
 לפיתוח כפר סבא בע"מ  החברה הכלכלית
 

 04/2020מס':  פומבי כרז מ

 ניהול ובקרת חניוניםמערכת ושירות לה, התקנה לאספק

 

אספקה, התקנה מבקשת בזאת לקבל הצעות ל  "(החברההחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן: " .1
 .ניהול ובקרת חניוניםמערכת ושירות ל

כפר סבא )להלן:  ,11התע"ש , רחוב בחברהניתנים לעיון ותנאי מתן השירות מפורטים במסמכי המכרז  .2
 .12:00-9:00 ה' בין השעות-, בימים א'"(משרדי החברה"

תמורת תשלום דמי  חברהברכישה ורק על גבי טפסי המכרז, הניתנים ל ךהצעות למכרז ניתן להגיש א .3
 בכל מקרה. ש"ח שלא יוחזרו 2,500השתתפות במכרז בסך 

את ההצעות לרבות כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה  .4
שעה  09/02/2020מיום לא יאוחר , החברהמצוין מספר המכרז ולהכניסה לתיבת המכרזים שבמשרדי 

 ם. יבצהרי 12:00

 אין לשלוח הצעות בדואר.

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. חברהה .5

 הצעה שלא תמלא אחר כל תנאי המכרז תפסל ולא תובא לדיון. .6
 
 
    

 
 

   קנדל דאלע
 מנכ"ל החברה                                                                                  
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 זמנים לעריכת המכרז: לוח

 

 ש"ח  2,500תמורת   22/1/2020החל מיום  מסמכי המכרז: רכישת תקופת  .1

   (כולל)  29/01/2020עד ליום  מועד הגשת שאלות הבהרה: .2

 12:00בשעה   09/02/2020ביום   ההצעות למכרז: מועד אחרון להגשת  .3

   )כולל( 04/05/2020עד ליום  תוקף ערבות ההשתתפות:  .4

 הזכייה  ימים ממועד קבלת הודעתה  שבע תוך  :חתימת החוזה על ידי הזוכה .5

 

 לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל בהודעה שתימסר למציעים.   רשאית חברהה
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 תוכן העניינים 

 

 :מסמכי המכרזהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 

 הזמנה להציע הצעות  מסמך א'   
 

 פרופיל המציע      1טופס 
 להשתתפותכתב ערבות נוסח      2טופס 
 הצהרה על מעמד משפטי  3טופס 
 הצהרת והצעת המציע 4טופס 
 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים     5טופס 
 שימוש בתוכנות מקוריותתצהיר על  6טופס 
 )אופציונאלי( חלקים חסויים בהצעה 7טופס 
 2018-ו 2017אישור רואה חשבון לגבי היקף המחזור הכספי לשנים  8טופס 

    

 חוזה  מסמך ב'   
 

 נוסח כתב ערבות ביצוע 'אנספח 
 אישור עריכת הביטוחים  'בנספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות נספח ג'
 

 והסכם השרות  כני טהמפרט ה מסמך ג'  
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 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות 

 

 הגדרות .1

 .החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ –" חברהה" .1.1

 .במסמך ב'החוזה המצורף  –" החוזה" .1.2

 .במסמך ג'המפרט הטכני המצורף  –" הטכני המפרט" .1.3

 והגיש הצעת מחיר. חברהמשתתף במכרז שרכש את מסמכי המכרז מה –" מציע" .1.4

 .חברהמציע שהצעתו נבדקה ונמצאה הראויה ביותר והוכרז כזוכה על ידי ה –" הזוכה" .1.5

, לרבות אספקת מהזוכה ותאשר נדרשסך כל הפעילות והמטלות לרבות הטכניות  –" הפרויקט" .1.6
 .התקשרותבמשך כל תקופת ה והפעלתן המערכות תחזוקתן

 להלן. 2.22בסעיף  והשירותים הנזכרים מערכות המידע –" המערכות" .1.7

מכרז זה לרבות נספחיו, תשובות לשאלות משתתפים שניתנו  מושאכל המסמכים  –" מסמכי המכרז" .1.8
 בכתב והוראות שניתנו בכתב הקשורים למכרז זה.

 לצורך ביצוע המכרז. ם החברהמי שימונה מטע –" המנהל" .1.9

 

 כללירקע  .2

 ניהול ובקרת של מערכות ומתן שירות תחזוקה התקנהספקה, א מבקשת לקבל הצעות לצורך חברהה .2.1

רישיונות שימוש בתוכנות כלל המתקנים הנדרשים לצורך כך והפורטים במפרט הטכני, , כולל חניונים

, וזאת בהתאם לתנאים, החניון ומערכותיוותמיכה במשתמשים של  חניוןויישומים למתן שירותי 

 .הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי המכרז להלן

, הכל המפורט שילוט, מחסומים  , אפליקציה,מוקד ועמדת ניהולבמכרז זה הן:    הכלולות  מערכות המידע .2.2

 בהסכם ובמפרט הטכני.

גיבויים,  משתמשים,כגון בניית ממשקי ניהול )פיתוח, , הקמת תשתית ,בין היתר תכלול הזוכהעבודת  .2.3

ובמפרט  בחוזהעים ו, בהתאם לתנאים הקבניהול חניוןהתקנה, יישום ושירותי  ,וכד'( אבטחת מידע

 . הטכני

ניהול  מיריכים לענות על דרישות מקצועיות מקובלות בתחוצעל ידי המציעים השירותים המוצעים  .2.4

 .חניוניםת ומערכ וליווי ובקרה של פרויקטים, ניתוח מערכות,

 תנאי סף .3

במועד הגשת ההצעה,   מציע שהוא יחיד או תאגיד רשום כדין העומד בעצמו,רשאים להשתתף במכרז זה   .3.1

 המהווים תנאי סף: המצטברים הבאיםבכל התנאים 

 של תיקונים ושירות אחזקה התקנה, אספקה, הקמה, שירותי במתןהמציע בעל ניסיון מוכח  .3.1.1

 חניונים (5) חמישה בלפחות הטכני( במפרט למפורט )בהתאם חניונים ובקרת ניהול מערכת

 באמצעות  זיהוי  והכוללים  לפחות  מבוקרים  יביםנת  4  מכיל  מהם  אחד  כל  אשר  בישראל  פעילים

LPR, ממזדמנים תשלום גביית יכולת יכללו חניונים 2 לפחות ממוחשבת. ניהול ומערכת. 

 פרסום המכרז.לפני מועד חודשים  12הופעלה לא יאוחר מ ה בחניונים אלה רמערכת הבק

ות מערכותפעול של מתן שירותי אספקה, התקנה מהיקף המחזור העסקי הכספי של המציע  .3.1.2
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 .8201-ו 7201מיליון ₪ )כולל מע"מ( בכל אחת מהשנים  4היה לפחות ובקרת חניונים ניהול 

 .2בטופס צרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ערוכה וחתומה לפי הנוסח המצורף  .3.1.3

 צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .3.1.4

 בהתאם לדרישות  המפרט. צירוף הצעה ליישום .3.1.5

. ככל על ידו המוצר/ים המוצע/יםותחזוקת היצרן, או מורשה מטעמו, למכירת  הואהמציע  .3.1.6

 , המציע וההצעה עומדים בדרישות רישיון הקוד הפתוח של המוצר.שמדובר במוצר קוד פתוח

לפחות אחד דרך אחד מאמצעי המציע מבצע גביה בחניונים באמצעות כרטיסי אשראי וכן  .3.1.7

חניונים  3פנגו ו/או סלופארק ו/או אמצעי אחר )למעט מזומנים(. הלקוח יציג לפחות הגביה 

הגבייה הפועלים בכל חניון בטבלת מוניטין ולקוחות בהם מבוצע חיוב ויפרט מהם אמצעי 

  .1המופיעה בטופס 

 למציע מוקד מרוחק לתפעול חניונים. .3.1.8

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כנדרש ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז עלולים להביא  .3.2

 .לפסילת ההצעה על הסף

הבלעדי, לדרוש  האת הזכות, לפי שיקול דעת ת לעצמהשומר חברההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .3.3

מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל 

 הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

 

 שיש לצרף להצעהמסמכים  .4

 המסמכים שלהלן: כלכל מציע יצרף להצעתו את 

בעלים של חניונים להם המציע  5-אישורים והמלצות מ, לרבות 1טופס ב בנוסח המצורףפרופיל המציע  .4.1

 .מעניק שירותים הדומים במהותם לשירותים הנדרשים במכרז זה

 .2בטופס בנוסח המצורף כתב ערבות להשתתפות  .4.2

 בצירוף הנסח הרלוונטי. 3טופס בנוסח המצורף בשל המציע  הצהרה על מעמדו המשפטי .4.3

 .4בטופס הצהרת והצעת המציע בנוסח המצורף  .4.4

 .5בטופס בנוסח המצורף  תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.5

 .6בטופס  שימוש בתוכנות מקוריות בנוסח המצורף תצהיר על .4.6

 )אופציונאלי(. 7בטופס עמדה ביחס לחלקים חסויים בהצעה בנוסח המצורף  .4.7

 .8בטופס בנוסח המצורף  2018-ו 2017אישור רואה חשבון לגבי היקף המחזור הכספי לשנים  .4.8

 תיאור פתרון מוצע בהתאם לדרישות המפרט. .4.9

על פי בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות , 1976-התשל"ו, אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.10

על שם  בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות,, 1975-פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 .המציע

מציע ההסכם ההתקשרות בין  המציע יצרף תצהיר לפיו הוא היצרן של המוצרים המוצעים על ידו או  .4.11

( לפיו הוא מורשה למכור ולתחזק את המוצרים המוצעים המוצרהמציע אינו יצרן  )אם    לבין יצרן המוצר

 על ידו.

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע. .4.12
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ל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים בחתימה וחותמת על כל דף ודף של כלל מסמכי המכרז כ .4.13

 ובכל מקום אחר המיועד לכך.

 

 השתתפות תערבו .5

ידי בנק  שהוצאה עלית על שם המציע בלבד ובלתי מותנ תאוטונומי, יתצרף ערבות מקורלהמציע על  .5.1

 חדשים(, שקליםאלף עשרים וחמישה ) ₪ 25,000 , על סךאו חברת ביטוח המוכרת על פי דיןבישראל 

תוקפה עד ליום בעמוד  "(. הערבות תההשתתפותערבות  "  להלן:)  2בטופס  בנוסח הנדרש    חברהה  לטובת

 בנוסח הערבות. ,תוספתכי אין לערוך כל שינוי, לרבות יודגש  (.כולל) 04/05/2020

על פי פנייה חד צדדית  לחלט את הערבות רשאי יהיה חברהוהערבות ההשתתפות תהיה בלתי מותנית  .5.2

, או המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זהובלתי מנומקת, לרבות אך לא רק, במקרה בו 

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  .מהצעתובמקרה בו המציע יחזור בו 

 תחולנה על המציע בלבד.

יום ממועד  14מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז, תוחזר לו ערבות ההשתתפות תוך  .5.3

 .הזוכהההחלטה על 

, מתחייב המציע, מיד עם קבלת ההשתתפות  מהמציע להאריך את תוקפה של ערבות חברהדרוש התאם   .5.4

את לתקופה הנדרשת. מציע שלא יאריך  ערבות ההשתתפותלכך, להאריך בהתאמה את  חברההדרישת 

 ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו ותחולט ערבותו.

הארכת תוקף ההצעה ישמש כבטוחה לההשתתפות מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, סכום ערבות  .5.5

הזוכה, המצאת ערבות הביצוע על ידי  ו/או ל,  הזוכה  על ידיתהיה דרישה כאמור ו/או לחתימת החוזה  אם  

תחולט, כפיצוי מוסכם מראש, אם ההשתתפות עמידה בהתחייבויות המציע. מובהר כי ערבות לו/או 

של  המזכותזאת מבלי לגרוע  יחזור בו מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה,

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. חברהה

 .פסל על הסף, ולא תידון כלליכנדרש לעיל תהשתתפות הצעה שלא תצורף אליה ערבות יובהר כי  .5.6

 

 התקשרותתקופת ה .6

תקופת )להלן: " שנים מיום חתימת החוזה( 5) חמשהינה  ביצוע הפרויקטלצורך  התקשרותתקופת ה .6.1

 "(. התקשרותה

נוספת תקופה ל התקשרותלהאריך את ההבלעדי,  הנתונה זכות הברירה, בהתאם לשיקול דעת חברהל .6.2

 האת תקופת האופציה או חלק חברה"(. אם תממש התקופת האופציה)להלן: " שנים( 5)חמש עד בת 

 .התקשרותחלק מתקופת הזו  היראו בתקופ

 

 התמורה  .7

, כמפורט בחוזה, תהיה בהתאם הזוכההתמורה בגין מתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו של  .7.1

ובהתאם למחירי השירותים הנוספים  "(התמורה)להלן: " 4טופס על גבי  הזוכהלהצעתו הכספית של 

 .הקבועים בחוזה

וכן עבור ביצוע כלל ביצוע הפרויקט, מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור  .7.2

בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים  לביצוע הפרויקטהמטלות והעבודות הכרוכות והנלוות 

ין , לרבות בגת הישירות והעקיפות הנדרשות לשם ביצוע הפרויקט, לרבות אך לא רק מלוא העלויוחוזהב

שיפורים במערכות שיתעוררו לאורך תקופת התאמה לדרישות המפרט,  חומרה, ,רישיונות, ביטוחים
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. שום תשלום אחר או כיו"בוהסבה, הדרכה, הטמעה, תכנות, עיבודים, דיווחים, קליטה חוזרת  ההסכם,  

זה, אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם  פרויקטבהקשר ל חברההנוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי 

. בין היתר, מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר להצעתו של המציע, לרבות לא בגין מראש

 הוצאותאות משרדיות, ביטול זמן, אש"ל, טלפון, הוצ נסיעות,שכירת עובדים, רכישת ציוד,  הוצאות,

  .ואחרות כלליות

ים לקחת בחשבון את כל הקשיים העלולים להיגרם בביצוע הפרויקט בעת הגשת ההצעה על המציע .7.3

 הכספית, כיוון שהזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר בביצוע הפרויקט.

בעבור חניון   הנדרשים  םהזוכה יידרש לבצע את כלל השירותיהמציעים יודעים כי במועד פרסום המכרז   .7.4

, הכל כמפורט במפרט הטכני, אך לחברה בלבד שמורה האופציה לדרוש גם את אספקת 1עתיר ידע 

דרישה , ולמציעים ולזוכה לא יהיו כל טענות בין שתמומש ה2השירותים בעבור חניון עתיר ידע 

 ובין עם לאו. 2שירותים מושא מכרז זה ביחס לחניון עתיר ידע ל

 

 הגשת הצעות .8

  קבלת מסמכי המכרז: .8.1

https://www.ksaba-) חברהה אתר האינטרנט שלללא תשלום בבחוברת המכרז ניתן לעיין  .8.1.1

com.co.il/). 

 במשרדי לרכוש את מסמכי המכרז המעוניינים להגיש הצעתם במכרז, נדרשים שתתפיםמ .8.1.2

₪, אשר לא   2,500, תמורת  12:00-9:00  ה' בין השעות-, בימים א'כפר סבא,  11התע"ש  ,  חברהה

 יוחזרו בכל מקרה.

 אופן הכנת ההצעה: .8.2

עמודים להשמיט  איסור חל. חוברת המכרז במלואה ל גביע להגיש יש למכרז ההצעות את .8.2.1

הושמטו   כי  שנמצא  חוברת  גבי  על  שהוגשה  הצעה  לפסול  הזכות  שמורה  חברהל.  המכרז  חוברתמ

 . ממנה עמודים

בחתימה לחתום על המציע  .בהעתק מקורי אחדתוגש ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה  .8.2.2

 .ובכל מקום אחר המיועד לכך מסמכי המכרזכלל של  ודף על כל דף בחותמתו

 על המציע לצלם העתק נוסף של כל מסמכי המכרז. .8.2.3

 החתימה מטעם המציע בלבד. על ההצעה יחתמו מורשי .8.2.4

 המסמכים בגוף בין, המכרז בחומר הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, כל שינוי לרשום אין .8.2.5

 חברהה את יחייב לא נתבקש שלא כזה רישום כל .שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין

 .ההצעה לפסילת להביא ועלול

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .8.2.6

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 מועד ואופן הגשת הצעות: .8.3

, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס לעיל, כמפורט תפותתערבות ההשאת ההצעה לרבות  .8.3.1

 מס'פומבי למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז 

04/2020". 

, במסירה ידנית בלבד, ולהכניסה לתיבת במשרדי החברהת מעטפת ההצעה יש למסור א .8.3.2

 . 12:00 בשעה 09/02/2020יאוחר מיום  לא המכרזים

https://www.ksaba-com.co.il/
https://www.ksaba-com.co.il/
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 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .8.3.3

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .8.3.4

, להאריך את המועד האחרון הבלעדיה את הזכות, לפי שיקול דעת ת לעצמהשומר חברהה .8.3.5

 .ם במכרזשתתפירשימת המלהצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח להגשת 

יום מהיום  90הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של : תוקף ההצעה .8.4

ככל   הצעהלדרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של ה  תרשאי  היהת  חברהוה  האחרון להגשת ההצעות,

 .הנדרש, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים

 

 הבהרות ושינויים .9

, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח תרשאי חברהה .9.1

מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו  לרשימת המשתתפים במכרז

פי דרישת הרשויות , בין על ההבלעדי, בין ביוזמת העתהכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול ד

 המשתתפים.בין בתשובה לשאלות המוסמכות ו

במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  אם ימצא משתתף .9.2

 29/01/2020עד ליום , עו"ד מתן שמעוןלמובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו לפנות בכתב ל

 .7674116-09יש לוודא הגעת הדוא"ל בטלפון:  matans@ksaba.co.il  לכתובת: בדוא"לבאמצעות 

את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר  המשתתףבפנייתו יציין  .9.3

הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות 

 לעניין המכרז:

 # 
 שאלה סעיף מכרז/חוזה

1.     

2.     

 

יינתנו בכתב ויופצו בנוסח אחיד , ככל שתהיינה כאלה,  בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתןתשובות,   .9.4

. מסמכי השאלות והתשובות יהוו )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( בין כל מי שרכש את מסמכי המכרז

התשובות להצעה ולחתום על השאלות וחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי  

 כל עמוד שלהם. 

תייחס לפניה הלא  חברההלהתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת ש חברההחייב את אין באמור לעיל כדי ל .9.5

 / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.  ת המשתתףחשב הדבר כדחיית בקשיי

לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים  תאחראי האינ חברההכי  למען הסר ספק, מובהר בזאת .9.6

ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: לרבות בכנס המשתתפים, במכרז בעל פה, 

. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי חברהה"( יחייבו את הבהרות"

תירה בין מסמכי ההבהרות ובין המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של ס

 עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

מציע במכרז כל טענה בדבר סתירה, שגיאה מצד  לא תישמע    לעיל,  9.2לאחר חלוף המועד האמור בסעיף   .9.7

 .ו/או אי התאמה במסמכי המכרז

 

mailto:matans@ksaba.co.il
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 המציעהסתייגויות ותיקונים מצד  .10

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  .10.1

 :חברהה ת"(, רשאיהסתייגויותלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .10.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .10.1.2

 בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.לראות  .10.1.3

לפגוע בשוויון בין לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  .10.1.4

 .המציעים

לנהוג לפי אחת  חברהחליט הת. אם חברהה שלה ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת

לפסול את   חברהה  תרשאי,  ה, והמציע יסרב להסכים להחלטתלעיל  10.1האלטרנטיבות המנויות בסעיף  

 תפות.השתערבות הההצעה ו/או לחלט את 

 

 אופן בדיקת ההצעה במכרז .11

)הצהרת והצעת המציע(, שבו על המציע למלא, בין היתר, את המחיר  4טופס למסמכי המכרז מצורף  .11.1

 ., בעבור ביצוע הפרויקטהמוצע על ידו, לא כולל מע"מ

 בדיקת ההצעות במכרז תתבצע בארבעה שלבים: .11.2

 עמוד בתנאי הסףתשלא  הצעהבכל דרישות תנאי הסף.  המציעיםתיבדק עמידת  –שלב א'  .11.2.1

 .עבור לשלבים הבאיםתלא ו תיפסל

( על פי הכללים שיפורטו Qנקודות עבור איכות ההצעה )  25יינתן ניקוד מקסימלי של    –'  בשלב   .11.2.2

 להלן:

הוכחות בדבר עמידתו במדדי האיכות כל אחד מהמציעים יכלול בהצעתו  .11.2.2.1

הוכחות כאמור לא תזכה המפורטים בטבלה שלהלן. הצעה אשר לא תכלול 

המקסימאלי הרשום בצידה. שאר ההצעות ינקדו באופן יחסי, בהתאם  לניקוד

 עמידתם במדדי האיכותלמידת התאמתם, הקיף וטיב ההוכחה בדבר 

 

 נקוד מקסימאלי תכונה מס"ד
שימוש  באמצעותגבייה   .1

 פנגו ו/או סלופארק ו/או  באפליקצייה 
אפלקציית תשלום כגון פפר ו/או ביט 

, שלא הוצגו לצורך 'וכו ספייבוקו/או 
 עמידה בתנאי הסף.

