, המבנים הקיימים והפעילות המתנהלת  ,מעליו

  .שירותיםים העשויים להשפיע על ביצוע הבהם, וכל יתר התנאים והגורמ

   הרשויות המוסמכות לביצוע  ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל 5.2
 , כגון: אישורי חפירה ועבודה מחברת חשמל לישראל, בזק, חברות הכבלים, רשות השירותים    
 השונות.מזמין העתיקות וכו', וכן ממחלקות ה    

 
 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 6

 
בהתאם  שירותיםמתחייבים לבצע את ה הננו, את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולקחנו בחשבון לאחר ש    7

 שלהלן: מיםסכוה לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת
 

 השירות סוג מס'
 

 כמות

  המחיר
 ליחידה

 לפני
 מ.ע.מ

 משך
 התקופה

 בשנים
 לצרכי
 חישוב

 עלות כ"סה
 פני על השירות

 התקופה כל
 מ.ע.מ לפני

1. 
למפרט  3.1.1 סעיף  י"עפ ההקמה שלב

 המיוחד

11,000 
 (מיכלים) 

  פעמי חד 

27  
 (כפולים מיכלים)

  פעמי חד 

2. 
 מיכלים של והקלדה רישום  קליטה
 השנים 3 במהלך ואחסון חדשים

 למפרט המיוחד 3.1.2 בסעיף כמפורט

3,000 
  פעמי חד 

3. 
 3.1.2 בסעיף כמפורט לשנה מיכל אחסון

 למפרט המיוחד

 (מיכלים) 11,336
  3 

 

27 
 3  (כפולים מיכלים)

 

     מיכלים)1,000
  2½  (חדשים

     מיכלים) 1,000
  1½  (חדשים

 מיכלים) 1,000
 ½  (חדשים

 

 

  מע"מ לפני כ"סה

  17% - מ"מע

  מ"מע כולל כ"סה
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  ולא יובא בשקלול הצעת המחיר לשם הכרזה על הזוכה אופציה בלבד -טבלת שירותים נוספים

 
 מע"מת בש"ח לא כולל עלו סוג השירות הנוסף מס'

 
שליפה והחזרה של יחידת תיוק  .1

 3.1.6.1מעבר לנורמה כמפורט 
 מפרט המיוחדל

 

שירות שליפה אקספרס מהיום  .2
 להיום

 

 

 
 
על ידי  שיקבע, או בתאריך חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם  שירותיםהננו מתחייבים להתחיל בביצוע ה 8

 . ("אריך התחלת העבודה"ת :המזמין בצו התחלת העבודה )להלן
 
  תוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא עם המזמין ועם כל יתר  שירותיםלבצע את ההננו מתחייבים  9

הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות עובדי המזמין, ובהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי המזמין, ולהשלים את 
"תקופת להלן: ) ם קבלת צו התחלת העבודהומי ימים 60 תוךלשביעות רצונו המלאה של המזמין  עבודותה
 .(ע"ביצוה

לשלם  -נוסף לאחריותנו לפי כל דין  -הנ"ל, הננו מתחייבים  התוך התקופ שירותיםהאם לא נשלים את ביצוע 
אלפים ש"ח( בגין שבוע האיחור הראשון או חלק  שבעת)₪  7,000פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך למזמין 

כפי שתקבע , )כולל מע"מ( מסך כל התמורה החוזית האחוז( מחצית) 0.5%ר של סכום בשיעוממנו ובנוסף 
וקבועים מראש על כל יום  יםכפיצויים מוסכמ נוסף איחור שבועבגין כל  שיבוצעו בפועל שירותיםלפי ה
 .צרכן. סכום זה יהיה צמוד למדד הביצוע השירותיםבהשלמת  איחור

 
, ואנו מצהירים בזאת כי אין שירותיםת להורות על ביצוע חלק מן הידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכו 10

 ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 
 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 11

 יםשירותים הכלולסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל הינו בעלי הידע, הנא 11.1
ועדים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים, ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במ .בהצעתנו זו

בהתאם לדרישות  שירותיםהמתקנים, החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את ה
ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא 

 ;ספקאת כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על ה

 והמחירים הכלולים  ,תםבשלמו שירותיםעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע ההצ 11.2
סוג, הכרוכות לדעתנו אחרות, מכל מין וה אוכלליות הבהצעתנו זו כוללים את כל ההוצאות, המיוחדות, 

 תיםשירוושלמה עבור ביצוע ה, הוגנת , והם מהווים תמורה מלאהרווח קבלני , לרבותשירותיםבביצוע ה
 פיהם.לינו ועבור מילוי כל יתר התחייבויות הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה

 
)תשעים( יום  90קופה של ועד לת מזמיןממועד הגשתה ל ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 12

תקופה זו גם  , וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשךלהליך 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 

 מסכום הצעתנו זו, 10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגיןימים את המזמין, 
לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה כפיצויים קבועים ומוערכים מראש

 סכום זה.
 המזמין רשאי לגבות לעצמו פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת.       

 
 
 
 
 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 13

  דרש יבתאריך שנ , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליובנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  13.1
 לכך על ידי המזמין.    
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ערבות בנקאית בלתי  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימי עסקים 10תוך להפקיד בידי המזמין  13.2
להבטחת  -הקבוע בהסכם )כולל מע"מ(  שירותיםהמערך  10%ולהנחת דעתו בשיעור  טובתומותנית ל

 זה ההתקשרות.לחו 1ג'/בנוסח המצורף כנספח  "("ערבות ביצוע :)להלן הקיום תנאי החוז

 אישור ביטוחים בנוסח  מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך ימי עסקים 5להמציא למזמין תוך  13.3
 לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית. 4/'נספח גכ המצורף    

ל פיה. מבלי לגרוע בטיחות ולפעול ע ספקתוכנית בטיחות שתוכן ע"י ממונה בטיחות או להזמין  13.4
תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה , לרבות לעבוד עפ"י דיני הבטיחות והגהות בעבודה -זו ממחויבותנו 

 ודיני התכנון והבניה. 2007-בגובה(, התשס"ז
העבודות עד להבטחת  יפסקו מזמיןעפ"י הנחיות הממונה על הבטיחות של ה נפעלבמידה ולא 

כתב והמתנה להסרת הסכנה חריגה מנוהלים ודרישות הבטיחות והגהות לאחר הזהרה ב הבטיחות.
ש"ח לכל יום. מוצהר על ידנו כי פיצוי זה נקבע תוך צפיית הנזק  500תחייבנו בפיצוי כספי מוסכם של 

   כתוצאה מעיכוב כאמור. מזמיןהצפוי ל
 

כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  14
סכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע חתומים על ה

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

 
 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 15

  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם נמסרו לנו  15.1
   בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם   
 .בלבד למטרה זו    

ינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה הצעה ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין א 15.2
בין מספר  םאו לפצללשיעורין,  או לבצעם, שירותיםשהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מה

כל טענה  מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו  םמציעים, או לא למסר
 בקשר לכך.

ך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין להביא ידוע לנו ואנו מסכימים לכ 15.3
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כלשהם לגבי שיקוליו,  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

או  המזמיןל סוג שהוא נגד אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכ 15.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם  וו/או שליחי ונגד מי מנציגי

ו/או בקשר שירותים הביצוע ין מסירת יבענ שהמזמין יקבלתתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 להליכי הדיון בהצעות.

 כי ההצעה הן "להצעת מחיר מכניות המהווה חלק ממסידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התו 15.5
 .ןבלבד" והמזמין אינו אחראי ואינו ערב לדיוק    

להתווסף  עשויותלחול שינויים ואליהם  עשויים הכמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבתוכניות אל
א כוחו רשאים תוכניות נוספות לצורך הבהרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמין או ב

 להורות על ביצועם בתוקף ההסכם.
 ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי מחיר היחידה הנקוב 15.6

, בסעיפים אשר הכמות בהם תגדל או תקטן בכל אחוז שהוא, או שיבוטלו לחלוטין ולא בהצעתנו
 יבוצעו כלל על פי החלטת המזמין או המנהל.

  ו ואנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו ידוע לנ 15.7
 מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, בכפוף לתנאי ההסכם.

תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני  -אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה באחוזים  15.8
סכום בעיף בהצעתנו. אם הצעתנו כוללת הנחה כללית שצוינה הנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וס

תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז הנחה יחול  -בלבד 
 על כל סעיף וסעיף בהצעתנו.

