מכרז מס' 4102/4
מכרז להספקת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים
מסמך א'
הזמנה לקבלת הצעות
המועצה המקומית קריית טבעון -מזמינה בזאת הצעות מספקים להספקת מערכת ממוחשבת לרישום
דו"חות חניה וחוקי עזר והפקתם באמצעות מסופונים .
פרטים וחומר ,לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית
טבעון ,ככר בן-גוריון ,החל מתאריך  02.2.02/4בשעות קבלת קהל ,תמורת תשלום של  ,₪055אשר לא
יוחזרו בכל מקרה( .טל' לברורים ותאום.) 50-90293659359:
תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה .אין המזמין מתחייב
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
את ההצעה יש להגיש עד תאריך  4.4.02/4שעה  /0.22במשרד מזכיר המועצה ,בכיכר בן גוריון  ,1קריית
טבעון -במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז.
על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.
פתיחת המכרז 4.4.02/4

בכבוד רב,
דוד אריאלי
ראש המועצה

העתק :יאיר אודם – מזכיר המועצה
זאב זימל – גזבר המועצה

המועצה המקומית קרית טבעון
הזמנה להציע הצעות מס' 4102/4
מכרז להספקת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים
מסמך ב'

תנאי ההזמנה והוראות למשתתפים
.1

המועצה המקומית קרית טבעון (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות להספקת מערכת
ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר והפקתם באמצעות מסופונים (להלן" :ההזמנה").

כללי
.3

מסמכי ההזמנה כוללים את המסמכים הבאים (להלן" :מסמכי ההזמנה"):
 .3.1מסמך א' :הזמנה להציע הצעות.
 .3.3מסמך ב' :תנאי ההזמנה והוראות למשתתפים לרבות הבהרות שתינתנה ,אם תינתנה (ר'
להלן).
 .3.2מסמך ג' :הצעת המציע.
 .3.0מסמך ד' :הסכם.
 .3.0מסמך ה' :נוסח ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה.
( .3.6מסמך ו' :בוטל).
 .3.5מסמך ז' :בוטל.
 .3.2מסמך ז' :1בוטל.
 .3.9מסמך ח' :הצהרה לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

.2

משך ההתקשרות להספקת השירות הינו  26חודשים ,עם אופציה להארכה של עד  65חודשים.

.4

תנאי סף:
רשאים להשתתף בהזמנה מציעים המקיימים את כל הדרישות שלהלן:
.0.1

מנהלים פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1956-

 .0.3המציע לא עבר בתקופה של  13החודשים האחרונים עבירות על חוק העסקת עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו9או על חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז .1925
 .0.2למציע ניסיון מוכח במסמכים בתחום נשוא המכרז ב 2 -רשויות מקומיות לפחות.
 .0.0להצעתו מצורפת ערבות בנקאית ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת
המציע ,מבוילת כדין ,על סך של ( /20222עשרת אלפים)  ₪כולל מע"מ לפקודת המועצה,
בתוקף לתקופה של  95יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה וזאת להבטחת
קיום תנאי ההזמנה .אין חובה כי ערבות זו תהיה צמודה.

.0.0

מציע יהא אישיות משפטית אחת ,לא תתקבל הצעה שהוגשה על ידי מספר מציעים
במשותף .למען הסר ספק ,מציע רשאי להיות תאגיד.

.0

על המציעים לקרוא בעיון את כל מסמכי ההזמנה ,לרבות נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה
והמפרט  9כתב כמויות .הגשת הצעה כמוה כאישור המציע כי קרא בעיון את כל מסמכי ההזמנה,
הבין את האמור בהם ,מקבל על עצמו את כל הוראותיהם ומסכים להן ,וכי הוא מסוגל לעמוד
בכל דרישות ההזמנה לשביעות רצונה המלאה של המועצה.