 נק' 4

מערכת הכוללת מסכים גרפים בעל   .2
וכן התחייבות כי מסכים  צבעוניים

 בפרויקטכאמור יספקו 

 נק' 4

עמידה בדרישות   –  איכות הפתרון המוצע  .3
 המפרט

 נק' 6

התרשמות מהניסיון והידע של המציע   .4
 ויכולתו לספק את השירות הדרוש. 

 נק' 6

התרשמות מחוות הדעת של הממליצים.   .5
החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה 
להתקשר לאנשי הקשר של הממליצים 
ו/או צדדים שלישיים לצורך התרשמות 

 נק' 3
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זו ובלבד שתפעל באופן שוויוני כלפי כלל 
 המציעים

 נק' 25 סה"כ
 

ההצעה יקבע באופן המפורט להלן. הצעתו הכספית של המציע ( של Pניקוד המחיר ) –' גשלב  .11.2.3

של ההצעות האחרות ייקבע לפי המחיר ניקוד . 75 המחיר ניקודהזולה ביותר תקבל את 

הנבחנת   עלות ההצעה המשוקללתהזולה ביותר חלקי    עלות ההצעה המשוקללתהנוסחה הבא:  

שגיאה! מקור ההפניה לא באשר לאופן חישוב עלות ההצעה המשוקללת ראו סעיף . 75 כפול 

 .4לטופס  נמצא.

 T=P+Qהנוסחה הבאה:על פי  שוקללהכולל של ההצעה יהציון  -שלב ד'  .11.2.4

"( שבראשו יעמוד המנהל. הצוות המקצועי יבדוק הצוות המקצועיתקים צוות מקצועי )להלן: " חברהה .11.3

 פרק זה.ויעניק ניקוד להצעות המציעים בהתאם להוראות 

ועדת המכרזים רשאית להורות לצוות המקצועי לערוך כל בדיקה שלדעתה תבטיח את מירב היתרונות  .11.4

יכולתם של   . בדיקות אלו יכולות לכלול בחינה של תכונות מסוימות של המערכות, טיב השירות,חברהל

המציעים לספק את השירות הנדרש או כל נושא אחר שוועדת המכרזים תבקש עבורו מידע נוסף לצורך 

 קבלת החלטה.

 הגבוה ביותר העונה לכל תנאי המכרז תומלץ כהצעה הזוכה במכרז.הכולל  ההצעה בעלת הציון .11.5

 :לפסול תרשאי חברהה .11.6

 .זה במכרז כנדרש המסמכים ללא תוגש אשר הצעה .11.6.1

 .עמו מוצלח בלתי או/ו שלילי ניסיון לה היה שבעבר מציע של הצעה .11.6.2

 . שליליות המלצות או/ו דעת חוות לגביו שיש מציע של הצעה .11.6.3

 אין באמור לעיל משום רשימה סגורה. .11.6.4

במכרז, או לבטל את ההכרזה על  מציע, לא לקבל הצעה של תרשאי חברההמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .11.7

 באים: הבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעה

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק, דורון   הזוכה, כי  ההוכחות, להנחת דעת  חברההיש בידי   .11.7.1

 ה במכרז.יאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

לא גילה  זוכההשרז אינה נכונה, או שניתנה במכ זוכהכי הצהרה כלשהי של ה חברהלהתברר  .11.7.2

, או , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרזחברההעובדה מהותית אשר, לדעת  חברהל

יש בקיומו משום אשר אירוע ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עדשלאחר הגשת הצעתו ו

 .למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה הזוכה מצד אפשרותחשש להיעדר 

יש בו כדי להשפיע על יכולתו  חברההאשר לדעת , כולם או חלקם, הזוכהנכסי על הוטל עיקול  .11.7.3

 30והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין תוך להעניק את השירותים במסגרת המכרז,  הזוכהשל 

 .הטלתוימים ממועד 

כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק ו מנהל מיוחד או  נאמן א, כולם או חלקם,  הזוכהונה לנכסי  מ .11.7.4

 .ממועד קביעתו יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  זמני או קבוע

ללא הסכמה  הזוכה ון המניות הנפרע והמונפק שלמהאו יותר  25% כי הועבר חברהלהתברר  .11.7.5

 .חברההמראש ובכתב של 

א יהיה כל חוזה בר תוקף החוזה לעל    חברההמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם   .11.8

 .בין הצדדים

את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם ויתור  הלעצמ תשומר חברהה .11.9



11 

 ולא יפגע בעקרון השוויון בין המציעים. חברהלשכזה לא יגרום נזק 

בדרישה להבהיר, לתקן, להתאים, להוסיף, לשנות ו/או למציע    את הזכות לפנות  ת לעצמהשומר  חברהה .11.10

המציע . אם  רבות מתן הסברים וניתוח של מחיר ההצעה, הכל לפי ראות עיניההצעתו, ללהגיש מחדש את  

 תרשאי חברההיה התאו שהסבריו וניתוח הצעתו יהיו בלתי סבירים,  חברההיענות לדרישות היסרב ל

 .די פסילת ההצעה, עד כהלהסיק מסקנות כפי ראות עיני

יו של המציע או לבקר במתקניהם, על ותקוחלבאופן עצמאי ללפנות שומרת לעצמה את הזכות  חברהה .11.11

 לשמוע חוות דעת לגבי תפקוד המערכות ואופן מתן השירות על ידי המציע.מידע ו אסוףל מנת

 

 הוראות שונות .12

יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור  .12.1

המכרז, הכל כמפורט   מושא  בצע את הפרויקטהמקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ל

 .והחוזה במסמכי המכרז

או /צגים ו/או הנתונים והגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המ .12.2

ו/או מי  חברהבמסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי ל חברהההפרטים אשר נמסרו לו על ידי 

 לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. המטעמ

פרטים כלשהם מפרטי למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר ל .12.3

 המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 .רויקטשמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפ חברהל .12.4

, בשל כלל או שלא לממש את כולו  הפרויקט, שלא לממש את  השמורה הזכות, על פי שיקול דעת  חברהל .12.5

, להתקשר עם מספר מציעיםוו/או לפצל את הזכייה  מחסור במקורות כספיים או מכל סיבה אחרת,

במקרה זה לא יהיה למציע בסיס לתביעה כלשהי בגין מאמציו להגשת   .שיקול דעתה הבלעדי  הכל על פי

 ההצעה למכרז.

המציע מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים על  .12.6

 כרז.פי דין, על מנת לבצע את הפרויקט בהתאם לתנאי המ

 התקשרות. כל חברהמושא מכרז זה על מסמכיו הינה אך ורק בין הזוכה ובין ה התקשרותכי ה יובהר .12.7

. חברהבין ספקי המשנה ובין ה התקשרותולא תהווה  חברהבין מציע לספקי משנה לא תחייב את ה

עם הבלעדי  התקשרותנושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה ומהווה גורם ה מציעה

 .חברהה

 

 התקשרותהודעה לזוכה ו .13

הבלעדי,  הפי שיקול דעת, על דוא"לאו באמצעות  סבאמצעות הפק , במכתב רשום,לזוכה ודיעת חברהה .13.1

 על הזכיה במכרז. 

עליו לזוכה  ההודיע חברהה( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, או תוך פרק זמן אחר ש7) שבעהתוך  .13.2

 את המסמכים הבאים: חברההזוכה לבכתב, ימציא 

 מקור. בחתימת חוזהה של עותקים( 3) שלושה .13.2.1

 .לחוזה 'אנספח כבנוסח המצורף  ₪ 50,000על סך  כתב ערבות ביצוע .13.2.2

 מבטחו ללא כל שינוי או הוספה.  על ידי  חתום  כשהוא  לחוזה(נספח ב'  )  הביטוחים  עריכת  אישור .13.2.3

 עמו. התקשרותמהזוכה בכתב לשם ביצוע ה חברהדרוש התשכל מסמך אחר  .13.2.4
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במכרז  ולאחר זכיית הזוכהומתן עם הבלעדי, לנהל משא  ל דעתה, על פי שיקותהיה רשאית חברהה .13.3

 . וטרם חתימת החוזה

 חברהה  תרשאי  –  כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש  ו/או לא המציא  זוכה על החוזההלא חתם   .13.4

 לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו. 

 

 הודעה לנדחים .14

זכייתם ליתר המשתתפים במכרז על אי הבלעדי, ה דוא"ל לפי שיקול דעתבאו  פקסב, במכתב, ודיעת חברהה

 במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 

 כשיר שני .15

, המכרז תנאי פי ועל דין כל פי על הל העומדת זכות לכל ובנוסף, חברהל העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .15.1

עם קבלת הודעה  להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה, ככשיר שני. תהיה רשאית

נוספים ממועד תוקף  לשלושה חודשים, יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו חברהבעניין זה מאת ה

 המכרז.הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי 

 
, שהיא סיבה מכל הזוכה עםהחוזה את  הו/או ביטל הזוכהזכייתו של  את חברהה הביטל שבו במקרה .15.2

 חברהחליט התעם המציע שהוכרז ככשיר שני. אם  להתקשר ,תחייב לא אך, חברהה תרשאי היהת

מועד או בימים ממועד ההודעה על כך ( 7שבעה )תוך החוזה לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על 

 על יחולו הזוכה על החלות וההוראות ,חדש למכרז יציאה תחת וזאת, חברהאחר אשר יקבע על ידי ה

 .בהתאמה הכשיר השני

 
הכשירים  על כשיר שלישי וכן הלאה.גם להכריז הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתותהיה רשאית  חברהה .15.3

 לעיל, בהתאמה.  15.2הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 

 

 שמירת זכויות .16

כנת הצעותיהם לשם ה שתתפים. מסמכי המכרז מושאלים למחברהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא והגשתן

רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו  נה והגשת הצעה למכרז זה. אין משתתףלצורך הכ

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 גילוי הצעת המציע  .17

 ידרשת חברהההגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם ב .17.1

 לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי 

כל . מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי 7טופס 

 .חברההכדי לחייב את  ,דין

להותיר חסויים בהתאם  סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע חברהלידוע למציע כי  .17.2

למסור פרטים אלו, ולמציע לא  הלמציע הודעה על כוונת ההבלעדי, וזאת לאחר שמסר הלשיקול דעת

 בעניין זה. הו/או מי מטעמ חברההתהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי 

קבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי ת חברההובהר בזאת כי ככל שמ .17.3

 .שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו
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 תנאים כלליים .18

 חלהדין ה .18.1

לכל דין, הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

 בהליך והגשת ההצעות. םיעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפותייחשבו כמי שקיבלו  המציעיםו

 תניית שיפוט .18.2

 .תל אביב כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר

 טיבההוראה מ .18.3

טיבה עם ההוראה המוראה מהוראותיהם, תגבר בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין ה

 הבלעדי.  הועל פי שיקול דעת חברהו של ה, לפי פירושחברהה

 הוצאות ההשתתפות בהליך .18.4

 בגין הוצאות אלה.  חברהמהיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי    שתתףהמ

 הצעה בודדת .18.5

, או הנשלט על במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

יהיה למונח "שליטה" . לצורך כך משתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בידי המשתתף

 .1968-המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח
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 1טופס 
 פרופיל המציע 

 
 כללי  .1

 מקצועי, רקע עסקי וניסיון )מילוי כל הפרטים הינם בגדר חובה(.בטופס זה יפרט המציע את פרטיו, רקע   .1.1

 באשר לפרט לא רלוונטי למציע, יש לציין "אין" במקום המתאים.  .1.2

 

 פרטים כלליים .2

 

 שם המציע: __________________________________________________ .2.1

 כתובת: _____________________________________________________ .2.2

 פון : ___________________________  פקס: _____________________טל .2.3

 סוג המציע : ) חברה פרטית/ציבורית וכד'(:  ____________________________ .2.4

 חברת אם: ___________________________________________________ .2.5

 א.   ________________________ חברות בנות:  .2.6

 __________ב.    ______________

 ג.    ________________________

 ד.    ________________________

 ה.    ________________________

 

 פרטי מנהלים בכירים:  .2.7

 ניסיון מקצועי שם  תפקיד
   מנכ"ל

מנהל 
 פיתוח

  

מנהל 
 שירותה

  

    
 דואל טלפון שם 
איש 
קשר 

 למכרז
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 המציע ותק  וניסיון .3

 יסוד:__________________________________________________שנת  .3.1

 מס' שנות התמחות:____________________________________________ .3.2

 מס' שנות עבודה עם רשויות:______________________________________ .3.3

 מס' שנות עבודה במערכות וניהול חניונים: ____________________________ .3.4

 
 

 עסקיהיקף  .4

 : _______________________________________2018מחזור פעילות לשנת  .4.1

 : _______________________________________2017מחזור פעילות לשנת  .4.2

 

 כ"א במציע .5

 סה"כ עובדים :  __________   מס' עובדי פיתוח: ___________ .5.1

 _________________________________מס' עובדי תמיכה :   .5.2

 

 מוניטין ולקוחות .6

 מס' לקוחות כללי: _____________________________________________ .6.1

 מס' לקוחות ספציפי לשירותים הנדרשים: _____________________________ .6.2

 מבוקרים נתיבים 4 מכיל מהם אחד כל אשר בישראל פעילים חניונים בעלי (5) חמישהה של רשימ .6.3
 כוללים חניונים 2 לפחות אשר ממוחשבת. ניהול ומערכת ,LPR באמצעות זיהוי והכוללים לפחות
 :שירותים נותן המציע להם ,ממזדמנים תשלום גביית יכולת

שם בעלי  מס'
 החניון

תיאור  שם החניון
השירותים 

)לרבות האם 
גבייה  כוללים

 ממזדמנים(

מספר 
נתיבים 
 מבוקרים

פירוט כל 
אמצעי 
הגבייה 

הקיימים 
בנוסף 

לכרטיסי 
 אשראי

שם  איש 
קשר 

 ותפקידו

טלפון ישיר 
של איש 

 הקשר

1        

2        

3        

4        

5        

 

 לפחות.  בעלי חניונים לפחות 5-יש לצרף אישורים והמלצות מ

 עמודות לטבלה.ניתן להוסיף 

 המציע יצרף רשימת לקוחות בשלטון המקומי. .6.4

 מיקום המוקד המרוחק לתפעול חניונים של המציע: ___________________. .6.5
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 המציע יצרף רשימת חניונים המקבלים שירותים מהמוקד המרוחק וכתובתם. .6.6

 

 
 

     
 חתימה וחותמת שם המציע תאריך

 
 

 תצהיר נכונות מידע
 
 

לאחר _________ , נושא ת.ז. __________ ואני הח"מ, אני הח"מ, _________ , נושא ת.ז. __________ 
בזאת  יםלעונשים הקבועים בחוק מצהיר יםהיה צפוינעשה כן נלומר את האמת וכי אם לא  נוכי עלי נושהוזהר

 כדלקמן:
 
לאספקת  04/2020מכרז פומבי מס' תצהיר זה כחלק ממסמכי  יםמגיש וחתימה במציע ואנ ימורש ואנ .1

 .ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות
 
 להצהיר על נכונות כל המידע המצורף להצעה. והרינ .2

 
 אמת. נוותוכן תצהירי נו, זו חתימתנוזהו שמ .3
 

 : __________________  תאריך : ___________________ יםהמציע חתימת

 

 

 אישור
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 
 ___________   באמצעות ת.ז. מס' םמר/גב' __________________, אשר זיהיתיהו __________________

ר אמת להצהי הםכי עליהם לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתי ים___________ / המוכר  באמצעות ת.ז. מס'ו
עליה  מולעיל וחת םנכונות הצהרת ולעונשים הקבועים בחוק, אישר יםצפוי היוכן י עשוואמת בלבד וכי אם לא י

 בפני.
 
 

       _______________    _________________ 
 וחותמתחתימה                   תאריך

 
 



17 

  
 2טופס 

 להשתתפותכתב ערבות נוסח 
 

 תאריך ________________
 לכבוד

 מ”החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע
 

 כתב ערבות מס'___________
 

 
 אלףעשרים וחמישה )₪  25,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ______________ )להלן: סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "
 .ובקרת חניוניםאספקה, התקנה ושירות למערכת ניהול ל 04/2020מס' פומבי מכרז "( בקשר עם מציעה"

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות, וזאת מבלי שיהיה עליכם  .2
מציע, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

 .שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלפיכם

מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש גם לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב למען הסר ספק  .3
 הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

 ועד בכלל. 04/05/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך .4

 . לא נהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיאנו מתחייבים לפעול על פיה ו  ערבותנו זאת הינה מוחלטת ובלתי תלויה. .5

כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי כתובתנו הרשומה מטה, וצריכה להגיע  .6
  .04/05/2020 לסניפנו עד ליום

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

             
 בכבוד רב,        

             
    בנק:  

 
    : סניף
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 3טופס 
 הצהרה על מעמד משפטי

 ן:במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהציע על המ

 

 מעמד משפטי .א

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 פרטים כלליים .ב
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 חברה בע"מ   עמותה  אגודה שיתופית   שותפות רשומה   יחיד 

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

מעודכן נסח ולצרף 
 מרשם החברות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

מעודכן נסח ולצרף 
 מרשם העמותות

)יש למלא טבלאות 
 ב' ג'(
מעודכן  נסחולצרף 

מרשם האגודות 
 השיתופיות

)יש למלא טבלאות 
 ב' ג' ד'(

מעודכן  נסחולצרף 
 מרשם השותפויות

)יש למלא טבלה 
 ב'( 

  זהמשתתף במכרשם 

  ת.ז. / מספר תאגיד / שותפות

  מס' עוסק מורשה

  כתובת

  טלפון 

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

  שם איש קשר ותפקיד

  טל' נייד איש קשר
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 שותפות רשומה(עמותה / אגודה שיתופית / שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ /  .ג

 
 
 
 
 

 

   

 

 
 

 שמות השותפים )שותפות רשומה( .ד

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

המשפטי בטופס זה מדויקים  אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו
 . ועדכניים

 
 

_______________ _________________ 
 שם משפחה                                  שם פרטי          

 
 

_______________ _________________ 
 חתימה                                        תאריך           

 
_______________ _________________ 

 שם משפחה                                  שם פרטי          
 
 

_______________ _________________ 
 החתימ                                        תאריך           

 

 

 (לתאגיד בלבד)אישור עו"'ד/  רו"ח 

 

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של 
  התאגיד

 לכל דבר ועניין.הנ"ל  התאגידם מחייבת את ומאשר/ת כי חתימת __________________

 
       _______________    _________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך

 

 דוגמת חתימה שם פרטי משפחהשם  מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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 4טופס 
 המציע  הצהרת והצעת 

 
 
ביחס לחוזה מושא   חברההאנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז,  הוסברו לנו כל דרישות   .1

המכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו 

 הצעה זו.

 

ימים מיום שתינתן  7נחתום על החוזה מושא המכרז בתוך  את הצעתנו קבלת חברההכי אם  אנו מתחייבים . 2

עלינו להמציא על פי מסמכי המכרז בתוך המועד את כל המסמכים שנמציא וזכייתנו,  לנו הודעה בדבר

 האמור. 

 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  .3

ובין אם לאו. כן אנו מצהירים  חברה, בין אם העיכובים תלויים בפרויקט ו/או במהלך ביצועותחילת ה

י לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה ומתחייבים בזאת, כ

 מכל סיבה שהיא. ו/או ביטול ביצוע הפרויקט שהיא,

 

לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה בעלת הניקוד הגבוה   תמחויבה  אינ  חברהשה  כי ידוע לנו  יםאנו מצהיר .4

לנמק   ההבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עלי  האם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעת  ביותר ו/או כל הצעה אחרת,

. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה ונספחיו האת החלטת

, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, לרבות השונים והכנת הצעה זו

עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה עלינו בלבד במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 .חברהן וסוג שהוא בגין כך כלפי המכל מיכספית 

 

מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו  על פי מסמכי המכרז ידוע לנו כי ביצוע השירותים .5

מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותינו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על 

 הוראות כל דין.

 

₪,  25,000להבטחת קיום התחייבויותינו על פי תנאי המכרז, הרינו מצרפים בזאת ערבות השתתפות בסך  .6

 חברההיה הת כי אם לא נקיים את התחייבויותינו המכרז. ידוע לנו למסמכי 2בטופס נוסח המצורף על פי ה

 לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. תרשאי

 

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את זכותנו  .7

לחלט את ערבות ההשתתפות שמצורפת להצעתנו  תהיה רשאית חברהוהמושא המכרז,  פרויקטצע את הלב

מושא הצעתנו, והכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לנו  הפרויקטזו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע 

עקב הפרת  חברההלא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  ט הערבות כאמורשבחילו

 ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז.

 .ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90הצעתנו תעמוד בתוקף במשך  .8

 

 :פרטי ההצעה הכספית .9
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. מחיר ליחידה ומחיר כולל בטופס הצעת המחיר סעיף )שורה(מציע המגיש הצעה ימלא מחיר עבור כל  .9.1

" או "  " 0. רישום סכום "רכיב אחרבעלות  רכיב מסוייםשל  ואין לרשום "כלול" או לכלול את עלות

 .)ריק(  או "כלול" )בניגוד לאמור לעיל( יהווה פגם ועלול לגרום לפסילת ההצעה

לביצוע השירותים בכללותם וכוללת גם כל עבודה, כוח הצעת המציע כוללת כל העלויות הקשורות  .9.2

אדם, ציוד, חומרים ו/או כל פריט אחר הנדרש לצורך ביצוע העבודה במלואה לשביעות רצון החברה 

 .ולא אהיה זכאי לכל תוספת מלבד המפורט בהצעת המחיר

, וצאה מדרישת גורמים ממלכתיים או עסקיים גדוליםההצעה כוללת כל שינוי שיידרש בתוכנה כת .9.3

כגון: הכנסת, משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מכון 

התקנים, הרשות להגנת הצרכן, הבנקים, מכרז סליקה בנקאי, חברות האשראי, קרנות הפנסיה וכל 

 גוף אחר הקובע נהלי עבודה במשק.