 
ו בשם הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על ידנו( א אנו מצהירים בזה כי 16

 -התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 
 במקרה של שותפות או תאגיד(.
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 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  17
 
 

 ______________________תאריך:____________וחותמתו: _________ ספקחתימת ה

 ___________________________________________: _______________ ספקשם ה

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______ספקכתובת ה

 _____________________________מס' פקס: ____: __________ ספקמס' טלפון של ה

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 ______________סווג כספי: ____________________ מס' רישום בפנקס הקבלנים: 

 

 
 

 אישור עו"ד

 

של ם /מאשר בזה כי חתימתו גידהתא_____________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 העותמת ותאריך: _____________              ח
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 34/2019זה של תיקים ומסמכים עבור מכרז אישור על ביצוע שירותי ארכיב וגני

 
 אני  החתום מטה מאשר בזה כי _______________________ )שם מלא( ח.פ. ____________ 

(, הציבורי הממשלתית/ הגוףהמציע"(, סיפק עבורנו ____________________ )שם הרשות המקומית/ )להלן:"
 _________.שירותים בתחום ביצוע שירותי ארכיב וגניזה של תיקים ומסמכים בשנים 

 
 

 פירוט השירותים: .1
_____________________________________________________ 

            ______________________________________________________ 
           _______________________________________________________ 

 
 
 
 

 חוות דעת על ביצוע: .2
_____________________________________________________ 

            _____________________________________________________ 
           _______________________________________________________ 

 
 
 
 

 אשרפרטי המ
 

 תפקיד                    שם הרשות/חברה             טלפון  שם ושם משפחה
 

_______________        ______________  _________      _____________ 
 

 תאריך: _____________
                                 _________________ 

 המזמין /המאשרוחותמת חתימת                                                                                       
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 _______תאריך: ______         

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

יר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצה
-התשל"ו ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976
 

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

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

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 _______________*שם נותן התצהיר: ___

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 . ("המשתתף" אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן: .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

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

____ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום _________ .3
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. ______________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 

 "ל וחתם עליה.את נכונות ההצהרה הנ
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 
 
 
 
 
 

 תצהיר

                                            
 עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד לאישור 2ף סעי  *
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אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

 34/2019מכרז פומבי ב( "המציע"בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  הנני נותן תצהיר זה  .1
 . אספקת שירותי גניזה וארכיב –של עיריית עכו 

  

חוק שוויון זכויות לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . (ון זכויות""חוק שווי)להלן:  1998-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-ות מהמציע מעסיק פח 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

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

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

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

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

רה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו ליישום חובותיו פעל ליישומן )במק
 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

להעביר העתק מתצהיר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 רות.ימים ממועד ההתקש 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

        _______________ 
 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
י ת.ז. ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על יד

____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 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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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 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
 

 עיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א')א( לפקודת ה122סעיף  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 לחוזה או 

 ו אחות."בן זוג, הורה, בן או בת, אח א -זה, "קרוב"  ןלעניילעסקה עם העירייה; 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  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-()ב( ו1)1ל שליטה" ו"קרוב" בסעיף "בע

 )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 על 

ת זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצע-ידי בן
 למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  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
 צעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמ

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3
 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  ליך הצעות מחירהידוע לי כי ועדת  3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים 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
 יות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקודת העיר

 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________
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 תאריך: ________         לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 

 
 זאת כי:על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר ב

 
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  עכומצוי בעיר משרדי  -לתאגיד  □

 י הינם תושבי העיר.מעובד
 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 
 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 שור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.ב. אי  
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

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

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

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

וצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור המ
 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 מקומי. י1
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

 שתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכםח.פ. _____________ )להלן: "המת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
מכרז פומבי שתתפות המשתתף בהש"ח( וזאת בקשר עם  שבעת אלפים)₪  7,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .עכו שירותי גניזה וארכיב – 34/2019
 

בשיעור ההתייקרות  צרכן, צמוד למדד המחירים לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2019שפורסם עבור חודש אוגוסט  בין המדד

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

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 18.12.19קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 18.12.19 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 18.12.19לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימי

 
 
 
 
 

                                                                                 _______________ 
 בנק                                                                                                
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 הסכם אספקת שירותי גניזה וארכיב
 שנערך ונחתם ביום __________ בעכו

 
 עיריית עכו                 בין:

 , עכו35מרחוב ויצמן     
 __________, פקס':  _________טל':     
 ("העירייה" )להלן:    
 מצד אחד;                                                      

 
 __________________, ח.פ.________________                לבין: 
 מרחוב ___________________    
 ס: ___________פק ________________, טל':    
                                           ("ספק"ה )להלן:    
 ;מצד שני          

 
 

 ייהבעיר אספקת שירותי גניזה וארכיבל ("ההליך"להלן: ) 34/2019 הליךב ההינו הזוכ ספקוה   הואיל:
 ;"(השירותים)להלן:" 

 
 ;בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו השירותיםבביצוע  נתייוהעירייה מעונ והואיל:

 
                     במסמכי ההליך ובכפוף להוראות  והכל בתנאים המפורטים שירותיםאת הלבצע מעוניין  ספקוה : והואיל

  הסכם זה.
 

 הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 
 
 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1

 
 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2

 
חייב את הצדדים כהוראות הסכם כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מ .3

 זה.
 סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו יפנה בכתב, לעירייה לקבלת הוראות פעולה. ספקגילה ה

 כמוגדר להלן.בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות  .4
  .אספקת שירותי גניזה וארכיב –34/2019מכרז פומבי                 -ההליך" "

    או כל  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)כללי( המתפרסם  מדד המחירים לצרכן                   - "המדד"        
 שיבוא  במקומו.מדד רשמי אחר                                            
 בע המדד הידוע בעת התשלום.וכמדד הקו 2019 אוגוסטכמדד בסיס ישמש מדד                                            

 .ורט במפרט המיוחדכמפ וגישה ממחושבת שטח אחסוןמיכלים,                     -"הציוד"
  לציוד מתן אחריות התקנתו,הובלתו, , הציודלרבות  שירותי גניזה וארכיב אספקת              -"השירותים"ה                            "

 .ובמפרט המיוחד הסכם זהוהכל כמפורט ב                                                                     
 ספקלהסכם זה ולרבות כל שיפור ו/או תוספת שהוצעה על ידי  ה 5ג'/מפורט בנספח   -"המפרט המיוחד"

 .בהצעתו במסגרת ההליך
  מכוח הוראות הסכם  ספקעל ידי ה שירותיםביצוע השיועסקו במסגרת  ספקעובדי ה - "העובדים"

 זה.
 .מכוח הוראות הסכם זה לשירותים ספקע"י ה שתינתןמלאה תקופת האחריות ה  -"תקופת האחריות"
 .עיריית עכו             -  "העירייה"
 לרבות נציגיו, עובדיו ושליחיו המוסמכים.                -" ספק"ה         
     העירייה. או כל אדם אחר עליו הודיעה מנהל מערכות מידע –ילוז מיקי אמר       - נציג העירייה""     

 .כנציגה בהודעה בכתב ספקהעירייה ל                                        
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 מתן השירותיםואופן מטרת ההסכם  .ב
 

 .שירותיםעצמו את ביצוע ה עלמקבל  ספקוה ספקהעירייה מוסרת בזאת ל 5.1 .5

 לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים השירותים יבוצעו בהתאם  5.2
 המצורפים להסכם זה.

 
וכי חתימתו על הסכם זה ואת כל הנתונים הקשורים לכך, שירותים ביצוע ה מפרטאשר כי בדק את מ ספקה .6

 .םוכל הנדרש לשם ביצועל הבנתו את דרישות השירותים, היקפם נעשית בהתבסס על בדיקתו זו וע

 
וכי לרשותו כוח האדם, הציוד  שירותיםוניסיון הדרושים לביצוע ה , מומחיותכי הוא בעל ידעמצהיר  קספה .7

 .ורישיון עסק בתוקף םוהחומרים הדרושים לביצוע
 
 מפרט המיוחד .הסכם זה ולבהתאם ל בצע את השירותיםמתחייב ל ספקה .8

 

 ביצוע השירותיםאופן  .ג

 
להשתמש בחומרים מסוג ומאיכות טובים  עית גבוהה, ברמה מקצו שירותיםמתחייב לבצע את ה ספקה .9

על פי התוכניות המוסמכות ועל פי והעומדים בסטנדרטים המקובלים בעבודות הנ"ל ומאושרים ע"י המפקח 
 .5/'נספח גכמפרט המיוחד המצורף סכם זה והשנקבע בין הצדדים ובהתאם להוראות הלוח הזמנים 

   
 מבוטל.  .10

 
 

 וכן לבדוק את טיב על ידה רשאית לבדוק את השירותים ולהשגיח על ביצועם  ונההעירייה ו/או מי שימ .11
. כן רשאית היא לבדוק בביצוע השירותים ספקעשית על ידי ההחומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנ

הוראותיה, הוראות החוזה, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים ונהלי את אופן ביצוע 
 לעזור ולספק לעירייה את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל. ספק. על הספקידי ה הבטיחות, על

 
 ממועד שקיבל את ההודעה על זכייתו בהליך. ימים 60לבצע את השירותים תוך מתחייב  ספקה    12.1 .12

הנדרשים  אישורהלאחר כל תהליכי  לעיל, 1הקבוע בס"ק במועד בצע את השירותים מתחייב ל ספקה 12.2
 כשהן מוכנות לשימוש. כל דין, על פי

ימי עבודה  4יק בו יבוצעו השירותים, תב לנציג העירייה, על המועד המדומתחייב להודיע בכ ספקה 12.3
 לפחות מראש.

