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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת שירותי
גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה.
לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של ( ₪ 500אשר לא יוחזר) ,ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה.
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה' ,בשעות8:00- :
 ,14:00או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה .073-2776607
לא יתקיים כנס מציעים ,עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתובת , http://www.kfar-shemaryahu.muni.il
ועל המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר
המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה ,לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה,
שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''8/2022
את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה,
לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,וזאת לא
יאוחר מיום ה'  21/7/2022בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") הצעה שתוגש לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תתקבל ולא תובא לדיון.
על מגיש ה הצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של  ₪ 25,000שתהיה בתוקף עד ליום
 ,20/10/2022וכמפורט בתנאי המכרז.
ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה ,בכפוף להוראות הדין.

סרג' קורשיא,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המזמין""/המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקה ,על בסיס
קבלני ,של השירותים הבאים:
.1.1.1שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות ,הכוללים את השירותים הבאים:
 הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין באמצעות עובדי הספק ,במשרדיהמועצה.
 גביית חובות ארנונה היסטוריים  /מיוחדים . גביית המחאות חוזרות. .1.1.2הספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת ובאמצעים לאכיפת חניה וחוקי עזר ולגביית חובות ברירות
קנס /משפט.
 .1.2כל השירותים הנקובים לעיל יבוצעו בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם לנוהל העסקת
חברות גביה (חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  2/03ממרץ  2003על עדכוניו) ,לחוקים ,תקנות ולנהלים
לסוגיהם החלים על המועצה ו/או על ספקי השירותים הנ דרשים במכרז זה (להלן" :העבודות" ו/או
"המכרז") .תשומת לב המציעים מופנית לעובדה ,כי תחילת העבודה תבוצע תוך הבטחת רצף פעילותו
השוטפת של המזמין.
 .1.3למען הסר ספק ,יובהר כדלקמן:
 .1.3.1ההתקשרות לפי מכרז זה היא התקשרות מסגרת לפיה המזמין אינו מחויב להזמין את השירותים
כולם או חלקם ,או להזמין שירות כלשהו בכל היקף שהוא ,אלא לפי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.
 .1.3.2המזמין יהא רשאי לדרוש הפחתה או הגדלה של מספר נותני השירות מטעם הזוכה בהתאם לצרכיו
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה .המזמין יהא רשאי להפחית או להגדיל את מספר
המשתמשים במערכת אכיפת החניה וחוקי העזר ו/או את מספר יחידות הציוד לסוגיו ,בהתאם
לצרכיו במשך כל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה.
 .1.3.3ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר.
 .1.3.4למזמין שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות  /השירותים או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על
היקף ביצועם.
 .1.3.5למרות שהמציע נדרש להגיש הצעת מחיר לכלל השירותים ,למזמין שמורה הזכות להזמין כל שירות
מהשירותים המפורטים בסעיף  1.1לעיל ,ממציע אחר וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .1.3.6לקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המזמין בכל הקשור לאמור בסעיף זה.
 .1.4מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב להתחיל לבצע את העבודות ולקיים את שאר התחייבויותיו על פי מסמכי
מכרז אלה לא יאוחר מאשר תוך שלושים ( )30יום ,מיום קבלת צו התחלת העבודה.
 .1.1בעצם הגשת הצעתו למכרז ,מצהיר המציע שידוע לו כי תלוי ועומד פסק-דין (בתיק בג"ץ  )4113/13שעם
מועד כניסתו לתוקף ו/או עם חקיקת חוק למתן שירותי גבייה לרשויות מקומיות (ובכל כינוי ו/או שם
שינתן לחוק העוסק בסמכות רשות מקומית להעביר את שירות הגבייה למיקור חוץ) ,עלולה להיות
המועצה מנועה מלרכוש חלק מהשרותים מושא מכרז זה וככל שכך יקרה ,למזמין ו/או מי מטעמו לא
תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המזמין עקב כך.
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 .2לוחות זמנים למכרז
מהות

תקופה/יום/שעה

תקופה לעיון במסמכי
המכרז ,ותשלום דמי
השתתפות

כנס מציעים

פרטים נוספים
דמי השתתפות ₪ 500
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב
קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית במחלקת
הגביה של המועצה .073-2776607

לא יתקיים כנס מציעים

הגשת שאלות הבהרה עד יום ג'  5/7/2022עד
השעה 12:00

בדוא"ל בלבד בקובץ WORD
לכתובת noa@c-on.com
לאישור קבלת הפניה יש להתקשר04-6336070 :
שלוחה 7

המועד האחרון
להגשת הצעות

יום ה'  21/7/2022בשעה
12:00

תוקף ההצעה

 120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות

משך תקופת
ההתקשרות

 12חודשים

בהגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו

למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות
לעוד תקופות ,בנות עד שנה אחת כל אחת,
באותם התנאים ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא
יעלה על  60חודש.

הערה :המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג
המזמין.
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 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1זהות המציע :מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או תאגיד רשום כדין
בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף
בנפרד ,וכן לא תות ר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
 .3.2ניסיון בתחום שירותי הגביה
המציע בעל ניסיון מוכח בהספקה של שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגבייה של חובות כנדרש במכרז זה,
לרבות שירותי ניהול והפעלה שוטפת של מחלקת גבייה ויחידות קופה (כולל הצבת עובד/ת במשרה
מלאה)  ,גביה ואכיפה ,קבלת קהל ,טיפול במכתבים ,אכיפה ,השגות ועררים ,גביית חובות ארנונה
היסטוריים  /מיוחדים  ,גביית חובות בגין ברירות קנס  /משפט בתחום חניה וחוקי עזר וגביית המחאות
חוזרות ,דוגמת הנדרש למזמין ,כמפורט להלן:
 .3.2.1השירותים סופקו לחמש ( )5רשויות מקומיות לפחות ,במהלך ( 5חמש) השנים האחרונות.
 .3.2.2לכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור בסעיף  3.2.1סופקו השירותים לתקופה של לפחות 36
חודשים ברצף.
 .3.2.3בכל אחת משלוש השנים האחרונות בה סיפק המציע את השירותים לרשות המקומית ,היה היקף
הגביה בהיקף של לפחות שלושים ושמונה ( )38מיליון  ₪בשנה.
להוכחת עמידתו בדרישות הניסיון המפורטות בסעיף  3.2לעיל יצרף המציע להצעתו רשימת
לקוחות העונים על הקריטריונים בסעיפים לעיל ,הכוללת את שם הרשות ,תקופת הספקת
השירות( ,מועד תחילת השירות וסיומו) ,מהות  /פרוט השירותים ,ופרטי איש קשר (שם איש
קשר ברשות ,תפקידו ומספר טלפון ישיר  /נייד) ,ע"ג הטבלה בנספח א. 8/
למען הסר ספק מובהר בזאת:
המציע נדרש לצרף שלוש ( )3המלצות לפחות ,מהרשויות המפורטות על ידי המציע לעיל.
צוות הבדיקה של המזמין עשוי לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת חוות דעת על רמת
השירות והאמינות של המציע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע שיש לגביו ו/או לגבי השירותים שסיפק חוות דעת
שליליות .במקרה של פסילה על ידי חוות דעת שלילית המזמין רשאי לא למסור את שם נותן
חוות הדעת.
במידה והמציע לא יצרף המלצות כאמור לעיל ,או יצרפן באופן שאינו משביע רצון ,רשאית
המועצה לדרוש מהמציע להשלים את ההמלצות האמורות.
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 .3.3ניסיון בתחום מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .3.3.1מציע שהוא הבעלים הבלעדי של זכויות הקניין בכל המוצרים המוצעים על-ידו במסגרת הליך זה,
לרבות בתוכנות ,או מי שהוא בעל זכויות חוזיות למוכרם ולהפיצם.
 .3.3.2מציע שלא חלה עליו כל מניעה ו/או הגבלה למכור המוצרים והתוכנות הנ"ל ו/או להעמידם
לשימוש המועצה ו/או להתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי המועצה.
על המציע לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן
כנספח א.11/
 .3.3.3מי שהאמצעים הטכנולוגיים המוצעים על-ידו ,לרבות התוכנה המשמשת אותו לביצוע
התחייבויותיו עפ"י מכרז זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה ,ומי
שלמיטב ידיעתו וידיעת כל ספקי המשנה שלו ,לא ידוע לו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם
ו/או אין שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך  5שנים לפחות מיום ביצוע
ההתקנה.
על המציע לצרף להצעתו הצהרה לאישור האמור בס"ק זה בנוסח המצורף לתנאי המכרז ומסומן
כנספח א.12/
 .3.3.4מי שהוא ,או כל אחד מקבלני המשנה מטעמו הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש ( )3שנים לפחות
בתקופה רצי פה ,בהספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול אכיפה של חניה ,ושל חוקי עזר
כדלקמן:
 .3.3.4.1זכויות השימוש סופקו על ידו כאמור לעיל במהלך השנים .2020,2019,2018
 .3.3.4.2במהלך השנים  2020,2019,2018פיתח ,סיפק ,התאים ,התקין ותחזק  /תפעל לפחות שלוש
( )3מערכות  /יישומים ,דוגמת הנדרש במכרז זה וזאת לשלוש ( )3רשויות מקומיות
שונות.
 .3.3.4.3בכל הקשור למערכות אכיפת חנייה ,הפיק המציע לפחות  1,000דו"חות חנייה בשנה לכל
אחת משלוש הרשויות שצוינו ,בכל אחת מהשנים כמפורט לעיל .
להוכחת עמידתו בדרישות הניסיון המפורטות בסעיף  3.3.4לעיל יצרף המציע להצעתו רשימת
לקוחות העונים על הקריטריונים בסעיפים לעיל ,הכוללת את שם הרשות ,תקופת הספקת
השירות( ,מועד תחילת השירות וסיומו) ,מהות  /פרוט השירותים ,ופרטי איש קשר (שם איש
קשר ברשות ,תפקידו ומספר טלפון ישיר  /נייד) ,ע"ג הטבלה בנספח א. 9/
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 .3.4כוח אדם
המציע מעסיק כוח אדם מיומן ,בעל ידע מקצועי והינו בעל אמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים
נשוא המכרז ,לרבות:
א .בתחום שירותי הגביה
 .3.4.1עובד אשר ישמש כמנהל יחידת הגביה במועצה בפועל ,ככל שהמציע יבחר כזוכה במכרז( ,להלן:
"מנהל הגביה המוצע") ,בעל השכלה תיכונית מלאה לפחות והשכלה מקצועית רלוונטית (כגון
בהנה"ח בניהול גביה ,בכלכלה ,בחשבונאות וכיוב') ,הבקיא בדיני גביית ארנונה ,אגרות ,היטלים
וחובות לסוגיהם ברשויות המקומיות ,בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש ( )3שנים ,בחמש ( )5השנים
האחרונות ,בניהול יחידות גביה של רשויות מקומיות לרבות כל תהליכי הגביה וניהול הקופה
במחלקות גביה ברשויות מקומיות ,בעל ידע במתן תמיכה ומתן ייעוץ מעטפת משפטי וכלכלי לכל
הקשור בהעלאות חריגות ובקשות ממשרד הפנים להעלאה ו/או שינוי תעריפים ,ידע בהכנה וסיוע
להכנת צו מיסים ,ידע בטיפול בהשגות כולל מענה למכתבים וידע בטיפול בעררים ,בעל ניסיון וידע

בהפעלת מערכות מידע המשמשות לגביה ולניהול קופה ברשויות מקומיות ,בכלל ומערכת EPR
המשמשת את המועצה.
(לשם קבלת ניקוד איכות כמפורט בסעיף  10י יש להציג עובדים נוספים העונים על הקריטריונים
לעיל).
 .3.4.2שני ( )2עורכי דין מוסמכים לפחות ,כל אחד מהם בעל ניסיון מוכח של חמש ( )5שנים בעבודה עם
רשויות מקומיות בנושאי ארנונה ,אגרות ,היטלים וגביית חובות ,כנדרש במכרז זה.
ב .בתחום מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .3.4.3מנהל פרויקט  /מנהל מוצר אחד ( )1לפחות שישמש איש הקשר של הקבלן עם המועצה לתחום
המערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר ,המכיר היטב את דיני אכיפת החניה ,את דיני חוק אחזקת בעלי
חיים וכן חוקי עזר אחרים ,אשר עונה על שני התנאים הבאים במצטבר:
 .3.4.3.1בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש ( )3שנים ,בחמש ( )5השנים האחרונות ,בניהול תהליכי
הקמה ותפעול שוטף של מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר ותמיכה במשתמשים בהן ,כולל
העברת ממשקים ו/או פקודות יומן למערכות המחשב.
 .3.4.3.2שימש מנהל פרויקט  /מנהל מוצר בתהליכי הקמה של מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר
עבור שלוש ( )3רשויות מקומיות לפחות במהלך השנים 2020 ,2019 ,2018
(לשם קבלת ניקוד איכות כמפורט בסעיף  10יש להציג עובדים נוספים העונים על הקריטריונים
לעיל).
לצורך הוכחת עמידת המציע בסעיף  3.4לעיל המציע יפרט בהצעתו את פרטי כוח האדם המועסק על ידו,
ואת פרטי העובדים המיועדים לספק מטעמו שירותים למזמין במידה והצעתו תיבחר ,וכן את פירוט
ההכשרות שעורך המציע כדרך שגרה לעובדיו ,כמפורט בנספח א ,9/בנוסף יצרף המציע להצעתו קורות
חיים והעתקי תעודות השכלה של העובדים אותם ציין בהצעתו שהינם בעלי כישורים מתאימים כאמור
לעיל.

עמוד  8מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .3.5אמצעים בתחום שירותי הגביה:
לרשות המציע עומדים כל האמצעים הנדרשים לו להספקת השירותים ,לרבות:
 .3.5.1מוקד תשלומים טלפוני מאויש שסיפק בשנים  2020 – 2018שירות לחמש ( )5רשויות מקומיות
לפחות.
 .3.5.2מוקד תשלומים טלפוני ממחשב ) (IVRשסיפק בשנים  2020 – 2018שירות לחמש ( )5רשויות
מקומיות לפחות.
 .3.5.3קבלן הוצאה לפועל מורשה ו/או עובד אחד לפחות המוסמך כ"בעל תפקיד" ,בעל אישור בר
תוקף לכך מאת הועדה שמונתה לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז.1967-
 .3.5.4מערכות מידע ,ציוד היקפי ייעודי אמצעי תקשורת וכל אמצעי טכנולוגי אחר הנדרש לניהול
הפעולות הנדרשות להספקת שירותי הגבייה השוטפת ,האכיפה וגביית החובות.
 .3.5.5מקומות ייעודיים לאחסנת מטלטלין ורכב מעוקלים.
 .3.5.6אמצעי שינוע מטלטלין ורכב מעוקלים.
 .3.5.7אמצעי לגבייה באפליקציה בסלולר.
 .3.6בתחום מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר
לרשות המציע עומדים כל האמצעים הנדרשים לו להספקת השירותים ,לרבות:
 .3.6.1גורם פיתוח כשיר וזמין להתאמת המערכת המוצעת לצרכי המועצה.
 .3.6.2שירות תמיכה במשתמשי המערכת ,הדרכה והטמעה לפחות בשעות וימי העבודה.
 .3.6.3שירותי תפעול אחזקה רציפה ( )24/7/364של המערכות המותקנות בחצריו.
 .3.6.4שירותי תמיכה בלקוחות ובמערכות המותקנות אצל הלקוחות בכל ימי העבודה לפחות בין
השעות .17:00 – 08:00
להוכחת עמידה בתנאי זה בכל הקשור לאמצעים על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח המפורט
בנספח א.9/
.3.7
.3.8
.3.9
.3.10

ערבות בנקאית :המציע צרף ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה כנספח א .2/מובהר ,כי הגשת
ערבות בנוסח שונה מנספח א 2/יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.
כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף להצעתו קבלה על שמו.
המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.

הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם,
רשאי המזמין לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל
הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,כישוריהם ,ניסיונם
ויכולתם הכספית לביצוע עבו דה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר
הגשת הצעות.
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 .4מסמכים שיש לצרף להצעה
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר
כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .4.1הצהרת המציע חתומה ,ע"ג נספח א1/
 .4.2תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976ע"ג נספח א.3/
 .4.3תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ,בנוסח נספח א.4/
 .4.4תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה ,ע"ג נספח א.5/
 .4.5תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות לפי התוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א ,1981-על גבי נספח א. 6/
למען הסר ספק יובהר כי המזמין רשאי להביא בעניין שיקוליו את המידע שיובא לידיעתו מהמרשם
הפלילי ,וכי במסגרת סמכותו זו רשאי המזמין לפסול הצעה של מציע במכרז עפ"י המידע כאמור.
הוראה זו תחול ,גם על תאגיד ו/או על מנהליו של תאגיד ו/או בעלי השליטה בו.
על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו .המזמין
יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז.
 .4.6תעודת עוסק מורשה.
 .4.7אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות),
התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .4.8אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .4.9אישור בדבר מורשה חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח א7/
 .4.10מציע שהוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .4.10.1תעודת רישום ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .4.10.2תדפיס רשם חברות /רשם השותפויות ,לפי העניין ,עדכני לשנה הנוכחית.
 .4.11ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד
מקצועי" ,עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי נספח א.13/
מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל ,שפרסומם מחויב עפ"י דין ,כדי לחייב
את המזמין לשמור על חסיונם.
 .4.12מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה
בשליטת העסק.
 .4.13הודעות המועצה שפורסמו במהלך המכרז ,חתומות ע"י המציע.
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 .5הגשת הצעות
 .5.1עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .5.1.1לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה (לשונית "מכרזים") ,ולכרוך את
חוברת המכרז על כל עמודיה.
כתובת אתר האינטרנט של המועצה.www.kfar-shemaryahu.muni.il :
 .5.1.2כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  500ש"ח כולל מע"מ אשר ישולמו לפקודת
המזמין ,מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת
המכרזים.
 .5.1.3על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 .5.1.4מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.
 .5.2דרישות לאופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1על המציע להגיש הצעה לכל השירותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות
המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ,וכן לחתום (חתימה וחותמת) בכל המקומות
המיועדים.
 .5.2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3תוקף ההצעה :ההצעה תהיה בתוקף למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .למזמין
שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
 .5.4אופן ומועד הגשת הצעות:
 .5.4.1את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''8/2022את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בסעיף  2לעיל.
 .5.4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.4.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.4.4המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
 .6מחירי ההצעה
 .6.1.1הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר ,המופיע בנספח התמורה המצ"ב
בנספח ב.5/
 .6.1.2מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות ,הציוד ,החומרים,
חומרי העזר ,כוח האדם  ,המיסים (למעט מע"מ) ,האגרות ,ההיטלים וכל היתר הדרוש להספקת
השירותים על-פי כל מסמכי המכרז/ההסכם.
 .6.1.3ההצעה תהיה במחירים קבועים ,בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם.
 .6.1.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת המשתתף ,וכי
הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים יכול/ים לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים לב לטעות
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דפוס ,טעות אנוש ,או טעות חישוב שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר ,ולא ייחשב
הדבר כשינוי ההצעה .יחד עם זאת אם ישתכנע/ו הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים כי טעות
כנ"ל בהצעה לא נעשתה בתום לב ו/או נעשתה על מנת לעמעם את ההצעה או להטעות את המזמין,
הם רשאים לא לקבל את ההצעה ו/או לפסול אותה ולו מטעם זה בלבד.
 .6.2כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
 .6.3המציע מתחייב לספק את כל השירותים ,בכל היקף ,כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי
המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן.
 .7הודעות המועצה ,שאלות מציעים והבהרות
 .7.1עד ליום ג' ה 5/7/2022 -בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות הבהרה
בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד  ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש
להגיש באמצעות דוא"ל( noa@c-on.com :יש לוודא קבלה בטלפון  04-6336070שלוחה  7או .)4
 .7.2להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

.7.3

.7.4

.7.5
.7.6
.7.7

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות
המציעים (להלן" :הודעות המועצה").
הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות
הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה.
בכל מק רה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור
בהודעה המאוחרת יותר.
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 .8ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
 .8.1פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:
סוג ערבות
ערבות השתתפות
ערבות ביצוע
הבהרה :אין לצרף ערבות ביצוע להצעה
למכרז ,זו תומצא ע"י הזוכה בלבד
.8.2

.8.3
.8.4

.8.5
.8.6

שיעור ערבות (ש''ח)
₪ 25,000
₪ 50,000

תוקף הערבות
עד ליום 20/10/2022
 60יום מתום תקופת
ההתקשרות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית (מקור בלבד) על שמו ,חתומה ,של בנק
ישראלי בנוסח דוגמת המופיע בנספח א 2/במכרז זה (להלן'' :ערבות השתתפות'') ,בסך ובתוקף לפחות
לתקופה כמפורט בהתאמה בסעיף  8.1לעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות .הערבות תהא בלתי
מותנית ,לפקודת המזמין ,והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על-פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
המציע מתחייב ,כי הערבות תוארך לבקשת המועצה ,אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך  90יום ,וכי הוא
יפעל בהתאם לדרישות המועצה.
ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,כולה
או חלקה ,ל אחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים אחד
מאלה:
 .8.4.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .8.4.2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .8.4.3המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
 .8.4.4לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות
במסמכי המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה
ההתקשרות; המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבות להבטחת ביצוע
החוזה ,אישור קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו').
חילוט הערבות בהתאם לסעיף  8.4לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל
דרישה או טענה בקשר לכך.
מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן:
 .8.6.1המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של
המועצה כאמור;
 .8.6.2ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה
והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה ,לרבות המצאת ערבות
ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז ,בסך ובתנאים כמפורט בסעיף  8.1לעיל.
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 .9הסתייגויות בהצעת המציע
 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המזמין:
 .9.2לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .9.3לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .9.4לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .9.5לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או
פרט מהותי בה.
 .9.6ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין .אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  9.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המזמין לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 .10אופן קביעת הזוכה במכרז
 .10.1ההצעות למכרז של מציעים אשר הם והצעותיהם יעמדו בדרישות הסף ,לרבות עמידה בהמצאת המידע
או המסמכים הדרושים ,ידורגו לפי ציון משוקלל כדלקמן:
 60%מחיר 40% ,איכות.
 .10.2חישוב מרכיב האיכות ( )40%בציון הסופי יקבע לפי אמות המידה המפורטות בטבלאות שבהמשך.
 .10.3למרכיב האיכות של שרותי הגביה כמפורט בסעיף  10.3.01יוענק משקל של .50%
למרכיב האיכות של הס פקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת ובאמצעים לאכיפת חניה וחוקי עזר
ולגביית חובות ברירות קנס /משפט כמפורט בסעיף  10.3.02יוענק משקל של .50%
 .10.3.1אמות מידה לשירותי הגביה הנדרשים במכרז
אמת המידה
שירותי גביה -
ניסיון

פירוט
ניסיון מוכח בהספקה רציפה ,בת  36חודשים
במהלך שבע השנים האחרונות ,של שירותי גבייה
שוטפת ,דוגמת הנדרש למזמין ,לכל רשות מעבר
לחמש ( )5רשויות

אופן הניקוד
 5נקודה לכל רשות

כוח אדם –
שירותי גביה

עורכי הדין  -ניסיון מוכח של עורכי הדין
המועסקים על ידי המציע ,העולה על חמש ()5
שנים בעבודה עם רשויות מקומיות בנושאים
דוגמת הנדרש במכרז זה.

 1נק' לכל שנה לכל אחד מ 2 -
עורכי הדין שאת פרטיהם צרף
המציע להצעתו.

מנהלי יחידת גביה– מספר מנהלי גביה ,העונים על  2.5נקודות לכל עובד כאמור
הקריטריונים המפורטים בתנאי הסף לגבי מנהל
יח' הגביה המוצע ,אשר מועסקים ע"י המציע
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ניקוד
מרבי
25

5

15

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
אמת המידה
אמצעים –
שירותי גביה

פירוט
מוקד תשלומים טלפוני מאויש – כמות רשויות
מקומיות להן סופק השירות בחמש השנים
האחרונות מעל לחמש ( )5רשויות מקומיות.

אופן הניקוד
 2נקודה לכל רשות מעל 5

ניקוד
מרבי
10

מוקד תשלומים טלפוני ממחשב ) – (IVRכמות

 2נקודה לכל רשות מעל 5

10

רשויות מקומיות להן סופק השירות בחמש השנים
האחרונות מעל לחמש ( )5רשויות מקומיות.
התרשמות –
שירותי גביה

התרשמות צוות בחינה מטעם המזמין מניסיונו
ומאיכותו של המציע ,וממנהל הגביה המוצע,
במסגרת ראיון.
צוות הבחינה יכלול את בעלי התפקידים הבאים:
מנכ"לית וגזבר המועצה.

צוות הבחינה יראיין את מנהל
הגביה המוצע ,ונציגי המציע ,וכן
יבחן את הנתונים בהצעת המציע,
ובחוות דעת אודות המציע ,וינמק
את אופן קביעת הציון.

35

סה"כ:

100

 .10.3.2אמות מידה להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת ובאמצעים לאכיפת חניה וחוקי עזר
ולגביית חובות ברירות קנס /משפט
אמת המידה
ותק  -מערכות

רמת שירות -
מערכות

אופן הניקוד
פירוט
ניסיון מוכח בתקופה רציפה בת שלוש ( )3שנים לפחות 1 ,נקודה לכל שנה
בהספקה זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול
אכיפה של חניה ,ושל חוקי עזר לכל שנה מעבר לשלוש
שנים אחרונות

ניקוד
מרבי
5

פיתוח ,הספקה ,התאמה ,התקנה ותחזוקה  /תפעול
במהלך שלוש השנים האחרונות של מעל שלוש ()3
מערכות כנדרש במכרז.

 1נקודה לכל מערכת

5

פיתוח ,הספקה ,התאמה ,התקנה ותחזוקה  /תפעול
במהלך שלוש השנים האחרונות למעל משלוש ()3
רשויות מקומיות שונות.
כמות דוחות מופקים במערכת החניה מעל 1,000
דו"חות חנייה בשנה לכל אחת מהרשויות שצוינו
בכל אחת מהשנים כמפורט לעיל .

 1נקודה לכל רשות

5

 0.5נקודה לכל  1,000דוחות
או חלק מהם לרשות לשנה.

5

 3נקודות לשירות בימי ו'
 2נקודות לכל שעה מעבר ל –
 17:00בכל יום עבודה

10

שירותי תמיכה בלקוחות ובמערכות המותקנות אצל
הלקוחות מעבר לימי העבודה לפחות בין השעות
.17:00 – 08:00
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
אמת המידה
כוח אדם -
מערכות

פירוט
מנהל פרויקט  /מנהל מוצר – כמות עובדים–
העסקה של מעל מנהל פרויקט אחד.

אופן הניקוד
 1לכל מנהל פרויקט מעל
אחד

ניקוד
מרבי
5

מנהל פרויקט  /מנהל מוצר  -ותק וניסיון – מעל
שלוש ( )3שנות ניסיון בניהול תהליכי הקמה של
מערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר ותמיכה
במשתמשים בהן.

 1נקודה לכל שנה מעל 3
שנים לכל מנהל

5

 1נקודה לכל רשות

5

צוות הבחינה יראיין את
מנהל הפרויקט המוצע,
ונציגי המציע ,וכן יבחן את
הנתונים בהצעת המציע,
ובחוות דעת אודות המציע,
וינמק את אופן קביעת הציון.

15

על פי מתווה כמפורט
בנספח א14/

40

מנהל פרויקט  /מנהל מוצר – כמות לקוחות – מעל
שלוש ( )3רשויות עבורן הקים מנהל הפרויקט מערכות
במהלך שלוש השנים האחרונות
התרשמות צוות בחינה מטעם המזמין מניסיונו
התרשמות –
ומאיכותו של המציע ,וממנהל הפרויקט המוצע,
משירותי
במסגרת ראיון.
הספקת זכות
שימוש במערכת צוות הבחינה יכלול את בעלי התפקידים הבאים:
המנכ"לית ,הגזבר ומנהלת הפיקוח של המועצה
התרשמות
מהמערכת
המוצעת

התרשמות צוות בחינה מטעם המזמין מהמערכות,
האמצעים ,הישומים ,הטכנולוגיה והשרותים
המוצעים

סה"כ:

100

קביעת ציון מרכיב האיכות ,לכל סוג שרות בפני עצמו ,יעשה מתוך  ,100%על פי הנוסחה הבאה:
ניקוד איכות ההצעה נבדקת לשרותי גביה
ציון מרכיב איכות לשרותי גביה = x 0.5
ניקוד איכות מירבי

ציון מרכיב איכות לשרותי אכיפה

= 0.5

x

ניקוד איכות ההצעה נבדקת לשרותי אכיפת ח"ע
ניקוד איכות מירבי

לאחר קבלת הציון לכל מרכיב שרות ישוקלל ציון האיכות לכלל מרכיבי ההצעה וזאת למשקל של 40%
ביחס למרכיב המחיר.
ציון משוקלל לאיכות = ( x 0.4ציון מרכיב איכות לשרותי אכיפה  +ציון מרכיב איכות שרותי גביה)

 .10.4אופן חישוב רכיב המחיר בציון המשוקלל :בעל ההצעה הנמוכה ביותר יקבל את הניקוד המרבי
( 60נקודות) ,ושאר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליו על פי הנוסחה הבאה:
מחיר ההצעה הזולה ביותר
ניקוד מרכיב המחיר =
x 60
מחיר ההצעה הנבחנת
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .11שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבחור זוכה אחד לכלל השירותים הנדרשים במכרז זה
או לבחור זוכה אחד לשירותי הגביה וזוכה אחר לשירותי מערכת אכיפת חוקי עזר ,ולזוכה /ים לא תהיה
כל טענה ו/או דרישה ו/או מענה בקשר לכך.
 .11.3אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .11.4המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה
או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .11.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה
הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו ,אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר ,הכל בהתאם לכללים
והדינים החלים על ההליך.
 .11.6בין יתר שיקוליו רשאי המזמין לשקול את ניסיונו של המציע בתחום השירותים הנדרשים ,את ניסיונו
הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.
 .11.7למזמין שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר
שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.
 .11.8המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.9יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או
פרטים נוספים לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .11.10ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר
כל דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
 .11.11עסק בשליטת אישה:
 .11.11.1למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה
שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר ההצעה
האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות
סעיף ( 22ה )1לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).
 .11.11.2מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של
מחזיקה בשליטת העסק.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .12הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין
המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשה החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים,
המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .12.3תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים
הבאים:
 .12.3.1שלושה ( )3עותקים של ההסכם ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.
 .12.3.2ערבות ביצוע ,בנוסח נספח ב.2/
 .12.3.3אישור קיום ביטוחים (נספח ב )3/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.3.4כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .12.4המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו
וטרם חתימת ההסכם.
 .12.5לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן
שנקבע– רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.
 .12.6המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 .13כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית,
אך לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .13.2המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,
ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז.
 .13.3בתוך  5ימי עבודה יידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל הדרוש
להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום ביטוחים.
 .13.4ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת,
לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.
 .14ביטוח
 .14.1המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא
למועצה את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .
 .14.2מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו עם
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי
הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה ,ככל שיש כאלה.
 .14.3הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה.
 .14.4למען הסר ספק מובהר בזאת:
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 .14.4.1מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי
הביטוח שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
 .14.4.2מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה ,שמורה למועצה
הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לחלט את הערבות שהגיש ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי
ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על
הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
 .14.5מובה ר ,כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה
המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה
כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  /הסכם,
חילוט ערבות ההצעה  /ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה.
 .14.6מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח
על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת ,ימציא יועץ הביטוח של המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות
המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות
נספח הביטוח.
 .15עיון בהצעת הזוכה
 .15.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם בנספח א ,13/מהם המסמכים  /נתונים
המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים
אחרים וינמק את טענתו בנושא זה.
 .15.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי
או סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה  .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של
הצעות המציעים האחרים.
 .16הצהרות המציע
 .16.1למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה
שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,הצעתו כוללת את התמורה המלאה
והכוללת עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח
בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה.
 .16.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות,
וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז/ההסכם.
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 .16.3הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למזמין ו/או מי
מטעמו לא תהיה כל אח ריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .16.4למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .17שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכ רז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
_____________________
המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח א – 1/הצהרת המציע
 .1אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע
_____________________ (להלן" :המציע") מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז
ובהסכם ,הבנתי את האמור בהם ,ואני מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש
במסמכי המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת וחתימת מורשה החתימה אצל המציע ,כהוכחה
לכך שהמציע מבין ומסכים לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל
יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.
 .3המציע מציע לספק את השירותים על-פי מסמכי המכרז וההסכם .אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה
ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 .4הצעה זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .5אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא ,ו/או
ביטול ביצוע השירותים (כולם ו/או חלקם) מכל סיבה שהיא.
 .6אני מצהיר כי ידוע למציע כי תלוי ועומד פסק-דין (בתיק בג"ץ  )4113/13שעם מועד כניסתו לתוקף ו/או עם
חקיקת חוק למתן שירותי גבייה לרשויות מקומיות (ובכל כינוי ו/או שם שינתן לחוק העוסק בסמכות רשות
מקומית להעביר את שירות הגבייה למיקור חוץ) ,עלולה להיות המועצה מנועה מלרכוש את השרותים מושא
מכרז זה (כולם ו/או חלקם) וככל שכך יקרה ,למועצה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי
המציע ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין עקב כך.
 .7למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה הנמוכה
ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליכם
לנמק את החלטתכם .כן אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו,
לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד במלואן ,ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .8אני מצהיר ,כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז .המציע מתחייב לשתף פעולה עם
המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .9ידוע לי ,כי הספקת השירותים ,על פי מסמכי המכרז ,מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות
והמציע מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית
על הוראות כל דין.
 .10מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות ,הציוד ,חומרי העזר ,כוח אדם וכל
יתר הדרוש לביצוע השירות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 .11ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי ,ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד.
 .12אם הצעת המציע תתקבל ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:
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 .12.1לחתום על ההסכם מסמך ב' ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא חתום.
 .12.2להמציא למועצה ערבות ביצוע ,בנוסח נספח ב ,2/בסכום ובתנאים במפורט במסמכי המכרז.
 .12.3להמציא למועצה אישור קיום ביטוחים (נספח ב )3/חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש.
 .12.4להמציא למועצה כל מסמך נוסף שידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .13אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  12לעיל כולן או מקצתן יאבד
המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת
להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.
 .14כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.

לראיה באתי על החתום:
שם המציע _________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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חתימה וחותמת _______________________,עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א -2/ערבות השתתפות
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 25,000
ש"ח (הסכום במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים ) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם
השתתפותו במכרז מס'  8/2022לשירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר,
ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו באופן
מיידי עם קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או
לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי 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
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל .
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  20/10/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  20/10/2022לא תענה.
לאחר יום  20/10/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א - 3/תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע_______________________ (להלן" :המציע").
 .2יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון
זכויות") אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל"ל משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – )( 2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל
ליישומן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
 .6הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה__________________:
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
חתימה וחותמת____________:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א -4/תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או
לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי
עניין בתחום מתן השירותים נשוא מכרז  8/2022ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד
שלישי כלשהו ,בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד
עניינים כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את
המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של
ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע
התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם,
העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין.
המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים,
והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד
עניינים.
 .7מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד
עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.
.8

ולראיה באתי על החתום:

_______________________
שם

______________________
חתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,___ ___________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך
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_________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א – 5/תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה
אני הח"מ__________________ נושא\ת ת"ז מס’____________ מורשה\ית חתימה מטעם
______________ מס’ זיהוי/ח.פ(_________.להלן"-המציע").לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-
 .1המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי החברה לפי דיני
ה עבודה כהגדרתם להלן ,ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על החברה ,ככל שחלים הסכמים או
צווים כאמור.
 .2המציע בעלי השליטה בו ומנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויות עובדי החברה המופרטות בסעיף 1
לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 .3המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה ,בשל הפרת דיני
העבודה כהגדרתם להלן ,ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י מפקח שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה .וכן לא הורשעו בעבירה לפי
חוק שכר המינימום התשמ"ז 1987-ולחילופין חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר -כי
חלפו  3שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.
 .4המציע בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים שקדמו להגשת
ההצעה במכרז זה.
 .5המציע ,בעלי השליטה בו ומנהליו מצהירים כי הם מקיימים ומתחייבים כי ימשיכו לקיים את כל הוראות הדין
בעניין עובדים זרים.
 .6ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה -אך במועדים שונים –נחשבים לקנסות שונים.
לעניין תצהיר זה-
"דיני העבודה"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,1969-אשר שר
התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.
הנני מצהיר\ ה כי שמי הוא_____________________ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי
תוכן הצהרתי אמת.
שם המצהיר וחתימה ____________________________
תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד______________ מאשר בזאת כי ביום_______ בחודש_________ בשנת_______ הופיע
בפניי ה"ה_________________ מס’ זהות______________\ המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את
תוכנו ואמיתתו.
__________________
_________________
חתימה
תאריך
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א - 6/תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________
מס’ זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע ") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז
 ( 8/2022להלן" :המכרז").

.2

הריני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת
מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח-
 ;1978סעיפים  290עד  383 ,297עד  393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות
שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.2.2

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות________________________________ :
____________________________________ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

.3

הואיל וכך ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות
המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

חתימת המצהיר____________________ :
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז.
מ ס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
_____________________
תאריך
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_________________
עו"ד

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א -7/אישור בדבר מורשה חתימה
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של המציע_____________ ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם _______________________________________:ת.ז____________________:.
שם ______________________________________:ת.ז_____________________:.
שם______________________________________:ת.ז______________________:

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 

אצל המציע________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת המציע
מחייבת את המציע.
תאריך____________________:

רו"ח/עו"ד_______________________:

**ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א –8/פירוט ניסיון קודם – שירותי גביה
אני הח"מ ______________________ ,ת"ז __________________,
הנושא/ת בתפקיד ____________________________ ,בחברת________________________________,
המציע/ה במכרז ( 8/2022להלן" :המציע") מצהיר/ה בזאת על עמידת המציע בתנאי הסף כדלקמן:
 3.2ניסיון בתחום שירותי הגביה
המציע בעל ניסיון מוכח בהספקה של שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגבייה של חובות כנדרש במכרז זה,
לרבות שירותי ניהול והפעלה שוטפת של מחלקת גבייה ויחידות קופה (כולל הצבת עובד/ת במשרה
מלאה) ,גביה ואכיפה ,קבלת קהל ,טיפול במכתבים ,אכיפה ,השגות ועררים ,גביית חובות ארנונה
היסטוריים  /מיוחדים ,גביית חובות בגין ברירות קנס  /משפט בתחום חניה וחוקי עזר וגביית המחאות
חוזרות ,דוגמת הנדרש למזמין ,כמפורט להלן:
 3.2.1השירותים סופקו לחמש ( )5רשויות מקומיות לפחות ,במהלך ( 5חמש) השנים
האחרונות.
 3.2.2לכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור בסעיף  3.2.1סופקו השירותים לתקופה של
לפחות  36חודשים ברצף.
 3.2.3בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור בסעיף  ,3.2.1היקף הגביה ,כולל גביית
הארנונה ,בה טיפל המציע בכל אחת משלוש השנים האחרונות בה סיפק המציע את
השירותים לרשות המקומית ,לא פחות משלושים ושמונה ( )38מיליון  ₪בשנה.
שם הרשות
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היקף הגביה בשלוש
השנים האחרונות

פרטי איש קשר ברשות

מועד תחילת
ההתקשרות

מועד סיום
ההתקשרות

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

שם הרשות

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
היקף הגביה בשלוש
מועד סיום
מועד תחילת
השנים האחרונות
ההתקשרות
ההתקשרות

פרטי איש קשר ברשות

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור עורך דין
אני ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת במכרז
( 8/2022להלן" :המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א –9/פירוט ניסיון קודם – במערכות לאכיפת חניה וחוקי עזר
אני הח"מ ______________________ ,ת"ז __________________,
הנושא/ת בתפקיד ____________________________ ,בחברת________________________________,
המציע/ה במכרז ( 8/2022להלן" :המציע") מצהיר/ה בזאת על עמידת המציע בתנאי הסף כדלקמן:
 .3.3.4מי שהוא ,או כל אחד מקבלני המשנה מטעמו הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש ( )3שנים לפחות בתקופה
רציפה ,בהספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול אכיפה של חניה ,ושל חוקי עזר כדלקמן:
 3.3.4.1.זכויות השימוש סופקו על ידו כאמור לעיל במהלך השנים .2020,2019,2018
 .3.3.4.2במהלך השנים  2020,2019,2018פיתח ,סיפק ,התאים ,התקין ותחזק  /תפעל לפחות שלוש ()3
מערכות  /יישומים ,דוגמת הנדרש במכרז זה וזאת לשלוש ( )3רשויות מקומיות שונות.
 .3.3.4.3בכל הקשור למערכות אכיפת חנייה ,הפיק המציע לפחות  3,000דו"חות חנייה בשנה לכל אחת
משלוש הרשויות שצוינו ,בכל אחת מהשנים כמפורט לעיל .

שם הלקוח

מועדי
הספקת
התוכנות  /סוג המערכת
שירותים
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כמות
דוחות
חניה
בשנה

פירוט פעולות ניהול האכיפה פרטי איש קשר אצל
הלקוח
המבוצעות באמצעות המערכת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

שם הלקוח

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
כמות
מועדי
פירוט פעולות ניהול האכיפה פרטי איש קשר אצל
דוחות
הספקת
התוכנות  /סוג המערכת
הלקוח
המבוצעות באמצעות המערכת
חניה
שירותים
בשנה

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור עורך דין
אני ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת במכרז
( 8/2022להלן" :המציע") בהתאם להוראות תקנון המציע ובהתאם לכל דין.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א -10/פירוט כוח אדם ,ידע והכשרות ואמצעים
א .כללי:
על המציע לצרף נספח ,בנוסח המפורט להלן ,תוך מילוי הנתונים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף,
וקביעת ציון מרכיב האיכות באמות המידה לדירוג ההצעות.
יש למלא את הנספח באופן ברור וקריא – מומלץ לייצר את הנספח בקובץ וורד ,בפורמט המובא להלן ,לרבות
חתימה על כל דף ,ולהגישו מודפס ולא בכתב יד (למעט חתימות).
ב .הסבר למילוי הנספח:
 .1טבלה להוכחת היקף עובדי המציע ועמידתם בתנאי הסף
על המציע לפרט בטבלה  1להלן את פרטי העובדים המועסקים על ידו העונים על תנאי הסף לעניין כ"א של
המציע (לא כולל עו"ד ומנהל תחום) ויציין  ליד המיועדים לספק את השירות למועצה בפועל.
הנתונים המפורטים בטבלה ישמשו גם לקביעת ציון מרכיב האיכות בציון המשוקלל לדירוג המציעים ,לפיכך
מומלץ לציין פרטי עובדים העונים על הקריטריונים שבתנאי הסף ,מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף.
על המציע לציין ,בטבלה  2את פרטי עורך הדין ,מנהל התחום והעובדים המועמדים על ידו לצורך מתן
השירותים היה ויזכה -בהתאם לנדרש בתנאי הסף לעניין כ"א של המציע.
על המציע לצרף קורות חיים של העובדים הנ"ל ,בהם י צוינו בין היתר הפרטים כדלקמן:
א)

שם מלא של העובד;

ב)

תיאור השכלה;

ג)

תעודות והסמכות;

ד)

פירוט הניסיון בעבודה ברשויות מקומיות (שמות הרשויות ,תפקיד ,תחומי אחריות ומשימות שבוצעו
ברשות ,תקופת העבודה עבור כל רשות כולל פירוט ההיקף והשנים).

ה)

ידע במערכות מידע (פירוט תיאור וסוג התוכנה לרבות ציון מס' גרסה ,מועד ואופן רכישת הידע) – יפורט
בהרחבה בקורות החיים.

ו)

ניסיון בעבודה בכל סוג מערכת מידע המפורט לעיל (הניסיון בהפעלת/שימוש כל תוכנה לרבות לקוחות
אצלם נעשה בה שימוש ובין אלו שנים) – יפורט בהרחבה בקורות החיים.