 .ת המחיר לא כוללים מע"מהמחירים בטבלת הצע .9.4
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 :יש למלא את הטבלה שלהלן .9.5

 

*מודגש ומובהר כי בכל מקרה של טעות חישוב מחירי היחידות יגברו והחברה תהיה רשאית להכפיל 

  בכמויות לצורך חישוב העלות הנכונה.

הובלה, מיגון, ת כל הנדרש במפרט גם אם לא צוין במפורש כגון: תכנון מפורט, **המחירים יכללו א

. המחירים יהיו וכדומה, התקנה, מערך תקשורת, חומרים מתכלים, הרצה בדיקות ומבחני קבלה

  שנים בעבור הזמנות נוספות לאתרים ממועד המסירה. 5 -בתוקף ל

 

 

 ת.ז. / ח.פ. _______________ שם המציע: _______________

 _______________    טלפון:  

 _______________    פקס:  

  _______________ דוא"ל: 

 _______________    כתובת:  

 חתימה + חותמת _____________   _______________ תאריך:  

 

 

 

 

12

224יחידת תקשורת למנויים בכניסה וביציאה.16.2

11יחידת תקשורת בכניסה למנויים ומזדמנים.26.3

11יחידת תקשורת ביציאה למנויים ומזדמנים.36.4

2קומפלטקומפלטגלאי נוכחות רכב )לפי צרכי הקבלן(.46.5

56.6.LPR 527מצלמת

527מחסום זרוע )כולל מחסום 4.5 מ' עם עמוד נגדי(.66.7

8412פס האטה.76.9

22יחידת תצוגה לשלט כולל טעינה ותקשורת.86.10

15520עמודון הפרדה .96.11

112גלאי גובה.106.12

1אפליקציה למכשירים סלולאריים )לכל החניונים(118.3

1תת-מערכת המידע המרכזי129

2אינטרקום )קומפלט(1312

3עמדת מוקדן.1413.3

1עמדות ניהול.1513.4

8412בסיס בטון לארון תקשורת או ציוד אחר16

213ארון תקשורת לתנאי חוץ אנטי ונדלי17

לא לסיכום1עמדת תשלום בכרטיס אשראי בלבד )אופציונלי(.186.8

לא לסיכוםמחסום דוקרנים )כולל שילוט אזהרה(19

לא לסיכוםגלאי קרן20

שרותי מוקד ואחריות)כולל חוזה שרות( שנה 211

שרותי מוקד ואחריות)כולל חוזה שרות( שנה 222-10

סה"כ עלויות שרות ומוקד ל 10 שנים )לחניונים 1 ו 2(

1

1

סה"כ למערכת

1

1

2

3

1

13.2.
עלות חודשית

עלות חודשית

סה"כ עלות הקמה , שרות ומוקד

סה"כ 

מחיר
תיאורסעיףמס'

סה"כ כמות עתיר 

כמות

מחיר 

יח'
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 אישור עו"ד )ליחיד(

 
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

נשים הקבועים לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעו

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

_________________                             _______________ 

 חתימה וחותמת                                     תאריך                      

 

 

 אישור עו"ד )לתאגיד(

 

 :ל ידי____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם עאני הח"מ 

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז זה.

 

 

__________________________      ______________________   

 חתימה וחותמת                    תאריך                        
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 טופס 5
 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 )יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע( 
 

______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה מ ______________,ת.ז. "אני הח
 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/צפוי

 
 _______________________  )שם המציע(.ב )תפקיד( ________________ כ. הנני משמש 1
 
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2
 
 :לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן.  יש 3
 

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

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02חר יום הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לא –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   1987-ז"עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ  " –"עבירה    ***

לחוק להגברת  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.-2011ב"האכיפה של דיני העבודה, התשע

 
 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4
 

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  הוראות –חלופה א'   
 .ציע"( אינן חלות על המזכויות

 
 והוא מקיים אותן. ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 
 :יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ5
 

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

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ  100מעסיק    ציעהמ  –(  2חלופה )  
לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות "התחייב בעבר לפנות למנכ  ציעליישומן. במקרה שהמ
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש 2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ) שרותהתק( לעיל, ונעשתה עמו 2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 
מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  ציעהמ –לעיל  5בסעיף  2שסימן את החלופה  ציע. למ6

 כאמור(. התקשרות)ככל שתהיה  חברההו עם התקשרותימים ממועד  30בתוך ווחה והשירותים החברתיים והר
 
 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7
 

             ____________ 
 

 )חתימת המצהיר(
 אישור

 
_________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום 

 ___________   באמצעות ת.ז. מס' םמר/גב' __________________, אשר זיהיתיהו __________________
להצהיר אמת  הםכי עליהם לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתי ים___________ / המוכר  באמצעות ת.ז. מס'ו

עליה  מולעיל וחת םנכונות הצהרת ולעונשים הקבועים בחוק, אישר יםצפוי היוכן י עשוואמת בלבד וכי אם לא י
 בפני.

 
                 __________________________      ______________________   

 חתימה וחותמת             תאריך                                         
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 טופס 6
 על שימוש בתוכנות מקוריות  תצהיר

 
 

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:

החברה הכלכלית הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " יתוח כפר סבא בע"מלפ

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 04/2020  מס'פומבי  הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז   .2

 המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. מושא ומתן השירותים 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

 
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

 ___________   באמצעות ת.ז. מס' םמר/גב' __________________, אשר זיהיתיהו __________________
להצהיר אמת  הםכי עליהם לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתי ים___________ / המוכר  באמצעות ת.ז. מס'ו

עליה  מולעיל וחת םנכונות הצהרת ולעונשים הקבועים בחוק, אישר יםצפוי היוכן י עשוואמת בלבד וכי אם לא י
 בפני.
 

 
              

       _______________    _________________ 
 חתימה וחותמת                  תאריך
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 7טופס 
 חלקים חסויים בהצעה 

 )אופציונאלי(
 

 

 במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או 

 

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 הנימוקים הבאים: ___________________________________________________מ

 עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ 

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 _____________________ עמוד ____ בהצעה, בדבר __________________________

 מהנימוקים הבאים: ___________________________________________________

 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו 

 למכרז זה,  יהיו חסויים בפני.

 

 

 חתימת המציע:

 

            ___________         ______________               _________  _________________ 
 מס' זהות/עוסקת                             חתימה/חותמ            שם המציע                      תאריך               
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 8טופס 
 8201- ו 7201אישור רואה חשבון לגבי היקף המחזור הכספי לשנים 

 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 
 

 8201-ו 7201הנדון: הכנסות בשנים 
 

"(, וכרואי החשבון של החברה, הרינו החברהלבקשת חברת ___________ ח.פ. _____________ )להלן: "
          2017בשנים , מחזור הפעילות של החברה 2018-ו 2017בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנים להבהיר כי 

 לכל אחת מהשנים הנ"ל. )כולל מע"מ( לפחות מיליון ₪  4על  עמד 2018-ו

אינם כוללים הערה בדבר  2018-ו 2017כמו כן, הרינו לדווח כי הדוחות הכספיים המבוקרים לכל אחת מהשנים 
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע 

 להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 

 בברכה
 
 

______________________ 
 רואי חשבון
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 סמך ב' מ
 

    מס'   חוזה
 

  2020ביום ______ לחודש _________  כפא סבאבשנערך ונחתם       

 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ    ב י ן :

 ("חברהה" )להלן:        

 

 מצד אחד           

 

 ________________________   ל ב י ן: 

    מס' ת.ז./ח.פ.:     

 _כתובת: _________________

 ("ספקה" )להלן:    

 

 מצד שני           

 

, כמפורט במסמכי מכרז אספקה, התקנה ושירות למערכת ניהול ובקרת חניוניםב נתמעוניי חברההו הואיל
 "(;המכרז)להלן: " חברהשפורסם על ידי ה 04/2020פומבי מס' 

 
הצעה למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי נפרד  חברהלאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש ל הספקו  והואיל 

 ;מחוזה זה
 

, התקנה ושירותי אספקהצורך למצהיר כי הוא בעל היכולות, הכישורים והניסיון הדרושים  הספקו  והואיל
ת בהתאם לתנאי המכרז ואת המערכ  נת שהספק יספק להמעוניי  חברה, והניהול ובקרת מערכות חניונים

 ובהתאם לתנאי חוזה זה;
 

כהצעה הזוכה במכרז בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים הוכרזה  הספקהצעת ו והואיל
 מילוי כל התנאים לפיו;לו "(החוזה)להלן: " זה חוזהשבהצעתו, בכפוף לחתימת 

 
 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם.  והואיל 

 

 בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם 

 

 מבוא וכותרות .1

 לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. יםוהנספח חוזההמבוא ל .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .1.2

 

 מסמכי החוזה .2

 :חוזההמהווים חלק בלתי נפרד מ  להלן  יםהמפורט יםהנספחו על כלל נספחיה,  הספק, הצעת מסמכי המכרז

  נוסח כתב ערבות ביצוע  'אנספח 
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 אישור עריכת הביטוחים    נספח ב'

 שמירת סודיותהתחייבות ל כתב    נספח ג'

 

 חוזהמהות ה .3

, חברהעל פי צרכי ה ה, התקנה, ושירות למערכת ניהול ובקרת חניוניםאספקלצורך הינו  החוזה .3.1

 "(.המפרט הטכני)להלן: " ג' מסמךשבבהתאם למפרט הטכני 

, בניית פיתוח ,המערכותהציוד, החומרים, הרכיבים ואת אספקת  בין היתר תכלול הספקעבודת  .3.2

התקנה, יישום ושירותי תמיכה  ,גיבויים, אבטחת מידע וכד'( משתמשים,כגון ממשקי ניהול )

)להלן:  , בהתאם לתנאים הקובעים בחוזה ובמפרט הטכניניהול החניות והתוכנהותחזוקה של 

 "(.הפרויקט"

 אחריות כוללת לגבי כל רכיבי הפרויקט.תחול  הספקעל  .3.3

ניהול פרויקטים, ניתוח  מידרישות מקצועיות מקובלות בתחול הספק יספק את השירותים בהתאם .3.4

 .ניהול ובקרת חניוניםמערכות, וליווי ובקרה של מערכות 

 

 וסיומה התקשרותתקופת ה .4

תקופת ( שנים מיום חתימת החוזה )להלן: "5  חמש )לצורך ביצוע הפרויקט הינה    התקשרותתקופת ה .4.1

 "(. התקשרותה

לפי שיקול דעתה המוחלט וללא תשלום כל פיצוי ו/או תשלום   חברהלמרות האמור לעיל, זכותה של ה .4.2

אחר כלשהו מכל מין שהוא לספק, לבטל את החוזה עם הספק בכל עת במשך ששת חודשי השירות 

"(, מבלי שתצטרך לנמק החלטתה, ובלבד שתיתן לספק הודעה תקופת הניסיוןהראשונים )להלן: "

 יום.  30מוקדמת בכתב של 

 בתקופה התקשרותהברירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ה נתונה זכות חברהל .4.3

את תקופת האופציה או  חברה"(. אם תממש התקופת האופציה)להלן: " עד חמש שניםנוספת בת 

 30בכתב  חברההחוזה יוארך בכפוף להודעת ה .התקשרותחלק מתקופת הבתקופה זו יראו  החלק

 חברהה לממש את האופציה. בתקופת האופציה תהיה העל רצונ התקשרותיום לפני תום תקופת ה

ולהפסיקה בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב לספק, בכפוף להתראה  התקשרותרשאית לבטל את ה

 יום מראש. 60של 

, לא תהיה חייבת 4.3או לפי סעיף  4.2לפי סעיף  התקשרותה לסיים את המכוח זכות חברהה הפעל .4.4

. התקשרותאו קיצור תקופת ה התקשרותבשום תשלום או פיצוי לספק בגין הצמצום או הפסקת ה

. מוסכם התקשרותהפסקת הלו עד לשלב  ההכספית המגיע האת התמוראך ורק  לקבל זכאיהספק 

לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת  יהיוומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה לא 

 .לגבי תוצאות הפסקתהאו  החוזההפסקת פעולתו על פי  לגבי חברהכלפי ה

 

 הספקת והצהר .5

 כדלקמן:  הספקמצהיר  חוזההבחתימתו על 

לאחר שבחן היטב את כל תנאיו ונספחיו וקיבל   החוזההספק מתחייב ומאשר בזאת כי הוא חותם על   4.1

, אם ביקש זאת במסגרת הליכי המכרז, את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו חברהמנציגי ה

בדבר אי גילוי מספיק של נתונים או  חברהלגיבוש התחייבויותיו, ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי ה

 בדות הכרוכים בביצוע הפרויקט.עו
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ודרישותיו כאמור במכרז ובמפרט   חברההספק מצהיר ומאשר בזאת כי הבין באופן מלא את צורכי ה 4.2

הטכני, וכי יש ברשותו את כוח האדם, הציוד, החומרים, הידע והאמצעים האחרים הדרושים על 

קבע וברמת יי, בהתאם ללוח הזמנים שחברהמנת לאפשר לו לבצע את הפרויקט בהתאם לדרישות ה

 כאמור. חברהה האיכות הנדרשת, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד שימלא את מלוא דרישות

משום ניגוד עניינים  החוזהספק מצהיר בזאת כי אין במתן השירותים שלו או של מי מטעמו על פי ה 4.3

עם פעולות, התקשרויות והתחייבויות אחרות שהוא עוסק בהן, והוא מתחייב שלא יעשה דבר שיש 

 .החוזהבו משום ניגוד עניינים עם מחויבויותיו על פי 

הספק מתחייב כי אם ייווצר מצב שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי  4.4

 ויפעל על פי הנחיותיו.  למנהלאו בגינם, בנוגע לספק ו/או למי מטעמו, יודיע על כך הספק מיד    החוזה

כי ו חברההחד המרכיבים המרכזיים במערך הפעילות של א יאה תות המוצעוי המערככוע דלספק י 4.5

, יהיה בגדר הפרה יסודית מצדו של התחייבויותיו על פי פרויקט או בכל שלב שלופיגור בביצוע ה

 .חברהויגרום נזק רב ל חוזהה

סכסוך עם  אם ייווצר ובכלל זה, חוזהבניגוד ל ביצוע הפרויקטאת  להפסיקלא הספק מתחייב ש 4.6

 .חברהה

שבאמצעותם יבוצע הפרויקט, נעשה  בהצעה למכרזבכל מוצרי התוכנה, הציוד והרכיבים המפורטים   4.7

לא  החוזהשימוש דומה בעבר, והם נבחנו ונמצא תקינים. ככל הידוע לספק, במועד החתימה על 

ים ועדכונים, למשך פובתמיכה, ואין מניעה לספק להם חל בתחזוקה, מתוכננת כל הפסקה בייצור

 .פחות שבע שנים ממועד חתימת החוזהתקופה של ל

היה אחראי לכך שכל ההצהרות וההתחייבויות שמסר במסגרת מסמכי המכרז ימשיכו להיות י  הספק 4.8

על כל שינוי שיחול בנוגע  חברה, ועליו להודיע באופן מיידי להתקשרותבתוקף לאורך כל תקופת ה

  לכך.

כפי שיינתנו מעת  ,המטעמו/או מי  חברההמתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות  הספק 4.9

 .לאופן ביצוע הפרויקטלעת, ובכלל זאת, הנחיות בכל הנוגע 

 

 חברההתחייבויות ה .6

לאפשר לספק למלא את כל התחייבויותיו על ידי העמדת הפריטים והשירותים הדרושים לביצוע  5.1

 .חברההי מבנהתחייבויות הספק ב

כיאות לצורך מילוי  םוכן להכינ חברהה חניונילאפשר לספק גישה מלאה, חופשית ובטוחה ל 5.2

ובעבודות קבלני  ון, ובהתחשב באילוצי אבטחה וביטחיהתחייבויות הספק, כמפורט במפרט הטכנ

 .ההקמה מטעם החברה

 

 יחסי הצדדים .7

מצהיר כי הוא נותן שירותים עצמאי וידוע לו כי אין כל יחסי עובד ומעביד בינו ו/או בין מי  הספק .7.1

 .חברההמעובדיו לבין 

לפקח, להדריך או להורות לספק או למועסקים  חברהל החוזהאין לראות בכל זכות שניתנה על פי  .7.2

 .אןבמלו החוזההוראות את ביצוען של אלא אמצעי להבטיח  כיצד לפעול, על ידו

, אחר בביצוע הפרויקטמתחייב לקיים, בכל תקופת החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו  הספק .7.3

האמור בהוראות חוק כלשהו החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים 
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הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם 

קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות 

                                                                                                                                                                                         צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.                                                 

שלומי ביטוח חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות ת הספק .7.4

 לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או  הספק .7.5

 .חברהמאת ה תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים

למרות שיקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו,  אם יסכם בזאת, כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מו .7.6

מעביד, -יחסי עובד חברהו/או מי מעובדיו ל הספקלעיל בכל זאת התקיימו בין  7.1בסעיף האמור 

ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין   חברההמ  הספקתחשב התמורה שיקבל  

מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי ובין עובד 

 .ישא בכל תשלום נוסף בגין אלותלא  חברההו ,הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב

כתוצאה ה  בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל  חברההאת  ישפה    הספקבנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי   .7.7

, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי הספקמתביעה שתוגש על ידי מי מעובדי 

לקזז  תזכאי היהת חברההבהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  חברהה

 .חוזההעל פי  ספקלכל סכום כאמור מהתמורה המגיעה 

ף האמור שעל א יקבע על ידי ערכאה מוסמכתאם  לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי  בלי לגרוע מהאמור  מ .7.8

ו/או מי מטעמו, יראו את  הספקלבין  האו מי מטעמ חברההמעביד בין -לעיל התקיימו יחסי עובד

מהתמורה ( אחוזים וחמישה שים)חמי 55%בגובה  תמורההצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על 

מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה  הספקו ,"(התמורה המופחתת"להלן: ) בחוזההקבועה 

מעביד -התקיימו יחסי עובדיקבע כי  אם    החוזהפי   עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו עלמלאה והוגנת  

 .כאמור

על פי  ספקמטעם האו קבלן משנה את הרשות לבקש להחליף איש צוות  הלעצמ תשומר חברהה .7.9

תנאי ה לא תהוו חברהציון סיבת ההחלפה על ידי ה , תוך ציון סיבת ההחלפה. יובהר כי איהשיקולי

לעיכוב כלשהו בביצוע ההחלפה. בקשה להחליף  ולא תגרום או קבלן המשנה להחלפת איש הצוות

זמן ספק תינתן בהתראה של לפחות חודש ימים, על מנת לאפשר לאו קבלן משנה איש צוות 

 .התארגנות

 

 נהלי עבודה .8

 .חברהשל ה ת הספק תלווה בפיקוח ובבקרה מטעמהמוסכם ומוצהר בזה על ידי הצדדים כי פעילו .8.1

הגורמים המבקרים והמפקחים מטעמו, והספק מצדו מתחייב לשתף ודיע לספק מי הם ת חברהה .8.2

 בכל עת, ולפעול על פי הנחיותיהם, קביעותיהם, נתוניהם והגדרותיהם. חברהפעולה עם נציגי ה

 תינתן רשות לבקר במתקני הספק, בתיאום מראש עם הספק. חברהלנציגי ה .8.3

גבלות בכל הקשור להגדלת היקף מו חברהלמען הסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיהם של נציגי ה .8.4

העלות הכספית של הפרויקט על כל שלביו. כל הוראה שיש בה משום הגדלת היקף העלויות והגדלת 

 .חברההתמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה בידי המורשים מטעם ה
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 חברהנציג ה

למעט בעניינים שבהם צוין בחוזה אדם   –  החוזהבביצוע    חברההמוסמך לפעול מטעם ה  חברהנציג ה .8.5

הוא מנהל  –)כגון לצורך הרשאה שיש לה השפעה כספית(  חברהאחר המורשה לפעול מטעם ה

 ."(המנהל)להלן: " או מי שהוסמך לכך מטעמו תוך מתן הודעה על כך לספק חברהשל ההפרויקט 

 רשאי ומוסמך: המנהלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה  .8.6

 ת הספק על פי המפורט בחוזה;להנחות א .8.6.1

 לאשר נושאים לביצוע ולעמידה בלוח הזמנים; .8.6.2

 ;החוזהת לדרישות ולעקוב אחר ביצוע הפרויקט ולבחון את התאמת המערכ .8.6.3

 טעם הספק, משיקולים סבירים;מלהרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם  .8.6.4

 .החוזהלדרוש מהספק לבצע פעולות ולתת את דוחות הנדרשים לדעתו במסגרת ביצוע  .8.6.5

מוסכם כי דעתו של המנהל תהיה מכרעת בכל הנוגע לחילוקי דעות שיתגלו בדבר טיב ואופן ביצוע  .8.7

 השירותים הנדרשים מהספק במסגרת הפרויקט.