 על ידי העירייה תעודת השלמה ספקרצון העירייה תינתן ל עם השלמת ביצוע השירותים לשביעות 12.4
 עד סיום ביצוע השירותים., בה יצוין מו2כנספח ג'/בנוסח המצורף להסכם זה 

 הציוד יסופק לעירייה כשהוא חדש, תקין, שלם, וללא כל פגם ו/או מום. 12.5
 

לעירייה  ספקישלם ה לעיל 12.1בגין איחור בביצוע השירותים לעירייה מעבר למועד ביצוע השירותים בסעיף  .13
שון או חלק ממנו אלפים ש"ח( בגין שבוע האיחור הרא שבעת)₪  7,000פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 

מסך כל התמורה בגין כל שבוע איחור נוסף מעבר לשבוע האיחור  אחוז(חצי ) 0.5%בשיעור של ובנוסף פיצוי 
 . סכום זה יהיה צמוד למדד.הראשון

, ת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתם, סגנונם, איכותם, סוגם, גודלם, כמותםהעירייה רשאית להורות בכל ע .14
 מתחייב למלא אחר הוראותיה. ספקוה מימדיהם או של כל חלק מהשירותים תארם ו/אום, מגובה

 
 בכל שיעור/אחוז שהוא או לבטל כליל  מהמפרט המיוחדהעירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים  .15

מתחייב לבצע את הוראותיה  ספקוה , לבטל או להוסיף שירותיםהמפרט המיוחדכמויות מכל אחד מסעיפי 
 .דה ללא כל שינוי מן המפורט בהסכםיעל פי מחירי היח
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 התמורה ומועדי התשלום .ד
 
מים בסכו את שכר ההסכם ספקו ישלם המזמין לזה על נספחי כל התחייבויותיו על פי הסכם בגין ביצוע .16

 שלהלן:
 

מספ
 ר

 השירות סוג
 

 כמות

  המחיר
 ליחידה

 לפני
 ע"ממ

 משך
 התקופה

 בשנים
 לצרכי
 חישוב

 עלות כ"סה
 פני על השירות

 התקופה כל
 מע"מ לפני

1. 
המיוחד  המפרט י"עפ ההקמה שלב

 למפרט המיוחד 3.1.1 בסעיף

11,000 
 (מיכלים) 

  פעמי חד 

27  
 (כפולים מיכלים)

  פעמי חד 

2. 

 מיכלים של והקלדה רישום  קליטה
 השנים 3 במהלך ואחסון חדשים

 3.1.2 סעיףמפרט המיוחד ב כמפורט
 למפרט המיוחד

3,000 

  יפעמ חד 

3. 
מפרט ב כמפורט לשנה מיכל אחסון

 למפרט המיוחד 3.1.2 סעיףהמיוחד 

 (מיכלים) 11,336
  3 

 

27 
 3  (כפולים מיכלים)

 

     מיכלים)1,000
  2½  (חדשים

     מיכלים) 1,000
  1½  (חדשים

 מיכלים) 1,000
 ½  (חדשים

 

 

  מ"מע לפני כ"סה

  17% - מ"מע

  מ"מע כולל כ"סה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופציה בלבד  -טבלת שירותים נוספים

 



 34/2019מכרז פומבי 
 אספקת שירותי גניזה וארכיב

 

 מסמך ג'

 

 22 

 
 מע"מעלות בש"ח לא כולל  סוג השירות הנוסף מס'

 
שליפה והחזרה של יחידת תיוק  .1

 3.1.6.1מעבר לנורמה כמפורט 
 מפרט המיוחדל

 

שירות שליפה אקספרס מהיום  .2
 להיום

 

 

 
 

העירייה והיא  דרישותכל וטיב הציוד  נקבעה בהתבסס עלה לעיל הקבועמוסכם בזאת כי התמורה   17.1 .17
שירות ו חילוף   ואספקה, חלקיהובלה לרבות שכר עובדים, כוללת כל הוצאה הכרוכה בביצוע כל הנ"ל 

כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי לא יהא זכאי לתשלום נוסף  ספק' והבתקופת האחריות וכד
 הסכם זה מעבר לתמורה זו.

ור תיקון נזק ה כוללת תשלום עבנמוסכם בין הצדדים כי התמורה אינלעיל  1על אף האמור בס"ק   17.2
 שנגרם בזדון.

 
           ביצוע גם אם לצורך נוסף מאת העירייה  לא יהיה זכאי לכל תשלום ספקמובהר בזאת כי ה 18.1 .18

           לרכוש ציוד או שמרות נוספות ו/או ובדים בממחויבויותיו לפי הסכם זה יהא עליו לעבוד או להעסיק ע
 שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא. 

לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם מהעירייה, ולא תהיינה לו  ספקה 18.2
כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים כלשהם מעבר לקבוע מפורשות בהסכם 

 זה.

 
 וחשבון מפורט בגין השירותים שסופקו על יד לנציג העירייה ספקגיש היעם סיום ביצוע השירותים  19.1 .19

 לעירייה. 

יום ממועד אישורו על ידי נציג העירייה,  45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה 19.2
 דין.הוראות כל ו עפ"י האמור בהסכם זה ו/א וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

לא יהא רשאי להגיש את החשבון לתשלום אלא לאחר שביצע, אם נדרש לכך, את כל התיקונים  ספקה 19.3
 ו/או התיקונים המהותיים, אשר נדרשו ע"י נציג העירייה לשביעות רצונו המלאה.

הסופי   עד לבירורם ,תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, יעוכב ללא כל חבות 19.4
 .נציג העירייהואישורם לתשלום ע"י 

 
ו/או את התמורה בגינם מעבר  ההתקשרותמוצהר ומודגש בזאת כי כל שינוי בהסכם זה המגדיל את היקף  .20

לקבוע בהסכם זה, יהא חסר תוקף, אלא אם כן אושר מראש ובכתב ע"י מורשי החתימה מטעם העירייה, 
יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין הגדלה כאמור אף אם לא  ספקוה ראש העיר וגזבר העירייה –קרי 

 בוצעו על ידו שירותים או סופקו על ידו טובין מכוח אותה הזמנה.
 
 

    ______________ 
 ספקחתימת ה                      

 
 ומועדיהם. ספקפרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לס .21
 
 
 
 
 
 
 
 

                כל התשלומים הקבועים בפרק זה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( המפורסם על ידי  22.1 .22
 חודשים  6הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיחליפו החל מתום                    
 ממועד חתימת הסכם זה.                    
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 וכמדד הקובע, המדד הידוע בעת ביצוע עדכון המדד.  2019 אוגוסטס יחשב מדד חודש כמדד הבסי   22.2
חודשים ממועד חתימת הסכם זה והוא יחול על חשבונות שיוגשו  6עדכון הצמדה ראשון יערך בתום          

  לאחר עריכתו בלבד.
ת תשומות, שינוי בתעריפי מעבר לאמור בסעיף זה לא יהא זכאי הקבלן להפרשים כלשהם בגין עליי 22.3

 כוח האדם או כל עלייה אחרת בעלויות השירותים.

 

 ספקההצהרות והתחייבויות  .ה
 

 מצהיר בזאת כדלקמן: ספקה .23

 נשוא חוזה זה. בביצוע השירותיםכי לרשותו עומדים ידע, יכולת, אמצעים, משאבים וניסיון  23.1

חתימתו על הסכם וכי , עהת לביצווהאפשרויות השונו ההתקשרותכי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי  23.2
 זה מתבססת על ממצאי בדיקתו.

        כל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן והמצורפים להסכם זה כנספח ב' והם יהיו בתוקף  23.3
 תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  23.3.1
 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור. 23.3.2

אשר נחתם כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כמפורט באישור העדר הקרבה  23.4
 .למסמכי ההליך 3כנספח ב'/על ידו והוגש 

 

 ירייהנציג הע .ו
 

ע"י העירייה לפי הסכם זה,  וכל הוראה, הנחייה או אישור שניתנו ע"י נציג העירייה יראו אותם כאילו ניתנ .24
  למעט הוראות הקשורות בשינוי היקף ההסכם.

 

 בתיאום ותוך קשר מתמיד, יעיל ורציף עם נציג העירייה. כל מחויבויותיו לפי הסכם זהמתחייב לבצע  ספקה .25
 
 בטחונות .ז
 

 ביצועערבות 
 

 על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי העירייה, ימציא ספקשל הלהבטחת התחייבויותיו  .26
בתנאים ובנוסח המחייב  –אוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית  , עם חתימת החוזה,לעירייה ספקה

(, "ערבות הביצוע"להלן: ) 1ג'/כנספח בנוסח המצורף להסכם זה  ערוכה על ידי בנק מוכר בישראל,שנקבע 
כולל  ש"ח( חמש עשרה אלף)₪  15,000 שלכום תחייב הבנק לשלם לעירייה לפי דרישתה הראשונה סיבה 

וזאת לצורך הבטחת קיום יום מהיום שנקבע כמועד אחרון לביצוע השירותים  90שתוקפה עד  מע"מ
  .על פי חוזה זה ספקהתחייבויות ה

 

הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה על  העירייה תהא רשאית לחלט ערבות .27
 ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו. ספקידי ה

 

עמד בכל חיוביו לפי הסכם זה ולאחר תשלום  ספקים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שהיודשחעם תום  .28
לעיל, ככל שלא נעשה בה כאמור  ביצועערבות ה ספקמלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר ל

 שימוש על ידי העירייה.
 
 
 
 
 

 ת הבדקבוערערבות                        
 

 ספקימציא ה ,במשך תקופת הבדק ,במלואן ובמועדן ספקכל התחייבויותיו של ה להבטחת מילוי 29.1 .29
ונומית ובלתי מותנית בנוסח ובתנאים , אוטלתקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה הולפקודת עירייהל

 (."ערבות הבדק")להלן:  א'1ג'/בנספח הקבועים 
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 )כולל מע"מ(. ש"ח 7,500סך כומה של ערבות הבדק יהא בס 29.2

 וכתנאי לתחילת מניינה. בדקתחילת תקופת העם  עירייהערבות הבדק תומצא ל 29.3

 

 "(.קופת הבדקתתחילת תקופת הבדק )להלן:" ממועד  חודשים 12הערבות יהיה תוקף  29.4
 ערבות הבדק תהיה צמודה למדד. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. 29.5

  
 איסור הסבת ההסכם .ח
 
אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל חבות ו/או  ספקה .30

 מורה ובין שלא בתמורה.ייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתהתח

 
 , או למסור לאחר כל ןאו חלק ן, כולתיו לפי הסכם זהומחויבויאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  ספקה .31

 , אלא באישור העירייה מראש ובכתב. בביצוע השירותים חלק מהפעולות הקשורות 
העבודה, אין בה  העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור

 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירותים לאחר.
 
