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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 בע"מ  מי רעננה
לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים  004/2021מכרז פומבי 

 ודברי דואר
 

 כללי 

פונה בזאת    ,רעננההעיר  תאגיד המים והביוב של  ,  ("התאגידאו "  "המזמין")להלן:    מ"בע  מי רעננה
של דברי    דיגיטאליתו/או הדפסה  הדפסה  ביצוע עבודות  ופיתוח,  עיצוב,    :למתן שירותי הצעות  לקבלת  

והפצתם עיטופם  ו/או  ישיר  דפוס  כמותיבדיוור  דואר  להפצת  רישיון  בעלת  חברה  באמצעות  ו/או    , 
 .  באמצעי משלוח אלקטרוניים ו/אובאמצעות בית דואר  

וכן,  תקופתיים, לרבות חיובים בגין סוגי שירות אחרים  חשבונות מים ו/או ביוב    דברי הדפוס כוללים 
נוספים,   דואר  כצרדברי  התקופבין  הביוב  ו/או  המים  לחשבונות  ובעיטוף  ופות  בהדפסה  ובין  תיים 

הודעות דרישה מיידית ו/או חשבונות יתרות  נפרדים, ולרבות: הודעות חוב ו/או הודעות דרישה ו/או  
זיכוי ו/או מכתבים לצרכן ו/או טפסים ו/או חוברות מידע ודיווחים תקופתיים לצרכן,   ו/או הודעות 

שוברים מובנים לתשלום  ,  ומידע משתנהות אחידות, הדפסות הכוללות נתונים  הדפס   -לרבות וכולל  
  הכל ,  במעטפות או במעטפיותעטופים  קוד/י קווים ו/או קוד/י קווים ריבועי/יים,    הכוללים מגנוט ו/או

תופקנה   פרטניות אשר  עבודה  להזמנות  ובהתאם  זמן  נקודת  בכל  ולצרכיו  להנחיות המזמין  בהתאם 
לנותן השירות מעת לעת, בהתאם לצרכי המזמין, בכפוף להוראות כל דין, להוראות ולהנחיות הרשויות  

 המוסמכות בכל נקודת זמן. 

  48ד  ובעת תקופת ההתקשרות  . לחברה נתונה אופציה להאריך אחודשים  12ל  תקופת ההתקשרות היא  
 לפי הוראות מסמכי המכרז. חודשים נוספים

 השירותים, היקפם ותנאיהם מפורטים במסמכי המכרז. 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

התנאים   בכל  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  שעומד  מי  רק  כמציע  במכרז  להשתתף  רשאי 
 המפורטים להלן: המצטברים

 מעמד משפטי  .1

 המציע הינו תושב ישראל.  – מציע שהינו אדם פרטי  .א

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.  –מציע שהינו שותפות  .ב

 החברה רשומה כדין ברשם החברות.   –מציע שהינו חברה  .ג

 

 תנאי סף  .2

לפחות    הדפסה דיגיטלית שלשירותי  בעצמו  סיפק המציע    2020  – ו    2019  בכל אחת מהשנים  .א
מים    169,700 ביובחשבונות  וצרופותיהם    ו/או  אחרים  חשבונות    שתיל  לשנה,במצטבר  ו/או 

 .מתוכם לפחות תאגיד מים ו/או ביוב אחד, או יותר רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים
מהשנים   .ב אחת  מטעמו,    2020  –ו    2019בכל  משנה  קבלן  באמצעות  או  בעצמו  המציע,  סיפק 

של   ישיר  דיוור  אחרים    100,000לפחות  שירותי  חשבונות  ו/או  ביוב  ו/או  מים  חשבונות 
תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או    כל הפחות לשנילבמצטבר לשנה,    וצרופותיהם 

 . ציבורייםגופים 
למציע או לקבלן משנה מטעמו היתר תקף ממשרד התקשורת, למועד הגשת ההצעה, למתן   .ג

 שירותי דואר כמותי.  

משירותי הדפסה ו/או הפצה בממוצע בכל    לפחות₪    00,0004למציע מחזור כספי של    –כספי    מחזור .3
 . המבקר של המציע חשבוןהלפי אישור רואה   2020 –ו   2019אחת מהשנים 

 . מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .4
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות  .5
 שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת.הבנקאית יהיו על 

 

  וקבלתם מסמכי המכרזעיון ב

עד    09:00, בשעות  בימים א' עד ה'  במשרדי המזמיןניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם, ללא תשלום,  
מיום    15:00 החל  ה  רביעיוזאת  למכרז,    01.09.2021–,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  בתאום  ועד 

 . 072-2772772מזכירת התאגיד בטלפון עם מראש 

הדואר   באמצעות  המכרז  מסמכי  קבלת  את  לבקש  יכולים  בלבד(  דפוס  )בתי  פוטנציאליים  מציעים 

שם איש קשר, מספר טלפון    –תוך מסירת פרטי התקשרות    naamak@mei-raanana.co.ilהאלקטרוני  
דואר אלקטרוני ומסמכי המכרז יישלחו אליהם באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי הפרטים  וכתובת  

 . אותם מסרו

בכתובת   התאגיד  של  המרשתת  באתר  למכרז  הסף  ובתנאי  המודעה  בנוסח  לצפות  ניתן  כן,  כמו 
raanana.co.il-www.mei   01.09.2021 –, ה רביעיוזאת החל מיום  . 

 

 ערבות

ש"ח בנוסח הנדרש    50,000המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של  
וקיום   החוזה  על  חתימה  ההצעה,  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת  המזמין,  לטובת  המכרז,  במסמכי 

 הוראותיו. 

 

 ם מפגש מציעי

  14/09/2021   –התשפ"א, ה    בתשרי'  ח ',  גיתקיים ביום    004/2021מפגש מציעים במסגרת מכרז פומבי  
  אינה וחובה    אינה. ההשתתפות במפגש המציעים  "זום"וידאו בועידת  באמצעות שיחת    0012:בשעה  

 מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

הווידאו  קישור   התאגיד  לוועידת  אל  פנו  אשר  המציעים  כלל  אל  יישלח  הדואר  )ל"זום"(  באמצעות 

שם איש קשר, מספר טלפון    –תוך מסירת פרטי התקשרות    naamak@mei-raanana.co.ilהאלקטרוני  
 והבעת רצונם להשתתף במכרז.   דואר אלקטרוניוכתובת 

 

 שאלות והבהרות

  Word  MSובאמצעות קובץ  ת שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית,  מציע המעוניין להעלו

ולאשר את קבלת הודעת    raanana.co.il-naamak@mei באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת    בלבד
ובאמצעות קבלת    072-2772772 / 072-2772735הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון  

 . לא תיענינה PDFאשר תועברנה באמצעות קובץ  שאלות  .אישור במייל חוזר על קבלת הודעתו

ענייני   ברור,  באופן  מנוסחות  להיות  השאלות  מספר  על  העמוד,  מספר  את  השאלה  במסגרת  ולכלול 
 .הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה

למען הסר ספק יובהר כי על המציע חלה החובה לוודא את קבלת שאלות ההבהרה כאמור במשרדי  
 .  16:00שעה לא יאוחר מה 29.09.2021, ה רביעי ות כאמור תועברנה לא יאוחר מיוםלהשאהמזמין.  

 למתן התשובות.   כתובת הדואר האלקטרוניבמסמך השאלות תצוין באופן ברור 

 

 

 

http://www.mei-raanana.co.il/
mailto:naamak@mei-raanana.co.il


 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 4 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הגשת הצעות

שלבי, כלומר מעטפת המחיר לא תיפתח עד לאחר בחינת    –תשומת לב המציעים כי מדובר במכרז דו  
 עמידת המציע בתנאי הסף ומתן ציון האיכות להצעה.

 –  6במסמך    1  טופסאת  אשר תכלול    ראשונה  מעטפהמעטפות:    בארבעבהתאם לכך, תוגשנה ההצעות  
"הצהרת המציע והצעתו" כשהוא מלא וחתום על ידי המציע. על גבי מעטפה זו ייכתב "מכרז פומבי  

אשר תכלול את יתר    מעטפה שניה, ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר;  הצעת מחיר"  –  004/2021
הופעתם   סדר  פי  על  יחד  כרוכים  כשהם  המכרז,  במסמכי  כנדרש  והתצהירים,  הטפסים  המסמכים, 

זו ייכתב "מכרז פומבי  במכ מסמכי ההצעה ללא    –  004/2021רז, ואת ערבות המכרז. על גבי מעטפה 
אשר תכיל בתוכה    שלישית   מעטפההצהרת המציע והצעתו", ללא כל סימנים מזהים ו/או כיתוב אחר;  
", ללא כל סימנים מזהים  004/2021את שתי המעטפות הראשונות. על גבי מעטפה זו ייכתב "מכרז פומבי  

כל  יש להכין שני סטים של ההצעה, אחד מקורי ואחד נאמן למקור,    מעטפה רביעית  ו/או כיתוב אחר;
ו  השנייה  הראשונה,  המעטפה  לעניין  לעיל  המפורט  באופן  בנפרד  מהם  את  השלישית,  אחד  ולהכניס 

עליה יירשם  ש  ,שאיננה נושאת סימני זיהוי כלשהןשניהם )המקור ועותק נאמן למקור(, למעטפה אחת  
 ;   " בלבד004/2021"מכרז פומבי מס'  

במשרדי  תיבת המכרזים  אל תוך    ,  את ההצעות, כמפורט בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד
הצעה  .  15:00  בשעה  18.10.2021  –  , הרביעימיום  לא יאוחר  וזאת,  ,  רעננהבעיר    56אחוזה  ברחוב    המזמין

תיפסל. אחרת  בדרך  תישלח  היום  תבוצע    ההצעות פתיחת    אשר  תום באותו  ן  הגשתלמועד  ה  עם 
 . "(זוםשיחת ועידת וידאו )"באמצעות 

 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 .המכרז  מסמכי הוראות  יגברו המכרז מסמכי הוראות  לבין זו מודעה בין סתירה של במקרה

 

 בברכה,            

 
 ליאת לייבוביץ            
 מי רעננה מנכ"לית                                                         
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תוכן עניינים 
 6 ........................................................................................................ הוראות והנחיות למציעים 

 6 ................................................................................................................... הגדרות  – 1מסמך 

 15 ........................................................................ הוראות והנחיות כלליות למשתתפים  – 2מסמך 

 39 .............. נתונים כלליים על המזמין, צרכניו, ואומדן מספר החשבונות והצרופות השנתי  – 3מסמך 

 42 ................................................... הסברים בדבר אופן תשלום התמורה לנותן השירות  – 4מסמך 

 45 ............................................................... השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בזוכה  – 5מסמך 

 51 ........................................................ טפסים המצורפים להוראות ולהנחיות למציעים – 6מסמך 

 52 ................................................................................. הצהרת המציע והצעתו  –  1טופס 

 61 ................................................................................................ ערבות מכרז  –  2טופס 

 62 ............................................................................................... ערבות ביצוע  –  3טופס 

ולפי חוזר מנכ"ל משרד   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –  4טופס 
 63 ............................................................................................................ 2/2011הפנים  

 65 ...................................................... תצהיר בדבר היקף ותקופת מתן שירותים  –  5טופס 

 75 .................................................................... תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף  –  6טופס 

 77 .................................. תצהיר בדבר זהות קבלני משנה הנכללים בהצעת המציע  –  7טופס 

 78 ........................................................... תצהיר עמידת קבלן משנה בתנאי הסף  –  8טופס 

 79 . הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבור  –  9טופס 

 80 ............................................. אישור רואה חשבון בדבר היקף המחזור הכספי – 10טופס 

הסכם לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים   – 7מסמך 
 81 ............................................................................................................... ודברי דואר 

 82 ........ הסכם לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר 

 102 .....................................................................................מפרט טכני מיוחד –נספח א' 

 109 .......................................................................... תצהיר שמירה על סודיות  –נספח ב' 

 111 ....................................... הצהרה על עמידה במדיניות אבטחת מידע ארגונית  –נספח ג' 

 112 ..................................................................... אישור ביטוחי "נותן השירות"  -נספח ד' 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הוראות והנחיות למציעים 
 הגדרות –  1מסמך 

 
אף    – בהסכם, במסמכים המצורפים ובנספחים למכרז האמור בלשון זכר  כולל, בין השאר,  במכרז זה,  

ההגדרות שלהלן באות לבאר ולתת משמעות למונחים במכרז ובהסכם  לשון נקבה במשמע, וכן להיפך.  
 המצורף למכרז, לרבות בנספחיו ובטפסים המצורפים: 

 
 הערות הגדרת המושג המושג

  מ "בע מי רעננה המזמין 
הרשויות  

 המקומיות 
וכל רשות אחרת ככל שזו תצורף בעתיד    רעננהעיריית  
 לתאגיד 

 

וכל רשות אחרת ככל שזו תצורף בעתיד    רעננההעיר   היישובים 
 לתאגיד 

 

מקומ  יתמנכ"ל  המנהל  ממלא  שהסמי  ההמזמין,  מי    כה או 
בהודעה   חלקו  או  כולו  זה,  הסכם  זה,  מכרז  לעניין 

 בכתב ומראש לנותן השירות 

 

  של מי רעננה או ממלא מקומה הכספים   תמנהל כספיםהסמנכ"ל  
מערך  מנהל 

 שירות הלקוחות 
  לקוחות מטעם המזמין ה שירות מערך  תמנהל

מנהל צרכנות  
 מים

  מים מטעם המזמין המנהלת צרכנות  

שהגיש הצעה למתן שירותים במסגרת מכרז  כל גורם  המציע 
 זה

 

בית הדפוס /  
 נותן השירות 

אשר   תזכה המציע  ו   הצעתו  זה,  לאחר  במכרז  אשר 
יספק  השתכללות ההתקשרות והחתימה על ההסכם  

עובדיו,   לרבות  זה,  במכרז  הנכללים  השירותים  את 
שמונה   מי  וכל  שלו  המשנה  קבלני  מורשיו,  שליחיו, 

לאספקת   ידו  על  במסגרת מכרז  והוסמך  השירותים 
 . והסכם זה

 

השירות,   קבלן משנה  לנותן  שירותים  מספק  אשר  אחר,  קבלן 
לצורך אספקת אחד או יותר מהשירותים המסופקים  
על ידי נותן השירות למזמין במסגרת מכרז זה, ואשר  

 אושר מראש ובכתב על ידי המזמין 

 

והטפסים   המכרז נספחיו  כל  לרבות  זה,  המצורפים  מכרז 
כל   על  בו,  הנכלל  ההתקשרות  הסכם  ולרבות  אליו, 

 נספחיו 

 

זה,   ההסכם  מכרז  במסגרת  השירותים  לאספקת  ההסכם 
 לרבות כל נספחיו והטפסים המצורפים אליו 

 

ובהסכם   השירותים  ובנספחיו  זה  במכרז  הנכללים  השירותים 
 ובנספחיו 

 

הרשויות  
 המוסמכות 

  מדינת ישראל הרשויות המוסמכות  מטעם  

מבלי לפגוע באמור,  כל דין החל על תאגידי מים וביוב ו הכללים 
, חוק מדידת מים  1959התשי"ט    –חוק המים  :  לרבות

תשס"א  1955  –תשט"ו   וביוב,  מים  חוק תאגידי   , –  
תשע"ו  2001 מוכרת(,  כמות  )קביעת  המים  כללי   , –  
,  1988  – , כללי מדידת מים )מדי מים(, תשמ"ח  2016

אגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים(, תשע"ה  כללי ת
, כללי תאגידי מים וביוב )חישוב עלות שירותי  2015  –

התש"ע   וביוב(,  מים  מערכות  והקמת  וביוב    –מים 
לשירותי  2009 )תעריפים  וביוב  מים  תאגידי  כללי   ,

,  2009מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב(, התש"ע  
ש התקנות  כלל  על  )גביה  המסים  חוק  חוק  מכוחה, 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
בריאות העם  1981  –הגנת הצרכן, תשמ"א   , תקנות 

מי של  התברואית  מי  -)איכותם  ומיתקני  שתיה 
התשע"ג   וביוב  ,  2013  –שתיה(,  מים  תאגידי  כללי 

מידה   תשע"א  לשירות)אמות  כל    2011  –(,  ולרבות 
ולרבות כל העדכונים אשר    העדכונים אשר יחולו בהם

במק יבואו  אשר  כללים  בהם,  הנחיות,  יחולו  ומם, 
הבהרות, חוזרי והודעות הרשויות המוסמכות באשר  
למים   הממשלתית  הרשות  ופרשנות  בהם,  לאמור 
באשר   בנעליה  יבוא  אשר  גורם  כל  ו/או  ולביוב 

 . לפרשנותם
מי שרשום בפנקסי המזמין כמקבל מהמזמין שירותי   צרכן

 מים, שירותי ביוב או שניהם יחד בנכס מסוים 
 

  יום א' עד יום ה', למעט ערבי חג וחגים יום עסקים 
המפורטת   עבודות ההדפסה  השירותים  בתכולת  הנכללת  עבודה  כל 

 במכרז זה 
 

/ דבר   דבר דואר
 דפוס 

התראה,    כל צרופות,  לרבות  ביוב,  ו/או  מים  חשבון 
המיועד   אחר  מסמך  וכל  מצורף  מכתב  הודעה, 

ובין    שבמעטפהלהדפסה ולהפצה מכוח מכרז זה, בין  
, בין שבמשלוח כצרופה לחשבון מים ו/או  טפיתשבמע

 ביוב ובין שלמשלוח נפרד 

 

הדפסה  
 דיגיטאלית 

דבר    / הצרופה   / המים  חשבון  של  ישירה  הדפסה 
הדואר / המכתב / ההודעה וזאת מתוך קובץ / מספר  
קבצים שנשלחו ישירות על ידי התאגיד, לרבות עיצוב  

ללא   בו,  המשתנים  והמידע  והנתונים  צורך  המסמך 
את   הכוללת  מסמך  תבנית  של  מקדמית  בהדפסה 

דין  המידע הלא משתנה כל  להוראות  , הכל בהתאם 
 והנחיות הרשויות המוסמכות במועד ההפקה 

דיגיטאלית  ההדפסה  ה
לאחר   להתבצע  יכולה 
להדפסה   מלא  עיצוב 
לאחר   או  דיגיטלית 
עיצוב התאמה להדפסה  
נותן   ידי  על  דיגיטאלית 
השירות )נא ראו הגדרות  

 המשך(.ב
על   CMYKבשיטה הידועה כ  שיטת )תהליך( הדפסה  דפוס פרוצס 

מגנטה   )כחול(,  ]ציאן  צבעים  ארבעה  שילוב  בסיס 
צבע   תמונת  יחד  והיוצרים  ושחור[  צהוב  )אדום(, 

 מלאה 

 

מערכת  מערכת החיוב והגביה הממוחשבת של המזמין   מחו"ג המזמין  החיוב    כיום 
חברת  של    והגביה 

 .  פריוריסיטי
לעצמו   שומר  המזמין 
לכל   לעבור  הזכות  את 
בכל   אחרת  מערכת 
יבחר,   בה  זמן  נקודת 
דעתו   לשיקול  בהתאם 
ונותן   והמוחלט  הבלעדי 
כלל   את  יבצע  השירות 
הנדרשות   ההתאמות 

 לצורך מעבר זה.
המזמין ו/או מערכת אכיפת הגביה של המזמין    מחו"ג  מערכות המידע  

מערכת ניהול הצריכה של התאגיד ו/או מערכת  ו/או  
התאגיד   של  הקר"מ  אחרת  ו/או  ניהול  מערכת  כל 

הנמצאת בשימוש המזמין או מי מטעמו לצורך ניהול  
ה המים,  המגיעים  צריכת  תשלומים  וגביית  חיוב 

 .  למזמין מצרכניו

יכול   הנתונים  מקור 
מח המזמין,  להיות  ו"ג 

דפוס   דברי  לעניין  אך 
שמקור   יכול  מסוימים, 
אחת   תהיה  הנתונים 
הלוויין   ממערכות 
אכיפת   מערכת  ולרבות 
מערכת   ו/או  הגביה 

הצריכה   ו/או  ניהול 
הקר"מ   בה  מערכת 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
מי   או  המזמין,  עושה 

 מטעמו,  שימוש. 
קובצי נתונים מכל סוג ולרבות קובצי טקסט, אקסל   קובץ 

המ גרפיים,  מהנתונים  וקבצים  חלק  או  כל  את  כיל 
ההדפסה,   עבודות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  והמידע 
  / מערכת  ידי  על  שהופקו  כפי  המקורית,  בתצורתם 
מערכות המידע של המזמין או שקודדו והוקלדו על  

 ידי המזמין או מי מטעמו 

למען הסר ספק יובהר כי  
לעצמו   שומר  המזמין 
את   לשלוח  הזכות  את 
והמידע   הנתונים 

לעבודת  המיוע דים 
במספר   אחת  הדפסה 

 קבצים נפרדים
נתונים ומידע  

 משתנה 
המשתנים מדבר דואר אחד לאחר, לפי  ומידע  נתונים  

בהתאם   המודפס  הדואר  בדבר  והמשולבים  הצרכן, 
הנתונים המופיעים עבור אותו צרכן  בסיס  לצרכן על  

בב הצרכן  בית  רשומת  אל  שיישלח  הנתונים  קובץ 
 .  ממערכות המידע של המזמיןהדפוס 

 
למען הסר ספק יובהר לעניין זה כי המידע המשתנה  

בהתאם    Data)ה   הדואר  בדברי  ישולב  המשתנה( 
להוראות המזמין ודרישתו, בכל או בחלק מחשבונות  

ו/או הביוב ו/או דברי הדואר האחרים, הכך    ,המים 
תאם להוראות כל דין במועד  ובה  על פי צרכי המזמין

   הפקת החשבון.