.6

בשאלות הנוגעות לתוכן מסמכי ההזמנה ניתן לפנות בכתב בלבד למר אלי זיו בפקס שמספרו
 24 – 8424/40לא יאוחר מ 5-ימים לפני המועד להגשת ההצעות .תשובת המועצה (להלן:
"הבהרה") תינתן עד ליום  , 2/.24.02/4תישלח בפקס לכל המשתתפים ותחשב כחלק בלתי נפרד
ממסמכי ההזמנה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות ביוזמתה הוראת
מהוראות מסמכי ההזמנה עובר למועד להגשת הצעות ובלבד שהודיעה על כך לכל המשתתפים עד
למועד הנ"ל .יובהר ,כי רק הבהרות ושינויים שבוצעו בדרך המפורטת בסעיף זה תיחשבנה כחלק
ממסמכי ההזמנה ,ולא יהא תוקף לכל הערה ,אמירה ,מצג ,תיקון וכו' שלא ניתנו בדרך האמורה.
יובהר ,כי לאחר הגשת ההצעות לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ,שגיאה ,אי-הבנה ,סתירה ,אי-

ידיעה ,אי-התאמה וכד'.
ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה
.5

להבטחת השתתפות המציע ,יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית בסך ( /20222עשרת אלפים) ₪
כולל מע"מ (להלן בפרק זה" :הערבות").

.2

הערבות תשמש כערבות למילוי התחייבויות המציע ו9או לפיצוי המועצה עבור נזקיה בקשר עם
הגשת ההצעה .בין היתר תשמש הערבות כערבות לכך ,שהמציע אשר הצעתו תיבחר כזוכה ,יבצע
את הפעולות הבאות בתוך  5ימים מיום שהודע לו על זכייתו או מיום שתדרוש המועצה:
 .2.1יחתום על ההסכם (מסמך ג' למסמכי ההזמנה).
 .2.3ימציא ערבות בנקאית כערובה לביצוע ההסכם.
 .2.2יחתום על תצהיר לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום (מסמך ח' למסמכי
ההזמנה).

.9

סרב המציע לבצע את כל הפעולות המנויות לעיל או מקצתן ,תהא המועצה רשאית לחלט את
הערבות ,כולה או מקצתה ,ללא צורך לתת למציע הודעה מראש ,ולמציע לא תהא כל טענה או
תביעה בקשר לכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המגיעים למועצה על פי
כל דין.

.15

הערבות איננה חייבת להיות צמודה.

.11

הערבות תהא בתוקף למשך  95יום מהמועד להגשת ההצעות ,קרי – עד ליום  4.6.02/4לדרישת
המועצה ,יהא המציע חייב להאריך תוקף הערבות בעוד  95יום נוספים ,על חשבונו.

.13

הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל.

הגשת הצעות
./2

את ההצעות בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההזמנה 0יש להגיש במעטפה סגורה
במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה 0ככר דוד בן גוריון 0קרית טבעון 0קומה  0חדר
מזכיר ביום  4.4.02/4עד השעה  /0:22בלבד.

.10

לא תתקבלנה הצעות שהוגשו בכל דרך אחרת.
על המציע למלא את טופס ההצעה (מסמך ג' למסמכי ההזמנה) ולציין בו את המחיר המוצע על
ידו לאספקת המערכת והמסופונים.

.10

על המציע לחתום על כל אחד מעמודי מסמכי ההזמנה ולרבות ההצעה ,ההסכם והמפרט  9כתב
הכמויות.

.16

הצעת המציע תהא בתוקף למשך  95יום מהמועד להגשת ההצעות ,קרי – עד ליום .6.5.3510
לדרישת המועצה ,יהא המציע חייב להאריך תוקף הצעתו בעוד  95יום נוספים ,על חשבונו.

.15

אין לבצע במסמכי ההזמנה כל תיקון ,הערה ,סימון ,מחיקה וכיו"ב .שינויים שבוצעו במסמכי
ההזמנה ,תהא המועצה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם מהם בעת בחינת ההצעה ,ודינם
כאילו לא נכתבו ,והכל על פי שיקול דעתה.

.12

על המציעים לצרף להצעתם את המסמכים הבאים:
 .12.1העתק אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בהתאם לדרישות סע'  0לתנאי
ההזמנה.
 .12.3ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה בהתאם לדרישות סע'  5-13לתנאי ההזמנה.
 .12.2מציע שהינו תאגיד יצרף בנוסף לאמור לעיל גם אישורים בדבר רישום התאגיד כדין,
בדבר בעלי זכויות החתימה בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 .12.0כל חוברת ההזמנה.