 

 התקשרותתקופת ה .ט
 

 ועד ליום _______.   ________יום מ חודשים, החל 36של  התקופהשירותים יבוצעו על ידי הספק במשך  .32
  .לשנהמע"מ  בתוספת₪  300,000היקף ההתקשרות לא יעלה על סך של 

 
רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההתקשרות לפי על אף כל האמור בהסכם זה  33.1 .33

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות  ספקל, וספקיום ל 30הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 
כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שבוצעו 

 עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור. על ידו בפועל, אם בוצעו,
 

להאריך את  רשאיתהעירייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי,  33.2
ובלבד שתודיע על כך  ( שנים,חמש) 5לתקופות נוספות עד לתקופה כוללת של  ההתקשרותקופת ת

י שסך השירותים המבוצעים ובתנא ההתקשרותלא יאוחר מחודש לפני תום תקופת  ספקבכתב ל
 .לשנה בתוספת מע"מ כדין₪  000300,במצטבר מתוקף הסכם זה לא יעלה על 

על סירובו להארכת  ספקעל הארכת ההתקשרות בתקופה נוספת, ולא הודיע ה ספקהודיעה העירייה ל
ימים מיום שקיבל את הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההתקשרות  10תקופת ההתקשרות תוך 

 .הודעת ההארכה ותנאי הסכם זה יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכתכקבוע ב
 
 

 אחריותתקופת ה .י
 

 :כמפורט במפרט המיוחד וכמפורט להלן שרות מלאמתחייב להעניק  ספקה 34.1 .34
 עסקים.  ימי 2חלופי בעת תקלה תוך  שרותהספק מתחייב לספק 

 בהתאמה. 35-38 במהלך תקופת האחריות יחולו הוראות סעיפיםעל ביצוע השירותים  34.2

לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין השירותים הניתנים על ידו  ספקלמען הסר ספק מובהר כי ה 34.3
מכוח פרק זה במהלך תקופת האחריות וכי מחירם של שירותים אלה כלול המערכת לתחזוקת 

 לעיל.  16במלואו, לרבות עלות החלפים ושעות העבודה בתמורה הנקובה בסעיף 

 
סיון, ידע מקצועי וכל הכשרה יבמהלך תקופת האחריות יהיו טכנאים בעלי נ השירותיםם שיתנו את הטכנאי .35

 .השירותיםשיון הנדרשים לשם ביצוע יור

 
לקבלת קריאות  פורטל/תיבת דואר/מתחייב להפעיל, משך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים, מוקד ספקה .36

י חג ומועד )למעט יום כיפור(. מספר הטלפון של מוקד ימים בשבוע, לרבות בימ 7שעות ביממה,  24שירות, 
 יודיע לעירייה על כל שינוי במספר זה, מיד עם שינויו. ספקקבלת הקריאות הינו ______________ וה
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מתחייב לבצע את התיקון ו/או הטיפול הנדרשים ברציפות וללא עיכובים, החל ממועד קבלת ההודעה  ספקה .37
החלפה של ציוד או  תוך זמן קצר, תוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים, כולל מהעירייה על התקלה ולסיימם

 כל רכיב אחר שאינם ניתנים לתיקון מיידי. 

 
  מבוטל.  .38

          
 
 
 
 

 וביטוח ושיפוי בנזיקין  אחריות .יא
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .39
ו נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים לכל נזק גוף ו/א העירייהכלפי פק יהיה לבדו אחראי סה 39.1

עובדי ספק ו/או לו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל לעירייה להיגרם
בכל הנובע ו/או קשור  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם  ספקו/או לקבלני משנה מטעם ה פקסה

  כל מי מטעמו.ו/או  וו/או עובדי הספקמעשה ו/או מחדל של לשירותים ו/או 
 

לשמור על סודיות מלאה ולא למסור הספק  מתחייב בחובת נאמנות לעירייה, כמו כן מתחייבהספק  39.2
השירותים, ו/או לכל אובדן ו/או נזק תוך כדי ו/או עקב  הפרטים, ידיעות או מסמכים שיגיעו אלי

 למסמכים ולחומר בקשר לעבודות.
 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא כלפי העירייה אחראי  והיה לבדי ספקה 39.3
   . נשוא ההסכםשירותים לצורך ה וו/או על ידי מי מטעמו על יד

 
זקים כאמור ומתחייב נפוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי הספק  39.4

שתחויב לשלם עקב נזקים  ימים על כל סכום 7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 
 ועל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ללספק כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע 

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ
 

 ביטוח  .40

ומבלי לגרוע  ולהבטחת אחריותו כאמור, ועל פי כל דיןעל פי הסכם זה  הספקמבלי לגרוע מאחריותו  40.1
במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד  ולערוך ולקיים על חשבונ הספקחייב , מתווחובותי ומהתחייבות

לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור וקיימת אחריות שבדין כלפי
 4נספח ג'ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

את טופס האישור על קיום וכתנאי לתחילת השירותים ימציא במעמד חתימת הסכם זה  הספק 40.2
על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור  הספקביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 

ם הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר לעירייה במועדיהמורשים בישראל  הספקידי מבטחי -חתום על
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם  הספק הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
 מהעירייה.

ו האישורים על קיום ביטוחים לעירייה או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/א/ריכת הביטוחים וע 40.3
אחריות כלשהי בקשר לכך  הלא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על הספקו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

המשמש במישרין או בעקיפין יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב  הספק -ביטוח כלי רכב 40.4
לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק 

 -כום גבול אחריות שלא יפחת מלרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בס
למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ₪.  600,000

 מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.

רו גם "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבו 40.5
 למקרה.₪   2,000,000-ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י הספק 40.6
 בפוליסות הביטוח.
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סוג ותאור הנמצא או ציוד מכל לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול העירייה אחראי כלפי  ולבד הספק 40.7
שירותים ו/או לכל לצורך הו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד

, מומטע הבאים ובשםמו בש, פוטר הספקאובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. יובהר כי בכל מקרה 
כאמור  כלשהו ודצי או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם הבאים ואת העירייה את

 ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

ו/או הפועלים  הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק 40.8
מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית 

יהיה אחראי לנזקים  הספקמובהר, כי  ים בגין אותם נזקים.של תגמולי הביטוח אשר היו משולמ
 הספקבלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק 
 בזדון.

כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור לשמור ולקיים את  מתחייב הספק 41
ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי  על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  
לנזקים באופן  אחראי הספקיהיה ייה, את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העיר הספקהפר          

 עקב זאת. וטענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל ומלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי הספקעל  42

 .עובדים על ידי מעבידים
 החוזהוניתנה הרשאה להסבת  היה, הספקובאישור על קיום ביטוחי בפרק הביטוח מהאמור  לגרוע מבלי 43

יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני  הספק, החוזהולהעסיק קבלני משנה על פי תנאי 
אם ככל שיהיה נחוץ ותוו הספקביטוחים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשנה יתחייבו לערוך ולקיים 

ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו  הספקלתנאי ההתקשרות עימם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 
למען הסר ספק האחריות הבלעדית  את קבלני המשנה בביטוחיו. הספקאחראים על פי דין. לחילופין יכלול 

 .הספקבגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י  קבלני המשנה תחול על 

 

 תקופת הבדק .יב
 

 או תקופה אחרת שסוכמה  חודשים 12לצורך הסכם זה תקופת הבדק פירושה תקופה של   44.1 44
  כמצוין שירותים מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת הבמפורש ובכתב בין הצדדים.                     
  – שירותים, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של השירותיםההשלמה ל בתעודת                    

  מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.                    
נציג העירייה נגרם כתוצאה מעבודה  , תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעתשירותיםמתהווה ב 44.2

לתקן מיד או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור,  ספקלקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב ה
הכל לפי דרישת נציג העירייה ולשביעות רצונו בין שהדרישה נעשתה בתוך תקופת הבדק ובין לאחריה 

 ם מתום תקופת הבדק.חודשי 3-לא יאוחר מ ספקובלבד שדרישה כאמור תימסר ל
 .ספקלפי סעיף זה יחולו על ה ספקכל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות ה 44.3

 
 
 
 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יג

 

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, להימנע מגילוי, שלא בהסכמת העירייה, ומתחייב  הספק 45.1 45
חזיקי הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, הנוגע לעירייה, לתושביה, לבעלי ו/או ממנהלי או אחר 

, , אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זהושיגיע אלילפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 
ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם בין במישרין 

 ובין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אחר.

 לעיל לא תחול על:  1על סודיות לפי סעיף קטן ההתחייבות לשמירה  45.2

 מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. 45.2.1

 לפני מסירתו לו על ידי העירייה. ספקמידע שהיה ברשות ה 45.2.2

 לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה כזה יודיע ספקמידע או כל חלק ממנו אותו יידרש ה 45.2.3
 ויעשה כמיטב יכולתו על מנת להותירלעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה  ספקה

 בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

על התחייבות לשמירת  שעובדיו יחתמומתחייב  והוא יחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות ספקה 45.3
 .להסכם זה 6ג'/כנספח סודיות בנוסח המצורף 
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ותוך עריכת  6נספח ג'/ה ועובדיו על המשנספק משנה יחתמו גם ספק חלק מהשירותים ל ספקמסר ה 45.4
 השינויים המתבקשים.