ז)

ידע בשפות – יש לציין ידיעת שפות (אנגלית ,עברית)

 .2הכשרה מקצועית
המציע יפרט בטבלה  3את סוגי ההכשרות המקצועיות אותן עוברים עובדיו במסגרת תפקידם כחלק משגרת
העבודה ,תדירותן ,משכן ,והמסגרת באמצעותה מועברות.
 .3אמצעים
המציע יצהיר בסעיף  3על האמצעים העומדים לרשותו לכל שירות.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
.1

נספח א - 9/טבלה  - 1להוכחת היקף עובדי המציע ועמידתם בתנאי הסף – ולבחינת איכות הצעתו על פי אמות המידה שנקבעו במכרז זה  -בתחום הגביה

שם העובד

תפקיד

השכלה

הסמכה

וותק במקצוע
(יש לציין
שנת התחלה
מדויקת
וסה"כ שנים)

ניסיון
במקצוע
(יש לציין
שנת התחלה
מדויקת
וסה"כ שנים)

ניסיון
ברשויות
מקומיות
(יש לציין
שנת התחלה
מדויקת
וסה"כ שנים)

מערכות מידע
מוניציפאליות
בהן יש לעובד
ניסיון
(מערכת
ושנות ניסיון)

מיועד לשמש
במועצה


למע ן הסר ספק ,למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע הוכחה כי כל הנקובים ברשימה שהגיש אכן מועסקים על ידו לרבות באמצעות טופסי דיווח לביטוח לאומי.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .2נספח א - 9/טבלה  -2פרטי עו"ד ,מנהל תחום והעובדים מועמדים המיועדים לספק את השירותים במועצה ועמידתם בתנאי הסף ולבחינת איכות הצעתו
על פי אמות המידה שנקבעו במכרז זה
במקצוע
וותק
ניסיון ברשויות
ניסיון במקצוע
(יש לציין שנת
הסמכה
(יש לציין שנת
מקומיות
השכלה
שם העובד
התחלה מדויקת
התחלה מדויקת
(דרישת סף)
(יש לציין שנת התחלה
וסה"כ שנים)
מדויקת וסה"כ שנים)
וסה"כ שנים)

למען הסר ספק ,למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע הוכחה כי כל הנקובים ברשימה שהגיש אכן מועסקים על ידו לרבות באמצעות טופסי דיווח לביטוח לאומי.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .2טבלה  3טבלת פירוט הכשרות העובדים לבחינת איכות הצעתו על פי אמות המידה שנקבעו במכרז זה
תיאור הכשרה מקצועית
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סוג עובדים

תדירות

היקף הכשרה ומסגרת העברה

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

שנה בה הועברה
בפעם האחרונה

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .3הצהרת המציע כי עומדים לרשותו האמצעים המהווים תנאי סף להגשת הצעות למכרז זה.
אני הח"מ מצהיר בזה כדלקמן( :יש לסמן  במקומות המתאימים)

 לרשותנו שרות מוקד תשלומים טלפוני מאוייש אשר סיפק במהלך חמש השנים האחרונות שירות ל _____-
רשויות מקומיות.
 לרשותנו שירות מוקד תשלומים טלפוני ממוחשב ) (IVRאשר סיפק במהלך חמש השנים האחרונות שירות ל -
_____ רשויות מקומיות.
 לרשותנו קבלן הוצאה לפועל מורשה ו/או עובד אחד לפחות המוסמך כ"בעל תפקיד" ,בעל אישור בר תוקף לכך
מאת הועדה שמונתה לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז.1967-
 לרשותנו מערכות מידע ,ציוד היקפי ייעודי אמצעי תקשורת וכל אמצעי טכנולוגי אחר הנדרש לניהול הפעולות
הנדרשות להספקת שירותי הגבייה השוטפת ,האכיפה וגביית החובות.
 לרשותנו מערכות מידע ,ציוד היקפי ייעודי אמצעי תקשורת וכל אמצעי טכנולוגי אחר הנדרש לניהול הפעולות
הנדרשות להספקת שירותי הגבייה השוטפת ,האכיפה וגביית החובות.
 לרשותנו מקומות ייעודיים לאחסנת מטלטלין ורכב מעוקלים.
 לרשותנו אמצעי שינוע מטלטלין ורכב מעוקלים.
 לרשותנו גורם פיתוח כשיר וזמין להתאמת המערכת המוצעת לצרכי המועצה.
 לרשותנו מערך להספקת שירותי תפעול ותחזוקת המערכות המותקנות בחצרינו ומיועדות לשמש את המועצה,
הפעיל ברצף כל השנה (.)24/7/364
 לרשותנו מערך תפעול ,תחזוקה ,ותמיכה במשתמשי המערכות המוצעות על ידנו לפחות בשעות וימי העבודה
(ימים א' – ה' ,בין השעות .)17:00 – 08:00
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
שם מלא_____________________ :

תאריך___________:

חתימה________________:

---------------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______
פגשתי את מר ______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
תאריך
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____________________
חתימה+חותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א – 11/הצהרת המציע אודות זכויות קניין
אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
.1

הננו הבעלים הבלעדיים של זכויות הקניין במוצרים המוצעים על ידנו למועצה ,לרבות בתוכנות ,המפורטות
להלן:
תיאור
שם המוצר

.2

הננו מורשים ,להפיץ ו/או למכור ,להתקין ולתחזק את המוצרים המוצעים על ידנו ,לרבות בתוכנות ,בהם
זכויות הקניין כולן או חלקן ,שייכות לצד ג' (להלן" :המוצרים") ,המפורטות להלן:
סוג האישור
שם בעל הזכות
שם המוצר
המצ"ב

מצ"ב עותקים מהסכמי התקשרות עם בעלי הזכות במוצרים ו/או אישורם בדבר הסכמתם לשימוש על ידנו
בזכויות הקניין.
.3

מוצהר כי לא חלה כל מניעה ו/או הגבלה למכור את המוצרים ו/או להעמידם לשימוש המועצה ו/או
להתקינם ו/או לתחזקם ו/או לשדרגם ו/או להתאימם לצרכי המועצה .
הננו מתחייבים בזאת לשפות את המועצה בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת הזכויות,
כאמור לעיל ,בכפוף לכך שהמועצה הודיעה לנו על קיום התביעה ,ואפשרה לנו להתגונן מפניה ,בדרך של
ניהול התביעה מטעם המועצה או הגעה להסדר פשרה לסילוקה.
תאריך_______________:
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חתימת המציע________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א 12/הצהרת המציע אודות שירות ותחזוקה
אנו הח"מ _________________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
 .1כל האמצעים הטכנולוגיים המוצעים על ידנו ,לרבות התוכנה המשמשת אותנו לביצוע התחייבויותינו עפ"י
חוזה זה מצויים בשירות ותחזוקה שוטפים וזאת ברמה נאותה עד גבוהה.

 .2למיטב ידיעתנו וידיעת כל ספקי המשנה שלנו ,לא ידוע לנו על הפסקה מתוכננת של התמיכה בהם ו/או אין
שום מניעה לאספקת השירותים ו/או העדכונים למשך  5שנים לפחות מיום ביצוע ההתקנה.

תאריך_______________:
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חתימת

המשתתף________________:

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א –13/חלקים חסויים בהצעה
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי ,בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:
מסמך
בהצעה

עמוד/ים
בהצעה

סעיף
בהצעה

בנושא

מהסיבות הבאות

מוסכם עלי ,כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל ,אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות,
שיוגשו למכרז זה.
חתימת המציע:
שם המציע ___________________________:ח.פ/.ע.מ________________________:
תאריך ______________________________:חתימה וחותמת_____________________:
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

נספח א - 14/הדגמת המערכות ,האמצעים ,הישומים ,הטכנולוגיה והשרותים המוצעים.
 .1כללי
צוות הבחינה ימנה נציגות ממלאי התפקידים במועצה העתידים להשתמש במערכת שתבחר במכרז ,לרבות
ממלאי התפקידים הבאים ו/או מי מטעמם:
 )1מנהלת מחלקת פיקוח ורישוי עסקים
 )2מנהלת מחלקת איכות הסביבה
 )3מנהל האחזקה
מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לשנות בכל עת את הרכב צוות הבחינה ,לרבות בהתאם להנחיות ועדת
המכרזים.
לעניין זה ,במונח "מערכת " הכוונה לכלל המרכיבים הטכנולוגיים והשרותים שהמציע מציע למועצה כמענה
לצרכיה על פי מכרז זה אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.
ההדגמה תעשה באמצעות מערכת פעילה של רשות מקומית אחרת בעלת המאפיינים דומים ככל הניתן לאלו
של המועצה.
ההדגמה תערך באופן שיציג מענה על צרכי המועצה כפי שמופיעים במסמכי המכרז לסוגיהם.
למען הסר ספק המחשה באמצעות מצגות לסוגיהן לא תחשב כהדגמה של מערכת או טכנולוגיה לעניין זה.
יחד עם זאת ,הצגת  /המחשת אופן הספקת שרות ,לרבות תרשימי זרימה ,ניתן להמחיש באמצעות מצגת
ובלבד שעותק מודפס שלה ימסר לנציגי המועצה והוא יהווה חלק בלתי נפרד מהצעת המציע.
להדגמה תקצה המועצה לכל היותר  3שעות ,בהתפלגות הזמן הבאה:
 )1עד  10דקות להצגת החברה.
 )2עד  20דקות להצגה של מאפיניה הכלליים של המערכת.
 )3עד  30דקות להצגת השרותים המשלימים.
 )4יתרת הזמן (שעתיים) להדגמת יכולות המערכות האמצעים ,הישומים ,הטכנולוגיה ותפוקות השרותים
לרבות מענה על שאלות צוות המועצה וההדגמות המתחייבות לצורך מענה עליהן.
לצורך ההדגמה תעמיד המועצה לרשות המציג מקרן ,וחיבור לרשת האינטרנט.
על המציג להביא עימו:
 )1מחשב נייד מתאים להצגת כלל מרכיבי המערכת.
(לא תתקבל טענה כי איכות המחשב באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת)
 )2למרות האמור לעיל ,על המציג להצטייד במודם סלולרי מתאים למקרה של תקלה בחיבור לאינטרנט
במועצה.
(לא תתקבל טענה כי איכות המודם באמצעותו נערכת ההדגמה פוגמת ביכולות להציג את המערכת)
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
ההדגמה תהיה של כל המערכות ,הישומים ,הישומונים והציוד ההיקפי ,הממשקים לסוגיהם והשרותים
המוצעים על ידי המציע כנדרש במכרז זה ,באמצעותם מנוהלים המידע ותהליכי העבודה בפעילות המועצה
בתחומי אכיפת חניה ,אחזקת בעלי חיים ,שמירת הנקיון וחוק עזר אחר (לפי בחירת המציג) וזאת מחינת
האכיפה החוקית ומבחינת הגביה והאכיפה הכספית.
בכל הקשור לממשקים:
ידגים המציע ממשקים בין מרכיבי הפתרון המוצע על ידו לבין עצמם וביניהם לבין מערכות משיקות המנהלות
מידע הנדרש לצורך ביצוע מלוא תהליך האכיפה מבחינה חוקית ומבחינה כספית.
בכל הקשור לשרותים המשלימים האופציונליים יודגמו:
 שרותי גביה מקוונים ,לרבות: אתר התשלומים שרות מענה קולי ממוחשב טלפוני קולי ).(IVR שרותי איתור פרטי נאשמים  /חייבים לרבות: אופן חילול שאילתה לאיתור כתובת  /נתוני מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים ואופן הטיפול באמצעותהמערכת עם התשובה).
 אופן חילול שאילתה לאיתור נתוני בעלי רכב ממשרד הרישוי ואופן הטיפול באמצעות המערכת עםהתשובה.
 שרות הפקת והפצת מסמכי אכיפה לסוגיהם (הפקה של המסמכים לסוגיהם באמצעות המערכת). טיפול בתהליכי המרת קנסות  /נאשמים (בהתאם להוראות תובע). שרותי מעקב תשלומים. הספקת טופסי תבניות דוחות לסוגי החוקים הנאכפים. -חגור פקח.

 .2בחינת המערכת המוצעת
 .2.1מאפיינים נבחנים
הניקוד בבחינת המערכת המוצעת יקח בחשבון את המאפיינים הבאים:
 )1התאמת מגוון המידע במערכת לצרכים – בחינת היחס בין סוגי המידע שמעמידה המערכת לרשות
המשתמש לבין הצרכים לשמם נדרש שימוש במערכת.
 )2זמינות מידע ממערכת משיקה – ככל שהמידע מנוהל במערכת  /מודול אחר עד כמה הוא נגיש 1ומוצג
באופן העונים על הדרישות מתוך המערכת המרחבית

 1נגיש – לעניין בחינה זו משמעו כמות מעבר מסכים והקשות עכבר  /נגיעות נדרשות לביצוע היא מינימאלית (עד )3
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 )3התמצאות במערכת ובמידע – עד כמה המשתמש יודע בכל עת באיזה מסך  /שדה הוא נמצא ועד כמה
קל להגיע למסך בו על המשתמש לקלוט מידע לצרכי ביצוע התהליך
 )4התאמת ניהול  /בקרת התהליך – עד כמה כלי ניהול התהליך הנבחן ובקרת הביצוע שמעמידה המערכת
לרשות המשתמש נגישים 1ועד כמה עונים על צרכי המועצה.
 )5נוחות תפעול – בחינה עד כמה תפעול המערכת אינטואיטיבי ומהיר.
הבהרה:
ככל שאו פן ההגעה לכל מסך  /שדה נדרש ברור ומהיר ,ככל שהשדות הנדרשים למילוי מרוכזים במסך
אחד לתהליך ,ככל שכותרות השדות מבהירים את משמעות הנתון בהם ,ככל שברור למשתמש בכל עת
הין הוא "נמצא" במערכת וככל שכמות ההקשות  /המעברים הנדרשים לתיעוד תהליך היא מינימאלית
ככל שהמע רכת מאפשרת למשתמש ליצור "סביבה אישית" המתמקדת בפעולות אותן הוא מבצע
בעיקר  /כדרך שיגרה ,כך המערכת נוחה יותר.
 )6רפרטואר השאילתות המובנות – מידת התאמת השאילתות המובנות במערכת לצרכי המועצה בכל
תהליך העבודה נבחן
 )7חילול שאילתות ברמת הנושא – מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה
ברמת הנושא עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות ,מגוון שדות החיתוך ,מגוון שדות
ההצגה בתשובה וחזות התשובה.
 )8חילול שאילתות חוצות נושאים – מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל שאילתה
חוצת נושאים עונה על צרכי תהליך נבחן מבחינת סוגי שאילתות ,מגוון שדות החיתוך ,מגוון שדות
ההצגה בתשובה וחזות התשובה.
 )9רפרטואר הדוחות המובנים – מידת התאמת הדוחות המובנים במערכת לצרכי המועצה בכל תהליך
העבודה נבחן
 )10חילול דוחות ברמת הנושא – מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות ברמת
נושא עונה על צרכי תהליך נבחן גם מבחינת סוגי הדוחות ,מגוון שדות החיתוך ,מגוון שדות ההצגה
בדוח וחזות הדוח.
 )11חילול דוחות חוצי נושאים – מידת התאמת יכולות המערכת לאפשר למשתמש לחולל דוחות חוצי
נושאים עונה על צרכי תהליך נבחן גם מבחינת סוגי הדוחות ,מגוון שדות החיתוך ,מגוון שדות ההצגה
בדוח וחזות הדוח.
 )12חילול טפסים – מידת התאמת הטפסים (מכתבים ,זימונים ,סדר יום ,פרוטוקולים ,אישורים ,מסמכים
שהמערכת מחוללת על פי תוכן מוכן מראש בשילוב מידע משדות נתוני המערכת) במובנים במערכת
לתהליך וכן מידת גמישות חילול ועיצוב טפסים חדשים.
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 .2.2אופן הניקוד
ניקוד הערכת המערכות על ידי צוות המועצה יהיה בין  0לבין  ,5וכדלקמן:
 = 5עונה באופן מצויין (הן עונה על הכל והן ברמת נוחיות  /בהירות ומאפשר עבודה נוחה יעילה
ואיכותית עם המערכת)
 = 4עונה באופן טוב (עונה על הכל אך לא ברמת נוחיות  /בהירות המאפשרת עבודה נוחה יעילה
ואיכותית עם המערכת)
 = 3עונה באופן בינוני (עונה על הרוב אך ברמת נוחיות  /בהירות המאפשרת עבודה נוחה יעילה ואיכותית
עם המערכת)
 = 2עונה באופן חלקי (עונה על מיעוט בלבד אך ברמת נוחיות  /בהירות המאפשרת עבודה נוחה יעילה
ואיכותית עם המערכת)
 = 1עונ ה באופן גרוע (גם עונה על מיעוט בלבד וגם לא ברמת נוחיות  /בהירות המאפשרת עבודה נוחה
יעילה ואיכותית עם המערכת)
 = 0לא עונה  /לא הוצג (היקף המענה ו/או אופן המענה לא מאפשרים עבודה עם המערכת כמענה לצרכי
המועצה)
 .2.3עיקרי הבחינה:
 .2.3.1כללי:
הבחינה תכלול התייחסות לפעולות שעל המשתמש (ממלא תפקיד  /נאשם) לבצע בכל סוג תהליך,
למגוון הכלים שהמערכת מעמידה לרשות המשתמש ,להשתקפות ביצוען או אי ביצוען במערכת,
לפעולות האוטומטיות שהמערכת מבצעת בעקבותיהן או לפעולות הידניות שעל המשתמש האוכף
לבצע כדי לקדם את תהליך הטיפול.
 .2.3.2עיקרי הבחינה
לכל סוג אכיפה של חוק יבחנו:
ברמת ההערכות:
 )1קליטת פינקס דוחות (חדשים  /משומשים)
 )2כלי ניתוח לגיבוש תוכנית עבודה
 )3עריכת תוכנית עבודה כוללת ופרטנית לכל פקח
 )4שיגור משימות שלא בתוכנית
 )5תיעוד ביצוע תוכנית  /משימות
 )6כלי בקרה על ביצוע התוכנית  /המשימות
 )7מנגנוני התראה על אי ביצוע משימה כלל או במועד.
 )8כלי חילול שאילתות.
 )9הפקת דוחות ביצוע כוללים ועל פי מאפיינים מוגדרים מהרמה הכוללת של כלל הפעילות
בתחום האכיפה ועד לרמת תחום האכיפה הבודד.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
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ברמת האכיפה בשטח:
 )1אופן אימות עבירה (כגון הפעלת שרות חניה  /תושב ,חיסון של כלב וכיו"ב)
 )2אופן תיעוד העברה ופרטיה (בתמונה ובמלל)
 )3כלים לאיתור פרטי העבריין  /נשוא העבירה
 )4הפקת מסמך אכיפה על ידי הפקח (דוח ברירת משפט  /התראה)
 )5עריכת דוח פעילות
 )6אופן עדכון המערכת
ברמת האכיפה החוקית לאחר הטיפול בעבירה בשטח:
 )1אופן מעקב אחר לוחות זמנים (תשלום קנס; תיקון עקב התראה)
 )2אופן הטיפול בקנסות שלא שולמו עד למועד האחרון ולא התקבלה התייחסות מהנאשם (ערעור
 /בקשה להשפט)
 )3אופן טיפול בתגובות נאשם  -ערעור  /בקשה לביטול.
 )4אופן טיפול בבקשה להסבת דוח.
 )5אופן ניהול תהליך הטיפול בבקשה להשפט עד למתן פס"ד.
ברמת הגביה:
 )1תהליך הטיפול בקבלת תשלום מכל סוג באמצעות:
 )2מחלקת הגביה
 )3בנק הדואר
 )4אתר תשלומים (של המציע ושל צד ג')
 )5תשלום באמצעות .IVR
ברמת האכיפה הכספית עד לקבלת הכסף בקופת המועצה:
 )1תהליך הטיפול בחייבים עקב דוח חלוט .
 )2אופן טיפול בחייבים עקב פס"ד.
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 .3התפלגות הניקוד
תהליך קביעת ציון האיכות למערכות המודגמות יקבע באופן הבא:
 )1לצורך ניקוד הערכת צוות המועצה את המערכות והשירותים המוצעים במסגרת הדגמה חיה של המציע נקבע
משקל יחסי לכל מערכת ,כמפורט להלן:

#

משקל
%

הנושא הנבחן

)1

המערכת הממוחשבת לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום אכיפת כל
החוקים שבסמכות המועצה לאכוף

20

)2

הישומון לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום אכיפת כל החוקים
שבסמכות המועצה לאכוף

20

)3

ממשק למערכת גביה ומערכת הנה"ח

5

)4

ממשק למערכת מוקד

5

)5

ממשק למערכות מצלמות חניה  /תנועה

5

)6

שרותי איתור פרטי נאשמים  /חייבים .

5

)7

שרות הפקת והפצת מסמכי אכיפה לסוגיהם .

5

)8

טיפול בתהליכי המרת קנסות  /נאשמים (בהתאם להוראות תובע).

5

)9

טיפול בהסבת דוחות חניה.

5

)10

שרותי מעקב תשלומים.

5

)11

שרותי גביה מקוונים.

5

)12

שרותי אכיפת גביה

10

)13

הספקה של "חגור פקח" (ירכית  /מנשא) לנשיאה על גוף הפקח של כל
הציוד והמסמכים  /פנקסים.

5
100

 )2לצורך הניקוד ילקחו בחשבון רק נושאים שנוקדו על ידי כל המנקדים לכל המציעים.
 )3הניקוד המסכם של כל מנקד לכל מערכת יקבע על פי ממוצע הניקוד של הנושאים הנכללים בה.
 )4הניקוד המשוקלל של כל מנקד לכל מערכת יהיה הניקוד המסכם ,כאמור בסעיף  3לעיל ,שיוכפל במשקל
שנקבע לכל מערכת  /שרות.
 )5הניקוד המסכם המשוקלל למערכת  /שרות יהיה ממוצע הניקוד המשוקלל כאמור בסעיף  4לעיל ,לאותה
מערכת ,שנוקדו על ידי כל המנקדים ,כאמור בסעיף  2לעיל.
 )6הניקוד המסכם למציע יהיה סיכום של הניקוד המסכם המשוקלל שהוענק ,כאמור בסעיף  5לעיל לכל המערכות
 /השרותים.
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 )7ניקוד האיכות המסכם המשוקלל למציע ,על פי הערכת צוות המועצה את המערכות והשירותים המוצעים
במסגרת הדגמה חיה של המציע (כאמור בסעיף  ) 10.3.3יקבע באופן הבא:
 )7.1לכל נושא נבחן יעניק כל מעריך לכל מציע ניקוד עד  5נקודות.
 )7.2יחושב ממוצע הניקוד שהוענק על ידי כל המעריכים לכל נושא נבחן לכל מציע מתוך  5הנקודות האפשריות.
 )7.3בכל נושא נבחן שהניקוד המירבי בו גבוהה מ  5 -נקודות יחושב הערך היחסי באופן הבא:
הניקוד הממוצע לנושא
ניקוד האיכות המסכם לנושא למציע = הניקוד המרבי x
5
 )7.4לכל מציע יסוכם הניקו ד שהוענק לו ,כאמור לעיל ,על ידי כל המערכים על כל הנושאים גם יחד על פי טבלת
התפלגות הניקוד לעיל.
 )7.5לכל מציע יחושב הניקוד היחסי שהוענק לו מתוך הניקוד המירבי האפשרי לכלל הנושאים =  100נקודות.
 )7.6לכל מציע יחושב הניקוד האיכות היחסי של מרכיב ההדגמה מתוך כלל מרכיב ניקוד האיכות למציע
ולהצעתו ,באופן הבא:
הניקוד למציע

ניקוד האיכות המסכם המשוקלל למציע = x 40
100
(ניקוד ההדגמה הוא  40נקודות מתוך  100הנקודות המהוות ניקוד איכות מירבי על פי תנאי המכרז).
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נספח א -15/טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה
מבלי לגרוע מכל דריש ה אחרת הכלולה במסמכי המרכז ,על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים
המפורטים להלן:
נספח

אסמכתא
.1

כל מסמכי המכרז ,לרבות חוברת זו ,חתומים לאישור בחתימה
וחותמת  +קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז

.2

הצהרת המציע

נספח א1/

.3

ערבות השתתפות

נספח א2/

.4

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח א3/

.5

תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים

נספח א4/

.6

תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה

נספח א5/

.7

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

נספח א6/

.8

אישור בדבר מורשה חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף
לשנה הנוכחית.

נספח א7/

.9

פירוט ניסיון קודם

נספח א ,)1( 8/א)2( 8/

 .10פירוט כח אדם ,ידע הכשרות ואמצעים
 .11אישור בדבר איתנות פיננסית

יש  /לא
נדרש

נספח א9/
+טבלאות  1-3והצהרה
א9/
נספח א10/

 .12הצהרת המשתתף אודות זכויות קניין

נספח א11/

 .13הצהרת המשתתף אודות שירות ותחזוקה

נספח א12/

 .14חלקים חסויים בהצעה
 .15תעודת עוסק מורשה

נספח א13/

 .16אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף
לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.
 .17אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית
 .18תאגיד -תעודת רישום ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים
מסוגו.
 .19תאגיד -תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות,
עדכני לשנה הנוכחית.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע
מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה ,בין אם מופיעים ברשימה זו ובין
אם לא.
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מסמך ב' – הסכם התקשרות
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _______ שנת _______

המועצה המקומית כפר שמריהו
(להלן "המועצה" או "המזמין")

בין:

מצד אחד;
לבין  :שם ___________________ :
מס' תאגיד/מס' ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון __________________ :
פקס __________________ :
(להלן " הספק")
מצד שני;
הואיל
והואיל
והואיל
והואיל

והמועצה פרסמה מכרז  8/2022להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות ומערכת לאכיפת
חניה וחוקי עזר (להלן "השירות/השירותים");
והספק הגיש הצעה למתן השרות והצעתו נבחרה על ידי המועצה כהצעה הזוכה;
והספק מצהיר בזאת שלצורך מתן השירותים הינו מקצועי ,מיומן ,מנוסה ,בעל הציוד וכוח האדם
המתאים ושהינו בעל יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה;
והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות
נשוא הסכם זה.

לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2מובהר בזאת כי כל מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .1.4על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז.
 .1.5במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.
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 .2הגדרות
 .2.1הסכם זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בהסכם
ובמסמכיו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או כל גוף סמך שלה ,כולם ביחד וכל אחד מהם
"המזמין"
לחוד.
המועצה המקומית כפר שמריהו.
"המועצה"
גזבר המועצה או ממלא מקומה ,או מי שימונה על ידה.
" המנהל  /המפקח"
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
המציע אשר ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה .לרבות עובדיו ,מועסקיו,
"הקבלן/הספק"
מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו וכל
הבאים בשמו או מטעמו.
קבלן אשר מספק שירותים לקבלן הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז
"קבלן משנה"
זה.
קבלן אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים של אי ע מידת הקבלן הזוכה בדרישות
"קבלן אחר"
המפרט.
"השירותים/העבודות" מכלול השירותים אותם מחויב הקבלן לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות כיו"ב
הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו ,כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו.
יחידת הגביה ,האכיפה והקופה במועצה המקומית כפר שמריהו .
"מחלקת הגביה"
לעניין מכרז זה ,אדם ,המכיר היטב את דיני גביית מיסים וחובות במגזר הציבורי
"עובד גביה"
בכלל וברשויות המקומיות בפרט ,בעל ניסיון של לפחות ( 3שלוש) שנים כגובה בתחום
הרשויות המקומיות (בעל ניסיון וידע בהפעלת מערכות המידע המשמשות את
המזמין) ,שישמש כראש צוות מטעם הקבלן ואיש הקשר עם המזמין (להלן גם:
"מנהל יחידת גביה").
מי שנמנה על העובדים שיעמיד הקבלן לרשות המזמין לצורך הפעלה שוטפת של
"איש קשר"
יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין.
קופת המועצה ,קופת מרכז וייל ,קופת אשכול הגנים וקופת בית הספר המשותף ,וכל
"קופה"
קופה שתתווסף במהלך ההתקשרות
תשלום ,שהיה על המזמין לקבל עקב חיוב שהפיקה או על פי כל דין ,וטרם שולם.
"חוב"
כל חוב הניתן לגבייה בהליך מנהלי.
"חוב שוטף"
"חוב היסטורי  /מיוחד" כל חוב שאינו ניתן לגבייה בהליך מנהלי.
חוב ריאלי שנכון ליום העברתו לטיפול הקבלן עמד על חמשת אלפים ש"ח ()₪ 5,000
"חוב קטן"
ומטה.
"המחאה  /שיק חוזר/ת" המחאה שהוצגה לפירעון ולא כובדה על ידי הבנק עקב אכ"מ או ביטול.
נקיטת כל הפעולות ,הנדרשות והמותרות על פי כל דין ,להבטחת תשלום חוב למזמין.
"גביית חוב"
"חוב שאינו בר גביה" חוב שחקירה מתועדת העלתה כי לא ניתן לאתר את בעליו או שבעליו אותר ודו"ח
חוקר העלה כי לא ניתן בשום אופן לגבותו.
תוכנה או מקבץ תוכנות שיעודן הוא לנהל מידע אודות עבירות על חוקי עזר ועל
"מערכת"
אכיפתן ולנהל ולבקר את התהליכים הנדרשים לאכיפתם לפי כל דין ,הפועלות על גבי
חומרה מותאמת לרבות תוכנות התשתית הנדרשות להפעלתן ולגיבוי הנתונים
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המנוהלים באמצעותן וכן כל הציוד ההיקפי ,ציוד התקשורת ,הגיבוי והבטחת
היתירות הנדרשים הן לגישת המשתמשים אליהן באמצעות מסוף או מחשב אישי
(נייח או נייד) ,הן לאבטחת המידע המנוהל באמצעותן והן להבטחת זמינותן הרציפה.
"מסוף"

למכרז זה ,אמצעי כף יד אלקטרוני ממוחשב עליו מותקנת תוכנה המאפשרת
למשתמש מורשה שימוש במערכת מידע מרוחקת בהתאם להרשאתו לרבות קבלת
מידע ו/או עדכון הנתונים המנוהלים בה ,מבלי שיהיה צורך בחיבורו הפיזי אליה.
לצורכי מכרז זה ,מספר השנים בהם עוסק ברצף יחיד  /תאגיד בתחום מוגדר.

"תקופת ההתקשרות"

התקופה במהלכה תקף הסכם התקשרות בין המזמין לקבלן.

"תקופת הביצוע"

התקופה במהלכה יידרש הקבלן לספק למזמין את כלל השירותים במסגרת הסכם
התקשרות בינו לבין המזמין.

"תקופת ההשלמה"

התקופה במהלכה ימשיך טיפול הקבלן בגביית חובות שנוצרו בתקופת הביצוע
במסגרת הסכם התקשרות בין המזמין לקבלן בלבד .בתקופה זו הטיפול בחובות
היסטוריים  /מיוחדים שייווצרו במהלכה לא יועבר לטיפולו.

"תקופה קצובה"

תקופה ,שמשכה עשרים וארבעה ( )24חודשים ,המוקצבת לקבלן לגביית חוב
היסטורי.

"תמורה"

המחיר לו זכאי הקבלן בגין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ,בהתאם לאופי השירות
הנדרש וכמפורט בהסכם.
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
לעניין מכרז זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,לרבות מסמך זה על
נס פחיו ,ההסכם ,שאלות  /פניות המציעים ,התייחסות המזמין וכל מסמך אחר
שהתקבל על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח  /פורסם על ידו;
הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו.

"ותק"

"המדד"
"מסמכי המכרז"

"ההסכם/החוזה"
"מוצר שווה ערך"
"חג"

מוצר התואם בצורתו ,מאפייניו ,תכונותיו ,תפקודיו ואופן תפעולו את אלו של המוצר
הנדרש במכרז זה.
 2ימי ראש השנה ,יום כפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של פסח,
שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות.

 .3השירותים:
השירותים אותם מתחייב הספק לבצע הינם הספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות ומערכת
לאכיפת חניה וחוקי עזר כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כנספח ב ,1/ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד
ממנו ,בפרט ,ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו ,בכלל.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1תקופת ההסכם תהיה למשך  12חודשים ,החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים.
 .4.2בתום תקופת ההסכם ,רשאית המועצה בהתאם לשיקול דעתה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות עד
 12חודשים כל אחת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם ,כולל תקופות ההארכה ,לא יעלה על  60חודשים.
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 .4.3הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול
דעתה הבלעדית של המועצה ,לא יאוחר מ –  14ימים לפני תום תקופת ההסכם ,או תום כל תקופה של
הארכת ההסכם ,לפי העניין.
 .5התמורה
 .5.1תמורת מתן השירות כנדרש על פי הסכם זה לשביעות רצונה המלא של המועצה ,תשלם המועצה לספק
את הסכומים בהתאם להצעתו הנספחת להסכם בנספח ב ,5/ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן
"התמורה").
 .5.2מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא לאורך כל תקופת
ההתקשרות  ,לרבות בשל שינוים בשכר עבודה .כמו כן ,מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא
עבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות הספק ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע
העבודה ,לרבות הוצאות נסיעה ,אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק ו/או מי
מעובדיו ,לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו לספק בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה
או שייגרמו בקשר להסכם זה.
 .5.3המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי הספק.
 .5.4ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו
 .5.5התמורה תשולם לספק בכפוף לתנאים המפורטים להלן :
 .5.5.1החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם.
 .5.5.2לצורך קבלת התמורה יגיש הספק לממונה מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן
את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.
 .5.5.3התמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי הממונה וגזבר המועצה ועל פיו.
 .5.5.4התמורה תשולם לספק בתוך  45יום מתום חודש הגשת החשבון למועצה ,בתנאי שאושר כאמור
(ש.)45+
 .6אי קיום יחסי עובד מעביד
 .6.1נקבע בזאת ומוצהר במפורש ,כי עבודת הספק ,לפי הסכם זה ,מתבצעת על ידיו כספק עצמאי וזאת
מהיותו מבצע את עבודתו כבעל עסק עצמאי והן מהכוונה המפורשת של הצדדים שלא תהיה משולבת
בעבודתה של המועצה ,וכי בשום נסיבות שהן לא ייווצרו יחסים של עובד ומעביד בין המועצה לספק ו/או
בין המועצה לבין מי מעובדי הספק .מטעם זה ,לא יהיה הספק ולא יהיו עובדיו זכאים לכל תשלום ו/או
תמורה ו/או זכויות כלשהן המגיעות לעובד ממעבידו על-פי כל דין ו/או נוהג.
 .6.2במקרה שהמועצה תתבע על ידי מי מעובדי הספק ו/א גורם כלשהו בגין אחריות נטענת של המועצה
כמעביד לעובדיו הנובעת מהסכם זה ,הספק יפצה ו/או ישפה את המועצה תוך  30יום בגין כל סכום
שאותו המועצה תחויב לשלם .האמור לעיל יחול גם לגבי כל תביעה בקשר לשכר ששולם בנגוד לחוק שכר
המינימום או השכר המקובל בענף אליו התובע משויך על פי הסכם קיבוצי כלשהו.
 .6.3הספק ישלם עבור עצמו ויפריש עבור עובדיו את כל התשלומים המחויבים על פי דין ,לרבות מס הכנסה,
מע"מ ,ביטוח לאומי ,וכל מס או תשלום החלים על ספק עצמאי ו/או מעביד עקב ביצוע הסכם זה ולא
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פחות מהמגיע לעובד על פי חוק שכר המינימום ו/או השכר המגיע לו על פי הסכם קיבוצי החל עליו-
הגבוה מביניהם.
 .7הצהרות והתחייבויות הספק:
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .7.1כי אין עליו כל מניעה ו/או הגבלה מכל מין וסוג שהוא ,לרבות חוזית ו/או חוקית ,להתקשרות בהסכם זה
ולקיום התחייבויותיו מכוחו.
 .7.2כי קרא הסכם זה ואת תנאיו לרבות הנספחים לו ,הבינם ויפעל על פי האמור בהם.
 .7.3כי הוא בעל ידע ,כישורים והכשרה מתאימה ,ניסיון ואמצעים לביצוע השירותים ,ע"פ הסכם זה ,ולקיים
בצורה מושלמת ומדויקת את כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.
 .7.4כי הוא עצמאי במתן שירותים אלו ,וישלם באופן שוטף את כל התשלומים והמיסים החלים עליו כקבלן
עצמאי .מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין הספק יחסי עובד ומעביד.
 .7.5כי הוא עוסק מורשה המנהל ספרים כדין ,וכי יש בידו אישור על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו  ,1976והוא מתחייב להציג את
האישור האמור לפי דרישת המועצה ,לרבות אישור על ניכוי מס במקור.
 .7.6כי בידיו כל ההיתרים והאישורים הדרושים ע"פ כל חוק ודין לביצוע השירותים וכל ההתחייבויות על פי
הסכם זה.
 .7.7לספק את שירותיו ולבצע את כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ובנספחיו בנאמנות ובמסירות כמיטב
יכולתו וכשרונו המקצועי ולכל התקופה שנקבעה בהסכם זה וע"פ תנאי הסכם זה .השירותים יסופקו על
ידי הספק בלבד ולא על ידי מי מטעמו ,אלא באישור מראש ובכתב של המועצה.
 .7.8להעמיד בכל עת את כח האדם בעל ההכשרה המתאימה והאישורים הנדרשים לפעילות ולאספקת
השירותים ,בכפוף לאישור המועצה בלבד ,ובמידה הדרושה לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .7.9הספק מצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי הוא וכל עובדיו ,לרבות עובדים שיתחלפו מפעם לפעם ,ככל
ויתחלפו ,מעולם לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירות בעלות אופי ו/או רקע מיני או עבירות
אלימות.
 .7.10לספק את הציוד ו/או חומרים ו/או כל אמצעי אחר הדרוש לקיום השירותים -והכל באחריות הספק ועל
חשבונו בלבד ,אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.
 .7.11לשמור על המקום שיסופק לספק לצורך מתן השירותים ,ועל כל הציוד שיועמד לרשותו ,ככל שיועמד,
מפני כל נזק ,פגם ,מום או אובדן.
 .7.12בכל מקרה בו יופסקו השירותים ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב הספק לעשות כמיטב יכולתו ,תוך שיתוף
פעולה עם המועצה ,לשם סיום נאות של התחייבויותיו ולשם העברת הביצוע בצורה מסודרת לאדם אחר
שנתמנה לצורך כך ע"י המועצה אם ימונה.
 .7.13בכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי הספק למועצה מתחייב הספק להחזיר מיד כל דבר וכל
חפץ מכל סוג שהם המצוי בידו ואשר שייך למועצה .הספק מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל זכות לעכב תחת
ידו כל מסמך ו/או כל דבר אשר הגיע לידיו במהלך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה כנ"ל מכל סיבה שהיא,
וכי הוא מסכים להחזיר כל דבר מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר לטענות או לתביעות שתהיינה לו
כלפי המועצה.
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 .7.14לשפות או לפצות את המועצה ו/או כל גוף אחר מטעמו ,על כל חיוב שיחויבו בו אם וכאשר תוגש תביעה
על ידי מי ממקבלי השירותים נשוא הסכם זה או צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל מצד הספק
ו/או עקב ו/או בקשר עם השירותים.
 .8שמירת סודיות
 .8.1במשך תקופת ביצוע השירותים על ידי הספק ולאחריה ,מתחייב הספק לשמור בסודיות ,לא לגלות ,לא
להעביר ,לא לעשות שימוש ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא ,כל מידע ,מידע סודי ,ידיעה,
מסמך ו/או כל חומר שהוא ,לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה במועצה ו/או בכל הקשור אליה
ו/או כל מידע מקצועי אחר ו/או מידע רגיש בדבר פרטיותו של אדם ,אישיותו של אדם ,צנעת חייו ,מצב
בריאותו ,מצבו הכלכלי ,דעותיו ואמונותיו של אדם ,שיגיעו לידיעת הספק אגב מתן השירותים .מוסכם
בין הצדדים כי המידע הנ"ל הוא קניינה הבלעדי של המועצה ו/או נמצא ברשותה כדין.
 .8.2הספק יחתום במעמד חתימתו על הסכם זה על תצהיר שמירה על סודיות המצורף כנספח ב , 4/וכן יגרום
לכל ונותני השירותים בפועל מטעמו שיהיו קשורים במתן השירותים נשוא הסכם זה לחתום אף הם על
התצהיר כנ"ל.
"נותני השירותים בפועל מטעמו" – לעניין זה משמעם לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה
שיועסקו על ידו (לאחר קבלת אישור מן המועצה) ,יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.
 .8.3הספק יפצה וישפה את המועצה וכל צד ג' ,בגין נזקים מכל מין וסוג שייגרמו עקב הפרתו ו/או הפרת מי
מועבדיו ו/או מי מטעמו את התחייבותו זו לשמירה על סודיות.
 .9אחריות הספק
 .9.1הספק מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות על פי
הסכם זה ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל דין לגבי עובדיו ,לרבות תשלום שכר מינימום
וכל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו על פי כל דין .המזמין מצדו ,לא יהא תישא באחריות כלשהי
כלפי עובדי הספק.
 .9.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,אין הספק זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות הנהוגות על פי כל
דין או נוהג.
 .9.3הספק מצהיר בזאת כי הינו אחראי לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם למזמין ,למועסקים על ידו או לכל
צד שלישי ,כפועל יוצא ,ישיר או עקיף מן השירות ו/או בגין הפרת דין כלשהו או תנאי הסכם זה ,בין
שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף ,ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו ,וישפה את המזמין בגין כל תביעה
שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.
 .9.4הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע
השירותים נשוא הסכם זה ,לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה
וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.
 .9.5היה ויחויב המזמין לשלם לספק ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ,תשלום כלשהו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו ,או שתחויב בתשלום פיצויי נזיקין לצד שלישי או אחר ,יפצה הספק את המזמין בכול סכום בו
יחויב כאמור ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין.
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 .9.6למען הסר ספק ,למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק ,ו/או כלפי צד ג' כלשהו ,על פי חוק
השומרים ,התשכ"ז , 1967-ו/או על פי כל דין אחר ,למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק,
לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.
 .10ביטוח
 10.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים ,על חשבון הספק,
למ שך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת
הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב ,3/והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור קיום
ביטוחים") ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 10.2בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הספק לכלול את התנאים הבאים:
 10.2.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הספק ו/או המועצה.
" 10.2.2המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 10.2.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה
או מחדל של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 10.2.4ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים
בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הספק בקשר עם ביצוע השירותים.
 10.2.5ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה
מקצועית של הספק ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 10.2.6ביטוח אחריות מקצועית יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן
השירותים.
 10.2.7חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות ,אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח
וזכויות המבטח על פי חוק.
 10.2.8חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .
 10.2.9הביטוח יכסה את אחריותו של הספק על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של
הספק ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.
 10.2.10סכום השתתפות עצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח
הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך . ₪ 100,000
 10.2.11ביטוחי הספק יכסו את אחריותו בין הית ר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה ,טעינה,
מכשירי הרמה ,הקמה ופירוק.
 10.3המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והספק
מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה
שתדרוש המועצה בהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.
 10.4ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה ,על הספק להמציא לידי המועצה ,לפני תחילת מתן השירותים
וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת הביטוח ,כשהוא חתום
בידי מבטח הספק .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הספק להמציא לידי המועצה אישור עריכת
ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד
הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  10.1לעיל.
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 10.5בכל פעם שמבטח הספק יודיע למועצה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי
לרעה ,כא מור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור
עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 10.6מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית ,המוטלת על
הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר
את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי
מטעם המועצה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 10.7למועצה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק
להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
 10.8מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל ,אינן מטילות על
המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם,
ותוקפם ,או לגבי העדרם ,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.
 10.9הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו,
המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי
רכב וצמ"ה) ,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.
 10.10בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו :ביטוח חובה כנדרש
על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב
השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל
הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
 10.11על אף האמור לעיל ,לספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש המפורטים בסעיף זה ,במלואם או
בחלקם ,אך הפטור המפורט יחול ,כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 10.12בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף
כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
 10.13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק מהם
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות
בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
 10.14מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים
שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 10.15סעיף זה ("ביטוח") הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.
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 .11ביטול ההסכם
 .11.1המועצה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב בת שלושים ()30
ימים .במקרה כאמור ,לספק לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל סיום ההסכם האמור.
 .11.2בכל מקרה של ביטול ההסכם ,ישולם לספק ,החלק היחסי של התמורה בהתאם לשלב הפסקת העבודה.
 .12ערבות בנקאית
 .12.1תנאי לחתימת הסכם זה הינו כי הספק מסר למועצה ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה למדד ,בלתי
ניתנת לביטול בכל צורה שהיא ,בלתי מותנית ונתונה לפירעון מיידי ,עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח
ב ,2/בסך ובתוקף כמפורט בנספח א 2/במסמכי המכרז.
 .12.2בכל פעם שיוארך תוקפו של הסכם זה ,מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות בהתאמה ,קרי שתעמוד
בתוקף עד ל 60-יום מתום המועד החדש לסיום ההתקשרות ,על חשבונו .הספק מתחייב להמציא את
הארכת הערבות כאמור למועצה ,בכל פעם ,לא יאוחר מ 7-ימים ממועד הודעת המועצה על הארכת
ההתקשרות.
 .12.3לא המציא הספק למועצה ערבות בנקאית מחודשת ,כאמור בסעיף קטן  12.2לעיל לתקופת ההתקשרות
המוארכת – תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא
סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.
 .13קיזוז ועיכבון
 .13.1המועצה רשאית לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע מהמועצה על פי
הסכם זה לספק ,כל חוב המגיע למועצה על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינה לבין הספק וכן כל
חוב קצוב אחר המגיע למועצה מהספק .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את
החוב האמור בכל דרך אחרת ,לרבות (אך לא רק) באמצעות עיכוב והתליית חשבונות ,ואינן פוגעות ו/או
גורעות מכל סעד ,ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המועצה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או
הוראות כל דין.
 .13.2למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא.
 .13.3למרות האמור בכל דין ,לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא.
 .14העברת זכויות
 .14.1הספק מתחייב שלא להעביר ו/או להמחות לאחר ו/או אחרים את זכויותיו (לרבות תשלומים להם הוא
זכאי) ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולם או מקצתן ,ואף לא חלק מהם אלא בהסכמת המועצה שתינתן
לספק בכתב ומראש.
 .14.2הספק מתחייב שלא לשתף אף גורם אחר או אדם אחר או גוף כלשהו אחר ,זולת עובדיו בביצוע
התחייבותיו למתן שירותים בהתאם להסכם זה.
 .14.3למען הסר ספק מובהר בז את כי הסבת ו/או המחאת העבודות (היינו חובות) נשוא הסכם זה נתונה לשקול
דעתה הבלעדי של המועצה בלבד ולהסכמתה המפורשת בכתב ומראש .ההסבה או המחאת הזכויות
תתבצע בהתאם לנספח לחוזה שייחתם על ידי המועצה מצד אחד לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.
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 .14.4נתנה המועצה את הסכמתה להסבת החוזה ,כאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק
מאחריותו והתחייבויותיו על פי החוזה ,והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי-
העבודות.
 .14.5היה הספק תאגיד רשום יראו בהעברת  45%או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם
ההעברה התבצעה בפעם אחת ובין אם התצעה מפעם לפעם במהלך ההתקשרות ,כהסבת זכויות הדורשת
את הסכמת המועצה כאמור לעיל.
 .15שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בהסכמת המועצה בכתב ומראש.
כ ל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה ,ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי שני
הצדדים.
 .16הפרות ופיצויים
 .16.1הספק מצהיר ,כי ידוע לו כי המבוא להסכם זה ,סעיפים  6 ,3על כל סעיפי המשנה שבו 7 ,על כל סעיפי
המשנה שבו 8 ,על כל סעיפי המשנה שבו 10 ,על כל סעיפי המשנה שבו ,12 ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים
בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של
 5,000ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים בע"מ) לכל מקרה הפרה ,זאת גם במקרה שהמועצה לא תבטל
את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה
אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול
ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
 .16.2תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי מסמכי
ההסכם.
 .17ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור או הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד המועצה ,לא ייחשבו כוויתור המועצה על זכויותיה ,אלא
אם כן ויתרה המועצה על כך בכתב ומראש.
 .18שונות
 .18.1על הספק נאסר להשבית חלקית או באופן מלא את מתן שירותיו נשוא חוזה זה )ו/או עיכוב בביצוע
השירותים( מכל סיבה שהיא ,לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין נותן השירות לבין עובדיו ו/או
כתוצאה מסכסוך כספי ו/או משפטי ו/או מכל סיבה אחרת.
 .18.2ויתור של אחד הצדדים על הפרה של הוראה כלשהי של חוזה זה אין פירושו ואין להסיק ממנו כי הוא
יוותר על הפרה נוספת של חוזה זה.
 .18.3מוסכם בזאת כי הסמכות השיפוטית המקומית הבלעדית לפי חוזה זה ,וכן כל חילוקי דעות ו/או
סכסוכים בקשר לחוזה זה ,פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו ,וכל תביעה בקשר לכך  ,נתונה לבתי המשפט
שבמחוז תל אביב בלבד.