 .12.0הוכחות בדבר ניסיון כאמור ב 2 -רשויות מקומיות אחרות  +המלצות.
הוראות נוספות
.19

אין המועצה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,כהצעה הזוכה.

.35

בבחירת ההצעה הזוכה תהא המועצה רשאית להתחשב ,בין היתר ,בכושרו המקצועי והכלכלי של
המציע ובנסיונה הקודם עימו ,אם קיים.
מובהר כי המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

.31

המועצה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה בכל שלב שהוא טרם חתימת ההסכם ,והמציעים
לא יהיו זכאים לכל פיצוי עקב כך.

.33

לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה ,תוחזר לכל המציעים הערבות הבנקאית שהגישו עם הצעתם.

.32

למען הסר ספק ,הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ו9או להמחות ו9או למסור בכל דרך שהיא את
זכויותיו ע"פ ההסכם לכל גורם שהוא ,אלא באישור המועצה מראש ובכתב.

.30

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהזמנה תחולנה על המציעים בלבד ,והמועצה לא תשלם או
תחזיר כל סכום שהוא שהוצא ע"י המשתתפים בקשר לכך.

.30

מסמכי ההזמנה הינם רכושה של המועצה ,הם מושאלים למציעים לשם הגשת הצעות בלבד ,ועל
המציעים להחזיר את מסמכי ההזמנה למועצה לא יאוחר מהמועד להגשת ההצעות .אין מציע
רשאי לעשות בהם כל שימוש אחר ללא רשות בכתב מאת המועצה.

בכבוד רב,
דוד אריאלי
ראש המועצה

מסמך ג'
לכבוד
המועצה המקומית קרית טבעון ("המועצה")
א.ג.נ,
הנדון :הזמנה להציע הצעות מס' "( 4102/4ההזמנה")
מכרז להספקת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים

הצעת המציע
.1

אני הח"מ __________________ ת.ז( _________________ .שם התאגיד:
_____________ מספר התאגיד )_________________ :מצהיר בזה כי קראתי את כל מסמכי
ההזמנה שבנדון ,לרבות נוסח ההסכם ,כתב הערבות והמפרט  9כתב כמויות ,הבנתי את האמור
בהם ,אני מקבל על עצמי את כל הוראותיהם ומסכים להן ,ואני מסוגל לעמוד בכל דרישות
ההזמנה ולמלא התחייבויותיי לשביעות רצונה המלאה של המועצה.

.3

הנני מציע ל ספק מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר והפקתם באמצעות
מסופונים ,כאמור בחוזה ההתקשרות המצ"ב ולמלא כל התחייבויותיי על פי ההסכם לשביעות
רצונה המלאה של המועצה ,במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההזמנה ,ובמידה ואזכה הנני
מתחייב לעשות כן.

.2

הנני מצהיר כי אני:
 .2.1מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1956-
 .2.3לא עברתי בתקופה של  13החודשים האחרונים למעלה מ 3 -עבירות על חוק העסקת
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו9או על
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1925-
 .2.2התקנתי מערכות ואני מתחזק מסופונים מהסוג הנכלל בהצעה או דומים להם ,בשלוש
רשויות מקומיות לפחות.

.0

הנני מציע לספק המערכת והמסופונים בתנאי תשלום כדלקמן:
 .0.1סכום חודשי שהינו מכפלה של כמות הדו"חות שהונפקה מדי
חודש ,מוכפלת בסך של _______  ₪לדו"ח ובתוספת מע"מ
כחוק.
 .0.3הסכום החודשי לא יפחת מסך של _______  + ₪מע"מ ,ולא
יעלה על סך של _______  + ₪מע"מ..

.0

המחיר הנקוב בהצעתי לעיל הינו סופי.