 
 
 הפרות וסעדים .יג
 

הינם  54-ו  45,44, 39-43, 34-38, 31, 30 ,29, 27, 26, 23, 12, 11, 9, 5 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 46.1 .46
 תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

 כהפרה יסודית של ה זה, יחשב הדברהסתלק מביצוע חוז ספקוכח להנחת דעתה של העירייה כי הה 46.2
 סכם זה.ה

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  ספקניתנו ל 46.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות  46.4
 5,000לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  3 - 1מן ההפרות המפורטות בס"ק 

 ש"ח(, כשהם צמודים למדד. חמשת אלפים)₪ 

 
סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י  לעיל ומכל 46 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .47

 ספקמוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות ה כל דין,
 ש"ח לכל הפרה.  500תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

 
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  .48

 ראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:לבטלו ללא כל הת

, כולם או ספקהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 48.1
 ימים ממועד ביצועם. 21או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  חלקם, והעיקול

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או ספקלגבי נכסי הניתן צו כינוס נכסים  48.2
צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או  ושהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגד

 חוקל 350חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 .1999-ט"נהחברות, תש

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  ספקש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הי 48.3
 ובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.ט

לא  ספקשניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שה ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 48.4
 יה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה.גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירי

 
 שונות .יד

 
מעביד וכי -לבין העירייה יחסי עובד ספקמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם או בין עובדי ומועסקי ה .49

לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד  ספקבכל צורה בקיום התחייבויות ה ספקכל מי שיעסוק עבור ה
 בלבד. ספקשל ה

 
ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב ובקשר עם קיום הסכם זה, לרבות תשלומי  ספקה .50

 מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 

מוסכם בזאת כי הוראות הסכם זה משקפות נכונה את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי  .51
פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, 

 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני  .52
 כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  יהא מנוע מלהעלות ספקמורשי החתימה מטעם העירייה. ה

 
ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל הפרה  .53

שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא 
 אותו צד. יהא בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי
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ביצוע ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה לא יאט את קצב  ספקה .54
 על אף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם. התחייבויותיו

 
ל כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום או בפקס לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא להסכם זה. כ .55

ימי עסקים מתאריך המשלוח בדואר רשום או  3מסמך שנשלח כאמור ייחשב שנתקבל ע"י הנמען בתום 
 במועד משלוחו בפקס, בכפוף לקיומו של אישור משגור.

 
, וכי העירייה מצהירה כי נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .56

 . 2952 תב"רבהוא מתוקצב 
 

צדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית ה .57
 .והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

_________________    _______________ 
 ספקה      העירייה

 
 

 ו"ד/רו"חאישור ע
 

על ידי ה"ה  ספקסכם זה נחתם מטעם המאשר כי ה, עו"ד/רו"ח _______________________אני הח"מ ___
____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 

רים הנדרשים על פי ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישו ספקהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה
 . דין
 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך

 
 

 הח"מ.הסכם זה מאושר לחתימת העירייה על ידי 
 .הליךקדם הסכם ל

 בדרישות הדין. עומדההסכם 
 

______________ _______________ 
 חתימה         תאריך     
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 תאריך: _________           לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

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

 .אספקת שירותי גניזה וארכיב
 

בשיעור ההתייקרות  , צמוד למדד המחירים לצרכןאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2019 אוגוסטחודש בין המדד שפורסם עבור 

אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  בלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיעיום מק
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
 

היו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם ת
 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_____________ לאחר יום 

 
 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.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

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

 .אספקת שירותי גניזה וארכיב השירותים,
 

בשיעור ההתייקרות  צרכן, צמוד למדד המחירים לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
 14תוך  המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, לבין 2019 אוגוסטחודש רסם עבור בין המדד שפו

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

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

 
 ת זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבו

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 נו זו בטלה ומבוטלת.ערבות_____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

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

 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                       
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 לכבוד:
_______________ 

 
_______________ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ת השלמהתעודהנדון : 
 
 

הריני מאשר בזה כי  עיריית עכו,כם לבין יחוזה שנחתם ביום __________ בינל 12.4 ת סעיףועל פי הורא
, בוצעו ונמסרו בהתאם לחוזה, כי כל המסמכים הטכניים, כתבי האחריות, תעודת בחוזה םכהגדרת שירותיםה

 בוצעו.  עירייהרשות לאנשי ההביטוח והערבויות הדרושים נמסרו, וכי כל ההדרכות המתאימות והנד
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
 נציג העיריה        
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 תאריך: ____________          לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 כתב ויתורהנדון: 
  

 
שקיבלנו מכם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו מכם, הננו מאשרים בזה שהסך של _______________ ש"ח 

בחוזה שנכרת בינינו לביניכם ביום  םכהגדרתשירותים לסילוק מלא, סופי ומוחלט עבור ביצוע ה
 ._________________ 

 
אנו מצהירים בזה כי עם קבלת הסכום הנ"ל קבלנו את התמורה המלאה והסופית לפי החוזה וכי אין לנו ולא 

יותר כל תביעה ו/או טענה, מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, תהיינה לנו 
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או הנובע ממנו. 

 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

       __________________ 
  ספקחתימת ה             
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 נספח ביטוחי
 

   

 לכבוד,
 עיריית עכו 

 35ויצמן 
 עכו 

     (ו/או "המזמינה" "העירייהן : ")להל
 

"(  בגין ו/או בקשר הספק__________________________ )להלן : " שלאישור על קיום ביטוחים  הנדון:

ארכיב ו/או שירותי גניזה לרבות הובלתם ושינועם מהעירייה למקום אחסון ו/או אספקת שירותי עם 

 ום ____________ )להלן: "השירותים"(.מפורט בהסכם מיבקשר עם ה שירותים נלווים מתן 

 אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:
            

 ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם ביצוע השירותים, כמפורט להלן: לספק .  אנו ערכנו 1
 
 

 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

4,000,000  ₪ 
 

ו/או של הספק על פי דין  בגין מעשה  או מחדל של  הספקאחריותו של  :תאור כיסוי
, הספקהעובדים הנשלחים על ידו וכל הפועל בשמו ומטעמו של 

 .השירותיםמתן עם ו/או בקשר כתוצאה 

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או  .1 הרחבות נוספות
 מחדל של מבצע השירותים והפועלים מטעמו.

כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי  .2
 המזמינה.

 כיסוי בגין פריקה וטעינה. .3

 אובדן ו/או נזק לרכוש המזמינה. .4
 

גין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי סכום השתתפות עצמית ב השתתפות עצמית:
 ₪ .   20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של  

  
 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב

 
 גבול אחריות: 

 תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל ן בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמואחריות על פי די

 שירותים.בביצוע ה הספקהמועסקים על ידי  , ולכלהספק
 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .הספקלתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  סכום השתתפות עצמית בגין השתתפות עצמית:

 ₪ .   20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של  
 

 )פוליסה מספר _________________ (אחריות מקצועית ביטוח ג.    
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
4,000,000  ₪ 

  
 : תאור כיסוי

 
בגין אבדן ו/או נזק  וו/או עובדי הספקשל לכיסוי אחריות על פי דין 

לגוף ו/או לרכוש ו/או נזק כספי טהור ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל  אובדן ו/או נזק למסמכים ו/או לחומר הארכיוני הנמצאים 

ו/או באחריותו ו/או בהשגחתו, שיגרמו למזמינה  הספקבטיפולו של 
ו מחדל טעות או ועובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין מעשה א
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השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע 
 השירותים, כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים,  )ב( ה .1 :הרחבות נוספות
 . )ג( חריגה מסמכות בתום לב אובדן מסמכים ומדיה מגנטית

 חודשים. 6פת גילוי ודיווח מוארכת בת הביטוח כולל תקו   .2
בגין ו/או בקשר עם המזמינה הביטוח מכסה את אחריות    .3

 בביצוע השירותים. עובדיוו הספקהפרת חובה מקצועית של 

התחלת מתן החל ממועד רטרואקטיבי הביטוח כולל כיסוי    .4
 .למזמינהשירותים ה

אחד או סדרה של מקרי  סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח השתתפות עצמית:
 ₪ .   40,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של  

 
   

 )פוליסה מספר _________________ (שחזור מסמכים  ביטוח  .ד
 

  סכום הביטוח:
 )על בסיס נזק ראשון(.₪   1,000,000

 : אור כיסויית
 

י אובדן ו/או נזק למסמכים וחומר ארכיוני המאוחסן במתקנ
כתוצאה  הספק בהעברה בין מתקני המזמינה למתקניו/או  הספק

מהסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב"  ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, 
פרעות שביתות ונזק בזדון, נזקי מים, שיטפון, פגיעה ע"י כלי רכב, 

 פגיעה ע"י כלי טייס, נזקי פריצה.
 תביעות תשולמנה למזמינה ו/או למי שהמזמינה תורה לשלם. .1 :תנאים מיוחדים

יכסה הוצאות שחזור של מסמכים וחומר ארכיוני לרבות הביטוח  .2
עבודה, חומרים, הובלות וכל הוצאה אחרת שתידרש לצורך 

 השחזור. 
 ₪ .   10,000סכום השתתפות עצמית לא יעלה על סך של   השתתפות עצמית:

 

 
 )כולל(. __________ ועד______________ -קופת הביטוח היא החל מת  .2
 

   הספק ו/או המזמינה.  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה . 3
עובדים ומנהלים של  תאגידים עירוניים ו/או  ו/אובנות  ו/או חברות  עכו עיריית   -למטרת אישור זה" מזמינה"ה

 הנ"ל.
 

 ות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:.   בכל הפוליס4
 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי מבצע  סעיף אחריות צולבת .ב

 השירותים.
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא  רותיםמבצע השיהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ג

יום לפחות לפני מועד הביטול  60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, מבצע השירותים לאחר שנמסור ל
 ו/או השינוי המבוקש.