עמוד  58מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .18.4מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי
הנציגים המוסמכים של הצדדים .מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.
 .19כתובות והודעות
 .19.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא להסכם זה.
 .19.2הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה או בקשר להסכם זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא
להסכם ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בהסכם ,ייחשב לצורכי הסכם זה כמכתב
שהגיע לתעודתו תוך  72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל
סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

___________________
המועצה

___________________
הספק

אישור עו"ד-לספק שהוא תאגיד
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ,___________________ :מספר
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________
תאריך

_________________,עו"ד
חתימה וחותמת

אישור עו"ד-לספק שהוא יחיד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ.ר _______ .מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ ת.ז______________ .
_________________
תאריך
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נספח ב – 1/מפרט השירותים

חלק  – 1מפרט לשירותי גבייה
 .1כללי:
במסמך זה יפורטו הדרישות והקריטריונים לפיהם אמור לפעול הקבלן ,בתחום שירותי הגביה.
 .1.1רקע
 .1.1.1תחום שיפוט המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה") משתרע על שטח של  2,627דונם.
כפר שמריהו נוסדה בשנת  1937ומתגוררים בה כיום כ 2,253-תושבים בכ 692-בתי אב וכ 80-בתי עסק.
 .1.1.2המועצה המקומית כפר שמריהו פועלת מהמתחמים העיקריים הבאים:
 .1.1.2.1בית המועצה ברח' קרן היסוד  ,18בו ממקומות רוב מחלקות המועצה.
 .1.1.2.2משרדי איכות הסביבה ברח' קרן היסוד .25
 .1.1.2.3מרכז וייל ברח' הנוטע  ,4בו פועלים מרכז התרבות -אודיטוריום וייל ,חוגי יצירה,
העשרה ,רוח וספורט ,ספריה ציבורית" ,מועדון  "+לגיל הזהב (הפועל בבית סניור) ועוד.
 .1.1.3בכפר שמריהו פועלים ,בית ספר משותף למועצת כפר שמריהו ולמועצה האזורית חוף השרון וכן גני
ילדים ,ומרכז העצמה שהנהלת החשבונות שלהם ושירותי הגביה עבורם מנוהלת על ידי המועצה
המקומית כפר שמריהו.
 .1.1.4בתחום שיפוט המועצה פעילים עשרות עסקים.
 .1.1.5על מחזיקי הנכסים וצרכני שירותי המועצה נמנים הן בעלי נכסים והן שוכרים ישראלים ואזרחי חוץ.
 .1.1.6בתחום שיפוט המועצה אזורים ייעודיים לחניה מוסדרת.
 .1.1.7בכוונת המועצה להצטייד במערכת מצלמות חניה נייחות.
 .1.1.8מערך הגביה במועצה.
גביית הארנונה על ידי המועצה המקומית כפר שמריהו מבוססת כיום על חיוב שנתי.
המועצה בוחנת לעבור בעתיד לחיוב דו חודשי ( 6תקופות חיוב).
התשלום מתאפשר במחלקת הגביה המשמשת גם כקופת המועצה בהמחאות ובאתר המועצה
האמצעות כרטיסי אשראי.
המועצה בוחנת אפשרות להרחיב בעתיד את אמצעי תשלום הארנונה להוראות קבע ,תשלום
בסניפי הדואר ,באמצעות שירותי מוקד טלפוני מאויש ואוטומטי ) (IVRיישומון סלולרי וכיו"ב .
מחלקת הגביה של המועצה משמשת גם כקופת המועצה.
מאז שנת  2008מופעלת מחלקת הגביה של המועצה באמצעות שירותי קבלן.
מערך הגביה והקופה מנוהל ,החל משנת  2006באמצעות מערכת ממוחשבת של חברת .EPR
המועצה מבהירה בזאת כי במהלך תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה היא תידרש לפרסם מכרז
למערכות הפיננסיות לוגיסטיות והגביה בעקבותיו תעשה שימוש במערכת אחרת.
ככל ש תוחלף מערכת הגביה כאמור לעיל יהא הקבלן אחראי להכשיר על חשבונו את עובדיו
לעבודה עם המערכת מהסוג שיבחר במכרז כאמור.
מחלקת הגביה במועצה מחוללת את החיובים באמצעות מערכת הגביה במשרדי המועצה ומפיצה
לגורמים המשלמים באמצעות הדואר.

עמוד  60מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .1.1.9שעות עבודת מחלקת הגביה
מחלקת הגביה עובדת כיום בימים א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,בין השעות .16:30 – 8:00
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את שעות פעילות מחלקת הגביה וקופת המועצה
לשיעור של  ,70%מההיקף המתואר לעיל או להגדיל את שעות הפעילות לשיעור של .120%
 .1.1.10סוגי החיובים התקופתיים המופקים ונגבים על ידי מחלקת הגביה עבור המועצה:
 ארנונה למגורים ,עסקים ,ועוד.
 אגרת שמירה -ביחד עם הארנונה.
מחלקת הגביה מפיקה סדר גודל של כ 850 -הודעות חיוב בתקופה.
 .1.1.11סוגי החיובים האחרים המופקים ו/או נגבים על ידי מחלקת הגביה הם:
 חיובי מחלקות המועצה לסוגיהם.
 אגרות והיטלים לסוגיהם.
 .1.2אחוזי הגביה
אחוזי גביית הארנונה השנתית השוטפת של המועצה עומדים על 96%
 .1.3קופת המועצה
 .1.3.1בקופת המועצה נגבים כיום תשלומים המופקים על ידי מחלקות המועצה ,כגון:
 אגרת שלטים
 אגרת תליית מודעות.
 אגרת רישוי עסקים
 אגרות רישוי  /חיסון  /לכידת כלבים
 אגרות רישוי בניה
 היטל השבחה
 קנסות לסוגיהם
 פסקי דין
 כל היטל על פי חוקי העזר שקיבל תוקף בתחום המועצה ו/או שיקבל תוקף במהלך ההתקשרות
לפי מכרז זה.
 כל חיוב אחר שיופק על ידי המועצה.
 .1.3.2ביחידת הגביה וקופת המועצה מתנהלות ,בין השאר ,גם הפעילויות הבאות:
 גביית ארנונה
 קבלת קהל ,טיפול במכתבים ,טיפול באכיפה ,השגות ועררים
 הכנה וסיוע להכנת צו המיסים כולל יעוץ ומעטפת משפטית בכל הקשור בהעלאות חריגות
ובקשות ממשרד הפנים להעלאה ו/או שינוי תעריפים
 תשלומים בגין הסעות תלמידים
 ניהול הקופה הקטנה של המועצה.
 קליטת תשלומי שוכרים במרכז העצמה (כלנית) ,אשכול גנים ובית וייל.
 קליטת קופות ממרכזי פעילות אחרים של המועצה כמרכז וייל לתרבות ,מרכז ההעצמה ועוד.
 קליטה ורישום תשלומי הורים גני ילדים וקייטנות
 מעקב תשלום פסקי דין.
 הפצת פרסומי המועצה בצמוד לחיובים.
 מכירת פרסומי המועצה ומכרזיה.
 ניהול ובקרת קבלן מדידות נכסי המועצה באופן שוטף ובמסגרת סקר שטחים לחיוב ארנונה.
 פעולות שונות המוטלות על ידי הממונים במועצה ,מעת לעת.
 .1.3.3במסגרת שירותי הגביה וניהול קופת המועצה מבוצעות ,בין השאר פעולות ,כגון:
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הפקדת כספים  /ממסרים כספיים לחשבונות הבנק של המועצה וגופי הסמך שלה.
עדכון שוטף של מערכי ומערכות הנה"ח של המועצה וגופי הסמך שלה בתנועות הקופה והגביה.
כל פעולה אחרת הנדרשת על ידי גזברית המועצה ולפי הוראותיה
 .1.4טיפול בחובות
במסגרת שירותי הגביה וניהול קופת המועצה מבוצעים גם הליכי טיפול בגביית חובות לסוגיהם כגון:
 .1.4.1חובות היסטוריים  /מיוחדים
 .1.4.2חובות שוטפים
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הטיפול בגביית החובות השוטפים הינו חלק מתפקידה של יחידת
הגביה והאכיפה במועצה.
 .1.4.3המחאות חוזרות
 .1.4.4דוחות חניה
בתחום שיפוט המועצה מגרשי ואזורי הסדרת חניה מסומנים המחייבים שימוש בתווי חניה ,למי
שרכבו אינו נושא תו תושב.
המועצה אוכפת את הסדרי החניה בהתאם ל חוק עזר לכפר שמריהו (העמדת רכב וחנייתו),
התשמ"א ,1980-על תיקוניו התשס"ד ( )2004וה – תשס"ז (.)2007
המועצה ניפקה לתושבי הכפר תוויות חניה המאפשרות להם לחנות במקומות החניה המוסדרת
ללא תשלום או הפעלת "כרטיס  /ישומון חניה".
המועצה מפיקה במהלך שנת עבודה עד כ –  2,500דוחות חניה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הטיפול בגביית החובות שבפיגור בגין דוחות חניה ודוחות ברירות
משפט לסוגיהן הינו חלק מתפקידה של יחידת הגביה והאכיפה במועצה.
 .2השירותים הנדרשים  -כללי
 .2.1המזמין מבקש בזאת את הספקת השירותים הבאים:
 .2.1.1הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין.
 .2.1.2גביית חובות ארנונה היסטוריים  /מיוחדים.
 .2.1.3גביית המחאות חוזרות.
 .2.1.4גביית חובות שבפיגור בגין קנסות על עבירות חוקים שבסמכות המועצה לאכוף.
כל האמור לעיל נדרש ,כהגדרתו במפרט זה וכמפורט בו וכמפורט ו/או מתבקש ממסמכי מכרז זה
(להלן" :השירותים").
 .2.2הספקת השירותים ,כאמור לעיל ,כוללת את התחייבות הקבלן לנקוט בכל הפעולות ולהעמיד את כל כח
האדם ,המתקנים והאמצעים הנדרשים ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
 .2.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בנקיטה בכל הפעולות ,העסקת כוח האדם ,קבלני
משנה ,רכישת ו/או שימוש באמצעים ו/או במתקנים ו/או בשירותי צד ג' הנדרשים להספקת השירותים
כנדרש במכרז זה יחולו על הזוכה.
 .2.4באחריות המזמין לדאוג לעיצוב הגרפי של תבניות הדו"חות ,הודעות התשלום והודעות המזמין.
 .2.5המזמין יעביר לידי הקבלן את קבצי תבניות הדוחות וההודעות המעוצבים ,והוא יהא האחראי להפקתם
ולשיגורם לנמענים.
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 .2.6באחריות הקבלן לוודא כי קובץ תבנית מעוצב התקבל אצל הגורם המפיק מסמכים באמצעותו באופן
תקין וכי גם המסמכים המופקים מהם תקינים.
 .2.7יודגש כי תוכן ההודעות שיירשם ע"י הקבלן ועובדיו במסגרת עבודתם בשירות המזמין במכרז זה ,יהיה
בהתאם לחוק ולתקנות ובאחריות הקבלן לוודא זאת.
 .2.8למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים הנגזרים מהספקת השירותים ,יחולו על
הזוכה ,אלא אם כן נכתב במסמכי המכרז במפורש אחרת.
 .2.9כל הכספים ו/או הממסרים הכספיים שייגבו על ידי הזוכה ,במסגרת השירותים שיספק ,יהיו לפקודת
המזמין ויופקדו בקופתו.
 .2.10השירותים יסופקו בהתאם לתוכניות עבודה שתאושרנה ,מעת לעת ,על ידי המזמין ,על פי הנחיותיו
ובכפוף לביצועם על פי כל דין.
 .2.11בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה ,על חשבונו ,את כל המסמכים ו/או הקבצים ו/או האישורים שהועמדו
לשי מושו ,על פי מכרז זה וכן ימחה ,לפי דרישת המזמין ,את הזכות להמשך הטיפול בחובות שלא השלים
את הטיפול בהם ,למזמין ו/או לכל גורם אחר מטעמו.
 .2.12למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של החזרת הטיפול בגביית חוב או המחאה חוזרת למזמין או
למי מטעמו ,כאמור לעיל ,ישלם המזמין לקבלן רק בגין התשלומים שהוכיח כי שילם בפועל לצד שלישי,
עד למועד החזרת הטיפול למזמין.
 .2.13בנוסף לאמור לעיל ,יספק הקבלן דו"חות שבועיים ו/או חודשיים ,לפי דרישת המזמין ,בדבר היקפי הגבייה.
 .2.14לדרישת המזמין ,יעביר הקבלן לעיונו את "ספר נהלי החברה" לפיו הינו עובד ,לרבות את נהלי הפיקוח
והבקרה ,והעתקים מדו"חות הביקורת בכל אימת שביקורת מבוצעת בחברתו.
 .2.15הקבלן יעמיד לרשות המזמין את מנהליו או נציג מוסמך בכיר אחר מטעמו ,לטובת פגישות שיתקיימו
אחת לחודש עם גזברית המועצה או מי טעמה.
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 .3מהות ההתקשרות  -כללי.
 .3.1מובהר בזאת כי התקשרות על פי מכרז זה מהוה היתר לביצוע שירותי הפעלה שוטפת של יחידת הגביה
ו/או האכיפה ו/או הקופה של המזמין ,ו/או גביית חובות ארנונה היסטוריים  /מיוחדים ו/או הספקת
ו/או הפעלת אמצעים לאכיפת חניה אחזקת בעלי חיים וחוקי עזר אחרים ו/או גביית חובות ברירות קנס
בגין דוחות חניה  /עבירות על החוקים הנאכפים ו/או גביית המחאות חוזרות ,אך ורק על פי המפורט
במפורש במכרז זה בלבד.
 .3.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין רשאי ו/או יהיה רשאי לבצע בעצמו ו/או להתקשר עם כל אדם
או גוף שהם ,לצורך הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ו/או האכיפה ו/או הקופה של המזמין ,ו/או גביית
חובות ארנונה היסטוריים  /מיוחדים ו/או הספקת ו/או הפעלת אמצעים לאכיפת חניה ו/או גביית חובות
ברירות קנס בגין דוחות חניה ו/או גביית המחאות חוזרות ,מבלי שיחשב הדבר לפגיעה בכל זכות
המוקנית לקבלן מתוקף זכייה במכרז זה ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת מכל
סוג שהוא בגין כך.
 .3.3בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהא המזמין זכאי לבצע בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי גביה ו/או
אכיפה ו/או שימוש באמצעים ו/או טכנולוגיה מכל סוג ומין שהם ,שלא נכללים במסגרת שירותי הקבלן,
נשוא מכרז זה ,בכל עת שהיא ,ללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה
כספית ו/או אחרת מכל סוג שהו בגין כך.
 .3.4התמורה לקבלן בגין הספקת השירותים ,נשוא מכרז זה ,תהיה ,לפי העניין ,על בסיס ביצוע או על בסיס
הצלחה ,כמפורט במסמכי מכרז זה.

 .4אופן הספקת השירותים  -כללי .
הקבלן יתחייב ויבטיח לבצע את השירותים כמפורט להלן:
 .4.1רמה מקצועית
 .4.1.1הקבלן יבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות ,במומחיות ומתחייב לכך
שהצוות אשר יעסיק בביצוע השירותים ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע השירותים על פי מכרז
זה ,יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו.
 .4.1.2הקבלן מתחייב לכך שהצוות אשר יעסיק בביצוע השירותים ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע
השירותים על פי מכרז זה מטעמו ,יפעל בהתמדה וברציפות הנדרשים להבטחת קבלת תפוקות
השירותים בזמן הקצר ביותר האפשרי.
 .4.1.3הקבלן ישתמש לצורך הספקת השירותים אך ורק באמצעים טכנולוגיים ,לרבות ,חומרה ,תוכנה,
ציוד היקפי ותקשורת ,מתאימים ליעוד זה ועומדים בדרישות התקנים ו/או התקנות ו/או החוקים
החלים הן על אמצעים מסוגם והן על השימוש בהם להספקת השירותים.
 .4.1.4הקבלן ישתמש לצורך ביצוע פעולות עיקול באמצעי אריזה ו/או העמסה ו/או פריקה ו/או שינוע
ו/או במתקני אחסנת מעוקלים ,מתאימים ליעוד זה ועומדים בדרישות התקנים ו/או התקנות ו/או
החוקים החלים על אמצעים ו/או מתקנים מסוגם.
 .4.1.5הקבלן ישתמש לצורך ביצוע פעולות עיקול באמצעי אריזה ו/או העמסה ו/או פריקה ו/או שינוע
ו/או במתקני אחסנת מעוקלים באופן שלא יגרם להם נזק מכל סוג או פגיעה בערכם מעת תפישתם
ועד להעברת האחריות עליהם ,על פי העניין לבעליהם או לרוכש אותם.
עמוד  64מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .4.1.6לצורך גביית החובות לסוגיהם ישתמש הקבלן במערכות מידע ייעודיות לאכיפת גביית כל חוב על
פי סוגו.
 .4.1.7שימוש הקבלן בכל האמצעים ו/או המשאבים לסוגיהם שיעמיד לטובת תהליך גביית החובות ו/או
הספקת השירותים יהיה על חשבונו בלבד.
 .4.1.8נזק שייגרם ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו במהלך עבודתו כמפורט בסעיפים לעיל ,לציוד ו/או לרכוש
החייב ו/או צד ג' יחול על הקבלן בלבד.
 .4.2ציות להוראות המזמין.
הקבלן יציית להוראות המזמין ו/או המנהל בכל הנוגע:
 .4.2.1להתנהגותו שלו ו/או התנהגות כל מי מטעמו בקשר עם השירותים נשוא מכרז זה.
 .4.2.2לתחילת ו/או הפסקת טיפול בגבייה ו/או אכיפה ו/או דו"ח ו/או המחאה חוזרת.
 .4.2.3לאופן ו/או לדרך ו/או לאמצעים ו/או לכל נוהל ו/או היבט אחר הקשור לביצוע הפעולות הנדרשות
להספקת השירותים נשוא מכרז זה.
 .4.2.4להפעלה השוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין.
 .4.2.5לתוכניות עבודה שתאושרנה ,מעת לעת ,על ידי המזמין.
 .4.3עמידה בדרישות החוק.
הקבלן יתחייב ויוודא כי כל פעילות להספקת כל השירותים ,נשוא מכרז זה ,תהא בהתאם להוראות כל
חוק ו/או בהתאם לכל דין החלים על מבצעה.
 .5שירותי הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין.
 .5.1שירותי מחלקת הגביה במועצה – תיאור כללי.
מחלקת הגביה במועצה מופעלת על ידי עובד/ת קבוע/ה.
הגורם הממונה על מחלקת הגביה הוא גזברית המועצה.
 .5.2שרותי הגביה במועצה כוללים ,בין השאר ,את השירותים הבאים:
 .5.2.1הפעלת מערך גביית הארנונה במועצה לרבות גביית חובות שוטפים הסטוריים ומיוחדים.
 .5.2.2הפעלת מערך גביית החיובים השונים המופקים על ידי המזמין
 .5.2.3ניהול קופות המזמין.
 .5.2.4חלוקת מסמכים בעלי ערך כספי בשם המזמין (כגון כרטיסיות לתלמידים וכיו"ב )
 .5.2.5משימות המוטלות מעת לעת על ידי ראש המועצה וגזברית המועצה
 .5.2.6ועוד ,כמתואר במסמך זה.
 .5.3במסגרת תפקידה מקיימת מחלקת הגביה במועצה קשרי עבודה גם עם הגורמים הבאים:
 .5.3.1מחלקת הנה"ח -העברת נתונים ,בקרה ,סיוע בהתאמות בנקים וכרטיסי אשראי ,הכנת דוחות
משרד הפנים ודוחות לפי דרישות הממונים.
 .5.3.2קבלן מדידות נכסי ארנונה המועסק על ידי המועצה -קבלת שטחים  /סיווגים של נכסים חדשים או
של נכסים שהשתנו לצורך עדכון חיוב ,וביצוע בקרה תהליכית וחישובית על ביצוע סקר נכסים
לארנונה
 .5.3.3מחלקת הנדסה – קבלת נתונים לחיוב אגרות והיטלים הנגזרים מפעילות המחלקה.
 .5.3.4מחלקת הפיקוח ורישוי העסקים  -קבלת נתונים לחיוב הנגזרים מפעילות המחלקה.
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 .5.3.5וטרינר/ית המועצה  -קבלת נתונים לחיוב הנגזרים מפעילות המחלקה.
 .5.3.6ראש המועצה ו/או גזברית המועצה  -קבלת נתונים לחיוב הנגזרים מפעילויות חינוך ,תליית
שלטים ,רכישת מכרזים ,ועוד.
 .5.3.7גזברית המועצה– ניהול הקופה הקטנה של המועצה.
 .5.3.8מחלקת החינוך  -שרותי גביה עבור שרותי חינוך משלים.
 .5.3.9מחלקת תרבות  -שרותי גביה עבור שרותים  /שימוש בנכסים.
 .5.3.10בית הספר  -שרותי גביה עבור שרותים המסופקים על ידי המועצה  /קליטת קופות.
 .5.3.11מרכז וייל – קליטת קופות המרכז בקופת המועצה.
 .5.3.12מרכז כלנית  –-קליטת קופות המרכז בקופת המועצה.
 .5.3.13ספק מערכת המידע – קבלת תמיכה ובקרת התאמות ועדכונים.
 .5.3.14מחלקת תפעול אחזקה ואיכות הסביבה
 .5.3.15אשכול הגנים -קליטת קופות תשלומי הורים.
 .5.3.16קליטת תשלומי שוכרים.
 .5.3.17גורמים אחרים כפי שנדרש ו/או יידרש מעת לעת.
 .5.4ערכות מידע
מערך הגביה והקופה מנוהל ,החל משנת  2006באמצעות מערכת ממוחשבת של חברת EPR
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 .5.5גביית ארנונה – תיאור כללי.
 .5.5.1לצורך גביית ארנונה נוקט המועצה בפעולות הבאות:
 אישור צו ארנונה לשנת כספים.
 חילול חיובים שנתיים  /תקופתיים לנישומים.
 חיוב הארנונה במועצה כיום הוא שנתי.
 החיוב בארנונה במועצה הוא חיוב פרטני – המופק לכל מחזיק בגין הנכסים שברשותו.
 .5.5.2החיובים מופקים באמצעות מערכת הגביה של חברת .EPR
 .5.5.3החיובים מופקים במועצה ומופצים לנישומים  /משלמים במעטפות.
 .5.5.4אמצי התשלום באמצעותם משולמים תשלומי החיובים הפרטניים שמפיקה מחלקת הגביה כיום
הם:
 כרטיסי אשראי
 המחאות
 מזומן.
 .5.5.5תשלום הארנונה למועצה כיום אפשרי בשתי חלופות:
 תשלום דלפק  -במחלקת הגביה במועצה ,בכל אמצעי התשלום הנקובים לעיל.
 תשלום באמצעות אתר האינטרנט ,בכרטיס אשראי בלבד.
 .5.5.6לאחר הפצת החיובים ,מנהלת מחלקת הגביה מעקב אחר קבלת התקבולים בגינם עד למועד
האחרון הנקוב בהן.
 .5.5.7בחלוף המועד האחרון לתשלום ,מפיקה המחלקה דו"ח חייבים על פיו מפיקה קובץ התראות.
 .5.5.8על פי קובץ ההתראות המאושר מופקים שוברי תשלום התראה ,הכוללים את יתרת החוב נכון
למועד הפקת ההתראה וכן מועד אחרון לסילוק החוב.
 .5.5.9לאחר הפצת התראות ,מנהלת מחלקת הגביה מעקב אחר קבלת התקבולים בגינן עד למועד
האחרון הנקוב בהן.
 .5.5.10לאחר חלוף המועד האחרון הנקוב בהתראות תפיק מחלקת הגביה קובץ חייבים מקבלי התראות
שטרם הסדירו את חובם ותעבירו לגזברית המועצה לצורך החלטה על אופן אכיפת הגביה.
 .5.5.11על פי החלטת גזברית המועצה מטפלת הגביה בהפקת ושיגור מכתב התראה לפני נקיטת צעדים
מינהליים כולל מועד אחרון להסדרת החוב לפני נקיטת הצעדים ,לכל החייבים כנגדם החליטה
גזברית המועצה לפעול באופן זה.
 .5.5.12לאחר חלוף המועד האחרון הנקוב בהתראות תפיק מחלקת הגביה קובץ חייבים מקבלי התראות
עו"ד שטרם הסדירו את חובם ותעבירו לגזברית המועצה לצורך החלטה על אופן המשך אכיפת
הגביה.
 .5.5.13על פי החלטת גזברית המועצה מטפלת הגביה ,באמצעות מחשבי הבנקים ,באיתור חשבונות הבנק
של החייבים ומוטל עליהם רישום עיקול.
 .5.5.14דיווח על תוצאות תהליך איתור החשבונות ו/או הטלת העיקולים מועבר לגזברית המועצה
להחלטה על אופן המשך פעולות האכיפה.
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 .5.5.15סוגי החיובים המופקים ונגבים על ידי מחלקת הגביה הם:
 ארנונה למגורים ,עסקים ,שגרירויות ועוד.
 אגרת שמירה -ביחד עם הארנונה.
 אגרת שילוט.
 .5.5.16גביית הארנונה על ידי המועצה המקומית כפר שמריהו מבוססת כיום על חיוב חד שנתי.
 .5.5.17המועצה בוחנת לעבור בעתיד לחיוב דו חודשי ( 6תקופות חיוב).
 .5.5.18התשלום הוא במחלקת הגביה המשמשת גם כקופת המועצה בכל הממסרים הנפוצים ,ובאמצעות
כרטיס אשראי באתר האינטרנט של המועצה.
 .5.5.19המועצה בוחנת אפשרות להרחיב בעתיד את אמצעי תשלום הארנונה להוראות קבע ,תשלום
בסניפי הדואר ,מוקד אנושי ,מערכת  ,IVRאפליקציה בסלולר וכיו"ב.
 .5.5.20משנת  2006מופעלת מחלקת הגביה של המועצה על ידי שירות קבלני.
 .5.5.21מחלקת הגביה במועצה מחוללת את החיובים באמצעות מערכת הגביה במשרדי המועצה או
באמצעות בית דפוס ומפיצה לגורמים המשלמים באמצעות הדואר.
 .5.6קופת המועצה – תיאור כללי.
 .5.6.1בקופת המועצה נגבים כיום תשלומים המופקים על ידי מחלקות המועצה ,כגון:
 אגרת שלטים
 אגרת תליית מודעות.
 אגרת רישוי עסקים
 אגרת רישוי  /חיסון כלבים
 אגרת לכידת והסגר כלבים
 אגרות רישוי בניה
 היטל השבחה
 קנסות חניה
 קנסות אכיפת אחזקת בעלי חיים
 קנסות חוקי עזר אחרים
 גביית חובות מקבלנים בגין שימוש בשטחי הערכות.
 כל תשלום אחר הנגזר מפעילות המזמין מעת לעת לרבות חובות ,אגרות והיטלים מכוח חוקי
העזר החלים בתחום המועצה.
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ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .5.6.2ביחידת הגביה וקופת המועצה מתנהלות ,בין השאר ,גם הפעילויות הבאות:
 גביית ארנונה
 קבלת קהל ,טיפול במכתבים ,טיפול באכיפה ,השגות ועררים
 הכנה וסיוע להכנת צו המיסים כולל יעוץ ומעטפת משפטית בכל הקשור בהעלאות חריגות
ובקשות ממשרד הפנים להעלאה ו/או שינוי תעריפים
 תשלומים בגין הסעות תלמידים
 ניהול הקופה הקטנה של המועצה.
 קליטת תשלומי שוכרים של מבני המועצה (מרכז העצמה (כלנית) ,אשכול גנים ,בית וייל בית
הספר וכיו"ב).
 קליטה ורישום תשלומי הורים גני ילדים וקייטנות
 ניהול ובקרת קבלן מדידות נכסי המועצה באופן שוטף ובמסגרת סקר שטחים לחיוב ארנונה.
 פעולות שונות המוטלות על ידי הממונים במועצה ,מעת לעת.
 .5.7שירותי הגביה ,האכיפה והקופה השוטפים – תיאור פעילות.
 .5.7.1תפעול שירותי הגביה ,האכיפה והקופה השוטפים ,כאמור לעיל ,יבוצע על ידי נותן שרותים שיהיה
עובד של הקבלן שיספק שרותי ניהול יחידת גביה (להלן גם "נותן השרות").
 .5.7.2נותן השרות יעמוד לרשות המזמין בהיקף שלא יפחת מהיקף המשרה הנקוב במסמכי מכרז זה.
 .5.7.3נותן השרות יבצע עבור המזמין ובשמו את כל הפעילויות ו/או הפעולות הנדרשות להבטחת תפקוד
איכותי ור ציף של מערך הגביה ,האכיפה וקופת המזמין וכן ימלא את כל המשימות שיוטלו עליו על
ידי נציגי המזמין הממונים על התפקידים שימלא.
 .5.7.4לאור האמור לעיל ,נותן השרות יבצע את כל הפעולות הנדרשות מהאחראי על יחידת הגביה
במועצה ,כפי שיידרש במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות:
 .5.7.4.1קבלת קהל במשרדי המזמין
 .5.7.4.2ביצוע כל הפעולות הנדרשות לחיוב ולגביה שוטפים ,לרבות הפקת חיובים ,של :ארנונה
למגורים ,עסקים ,ועוד ,אגרת שמירה -ביחד עם הארנונה ,כל חיוב אחר שיבקש המזמין
להנפיק במסגרת הגביה השוטפת.
 .5.7.4.3ביצוע אכיפה וכל הפעולות הנדרשות לגביית התשלומים המופקים על ידי מחלקות המועצה,
כגון  :אגרת שלטים ,אגרת תליית מודעות ,אגרת רישוי עסקים ,אגרת רישוי כלבים ,אגרת
לכידת והסגר כלבים ,אגרות רישוי בניה ,היטל השבחה ,אגרות והיטלים מכוח חוקי העזר
התקפים בתחום המועצה ,כל חיוב שיופק על ידי המזמין בכל תחום שהוא.
 .5.7.4.4ביצוע כל הפעולות הנדרשות בתהליך בקשה להנחה מארנונה או מיסוי אחר.
 .5.7.4.5ביצוע כל הפעולות הנדרשות בתהליך טיפול בתהליכי השגה ,ערר או תלונה על טעות בחישוב,
לרבות הפעלת פקח  /מודד מטעם המועצה בהתאם להנחיות ואישור גזברית המועצה.
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 .5.7.4.6ביצוע כל הפעולות הנדרשות לביצוע הפעילויות האחרות המתנהלות בקופת המזמין,
לרבות :קבלת קהל ,טיפול במכתבים ,טיפול באכיפה ,השגות ועררים ,הכנה וסיוע להכנת
צו המיסים כולל יעוץ ומעטפת משפטית בכל הקשור בהעלאות חריגות ובקשות ממשרד
הפנים להעלאה ו/או שינוי תעריפים ,תשלומים בגין הסעות תלמידים ניהול הקופה הקטנה
של המועצה ,קלי טת תשלומי שוכרים במרכז העצמה (כלנית) ,אשכול גנים ובית וייל,
קליטה ורישום תשלומי הורים גני ילדים וקייטנות ,ניהול ובקרת קבלן מדידות נכסי
המועצה באופן שוטף ובמסגרת סקר שטחים לחיוב ארנונה פעולות שונות המוטלות על ידי
הממונים במועצה ,מעת לעת.
 .5.7.4.7הכנת חיובים וכל הדוחות השוטפים ,התקופתיים והמזדמנים (לפי דרישה) הנדרשים על
ידי ממונים מטעם המזמין ו/או הנדרשים מהם על ידי צד שלישי לרבות ,משרדי הממשלה,
בתי משפט ,גורמי ביקורת וכיו"ב .
 .5.7.4.8ביצוע כל המשימות המוטלות עליו על ידי הממונים על תחום פעילותו אצל המזמין ,מעת לעת.
 .5.7.4.9ביצוע כל המוטל עליו בהתאם לחוקים ,לתקנות ,להוראות ולנהלים החלים עליו כממלא
תפקיד מטעם המזמין ו/או על תחומי פעילותו.
 .5.7.4.10מתן ייעוץ כלכלי ומשפטי בתחומים בהם פועלת מחלקת הגבייה לנציגי המזמין.
 .5.7.4.11ביצוע כל המוטל עליו בהתאם להנחיות לביצוע שיועברו אליו על ידי הממונים על תחום
פעילותו מטעם המזמין ,הן בכתב והן בעל פה.
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 .6נותן השרות – כישורים נדרשים.
 .6.1על הכישורים הנדרשים מנותן שרותי מחלקת הגביה יש למנות:
 .6.1.1תודעת שירות גבוהה.
 .6.1.2אסרטיביות.
 .6.1.3אמינות.
 .6.1.4סמכותיות.
 .6.1.5סדר וארגון ברמה גבוהה.
 .6.1.6קפדנות ודייקנות.
 .6.1.7נאמנות לתפקיד.
 .6.1.8יכולת ארגון וניהול מידע בתחומים שונים לרבות תיוקי מסמכים מסודר.
 .6.1.9כושר משא ומתן.
 .6.1.10כושר ביטוי בעל פה ובכתב ,ברמה טובה.
 .6.1.11שליטה מלאה בעברית (קריאה ,כתיבה ,דיבור).
 .6.1.12שליטה באנגלית ברמה טובה (חלק ניכר מתושבי המועצה הינם דוברי אנגלית).
 .6.1.13ידע וניסיון של חמש ( )5שנים לפחות כמספק שירות בהיקף של משרה מלאה בביצוע תהליכי
גביית ואכיפת ארנונה וניהול קופה ברשויות מקומיות ,דוגמת הנדרש למזמין עפ"י מסמכי מכרז
זה.
 .6.1.14ידע וניסיון של חמש ( )5שנים לפחות בהפעלת מערכות מידע ייעודיות לתחום ניהול גביה וקופה
מתוכן לפחות שנתיים במערכת הגביה של .EPR
 .6.1.15יכולת לימוד עצמי והפנמה (בתחום מערכות מידע ,צווי ארנונה הוראות חוק וכיו"ב ).
 .6.1.16ידע בקריאת תשריטי מדידה .
 .6.1.17ידע בקריאת שומות מקרקעין.
 .6.1.18ידע בסיסי בהנה"ח (ברמה של סוג .)2
 .6.1.19נכונות לעבודה בתנאי לחץ.
 .6.1.20ידע וניסיון מוכח של חמש ( )5שנים לפחות בהכנת צו מיסים ,בקשה להעלאת תעריף ושינויי
תעריף.
 .6.1.21השכלה תיכונית מלאה ותעודת בגרות ,לפחות.
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 .6.2נותן השרות – תפעול מערכות המידע.
נותן השרות יתפעל באופן מלא את מערכת המידע המשמשת את מערך הגביה הקיים במשרדי המזמין
לרבות:
 .6.2.1הפקת חשבונות תקופתיים ושנתיים.
 .6.2.2ניהול חשבונות של סוגי החיוב השונים.
 .6.2.3יצוא קובץ בכל פורמט נדרש הן למערכת הנה"ח והן לבתי הדפוס במידה יוחלט על הפקת חיובים
באמצעי זה.
 .6.2.4ניהול תעריפי ארנונה.
 .6.2.5מעקב אחר תעריפים היסטוריים  /מיוחדים.
 .6.2.6ניהול טבלת הנחות.
 .6.2.7ניהול שמות תעריפי הארנונה.
 .6.2.8ניהול טבלאות השטחים.
 .6.2.9עדכון תעריפי ארנונה.
 .6.2.10עדכון טבלת הנחות.
 .6.2.11עדכון שמות תעריפי הארנונה.
 .6.2.12עדכון טבלאות השטחים.
 .6.2.13עדכון טבלאות חישובי ריבית והצמדה.
 .6.2.14קליטת שוברים.
 .6.2.15טיפול בשוברים.
 .6.2.16קליטת קובצי תשלומים.
 .6.2.17חישוב הפרשי ריבית והצמדה.
 .6.2.18עדכון נתוני נכס.
 .6.2.19קליטת תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי.
 .6.2.20קליטת תשלומים באמצעות הוראות קבע.
 .6.2.21קליטת תשלומים באמצעות המחאות.
 .6.2.22קליטת תשלומים באמצעות בנק הדואר.
 .6.2.23קליטת תשלומים באמצעות האינטרנט.
 .6.2.24קליטת תשלומים במזומן.
 .6.2.25ניהול הקופות.
 .6.2.26הפקדת כספים וממסרים כספיים בחשבונות הבנק של המזמין.
 .6.2.27מעקב אחר העברת זיכויים בין חשבונות/סניפים.
 .6.2.28מעקב אחר החזרת או ביטול הוראות קבע.
 .6.2.29מעקב אחר החזרת או ביטול המחאות.
 .6.2.30מעקב אחר שינוי/ביטול נתוני תשלום.
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 .6.2.31מעקב אחר המחאות דחויות.
 .6.2.32שליחת הוראות קבע לבנקים.
 .6.2.33מעקב אחר הורדה ממשכורת.
 .6.2.34מעקב אחר קיזוז חובות מספקים.
 .6.2.35טיפול בהעברת נכסים.
 .6.2.36הפקת אישורים לנישומים.
 .6.2.37ניהול כל טבלאות התשלום לסוגיהן במערכת המידע.
 .6.2.38הפקת כל הדוחות ו/או השאילתות הנדרשות לרבות:
 דוחות מצב חשבון.
 פקודות תשלום וקבלות.
 דוחות כספיים שונים.
 מאזנים ודוחות עבור משרד הפנים.
 .6.2.39ניהול תכניות השירות השונות של המערכת.
 .6.2.40הפקת דו"חות תקופתיים בדבר היקפי הגבייה ,על בסיס שבועי ו/או חודשי ,וכן דוחות לפי דרישה
בהתאם לדרישת ראש המועצה ו/או גזברית המועצה ו/או מי מטעמם.
 .6.2.41ביצוע עדכוני מערכת בהתאם לצורך ו/או דרישות המזמין.

 .6.3היקף השירות הנדרש.
שעות עבודת מחלקת הגביה.
 .6.3.1מחלקת הגביה עובדת כיום בימים א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,בין השעות .16:30 – 8:00
 .6.3.2היקף השירות שיספק נותן השרות שיעמיד הקבלן לרשות המזמין לביצוע פעולות מחלקת הגביה
של המזמין ,כמתואר לעיל ,יהיה בהיקף של ארבעים ושתיים וחצי ( )42.5שעות שבועיות (יחשב
 100%היקף).
 .6.3.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין רשאי ו/או יהיה רשאי לשנות ,על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,בכל עת במהלך ההתקשרות עם הקבלן ,את היקף פעילות מחלקת הגביה וקופת
המועצה ,ובהתאם את היקף שירותי נותן השרות ואת התשלום בגין שירותים אלו לרבות להוריד
את היקף השירותים לשיעור של עד  ,70%מההיקף המתואר לעיל( ,להלן" :היקף מופחת") או
להגדיל את היקף הפעילות עד ל  120%מבלי שיחשב הדבר לפגיעה בכל זכות המוקנית לקבלן
מתוקף זכייה במכרז זה ומבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת מכל סוג שהוא
בגין כך.
מובהר בזאת כי הסכום הגיע לקבלן ישונה בהתאם להיקף העבודה המוקטן או המוגדל.
 .6.3.4הודעה על שינוי בהיקף העסקת העובד המקצועי כאמור לעיל תועבר לקבלן שלושים ( )30יום לפני
המועד ממנו תחל העסקת העובד בהיקף המופחת.
 .6.3.5היקף השירות הנדרש ,בשלב ראשון ,הוא בהיקף של עד משרה מלאה ( ,)100%ללא עבודות
שהוגדרו במסמכי מכרז זה כעבודות הקשורות בחניה ואכיפתה בתחומי כפר שמריהו.
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 .6.3.6למרות האמור לעיל ,התשלום בפועל להיקף שירות מלא ( )100%יהיה בהתאם לשעות מתן
השירות בפועל של נותן השרות ולא יעלה על התעריף הנקוב בהצעת המחיר של הקבלן למכרז
(שישולם לקבלן ע"י המזמין)
 .6.3.7השירות על ידי נותן השרות יסופק ברצף כל ימי העבודה של המועצה.
 .6.3.8בכל עת שנותן השרות יעדר עקב חופשה ינהג הקבלן כדלקמן:
 .6.3.8.1יודיע למנהל המזמין על כוונת נותן השרות לצאת לחופשה לפחות ארבעה עשר ( )14יום
טרם המועד בו תתחיל החופשה.
 .6.3.8.2יודיע למנהל המזמין מי ממלא את מקומו של נותן השרות הקבוע במהלך חופשתו.
 .6.3.8.3יוודא כי ממלא המקום מעודכן בכל הנדרש כדי שיספק הוא את כל השירותים שממלא
נותן השרות הקבוע באופן מלא ורציף.
 .6.3.9בכל עת שנותן השרות יעדר עקב מחלה או באופן לא צפוי מראש ינהג הקבלן כדלקמן:
 .6.3.9.1יודיע למנהל המזמין מיד על היעדרותו של נותן השרות ואת משך ההיעדרות.
 .6.3.9.2יודיע למנהל המזמין מי ממלא את מקומו של נותן השרות הקבוע במהלך היעדרותו,
החל מהיום השני להיעדרותו.
 .6.3.9.3יוודא כי ממלא המקום מעודכן בכל הנדרש כדי שיספק הוא את כל השירותים שממלא
נותן השרות הקבוע באופן מלא ורציף במשך כל תקופת היעדרות נותן השרות.
 .6.3.10בכל היעדרות מסיבה אחרת ,יודיע הקבלן למזמין עם היוודע לו על ההיעדרות וידאג למילוי
מקום באופן שהמועצה תמשיך לקבל שירות רציף.
 .6.3.11למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל עת שלא יסופק שירות בין אם ע"י נותן השירות הקבוע ובין
אם ע"י ממלא מקום ,יקוזז החלק היחסי של אותן שעות בהן לא סופק השירות למועצה משכר
הטרחה החודשי.
 .6.3.12מובהר בזאת כי במועדים בהם עובדי המזמין מצויים בחופשה מרוכזת -לא יסופקו שירותי גביה
על ידי הקבלן.
 .6.3.13נותן השרות לא יחרוג מהיקף השירותים שייקבע על ידי המזמין ולא יספק שירות מעבר להיקף
השעות שיקבע לכל יום עבודה אלא אם כן נתבקש לעשות כן במפורש ובכתב על ידי גזברית
המועצה.
 .6.3.14למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של חריגה בהיקף עבודת העובד ,מעבר להיקף שנקבע
על ידי המזמין ,ללא אישור גזברית המועצה ,תהיה על חשבון הקבלן בלבד.
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 .6.3.15בכל עת שימצא המזמין ו/או יובא לידיעתו כי במהלך השעות בהן מיועד נותן השרות לספק
שירות למזמין ,ביצע נותן השרות עבודה שאינה נכללת במסגרת ההפעלה השוטפת של יחידת
הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין ,על פי מכרז זה ,ללא הסכמתו ואישורו בכתב ומראש ,לרבות
עבודה עבור שירותיו האחרים של הקבלן למזמין ,יהא זכאי המזמין ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
להביא את ההסכם לידי סיום לאלתר ו/או לקנוס את הקבלן בסך של  ₪ 10,000 -ו/או לנקוט
בפעולות אחרות במסגרת הדינים ו/או הסעדים העומדים לרשותו ולקבלן לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה בשל כך.
 .6.4אופן טיפול נותן השרות בגביה ובאכיפה השוטפים.
 .6.4.1המזמין מצפה כי הטיפול בגביה השוטפת של תשלומי הארנונה ייעשה כך שאחוזי הגביה
השנתיים לא יפחתו מ  96% -ואף יעלו עליהם.
 .6.4.2לאור האמור לעיל ,יבצע נותן השרות ביוזמתו מעקב אחר עמידת החייבים בתשלומי הארנונה.
 .6.4.3נותן השרות יאתר באופן שוטף את המפגרים בתשלומי הארנונה ויפנה אליהם על פי העניין,
טלפונית ו/או בכתב ,בבקשה להסדרת חובם למזמין.
 .6.4.4נותן השרות ינהל מעקב אחר יתרות החייבים המעודכנות בכל נקודת זמן שתקבע.
 .6.4.5נותן השרות יבצע את כל הפעולות הנדרשות בהתאם למסלולי האכיפה לסוגיהם ,שיקבע המזמין
וכפי שיעודכנו מעת לעת.
 .6.4.6נותן השרות יבצע מעקב פרטני אחר כל חייב וינהל תיעוד מלא ומפורט ,באמצעים הידניים ו/או
הממוחשבים שיעמיד לרשותו המזמין ,של כל פעולות האכיפה ותוצאותיהן.
 .6.4.7קביעת ו/או עדכון מסלולי האכיפה והפעולה על פיהם תהיה בהתאם להנחיות הגזברית המועצה,
כפי שתועברנה לנותן השרות מעת לעת.
 .6.4.8למען הסר ספק מובהר בזאת כי קביעת מסלולי האכיפה ו/או שינויים יהיו אך ורק על פי שיקול
דעתם הבלעדי של נציגי המזמין המוסמכים לכך.
 .6.4.9פניית נותן השרות בכתב לחייבים ,למעט שוב רי תשלום התראה ,תעשה אך ורק לאחר קבלת
אישור הגזברית המועצה.
 .6.4.10נותן השרות ידווח לגזברית המועצה ,בתדירות ובאופן שיקבעו על ידו/ה ,מעת לעת ,על כל
החובות השוטפים למועצה ,כולל סוגם וגילם.
 .6.4.11למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש מהעובד ,מעת לעת,
שינויים בכמות וסוגי הדוחות שיידרש העובד להמציא לה ו/או בתדירותם ו/או תחליט על אופן
טיפול בגביית חוב בכל דרך שתמצא לנכון.
 .6.4.12למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנחיית הגזברית המועצה הן באשר לדוחות והן לאופן המשך
הטיפול בגביית החוב שבפיגור תהיה סופית והן הקבלן והן נותן השרות ימלאו אחריה ללא סייג.
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 .6.5אופן טיפול נותן השרות בגביית חובות על ידי הקבלן.
 .6.5.1נותן השרות ירכז ,בהתאם להנחיות הגזברית המועצה בלבד ,את כל המידע אודות פעילות הקבלן
בכל הקשו ר לגביית חובות הארנונה ההיסטוריים  /מיוחדים  ,הדו"חות לסוגיהם וההמחאות
החוזרות ,כפי שהיה נדרש ממנו אילו הועסק על ידי המועצה עצמה.
 .6.5.2למען הסר ספק אין בהיות נותן השרות אחד מאנשי הקשר כדי לפתור את הקבלן ממינוי אנשי
קשר ייעודיים ו/או מדיווח ו/או מביצוע כל פעילות אחרת הנדרשת ממנו בתחומים אלו על פי
מכרז זה.
 .6.5.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השרות לא יבצע כל פעילות אחרת הקשורה לגביית חובות
שהוטלו על הקבלן עצמו במסגרת מכרז זה ,כאמור בסעיף  4.7לעיל.
 .6.6החלפת העובד.
המזמין יהא רשאי לדרוש ,בכל עת וללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלן ,להחליף את נותן השרות
והקבלן מתחייב להקצות מיד בעל תפקיד זהה כנדרש ללא שיהוי.