.6

הנני מצ"ב להצעתי:
 .6.1העתק אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בהתאם לדרישות סע'  0לתנאי
ההזמנה.
 .6.3ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה בהתאם לדרישות סע'  5-13לתנאי ההזמנה.
( .6.2למציע שהינו תאגיד ):אישורים בדבר רישום התאגיד כדין ,בדבר בעלי זכויות החתימה
בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 .6.0כל חוברת ההזמנה .חתמתי על כל אחד מעמודי מסמכי ההזמנה לרבות התצהיר במסמך
ח' למסמכי ההזמנה [אין צורך להחתים את אישור הביטוח על ידי חברת הביטוח בשלב הגשת
ההצעה].

.5

במידה ואזכה ,הנני מתחייב לבצע את הפעולות הבאות בתוך  5ימים מיום שהודע לי על זכייתי או
מיום שתדרוש המועצה:
 .5.1לחתום על ההסכם (מסמך ג' למסמכי ההזמנה).
 .5.3להמציא ערבות בנקאית כערובה לביצוע ההסכם.
 .5.2לחתום על תצהיר לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום (מסמך ח' למסמכי
ההזמנה).

.2

במידה ולא אבצע את כל הפעולות המנויות לעיל או מקצתן ,תהא המועצה רשאית לחלט את
הערבות ,כולה או מקצתה ,ולא תהא לי כל טענה או תביעה בקשר לכך.

.9

ידוע לי כי אין המועצה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ,כהצעה
הזוכה; וכי בבחירת ההצעה הזוכה תהא המועצה רשאית להתחשב ,בין היתר ,בכושרו המקצועי
והכלכלי של המציע ובנסיונה הקודם עימו ,אם קיים.

.15

ידוע לי כי המועצה רשאית לשנות הוראה מהוראות ההזמנה ו9או לבטל את ההזמנה בכל שלב
שהוא טרם חתימת ההסכם ,וכי לא אהיה זכאי לכל פיצוי עקב כך.

.11

ידוע לי כי במידה ואזכה ,לא אהיה רשאי להעביר ו9או להמחות ו9או למסור בכל דרך שהיא את
זכויותיי ע"פ ההסכם לכל גורם שהוא ,אלא באישור המועצה מראש ובכתב.

.13

הצעתי זו תהא בתוקף למשך  95יום מהמועד להגשת ההצעות ,קרי – עד ליום __________.
לדרישת המועצה ,הנני מתחייב להאריך תוקף הצעתי בעוד  95יום נוספים ,על חשבוני.

.12

הנני מצהיר כי הצעתי זו הוכנה והוגשה ללא כל תיאום או קשר עם מציעים אחרים.

תאריך______________ :
____________________

שם ___________________ :חתימה:

לתאגיד – שם התאגיד ______________________________ :חותמת:
____________________

הזמנה להציע הצעות מס' 4102/4
מכרז להספקת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים
מסמך ד'

הסכם
שנערך ונחתם בקריית טבעון

בין
המועצה המקומית קריית טבעון
מככר בן גוריון  1קריית טבעון
(להלן" :המועצה")
מצד אחד

לבין:

_____________ ח.פ__________ .
מרח' __________
(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל והמועצה מעוניינת בקבלת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים (להלן" :המערכת" "המסופונים");
והואיל והספק הצהיר כי הוא מעוניין לספק למועצה את המערכת והמסופונים
בהתאם לתנאי הסכם זה ,וכי יש לו הכישורים הטכניים ,המקצועיים ,היכולת
הכספית וכוח האדם הדרוש לשם ביצוע האספקה ,ההתקנה ,ההטמעה
והתחזוקה שלהם במועדים הקבועים בהסכם זה;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.3
.3

.2

הצהרות הספק
.3.1

הספק מצהיר כי בוא בעל יכולת כלכלית ,כספית וטכנית לקיים הדרישות לפי הסכם זה.

.3.3

הספק מצהיר כי ברשותו כל החומרה והתוכנה הדרושים לשם התקנה ,הפעלה ,תחזוקה
והטמעה של המערכת.

.3.2

הספק מצהיר כי ברשותו כח האדם הדרוש להתקנת המערכת ,תחזוקתה השוטפת,
ההדרכה להפעלתה התקינה ,הטמעתה והתמיכה הנדרשת במהלך ההפעלה.