התקפות  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד
  כלל וקיים. חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(. במועד התחלת

 
 

 לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. הספק  .5
 

אשר קיים ביטוח אחר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כ .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",  מזמינהוכלפי מבטחיה, ולגבי ה מזמינהלא יופעל כלפי ה

מבלי שתהיה לנו  מזמינהטוחי היבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב מזמינההמזכה את ה
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. למען 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59אמור בסעיף להשתתף בנטל החיוב כ מזמינהזכות תביעה ממבטחי ה
 וכלפי מבטחיה. מזמינה, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הספקהסר 

 
באישור במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7

 .הפוליסות המקוריותובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי  זה

   
 
 

   _____________  ___________________          ________________ 
 חתימת חברת הביטוח            שמות החותמים                           תאריך            

 

 

 ___סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:__________
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 מפרט מיוחד
  

 
 והשירותים הנדרשים תיאור המצב הקיים .1

 במשרדי ארכיב של המחלקות השונות,  העירייה  של מיכלים 11,000 -מות קלסרים עבור כ כ כיום קיימים 
 .( עודו ח"הנה, גזברות) אחרים נוספים אגפים של ומסמכים הנדסה מסמכי וכוללים 

 
 ן מלא, שלם ומאובטח לצורך ניהול כלל הנושאים הרלוונטיים,יצירת פתרוהשירותים כוללים  
 פי הצורך.-מיפוי, אינדקוס, אחסון העירייה ושליפתם, על 
 לשליטה ובקרה שוטפת אודות מסמכי העירייה, מובנות יכולות מתן 
 איתורם, שליפתם בהתאם ללו"ז הנדרש, ואופן התפעול של תהליכי האחסון והשליפה.   
 לתפעול ובאמצעים טכנולוגיים. פשוט באופן –ובקרה  יטהלשל כלים מתן 

 
 הגדרות .2

 )כולל מכסה(. 37X31X40מיכל אחסון סטנדרטי בקרטון גלי שמידותיו בס"מ  - מיכל 
 יחידות  הכרוכים יחד, סרט, מפה וכיו"ב המגדירים יק, קלסר , מעטפה , צרור מסמכים ת - יחידת תיוק 
 כגון שם או  שם או מספר.מידע אחת בעלת מאפיין          

 כל כתב על גבי נייר ו/או חומר אחר לרבות יחידת תיוק או מיכל אחסון. - חומר ארכיוני  
אתר גניזה המשמש את העירייה כיום לאחסון  ושמירת החומר הארכיוני אשר אינו נדרש   - מגנזה 
 נות הנגזרות ממנו.והתק 1955 -באופן שוטף, אך  נדרש לשמרו עפ"י חוק הארכיונים תשט"ו  
 רשימה המפרטת את יחידות התיוק הנמצאות במיכל. - רשימת גניזה 
איש קשר מטעם העירייה אשר יוסמך על ידה להעביר דרישות שירות לספק  - מנהל מורשה הזמנה 
 המנהל(.  -)להלן  
שיקבעו  , והמצאתה לעירייה בהתאם לנהליםאיתור יחידת התיוק הנדרשת על ידי העירייה - שליפה 
 והשבתה למקומה אצל הספק בתום השימוש בה עם קבלת הודעה מאת העירייה. 

 
 

 התחייבות הספק .3
 

או מערכת הדרישות לביצוע ליתן את השירותים באופן מיטבי ,לבצע כל פעולה ולספק ציוד ו/ מתחייב הספק 
 כאמור להלן וזאת על בסיס הנתונים הבאים: 

 
 ת עכו לא משתמשת בשירותי אחסון וגניזה,( עיריי28/07/2019נכון להיום ) 
 ובמשרדיה השונים ברחבי העיר., עכו 35מאוחסנים בבניין העירייה, שברחוב ויצמן  כל הקלסרים והניירת 

 
  ספקפירוט  המטלות הנדרשות מה 3.1  

 
 השירות הנדרש יתפרס על פני שני שלבים :       

 שלב ההקמה. -שלב ראשון 
  וטפת במהלך כל תקופת ההתקשרות.הפעילות הש -שלב שני   

   
 -שלב ראשון ההקמה 3.1.1  

בדיקת התאמה, הסבה, קליטה ואחסון של הקלסרים, התיקים והמיכלים , העברה  
 לעיל, 3, עפ"י הנתונים כפי שהוצג בסעיף ההמאוחסנים כיום בבניין העיריי

 
התיקים ומיכלים  יוריד מהמדפים של הספק הנוכחי את כל הקלסרים, הספק  3.1.1.2 

 )במקרה וקיימים(. 
באחריות הספק הזוכה לבצע את מלאכת התיאום עם אנשי הקשר שייקבעו ע"י   

 העירייה ולעדכן על כך את המנהל.
 

עות כלי רכב וכ"א הספק ישנע את כל המיכלים לאתר המגנזה השייך לו באמצ  3.1.1.3 
 תחילת ההעברה.ימי עבודה מיום  20שברשותו וישלים את העברה תוך  
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 יום  45ל העירייה הינו בתוך הלו"ז להשלמת ביצוע העברת כל החומר הארכיוני ש  3.1.1.4 
 ומר הארכיוני יעביר הספק  ממועד החתימה על ההסכם. בסיום העברת כל הח  
  למנהל דו"ח אחסון מלא בתדפיס בפורמט אקסל ובדיסק  הכולל את כל החומר           

 הארכיוני של העירייה שנקלט אצל הספק.                                         
 

 ומשרדי העירייה במהלך כל תקופת ההתקשרות -פינוי חומר שוטף מיחידות - שלב שני    3.1.2 
   

 
 אספקת מיכלים 

 
      הספק יספק מיכלים ריקים ליחידות העירייה השונות בכמות שתידרש כפי שינחה   3.1.2.1      

       המנהל . אספקת המיכלים הריקים תעשה ע"י הספק על חשבונו וללא כל תמורה כספית,                          
   לכתובות שונות במשרדי העירייה ומוסדותיה עפ"י דרישת המנהל.                        

   , אריזה שתתבצע במשרדי עם סיום אריזת החומר הארכיוני במיכלים ע"י נציגי העירייה  3.1.2.2  
  העירייה , יורה המנהל את הספק למשוך את המיכלים הכוללים את התכולה של החומר            
 הארכיוני.           

                מיום קבלת ההודעה ע"י  ימים 3הובלת החומר, ע"י הספק , תעשה ברכב סגור, תוך    3.1.2.3  
ולא ישירות ממשרדי העירייה למגנזה  ההובלה של המיכליםהמנהל. הספק יבצע את     

  תבוצענה 
  עצירות כלשהן בזמן ההובלה. ההעמסה והפריקה יעשו בו ביום , ובכל מקרה לא יושארו               
 מסמכים ומיכלים ברכב חונה ללא השגחה.             

         לוח תכלול את הפריטים הספק יכין תעודת משלוח לכל הובלה .תעודת המש   3.1.2.4  
                  הבאים: שם העירייה, שם המחלקה ו/ או יחידת המשנה, מספר התיקים בכל                  
  מיכל , מספר המיכלים המועברים, תאריך המשלוח.      

 
 ירייה על תעודת המשלוח יחתום בחתימה מלאה )כולל שם ומשפחה( נציג מטעם הע   3.1.2.5  

 )המחלקה או / היחידה(  ונציג הספק, וזאת  כאישור לכמויות המועברות ולמספר        
 התיקים בכל  מיכל, ולכך שהמיכלים מולאו די הצורך, באופן שלא יפגע בשלמות        
 החומר ו/או  במיכל.       

   
 

  
 רישום החומר שיועבר מיחידות העירייה  3.1.3

 
 חומר החדש שהועבר ע"י הספק ייעשה במערכת הממוחשבת ותתוסף רישום ה  3.1.3.1 

 לרשימת הגניזה של העירייה ,הרישום ייעשה ברמת יחידת התיוק.   
   הספק ירשום את החומר שיועבר ויפיק דו"ח מיון אחסון עפ"י   3.1.3.2 

 פורמט שיאושר על ידי העירייה )למיכל יוכנס חומר המשתייך אך ורק לאותה    
 יחידה(.   

 על הספק להקליד את פרטי החומר המופקד למערכת ממוחשבת שברשותו.  3.1.3.3 
 

בדיקת טיב עבודה ההתאמה, ההסבה והרישום: מטרת הבדיקה היא לעמוד על טיב העבודה   3.1.4
 המבוצעת ע"י הספק והיא  תתבצע כדלקמן: 

 
  פעם לפעם את תהליך  ואיכות במהלך בדיקה ,התאמה ורישום החומר,  יבדוק המנהל מ 3.1.4.1

תתבצע באתר הקליטה של  הלעיל. הבדיק   3.1.3 -ו  3.1.2ביצוע העבודה כמפורט בסעיף 
 הספק.

 
הספק לתקן אותן  שבכל מקרה  שבמהלך עבודת הרישום וההתאמה יימצאו ליקויים, יידר 3.1.4.2

 וסף באתר  האחסון של במידית. עד לתיקון הליקויים, לא יתאפשר פינוי וטיפול בחומר נ  
  הספק.  