ק, בכל עת שתמצא את שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדרי השירות הנדרשים מהספ חברהה .8.8

 הדבר נחוץ, והספק מתחייב להישמע ולציית להוראות המנהל בכל הנוגע למתן השירות.

מהתחייבות, חבות או אחריות כלשהי   ספקהגרוע או לפטור את  לכדי    למנהל,אין בסמכויות הנתונות   .8.9

 ועל פי כל דין. החוזהעל פי 

 ודעה בכתב על כך תימסר לספק.במהלך תקופת החוזה, וה המנהלרשאי להחליף את  חברהה .8.10

 

 חברהי המבנעבודה ב .9

מבנים והמקומות שבהם עליו לבצע את חניונים, היבדוק הספק את ה פרויקטלפני תחילת ביצוע ה .9.1

העבודות על מנת שהן יבוצעו בדרך הטובה והיעילה ביותר, והספק לא יעלה טענה לגבי חוסר התאמה 

לתאם את ביצוע העבודות באופן שלא ייפגעו מערכות בין התכנון ובין המצב בשטח. על הספק 

 "(.המערכות הקיימותותשתיות קיימות )להלן: "

הספק ינקוט על חשבונו את כל האמצעים הדרושים למנוע פגיעה כלשהי בתקינות המערכות  .9.2

מראש ובכתב, תתוקן על ידי הספק  המנהלהקיימות. כל פגיעה, אם תהיה, אשר לא אושרה על ידי 

הודיע לספק בכתב מראש כי הוא פטור  חברה, מלבד אם החברהנו לשביעות רצון העל חשבו

 .מלתקנה

מטעמו הספק מתחייב שלא לגרום כל הפרעה למהלך העבודה הסדיר ולתאם את ביצוע העבודות  .9.3

 .והכול תוך תיאום מראש עם המנהל ובאישורו באופן שההפרעה תהיה קטנה ככל האפשר,

שכל מי שיעבוד מטעמו ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפיד על הספק מתחייב לדאוג לכך  .9.4

וכן כל הוראה   חברהשמירת ההוראות בדבר ביטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים על ידי ה

 לספק. המנהלאחרת בדבר סדרי העבודה כפי שמסר 

 

 ושירותי תמיכה הדרכה, זמניםות לוחהתקנת המערכות,  .10

רויקט בצורה מקצועית ויעילה בהתאם להוראות הקבועות במפרט הספק מתחייב לבצע את הפ .10.1

 הטכני וביתר מסמכי המכרז.

לספק את התפוקות הנקובות על  וגלמושא המכרז הוא מכלול שלם ועובד של מערכות ושירות שמס .10.2

של המציע הנדרשת למתן התפוקות  המערכות הקיימותבמכרז ועל כן, כל התאמה של  חברהידי ה
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ז, תבוצע על חשבונו של המציע גם אם היא לא נזכרת באופן ספציפי במפרט הטכני המוגדרות במכר

 .ולא תשולם כל תמורה נוספת בעבורה

 מובהר כי על הפרויקט יחולו הוראות הביצוע ולוחות הזמנים הבאים: .10.3

, תתבצע התקנת כלל הרכיבים הנדרשים והכנת כלל המערכות לתפעולאספקת המערכות,   .10.3.1

זוכה ובלבד שמאז מסירת הודעת הזכייה ל ,מהמנהלמקבלת הוראת התקנה  יום 60תוך 

 .ימים 30ועד לקבלת הוראת המנהל חלפו לפחות 

מסיום התקנתן, והחל ממועד זה יהיו המערכות  יום 14הטמעת המערכות תתבצע תוך  .10.3.2

 במצב עבודה מלא.

וגם לאחריה עד להחלפת   רותשהמערכות תהיינה זמינות בכל עת לכל אורך תקופת ההתק .10.3.3

 . חברההמערכות. כל הפסקה יזומה של השירות לצורך תחזוקה תתואם עם ה

. למען עות היממה למעט יום הכיפוריםובכל ששירות התמיכה יתקיים בכל ימי העבודה  .10.3.4

הסר ספק מובהר כי השירות יתקיים גם במועדים הבאים: אחד במאי, יום השואה 

 .באב, ימי חול המועד של חגי ישראל וכו', ללא כל תוספת תשלוםוהגבורה, פורים, תשעה  

, הספק מתחייב להעסיק מספר מספיק של עובדים וציוד, על החוזהלצורך קיום התחייבויותיו לפי  .10.4

 .על פי הנדרש במפרט הטכנימנת שהשירות יתבצע 

 חברהההספק מתחייב לענות לדרישות  התקשרותבתקופת הקמת המערכות ובמשך כל תקופת ה .10.5

 .חברהלתיקון לקויים, שינויים למערכות כך שיתאימו לנהלים ושיטות העבודה הנהוגות ב

שירות התמיכה שיספק הספק יכלול: תיקון ליקויים שיתגלו מעת לעת, הוספה או שינוי רכיבים  .10.6

המחויבים כדי לקיים את השירות או המחויבים על ידי הוראות מהרגולטור או גופים מסחריים 

, העברת חברהגדולים, עדכון תוכנה, עדכון מידע בטבלאות מרכזיות, עדכון רכיבים על פי דרישת ה

בקשר איתם, הדרכה טלפונית, הדגמה בתקשורת, הדרכה  חברהמידע מ/אל מוסדות וגופים שה

 .וכל שאר השירותים המוגדרים במסמכי המכרז חברהב

, 'ג מסמךכהמצורף  במפרט הטכניפול שנקבעו בגין כל עיכוב במתן מענה לתקלה, מעבר לזמני הטי .10.7

לחייב את הספק כדלקמן:  ,החוזה, נוסף על כל סעד אחר על פי כל דין או לפי חברהתהיה רשאית ה

 .שקלים ליום או חלק מיום 2,000 –שקלים. עיכוב מעבר ליום קלנדרי  100 –על כל שעת עיכוב  –

אי הבנה בקשר לכל עניין ודבר הנוגע ו/או הנובע לעניין השירות והכלול בו, לרבות   או/וקת  ומחלבכל   .10.8

 .רשאי לערער עליה הספקטיב השירות, החלטתו של המנהל תהיה מכרעת וסופית, ואין  ןלעניי

 

 ומוצר משולב רישיונות .11

ת עבור ובמערככל מוצרי התוכנה אשר יותקנו בזכויות בעלות או שימוש  לוהספק מצהיר כי יש  .11.1

לעניין זכויותיו כי זכויותיו אלו נקיות מכל זכות של צד שלישי כלשהו. עוד מצהיר הספק  .חברהה

 . , לרבות עדכון גרסאותחברההכוונה למתן זכות שימוש בלתי מוגבלת בהן ל – "תוכנות מדף"ב

 .תוות מהמערככל הדרישב  עומד, הספק יוודא שהמוצר המשני  צד ג'  של  ת משולב מוצרובמערכאם    .11.2

  .תספק חברההשת עם כל הרכיבים והספק מתחייב לבצע את כל הדרוש לשילוב המערכ .11.3

 

 התמורה .12

לשלם   חברהעל ידי הספק מתחייבת ה  החוזהמוסכם כי תמורת מילוי מדויק וקפדני של כל הוראות   .12.1

, וכן עוד סך של של המערכות בשני החניונים בעבור ההתקנה ₪לספק סך של _____________ 

החל ממועד הפעלת החניונים , רותשמהלך תקופת ההתקב ,בתוספת מע"מלחודש, _________ ₪ 

 וזאת כתמורה כוללת עבור כלל הפעולות והשירותים שהוא נדרש לבצע במסגרת הפרויקט.
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לעיל ישולמו עם השלמת חניון עתיר  12.1מהתשלומים המפורטים בסעיף  50%מובהר ומודגש כי  .12.2

הנותרים ישולמו כמפורט לעיל, החל ממועד הפעלת ופתיחת  50%והפעלתו ופתיחתו לציבור.  1ידע 

 לציבור. 2חניות עתיר ידע 

מדד המחירים לצרכן אחת לשנה בהתאם לשינויים שיחולו ב  ןהנ"ל יתעדכ החודשי המשולם  המחיר .12.3

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העדכון הראשון יתבצע שנה אחרי חתימת 

החוזה )ולא יחול רטרואקטיבית(, ולאחר מכן יתבצע העדכון מדי שנה. מדד הבסיס יהיה המדד 

ון על החוזה, והמדד שלפיו יבוצע העדכון יהיה המדד האחר חברההאחרון שפורסם לפני חתימת ה

 שפורסם לפני מועד העדכון.

וכן עבור ביצוע כלל ביצוע הפרויקט, מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור  .12.4

בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים  לביצוע הפרויקטהמטלות והעבודות הכרוכות והנלוות 

הנדרשות לשם ביצוע הפרויקט, לרבות , לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות  חוזהב

שיפורים במערכות שיתעוררו לאורך התאמה לדרישות המפרט, , חומרה בגין רישיונות, ביטוחים,

. שום וכיו"בהסבה, הדרכה, הטמעה, תכנות, עיבודים, דיווחים, קליטה חוזרת תקופת ההסכם, 

זה, אלא בהתאם  פרויקטלבהקשר  חברההתשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי 

. בין היתר, מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר למפורט לעיל, להסכם בכתב שיחתם מראש

נסיעות, ביטול זמן, אש"ל, טלפון, הוצאות שכירת עובדים, רכישת ציוד, לרבות לא בגין הוצאות, 

שיים העלולים להיגרם הספק לקח בחשבון את כל הקמוסכם כי    .ואחרות  כלליות  הוצאותמשרדיות,  

בביצוע הפרויקט, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל תוספת שהיא עבור כל קושי שיתעורר בביצוע 

הספק לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף עבור עיבודים תקופתיים ודוחות. לדוגמא,  הפרויקט.

מצבת תלמידים למשרד החינוך או הפקת אישורים שונים או שחזור תלוש או כל עיבוד, דוח, הדרכה 

 או תכנית המופיעה במפרט. אלה ואחרים יהיו כלולים במחיר הפרויקט. 

 מוסיף מע"ת  חברהה  .מלים על עבודת הספק, למעט מע"התמורה כוללת את כל המסים הח  –  מסים .12.5

 .ם בפועלמילתמורה לפי שיעורו שבתוקף במועד ביצוע התשלו

  – חודשיים מועד ואופן ביצוע התשלומים .12.6

ורט למנהל בתוספת דו"ח חשבון מפ הספק, יגיש התקשרותעם תום כל חודש בתקופת ה .12.6.1

המנהל, תשלם  על ידיכל פעולותיו באותו חודש ולאחר תיקונו ו/או אישורו  מפורט על

 45החשבון המאושר, וזאת לא יאוחר מתום  לספק את התמורה המגיעה לו על פי חברהה

לחודש  10-ה יום מתום חודש שבגינו מוגש החשבון, ובכפוף להגשת החשבון למנהל עד

חשבון עד למועד האמור, יידחה מועד שלאחר החודש בגינו מוגש החשבון. לא הוגש ה

 .קבוע לתשלום בגין החודש הבאהתשלום למועד ה

 את החשבון במועד כאמור לעיל חברהלא פרעה ההוגש חשבון במועד, אושר וחרף זאת  .12.6.2

ריבית פיגורים על פי ריבית החשב הכללי, בכפוף לכך   חברהלדרוש מה הספקרשאי 

 .כאיחור יום, לא ייחשב 30איחור של ש

ספק יגיש את החשבונות ופירוט החיובים על גבי מדיה דיגיטלית. כמו כן, הריכוזים ה .12.6.3

החודשיים יוגשו בגיליונות אקסל ממוינים לפי נושאים, תתי נושאים, תיאור, כמות, 

הריכוז יוגש גם בתבנית לקליטת   תעריף, תאריכים, סכום וכו', כולל פירוט החיוב והערות.

 פקודה בהנהלת חשבונות.

 
 איסור הסבה ושעבוד .13

או כל חלק הימנו  חוזהאת ה משנה שלו, , לרבות לקבלןאינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר הספק .13.1

, אלא בהסכמת חוזהוכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ה
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ת, כולן או מקצתן, רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודו הספקמראש ובכתב. כמו כן אין  חברהה

כאמור מכל  הלסרב ליתן את הסכמת תרשאי היהת חברההמראש ובכתב.  חברההאלא בהסכמת 

מצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה ת, או להסכים בתנאים שהסיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטת

 .חברההשתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את 

, אין ההסכמה האמורה הפרויקטביצוע חלק כלשהו של    מטעמו לצורך  גורם אחר  מעסיק  הספקש  לככ .13.2

ישא באחריות מלאה לכל מעשה י הספקוחוזה  מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ה  הספקפוטרת את  

 .מי מטעמו כאמורו/או מחדל של 

על  הו/או חובותי ההמוחלט להעביר את זכויותי הבכל עת ועל פי שיקול דעת תרשאי היהת חברהה .13.3

 חברההשא בכל התחייבויות ילאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, י החוזהי פ

 .החוזהעל פי  הספקכלפי 

 

  אחריות ושיפוי בנזיקין .14

תחול על הספק בלבד ולפיכך אישוריה של   פרויקטהמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור   .14.1

ו/או אשר הוכנו על ידי הספק על פי  פרויקטבלתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים  חברהה

  חברהחוזה לא ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הה

ו/או לאיכות העבודות ו/או התוכניות ו/או  שירותו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכ

 .אמורמסמכים, כ

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם   חברההספק לבדו אחראי כלפי ה .14.2

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לספק ו/או לעובדי הספק ו/או  חברהל

או מחדל ו/או /ו/או לכל אובדן ו/או נזק כתוצאה ממעשה ו  פרויקטהלמי מטעמו בגין ו/או בקשר עם  

טעות ו/או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל אובדן או נזק בקשר ו/או 

כתוצאה מהמוצרים ו/או מהשירותים ו/או אחריות הנובעת מליקוי ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר 

 .ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים חברההתאמתם לדרישות ה

אור הנמצא או שהובא על ילאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ות  חברהאחראי כלפי ההספק לבדו   .14.3

ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירות עד לגמר מבדקי   פרויקטהידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך  

אודות קבלת הנ"ל בכתב   חברהואישור ה  חברהומסירת המערכות ל  חברההקבלה ואישורם על ידי ה

, והוא פוטר נלווהת רצונה המלא,  וכן בתקופת ההטמעה, ההדרכה, התחזוקה ומתן שירות ולשביעו

 .מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לציוד כאמור  חברהה  שירותו/או עובדיה ו/או כל אדם ב  חברהאת ה

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה  חברההספק פוטר את ה .14.4

ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות 

תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר   חברההוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. ה

 .מפניה, על חשבונו של הספק חברהלו להתגונן מפניה ולהגן על ה

ו/או מכל סיבה אחרת  החוזהרשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח  חברהה .14.5

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  חברהסכומים אשר נתבעים מה

יותו של הספק מחמת מעשה או מחדל שהם באחר  חברההספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 .כאמור לעיל

הוא יעשה את כל שביכולתו כדי להחליף על חשבונו את  זכויות יוצריםפר מהספק ייקבע כי אם  .14.6

התוכנה המפרה בתוכנה אחרת שאינה מפרה זכויות יוצרים, פטנטים, או זכות קניינית או כל זכות 

 לם עבור התוכנה המפרה.בסכום ששו העל ידי זיכוי חברהיפצה הספק את ה ,אחרת, ואם אין כזאת
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 ביטוח .15

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  .15.1

יחולו על הספק הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' והמהווה חלק בלתי 

 .נפרד הימנו

 

 ואבטחת מידע סודיותשמירת  .16

מתחייב לשמור בסוד ולא  הספק, 'גשבנספח מבלי לגרוע מכתב ההתחייבות לשמירות סודיות  .16.1

במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע,  ם,להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גור

ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי 

, בתוקף חוזה, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להספק"( שיגיעו לידי סודי מידע)להלן: " הכלל

ללא  –, לפניו או לאחר מכן חוזההלך ביצוע ה, וזאת במחברההאו בקשר עם ביצועו או בקשר עם 

 .מראש ובכתב חברההאישור 

הספק מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו ואת כל מי שפועל בשמו או מטעמו לפני העסקתו בביצוע  .16.2

 .שבנספח ג', על כתב ההתחייבות לשמירת סודיות החוזהלפי 

-מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז  הספק .16.3

1977. 

הספק מתחייב כי לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, עובדים בביצוע הפרויקט, וכי הוא לא יתיר  .16.4

על ידי   בלי שהדבר יאושר באופן רשמי מראש ובכתבמ,  החוזהלפעול מטעמו במסגרת    לגורם כלשהו

 . חברההמוסמכים לכך ב

מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן אם מי  .16.5

 מסיבה כלשהי. את החוזהמהצדדים יבטל 

 למפרט הטכני. 11כמפורט בפרק בדרישות לאבטחת מידע  נהת תעמודמערכוהספק מתחייב כי ה .16.6

 

 קיזוז ועכבון .17

או על  חוזההעל פי  ה, כל חוב המגיע לחוזההעל פי  הכנגד כל סכום המגיע ממנרשאי לקזז  חברהה .17.1

לגבות את החוב  חברההשל    ה. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותהספקלבין    הפי חוזה אחר שבינ

 .בחוזה ההמוקנות ל חברהההאמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של 

, חברהה, לרבות המסמכים שהכין עבור פרויקטלא תהיה זכות עכבון על כל חומר הקשור ל ספקל .17.2

 או מצד שלישי כלשהו. חברהה, גם אם התקבל מלביצוע הפרויקטוכל מסמך הקשור 

 

 ניגוד עניינים  .18

לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד   חברההמתחייב כי בעת מתן השירותים עבור    הספק .18.1

לבין יתר  חברההאו עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור 

 עיסוקיו. 

לצורך מתן השירותים אין משום חשש לניגוד עניינים בין  חברההו עם  התקשרותמצהיר כי ב הספק .18.2

מתחייב   הספקככל שיתעורר חשש לניגוד עניינים,    .חברההור  תפקידיו הקודמים לבין השירותים עב

 .חברההלהודיע על כך באופן מיידי ליועץ המשפטי של 
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 וסיום ההתקשרות חוזהביטול הות, הפר .19

ימי עבודה  15מכל סיבה, ולא תיקן את ההפרה בתוך  הספק בהתחייבויותיו על פי החוזה לא עמד .19.1

עם הספק  התקשרותלבטל מיד את ה תרשאי חברההיה הת, חברהמקבלת התראה בכתב מאת ה

או על פי כל דין.  חוזהלקבל סעד או פיצוי כאמור ב חברהללא התראה נוספת, מבלי לגרוע מזכות ה

יל, לא תהיה לספק כל תביעה או דרישה לספק בנסיבות הנזכרות לע  חברהבין ה  התקשרותבוטלה ה

 .חברהכספית או אחרת כלפי ה

בהודעה לספק  התקשרותלבטל את ה תרשאי חברההיה התהפרה יסודית,  חוזההפר הספק את ה .19.2

או על פי כל  לסעד או לפיצוי כאמור בחוזה חברהללא כל התראה מראש וזאת בלי לגרוע מזכות ה

 דין.

מיוחדות הנוגעות להפרת החוזה, מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מן הליקויים מבלי לגרוע מהוראות   .19.3

 לחלט את ערבות הביצוע חברהה תשבגינה רשאי ,והחריגות המפורטים להלן הוא הפרה של החוזה

 לקצו: את החוזהולהביא  כפיצוי מוסכם,

בזמן הנקוב אם יתגלו תקלות שלא יאפשרו תפעול תקין של המערכת, והספק לא יתקנן  .19.3.1

 .מערכת באופן סבירשל הפעלת ה רותש, ובעקבות כך תימנע האפבמפרט הטכני

אם יחול עיכוב בהתחלת הטיפול או אם תיקון שיבצע הספק יתמשך מעבר לזמן האמור  .19.3.2

המשביתה את המערכת או חלק ממנה, או שמונעת או יחול  עיכוב בתחילת טיפול בתקלה  

 שעות. 24-באופן משמעותי את השימוש במערכת או חלק ממנה, אשר נמשך יותר מ

במפרט כמפורט    ,חברהשירות בהתאם לדרישות ההברמת  חמורה  פגיעה  כל אימת שתחול   .19.3.3

 .הטכני

 ספקהה, וונספחיו החובה לבצע פעולה או עבוד החוזהעל פי  ספקהל אימת שמוטלת על כ .19.3.4

לא ביצע את הפעולה או העבודה האמורה באופן מלא או חלקי עד המועד הנקוב לשם כך 

 .חברהיקבע התוכפי ש

, לרבות כל סעיפי המשנה שבהם לחוזה  18-ו  16,  15,  14,  13  11,  11,  10  ,5  התנאים הקבועים בסעיפים .19.4

יפר, לא קיים, או יאחר לקיים תנאי  הספקואם  החוזההינם תנאים יסודיים היורדים לשורשו של 

 .החוזהכלשהו מתנאים אלה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של 

אים יחשבו כהפרה יסודית מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הב .19.5

 ועל פי כל דין: החוזהעל פי  להוהתרופות המוקנים  בכל הסעדים חברההויזכו את  החוזהשל 

כולם או מקצתם  וו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על יד ספקהיתרה ב המנהל .19.5.1

לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן   הספקאינם לשביעות רצונו ו

 השירותים.