עמוד  76מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .7שירותי גביית חובות שוטפים  -פרוט .
 .7.1תהליך גביית חובות שוטפים – תיאור כללי.

/

/
/

?

?

?

?
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 .7.2מהות התהליך ותפוקותיו
למזמין שמורה הזכות להעביר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לטיפול הקבלן ,כהשלמה לשירותי ההפעלה
השוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המועצה ,הן חובות שוטפים שנצברו לזכותו עד למועד
תחילת ההתקשרות והן חובות כנ"ל שייווצרו במהלך תקופת הביצוע.
טיפול הקבלן בחובות השוטפים שיועברו לטיפולו יהיה אך ורק בכל הקשור להפקת מכתב התראה מעו"ד
וביצוע איתור חשבונות בנק של חייבים ורישום עיקולים עליהם.
 .7.2.1מכתבי התראה.
על פי החלטת הגזברית המועצה ,כאמור לעיל ,תעביר מחלקת הגביה לקבלן את רשימת החייבים
שהגזברית המועצה החליטה לנקוט כנגדם צעדי אכיפה באמצעות הפקת ושיגור מכתב התראה
לפני נקיטת צעדים מינהליים.
יחד עם רשימת החייבים יועברו לקבלן כל פרטי החוב הזמינים אצל המזמין ונדרשים לקבלן
להספקת שירותי האכיפה שלהלן.
הקבלן ,באמצעות עו"ד העומד לרשותו ,יפיק לחייבים מכתבי התראה בנוסח שיאושר על ידי
המזמין ,כולל מועד אחרון להסדרת החוב לפני נקיטת הצעדים ,לכל החייבים כנגדם החליטה
גזברית המועצה לפעול באופן זה ,כמפורט בסעיף  14להלן.
עבור הפקת מכתב התראה לבעלי חוב שוטף ,כאמור לעיל תשלום המועצה לקבלן את התמורה
הנקובה לשירות זה בהסכם ההתקשרות עימו.
 .7.2.2איתור חשבונות בנק והטלת עיקול.
לאחר חלוף המועד האחרון הנקוב במכתבי ההתראה מעו"ד ,כאמור לעיל ,תפיק מחלקת הגביה
קובץ חייבים מקבלי התראות עו"ד שטרם הסדירו את חובם ותעבירו לגזברית המועצה לצורך
החלטה על אופן המשך אכיפת הגביה.
על פי החלטת הגזברית המועצה ,כאמור לעיל ,תעביר מחלקת הגביה לקבלן את רשימת החייבים
שהגזברית המועצה החליטה לנקוט כנגדם צעדי אכיפה באמצעות הטלת עיקול על חשבונות הבנק
שלהם.
יחד עם רשימת החייבים יועברו לקבלן כל פרטי החוב הזמינים אצל המזמין ונדרשים לקבלן
להספקת שירותי האכיפה שלהלן.
הקבלן ,יבצע את שירותי האיתור והעיקול ,כמפורט בסעיף . 13
עבור שירותי האיתור והעיקול ,כאמור לעיל ,תשלום המועצה לקבלן את התמורה הנקובה
לשירותים אלו בהסכם ההתקשרות עימו.
 .7.2.3הקבלן ישית על החייב את כל הוצאות הגביה ,לרבות אגרות ,כאמור במסמכי מכרז זה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .8שירותי גביית חובות ארנונה היסטוריים  /מיוחדים .
 .8.1תהליך גביית חובות היסטוריים  /מיוחדים – תיאור כללי.

העברה לקבלן

העברה למועצה לאישור

+
”
למפקח  /מועצה

לא

חוב
בר גביה
?

כן

”

גביית חוב
קבלן

נפרע
?

לא

כן

החוב סולק
?

לא

ביאה
בר ג ל
?

כן

לא

כן

”
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .8.2מהות התהליך ותפוקותיו
 .8.2.1המזמין יעביר לטיפול הקבלן חובות היסטוריים  /מיוחדים שנצברו לזכותו וגזברית המועצה
החליטה להעבירם לטיפול הקבלן.
 .8.2.2לרשות הקבלן תוקצה תקופה של עד עשרים וארבעה ( )24חודשים ,מיום מסירת החובות ,לטפל
בכלל החובות ,ללא קשר עם מועד מסירתם לטיפול (להלן" :התקופה הקצובה").
 .8.2.3הקבלן ,יבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לאיתור החייבים ,ולנקיטת כל האמצעים
הנדרשים לגביית החובות ,או להוכיח למזמין כי אינם ברי גביה ,לרבות אגרות לסוגיהן ,שכ"ט
ותשלומים לכל צד ג'.
 .8.2.4למען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה הנקובה במכרז זה בגין הטיפול בחובות היסטוריים /
מיוחדים שנצברו לזכות המזמין הינה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא הפעולות ו/או הפעילויות
וכל הוצאותיו ומחויבויותיו של הקבלן להספקת שירות זה וכי אין הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין
הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע שירות זה.
 .8.2.5טיפול הקבלן בחובות היסטוריים  /מיוחדים שנצברו לזכות המזמין יהיה באופן שעד לתום
התקופה הקצובה לא יוותרו ברישומי המזמין חובות כנ"ל פתוחים עקב גבייתם או אם יוותרו
חובות כנ"ל ימצאו בידי המזמין אסמכתאות המוכיחות כי הם אינם ברי גביה בתקופת ההתקשרות.
 .8.2.6הקבלן ישית על החייב את כל הוצאות הגביה ,לרבות אגרות ,כאמור במסמכי מכרז זה.
 .8.2.7התמורה למתן שירות זה תהיה על בסיס הצלחה בגביית החובות ברי הגביה ,בשיעור המפורט
במכרז זה.
 .8.2.8הקבלן ישית על החייב את כל הוצאות הגביה ,לרבות אגרות ,כאמור במסמכי מכרז זה.
 .8.2.9ל מען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם לקבלן בשום מקרה החזר הוצאות גביה בין אם
הצליח לגבותם ובין אם לא אלא אם כן נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז.
 .8.2.10תשלום התמורה יהיה רבעוני ויבוצע כנגד כל תשלום שיפרע במהלך הרבעון הקודם ,כמפורט
במכרז זה.
 .8.2.11למען הסר ספק מובהר ב זאת כי היה ובתום תקופת ההשלמה יוותרו ברישומי המזמין חובות כנ"ל
פתוחים ,עקב אי גבייתם ,שומר המזמין לעצמו את הזכות לטפל בעצמו ,ו/או באמצעות צד ג'
בהשלמת גביית החובות וזאת על חשבון קיזוז מיתרת התמורה המגיעה לקבלן ו/או בכל דרך
אחרת לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית שהפקיד לזכות המועצה .
 .8.3ריכוז פרטי חובות וחייבים.
לצורך העברת הטיפול בחובות ההיסטוריים  /מיוחדים של המזמין לקבלן ,יעביר המזמין לקבלן ריכוז
מלא של פרטי החובות ההיסטוריים  /מיוחדים.
 .8.3.1פרטי החובות ההיסטוריים  /מיוחדים שיועברו לקבלן יכללו:
 מקור החוב
 גיל החוב
 פרטי החייב/ים המצויים במועצה
 תיאור הפעולות שנעשו לגביית החוב עד למועד מסירת הטיפול לקבלן.
 העתקים מכל התיעוד שנצבר במהלך הטיפול עד כה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .8.3.2ניתוח החומר על ידי הקבלן והכנת הצעה לתוכנית פעולה לגביית כל חוב.
עם קבלת ריכוז פרטי החובות והחייבים מהמזמין ,ינתח הקבלן את החומר שהועבר אליו ,במטרה
לבחון את הפעולות הנדרשות לגביית כל חוב.
 .8.3.3הקבלן יגיש למזמין ,בתוך תשעים ( )90יום הצעה לתוכנית מפורטת הכוללת:
 את דרכי הפעולה האפשריות לגביית כל חוב ,מכל החייבים.
 את דרכי הפעולה המומלצות על ידו לגביית כל חוב ויתרונן על פני החלופות.
 פרוט סדר הפעולות המומלצות לנקיטה לצורך גביית החוב ואת התוצאה המצופה מכל פעולה.
 סיווג הפעולות לפי גורם מבצע (קבלן לרבות שלוחו ,הוצל"פ ,בימ"ש וכיו"ב ).
 לוח זמנים לביצוע כל פעולה המתוכננת לביצוע על ידו (על פי העניין ,מוחלט לכל פעולה המבוצעת
על ידו או משוער ממועד השלמת פעולה קודמת ע"י צד ג').
 הדו"ח ימוין לפי חייבים.
ההצעה לתוכנית ,כאמור לעיל ,תועבר לממונה מטעם המזמין לצורך בחינה ואישור.
ההצעה לתוכנית תוגש הן כמסמך מודפס והן כקובץ  MS Excelבגרסת  2010ומעלה  .המציע יצרף
להצעתו תדפיס של מבנה מוצע על ידו לתוכנית.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה התוכנית ,גם אם הצעתו
זכתה ,והמזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה התוכנית ו/או את תכולתה ו/או כל שינוי
אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו
טענות ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי בתוכנית מעת
לעת.
 .8.4אישור הצעה לתוכנית הפעולה לגביית החובות ההיסטוריים  /מיוחדים .
 .8.4.1הצעת הקבלן לתוכנית המפורטת לגביית החובות ההיסטוריים  /מיוחדים ,תיבחן על ידי המזמין.
 .8.4.2על פי העניין יזמן המנהל את הקבלן ו/או נציג הקבלן לצורך קבלת הבהרות להצעת התוכנית.
 .8.4.3לאחר הדיונים ,יגבש המזמין מתווה מאושר על ידו לתוכנית הפעולה לגביית החובות ההיסטוריים/
מיוחדים .
 .8.4.4התוכנית המאושרת תועבר על ידי המנהל לקבלן והקבלן יחל לפעול על פיה.
 .8.4.5מאחר והתוכנית המוצעת והמאושרת מבוססת על בין השאר על הערכות וחיזוי ,היא תהווה תכנית
מסגרת לפעולת הקבלן.
 .8.4.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי בכל מקרה של שינוי בנסיבות או במצב שהיוו בסיס או שיקול
להמלצת הקבלן על ביצוע פעילות במועד הכנת התוכנית ו/או אישורה על ידי המזמין ,חלה על
הקבלן האחריות והחובה להודיע על כך לממונה מטעם המזמין.
 .8.4.7ההודעה לממונה מטעם המזמין על שינוי בנסיבות תעשה באופן מיידי או לכל המאוחר במסגרת
הדו"ח הרבעוני כמפורט בסעיף 8.5.1
 .8.4.8היה ודחיית מסירת ההודעה לממונה במועד מסירת הדו"ח הרבעוני עלולה לפגוע בהליך הגביה או
בסיכויי גביית החוב ,ידווח על כך הקבלן באופן מיידי לממונה בציון הדחיפות הנדרשת
להתייחסות המזמין.
 .8.4.9המזמין מצידו יעדכן את הקבלן ,באמצעות נציגו ,על כל שינוי כנ"ל שיתגלה על ידו.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .8.4.10בהתרחש שינוי כאמור לעיל ,בין אם התגלה על ידי הקבלן או הובא לידיעתו על ידי המזמין ,יציע
הקבלן הצעה לשינוי בתוכנית בהתאם לנסיבות שנוצרו.
 .8.4.11הצעת לשינוי בתוכנית תיערך כאמור בסעיף  8.3לעיל.
 .8.5דיווח הקבלן על ביצוע תכנית הפעולה לגביית החובות ההיסטוריים  /מיוחדים:
 .8.5.1מידי רבעון ,במהלך שבוע העבודה הראשון של אותו הרבעון ,יגיש הקבלן לממונה דו"ח המפרט את
כל שביצע והשיג במסגרת ביצוע התוכנית לגביית החובות ההיסטוריים  /מיוחדים.
 .8.5.2הדו"ח יכלול ,בין השאר:
 את הפעולות שבוצעו באותו הרבעון לגביית כל חוב ,מכל חייב.
 את התוצאות שהושגו ,אם הושגו ,עקב נקיטת הפעולות שבוצעו באותו הרבעון לגביית כל חוב,
מכל חייב ו/או פרוט התקבולים שהועברו למזמין בגינו.
 את סטאטוס הטיפול לגביית כל חוב ,מכל חייב ,ביחס לתוכנית.
 את הפעולות המתוכננות לביצוע ברבעון הבא לגביית כל חוב ,מכל חייב.
 דיווח על שינוי בנסיבות ו/או על תוצאות המחייבים שינוי בתוכנית המאושרת המקורית.
 פרוט סדר הפעולות החדשות המומלצות לנקיטה לצורך גביית החוב ואת התוצאה המצופה מכל
פעולה.
 סיווג הפעולות לפי גורם מבצע (קבלן לרבות שלוחו ,הוצל"פ ,בימ"ש וכיו"ב ).
 לוח זמנים לביצוע כל פעולה המתוכננת לביצוע על ידו (על פי העניין ,מוחלט לכל פעולה המבוצעת
על ידו או משוער ממועד השלמת פעולה קודמת ע"י צד ג').
 הדו"ח ימוין לפי חייבים.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה מוצע על ידו לתוכנית.
הדו"ח יוגש הן כמסמך מודפס והן כקובץ  MS Excelבגרסת  2010ומעלה.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה התוכנית ,גם אם הצעתו
זכתה ,והמזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה התוכנית ו/או את תכולתה ו/או כל
שינוי אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו
הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו
טענות ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי בתוכנית
מעת לעת.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .8.6טיפול הקבלן בחובות היסטוריים  /מיוחדים שאינם ברי גביה לדעתו.
 .8.6.1כללי .
החל ממועד שייקבע ע"י גזברית המועצה ,יגיש לו/ה הקבלן מידי רבעון ,בשבוע העבודה הראשון של
אותו הרבעון ,דו"ח המפרט את החובות שלדעתו אינם ברי גביה ויש לטפל בהם במסגרת "נוהל
חובות אבודים".
 .8.6.2הדו"ח יכלול ,בין השאר:
 פרוט הפעולות שבוצעו לגביית כל חוב ,מכל חייב כולל לוחות זמנים.
 את התוצאות שהושגו ,עקב נקיטת הפעולות שבוצעו לגביית כל חוב ,מכל חייב.
 הממצאים שהובלו את הקבלן למסקנה כי החוב אינו בר גביה.
 הדו"ח ימוין לפי חייבים.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה מוצע על ידו לתוכנית.
הדו"ח יוגש הן כמסמך מודפס והן כקובץ  MS Excelבגרסת  2010ומעלה.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה התוכנית ,גם אם הצעתו זכתה,
והמזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה התוכנית ו/או את תכולתה ו/או כל שינוי אחר הן
במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי בתוכנית מעת לעת.
 .9גביית המחאות חוזרות.
 .9.1מהות התהליך ותפוקותיו
 .9.1.1המזמין מצפה ,כי הקבלן ינקוט בשמו בכל הצעדים הנדרשים לגביית התמורה בגין המחאות
שהופקדו על ידו במועד הפירעון כנדרש ,חזרו והועברו על ידו לטיפולו.
 .9.1.2האמור לעיל ,חל על כל המחאה ,בכל סכום ,שנמסר למזמין כתשלום בגין ארנונה ,אגרה ,היטל או
כל שירות אחר שהוא שנרכש מהמזמין.
 .9.1.3המזמין יעביר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לטיפול הקבלן גביית התמורה המגיעה לו בגין המחאות
חוזרות ,כאמור לעיל ולהלן.
 .9.1.4הקבלן ,יבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לאיתור החייבים ,ולנקיטת כל האמצעים
הנדרשים לגביית התמורה בגין המחאות חוזרות ,לרבות שכ"ט ותשלומים לכל צד ג' לרבות אגרות
בתי משפט או הוצאה לפועל לסוגיהן.
 .9.1.5הקבלן ישית על החייב את כל הוצאות הגביה ,לרבות אגרות ,כאמור במסמכי מכרז זה ,שתהווה
את התמורה עבור שירות זה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .9.1.6למען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה הנקובה במכרז זה בגין הטיפול בהמחאות החוזרות
שיועברו לטיפול הקבלן ,בין אם גבה את כל ערכם ובין אם לא הינה תמורה מלאה וסופית בגין
מלוא הפעולות ו/או הפעילויות וכל הוצאותיו ומחויבויותיו של הקבלן להספקת שירות זה וכי אין
הוא זכאי לכל תשלום נוסף בגין הוצאות ו/או עלויות שייגרמו לו בקשר עם ביצוע שירות זה,
לרבות אגרות בתי משפט ו/או הוצאה לפועל ,כאמור במסמכי מכרז זה.
 .9.1.7הקבלן יטפל בגביית המחאות החוזרות שיועברו לטיפולו במהלך ההתקשרות באופן שעד לתום
תקופת ההשלמה לא יוותרו ברישומי המזמין יתרות חוב בגינם.
 .9.1.8למען הסר ספק מובהר בזאת שכל תשלום שיתקבל מחייב ייזקף ,קודם כל ,לזכות תשלום החוב
למזמין ,עד להחזרתו במלואו.
 .9.1.9תשלום הוצאות הגביה המגיעות לקבלן והופקדו בקופת המזמין יהיה רבעוני ויבוצע כנגד כל
תשלום שייזקף לזכות החזר הוצאות שיפרע במהלך הרבעון הקודם ,כמפורט במכרז זה.
 .9.1.10למען הסר ספק מובהר בזאת כי היה ובתום תקופת ההשלמה יוותרו ברישומי המזמין יתרות חוב
פתוחים ,עקב אי גביית המחאות חוזרות שנמסרו לטיפול הקבלן ,שומר המזמין לעצמו את הזכות
לטפל בעצ מו ו/או באמצעות צד ג' בהשלמת גביית החובות ,כאמור לעיל ,לרבות באמצעות קיזוז
מיתרת התמורה המגיעה לקבלן ו/או בכל דרך אחרת לרבות באמצעות חילוט הערבות הבנקאית
שהפקיד לזכות המזמין.
 .9.2אופן הכנת המחאות החוזרות למסירה לטיפול הקבלן בגבייתם.
 .9.2.1העברת הטיפול המחאות החוזרות לקבלן יעשה על ידי גזברית המועצה או מי שימונה על ידה לשם כך.
 .9.2.2להמחאה חוזרת שתועבר לטיפול הקבלן תצרף גזברית המועצה:
 פרטי המשלם כפי שרשומים ברישומי המזמין.
 מטרת תשלום ההמחאה (עבור מה שולם באמצעות ההמחאה).
 העתק מהמסמכים שנלוו לתשלום (אם נלוו).
 העתק מהמסמכים שנלוו להחזרת ההמחאה על ידי הבנק (אם נלוו).
 תיאור בכתב של הפעולות שננקטו על ידי עובדי המזמין במטרה לגבות את תמורת ההמחאה ,אם
ננקטו.
 העתקי תכתובת עם החייב ,אם הייתה כזו.
 .9.3אופן מסירת המחאות החוזרות לטיפול הקבלן בגבייתם.
 .9.3.1ההעברה תעשה ידנית במשרדי המזמין כמפורט להלן.
 .9.3.2גזברית המועצה תכין העתק במכונת צילום לכל המחאה חוזרת שתימסר לטיפול הקבלן.
 .9.3.3ההעתק יישאר בידי גזברית המועצה למעקב אחר הטיפול בגבייתה.
 .9.3.4גזברית המועצה תכין לכל המחאה  /קבוצת המחאות חוזרת/ות שתמסור לטיפול הקבלן אישור
מסירתם לטיפול הקבלן בשני עותקים.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .9.3.5האישור יכלול ,בין השאר ,את הפרטים הבאים:
 פרטי החייב  /נותן ההמחאה.
 פרטי ההמחאה (בנק ,סניף ,חשבון ,מס .המחאה).
 מטרת תשלום ההמחאה.
 המסמכים הנלווים שנמסרו לקבלן ביחד עם ההמחאה.
 תאריך מסירת ההמחאה/אות.
 פרטי המקבל מטעם הקבלן (שם מלא).
 .9.3.6נציג הקבלן יאשר בחתימתו על גבי האישור את קבלת ההמחאות המפורטות בו לטיפול הקבלן.
 .9.3.7מובהר בזאת כי תיאור האישור לעיל הוא לידיעת המציע בלבד.
 .9.3.8המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה האישור ו/או את תכולתו ו/או את תדירות
הגשתו ו/או כל שינוי אחר באופן מסירת המחאות החוזרות לטיפול הקבלן ,הן במעמד ההתקשרות
עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ישנה את האישור ו/או את אופן
מסירת המחאות החוזרות מעת לעת.
 .9.4תכנית פעולה לגביית המחאה חוזרת.
 .9.4.1עם קבלת המחאה חוזרת לטיפולו יגיש הקבלן למזמין את המלצותיו להמשך הטיפול בגבייתה.
 .9.4.2המלצות הקבלן יועברו למזמין תוך שבוע ממועד קבלת ההמחאה.
 .9.4.3המזמין יבחן את המלצות הקבלן ויאשר לו את ביצוע השלב הבא או השלבים הבאים בתוכנית
הגביה שהציע.
 .9.5ביצוע תכנית פעולה לגביית החוב המחאה חוזרת.
הקבלן יפעל לגביית המחאה חוזרת על פי הנחיית המזמין.
 .9.6דיווח הקבלן על ביצוע תכנית הפעולה לגביית המחאות החוזרות.
 .9.6.1מידי רבעון ,במהלך שבוע העבודה הראשון של אותו הרבעון ,יגיש הקבלן לגזברית המועצה דו"ח
המפרט את כל שביצע והשיג במסגרת ביצוע התוכנית לגביית המחאות החוזרות.
 .9.6.2הדו"ח יכלול ,בין השאר:
 הפעולות שבוצעו באותו הרבעון לגביית כל המחאה.
 התוצאות שהושגו ,אם הושגו ,עקב נקיטת הפעולות שבוצעו באותו הרבעון לגביית כל המחאה
ו/או פרוט התקבולים שהועברו למזמין בגינו.
 סטאטוס הטיפול לגביית כל המחאה ,ביחס לתוכנית.
 הפעולות המתוכננות לביצוע ברבעון הבא לגביית כל המחאה.
 דיווח על שינוי בנסיבות ו/או על תוצאות המחייבים שינוי בתוכנית המאושרת המקורית.
 פרוט סדר הפעולות החדשות המומלצות לנקיטה לצורך גביית ההמחאה ואת התוצאה המצופה
מכל פעולה.
 סיווג הפעולות לפי גורם מבצע (קבלן לרבות שלוחו ,הוצל"פ ,בימ"ש וכיו"ב ).
 לוח זמנים לביצוע כל פעולה המתוכננת לביצוע על ידו (על פי העניין ,מוחלט לכל פעולה המבוצעת
על ידו או משוער ממועד השלמת פעולה קודמת ע"י צד ג').
 הדו"ח ימוין לפי חייבים.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה מוצע על ידו לתוכנית.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
הדו"ח יוגש הן כמסמך מודפס והן כקובץ  MS Excelבגרסת  2010ומעלה.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה התוכנית ,גם אם הצעתו זכתה,
והמזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה התוכנית ו/או את תכולתה ו/או כל שינוי אחר הן
במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי בתוכנית מעת לעת.
 .9.7מכתב התראה מעו"ד
 .9.7.1בכל עת ,שבמסגרת טיפולו בחובות שוטפים  /היסטוריים  /מיוחדים כאמור לעיל ,על פי העניין,
ובמידה והדבר טרם נעשה ,יכין הקבלן לחייבים מכתבי התראה לפני נקיטת צעדים ,חתומים על
ידי עו"ד.
 .9.7.2המכתבים בחתימת עו"ד לחייבים יכללו ,בין השאר ,את המידע הבא:
 חוב מקורי
 הפרשי ריבית והצמדה
 עלויות גביה עד כה
 מועד אחרון לתשלום לפני נקיטת צעדי גביה נוספים
 המקום אליו על החייב לפנות לתשלום החוב (משרדי עורך הדין או הקבלן)
 ועוד.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה מוצע על ידו לתוכנית.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה התוכנית ,גם אם הצעתו
זכתה ,והמזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את מבנה התוכנית ו/או את תכולתה ו/או כל שינוי
אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו
טענות ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי במכתב העו"ד
מעת לעת.
המועצה תייפה את כוחו של העו"ד מטעם הקבלן להוציא בשמה מכתבי אזהרה כמפורט לעיל.
מכתבי ההתראה ישוגרו לחייבים בדואר רשום עם אישור מסירה או בכל אופן אחר המהווה
"המצאה מלאה" ,כך שבמידה והחייב לא ישלם את חובו בעקבות קבלת המכתב ניתן יהיה לנקוט
בצעדי הגביה הבאים ,לרבות עיקולים.
המציע יפרט בהצעתו את האופן המוצע על ידו לשיגור מכתב ההתראה לחייב,
מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהכנת מכתב ההתראה כשכ"ט עו"ד ו/או שיגור המכתב
ו/או גביית תשלומי החייבים חובות היסטוריים  /מיוחדים שישלמו בעקבותיו את חובם ו/או
העברת התקבולים לקופת המועצה יהיו על חשבון הקבלן.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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 .10אופן עדכון המועצה ביתרות החובות הנגבים על ידי הקבלן.
 .10.1כללי.
כדי להבטיח שרישומי המזמין אודות יתרת החוב של כל חייב יהיו עדכניים למקרה שהחייב יגיע ביוזמתו
למזמין להסדרת חובו ,ינקטו על ידי הקבלן והמזמין הפעולות המתחייבות להבטחת מלוא החוב לרבות,
על פי העניין ,ריבית ו/או הצמדה ו/או הוצאות גביה לסוגיהם.
 .10.2עדכון הקבלן את המועצה ביתרות חוב.
 .10.2.1בכל עת שיבצע הקבלן פעולה כנגד חייב שמשנה את יתרת חובו ,לרבות השתת הוצאות גביה,
יעדכן הקבלן את המזמין בכך.
 .10.2.2לשם כך יעביר הקבלן למועצה את כל המידע הנדרש לה להבטיח כי לרשותה עומדים כל הפרטים
להתאים את הפרטים בכרטיס החייב שמנוהל על ידה ליתרת החוב העדכנית.
 .10.2.3נותן השרות יעדכן את רישומי כרטיסי החייבים המנוהלים אצל המזמין בהתאם לעדכונים
שיעביר אליו הקבלן.
 .10.2.4למען אימות עדכניות יתרות החוב של כל חייב ברישומי המזמין למצב העדכני.
 .10.3עדכון המזמין את הקבלן ביתרות חוב.
 .10.3.1בכל עת שיתייצב חייב במשרדי המזמין להסדיר את חובו ,בין אם נשלח על ידי הקבלן ובין אם
הגיע ביוזמתו ,יוודא נותן השרות עם הקבלן כי רישומי יתרת חובו של החייב אצל המזמין זהים
לאלו שאצל הקבלן.
 .10.3.2האימות יתועד בכתב ,בין אם על ידי העברת פרטי כרטיס החייב אצל הקבלן למזמין בפקס ובין
אם בקובץ באמצעות הדוא"ל.
 .11אופן קבלת התקבולים בגין חובות לסוגיהם והעברתם למועצה.
 .11.1כללי
 .11.1.1ככלל ,כל החייבים יופנו על ידי הקבלן לשלם את חובם לקופת המועצה.
 .11.1.2בכל מקרה ,כל הממסרים הכספיים שיתקבלו על ידי הקבלן מהחייבים ,עקב פעולתו לגביית
החובות ,יהיו לפקודת המזמין.
 .11.1.3ההוצאה לפועל תונחה להפקיד כל תקבול שיתקבל אצלה עבור המזמין בחשבון בנק ייחודי שינהל
המזמין לצורך כך.
 .11.1.4כל הממסרים הכספיים ו/או כל תשלום במזומן (שטרות כסף) שיתקבלו על ידי הקבלן מהחייבים,
עקב פעולתו לגביית החובות ,לרבות החזר הוצאות גביה ,יופקדו על ידו לקופת המזמין.
 .11.2קבלת תקבולים בגין החזר חוב ,על ידי הקבלן ,והעברתם לקופת המזמין.
 .11.2.1ל צורך קבלת הממסרים הכספיים ו/או כל תשלום במזומן (שטרות כסף) מהחייבים ,כאמור לעיל,
יכין הקבלן על חשבונו אישורי קבלת כספים עבור המזמין.
 .11.2.2לכל אישור יהיו מקור ולפחות שני העתקים.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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 .11.2.3אישור קבלת הכספים עבור המזמין שיכין הקבלן יהיה דמוי קבלה ויכלול ,בין השאר ,את המידע
הבא:
 שם החייב.
 שם המשלם.
 מספר הזיהוי שלו (ת.ז ,.מספר משלם מספר הודעת חיוב ,מספר דו"ח וכיו"ב ).
 סוג החוב בגינו משולם הכסף.
 תמהיל החוב (חוב מקורי ,הפרשי ריבית והצמדה ,הוצאות גביה וכיו"ב ).
 הסכום המשולם.
 אמצעי תשלום.
 מועד פירעון.
 חתימת וחותמת הקבלן.
 חתימת המשלם.
 מועד הפקדה אצל המזמין.
 מספר הקבלה שהופקה על ידי המזמין.
 שם וחתימת הגורם מקבל התקבול אצל המזמין.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה אישור קבלת כספים עבור המועצה ,המוצע על ידו.
מובהר בזאת כי אין המועצה מתחייבת לקבל את הצעת המציע למבנה האישור גם אם הצעתו
זכ תה והמועצה שומר לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האישור ו/או את תכולתו ו/או את אופן
הגשתו ו/או כל שינוי אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי
שיקול דעתה הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמועצה תדרוש שינוי באישור מעת לעת.
 .11.2.4עם קבלת ממסר כספי ו/או כל תשלום במזומן (שטרות כסף) יפיק הקבלן לחייב אישור כי קיבל
ממנו את הסכום.
 .11.2.5הממסר הכספי ו/או הסכום במזומן יופקד על ידי הקבלן ,על פי העניין במחלקת הגביה או בקופת
המזמין בצרוף שני ( )2העתקים מאישור קבלת התשלום.
 .11.2.6נותן השרות אליו יועבר התקבול יפיק למשלם קבלה על התקבול ,ימלא על גבי אחד מהעתקי
אישור התקבול שהעביר הקבלן את פרטי הקבלה ויאשר בשמו ובחתימתו את קבלת התקבול.
 .11.2.7עותק נוסף של אישור התקבול בצרוף העתק הקבלה יישאר אצל המזמין וישמש למעקב אחר
גביית החוב.
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 .11.3הפניית חייב לתשלום חובו ישירות בקופת המועצה.
 .11.3.1היה ובמסגרת פעילותו לגביית חוב סיכם הקבלן עם חייב כי החייב עצמו ישלם את חובו ,כולו או
חלקו ,ישירות אצל המזמין ,ימציא הקבלן לחייב הפנייה לתשלום חוב אצל המזמין ,בשני ()2
העתקים.
 .11.3.2הקבלן יעדכן בכך מיד את המנהל בכתב.
 .11.3.3עדכון המנהל יהיה באמצעות העברת העתק טופס הפניית חייב לתשלום אצל המזמין.
 .11.3.4טופס הפניית חייב לתשלום אצל המזמין יכלול ,בין השאר ,את הפרטים הבאים:
 שם החייב.
 שם המשלם.
 מספר הזיהוי שלו ושל מקור החוב (ת.ז ,.מספר משלם ,מספר הודעת חיוב  /דו"ח וכיו"ב ).
 סוג החוב בגינו משולם הכסף.
 תמהיל החוב (חוב מקורי ,הפרשי ריבית והצמדה ,הוצאות גביה וכיו"ב ).
 הסכום המסוכם לתשלום.
 המועד האחרון לתשלום.
 אמצעי תשלום.
 מועד פירעון.
 חתימת וחותמת הקבלן.
 חתימת המשלם.
 מועד הפקדה אצל המזמין.
 מספר הקבלה שהופקה על ידי המזמין.
 שם וחתימת הגורם מקבל התקבול אצל המזמין.
המציע יצרף להצעתו תדפיס של מבנה טופס הפניית חייב לתשלום במועצה ,המוצע על ידו.
מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע למבנה הטופס גם אם הצעתו זכתה
והמזמין שומר לעצמו את הזכו ת לשנות את מבנה הטופס ו/או את תכולתו ו/או את אופן הגשתו
ו/או כל שינוי אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול
דעתו הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אח רות מכל סוג שהוא במידה והמזמין ידרוש שינוי בטופס מעת לעת.
 .11.3.5המשלם שיתייצב אצל המזמין ימציא לגורם המקבל את שני העתקי טופס ההפניה שבידיו
כאסמכתא לקבלת התשלום על פי סיכום עם הקבלן.
 .11.3.6עם קבלת ממסר כספי ו/או כל תשלום במזומן (שטרות כסף) או בכרטיס אשראי יפיק נותן השרות
לחייב קבלה על הסכום שהתקבל.
 .11.3.7נותן השרות אליו יועבר התקבולים ,ימלא על גבי שני ( ) 2עותקי ההפניה שבידי במשלם את פרטי
הקבלה ויאשר בשמו ובחתימתו את קבלת התקבול.
 .11.3.8עותק אחד של ההפניה מאושר על ידי המקבל אצל המזמין ,כאמור לעיל ,יימסר למשלם ועותק
נוסף ישלח לקבלן.
 .11.3.9עותק של ההפניה שנשלח על ידי הקבלן כעדכון ,בצרוף העתק הקבלה יישאר אצל המזמין וישמש
למעקב אחר גביית החוב.
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 .12ביצוע עיקולים בחשבונות בנק – חייבי ארנונה ודוחות.
 .12.1רקע.
 .12.1.1לאור פסיקה של בית המשפט העליון ,רשויות מקומיות המטילות צווי עיקול מכוח פקודת
המיסים (גביה) ,יכולות לשלוח צווי עיקול אל מרכז הבנק  -ולאו דווקא לסניף שבו מתנהל חשבונו
של החייב.
 .12.1.2איגוד הבנקים ומרכז השלטון המקומי חתמו על הסכם שיאפשר טיפול ממוחשב בצווי עיקול
שמּוצאים כנגד בעלי חוב לרשויות המקומיות ,תוך תשלום החזר הוצאות לבנקים.
 .12.1.3ההסכם הוא וולונטרי וכפוף להתקשרות בין כל בנק לכל רשות מקומית.
 .12.1.4על פי ההסכם ,רשות מקומית שמצטרפת אליו מצהירה ,כי מתקיימות הוראות חוק הגנת
הפרטיות בנוגע למאגר המידע המכיל את נתוני צווי העיקול הנשלחים לפי ההסדר ,וכל מידע
המתקבל בקשר אליהם ,ומצהירה כי כך הדבר אף לגבי לשכת השירות הפועלת מטעמה בנושא,
אם יש כזו.
 .12.1.5כמו כן הרשות מתחייבת לשמור בסודיות את המידע המתקבל מהבנק (וכך אף מתחייבת לגבי
לשכת השירות מטעמה) ולא להעבירו לכל גורם אחר.
 .12.1.6צו עיקול ממוחשב הוא לרישום בלבד.
 .12.1.7כל עוד לא יקבע אחרת ,צו למימוש נכסים שהוטל עליהם עיקול יגיע חתום בנייר ישירות לסניף
הבנק בו הוטל עיקל על הנכסים.
 .12.1.8ביצוע עיקול חשבונות בנק על פי פקודת המיסים וההסדר עם הבנקים חייב להיעשות על ידי
"פקיד הגביה" או "ממונה גביה" כהגדרתו בפקודות.
 .12.1.9כל צו עיקול המגיע באופן ממוחשב מגורם שולח ,מחייב קיומו של צו חתום על ידי הממונה על
הגביה או פקיד גביה של אותה רשות מעקלת.
 .12.1.10ציון פרטיו ברשומת העיקול יהווה אישור לכך.
 .12.1.11המצאת צו עיקול בתקשורת מחשבים כמוהו כאישור הרשות המקומית על הטלת עיקול כדין.
 .12.1.12התשובה לבקשת הרישום תעמיד לרשות המועצה את פרטי חשבונות החייב שאותרו בכל בנק
ובהם נערך רישום.
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 .12.2תהליך עיקול חשבונות בנק חייבי ארנונה ודוחות.
מעקב גבייה

זיכוי

כן

שולם
במלואו במועד
?

זיכוי

לא

כן

התראה על חוב
למועצה שלא
שולם במועד עם
מועד אחרון
להסדרת החוב

הפקת התראה
לאחר המועד
האחרון לתשלום

שולם
במלואו במועד
?

לא

העברה לטיפול
קבלן גביה
הפקת מכתב
עו”ד התראה
לפני נקיטת
צעדי גביה
שולם
במלואו במועד
?