 מבלי לגרוע באמור לעיל, על כל אי התאמה שתתגלה בבדיקה בין תכולת המיכל לדו"ח  3.1.4.3
 ש"ח לכל אי התאמה מהתמורה המגיעה לו. 300האחסון, ייקנס  הספק בסך של             

 
שהם נבדקו ואושרו בכתב   בכל מקרה, לא יסודרו המיכלים על מדפים  אצל הספק אלא לאחר 3.1.4.4

 ע"י המנהל.  
 להלן. 4סידור המיכלים על המיכלים ואחסונם עפ"י תנאי האחסון כמפורט בסעיף  3.1.4.5
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 התקנה של מערכת המידע 3.1.5
 

 ניהול מידע  
 

 על הספק לתעד את פרטי החומר המופקד באתר האחסון שלו ואת פרטי ההפקדות ושליפות  3.1.5.1
 הגניזה באמצעות מערכת מידע ממוחשבת. החומר מאתרשל 

 
בסיום הקלדת כל החומר יגיש הספק לעירייה דו"ח אחסון מלא אשר יכיל את כל הפרטים  3.1.5.2

 לעיל.  3.1.3בסעיף   
 

הספק יתקין במשרדי המנהל בעירייה באמצעות דיסק בפורמט אקסל את המידע המקבילה  3.1.5.3
סן, ויאפשר ביצוע חיפושים המידע על החומר המאוחלזו שברשותו .הדיסק יכלול את כל 

 דוחות.והפקת 
 

הספק אחראי לעדכן את בסיס הנתונים )רשימות התכולה( אחת לחודש, ומיד עם סיום  3.1.5.4
רשאית החומר והקלדתו. על כל שבוע איחור בביצוע העדכון כאמור, תהיה העירייה העברת 

 פק.ש"ח מהתמורה המגיעה לס 300סך של להפחית 
 
 
 

 דו"חות סטטיסטיים  
 

 הספק יעביר דו"חות סטטיסטיים למנהל אחת לרבעון. 3.1.5.5
 

 הדוחות יכללו את הפרטים הבאים: 3.1.5.6
 

 .היקף החומר )יחידת תיוק ומיכלים( המאוחסן לפי סוגים 

 .מספר ההפקדות והיקף החומר )יחידות תיוק ומכלים( שהופקד בתקופה הנתונה 

 בתקופה הנתונה. היקף שליפת החומר 
 

 חודשים, פירוט התיקים  3 -בנוסף לדוחות שהוזכרו לעיל, על ספק להעביר דו"ח אחת ל  3.1.5.7
    אשר נשלפו מאתר הגניזה למטרות "עיון" וטרם הוחזרו )ממוין עפ"י יחידת משנה ועפ"י    

 השליפה(.תאריך              
 

 שליפת  תיקים ומסמכים לפי דרישה  3.1.6
 

 ברשות המשתתף מערכת מידע ממוחשבת הכוללת תיעוד החומר המופקד, ומאפשרת  3.1.6.1 
 גישה מאובטחת.                        

 
 בשנה ללא חיוב נוסף, כאשר אחוז השליפות  15%העירייה זכאית לשליפות עד  3.1.6.2  

 הוא נתון המבטא את סה"כ השליפות בשנה ביחס לסה"כ המיכלים   
 המאוחסנים.                       

 
  , הטלפון או ההספק יהיה ערוך לקבלת דרישות שליפה באמצעות הפקסימילי 3.1.6.2 

  וזאת מייד לאחר מסירת דו"ח האחסון לעירייה. העירייה  טבאמצעות האינטרנ  
  תמסור לספק רשימת מורשי הזמנה. אין לספק תיקים למי שאינו כלול ברשימה  
 יה רשאית לשנות ולעדכן את הרשימה מדי פעם.זו.העירי  

 
   לעיל.  3.1.6.2הדרישות לשליפות יועברו ע"י המנהל כפי שמפורט בסעיף  3.1.6.3

 כל דרישה תלווה בציון יחידת התיוק הנדרשת ומס' המיכל בו היא נמצאת, מיקום   
 להעביר את החומר. המיכל, מורשה הזמנה אליו יש             

 
  של יום עבודה נתון  14:45עד שעה  הכל דרישות אשר הועברו לספק בפקסימילי 3.1.6.4 

 ביום עבודה שלמחרת. 14:30ימסרו לידי נציג העירייה המבקש עד לשעה   
 

  עם קבלת הודעת השליפה, יבדוק הספק במחשב את  -יחידות תיוק חסרות 3.1.6.5 
  וק חסרות יעביר הספק דיווח הימצאות  כל  יחידות התיוק הנדרשות. יחידות תי  
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  או במייל או בהודעה טלפונית עד  סוף יום העבודה  העל כך  למנהל בפקסימילי  
 של מועד הדרישה.          

 
  הספק יארוז את התיקים לכל יחידה בנפרד ויציין ע"ג האריזה את שם היחידה  3.1.6.6 

 ק מבקשת השליפה. קלסרים אליה מיועד החומר. כמו כן , יצרף הספק לחומר עות  
 יועברו באמצעות תיבה.  

 
 על כל יחידת תיוק שנשלפת תודבק מדבקה עליה יהיה רשום:   

 
 מס שליפה -   
 עיריית עכו. -   
 שם יחידת המשנה. -   
 שם יחידת התיוק. -   
 מספר המיכל.  -   
 מיקום. -   
 ן העירייה(.מטרת השליפה )עיון, גריעה, העברה למשרדי ארכיו -   

 
 הספק ימסור את החומר ישירות לגורם שצוין בבקשה לשליפה. 3.1.6.7 

 
  החומר הנשלף במערכת הממוחשבת, ויציין את שם  סהספק יעדכן את סטאטו 3.1.6.8 

 המזמין ואת מטרת השליפה.  
 

  קבלת התיקים חזרה, עדכון המערכת הממוחשבת, והחזרתם למיכל שממנו הם  3.1.6.9 
 שלפו, תבוצע ללא תשלום נוסף.נ   

 
 ביעור תיקים ומיכלים .1.73

 
  הספק נדרש להתמצא בחוק הארכיונים , תקנות הביעור ודרישות ארכיון המדינה  3.1.7.1 

 ולפעול על פיהם. 
 

   הספק יפיק בכל שנה בחודש אוקטובר )או בכול זמן אחר עפ"י דרישה( דו"ח  3.1.7.2 
  שר הגיע זמנם לביעור עד לסוף אותה שנה, ויעבירו ממוחשב של יחידות תיוק א 
 למנהל.  הדוח יופק בהתבסס על משך זמן השמירה שמוגדר עפ"י החוק. 

 
   בנוסף לכך, הספק ימליץ  לעירייה על תקופות השמירה הנדרשות לחומר  3.1.7.3 

  הארכיוני שלא נקבעו לו תקופות שמירה ע"י העירייה, וזאת בהסתמך על הנחיות  
 ותקנות הביעור בחוק הארכיונים. 

 
   הספק יקבל חזרה דו"ח המפרט את המיכלים שאושרו לביעור ע"י העירייה על  3.1.7.4 

 סמך הדו"ח, ויערוך את הודעת הביעור בהתאם לדרישות ארכיון המדינה. 
 

   הודעת הביעור תשלח לחתימת המנהל. העירייה תעביר את הודעת הביעור  3.1.7.5 
   ך המדינה ולאחר אישור גנזך המדינה, העירייה תעביר את הודעת הביעור לגנז 
 לספק. 

 
     הספק  יפריד את המיכלים שאושרו לביעור, ובפיקוח המנהל,  3.1.7.6 

   יבצע את הביעור. לאחר  הביעור יעדכן ספק את הקובץ הממוחשב שברשותו  
 ויעביר דו"ח אחסון מעודכן לעירייה. 

 
   שום מקרה לא יובער תיק שלא אושר לביעור ע"י המנהל, אפילו אם הוא ב 3.1.7.7 

 מופיע ברשימת התיקים שניתן  לכאורה לבערם. 
 

   הספק יפסיק לחייב את העירייה עבור התיבות המובערות לאחר קבלת אישור  3.1.7.8 
 גנזך המדינה. 

 
 פיקוח ובקרה   3.1.8
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    פופה להנחיותיו המקצועיות של המנהל הפעילות באתר הגניזה תהיה כ 3.1.8.1 
 ודיני ארכיון המדינה. הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות אלו. 

 
    הספק מתחייב לאפשר למנהל לבצע ביקורת/ פעילות משרדית מקומית  3.1.8.2 

  באתר הגניזה )כגון עיון, הערכה או סידור חומר ארכיוני( ואף להקצות להם שטח  
  ך. כל שינוי שיבוצע בארגון המקורי של החומר , אם ייעשה יהיה משרדי לשם כ 
 בתיאום מלא עם הספק. 

 
  
 תנאי האחסון .4

 
 אחסון 4.1 

 
 הספק יאחסן את החומר במיכלים ע"ג מדפים. 4.1.1 

 
 על הספק להקפיד על אחסנת החומר תוך שמירה על הכללים הבאים: הכללים שיובאו להלן  4.1.2 
 ארכיוני מנייר ותיקים שמידותיהם מתאימות לאחסון במיכל. לחומר םמתייחסי  

 
 

 מיקום המבנה 4.2           
 

    באחריות הספק למקם את המבנה על פי התנאים בהם קיבל רישיון עסק בר   
 תוקף מהעירייה)שהמבנה המשמש לאחסון נמצא בתחום שיפוטה(. 

 
 אישור שירותי כבאות 4.3 

 
             בנה עומד בדרישות שירותי הכבאות עפ"י החוקים והתקנות באחריות הספק לוודא שהמ

 ובעל אישור על תקינות סידורי כבאות בר תוקף ע"פ ייעוד המבנה.
 

 מרכיבי המבנה והציוד 4.4 
 

 מבנה 4.4.1 
 

 הקירות, התקרה, הרצפה והמחיצות יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים שאינם פולטים    
 שאינם מאפשרים התעבות, ועם בידוד טרמי .הגג יבנה באופן שלא יצטברו בו  גזים רעילים,  
 מים ותהיה לו מערכת ניקוז.  