, הספקאו קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  הוטל עיקול זמני .19.5.2

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.הספקמונה לנכסי  .19.5.3

על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או החלטה  , אם הוא חברה, קיבל הספק .19.5.4

הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם או  הספקשהוצא נגדו צו פירוק או ש

 פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם. הספקש

לפני חתימת  חברהללא גילה  אינה נכונה או כי הספקאם יתברר כי הצהרה כלשהי של  .19.5.5

 .החוזהלחתום על  ועובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החוזה

 הסתלק מביצוע החוזה. הספקכי  חברההשל  ההוכח להנחת דעת .19.5.6
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או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או  הספק, כי ההוכחות, להנחת דעת חברההכשיש בידי  .19.5.7

 או ביצועו. או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזההציע או קיבל שוחד, מענק, 

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  הספקנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד  .19.5.8

 .ו/או מי ממנהליו

תה בזמן החתימה על החוזה בין ישהי  רותשהפסקת הנציגות או הודעה על הפסקת ההתק .19.5.9

 מדף.תוכנת בין יצרן והספק או אחד מספקי המשנה 

כתב ההתחייבות שאין להעבירו על פי  ,חברהמצא כי הספק העביר מידע השייך ליאם י .19.5.10

בל מראש ובכתב את אישורם של יבלי שק ,לגורם שלישי ג'שבנספח לשמירת סודיות 

 .חברההגורמים המוסמכים לכך מטעם ה

וכי אין  ,בבחינת רשימה סגורה חוזהבזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ה מובהר .19.6

 . דין כל ל פיעאחרת  עילה מכוח חוזהה את לבטל חברההשל ה במנייתם בכדי לגרוע מזכות

 :בין הצדדים מכל סיבה שהיא רותשההתקאו תסתיים  בוטלתאם מוסכם בזה כי  .19.7

או ו/שהצטבר אצלו  ,  חברהשל ה  נתוניםאת כל המידע וה  חברהלידי הידאג להעביר  הספק   .19.7.1

ימי עבודה מתום תקופת  7 -ו/או אצל ספקי המשנה, זאת לא יאוחר מ אצל עובדיו

  ההתקשרות.

אופן גזירת המידע ואת כל האלגוריתמים, התיעוד    , בין היתר,יכלול  חברהמידע שיועבר לה .19.7.2

  . אוניברסאליות הניתנות לקריאה ולהסבה למערכות אחרות  טבלאות נתוניםלת  ומהמערכ

את כל קובצי המערכת, לרבות קבצי אב, יכללו, בין היתר,  חברהשיועברו ל הנתונים .19.7.3

, וכיו"ב  , טבלאות עזרלוגים, אינדקסים, משתמשים, הרשאותתנועות, מסמכים, תמונות,  

מדיה מגנטית או בכל מדיה נתונים אלה יועברו על  .כולל תיאור תוכן הטבלאות והשדות

 .חברהאחרת לפי דרישת ה

הבלעדי של  הקניינהם  והנתונים האמוריםלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע  .19.7.4

לוח מסגרת ב חברהורה התעליו שאו לצד שלישי  חברהל ויועברוהנתונים . המידע חברהה

 .ובתיאום עם הספק חברהמסודר, בהתאם להנחיות ה ובאופןזמנים קצר 

המפעילים את  חברהאת השרתים המותקנים באתרי ה חברההספק יעביר לבעלות ה .19.7.5

ציוד אחר הדרוש על  ת ווהמגנים על המערכו, המאחסנים והמגבים את הנתונים,  מערכותה

  .תולהפעלת המערכ

הנתונים, תהליכי העבודה הספק לא יהיה רשאי לכל תשלום נוסף עבור העברת המידע,  .19.7.6

 .חברהוהציוד ל

הספק ימשיך להפעיל את המערכות גם לאחר תום ההתקשרות ועד לכניסתן לשירות של  .19.7.7

"(, וזאת עד לקבלת הוראה בכתב תקופת החפיפהמערכות של ספק חדש )להלן: "

בתקופת החפיפה הספק ימשיך לספק   שעליו להפסיק את מתן שירותי המערכות.  חברהמה

התמורה שתשולם לספק בתקופת החפיפה תהיה  .הקבועים בחוזהרותים יהשאת כל 

 לעיל. 12בהתאם לסעיף 

על הפסקת  חברההספק ימשיך להחזיק במשך שנתיים, מיום קבלת הוראה בכתב מה .19.7.8

 לעיל. 19.7.3-ו 19.7.2רות, גבוי של  כל הנתונים והמידע המפורטים בסעיפים יהש

 

 םמימוסכ יםופיצוי ערבות ביצוע .20

חוזה ערבות הבמעמד חתימת  חברההספק לימציא  חוזהה על פיספק הכבטוחה לקיום התחייבויות  .20.1

שקלים חדשים(  אלףחמישים ) ש"ח 50,000 של סךצמודת מדד ב ,בלתי מותניתאוטונומית ולביצוע, 

כתב ערבות הערבות תהיה בנוסח  .  התקשרותה  שתהיה בתוקף עד תום שלושה חודשים מתום תקופת
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 "(. הביצועערבות )להלן: "א' נספח ב לביצוע המצורף

תהא מאת מוסד בנקאי או מאת חברת ביטוח בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח  ערבות הביצוע .20.2

 והמורשית לתת ערבות.

של ערבות  הוארך גם תוקפת ,לעיל 4.3 בין הצדדים תוארך כאמור בסעיף התקשרותתקופת האם  .20.3

חודשים לאחר תום שלושה בין הצדדים ועוד  התקשרותבאופן שתהא תקפה לכל אורך ההביצוע 

 .התקשרותתקופת ה

ארכה בכתב  חברהה נההפרה יסודית ו/או הפרה לא יסודית שלגביה נת חוזהאת היפר  ספקה אם .20.4

כולה או מקצתה,  ערבות הביצועלחלט את  תרשאי חברההיה התואשר לא תוקנה בתקופת הארכה, 

, וזאת כפיצוי מוסכם האו למו"מ משפטי כלשהו, לפי שיקול דעתללא צורך לפנות לערכאות, לבוררות  

חתימת כפי שהצדדים צופים אותו במועד  ,הספקומוערך מראש בגין הנזק מהפרת התחייבויות 

 . החוזה

ערבות חדשה בתנאים זהים הספק מציא יחוזה לא יבוטל, הו חברהההיה והערבות תחולט על ידי  .20.5

ם שיחולט יהפוך מהיום בו קיבל הודעה שהערבות חולטה. כל סכוימים  7לערבות שחולטה תוך 

 .חברהשל ה הלהיות קניינ

 על פי חברהכלפי ה ווהתחייבויותי וממילוי כל חובותי ספקהמתן הערבות דלעיל אינו פוטר את  .20.6

 חברהאינה גורעת מזכות ה  חברהה  על ידימושה של הערבות כולה או חלקה  י, ואילו גבייתה ומחוזהה

 או על פי דין.  חוזההעדים נוספים ואחרים על פי נזקים והפסדים נוספים וכן ס הספקמלתבוע 

 .הספקיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויות .20.7

  ספק.הכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות כמפורט לעיל יחולו על  .20.8

 להשלמת  גבוה  תשלום  לרבות,  בספק  שמקורה  פרויקטה  מהפסקת  כתוצאה,  חברהל  שיגרמו  הוצאות .20.9

היה ת חברהעל הספק. ה יחולו, הפרויקט יתרת את ביצע אילו לספק מגיע שהיה מזה פרויקטה

 ולחילופין , לחלט את הערבותחברהמה הספק זכאי לו תשלום מכל האמור הסכום את לקזז תרשאי

 .מהספק זה סכום לתבוע

חוזה בגין הפרות ה חברהלגרוע מכל זכות ו/או טענה העומדת למבלי לגרוע מן האמור לעיל ומבלי  .20.10

וכן , כפיצויים מוסכמים במפרט הטכני צויניםסכומים המזכאית ל חברההספק, תהא ה על ידי

 , שייחשבו אף הם לפיצויים מוסכמים:סכומים המפורטים להלןל

 

₪  150ספק  ישלם ה,  במפרט הטכניעבור כל תקלה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע   .20.10.1

 .לכל שעה שהתקלה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לתיקון התקלה

ישלם הספק , במפרט הטכניעבור כל השבתה אשר לא תוקנה בתוך פרק הזמן הקבוע  .20.10.2

 .₪ לכל שעה שההשבתה נמשכת מעבר לזמן המוקצב לתיקונה 500

זכאית לפיצוי עבור כל נזק שייגרם לה,  חברהבנוסף לסכומים המפורטים לעיל תהיה ה .20.10.3

 במישרין או בעקיפין, כתוצאה מתקלה, השבתה או איחור המפורטים לעיל.

 

 תנאים כלליים .21

כל טענה כי  צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. חוזהכל שינוי בנוסח ה .21.1

 בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך. את החוזההצדדים שינו 

 חוזה לבין תנאי המפרט הטכני, יהיו תנאי החוזה עדיפים.האם התגלתה סתירה בין תנאי מתנאי  .21.2
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במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  החוזההסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי  .21.3

במקרה מסוים  חוזההמש צד בזכות הניתנת לו על פי ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השת

ואין  ,אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה

 .להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד

וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר  חוזה,הן כנקוב בכותרת ל חוזההכתובות הצדדים לצרכי  .21.4

רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה 

, ובמקרה של בבית דואר  מעת מסירתה למשלוח בדואר  ימים  5ך  לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתו

 בפועל.  המסירה ביום , או במשלוח בפקסימיליה מסירה ביד

, ולהם בלבד, תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה ירושליםתי המשפט המוסמכים בעיר לב .21.5

 .עם ביצוע הפרויקטו/או  החוזהוהבלעדית לדיון בכל מחלוקת שתתעורר בקשר עם 

והוראות חוק החוזים  1973-יחולו הוראות חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג החוזהמוסכם כי על  .21.6

 .1970-התשל"א)תרופות בשל הפרת חוזה(, 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:      

 

 ___________________    _____________________ 

  הספק           חברהה            

 
 

 ד )לתאגיד בלבד("עו/ח"רו אישור
 

 
 :על ידי נחתםחוזה  כי בזאת מאשר ח"רו/ד"עו____________________  מ"הח אני

 
1 .        ___________________2___________________. 
 

 .בחתימתם ספקה את לחייב מוסמכים הם וכי
 

       
_______________________     _____________________ 

 ח"רו/ד"עו              תאריך            
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   א' נספח

 נוסח כתב ערבות ביצוע 
 

 

  ___________________ בע"מבנק 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 
 בנקאית מס'___________ ערבות הנדון:

 

 50,000  לסך של  עד  סכום  לסילוק כל  בזה כלפיכם  ערבים  "( אנוהמבקש"  :על פי בקשת _______________ )להלן

 להבטחת התחייבויות המבקש בקשר"(  הערבות  סכום: "להלן( )שקלים חדשים  אלףחמישים  הסכום במילים:  )  ח"ש

 , ומילוי תנאיו.04/2020 'מס פומבי מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם חוזה עם

 כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ,מחירים לצרכןסכום זה יהיה צמוד למדד ה

 זו, יהיו:  ערבות לעניין

 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 15-מדד חודש ______ שהתפרסם ב –" מדד הבסיס"

 זו. ערבות המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי –" המדד הקובע"

אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה  " יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

 הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס.

אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 

 הפרשי הצמדה.

עם דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה 

מיום קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  ימים  7תוך  בכתב שתגיע אלינו,  

ת או בכל דרך אחרת, ומבלי כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטי

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

קוב לעיל בתוספת הפרשי מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנ

 ההצמדה.

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות

 זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל. ערבות

 דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  ________________לא תענה.

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר יום ____________

 נת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.זו אינה נית ערבות

                                                                                                                                                                                                     

 בכבוד רב,                                                                                                    

 בנק _____________בע"מ
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 נספח ב'  

 אישור עריכת הביטוחים 
                                                                        

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך כל  .1
תקופת ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך שנתיים שנים נוספות לאחר תום תקופת ההתקשרות(, את 

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  , 1כנספח ב'הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 
 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק")להלן: 

מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק,  ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות  -חבות מעבידים .א
 מעבידים" מתוך אישור הביטוח. 

על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק )אין באמור כדי לגרוע מזכויות    -נוסחי הפוליסות .ב
 המבטחים על פי הדין(.  

בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם ללא צורך  .2
להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו 

כן, בגין חידוש תוקף כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעוד
 ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.  

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, 
ולהמציא אישור עריכת ביטוח  כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הספק,   .3
את הספק ממלוא    ואין בה כדי לשחררלגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין,  שאין בה כדי  

החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור  
 לגבולות האחריות כאמור.

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, ועל   .4
ן, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק  הספק לבצע כל שינוי, תיקו

 על פי הסכם זה. 
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או   .5

יקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, ה
ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה 

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק  אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

ריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאח .6
ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה לספק כל טענה,  
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון. 

וסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בנ .7
בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 ת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונ 400,000
על אף האמור לעיל, לספק הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( המפורטים 

 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.   6בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף  

משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי   בכל ביטוח רכוש נוסף או .8
 המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

ם יינתנו על מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מה .9
ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות עמם.  
מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או 

 . אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה
  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
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 אישור עריכת הביטוח -1ב'נספח 

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

באישור זה אינו כולל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
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 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור
שם: החברה 

הכלכלית לפיתוח כפר 
סבא בע"מ ו/או 

חברות קשורות ו/או 
עיריית כפר סבא ו/או 

 תאגידים עירוניים 

   שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

  ת.ז./ח.פ.

  :  מען  מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם  

   Xלנספח 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪  

       
       
       

|)אחריות   302 ₪  4,000,000     צד ג'

 צולבת( 
 

  

321 322  

)כיסוי בגין נזק   312

 מכלי צמ"ה( 

328 

307 329 

  

315  

   

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪  
319 

328 

אחריות 
 המוצר

    1,000,000  ₪ 302 
328 

 )יש להוסיף תאריכים( 332
304 

אחריות 
 מקצועית

      ₪  

        אחר

 (*: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 שירותי תחזוקה ותפעול -088
 שירותי תחזוקת מערכות -089
 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה -029



44 

 כיסויים

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 '  גנספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות
 

 

______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם ______________  ,מטה  החתוםאני, 

 :כדלקמן "(חברהה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ כלפי"( הספק)להלן: "

, לפרסם,  למסור,  להודיע  ולא,  בתמורה  שלא  או  בתמורה  להעניק  ולא,  שהיא  דרך  בכל  להעביר  ולא,  בסוד  לשמור .1
 ה, התקנה ושירות למערכת ניהול ובקרת חניוניםלאספק לחוזה בקשר שלא, להשתמש או, להעתיק, לגלות

 אשר מטעמי מי או/ו עובדיי, המטעמ ומי העובדי ,חברהה למעט, אדם כל לידיעת להביא או"(, החוזה)להלן: "
 או/ו אלי שיגיע אחר חומר וכל מסמך, נתון, מידע ,ידיעה כל, החוזה ביצוע לצורך להם דרוש זה סעיף מושא

 במלואם,  אחרת  דרך  בכל  או/ו  מגנטית  במדיה  או/ו  חזותי  באופן  או/ו  פה  בעל  או/ו  בכתב,  ידי  על  המועסקים  אל
 תחילתה לפני, חוזהה תקופת במהלך זאת וכל, החוזה ביצוע מתוקף או, חוזהה ביצוע במהלך, בחלקם או

 "(.הסודי המידע: "להלן) ולאחריה

 חברהה אישור את לכך אקבל אם אלא, הסודי המידע של תיעוד מטעמי מי ברשות או ברשותי לשמור שלא .2
, המוקדם לפי, כן לעשות חברהה מאת דרישה בלתק עם מיד או, חוזהה תקופת בתום, חברהל ולהחזיר, בכתב

 .ידי על המועסקים ידי על או דיי על שהתקבל הסודי המידע של תיעוד כל

 הסודי  המידע  את  בהקפדה  לשמור.  חוזהה בביצוע  מטעמי  למועסקים  ורק  אך  הסודי  למידע  הגישה  את  להגביל .3
 אחראי להיות. אחר לידי הגעתו או/ו אובדנו מניעת לשם הנדרשים הסבירים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט
 יעניקו ולא, שהיא דרך בכל עבירוי ולא, סודיות על ישמרו חוזהה בביצוע מטעמי המועסקים כל כי ולוודא

 או, החוזה לביצוע בקשר שלא, ישתמשו או יעתיקו, יגלו, יפרסמו, ימסרו, יודיעו, בתמורה שלא או בתמורה
 דרוש זה סעיף מושא אשר מטעמי מי או/ו עובדיי, ומטעמ ומי ועובדי, חברהה למעט, אדם כל לידיעת יביאו
 .אליהם שיגיע ככל, ממנו חלק או כולו הסודי המידע את, החוזה ביצוע לצורך  להם

 .חברהה  של  האחרים  הניינילע  או  חוזהל  הקשורים  חברהה  לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע   .4

 החוזה. בביצוע מטעמי מהמועסקים אחד כל לידיעת זה התחייבות כתב של תוכנו את להביא .5

 זה תחייבותה כתב הוראות פי על לפעול אישית יתחייבו החוזה בביצוע מטעמי המועסקים שכל לדאוג .6
 .עליו חתימה באמצעות

 מטעמי מהמועסקים אחד כל ידי על זה התחייבות בכתב האמורות ההתחייבויות מלוא לביצוע אחראי אהיה .7
 במהלך בתוקף ויהיו יחולו כאמור יהתחייבויותי. שילוחית אחריות לגבי הדין הוראות פי על, החוזה בביצוע
 .בזמן הגבלה כל ללא, ולאחריה החוזה תקופת

 :למידע ביחס יחולו לא כאמור ההתחייבויות .8

 בה  אשר  התחייבות  כל  מהפרת  כתוצאה  שלא,  הכלל  לנחלת  כלשהו  בזמן  יהפוך  אשר  או  הכלל  נחלת  הינוש .8.1
 ;חברהה כלפי מחויב הנני

 חברהה  את  שאעדכן  ובלבד,  מוסמכת  רשות  או  שיפוטית  רשות  של  לצו  או/ו  לדין  בהתאם  תידרש  שמסירתו .8.2
 .האפשר כמידת בכך הל ואסייע כנגדה להתגונןה ל אאפשר, המידע למסירת הדרישה בדבר מידי באופן

 למסור שלא מתחייב ואני 1981-התשמ"א, הפרטיות הגנת חוק הוראות לי ידועות, לעיל מהאמור לגרוע בלימ .9
 .ל"הנ החוק להוראות בהתאם אלא, חוזהה ביצוע כדי תוך אלי שיגיעו ובמידע בנתונים שימוש לעשות או

, לעיל כמפורט החוזה ביצוע לצורך בו להשתמש הזכות למעט, הסודי במידע זכות כל לי תהיה לא כי לי ידוע .10
 ויהיו הינם הסודי המידע לרשותי יועבר שבהם האמצעים יתר או/ו המגנטית המדיה או/ו המסמכים כל וכי

 .בלבד חברהה בבעלות ועניין צורך ולכל עת בכל

  לפגוע עלול, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד, בו שימוש או הסודי המידע של גילוי או פרסום כי לי ידוע .11
  אני  לפיכך.  אזרחית  או/ו  פלילית  אחריות העלי להטיל או/ו, נזקים הל ולהסב חברהה של הטוב הבשמ

 סודי  מידע  נחשף  כי  או/ו  הסודי  במידע  שימוש  נעשה  כי  לי  שהתגלה  לאחר  מיד,   בכתב  חברהל   להודיע   מתחייב
 למידע  שנחשפו  הגורמים  או  הגורם  זהות,  שנחשף  הסודי  המידע  מהו  לרבות,  זה  התחייבות  כתב  להוראות  בניגוד
 .החשיפה ומועד הסודי
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 ובכלל, בעקיפין ובין במישרין בין, הל שייגרמו הוצאה או נזק כל בגין חברהה את לפצות מתחייב אני כן כמו .12
 .זה התחייבות בכתב כאמור מהתחייבויותיי התחייבות הפרת עקב, דיןך עור טרחת שכר זה

 

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

נשים הקבועים לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעו

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

_________________                             _______________ 

 תאריך                                                      חתימה וחותמת   
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 מסמך ג' 

 מפרט טכני 

 
 

 סבא - כפר ידע,  - חניון עתיר 
 

 פרוגרמה ואופיון טכני 
 לאספקה, התקנה ושרותי מוקד של 
 מערכת ניהול ובקרת חניונים 

 
 
 
 
 

 2020ינואר 
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 פרוגרמה תפעולית ואפיון טכני 
 

 תוכן העניינים 
 

 49 כללי  . 1

 49 הפרוגרמה התפעולית )למצב סופי(  . 2

 51 התכולה  . 3

 52 שלבי העבודה  .4

 52 זיהוי משתמשים .5

 53 מרכיבי העמדות . 6

 56 תכולת השערים  . 7

 57 ניטור תפוסה ושילוט . 8

 58 המידע המרכזימערכת -תת . 9

 61 ניהול וזיהוי משתמשים באמצעות זיהוי לוחית הרישוי  . 10

 62 הרשאות . 11

 62 אינטרקום . 12

 62 עמדות הניהול  . 13

 63 התכנון המפורט . 14

 63 תיעוד והדרכה . 15

 63 חומרים מתכלים . 16

 64 תיעוד . 17

 64 מבחני קבלה ומסירת המערכת . 18

 64 אחריות ושרות . 19

 
 

 נספחים:
 יחידת תצוגה אלקטרונית   –נספח א' 
 תכניות –נספח ב' 
 טבלת ההיענות –נספח ג' 
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 סבא - ידע, כפר - חניוני עתיר 

 פרוגרמה תפעולית ומפרט טכני לאספקה, התקנה 
 ושרותי מוקד של 

 מערכת ניהול ובקרת חניונים 
 כללי .1

 סבא.-ידע במזרח כפר-החניונים ממוקמים באזור התעשייה עתיר

 :  1חניון עתיר ידע   .1.1

 מקומות חנייה.  470 -כ 
 שער מזרחי ושער מערבי. בכל שער עמדת כניסה ועמדת יציאה. –שערים  2לחניון 

 שלבים.  2החניון יוקם ב 

 רק השער המזרחי.החניון יופעל כיחידה אחת למשתמשים מזדמנים ומנויים. יופעל  –שלב א  •

מזרחי ומערבי. האזור המזרחי ישמש מזדמנים ומנויים )חברת סאן  –אזורים  2החניון יחולק ל  –שלב ב'  •

 דיסק(, האזור המערבי ישמש מנויים בלבד )אושירה(.