לעצמו   שומר  המזמין 
אל   להעביר  הזכות  את 
המידע   את  הדפוס  בית 
חתך   בכל  המשתנה 

לרבות  אפשרי,  
הנכללות  מ רשומות 

המופק     ממחו"ג בקובץ 
ממערכות  המזמין  ,

האחרות   המידע 
או שבנפרד,    שבשימושו 

  / קובצי   באמצעות קובץ
  ים, הכל / אקסל ממופתח

דעת לשיקול  ו  בהתאם 
של  והמוחלט    הבלעדי 

 בכל נקודת זמן  המזמין 

רשומת הצרכן  
 בקובץ הנתונים 

רשומת הצרכן בקובץ הנתונים הנשלח אל בית הדפוס  
קודם לביצוע הדפסת דבר דואר הכולל נתונים ומידע  

 משתנה 
בחלק   חוק עסקי  שימוש  יעשה  בו  האופן  של  פרטנית  הגדרה 

הצרכן   לעניין  מרשומת  ולרבות  הנתונים  בקובץ 
לקיחת ערך שדה מפוזיציה / מיקום מסוים ברשומה,  
תייצר   אשר  התניה  או  מניפולציה  הפעלת  לעניין  או 
מסוים   ערך  בסיס  על  משתנה  הודעה  או  שדה  ערך 

 המופיע ברשומה 
קובץ החוקים  

 העסקיים 
עסקיים   חוקים  הגדרת  להפקה  מסמך  הרלוונטיים 

מסוימת ואשר ישלח על ידי המזמין אל בית הדפוס  
וורד   קובץ  אקסל  באמצעות  חופשי  או  מלל  הכולל 

 ו/או טבלת נתונים 

 

בנוסח   הודעה קבועה  להופעה  המיועדת  קבועה  מילולית  הודעה 
מסוים   במסמך  המזמין  צרכני  כלל  עבור  אחיד 

 המהווה עבודת הדפסה / חלק מעבודת הדפסה 

יכול   ההודעה  מקור 
ויכול   מקובץ  שיהיה 

על    שבבקשה שתשתלח 
נותן   אל  המזמין  ידי 

 מהקובץ  השירות בנפרד
נתונים   הודעה משתנה  הכוללת  הודעה  ו/או  מילולית  הודעה 

לרשומת/ות   ו/או  מסוים  צרכנים  לחתך  ספציפיים 
)ולרבות נתונים ומידע משתנה(  צרכן/נים מסוימת/ות  

מסו במסמך  להופעה  עבודת  המיועדת  המהווה  ים 
 הדפסה / חלק מעבודת הדפסה

את   זה  לעניין  ראו  נא 
ומידע   'נתונים  הגדרת 

 משתנה' 

מסר פרטני  
 לצרכן 

נא ראו לעניין זה גם את   הודעה משתנה המיועדת לצרכן מסוים 
ומידע   'נתונים  הגדרת 

 משתנה' 
מידע  כספת 

 וירטואלית 
ולהעברתם   קבצים  ולשיתוף  לאחסון  אמצעי 
וקליטתם בצורה מאובטחת, בהתאם להוראות הדין,  
ישראל   מדינת  מטעם  המוסמכות  הרשויות  הנחיות 

 הרלוונטיות לתאגיד ותקני התאגיד לאבטחת מידע 

 

כמשמעותה   תקופת חיוב  חודשית  דו  או  חודשית  חיוב  תקופת 
דין,   כל  להוראות  ובכפוף  המידה  אמות  בכללי 

המו הרשויות  ולחוזרי  להוראות  סמכות  להנחיות, 
 מטעם מדינת ישראל 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
חשבון מים ו/או  

 ביוב 
להדפסה   המיועד  ביוב,  חשבון  או  וביוב  מים  חשבון 

לתשלום   מובנה  שובר  והכולל  ספח    –דיגיטאלית 
תשלום ממוגנט; החשבון יכול שיכלול חיובים ויתרות  

 ; בסוגי שירות אחרים

 

הנשלח   חשבון תקופתי  החיוב,  לתקופת  ביוב  ו/או  מים  חשבון 
בתדירות קבועה, חודשית או דו חודשית, כמשמעותו  

 בכללים 

 

ריצת חשבון  
 תקופתי 

הביוב   ו/או  המים  חשבונות  מופקים  במהלכה  ריצה 
 התקופתיים לכל אחד מאזורי החיוב 

כיום ריצה דו חודשית  
אחת לכלל צרכני  

המזמין וזאת, מבלי  
לפגוע בזכות המזמין  

לשנות את מספר  
הריצות בכל נקודת זמן  

אם לשיקול דעתו  בהת
 הבלעדי והמוחלט 

 
יובהר לעניין זה כי  

בכוונת מי רעננה לפצל  
בזמן הקרוב את  

החשבונות לשני    הפקחת
אזורי חיוב, קרי לעבור  
מריצת חשבון תקופתי  

של פעם בחודשיים  
לריצת חשבון תקופתי  

 פעם בחודש 
בסעיף   הודעת חוב  כמשמעותה  חוב  הגנת    2ב13הודעת  לחוק 

לתשלום הצרכן   מובנה  שובר  בעל    והכוללת  לצרכן 
 יתרות חוב 

להחלטת   בהתאם 
חוב  המזמין   הודעת 

מודפסת   להיות  עשויה 
ספח  בצירוף    שלא

 . תשלום ממוגנט
 

במקרה כזה תענה  
, לעניין  החובהודעת  

עבודת ההדפסה, על  
  –הגדרת מכתב לצרכן 

  שאינו)מכתב לצרכן 
 . (בתצורת תשלום

הודעת דרישה ראשונה לתשלום חוב כעולה מדרישות   הודעת דרישה 
המסים   ובתקנות  )גביה(  המסים  פקודת  ומהגדרות 

והכוללת שובר  )גביה( המיועדת להדפסה דיגיטאלית  
 . מובנה לתשלום

עשויה   דרישה  הודעת 
מודפסת     שלא להיות 

תשלום  בצירוף   ספח 
 . ממוגנט

 
תענה   כזה  במקרה 
לעניין   הדרישה,  הודעת 

ההדפסה,   על  עבודת 
לצרכן   מכתב    – הגדרת 

לצרכן     שאינו )מכתב 
 . (בתצורת תשלום

דרישה נוספת בכתב לתשלום חוב כהגדרתה בתקנות   דרישה מיידית 
המיועדת   מרביות(  הוצאות  )קביעת  )גביה(  המסים 

  והכוללת שובר מובנה לתשלוםלהדפסה דיגיטאלית  
 ספח תשלום ממוגנט.  –

עשויה   מיידית  דרישה 
מודפסת     שלא להיות 

תשלום  בצירוף   ספח 
 .  ממוגנט

 
תענה   כזה  במקרה 
המיידית,   הדרישה 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
עבודת   ההדפסה,  לעניין 

לצרכן    על הגדרת מכתב 
בתצורת    שאינו)

 תשלום(.
שונים   חשבון יתרות  שירות  בסוגי  חוב  יתרות  הכולל  נפרד  חשבון 

דיגיטאלית   להדפסה  מובנה המיועד  שובר  והכולל 
 ספח תשלום ממוגנט.  – לתשלום

חשבון יתרות עשוי  
  שלאלהיות מודפס 

ספח תשלום  בצירוף 
 . ממוגנט

 
חשבון  במקרה כזה יענה 

היתרות, לעניין עבודת  
ההדפסה, על הגדרת  

  שאינו) מכתב לצרכן
 בתצורת תשלום(. 

חשבון ללא חיוב, הן בשל קיזוז יתרות חובה ביתרות   חשבונית אפס 
 זכות והן בשל היעדר חיובים 

 

דיווחים  
 תקופתיים לצרכן 

תקופתי,   ,  הצרכנים  לכלל  אחיד  באופן  המופקדוח 
חוברת מידע או עלון מידע,  בדרך של הדפסת והפצת  

מים   איכות  דוח  השנתי,  מים  איכות  דוח  ולרבות: 
היערכות   ועלון  לצרכן  השנתי  הדוח  תמצית  חציוני, 

 לשעת חירום. 

בדבר  ל פירוט "הודעה 
חיובים שנתי ויתרת חוב  

מתמשכת נא    " בעסקה 
ראו הגדרה נפרדת, היות  
נתונים   כוללת  והיא 

 ומידע משתנה. 
הודעה בדבר  

פירוט חיובים  
שנתי ויתרת חוב  

בעסקה  
 מתמשכת

  – לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א  33כמשמעותה בתיקון 
( וכל הוראת דין שתבוא בנוסף  1ב. )ב13, סעיף  1981

 עליו או במקומו 

המופקת   הודעה  כיום, 
אחת לשנה והכוללת את  

החיובים  ר יכוז 
יתרת   ואת  השנתיים 
נכון   הצרכן,  של  החוב 

 למועד הפקת ההודעה 
 

פירוט   בדבר  הודעה 
חיובים שנתי ויתרת חוב  
מתמשכת    בעסקה 

מודפסת   להיות  עשויה 
שובר    שלא בצירוף 

)ספח   לתשלום  מובנה 
ממוגנט(.   תשלום 
תענה   כזה  במקרה 
עבודת   לעניין  ההודעה, 
הגדרת   על  ההדפסה, 

 . לצרכן מכתב
 

למען הסר ספק ההודעה  
כצרופה   שתופץ  יכול 
שתופץ   ויכול  לחשבון 
הכל   נפרד,  במשלוח 
דעתו   לשיקול  בהתאם 
של   והמוחלט  הבלעדי 

 המזמין בכל נקודת זמן 
דברי דפוס  

 בתצורת חשבון 
הודעת חוב, הודעת דרישה, דרישה מיידית, או חשבון  

הודעה בדבר פירוט חיובים שנתי ויתרת  ו/או    יתרות
מתמשכת חוב     מובנה  שובר   הכוללים  בעסקה 

 ספח תשלום ממוגנט.  – לתשלום

כוללים   שאינםככל 
ממוגנט  שובר מובנה 

לתשלום יענו להגדרת  
  שאינו) מכתב לצרכן

 בתצורת תשלום(. 
דפוס צרופה  עם חשבון    דבר  ביחד  למשלוח  המיועד  כלשהו 

אחר כשהם    דבר דפוס המים ו/או הביוב ו/או עם כל  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
העניין לפי  אחת,  מעטפית   / במעטפה  יחד  .  כרוכים 

מסמך הנלווה למסמך אחר ומצורף אליו    :לשון אחר
 באותו עיטוף. 

צרופות בתצורת  
 חשבון 

הודעת חוב, הודעת דרישה, דרישה מיידית, או חשבון  
ויתרת  או  יתרות   שנתי  חיובים  פירוט  בדבר  הודעה 

מתמשכת   בעסקה  המים  חוב  חשבון  אל  הנספחים 
שהם כוללים שובר    ובלבדו/או הביוב כצרופה נלווית  

 ספח תשלום ממוגנט  –  מובנה לתשלום

ככל שאינם כוללים  
שובר מובנה לתשלום  

  יענו להגדרת מכתב
בתצורת   שאינו)

 תשלום(.
שובר מובנה  

/ שובר   לתשלום
 ממוגנט / מגנוט 

הראשי,   המסמך  אל  הנלווה  ממוגנט  תשלום  ספח 
הודעת   החוב,  הודעת  הביוב,  ו/או  המים  חשבון 
כל   או  היתרות  חשבון  המיידית,  הדרישה  הדרישה, 

אחר   לתשלוםמסמך  ומסומן  המיועד  נפרד  כחלק   ,
חשבונית   פרטי  את  והכולל  לתלישה,  המיועד  כחלק 

לתשלום המיועדת  קבלה   / פרטי  המס  כלל  כולל   ,
התשלום, פס מגנטי עם מספר המסלקה, קוד המוטב,  
לקליטת   המרכז  החשבון  פרטי  הלקוח,  פרטי 

ְרקֹוד( )בַּ קווים  קוד  והכולל  לקליטת    התשלומים 
התשלום על ידי בנק הדואר, קוד קווים ריבועי )קוד  

QR – Quick Response Code  המאפשר קליטה על )
החכם   הטלפון  מצלמת  הטלפון  ידי  ידי  על  ופענוח 

החכם וקוד קווים נוסף לקליטה במערכת/ות המידע  
עליו הורה המזמין, הכל של המזמין,     וכל פרט אחר 

 בהתאם להחלטת המזמין בכל נקודת זמן 
 

לכלל   בהתאם  יבוצעו  הקידוד/ים  ו/או  המגנוט 
התקנים המחייבים במדינת ישראל ולרבות תקן בנק  

המגנטית  ישראל,   המסלקה  הבנקים  ותקן  של 
בישראל  ת"י    המסחריים  לקריאה    4513ולרבות 

לשורות המודפסות בדיו מגנטית,    1947אופטית ות"י  
לרבות כל עדכון שלהם ו/או תקנים אשר יבואו בנוסף  

, והמאפשרת את  עליהם או במקומם, בכל נקודת זמן
קריאתם ותשלומם של החשבונות באמצעות קוראי  

ממוחשבים מגנטיים  קורחשבונות  ברקוד,  ,  אי 
סורקי   אופטיים,  הטלפון    QRקוראים  ומצלמת 

ללא צורך בהקלדה ידנית של   החכם, הכל לפי העניין,
 . הנתונים

 

לעצמו   שומר  המזמין 
את   לחייב  הזכות  את 
בהדפסת   השירות  נותן 
וקוד   קווים  קודי  שני 
קווים ריבועי אחד על כל  
מהמסמכים   אחד 
ו/או   תשלום  שייעודם 
המובנים   השוברים 

הנלווים  לתשל ום 
 אליהם 

 
 

מודעה המורכבת מקובץ תמונה    –  Banner"באנר" /   מודעה גרפית 
לחתך   או  לכל  והמיועדת  גראפיים  מרכיבים  הכולל 

 צרכנים מסוים  

 

המיועד   מכתב לצרכן  שהוא,  נושא  בכל  מסוים,  לצרכן  מכתב 
בפני   הנשלח  מסמך  המהווה  דיגיטאלית,  להדפסה 
עצמו במשלוח נפרד או, המצורף כצרופה אל מסמך  

חשבון מים ו/או ביוב, חשבון יתרות,  אל  אחר, ולרבות  
הודעת חוב, הודעת דרישה, דרישה מיידית וכל מסמך  

 אחר.
  

נושא כל  שיכלול  יכול  לצרכן  מצרכי    מכתב  העולה 
על   הודעה  רק:  לא  אך  ולרבות,  השוטפת  העבודה 
צריכה חריגה, הודעה על צריכה חריגה מאוד, הודעה  
על היעדר גישה מסיבות אשר אינן תלויות בתאגיד,  
הודעה על חיוב לפי הערכת צריכה, הודעה על החלפה  
מים,   הפסקת  על  הודעה  המים,  מד  של  מתוכננת 

הו צרכנים,  החלפת  על  גביה,  הודעה  מבצע  על  דעה 
הודעת  ו/או או לחילופין, הודעת דרישה טופס וכיו"ב 

מכתב לצרכן יכול שיופק  
לכלל   אחיד  באופן 

ויכול   שיכלול  הצרכנים 
 נתונים ומידע משתנה 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
מיידית  ו/או  חוב   יתרות  דרישה  חשבון  ו/או  ו/או 

הודעה בדבר פירוט חיובים שנתי ויתרת חוב בעסקה  
 שובר מובנה לתשלום.  ים כולל  םאינאשר  מתמשכת

הצרכן   טופס  של  מסוימת  לפעולה  בסיס  המהווה  מסמך 
ולרבות:   הצרכן  ידי  על  לתאגיד  להחזרה  והמיועד 
טופס הרשמה לקבלת חשבונית במייל, טופס החלפת  
צרכנים, טופס קריאת מד מים על ידי הצרכן, בקשה  
הנובעת   חריגה  צריכה  בשל  מיוחד  בתעריף  להכרה 

בקש הפרשי  מנזילה,  בשל  מיוחד  בתעריף  להכרה  ה 
מדידה חריגים הנובעים מנזילה, בקשה למשלוח מד  
הנפשות,   מספר  על  הצהרה  בוררות,  לבדיקת  המים 
בקשה לקבלת אישור על אי צריכת מים בנכס, טופס  
שטח   איש  ביקור  לתיאום  בקשה  צרכן,  פרטי  עדכון 
בנכס, טופס הרשאה לחיוב קבוע של כרטיס אשראי  

ע באשראי(, טופס הרשאה לחיוב קבוע של  )הוראת קב
בקשה   טופס  בבנק(,  קבע  )הוראת  הבנק  חשבון 
לעריכת בירור של חיוב בגין צריכת מים, טופס בקשה  
לעריכת בירור של חיוב חריג בגין צריכת מים, טופס  
לפיתוח תשתית,   או  לבניה  מים  בקשה להתקנת מד 
טופס בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור  

 א, וכיו"ב   10ל פי סעיף ע

 

מלא   מגנט  בצבע  מודפס  כמגנט  המופקות  לצרכן  הודעות 
בגודל   לפחות(  צבעים  ללוחות    A5)שישה  להצמדה 

מתכתיים )כדוגמת דלתות מתכת, דלתות מקרר(, על  
בסיס הגדרות עיצוב ותוכן שתוגדרנה על ידי המזמין,  
 ולרבות אך לא בהכרח רק, לעניין מידע לשעת חירום 

 

ימוש /  סוג ש
 מהות שימוש 

סוג הצרכן לעניין מטרת השימוש במים ו/או תעריפי  
המים ו/או הביוב ולרבות, אך לא רק, מגורים, מסחר  
רשות   ציבור  מוסדות  בניה,  תעשייה,  ומלאכה, 
מקומית, גינון רשות מקומית, בתי חולים ומקוואות,  
תעשיה, מוסדות חינוך לא עירוניים, כל צריכה אחרת  

 וכיו"ב   

 

מאפיין  צירוף   קבוצת שימוש  בעלי  שימוש  יותר מסוגי  או  של אחד 
 משותף לעניין חשבון המים ו/או הביוב, כמוגדר להלן  

 

קבוצת שימוש  
 מגורים 

  סוגי שימוש לצרכי מגורים בלבד

קבוצת שימוש  
 עסקים 

רשות   מוסדות  אינם  למגורים,  שאינם  שימוש  סוגי 
 מקומית ואינם גינון ציבורי רשות מקומית 

 

שימוש  קבוצת 
 רשויות 

המקומיות   הרשויות  לחיוב  המיועדים  שימוש  סוגי 
 בלבד

 

שלהם   אזור חיוב  המים  חשבון  את  המקבלים  צרכנים  קבוצת 
תחום   להיות  יכול  החיוב  אזור  המועד.  באותו  יחד 

 גיאוגרפית או מבוזר גיאוגרפית.

 

איסוף דברי דואר מבית הדפוס והעברתם, חלוקתם   דיוור ישיר 
 מסירתם בכתובות המשלוח של הצרכנים או 

 

חברה להפצת  
 דואר כמותי 

  –חברת דיוור בעלת רישיון תקף למתן שירותי דואר  
רישיון כללי או רישיון מיוחד, לפי העניין, המכסה את  
לעניין   המוסמכות  הרשויות  והנחיות  הדין  הוראות 

 תכולת השירותים הנכללים במכרז זה 

 

  1986 –אר, תשמ"ו כהגדרתו בחוק הדו בית דואר 
דואר רגיל כמותי  

 ממוין 
  כמשמעותו ב"מדריך הדואר" של דואר ישראל  

דואר חריג כמותי  
 ממוין 

ממוין"   כמותי  חריג  מסוג  "מכתבים  משלוח 
 כמשמעותו ב"מדריך הדואר" של דואר ישראל 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
חלוקה במרכזי  

 חלוקה 
  כמשמעותה ב"מדריך הדואר" של דואר ישראל 

דואר  שירות תאי 
 בתשלום 

  כמשמעותו ב"מדריך הדואר" של דואר ישראל 

אמצעי משלוח  
 אלקטרוני 

דואר אלקטרוני, פקסימיליה וכל אמצעי משלוח  
 אלקטרוני אחר שאושר על ידי המזמין 

 

משלוח באמצעות  
הדואר  

 האלקטרוני 

משלוח של חשבונות מים ו/או ביוב וצרופותיהם ו/או  
וצרופותיו אחר  מסמך  הדואר    כל  באמצעות 

אחר   אלקטרוני  משלוח  אמצעי  כל  או  האלקטרוני 
שאושר על ידי המזמין, תוך קבלת משוב בדבר אופן  

 קבלת ההודעה 

 

כל נקודת ריכוז של עבודות הדפסה לצורך חלוקתם   מרכז הפצה 
משרדי   דואר,  בית  ולרבות  המזמין  נציגי  ידי  על 
אחר   מקום  וכל  המזמין  של  ההפצה  קבלן  המזמין, 

 קבע לכך על ידי המזמין שנ

לעצמו   שומר  המזמין 
את   להפיץ  הזכות  את 
מעד   המים  חשבונות 
הפצה   מרכזי  שלושה 

השירות    שונים ונותן 
להובלתם   אחראי  יהא 

 אל מרכזי הפצה אלה 
מסוג   PDFקובץ  הניתן    Portable Document Formatקובץ 

להצגה מדויקת של התוכן ללא תלות בפלטפורמה בו  
בסיס   על  לשינוי  ניתן  ובלתי  נעול  באופן  מוצג,  הוא 

חינם    Adobe Readerתוכנת   להורדה  הניתנת 
 במרשתת

יכללו   PDFקובצי ה 
בתוך   URL י/ קישור

  ים/הטקסט המאפשר
/    מעבר ישיר אל אתר

התשלומים  יישומון/ני  
  מטעם המזמין

)במרשתת או במובייל(  
והנתמך בשפת התגיות  

HTML5  ובעתיד בכל ,
גרסה מתקדמת יותר  

  תוכנס לשימוש אשר 
במקביל אליה או  

במקומה, בהתאם  
 לדרישת המזמין 

ארכוב במערכות  
המידע של  

 המזמין 

לקובצי   ההדפסה  עבודות  המאפשרים    PDFהמרת 
של   הממוחשבת/ות  המידע  במערכת/ות  ארכובן  את 

או   המסמכים  המזמין  של  שיוכם  תוך  מטעמו,  מי 
השונים אל הרשומות הפרטניות של הצרכנים השונים  
קובצי   מבנה  להגדרות  בהתאם  המידע  במערכת/ת 

 הקליטה במערכת/ות המידע 

 

עיצוב מלא  
להדפסה  
 דיגיטלית 

הגדרת   הגרפי  העיצוב  האפיון,  פעולות  כלל  ביצוע 
לצורך   הנדרשות  הפיתוח  ועבודות  והמידע  הנתונים 
דבר   של  דיגיטלית  להדפסה  מוכן  טיפוס  אב  הכנת 
מוכן   להיותו  ועד  הצרכים  הגדרת  משלב  דואר, 
להדפסה, ובכלל זה חשבונות מים ו/או ביוב, הודעת  

צרכן  דרישה, דרישה מיידית, חשבון יתרות, מכתב ל
 וכל דבר דואר אחר. 

 
להתאמת   פרטני  לפיתוח  הינה  הכוונה  כי  יובהר 
החשבון לצרכן: עיצוב מלא להדפסה דיגיטאלית של  
או   לצרכנים  אישית  בהתאמה  חשבון  תבניות  מספר 
השימוש,   לקבוצת  בהתאם  צרכנים,  לקבוצות 

 לאירועים מסוימים או לסטטוס הצרכן. 
 

למען הסר ספק יובהר כי  
כל   את  יכלול  העיצוב 
ו/או   הפיתוח  שלבי 
כל   ו/או  הגרפי  העיצוב 
הנדרשת   אחרת  פעולה 
לצורך הפקת החשבונות  
בתצורתם   והדפסתם 
לרבות   לצרכן  הסופית 
השדות   מיקום  הגדרת 

 וכל הגדרה אחרת. 
 