כן

זיכוי

לא
”
למועצה

דיווח למועצה על
חייבים שלא
שילמו
הכנת קובץ
לרישום עיקולים
בבנקים
בדיקת הקובץ
לרישום עיקולים
בבנקים ואישור
לשיגור
שיגור הקובץ
לרישום עיקולים
בבנקים לגורם
השולח
מעקב אחר
תוצאות הבקשה
לרישום עיקולים
בבנקים
הכנת צווי עיקול
לחשבונות
החייבים
שאותרו
בדיקת צווי
העיקול בבנקים
ואישור לשיגור
שיגור צווי
העיקול בבנקים
מעקב אחר
תוצאות צווי
העיקול בבנקים
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מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
לאור האמור לעיל יבוצע תהליך עיקול חשבונות בנק של חייבי ארנונה ו/או דוחות באופן הבא:
 .12.2.1הערכות המועצה
 המזמין יתקשר בהסדר עם "גורם שולח" ברשותו מערכת מידע ממוחשבת הערוכה לממש את
ההסדר לעיקול ממוחשב.
 המזמין ימנה את הקבלן ו/או נציג מוסמך מטעמו (לרבות עו"ד) כ "גובה מס".
 המזמין יגדיר במערכת הגביה המשמשת אותו ,סוגי חיוב לצורכי חיוב החייבים גם בהוצאות
הגביה.
 .12.2.2תהליך ביצוע העיקול.
כאמור לעיל ,טיפול הקבלן בחובות יחל לאחר קבלת קובץ חייבים שלא הסדירו את חובם לאחר
חלוף המועד האחרון בהתראה שקבלו מהמזמין ,או בכל שלב לאחר מכן.
 .12.2.3מכתב התראה מעו"ד
עם קבלת קובץ החייבים ,כאמור לעיל ,יכין הקבלן לחייבים מכתבי התראה לפני נקיטת הליכי
גבייה ועיקול לפי פקודת המסים (גבייה) ,אלא אם כן הובהר לו שהמזמין כבר עשה כן.
המכתבים בחתימת עו"ד לחייבים יכללו ,בין השאר ,את המידע הבא:
 חוב מקורי.
 הפרשי ריבית והצמדה.
 עלויות גביה עד כה.
 מועד אחרון התשלום לפני נקיטת צעדי גביה נוספים ( 25יום ע"פ ההכרזה).
 המקום אליו על החייב לפנות לתשלום החוב.
 ועוד.
המציע יצרף להצעתו נוסח של מכתב ההתראה מעו"ד לחייב ,המוצע על ידו.
מובהר בזאת כי אין המועצה מתחייבת לקבל את הצעת המציע למבנה או תוכן המכתב גם אם
הצעתו זכתה והמועצה שומר לעצמה את הזכות לשנות את מבנה המכתב ו/או את תוכנו ו/או את
אופן שיגורו ו/או כל שינוי אחר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמועצה תדרוש שינוי במכתב העו"ד מעת
לעת.
המועצה תייפה את כוחו של העו"ד מטעם הקבלן להוציא בשמה מכתבי התראה כמפורט לעיל.
מכתבי ההתראה ישוגרו לחייבים בדואר רשום עם אישור מסירה או בכל אופן אחר המהווה
"המצאה מלאה"  ,כך שבמידה והחייב לא ישלם את חובו בעקבות קבלת המכתב ניתן יהיה לנקוט
בצעדי הגביה הבאים ,לרבות עיקולים.
המציע יפרט בהצעתו את האופן המוצע על ידו לשיגור מכתב ההתראה לחייב.
מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהכנת מכתב ההתראה כשכ"ט עו"ד ו/או שיגור המכתב
ו/או גביית תשלומי החייבים שישלמו בעקבותיו את חובם ו/או העברת התקבולים לקופת המועצה
יהיו על חשבון הקבלן.
 .12.2.4רישום עיקול בבנקים
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בחלוף המועד האחרון לתשלום יכין הקבלן את ר שימת כל החייבים שלא הסדירו את חובם עד
למועד האחרון הנקוב במכתב האזהרה.
עותק מן הרשימה יועבר לגזברית המועצה לצורך בקרה ואישור לביצוע רישום עיקול בחשבונות
הבנק.
הקבלן יכין עבור הממונה על הגביה "צווי עיקול" לחתימתו ,כנדרש בחוק בהתאם.
על פי הנחיית המזמין ,יגיע נציג הקבלן למשרדי המועצה ויכין באמצעות מערכת המידע במועצה
את הקובץ לרישום עיקולים בחשבונות הבנק של החייבים שאישרה לו גזברית המועצה לעשות.
לפני שיגור הקובץ יזמן נציג הקבלן את גזברית המועצה לוודא כי הקובץ מכיל את רשימת
החייבים המאושרת.
רק לאחר אישור גזברית המועצה את תכולת הקובץ ,יבצע נציג הקבלן שיגורו לגורם השולח.
נציג הקבלן ינהל רישום מפורט (יומן) של פרטי כל שיגור לגורם השולח ואת תכולתו ,לרבות:
 מספר השיגור.
 מועד השיגור (על פי ההסדר עם הבנקים על הגורם השולח לשגר אליהם את קובץ העיקולים
הממוחשב בכל יום עסקים עד לשעה  ,12:00שאם לא כן יחשב כאילו שודר ביום העסקים הבא).
 הקודים ששוגרו.
 רשימת החייבים שנכללו בשיגור.
 קודי האישור.
 קודי השגיאה.
 ועוד.
תוכן היומן ייקבע סופית על ידי גזברית המועצה ,בהתאם להתנסות בביצוע השיגורים ,באופן
שיבטיח הן מעקב אחר שירות הגורם השולח והן בסיס למעקב אחר תוצאות השיגור.
היה ולאחר השיגור יתקבל קוד שגיאה מהבנקים ,תודיע על כך גזברית המועצה לנציג הקבלן וזה
יגיע משרדי המזמין לביצוע התיקונים הנדרשים (בהתאם לקוד שהתקבל) וישגר את התיקון
בהתאם.
עובדת קבלת קודי השגיאה ,הטיפול בהן והשיגור החוזר יתועדו ביומן.
גזברית המועצה תבצע מעקב אחר תוצאות הבקשה לרישום עיקול בבנקים.
מן התוצאות יעלה למי מהחייבים אותרו חשבונות בנק (העיקול פגש חשבון) ומה הם פרטיהם
ולמי מהחייבים לא אותר חשבון בבנקים שבהסדר( ,העיקול לא פגש חשבון).
 .12.2.5ביצוע מימוש נכסים מעוקלים בבנקים
עם קבלת תוצאות כל שיגור בקשה לרישום ,תעדכן גזברית המועצה בכתב את הקבלן בפרטיהן.
על פי הנחיית גזברית המועצה יערוך נציג הקבלן עבור הממונה על הגביה במועצה צווי מימוש
לנכסים (חשבונות הבנק) שהוטל עליהם עיקול.
צווי מימוש הנכסים שיערוך נציג הקבלן יועברו לממונה על הגביה לחתימה.
במעמד החתימה יערוך המונה על הגביה בקרה כי הצווים נערכו בהתאם לנדרש ולהנחיות גזברית
המועצה.
מיד לאחר חתימת הממונה על הגביה על צווי המימוש ישגרם נציג הקבלן ליעדם.
נציג הקבלן ינהל רישום מפורט (יומן) של פרטי כל צווי המימוש והטיפול בהם.
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המציע יצרף להצ עתו תדפיס של מבנה יומן המעקב אחר מימוש הנכסים המעוקלים בבנקים,
המוצע על ידו.
מובהר בזאת כי אין המועצה מתחייבת לקבל את הצעת המציע למבנה היומן גם אם הצעתו זכתה
והמועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה היומן ו/או את תכולתו ו/או את אופן הגשתו
ו/או כל שינוי א חר הן במעמד ההתקשרות עם הקבלן והן בכל עת במהלך ההתקשרות לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
למען הסר ספק מובהר בזאת והמציע בעצם הגשת הצעתו מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו טענות
ו/או דרישות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא במידה והמועצה תדרוש שינוי ביומן מעת לעת.
 .13ביצוע עיקולים אחרים – חייבי ארנונה ודוחות.
 .13.1רקע
פקודת המסים (גבייה) מסדירה פעולות ואמצעים לגביית חוב מחייבי ארנונה שלא שילמו את חובם חרף
הודעות והתראות גם מעבר לעיקול חשבונות הבנק שלהם.
 .13.2על אמצעי גביה אלו נמנים:
 עיקול כספים ונכסים של החייב אם מגיעים לו מצד שלישי ,לרבות
 עיקול כספי משכורת המגיעה לחייב
 עיקול שכר דירה המגיע לחייב.
 עיקול דמי החזר ממע"מ ו/או מס הכנסה
 עיקול כספים המגיעים לחייב מספקים או מקבלי שירותים
 עיקול מיטלטלין ומכירתם
 רישום הערה בדבר עיקול על רכבו של החייב במשרד הרישוי ומכירתו
 רישום שעיבוד על מקרקעין של החייב ומכירתם.
כל הצעדים שיינקטו נגד החייבים יהיו על פי דין ,ומכוח פקודת המסים (גבייה).
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 .13.3תהליך ביצוע עיקול חייבי ארנונה ודוחות.
 .13.3.1כללי
ביצוע עיקול ,כאמור להלן ייעשה רק לאחר המצאת מכתב מעו"ד כאמור בסעיף " 14.2.3מכתב
אזהרה מעו"ד" ,לעיל.
 .13.3.2איתור כספי ורכוש חייב
הקבלן יפעל לאיתור כספים המגיעים לחייב ו/או רכוש שבבעלותו.
במקביל יכין הקבלן ,על פי העניין ,צווי עיקול ו/או כתבי הרשאה לתפיסת מיטלטלין ומכירתם לפי
סעיף  4לפקודת המיסים (גביה) שיועברו לגזברית המועצה לצורך בחינתם ,אישורם וחתימתם על
ידי המוסמכים לחתום עליהם אצל המזמין.
 .13.3.3עיקול כספי ורכוש חייב
הקבלן יבצע על חשבונו את כל הפעילויות הנגזרות מפעולות העיקול לפי העניין והצורך על ידי
רישום ,תפישה ,אחסנה ומכירה ,לרבות:
 כניסה לבית החייב וביצוע עיקול מטלטליו.
 כניסה לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב ועיקול מטלטלי החייב.
 מתן צו עיקול על נכסי החייב הנמצאים בידי צד שלישי ומעקב אחר הימצאותם וקבלתם.
 רישום עיקול על רכב.
 תפישת רכב אחסנתו ומכירתו.
 רישום שעיבוד על מקרקעין של החייב ומכירתם.
רישום שיעבוד בפנקס המקרקעין יבוצע אם לא נמצאו די מיטלטלין של החייב בביתו או
בקרקעותיו ונתב רר ,לאחר חקירה ,שיש לחייב נכסי מקרקעין שאפשר למכור אותם לשם תשלום
סכום החוב.
 .13.3.4אמצעי זהירות למניעת טעויות
נוכח האמצעים התקיפים בהם הפקודה מסמיכה לנקוט ,יש לוודא מראש כי:
 החוב אומת מעל לכל ספק.
 שמו ,מספר זהות ,כתובתו ומספר הרישוי של רכב החייב זוהו בבירור.
 כל ההודעות נמסרו לפי המועדים שנקבעו בפקודת המסים (גבייה) ובחוקים המטילים את המס.
 אין השגה או ערעור בגין החוב.
 צו ההרשאה או העיקול חתום רק על ידי הגורם המוסמך.
הערה:
אין לעקל כלי עבודה או מיטלטלין אחרים העלולים לפגוע במקור פרנסתו של החייב ,ואין לעקל ציוד ביתי
בביתו של החייב (כגון :מקרר ,כיריים ,סירים וכלי אוכל ,מיטות שנה וכיוצא בזה) שחיוני לקיומו.
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 .13.3.5ביטול  /הסרת שיעבוד או עיקול
הקבלן יבטל ו/או יסיר על חשבונו כל עיקול ו/או שיעבוד ויחזיר לחזקת החייב כל רכוש שנתפש על
פי הוראת גזברית המועצה ו/או במקרים הבאים:
 אם נרשמו בטעות שיעבוד או עיקול ,יש לבטל מיד את הרישום המוטעה.
 אם בוצע בטעות עיקול לרבות תפישת רכוש.
 מיד עם סילוק החוב במלואו.
בכל מקרה כאמור לעיל יבדוק הקבלן אילו פעולות גביה ננקטו ויבצע תיקון או ביטול או החזרה
כמתחייב.
 .13.3.6אמצעים לביצוע עיקולים
לצורך ביצוע פעולות העיקול יעמיד הקבלן על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים לביצועם,
לרבות:
 כוח אדם מקצועי.
 לביצוע הליכים מינהליים.
 לאיתור חייבים ,כספם ורכושם.
 להמצאת הודעות ,התראות ,אזהרות צווים וכיו"ב לחייבים או לצד ג'.
 לרישום רכוש לצורכי עיקול.
 להוצאת רכוש מחצרי  /חזקת החייב לצורך מכירה.
 לאחסון ושמירת רכוש החייב.
 למכירת רכוש.
 וכיו"ב .
 אמצעים אחרים
 לניהול תהליכי מתן השירות (לרבות מערכות מידע).
 לתפיסת רכוש.
 לשינוע רכוש מעוקל.
 לאחסנת רכוש מעוקל באופן שלא יינזק במהלך האחסנה.
 וכיו"ב.
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 .14פרטים אודות המציע  -הרחבה.
 .14.1כללי
המציע יפרט בסעיף זה את הפרטים הבאים אודותיו ואודות הגורמים המעורבים  /קבלני המשנה
(כל אחד בנפרד).
 .14.2הצוות המקצועי.
להלן פירוט היקף השירותים הנדרש למזמין .למען הסר ספק ,אין בפירוט משום התחייבות של המזמין
להיקף השירותים שיוזמנו על ידו ,ולמזמין תשמר הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים
שיוזמנו מהקבלן בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין
בשל כך.
המועצה מעריכה את היקף הפעילות הנדרש לה כיום כדלקמן:
 .14.2.1עו"ד מוסמך אחד לפחות ,בעל ותק וניסיון כנדרש בתנאי הסף ,שישמש האחראי למתן השירותים
והייעוץ המשפטיים הנדרשים להספקת השירותים כנדרש במכרז זה.
 .14.2.2מנהל תחום גביה ואכיפה אחד לפחות ,בעל ותק וניסיון כנדרש בתנאי הסף ,שיוודא כי השירותים
המקצועיים ניתנים על ידי נותן השרות כנדרש במכרז וישמש מנחה מקצועי בתחום הגביה
והאכיפה לנותן השרות ולצוות המזמין וזאת בהיקף הנדרש להספקת השירותים כמפורט במכרז
זה.
 .14.2.3מנהל תחום גביה ואכיפה אחד לפחות ,המכיר היטב את דיני גביית המיסים ,החובות והקנסות
במגזר הציבורי בכלל וברשויות המקומיות בפרט ,שישמש כראש צוות מטעם הקבלן ואיש הקשר
עם המזמין.
 .14.2.4נותן שרותי גביה אחד שיספק באופן שוטף למזמין את כל השירותים אותם הוא נדרש לספק
באופן ובהיקף המפורטים במכרז זה וכן ממלא מקום אחד לפחות שימלא את מקומו בכל עת
שיעדר גם זאת באופן ובהיקף כמפורט במכרז.
 .14.2.5מנהל תחום חניה אחד לפחות המכיר היטב את דיני אכיפת החניה וגביית הקנסות הנגזרים ממנה
ברשויות המקומיות ,שישמש איש הקשר של הקבלן עם המועצה לתחום החניה.
 .14.2.6קבלן הוצאה לפועל מורשה ו/או עובד אחד לפחות המוסמך כ"בעל תפקיד" ,בעל אישור בר תוקף
לכך מאת הועדה שמונתה לפי סעיף 5א לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז.1967-
 .14.2.7על המציע לציין בטבלה בנספח ד 2/רשימה הכוללת לפחות את מספר העובדים אותם הוא נדרש
להציג בתנאי הסף בכל תפקיד ,בכל תחום מהתחומים המפורטים לעיל ,המעמדים על ידו לספק
את השירות עבור המזמין,
 .14.2.8העובדים שיציע הספק למתן השירותים ירואיינו ע"י המזמין ,כתנאי לביצוע השירותים בפועל על
ידי עובדים אלה ,וידורגו על ידו בהתאם לסדר העדיפות .יודגש כי למזמין תשמר הזכות לאשר או
לדחות את מתן השירותים ע"י עובד/ת שיציע הקבלן מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ,ולקבלן לא
תהיה כל טענה ו/או תביעה למזמין בעניין זה.
המציע מתחייב כי באם הצעתו תזכה ,יציב את העובד שדורג ע"י המזמין בסדר העדיפות במקום
הרא שון תפקיד הנדרש אצל המזמין .ככל שהעובד שדורג במקום הראשון לא יהיה זמין לעבודה
אצל המזמין ,יציב הקבלן את העובד הממוקם אחריו בהתאם לסדר העדיפות שקבע המזמין.
 .14.2.9יודגש כי אי זמינות העובד שנבחר ע"י המזמין לספק את השירות ,מהווה הפרה של תנאי מכרז זה.
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 .14.3ככל שידרשו למזמין שירותים נוספים מעבר למפורט בסעיף  15.2לעיל ,באופן קבוע או לתקופה מוגבלת
או באופן חד פעמי ,שמורה למזמין הזכות להזמין את השירותים הדרושים לו ותמורתם ישלם את
התעריפים שפירט הקבלן בהצעתו למכרז בהתאמה להיקף הזמנתם.
 .14.4יודגש כי חלוקת מתן השירותים עבור המועצה וגופי הסמך שלה ,תהיה לפי שיקול דעתו הבלעדי של
המזמין ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין זה.

 .15האמצעים.
 .15.1כללי
להלן פרוט האמצעים אותם יידרש הקבלן להעמיד לרשות המזמין לצורך הספקת השירותים כנדרש
במכרז זה:
 .15.1.1מערכות מידע ,ציוד היקפי ייעודי אמצעי תקשורת וכל אמצעי טכנולוגי אחר הנדרש לניהול
הפעולות הנדרשות להספקת השירותים לסוגיהם.
 .15.1.2מקומות ייעודיים לאחסנת מטלטלין ורכב מעוקלים.
 .15.1.3אמצעי שינוע מטלטלין ורכב מעוקלים.
 .15.2פרטים אודות האמצעים
המציע יפרט בסעיף זה את פרטי כלל האמצעים העומדים לרשותו להספקת השירותים וכן את פרטי אלו
המיועדים לשמש להספקת השירות למועצה.
 .15.2.1אמצעי אחסנת מעוקלים
על המציע לציין את רשימת כל אמצעי אחסנת המעוקלים העומדים לרשותו ,כנדרש להלן:
 פרטי התאגיד האמון על השמירה על המטלטלין
 אישורים לשמש בעל תפקיד האמון על השמירה על המטלטלין
 כתובת המתקן
 סוגי הרכוש המיועדים לאחסנה
 .15.2.2פרטים אודות אמצעי אחסנת המעוקלים המיועדים לספק שירות למועצה
על המציע לציין מתוך הרשימה לעיל ,את רשימת אמצעי אחסנת המעוקלים המיועדים על ידי
המציע לספק את השירות עבור המועצה.
 .15.2.3אמצעי ניהול המידע אודות השירותים
על המציע לפרט את כל אמצעי ניהול המי דע העומדים לרשותו ,כנדרש להלן .ברשימת התוכנות
המשמשות אותו ,לכל תוכנה יפורט:
 שמה המסחרי
 שם יצרן התוכנה
 סוג התוכנה (כגון הנה"ח ,מלאי ,וכיו"ב )
 השימוש שיעשה בה לצורך הספקת השירות למועצה.
 .15.2.4רשימת קישורים למאגרי מידע המשמשים אותו ,לכל קישור יפורט:
 שם מאגר המידע
 ספק השירות
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 סוג המידע
 השימוש שיעשה בה לצורך הספקת השירות למועצה.

 .16הכשרת עובדים
 .16.1מערכות מידע
 .16.1.1לאור העובדה כי כלי העבודה העיקרי של מספקי השירות הוא מערכות המידע המשמשות את
המזמין ,תנאי הכרחי להפקת השירות הוא ידע והכשרה בהפעלתן.
 .16.1.2על הקבלן להעמיד לרשות המזמין צוות המכיר ומנוסה בשימוש והפעלת מערכות המידע
המשמשות או שישמשו אותו.
 .16.1.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי היה ותידרש הכשרת הצוות שיועמד לשירות המזמין בשימוש
ו/או בהפעלת מערכת אחת או יותר ממערכות המידע המשמשות או שישמשו את המזמין ,תחול
האחריות לקיום ההכשרה וכל העלויות הכרוכות בה על הקבלן.
 .16.2ידע מקצועי
 .16.2.1היות ועל הצוות המספק את השירות להיות מעודכן בכל החוקים ,הכללים ,ההנחיות ,ההוראות
התהליכים הנהלים וכיו"ב  ,המחייבים את מבצעי השירות ,דוגמת הנדרש למזמין ,עליו לעבור
הדרכות והכשרות ,מעת לעת בתחומים השונים.
 .16.2.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי היה ותידרש הכשרת ו/או הדרכת ו/או עדכון ו/או כל סוג אחר של
הקניית ידע לצוות שיועמד לשירות המזמין ,תחול האחריות לאיתור הגורם המכשיר וכן קיום
ההכשרה וכל העלויות הכרוכות בה על המציע.
 .17התחייבויות המציע.
במסגרת התקשרות עם המזמין להספקת השירותים נשוא בקשה זו תחולנה על המציע ההתחייבויות כמפורט להלן:
 .17.1שמירת סודיות
המציע שיזכה יתחייב כלפי המזמין לשמור על סודיות בכל הקשור לשירותיו ולכל מידע מכל סוג שהוא
אודות המועצה ו/או עובדיה ו/או תושביה ו/או ספקיה בהתאם למפורט בנוסח ההסכם המצ"ב.
 .17.2שמירה על רכוש המועצה
המציע יתח ייב להשתמש בציוד לסוגיו שיועמד לרשותו על ידי המזמין באופן שלא ייגרם לו נזק מסוג כל
שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.
המציע יתחייב להשתמש במכשור חשמלי ו/או אלקטרוני לרבות מערכות המידע ,על פי העניין ,בהתאם
להוראות היצרן ו/או הנחיות הספק ו/או הנהלים ,הכללים ,והוראות השימוש הנהוגים אצל המזמין.
באחריות המציע לוודא כי כל האמור לעיל ידוע וברור לעובדיו טרם נעשה על ידם שימוש במכשור ,כאמור
לעיל.
 .17.3הופעה נאותה
על המציע לדאוג כי צוות המציע שיספק את השירות למועצה יופיע על פי כללי הופעה ההולמים את מי
שמייצג את המזמין.
על המציע לדאוג כי צוות המציע שיספק את השירות למזמין בחצריו יופיע על פי כללי ההופעה החלים על
צוות המזמין.
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 .17.4כללי התנהגות
צוות המציע שיספק את השירות למזמין ינהג על פי כללי ההתנהגות ההולמים את מי שמייצג את
המזמין.
צוות המציע שיספק את השירות למזמין בחצריה ינהג על פי כללי ההתנהגות החלים על צוות המזמין.
 .17.5דיווח שעות
צוות המציע אשר יבצע את השירותים עבור המזמין ממשרדיה ידווח על הגעתו ועזיבתו את משרדי
המזמין בהתאם להנחיות גזברית המועצה ,לרבות שימוש בכרטיס נוכחות שיונפק לו.
 .18חיוב בגין הוצאות גביה
 .18.1בכל מקרה של חיוב החייב בעלויות הגביה ,יהיה שיעורן כשיעור מינימום שכ"ט עו"ד בהוצאה לפועל
(שכר טרחת עורך דין א' בתיק שטרות  -עם פתיחת התיק).
 .18.2למרות האמור לעיל יכול המציע לצרף להצעתו מחירון מוצע על ידו לחיוב חייב בגין הוצאות גביה
בתהליכי הגביה המנהלית ,בציון הבסיס עליו הוא נשען.
 .18.3למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין המזמין מתחייב לקבל את הצעת המציע שיזכה ושמורה לו הזכות
הבלעדית לקבוע את המחיר שייגבה על ידי הקבלן לחיוב חייב בגין כל מרכיב ממרכיבי הוצאות הגביה
בתהליכי הגביה המנהלית.
 .18.4המחירון שייקבע ישמש לחיוב הקבלן בהוצאות הגביה לכלל סוגי שירותי גביית החובות במכרז זה.
 .18.5למען הסר ספק מובהר להלן כי האמור לעיל לא יחול על גובה החזר הוצאות גביה שיפסקו על ידי ערכאה
משפטית.

 .19התמורה
 .19.1התמורה עבור שירותי הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המזמין  -כללי
 .19.1.1לצורך התשלום ינוהל על ידי המזמין מעקב אחר שעות העבודה בפועל של נותן השרות שיספק
למזמין את שירותי ההפעלה השוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה .
 .19.1.2נותן השרות ידווח על שעות מתן השירות במועצה ,כאמור במסמכי מכרז זה.
 .19.1.3דו"ח שעות הספקת השירות בפועל ע"י נותן השרות ,ינוהל בהתאם לכללי הדיווח שיקבעו על ידי
המזמין.
 .19.1.4דו"ח שעות הספקת השירות בפועל ע"י נותן השרות יועבר לגזברית המועצה ו/או מי מטעמה
שתחשב את מספר שעות הספקת השירות בפועל יחסית להיקף השעות המלא הנדרש להספקת
השירות בחודש המדווח.
 .19.1.5התשלום עבור שירותי נותן השרות יהיה על פי היחס שבין שעות הספקת השירות בפועל לבין
היקף השירות המלא בחודש מתן השירות.
 .19.1.6למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור מוחלט על העובד לחרוג מהיקף שעות הספקת
השירותים אלא אם כן קיבל על כך הקבלן דרישה מפורשת מראש ובכתב מהמנהל.
 .19.1.7מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם כל תמורה עבור עבודה חריגה או נוספת אלא אם כן הוציאה
לה גזברית המועצה דרישה מפורשת מראש ובכתב.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .19.2אופן קבלת התמורה
 .19.2.1גזברית המועצה או מי מטעמה תעביר לקבלן עד יום העבודה האחרון בכל חודש של המזמין עותק
מדיווח היקף שעות הספקת השירותים שסופקו על ידי נותן השרות בחודש העבודה הקודם בציון
הסכום המגיע לקבלן עבור שירותי נותן השרות בחודש המדווח.
 .19.2.2עותק מהדו"ח ,בציון הסכום המאושר לתשלום והחתום על ידי גזברית המועצה יועבר לקבלן
כאסמכתא להוצאת חשבונית מס.
 .19.2.3רק לאחר קבלת דו"ח גזברית המועצה ,כאמור לעיל ,יפיק הקבלן חשבונית מס על שכר הטרחה
המאושר לו לאותו החודש ויעביר לגזברית המועצה לטיפול בתשלום.
 .19.2.4לחשבונית יצורף עותק מאישור התשלום על ידי גזברית המועצה.
 .19.2.5גזברית המועצה תבקר את החשבונית ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה.
 .19.2.6התשלום יועבר לקבלן  30יום מתום החודש בו אושרה החשבונית לתשלום על ידי גזברית
המועצה.
 .19.3התמורה עבור שירותי גביית חובות  -כללי
 .19.3.1שכר הטרחה עבור שירותי גביית חובות הארנונה יהיה בשיעור האחוז שנקבע כשכ"ט לכל סוג
גביה.
 .19.3.2לצורך תשלום התמורה ינהל המזמין מעקב אחר העברת אמצעי התשלום מהחייבים שהופקדו
בקופת המועצה ומועד פירעונם.
 .19.3.3המעקב ינוהל באמצעות מערכת המידע של המועצה.
 .19.3.4למען הסר ספק ,שכר הטרחה יועבר לקבלן רק לאחר קבלת התשלום מהחייב בקופת המועצה (על
פי דו"ח "מזומנים בקופה" או ש"ע)
 .19.4אופן תשלום התמורה
 .19.4.1לצורך תשלום התמורה עבור גביית חובות הארנונה תעביר הנה"ח המזמין לגזברית המועצה
בראשית כל רבעון ,עותק מהרשימה המפורטת של כל אמצעי התשלום שהופקדו כתוצאה
משירותי הקבלן ונפרעו ברבעון הקודם.
 .19.4.2גזברית המועצה יבקר את הרשימה ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה ויחשב את התשלום
המגיע לקבלן כשכ"ט ,מתוך התשלומים שנפרעו בפועל ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
 .19.4.3גזברית המועצה יציין ע"ג עותק הרשימה את הס כום המאושר על ידו לתשלום לקבלן כשכ"ט
עבור התשלומים שנפרעו ברבעון המדווח.
 .19.4.4עותק מהרשימה המבוקרת ,בציון הסכום המאושר לתשלום והחתום על ידי גזברית המועצה
יועבר לקבלן כאסמכתא להוצאת חשבונית מס.
 .19.4.5רק לאחר קבלת אישור גזברית המועצה ,כאמור לעיל ,יפיק הקבלן חשבונית מס על שכר הטרחה
המאושר לו לאותו הרבעון ויעביר לגזברית המועצה לטיפול בתשלום.
 .19.4.6לחשבונית יצורף עותק מאישור התשלום על ידי גזברית המועצה.
 .19.4.7גזברית המועצה תבקר את החשבונית ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה.
 .19.4.8התשלום יועבר לקבלן תוך שלושים  30יום מתום החודש בו אושרה החשבונית לתשלום על ידי
גזברית המועצה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .19.5התמורה עבור הספקת והפעלת אמצעים לאכיפת חניה
 .19.5.1בסוף כל רבעון יגיש הקבלן לגזברית המועצה חשבונית בשיעור דמי השכירות המוסכמים עבור
שימוש המועצה באמצעים לאכיפת חניה ,באותו הרבעון.
 .19.5.2גזברית המועצה תבקר את החשבונית ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה.
 .19.5.3התשלום יועבר לקבלן שלושים ( )30יום מתום החודש בו אושרה החשבונית לתשלום על ידי
גזברית המועצה.
 .19.6התמורה עבור שירותי גביית דוחות והמחאות חוזרות  -כללי
 .19.6.1שכר הטרחה עבור שירותי גביית דוחות והמחאות חוזרות יהיה בשיעור הוצאות הגביה שיושתו
על החייבים כפי שיקבעו כשכ"ט לכל סוג גביה.
 .19.6.2לצורך תשלום התמורה ינהל המזמין מעקב אחר העברת אמצעי התשלום מהחייבים שהופקדו
בקופת המועצה ומועד פירעונם.
 .19.6.3המעקב ינוהל באמצעות מערכת המידע של המועצה.
 .19.7אופן תשלום התמורה
 .19.7.1לצורך תשלום התמורה עבור גביית דוחות והמחאות חוזרות תעביר הנה"ח המזמין לגזברית
המועצה בראשית כל רבעון ,עותק מהרשימה המפורטת של כל אמצעי התשלום שהופקדו
כתוצאה משירותי הקבלן בתחום זה ונפרעו ברבעון הקודם.
 .19.7.2הרשימה המפורטת תחולק את כלל התקבולים שנפרעו לפי המרכיבים הבאים:
 מרכיב החזר החוב
 מרכיב הוצאות הגביה
 .19.7.3גזברית המועצה תבקר את הרשימה ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה ויחשב על פיה את
תשלום החזר הוצאות הגביה המגיע לקבלן כשכ"ט ,מתוך התשלומים שנפרעו בפועל ,כמפורט
במסמכי מכרז זה.
 .19.7.4גזברית המועצה תציין ע"ג עותק הרשימה את הסכום המאושר על ידו לתשלום לקבלן כשכ"ט
מתוך התשלומים שנפרעו ברבעון המדווח.
 .19.7.5עותק מהרשימה המבוקרת ,בציון הסכום המאושר לתשלום והחתום על ידי גזברית המועצה
תועבר לקבלן כאסמכתא להוצאת חשבונית מס.
 .19.7.6רק לאחר קבלת אישור גזברית המועצה ,כאמור לעיל ,יפיק הקבלן חשבונית מס על שכר הטרחה
המאושר לו לאותו הרבעון ויעביר לגזברית המועצה לטיפול בתשלום.
 .19.7.7לחשבונית יצורף עותק מאישור התשלום על ידי גזברית המועצה.
 .19.7.8גזברית המועצה תבקר את החשבונית ,בתוך חמישה ( )5ימי עבודה של המועצה.
 .19.7.9התשלום יועבר לקבלן שלושים ( )30יום מתום החודש בו אושרה החשבונית לתשלום על ידי
גזברית המועצה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
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מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .20תקופת ההתקשרות  -הבהרות
 .20.1תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של חמש ( ) 5שנים ,החל ממועד החתימה על הסכם
ההתקשרות ,בחלוקה לשתי תקופות על פי סוג השירות ,כמפורט להלן:
 .20.1.1תקופה ראשונה שתחל עם מועד החתימה על ההסכם ותמשך שלוש ( )3שנים שתהווה "תקופת
ביצוע" במהלכה יסופקו כלל השירותים שיוזמנו על ידי המזמין והמפורטים במסמכי מכרז זה.
 .20.1.2תקופה שניה שתחל מתום "תקופת הביצוע" ותמשך שתי ( )2שנים שתהווה "תקופת השלמה"
לתהליכי גביית חובות שבפיגור שגבייתם נמסרה לטיפול הקבלן במהלך "תקופת הביצוע" ,אך
טיפולו בהם לא הושלם במהלכה( .להלן "תקופת ההתקשרות").
 .20.1.3המזמין יהא רשאי להאריך את "תקופת הביצוע" להספקת כל השירותים או חלקם ,על פי מכרז
זה ,לתקופות ביצוע נוספות בנות שנה אחת ,או חלק ממנה ,כל אחת ,ובלבד שסך כל תקופות
הביצוע ,במהלך ההתקשרות ,לא תעלנה על שישים ( )60חודשים.
 .20.2החליט המזמין לממש את הזכות שניתנה לו להאריך את תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה ,יודיע על כך
לקבלן שלושים ( )30יום מראש ובכתב ,לרבות על משך תקופת ההארכה .בתקופות ההארכה יחולו כל
תנאי התקשרות על פי מכרז זה ,בשינוים המחויבים.
 .20.3על אף האמור בסעיף  20.1לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,להביא התקשרות על פי מכרז זה ,לידי סיום ,בכל
עת ,עלפי שיקול דעתו הבלעדי ,באמצעות הודעה של שלושים ( )30יום מראש ובכתב לקבלן.
 .20.4ניתנה הודעה ,כאמור בסעיף  20.3לעיל ,תסתיים ההתקשרות על פי מכרז זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה.
 .20.5עם תום ההתקשרות יחזיר הקבלן על חשבונו ,בתוך שבעה ( )7ימים ,את כל המסמכים ו/או הקבצים ו/או
האישורים שהועמדו לשימושו ,על פי מכרז זה.
 .20.6עם תום ההתקשרות יעביר הקבלן על חשבונו ,בתוך שבעה ( )7ימים ,כל רשות ו/או זכות ו/או הרשאה
להמשך הטיפול בחובות שלא השלים את הטיפול בהם ,למזמין ו/או לכל גורם אחר מטעמו.
 .20.7למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של החזרת הטיפול בגביית חוב או המחאה חוזרת למזמין או
למי מטעמו ,כאמור במסמכי מכרז זה ,ישלם המזמין לקבלן רק בגין התשלומים שהוכיח כי שילם בפועל
לצד שלישי ,עד למועד שנקצב לו לחזרת הטיפול למזמין.
 .20.8החל ממועד סיום "תקופת הביצוע" במהלך ההתקשרות ,יחדל המזמין להעביר לטיפול הקבלן טיפול
בגביית חובות ו/או המחאות חוזרות נוספים לאלו שהועברו לטיפולו עד למועד זה.
 .20.9החל מתום "תקופת הביצוע" יחל כאמור מניין "תקופת ההשלמה".
 .20.10מובהר בזאת ,כי ב"תקופת ההשלמה" יחולו על הקבלן הסכם ההתקשרות וכל ההתחייבויות שחלות עליו
במהלך התקשרות ,לרבות המצאת ערבות בנקאית כנדרש בהסכם ההתקשרות שתהיה בתוקף למשך
תשעים ( )90יום לאחר מועד סיום "תקופת ההשלמה".
 .20.11למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעה על פי מכרז זה מהווה את הצהרתו והסכמתו של המציע
במפורש ,כי במסגרת התמורה המבוקשת על ידו במכרז ,נלקחה על ידו בחשבון העובדה ,כי תקופת
התקשרות על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי מכרז זה וכי אם יזכה במכרז יהיה מנוע מלטעון כל
טענה שהיא ,לרבות בגין הוצאות שהוציא ו/או הפסד רווח אם המזמין יביא את ההתקשרות על פי מכרז
זה לידי סיום או אם לא יאריך המזמין את תקופת תוקפה של התקשרות על פי מכרז זה ,מכל סיבה
שהיא.

עמוד  103מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

חלק  – 2מפרט לשירותי מערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .1רקע

 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו ,חרטה על דגלה את הבטחת איכות החיים לתושביה ולכן מקפידה לאכוף
בתחומה הן את חוקי העזר והן את החוקים האחרים שבסמכותה לאכוף בתחומה.
 .1.2מערך אכיפה של המועצה המבוסס על פקחים ,אותם גייסה המועצה והכשירה ,על מנהלי המחלקות
האמונים כל אחד על הפיקוח ואכיפת החוקים בתחום אחריותו ועל תובע המועצה.
 .1.3האכיפה מתמקדת בתחומים הבאים:
 )1חניה
 )2בעלי חיים
 )3איכות סביבה וסדר ציבורי
 .1.4נכון להיום ,את שירותי הגביה מקבלת המועצה באמצעות שרותי קבלן.
 .1.5בתחום החניה נערכת המועצה לאכיפה גם באמצעות מצלמות נייחות.
 .1.6המועצה מקבלת שירותי לכידת בע"ח משוטטים ושירותי אחסנה של בע"ח הנלכדים במתקן מוגן מקבלן.
 .1.7לאור העובדה שלרשות המועצה עומד צוות אכיפה מצומצם ,נדרשת המועצה לייחד את זמינותו לפעולות
האכיפה בפועל בעיקר ,כגון איתור העבירות ,תיעודן ,הפקת מסמכי האכיפה (התראות ,ברירות משפט
וכיו"ב).
 .1.8צוות הפיקוח והאכיפה בשטח מצויד בטלפונים חכמים )(Smart Phoneמבוססי .Android
 .1.9לאור האמור לעיל על המועצה להעמיד לרשות צוות האכיפה את סביבת העבודה המלאה שתבצע עבור
צוות האכיפה את כל הפעולות הנדרשות לאחר הפקת מסמכי האכיפה ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
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 .2השירותים
מכרז זה נועד להתקשרות של המועצה עם ספק שיספק לה גם את השרותים הבאים:
 .2.1הסבה מלאה של נתוני המערכות והישומונים המשמשים את המועצה אותן נועדו המערכות והישומונים
נשוא מכרז זה להחליף.
 .2.2התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי
העבודה למתן תו תושב ולטיפול באכיפה ,מתן דוחות והטיפול בהם עד להיותם חלוטים או מבוטלים
בתחום אכיפת החוקים שבסמכות המועצה לאכוף ,אחזקתה ,שדרוגה ותמיכה במשתמשים בה (להלן
"המערכת").
 .2.3התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש במסוף מותאם להפעלה של הישומונים
הנדרשים במכרז זה לרבות ישומי המוקד העירוני המבוסס על טלפון חכם ו/או מחשב לוח )( (Tabletלהלן
גם "מסופון").
 .2.4התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש בישומונים יעודיים לניהול עבודת הפיקוח
על החוקים שבסמכות המועצה לאכוף ואכיפתם אחזקתם .
 .2.5התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש באתר אינטרנט יעודי לתחום האכיפה
הכולל אפשרות למילוי טפסים מקוונים בכל הקשור לערר  /בקשה לביטול ,לבקשה להשפט ,לבקשת תו
תושב וכיו"ב.
 .2.6זכות שימוש בציוד היקפי יעודי לשימוש במערכת הממוחשבת (כמדפסות למסופון  /יישומון)
 .2.7שרותים משלימים:
 )4שרותי איתור פרטי נאשמים  /חייבים .
 )5שרות הפקת והפצת מסמכי אכיפה לסוגיהם .
 )6טיפול בתהליכי המרת קנסות  /נאשמים( ,בהתאם להוראות תובע).
 )7טיפול בהסבת דוחות חניה.
 )8שרותי מעקב תשלומים.
 )9שרותי גביה מקוונים.
 )10שרותי אכיפת גביה.
 )11הספקה של "חגור פקח" (ירכית  /מנשא) לנשיאה על גוף הפקח של כל הציוד והמסמכים  /פנקסים .
 )12הספקת טופסי תבניות דוחות לסוגי החוקים הנאכפים.
 )13הספקת טופסי תבניות למענה :קבלת בקשה /דחייה /העברה לטיפול /המצאת מסמכים וכן תבניות
נוספות על פי דרישת הרשות
הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.

עמוד  105מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר

פרק א' -תהליכי אכיפת חוקי העזר
 .1התהליך המתוכנן לאכיפת חוק העזר לכפר שמריהו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"א.1980 -
 .1.1תרשים עקרוני
גביה

מער הפיקוח העירוני

שרותי הקבלן  /מערכת
קליטת מסמ
אכיפה
במערכת

עדכן נתוני
גביה
למערכת
המועצה

למערכת הספק

תיעוד מסמ
אכיפה
במערכת
מעקב אחר
תגובת
הנאשם
למסמ
אכיפה

אימות עבירה

חניה סלולרית
נכה

תיעוד
העבירה

צילום
תיעוד במלל

הפקת מסמ
אכיפה

שידור מסמ
אכיפה

הוגש ערר
?

לא

איתור עבירה

לפי תוכנית עבודה
לפי תלונה
מזדמן

הפקת מדבקה
הדבקת מדבקה
להודעה

מסירת /
הצמדת
הודעה לרכב

כן
עדכן תובע
1

קנס שולם
עד למועד
?

עדכן נתוני
גביה
למערכת
האכיפה

כן

לא

טפל באיתור
בעלי רכב

סיום טיפול
אתר בעלי רכב
הפק הודעה לבעלי רכב
שגר הודעה לבעלי רכב

מעקב אחר
תגובת
הנאשם
למסמ
אכיפה
קנס שולם
עד למועד
?

לא

כן
1

לא

הוגש ערר
?

כן

עדכן תובע

בדיקת /
טיפול התובע

התקבל ערר  /בוטל דוח
בקשה להשפט
פס"ד

נהל תהליכי
טיפול תובע
עדכן מערכת
הגביה

קלוט הוראות
תובע
לגביית /
ביטול חוב

טפל
בגביית /
ביטול חוב

עדכן נתוני
גביה
למערכת
האכיפה
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 .1.2עיקרי התהליך
 .1.2.1פקח המועצה יבצע את פעולות אכיפת חוק העזר לכפר שמריהו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשמ"א-
 1980ככלל על פי תוכנית עבודה שיקבעו לו הממונים עליו.
יובהר שפיקוח המועצה אוכף גם חוקי עזר נוספים לרבות ,מניעת מפגעים ,רעש ,וכל חוק עזר אחר
שבסמכות המועצה לאכוף.
 .1.2.2למרות האמור לעיל תתאפיין עבודת הפקח גם בהנחייתו לבצע משימות שלא נכללו בתוכנית
העבודה הן עקב הגעת תלונות על עבירות והן ביוזמת הממונים עליו משיקוליהם הם.
 .1.2.3לאור היות צוות הפיקוח אמון על אכיפת מספר חוקים עליו להיות מצויד באמצעים שיאפשרו לו
ביצוע יעיל ביותר של פעולות האכיפה ובה בעת יאפשרו לממונים עליו להיות מעודכנים ,ככל הניתן
במקום הימצאו ובאופן מילוי משימותיו.
 .1.2.4לאור האמור לעיל על הפקח להיות מצויד הן במכשיר שיהווה מסוף למערכת אכיפת החניה והן
במדפסת מקושרת למסוף שתאפשר לו הפקת תוויות שתכלולנה את תיעוד ופרטי העבירה אשר
תודבקנה לטופס הודעה על עבירה שיילקח מפנקס מודפס מראש.
 .1.3שלב איתור העבירה.
 .1.3.1הפקח יאתר עבירות הן על ידי עריכת סיורים יזומים באתרים מועדים לביצוע עבירות בהתאם
לתוכנית העבודה ,הן כמענה להנחיות הממונים עליו לאתר עבירות לפי שיקול דעתם או עקב
תלונות שתגענה למועצה והן במהלך דרכו למילוי משימותיו המוגדרות (עבירות מזדמנות).
 .1.3.2לאור האמור לעיל לרשות הפקח צריך ,בכל עת ,לעמוד תיעוד הן של נתוני תוכנית העבודה והן של
פרטי הנחיות הממונים כשאלו תגענה אליו במהלך ביצוע עבודתו.
 .1.3.3בכוונת המועצה להציב בתחומה מצלמות אכיפת חניה נייחות אשר תאפשרנה אכיפת חניה
במקומות אסורים או באופן המפריע לתנועה .המערכת המוצעת במכרז זה תתממשק למערך
מצלמות אכיפת החניה  /תנועה לסוגיהן.
 .1.4שלב אימות העבירה.
 .1.4.1לאור העובדה שלרשות בעלי רכב אפשרות להחנות את רכבם באזור חניה מוסדרת ולשלם את
התמורה לכך באמצעות טלפון סלולרי או בהיותו נכה להחנות במקום המיועד לחניית נכים בלבד
על הפקח לאמת ,טרם ביצוע פעולת אכיפה שבעל הרכב אכן מבצע עבירה.
 .1.4.2לאור האמור לעיל יש להעמיד לרשות הפקח באופן מיידי (עם קליטת מספר הרכב במסוף) את
המידע שיאפשרו לו את אימות ביצוע העבירה לרבות:
 ברור קיום תו תושב ותוקפו. ברור הפעלת הסדר חניה סלולרי באמצעות שירות מסוג זה ככל שיהיה זמין כגון סלופארק ,פנגווכיו"ב.
 ברור מועד מתן דוח קודם בתחום המועצה בחניית רכב בחניה השמורה לנכים – ברור תוקף תו נכה לרכב -מהיותו אמון על אכיפת החוק – ברור היות הרכב מדווח כגנוב.
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 .1.5שלב תיעוד העבירה.
 .1.5.1לאור העובדה שאכיפת החוק מותנה ,בין השאר ,בהוכחת העברה בתיעוד פרטיה ובתיעוד הסעיף
בחוק עליו היא נעברה על הפקח להיות מצויד באמצעים הבאים:
 מצלמה (לצילום תמונות ,סרטונים וקבצי קול). מסוף מבוסס על טלפון חכם ()Smart phone .1.5.2יישום מקושר למערכת ממוחשבת שיאפשר לו קליטה אוטומטית ככל הניתן (מינימום הקלדות)
של תיעוד העבירה בתמונה  /סרט  /קול ,של פרטי העבירה ושל הסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן
כל נתון משתנה אחר שלא ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
 .1.5.3אמצעי להדפסת תוויות הכוללת את תיעוד ופרטי העבירה והסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן כל
נתון משתנה אחר שלא ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
 .1.5.4אמצעי לזיהוי ותיעוד מספר טופס הדו"ח עליו תודבק תוית תיעוד העבירה כאמור בהמשך,
(באמצעות תוכנת .)OCR ,QR ,Barcode
 .1.5.5אמצעי לשידור מהשטח של פרטי הדו"ח למערכת ממוחשבת לניהול המידע אודות אכיפת חוקי
העזר של המועצה לרבות חוק זה ותהליכי ביצועה.
 .1.5.6לאור הצורך בהעמדת האמצעים שיאפשרו לפקח ביצוע יעיל של עבודתו על כל האמצעים לעיל
להיות כלולים במכשיר אחד וככל הניתן קישור ביניהם ללא צורך בכבילה ביניהם (קישור
אלחוטי).
 .1.5.7ככל שהמועצה תצטייד במערכת מצלמות לאכיפת חניה יועבר תיעוד העבירה ממערך המצלמות
למערכת המוצעת לצורך המשך טיפול.
 .1.6שלב הטיפול באכיפה  -מעקב אחר תשלום הקנס הראשוני.
 .1.6.1המעקב אחר הטיפול באכיפה תשלום יחל עם קליטת הדוח במערכת הממוחשבת.
 .1.6.2המערכת תאפשר באמצעות אתר אינטרנט יעודי שיקושר לאתר המועצה לעניין זה לנאשמים:
 מילוי של טופס מקוון ,בין היתר ,להגשה של בקשה לביטול או בקשה להשפט. לבצע מעקב אחר סטטוס טיפול המועצה בבקשה כאמור לעיל שהגישו לה. .1.6.3המערכת תנהל מעקב אחר המועד האחרון לתשלום הקנס על פי החוק ( 90יום מהגשתו).
 .1.6.4חישוב המועד יהיה אוטומטי ויחושב ממועד מסירת ההודעה.
 .1.6.5המערכת תאפשר לתובע המועצה לעדכן בה את פרטי הדוחות שהופנו להתייחסותו על ידי נאשמים
לרבות תיעוד נתוני הפניה ,קישור מסמכי הפניה ,ועדכון סטטוס הדוח לאחר הפניה (כגון ,תקף,
מבוטל ,בקשה להישפט)
 .1.6.6למועצה חשבון בנק ייעודי לתשלום דוחות החניה.
 .1.6.7המערכת תקלוט את ריכוז התנועות בחשבון הבנק בו משולמים הדוחות ותנהל מעקב אחר תשלום
הדוחות התקפים.
 .1.6.8המערכת תתריע בחלוף מועד התשלום האחרון על הדוחות שלא שולמו עד המועד האחרון ממועד
הגשת הדוח ולא מתועדים בה פרטי בעלי הרכב (לא הוגשה בקשה להישפט).
 .1.6.9המערכת תאפשר חילול דוחות לאיתור פרטי דוחות החניה שלא שולמו בחלוף המועד האחרון
לתשלום הקנס בגינם.
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מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .1.6.10המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר תשלום הקנסות.
 .1.6.11המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים במערכת
ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב).
 .1.6.12המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד התחבורה לאיתור בעלי רכב שלא שילמו את הקנס
עד המועד האחרון מהגשתו על ידי הפקח ולא בקשו להישפט או לא אותרו על ידי המועצה בדרך
אחרת.
 .1.6.13חילול השאילתה למשר ד התחבורה ,לאיתור בעלי הרכב ,תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .1.6.14המערכת תקלוט את פרטי בעלי הרכב מהשאילתה ותשלבם במקום המיועד לכך בכרטיס כל דוח
חניה.
 .1.6.15המערכת תחולל קובץ להפקת הודעות חיוב (מעטפיות) לבעלי כלי הרכב שניתן להם דוח ,הוא תקף
והקנס בגינו טרם שולם.
 בחירת בית הדפוס להפקת הודעות הקנס לבעלי הרכב תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי שלהמועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 הפקת הודעות הקנס על ידי בית הדפוס שיקבע תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה עלידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 משלוח הודעות הקנס יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או עלידי מי מטעמה.
 .1.6.16המערכת תנהל מעקב אחר המועד האחרון לתשלום הקנס על פי החוק ( 90יום משיגור הודעת
הקנס לבעלים).
 .1.6.17חישוב המועד יהיה אוטומטי ויחושב ממועד מסירת ההודעה
 .1.6.18המערכת תאפשר תיעוד פרטי הודעות שנשלחו בדואר וחזרו ואת סיבת ההחזרה
 .1.6.19המערכת תאפשר חילול דוחות לאיתור הדוחות ששוגרו בדואר ושלא שולמו בחלוף המועד האחרון
לתשלום הקנס בגינם.
 המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר שיגור הודעות תשלום בדוארותשלום הקנסות.
 המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים במערכתובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .1.6.20המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד הפנים לאיתור כתובות עדכניות של בעלי רכב שלא
שילמו את הקנס.
 .1.6.21חי לול השאילתה למשרד הפנים ,לאיתור כתובת עדכנית של בעלי הרכב ,תעשה לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .1.6.22המערכת תאפשר ניהול מעקב אחרי הודעות תשלום שנשלחו לבעלי רכב וחזרו עד לקבלת אישור
קבלתן על ידי הבעלים או עד לקביעת התובע כי לא ניתן לאתר את בעל הרכב.
 .1.6.23המערכת תאפשר תיעוד של כל המידע וניהול תהליכי העבודה הנדרשים לאכיפה מנהלית.
 .1.6.24ביצוע האכיפה המנהלית עבור המועצה יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על ידי הספק,
על ידה או על ידי מי מטעמה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .1.6.25המערכת תכלול גישה לכל המסכים והטפסים הנדרשים לביצוע האכיפה המנהלית
 .1.6.26המערכת תאפשר חילול של כל הטפסים ו/או ההודעות הנדרשים לביצוע תהליך אכיפה מנהלית על
פי חוק.
 .1.6.27משלוח הודעות על אכיפה מנהלית יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על ידי הספק או על
ידה.
 .1.6.28המערכת תאפשר מעקב אחר איתור נכסים של בעלי חוב
 .1.6.29המערכת תאפשר מעקב אחר ביצוע עיקולים לבעלי חוב
 .1.6.30המערכת תאפשר מעקב אחר תשלום חובות בעלי חוב נגדם הופעלה אכיפה מנהלית
 .1.6.31המערכת תאפשר חילול כל הדוחות הנדרשים למעקב של המועצה או מי מטעמה אחר תהליך
ביצוע האכיפה המנהלית
 .1.6.32המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר תהליך האכיפה המנהלית
 .1.6.33המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים במערכת
ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .1.6.34המערכת תאפשר ניהול סטטוס טיפול בגביית חוב עד לסגירת החוב.
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 .2התהליך המתוכנן לאכיפת חוקי העזר לסוגיהם לרבות בתחום הנקיון ,התברואה ,סילוק מפגעים ושכמותם
 .2.1תרשים עקרוני

שרותי הקבלן  /מערכת

מח' גביה מועצה

התראה
ברירת משפט  /קנס

תיעוד מסמ
אכיפה
במערכת

את ר
פרטי עבריין

פרטי העבריין
זמינים
?

לא

איתור עבירה
תיעוד
העבירה
למערכת הספק

התראה
ברירת משפט  /קנס

קליטת מסמ
אכיפה
במערכת

מער פיקוח המועצה

תשלום קנס
?

לא

מערכת גביה
מרשם אוכלוסין
רישוי עסקים

הפקת מסמ
אכיפה

שידור מסמ
אכיפה

מעקב אחר
הטיפול
במסמ
אכיפה

צילום
תיעוד במלל

איתור פרטי
נאשם

כן

תשלום הקנס
תזכורת לבדיקת ביצוע התראה

לפי תוכנית עבודה
לפי תלונה
מזדמן

מסירת
הודעה
לנאשם

בדוק
ביצוע טיפול

בוצע
?

התראה
הודעת קנס
זימון למשפט

לא

כן
עדכן נתוני
גביה
למערכת
המועצה

כן

קנס שולם
עד למועד
?