 :  2חניון עתיר ידע   .1.2

 חד.מקומות חניה חניון זה ייועד למנויים בלבד ויכיל נתיב כניסה אחד ונתיב יציאה א 200-כ 

 הפרוגרמה התפעולית )למצב סופי( .2

 1חניון עתיר ידע   .2.1

 מצבי פעילות .2.1.1

 . 24/7החניון יהיה פעיל 
שעות  24התעריפים לחונים מזדמנים יותאמו תעריף נמוך, ותעריף גבוה, ותעריף לחנייה ארוכה )שהיית מזדמן מעל 

 תחויב בתעריף מיוחד( ואפשרויות נוספות כפי שיוחלט בהמשך.

 שלב א .2.1.2

החניון יופעל כיחידה אחת למזדמנים ולמנויים. השער המזרחי יופעל. בשער המערבי יופעל בשלב זה מחסום אשר 
כמפורט להלן. פתרון זה מיועד ליציאת משאיות של חברת "סאן דיסק"  LPRייפתח באמצעות גלאי גובה ומצלמת 

 בלבד.

 אזורים והפעלת שער מערבי( 2תיאור שלב ב )חלוקת החניון ל  .2.1.3

 :2חניון יחולק ל ה

 ממקומות החניה למנויי חברה אחת והשאר למזדמנים.  70%חניון מזרחי שבו יוקצו כ •

חניון מערבי אשר מיועד כולו למנויים )ההחלטה בנושא זה תוכל להשתנות(. בשער המערבי יושלמו עמדת  •

למשאיות מהחניון המזרחי כניסה ועמדת יציאה למנויים בלבד בנוסף על המבוצע בשלב א. יותקן שער מעבר  

 למערבי.

 מעבר למשאיות מהחניון המזרחי לחניון המערבי. 
 .LPRכניסת משאיות לחניון המזרחי בהליך "אורח" מעמדת ניהול בחברת "סאן דיסק" כולל זיהוי 

 כמות המכוניות בחניון תעודכן.  LPRהמשאית תעבור לחניון המערבי תוך זיהוי 
 לפי זיהוי גלאי גובה, ללא שינוי בתפוסה )אפשרי ללא רישום במערכת(. המשאית תצא מהחניון המערבי
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 שילוט .2.1.4

 שלטים אשר יציינו מצב החניון למשתמשים מזדמנים. מיקום השלטים יסוכם בהמשך. 2מחוץ לחניון יותקנו 
 

 2חניון עתיר ידע   .2.2

 בחניון זה נתיב כניסה ונתיב יציאה למשתמשים קבועים בלבד.
 .24/7החניון פעיל 

 כללי   - החניונים  2 .2.3

 מוקד ועמדת ניהול .2.3.1

 . 24/7הספק יפעיל מוקד מאויש 
מהמוקד ניתן יהיה לטפל בפניות משתמשים לבירורים והמוקדן יוכל לבצע פעולות שונות כגון פתיחת מחסומים 

 ורישום הפתיחה, איתור וטיפול בתקלות. 
 באמצעות המוקד, במסגרת המכסות.לחלק מהחברות המורשות יתבצע ניהול פרטי המנויים 

 המשתמשים יפנו למוקד באמצעות האינטרקום מעמדות הקצה )ראה להלן(. 
 המוקד יכלול גם עמדת צפייה בווידאו חי ובהקלטות ממערכת הטמ"ס.

בנוסף תותקן עמדת ניהול אשר תשמש את מנהל החניון להגדרת משתמשים, עדכון תעריפים, הפקת דוחות כספיים 
 יים. הגישה תהיה מרחוק.והיסטור

 דיסק לצורך הטיפול במשתמשיה ובמעבר משאיות )ראה לעיל(.-עמדת מוקד משני תוקם במשרדי חברת סאן

 אפליקציה .2.3.2

תסופק אפליקציה למכשירים סלולריים באמצעותה יוכל משתמש מורשה לקבל מידע בזמן אמת על כמות 
 החניונים וכן חניונים שיתווספו בעתיד. 2המקומות הזמינים עבור קבוצתו. האפליקציה תשמש את 

 2האפליקציה תכלול "הקפצה" של הודעת בדחיפה למכשיר המשתמש עם הגיעו לטווח מוגדר מהחניון )למשל 
 ק"מ(.

 

 תהליכים עקרוניים   .2.4

 כניסת מנוי במסגרת המכסה .2.4.1

המכוניות אליה הוא שייך אינה . אם המשתמש רשום במערכת, ואם מכסת LPRמנוי יזוהה באמצעות מצלמת ה 
 המחסום ייפתח וייסגר מיד לאחר מעבר הרכב. -מלאה 

אם מכסת המנוי מלאה תופיע בצג שבעמדת הכניסה ההודעה "חניון מלא" ובנוסף שם הדייר. המחסום לא ייפתח. 
 הנהג יוכל להיכנס לחניון כמזדמן )ראה להלן(.  –בחניון בו ישנם מקומת זמינים למזדמנים 

 יאת מנוייצ .2.4.2

המחסום ייפתח וייסגר מיד לאחר מעבר הרכב ומצבת רכבים תשתנה בהוספת בנתיבי היציאה הראשי המנוי יזוהה. 
 רכב במכסת המנויים הפנויה.

 כניסת מזדמן  .2.4.3

הנהג ייקח כרטיס ממנפיק הכרטיסים. המחסום ייפתח וייסגר מיד לאחר מעבר הרכב. כמות רכבי המזמנים בחניון 
 תעודכן. 

ה אפשרית היא כניסה ללא כרטיס. הנהג יאשר בהקשה על לחצן או מסך מגע את ההנחיות למשל: "חניון חלופ
 בתשלום בכרטיס אשראי בלבד... "

תחושב הכניסה כמבוטלת, והמערכת לא תכיר  -אם הנהג לא השלים את תהליך הכניסה ונסוג לפני מעבר המחסום 
 בו לצורך תשלום או יציאה מהחניון.

להלן( ולא תתאפשר כניסת מזדמנים. על צג  8יופעל השלט המפוקד )ראה  –המזדמנים יוגדר כ"מלא"  אם חניון

 המנפיק תוצג הודעה בנוסח "החניון מלא".
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 יציאת מזדמן  .2.4.4

ויינתן פיקוד  LPRמזדמן אשר הפעיל אפליקציית תשלומים סלולרית, ייצא בנתיבי היציאה תוך זיהוי במצלמת ה 
 פתיחה למחסום. 

תופיע בצג העמדה הודעה מתאימה והסכום הנדרש  – LPRאם דמי החניה לא שולמו והרכב זוהה באמצעות 
לה תונפק אוטומטית בין בהדפסה בעמדת לתשלום. הנהג ישלם את דמי החניה באמצעות כרטיס אשראי וקב

 היציאה ובין במשלוח הקבלה במסרון או באמצעי אחר. 
 כמות רכבי המזדמנים בחניון תעודכן מיד עם יציאת הרכב.

 מעבר משאית של חברת סאנדיסק .2.4.5

צפוי כי בתדירות של אחת ליום יגיע רכב )משאית אחת או יותר( של חברת סאן דיסק אשר אמור לעבור מתוך 
אשר תזהה את הרכב ותגרע אותו ממצבת  LPRהחניון )אזור מזרחי( אל האזור המערבי. במעבר זה תותקן מצלמת 

דיסק. מעבר זה יהיה בשליטת -המזדמנים השוהים בחניון. הרכב יעבור מהחניון המערבי אל מגרש חברת סאן
בית. היציאה באמצעות זיהוי רכב דיסק. לאחר מכן הרכב צפוי לחזור אל החניון ולצאת ביציאה המער-חברת סאן

 גבוה.
 LPRבשלב א' המשאית תיכנס בשער המזרחי כמזדמן ותצא בשער המערבי ע"י זיהויו במגביל גובה ובמצלמת 

 לגריעתו ממצבת המזדמנים בחניון.

 אפשרויות תשלום דמי חנייה  .2.4.6

 ניתן יהיה לשלם את דמי החנייה:

 בכרטיס אשראי בעמדת היציאה. •

ו/או מערכות  BluePTcloudבאמצעות מערכות סלולריות/אינטרנטיות מסוג סלופארק ו/או פנגו ו/או  •

תשלום סלולריות אחרות וארנקים אלקטרוניים. מספר מערכות נתמכות גדול יותר יזכה בניקוד באמות 

 המידה שבמכרז.

 ולן.יש לציין בהצעה אילו מערכות מוצעות לפרויקט זה והנסיון שיש למציע בתפע

 הגדרת קבוצות/חברות וניהול מנויים  .2.4.7

 הגדרות אלה יבוצעו בדרך כלל מעמדת הניהול.
ניתן יהיה לאפשר לחברות בעלות התקשרות לחנייה בחניון לבצע שינויים בזהות המנויים ופרטי המכוניות במסגרת 

יעדכן בעוד מועד את  – המכסה המוגדרת להן באמצעות יישום ייחודי. במקרה כזה, מנוי אשר החליף את מכוניתו
הנציג המוסמך של חברתו לבצע שינויי מספר רכב של המנויים או פרטים אחרים. המידע יעודכן במערכת באמצעות 

 היישום.

 גישה למערכת מבחוץ )אינטרנט( .2.4.8

 הקבלן יקיים יכולת גישה מרחוק למערכת לצורך ביצוע עדכונים, בדיקת תקלות וכד'. 

 .   לא תתאפשר גישה ישירה לאינטרנט.VPNת באמצעות הגישה תתבצע בצורה מאובטח

 פי הנחיות הקבלן.-או אחרים על DSLהמזמין יספק קווי תקשורת 

 גישה מרחוק לניהול נתוני מנויים .2.4.9

תתאפשר גישה מוגבלת לחברות השוכרות זכויות שימוש בחניון להגדרת המנויים ופרטי המכוניות במסגרת 
 המכסה.

 התכולה .3

 אספקה, התקנה, הרצה ותחזוקה   – ציוד .3.1

 עמדות הכניסה והיציאה.  •

 יחידות תצוגה אלקטרונית, כולל תקשורת סלולרית ואספקת מתח סולרית. •

 עמדת מוקד )מופעלת באחריות הספק(. •

 עמדת מוקד משנית. •
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 עמדת ניהול. •

 מערך מחשוב ותקשורת. •

 כבילה בהתאם לנדרש. •

 מיגון. •

 תשתיות וכבילה  .3.2

 רשת ומנ"מ יבוצעו ע"י המזמין עד לנקודות הקצה, בתאום עם הקבלן.תשתיות לכבילת מתח 

 עבודות חשמל יתבצעו על ידי חשמלאים בעלי הסמכה מתאימה.

 כבילת מתח הזנה תהיה ע"י המזמינה.

 כבילת מנ"מ תהיה ע"י הקבלן.

לפחות  IP 45ברמה  ארונות תקשורת וציוד שיוצבו באתר יהיו מצוידים בנעילה ברמה גבוהה ועמידים לתנאי סביבה

 לפחות. K8ועמידים בוונדליזם ברמה 

 בסיסי בטון לציודים השונים יבוצעו באחריות הקבלן.

 שלבי העבודה  .4

 תכנון, כפי שיידרש.-תכנון מפורט עד אישורו הסופי ע"י המזמין לרבות רה •

 תכנון, כפי שיידרש.-תכנון מבחני הקבלה עד אישורם הסופי ע"י המזמין לרבות רה •

 אספקת הציוד, הצבתו באתרים, התקנתו והקמת מערך התקשורת בשטח החניון. •

 הקמת הגדרות ובסיס נתונים עד אישורם הסופי ע"י המזמין. •

 הפעלה ראשונית והרצה. •

 מסירת תיעוד והדרכת המשתמשים. •

 עריכת מבחני הקבלה בנוכחות המזמין. ומבחני קבלה משלימים עד למסירת המערכת. •

 תיעוד וחומרים מתכלים.אספקת  •

 השלמות הדרכה וליווי. •

 הפעלת המערכת בשלב א'. •

 התאמת המערכת לשלב ב' והפעלתה. •

 למפרט. 19טיפול ותחזוקת המערכת בתקופת האחריות וחוזה השירות על פי הוראות סעיף  •

 זיהוי משתמשים .5

 משתמשים מנויים קבועים  .5.1

ספרות.  8( ללוחיות ישראליות צהובות ודיפלומטיות בעלות עד (LPR –יזוהו באמצעות מערכת זיהוי לוחית הרישוי 
זמנית. שערי -מכוניות לכל מנוי. אולם מנוי לא יוכל להכניס לחניון יותר ממכונית אחת בו 3ניתן יהיה להגדיר עד 

הכניסה לא ייפתחו במקרה של נסיון להכניס רכב נוסף, והוא יוכל להיכנס כמזדמן במקום בו קיימת אפשרות 
 לכניסת מזדמנים )ראה לעיל(.

המערכת תאפשר נוכחות בחניון עד למספר המרבי של מכוניות שיוגדרו לקבוצה, ולא תפתח את שער הכניסה של 
 יוכלו להיכנס כמזדמנים )ראה להלן(.  החניון למכוניות חורגות, אשר

 מזדמנים  .5.2

לעיל. מזדמן ששילם את דמי החניה בעמדת  2.4.3ראה  –בכניסה לחניון יקבלו כרטיס ממנפיק. שימוש ללא כרטיס 
 LPRוכד' יזוהה ביציאה באמצעות מצלמת ה  BluePTcloudהתשלום או באמצעות מערכת "פנגו", "סלופארק" או 
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דמי החנייה בעמדת היציאה באמצעות  . ניתן יהיה לשלם אתלקוראוהמחסום ייפתח ללא צורך בהכנסת כרטיס 
 כרטיסי אשראי.

 נכים  .5.3

 LPRהמערכת תעדכן מדי יום את מאגר רכבי הנכים של משרד התחבורה. רכב נכה שאינו מנוי יזוהה באמצעות 
ומסוג  1ויחנה על פי תעריף ומחירון אשר ייקבע ע"י המזמין. ניתן יהיה להגדיר תעריף ומחירון שונים לתווים סמוג 

2. 

 כיבי העמדות  מר .6

 כללי  .6.1

 מיגון בפני פגיעת רכב .6.1.1

 ס"מ 110אינץ' בגובה  3כל הציוד שיוצב בחניון ימוגן מפני פגיעת רכב חולף באמצעות עמודי מיגון מפלדה בקוטר 
ברגים. העמודים ייצבעו ברצועות אופקיות  4אשר יעוגנו אל בסיס בטון )יבוצע במידת הצורך ע"י הקבלן( באמצעות 

לבן לסירוגין או יצופו בשרוולי פלסטיק צבעוניים בהתאם. הפתח העליון של העמוד -ס"מ בצבעי אדום 20ברוחב כ 
 . UVייסתם בפקק/מכסה מתכתי או מפלסטיק עמיד בקרינת 

 פסים מחזירי אור בצבע לבן. 2יב לעמוד בחלק העליון יודבקו מסב
 חזית ציוד החניה הפונה אל נתיב תנועת מכוניות לא תבלוט מעבר לקו עמודי המיגון.

 הגנה ממזג האוויר וונדליזם .6.1.2

 כל הציוד הפרוש יהיה עמיד בתנאי הסביבה שוררים במקום.
 לפחות.  45IPודרגת אטימות  8Kנדלי בדרגת הציוד הנגיש לקהל יותקן בתנאי חוץ, במארז אנטי ו

 תצוגה וסימון .6.1.3

הציוד הפרוש יציג, בין באמצעות שילוט ובין באמצעות צגים, את כל המידע הדרוש לתפעול העמדות בשפות: 
 עברית ובאנגלית. ניתן להציג המידע באמצעות פיקטוגרמים ברורים כתחליף למלל.

 יחידת תקשורת למנויים בכניסה וביציאה   .6.2

פני המחסום באופן שתהיה בטווח יד של נהג רכב מ' ל 2.5היחידה תותקן תוצב בצד שמאל של הנתיב במרחק של 
 מתקרב. 

 היחידה תכלול:

עדיפות לצג  מ"מ לפחות(. 10גובה תו יהיה  –תווים אלפא נומריים  2X16מואר  LCDצג הודעות ללקוח ) •

 גרפי צבעוני.

 אה(.שלוחת אינטרקום )לחצן קריאה, מיקרופון ורמקול במארז מתאים כך שלנהג יהיה גלוי רק לחצן הקרי •

 יחידת תקשורת בכניסה למנויים ומזדמנים   .6.3

מ' לפני המחסום באופן שתהיה בטווח יד של נהג רכב  2.5היחידה תותקן תוצב בצד שמאל של הנתיב במרחק של 
 מתקרב. 

 היחידה תכלול:

שניות מהלחיצה על הלחצן.   3אם יותקן לחצן הנפקה ופתח יציאת הכרטיס. הנפקת כרטיס בתוך לא יותר מ   •

שניות מלחיצה על לחצן  3פתיחת המחסום תהיה בתוך לא יותר מ  –המערכת תהיה ללא כרטיסים אם 

 האישור.

אם יונפק כרטיס כניסה למזדמנים, יכלול את הפרטים: שם חניון, תאריך, שעת כניסה )שעה ודקה( מספר  •

כרטיס יותקן שילוט  לוחית רישוי, מספר כרטיס כולל בר קוד/או פס מגנטי ומלל חופשי. בציוד ללא הנפקת

 מתאים על גבי צג וכן לחצן אישור.

עדיפות לצג  מ"מ לפחות(. 10גובה תו יהיה  –תווים אלפא נומריים  2X16מואר  LCDצג הודעות ללקוח ) •

 גרפי צבעוני.
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 שלוחת אינטרקום )לחצן קריאה, מיקרופון ורמקול במארז מתאים כך שלנהג יהיה גלוי רק לחצן הקריאה(. •

 יחידת תקשורת ביציאה למנויים ומזדמנים  .6.4

מ' לפני המחסום באופן שתהיה בטווח יד של נהג רכב  2.5היחידה תותקן בצד שמאל של הנתיב במרחק של 
 מתקרב.

 היחידה תכלול:

 קורא כרטיסי אשראי •

ג עדיפות לצ מ"מ לפחות(. 10גובה תו יהיה  –תווים אלפא נומריים  2X16מואר  LCDצג הודעות ללקוח ) •

 גרפי צבעוני.

 שלוחת אינטרקום )לחצן קריאה, מיקרופון ורמקול פנימיים כך שלנהג יהיה גלוי רק לחצן הקריאה (. •

שניות מהגעת רכב לגלאי הנוכחות, או  4היחידה תפעיל את פתיחת המחסום בתוך לא יותר מ  LPRבזיהוי  •

 מזיהוי הרכב במערכת ללא גלאי נוכחות. 

שניות מהצגת הכרטיס  4פתיחת המחסום בתוך לא יותר מ  –יס אשראי בביצוע תשלום ביציאה בכרט •

 לעמדה. 

 גלאי נוכחות רכב  .6.5

, נוכחות רכב, סגירת מחסום  LPRגלאי אלקטרומגנטי המותקן בכביש לזיהוי נוכחות רכב מעליו לביצוע צילום 
 וספירה. ביצוע חריצת כביש והתקנת כבילה מתאימה באחריות הספק. 

לאים לפי צרכי הקבלן. אולם תבטיח כי מחסום הזרוע לא ייסגר עם רכב, אך ייסגר מיידית לאחר כל עמדה תכלול ג
 מעבר הרכב.

 LPRמצלמת  .6.6

מצלמת וידאו ייעודית המותקנת באופן קבע, ומסוגלת באמצעות מחשב, מערך תקשורת ותוכנה לעדכן את מערכת 
האויר, מצב -ר זיהוי תקין בכל תנאי מזגהבקרה במספר לוחית הרישוי של רכב הנמצא מולה. המצלמה תאפש

 השמש ותאורת סביבה.

 מחסום זרוע  .6.7

 -שניות מקבלת פקודה. זמן סגירה  2מקס.  –פעולות ליום. זמן פתיחה  10,000מחסום המיועד לפעילות של מעל 
כך מ'(. מערכת הנעת הזרוע תכלול בקרת מהירות והאטה  3שניות מקבלת פקודה )עם זרוע באורך עד  2מקס. 