בין   מוגדר,  זה  נושא 
'  בסימן     2היתר, בסעיף  

למסמכי    2  מסמךב
"הוראות    –המכרז  

כלליות   והנחיות 
סעיפים  למש תתפים" 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הערות הגדרת המושג המושג
עד  2 ואליו  י"א)2)א(   )

פריט   בכתב    1מתייחס 
שבטבלה   הכמויות 

 טופסב  14.1.1שבסעיף  
אל    1   6  מסמךהנספח 

המכרז     – למסמכי 
המציע   "הצהרת 

 והצעתו". 
חשבון מים ו/או ביוב ו/או התראה ו/או כל הודעה או   מעטפית 

ומקופלים בתהליך אחד   דבר דפוס אחר המודפסים 
משלו את  הפצתם  המאפשר  את  ו/או  בדואר  חם 

בדיוור ישיר כפי שהם, ללא צורך בהכנסתם למעטפה  
 נפרדת 

 

אמצעי אריזה שטוח עשוי נייר המשמש לעיטוף דברי   מעטפה 
, כאשר גם  בעיטוף ממוכן רציף  –הדואר והמכתבים  

המעטפה הינה בהתאמה אישית לצרכן ו/או לקבוצת  
 השימוש, בהתאם לדרישות המזמין בכל נקודת זמן 

מצוין   בו  מקום  בכל 
"מעטפה"   המושג 
הוא   המכרז  במסמכי 
כולל את פעולת העיטוף  
למעט   הדואר  דברי  של 
בהזמנת   מדובר  אם 
לשימוש   מעטפות 
המזמין ללא דברי דואר  

 נלווים. 
  השנה הקלנדארית  שנת כספים 

אספקת   התמורה  בגין  השירות  לנותן  המגיעה  התמורה 
 השירותים 

 

המחירים   מדד ידי  מדד  על  המתפרסם  לצרכן  הכללי 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 

  המדד האחרון הידוע ביום החתימה על ההסכם  מדד הבסיס 
הנחיות המנהל בכתב, לרבות חוזרים פנימיים ונהלי   הוראות המזמין 

עתידיים,   או  קיימים  המזמין,  של  פנימיים  עבודה 
 ולרבות הנחיות היועץ המשפטי מטעם המזמין 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הוראות והנחיות כלליות למשתתפים – 2מסמך 

פונה בזאת    העיר רעננה,תאגיד המים והביוב של  ,  ("התאגידאו "  "המזמין")להלן:    מ"מי רעננה בע
עיצוב, פיתוח, וביצוע עבודות הדפסה ו/או הדפסה דיגיטאלית של דברי    :למתן שירותי הצעות  לקבלת  

ישיר,   בדיוור  והפצתם  עיטופם  ו/או  ו/או  דפוס  כמותי  דואר  להפצת  רישיון  בעלת  חברה  באמצעות 
 . באמצעות בית דואר ו/או באמצעי משלוח אלקטרוניים

דברי הדפוס כוללים חשבונות מים ו/או ביוב תקופתיים, לרבות חיובים בגין סוגי שירות אחרים וכן,  
בה ובין  התקופתיים  הביוב  ו/או  המים  לחשבונות  כצרופות  בין  נוספים,  דואר  ובעיטוף  דברי  דפסה 

נפרדים, ולרבות: הודעות חוב ו/או הודעות דרישה ו/או הודעות דרישה מיידית ו/או חשבונות יתרות  
זיכוי ו/או מכתבים לצרכן ו/או טפסים ו/או חוברות מידע ודיווחים תקופתיים לצרכן,   ו/או הודעות 

וברים מובנים לתשלום  הדפסות אחידות, הדפסות הכוללות נתונים ומידע משתנה, ש   -לרבות וכולל  
הכוללים מגנוט ו/או קוד/י קווים ו/או קוד/י קווים ריבועי/יים, עטופים במעטפות או במעטפיות, הכל  
תופקנה   פרטניות אשר  עבודה  להזמנות  ובהתאם  זמן  נקודת  בכל  ולצרכיו  להנחיות המזמין  בהתאם 

ן, להוראות ולהנחיות הרשויות  לנותן השירות מעת לעת, בהתאם לצרכי המזמין, בכפוף להוראות כל די 
 , כמפורט להלן: המוסמכות בכל נקודת זמן

 

 כללי  .1
 

ידא את שלמותם  ורואה בכל משתתף במכרז, אשר הגיש הצעה במסגרת המכרז, כמי שו  המזמין .א
כמי שקודם להגשת הצעתו קרא את המכרז,  וכן  בחזקתו,  במלואם  על הימצאותם  והצהיר 

אליו,   המצורפים  הבהרות  המסמכים  קיבל  תוכנם,  את  הבין  יסודי,  באופן  ונספחיו  ההסכם 
והסברים, ולאחר כל זאת מתחייב לספק את כלל השירותים המפורטים בו במלואם, בהתאם  

להוראות המזמין ובהתאם  ולהגדרותיו,  המכרז  וילדרישות  במכרז  שיזכה  ככל  חוזה  י ,  חתם 
 .  התקשרות עמו על פי מסמכי המכרז

אינו מתחייב באשר למועד    המזמיןשציע במכרז כמי שהצהיר כי ידוע לו  רואה בכל מ  המזמין .ב
במכרז,   הנכללים  השירותים  ואספקת  העבודה  ולהיקף  תחילת  הפעילות  להיקפי  ובאשר 

וכי הוא יכול לעכב, להתלות לדחות או לבטל את ביצוע העבודות  השירותים הנכללים במכרז,  
ל דעתו הבלעדי, בין מסיבות התלויות בו ובין  הנכללות במכרז, כולן או חלקן, בהתאם לשיקו

מסיבות אשר אינן תלויות בו, וכי לא תהיינה לו כל טענות, השגות, דרישות, או תביעות במקרה  
 של עיכוב, דחייה או ביטול, מלא או חלקי של אספקת השירותים הנכללים במסגרת מכרז זה.

כי יתכן ובעתיד יורחב תחום המזמין  רואה בכל מציע במכרז כמי שהצהיר כי ידוע לו    המזמין .ג
,  רעננההעיר  לכלול יישובים נוספים. היה והורחב תחום המזמין לתחום נוסף מעבר לתחום  

אל   לפנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  השירותהמזמין  היקף    נותן  את  להגדיל  בבקשה  הזוכה 
נותן  אספקת השירותים הניתנים על ידו, כל זאת, בהתאם, ועל בסיס המחירים שהוצעו על ידי  

 במסגרת מכרז זה.  השירות

אזורית,   חברה  של  הקמתה  במסגרת  נוסף/ים  מים  תאגיד/י  עם  המזמין  מוזג  זאת,  עם  יחד 
, או בכפוף לכל שינוי  2013  –, תשע"ד  כמשמעותה בכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(

או בכללים   יבואו במקומם,  או הנחיות של הרשויות המוסמכות  בכללים  יהא המזמין  אשר 
  וימים, בהתאם לשיקול דעת   180רשאי לבטל את ההסכם לפני סיומו בהודעה מראש של עד  

 .הבלעדי והמוחלט

ב כי במידה ויזכה במכרז הגשת ההצעה מתחיי  שבעצםמי  רואה בכל מציע במכרז כ  המזמין .ד
ה במכרז. יום קבלת ההודעה על  יימים מיום קבלת הודעת הזכי  14יחתום על ההסכם בתוך  

ה יחשב יום מסירת ההודעה ביד, במידה ונמסרה באופן אישי, ואם נשלחה בדואר רשום, י הזכי
וממוען  יה  ישעות לאחר מסירת המכתב הרשום בבית הדואר, כשהוא מכיל את הודעת הזכ   72

 אל הכתובת אותה מסר המציע במסמכי המכרז. 

 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 16 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 : יםהמציע ביטוחי .ה

השירות   .1 נותן  ידי  על  ביטוחים  לקיום  החברה  לדרישות  מופנית  המציעים  לב  תשומת 
"הביטוחים   ו/או  הביטוח"  "הוראות  ו/או  הביטוח"  "דרישות  )להלן:  תיבחר  שהצעתו 

 הנדרשים", בהתאמה(. 
ה'. זה לעיל ולהלן,    1לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  נותן השירות הזוכה יידרש   .2

" )להלן:  ההתקשרות  בהסכם  המפורטים  לתנאים  בהתאם  סעיף  ההסכםלרבות   ,)"12  
ביטוחי נותן    ד'בנספח  לרבות  "  ביטוחי נותן השירות"  12.12תת סעיף  "   אחריות וביטוח"

 "(.   אישור ביטוחי נותן השירותהשירות )להלן: "
ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  מגיש   .3

לעיל ולהלן ואת מהות השירותים לפי מסמכי הפניה וההסכם במלואם ומצהיר בזאת כי  
 קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

שים במסמכי הפניה ולהפקיד בידי החברה  מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדר .4
להסכם "אישור   ד' לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, את נספח  
 ביטוחי נותן השירות" כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי נותן השירות. 

בנוסף להמצאת אישור ביטוחי נותן השירות נספח ג' החתום כאמור, מתחייב נותן השירות   .5
"( )ככל ואין באישור הביטוח  הדרישהוף לקבלת דרישה בכתב מהחברה )להלן: " כי בכפ

)ארבע עשרה( ימים ממועד קבלת    14את המידע שנדרש לחברה(, ימציא נותן השירות בתוך  
"מסמכי   )להלן:  הנדרשות  הביטוח  לפוליסות  עדכון  מתוספות  העתקים  הדרישה, 

לחב ימציא  השירות  נותן  כי  בזה  מוסכם  את  הביטוח"(.  הקשורים רה  הפוליסות  חלקי 
 . להתקשרות זו בלבד ומבלי שייחשפו פרטים מסחריים מסווגים

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה   .6
הסתייגויות   תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות 

 טוח ו/או למסמכי הביטוח. להוראות הביטוח ו/או לדרישות הבי
מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות   .7

הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על ידי נותן השירות,  
ההסכם  המכרז,  למסמכי  שצורף  הנוסח  הינו  המחייב  והנוסח  מהן  תתעלם  החברה 

 ונספחיהם. 
ממסמכי  ל .8 מקוריים  העתקים  המצאת  אי  של  במקרה  כי  בזה,  מובהר  ספק  הסר  מען 

הביטוח, החברה תהייה רשאית למנוע מנותן השירות את מועד תחילת מתן השירותים  
 בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת   8ה'    1בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .9
כ הביטוח,  בסעיף  מסמכי  )נותן    8ה'    1אמור  במציע  לראות  רשאית  החברה  תהא  לעיל, 

 השירות( כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של המציע )נותן השירות( במכרז.
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים   .10

המציע כי בדק עם מבטחיו    אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת
 ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 

 והיקפם  תכולת השירותים .2

 מבוא לתכולת השירותים והיקפם  –סימן א'  2סעיף 
להלן יפורטו כלל השירותים האופציונאליים אותם המזמין יכול להזמין ולבצע במסגרת    2בסעיף  
 ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז זה, ככל שזכייתו תשתכלל לכלל חתימת הסכם.הסכם 

 
רק הזמנות עבודה אשר יפיק המזמין  מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז יובהר כי  

וכי    לנותן השירות, מעת לעת ועל פי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי והמוחלט תחייבנה את המזמין
 . ב באשר לכמויות שתוזמנההמזמין אינו מתחיי
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

תהליך של עיצוב מחדש ומלא להדפסה דיגיטלית    יכלולהספק מתחייב כי מתן השירותים הנוכחי  
ביצוע   יכלול  גרפי  אשר  עיצוב  וכלל  המידע    ,הגדרת הנתונים  ,פעולות אפיון,  והחוקים העסקיים 

,  שונים  דואר  יל דברעבודות הפיתוח הנדרשות לצורך הכנת אב טיפוס מוכן להדפסה דיגיטלית ש
משלב הגדרת הצרכים ועד להיותו מוכן להדפסה, ובכלל זה חשבונות מים ו/או ביוב, הודעת דרישה,  

מכתב יתרות,  חשבון  מיידית,  טפסים לצרכן  יםדרישה  אחר   ידברו  ,  דרישות    יםדואר  ע"פ  והכל 
   .המזמין 

 
עיצוב מלא להדפסה דיגיטאלית של  :  לצרכן  החשבון  להתאמת  פרטני  פיתוחהעיצוב כאמור כלל גם  

מספר תבניות חשבון בהתאמה אישית לצרכנים או לקבוצות צרכנים, בהתאם לקבוצת השימוש,  
חשבונות מים ו/או ביוב, דברי  יעוצבו ויוגדרו במסגרת זו,  לאירועים מסוימים או לסטטוס הצרכן. 

 דפוס אחרים בתצורת חשבון, דברי דפוס שלא בתצורת חשבון, ועוד. 
 

 לעניין זה יובהר ויודגש:

  על  כיום  ועובד לצרכן  פרטנית  בהתאמה ביובאו /ו  מים  חשבונות של  עיצוב   בעבר ביצע  המזמין  ✓
המזמין והמתייחס אל עיצוב החשבונות שבוצע כולל    שבידיהחומר    .שבוצעו  העיצובים  בסיס

  להדפסה  כבסיס, מטעמו מי או המזמין ידי על שהוכנו ועיצובים הודעות קבצי, גרפיים קבצים
  לדבר   שכצרופה  ובין   עצמו  בפני  למשלוח  המופק   דואר   שכדבר   בין,  דואר  דברי  של  דיגיטאלית 

  התשתיות  יצירת  לצורך   הנדרשות   והפעולות   ההכנות  כלל  לביצוע  וכהכנה,  אחר  דואר
  והתאמות   התוכנה  עבודות,  הגרפיות  ההתאמות  כלל  לרבות,  דיגיטאלי   באופן  להדפסתם

 ."(המזמין  ברשות הקיים החומר)להלן: " הנדרשות  העיצוב

נוספים  דברי דואר מחדש של חשבונות המים ו/או הביוב וכן, של   עיצובהמזמין לבצע    בכוונת  ✓
 "(. מחדש העיצוב)להלן: " לצרכן בהתאמה מעטפות שלו

 העיצוב מחדש יכלול התאמתן של מעטפות להדפסה דיגיטאלית.  ✓

 , כאשר המזמין   ידי  על  יבוצע)עיצוב צורה(  החשבונות    שלהגרפי    עיצובםבתהליך העיצוב מחדש   ✓
 .השירות נותן ידי על תבוצענה הפעולות יתר

כוונת המזמין הינה להתחיל את הפקת והפצת החשבונות על ידי נותן השירות שיזכה במכרז  ✓
 זה רק לאחר סיום העיצוב מחדש.

על אף האמור לעיל, לא הסתיים תהליך העיצוב מחדש בתוך פרק זמן הנחזה כסביר על ידי   ✓
שומר המזמין לעצמו את הזכות להדפיס  המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,  

 את החשבונות בתצורתם הנוכחית. בחר המזמין לפעול כאמור:

בה נמצא חומר זה ברשותו    רהבתצוהשירות    נותן  הקיים בידי המזמין יועבר אל  החומר −
ו/או    החומר.  המזמין  של ביוב  ו/או  בין היתר, חשבונות מים  כולל,  בידי המזמין  הקיים 

הודעות חוב ו/או הודעות דרישה ו/או הודעות דרישה מיידית ו/או חשבונות יתרות ו/או כל  
המזמין   ידי  על  שעוצבו  אחר  וכן  כיום  בשימושו  הנמצאים  אומסמך  מהמכתבים   חלק, 

סימן ב' להלן, בתצורה בה הם קיימים בידי המזמין    2לצרכן והטפסים המפורטים בסעיף  
 כיום. 

  החומר ספק יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להעביר אל נותן השירות את    להסרת −
תמונה,    המזמין  ברשות  הקיים הסכמת PDFבפורמט  פי  על  אחר  פורמט  כל  או  וורד   ,

לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לצורך התאמתם ועריכתם על ידי נותן    ובהתאםהמזמין,  
 השירות כהכנה להדפסה הדיגיטאלית. 

 המכרז דרישות לכלל בהתאם ולהפצה להדפסה להתאמה אלה כל את  יערוך השירות נותן  −
  בהתאמה  הקיימים  העיצובים  להשלמת  הנדרשת  נוספת  פעולה   כל  יבצע,  ובנוסף,  והמזמין
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

  ודרישות   לצרכי  בהתאם  ועדכונים  שינויים  לרבות,  זמן  נקודת  בכל  המזמין  לדרישות
 . זמן נקודת בכל המזמין 

זה, ומבלי לפגוע באמור בכל מקום במסמכי המכרז, יובהר כי המעטפות בהן נעשה   לעניין  −
מדפסות באופן דיגיטאלי, אך מותאמות לצרכן )מעטפות שונות לצרכנים    אינן כיום שימוש  

 שונים(. 

 
ו/או   מחדש  העיצוב  עבודות  המזמין כלל  ברשות  הקיים  החומר  בסיס  על  להדפסה    ההתאמה 

סימן ב' להלן    –  2" בסעיף  חבילת העיצוב הבסיסיתתחת הגדרת "   תבוצענהלהדפסה דיגיטאלית,  
להלן, תשולם  ( י"א) 2)א( עד 2סימן ב', סעיפים   2כאשר בתמורה לכלל הדרישות המפורטות בסעיף 

ורק ב   אך  הנספח אל    1טופס  ב  14.1בכתב הכמויות שבטבלה שבסעיף    1  פריטהתמורה הנקובה 
 . "הצהרת המציע והצעתו" – למסמכי המכרז  6מסמך 

 
ההסכם ותקופות ההארכה האופציונאליות במסגרתו, כל עלות  תמורה זו תכסה, למשך כל תקופת 

פיתוח ו/או עיצוב ו/או עדכון הנכללת בדרישות מכרז זה, ולא תשולם תמורתם כל תמורה מעבר  
פרט לתמורה בעבור סעיפי העבודות השונים שייגזרו מהצעתו של    לתמורה כאמור, בכל דבר ועניין,
 .נותן השירות במסגרת מכרז זה

 
במסגרת התמורה עבור חבילת  פגוע באמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז יובהר כי  מבלי ל

העיצוב הבסיסית יהא רשאי המזמין לבצע כל שינוי בעיצוב החשבונות ודברי הדפוס כולל הזזת /  
עדכון / תוספת שדות, תוספת או הפחתת נתונים, הוספת או הסרת מודעות גרפיות )"באנרים"(,  

קבוע, ש מיקום שדות,  מלל  חבילת  ינוי  הנכלל במסגרת  אחר  שינוי  ועל  מידע משתנה  או  נתונים 
העיצוב הבסיסית ו/או כל עניין אחר הקשור לדברי הדפוס במסגרת מכרז זה, הכל בהתאם לשיקול  

 דעתו הבלעדי ובמסגרת התמורה המוסכמת. 
 

תם יספק המציע אשר  מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה השירותים או
יזכה במכרז ויספק את השירותים למזמין )להלן: "נותן השירות"( יכללו כל או חלק מהפעולות  

 : , בהתאם לדרישות המזמין בכל נקודת זמןהבאות
 

 חבילת העיצוב הבסיסית  –' בסימן  –  2סעיף 
 

 ו/או ביוב  עיצוב מלא של חשבונות מים –חלק א'   –' בסימן  –  2סעיף 

עיצוב מלא להדפסה דיגיטאלית של חשבונות מים ו/או ביוב המופקים במסגרת הפקת החשבון   .א
בהתאם לדרישות המזמין ובכפוף להוראות כל דין והרשויות  , הכל  )גרפי ותוכנתי(  התקופתי

 –(, תשע"א  אמות מידה לשירות כללי תאגידי מים וביוב )המוסמכות במדינת ישראל ולרבות  
,  "(, ולרבות כל שינוי שיחול בהם או כל הוראת דין אשר תבוא במקומםם הכללי)להלן: " 2011

 : במספר חלופות שונות

תקופתי   .1 וביוב  מים  במגוריםחשבון  השימוש  לתשלום  לקבוצת  מובנה  שובר   –  הכולל 
 . ים/מים ראשי י/ לצרכנים עם מד ו/אולצרכנים עם מד מים נפרד 

הצרכנים, מקרב קבוצת השימוש במגורים, הזכאים  חשבון מים וביוב תקופתי לקבוצת   .2
 לכמות נוספת בתעריף הנמוך, מעבר לזו הנגזרת ממספר הנפשות המוכר. 

 לקבוצת השימוש עסקים הכולל שובר מובנה לתשלום.חשבון מים וביוב תקופתי  .3

 חשבון ביוב לצרכני ביוב בלבד, מכל קבוצות השימוש, הכולל שובר מובנה לתשלום.  .4
)א( לעיל בהתאמה  2מלא להדפסה דיגיטאלית של חשבונות מים ו/או ביוב כאמור בסעיף  עיצוב   .ב

 פרטנית לכל אחד מהאירועים הבאים: 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 החלפת מד מים משויך בנכסו של הצרכן.  .1

 החלפת מד מים ראשי בבית משותף או במתחם משותף.  .2

 החלפה בו זמנית של מד מים משויך ומד מים ראשי.  .3
)ב( לעיל  2  – )א( ו  2ית של חשבונות מים ו/או ביוב כאמור בסעיפים  עיצוב מלא להדפסה דיגיטאל .ג

לתקופה בה בוצע שינוי בתעריפי המים ו/או הביוב במבנה התואם את הוראות הכללים ואת  
 .הנחיות הרשויות המוסמכות 

ביוב   .ד ו/או  מים  חשבונות  של  דיגיטאלית  להדפסה  מלא  בסעיפים  עיצוב  עד  2כאמור  )ג(  2)א( 
או חשבונית אפס במבנה התואם את הוראות    שליליות לזיכוי )חשבונית זכות(  הכוללים יתרות

 . , ללא שובר תשלוםהכללים ואת הנחיות הרשויות המוסמכות
)ד( לעיל,  2)א( עד  2עיצוב מלא להדפסה דיגיטאלית של חשבונות מים ו/או ביוב כאמור בסעיפים   .ה

לחיוב חשבון הבנק או כרטיס  ללא שובר מובנה לתשלום, למשלמים באמצעות הרשאה קבועה  
 . , ללא שובר תשלוםהאשראי )"הוראת קבע"(

כלל חשבונות המים ו/או הביוב התקופתיים, כמפורט לעיל, יתאימו לכלל סוגי השירות, כלל   .ו
המוצרים והשירותים, ולהופעת יתרות זכות ו/או חובה בחשבון המים, כאשר לעניין היתרות  

 תתאפשרנה שתי חלופות:  

 ,   אורות לידיעה בלבד הופעת הית .1

 ,  אוהכללת היתרות בסכום הכולל לתשלום   .2

 הדפסת שובר תשלום היתרות בנפרד מהחשבון השוטף.   .3
כלל חשבונות המים ו/או הביוב התקופתיים, כמפורט לעיל, יתאימו לכל היקף של שורות חיוב   .ז

 . ו/או זכות הנדרש ממצב החשבון של הצרכן

 
 עיצוב מלא להדפסה דיגיטלית של דברי דפוס בתצורת חשבון   –חלק ב'   –' בסימן  –  2סעיף 

ומשלוח   .ח להפקה  המיועדים  חשבון  בתצורת  דפוס  דברי  של  דיגיטלית  להדפסה  מלא  עיצוב 
 שובר  הכוללות  חשבון  בתצורתנפרדים ו/או לצירוף אל חשבונות המים ו/או הביוב כצרופות  

 :לתשלום מובנה

 הודעת חוב.  .1

 הודעת דרישה.  .2

 דרישה מיידית.  .3

 חשבון יתרות.  .4

 

  חשבון בתצורת  שלאעיצוב מלא להדפסה דיגיטלית של דברי דפוס  – ' גחלק  –' בסימן  –  2סעיף 

 עיצוב זה יכלול:  .ט

ויתרת חוב בעסקה מתמשכת .1 זיכויים    הודעה בדבר פירוט חיובים שנתי  )פירוט חיובים, 
 ויתרות בכלל סוגי השירות(, ללא שובר תשלום. 

חשבון   .2 בתצורת  שאינם  יתרות  וחשבון  מיידיות  דרישות  דרישה,  הודעות  חוב,  הודעות 
 )שאינם כוללים שובר מובנה לתשלום( והמודפסים כמכתב.