לא

עדכן תובע

בדיקת תובע

מעקב אחר
הטיפול תובע
באכיפה

החלטת תובע
על אופן טיפול

בוטל דוח
הגשת תביעה

קלוט הוראות
תובע לגביית
חוב
עדכן נתוני
גביית חוב
למערכת
המועצה
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 .2.2עיקרי התהליך
 .2.2.1צוות פיקוח המועצה יבצע את פעולות אכיפת חוק העזר לכפר שמריהו מניעת מפגעים ,חוק העזר
לכפר שמריהו (פינוי פסולת) ,חוק העזר לכפר שמריהו(שילוט) ,חוק העזר לכפר שמריהו(מניעת
רעש) ,חוק העזר לכפר שמריהו(שימור רחובות) ,חוק העזר לכפר שמריהו(החזקת מקלטים ,או כל
חוק שהסמיך או יסמיך ראש המועצה את אחת ממחלקות המועצה לאכוף.
 .2.2.2ככלל עבודת צוות הפיקוח תעשה על פי תוכנית עבודה שיקבעו לו הממונים עליו.
 .2.2.3למרות האמור לעיל תתאפיין עבודת הפקו ח גם בהנחייתו לבצע משימות שלא נכללו בתוכנית
העבודה הן עקב הגעת תלונות על עבירות והן ביוזמת הממונים עליו משיקוליהם הם.
 .2.2.4לאור היות הפקח יחיד ולנוכח העובדה שהוא אמון על אכיפת מספר חוקים עליו להיות מצויד
באמצעים ש יאפשרו לו ביצוע יעיל ביותר של פעולות האכיפה ובה בעת יאפשרו לממונים עליו
להיות מעודכנים ,ככל הניתן במקום הימצאו ובאופן מילוי משימותיו.
 .2.2.5לאור האמור לעיל על הפקח להיות מצויד הן במכשיר שיהווה מסוף למערכת אכיפת החוקים והן
במדפסת מקושרת למסוף שתאפשר לו הפקת תוויות שתכלולנה את תיעוד ופרטי העבירה אשר
תודבקנה לטופס אכיפה (התראה ,ברירת משפט וכד') שיילקח מפנקס מודפס מראש.
הציוד ,המערכת ,הפנקסים והתוויות שיופקו יהיו כאלה שיהוו מענה הן לאכיפת החניה ,הן
לאכיפת כל חוקי העזר שבסמכות המועצה לאכוף ,לרבות התראות לסילוק מפגע וכל הנדרש על
פי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים.
 .2.2.6לאור העובדה שלרשות המועצה עומדי משאבי זמן פקח מצומצמים השאיפה היא שמרבית פעולות
האכיפה תעשינה על ידי הפקח בעת טיפולו באכיפה בשטח לרבות תיעוד והזנת כל מידע שנדרש
להיקלט במערכת ,הפקת מסמכי אכיפה וכיו"ב וזאת באמצעים העומדים לרשות הפקח (מסוף,
מצלמה ,מדפסת)
 .2.3שלב איתור העבירה.
 .3.3.1הפקח יאתר עבירות הן על ידי עריכת סיורים יזומים באתרים מועדים לביצוע עבירות בהתאם
לתוכנית העבודה ,הן כמענה להנחיות הממונים עליו לאתר עבירות לפי שיקול דעתם או עקב
תלונות שתגענה למועצה והן במהלך דרכו למילוי משימותיו המוגדרות (עבירות מזדמנות).
 .3.3.2לאור האמור לעיל לרשות הפקח צריך ,בכל עת ,לעמוד תיעוד הן של נתוני תוכנית העבודה והן של
פרטי הנחיות הממונים כשאלו תגענה אליו במהלך ביצוע עבודתו.
 .2.4שלב אימות העבירה.
 .3.4.1לאור העובדה שחלק מפעילות הפקח היא הענות לתלונות מילוליות או ביצוע סיורים על פי תוכנית
עבודה עליו להגיע לאתר ביצוע העברה לצורך אימותה.
 .3.4.2על הפקח לתעד את ממצאי האימות ,לרבות את העובדה שבאתר לא נמצאה עדות לעברה.
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 .2.6שלב תיעוד העבירה  -כללי.
 .3.6.1לאור העובדה שאכיפת החוק מותנה ,בין השאר ,בהוכחת העברה בתיעוד פרטיה ובתיעוד הסעיף
בחוק עליו היא נעברה על הפקח להיות מצויד באמצעים הבאים:
 )1מסוף מבוסס על טלפון חכם ()Smart phone
 )2מצלמה (לאור הצורך לצילום גם מרחוק צילום העדויות לעברה על ידי הפקח יעשה באמצעות
מצלמה המותקנת במכשיר הטלפון החכם או במצלמה דיגיטאלית ייעודית ,לפי שיקול הפקח)
 )3יישום מקושר למערכת ממוחשבת שיאפשר לו קליטה אוטומטית ככל הניתן (מינימום
הקלדות) של פרטי העבירה ושל הסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן כל נתון משתנה אחר שלא
ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
 )4אמצעי להדפסת תוויות הכוללת את תיעוד ופרטי העבירה והסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן
כל נתון משתנה אחר שלא ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
 )5אמצעי לשידור פרטי העבירה למערכת ממוחשבת לניהול המידע אודות אכיפת חוקי העזר של
המועצה לרבות חוק זה ותהליכי ביצועה.
 .3.6.2לאור הצורך בהעמדת האמצעים שיאפשרו לפקח ביצוע יעיל של עבודתו על כל האמצעים לעיל
להיות כלולים במכשיר אחד וככל הניתן קישור ביניהם ללא צורך בכבילה ביניהם (קישור
אלחוטי).
 .2.7שלב תיעוד העבירה  -הכנת מסמך אכיפה.
 .3.7.1תיעוד פרטי העברה יכלול את כל הפרטים הנדרשים להפקת מסמך אכיפה ,כגון התראה  /ברירת
קנס  /משפט ,ולאכיפת החוק ,לרבות:
 )1פרטי מיקום העברה
 )2מועד גילוי העברה  /ביקור הפקח
 )3תיעוד מצולם של הממצאים המצביעים על ביצוע עברה
הבהרה :ככל שעקב מאפייניה תיעוד מצולם בתמונה או בסרט או בקול של העברה יידרש
להיעשות באמצעות מצלמה דיגיטאלית שאינה חלק מהמסוף ,יוותר לפקח רק לפרוק את התמונות
למערכת ולקשרן לתיעוד העבירה.
 )4תיאור מפורט של עובדות  /נסיבות העברה
 )5מהות העברה
 )6החוק והסעיף בחוק לפיהם מהווים הממצאים עבירה
 .3.7.2תיעוד של דוחות  /התראות ,תהליכי אכיפה קודמים הקשורים ,לפי העניים לאותו נאשם  /נכס
 .3.7.3פרטי הנאשם ככל שאותר בשטח ,או ככל שניתן לשייך את העברה למחזיק בנכס בשליפה ממערכת
הגביה

עמוד  113מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע
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מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
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 .3.7.4במסגרת תיעוד העבירה יקבע גם ,לפי העניין:
 )1סוג מסמך האכיפה (התראה ,ברירת קנס ,ברירת משפט וכד') שיופק בהתאם להוראות החוק.
 )2המועד לסילוק גורם העברה ככל שהחוק מאפשר זאת.
 )3מועד הדיון בבית המשפט.
 )4כל נתון אחר הנדרש לצורך הפקת מסמכי האכיפה לסוגיהם
 .3.7.5המערכת תאפשר לפקח לשדר את פרטי תיעוד העברה ,בין אם חלקי או מלא ,מהשטח למערכת.
 .3.7.6המערכת תאפשר לפקח להעביר את פרטי העברה מהמסוף למערכת גם באמצעות חיבור (חוטי או
אלחוטי) של המסוף לתחנת עבודה במועצה המקושרת למערכת.
 .2.8שלב תיעוד העבירה  -הפקת מסמך אכיפה:
 .2.8.1הפקת מסמך האכיפה יעשה ,לפי העניין והנסיבות:
 )1בשטח  -באמצעות הפקת תווית מהמסוף והמדפסת הניידת והדבקתה על מסמך אכיפה
שיילקח מפנקס מוכן מראש ומסירתו לנאשם.
 )2במשרד המועצה  -באמצעות הפקת המסמך כולו ממערכת האכיפה על בסיס תבנית תואמת
ושליחתו לנאשם.
 .2.8.2המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד הפנים לאיתור כתובות עדכניות של נאשמים
שכתובתם לא אותרה במערכת הגביה.
חילול השאילתה למשרד הפנים ,לאיתור כתובת עדכנית של נאשם ,תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי
של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .2.8.3המערכת תאפשר ניהול מעקב אחרי התראות שנשלחו לנאשמים וחזרו עד לקבלת אישור קבלתן על
ידם או עד לקביעת התובע כי לא ניתן לאתרם.
 .2.9שלב הטיפול באכיפה  -מעקב אחר סילוק גורמי עברה.
 .2.9.1לאחר איתור ואימות ביצוע עברה  /מסירת  /שליחת מסמך אכיפה לנאשם ינוהל מעקב אחר
התייחסותו של הנאשם לנדרש ממנו במסמך האכיפה בין השאר ,מהבחינות הבאות:
 )1סילוק גורמי העברה
 )2סילוק גורמי העברה בלוח הזמנים שנקצב לו
 .2.9.2המערכת תנהל מעקב אחר המועד האחרון לסילוק גורמי העברה
 .2.9.3המעקב אחר סילוק גורמי העברה יחל ממועד מסירת  /שליחת ההודעה
 .2.9.4חישוב המועד יהיה אוטומטי ויחושב ממועד מסירת ההודעה ולפי המשך הנקוב בחוק או הנקוב על
ידי הפקח (בהתאם לסוג המסמך  /העברה והוראות החוק)
 .2.9.5המערכת תאפשר לתובע המועצה לעדכן בה את פרטי ההתראות  /הדוחות שהופנו להתייחסותו על
ידי נאשמים לרבות תיעוד נתוני הפניה ,קישור מסמכי הפניה ,ועדכון סטטוס מסמך האכיפה לאחר
הפניה (כגון ,תקף ,מבוטל ,בקשה להישפט)
 .2.9.6המערכת תאפשר תיעוד תהליכי שימוע ,ככל שידרשו כאלה על פי החוק
 .2.9.7המערכת תתריע בחלוף מועד סילוק גורמי העברה האחרון של ההתראות  /דוחות
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .2.9.8המערכת תאפשר חילול דוחות לאיתור פרטי התראות שלא עודכן בה כי גורמי העבירה סולקו
בחלוף המועד האחרון שנקצב לסילוקם.
המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר סילוק גורמי עברה.
המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים במערכת
ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (סוגי עברה ,מיקום עברה ,נאשמים ,תאריכים ,מיקומים,
סטטוסים וכיו"ב ).
 .2.9.9הפקח יבצע אימות מתועד של מצב הטיפול בסילוק גורמי העברה לרבות הכנת דוח סיור וממצאים
הקשורים לעבירה:
 )1המערכת תכלול כלים לתיעוד בשטח של ממצאי הסיור והפקת "דוחות סיור" ,לרבות קישור
של תיעוד מצולם לדוח הסיור הרלבנטי
 )2המערכת תאפשר תיעוד הסיור באופן שיהווה בסיס להכנת דוח סיור מבוסס על תבנית מסמך
קבועה מראש
 )3המערכת תתריע על אי מילוי נתונים  /שדות הנדרשים למילוי בסיור אימות על פי חוק או
המהווים תנאי להוכחת ביצוע העבירה  /הגשת תביעה כנגד הנאשם.
 )4המערכת תאפשר הפקת דוחות סיור בהתאם לתבנית מסמך שנקבעה מראש
 .2.9.10ככל שנמצ א שגורמי העברה לא סולקו ,יפעל הפקח לאכוף את החוק בהתאם לאמור בו( ,ברירת
קנס  /משפט)
 .2.9.11המערכת תאפשר ניהול סטטוסים של טיפול באכיפת החוק-
 .2.9.12המערכת תכלול כלים לשינוי אוטומטי של סטטוס טיפול בעבירה בהתאם למסמכי תיעוד עבירה
שמולאו או בהתאם לסוג ממצאים שיתועדו על ידי הפקח או בהתאם לתיעוד אופן הטיפול בסילוק
גורמי העבירה
 .2.9.13המערכת תאפשר לפקח ,ככל הניתן ,תיעוד ממצאים או אופן טיפול בסילוק גורמי העבירה על ידי
בחירה מתוך טבלאות מוכנות מראש בהתאם לדרישת המועצה
 .2.9.14המערכת תאפשר בכל מקרה לפקח לתעד גם במלל חופשי את ממצאיו
 .2.10שלב הטיפול באכיפה  -מעקב אחר תשלום הקנס.
לאחר מסירת  /שליחת מסמך אכיפה הכולל קנס לנאשם ינוהל מעקב אחר תשלום הקנס ,כדלהלן:
 .2.10.1המעקב אחר הטיפול באכיפה תשלום הקנס יחל עם קליטת הדוח במערכת הממוחשבת
 .2.10.2המערכת תנהל מעקב אחר המועד האחרון לתשלום הקנס על פי החוק ותאפשר חילול דוחות /
התראות (אוטומטיות  /לפי דרישת המשתמש) על סמיכות  /מעבר המועד האחרון לתשלום.
 .2.10.3חישוב המועד יהיה אוטומטי ויחושב ממועד מסירת הקנס
 .2.10.4המערכת תאפשר לתובע המועצה לעדכן בה את פרטי הדוחות שהופנו להתייחסותו על ידי נאשמים
לרבות תיעוד נתוני הפניה ,קישור מסמכי הפניה ,ועדכון סטטוס הדוח לאחר הפניה (כגון ,תקף,
מבוטל ,בקשה להישפט)
 .2.10.5המועצה תפתח חשבון בנק ייעודי לתשלום דוחות חוקי עזר
 .2.10.6המערכת תקלוט את ריכוז התנועות בחשבון הבנק בו משולמים הדוחות ותנהל מעקב אחר תשלום
הדוחות התקפים.
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מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .2.10.7המערכת תתריע בחלוף מועד התשלום האחרון של הדוחות שלא שולמו עד המועד האחרון ממועד
הגשת הדוח ולא הוגשה בהם בקשה להישפט.
 )1המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר תשלום הקנסות.
 )2המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים
במערכת ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .2.10.8המערכת תחולל קובץ להפקת הודעות ברירת קנס  /משפט לנאשמים שניתן להם דוח.
בחירת בית הדפוס להפקת הודעות הקנס לבעלי הרכב תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
הפקת הודעות הקנס על ידי בית הדפוס ש יקבע תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על
ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
משלוח הודעות הקנס יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על
ידי מי מטעמה.
 .2.10.9המערכת תאפשר הפקת טפסי ברירות קנס  /משפט באמצעות מדפסת המותקנת במועצה
 .2.10.10המערכת תאפשר חילול דוחות לאיתור הדוחות ששוגרו בדואר ושלא שולמו בחלוף המועד האחרון
לתשלום הקנס בגינם.
המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר שיגור הודעות תשלום בדואר
ותשלום הקנסות.
המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים במערכת
ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .2.10.11המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד הפנים לאיתור כתובות עדכניות של נאשם
חילול השאילתה למשרד הפנים ,לאיתור כתובת עדכנית של נאשם ,תעשה לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .2.10.12המערכת תאפשר ניהול מעקב אחרי התראות וברירות קנס  /משפט שנשלחו לנאשמים וחזרו עד
לקבלת אישור קבלתן על ידי הנאשמים או עד לקביעת התובע כי לא ניתן לאתר נאשם.
 .2.10.13המערכת תאפשר תיעוד של כל המידע וניהול תהליכי העבודה הנדרשים לאכיפה מנהלית ,לרבות
כאמור לעיל.
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 .3התהליך המתוכנן לאכיפת החוק להסדרת הפיקוח על כלבים  /תקנות העבירות המינהליות ,תשמ"ו1986-
 .3.1תרשים עקרוני
שרותי הקבלן  /מערכת

מח' גביה מועצה

קליטת מסמ
אכיפה
במערכת

איתור עבירה
תיעוד
העבירה
למערכת הספק

תיעוד מסמ
אכיפה
במערכת

לא

מער פיקוח המועצה

נמסרה הודעה
?

איתור פרטי
נאשם

לפי תוכנית עבודה
לפי תלונה
מזדמן
צילום
תיעוד במלל
מערכת וטרינר
מאגר שבבים

הפקת מסמ
אכיפה

כן
תשלום הקנס

עדכן נתוני
גביה
למערכת
המועצה

כן

שידור מסמ
אכיפה
ציון מסירה

מעקב אחר
הטיפול
במסמ
אכיפה

מסירת
הודעה
לנאשם

הודעת קנס
)כשהבעלים במקום(

קנס שולם
עד למועד
?

לא
עדכן תובע
אתר בעלי
כלב
הפק הודעות
לבעלי הכלב
שגר הודעות
לבעלי הכלב
תשלום הקנס
מעקב דואר חוזר
איתור כתובת עדכנית
שיגור הודעה לכתובת עדכנית
עדכן נתוני
גביה
למערכת
המועצה

כן

מעקב אחר
תגובת
הנאשם
למסמ
אכיפה
קנס שולם
עד למועד
?

לא

עדכן תובע

בדיקת תובע

התקבל ערר  /בוטל דוח
בקשה להשפט
פס"ד

קלוט הוראות
תובע לגביית
חוב
עדכן נתוני
גביית חוב
למערכת
המועצה
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 .3.2עיקרי התהליך
 .3.2.1פקח המועצה יבצע את פעולות אכיפת החוק לאחזקת בעלי חיים ,ככלל על פי תוכנית עבודה
שיקבעו לו הממונים עליו.
 .3.2.2האכיפה יכול שתעשה על ידי הפקח בלבד ואז רק יצלם את הכלב המשוטט אך לרוב תעשה בליווי
לוכד כלבים מצויד בקורא שבבים.
 .3.2.3למרות האמור לעיל תתאפיין עבודת הפקח גם בהנחייתו לבצע משימות שלא נכללו בתוכנית
העבודה הן עקב הגעת תלונות על עבירות והן ביוזמת הממונים עליו משיקוליהם הם.
 .3.2.4לאור היות הפקח יחיד ולנוכח העובדה שהוא אמון על אכיפת מספר חוקים עליו להיות מצויד
באמצעים שיאפשרו לו ביצוע יעיל ביותר של פעולות האכיפה ובה בעת יאפשרו לממונים עליו
להיות מעודכנים ,ככל הניתן במקום הימצאו ובאופן מילוי משימותיו.
 .3.2.5לאור האמו ר לעיל על הפקח להיות מצויד הן במכשיר שיהווה מסוף למערכת אכיפת החוקים והן
במדפסת מקושרת למסוף שתאפשר לו הפקת תוויות שתכלולנה את תיעוד ופרטי העבירה אשר
תודבקנה לטופס אכיפה (התראה ,ברירת קנס ,ברירת משפט וכד') שיילקח מפנקס מודפס מראש.
 .3.2.6לאור העובדה שלרשות המועצה עומדי משאבי זמן פקח מצומצמים השאיפה היא שמרבית
פעולות האכיפה תעשינה על ידי הפקח בעת טיפולו באכיפה בשטח לרבות תיעוד והזנת כל מידע
שנדרש להיקלט במערכת ,הפקת מסמכי אכיפה וכיו"ב וזאת באמצעים העומדים לרשות הפקח
(מסוף ,מצלמה ,מדפסת).
 .3.3שלב איתור העבירה.
 .3.3.1הפקח יא תר עבירות הן על ידי עריכת סיורים יזומים באתרים מועדים לביצוע עבירות בהתאם
לתוכנית העבודה ,הן כמענה להנחיות הממונים עליו לאתר עבירות לפי שיקול דעתם או עקב
תלונות שתגענה למועצה והן במהלך דרכו למילוי משימותיו המוגדרות (עבירות מזדמנות).
 .3.3.2לאור האמור לעיל לרשות הפקח צריך ,בכל עת ,לעמוד תיעוד הן של נתוני תוכנית העבודה והן של
פרטי הנחיות הממונים כשאלו תגענה אליו במהלך ביצוע עבודתו.
 .3.4שלב אימות העבירה.
 .3.4.1לאור העובדה שחלק מפעילות הפקח היא הענות לתלונות מילוליות או ביצוע סיורים על פי
תוכנית עבודה עליו להגיע לאתר ביצוע העברה לצורך אימותה.
 .3.4.2על הפקח לתעד את ממצאי האימות ,לרבות את העובדה שבאתר לא נמצאה עדות לעברה.
 .3.5שלב תיעוד העבירה  -כללי.
 .3.5.1לאור העובדה שאכיפת החוק מותנה ,בין השאר ,בהוכחת העברה בתיעוד פרטיה ובתיעוד הסעיף
בחוק עליו היא נעברה על הפקח להיות מצויד באמצעים הבאים:
 )1מסוף מבוסס על טלפון חכם ()Smart phone
 )2מצלמה (לאור הצורך לצילום גם מרחוק צילום העדויות לעברה על ידי הפקח יעשה באמצעות
מצלמה המותקנת במכשיר הטלפון החכם או במצלמה דיגיטאלית ייעודית ,לפי שיקול הפקח)
 )3יישום מקושר למערכת ממוחשבת שיאפשר לו קליטה אוטומטית ככל הניתן (מינימום
הקלדות) של פרטי העבירה ושל הסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן כל נתון משתנה אחר שלא
ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
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 )4אמצעי להדפסת תוויות הכוללת את תיעוד ופרטי העבירה והסעיף בחוק עליו היא נעברה וכן
כל נתון משתנה אחר שלא ניתן לכלול אותו בטופס הדוח המודפס מראש.
 )5אמצעי לשידור פרטי העבירה למערכת ממוחשבת לניהול המידע אודות אכיפת חוקי העזר של
המועצה לרבות חוק זה ותהליכי ביצועה.
 .3.5.2לאור הצורך בהעמדת האמצעים שיאפשרו לפקח ביצוע יעיל של עבודתו על כל האמצעים לעיל
להיות כלולים במכשיר אחד וככל הניתן קישור ביניהם ללא צורך בכבילה ביניהם (קישור
אלחוטי).
 .3.6שלב תיעוד העבירה  -הכנת מסמך אכיפה.
 .3.6.1תיעוד פרטי העברה יכלול את כל הפרטים הנדרשים להפקת מסמך אכיפה ,כגון התראה  /ברירת
קנס  /משפט ,ולאכיפת החוק ,לרבות:
 )1פרטי מיקום העברה
 )2מועד גילוי העברה
 )3תיעוד מצולם של הממצאים המצביעים על ביצוע עברה
הבהרה :ככל שעקב מאפייניה תיעוד מצולם של העברה יידרש להיעשות באמצעות מצלמה
דיגיטאלית שאינה חלק מהמסוף ,יוותר לפקח רק לפרוק את התמונות למערכת ולקשרן לתיעוד
העבירה.
 )4תיאור מפורט של הכלב  /העובדות  /נסיבות העברה
 )5מהות העברה
 )6החוק והסעיף בחוק לפיהם מהווים הממצאים עבירה
 )7פרטי הנאשם ככל שאותר בשטח ,או ככל שניתן לשייך את העברה למחזיק בנכס בשליפה
ממערכת הגביה או ככל שניתן לשייך את העברה למחזיק בכלב בשליפה ממאגר השבבים
 )8פרטי הטיפול בכלב כפי שרשומים במערכת השירות הווטרינרי של המועצה בכל הקשור
לרישיון וחיסונים
 )9תיעוד של דוחות  /התראות תהליכי אכיפה קודמים הקשורים לאותם מחזיקים בכלב
 .3.6.2במסגרת תיעוד העבירה יקבע גם ,לפי העניין:
 )1סוג מסמך האכיפה (התראה ,ברירת קנס ,ברירת משפט וכד') שיופק בהתאם להוראות החוק
 )2המועד לסילוק גורם העברה ככל שהחוק מאפשר זאת
 )3מועד הדיון בבית המשפט
 )4כל נתון אחר הנדרש לצורך הפקת מסמכי האכיפה לסוגי עברה מסוג זה
 .3.6.3המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב הגביה המועצה לאיתור פרטים וכתובות עדכניות של
נאשמים.
 .3.6.4המערכת תאפשר לפקח לשדר את פרטי תיעוד העברה ,בין אם חלקי או מלא ,מהשטח למערכת
 .3.6.5המערכת תאפשר לפקח להעביר את פ רטי העברה מהמסוף למערכת גם באמצעות חיבור (חוטי או
אלחוטי) של המסוף לתחנת עבודה במועצה המקושרת למערכת
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 .3.7שלב תיעוד העבירה  -הפקת מסמך אכיפה.
 .3.7.1הפקת מסמך האכיפה יעשה ,לפי העניין והנסיבות:
 )1בשטח  -באמצעות הפקת תווית מהמסוף והמדפסת הניידת והדבקתה על מסמך אכיפה
שיילקח מפנקס מוכן מראש ומסירתו לנאשם
 )2במשרד המועצה  -באמצעות הפקת המסמך כולו ממערכת האכיפה על בסיס תבנית תואמת
ושליחתו לנאשם
 .3.7.2המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד הפנים לאיתור כתובות עדכניות של נאשמים
שכתובתם לא אותרה במערכת הגביה.
חילול השאילתה למשרד הפנים ,ל איתור כתובת עדכנית של נאשם ,תעשה לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .3.7.3המערכת תאפשר ניהול מעקב אחרי התראות שנשלחו לנאשמים וחזרו עד לקבלת אישור קבלתן
על ידם או עד לקביעת התובע כי לא ניתן לאתרם.
 .3.8שלב הטיפול באכיפה  -מעקב אחר תשלום הקנס.
לאחר מסירת  /שליחת מסמך אכיפה הכולל קנס לנאשם ינוהל מעקב אחר תשלום הקנס.
 .3.8.1המעקב אחר הטיפול באכיפה תשלום הקנס יחל עם קליטת הדוח במערכת הממוחשבת.
 .3.8.2המערכת תנהל מעקב אחר המועד האחרון לתשלום הקנס על פי החוק.
 .3.8.3חישוב המועד יהיה אוטומטי ויחושב ממועד מסירת הקנס.
 .3.8.4המערכת תאפשר לתובע המועצה לעדכן בה את פרטי הדוחות שהופנו להתייחסותו על ידי
נאשמים לרבות תיעוד נתוני הפניה ,קישור מסמכי הפניה ,ועדכון סטטוס הדוח לאחר הפניה
(כגון ,תקף ,מבוטל ,בקשה להישפט).
 .3.8.5המועצה תפתח חשבון בנק ייעודי לתשלום דוחות חוקי עזר.
 .3.8.6המערכ ת תקלוט את ריכוז התנועות בחשבון הבנק בו משולמים הדוחות ותנהל מעקב אחר
תשלום הדוחות התקפים.
 .3.8.7המערכת תתריע בחלוף מועד התשלום האחרון של הדוחות שלא שולמו עד המועד האחרון ממועד
הגשת הדוח ולא הוגשה בהם בקשה להישפט.
 )1המערכת תכלול רפרטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר תשלום הקנסות.
 )2המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים
במערכת ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .3.8.8המערכת תחולל קובץ להפקת הודעות ברירת קנס  /משפט לנאשמים שניתן להם דוח.
הבהרות:
 )1בחירת בית ה דפוס להפקת הודעות הקנס לבעלי הרכב תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 )2הפקת הודעות הקנס על ידי בית הדפוס שיקבע תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה
על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 )3משלוח הודעות הקנס יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או
על ידי מי מטעמה.
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 .3.8.9המערכת תאפשר הפקת טפסי ברירות קנס  /משפט באמצעות מדפסת המותקנת במועצה
 .3.8.10המערכת תאפשר חילול דוחות לאיתור הדוחות ששוגרו בדואר ושלא שולמו בחלוף המועד
האחרון לתשלום הקנס בגינם.
 )1המערכת תכלול רפ רטואר דוחות קבועים הנדרשים למעקב אחר שיגור הודעות תשלום בדואר
ותשלום הקנסות.
 )2המערכת תאפשר למשתמשי המועצה חילול דוחות הכוללים את כל השדות המנוהלים
במערכת ובחתכים לפי כל פרמטר המופיע במערכת (תאריכים ,מיקומים ,סטטוסים וכיו"ב ).
 .3.8.11המערכת תאפשר חילול שאילתה למחשב משרד הפנים לאיתור כתובות עדכניות של נאשם
 .3.8.12חילול השאילתה למשרד הפנים ,לאיתור כתובת עדכנית של נאשם ,תעשה לפי שיקול דעתה
הבלעדי של המועצה על ידי הספק ,על ידה או על ידי מי מטעמה.
 .3.8.13המערכת תאפשר ניהול מעקב אחרי התראות וברירות קנס  /משפט שנשלחו לנאשמים וחזרו עד
לקבלת אישור קבלתן על ידי הנאשמים או עד לקביעת התובע כי לא ניתן לאתר נאשם.
 .3.8.14המערכת תאפשר תיעוד של כל המידע וניהול תהליכי העבודה הנדרשים לאכיפה מנהלית ,לרבות
כאמור בסעיף  1.6לעיל.
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פרק ב'  -שירותים בתחום התקשוב
 .1מצב קיים
 .1.1את המועצה משמשות כיום מערכות המידע הבאות המשיקות לתהליכי אכיפת החוקים:
 .1.1.1מערכת גביה מבית EPR
 .1.1.2תוכנת וטרינר – לניהול התיעוד ותהליכי עבודת וטרינר המועצה בכל הקשור לרישוי כלבים
 .1.1.3תוכנת רמה – לניהול התיעוד ותהליכי רישוי העסקים במועצה
 .1.2מערך האכיפה
 .1.2.1מערך האכיפה הקיים של המועצה מבוסס על ממלאי התפקידים הבאים:
  1מנהלת מחלקת רישוי עסקים  1מנהל מחלקת תפעול ,אחזקה  1מנהלת מחלקת איכות הסביבה  4פקחים (לכלל חוקי העזר והחוק המנהלי לפיקוח על כלבים וחניה)  1תובע המועצה (מיקור חוץ)  1פקיד ממחלקת הגביה .1.2.2להערכת המועצה צפוי מערך האכיפה לגדול במהלך ההתקשרות לפי מכרז זה בעד עוד שני ממלאי
תפקידים.
 .1.3בעיות במצב הקיים – תחום התקשוב:
במצב הקיים לא עומד כלי מתוקשב לניהול המידע ותהליכי העבודה בכל הקשור לטיפול בתו תושב.
 .1.4בעיות במצב הקיים – תחום המשאבים:
במצב הקיים יכולה המועצה להעמיד לרשות פעילויות אכיפת כל החוקים ,למעט חוק התכנון והבניה ,רק
כח אדם מצומצם.
 .1.5מטרות ויעדים:
המועצה שמה לה למטרה להבטיח לתושביה ולשוהים בתחומה רמה גבוהה של איכות חיים וסביבה.
אחד האמצעים בהם רואה המועצה מנוף להשגת מטרתה הוא אכיפה יעילה של החוקים על אכיפתם היא
אמונה.
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 .2תצורת המערכת הנדרשת  -כללי
התצורה הנדרשת מהמערכת מומחשת בתרשים העקרוני הבא:
את ר
המועצה
מערכות /
מאגרי מידע
ממשלתיים

טפסים

מקוונים

קישור

שק
ממ

אתר הספק
עבור המועצה

עמדה שולחנית
מערכת פיקוח
ואכיפה
מערכת ניהול תו
תושב

מערכת ניהול
פיקוח ואכיפה

ממשק

ממ
שק

ממשק

שק
ממ

מערכות העירייה
פיננסית  /גביה
שרות וטרינרי
רישוי עסקים

ממשק

ממ
שק

מסירת מידע
הזמנת תו תושב
תשלום קנסות  /פס"ד
בקשות להשפט  /ערר

ממשק

ישומון  /מסו
מערכת פיקוח
ואכיפה
ממ
שק

מערכות /
מאגרי מידע
בנקאיים

מערכות
משלימות
עתידיות
מועצה

עמוד  123מתוך 162

רשת המועצה

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
מאפייני המערכת הנדרשת
 .2.1כללי
 .2.1.1נדרשת למועצה מערכת מידע מרכזית בה אגור כל המידע אודות תהליכי האכיפה והגביה המהווה כלי
לניהול כלל התהליכים הקשורים באכיפה ובגביה ,לניתוחם ולבקרת ביצוע כל ממלא תפקיד במערך
האכיפה והגביה המנוהלים באמצעותה ,כמפורט במכרז זה.
 .2.1.2מערכת  On Lineמהשטח (הפקח משדר את התיעוד  /הדוח מאתר גילוי העבירה ישירות למערכת
המנהלת את התהליך).
 .2.1.3המערכת תכלול את כל התכונות והמאפיינים שיאפשרו למועצה ניהול תהליך טיפול מלא באיתור
עבירות ,אכיפת החוק ,הנפקת התראות ,הטלת קנסות וגבייתם לרבות על פי סדר דין מנהלי ופלילי,
כנדרש במכרז זה ולפי כל דין.
 .2.1.4מערכת המידע תהיה נגישה לכל הנדרשים לעשות בה שימוש ,לרבות:
-

לצוות המועצה האחראי על הטיפול בתו תושב.

-

לצוות המועצה האחראי על הטיפול באכיפת חוקי העזר.

-

לצוות המועצה הצפוי לצרוך מידע אודות אכיפת חוקי העזר.

-

למנהלי המחלקות האמונים על ההסדרה ,הפיקוח והאכיפה.

-

לממונה ולכל מי שיקבע כי נדרש לו שימוש במערכת .

-

לתובע המועצה.

 .2.1.5המערכת והשימוש בה יהיו כאלה שיבטיחו שהיא והשימוש בה יהיו תואמים בכל עת לדרישות כל דין,
או הנחיה ,או נוהל ,החלים על המועצה ו/או על תיעוד העבירות על החוקים ו/או על אכיפת החוקים
ו/או על ספק כלי ושירותי האכיפה כנדרש במכרז זה ,לרבות:
-

חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א – 1981

-

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז2017-

-

חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998 ,

 .2.1.6כל הנדרש להתאמת המערכת לצרכי המועצה ודרישות כל דין כאמור בס"ק לעיל כפי שידרשו הן בעת
הקמת המערכת והן מעת לעת במהלך השימוש בה יעשו על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.
 .2.1.7כל הנדרש להתאמת המערכת לסביבה הטכנולוגית או לסביבת התקשורת העדכנית או המתאימה
ביותר לעבודת המועצה בכל זמן כפי שיידרש הן בעת הקמת המערכת והן מעת לעת במהלך השימוש
בה יעשו על ידי הספק ועל חשבונו בלבד.
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 .2.2מאפיינים נוספים
המערכת המוצעת לשימוש המועצה תהיה ,בין השאר ,גם בעלת המאפיינים הבאים:
 .2.2.1המערכת תהיה מערכת המותקנת ופועלת בחצרי הספק או מי מטעמו ובכל מקרה לא במועצה
(שירות "ענן" .) SaaS / ASP /
 .2.2.2נגישות המשתמ שים למערכת תתאפשר מכל עמדת מחשב באמצעות דפדפן ,ככל הניתן ללא צורך
בהתקנת יישום בעמדת המשתמש.
 .2.2.3המערכת תתמוך בגרסאות העדכניות של הדפדפנים הנפוצים כגון.edge, explorer, chrome :

 .2.2.4הממשק למשתמש של המערכת יהיה בעברית.
 .2.2.5המערכת תאפשר תיעוד מלא של כל מרכיבי "מחזור חיים" של דוח  /מסמך אכיפה ,לרבות היסטוריה
של שלבי הטיפול בו ושל תנועותיו ,כנדרש על פי חוק בהתאם לצרכי המועצה וכמפורט במסמכי
המכרז.
 .2.2.6המערכת תאפשר הכנת תבניות לכל הטפסים הנדרשים לטיפול בדוח  /מסמך אכיפה לפי צרכי
המועצה כפי שיהיו מעת לעת.
 .2.2.7המערכת תאפשר הפקת כל הטפסים הנדרשים לטיפול דוח  /מסמך אכיפה בהדפסה למדפסת,
בהדפסה לקובצים בפורמטים גרפיים שונים לרבות .PDF
 .2.2.8המערכת תאפשר מילוי טפסים באמצעות "טופס ממוחשב"  /טופס מקוון .
 .2.2.9המערכת תכלול רפרטואר שאילתות ודוחות מותאמים לצרכי המועצה.
 .2.2.10המערכת תכלול מחולל שאילות ודוחות ברמת המשתמש שיאפשר חילול שאילתה או דוח במבנה
שדות מכל שדה במערכת ובחיתוך על פי כל פרמטר של כל שדה .
 .2.2.11המערכת תאפשר למשתמש לסנן את הנתונים המוצגים לו על המסך לפי הקטגוריות המוצגות במסך.
 .2.2.12המערכת תאפשר הכנת ותיעוד תוכניות עבודה מבוססת פעילויות  /משימות לרבות מהותן ,מועד
מתוכנן לביצוען ,גורמים יוזמים ,גורמים מבצעים ,גורמים מיודעים.
 .2.2.13המערכת תאפשר הכנת ותיעוד משימות אד הוק בפרוט כאמור לעיל.
 .2.2.14המערכת תאפשר למשתמש העברת משימות למסוף אחד או יותר לפי בחירתו ובמועד שיקבע על ידו.
 .2.2.15המערכת תאפשר לכל גורם האחראי לביצוע פעילות  /משימה ,בין אם במסגרת תוכנית עבודה ובין
במשימה אד הוק לעדכן את עצם ביצוע הפעילויות  /המשימות ,את פרטי המבצעים ,את פרטי הביצוע
לרבות מועד הביצוע ,מיקום הביצוע ,תיאור המבוצע ,פעילויות המשך נדרשות ,וכיו"ב .
 .2.2.16המערכת תאפשר הפקת התראות במועד מבוקש מראש  /על אי ביצוע במועד .
 .2.2.17המערכת תאפשר הפקת דוחות ושאילתות להערכות לביצוע  /לבקרת ביצוע תוכניות  /משימות.
 .2.2.18המערכת תאפשר למשתמש במסוף צפייה בתוכניות  /משימות המיועדות לביצוע על ידו וכן לעדכן
באמצעות המסוף את פרטי הביצוע ,ככל הניתן במינימום הקשות.
 .2.2.19המערכת תאפשר למיין את הנתונים המוצגים לו על המסך בכל הקטגוריות המוצגות במסך .
 .2.2.20המערכת תאפשר למשתמש להפיק דוח או תשובה לשאילתה בהדפסה למדפסת ,בהדפסה לקובצים
בפורמטים שונים לרבות . Word, Excel, PDF
 .2.2.21המערכת תאפשר יצוא של כל נתוני בסיס הנתונים שלה בפורמט  csvאו .Excel
 .2.2.22המערכת תאפשר יבוא נתונים לבסיס הנתונים שלה מפורמט  csvאו .Excel
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 .2.2.23המערכת תאפשר שיגור תפוקת דוח או שאילתה שהופקו בקובץ באמצעות הדוא"ל (את צוות המועצה
משמשת תוכנת  Outlook -כתוכנת הדוא"ל).
 .2.2.24המערכת תאפשר קליטת תשלומים בכרטיסי אשראי ממשרדי המועצה.
 .2.2.25המערכת תאפשר ניהול תהליכי הפצה ו/או חידוש של תו תושב ,משלב הבקשה ועד לשלב תום התוקף.
ככל שידרשו כאלה לצורך שימוש מלא במערכות המוצעות על ידו יעמיד המציע שיזכה ,על חשבונו בלבד:
 )1קו אינטרנט ייעודי כולל התקנה ודמי שימוש בתשתית ובשרותי הספק למשך כל תקופת ההתקשרות.
 )2עמדות מחשב נייח קומפלט (לרבות מסך ,עכבר ,מקלדת ,מערכת הפעלה ,כל תוכנה ו/או יישום אחרים
הנדרשים כדי שיתאפשר שימוש מלא באמצעותו במערכות המוצעות).
 )3כל אביזר ו/או ציוד היקפי אחר הנדרש לאפשר שימוש מלא במערכות המוצעות לרבות כבלים לחיבור
הציוד ההיקפי  /מסופים ,קורא ברקוד ,סורק ,מדפסת וכיו"ב .
כל האמור בסעיפים לעיל ,לרבות רישיונות שימוש ,יהיה רכוש הספק ,יתוחזק וישודרג על ידו במשך כל
תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה ויוחזר לרשותו בתום ההתקשרות.
 .2.3שרותים מקוונים
הספקה של כל המערכות והיישומים לסוגיהם כנדרש במכרז זה יכלול התאמה ומתן זכות שימוש ביישום
אינטרנטי רספונסיבי שיאפשר לציבור:
 )1להגיש בקשה לתו תושב
 )2להגיש בקשה לביטול דו"ח חניה
 )3להגיש בקשה להישפט.
 )4למלא כל טופס מקוון שידרש על ידי המועצה לצורך טיפול באכיפה של חוקי העזר לסוגיהם שבסמכות
המועצה לאכוף או שרותים משלימים להם.
 )5לכל טופס מקוון  /בקשה תאפשר המערכת:
 )5.1מילוי שדות חובה ורשות על פי מאפייני הטופס.
 )5.2העלאת רשות וחובה של קבצי סריקת מסמכים לרבות קישורם לשדות להם הם מהווים אסמכתא
 )5.3בקרה לוגית על עצם מילוי שדות חובה
 )5.4בקרה לוגית על מילוי שדות מספרים סטטוטוריים כמספרי זיהוי לסוגיהם.
 )5.5בקרה על צרוף קבצי חובה
 )5.6זיהוי המשתמש יעשה על פי מספר מזהה (ת .ז .או ח .פ .ו/או או של רכב ו/או כתובת וכיו"ב)
 )6לעקוב אחר סטטוס טיפול המועצה בכל אחת מסוגי הבקשות  /הטפסים שמולאו על ידי הציבור.
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 .2.4מערכת תווי חניה באופן מקוון  -דגשים
 )1מערכת תווי החניה תהיה אינטרנטית רספונסיבית.
 )2למערכת תווי ה חניה יהיה ממשק הן למערכת אכיפת החניה והן למערכת הגביה (ככל שהמועצה תחליט
לגבות תשלום עבור התו)
 )3מערכת ניהול תווי החניה תאפשר ניהול מחזור חיי תו חניה ממועד הבקשה ועד למועד תום תוקפו /
חידושו.
 )4המערכת תאפשר לתושב ,בין השאר:
 )4.1למלא טופס מקוון לבקשה לתו חניה.
 )4.2לצרף לטופס הבקשה המקוון קבצי סריקת המסמכים שיועלו באמצעותה ,לרבות צילום ת.ז+
ספח ,צילום רישיון רכב וכיו"ב.
 )4.3לעקוב אחר מצב טיפול המועצה בבקשתו לתו חניה הן באמצעות האתר (בזיהוי על פי מספר רכב)
והן באמצעות עדכון יזום באמצעות מסרון.
 )5מערכת ניהול תווי החניה תאפשר ע דכון התושב באמצעות האתר  /באמצעות הודעה בדחיפה ככל
שהבקשה לתו חניה אושרה כולל תוקף התו וככל שהבקשה נדחתה כולל נימוק  /הנחיה למי לפנות
לפרטים.
 )6המערכת תנהל מעקב אחר תוקף של כל תו
 )7המערכת תנהל מערך תזכורות לחידוש תו מראש בהתאם להנחיות המועצה.
 )8מערך התזכורות יכלול:
 )8.1הפקת דוחות יזומים
 )8.2חילול דוחות עיתיים
 )8.3שיגור מסרון תזכורת חידוש לבעל התו כולל קישור לאתר לצורך עדכון פרטים  /מסמכים תקפים
בטופס בקשת ההארכה.
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 .2.5ממשקים
הספק יפתח על חשבונו את כל הממשקים הנדרשים בין המערכות המוצעות לבין המערכות המשיקות
המשמשות את המועצה ,ביניהן:
 .2.5.1מערכת הגביה ,בין השאר ,לצורך שליפת פרטי מחזיקים בנכסים ולצורך הזנת פרטי חיובים  /משיכת
פרטי תשלומים (כיום מערכת )EPR
 .2.5.2מערכת הנה"ח ,בין השאר ,לצורך העברת פרטי תשלום באמצעות כרטיסי אשראי לצורך ביצוע
התאמת כרטיסי אשראי (כיום מערכת )EPR
 .2.5.3מערכת וטרי נר ,בין השאר ,לצורך משיכת נתוני חיסון של כלבים על פי מספר שבב  /פרטי כלב /
בעלים לעדכון המערכת בלכידת כלב  /הטלת דוח  /קנס על אי חיסון וכיו"ב (כיום מערכת וטרינר
מתוצרת סורין הרשקו  /משווקת על ידי החברה לאוטומציה)
 .2.5.4מערכת מצלמות אכיפת חניה בה מתעתדת המועצה הצטייד.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי שמורה למועצה הזכות להחליף את המערכות הקיימות ,וכן להוסיף מערכות
אשר יידרש ממשק ביניהן לבין המערכת המוצעת והמציע ,בעצם הגשת הצעתו מתחייב לפתח על חשבונו ממשק
בין המערכת המוצעת לבין אותן מערכות במשך כל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה.
 .2.6גמישות המערכת
 .2.6.1מערכת המידע המוצעת תהיה "גמישה" להכנסת שינויים והרחבות.
 .2.6.2גמישות המערכת תתבטא בסביבת הפיתוח ובמבנה המערכת שיאפשר ביצוע מהיר וזול של המפורט
להלן:
 שדרוג מערכת ההפעלה. שדרוג גרסת סביבת הפיתוח. מעבר בין סוגי  /גרסאות בסיסי נתונים שינוי  /עדכו ן מסכים (הוספת  /הסרת שדות הקיימים בבסיס הנתונים ממסכים ו/או העברתםביניהם)
 הוספת מודולים  /כלים למערכת יבילות נתונים למערכות חיצוניות פיתוח ממשקים למערכות חיצוניות -מעבר לטכנולוגיה אחרת.
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 .2.7מערכת דו לשונית:
 .2.7.1המערכות תהינה דו לשוניות.
 .2.7.2מסכי המערכות ותפריטיהן יהיו כאמור בעברית.
 .2.7.3הכיתוב בשדות וכן תוכן הדוחות יתאפשרו בעברית ,באנגלית ובשילוב ביניהן.
מאפייני המערכת הנדרשת –אבטחת מידע ויתירות
 .2.8המערכת תכלול מנגנוני אבטחת מידע יתירות והתאוששות ,בין השאר ,כמפורט להלן:
 .2.8.1המערכת תכלול תמהיל הרשאות שיאפשר למועצה לקבוע הן גישה של משתמשים למידע מרמת
הארכיב עד רמת השדה במערכת והן את הפעולות שיוכל לבצע במרכיבי המערכת אליהם הותרה לו
גישה.
 .2.8.2המערכת תפעל במתקן המבטיח כי היא מוגנת פיזית לפי אמות המידה הנדרשות למאגרי מידע בחוק
הגנת הפרטיות
 .2.8.3המערכת תוגן מפני נזק כתוצאה מהפסקות חשמל או אי סדירות הספקתו ,באופן שתמשיך לפעול
ברציפות גם בעת הפסקת חשמל באתר התקנתה
 .2.8.4המערכת תצויד במנגנוני הבטחת יתירות אמצעי אחסנת תוכנות המערכת ו/או הנתונים כך שתקלה
בדיסק לא תשבית את המערכת
 .2.8.5המערכת תצויד במנגנוני הבטחת התאוששות ,כאמצעי גיבוי נתונים  /הכפלת נתונים )(Replication
למערכת מקבילה הפועלת באתר שונה וכלי אחזור תוכנות ונתונים,
 .2.8.6המערכת תכלול מנגנוני אבטחה מפני חדירה של משתמשים לא מורשים מחוץ למערכת באמצעות
הרשת הפנימית או החיצונית
 .2.8.7המערכת תכלול מנגנוני אבטחה מפני חדירה אליה של וירוסים ,רוגלות וכיו"ב
 .2.8.8המערכת תכלו ל מנגנוני אבטחה על מחשבי המשתמשים המתחברים אליה מפני החדרה של וירוסים,
רוגלות וכיו"ב  ,באמצעותה.
 .2.9המסוף.
המסוף יכלול מנגנוני אבטחת מידע יתירות והתאוששות ,בין השאר ,כמפורט להלן:
 .2.9.1כניסה ליישום במסוף באמצעות שם משתמש וסיסמה לפחות
 .2.9.2התחברות המסוף למערכת תהיה לאחר זיהוי המסוף והמשתמש במערכת
 .2.9.3המסוף יתחבר למערכת רק באמצעות היישום
 .2.9.4לא יתאפשר חיבור של המסוף למערכות משיקות (גביה ,וטרינר ,רישוי עסקים וכיו"ב ) שאילתות
למערכות אלו תעשה אך ורק מהמערכת והתשובות תינתנה באמצעותה
 .2.9.5החלפת סיסמאות תהיה ברמת הרשאת מנהל מטעם המועצה (ללא תלות בספק)
 .2.9.6חסימת מסוף למקרה של אובדן  /גניבה
 .2.9.7בכל מקרה של כשל בתקשורת הסלולרית ישמר המידע הנקלט במסוף עד לאימות העברתו (בשידור
סלולרי ישירות למערכת  /בכבילה למערכת באמצעות תחנת עבודה המחוברת למערכת).
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מאפייני המערכת הנדרשת –ממשק למשתמש במערכת:
 .2.10התאמה תפקודית:
עץ המסכים ,מבנה המסכים ,שיטת הניווט וההתמצאות ,שדות הקלט ,המושגים והמונחים ,סדר הפעילויות
ומבנה הפלט ,יהיו נוחים ומתאימים לצרכים התפעוליים של משתמשי המערכת.
.2.11

אחידות ועקביות

 .2.11.1המערכת תתבסס על סדר פעולות אחיד ועקבי ושימוש באותם מקשים ,בתהליכי התפעול והזנת
הנתונים במסכים השונים.
 .2.11.2פעולות דומות ,במערכת ,תתבצענה בצורה זהה בפונקציות שונות ובמסכים שונים.
 .2.11.3המערכת תתאפיין בריבוי במקשים "גלובליים" בעלי אחידות תפעולית בכל המערכת.
 .2.11.4המינוח במערכת יתאפיין באחידות במשמעות המונחים בכל חלקיה.
 .2.11.5כל מסכי המערכת יכללו פורמט עקבי של האלמנטים השונים הכלולים בהם ,כגון:
-

שורת כותרת ברורה ,הכוללת את שם היישום ,הפונקציה המתבצעת כעת ,ופרטים רלוונטיים.