ס"מ לכל  250ס"מ ל  300שזרוע המחסום תנוע בצורה חלקה ותיעצר ללא רעידות. הקבלן יבחר את אורך הזרוע בין 
 מקום על פי בדיקה בשטח.

". FREEZE MODEמעלות לאופק, הזרוע תעצור " 30במקרה של גילוי נוכחות רכב בעת ירידת הזרוע עד זווית של 
)ניתן יהיה להגדיר לחילופין כי הזרוע תעלה אוטומטית למצב פתוח, או תמשיך בפעולתה(.  עם הפסקת הגילוי 

 הזרוע תיסגר. 
אם תידרש ע"י המזמין גם התקנת גלאי אינפרה אדום למניעת פגיעה בהולכי רגל, אזי קטיעת הקרן תגרום לעצירת 

ידוש התנועה, מותנה באי גילוי על גלאי הלולאה שמתחת ירידת זרוע המחסום. הפסקת קטיעת הקרן תאפשר ח
 לזרוע. 

צבועה בצבע לבן עם סימונים מחזירי אור בצבע אדום. בתחתית הזרוע יותקן פגוש רך למניעת נזק  –זרוע המחסום 
 בעת פגיעה באדם או ברכב. 

סום.  החזרת הזרוע למקומה הזרוע תתנתק מצירה באופן שלא ייגרם נזק לזרוע או למח –במקרה של פגיעה בזרוע 
תיעשה בצורה מהירה ונוחה ע"י עובד לא מקצועי וללא צורך בכלי עבודה ייחודיים.  הכוח האופקי הנדרש לניתוק 

 ס"מ מהציר. 100ק"ג במרחק  12-10הזרוע ממקומה יהיה 
 להלן(. 9.12תתקבל התרעה בעמדת הניהול )ראה  –אם יצאה הזרוע ממקומה 

 על גוף המחסום ידביק הקבלן מדבקות האוסרות על מעבר הולכי רגל ומזהירה בפני פגיעת הזרוע.
 מפתחות זהים שיתאימו לכל המחסומים המהירים באתר ללא עלות נוספת. 5יסופקו 

 ום בכרטיס אשראי בלבד )אופציונלי( עמדת תשל .6.8

תהיה אפשרות לשלם בכרטיסי אשראי או בכרטיסי "דביט". במקרה כזה חשבונית מס/קבלה תונפק אוטומטית 

 ותודפס או תישלח למשלם. 
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הקבלה תהיה בעברית ותכיל את כל הנדרש על ידי שלטונות המס במדינת ישראל ובכלל זאת: שם החניון, שם 

המפעיל, מס' ח"פ )או ע"מ(, "חשבונית מס/קבלה", מספר הקבלה, תאריך התשלום, תאריך ושעת הכניסה, תאריך 

ראי יודפס קוד לפי הגדרות תקן ושעת היציאה, הסכום ששולם, סכום המע"מ ושיעורו ב %, אם שולם בכרטיס אש

DSS PCI כמו כן יירשם הטקסט: "קבלה זו אינה מהווה אישור ליציאה מהחניון". ההדפסה תהיה קריאה למשך .

 שנים לפחות לפי דרישות רשות המסים. 7

 המשתמש. באמצעות  בעמדה יותקן צג שעליו יופיעו הנחיות ברורות לפעולה בעברית, ערבית ואנגלית לפי בחירת

 לחצן בחירת שפה. רצוי צג גרפי צבעוני.

-דקות. במקרה שהאל  20( שיאפשר עבודה רצופה במקרה של הפסקת מתח הרשת ל  (UPSפסק  -העמדה תוזן מקו אל

סק מכבה את העמדה, אזי בעת החזרת המתח הוא יעלה את העמדה מחדש ללא צורך בכל התערבות חיצונית, וללא פ

 שניות מרגע חזרת המתח. 30ום לא יותר מ אבדן מידע. העמדה תעלה מחדש בת

 בגמר התשלום, תודפס קבלה. על גבי הצג תופיע הודעה בנוסח "קח/י את הכרטיס" או דומה. 

העמדה תתריע במערכת הבקרה המרכזית על האירועים הבאים: נסיון פריצה, פתיחת דלת לא תקינה, הדלת אינה 

מעות לעודף, מחסור בנייר לקבלות, רמה נמוכה של נייר לקבלות נעולה כראוי, רמה נמוכה מתחת לסף שיוגדר של 

 )ניתן לכוונון(, מחסור בנייר להנפקת כרטיסים, רמה נמוכה של נייר לכרטיסים )ניתן לכוונון(.

 בעמדה תותקן שלוחת מערכת האינטרקום.  –אינטרקום 

פה. פרטי המיגון יוצגו ע"י הקבלן לאישור העמדה תהיה בנויה באופן מסיבי וממוגנת בפני וונדליזם כולל עיגון לרצ

 המפקח מראש ובכתב.

 על המכונה יוצמד שילוט הנחייה ברור ועמיד בוונדליזם. תיכון ועיצוב השילוט יוצגו לאישור המפקח מראש ובכתב.

 פס האטה  .6.9

גדר ע"י היצרן ס"מ. הפס יו 30-40מ' ואורך )בכיוון הנסיעה(  2.50פס האטה עשוי גומי או חומר פלסטי אחר לרוחב 
ס"מ. בכל פס מותקנות "עיני חתול" מחזירות  5-7קמ"ש. לפס פרופיל מעוגל בגובה של  10כמתאים למהירות של 

 עיניים למ' מופנות לכיוון התקרבות הרכב. 2אור בצפיפות של 
 הפס יקובע בברגים אל רצפת החניון באופן שלא תהיה כל תזוזה בעת מעבר רכב.

 כמות ומיקום פסי ההאטה ייקבעו ע"י המזמין במהלך ההתקנה. 

 יחידות(  2יחידת תצוגה לשלט תפוסה כולל הזנה סולארית ותקשורת סלולרית )  .6.10

 בכניסה לחניון יותקן שלט אשר יציין את מצב החניון למזדמנים )פנוי/מעט/מלא/סגור(.
ושר למערכת הבקרה. שעות הסגירה יתוכנתו יחידת התצוגה בשלט תסופק ע"י הספק לפי מפרט שבנספח ד' ותק

 במערכת הבקרה בלוח זמנים שבועי עם אפשרות לשינוי ע"י המפעיל.
בשעות שהחניון זמין למזדמנים יוצג מסר לפי מצב התפוסה. רמות התפוסה במעבר ממצב למצב ייקבעו במערכת 

 הבקרה. 
 אלחוטית. הציוד כולל את היחידה, פנל סולארי עם מצברים, יחידת תקשורת

 היחידה תקבל בתקשורת האלחוטית את המידע להלן:

 המסר אשר יוצג •

 האם להפעיל התצוגה )לפי טיימר ממערכת הניהול( •

 היחידה תשדר למערכת הניהול:

 מצב היחידה )כבוי / מופעל( •

 קוד המסר המוצג ברגע נתון •

 תקינות התקשורת ליחידה. •

 )אופציונלי( עמודון הפרדה  .6.11

(. גובה M3פסים היקפיים מחזירי אור לבנים באיכות דיאמונד )מתוצרת  2פלסטי גמיש בצבע כתום ועליו  עמודון
לא  –בורגי עיגון. במקרה של פגיעת רכב או דריסה  4ס"מ לפחות. העמודון יחובר לרצפה באמצעות  50העמודון 
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כזו שיהיה ניצב, גם אם המשטח עליו  ייפגע העמודון ויחזור לאחר האירוע למצבו המקורי. התקנת העמודות תהיה
 יוצב יהיה משופע.

 גלאי גובה  .6.12

גבי עמוד פלדה -ס"מ על 100ס"מ. יותקנו זוג גלאי במרחק אופקי של  230גלאי המזהה גובה רכב חולף העולה על 
 הגלאים ייחשב לגילוי תקין. 2זמני של -(. רק זיהוי בוTבעל קורה אופקית )צורת 

 תכולת השערים .7

 שער מזרחי  –  1ר ידע  חניון עתי .7.1

 נתיב כניסה  .7.1.1

 יחידת תקשורת למנויים ומזדמנים בכניסה.  •

  LPRמחסום זרוע מהיר מצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2פסי האטה  •

 נתיב יציאה  .7.1.2

 יחידת תקשורת למנויים ומזדמנים ביציאה •

  LPRמחסום זרוע מהיר מצלמת  •

 LPRמצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2 –פסי האטה  •

 למשאיות )מהחניון המזרחי לחניון המערבי(נתיב מעבר  .7.1.3

 מ' עם עמוד נגדי. 4.5מחסום זרוע עם זרוע באורך  •

 .LPRמצלמת  •

 מערך גלאים. •

 שער מערבי  –  1חניון עתיר ידע   .7.2

 נתיב כניסה  .7.2.1

 יחידת תקשורת למנויים.  •

  LPRמחסום זרוע מהיר מצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2פסי האטה  •

 יותקנו רק מגביל גובה, גלאים ומחסום זרוע(נתיב יציאה )בשלב א'  .7.2.2

 יחידת תקשורת למנויים  •

  LPRמחסום זרוע מהיר מצלמת  •
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 LPRמצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2 –פסי האטה  •

 גלאי גובה •

 2חניון עתיר ידע   .7.3

 נתיב כניסה  .7.3.1

 יחידת תקשורת למנויים.  •

 מחסום זרוע מהיר  •

  LPRמצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2פסי האטה  •

 נתיב יציאה  .7.3.2

 יחידת תקשורת למנויים  •

 מחסום זרוע מהיר  •

 LPRמצלמת  •

 מערך גלאים •

 יח' 2 –פסי האטה  •

 

 ניטור תפוסה ושילוט  .8

 תיאור  .8.1

המערכת תנטר את תפוסת השוהים בחניון, והשתייכותם לקבוצות/חברות ובהפרדה בין מנויים למזדמנים. בחניון 
 ונטית באמצעות שלטים מפוקדים.יימסר מידע על הזמניות הרלו –מזרחי  1עיר ידע 

החניון יוגדר "מלא" בעת שלא יהיו בו מקומות חנייה פנויים למזדמנים. כמות המקומות הפנויים שמתחתה יידלק 
 השלט ייקבע ע"י המזמין ותהיה לו יכולת לשנות נתון זה.

 במסגרת המכסה.בעת שהחניון "מלא" לא תתאפשר הנפקת כרטיסים בכניסה. מנויים ייכנסו כרגיל 
 תסופק אפליקציה. ראה להלן. –בכל החניונים, עבור מנויים 

 

 שלטים ותקשורת.  .8.2

 שלטים. 2יותקנו 
 ביסוס השלטים, העמוד והארגז להכלת יחידת התצוגה וציוד נוסף יסופקו ע"י המזמין בתיאום עם הקבלן.

 יחידת התצוגה מוגדרת בנספח א.
באמצעות פנלים סולריים, ומצברים אשר יאפשרו פעילות של השלטים לפחות בין הזנת חשמל לשלטים תהיה 

 בכל תנאי מזג אויר. 1800ל  0600השעות 
 התקשרות עם השלטים תהיה אלחוטית ברמת אמינות גבוה. 

 הקבלן יציג את הפתרונות המוצעים על ידו במהלך התכנון המפורט.

 אפליקציה למכשירים סלולאריים  8.3

 ק אפליקציה למכשירים סלולריים אשר תקושר למערכת ניהול החניון. הקבלן יספ
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אפליקציה תקבל ממערכת ניהול החניון מידע לגבי הזמינות הרגעית של מקומות חנייה לכל קבוצת משתמשים. כל 
 משתמש יקבל גישה לאפליקציה ויוכל לקבל מידע על זמינות מקומות החנייה לקבוצתו. 

 2" של הודעת בדחיפה למכשיר המשתמש עם הגיעו לטווח מוגדר מהחניון )למשל האפליקציה תכלול "הקפצה
 ק"מ(.

 אותה אפליקציה תשמש את כל החניונים במפרט זה, גם אם יבוצעו בשלבים.

 

 מערכת המידע המרכזי -תת .9

 שרתים ועמדות עבודה )דרישות מינימום(  .9.1

 8GBומעלה עם זיכרון  5Iעלי מעבד וכד' ב LENOVO, HP,  ,DELL –מחשבים יהיו מתוצרת מותג ידוע  •

ומעלה כולל  PRO 2016 OFFICEותוכנת  WIN 10 PROכולל מערכת הפעלה  GB 250 SSDודיסק קשיח 

 רישיונות.

 או שוו"ע שיאושר ע"י המזמין. LG E24 10Tכגון 24בגודל " LEDמסכים יהיו מסכי •

 .1TBוכן דיסק קשיח בקיבולת  32GBומעלה עם זיכרון  5Iבשרתים יותקן מעבד  •

ניתן יהיה להציע מערכת שבה לא יוצבו באתר שרתים )מערכת מבוססת ענן( ועמדות הניהול והמוקד יקושרו 
 גם הן לענן.

 בקר/מחשב מקומי  .9.2

לפעילות עמדות יותקן בקר/מחשב מקומי או מרוחק לניהול ציוד החניון. ציוד זה יאפשר הפעלת החניון ללא קשר 
 הניהול והמוקד.

 פסק והתנהלות בעת הפסקות חשמל -אל .9.3

פסק שיאפשר הפעלת הציוד בעת הפסקת חשמל למשך -לכל המחשבים וציוד התקשורת האקטיבי יסופק התקן אל
דקות לפחות. במקרה של כיבוי הציוד עקב נפילת המתח, עם חזרת המתח הציוד יופעל מחדש באופן אוטומטי  20

 רבות המפעיל, ללא איבוד מידע.וללא התע

 שמירת המידע ואחזור  .9.4

חדשים לפחות באופן שתמיד יהיה מידע היסטורי זמין  12המידע יישמר במערכת באופן מקוון לתקופה של 
 לפיה זוהה הרכב. LPRחדשים. המידע יכלול בין השאר גם את תמונת מצלמת ה  12לתקופה של 

ובד הראשון יגבה מידע שוטף כך שבמקרה של תקלה כגון קריסת דיסק רבדים: הר 2המערכת תכיל מערך גיבוי ב 
דקות ללא אובדן מידע.  60ניתן יהיה להעלות את כל התוכנות, ההגדרות והחומר השוטף לעבודה מחדש בתוך 

הרובד השני יוריד דאטה היסטורי למדיה נפרדת באופן אוטומטי בתדירות שתיקבע ע"י המזמין, באופן שניתן יהיה 
 חזרו באמצעות כלים הכלולים במערכת.לא

 רישיונות ואישורים  .9.5

הקבלן יספק למזמין את הרישיונות להפעלת התוכנות, בסיסי הנתונים וכד' שיותקנו על גבי השרתים ועל גבי כל 
שם המזמין ו/או מפעיל החניון מטעמו. בתקופת הבדק ובתקופת הסכם השרות -תחנות העבודה, כשהם רשומים על

 וני תוכנה ללא תוספת תשלום. יבוצעו עדכ

 בטחון מידע וגיבוי  .9.6

המערכת תהיה מוגנת מפני חדירה בלתי מורשית מהאינטרנט באמצעות מערכת "חומת אש" ברמה של צ'קפוינט 
 לפחות שתוצג לאישור המזמין. 700מסדרה 

לך תקופת מערכת ההפעלה שתותקן תהיה מעודכנת ותכלול את כל העדכונים עד ליום המסירה. הקבלן, במה
חודשים. במקרה של הפצת עדכונים  3האחריות והסכם השרות יוודא לעדכן את מערכת ההפעלה לפחות אחת ל 

 ימים מפרסום העדכון. 10יבוצע עדכון בתוך  –קריטיים או לפי דרישת המזמין 
 כל גישה למערכת תחייב הקשת שם משתמש וסיסמא.
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רמות הרשאות לגישה באמצעות האינטרנט. אי שימוש  2רמות הרשאה בעמדות המערכת וכן  4יהיו לפחות 
במערכת במשך מס' דקות )ניתן להגדרה( יחייב הקשת סיסמא מחדש. הקשר ינותק אם לא יהיה פעיל מספר דקות 

 שיוגדר. 
תצורת המערכת, נתוני המורשים והמידע המערכת תכלול יכולות אוטומטיות לגיבוי הנתונים, ובכלל זאת הגדרות 

 חודשים אחרונים לפחות. 6השוטף למשך 
יוקם מערך הרשאות למנויים שבאמצעותו יוכל כל דייר בעל זכויות בחניון לעדכן את פרטי המכוניות המורשות 

 בכניסה. הגישה תהיה מבחוץ ומוגבלת לשימוש זה. 
גיבויים אחרונים.  3אמצעי חיצוני, שעליו יישמרו לפחות  שעות ע"ג 24גיבוי המידע יתבצע אוטומטית אחת ל 

הגיבוי יאפשר העלאת המערכת מחדש במלואה, למעט חומר של התקופה מאז הגיבוי, על גבי הציוד הקיים בחניון 
 וגם על גבי ציוד חדש. 

 תצוגות .9.7

 להלן( יציגו את מצב החניון בזמן אמת וכן שאילתות ודוחות.  13מסכי עמדות הניהול )ראה 
היווצרות תקלה משביתה יקפיץ התרעה בולטת במסך עמדת הבקרה מלווה בחיווי קולי. מפעיל המערכת יוכל 

 לבטל ההתרעה, אולם רישומה במערכת ייוותר.
גה הראשי של עמדות הבקרה יוצגו העמדות השונות בזמן אמיתי כ"איקונים". הציוד התקין יוצג בצבע במסך התצו

ירוק וציוד תקול בצבע אדום. מצב הפעילות של כל עמדה יוצג כ: פנוי, רכב לפני העמדה, מחסום נפתח. מחסום 
 נסגר.

 ן, כאשר אירוע אחרון תמיד מעל.כמו כן המסך יכיל רישומי האירועים כ"לוג" כרונולוגי מהאחרון לראשו
ואת מספר הרישוי שזוהה עם  LPRניתן יהיה לבחור עמדה מסוימת, ואז יכלול המידע המוצג גם את תמונת ה 

 פרטי המשתמש.

 שאילתות .9.8

 ניתן יהיה להפיק שאילתות באופן ידידותי, על פי הרשאות המשתמש. בין השאילתות שיידרשו:

 , לטווח תאריכים.LPRהצגת נתוני כניסה ויציאה של רכב על פי מס' לוחית הרישוי כולל תמונות ממערכת  •

 הצגת סכום לתשלום על פי מספר לוחית רישוי או על פי מספר כרטיס כניסה. •

 הצגת כמויות מכוניות השוהות בחניון לפי חברות.  •

 בכל חניון וסה"כ החניונים. –מצב התפוסה בחניונים  •

 חותדו .9.9

 כללי: .9.9.1

ניתן יהיה לקבל את כל הדוחות בחתך של תקופה, עמדת קצה, חניון, מספר חניונים אקראי שייבחר ע"י הבקר או כל 

 החניונים יחדיו.

 – כל עוד הנתונים קיימים במערכת.  MS EXCELדוחות נוספים לפי בחירתו במתכונת    10המזמין זכאי לקבל לפחות  

 ללא חיוב, בתקופת האחריות.

 ן רשאי לדרוש כל דו"ח אחר עפ"י שיקול דעתו, והקבלן יבצע הדו"ח כל עוד הנתונים קיימים במערכת.המזמי

 המערכת תאפשר הפקה קלה וגמישה של דוחות שונים לצורך ניהול החניון ובקרתו. •

בראש כל דו"ח יירשם: שם החניון, שם הדו"ח, תאריך ושעת ההפקה, התקופה אליה מתייחס הדוח. בכל דף  •

ניתן יהיה למיין הדוחות  יירשם הסיכום. –מספר הדף. בתחתית כל עמודה בה יש משמעות לסיכום  ירשם

 לפי כל אחת מהעמודות. בכל דו"ח ניתן יהיה להוסיף או לגרוע עמודות.

 רשימת דוחות עקרונית: .9.9.2

דקות.   15וולים( של  יציג כמויות כניסות ויציאות רכבים מהנתיבים השונים במרווחים )אינטר  –דו"ח תנועות בחניון  

 המשתמש יגדיר טווח תאריכים, שעות, סוג המשתמשים ואיזה נתיבים. 

מספק מידע לגבי תפוסה היסטורית בחניון בודד ובכלל החניונים, באחוזים ובמספרים מוחלטים, על  -דו"ח תפוסה 

 דקות( ובפילוח לפי סוגי משתמשים ומנויים. 15פי שעות )באינטרוולים של 
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 על פי שעות, וסוגי משתמשים לחניון בודד ולכלל החניונים. -התפלגות זמן שהייה דו"ח 

 דו"ח שעות חניה מצטברות לתקופה למשתמש בודד לחברה.

מאפשר הצגת אינפורמציה של כל החברות או חברה אחת או מס' חברות או כל קבוצת מנויים  -דו"ח משתמשים 

ים, לקוחות, אנשי קשר וכדומה, האינפורמציה שתוצג תבחר להצגה אחרת, או תושבים, או מזדמנים שנבחרו, תנא

 ע"י המשתמש.

יפרט את כל האינפורמציה אודות המשתמשים, כגון: מספר לוחית רישוי, פרטיו האישיים, כניסות   -דו"ח משתמשים  

 ויציאות בכל הנתיבים, בכל אזור/מפלס ובכולם יחדיו, קישורים לתמונות לוחית הרישוי בכל מעבר בנתיב. 

 כגון: פתיחות מחסומים ידניות. יפרטו את כל האינפורמציה אודות פעולות חריגות,  -דו"חות חריגים 

דו"ח היסטורי אשר יציג את התקלות שאירעו במערכת לפי : עמדות, סוגי תקלות, מועד האירוע,  –דוחות תקלות 

 מועד הפעלה מחדש.