מעטפות הכוללות כל אחת את לוגו התאגיד ואת פרטיו ולכל הפחות    6עיצוב סט של עד   .3
לדוג ]כגון,  לצרכן  אישית  בהתאמה  פרטניות,  גרפיות  מודעות  הזמנה  שלוש  בלבד:  מא 

ו/או   קבע"(  )"הוראת  האשראי  כרטיס  או  הבנק  חשבון  של  קבוע  חיוב  לשירות  לרישום 
ו/או   לרישום לקבלת חשבון המים  ו/או הזמנה  לטלפון החכם  ליישומון  לרישום  הזמנה 

וכיו"ב( אלקטרוני  משלוח  באמצעי  להודעה  הביוב  מקום  וכן,    יות/ גרפית הודעות    /, 
 . המעטפה מעת לעת בגב נות/משתנה
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 להדפסה דיגיטאלית של מכתבים לצרכן עיצובי התאמה –'  דחלק  –' בסימן  –  2סעיף 

אשר    התאמהעיצוב   .י לצרכן,  מכתבים  של  דיגיטאלית  מובנה    אינםלהדפסה  שובר  כוללים 
לתשלום והמיועדים למשלוח נפרד כדבר דואר או לצירוף כצרופה אל דבר דואר אחר ולרבות  

בגודל   ו/או הביוב,  לגודל    A4אל חשבונות המים  אינטש(, על בסיס מלל    12)   A4או בקירוב 
ח  מובנה מראש עם מידע משתנה, בהתאם לפרטי הצרכן ו/או החיוב ו/או הנובע מנסיבות משלו

 המכתב, בשחור לבן או בצבע מלא, בהתאם לדרישות המזמין: 
של המזמין ולרבות כל התראה   מחו"גה /כלל ההודעות הנדרשות כפלט ממערכת הקר"מ .1

 . בכל נקודת זמן אלות והמוגדרת במערכ
   :על חיוב בהערכה עקב היעדר גישה מסיבות אשר אינן תלויות במזמין  הודעה לצרכןמכתב   .2

   ;גישה אל הנכס סגורשער  –" סגור" .א
   ;מד מים קבור –" קבור" .ב
מד המים מכוסה בבטון )או בטיח או בכל ציפוי אחר( בדרך אשר    –"  מכוסה בבטון" .ג

  ;אינה מאפשרת את קריאתו
  ;היעדר גישה אל מד המים –" אין גישה" .ד
   ;כלב מונע גישה אל מד המים –" כלב" .ה
 ; ן אשר אינו מאפשר קריאהצמחיה הגדלה פרא בסביבת מד המים באופ –" לגזום" .ו
מד המים נעול בארגז או בקופסא או בארון באופן המונע גישה לשם   –"  סגור בקופסא" .ז

 ; ביצוע הקריאה
מד המים הותקן בצמוד לקיר, או בתוך ארון, או בתוך   –"  לא ניתן לקרוא  –מסובב  " .ח

ארגז, כאשר הספרות המלמדות על התקדמות מד המים צמודות אל הדופן בדרך אשר 
 אינה מאפשרת את קריאתו;

מד המים מותקן בבור ריצפתי ולא ניתן לפתוח את מכסה   – "  לא ניתן לפתוח מכסה" .ט
 הבור; 

לצרכןמכתב   .3 עקב  על    הודעה  בהערכה  הפוגם  חיוב  אחר  אירוע  עקב  או  שנפגע  מים  מד 
המדידה המתאימה    באמינות  בפוזיציה  מונה  מצב  בסימול  המכתב  סוג  יסומן  )בקובץ 

   – במבנה הרשומה שתועבר אל בית הדפוס(
 מד המים אינו מתקדם למרות שלכאורה ישנה צריכה בנכס; –" עצורמד המים " .א
 אינו יושב בתושבת באופן מלא;   מד המים שבור, או שמנגנון המד  –"  מד המים שבור" .ב
מד המים שרוף או ששמשת המגן שלו צרובת שמש באופן אשר   –"  מד המים שרוף" .ג

 אינו מאפשר את קריאתו באופן תקין; 
לא ניתן לקרוא את מד המים מכל סיבה הקשורה  במצבו הפיסי   – "  ירוקת במד המים" .ד

של מד המים למעט במצבים המוגדרים על ידי מצבי מונה אחרים ולרבות מקרים בהם  
 ישנה הצטברות ירוקת על זכוכית המונה באופן המונע קריאה; 

כאשר הקורא מזהה כי מד מים מותקן בזמן ביצוע הקריאה בניגוד    –"  מד מים הפוך" .ה
 יוון זרימת המים, באופן אשר יש בו בכדי לשבש את תקינות המדידה; לכ

מזייף" .ו שהמונה  סבירות  קצב   –"  קיימת  כי  ו/או  מקרטע  הפרפר  כי  בבירור  נצפה 
 התקדמות הפרפר אינו תואם את קצב זרימת המים; 

לקרוא  –אדים  " .ז ניתן  אינה   –"  לא  אשר  בדרך  המים  מד  זכוכית  את  מכסים  אדים 
 ו;  מאפשרת את קריאת

נקודת חיבור המים אל הרשת העירונית או אל הרשת הפרטית,    –  "לא נמצאמד המים  " .ח
 תלוי בסוג המונה, אינה מאותרת, ומד המים אינו נמצא במקום;

מונה משני    אינואותרה נקודת החיבור אל רשת המים, מד המים    –  "שימוש בלי מודד" .ט
וב והגביה של המזמין מותקן  פיקטיבי, ובנקודת החיבור שבה על פי נתוני מערכת החי 

מד המים נמצא בזמן הקריאות "ניפל" )צינור או תברוג(, באמצעותו מבוצעת צריכת 
 מים ללא שימוש במד מים; 

שחוקים" .י "רקורדים   / במודד"  חושד    –   "משחקים  הקורא  כלשהי  מסיבה  כאשר 
שמבוצעת מניפולציה כלשהי או משחק במד המים באופן אשר יש בו בכדי לשבש את  
תקינות המדידה ו/או באופן המונע מדידה מלאה של צריכת המים בנכס, ומצבי המונה  

 האחרים אינם עונים לתיאור המצב בשטח; 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

הפוך" .יא הותקן  או    –"  מנגנון  הפוך,  הותקן  אשר  חדש  מים  מד  מזהה  הקורא  כאשר 
לחילופין, מד מים חדש אשר הותקן עם כיוון זרימת המים, אולם מנגנון מד המים 

 הפוך; 
קיים מגנט על מד המים )משבש את תקינות הקריאה של מד   –"  מגנט על מד המים " .יב

 מים עם תמסורת מגנטית(; 
 :(המחו"ג  / )ולרבות עקב התראה ממערכת הקר"מ  מכתבי הודעה לצרכן על אירועים שונים .4

 נזילה אחרי מד המים; .א
 נזילה אחרי מד מים ראשי;  .ב
 צנרת חלודה;  .ג
 עדכון סוג השימוש;  .ד
 מספר הנפשות; עדכון  .ה

 מכתבי הודעה נוספים לצרכן כעולה מהוראות הדין ומהנחיות הרשויות המוסמכות:  .5
, לרבות נספח הודעה בדבר צריכה חריגה ולעניין הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה .א

 ;בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 הודעה בדבר חשש לנזילה; .ב
 ה חריגים;הודעה על הפרשי מדיד .ג

משלוח הודעות ומכתבים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ואשר אינם בתצורת תשלום,   .6
משתנה   ומידע  נתונים  כוללים  תשלום    ואינםקרי  )ספח  לתשלום  מובנה  שובר  כוללים 

 ממוגנט( ובכלל זה: 

 הודעת חוב.  .א

 הודעת דרישה.  .ב

 דרישה מיידית.  .ג
 חשבון יתרות.  .ד

 

 טפסים להדפסה דיגיטאלית של   התאמהעיצוב   –'  החלק  –' בסימן  –  2סעיף 

דיגיטאלית    התאמהעיצוב   .יא לתשלום  טפסיםשל  להדפסה  מובנה  שובר  כוללים  אינם  אשר   ,
אל   ולרבות  אחר  דואר  דבר  אל  כצרופה  לצירוף  או  דואר  כדבר  נפרד  למשלוח  והמיועדים 

אינטש(, על בסיס מלל מובנה    12)  A4או בקירוב לגודל    A4חשבונות המים ו/או הביוב, בגודל  
משתנהמראש   מידע  מנעם  הנובע  ו/או  החיוב  ו/או  הצרכן  לפרטי  בהתאם  משלוח  ,  סיבות 

 המכתב, בשחור לבן או בצבע מלא, בהתאם לדרישות המזמין: 
   ;טופס הרשמה לקבלת חשבונית במייל .1
   ;טופס החלפת צרכנים .2
   ;טופס קריאת מד מים על ידי הצרכן .3
   ;בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה .4
  ;חריגים הנובעים מנזילהבקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה  .5
   ;בקשה למשלוח מד המים לבדיקת בוררות .6
   ;הצהרה על מספר הנפשות .7
  ;בקשה לקבלת אישור על אי צריכת מים בנכס .8
  ;טופס עדכון פרטי צרכן .9

   ;בקשה לתיאום ביקור איש שטח בנכס .10
   ;טופס הרשאה לחיוב קבוע של כרטיס אשראי )הוראת קבע באשראי( .11
  ;לחיוב קבוע של חשבון הבנק )הוראת קבע בבנק(טופס הרשאה  .12
   ;צריכת מים בעדטופס בקשה לעריכת בירור של חיוב  .13
  ;צריכת מים בעדטופס בקשה לעריכת בירור של חיוב חריג  .14
  ; טופס בקשה להתקנת מד מים לבניה או לפיתוח תשתית .15
 ;א 10טופס בקשה להזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור על פי סעיף  .16
ה על הכוונה להגיש בקשה למנהל רשות המים לצורך ביצוע פעולת ניתוק אספקת  התרא .17

 התראה לפני ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים על נספחיה;  –מים בנכס 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 התראה לפני ביצוע פעולת ניתוק אספקת מים על נספחיה; .18
אי .19 בשל  בנכס  מים  אספקת  ניתוק  פעולת  ביצוע  לפני  חוב  -התראה   תשלום 

 ; 2015-)ד( לכללי תאגידי מים וביוב )ניתוק אספקת מים(, התשע"ה-ו )ג(18לפי סעיף 
 טופס בקשה לביצוע פעולת ניתוק אספקת מים לבקשת הצרכן; .20

 
 עבודות הדפוס המיועדות להדפסה דיגיטאלית  הוראות בדבר  –' גסימן  –  2סעיף 

חלק מהתנאים  כלל חשבונות המים ו/או הביוב ודברי הדפוס בתצורת החשבון, יענו על כל או   .יב
    : , הכל במסגרת התמורה המוסכמתהבאים, בהתאם לבחירת המזמין

במערכות   .1 בתצורתם  המזמין,  של  המידע  ממערכות  שיישלחו  הקבצים  בסיס  על  יודפסו 
מידע אלה, ועל בסיס הקבצים שיישלחו על ידי המזמין, כאשר התאמת התכניות לצורך  

 נותן השירות. שליפת הנתונים והמידע המשתנה תבוצע על ידי  

  יאפשרו שילוב נתונים ומידע משתנה ולרבות פרטי הצרכן והחיוב, פרטי צריכות קודמות  .2
המבוססים על הנתונים והמידע המשתנה, הודעות משתנות,    ו/או חיובים קודמים, גרפים 

 , הכל ברמת הצרכן הבודד. לצרכןהודעות קבועות ומסרים פרטניים  

 אם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות. יאפשרו שילוב כלל המידע הנדרש בהת .3

, בהתאמה לחתך  אשר לא יפחת מארבע  במספר מקומות  מודעות גרפיותיאפשרו שילוב   .4
לדוגמא  , באופן בו קבוצת מסרים מסוימת תיועד לחתך צרכנים מסוים.  צרכנים מסוים

הזמנה להירשם לשירות קבלת החשבונית  ישומון לטלפון החכם,  י: הזמנה להוריד  בלבד
באמצעות הדואר האלקטרוני, הזמנה למלא טופס הרשאה לחיוב קבוע של חשבון הבנק  

   או של כרטיס האשראי. 

צרכנים   .5 לקבוצת  פרטני,  באופן  או  לכלל הצרכנים,  גורף,  באופן  צרופות  הוספת  יאפשרו 
ישה מיידית, חשבון יתרות,  מסוימת, ולרבות, אך לא רק, הודעת חוב, הודעת דרישה, דר

 מכתב לצרכן, טופס, הודעת זיכוי, עלוני מידע, חוברות מידע ודיווחים תקופתיים לצרכן.
הדפוס   . יג ודברי  הביוב  ו/או  המים  חשבונות  החשבוןכלל  לתשלום,  בתצורת  יכללו  ,  המיועדים 

 שובר מובנה לתשלום כאשר:

לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז,   .1 יכיל    השוברמבלי  פס  המובנה לתשלום 
לקליטת   המרכז  החשבון  פרטי  הלקוח,  פרטי  המוטב,  קוד  המסלקה,  מספר  עם  מגנטי 

ְרקֹוד(וכל נתון אחר אשר יוחלט עליו על ידי המזמין ו/או  התשלומים   לקליטת   קוד קווים )בַּ
( QR – Quick Response Codeקוד קווים ריבועי )קוד ו/או התשלום על ידי בנק הדואר, 

על ידי הטלפון החכם קוד  או  /ו   ,המאפשר קליטה על ידי מצלמת הטלפון החכם ופענוח 
,  קווים נוסף לקליטה במערכת/ות המידע של המזמין, ככל שיוחלט על כך על ידי המזמין

באופן ובאיכות אשר תאפשר את השימוש בקידודים אלה    , הכלולרבות בגין דואר חוזר
 . ללא תקלות, וזאת ללא תוספת עלות

בהתאם להחלטת המזמין, בזמן אפיון פורמט החשבון, יופיעו כל או חלק מקודי הקווים   .2
 או קודי הקווים הריבועיים גם על גוף החשבון עצמו, הנפרד משובר התשלום. 

קורא אופטי ויענה לכלל התקנים הנדרשים על ידי  הפס המגנטי יאפשר קליטה חלקה בכל  .3
לקריאה אופטית ות"י    4513בנק הדואר והבנקים המסחריים במדינת ישראל, ולרבות ת"י  

לשורות המודפסות בדיו מגנטית, לרבות כל עדכון שלהם ו/או תקנים אשר יבואו    1947
 בנוסף עליהם או במקומם, בכל נקודת זמן. 

ולרב  .יד לצרכן,  המכתבים  בסעיף  כלל  המפורטים  המכתבים  לעיל י"ג) 2ות  חוב,    (  הודעות  ו/או 
דרישה מיידית, הודעות על עסקה מתמשכת וחשבון יתרות המודפסים כמכתב הודעות דרישה,  

 , יאפשרו שילוב נתונים ומידע משתנה כהגדרתם במכרז זה.לצרכן ללא שובר מובנה לתשלום
( לעיל נתונים ומידע  י"ד) 2המפורטים בסעיף  על פי בחירת המזמין יכילו כל או חלק מהטפסים,   .טו

 משתנה, כהגדרתם במכרז זה. הבחירה באפשרות זו תבוצע ברמת הטופס. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

   הדפסת חוברות מידע לצרכן –' דסימן  –  2סעיף 

עלוני מידע וחוברות מידע לצרכן )להלן    –אחת לשנה יפיק המזמין דיווחים תקופתיים לצרכן   .טז
"(, וזאת, במועדים שונים המורכבים מהצירופים האפשריים של כל אחת  חוברותבסעיף זה: " 

 מהחוברות עם כל אחד מאזורי החיוב: 

 דוח איכות מים שנתי; .1

 דוח איכות מים חצי שנתי;  .2
 ; לצרכן השנתי הדוח תמצית .3

 ; חירום לשעת  היערכות עלון  .4
 יופקו לכלל צרכני המזמין, במבנה אחיד, ללא נתונים ומידע משתנה.חוברות אלה   .יז
, וורד או כל פורמט  PDFאת הקבצים בפורמט תמונה,  את הזכות להעביר  שומר לעצמו    המזמין  . יח

, לצורך התאמתם ועריכתם על ידי נותן  ובתיאום עם נותן השירות  אחר על פי הסכמת המזמין
ונותן השירות יבצע את כלל ההתאמות הנדרשות לצורך  החוברות    ת השירות כהכנה להדפס

 הדפסתם. 
ב .יט תודפסנה  בהחוברות  או  לבן  הדף  שחור  לסוג  בהתאם  צדדית  דו  ובהדפסה  מלאים  צבעים 

שניתנה על ידי נותן השירות בהצעתו למכרז  שיוחלט על ידי המזמין, על בסיס הצעת המחיר  
 זה.

 
   פסיםוהדפסת מגנטים מוד   עיצוב  –' הסימן  –  2סעיף 

הדפסת   .כ את  להזמין  המזמין  בזכות  לפגוע  )מבלי  המזמין  לדרישות  בהתאם  לתקופה,  אחת 
בתדירות של אחת לשלוש    ת הדפסת המגנטיםמבוצע  כיוםהמגנטים בכל נקודת זמן, יצוין כי  

  A5בגודל  )שישה צבעים לפחות(    בצבע מלאכמגנט מודפס  שנים(, יפיק נותן השירות הודעות  
עיצוב   )כדוגמת דלתות מתכת, דלתות מקרר(, על בסיס הגדרות  להצמדה ללוחות מתכתיים 

   ותוכן שתוגדרנה על ידי המזמין, ולרבות לעניין מידע לשעת חירום. 

 
   העברת נתונים מאובטחת ושמירה על כללי אבטחת המידע   –' וסימן  –  2סעיף 

הוא יעמוד בכל עת בכל  יר בזאת כי  כל אחד מהמציעים, בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, מצה .כא
הרשויות   כלל  ולהנחיות  דין  כל  להוראות  בהתאם  הנדרשות  וההגדרות  ההנחיות  הדרישות, 
על   והשמירה  הפרטיות  על  השמירה  המידע,  אבטחת  לעניין  ישראל  במדינת  המוסמכות 

   הסודיות.
 . ISO 27001בכלל זה מצהיר המציע כי ידוע לו שהמזמין עובד על פי דרישות תקן  .כב
בהתאם לכך, יעמיד נותן השירות לצורך העברת הקבצים כספת מידע וירטואלית, כהגדרתה   .כג

במכרז זה, ויוודא כי כלל המידע מועבר ונשמר בצורה מאובטחת, בכפוף להוראות כל דין ונוהל  
 ולהנחיות הרשויות המוסמכות, הכל במסגרת התמורה המוסכמת. 

 
 לצרכני המזמין באמצעות הדואר האלקטרוני   רדברי דואמשלוח  –' זסימן  –  2סעיף 

הדואר   .כד באמצעות  אחרים  דואר  דברי  ו/או  צרופות  ו/או  ביוב  ו/או  מים  חשבונות  העברת 

דואר  PDFהאלקטרוני בפורמט הזהה לגלופת הנייר, בקובץ   , בהתאם לקובץ/קבצי כתובות 
התקופתיים ובין שבקובץ  אלקטרוני אשר יועבר על ידי המזמין בין שבאמצעות קבצי ההפקה  

 , כמפורט להלן: נפרד
בהתאם לדרישת המזמין ובכפוף להוראות כל דין, ישלח נותן השירות את כל או חלק מדברי   .כה

משלוח   באמצעי  ו/או  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  מסוימת,  צרכנים  לקבוצת  הדואר, 
ן תקופתי, וכלל היה דבר הדואר חשבו  אלקטרוני אחר אשר יוסכם בין נותן השירות למזמין.

דואר   בהודעת  יחד  הצרופות  וכלל  הדואר  דבר  ישלחו  צרופות,  מספר  התקופתי  החשבון 
, אחידה ושאינה מפוצלת ללא קשר למספר המסמכים )הצרופות( הנכללים  אלקטרוני יחידה

 בהודעה. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

האלקטרוני   .כו הדואר  באמצעות  הדואר  דברי  סטטוס  משלוח  עם  פרטני  משוב  בקבלת  ילווה 
בהתאם    )"מסירה נכשלה", "אישור קריאה" וכיו"ב(.  ודעת הדואר האלקטרוניהמסירה של ה

לדרישת המזמין יכיל דוח הסטטוס כל נתון נוסף הנמצא בקבצים שהועברו אל בית הדפוס,  
ולרבות אך לא רק: מספר כרטיס המים, מספר המשלם, מספר המסלקה של ספח התשלום,  

 בהתאם לשיקול דעת המזמין בכל נקודת זמן. כתובת הדואר האלקטרוני של הצרכן וכיו"ב, 
ה   .כז קישור/י    PDFקובצי  /    URLיכילו  אתר  אל  ישיר  מעבר  המאפשר/ים  הטקסט  בתוך 

, HTML5יישומון/ני התשלומים מטעם המזמין )במרשתת או במובייל( והנתמך בשפת התגיות  
יותר אשר תבוא במקביל אליה או במקומה, בהתאם לדרישת   גרסה מתקדמת  ובעתיד בכל 

 . המזמין
ההוראות והתנאים הנוגעים לאבטחת  משלוח הודעות הדואר האלקטרוני יבוצעו בכפוף לכלל   .כח

   ( לעיל. ג)כ" 2( ו א)כ"2סעיפים סימן ו',  2סעיף המידע כמפורט במכרז זה ולרבות כאמור ב
קובץ   .כט למזמין  השירות  נותן  יעביר  המזמין,  להגדרות  ובהתאם  דרישת המזמין,  פי  אקסל  על 

התאם למשוב  מפורט שיכלול את פרטי הצרכנים המדוורים וסטטוס משלוח דברי הדואר, ב
   שהתקבל.

על   .ל ככל שיאשר המזמין שימוש באמצעי משלוח אלקטרוניים אחרים, יחול האמור לעיל גם 
 אמצעים אלה. 

 
 לצרכןלמשלוח שבועי  PDFהפקת קובצי   –' חסימן  –  2סעיף 

אחת לשבוע, ביום העסקים האחרון של אותו השבוע, יבצע המזמין שליפה של כלל הצרכנים   .לא
 חשבון המים התקופתי שלהם. שטרם שילמו את 

נותן   .לב אל  ויעביר  וישלוף  המזמין,  במחו"ג  כהגדרתה  משימה,  הצרכנים  לכלל  יפתח  המזמין 
 הצרכנים. השירות, באמצעות כספת המידע הוירטואלית, את רשימת 

  'זסימן    2, כאמור בסעיף  URLעם קישורי    PDFהשירות יפיק עבור צרכנים אלה קבצי    נותן  .לג
להסרת    . מסרון  באמצעות,  וכן  האלקטרוני  הדואר  באמצעות, ואלה יועברו אל הצרכנים  לעיל

  ויועברו   המזמין   ידי  על  יוגדרושל הדואר האלקטרוני ו/או של המסרון    נוסחםספק יובהר כי  
  הבלעדי  דעתו   לשיקול  בהתאם  המזמין  ידי  על  ויעודכנו,  המזמין  ידי  על  השירות  נותן   אל

 . זמן נקודת בכל  והמוחלט

 
 ארכוב במערכות המידע של המזמין  –' טסימן  –  2סעיף 

, כהגדרתם במכרז זה, ויערכו בקובץ הממופתח  PDFכל דברי הדואר בכל הפקה יומרו לקובצי   .לד
בהתאם לדרישות מערכת המידע של המזמין באופן אשר יאפשר את קליטתם ושיוכם בצמוד  

 . או מי מטעמו המידע של המזמין ות/אל כרטיסי הצרכן  במערכת 

קבצי   . לה השירות להעביר העתקי  לנותן  להורות  הזכות  לעצמו המזמין את  שומר  ,  PDFבנוסף 
( לעיל, גם לצרכי ארכובם ביישומון / יישומונים לטלפון החכם ולמערכות  ד)ל"2כאמור בסעיף 

 . ונותן השירות יפעל כאמור שומונים אלהיהתומכות בי 

 בנה ובתוכן נאמן למקור לדבר הדואר שהופק. יופקו במ PDFקבצי ה  . לו

והתאמת מבנה הקובץ לקליטה    מחו"ג פריוריסיטילעניין זה יובהר כי כיום עובד המזמין על   .לז
 , או כל מערכת אחרת אשר תבוא במקומה. תבוצע בהתאם לדרישות מערכת זו

בעתיד   . לח לעבור  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  כי  יובהר  ספק  הסר  בסיס  למען  על  לעבודה 
מערכת חיוב וגביה אחרת, המסופקת על ידי אחת מהחברות הקיימות והמוכרות בשוק. ככל  
לבצע את הפקת   זו,  לפנייה   במענה  בעצם מתן הצעתו  כזה, מתחייב המציע   שיבוצע מעבר 

 החשבונות על בסיס קובץ המסלקות שיתקבל מהמערכת אליה יעבור המזמין. 

 
 נייר, מעטפות ועיטוף   –' יסימן  –  2סעיף 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור בכל סוג נייר ו/או מעטפה ו/או מעטפית, לפי העניין,   .לט
 בהתאם לצרכיו ועל בסיס הצעת המחיר.
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

וכל פעולה אחרת    , הדבקה, עיטוףקיפולחיתוך,  אספקת נייר, הדפסה,  כלל השירותים יכללו   .מ
 תמורה המוסכמת. במסגרת ההנדרשת לצורך הכנת ומשלוח דבר הדואר, הכל 

 
 

 הפצת דברי הדואר  – "איסימן  –  2סעיף 

 דברי הדואר יופצו על ידי נותן השירות, בהתאם להנחיות המזמין, באחת משלוש דרכים: .מא

דואר הפצת    .1 דואר כמותי    דברי  ידי חברה להפצת  ישיר  על  כתובות המשלוח של  בדיוור 
   ,הצרכנים ו/או

ו/או הפצה לתאי דואר של דואר   כולל ביול   דואר ישראלהפצתם באמצעות משלוח על ידי   .2
   ,, בהתאם להוראות המזמין בכל נקודת זמן ו/אוישראל

 . , כולל ביול, עם אישור מסירהעל ידי דואר ישראל דיוורם באמצעות דואר רשום .3
השונות, יופקו ויופצו במועדים קבועים,    םחשבונות המים ו/או הביוב התקופתיים וצרופותיה .מב

נותן השירות, בהתאם להחלטת המזמין ובכפוף   על בסיס תכנית עבודה שנתית שתועבר אל 
 לזכותו לשנות מועדים אלה בכל נקודת זמן. 