.3.0

הספק מצהיר כי ברשותו כל הרשיונות הדרושים ,במידה והם נדרשים מבעלי התוכנות,
לספק את התוכנות שברשותו ,להתקינן ,להשתמש בהן ,לתחזקן וכיוצ"ב.

התחייבויות הספק
.2.1

.2.3

.0

כותרות הסעיפים הינן לנוחיות בלבד ,ואין לייחס להן משמעות או פרשנות.

הספק מתחייב לספק למועצה מערכת מיחשוב ,לרבות מסופונים ,לשימושם של פקחי
המועצה ,ומחלקת החניה ,הכוללת:
.2.1.1

 3מערכות מסופון מסוג  Samsung galxy 2או מקביל לו כולל חבילת גלישה +
מצלמות דיגיטאליות מובנות  3 +מדפסות אלחוטיות תואמות מסוג woosim
.s40

.2.1.3

תוכנת מסופונים המאפשרת בקרה ושליטה על מתן הדו"חות.

.2.1.2

ציוד מתכלה למסופונים (גלילי נייר וסוללות נטענות).

.2.1.0

דו"ח חלון ממוגנט תואם למסופון לפי דרישה שוטפת.

.2.1.0

מחשב נייח מסוג  ,I3זכרון  ,G4מערכת הפעלה  + ,win7 proתוכנה לניהול
המסופונים.

.2.1.6

מדפסת לייזר תואמת מסוג .Samsung ml-2250

.2.1.5

ניירת משרדית להפעלת מחלקת החניה.

.2.1.2

אחריות לכלל המערכות ,כולל שבירה ,שריפה.

.2.1.9

ליווי והטמעה לפי דרישה.

הספק יהיה אחראי לתקן על חשבונו כל קלקול או נזק שייגרמו לאי אילו ממרכיבי
המערכת ,ו9או המסופונים ,עקב התקנה לא נכונה ,ו9או בעיות תחזוקה שוטפת ,ו9או
הוראות הפעלה שגויות ו9או הדרכה לא נכונה ,ו9או שבר ,ו9או שריפה ,ו9או כל בעיה טכנית
אחרת שתתעורר ,למעט מקרים של גרימת נזק בזדון למערכת ו9או למסופונים.

התמורה
.0.1

בתמורה להתחייבויות הספק ,מתחייבת המועצה לשלם לספק סכום חודשי שהינו מכפלה
של כמות הדו"חות שהונפקה מדי חודש ,מוכפלת בסך של _______  ₪לדו"ח ובתוספת
מע"מ כחוק.

.0.3

הסכום החודשי לא יפחת מסך של _______  + ₪מע"מ ,ולא יעלה על סך של _______ ₪
 +מע"מ.

.0

.0.2

התמורה תשולם לספק החל מיום תחילת הפעלתם של המערכת והמסופונים.

.0.0

בתחילת כל חודש ,ימציא הספק למועצה חשבונית מס בגין השירותים שסיפק לה בחודש
הקודם.

.0.0

התמורה תשולם לספק בתנאי שוטף .65 +

תקופת ההתקשרות וההספקה
.0.1

תקופת ההתקשרות הינה למשך  26חודשים מיום חתימת הסכם זה.

.0.3

הספק מתחייב לספק את המערכת והמסופונים בתוך  25ימים מחתימת הסכם זה.

.0.2

ליווי והטמעת המערכת והמסופונים ייעשו ע"י הספק במועצה  -לפי הנדרש.

.6

למועצה תהיה האופציה להאריך תקפו של הסכם זה ,כפי שהוא לשתי תקופות נוספות ,כל אחת
בת שנה אחת .הימנעות המועצה מלהודיע על הפסקת ההתקשרות ( 25ימים לפני מועד חידוש כל
אופציה) ,תיחשב כמימוש האופציה.

.5

היעדר יחסי עובד מעביד

.2

.5.1

מוסכם כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין המועצה למי מעובדי או שלוחי הספק.

.5.3

המועצה תהיה פטורה מכל אחריות או נזק שייגרמו לעובדיו של הספק ו9או מי מטעמו
במהלך ביצוע הסכם זה.