-

מקום קבוע לשורת הודעות והתרעות מערכת.

-

פורמט קבוע למבנה "חלונות" ,מיקומם במסך ,שיטת תפעולם.

-

פורמט קבוע למבנה תפריטים ,מיקומם במסך ,שיטת תפעולם.

-

פורמט וחוקיות קבועים לשימוש בצבע במסך .סימול ע"י צבעוניות.

-

סגנון גרפי אחיד של גופנים (פונטים) שונים במסך.

-

סגנון אחיד של צלמיות ( )icons

-

סגנון אחיד של כפתורים וכו')

 .2.12עומס נתונים מינימלי במסך/חלון
 .2.12.1במסכי  /בחלונות המערכת יוצגו רק הנתונים הרלוונטיים לביצוע הפעולה הנדרשת.
 .2.12.2נתוני הרקע "לידיעה" ,במסכי המערכת ,יופרדו באופן בולט מנתוני התפעול העיקריים.
 .2.12.3הנתונים יאורגנו ,על פני מסכי המערכת ,בפורמט מוכר ,מקובל ונוח למשתמש.
 .2.13תפעול תפריטים פשוט ויעיל
 .2.13.1עץ תפריטי המערכת יהיה פשוט והגיוני ,וישקף את תהליכי העבודה במערכת.
 .2.13.2תפריטי המערכת לא יהיו "עמוסים" ויכילו מספר פריטים סביר (לא יותר מ .)9 -
 .2.13.3הפעלת תפריטי המערכת תתאפשר בצורה נוחה ,ע"י ""Pull-Downו/או " "Pop-Upו/או .Hot Key
 .2.13.4בחירת הפריטים מתפריטי המערכת תהיה "גמישה" ובמספר חלופות (עכבר או מקלדת) ,ותכלול:
הקשת עכבר ,הקשת סיפרה ,הקשת קוד ,בחירה מרשימה וכד'.
 .2.13.5ניסוח סעיפי התפריט במערכת יהיה זהה לכותרות המסכים ו/או הפעולות הנובעים מהם.
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 .2.15התמצאות במערכת
למשתמש המערכת יהיה ברור בכל עת:
 .2.15.1באיזו פונקציה הוא נמצא במערכת.
 .2.15.2לאילו פונקציות/מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי.
 .2.15.3כיצד להגיע במהירות לתפריטים מרכזיים.
 .2.15.4כיצד לשמור על הנתונים.
 .2.15.5כיצד לצאת מהמערכת עם או בלי שמירת נתונים.
 .2.15.6מצב הפעולה בו נמצאת המערכת (הוספה ,עדכון ,צפייה ,מחיקה ,קישור למערכת אחרת וכד'),
 .2.15.7בסיום כל פעולה קריטית יתבקש המשתמש לאשר ביצועה.
 .2.15.8המערכת תחווה למשתמש ביצוע הפעולה.
 .2.16פשטות ויעילות תפעולית
 .2.16.1המערכת תתאפיין במספר הקשות מצומצם הנדרש להשלמת פונקציה כלשהי.
 .2.16.2המערכת תאפשר ביצוע רצף פעולות פשוט ומאורגן עם התחלה ,אמצע וסוף ברורים למשתמש.
 .2.16.3המערכת תאפשר הצגת נתונים שהוזנו (או "נבחרו") במסך אחד במסכים אחרים בהם הם נדרשים.
 .2.16.4המערכת תתאפיין בשימוש בברירות מחדל בכל מקום אפשרי.
 .2.16.5במערכת ניתן יהיה לעשות שימוש בהצבעות ()pointingובבחירה ()selection
 .2.16.6במקום הקשת פקודות.
 .2.16.7המערכת תאפשר תפעולה במגוון אמצעים כעכבר ומקלדת ואמצעי קלט נוספים.
 .2.17התגברות על שגיאות
 .2.17.1המערכת תתריע התרעה ברורה על שגיאה.
 .2.17.2המערכת תאפשר הבחנה בין סוגי שגיאות.
 .2.17.3המערכת תציג הודעה ייחודית וברורה המנחה את המשתמש על פעולת התיקון הנדרשת.
 .2.17.4הודעת השגיאה במערכת תלווה בהדגשה (ויזואלית ו/או קולית).
 .2.17.5פעולת תיקון השגיאות המערכת תהיה פשוטה ,קצרה ועקבית בכל המערכת.
 .2.18הגנה מפני פעולות חמורות
 .2.18.1המערכת תכיל מנגנונים למניעת ביצוע בשוגג של פעולה חמורה שתוצאותיה אינן הפיכות.
 .2.18.2המערכת תאפשר הגנה מפני שינוי נתונים בקבצים קריטיים.
 .2.18.3המערכת תאפשר גישת משתמשים ,לפונקציות או לקבצים מוגדרים מראש על פי הרשאות.
 .2.18.4במקרה של ביצוע פעולה שגויה ,המערכת תאפשר למשתמש חזרה בקלות למצב שלפני ביצועה.
 .2.18.5במקרה שמבצע המשתמש שפעולה בלתי הפיכה תודיעה לו על כך המערכת הודעה ברורה.
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 .2.20התאמה למגוון רמות משתמש (מתחיל ומיומן)
 .2.20.1המערכת תאפשר למשתמש המיומן שיטת תפעול המבוססת על מינימום של הקשות ,שימוש בקודים
וקיצורי דרך ,כניסה ישירה לתפריט המשני שלו אחרי בדיקת הרשאה ,בעיקר בפונקציות שכיחות.
 .2.20.2המערכת תאפשר למשתמש המתחיל שיטת תפעול עם מקסימום עזרה והנחיה ,גם על חשבון הארכה
של רצף הפעולות.
 .2.21מינוח ושפה
 .2.21.1המונחים במערכת יהיו בשפה מוכרת ומקובלת על המשתמשים.
 .2.21.2שמות הפקודות החשובות במערכת יהיו בעברית.
 .2.21.3שמות הפקודות השונות במערכת יהיו ברי הבדלה זה מזה ,קצרים ,ומרמזים בבירור על מהות
הפקודה.
 .2.22עומס זיכרון מינימלי
 .2.22.1כל המידע הנדרש למשתמש לצורך ביצוע מטלה יהיה זמין במסך.
 .2.22.2מידע כנ"ל שלא יהיה לו מקום במסך יוצג ב"חלון" או במסך או בתפריט  /מקש חם "עזרה" בכל
מקרה משתמש המערכת לא יידרש לזכור נתונים ממסך אחד למשנהו.
 .2.23תפעול "חלונות"
 .2.23.1מידע חיוני למשתמש אשר לא יוצג במסך ,מטעמי עומס ,יוצג בחלון עזר.
 .2.23.2במקרה זה ,הצגת החלון והעלמתו תיעשה ע"י פעולת הקשה אחת.
 .2.23.3בכל מקרה פריט שייבחר מחלון ,במערכת ,ישולב אוטומטית בשדה הקלט המתאים במסך.
 .2.24אחזור מידע נוח
 .2.24.1המערכת תאפשר חיפוש פריט ברשימה ארוכה ע"י מיונים שונים ו/או הקשת קידומת חלקית.
 .2.24.2המערכת תאפשר למשתמש מעבר מהיר ונוח ממצב אחזור למצב עדכון .האמור להלן יעשה עם נקיטת
אמצעי בקרה ואבטחת מידע.
 .2.24.3המערכת תאפשר הגדרה של תחום בחירה "חיפוש בקבוצות מיון".
 .2.24.4המערכת תאפשר "חיפוש מחדש" של הפריט הבא המתאים לבקשת האחזור המקורית.
 .2.24.5המערכת תאפשר חיפוש ע"י חיתוך תנאים.
 .2.25מסכי "עזרה" ( )Helpנוחים
 .2.25.1המערכת תעמיד לרשות המשתמש עזרה ברמות שונות :שדה ,חלון ,מסך ,יישום.
 .2.25.2העזרה במערכת תהיה מקושרת למקום בו נמצא המשתמש (הסמן ,העכבר ,מואר וכו').
 .2.25.3הצגת מסך  /חלון "עזרה" במערכת תיעשה ע"י פעולת הקשה אחת בלבד.
 .2.25.4המעבר "חזרה" מסך העזרה למסך התפעול במערכת יהיה מהיר ונוח.
 .2.25.5על פי העניין תתאפשר במערכת ביצוע פעולת "בחירה" במסך ה"עזרה".
 .2.25.6מסכי העזרה במערכת יהיו תואמים למדריך למשתמש.
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 .2.26משובי המערכת
המערכת תציג ,משוב ברור ,לכל אירוע שהמשתמש צריך להיות מודע להתרחשותו ,וכן לשם התמצאותו
במצב המערכת בכל עת ,כגון:
 .2.26.1הקשת מקש פקודה/פונקציה.
 .2.26.2ביצוע פעולה (טרנסאקציה) ממושכת ,מחוון ( )Progress Indicatorאו "שעון חול".
 .2.26.3סיום פעולה ותוצאותיה.
 .2.27זמני תגובה של התצוגה
זמן תגובת המצופה מהמערכת מרגע ביצוע הפעולה ע"י המשתמש יהיה קרוב לתקן המקובל.
 .2.28גמישות המערכת
 .2.28.1במערכת ניתן יהיה לעשות שימוש במקשים מתוכנתים)Soft Keys( .
 .2.28.2המערכת תאפשר הגדרת "פרופיל אישי למשתמש" ,דוגמת:
 כניסה ישירה למסך השכיח עץ תפריטים ספציפי למשתמש (בהתאם להרשאות) מעבר רק בין שדות  /חלונות  /מסכים שבמשתמש מורשה להם וכד'. .2.29במסוף
 .2.29.1הממשק למשתמש במסוף יתאם ,על פי העניין את הדרישות מהמשק למשתמש במערכת.
 .2.29.2מעבר לאמור יתאפיין הממשק למשתמש במסוף ,בין היתר בתכונות הבאות:
 אפשרות מילוי שדות הטפסים השונים (התראה ,דוח ,אירוע ,דיווח ביצוע וכיו" ב ) על ידי בחירה מתוךרשימה
 איתור תוכן שדה ברשימה על ידי הקשת אות או מחרוזת חלקית אפשרות הצגת כל טופס כולל כל המידע הנקלט המיועד להפקה  /שידור על מסך המסוף חיווי קולי על שגיאה בהקלדה אפשרות להשלמת מידע ממקור חיצוני (מענה לשאילתות ממערכות משיקות) מתוך הטופס ללא צורךלעבור לתוכנית אחרת
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מאפייני המערכת הנדרשת –טיפול באכיפה
 .2.30רקע:
 .2.30.1המעקב אחר הטיפול באכיפה יבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית ומותאמת לטיפול באכיפה
של כל חוק עזר לכפר שמריהו בהתאם למאפייניו ותכתיביו ולפי כל דין אחר החל על המועצה בכל
הקשור לאכיפת חוקי העזר בתחומה.
 .2.30.2שימוש המועצה או מי מטעמה במערכת יהא שרות  ASPשיספק הספק למועצה באמצעות מערכת
ממוחשבת ייעודית ומותאמת כאמור לצרכי המועצה שתותקן באתר חיצוני למועצה.
 .2.30.3גישת המשתמשים ממחשבים אישיים למערכת תהא באמצעות האינטרנט ככל הניתן מבלי שיהא
צורך בהתקנת יישום בעמדת העבודה של המשתמש למעט דפדפן.
 .2.30.4המערכת תכלול לפחות את המאפיינים המצוינים תחת כל אחת מהפעולות הדרושות למשתמש
המפורטות להלן.
 .2.31תכנון פעילויות האכיפה ותיעוד ביצוען
 .2.31.1במסגרת תפקידו נדרש הפקח לבצע סיורים לאיתור עבירות וטיפול בהן הן במסגר תוכנית עבודה והן
במסגרת משימות המוטלות עליו בנוסף לתוכנית.
 .2.31.2על המערכת להוות כלי הן לתיעוד תוכנית העבודה ,הן לתיעוד המשימות והן לתיעוד עצם ביצוע
מרכיבי התוכנית  /המשימות ,הממצאים שנמצאו  /הפעולות שננקטו במהלכן.
 .2.31.3כמו כן עליו להכ ין ולהפיק "דוח סיור"  /דוחות ביצוע משימות" ,הכוללים כלי לבקרת ביצוע מול
תכנון כולל ממצאים  /פעולות שננקטו.
 .2.31.4לאור האמור לעיל על המערכת לכלול ,בין השאר:
 כלים שיעמידו לרשות הפקח בשטח את תוכנית העבודה  /משימות שמוטלות עליו כלים לתיעוד בשטח של עצם ביצוע הסיור  /מרכיבי התוכנית  /המשימות כלים להפקת "דוחות סיור" ,לרבות קישור של תיעוד מצולם לדוח הסיור הרלבנטי .2.31.5המערכת תאפשר תיעוד הסיור באופן שיהווה בסיס להכנת דוח סיור מבוסס על תבנית מסמך קבועה מראש.
 .2.31.6המערכת תתריע על אי מילוי נתונים  /שדות הנדרשים למילוי בדוח סיור.
 .2.31.7המערכת תאפשר הפקת דוחות סיור בהתאם לתבנית מסמך שנקבעה מראש.
 .2.32קליטת פרטי עבירה – עבירות חניה.
בתחום זה על המערכת לכלול ,בין השאר:
 .2.32.1נוסח מלא של החוק לפיו מבוצעת האכיפה
 .2.32.2אפשרות לברור הפעלת הסדר חניה סלולרי באמצעות שירות מסוג זה ככל שיהיה זמין כגון סלופארק,
פנגו וכיו"ב.
 .2.32.3אפשרות ברור תוקף תו תושב לבעל הרכב.
 .2.32.4אפשרות לברור מועד מתן דוח קודם בתחום המועצה
 .2.32.5אפשרות ברור תוקף תו נכה לרכב  -בחניית רכב בחניה השמורה לנכים או המותרת לנכים.
 .2.32.6אפשרות ברור היות הרכב מדווח כגנוב  -מהיותו אמון על אכיפת החוק
 .2.32.7אפשרות עיון בדוחות קודמים
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 .2.32.8תיעוד מלא של כל המידע אודות כל עבירה על חוק עזר ,לרבות:
 בחירת חוק העזר לפיו נעברה העבירה בחירת מהות העבירה מתוך רפרטואר עבירות לפי חוק העזר שתילת מועד הדוח על ידי המערכת כברירת מחדל בחירת פרטי מיקום העבירה על ידי בחירה מתוך מאגר נתונים במערכת הזנת פרטי מיקום העבירה לפי זיהוי מיקום אוטומטי של המתעד לפי בחירתו הזנה ידנית של פרטי מיקום העבירה בכל מקרה שלא ניתן לבחור אותם אוטומטית בחירת סעיף העבירה מסעיפי חוק העזר מנגנון התראה על אי התאמה בין מהות עבירה נבחרת לפין סעיף בחוק העזר או לחילופין מתןאפשרות בחירה רק של סעיף בחוק המתאים למהות העבירה
 צילום העבירה מ –  4זוויות ( 4תמונות) לפחות קישור אוטומטי של התמונות לדוח המופק מהמערכת תיעוד מילולי של כל פרטי הרכב נשוא העבירה (מספר הרכב ,סוג הרכב ,יצרן הרכב ,דגם הרכב ,צבעהרכב וכיו"ב )
 אפשרות לתיעוד עובדת שימוש בכרטיס  /הסדר חניה ופרטי כרטיס  /הסדר חניה במקרה שהעבירהנעשתה למרות שנמצא כרטיס חניה על הרכב  /הופעל הסדר חניה סלולרי .
 אפשרות לתיעוד ציון עובדת שימוש במכשיר אלקטרוני לתשלום עבור החניה (כגון איזיפרק  /מכשיראחר)
 הוספת הערות במלל חופשי לדוח תיעוד אופן מסירת הדוח (הדבקה ,מסירה ידנית וכיו"ב ) התראה על אי השלמת נתון החייב להתמלא על פי דין לצורך תיעוד העבירה כלי לאישור השלמת קליטת דוח כלי לשיגור מיידי של הדוח למערכת מרכזית תיעוד סטטוס הטיפול בעבירה תיעוד אוטומטי של אישור הדוח ושל שיגורו למערכת הממוחשבת .2.33לקליטת פרטי עבירה – עבירות חוקי עזר.
 .2.33.1נוסח מלא של החוק לפיו מבוצעת האכיפה
 .2.33.2אפשרות לברור מועד מתן התראה  /דוח קודם
 .2.33.3תיעוד מלא של כל המידע אודות כל עבירה על חוק עזר ,לרבות:
 בחירת חוק העזר לפיו נעברה העבירה בחירת מהות העבירה מתוך רפרטואר עבירות לפי חוק העזר בחירת פרטי מיקום העבירה על ידי בחירה מתוך מאגר נתונים במערכת הזנת פרטי מיקום העבירה לפי זיהוי מיקום אוטומטי של המתעד לפי בחירתו הזנה ידנית של פרטי מיקום העבירה בכל מקרה שלא ניתן לבחור אותם אוטומטית בחירת סעיף העבירה מסעיפי חוק העזרעמוד  135מתוך 162
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 מנגנון התראה על אי התאמה בין מ הות עבירה נבחרת לפין סעיף בחוק העזר או לחילופין מתןאפשרות בחירה רק של סעיף בחוק המתאים למהות העבירה
 קישור תיעוד העברה בתמונות ,בפורמט דיגיטאלי ,למסמך אכיפה (התראה  /דוח) תיעוד מילולי של כל פרטי העבירה הוספת הערות במלל חופשי לדוח תיעוד אופן מסירת הדוח (מסירה ידנית ,משלוח בדואר וכיו"ב ) התראה על אי השלמת נתון החייב להתמלא על פי דין לצורך תיעוד העבירה כלי לאישור השלמת קליטת דוח כלי לשיגור מיידי של הדוח למערכת מרכזית תיעוד סטטוס הטיפול בעבירה תיעוד אוטומטי של אישור הדוח ושל שיגורו למערכת הממוחשבת .3העברת עותק עדכני של הנתונים למועצה
 .3.1העברה שוטפת
 .3.1.1הספק יעביר ,על חשבונו ,למנמ"ר המועצה ,אחת לרבעון עד ל –  5בחודש הראשון של הרבעון ,עותק
עדכני של כל נתוני וקבצי המועצה השמורים במערכת המותקנת אצלו.
 .3.1.2ההעברה תעשה בתקשורת או באמצעות מדיה דיגיטלית לפי בחירת המזמין.
.3.1.3עותק עדכני של הקבצים והנתונים ,כאמור לעיל ,יועבר למזמין בפורמט שיידרש על ידו.
 .3.1.4מעבר לאמור לעיל ומבלי לפגוע בו ,שמורה למנמ"ר מועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהספק כי יעביר
אליו כל נתון מנתוניו או קובץ מקבציו השמור בשרת הספק.
 .3.1.5היה ונדרש לעשות כן ,יעביר הספק ,על חשבונ ו ,את הנתונים ו/או הקבצים הנדרשים כאמור וזאת בתוך
 3ימי עבודה מהמועד שיתבקש לעשות זאת על ידי המנהל בכתב.
 .3.1.6ההעברה תעשה ,לפי העניין ,באמצעות הדוא"ל ,בתקשורת או באמצעות מדיה דיגיטלית לפי בחירת
המנמ"ר.
 .3.1.7עותק של הקבצים והנתונים ,כאמור לעיל ,יועבר למנמ"ר בפורמט שיידרש על ידו.
 .3.2העברת נתונים בסיום ההתקשרות
 .3.2.1עם הגיע ההתקשרות לסיומה ,מכל סיבה שהיא ,יעביר הספק על חשבונו למנמ"ר המועצה ,עותק מלא
ועדכני של כל נתוני וקבצי המועצה השמורים במערכת הספק.
 .3.2.2ההעברה תעשה בתקשורת או באמצעות מדיה דיגיטלית לפי בחירת המנמ"ר.
.3.2.3עותק עדכני של הקבצים והנתונים ,כאמור לעיל ,יועבר למנמ"ר בכל פורמט שיידרש על ידו ,לרבות כל
קבצי נתונים ו/או טבלאות הנתונים ו/או הפרטים האחרים הנדרשים למועצה לצורך שימוש בנתונים
באמצעות מערכת שונה מזו של הספק.
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פרק ג' -תיאור המערכת בהצעת המציע
 .1המציע יתאר בהצעתו בפרוט:
 .1.1את שם המערכת המוצעת
 .1.2את פרטי יצרן המערכת המוצעת
 .1.3את סביבת הפיתוח של המערכת המוצעת
 .1.4את סוג בסיס הנתונים של המערכת המוצעת
 .1.5את תשתית התקשורת בין המועצה לבין המערכת המוצעת (סוג תווך ,רוחב פס ,נפח תעבורה וכיו"ב )
 .1.6את אופן מענה המערכת המוצעת על ידו על כל מאפייני המערכת ותהליכי העבודה כמפורט במכרז זה
 .1.7את אופן שימוש המשתמשים לסוגיהם במערכת
 .1.8את רשימת הדוחות  /השאילתות המובנית ,תכולתם והשימוש בכל אחד מהם.
 .1.9את רשימת הטפסים שניתן להפיק מהמערכת ,תכולתם והשימוש בכל אחד מהם.
 .1.10את התכונות והאפשרויות של מחוללי הדוחות ,השאילתות והטפסים המוצעים על ידו לשימוש משתמש
הקצה.
 .1.11כל מידע אחר שיאפשר למועצה לשפוט את התאמת המערכת המוצעת לצרכיה
 .2תיאור שרותי הרשות הנדרשים  -כללי
השירותים הנדרשים למועצה ,במכרז זה ,נחלקים לשני מישורים:
-

מישור השירותים הנכללים ומהווים חלק בלתי נפרד מחבילת זכות השימוש במערכת

-

מישור "שירותי הרשות" בו נכללים שירותים נלווים לשימוש במערכת אשר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה ובחירתה ,יעשו על ידה ,או על ידי מי מטעמה ,או שיוזמנו מהספק הזוכה במכרז זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן:
כל שירות הנדרש מהספק לביצוע מלא ומוחלט לפי כל דין או נוהל של אכיפת כל חוק אותו תבחר המועצה
לאכוף באמצעות המערכת שלא יפורט במסגרת השירותים או לא תתבקש עבורו הצעת מחיר במפורש,
יסופק למועצה על ידי הספק הזוכה במכרז זה ועל חשבונו בלבד כחלק מזכות שימוש המועצה במערכת
והתמורה עבור זכות השימוש כאמור תהווה גם תמורה מלאה לספק עבור אותם השירותים.
כל שירותי הרשות הנדרשים למועצה יהיו אלו שיפורטו במסמכי המכרז בלבד ואלו יסופקו במלואם
ובאופן שיבטיח את מלוא התפוקה הנדרשת למועצה מהם בין אם פורטו מרכיבי השירות במפורש ובין
אם צוינה תפוקתו בלבד.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחיר הנקוב עבור ביצוע שירות יהווה תמורה מלאה וסופית לכל
מרכיביו והמועצה לא תשלם לספק כל תמורה שהיא מעבר למחיר הנקוב אלא אם ציינה זאת במפורש
במסמכי המכרז.
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 .3שירות הפקת והפצת מסמכים
 .3.1כללי
שירות זה יסופק אך ורק על פי הזמנה מפורשת של המועצה ,באמצעות הזמנת רכש כדין ,ויבוצע בהתאם
לדרישות המועצה.
ההפקה וההפצה של מסמכי האכיפה כאמור בשירות זה תעשה במנות.
גודל המנה יקבע על פי כמות מצטברת של מסמכים להפצה ו/או בתדירות ו/או בכל מועד שתקבע המועצה
או הקבועה על פי חוק בכל כמות שהיא.
מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה לכמות מינימום של הפקת והפצת מסמכי אכיפה
או להזמין שירות זה בכלל.
השירות יכלול את כל הפעולות הנדרשות להפקת והפצת מקבצים של מסמכי האכיפה באופן שיגיעו
לנמענים במועד המתחייב על פי הדין ,או לפי דרישת המועצה ,ויכלול בין השאר את הפעולות הבאות:
 .3.2הכנת קובץ להפקת המסמכים בבית דפוס
-

מעקב אחר סממני הגיע המועד להפקתם כגון :פקיעת מועד אחרון לתשלום ,דיווח במערכת על תגובת
נאשם ,או דיווח על ביצוע או אי ביצוע פעולה על ידי נאשם וכיו"ב  ,או על פי דרישה  /הנחייה מפורשת
של המועצה .לרבות:


ייזום שאילתות  /יבוא נתוני תנועות תשלום מחשבונות המועצה אליהם מופקדים התשלומים
בגין כל עברה וזאת בתדירות  /לו"ז כנדרש בחוק או כמפורט במכרז זה.



הצלבה  /תאום בין תיעוד תנועות התשלומים לחשבונות המועצה אליהם מופקדים התשלומים
לבין הקנסות.



בידוד הקנסות שהיו אמורים להיות משולמים קודם למועד השאילתה



בחינת הסטטוס שלהם לאימות שהצורך בהפקת מסמך האכיפה עודו תקף (לפי העניין לא
בוטלו  /לא שולמו בדרך מורשית אחרת  /נפסק פס"ד וכיו"ב )



התאמת הסטטוס של כל הקנסות שנמצא כי נדרשת הפקת מסמך אכיפה במנה זו למצב הפקת
מסמך אכיפה  /הודעת חיוב.

-

הפקת קובץ הנ תונים הנדרשים להופיע במסמכי האכיפה בהתאם לסוג המסמך הנדרש להפקה ולהפצה

-

בדיקת הקובץ ואימות קיום כל השדות הנדרשים להופיע במסמך או להבטחת הגעתו לנמען באמצעות
הדואר בדרך המהירה ביותר ,לרבות מיקוד.

-

איתור כל הרשומות בהן חסר מידע כאמור

-

דיווח למועצה על החוסר בנתונים וקבלת אישורה לכל פעולה הנדרשת להשלמתם הכרוכה בעלות
מעבר לתמורה לספק עבור שירות זה.

-

איתור המידע לרבות ביצוע שאילתות במערכות משיקות לפי אישור המועצה.

-

אימות שלמות ותקינות המידע המושלם

-

קליטת המידע במערכת

-

הפקת קובץ של הנתונים הנדרשים להופיע בכל מסמכי האכיפה הנדרשים להפקה ולהפצה באותו
המועד ובקרתו כאמור .הספק יחזור על פעולות אלו עד לקבלת קובץ מלא של הנתונים הנדרשים
להופיע בכל מסמכי האכיפה הנדרשים להפקה ולהפצה באותו המועד.

 .3.3שיגור הקובץ לבית הדפוס לרבות אימות קליטתו ותקינותו
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בית הדפוס אליו ישוגר הקובץ להפקת מסמכי האכיפה יהיה בית דפוס עימו למועצה הסדר או לבית דפוס
עימו לספק הסדר וזאת לפי קביעת המועצה בלבד.
למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות במהלך ההתקשרות את בית הדפוס שיפיק
עבודה את מסמכי האכיפה והספק יתאים על חשבונו את מבנה קבצי המסמכים המופקים המערכת
לפורמט ולמבנה שיתאים להפקתם על ידי בית הדפוס בו תבחר המועצה.
ככל שהפקת המסמכים תעשה באמצעות בית דפוס עימו למועצה הסדר ,אזי התשלום לבית הדפוס יהיה
ישירות על ידי המועצה.
בכל מקרה תחול על הספק ,במסגרת הזמנת שירות זה ממנו ,האחריות והחובה:
-

לבצע את ההעברה לבית הדפוס של הקובץ המושלם והבדוק המכיל את כל הנתונים הנדרשים להופיע
בכל מסמכי האכיפה הנדרשים להפקה ולהפצה באותו המועד.

-

לוודא כי הקובץ הגיע לבית הדפוס במועד

-

לוודא כי הקובץ נבדק על ידי בית הדפוס ונמצא תקין  /ראוי להפקה

-

לבצע כל תיקון או התאמה הנדרשת על ידי בית הדפוס כדי להבטיח כי הוא ראוי להפצה

 .3.4בקרת הפקת המסמכים על ידי בית הדפוס
ככלל יופקו מסמכי האכיפה במעטפיות מבוילות או במסמך מוכנס למעטפת חלון מבוילת לפי בחירת
המועצה.
עיצוב המעטפיות  /המעטפות יהיה על פי דרישת המועצה ובאישורה בלבד.
לאחר וידוא כי הקובץ ששוגר לבית הדפוס תקין וראוי להפקה ולהפצה תחול על הספק במסגרת הזמנת
שירות זה ממנו ,האחריות והחובה:
-

לוודא כי בית הדפוס מפיק את הקובץ במועד

-

לבקר את הפקת המסמכים ולוודא כי הם הופקו ,מכל הבחינות כנדרש

-

לוודא כי המסמכים שהופקו משונעים על ידי בית הדפוס לאתר ממנו תנוהל הפצתם

 לוודא שכל האמור לעיל מבוצע כאמור בלוחות הזמנים שיבטיח כי הן תגענה לנמענים במועד שנקבע /נדרש על פי החוק
ככל שהפקת מסמכי האכיפה תעשה על ידי בית דפוס עימו למועצה הסדר ,תחולנה הוצאות השינוע האמור
על המועצה.
 .3.5קבלת מסמכי האכיפה המודפסים
היה והאחריות על הפצת המסמכים תחול ,על פי הזמנת המועצה ,על הספק ישונעו המסמכים אליו.
עם קבלת המסמכים אצלו יבצע הספק בקרת איכות על המסמכים שהועברו אליו מבית הדפוס לרבות:
-

בקרת איכות הדפוס

-

בקרת שלמות המסמכים

-

בקרת שלמות המודפס בכלל ופרטי הנמען והסימולים הנדרשים לשיגורם באמצעות הדואר בפרט.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .3.6שיגור המסמכים לנמענים
עם קבלת המסמכים אצלו יטפל הספק בכל הנדרש לשיגורם לנמענים לרבות:
-

יבצע את כל הרישומים הנדרשים לשיגורם באמצעות דואר רשום ויעבירם לדואר

-

יעדכן את המערכת בעובדת שיגורם ,באופן שיגורם ,מועד שיגורם ופרטי שיגורם (מס' דואר רשום
וכיו"ב ) ככל שנדרש לקלוט במערכת

-

לפי העניין ,יסרוק ויקשר למסמכים את אישורי השיגור

-

ידווח למועצה על ביצוע השיגור

-

יעביר למועצה את כל מסמכי המקור של אישורי השיגור

 .4שירות איתור פרטי נאשמים  /חייבים
 .4.1כללי
שירות זה יסופק אך ורק על פי הזמנה מפורשת של המועצה ,באמצעות הזמנת רכש כדין ,ויבוצע בהתאם
לדרישות המועצה.
איתור פרטי נאשמים  /חייבים ,כאמור בשירות זה ,יעשה לפי העניין והצורך ביחידים ובמנות.
ככל שיעשה שירות זה במנות ,יקבע גודל המנה על פי כמות מצטברת של פרטי נאשמים  /חייבים נדרשת
ו/או בתדירות ו/או בכל מועד שתקבע המועצה או הקבוע על פי חוק בכל כמות שהיא.
מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לחייב את המועצה לכמות מינימום של פרטי נאשמים  /חייבים
הנדרשים לאיתור או להזמין שירות זה בכלל.
השירות יכלול את כל הפעולות הנדרשות לאיתור פרטי נאשמים  /חייבים באופן שיעמדו לרשות הגורם
המטפל באכיפה במועד המתחייב על פי הדין ,או לפי דרישת המועצה.
ככל שקבלת השירות עבור המועצה מחייב אותה לקבל אישורים מבעלי מאגר המידע או החוק ,תחול
האחריות לקבלת אותם האישורים על המועצה.
במועד הכנת מסמכי המכרז ידוע למועצה על שני המקורות הבאים לאיתור פרטי נאשמים  /חייבים:
-

איתור בעלי רכב ואת פרטיהם במאגר אגף הרישוי במשרד התחבורה

-

איתור פרטי אדם לרבות שם מלא ,ת.ז .כתובת וכיו"ב במאגר מרשם האוכלוסין במשרד הפנים

 איתור פרטי חברה לרבות שם מלא ,מספר רישום ,כתובת פרטי מנהלים וכיו"ב במאגר רשם החברותבמשרד המשפטים.
השירו ת יבוצע ,ככל שהמערכות בהן מנוהלים המאגרים ,מאפשרות זאת באמצעות שאילתה  /שליפת קובץ
נתונים וקליטתו במערכת.
למרות האמור לעיל ,בכל עת שתדרוש זאת המועצה במפורש ,יעביר הספק על חשבונו למועצה את תפוקות
פעולות האיתור במסמך מודפס או בקובץ בפורמט  Officeאו  PDFלפי דרישתה.
 .4.2איתור בעלי רכב
שירות איתור בעלי רכב שיסופק על ידי הספק יכלול בין השאר את הפעולות הבאות:
-

מעקב אחר סממני הגיע המועד לביצוע האיתור כגון :פקיעת מועד אחרון לתשלום דוח בגין עבירת
חניה או על פי דרישה  /הנחייה מפורשת של המועצה.

-

איתור כל הרשומות בהן חסר מידע כאמור

-

אימות כי התנאים לאיתור בעלי הרכב תקפים כגון ,הדוח לא בוטל על ידי התובע

-

דיווח למועצה על החוסר בנתונים וקבלת אישורה לאיתורם.

-

חילול שאילתה למחשבי אגף הרישוי במשרד התחבורה
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-

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
מעקב אחר קבלת תשובות לשאילתה

-

בדיקת נתוני התשובה לשאילתה ואימות קיום כל השדות הנדרשים להופיע בה או להבטחת תהליך
האכיפה.

-

קליטת נתוני התשובה לשאילתה במערכת

-

הפקת דוח  /מסמך מודפס ו/או קובץ של הנתונים לפי דרישת המועצה והעברתו לידיה.

 .4.3איתור פרטי אדם במאגר מרשם האוכלוסין
שירות איתור פרטי אדם במאגר מרשם האוכלוסין שיסופק על ידי הספק יכלול בין השאר את הפעולות
הבאות:
-

מעקב אחר סממני הצורך לביצוע האיתור כגון :חוסר בזמינות פרט המידע ,חזרת דבר דואר וכיו"ב .

-

איתור כל הרשומות בהן חסר מידע כאמור

-

אימות כי התנאים לאיתור פרטי האדם תקפים כגון ,הדוח לא בוטל על ידי התובע

-

דיווח למועצה על החוסר בנתונים וקבלת אישורה לאיתורם.

-

חילול שאילתה למחשבי מרשם האוכלוסין במשרד הפנים

-

מעקב אחר קבלת תשובות לשאילתה

-

בדיקת נתוני התשובה לשאילתה ואימות קיום כל השדות הנדרשים להופיע בה או להבטחת תהליך
האכיפה.

-

קליטת נתוני התשובה לשאילתה במערכת

-

הפקת דוח  /מסמך מודפס ו/או קובץ של הנתונים לפי דרישת המועצה והעברתו לידיה.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .4.4איתור פרטי חברה במאגר רשם החברות
שירות איתור פרטי איתור פרטי חברה במאגר רשם החברות על ידי הספק יכלול בין השאר את הפעולות
הבאות:
-

מעקב אחר סממני הצורך לביצוע האיתור כגון :חוסר בזמינות פרט המידע ,חזרת דבר דואר וכיו"ב .

-

איתור כל הרשומות בהן חסר מידע כאמור

-

אימות כי התנאים לאיתור פרטי חברה תקפים כגון ,הדוח לא בוטל על ידי התובע

-

דיווח למועצה על החוסר בנתונים וקבלת אישורה לאיתורם.

-

חילול שאילתה למחשבי רשם החברות במשרד המשפטים

-

מעקב אחר קבלת תשובות לשאילתה

-

בדיקת נתוני התשובה לשאילתה ואימות קיום כל השדות הנדרשים להופיע בה או להבטחת תהליך
האכיפה.

-

קליטת נתוני התשובה לשאילתה במערכת

-

הפקת דוח  /מסמך מודפס ו/או קובץ של הנתונים לפי דרישת המועצה והעברתו לידיה.

 .5שירות גביית קנסות
 .5.1כללי
שירות גביית הקנסות יתבסס על אחד או יותר מהשירותים הבאים:
-

אתר אינטרנט לתשלום דוחות בכרטיס אשראי

-

שירות לתשלום דוחות בכרטיס אשראי באמצעות מענה קולי ממוחשב ((IVR

התשלומים שיבוצעו באמצעות שירותי גביית הקנסות לסוגיהם יועברו לחשבונות הבנק של המועצה.
התשלום יהיה על פי ההסדר הקיים של המועצה עם חברות כרטיסי האשראי או על פי הסכם שתערוך
לצורך שירות זה.
ככל שהספק מספק שירותי גבייה כנדרש להלן באמצעות שירותי צד שלישי תחול עליו האחריות הבלעדית
על עמידת השירותים בדרישות המועצה ולא יהא בכך כדי לגרוע מאחריותו להספקת השירות למועצה בכל
תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה.
הספק ימציא למועצה ,בתוך  3ימי עבודה מדרישתה כל דוחות על היקף העסקאות שבוצעו באמצעות
שירותים אלו בחתכים לפי סוגי דוחות ,תקופות וכיו"ב בתכולה שתכלול ,בין השאר  ,חברת אשראי ,מועד
התשלום ,מספר הדוח ,אסמכתא לתשלום ,הסכום ששולם ,מספר אישור העסקה.
הדוח יועבר למועצה ,לפי דרישתה ,כעותק מודפס או כקובץ גרפי של דוח מודפס בפורמט  PDFאו בקובץ
בפורמט .Excel / CSV
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .5.2אתר אינטרנט לתשלום דוחות בכרטיס אשראי
 .5.2.1כללי
-

האתר יהיה אתר ייעודי לתשלום תשלומים

-

מאתר המועצה יהיה קישור לאתר התשלומים

-

באתר יעוצב דף כניסה ייעודי למועצה כולל לוגו של המועצה

-

האתר יהיה ממושק למערכת והמשתמש יוכל לבחור את נשוא התשלום  /הדוח אותו ברצונו לשלם על
פי מספר הדוח לפחות

-

האתר יאפשר תשלום בכל כרטיסי האשראי הנפוצים בארץ לרבות ויזה כאל ,לאומי ויזה ,ישראכארט,
מסטרקרד ,אמריקן אקספרס ודיינרס.

-

האתר יכלול מנגנוני תיעוד מלא של פרטי העסקה ושל אישורה על ידי חברת האשראי

-

האתר יתעד את פרטי העסקאות באופן שניתן יהיה להעבירן למערכת החשבונאית של המועצה לצורך
ביצוע התאמת כרטיסי אשראי

-

האתר יכלול מנגנון הודעות למשתמש במקרה של אי מתן אישור לעסקה על ידי חברת האשראי

-

האתר ינפיק למשלם אישור תשלום אותו יוכל להדפיס

-

האתר יוכל לשגר למשלם ,על פי בחירתו ,אישור תשלום לכתובת דוא"ל אותה יתבקש להקליד

-

האתר יוכל לשגר למשלם ,על פי בחירתו ,אישור תשלום ב –  SMSלמספר טלפון נייד אותו יתבקש
להקליד

-

מנגנון ניהול האתר יאפשר למשתמש מורשה הפקת דוחות לסוגיהם בחתכים לפי כל שדה או פרמטר
הקלוט  /מנוהל במערכת

 .5.2.2אבטחת מידע
-

אתר האחסנה יעמוד בתקני אבטחת המידע לרבות תקן PCI

-

למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע להמציא לה אישור על עמידת אתר האחסנה בתקן זה ועל
המציע יהיה להמציאו בתוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד הדרישה

-

פרטי החיוב יהיו מוצפנים בטכנולוגיית SSL 128 bit

-

פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר אלא מועברים ישירות לחברת הסליקה
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 .5.3מערכת מענה טלפוני ממוחשב לתשלום דוחות בכרטיס אשראי
 .5.3.1כללי
-

הפניה למערכת תהיה באמצעות מספר טלפון ייעודי למועצה

-

המערכת תהיה ייעודית לתשלום תשלומים

-

המערכת תפעל באחריות הספק

-

הודעת הפתיחה תבהיר למשתמש כי הגיע למערכת המיועדת לתשלומים למועצה

-

הודעת הפתיחה תהיה בנוסח שיאושר על ידי המועצה

-

המערכת תאפשר ביצוע התשלום במינימום הקשות לרבות:
 זיהוי הדוח אותו מבקש המשלם לשלם על פי הקשת מספרו
 המערכת תקבל מספר מזהה בן  9ספרות
 המערכת תקבל מספר כרטיס אשראי בין  8ל 16 -ספרות
 המערכת תקבל קליטת תוקף כרטיס אשראי בן  4ספרות (חודש /שנה)
 המערכת תקבל סכום לתשלום בן  5ספרות.

-

מערכת שירותי התשלום הטלפוני תהיה ממושקת למערכת האכיפה המוצעת והמשתמש יוכל לבחור
את נשוא התשלום  /הדוח אותו ברצונו לשלם על פי מספר הדוח לפחות

-

המערכת תאפשר תשלום בכל כרטיסי האשראי הנפוצים בארץ לרבות ויזה כאל ,לאומי ויזה,
ישראכארט ,מאסטרכארד אמריקן אקספרס ודיינרס.