הודעות דרישה מיידית, חשבונות יתרה,  יחד עם זאת, הודעות חוב מסוימות, הודעות דרישה,   .מג
, הודעה בדבר פירוט חיובים שנתי ויתרת חוב בעסקה מתמשכת  או  טפסים  ,מכתבים לצרכן

 יכול שיופקו ויופצו, בהתאם להחלטת המזמין, במועדים משתנים ועל פי הצורך.
 בהפצת דברי דואר באמצעות דואר ישראל, יפעל נותן השירות בהתאם למפורט להלן:  .מד

 הדואר ימוין על ידי נותן השירות ובאחריותו הבלעדית. .1

נותן  הדואר הממו .2 בפני  ביותר האפשרית מבין החלופות העומדות  יופץ בשיטה הזולה  ין 
השירות אל מול בית הדואר המקומי ובכלל זה: משלוח מכתבים )לרבות חשבונות מים  
ו/או ביוב והודעות בתצורת חשבון( כדואר כמותי "רגיל כמותי ממוין", בכמויות שמעל  

)תאי  , חלוקה במרכזי חלוקה 3,000שמעל  למשלוח, "חריג כמותי ממוין" בכמויות 10,000
ו/או שירות דואר בתשלום, הכל בהתאם להגדרות "מדריך הדואר" של דואר ישראל, דואר(  

 ובאחריותו הבלעדית של נותן השירות. 

הזולים ביותר האפשריים,  מצא המזמין כי שירותי ההפצה באמצעות דואר ישראל אינם   .3
מקומי, בהשתתפות המזמין ונציגו הבכיר של נותן  תתקיים פגישה מיידית עם בית הדואר ה

י"  2)כמשמעותו בסעיף    השירות במהלכה יגדיר בית הדואר את הדרישות  ,  להלן(  גסימן 
למסלול הזול ביותר מבין מסלולי ההפצה האפשריים ונותן השירות יפעל בהתאם, על כל  

 הכרוך בכך. 

וזז מהתמורה המגיעה לו כל  נמנע נותן השירות לפעול בהתאם החל מההפצה העוקבת, יק .4
הגשת  בעצם  מתחייב,  השירות  ונותן  ביותר  הזול  למסלול  פעל  בו  המסלול  שבין  הפרש 

 הצעתו במסגרת מכרז זה, כי לא תהיה לו כל טענה או השגה בקשר לכך. 

 
 משלוח מכתבים פרטניים באופן מידי – ב י"סימן  –  2סעיף 

 פרטניים לצרכן באופן מידי כמפורט להלן: נותן השירות יבצע משלוח מכתבים  .מה

המיועדים להדפסה ומשלוח לצרכן כפי שהם,   PDFהמכתבים הפרטניים יועברו כקובצי   .1
הועברו שבו  כ"מדפסת    באופן  השונים  הדפוס  בבתי  המקובלים  בשמותיה  )בשיטה 

 .וירטואלית" או "מכתב בקליק"(

את שם וכתובת הצרכן, יבייל    נותן השירות ידפיס מכתבים אלה, יעטפם במעטפה הכוללת .2
 שעות מרגע קבלתם אצל נותן השירות.  36אותם ויעבירם אל הצרכן בתוך 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 איש קשר בכיר מטעם נותן השירות  – גי" סימן  –  2עיף ס

נותן השירות ימנה נציג בכיר בדרגת מנהל אזור ו/או סמנכ"ל, אשר יהווה את איש הקשר של   .מו
. הקשר עם הנציג הבכיר ינוהל  "(הבכיר  הנציג)להלן: "  לכל דבר ועניין  המזמיןנותן השירות עם  

 כדלקמן:  

המנהל   .1 לפניית  הכתובת  את  יהווה  הבכיר  המזמין  הנציג  נציגי  ועניין  ו/או  דבר  בכל 
 ם עם קיומו של ההסכם ויהא זמין לפניותיהם, בעל פה ובכתב, בכל עת. הקשורי

פנה המנהל אל הנציג הבכיר בכתב, בטענה או בבקשת הבהרה בקשר עם קיומו של כל אחד   .2
הבכיר   הנציג  יענה  אליהם,  הנלווים  הנספחים  או  והמסמכים  המכרז  ההסכם,  מסעיפי 

 ניה.למנהל, בכתב, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפ 

בסעיף   .3 האמור  אף  כ"פניה  לעיל  (2()ו)מ" 2על  הבכיר  הנציג  אל  המנהל  פניית  הוגדרה   ,
דחופה" בכותרת מסמך הפניה, יענה הנציג הבכיר למנהל, בכתב, בתוך שני ימי עבודה מיום  

 קבלת הפניה. 

לפגישת "סטטוס"   .4 הבכיר  הנציג  יגיע  הרבעון,  של  השבוע הראשון  במהלך  לרבעון,  אחת 
המנהל או עם מי שהסמיך לכך. בפגישת הסטטוס ידווח הנציג הבכיר למנהל,  קבועה עם  

ביוזמתו, על קצב התקדמות העבודות ויענה על כל טענה או בקשה להבהרה שיופנו אליו  
 על ידי המנהל. 

בסעיף   .5 לפגוע באמור  כל   (4()ו)מ"2מבלי  בחברה  עבודה  לפגישת  הנציג הבכיר  יגיע  לעיל, 
 ימי עבודה מראש, לכל הפחות.  3שהזימון התקבל  אימת שיזומן לכך ובלבד 

כל פגישת עבודה ו/או פגישת סטטוס חודשית, כאמור לעיל, תלווה ברישום פרוטוקול דיון   .6
בתוך שלושה   בכתב. הפרוטוקול יועבר לאישור הנציג הבכיר אשר יגיב עליו  המזמיןעל ידי  

בתוך שלושה ימי עבודה   ימי עבודה מרגע קבלתו. לא הגיב הנציג הבכיר על הפרוטוקול
 ייחשב הפרוטוקול כסופי, וההחלטות אשר תירשמנה בו תחייבנה את שני הצדדים. 

 

  סף להשתתפות במכרז תנאי  .3

רשאי להשתתף במכרז כמציע רק מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות למכרז בכל התנאים  
 המפורטים להלן: המצטברים

 מעמד משפטי  .א

 המציע הינו תושב ישראל.  – מציע שהינו אדם פרטי  .1

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.  –מציע שהינו שותפות  .2

 רות. החברה רשומה כדין ברשם החב  –מציע שהינו חברה  .3

 

 ותנאי סף מקצועיים  ניסיון .ב

סיפק המציע בעצמו שירותי הדפסה דיגיטלית של לפחות    2020  –ו    2019בכל אחת מהשנים   .1
במצטבר לשנה, לשתי    חשבונות מים ו/או ביוב ו/או חשבונות אחרים וצרופותיהם  169,700

 .רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים או יותר, מתוכם לפחות תאגיד מים ו/או ביוב אחד
סיפק המציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו,    2020  –ו    2019בכל אחת מהשנים   .2

של   ישיר  דיוור  אחרים   100,000לפחות  שירותי  חשבונות  ו/או  ביוב  ו/או  מים  חשבונות 
לכל הפחות לשני תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות  במצטבר לשנה,  ותיהם  וצרופ

 ו/או גופים ציבוריים. 
למציע או לקבלן משנה מטעמו היתר תקף ממשרד התקשורת, למועד הגשת ההצעה, למתן   .3

 .  שירותי דואר כמותי

משירותי הדפסה ו/או הפצה בממוצע    לפחות₪    000400,למציע מחזור כספי של    –מחזור כספי   .ג
 לפי אישור רואה החשבון המבקר של המציע.   2020  –ו  2019בכל אחת מהשנים  

 . מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .ד
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות   .ה
 שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת. הבנקאית יהיו על 

 

בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל   ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחתדגשים:  
 הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת.  

על ידי מספר ישויות משפ טיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין  חל איסור על הגשת הצעה 
 בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההליך, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.

  המשפט   לבתי  תהא,  ממנו  הנובע   ומהחוזה  זה  ממכרז   הנובע  עניין  בכל  הייחודית  השיפוט  סמכות
   .במחוז מרכז המוסמכים

,  וו/או באמצעות מי מטעמ  ובעצמ  ן,או חלק  ן כול  ,את הזכות לבצע את העבודות  ושומר לעצמ  המזמין
בין מספר משתתפים, ואף שלא לבצע כלל   במכרז שומר לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה  והוא
 . העבודות באמצעות הזוכה במכרזאת 

 

   מסמכים שיש לצרף להצעה .4

   :והאישורים המפורטים להלןהמציע יצרף אל הצעתו את כל המסמכים 

 . /מרשם השותפויות/ העתק נאמן למקור של תעודת זהות תעודת התאגדות מרשם החברות .א

 . 1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .ב

אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים   .ג
 . 1976 –ציבוריים, תשל"ו 

בסעיף   .ד כאמור  הערבות  הסף  (  ד)3כתב  אל  בתנאי  הנספח  בנוסח  לנדרש  בהתאם  יהיה  לעיל 
למציעים   וההנחיות  ה  6במסמך    2טופס  כההוראות  ליום  עד  בתוקף  תהיה  הערבות   . –  

בארבעה    31.03.2022 של הערבות  תוקפה  מן המציע להאריך את  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין 
ות וללא  חודשים נוספים. המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ללא תנאים או דרישות מוקדמ

ימים( מיום מתן הודעה על הזכיה במכרז,   14צורך לבסס את הדרישה בתוך שבועיים ימים )
בין השאר, במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכיה, לא חתם על ההסכם ו/או לא צירף  
את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז. למען הסר  

 כי ערבות המכרז תהא על שם המציע במכרז בלבד.ספק יובהר 

החתימה מטעם המציע לעניין מכרז זה, מאושר ומאומת על ידי    תצהיר חתום על ידי מורשי .ה
עורך דין, על היעדר הרשעות בפסק דין חלוט, של המציע או בעל זיקה אליו, בעבירות לפי חוק  

,  1976  –עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  
ובנוסח הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים   2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 

 . 6במסמך  4טופס כ

מינימום   .ו שכר  ידו  על  המועסקים  לכלל  משלם  המציע  כי  חשבון  רואה  ידי  על  חתום  אישור 
 , לרבות הפרשה לזכויות סוציאליות. 1987 –בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 .אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניכוי מס הכנסה במקור .ז

אישור חתום על ידי עורך דין, או על ידי רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים   .ח
 .  לעניין מכרז זה לחתום בשם המציע

 .אישור רישום בעל היתר למתן שירותי דואר כמותי ממשרד התקשורת –העתק תעודת היתר  .ט

  6במסמך    5טופס  כ  זהאל מכרז    מצורףתצהיר המציע בדבר ניסיונו והיקף פעילותו בנוסח ה .י
לכמות  תשומת לב המציעים כי דרישת הניסיון הינה    הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

פירוט העמידה בדרישות הניסיון של קבלן המשנה    .ולא לכמות דו חודשית  שנתית מצטברת
   במסגרת הצעה זו יכול שיבוצע ביחד עם ניסיון המזמין.

בנוסח המדויק הנספח אל ההוראות  והצעתו  הצהרת המציע .יא ידי מנכ"ל המציע,  על  , חתומה 
 . 6במסמך  1כטופס וההנחיות למציעים 

תנאי הסף  כל  ציע בדרישות  בפני עו"ד המאשר את עמידתו של המשל המציע  תצהיר חתום   .יב
במסמך    6כטופס  , בנוסח המדויק הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים  ולהלן  לעיל  כמפורט

6. 

תצהיר בדבר זהות קבלני משנה הנכללים    - קבלני משנה  קבלן/ככל שבהצעת המציע נכללים   . יג
 . 6במסמך  7כטופס בהצעת המציע, בנוסח המדויק הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים 

למלא ולחתום על התצהיר המדויק הנספח  )י"ג( לעיל  4על קבלן / קבלני המשנה כאמור בס"ק   .יד
 . 6במסמך   8כטופס אל ההוראות וההנחיות למציעים 

בדבר הימנעות מניגוד עניינים    ועל ידי קבלן/ני המשנה מטעמוחתום על ידי המציע  תצהיר   .טו
המדויק   בנוסח  הציבורי  בשרות  המידות  טוהר  על  וההנחיות  ושמירה  ההוראות  אל  הנספח 

 .6במסמך  9כטופס למציעים 

מהשנים   .טז אחת  בכל  הכספי  המחזור  היקף  בדבר  חשבון  רואה  בנוסח  2020  –ו    2019אישור   ,
, וזאת להוכחת דרישת  6במסמך    10כטופס  הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים  המדויק  

 )ג( לעיל בדבר היקף המחזור הכספי. 2העמידה בתנאי הסף בסעיף  

 ם על ידי המציע בתחתית כל עמוד. על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי ההבהרות חתומי  .יז

 על המציע להגיש את כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע בתחתית כל עמוד. . יח

סודות   .יט לחשוף  עלולים  אשר  בהצעתו  החלקים  את  המפרט  מסמך  הצעתו  אל  יצרף  המציע 
מסחריים ו/או מקצועיים ואשר אינו מעוניין להציגם בפני מציעים אשר לא זכו במכרז. יובהר  

י בפירוט זה לא יכללו מסמכים ו/או סעיפים הנוגעים למחירים ו/או עלויות ו/או הנחוצים  כ
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף. יובהר כי ההחלטה האם לחשוף או להטיל חיסיון על חלקים  

 ועדת המכרזים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ו כלשהם של ההצעה שמורה באופן בלעדי ל

או חלקים בהצעתו אשר אינו מעוניין כי יוצגו למציעים אחרים אשר פירט המציע מסמכים ו/ .כ
לא זכו במכרז, יהווה פירוט זה הצהרה כי הוא מוותר בזאת על הזכות לצפות באותם חלקים  

   בהצעותיהם של האחרים.

או   .כא נוספים  מסמכים  לקבלת  בבקשה  המציעים  אל  לפנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
לדרישות   בנוגע  באספקת  הבהרות  של המציע  ולניסיונו  לכשירותו  לרבות באשר  תנאי הסף, 

המציע   של  כשירותו  הערכת  לצורך  הכרחי  לו  הנראה  אחר  מהותי  פרט  כל  וכן  השירותים 
 ועמידתו בתנאי המכרז. 

 

 העסקת קבלני משנה לעניין אספקת השירותים  .5

מראש  העסקת קבלן משנה לביצוע אספקת שירותים תותר רק אל מול קבלת אישור המזמין   .א
 , לכל קבלן משנה בנפרד.ובכתב

משנה,   .ב קבלן  המזמין  את  אישר  לפסול  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם  רשאי,  יהא  המזמין 
ע  מטעמים של טיב ואיכות ביצו   בכל נקודת זמן,  משנה האספקת השירותים על ידי קבלן  המשך  

  נותן השירות ולחייב את  העבודה ו/או עמידה בהספקי עבודה ו/או בעיות משמעת והתנהלות  
  נותן השירות יהא    פעל המזמין כאמור,  לספק שירותים אלה בעצמו או על ידי קבלן משנה אחר.

מחויב לחדול מהעסקתם באספקת שירותים למזמין באופן מידי מיד עם קבלת דרישת המזמין  
 לכך. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המזמין לכל    נותן השירות ין בכתב קבלן משנה,  אישר המזמ  .ג
 של קבלן המשנה מטעמו. פעולה, מעשה או מחדל 

קבלן    יכוללמען הסר ספק יובהר כי המציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה, כאשר לעניין זה   .ד
)הפצת החשבונות   בתנאי הסף( 3)ב()3( ו  2)ב()3המשנה לענות על הדרישות במופיעות בסעיפים 

 ובלבד שההצעה תוגש על ידי המציע )ישות משפטית אחת(. ו/או הדואר הכמותי( 

יובהר ויודגש כי על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר במסמכי המכרז, לא תתאפשר העסקת   .ה
 תם הדיגיטאלית של חשבונות המים ו/או הביוב התקופתיים.קבלני משנה לעניין הדפס 

 

 תקופת ההתקשרות .6

חודשים מיום    12ל  תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם הנספח למכרז זה, על כל נספחיו הינה   .א
 החתימה על ההסכם. 

  בכל   חודשים שלושהלמשך   תוארך באופן אוטומטילעיל  )א(  6תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  .ב
ימים מראש ובכתב   30חודשים נוספים, למעט אם הודיע המזמין, עד    48ולאורך תקופה של   פעם

במהלך תקופת / תקופות  . ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי אינו מעוניין בהארכת ההתקשרות
 ההארכה יחולו על הצדדים כל תנאי המכרז וההסכם, למעט השינויים המחויבים על פי כל דין. 

לע .ג שומר  לתנאי  המזמין  תנאים, מעבר  בתוספת  ההארכה  להתנות את תקופת  הזכות  צמו את 
אספקת   בגין  לו  המשולמת  התמורה  להפחתת  השירות  נותן  הסכמת  בקבלת  ולרבות  המכרז, 
השירותים. למען הסר ספק יובהר כי כל דרישה לשינוי בתנאי ההסכם המקורי כתנאי להארכת  

 ההסכם תחייב את הסכמת שני הצדדים. 

השנה  .ד ההסכם    חצי  על  הצדדים  חתימת  מיום  תקופת    בתוך.  ניסיון  כתקופת  תוגדרהראשונה 
ימים    30  לנותן השירותהניסיון יהא המזמין רשאי, בכל עת ובכפוף להודעה אשר תימסר בכתב  

להודיע   דעתו    לנותן השירותמראש,  לשיקול  סיום ההתקשרות אם מצא המזמין, בהתאם  על 
מד בהתחייבויותיו בהתאם לדרישות מכרז זה ו/או ההסכם על  הבלעדי, כי נותן השירות אינו עו

לתמורה    נותן השירותכל נספחיו. למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות  
 בגין הפעולות שביצע מכוח ההסכם במהלך תקופת הניסיון. 

אף האמור לעיל, מוזג המזמין עם תאגיד/י מים נוסף/ים במסגרת הקמתה של חברה אזורית,    על .ה
 או בכל הוראת דין    או  2013  –כמשמעותה בכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, תשע"ד  

  לבטל  רשאי  המזמין  יהאבמקומם, או בנוסף עליהם,    שתבואהנחיה של הרשויות המוסמכות  
הבלעדי    דעתו  לשיקול   בהתאם,  ימים  180  עד   של  מראש  בהודעה  מוסיו  לפני  ההסכם  את

 .והמוחלט

בנוסף לאמור לעיל רשאי המזמין לסיים התקשרות זו, כולה או חלקה, בהתראה מראש ובכתב   .ו
ימים  בת נימוקיםשלושים  במתן  צורך  ללא  ו/או    ,  טענה  עילה,  כל  על  מוותר  והמציע  כלשהן, 

 .מי מטעמודרישה ביחס לכך כנגד התאגיד ו/או 

 על סיום ההתקשרות כולה או חלקה, ידאג נותן השירות: לנותן השירות הודיע המזמין  .ז

להעברה מסודרת של כל החומר, המסמכים, המידע והקבצים וכן כל נתון או פריט מידע   .1
אחר הנדרש לצורך המשך רציף ותקין של אספקת השירותים למזמין, לידי המזמין או לידי  

 רה לו המזמין.  צד ג' אחר, כפי שיו 

להעברה מלאה של כלל העיצובים אשר בוצעו עבור המזמין לצרכי ההדפסה הדיגיטאלית   .2
 .  ואשר, למען הסר ספק, מהווים את רכוש המזמין

המציע, בעצם הגשת הצעתו, מצהיר כי הוא רואה בסעיף זה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכי במידה  
ימנע מלהעביר את הנתונים והמידע כאמור, כולם או  ולא יפעל כאמור לעיל, ויעכב או יתלה או  

חלקם, באופן מלא ולשביעות רצון המזמין, יהא המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 30 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

לחלט באופן מידי את ערבות הביצוע וזאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת ו/או סעד ו/או תרופה  
 בהתחייבויותיו. המגיעים לו בגין הימנעותו של נותן השירות לעמוד  

המזמין רואה את המציע כמי שבעצם הגשת הצעתו רואה בתמורה שנקבעה בהסכם ההתקשרות   .ח
מתן השירותים, לרבות בגין תקופות ההארכה  בגין    התמורה המלאה והסופיתבין הצדדים את  

וכן,  לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף  )ב( לעיל, וכמי שהצהיר כי הוא  6- )א( ו6הנקובות בסעיפים  
לא תהיינה לו כל תביעה, השגה או דרישה נוספת בגין הארכת תקופות ההסכם, מעבר לתמורה  
הנקובה בהסכם, גם אם בחר המזמין שלא להאריך את תקופת ההסכם מעבר לתקופה הנקובה  

)ב( לעיל, או אם יביא המזמין את ההתקשרות, כולה או חלקה, לסיומה על פי ההוראות  6בסעיף 
נותן   סירב  המזמין  דלעיל.  לדרישת  במהלךהשירות  השירותים  את  מתקופות    לספק  תקופה 

)ב( לעיל, יהא המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לחלט  6ההארכה הנקובות בסעיף  
באופן מידי את ערבות הביצוע וזאת, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת ו/או סעד ו/או תרופה המגיעים  

 לעמוד בהתחייבויותיו.לו בגין הימנעותו של נותן השירות 

המזמין רואה את המציע כמי שבעצם הגשת הצעתו ווידא בעצמו ואימת את תקינות הנתונים   .ט
והמידע אשר נמסרו על ידי המזמין וכמי שהגיש את הצעתו  לאחר שבירר את כל הדורש בירור  

בהר כי  וקיבל הבהרות מספקות כבסיס לאומדן היקף הפעילות הצפוי והעלויות הכרוכות בכך. יו
באופן   זה חלה  במסגרת מכרז  הנמסר  ולהבהרת המידע  הנתונים  לאימות  הבלעדית  האחריות 
בלעדי על המציע וכי בעצם הגשת הצעתו מצהיר המציע כי הנתונים והמידע אשר קיבל מספקים  

 אותו ומספיקים לצורך הגשת הצעתו. 

לעיל    שנמנו ההליך  כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי    במכרזבמשתתף    יראה  המזמין  .י
- עלוהוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו  

 זוכה בהליך. הצעה הבחר כיהצעתו תוככל שתנאי ההסכם המצורף אם  פי

  כיצד  הנחיות  קבלת  לשם  למזמין  המציע  יפנה,  המכרז  מסמכי  של  הנכונה   פרשנותם  בעניין .יא
  כי ,  בזאת  מובהר.  הפניה  קבלת  מיום  עבודה  ימי  שבעה  תוך  בכתב  יינתנו  המזמין   הנחיות .  לנהוג

  מחויב   יהיה  המציע  וכי  המזמין  בידי  ובלעדי   מוחלט   באופן  נתונה  תהא   ל "הנ  בעניינים  הכרעה
זה, והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה   של  והוראותיו  הנחיותיו  פי  על  לנהוג

 .ו/או מי מטעמוכנגד  המזמין 

 

 קבלת מסמכי המכרז והעיון בהם .7

, בשעות  בימים א' עד ה'  במשרדי המזמיןניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם, ללא תשלום,   .א
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות    01.09.2021–, ה  רביעיוזאת החל מיום    15:00עד    09:00

 . 072-2772772מזכירת התאגיד בטלפון עם בתאום מראש  למכרז, 

באמצעות   .ב המכרז  מסמכי  קבלת  את  לבקש  יכולים  בלבד(  דפוס  )בתי  פוטנציאליים  מציעים 
פרטי התקשרות    naamak@mei-raanana.co.ilהדואר האלקטרוני   איש   –תוך מסירת  שם 

דואר אלקטרוני ומסמכי המכרז יישלחו אליהם באמצעות הדואר  קשר, מספר טלפון וכתובת  
 האלקטרוני, על פי הפרטים אותם מסרו. 

כמו כן, ניתן לצפות בנוסח המודעה ובתנאי הסף למכרז באתר המרשתת של התאגיד בכתובת   .ג
raanana.co.il-www.mei   01.09.2021 –, ה רביעיוזאת החל מיום  . 