.5.2

הספק מתחייב לשפות את המועצה בגין כל פס"ד או צו שיינתנו כנגד המועצה הנובע
מיחסים נטענים של עובד מעביד ,בינה לבין הספק ו9או מי מעובדיו או ספקיו ,קבלני
המשנה שלו ,שולחיו וכיוצ"ב ,לרבות כל הוצאותיה המשפטיות הנובעות מתביעה זו.

סמכות שיפוט:
.2.1

.9

סמכות השיפוט הייחודית על פי הסכם זה ,תהיה לבית המשפט המוסמך בחיפה.

הודעות
.9.1

הודעות מצד אחד למשנהו על פי הסכם זה ,תישלחנה בדואר רשום ,לפי הכתובות הנקובות
בכותרת ההסכם.

.9.3

הודעה בדואר רשום ,תיחשב ככזו שנתקבלה בחלוף  53שעות ממועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום
ראש המועצה

גזבר המועצה

הספק

מסמך ה'
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה
לכבוד
המועצה המקומית קרית טבעון
א.ג.נ,
הנדון :הזמנה להציע הצעות מס' "( 4102/4ההזמנה")
מכרז להספקת מערכת ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר
והפקתם באמצעות מסופונים

 .1לבקשתו של __________________ (להלן" :המציע") ביחס להזמנה שבנדון ,הרינו
מתחייבים כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ( ₪ /20222במלים :עשרת אלפים) כולל
מע"מ (להלן" :סכום הערבות") להבטחת מילוי תנאי ההזמנה על ידי המציע.
 .3סכום הערבות ישולם לכם על פי דרישתכם הראשונה מאיתנו בכתב ,בתוך  2ימים ממועד קבלת
הדרישה ובגובה הסך שיצוין בדרישה ,מבלי שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהי את זכותכם
לקבלת הסך הנ"ל ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה מאת המציע את ביצוע התשלום.
 .2ערבותנו זו הינה מוחלטת ,בלתי חוזרת ובלתי תלויה.
 .0ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.
 .0לדרישתכם עליכם לצרף מקור כתב ערבות זה.
 .6תוקף הערבות הינו  95יום מיום הגשת ההצעות להזמנה ,קרי  -עד ליום ___________ וכל
דרישה מצדכם לתשלום הסכום הנ"ל או חלקו צריכה להימסר לנו עד לתאריך הנ"ל .לאחר
מועד זה תהא ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,
שם הבנק__________________ :
שם הסניף_________________ :
חתימה___________________ :

מסמך ח'
הצהרה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) 0התשנ"א/88/-
ולפי חוק שכר מינימום 0התשמ"ז/806-
אני הח"מ _________________ ת.ז( ________________ .לתאגיד ):מורשה החתימה של התאגיד
(שם ___________________ מספר התאגיד( __________________ :להלן" :החברה")) ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהירי זה במסגרת הזמנה להציע הצעות מס'  _________93510להספקת מערכת
ממוחשבת לרישום דו"חות חניה וחוקי עזר והפקתם באמצעות מסופונים
 .3הנני מצהיר כי:
[ ] החברה ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
בשנה שקדמה למועד חתימת תצהיר זה.
לעניין סעיף זה:
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי החברה ,ואם החברה הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה
בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א.1991-
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1962-
 .2הנני מצהיר כי התקיים בחברה אחד מאלה:
[ ] החברה ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
לעניין סעיף זה –
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"-שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א-
.1921
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי החברה.
( )3אם החברה הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעל השליטה בו.
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של החברה ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים
במהותם לתחומי פעילותו של החברה.
(ג) מי שאחראי מטעם החברה על תשלום שכר העבודה.
( )2אם החברה הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בחברה.
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה
בחשוון התשס"ג (.)21.15.53

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1925-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה
בחבר בני אדם.
 .0זהו שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

________________
חתימת המצהיר
אישור

אני הח"מ _________________ ,עו"ד ,מאשר9ת בזה כי ביום ___________ הופיע בפני בכתובת
___________________ מר ____________________ המוכר לי אישית  9שזיהיתיו ע"פ תעודת
זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך________________ :

חתימה________________________ :