 
 חשמל ותאורה 4.4.2 

 
 החיווט ושאר המרכיבים של מערכת החשמל יהיו בטיחותיים .יותקן מפסק ראשי לאתר.     

 במעברים ובמרחק לוקס. מיקום גופי תאורה  300התאורה תהיה בעוצמה שלא תעלה על  
 ס"מ מהחומר הארכיוני. מרכבי התאורה יתכוננו בריחוק מגופי התאורה. 40של לפחות  

 
 מערכות ניקוז 4.4.3 

 
 בחלל המבנה לא יעברו צינורות מים או ביוב ) לבד ממערכת הכיבוי(   

 
 רחוק ממיקום החומר. יש להימנע מהכנסות  צנרת חשמל ותקשורת תעבור באולמות האחסון 

 חשמלי לאולמות האחסון.ציוד 
 
 

 תקרה 4.4.4 
 

 מ'. 2.60 -גובה תקרה לא ירד מ    
 

 תנאי אחסון 4.5
 

 נייר 4.5.1 
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 חומציות, אור ולחות. - גורמי קלקול הנייר  

 
יש להבטיח תחלופת אויר סדירה בכל שטח המגנזה על ידי אוורור טבעי או על ידי  - תחלופת אויר

את השיטה ואת כמות היחידות וסוגן יקבע מהנדס מיזוג אויר. החלפה  מאווררי חלון או מזגן.
 שעתיים.אחת כל 

 כדי למנוע עובש יש למקם את המאווררים באזור הגבוה של הקירות.  
 באזורים עם חשש לזיהום אויר יש להתקין מסננים.  

שתמש . במקום שבהם הערכים קיצוניים, יש לה60% - 30%תחום הקבילות  - לחות יחסית 
האחסון מכשירים מתאים כסופחי לחות או מתקני לחות. בכל מקרה יוצבו באולם במכשור 

 מכוילים.הידרותרמוגרפיים 
 מעלות צלזיוס. 15 - 13תחום הקבילות  - טמפרטורה  

 
 תפעול 4.6

 
 יקים לנייר. וייעשו ע"י מדביר החיטוי וההדברה יבצעו בחומרים שאינם מז -חיטוי והדברה  4.6.1 

 ת אחת לשנה עם ביקורת תקופתית מורשה בעל היתר איוד בלתי מוגבל. החיטוי יתבצע לפחו 
 וההדברה כנגד מכרסמים ומזיקים תתבצע פעם בארבע חודשים. 

 
 ניקיון המבנה יכלול גם ניקוי אבק מעל גבי המיכלים. 4.6.2 

 
 
 

 בטיחות ובטחון .5
 

 בטיחות 5.1 
 

 אש  5.1.1 
 

אש משטח המגנזה ומסביבתה. איסור עישון בשטח האחסון. אם קיימים הרחקת גורמי  - מניעה   
 חלונות יש להתקין בהם סורגים ורשת אקספנדר.  

 
 ולמרכז בקרה עם  םיש להתקין מערכת גלאי עשן בכל חלקי האתר מקושרת למתיזי -גילוי    

 עצמה שלהתראה אוטומטי. בתוככי מתקן האחסון יותקנו צופרי אזעקה ופינוי, בחייגן   
 דציבלים לפחות. לחצני אזעקות אש יותקנו בהישג יד במפוזר, כנדרש. 130   

 
 75מים אוטומטים )ספריטנקלרים(בטמפרטורת גילוי מאוחרת  ייש להתקין מערכת מתיז -כיבוי    

  .80עד   
 גלגילונים ומספים.   
 טוחה בעת שריפה.בעמדות קריטיות יותקנו מתקני כיבוי אוטומטים ידניים, להפעלה ב   

 
 בידי הספק יהיו אישורים מתאימים ועדכניים לפיהם האתרים המוצעים עומדים  -אישורים   

 בדרישות שירותי הכבאות. מערכת בטיחות האש בכללותה תעמוד בדרישות מכון התקנים.  
 

 מים 5.1.2 
 

 וצינורות ניקוז  צנרת מים תעבור רק מעל מעברים ומסדרונות. נדרש להתקין תעלות - מניעה   
 המים )ספרינקלרים(. ילטובת מערכת מתיז  

 
 במבנה יותקנו מערכות התרעה המחוברים בקשר קווי אלחוטי למוקד שמירה. -בטחון 5.2

 
המנהל מטעם העירייה יהיה רשאי בכל עת לבדוק שהספק הזוכה עומד בכל הדרישות המפורטות לעיל  5.3

          במגנזה של הספק בתיאום מראש. הספק מתחייב לשתף פעולה עם וזאת ע"י ביקור  5 - 4בסעיפים     
 המנהל בעת ביצוע הביקורת.      

 
 

 עובדים .6
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  הספק ועובדיו יהיו בעלי אישורים בדבר העדר עבירות מין, בהתאם לאמור בחוק למניעת  7.1 

  לדרוש את ומנהל יהא רשאי  2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  
 הצגתם בכל עת ועל הספק ועובדיו להציגם לבקשתו. 

 
 ככל שיתבקש הספק להוביל את הטובין למוסדות חינוכיים, יהא עליו לשמור על כללי הבטיחות  7.2 

 הנהוגים במוסדות חינוך תוך הפרדה בין העובדים ובין התלמידים וצוות המוסד החינוכי. 
 

  בין העירייה לבין הספק  י אין ולא יהיו כל יחס של עובד ומעבידלמען הסר ספק מוצהר בזה כ 7.3 
 עובדיו ו/או הבאים מכוחו והמועסקים על ידו.ו/או  

אחד ביטחון, לרבות משטרת ישראל כל העירייה רשאית לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות ה
 מהמועסקים על ידו הבאים מכוחו.

 
 חומרים וציוד .7

 
 ל החומרים והמוצרים וחומרי הגלם בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות הספק מתחייב כי כ 7.1 

 התקן הישראלי העדכני, במידה ויש כזה. 
 

 לא ישאיר הספק חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן ביצוע העבודה בין אם זו פסולת  7.2 
 ק ו/או מי מטעמו ו/או חומר חדש, ויהא אחראי לפנותו מהמוסד. כל חומר וכלי עבודה של הספ 
  מוסכם בזאת, כי דרישה כאמור לא  יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק לכל אדם  ולרכוש. 
 תזכה את הספק בפיצוי ו/או סעד כלשהו. 

 
  

 קיזוז .8
 

 העירייה תהיה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לספק מאת העירייה בהתאם להסכם זה, כל  8.1 
  , אם בשל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת העירייה סכום שיגיע לה מאת הספק 
 .ולשלם בגלל רשלנות הספק מחדליו או פעולותי 

 
  , ואת העמידה בלוחות הזמנים, מוגדר להלן פיצוי על מנת להבטיח את איכות מתן השירות 8.2 

 זז מהסכומים . סכום הפיצוי יקומהדרישות במפרט הטכני המוסכם שיוטל על הספק בגין סטיי 
 המגיעים לספק בגין ביצוע ההסכם. 

 
 הטלת הפיצוי אינה באה במקום כל סעד משפטי אחר שהעירייה רשאית לפעול על פיו. 8.3 

 
 גובה הפיצוי המוסכם יהיה כדלקמן: 8.4 

 
 תיאור הפעילות 

 
 גובה הפיצוי משך זמן הביצוע

רישום החומר הקיים בארכיון   .1
העירייה לרבות הפועלות 

 הנלוות

יום ממועד חתימת  45
 ההסכם.

ש"ח לשבוע  1000
 איחור

מציאת חוסר התאמה בין תכולת   .2
 המיכל לדו"ח איחסון

ש"ח למקרה אי  300 
 התאמה

שעות מדרישות  24תוך  הגשת דוחות  .3
 המנהל

 ש"ח ליום איחור 100

אחת לחודש, מיד עם  עדכון רשימת תכולה  .4
סיום העברת 

 החומר

 ורש"ח לשבוע איח 300

בהתאם לאמור בסעיף  ביצוע שליפה של תיק , לפני הזמנה  .5
3.1.6 

 ש"ח ליום איחור 300

עד סוף יום העבודה בו  דווח על תיקים חסרים שהוזמנו  .6
 נשלחה ההזמנה

 ש"ח ליום איחור 100

ביעור חומר ארכיוני לאחר קבלת   .7
 האישורים מהעירייה

ימים מיום  30תוך 
קבלת אישור 

 העירייה

ח לשבוע ש" 1,000
 איחור
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פינוי תיבות חדשות לאחסון   .8
 מהעירייה

מידי חודש, או לפי 
 דרישה

 ש"ח לשבוע איחור 500

אי עמידה בתנאי החומר הבטחון   .9
 והבטיחות

ש"ח לליקוי  1000 
 שהתגלה בביקורת

 
 
 
 

___________________ 
קחתימת הספ  
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 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 35ויצמן 

 עכו
 

 ג.א.נ.,
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
 

מתחייב  י( במסגרת הסכם ביני לביניכם, אנ"השירותים"להלן: )תן שירותי ייעוץ לעיריית עכו הואיל וא
 כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

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

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

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

 אובדן המידע או הגעתו לאחר.

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

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

 ;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: _______________________
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 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 35ויצמן 

 עכו
 

 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 ולאחריה כדלקמן:לשירותי יעוץ לעירייה, ( "ספק"ה

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

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

 .או אישי , מידע מקצועישמיות
זאת המצוי בידי, ו ספקידי לגבי המידע הסודי של ה-אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

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

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

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

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

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

 
 בכבוד רב,

 
 שם: __________________________

 
 ת.ז.: __________________________

 
 חתימה: _______________________

 
 תאריך: ________________________

 
 
 
 
 

 