 
 

 הצעת המציע, אופן הגשתה ותוקפה  .8

 הבא:   באופן הצעתו את המציע יגיש  שלבי  דובמהלך  בשים לב לעובדה שמדובר במכרז המנוהל   .א

את    -  ראשונה מעטפה אל  תכלול  הנספח  המדויק  בנוסח  המציע,  הצהרת    –   6  מסמךטופס 
ו  להוראות  הנלווים    את  תישא  זו  מעטפה.  1טופס    -כ  במכרז  למשתתפיםהנחיות  לטפסים 

 כיתוב אחר.   כלכל סימנים מזהים ו/או    ללא",  הצעת המחיר  –  004/2021מכרז פומבי  "  הכיתוב 

http://www.mei-raanana.co.il/
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

מסמכי המכרז, לרבות כל הטפסים הנדרשים, הנספחים וכל    יתר  אתתכלול    –  שניהמעטפה  
של    והפרוטוקולהתשובות לשאלות ההבהרה  ו מסמך קשור אחר, לרבות כל מסמכי ההבהרה  

המציעים   ממוספרת,    כאשרמפגש  אחת  כחוברת  יחדיו  כרוכים  "תוכן   שבראשיתההם 
הם מופרדים  כש   עניינים" בהתאם לסדר הופעת המסמכים ו/או הדרישה למסמכים במכרז

המכרז.   ערבות  ובתוספת  חוצצים    הכיתוב   את   שתישא  למעטפה  תוכנס  זו  חוברתבאמצעות 
  כל כל סימנים מזהים ו/או    ללא",  מסמכי ההצעה ללא הצעת המחיר  -   004/2021פומבי    מכרז"

 כיתוב אחר.

להכניס    והשנייה  הראשונה  המעטפותאת    -  שלישית  מעטפה שלישית יש  )להלן:    למעטפה 
( שאיננה נושאת סימני זיהוי כלשהן ושעליה יירשם "מכרז פומבי מס'  המעטפה הראשית""

 " בלבד. 004/2021

יש להכין שני סטים של ההצעה, אחד מקורי ואחד נאמן למקור, כל אחד    –   מעטפה רביעית
מהם בנפרד באופן המפורט לעיל לעניין המעטפה הראשונה, השנייה והשלישית, ולהכניס את  

עליה  ש  ,שאיננה נושאת סימני זיהוי כלשהןשניהם )המקור ועותק נאמן למקור(, למעטפה אחת  
    .בד" בל004/2021יירשם "מכרז פומבי מס' 

המחיר   הראשונה(  הצעת  המעטפה  אל  תוכנס  כאמור,  הכמויות  )אשר  כתב  גבי  על  תיערך 
באמצעות מתן הנחה קבועה על כלל מחירי המקסימום הנקובים  כאמור,    6שבמסמך    1בטופס  ש

, הנחה קבועה לכל אחד מהפרקים  6שבמסמך    1בטופס    14.1שבסעיף    בכל אחת מהטבלאות
וג' כמפורט בהתאמה בסעיפים   ב'  , הכל בהתאם  1בטופס    14.1בסעיף    14.1.3עד    14.1.1א', 

 : לדגשים שלהלן

 כוללים מע"מ. אינם 1בטופס  14.1.3עד  14.1.1כלל המחירים בטבלאות שבסעיפים  .1

חבילת העיצוב  ל  1בטופס    14.1.1בטבלה שבסעיף    1המחיר המקסימאלי הנקוב בסידורי   .2
 זה.  2( במסמך אי") 2)א( עד 2סימן א', סעיפים  2הבסיסית, כולל את כלל המפורט בסעיף 

א',  .3 פרק  מרכיבי  כלל  עבור  אחת  גורפת  הנחה  קרי,  כולו,  לפרק  פרק  בכל  תינתן  ההנחה 
, הנחה גורפת אחת עבור כלל מרכיבי פרק ב', סידורי  14.1.1כמפורט בסעיף    30עד    1סידורי  

כמפורט    משלוח מכתב פרטני באופן מידי, הנחה נפרדת על  14.1.2כמפורט בסעיף    33עד    31
  0%ההנחה תבכל אחד מהפרקים תוגבל לטווח שבין    .14.1.3סעיף    –בפרק ג'    34בסידורי  

 . 20%, קרי לא תהא שלילית ולא גבוהה מ 20%ל 

  1,000יחס ל  יחידות בכל מקום בו המחיר מתי   1,000ל    למען הסר ספק יובהר כי המחיר .4
יחידות הדפסה יכלול את כל ההוצאות הכרוכות בהדפסת המסמכים והובלתם ולרבות: 
התאמת עיצובם הגראפי של החשבונות והצרופות להדפסה הדיגיטאלית, קליטת הקבצים 
ההדפסה,  הנייר,  והתיקונים,  הטסטים  ביצוע  ועיבודם,  המזמין  של  המידע  ממערכות 

 נקודות החלוקה או בית הדואר.   –ת המוצרים הקיפול וההובלה אל מקום אספק

יחידות    1,000למען הסר ספק יובהר כי בכל מקום בו ישנה התייחסות ליחידת כמות של   .5
שהוזמן מספר יחידות שונה    התשלום יבוצע בהתאם למספר היחידות שהוזמנו, קרי, ככל

ל    1,000מ   המתקבל    1,000יבוצע התשלום בהתאם לחלק היחסי שהוזמן, ביחס למחיר 
ל   המחיר  אם  )לדוגמא:  ההנחה  הינו    1,000לאחר  הנחה  לאחר  והוזמנו    410יחידות   ₪

ל    4,305יחידות, יבוצע תשלום של    10,500 ₪   250יחידות הינו    ₪1,000, או אם המחיר 
 ₪(.  125יחידות, יבוצע תשלום של   500והוזמנו  

 .המכרז לתנאי בהתאם  תבוצע הדואר דברי  הדפסת .6
חשבונות מים ו/או ביוב והפקת דברי דפוס בתצורת חשבון יכללו, מעבר לשורת    הדפסת .7

ְרקֹוד(  המגנוט, קוד לקליטת התשלום על ידי בנק הדואר, קוד קווים ריבועי )קוד    קווים )בַּ
QR – Quick Response Code  המאפשר קליטה על ידי מצלמת הטלפון החכם ופענוח על )
וסף לקליטה במערכת/ות המידע של המזמין, ככל שיוחלט  ידי הטלפון החכם וקוד קווים נ

 . על כך על ידי המזמין

גודל    עיטוף .8 למגבלת  בכפוף  הצרופות,  מספר  על  הגבלה  ללא  יבוצע  הדואר  דברי  כלל 
 המעטפה.  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

/    בעבור .9 )רגיל  ישראל  דואר  באמצעות  דואר  דברי  /    הפצהמשלוח  דואר    / חריגלתיבות 
בפרק ד' בכתב הכמויות   14.1.4ורט בטבלה שבסעיף רשום עם אישור מסירה(, כמפ /רשום

הדואר כנגד  מסירת    /, ישלם המזמין את עלות בית הדפוס למשלוח  1בטופס   14.1שבסעיף  
עבור   הדואר  משלוח  עבור  ספציפית  הדואר,  מבנק  שהתקבלה  קבלה   / מס  מי  חשבונית 

לעניין מיון הדואר והבחירה    , הכל בכפוף לאמור בכל מקום במסמכי המכרז ולרבותרעננה
 . )מ"ד( לעיל2, בין היתר, אך לא רק כמפורט בסעיף במסלול הזול ביותר

תיבת המכרזים  אל תוך  , את ההצעות, כמפורט בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד .ב
  202110.18.  –  , הרביעימיום  לא יאוחר  וזאת,  ,  רעננהבעיר    56אחוזה  ברחוב    המזמיןבמשרדי  

עם  באותו היום תבוצע   ההצעות פתיחת   הצעה אשר תישלח בדרך אחרת תיפסל..  15:00  בשעה
 ."(זוםשיחת ועידת וידאו )"באמצעות ן הגשתלמועד ה תום

 . לא יתקבלו( לעיל ב)8מסמכים אשר יוגשו לאחר המועד הנקוב בסעיף   .ג

בסעיפים   .ד כאמור  המסמכים  עד  8על  יחתמו  8)א(  לעיל  המנהלים)ג(  יחד    כל  חתימתם  אשר 
המציע   את  לחייב  מנת  על  זהנדרשת  מכרז  חתלעניין  המלא,  שמם  ציון  תוך  וזאת,  ימתם,  , 

 חותמת המציע וכתובת המציע. 

המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא כל צורך בהנמקת הבקשה, להאריך את   .ה
המועד האחרון להגשת ההצעות. החליט המזמין להאריך את המועד האחרון להגשת  ההצעות,  

 . שמסר את פרטיוישלח המזמין הודעה בכתב אל כל מי 

את הסכמתו המלאה,  בעצם הגשת ההצעה, ובחתימה על המסמכים כאמור, מאשר המציע    .ו
ללא כל ערעור, טענה, דרישה נוספת, השגה או תביעה, לכל האמור במסמכי המכרז, בתנאי  
המכרז, בטפסים המצורפים, ובהסכם, על כל נספחיו, ואת התחייבותו הבלתי מותנית ובלתי  

 מסויגת לעמוד בכל ההתחייבויות הנגזרות מהם במידה והצעתו תהא ההצעה הזוכה. 

ליום  תוקף ההצעה   .ז ב.  31.03.2022הינו עד  יוארך  נוספים    4-תוקף ההצעה  )ארבעה( חודשים 
תוקף  ימים לפני פקיעת    10עד     המציעיםאל    המזמין, בהודעה מוקדמת של  המזמיןעפ"י דרישת  

 . כאמור ההצעה

יוכנסו על ידי המציע   .ח למען הסר ספק יצוין כי כל שינוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות אשר 
נלווים לא  למסמכי   ובין שנעשו באמצעות צירוף מסמכים  גוף המכרז  המכרז, בין שנעשו על 

לפסילת   להביא  המזמין,  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  ועשויים,  המזמין  את  יחייבו 
 ההצעה. 

מבלי לפגוע באף דרישה מדרישות מכרז זה יהא המזמין רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,   .ט
בנפרד, מחלקם או מכולם יחד, להשלים כל מידע נוסף, מסמך,   לדרוש מכל אחד מהמציעים 

אישור, הצהרה או הבהרה בקשר לדרישות הניסיון, הידע, היכולות, הציוד ו/או התוכנות וכן  
לצורך   המזמין  לדעת  והנחוץ  זה  מכרז  במסגרת  השירותים  באספקת  הקשור  אחר  מידע  כל 

 ז. הערכת כשירותו של המציע ו/או עמידתו בתנאי המכר

 

   והיקף ההתקשרות בעד השירותיםהתמורה  .9

הכמויות המדויקות, מועדי ההפקה והיקפי העבודה ייקבעו בהתאם לצרכי המזמין בכל  יובהר כי   .א
השירות. לנותן  תופקנה  אשר  תקופתיות  עבודה  הזמנות  בסיס  על  וזאת,  זמן,  הזמנות    נקודת 

שיקול דעתו הבלעדי,  התאם לוב  המזמיןבמקורותיו הכספיים של  עבודה תבוצענה אך ורק בתלות  
ו/או    המזמיןעל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד    חוזרמוותר בזאת באופן בלתי    והמציע 

 מי מטעמו בעניין זה ובכלל זה טענות להסתמכות מכל מין ו/או סוג שהן.    

ל כמות ו/או משקל ו/או אומדן כמות העשוי להיגזר מהמשקלות בכתבי הכמויות  כ כייובהר  עוד .ב
וכן כל היקף פעילות נוכחי או עתידי אשר צוינו במסמכי המכרז ולרבות בכתב הכמויות שבהצעת 

  וכי "(  הפעילות  היקף  אומדנילמסמכי המכרז, הינם אומדנים בלבד )להלן: "  3המציע ובמסמך  
  הגשת  בעצם,  בזאת  מצהיר  בסיסו  על  השירותים  את   ויספק  זה  במכרז  יזכה  אשר,  השירות  נותן 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

  להשפיע  בכדי  הפעילות   היקף  מאומדני  בפועל   ההזמנות  בסטיית   אין  כי,  המכרז  במסגרת  הצעתו
  לביצוע  לו  יימסרו   אם   אף  זה   למכרז   בהצעתו  נקב   בהם  היחידה  מחירי  עלאו  /ו  השירות   טיב  על

  עבודות   כלל  לו   תימסרנה   לא   אם  ואף  הפעילות   היקף  מאומדני   גדולים/    קטנים  עבודה   היקפי
 . לביצוע

הנספח אל ההוראות    4מסמך  התמורה לקבלן בעד אספקת השירותים תחושב בהתאם למפורט ב .ג
 .  וההנחיות למציעים ולמפורט בהסכם

 

 ערבויות בנקאיות  .10

, "ערבות מכרז" –למען הסר ספק יצוין כי המכרז כולל שתי ערבויות בנקאיות נפרדות ושונות  .א
אשר מטרתה הינה הבטחת    ,6במסמך    2טופס  בנוסח הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים כ

קיום ההצעה על ידי המציע, חתימתו על הסכם אספקת השירותים על כל נספחיו ועמידתו בכל  
ו ביצוע"התחייבויותיו,  כ "ערבות  למציעים  וההנחיות  ההוראות  אל  הנספח  בנוסח   3טופס  , 

הזוכה במכרז, בכל ההתחייבויות הנכללות    נותן השירות, לצורך הבטחת עמידתו של  6במסמך  
 בהסכם ובנספחיו. 

תנאי הסף לעיל, המציע יצרף אל הצעתו ערבות בנקאית  ב  (ד)3  כאמור בסעיף  –"ערבות המכרז"   .ב
על    בע"מ  מי רעננה( לפקודת  "ערבות המכרז"אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, )להלן  

בהתאם לנדרש בנוסח הנספח אל ההוראות וההנחיות    היהכתב הערבות י   ₪.  50,000סך של  
 . 6במסמך  2טופס למציעים כ

המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציע להאריך  .  31.03.2022  –הערבות תהיה בתוקף עד ליום ה  
המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות ללא  .  בארבעה חודשים נוספיםאת תוקפה של הערבות  

)תנאים או דרישות   ימים(   14מוקדמות וללא צורך לבסס את הדרישה בתוך שבועיים ימים 
יה, לא חתם  י יה במכרז, במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכימיום מתן הודעה על הזכ

על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה  
 בתנאי המכרז.  

כרז הינו אחד מתנאי הסף במכרז זה, ומציע אשר לא יצרף אל המכרז  כאמור, צירוף ערבות המ
כ למציעים  וההנחיות  ההוראות  אל  הנספח  לנוסח  בהתאם  הערבות    – 6במסמך    2טופס  את 

 הצעתו תיפסל. 

הזוכה, במועד החתימה    נותן השירותלאחר קבלת הודעת הזכיה, ימסור    –  "ערבות הביצוע" .ג
  בע"מ  מי רעננהבלתי מותנית ובלתי מוגבלת, לפקודת    על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית

בהתאם לנדרש בנוסח הנספח אל ההוראות וההנחיות  היה  ₪. כתב הערבות י   100,000על סך של  
חודשים    לשישה. הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ועד  6במסמך    3טופס  למציעים כ

הזוכה במכרז, בכל   נותן השירות לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו של  
 ההתחייבויות הנכללות בהסכם ובנספחיו. 

 

 שמירת זכויות  .11

הזכויות לשימוש במסמכי מכרז זה, כולם או חלקם, שמורות באופן בלעדי לעורך המכרז. חל איסור  
ובנספחים המצורפים אליהם, להעתיקם, לפרסמם, כולם  מוחלט לעשות כל שימוש במסמכי המכרז  

זה   מכרז  במסגרת  ההצעה  הגשת  לצורך  זולת  ועניין  דבר  לכל  עליהם  ולהסתמך  מהם,  חלק  או 
 וביצועו בפועל ללא קבלת אישורו החתום בכתב. 

 

  פניה לקבלת הבהרותמפגש מציעים ו .12

פומבי   .א מכרז  במסגרת  מציעים  בת  004/2021מפגש  ח'  ג',  ביום  ה  יתקיים  התשפ"א,     –שרי 
באמצעות שיחת ועידת וידאו ב"זום". ההשתתפות במפגש המציעים   12:00בשעה  14/09/2021

 אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

באמצעות   התאגיד  אל  פנו  אשר  המציעים  כלל  אל  יישלח  )ל"זום"(  הווידאו  לוועידת  קישור 
פרטי התקשרות    naamak@mei-raanana.co.ilהדואר האלקטרוני   איש   –תוך מסירת  שם 

 קשר, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני והבעת רצונם להשתתף במכרז. 
 

  . מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז ואינהחובה  אינהההשתתפות במפגש המציעים 

בעברית,  מ .ב בכתב,  להפנותן  מתבקש  הבהרה  שאלות  להעלות  המעוניין  קובץ ציע  ובאמצעות 

Word  MS  לכתובת    בלבד האלקטרוני  הדואר     raanana.co.il-naamak@meiבאמצעות 
  072-2772735ולאשר את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון  

ובאמצעות קבלת אישור במייל חוזר על קבלת הודעתו. העתקים של הדואר    072-2772772  /
-naamak@meiהאלקטרוני ישלחו, במועד משלוח השאלות, לכתובת הדואר האלקטרוני:

raanana.co.il  ה באמצעות קובץ . שאלות אשר תועברנPDF לא תיענינה . 

,  העמוד  מספר   את  השאלה  במסגרת  ולכלול   ענייני,  ברור  באופן  מנוסחות  להיות  השאלות  על
 : הערוכה במבנה שלהלן העל בסיס טבל , השאלה מתייחסת אליו הסעיף  ותוכן הסעיף מספר

הפניית השואל אל מסמכי   השאלה  מס'
 המכרז

 עמוד סעיף מסמך

1     

2     

 .....     

  כאמור   ההבהרה   שאלות  קבלת  את  לוודא   החובה  חלה  המציע  על  כי  יובהר  ספק  הסר  למען
  בשעה  29.09.2021  –   ה,  רביעי  מיום  יאוחר   לא   תועברנה  כאמור  השאלות.  המזמין  במשרדי

 למתן התשובות. כתובת הדואר האלקטרוניבמסמך השאלות תצוין באופן ברור  .16:00

להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה ו/או    ,הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם,  רשאי  המזמין .ג
 . כן לעשות חייב  אינו אולם, יותר  מאוחר במועד  הבהרה שאלות קבלת לאשר

למען הסר ספק יצוין כי המזמין אינו מתחייב לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, וכי   .ד
הוא שומר לעצמו את הזכות שלא לענות לשאלות מחמת היותן לא ברורות, לא ענייניות, ערוכות  

 )ב( לעיל או בעלות  הפניה שגויה אל מסמכי המכרז.  12שבסעיף  הטבלה שלא על בסיס תבנית 

ל .ה אשר  התשובות  במכרז  המציעים  כלל  אל  מרוכז  באופן  תישלחנה  מסמכי    קיבלושאלות  את 
על פי כתובות הדואר האלקטרוני שנמסרו על ידם בעת קבלת מסמכי המכרז ו/או בעת  המכרז  

רק תשובות בכתב אשר תישלחנה כאמור תחייבנה  .  )ב( לעיל12העברת השאלות כאמור בס"ק  
התשובות תישלחנה אל המציעים לא יאוחר    י המכרז. את המזמין ותהפוכנה להיות חלק ממסמכ

 .  קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז קלאנדרייםמשלושה ימים 

בין   .ו גורם כלשהו מטעם המזמין,  ידי  על  פה  ניתנה בעל  עמדה, תשובה, הערה או הבהרה אשר 
מכי המכרז ו/או  שהינו עובד המזמין ובין שהינו יועץ חיצוני לעניין מכרז זה בניגוד לאחד ממס

)ה( לעיל, תגבר המילה הכתובה  12( עד  ב)12בניגוד לתשובות אשר ניתנו בכתב כאמור בסעיפים  
 על שנאמר בעל פה. 

המכרז   .ז למסמכי  להכניס  הבלעדי,  דעתו  לשיקול  בהתאם  המזמין,  רשאי  לעיל,  האמור  אף  על 
שינויים, עדכונים, תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתו הוא,  

שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור    .להגשת ההצעות למכרזוזאת עד למועד האחרון  
 . מסרו אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן   מסרו את פרטיהםהמציעים אשר ישלחו אל כלל 

מצא המציע סתירה או חוסר התאמה בין מסמכי המכרז לרבות כלל מסמכי המכרז והמסמכים   .ח
או   למציעים,  וההנחיות  ו/או ההוראות  אליו  והמסמכים המצורפים  ההסכם  אליו,  המצורפים 

כרז כלא ברור דיו, דורש הבהרה או מנוגד להוראות  לחילופין, מצא המציע את אחד מסעיפי המ

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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)ב( לעיל, ובכפוף  12הדין יפנה המציע אל המזמין בכתב, במסגרת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף  
סתירה   נתגלתה  ההבהרה.  שאלות  להגשת  האחרון  למועד  עד  ההבהרה  שאלות  הגשת  לתנאי 

ב על האמור במסמכי המכרז  כאמור והשיב עליה המזמין בכתב, תגברנה הבהרות המזמין בכת
 . המקוריים

 

 חתימת ההסכם, כשיר שני והשבת ערבות מכרז  .13

כתנאי   .א הזוכה.  למשתתף  המזמין  כך  על  יודיע  במכרז,  כזוכה  משתתף,  של  הצעתו  נקבעה 
להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה להמציא למזמין את כל המסמכים הנדרשים  

 ימים ממועד הודעת הזכייה.   14עפ"י ההסכם, כמפורט בהודעת הזכייה, תוך 

המשתתף   .ב ע"י  חתומים  הנדרשים  המסמכים  הומצאו  ובהודעת  לא  במסמכי  כנדרש  הזוכה, 
המכרז   וערבות  תבוטל  במכרז  זכייתו  הצעתו,  אחר  עמד  שלא  כמי  המשתתף  יחשב  הזכייה, 
תחולט כאמור בסעיף ערבות המכרז המפורט לעיל; המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר  

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט הערבות במקרה כזה. 

ימסו  .ג לבעל ההצעה הכשרה השני בנוסף,  גם  וככל  יר המזמין הודעה מתאימה  ה במדרג, אם 
 שיוחלט על בחירתה.