-

המערכת תכלול מנגנוני תיעוד מלא של פרטי העסקה ושל אישורה על ידי חברת האשראי

-

המערכת תתעד את פרטי העסקאות באופן שניתן יהיה להעבירן למערכת החשבונאית של המועצה
לצורך ביצוע התאמת כרטיסי אשראי

-

המערכת תכלול מנגנון הודעות למשתמש במקרה של אי מתן אישור לעסקה על ידי חברת האשראי

-

המערכת תעדכן את המשלם בפרטי אישור התשלום

-

המערכת תוכל לשגר למשלם ,על פי בחירתו ,אישור תשלום ב –  SNSלמספר טלפון נייד אותו יתבקש
להקליד

-

מנגנון ניהול האתר יאפשר למשתמש מורשה הפקת דוחות לסוגיהם בחתכים לפי כל שדה או פרמטר
הקלוט  /מנוהל במערכת

 .5.3.2אבטחת מידע
-

אתר האחסנה של המערכת יעמוד בתקני אבטחת המידע הנדרשים על ידי חברות האשראי

-

למועצה שמורה הזכות לדרוש מהמציע להמציא לה אישור על עמידת אתר האחסנה בדרישות אלו ועל
המציע יהיה להמציאו בתוך  5ימי עבודה ממועד הדרישה

-

פרטי החיוב יהיו מוצפנים בטכנולוגיית SSL 128 bit

-

פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים באתר אלא מועברים ישירות לחברת הסליקה
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נספח ב – 2/ערבות ביצוע
אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז .צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000
ש"ח (הסכום במילים :חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות המבקש
בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  8/2022לשירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר ,ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש ______ שהתפרסם ב –  15לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"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.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה באופן מיידי ,עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו,
או לדרוש א ת הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי 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
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,ב תנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____לא תענה.
לאחר יום _____ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק ____________________ בע"מ
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נספח ב – 3/אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים

תאריך:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את
כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר
האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור*
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
חברות
ו/או
שמריהו
כפר
קומית
מועצה מ
☐משכיר
☐נדל"ן
בנות ועובדים של הנ"ל
☐שוכר
☒שירותים
☐זכיין
☐אספקת מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
500202676
☐קבלני משנה
☒אחר:
מען
מען
☒מזמין שירותים
שפיים ,מיקוד6099000 :
שירותי גביה ו/או שירותים נלווים.
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח
אחריות כלפי צד
שלישי

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 302אחריות צולבת
₪
1,000,000
ביט
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
₪
20,000,000
ביט
אחריות מעבידים
האישור
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
 328ראשוניות
 301אובדן מסמכים
₪
1,000,000
ת.
אחריות מקצועית
 302אחריות צולבת
רטרו:
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 325מרמה ואי יושר עובדים
 327עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
₪
300,000
ת.
ביט
נאמנות
האישור
רטרו:
 324מבקש האישור מוטב לתגמולי
הביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
₪
מלוא ערך
ביט
ביטוח רכוש
האישור
כינון
 324מבקש האישור מוטב לתגמולי
ציוד ותכולה של
הביטוח
מעוקלים
 328ראשוניות
פירוט השירותים( :בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור .יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'
 016גביה וכספים
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או
הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב – 4/תצהיר שמירה על סודיות
אנו הח"מ מתחייבים:
 .1לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו /או תאגיד ו /או גוף כלשהו ,כל מידע ,רישום ,מסמך,
חפץ ,תכנית ,שרטוט ,תרשים ,נתון עיוני ,מדעי ,מעשי ,נתונים כספיים ,תחומי פעילות וכו' ,בין בכתב ובין אם
בעל פה שהובאו לידיעתנו ונמסרו לנו ע"י המועצה במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעתנו ,בקשר עם,
במהלך או כתוצאה מן השירות (מלבד מידע שהינו נחלת הכלל) ,להלן" :מידע" ו"המתחייב""/הספק".
בכלל זה מתחייב הספק (לרבות צוות משרדו) כדלקמן:
א .להקפיד כי כל האמור לעיל ביחס לשמירה על סודיות יתקיים גם ביחס לעובדי משרדו ו/או מי מטעמו.
כן ,מתחייב הספק כי כל עובד במשרדו אשר עשוי לטפל או להיות חשוף לחומר הקשור לביצוע הסכם
זה ,יחתום גם הוא על טופס שמירת הסודיות בנוסח זה וכך יפעל גם ביחס לעובדים חדשים אשר
יצטרפו לאחר מועד תחילת ההסכם.
ב .להחזיר עם סיום תקופת ההסכם ,או לפני כן עפ"י בקשת המועצה ,כל חומר שקיבל לצורך מתן
השירות ,כאשר ה חומר מסודר ונוח להתמצאות ,וכן גם ימסור את כל המסמכים אשר נאספו לצורך
מתן השירותים כאמור בהסכם זה ובמכרז
ג .לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו ,שכפול ,
העתקה ,צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.
ד .על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו ,וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיו.
ה .לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי גורם
אחר.
ו .להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל במתן השירותים מטעמו .
ז .לנקוט בכל האמצעים ,לרבות באופן אלקטרוני ,לאבטחתו ושמירתו של המידע ,לרבות גם מפני מתקפות
סייבר ו/או פריצות זדוניות למערכות המחשו.
ח .לגרום לכל עובד ו/או נותן שירותים בפעל הבא במגע עם המידע לחתום על תצהיר סודיות זה
ט .להודיע בכל מקרה של אובדן ו/או הגעתו לידים זרות של מידע כלשהו.
י .לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.
יא .לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על
סמך הנתונים ,המסמכים וכד שקיבל במהלך ,כתוצאה או בקשר לביצוע השירות.
 .2ההתחייבות לשמירת הסודיות באשר למידע ,לתיקים ונושאים בהם טיפל ספק תהיה תקפה גם לאחר סיום
ההתקשרות.
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 .3ה"מתחייב" יחזיר וימסור ,עם סיום העבודה ,או בכל עת לפי דרישה ,כל מסמך ,נתון או מאגר מידע הנוגע
למידע או לשירות שניתן בהתאם להסכם זה והבל"מ.
 .4ספק מאשר כי יהיה אחראי כלפי המועצה /צד ג' לגבי כל גילוי סוד ע"י עובד שלו וכל מי מטעמו ,והוא יפצה
וישפה את המועצה בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישולם על ידה בשל כל גילוי מידע או שימוש במידע
שנגרם בשל הפרות סעיף זה ע"י הספק ,מיד עם דרישתה הראשונה.
 .5ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדיו/מי מטעמו של ספק והוא יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות
הנ"ל על ידם.
 .6ספק מאשר כי יהיה אחראי כלפי המועצה /צד ג' לגבי כל גילוי סוד ע"י עובד שלו וכל מי מטעמו ,והוא יפצה
וישפה את המועצה בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישולם על ידה בשל כל גילוי מידע או שימוש במידע
שנגרם בשל הפרות סעיף זה ע"י הספק ,מיד עם דרישתה הראשונה.
 .7ידוע לספק כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לו העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות ,
תגרום נזקים כבדים והוא יחויב בפיצויים.
 .8על התחייבות זו חתומים הספק ונותני השירותים בפועל מטעמו (כהגדרת מונח זה בהסכם)
ולראיה באנו על החתום ביום _______________לחודש_____________
"המתחייב -ספק" ___________________________________________

אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל,

שם מורשה חתימה מטעם הספק _________________________חתימה________________
שם נותן השירותים בפועל
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
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נספח ב – 5/נספח התמורה כתב הצעת המחיר
 .1להלן הצעתנו לביצוע העבודות נשוא הסכם/מכרז זה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז והמפרט לעיל.
 .2ידוע לנו כי כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד ,ואין בהן כדי לחייב
או להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות ,וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות אשר בוצעה
בפועל כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי המועצה.
 .3המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות הציוד,
כוח האדם ,החומרים ,המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מביצוע העבודות.
 .4ההצעה תהיה במחירים קבועים ,ללא כל הצמדה.
 .5לשכר הטרחה המבוקש בהצעה והמוצג באחוזים מתוך החובות הנפרעים יתווסף מע"מ כחוק.
 .6המציע יפרט בהצעתו שכר טרחה מבוקש עבור כל השירותים המפורטים בפרק זה.
 .7שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע בהצעתו ,יהיה סופי ומוחלט ויכלול את כל המרכיבים שלדעת המציע
נדרשים להיות משולמים על ידי המזמין.
 .8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם לקבלן כל תוספת ו/או החזר הוצאות מעבר לשכר הטרחה
המבוקש בהצעה זו ולהוצאות שהתחייב במפורש להחזירן במסמכי מכרז זה.
 .9מובהר ומוסכם בזאת על ידי המציע כי למזמין הזכות להזמין את כל השירותים המפורטים במסמכי מכרז זה
או חלקם ,וכן לקבוע את ההיקף שיוזמן מכל מרכיב.

א .הצעת מחיר להספקת שרותי גביה
( )1שירותי הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה והקופה של המועצה
 )1כללי.
א.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחיר המבוקש על ידי המציע יהיה סופי ומוחלט ויכלול את כל
המרכיבים שלדעת המציע נדרשים להיות משולמים על ידי המזמין ,לרבות שירותי מילוי מקום,
ליווי משפטי וליווי מקצועי שוטפים ,ביצוע כל ההכשרות וההדרכות לכלל נותני השירות
ול הספקת כל שירותי ההפעלה השוטפת של יחידת הגביה והקופה כמפורט במכרז זה.

ב.

בגין גביה שנתית בפועל בשיעור העולה על  96%מסך החיוב השנתי ,שמורה למעוצה הזכות
לתגמל את הספק ,בתגמול חד פעמי לאותה שנה ,בסך השווה לשכר טרחה חודשי על כל אחוז
גביה משיעור של  97%-ומעלה.

ג.

למועצה שמורה הזכות להזמין מהספק הרחבת היקף השעות להספקת השרותים מעבר לכמות
הנקובה בסעיף  2ס"ק  1שבהמשך לביצוע משימות דוגמת תגבור הטיפול באכיפת גביה של
ארנונה והיטלים וזאת על ידי נותן שרותים בעל כישורים שווי ערך לנותן השרותים דרך שגרה,
בהיקפים ולתקופות לפי שיקו ל דעת המועצה .התמורה עבור הרחבת היקף השעות כאמור תהיה
יחסית לתמורה לשרות בהיקף מלא.

ד.

הזמינה המועצה מהספק הרחבת היקף השעות להספקת השרותים מעבר לכמות הנקובה בסעיף
 2ס"ק  1שבהמשך ,יעמיד הספק לרשות המועצה את כח האדם הנדרש לשם כך בתוך  30ימי
עבודה.
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 )2הצעת המחיר לשירותי הפעלת יחידת הגביה.
#
1

סוג השירות

מחיר חודשי ₪

שירותי הפעלה שוטפת של יחידת הגביה ,האכיפה
והקופה של המועצה בהיקף שעות עבודה מלאות
של המועצה ( 42ש"ע שבועיות נטו)
המחיר המוצע לא יעלה על  ₪ 24,000לחודש
שישולם ע"י המזמין לקבלן.

כמות

מחיר לכמות ₪

36

( )2שירותי גביה משלימים
 )1כללי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כדלקמן:
א .המחיר המוצע על ידי הקבלן לשירותים אלו כולל את כל מרכיבי השירותים ומהווה מלוא שכר
הטרחה עבור שירותיו אלו ממועד קבלת הפניה ועד להבטחת הפקדת התקבולים בחשבון
המזמין.
ב.

בכל מקרה שלצורך הספקת שירותים למזמין ירכוש הקבלן שירות מצד שלישי שהוא המורשה
הבלעדי לספקו שמורה למועצה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי התמורה עבור
השירות תשולם על ידה ישירות לאותו ספק.

ג.

אין בבקשת הצעת מחיר לשירותים אלו כדי לחייב את המזמין להזמין שירותים אלו כולם או
חלקם או להזמינם כלל.

ד.

אין בבקשת הצעת מחיר לשירותים אלו כדי לחייב את המזמין להזמין שירותים אלו מהקבלן
ושמורה לה הזכות בכל עת לבצעם באמצעות צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.

הקבלן יתעד את כל המידע אודות השרותים המשלימים ככל שיוזמנו ממנו ואודות תהליכי
העבודה להספקתם במערכות המידע המשמשות את המועצה וזאת בהתאם להרשאות שיקבל.

ו.

הקבלן יוכל לעשות שימוש במערכות משלו לתיעוד המידע אודות השרותים המשלימים ככל
שיוזמנו ממנו ואודות תהליכי העבודה להספקתם רק לאחר קבלת אישור לכך בכתב ומראש
מגזברית המועצה ,לפיו ובתנאים הבאים:
המציע בעצם הגשת הצעתו מתחייב כי ככל שיזכה וככל שיזמין המזמין ממנו שירותי גביה
משלימים כמפורט במכרז:
ו .1.יפתח על חשבונו ממשק בין מערכת המידע המשמשת אותו לניהול שירותיו הוא לבין מערכת
הגביה שתשמש את המזמין מעת לעת וזאת בתוך עשרים ( )20ימי עבודה ,לפי העניין ,ממועד
הזמנת השירות  /ממועד הודעת המזמין על החלפת מערכת גביה.
ו . 2.ישתף פעולה באופן מלא עם כל ספק אחר עימו יבחר המזמין להתקשר לצורך קבלת שירותים
אלו ויבצע את כל הוראות המזמין גם לעניין זה.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 )2התמורה עבור שירותי גביה משלימים.
מחיר
יחידה
מירבי ₪

סוג השירות

יחידה

.1

טיפול בפניה בשירות מוקד תשלומים
מאויש הפעיל בכל ימי העבודה

פניה
קומפלט

6

.2

קליטת תשלום באמצעות שירות
תשלומים מבוסס מענה קולי

תנועה
קומפלט

6

אינטראקטיבי ) (IVRהפעיל 24/7/365
קליטת תשלום באמצעות אתר
אינטרנט ייעודי הפעיל 24/7/365
והמקושר לאתר המועצה כולל הקמת
האתר והקישורים הנדרשים

.3

תנועה
קומפלט

מחיר מוצע
ליחידה ₪

6

כמות

מחיר מוצע
לכמות ₪

250

300

300

סה"כ:
( )3חיוב בגין הספקת שירותי אכיפת חובות שוטפים
למען הסר ספק מובהר בזאת לעניין זה כדלקמן:
א.

המחיר המוצע על ידי הקבלן לשירותים אלו כולל את שכר הטרחה עבור שירותיו למועצה בלבד .כל
אגרה ,אם תחול כזו ,תחול על המזמין ותשולם ישירות על ידו.

ב.

בכל מקרה שלצורך הספקת שירותים למועצה ירכוש הקבלן שירות מצד שלישי שהוא המורשה
הבלעדי לספקו שמורה למזמין הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לקבוע כי התמורה עבור השירות
תשולם על ידו ישירות לאותו ספק.

ג.

למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בהצעת המציע לשירותי גורם שולח כדי לחייב את המזמין
להשתמש בשירותיו ,גם אם הצעתו תזכה.

ד.

למזמין שמורה הזכות הבלעדית לקבוע עם איזה מבין הספקים המורשים לשמש גורם שולח הוא
יתקשר לצורך קבלת שירות זה.

ה.

המחיר בו יחייב המציע עבור טיפול באכיפת גביה לא יעלה על המחיר המרבי הנקוב בתעריפון
המצורף לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) ,תשע"א 2011-בגרסת הודעת המסים
(גבייה)( קביעת הוצאות מרביות) העדכנית למועד הגשת ההצעות .המחיר בו ינקוב המציע יעודכן
בכל עת שתתפרסם הודעת מיסים ובשיעור הפער בין המחיר המירבי הקיים לבין המעודכן .למחיר בו
תחוייב המועצה לא יתווסף מע"מ.

ו.

אין בבקשת הצעת מחיר לשירותים אלו כדי לחייב את המזמין להזמין שירותים אלו מהקבלן
ושמורה לו הזכות בכל עת לבצעם בעצמו או באמצעות צד שלישי לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
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ב.

הצעת להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת ושירותים לאכיפת חניה וחוקי עזר  -הצהרה
בעצם הגשת הצעת המציע הוא מצהיר כי ברור לו ,ידוע לו ומקובל עליו גם האמור להלן.
 )1כל הכמויות המפורטות בטבלה להלן הינן לשם השוואת ההצעות למכרז בלבד ,ואין בהן כדי לחייב או
להגביל את המועצה לעניין היקף העבודות הנדרשות ,וכי התשלום יבוצע על פי כמות העבודות אשר בוצעה
בפועל כפי שתוזמן מאתנו על פי צרכי המועצה.
 )2המחירים המפורטים להלן יהיו תקפים לאורך כל תקופת ההתקשרות ,והם כוללים את כל העלויות הציוד,
כח האדם ,החומרים ,המסים וכל שאר ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהספקת השרותים
והאמצעים ו/או מביצוע העבודות.
 )3המחיר אותו תשלם המועצה עבור הסבה של כל הנתונים מהמערכת הקיימת למערכת שתזכה במכרז ,ככל
שתהיה של ספק אחר מזה המספק שרותים למועצה קודם למכרז והקמה של המערכת הזוכה ,יהיה .₪ 5,000
 )4התשלום עבור דמי שימו ש בכל כלי תוכנה לסוגיה (מערכת ,ישום ,ישומון ,ממשק ,אתר אינטרנט ,פורטל,
 IVRוכיו"ב) יכלול התאמה ,התקנה ,הסבת חומר מתוכנה קודמת והזנתו לתוכנה המוצעת ,הדרכה,
הטמעה ,אחסון ,תחזוקה ,תמיכה במשתמשים ,אחזקה ותפעול של תשתיות המחשוב (חומרה ותוכנה)
והתקשורת הנדרשים ל הפעלת התוכנה ,ושל הישומים הנדרשים לשימוש מלא בשרותיה כנדרש למועצה,
שידרוגם ,וכן הבטחת רמת אבטחת המידע ,היתירות וההתאוששות הנדרשים לפי כל דין והמועצה ,רכישת
כל הרשיונות הנדרשים לשם כך ,הכנת הצעות לתוכניות עבודה לסוגיהן ,דיווח על השרותים התייצבות
לישיבות עם צוות המועצה על פי דרישתו ,וביצוע כל פעולה ,הצטיידות ,השקעה ,ותשלום כל אגרה ,ביטוח,
היטל או מס (למעט מע"מ) הנדרשים למענה על צרכי המועצה כמפורט במפורש או במשתמע במסמכי
המכרז וכפי שידרש למועצה מעת לעת וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.
 )5התשלום עבור השרותים לסוגיהם יהווה תמורה מלאה להעמדת כל כח האדם המקצועי הנדרש ,לשימוש
בכל האמצעים ומשאבי הספק הנדרשים לשם כך ולביצוע כל הפעולות הנדרשות להספקת השרות לרבות
מול צד שלישי ,עד להשגת מלוא התפוקה כנדרש למועצה.
 )6התשלום הנקוב בהצעתנו לא יעלה על המחיר המירבי הנקוב בטבלת הצעת המחיר .ידוע לנו שככל שהמציע
ינקוב מחיר הגבוה מהמחיר המירבי הצעתו תיפסל.
 )7התשלום עבור דמי שימוש בכלי תוכנה או בפריט ציוד יחל לאחר אישור המועצה כי כל מרכיביהם עברו
בהצלחה את מבחני הקבלה והמועצה אישרה זאת בכתב .לא ישולמו דמי שימוש חודשיים על תקופת
ההערכות להסבת הנתונים ,הקמת המערכת בדיקתה ואישורה.
 )8מלבד התמורה הנקובה בהצעתו לא ישולמו לספק סכומים נוספים כל שהם לרבות עקב שינויים בשכר
העבודה ,במחירי הציוד ו/או החומרים במיסים ,למעט מע"מ ,היטלים ,אגרות ,רשיונות ,קשיים או
עיכובים בצריכת השרותים וכן בגין כל התייקרות מכל מין וסוג שהו.
 )9חלה חובה להגיש הצעה לכל הסעיפים בטבלת הצעת המחיר שבהמשך ולמועצה שמורה הזכות שלא לקבל
הצעת מציע שלא יעשה כן.
 )10המציע מצהיר שידוע לו כי תלוי ועומד פסק-דין (בתיק בג"ץ  )4113/13שעם מועד כניסתו לתוקף עלולה
להיות המועצה מנועה מלרכוש חלק מהשרותים מושא מכרז זה וככל שכך יקרה ,למזמין ו/או מי מטעמו
לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
המזמין עקב כך.
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כתב הצעת המחיר להספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת ושירותים לאכיפת חניה וחוקי עזר

 .1כללי
תמורת התמורה הנקובה בהצעתו יספק הספק למועצה את כל השרותים המוזמנים ממנו על ידה כמפורט
במסמכי המכרז ולהלן.
הבהרה:
 )1המפורט לעניין השרותים המשלימים להלן בא להוסיף על האמור בשאר מסמכי המכרז וככל שתמצא
סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז האחרים ,יגבר הנוסח המיטיב עם המועצה.
 )2הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן הערכה שנועדה לצורך השוואת הצעות המחיר למכרז בלבד ואין בהן
כדי לחייב את המועצה להזמין מהספק שרות אחד או יותר מהשרותים לסוגיהם המפורטים בכל סעיפי
כתב הצעת המחיר ,או ככל שתזמין שרות כאמור לעשות זאת בכמות הנקובה בכתב הצעת המחיר.
 .2דמי שימוש במערכת
תמורת המחיר המבוקש עבור זכות שימוש המועצה במודול ,בציוד ובמערכת יספק המציע שיזכה למועצה,
במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז  /הסכם זה:
 2.1שימוש מלא בכל תכונות המערכת הנדרשות לביצוע מלא ושלם של אכיפת החוקים על ידי המשתמשים
לסוגיהם מטעם המועצה ,ולפי כל דין ,לרבות:
 2.1.1העמדת מערכת מותאמת לאכיפת החוקים אותם מבקשת המועצה לאכוף באמצעותה לאחר
התאמתה ,התאמת תהליכי העבודה באמצעותה ,יצירת טפסים שאילתות דוחות פלטים וכיו"ב,
לצרכי ודרישות המועצה.
 2.1.2ממשקים בין כל המודולים ,הישומים ,הישומונים והמערכות המוצעים על ידי הספק לבין עצמם
וביניהם לבין כל המודולים ,הישומים ,הישומונים והמערכות הפועלים בשלב הגשת ההצעות למכרז
ואשר יפעלו במועצה במהלך כל תקופת ההתקשרות ומידע המנוהל בהם נדרש להיות מוצג ו/או
להיקלט במערכת  /במסוף לפי דין ו/או לפי דרישת המועצה.
 2.1.3ממשקים בין כל המודולים ,הישומים ,הישומונים והמערכות המוצעים על ידי הספק לבין כל סוגי
ודגמי הציוד ההיקפי הפועלים בשלב הגשת ההצעות למכרז ואשר יפעלו במועצה במהלך כל תקופת
ההתקשרות ושימוש בהם נדרש להשגת התפוקות משרותי המכרז באופן יעיל ו/או מלא לפי דרישת
המועצה.
 2.1.4ממשקים לכל המערכות הפועלות בשלב הגשת ההצעות למכרז ואשר תפעלנה במשרדי ממשלה /
גורמים סטטוטוריים אחרים במהלך כל תקופת ההתקשרות ומידע המנוהל בהם נדרש להיות מוצג
ו/או להיקלט במערכת  /במסוף לפי דין ו/או לפי דרישת המועצה.
 2.1.5ממשקים לכל המערכות הפועלות בשלב הגשת ההצעות למכרז ואשר תפעלנה בבנקים  /גורמים
מסחריים אחרים המקבלים ממסרים כספיים לסוגיהם עבור המועצה במהלך כל תקופת
ההתקשרות ומידע המנוהל בהם נדרש להיות מוצג ו/או להיקלט במערכת  /במסוף לפי דין ו/או לפי
דרישת המועצה.
 2.2כמות המשתמשים מטעם המועצה שיוכלו להתחבר ול השתמש במערכת ,במהלך כל תקופת ההתקשרות,
כל אחד לפי הרשאתו ,יהיה לפי כמות ממלאי התפקידים המטפלים באכיפה מטעמה בכל עת ,ללא הגבלה.
עמוד  153מתוך 162

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו וליועץ
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום16:37 21/06/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
 2.3כמות המסופים ) (Tablet/Smart Phoneשניתן יהיה לחבר למערכת ,במהלך כל תקופת ההתקשרות,
יהיה לפי כמות ממלאי תפקיד פקח ומנהל.
 2.4כמות החוקים אותם תוכל המועצה לאכוף באמצעות המערכת  /מסוף ,במהלך כל תקופת ההתקשרות,
יהיה ללא הגבלה והספק יבצע על חשבונו את כל ההתאמות ,התבניות הטפסים וכל הנדרש להתאמת
המערכת לצרכי המועצה ולכל דין ולהטמעתה במועצה.
 2.5עדכון ושדרוג מערכות הפעלה ,סביבת פיתוח וגרסאות של המערכת והמסוף במהלך כל תקופת
ההתקשרות.
 2.6התאמת המערכת  /המסוף לצרכי המועצה לפי דרישתה לרבות ביצוע שינויים בכל מרכיב ממרכיבי
המערכת לרבות חילול דוחות ,שאילתות וטפסים יעודיים ,לרבות מקוונים ,ושינוי בעיצוב טפסים  /תבניות.
 2.7פיתוח התאמה התקנה ומתן רשות שימוש בכל מרכיבי התוכנה ,החומרה והתקשורת מושא מכרז זה.
 2.8הצטיידות בכל האמצעים ונקיטה בכל הפעולות הנדרשות להבטחת עמידת המערכות והשרותים לסוגיהם
בדרישות אבטחת המידע כנדרש על פי הדין ,הרשויות המוסמכות והמועצה ,התאמתם והפעלתם באופן
רציף ושטוף והעמדתם לרשות המועצה במהלך כך תקופת ההתקשרות.
 2.9תחזוקה של המערכת ,לרבות ,ביצוע גיבויים ,שחזורים ,תיקון תקלות במערכת ובישומיה.
 2.10התקנה ,תמיכה ,תחזוקה ,תפעול של קווי תקשורת וזכות שימוש בהם שיאפשרו לכלל משתמשי המועצה
גישה מאובטחת ,על פי הדין ,למערכות הספק ולנתוני המועצה המאוחסנים בהן.
 2.11לכל ישום  /מודול /מערכת  /חוק מוזמן לראשונה  -הדרכה פרונטלית של המשתמשים באופן השימוש /
ההפעלה של עד  8שעות הדרכה ושעת הטמעה אחת ( )1לפחות לכל משתמש.
 2.12לכל שדרוג או עדכון ,מכל היבט שהוא ,של ישום  /מודול /מערכת  /חוק  -הדרכה פרונטלית של
המשתמשים באופן השימוש  /ההפעלה של עד  4שעות הדרכה ושעת הטמעה אחת ( )1לפחות לכל משתמש.
 .3דמי שימוש במסוף  /מסופון
תמורת המחיר המבוקש עבור דמי שימוש במסוף  /מדפסת יספק המציע שיזכה למועצה:
 3.1הספקה של מכשיר ) (Tablet / Smart Phoneשישמש מסוף המותאם להפעלה של הישומונים הנדרשים
במכרז זה לר בות ישומי המוקד העירוני ,וכן התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש
בו כאשר כל מסוף:
 3.1.1מבוטח בביטוח לכל הסיכונים לרבות גניבה ואובדן.
 3.1.2כולל חבילת גלישה מותאמת להיקף השימוש בו בהתאם לצרכי המועצה.
 3.2התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה ,הטמעה ומתן זכות שימוש בישומונים יעודיים לניהול עבודת הפיקוח
על החוקים שבסמכות המועצה לאכוף.
 3.3תחזוקה ותיקון של המכשיר  /הגעה לאתר המועצה לתיקון תקלה שלא ניתן לתקנה מרחוק ו/או החלפתו
בתקין ומותאם לשימוש צוות המועצה בזמני התגובה הנדרשים במכרז.
 3.4תמיכה מרחוק ,לפי העניין טלפונית או מקוונת ,במשתמשים בכל ימי ושעות העבודה כנדרש במכרז
לפחות.
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 .4שימוש במדפסת  -נכלל בדמי השימוש במסוף  /במסופון
תמורת המחיר המבוקש עבור דמי שימוש במסופון יספק המציע שיזכה למועצה:
 4.1מדפסת "אלחוטית" זעירה תואמת לעבודה עם מסוף שישמש את פקחי המועצה ועם המערכות המוצעות.
 4.2כל מדפסת תהיה מבוטחת בביטוח לכל הסיכונים לרבות גניבה ואובדן.
 4.3תחזוקה ותיקון של מדפסת  /הגעה לאתר המועצה לתיקון תקלה שלא ניתן לתקנה מרחוק ו/או החלפתה
בתקינה ומותאמת לשימוש צוות המועצה בזמני התגובה הנדרשים במכרז.
 4.4תמיכה מרחוק ,לפי העניין טלפונית או מקוונת ,במשתמשים בכל ימי ושעות העבודה כנדרש במכרז
לפחות.
 .5שרותים משלימים
הבהרות:
 כל השרותים המשלימים הנכללים בסעיף זה הם שרותים ששמורה למועצה הזכות להזמינם מהספק וזאתלפי שיקול דעתה הבלעדי.
 למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בבקשת הצעות לשרותים כדי לחייב את המועצה להזמין את כולם ,או אתחלקם ,או להזמינם כלל ,וככל שתחליט להזמין מהם ,להזמין דוקא בכמות הנקובה בטבלת הצעת המחיר.
 ביצוע הספקת שרותים משלימים על ידי הספק יחל אך ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה כדיןמהמועצה ולפיה.
 ככל שלא יספק הספק את השרותים המשלימים שיוזמנו ממנו על פי האמור להלן ו/או לא יעשה את כלהנדרש לגביית כל חוב בגין כל הודעה ו/או יגרם למועצה נזק עקב אי מסירת מידע אודות חובות ו/או עקב
אי טיפול הספק בהם בהתאם להתחייבותו או הוראות המועצה יפצה הספק את המועצה בפיצוי מוסכם
בשיעור החוב שלא טופל על ידו בתוספת  15%תקורה וזאת לאחר שיקבל מהמועצה התראה בכתב ומראש
על אי עמידתו בהתחייבויותיו והוקצה לו פרק זמן של  20ימי עבודה לפחות לפעול לתיקון הליקוי ולמרות
זאת לא תיקנו .תשלום הפיצוי יהיה בתוך  5ימי עבודה ממועד דרישתם .מובהר בזאת כי לא יהיה בתשלום
הפיצוי המוסכם כאמור כדי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים למועצה מכוח כל דין או הסכם.
 המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מצהיר כי דרישות המועצה לעיל מקובלות עליו ומתחייב לפעול לפיהן במהלךכל תקופת ההתקשרות.
 5.1שימוש באתר תשלומים -נכלל בדמי השימוש במערכת
 5.1.1כללי
 הספק יעמיד לרשות המועצה זכות שימוש באתר תשלומים המופעל על ידו. אתר התשלומים יעמוד בדרישות אבטחת המידע לפי דרישות כל דין. הגולש לאתר ידע כי הוא הגיע לדף התשלומים למועצה. מלוא התמורה שתתקבל תועבר לחשבון המועצה. 5.1.2דמי השימוש
המועצה לא תחוייב עבור עצם זכות השימוש באתר (כגון מחיר חודשי  /חיוב במינימום תנועות
לחודש וכיו"ב).
דמי הגביה עבור תשלום באתר יהיו על פי התשלום שיתבצע בפועל באמצעות האתר בלבד.
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 5.2ביצוע שאילתה לאיתור כתובת  /נתוני מרשם אוכלוסין ממשרד הפנים
 5.2.1כללי
שרות זה הינו ביצוע בפועל של השאילתה האמורה על ידי צוות הספק ללא קשר עם זכות השימוש
במודול המערכת המאפשר ביצוע השאילתות שתתומחר בנפרד.
 5.2.2תכולת השרות
שרות זה יכלול ,בין השאר:
 )1מעקב במערכת אחר נתוני הנאשמים שפרטי כתובתם לא זמינים או שנשלח אליהם דואר לכתובת
שמקורה אחר (לא מהמאגר) וחזר עקב כתובת לא נכונה או לפי דרישת המועצה.
 )2הכנת השאילתה בתדירות או בהתמלא תנאים כפי שתקבע המועצה.
 )3ביצוע השאילתה.
 )4טיפול מול המועצה בשגויים.
 )5קבלת תוצאות השאילתה וטיפול בכל הנדרש להפקת המסמכים לשמם נדרשו תפוקות השאילתה
(על פי החוקים לסוגיהם).
 )6כל פעולה אחרת שתדרש כדי להשיג את התפוקות לשמן התקשרה המועצה עם הספק על פי מכרז
זה ,בין אם ידנית והבין אם באמצעות עדכון המערכת.
 )7העברת התפוקות למועצה או ככל שתזמין זאת המועצה הפקה ושיגור ההודעות לנאשמים
באמצעות הדואר ,כאמור בהמשך.
 5.3ביצוע שאילתה לאיתור בעלים של רכב ממשרד הרישוי
 5.3.1כללי
שרות זה הינו ביצוע בפועל של השאילתה האמורה על ידי צוות הספק ללא קשר עם זכות השימוש
במודול המערכת המאפשר ביצוע השאילתות שתתומחר בנפרד.
 5.3.2תכולת השרות
שרות זה יכלול ,בין השאר:
 )1מעקב במערכת אחר נתוני הנאשמים שפרטי כתובתם לא זמינים או לפי דרישת המועצה.
 )2הכנת השאילתה בתדירות או בהתמלא תנאים כפי שתקבע המועצה.
 )3ביצוע השאילתה.
 )4טיפול מול המועצה בשגויים.
 )5קבלת תוצאות השאילתה וטיפול בכל הנדרש להפקת המסמכים לשמם נדרשו תפוקות השאילתה
(על פי החוקים לסוגיהם).
 )6כל פעולה אחרת שתדרש כדי להשיג את התפוקות לשמן התקשרה המועצה עם הספק על פי מכרז
זה ,בין אם ידנית והבין אם באמצעות עדכון המערכת.
 )7העברת התפוקות למועצה או ככל שתזמין זאת המועצה הפקה ושיגור ההודעות לנאשמים
באמצעות הדואר ,כאמור בהמשך.
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 5.4שרותי אכיפה ובקרת גביה  -הפקת הודעות קנס ו/או כל מסמך אכיפה לשיגור לנאשם קומפלט לכל כמות.
 5.4.1כללי
שרות זה יסופק בין אם הזנת המערכת להפקת המסמכים נעשתה על ידי צוות המועצה או על ידי
הספק.
 5.4.2תכולת השרות
שרות זה יכלול ,בין השאר:
 )1בדיקה כי כל הנתונים הנדרשים להכלל במסמכים לרבות לצורך משלוח שלהם בדואר לנמענים
מעודכנים במערכת וזאת טרם הפקתם.
 )2טיפול מול המועצה בהשלמת פרטים חסרים שימצאו בבדיקה.
 )3הדפסת המסמכים לסוגיהם ,כל סוג על פי הוראות המועצה .
 )4ככל שמדובר בהכנת מעטפיות שיגור הקבצים לבית הדפוס שתקבע המועצה ,מעקב אחר הביצוע
וטיפול מול בית הדפוס בביצוע כל הפעולות ו/או בהשלמת כל הפרטים שידרשו להפקתן.
 )5טיפול בשיגור ההודעות לנמענים (באמצעות עובדי הספק ככל ששרות זה יוזמן ממנו)
 )6בקרה אחר תשלום ההודעות עד למועד האחרון.
 )7מעקב אחר הודעות שחזרו.
 )8ייזום טיפול מסלים באכיפת תשלום הודעות  /פסקי דין שלא שולמו וזאת על פי דין בתאום עם
תובע המועצה ועד לתשלום ,לרבות:
 )8.1כתיבת ומשלוח מכתבי התראה.
 )8.2ביצוע עיקולים לסוגיהם.
 )8.3הכנת מסמכים להוצל"פ.
 )8.4ליווי תיקי הוצל"פ.
כל הוצאות הטיפול המשלים ,כאמור לעיל ,יושתו על הנאשם ,אלא אם כן נכתב במפורש אחרת.
חיוב הנאשמים יהיה בהתאם לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות) ,תשע"א,2011-
וכמפורט להלן:
המועצה לא תשלם מע"מ עבור החזרת הוצאות הגביה.
 )9דיווח למועצה ,בראשית כל חודש עד ה  5 -לחודש ,על הודעות ששולמו במהלך החודש וכן על
ההודעות שהיו אמורות להיות משולמות ולא שולמו.
 )9.1הדיווח יהיה לפי תחומי עבירה  /חוק עזר.
 )9.2הדיווח יכלול ,לכל תחום עבירה את מספר ההודעה ,סוג ההודעה ,מועד הפקת ההודעה,
פרטי הנאשם (שם כתובת ,פרטי קשר) מהות העבי רה ,שלב האכיפה ,סכום החוב ,הסכום
ששולם.
 )9.3סך התקבולים לאותו חודש.
 )9.4סך יתרת החוב (ההודעות שמעת תחילת השימוש במערכת טרם שולמו) ,נכון לאותו חודש.
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לאמור בסעיף זה ( )9עוד מובהר בזאת כדלקמן:
 דיווח כאמור בסעיף לעיל יוגש בפלט נייר חתום על ידי הספק ובקובץ  Excelתואם. פרוט מבנה הדיווח שלעיל הינו להמחשה בלבד ולמועצה שמורה הזכות לשנות את מבנה ו/אוסדר שדות הדיווח ,את החתכים בדיווח ,את תדירות ומועד הגשתו וזאת על פי צרכיה ושיקול
דעתה הבלעדי ומבלי שתשלם לספק כל תמורה עבור השינויים כאמור.
 למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה ה בלעדי ,לדרוש מהספק להגיש לה כל דיווח אחרוזאת על חשבונו בלבד.
 דרשה המועצה דיווח מהספק הוא יעביר לה אותו בתוך  2ימי עבודה ממועד הבקשה. הגשת הדיווחים  /דוחות למועצה כאמור לעיל או לפי דרישתה מהווה תנאי לתשלום התמורהלספק עבור שרותיו.
 5.5שיגור בדואר רשום של הודעת קנס לנמענים
שרות זה יכלול ,בין השאר:
 5.5.1ככל שמדובר במסמכים הנשלחים על פי הוראות המועצה במעטפות ,הכנסת המסמכים למעטפות
וכתיבת הכתובת וככל שיוחלט כי ישלחו במעטפות חלון ,קיפול והכנסה של המסמכים למעטפה כך
שהכתובת תופיע באופן מלא וברור בחלון.
 5.5.2הכנת כל התיעוד הנדרש למשלוח של המסמכים לנמענים באמצעות הדואר.
 5.5.3ביצוע כל הפעולות הנדרשות למשלוח המסמכים באמצעות הדואר וזאת בסוג המשלוח הנדרש על פי
החוק ו/או הוראות המועצה (דואר רגיל ,רשום ,רשום עם אישור מסירה וכיו"ב).
 5.5.4מסירת דברי הדואר לסניף דואר.
 5.5.5מעקב אחר תגובות הדואר למשלו ח  /למסירה (ככל שמדובר במשלוח מבוקר כדואר רשום לסוגיו)
 5.5.6עדכון המערכת בנתוני המעקב שיתקבלו מהדואר.
 5.5.7עדכון המועצה בתפוקות התהליך.
 5.6שעת הדרכה במועצה
 5.6.1כללי
מובהר בזאת כי סעיף זה נועד לקבוע את התמורה אותה תשלם המועצה לספק עבור הדרכה נוספת
על זו לה מחוייב הספק לספק למועצה במסגרת דמי השימוש במערכת לרבות במקרים בהם נכנס
לעבודה עובד חדש ונדרשת לו הדרכה.
 5.6.2תכולת השרות
שעת הדרכה  /הטמעה לצורך תשלום לספק תחשב כפרק הזמן שבין מועד תחילת הדרכה ,באתר
הביצוע ,למשך  60דקות.
מחיר שעת הדרכה  /הטמעה יגלם בתוכו ,מעבר לאמצעים שיעמיד המציע כאמור לעיל גם את כל
ההוצאות הנלוות לרבות הוצאות נסיעה הכנה וכיו"ב.
האמור לעיל חל באותה המידה בין אם אתר הביצוע הוא חצרי המזמין ובין אם חצרי המציע.
 5.6.3התמורה
התמורה אותה תשלם המועצה לספק עבור שעת הדרכה תהיה בסך של .₪ 180
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 5.7עלות שעת פיתוח תוכנה לצורך חריג
 5.7.1כללי
-

מרכיב עלויות פיתוח תוכנה הינו אך ורק לפיתוח ישומים מודולים שאינם נדרשים כחלק מדמי
השימוש כמפורט במכרז ו/או שאינם נדרשים לשימוש מלא ויעיל במערכת ו/או שאינם נדרשים
להשגת מלוא התפוקות הנדרשות מהמערכות ו/או שאינם נדרשים על פי דרישות כל דין או
לצורך שימוש המועצה במערכת לפי צרכיה.

-

מרכיב עלויות פיתוח תוכנה הינו אך ורק לפיתוח ישומים ומודולים חדשים ו/או לתוספות להם
שאין להם קשר ליעוד או לשימושים לשמם הצטיידה המועצה במערכת המוצעת במכרז זה.

 5.7.2תכולת השרות
-

שרותי הפיתוח יכללו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות כדי לפתח ישום או מודול או תוספת
שלהם לרבות ניהול הפרויקט ,ניתוח מערכת ,עיצוב ,פיתוח (כתיבת קודי תוכנה ,התאמת בסיסי
נתונים ,תקשורת וכיו"ב) ,בדיקת איכות ,תיעוד ,התקנה ,ביצוע מבחני קבלה ותיקון ליקויים
שימצאו בהם עד להבאת המפותח לשימוש מלא ושוטף על ידי המועצה.

-

בכל עת שידרש למועצה פיתוח כאמור יבצע הספק על חשבונו את האפיון הנדרש לו כדי לאמוד
את השקעתו בפיתוח ויגיש למועצה תוכנית פיתוח הכוללת את הערכת כמות השעות בה בכוונתו
לחייב את המועצה ככל שתזמין ממנו את הפיתוח.

-

למועצה שמורה הזכות לשאת ולתת עם הספק על היקף השעות עבורן תשלם לו המועצה תמורה.

 5.7.3התמורה
התמורה המשוקללת אותה תשלם המועצה לספק עבור שעת פיתוח תהיה .₪ 220
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 5.8שימוש בשרות תשלומים בכרטיס אשראי באתר אינטרנט ובאמצעות מענה קולי ממוחשב טלפוני קולי
)(IVR
 5.8.1כללי
 הספק יעמיד לרשות המועצה זכות שימוש בשרות לתשלום דוחות בכרטיס אשראי באמצעותאתר אינטרנט ובאמצעות מענה קולי ממוחשב המופעלים על ידו.
 השרותים יעמדו בדרישות אבטחת המידע לפי דרישות כל דין. המשלם ידע כי הוא הגיע לשרות התשלומים למועצה. מלוא התמורה שתתקבל תועבר לחשבון המועצה. 5.8.2דמי השימוש
המועצה לא תחוייב עבור עצם זכות השימוש בשרותי ה ( IVR -כגון מחיר חודשי  /חיוב במינימום
תנועות לחודש וכיו"ב).
דמי הגביה עבור תשלום ב  IVR -יהיו על פי התשלום שיתבצע בפועל באמצעות שרות זה בכל הקשור
לשרותי ניהול מחלקת הגביה.
 5.9פנקסי דוחות
הספק יספק למועצה פנקסי דוחות לאכיפת החוקים אותם בסמכות המועצה לאכוף באמצעות המערכת
והישומים והישומונים המוצעים.
עיצוב הפנקסים יהיה בהתאם לדרישות המועצה ובהתאמה לשימוש במערכת המוצעת ,לרבות:
כל פנקס יכלול:
 25 )1דוחות לפנקס.
 )2מקור והעתקים לפי דרישת המועצה
 )3חירור לתלישה
 )4שובר תשלום
 )5הדפסת קוד מגנטי לתשלום
 )6הדפסת  QRלתשלום בישומון
 )7התאמה של התוכן והעיצוב הגרפי לפי דרישות המועצה

התמורה עבור השרותים המשלימים כלולה בדמי השימוש במערכת ובמסוף /מסופון,
אלא אם כן נכתב מסמכי המכרז במפורש אחרת.
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ב .טבלת הצעת המחיר
יחידה

השרות

 .1התאמה ,הספקה ,התקנה ,הדרכה והטמעה ומתן
זכות שימוש מערכת (תוכנה ,חומרה ,תקשורת ,ציוד
היקפי ,ממשקים וכיו"ב) הכוללת את כל הכלים
לטיפול בכל שלבי מחזור חיים של דוח על ידי כל
ממלאי התפקידים המעורבים בו ולניהול כל המידע
וביצוע כל הפעולות הנדרשים לשם כך ,אחזקתה,
שדרוגה ותמיכה במשתמשים בה לרבות באמצעות
חודש
מערכת שולחנית וישומון כולל כל הממשקים
הנדרשים ,תווכי תקשורת מתאימים לכל האתרים
שימוש באתר למסירת מידע ,קבלת פניות ,וגביית
קנסות וכן שרותי  IVRורשיונות שימוש לעד 10
משתמשים לסוגיהם
וכל הנדרש במכרז זה.

מחיר
מחיר
יחידה
יחידה
מירבי  ₪מוצע ₪

כמות

4500

36

חודש

100

36

 .2זכות שימוש ,התאמה ,הספקה ,התקנה ,תפעול,
תחזוקה ,ביטוח ,הדרכה והטמעה (תוכנה ,חומרה,
חבילת תקשורת ,ממשקים ,אביזרי טעינה ממתח
רשת ורכב וכיו"ב) של מסוף מותאם להפעלה של
הישומונים הנדרשים במכרז זה לכלל חוקי העזר
חודש
למעט פיקוח חניה ,לרבות ישומי המוקד העירוני
המבוסס על מחשב לוח ( )Tabletכולל מדפסות
למסופון מותאמת להפקת פלטים לכלל הישומים,
הספקה של מתכלים וכן חגור פקח וכל הנדרש במכרז
זה.

450

 .3תוספת למחיר הנקוב למסוף כמפורט בסעיף  2לעיל
עבור יישום לפיקוח על חניה כולל אמצעי קריאה
פענוח וקליטה של מספרי רכב מלוחית הרישוי
באמצעות כלי  OCR / LPRוגישה לכל מאגר המידע
הנדרשים לאימות עבירה וכל הנדרש במכרז זה.

150

 .1.1תוספת לכל משתמש נוסף ,כאמור לעיל.
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לכמות ₪

36

36
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המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר 8/2022
מכרז להספקת שירותי גבייה שוטפת ,אכיפה וגביית חובות
ומערכת לאכיפת חניה וחוקי עזר
מחיר
מחיר
כמות
יחידה
יחידה
יחידה
השרות
מירבי  ₪מוצע ₪
 .4זכות שימוש ,התאמה ,הספקה ,התקנה ,תפעול,
תחזוקה ,ביטוח ,הדרכה והטמעה (תוכנה ,חומרה,
חבילת תקשורת ,ממשקים ,אביזרי טעינה ממתח
רשת ורכב וכיו"ב) של מסוף מנהלים מותאם
36
150
חודש
להפעלה של הישומונים הנדרשים במכרז זה לכלל
חוקי העזר כולל פיקוח חניה ,לרבות ישומי המוקד
העירוני המבוסס על מחשב לוח /טלפון חכם וכן חגור
 /תיק נשיאה וכל הנדרש במכרז זה.
 .5הפקה והספקה של פנקסי דוחות והתרעות לסוגי
החוקים הנאכפים ,בהזמנה לפי צורך.

פנקס

15

מחיר מוצע
לכמות ₪

300

 .6עמלה עבור שרותי גביה בפועל של כל סך באתר וב IVR -
כולל ביצוע מעקב אחר תשלומים ,איתור בעלי רכב,
כתובות נאשמים  /חייבים במאגרי המידע ,הכנה הפקה,
משלוח ובקרת קבלה של הודעות קנס  /כפל קנס דרישה
ראשונה ומיידית והגשת כל הדוחות לעירייה וכל הנדרש
במכרז זה.

עמלת
מחזור
קומפלט

250,000

3%
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