יציין את כל המשתמשים המחויבים להיכנס לאזור מיועד אשר חרגו  –דו"ח משתמשים שלא נכנסו לאזור מיועד 

כניסה, זמן יציאה, זמן מצטבר. ניתן יהיה להפיק את הדוח לתקופה במיון לפי משתמש, לפי מכך בפירוט: זמן 

קבוצות משתמשים ולפי תאריכים. בסוף הדו"ח יהיה סיכום לכל קבוצה של שעות החריגה המצטברות ומספר 

 לתקופת הדו"ח.  -האירועים 

 ים.מציין את כל הפעולות שהתבצעו במשמרת של בקר מסו -דו"ח משמרת 

 יפרט את ההתרעות באופן קלנדרי או בחתך עמדות או בחתך סוגי תקלות. –דו"ח התרעות תקופתי 

יציין את האורחים שהוזמנו באמצעות המערכת לתקופה. יכלול את פרטי המזמין, מס' רכב, שם  –דו"ח אורחים 

 האורח, מועד הזמנה, מועד כניסה, מועד יציאה, סה"כ שהיה.

הדו"ח יציין תקופתית אל כל האירועים בהם תוקן מספר לוחית הרישוי לעומת נתוני  – LPRדו"ח זיהוי שגוי ב 

. יכלול: תאריך ושעת האירוע, זיהוי העמדה, המספר שנראה, המספר המתוקן, כמות ספרות שונה LPRמצלמת ה 

שעברה בעמדה באותה )לפי פוזיציה(, כמות השגויים בתקופה, כמות המכוניות המורשות )קבועים ומוזמנים בלבד( 

 תקופה, % השגויים מתוך סך המכוניות המורשות.

 לסיכום הכנסות תקופתי בכל אמצעי התשלום. – Zדוח 

 פירוט כל ההכנסות בחיתוך של מתאריך עד תאריך, בכל אמצעי התשלום. -דו"ח פדיון 

לתקופה מוגדרת בחתך של  יפרט התפוסה בכל אחד מהחניונים ברזולוציה של שעות שלמות –דוח תפוסה היסטורי 

 מזדמנים, אורחים, מנויים וסה"כ.

יפרט לכל קריאה את תאריך ושעת הקריאה, שעת המענה )מרגע הקריאה עד מענה המוקד(,  –דוח קריאות למוקד 

שם העמדה הקוראת, שם העמדה העונה. ניתן יהיה להפיק הדוח לתקופה שתיבחר ע"י מזמין הדוח. בתחתית הדוח 

 הקריאות לתקופה מכל עמדה קוראת. יופיע סיכום

 תשלום באמצעות כרטיסי אשראי   .9.10

. הקבלן יוודא כי המערכת עומדת בדרישות התקן גם מבחינת חומרה ותוכנה. DSS PCIהטיפול יהיה על פי תקן 
ימי  30. בעת החלת הנושא בישראל יוחל התקן במערכת בתוך EMVהציוד יהיה מוכן להפעלה על פי הוראות תקן 

 ם, ללא חיוב למזמין.עסקי

 שעונים וסנכרון .9.11

 שניות לכל היותר.  10כל הציודים במערכת יהיו מסונכרנים ברמה של  •

 המערכת תדע לעבור במועד שיוגדר מראש משעון קיץ לשעון חורף והפוך. •

 המערכת תדע לקבל אות סנכרון זמן ממערכת חיצונית כגון מערכת טמ"ס. •
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 התרעות  .9.12

 באים:המערכת תתריע על האירועים ה
 עמדות כניסה ויציאה שאינן בתקשורת.

 לא בתקשורת. LPRמצלמות 

 שניות. 30מחסום פתוח מעל 

 זרוע מחסום שהוצאה ממקומה.

כמות נמוכה וחוסר )התרעה  –רמות  2מחסור בכרטיסים/נייר קבלות בעמדת הכניסה, היציאה ועמדות התשלום ב 

 חמורה(.

 פתיחת דלת עמדת תשלום.

 ההתרעות יופיעו הדוחות אירועים של המערכת )כרונולוגי, סוגים, רמות חומרה, עמדות וכד'(.כל  •

 רמות על פי חומרתן: 4את ההתרעות ניתן יהיה לסווג ל 

 התרעה שקטה )תוצג במסך ראשי(. •

 התרעה מקפיצת חלון. •

 התרעה מקפיצת חלון עם חיווי קולי. •

 למספר מספרי טלפון. SMSמשלוח הודעת  התרעה מקפיצת חלון עם חיווי קולי משולבת עם •

 כל ההתרעות יירשמו במערכת וייכללו בדוחות. 
המוקדן  –המוקדן יוכל להשתיק כל התרעה. רישום האירוע במערכת יירשם בסטטוס "פתוח". עם גמר הטיפול 

 ידווח למערכת והאירוע יירשם בסטטוס "סגור".

 וכו'(  BluePTcloud סלופארק, חיוב באמצעות מערכות סלולריות )פנגו,   .9.13

המערכת תסופק עם אמצעי התשלום הסלולריים מוטמעים מראש בעת ההתקנה. הפעלת השירות תהיה נתונה 
 לשיקולו של המזמין.

אם יחליט המזמין להפעיל השרות, ניתן יהיה לבצע את תשלום דמי החנייה באמצעות המערכות. התקבולים 
 נים.ישתקפו בדוחות הכספיים של החניו

 

 ניהול וזיהוי משתמשים באמצעות זיהוי לוחית הרישוי  .10

 כללי  .10.1

הנתיבים המבוקרים באמצעות מצלמות וידאו שיקושרו למערכת פענוח לוחית הרישוי ובדיקה מול בסיס נתונים 
(LPR – License Plate Recognition המערכת תקרא את לוחיות הרישוי של כל כלי הרכב המתקרבים לנקודת .)

ואשר נוכחותם מזוהה ע"י גלאי השראתי שיוצב במקום מוגדר. לרכב מורשה מעבר )כניסה ו/או יציאה( הבקרה 
 ייפתח המחסום עם זיהויו.

 סוגי לוחיות רישוי שיזוהו .10.2

 ספרות 8ו  7שחור( בעלי -לוחיות של רכב ישראלי )צהוב •

 שחור(-לוחיות של רכב דיפלומטי )לבן •

 ביצועים ואימות  .10.3

 ספרות. 2זיהוי לוחית הרישוי יוכל הבקר לתקן ידנית עד במקרה של אי 
 המערכת תזהה באיכות גבוהה:

בהם תיקן הבקר ידנית את מספר הרכב. המערכת תכלול דו"ח  1%לא יותר מ  –( FALSE POSITIVEזיהוי שגוי )
 תקופתי לאיתור וספירת אירועים אלה.

 .0.5%לא יותר מ  –( TRUE NEGATIVEהרשאה שגויה )
לן אחראי לכל הנדרש לזיהוי תקין כגון אמצעים להבטחת שמירת מרחק בין המכוניות, תאורה, וכד' אשר הקב

 יסופקו ויותקנו על חשבונו.
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 הרשאות .11

 יקוים מערך הרשאות שיאפשר ביצוע מגוון פעילויות למנהל החניון ומגוון מצומצם יותר לעובדי המוקד.
 

 אינטרקום .12

יגיטלית תקשר בין עמדות הכניסה, היציאה והתשלום ובין עמדת המוקד ועמדת ד IPמערכת אינטרקום  - חלופה א'
 הניהול. שרת האינטרקום יותקן באתר. 

 בעמדת המוקד ובעמדת הניהול יותקנו יחידות שולחניות. 
הקריאה מהעמדות הפרושות בשטח תהיה באמצעות לחצן. עם המענה לקריאה תתבצע השיחה מעמדות אלה ללא 

 (.hands-freeלחיצה )
עם קבלת קריאה ברכזת יתקבל חיווי קולי ועל הצג יופיע שם העמדה הקוראת. שם העמדה יהיה אותו שם שיופיע 

 ראה כינויים להלן. –במערכת ניהול החניון 
 המענה יוכל להיות בדיבורית או בשפופרת )לפי בחירת הבקר באותו רגע(.

הן בעמדות הפרושות. ניתן יהיה לתקשר בצורה נוחה איכות השמע תהיה גבוהה למשתמשים הן בחדר הבקרה ו
 ס"מ לפחות מהעמדה, בתנאי רעשי הרקע של המתחם. 60ממרחק של 

 ניתן יהיה ליזום קריאה מהרכזת אל היחידה הפרושה.
אם מתקבלת קריאה בעת שמתקיימת שיחה קודמת ברכזת, יקבל הבקר התרעה קולית ועל צג הרכזת יופיע כינוי 

 הבקר יוכל לדלג בין השיחות. העמדה הקוראת.
 שלוחות לפחות עם יכולת הרחבה.  12הרכזת תהיה בקיבולת 

 ניתן יהיה לבצע "עקוב אחרי" למכשיר טלפון נייד. במכשיר הנייד ניתן יהיה לקבל קריאה ולענות לה.
מנוי שונה, מבוססת תקשורת סלולרית. לחיצה בעמדה תפעיל שיחה למנוי סלולר. לכל עמדה יוגדר  – חלופה ב'

 באופן שהמוקדן יזהה מראש מי השלוחה הקוראת. המוקדן יקבל הקריאה ויגיב לה.
 שאר הדרישות בדומה לחלופה א'.

 עמדות הניהול .13

 כללי  .13.1

 VPNעמדות המוקד ועמדות הניהול ימוקמו מחוץ לאתר ויתקשרו עם מחשב/בקר החניון באמצעות תקשורת 
 מאובטחת. העמדות יותקנו.  ע"ג טלפונים סלולריים או ע"ג מחשבים אשר יסופקו ע"י המזמין. 

 .LPRלמות ה העמדות יאפשרו להפיק את כל המידע המפורט במסמך זה כולל חוזי איכותי של תמונות זיהוי מצ
 מערך התקשורת יוקם ע"י הספק. עלויות הקו הפיסי/תקשורת סלולרית יחולו על הספק ויפורטו בהצעת המחיר.

 

 שרותי מוקד  .13.2

 בעלות חודשית.  )למעט ביום הכיפורים( 24/7הקבלן יספק שרותי מוקד 
 תפקידי המוקד:

 שניות לכל היותר מקריאה. 20מענה לקריאות המשתמשים בתוך  •

 מחסום לפי נהלי המזמין.פתיחת  •

 PDFהעברת דוחות כספיים ותפעוליים ממערכת הבקרה במועדים קבועים לפי דרישות המזמינה במתכונת  •

 .EXCELו/או 

 איתור תקלות לפי התרעות המערכת והפנייתן לפי נהלי המזמין לספק הציוד ו/או למזמינה.  •

למערכת הבקרה והעברתם לגורמים  קבלת קריאות בנושא תקלות ואירועים בחניון שאינם קשורים •

 10ובמסרונים בתו לא יותר מ  EMAILמתאימים לפי רשימה שתעביר העירייה. העברת הנושאים תהיה ב 

דקות מקבלת ההודעה. יקוים יומן קריאות עם רישום מועד הקריאה, תוכן הקריאה, אישור השליחה ושעת 

 השליחה. 

 בנושאים להלן
o תאורה 

o סגור מערכת טלוויזיה במעגל 

o ניקיון 
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o גינון 

o )אירועים חריגים )תאונות, פגעי טבע חבלות וונדליזם וכדומה 

 במוקדים תותקן בנוסף תחנת "קליינט" של מערכת הטמ"ס בחניון. יבוצע ע"י אחרים.

 עמדת מוקדן תכלול  .13.3

 לעיל עליו תותקן תכנת "קליינט" של המערכת.. 9.1מחשב לפי 

 )יכול להיות כלול במחשב ניהול החניון(.  LPRמחשב דומה למוגדר לעיל לתצוגת מערך ה 

 יחידת אינטרקום שולחנית. 

 בנוסף תצויד העמדה במחשב שתותקן בו תוכנת "קליינט" למערכת הטמ"ס. יסופק ע"י אחרים.

 

 התכנון המפורט .14

 עם מסירת הודעה לקבלן על זכייתו בפרוייקט יחל הקבלן בביצוע התכנון המפורט של המערכת.
הלכי הכבילה התכנון המפורט יבוצע בתאום עם מתכנני החשמל של הפרוייקט ויכלול את מיקומי הציוד, מ

 והגדרות מפורטות ככל שיידרש. התכנון יכלול:

 תרשים חד קווי של המערכת. •

 תכנית מהלכי הכבילה, מיקומי הציוד. •

 הגדרות סופיות של הציודים השונים שיותקנו כולל ציוד תקשורת. •

 .VISIOאו  DWGהתכנון יוגש בעותק נייר וקבצי 
מי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה. המזמין יתייחס לתכנון י 10התכנון המפורט יוצג למזמין לאישור בתוך 

 ימי עבודה. 4ימי עבודה, והקבלן יתקן את הערות המזמין בתוך  8המפורט בתוך 
 הקבלן לא יחל בעבודה לפני אישור התכנון המפורט.

 

 תיעוד והדרכה .15

 תיעוד .15.1

 . הספר יכלול:FLASHעותקי ניר ועותק ע"ג מדיית  3יסופק ספר מערכת ב 
 תיאור המערכת.

 תיאור פעולת המערכת.

 הוראות הפעלה

 מערכות.-רשימות תכולה מפורטות כולל מספרים קטלוגים לצורך הזמנות נוספות של חלקים ותת

קווי של המערכת על כל רכיביה. הכינויים בהם יכונו הרכיבים יהיו הכינויים בהם הם מופיעים במסכי -תרשים חד

 הציוד בשטח, וע"ג הכבילה.התפעול, בדוחות, ע"ג 

 .PDF( של המערכת במתכונת AS MADEתכניות עדות )

 הדרכה  .15.2

הקבלן יבצע הדרכות מותאמות למנהלים, מפעילי החניון, ולאנשי האחזקה. תכנית הדרכה תוגש לאישור המזמין 
לכל נושא.  יום מהזמנת המערכת. התכנית תכלול: רשימת הנושאים שיועברו, קהל היעד ומספר השעות 30בתוך 

 לפי דרישת המזמין הדרכות יינתנו, גם מעבר לתכנית ההדרכה המוסכמת.
 לעיל. 15.1ההדרכות יתבססו על התיעוד המתואר ב 

 

 חומרים מתכלים .16

 הקבלן יספק עם המערכת ללא תמורה נוספת:-אם יידרשו לתפעול המערכת 

 כניסות 10,000כרטיסי כניסה עבור  •



64 

 גלילי קבלות עבור עמדת התשלום, ועמדות היציאה  20 •

 

 תיעוד .17

 פק יגיש את ספר המערכת שיכלול:לקראת מבחני הקבלה הס

 שם הספק ופרטים להתקשרות. •

 תיאור המערכת וכינויי הציוד כפי שמופיעים בשטח, במסכים והדוחות. •

 הוראות הפעלה כולל מסכים ודוחות. •

 תרשים חד קווי הכולל כינויי הציוד. •

 . IPכתובות  •

 מבחני קבלה ומסירת המערכת .18

לאישור המזמין. התכנית תקיף את כל  –יום מיום ההזמנה  30הקבלן יגיש תכנית לביצוע מבחני הקבלה בתוך 
הדרישות מהמערכת המופיעות במפרט, סדר ביצוע הבדיקות, לוח זמנים וצורת הבדיקה )הצגת מסמכים, ניסוי, 

 בדיקה פונקציונאלית, בדיקת מעבדה וכד'(.
ן בדיקות מקדימות אשר יקיפו את כל הנושאים הכלולים במחני הקבלה וידגיש לאחר הפעלת המערכת יבצע הקבל

דו"ח על ממצאי הבדיקות למזמין. לגבי כל דרישה שלא מולאה יצוין באם הדרישה תושלם ומועד ההשלמה הצפוי, 
 או התיחסות אחרת )ניתן פתרון חלופי, אין מענה לדרישה וכד'(

ממועד הפעלתה של המערכת בשלב א' שתיחשב תקופת הרצה, במועד יום  30-45מבחני הקבלה ייערכו לאחר 
שיתואם ע"י הקבלן עם המזמין. המזמין יהיה נוכח ויכין פרוטוקול מבחני הקבלה של פיו יסוכם באם המערכת 

מתקבלת ומהם לוחות הזמנים לתיקון הליקויים. אי תיקון הליקויים במועד יהיה עילה לתביעה מהקבלן בגין 
 יווצרו, בנוסף לשאר התרופות שבחוזה.עלויות שי

 מבחני הקבלה לשלב ב' יבוצעו במתכונת דומה לאחר הפעלת החניון המתכונת החדשה.
 

 אחריות ושרות .19

 כללי  .19.1

 יש לנסות לפתור תקלות בהתקשרות למערכת מרחוק.
 שעות. 4ההיענות תהיה בתוך  – 0800-1300ה בין השעות -תקלה שנתגלתה בימים א

 ביום המחרת. 11:00ההיענות תהיה עד השעה  –למחרת 0800ועד  1300ה בין השעות -שדווחה בימים אתקלה 
ההיענות תהיה עד השעה  –למחרת שבת או חג  0800ועד  0800תקלה שדווחה בימי ו', שבת, ערב חג וחג בין השעות 

 למחרת שבת/חג. 11:00
 שעה לכל היותר מזמן הדיווח על התקלה(.ההיענות תהיה מידית ) –במקרה של תקלה המשביתה נתיב 

 אחריות )תקופת בדק והסכם שרות(  .19.2

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה )עבודה וחומרים( לתקינות המערכת לאורך כל תקופת ההתקשרות. אם 
המערכת תימסר בחלקים, תחול תקופת האחריות על כל חלק ממועד מסירתו. האחריות חלה על כל תקלה למעט 

ית בציוד המערכת או כח עליון. האחריות כוללת תמיכה ועדכוני תוכנה שוטפים בכל תקופת הבדק פגיעה פיס
 הוסכם השרות.

תחול תקופת האחריות על ההרחבה, ממועד מסירת ההרחבה. במהלך  –אם יוזמנו בהמשך הרחבות למערכת 
גרת הביקורת יתקן הקבלן על חדשים. במס 3תקופה זו יבצע הקבלן על חשבונו ביקורות תקופתיות למערכת מדי 

יתריע הקבלן בפני המזמין ו/או  –חשבונו כל תקלה הכלולה באחריות. אם יתגלו תקלות שאינן כלולות באחריות 
האחראי לתפעול החניון. הקבלן. ימסור למזמין ו/או לאחראי תפעול החניון דו"ח ביצוע הביקורת שבו יפורט 

 בלן לאישור המזמין.האמור לעיל. מתכונת הדו"ח תוצג ע"י הק
 אי ביצוע הביקורות במועד ואי הפצת הדוח ייחשבו לאי קיום חובות הקבלן בתקופת האחריות.

 לא נכללות באחריות תקלות שנגרמו ע"י:

 ונדליזם •

 פגיעת פיסית של אדם או רכב במערכת •

 פריצה או נסיון פריצה •
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 שריפה •

 רעש אדמה •

 הצפה •

 בסביבתו הקרובההפעלת מתקן נפץ בחניון או  •

 פגיעת ברק •

 

 נספחים: 
 יחידת תצוגה אלקטרונית –נספח א' 
 תכניות –נספח ב' 
 טבלת ההיענות והתייחסות המציע –נספח ג' 
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 1חניון עתיר ידע  
 יחידת תצוגה אלקטרונית –נספח א' 

 התפוסה של חניות מזדמנים בחניון:היחידה תציג את אחד המסרים "פנוי, מעט, מלא, סגור" לפי מצב 
 

 הדרישה הנושא
 מ"מ 180עומק  320גובה  640רוחב  )ממדים מקורבים(גודל חיצוני 

 מ"מ לפחות  200 גובה טקסט

 מ"מ לפיקסל  10 (PITCH)רזולוציה 

 אמבר )כתום( צבע לדים 

 5000cd/m2< בהירות/בהיקות

 דרגות לפחות 5 שליטה בבהירות ידנית ואוטומטית

 מ' לפחות  5-30 מרחק קריאה

 מעלות 55 זווית קריאה אנכית לפחות 

 מעלות 80 זווית קריאה אופקית לפחות 

 מעלות צלזיוס 60עד  -20 עמידה בטמפרטורה

 שעות 50,000מינימום  תקופת חיים 

MTBF   שעות 10,000יותר מ 

 וואט 100עד  צריכת חשמל

 וואט למ"ר 300מקסימום  פיזור חום

 ק"ג 10 משקל

 מטר 80עד  מרחק תצוגה מיטבי

 וולט 220 מתח הזנה

 90%עד  10% עמידה בלחות יחסית

 IP64 תנאי סביבה )תנאי חוץ(

 תקני החשמל התקפים במדינת ישראל. עמידה בתקנים

לדים/מודולים תקולים, תקלה אלקטרונית בבקר  סטטוס המועבר מהיחידה למערכת הבקרה: 
 היחידה, טקסט מוצג/טקסט שנתקבל מהבקרה
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 תכניות –נספח ב' 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 
                                                      חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________

 חתימה + חותמת                                                                                            
  69עמוד 

 

  



 

 

 
 

 
                                                      חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור ____________________

 חתימה + חותמת                                                                                            
  70עמוד 

 

 הצורך( התייחסות המציע לטבלת ההיענות )ימולא במידת 

  

   
דרישה 

 ההתייחסות הסעיף במפרט מס'

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 

 