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור בכשיר שני על פי שיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני,   .ד
ון על  אם וככל שאכן ייבחר, יוכרז כזוכה במכרז אם מסיבה כלשהיא לא יחתום הכשיר הראש

 מו החוזה במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם.או יסתיים ע /חוזה במועדו ו

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:  .ה

 עם קבלת הודעה על הפסילה.  –משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו .1

במכרז   .2 כזוכה  שנבחר  לרבות    -משתתף  הנדרשים  והנספחים  המסמכים  כל  המצאת  עם 
בי השירות  מסמכיצוע  ערבות  נותן  בהודעת  ביטוחי  וכאמור  ההסכם  לתנאי  בהתאם   ,

 .הזכייה

 עם תום תקופת הכשירות. –משתתף אשר הוגדר ככשיר שני  .3

לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה; לחילופין, במקרה ולא    –משתתף אחר  כל   .ו
ימים מיום שנמסרה ההודעה לכשיר השני    14תשתכלל ההתקשרות עם המשתתף הזוכה תוך  

  מפוליסות   והעתקיםולאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע  
 וכאמור בהודעת הזכייה. , בהתאם לתנאי ההסכם  השירות  נותן ביטוחי

עד למועד החתימה על ההסכם ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא   .ז
השאר,    בין  זה,  ובכלל  המכרז,  לתנאי  המזמין,  בהתאם  נותן  לדרישת  ביטוחי  אישור  נספח 

   וכתב התחייבות לשמירת סודיות, כנדרש במסמכי המכרז. '( דהשירות )נספח  

, כאמור  ביטוחי נותן השירות  אישורלמען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת   .ח
בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי למנוע מהזוכה את מועד תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת  

   .כנדרש המסמכים

 

 :הזוכה על  ההכרזה לאחר  אחרות בהצעות והעיון ההצעה סודיות .14

המכרזים תאפשר למציע שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים    ועדת .א
 .הפסוקה להלכה ובהתאםבדין ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע 

  ככל כי לכך ער והמציע  מקצועי סוד  או מסחרי  סוד כל  ללא ניתנה  כאילו  תיחשב המציע הצעת .ב
 . במכרזהאחרים  המשתתפים של לעיונם הצעתו  תועמד, כזוכה ייקבעש

  חלקים "  :)להלן  עסקיים  סודותאו  /ו  מסחריים   סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי   הסבור  מציע .ג
  ינהג ,  המכרז  סיום  לאחר  אחרים  למציעים  בהם  העיון  את  לאפשר  אין  שלדעתו"(,  סודיים
 :הצעתו הגשת במועד כדלקמן
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 . משמעי וחד  ברור באופן  אותם ויסמן  הסודיים  החלקים  מהם בהצעתו  במפורש  יציין  .1
 בדף   מקצועי   סוד  או  מסחרי  לסוד טענה  בשל  הצעתו  של  בחלקים  עיון למנוע  יש  מדוע  ינמק .2

 . כאמור הרלוונטיים החלקים  את ויציין נפרד
  לעיון   ההצעה  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  מציע .3

  אותו   יראו   כסודיים  בהצעתו   חלקים  שסימן   מציע.  במכרז  כזוכה  יוכרז   אם,  אחרים  מציעים 
 . אחרים מציעים לעיון  סומנו לא  אשר הצעתו  חלקי  שאר  למסירת  שמסכים כמי

 גם  סודיים   בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון .4
  בחלקים   העיון  זכות  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן,  האחרים  המציעים   של  בהצעותיהם

 . האחרים המציעים  הצעות של אלה
 יותר  והוא   סודי   מסמך  בבחינת  אינו ,  ההצעה  כתב   כי   למציע   ידוע ,  לעיל  האמור   כל  למרות .5

 . לעיון
  המציעים   של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הסופי  הדעת  שיקול  כי,  יודגש,  לעיל  האמור  כל  למרות .ד

  המידה  ולאמות   המכרזים  דיני  להוראות  בהתאם  זה  בנושא  יפעל  אשר,  בלבד  המזמין  של  הינו
 .מנהלית רשות המחייבות

  אם   מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד  של  בטענה  מציע  בהצעת  עיון  למניעת  בבקשה  ידון  לא  המזמין .ה
 . בהצעה גורף  סימון בשל או / ו מנומקת אינה היא

  תן יי   כסודיים  הגדירם  שהזוכה  הזוכה  בהצעת  המפורטים  בחלקים  עיון  לאפשר  המזמין  החליט .ו
  נסיבות  את  ההולם  זמן  פרק  בתוך  בפניה  כך  על  להשיג  לו  אפשריו,  לזוכה   התראה  המזמין  כך  על

 . העניין

ודיע על כך למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של  י לדחות את ההשגה,  המזמין החליט  .ז
 המבקש.

 

 והבחירה בזוכה ריכוז לוחות הזמנים למכרז ותמצית תהליך בדיקת ההצעות  .15

השיקולים העומדים    -   5מסמך  תהליך בדיקת ההצעות והבחירה בזוכה מפורטים בהרחבה ב .א
 בבסיס הבחירה בזוכה.  

 להלן תפורט תמצית סדר הפעולות ולוחות הזמנים במסגרת שלבי המכרז:   .ב

 הערות המועד הפעולה
 באמצעות הזום  12:00בשעה  14.09.2021 מועד מפגש המציעים 

  16:00בשעה  29.09.2021 מועד אחרון להגשת שאלות  
 המרשתת של התאגיד יפורסם באתר  מועד מענה לשאלות 

  15:00עד השעה   18.10.2021 מועד אחרון להגשת הצעות  
 באמצעות הזום  15:00בשעה  18.10.2021 מועד פתיחת הצעות 

 

 אבטחת מידע וזכויות על המידע .16

  נותן השירות יווצרו כתוצאה מפעילות  י כל הנתונים, המידע, המסמכים והערכים המחושבים ש .א
לא תהא כל זכות עליהן    ולנותן השירות עבור המזמין הינם קניינו ורכושו הבלעדי של המזמין  

לרבות זכות עיכבון. על פי דרישת המנהל הראשונה, ולא יאוחר משבעה ימים מרגע דרישתו,  
 את כל הנתונים, המסמכים והקבצים אל המזמין.  נותן השירותיעביר  

האמצעים   .ב בכל  ינקוט  השירות  ובדרישות    –נותן  בסטנדרטים  לעמוד  ע"מ  ותוכנה  חומרה 
להנחיות הרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל    ,ראות כל דיןאבטחת מידע בהתאם להו

 בכל נקודת זמן. ולנהלי אבטחת המידע של התאגיד 

לנותן השירות ידוע כי הוא או מי מטעמו אינם רשאים לעשות שימוש בכל מידע ממאגר המידע   .ג
 של המזמין למעט לצרכי ביצוע חובותיו בהתאם לתנאי מכרז זה.
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

שרדי המזמין ואין לצלם כל חומר או מידע ממאגר המידע אלא לצרכי  כמו כן אין להוציא ממ .ד
 ביצוע חובות נותן השירות במסגרת מכרז זה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל נותן השירות מתחייב בזאת, בעצם הגשת הצעתו למכרז זה,  לשמור   .ה
צרכנ עם  הקשור  מידע  כל  חיצוני,  או  פנימי  מוסמך,  שאינו  גורם  לאף  להעביר  ולא  י בסוד 

המזמין, כתובותיהם, חיוביהם וכל מידע אחר שיגיע אליו במסגרת אספקת השירותים על פי  
מכרז זה וינקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע מגורמים שאינם מוסמכים גישה אל מידע  

 זה.

שירותים   שיספקו  הרלוונטיים  מעובדיו אחד  וכל  השירות נותן יחתוםלפגוע באמור לעיל  מבלי .ו
על   גלמזמין  זה  '  נספח  מכרז  מסמכי  אל  המצ"ב  עמידה  "  –  7כמסמך  להסכם  על  הצהרה 

. במועד הגשת ההצעה די בחתימת המציע בתחתית  ('ג  נספח)  "במדיניות אבטחת מידע ארגונית
העמוד )"קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז"(. החתימה הפרטנית של עובדי  

 כרז.הספק תבוצע לאחר הזכיה במ

 

 כללי  .17

הזכות לקבל הבהרות, להיפגש עם המציעים בתהליך המכרז לקבלת הבהרות והשלמות    למזמין  .א
במידת הצורך, לשנות את תנאי ודרישות המכרז והכל בהתאם לדין ובהתאם לשיקול דעתו  

 הבלעדי. 

זכאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד להגשת הצעות ו/או לצמצם ו/או    המזמין  .ב
לשנות את תכולת ו/או היקף העבודה נשוא המכרז בכל עת ו/או לבטל את המכרז היה ותוגש  

אחר בחירת הזוכה במכרז  ללרבות      –ו/או לבטל בכל עת    ו/או מכל טעם אחר   הצעה אחת בלבד
 כולה או חלקה, מכל טעם שיראה לו. את העבודה נשוא המכרז,   –

שיפעל   .ג כלפי    המזמין ככל  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  למשתתפים  תהא  לא  כאמור, 
ו/או מי מטעמו והמציעים מוותרים בזאת, מראש ובאופן סופי ובלתי חוזר, על כל טענה    המזמין 

או תביעה כנגד  /ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור. למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו
 ו/או מי מטעמו בגין כך. המזמין 

מובהר כי החתימה על ההסכם וביצועו מותנים באישור תקציב על ידי הגורמים המוסמכים,   .ד
אם ביצוע ההסכם ידחה ו/או יבוטל ו/או אם העבודות    המזמיןולזוכה לא תהא כל טענה נגד  

 יבוצעו באופן חלקי ו/או בשלבים. 

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך  המקורי  הזוכה)להלן: "נקבע זוכה במכרז   .ה
שלא  "(, מתחייב הזוכה המקורי  המאוחר  הזוכהכי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "

לעכב ולא לנקוט בכל פעולה שהיא אשר תעכב את תחילת אספקת השירותים על ידי הזוכה  
. במקרה כזה לא יהא זכאי הזוכה המקורי לכל פיצוי או תשלום מאת המזמין, פרט  המאוחר

בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המזמין. לזוכה    לתמורה המגיעה לו
 המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המזמין, בגין ההליך שבוצע.

  לרבות ,  במכרז  להשתתפותו  בקשר  שהוא   סוג  מכל,  העלויות  בכל  בלעדית  יישא  משתתף  כל  .ו
 . המזמין דרישת  לפי ובין ביוזמתו  בין שיעשה  ובירורים  הבדיקות כל עלות

  במכרז  למשתתף   פיצוי  או/ו  החזר   כל  ייתן   לא  והתאגיד  ידרוש  לא  במכרז  המשתתף  מקרה   בשום .ז
 .הצעתו ובין אם בוטל המכרז  נפסלה אם  ובין לא אם  ובין זכה אם  בין, השתתפותו הוצאות על

 

 הוצאות .18

על   יחולו  במכרז,  ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  סוג  מכל  ההוצאות,  כל 
 המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 אי התחייבות באשר להיקף הפעילות ובלעדיות .19

על אף האמור בכל מקום במסמכי המכרז וההסכם יובהר כי המזמין אינו מתחייב באשר להיקף  
אל   יועבר  אשר  השירותהפעילות  של    נותן  לבלעדיותו  באשר  ו/או  ההסכם  תקופת  נותן  במהלך 

 . על כל נספחיו, ולרבות ההסכם המצורף אל המכרז בביצוע הפעולות הנכללות במכרז זה השירות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________________    ____________________  
 חתימה            תאריך   

 

 
 __________________  ______________________ _____________________ 

 כתובת ומס' טלפון       ח.פ. / ח.צ.ת.ז. / ע.מ./ שותפות / מספר    שם מלא             
 
 

 מות חתימה ע"י עו"דאי

החתום   ביום  אני  כי  בזאת  מאשר   ,________________ של  הדין  עורך   ,___________ מטה, 

______________ חתם / חתמו בפני ה"ה _________________ _______________________  

בצירוף   חתימתם  אשר  בחברה,  מנהל/ים  הינו/הינם  וכי   ______________________ חברת  בשם 

 מסמכי הייסוד שלו, לכל דבר ועניין. חותמת החברה מחייבים את המציע, על 

 

         __________________ 

 עורך דין                   
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 , צרכניו, ואומדן מספר החשבונות והצרופות השנתי  נתונים כלליים על המזמין – 3מסמך 
 

 מבוא .1

של  .א ויכולתו  הבנתו  למיטב  ובהתאם  למציע  כשירות  מוגשים  זה  בפרק  המובאים    הנתונים 
מערכת   נתוני  בסיס  על  הנתונים    המחו"גהמזמין,  הכספיים.  דוחותיו  בסיס  ועל  שבשימושו 

מובאים כמחוון כללי להיקפי פעילות המזמין ולרמת הביצוע הנוכחית, ואין בהם בכדי לחייב  
 את המזמין. 

  על המציע בעצמו וכי    אין הנתונים שבפרק זה מחייבים את המזמיןלמען הסר ספק יובהר כי   .ב
כל בדיקה, בירור וניתוח של הנתונים והמידע הרלוונטיים לצורך גיבוש הצעתו וקבלת    לערוך

גיבוש   ההחלטות שלו במסגרת הצעתו למכרז זה.  מציע העושה שימוש בנתונים אלו לצורך 
 הצעתו עושה זאת על אחריותו ועל דעתו בלבד. 

 
 רקע על התאגיד  .2

 . רעננהבע"מ ופועל בעיר  מי רעננהתאגיד מים וביוב  .א

ממניות התאגיד. פעילות התאגיד    100%הינה הבעלים של התאגיד והיא מחזיקה    רעננהעיריית   .ב
  28.3, מתוכם כ  מים  כרטיסי   אלפי  30.9אלף תושבים הכוללת כ    75יה של כ  י אוכלוס  פה מקי

 אלפי כרטיסים המקבלים חשבון מים )לא כולל חשבונות לעיריית רעננה(. 

פעולות החיוב, הגביה, שירות הלקוחות והפעולות  ועל בשיטת ההפעלה העצמית של  התאגיד פ  .ג
 . שירותים מסוימים מסופקים לתאגיד במיקור חוץ. הנלוות לכל אלה

ככלל, למעט הפקה פרטנית של מספר מועט של כמה עשרות חשבונות חודשיים, חשבונות המים   .ד
 .יר, ללא חלוקה אזוריתו/או הביוב מופקים בהפקה דו חודשית לכלל צרכני הע 

 

 שימושיםהתפלגות הצרכנים לפי  .3

לכלל העיר,    –הנגזר    הצרכניםהשימוש ומספר    סוגיעל בסיס    –להלן נתוני התפלגות צרכני המים  
 –    המהווה כאמור אזור חיוב אחד

 סה"כ מספר צרכנים תאור סוג שימוש אפיון לחשבון
  28,284              1                  אחוזת בית  בר חשבון 

  21,018        בית משותף 
  4,710          בית פרטי 

  41                ביתי ללא דמ"ש 
  6                  מד נייד  - בניה

  7                  בריכה ביתית 
  1                  בריכה פרטית 

  1                  בתי אבות 
  2                  בתי חולים 
  45                בתי כנסת 

  3                  בתי ספר פרטיים 
  1                  בתי עלמין 

  5                  גידול בע"ח 
  4                  גינון ביתי 
  25                גני ילדים 

  904              חנויות ועסקים
  36                חקלאות מי רשת גידולי שדה

  2                  חקלאות מי רשת לא מעובד 
  10                חקלאות מי רשת מטעים 
  77                חקלאות קולחין מטעים

  2                  חדש  -מגורים ביוב מופחת 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 סה"כ מספר צרכנים תאור סוג שימוש אפיון לחשבון
  2                  מגרשי ספורט 

  10                מוסדות דת 
  10                מוסדות רווחה 

  32                מוסכים 
  1                  מי קולחין 

  17                מי קולחין גידולי שדה 
  226              מים לבניה 

  15                מים לבניה ללא ביוב 
  15                מכבסה 

  114              מסחר ומלאכה ללא דמ"ש 
  132              מסעדות ובתי קפה 

  41                מספרה 
  3                  מקוואות 

  19                מרכזי תרבות 
  33                מרפאות 
  412              משרדים

  1                  ספריה 
  2                  ענפי קולחין 

  8                  צרכן גדול 
  2                  בתי חולים  -צרכן גדול  

  1                  צרכן גדול עם ביוב מופחת 
  10                קופות חולים 

  14                רכבי שטיפה קבלן 
  22                תחבורה וחניונים 

  12                תחנות דלק 
  225              תעשיה ומלאכה 

  1                  תעשיה ומלאכה מופחת ביוב 
  3                  תעשיה ללא ביוב 

  2,611                2                  בריכה עירונית  אינו בר חשבון 
  39                בתי ספר עירייה 

  606              גינון עירייה 
  10                גינון פארק רעננה 

  12                דרכים גינון צדי 
  50                גני ילדים עיריה ללא דמ"ש 

  46                גני ילדים עירייה 
  6                  מגרשי ספורט עירוניים 

  1,711          מונה ראשי 
  27                מונה ראשי משני 

  33                מוסדות עיריה ללא דמ"ש 
  3                  מכון ביוב 

  2                  מכון טיהור 
  2                  מכון מים 

  25                מקלטים עירוניים 
  33                משרדי עירייה 
  1                  משרדי תאגיד 

  1                  פחת טכני 
  2                  פיצוצים ועבודות מים

  30,895             סה"כ:
 
 

 היקף הפעילות הצפוי לעניין הדפסת וחלוקת חשבונות המים ו/או הביוב ודברי הדואר .4

 לשנה טיפוסית, הינו כדלקמן:   מי רעננהבאומדן היקף הפעילות השנתי הצפוי  .א
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

  4/5, מתוכם כ  דו חודשיתחשבונות מים ו/או ביוב תקופתיים המופקים בהפקה    169,700כ   .1
  .עם הודעת חוב מצורפת במעטפה סגורה  1/5בהפקה רגילה )מעטפיות או מעטפות חלון( וכ  

ת השנה, הפקו  12יוער לעניין זה כי בכוונת המזמין לחלק את העיר לשני חלקים ולעבור ל  
 הפקה אחת בכל חודש. 

בנות    84,900כ   .2 בגודל    1-4צרופות  או    A4עמודים  דו דפים(,  2)דף  צידית,  -בהדפסה 
מצורפים אל חשבון המים ו/או הביוב ונשלחים    -ומשודכים / מודבקים / מחוברים יחד  

   –יחד עמו במעטפה סגורה 

לעניין הפקת חשבונות )ובמקרה של פיצול תחום המזמין לשניים,    אחד  בסבב  28,300כ   .א
 דוח איכות המים השנתי.  –בשני סבבים( המים, 

)ובמקרה של פיצול תחום המזמין לשניים, לעניין הפקת חשבונות   אחד  בסבב  28,300כ   .ב
לפי חוק הגנת הצרכן   –המים, בשני סבבים(   )בתצורת מכתב,    דוח עסקה מתמשכת 

 .ה לתשלום(ללא שובר מובנ 

הודעות חוב המצורפות אל חשבון המים ו/או הביוב,    –צרופות תקופתיות    28,000כ   .ג
סבבים   חשבונות  בשישה  הפקת  לעניין  לשניים,  המזמין  תחום  פיצול  של  )ובמקרה 

עשר סבבים(   בשנים  החשבון התקופתיות  –המים,  בתצורת    כמספר הפקות  )חלקם 
 .חשבון וחלקם האחר כחשבון, ללא שובר מובנה לתשלום( 

)ובמקרה  עמודים בסבב אחד    12-20המודפסות בצבע מלא בנות כ  חוברות מידע לצרכן    28,300כ   .ב
תמצית הדוח    –  של פיצול תחום המזמין לשניים, לעניין הפקת חשבונות המים, בשני סבבים(

 . השנתי של החברה

כ   .ג כ  מכ  12,000עוד  בשנה,  לצרכן  השונים,    –  בחודשיים  2,000תבים  או  בנושאים  כצרופות 
כהודעה נפרדת בהפקה כמותית או כמכתב פרטני הנשלח באופן מידי לצרכן )כהודעה על צריכה  

 חריגה, צריכה חריגה מאוד, הפרשי מדידה חריגים וכיו"ב(. 

הכמויות כאמור הינן אומדן לצורך הערכת היקף הפעילות השנתית בלבד ואין בהן בכדי לחייב   .ד
 את המזמין.  

יוב  .ה ספק  הסר  המדויקות,  למען  הכמויות  כאשר  מסגרת  הזמנת  הינה  במכרז  ההזמנה  כי  הר 
מועדי ההפקה והיקפי העבודה ייקבעו בהתאם לצרכי המזמין בכל נקודת זמן, וזאת, על בסיס  

 הזמנות עבודה תקופתיות אשר תופקנה לבית הדפוס. 

פן בו יופקו  עוד ישוב המזמין וידגיש כי בכוונתו לפצל את הפקת החשבונות לשני סבבים, באו  .ו
 החשבונות אחת לחודש, בכל חודש לחלק/ים אחר/ים של העיר רעננה. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הסברים בדבר אופן תשלום התמורה לנותן השירות – 4מסמך 
 

למנהל חשבון בגין   נותן השירות בסוף כל חודש, ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה מתום החודש, יגיש  .1
 .  באותו החודש בוצעהאשר  עבודות ההדפסה

 החשבון יוגש בשני עותקים ויכלול:  .2

 . בכתב הכמויותאת מספר הפריט  .א

 . השירותים שסופקו על בסיס אותו הפריט באותו החודשפירוט של  .ב

 . בכתב הכמויותפירוט יחידת המדידה של הפריט  .ג

 . בכתב הכמויותפירוט המחיר ליחידת המדידה  .ד

מחיר היחסי לכמות בפועל  ב  הכמות בפועל בגין הפריט כמכפלת  סך הסכום לתשלום לפני מע"מ   .ה
 . )המחיר ליחידת המדידה חלקי בכמות ביחידת המדידה(

סכום המע"מ לתשלום כמכפלת שיעור המע"מ הקבוע בחוק בסך הסכום לתשלום לפני מע"מ,   .ו
 לעיל.   2.3כפי שחושב כאמור בסעיף  

 .)ו( לעיל 2 –)ה( ו 2בסעיפים סך הסכום לתשלום כולל מע"מ, כסיכום הסכומים כאמור  .ז

ולהבנה .3 נוחה וקלה לקריאה  יהא ערוך בצורה ברורה,  דוגמא  החשבון  )מבנה החשבון    להמחשה. 
 :בפועל יכול להיות שונה ובלבד שיכלול את כלל הפרטים(

 מס'
הפריט 
בכתב 

 הכמויות

יחידת   השירות / המוצר 
 כמות

מחיר  
ליחידת  

 כמות

כמות 
 בפועל

סה"כ 
לתשלום ללא  

 מע"מ

₪   350 1,000  א'חבילת בסיס   2  17,000 5,950   ₪ 
דבר דואר בתצורת   -  2לסידורי  תוספת צרופה 6

  -, בהדפסה דיגיטלית דו הודעת חוב  –חשבון 
, מנייר  A4צדדית בצבע מלא, בגודל מכתב 

גרם ממוגנט, בהדפסה    90שביט נטול עץ 
, הכל  ועיטופם יחדכמותית, צירופה לחשבון  

 כמפורט בתנאי המכרז 

1,000 288   ₪  2,500 720     ₪  

הדפסת מכתב   -  2לסידורי  תוספת צרופה 8
או   A4לצרכן, על גבי נייר נטול עץ בגודל 

דף אחד, שחור לבן, בהדפסה   -  A4בקירוב ל 
 על צד אחד 

1,000 99   ₪  800 79.2   ₪  

הכנת קובץ לארכוב במערכות המידע של   25
נאמן למקור ממופתח בהתאם   PDF -המזמין 

הפקה אחת ללא הגבלת   -להוראות המכרז 
 כמות 

1 225   ₪  1 225   ₪  

משלוח דברי דואר לצרכני המזמין באמצעות   26
הדואר האלקטרוני, ללא הגבלת כמות להפקה  

 וצרופותיה 

1,000 270   ₪  2,500 675   ₪  

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת   28
התקשורת להפצת דואר  רישיון ממשרד 

  30עד  -לתיבות דואר או תאי דואר   - כמותי 
 גרם

1,000 790   ₪  17,000 13,430   ₪ 

₪   2079,21. סה"כ לא כולל מע"מ:   
: 17%מע"מ   5.583,3     ₪  

₪   7.662,24 סה"כ כולל מע"מ:   
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הבלעדי.   .4 דעתו  לשיקול  בהתאם  חלקו,  או  כולו  אותו,  ויאשר  כאמור  החשבון  את  יבדוק  המנהל 
לדרוש   רשאי  יהא  השירותהמנהל  המנהל    מנותן  דרש  החשבון.  למרכיבי  באשר  בכתב  הבהרות 

תשובה ברורה ועניינית בכתב בתוך שלושה ימי עסקים מרגע    נותן השירותהבהרות כאמור, ישיב לו  
   דרישת ההבהרה.

המנהל   .5 יודיע  החשבון,  את  המנהל  השירות אישר  החשבון    לנותן  אישור  השירותעל  יפיק    ונותן 
למזמין חשבונית מס בגין הסכום המאושר לתשלום, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מיום אישור  

 . 30: שוטף + שלום החשבוניתהתשלום. על גבי החשבונית יצוין באופן ברור המועד האחרון לת

חשבונית עסקה לאחר אישור המנהל    נותן השירותלהגיש חשבונית עסקה, יגיש    השירותנותן  רשאי   .6
 ויפיק חשבונית מס קבלה באופן מידי אל מול קבלת התשלום. 

ידי   .7 על  תועבר  המס  השירותחשבונית  את    נותן  יאשר  אשר  המזמין,  אצל  הכספים  מנהל  אל 
ויעביר   השירותהחשבונית  תנאי    לנותן  פי  על  וזאת,  המאושרת,  בחשבונית  הנקוב  הסכום  את 

 ממועד קבלת החשבונית אצל המזמין.  30שוטף +  –התשלום המקובלים אצל המזמין 

שלא   .8 ו/או  כמויות  רישום  ללא  ו/או  שגויים  פרטים  רישום  תוך  לקוי,  באופן  החשבונית  הוגשה 
  הימים שמיום הגשת החשבונית ועד ליום התשלום  שלושיםבמועדים הנקובים בהסכם זה, יראו את  

לא תהא כל טענה ו/או    ולנותן השירות כאילו החלה ספירתם במועד הגשת החשבונית המתוקנת  
 ביעה בגין זה. דרישה ו/או ת

כל חוב אותו חב    נותן השירות על אף האמור לעיל רשאי המנהל לקזז מהחשבון אשר יוגש לו על ידי   .9
 הקבלן למזמין. קיזוז כאמור ילווה בפירוט תמציתי של דרך חישוב הסכומים המקוזזים וסיבתם.

בח .10 לוקה  לו  הוגשו  יותר מהדוחות אשר  או  כי אחד  לעיל, מצא המנהל  דורש  על אף האמור  סר, 
מנותן  הבהרה או שאינו תקין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי המנהל שלא לאשרו ולדרוש  

ימים   14את הצגתו של דוח חלופי מתוקן תחתיו. לא הוצג דוח חלופי מתוקן כאמור בתוך   השירות
ס  יבוצע על בסי  ותחשיב התשלום מיום דרישת המנהל לכך, רשאי המנהל להפיק דוח חלופי מטעמו  

 הדוח אותו הפיק המנהל. 

 

 פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בהוראות ההסכם 

השירות   .11 לנותן  המגיעה  מהתמורה  יקוזזו  המכרז,  במסמכי  אחר  מקום  בכל  באמור  לפגוע  מבלי 
הפיצויים המוסכמים הבאים בגין אי עמידה בהוראות ההסכם וזאת, מבלי לפגוע  בכל זכות אחרת  

המגי  תרופה  ו/או  סעד  בהתחייבויותיו  ו/או  לעמוד  השירות  נותן  של  הימנעותו  בגין  למזמין  עים 
 )הפיצויים המוסכמים אינם כוללים מע"מ(: 

סכום הפיצוי  יחידת פיצוי  הפרת הוראות ההסכם
 המוסכם ליחידה 

הימנעות מעיצוב דיגיטאלי של דבר דואר כלשהו ו/או  
של מעטפה ו/או של עדכון עיצוב של אחד מאלה, על  

לוחות  פי   ובתוך  המזמין,  של  הראשונה  דרישתו 
 הזמנים להפקת החשבון 

 ₪   500 מקרה להפקה 

פער בין תצורתו הסופית של דבר דואר כלשהו, כפי  
שאושר בשלב הטסטים, לבין תצורתו כפי שנשלח אל  

 צרכני המזמין  

דברי    1,000
)לרבות   דואר 
מים   חשבונות 

 ו/או ביוב( 

50   ₪ 

משלושה   ביותר  נדרשת  צרופה  מצירוף  הימנעות 
ל   ביוב  ו/או  מים  בהפקת    1,000חשבונות  יחידות 

 חשבון מסוימת 

 ₪   50 חשבונות   1,000



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 44 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

סכום הפיצוי  יחידת פיצוי  הפרת הוראות ההסכם
 המוסכם ליחידה 

למשלוח חשבון באמצעות   צרופות  מצירוף  הימנעות 
בניגוד   ולרבות  המשלוח,  באותו  האלקטרוני  הדואר 

בסעיף   במסמך  2לאמור  משלושה  2)כ"ה(  ביותר   ,
ל   ביוב  ו/או  מים  בהפקת    1,000חשבונות  יחידות 

 חשבון מסוימת 

 ₪   70 חשבונות   1,000

צרכן   ו/תלונת  מים  חשבון  הגעת  אי  ביוב,  על  או 
בהפצה או בדואר, ו/או על אי הגעת חשבון באמצעות  
הדואר האלקטרוני ללא כל צורך בהוכחת אי ההגעה  

 מעבר לתלונת הצרכן  

צרכן    – מקרה  
 יחיד לתקופה 

10   ₪ 

אי עמידה באחד או יותר מלוחות הזמנים המפורטים  
 ' להסכם בנספח א 3.14עד   3.7בס"ק 

איחור    שעת 
כלשהו   לשלב 

בהפקה  
 מסוימת 

100   ₪ 

 ₪   10 יחידה לצרכן  כל הפרה אחרת 

לנותן   .12 המגיעה  מהתמורה  יקוזז  המכרז,  במסמכי  אחר  מקום  בכל  באמור  לפגוע  ומבלי  בנוסף, 
השירות כל סכום נזק שנגרם למזמין בגין מעשה או מחדל של נותן השירות, אי קיום הוראת הסכם  

ת, מבלי לפגוע  בכל זכות אחרת ו/או סעד ו/או תרופה  או ביצוע פעולה בניגוד להוראות ההסכם וזא
 המגיעים למזמין בגין הימנעותו של נותן השירות לעמוד בהתחייבויותיו. 

הסכם זה ועל פי דין, ובנוסף לכל סעד הנתון למזמין עפ"י  ה מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי  בנוסף   .13
יהא אחראי לכל תשלום    –ההסכם או הדין   כספי בגין אי עמידה בהוראות    עיצום נותן השירות 

אמות המידה לשירות בכל מקרה של איחור בהגעת חשבונות המים אל הצרכנים שבוצע עקב אי  
 עמידתו בהוראות ההסכם ובכלל זה, כלל האמור במסמכי המכרז כולם. 

המכרז, מצא המזמין כי נותן השירות אינו  בנוסף, ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי   .14
מספק את אחד או יותר מהשירותים בטיב, באיכות וברמה להם התחייב ו/או בהתאם להוראות  

ימים, ולאחר שהתריע בפני נותן השירות על ההפרה    14המכרז, רשאי המנהל, בהודעה מראש של  
בעצמו את העבודה, באמצעות  לבצע  בוצע,  לא  וזה  תיקונה  נותן    ודרש את  אינו  ספק אחר אשר 

 . 10%השירות ולקזז מהתמורה המגיעה לנותן השירות את עלות העבודה בתוספת תקורה של 
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 השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בזוכה – 5מסמך 

)אשר יוגשו יחד במעטפה אחת, "המעטפה הרביעית"  הצעות המציעים  כל אחד משני העתקי  כאמור,  
)"המעטפה השלישית"( שתכלול    יוגשלעיל(    3ך  )א( במסמ8כמשמעותה בסעיף   שתי  במעטפה אחודה 

סגורות   והראשונה  ,  נפרדותמעטפות  פומבי  הנושאת את הרישום "הכוללת את הצעת המחיר,  מכרז 
ו/או    ללא,  "הצעת המחיר  –  004/2021 הכוללת את כלל  , והשנייה  כיתוב אחרכל  כל סימנים מזהים 

, והנושאת את הכיתוב  המחיר  הצעת  למעטוכולל ערבות בנקאית    הנדרשיםמסמכי המכרז והמסמכים  
   ".מסמכי ההצעה ללא הצעת המחיר - 004/2021מכרז פומבי "

  או באמצעות צוות מקצועי שיוסמך על ידה,   המזמין של  המכרזים  ועדת  ידי  על  תתבצע ההצעות  בדיקת
 :הבא   הפעולות לסדר בהתאם

 

 ההצעהאישור תקינות  –שלב א' 

מסמכי    -   004/2021מכרז פומבי  בשלב ראשון, תפתחנה מעטפות ההצעה הנושאות את הכיתוב " .1
 " לצורך בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף. ההצעה ללא הצעת המחיר

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול בשלב זה הצעות אשר אינן עומדות בתנאי המכרז, אינן עומדות   .2
הוגשו ברמת פירוט, בסדר ובנוסח לקויים וחלקיים אשר בהתאם לשיקול  בתנאי הסף ו/או אשר  

 דעתה של ועדת המכרזים אינם מאפשרים בדיקה ראויה של ההצעה. 

הזכות לקבל הבהרות, להיפגש עם המציעים בתהליך  ו/או למי שיוסמך מטעמה,  וועדת המכרזיםל .3
ובכפו בהתאם  והכל  הצורך,  במידת  והשלמות  הבהרות  לקבלת  לשיקול  המכרז  ובהתאם  לדין  ף 

    .הבלעדי הדעת

טכניים לפי    וחסריםועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר השלמות ו/או תיקון פגמים  במסגרת זו   .4
שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהא רשאית לאפשר השלמת מסמכים להצעה ככל שהם נדרשים לשם  

גם לצורך קביעת   בין היתר  ו/זאת  או בדרישות אחרות  עמידתו של משתתף בתנאי הסף במכרז 
 .במכרז

 

 דירוג ציון האיכות של ההצעה  –' בשלב 

 תקבלנה את ציון האיכות בשלב ב' באופן הבא:הצעות המציעים אשר עברו את שלב א' 

 נקודות.  30ציון האיכות המקסימאלי של ההצעה יעמוד על  .1

 ומטה לא תעבור לשלב הבא.  15הצעה שתזכה לציון איכות  .2

 : אמות המידה לקביעת ציון האיכות תיקבענה כדלקמן .3

ציון  אופן ניקוד ציון האיכות הקריטריון
 מקסימאלי 

סיפק    והביוב  המים  תאגידימספר   להם 
ו/או   מים  חשבונות  הדפסת  שירותי  המציע 

)כל או חלק(  ביוב ודברי דואר נוספים במהלך  
, בהתאם להצהרת המציע  2019-2020השנים  
המכרז(   5)טופס   ל  במסמכי  נדרש  מעבר 

 תנאי הסף ב

כל   ביובעבור  ו/או    0.5  –  תאגיד מים 
של   מקסימאלי  לציון  עד    6נקודות 

  ביוב או  /ו  מים  תאגידי  12נקודות עבור  
 . או יותר

6 

אספקת   מרמת  המזמין  התרשמות 
אשר   מים וביוב  יתאגיד שלושה  השירותים ל

, כפי שהיא באה  מתוך הצהרת המציע  ויבחר

המים והביוב    יתאגיד  ישיחה עם נציג
אספקת   איכות  את  ידרג  אשר 
ידי המציע   על  לו  השירותים שסופקו 
במהלך תקופת אספקת השירותים על  

24 
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ציון  אופן ניקוד ציון האיכות הקריטריון
 מקסימאלי 

)טופס    לידי ביטוי בשביעות הרצון של המציע
 במסמכי המכרז(.  5

את   לצרף  המציע  על  כי  יובהר  זה  לעניין 
רשימת כלל תאגידי המים והביוב להם סיפק  

ו   2019שירותים במהלך כל או חלק מהשנים  
למסמכי    5במסגרת הצהרתו בטופס    2020  –

 המכרז.

שירותים   סיפק  המציע  כי  שיתברר  ככל 
לתאגידי מים ו/או ביוב במהלך כל או חלק  

כלל   2020  –  2019מהשנים   לא    אותם 
למסמכי המכרז    5במסגרת הצהרתו בטופס  

תעמוד למזמין הזכות, בהתאם לשיקול דעתו  
הבלעדי, לראיין גם את נציגי תאגידי המים  
בהצעתו   המציע  כלל  לא  אותם  הביוב  ו/או 

 לעניין מתן ציון האיכות. 

למי   שירותים  המציע  תדרג    רעננהסיפק 
שירות הלקוחותמנהלת   את    מערך  בתאגיד 

כאחד משלושת    רמת השירותים של המציע
 התאגידים.

לא סיפק המציע שירותים לשלושה תאגידי  
מים ו/או ביוב ידורגו רק שני תאגידי המים  
)כאמור בתנאי   והביוב להם סיפק שירותים 
הסף( ואילו בגין התאגיד השלישי יעמוד ציון  

על   האיכות    0האיכות  ציון  )כלומר, 
 (. 16זה יהיה המקסימלי בסעיף 

 

 

שבין   בדירוג  המציע  )רמת    1ידי 
)רמת    5ביותר( לבין    הנמוכה השירות  

ביותר הגבוהה  בסיס  (השירות  על   ,
כמפורט   שאלות  ארבע  בן  שאלון 

 .  להלן  4עיף בס

את   תזכה  השאלות  מארבע  אחת  כל 
של   מקסימאלי  בניקוד    2המציע 

 נקודות, אשר ידורג באופן הבא:

 0( = 5עד   1)בסולם   1דירוג  

 0.25( = 5עד   1)בסולם   2דירוג  

 1( = 5עד   1)בסולם   3דירוג  

 1.5( = 5עד   1)בסולם   4דירוג  

 2( = 5עד   1)בסולם   5דירוג  

 .1לשאלה = הימנעות ממענה 

הינו   זה  לסעיף  המקסימלי    24הציון 

  (x  2ארבע שאלות    x)שלושה תאגידים  
לדירוגים,  0והמינימאלי     בהתאם 

המים    יתאגיד  יעל ידי נציג   נואשר יינת 
 תיערך השיחה.  עמםוהביוב 

שירותים   המציע  מים  סיפק  לתאגיד 
  2019וביוב אחד בלבד במהלך השנים  

ו סיפק  ידורג הציון לתאגיד ל  2020  –ו  
כאשר  לעיל,  כמפורט  השירותים  את 

לחישוב ציון    8לציון זה יתוסף הערך  
 האיכות הכולל. 

תאגידי   לשני  שירותים  המציע  סיפק 
  2019מים וביוב בלבד במהלך השנים  

לתאגידים    2020  –ו   הציונים  ידורגו 
כמפורט   השירותים  את  סיפק  להם 

  4לעיל, כאשר לציון זה יתוסף הערך  
 יכות הכולל.לחישוב ציון הא 

 30 ציון האיכות המקסימאלי 

 

השאלון על בסיסו יתבצע הריאיון עם תאגידי המים והביוב, אשר על בסיס תשובותיהם יחושב ציון   .4
 :האיכות 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 התשובה השאלה 

בית   של  הכולל  הרצון שלך מאיכות השירות  שביעות  רמת  מהי 
הדפוס לעניין בקרת האיכות והימנעות מטעויות, עמידה בלוחות  

 לאספקת הטסטים, לתיקונם ולהדפסת החשבונות.הזמנים  

)רמת השירות הנמוכה ביותר    1נא דרג את תשובתך בדירוג שבין  
אני שבע   – יותר  )רמת השירות הגבוהה ב  5איני שבע רצון( לבין    –

 רצון באופן מלא(, ונמק את התשובה. 

1   2    3   4   5 

מהי רמת שביעות הרצון שלך מאיכות שירותי ההפצה, כפי שהיא  
הגעת   אי  על  הצרכנים  תלונות  בהיקף  )א(  ביטוי:  לידי  באה 
חשבונות; )ב( במאמצי נותן השירות להוזיל את עלויות המשלוח  

 תקלות חוזרות מאותו הסוג; בדואר; )ג( בהיעדר 

)רמת השירות הנמוכה ביותר    1נא דרג את תשובתך בדירוג שבין  
אני שבע   – )רמת השירות הגבוהה ביותר    5איני שבע רצון( לבין    –

 רצון באופן מלא(, ונמק את התשובה. 

1   2    3   4   5 

מהי רמת שביעות הרצון שלך משירותי משלוח החשבונות לדואר  
האלקטרוני של הצרכנים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקיום או  
הדואר   לכתובת  חשבונות  הגעת  אי  על  צרכנים  תלונות  היעדר 

 האלקטרוני אותה מסרו; 

)רמת השירות הנמוכה ביותר    1נא דרג את תשובתך בדירוג שבין  
אני שבע   – )רמת השירות הגבוהה ביותר    5איני שבע רצון( לבין    –

 א(, ונמק את התשובה. רצון באופן מל

1   2    3   4   5 

מהי רמת שביעות הרצון שלך מרמת השירות והזמינות של מנהל  
( לעניין:  ולרבות  עובד  הנך  מולו  הדפוס  בית  נציג   / (  1הלקוח 

( המענה;  וזמני  )2זמינותו  בעיות;  לפתור  והצלחתו  יכולתו   )3  )
תקופת  קביעותו את תדירות החלפתו; נא התייחס לעניין זה גם ל 

 הקורונה. 

)רמת השירות הנמוכה ביותר    1נא דרג את תשובתך בדירוג שבין  
אני שבע   – )רמת השירות הגבוהה ביותר    5איני שבע רצון( לבין    –

 רצון באופן מלא(, ונמק את התשובה. 

1   2    3   4   5 

 

 דירוג הצעות המחיר –' גשלב 

נקודות תעבורנה לשלב פתיחת ההצעות    15בציון איכות העולה על  '  בהצעות אשר תעבורנה את שלב  
 הכספיות. 

 באופן הבא: ' גבשלב  דירוג ציון הצעת מחירלאחר פתיחת ההצעות הכספיות של המציעים יבוצע 

כסכום מכפלות שיעורי ההנחה בהם נקב    'שיעור ההנחה המשוקלל'לכל אחת מההצעות יחושב   .1
בטופס  ה בהצעתו  במשקלות    14.1.3עד    14.1.1בסעיפים    1מציע  בהתאמה(,  ג',  עד  א'  )חלקים 

 הסעיפים כדלקמן: 

  1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש 

 משקל שיעור ההנחה  סידורי שירותים בטבלה 

 50%  30עד  1 חלק א   – 14.1.1



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 48 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

  1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש 

 משקל שיעור ההנחה  סידורי שירותים בטבלה 

 42%  33עד  31 חלק ב   – 14.1.2

 8%  34 חלק ג   – 14.1.3

   

 כדלקמן: מציע ב'ומציעים היפותטיים, מציע א'  שניהצעות על ידי  שתיהוגשו ש נניחכך, לדוגמא,   .2

 הצעת מציע א': .2.1

 משקל שיעור ההנחה  סידורי שירותים בטבלה    1סעיף בטופס 

 50% 5% 30עד  1 חלק א   – 14.1.1

 42% 7% 33עד  31 חלק ב   – 14.1.2

 8% 10% 34 חלק ג   – 14.1.3

 

 מציע ב':הצעת  .2.2

 משקל שיעור ההנחה  סידורי שירותים בטבלה    1סעיף בטופס 

 50% 15% 30עד  1 חלק א   – 14.1.1

 42% 15% 33עד  31 חלק ב   – 14.1.2

 8% 12% 34 חלק ג   – 14.1.3

 

 שיעור ההנחה המשוקלל של כל אחד משני המציעים יהיה כדלקמן:  .2.3

 שיעור ההנחה המשוקלל של מציע א':  .2.3.1

5% x 50% + 7% x 42% + 10% x 8% = 6.24% 

 שיעור ההנחה המשוקלל של מציע ב':  .2.3.2

15% x 50% + 15% x 42% + 12% x 8% = 14.76% 

 )מעוגל כלפי מעלה( בהתאם למפורט להלן: 'מחיר הצעת'ציון כל אחת מההצעות תקבל  .3

 . 70מבין ההנחות שהוצעו תקבל ציון  הגבוה ביותרההצעה בעלת שיעור ההנחה המשוקלל  .3.1

על אחוז או חלק מאחוז הפרש שבין ציון    70לכל הצעה אחרת תופחת נקודת אחוז אחת מ   .3.2
 ההצעה המשוקלל של ההצעה לבין שיעור ההנחה המשוקלל הגבוה ביותר. 

נקודות    70לעיל, יקבל מציע ב' ציון הצעת מחיר של    2כך, לדוגמה, בדוגמה המובאת בסעיף   .3.3
 . (9 ~ 8.52 = 6.24 – 14.76)נקודות אחוז   61, ואילו מציע א' אחוז

  0%מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, מציע אשר ינקוב בשיעור הנחה הנמוך מ   .4
, באחד או יותר ממרכיבי הצעת המחיר )חלקים א' ו/או ב' ו/או ג' בטופס  20%)שלילי( או הגבוה מ 

 ( הצעתו תיפסל. 1
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 ציון מחיר(  %70 -ו     ציון איכות %30דירוג הציון הכולל של ההצעות )  –' דשלב 

ציוני האיכות והמחיר של כל אחת  יורכב מסכום    , למציעים אשר הצעתם לא נפסלה,ציון ההצעה הכולל
 : מההצעות

 ציון האיכות של ההצעה + ציון הצעת המחיר של ההצעה= של ההצעה ציון ההצעה הכולל 

 

 בחירת ההצעה הזוכה -' השלב 

הגבוה    ציון ההצעה הכולללה ניתן  ככלל, תבחר ועדת המכרזים בהצעה העדיפה, שהינה ההצעה   .1
 , כהצעה הזוכה. ביותר על פי הנוסחה המוצגת לעיל ובהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים

הבהרות   לתתועדה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן את המציע  וה .2
והסברים באשר להצעתו, בכתב או בעל פה, וזאת, בכל שלב מהשלבים שתוארו לעיל, לרבות באשר  

ו/או למסמכים אשר צירף ולניתוח התמחיר אשר עומד    לציוד המוצע על ידו,תנאי הסף,  עמידתו בל
בהצעתו, וכן רשאית היא לדרוש הצגתם של מסמכים    בסכומים בהם נקב תו לנקוב  בבסיס החלט

 ו/או נתונים נוספים לצורך שקילת הצעתו. 

  נוספים   פרטים,  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  מהמציע  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת .3
  אחר   למלא  וכושרו   והכספיות  המקצועיות  אפשרויותיו   בדבר,  לנכון  תראה   שהיא   הוכחה   וכל

או  / ו  המלצות  לרבות,  אישור  או  מסמך  כל   להציג,  זה  מכרז  דרישות  של  ובהיקף  מהסוג  דרישות
הסף ובין אם    תנאיכלול ברשימת המסמכים המפורטים ב  המסמך  אם  בין,  דקלרטיביים  אישורים

אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לרשות את הפרטים  
 וההוכחות הנדרשים.  

לעיל, או שרמת הפירוט ורמת    2-3פים  כאמור בסעיו/או לספק מסמכים  הסברים    לתתסירב המציע   .4
עדה  וול דעתה הבלעדי, רשאית הוועדה, בהתאם לשיקוההסברים אשר נתן אינם מניחים את דעת ה 

 שלא להמליץ על הצעתו כעל ההצעה הזוכה ואף לפסול את הצעתו. 

עדה  ו ועדה את החלטתה; הוותן היסיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים ת  לאחר .5
רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל  

 בטיח את מרב היתרונות למזמין.  במטרה לה

או הזולה    ביותר  בעלת דירוג הציון הגבוה יובהר, כי אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה   .6
שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף הצעה שתענה באופן    המזמיןאו כל הצעה שהיא וכי    ביותר

 חלקי על כתב הכמויות או שתלווה בהסתייגויות כלשהן. 

כרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה  ועדת המ .7
 ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. 

רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שאינה סבירה בשל מחירה הכולל או ביחס לפריט מסוים,    המזמין  .8
מונע    המזמיןבאופן שלדעת    או שאינה סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסותה לתנאי המכרז

 הערכת ההצעה כדבעי. 

יהא רשאי לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונו המלאה לאחר פתיחת המעטפות,    המזמין  .9
 זאת על מנת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקוליה האמורים לעיל. 

  ווקא הזולה ביותר ועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה ד ו על בסיס השיקולים אלו רשאית ה .10
 , מבין ההצעות שיובאו בפניה. ו/או בעלת ציון ההצעה הכולל הגבוה ביותר

 

 שמירת זכויות 

לאחד   .1 לא  אף  שונים  ביצוע  פרקי  או  פרק  לביצוע  למסור  שלא  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
 מהמציעים. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ואין בהן כדי לחייב את  מדן בלבד,  והכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך א .2
 . המזמין

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.  .3

זכותו לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא,   .4 על  לפגוע באמור, המזמין שומר  מבלי 
 לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך. 

ין רשאי לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות  המזמ .5
העברת   וללא  מסודר  והעברה  חפיפה  תהליך  ללא  התקשרות  או  עבודה  בעבר  שסיימו  או  רצונה, 

 המסמכים והידע הנדרשים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.  

הזוכה, ישקול המזמין, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו    נותן השירות רת  במסגרת שיקוליה לבחי .6
,  נותן השירותלרבות בכל הקשור לניסיונו של  ,  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  22בתקנה  

בתנאים    נותן השירותמיומנותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן את עמידתו של  
 .כרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמיןהנדרשים במסמכי המ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

טפסים המצורפים להוראות ולהנחיות   – 6מסמך 
 למציעים 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הצהרת המציע והצעתו – 1טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למציעים

 
 הצהרת המציע והצעתו 

במשמע,  אף לשון רבים  –אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך, והאמור בלשון יחיד  – האמור בלשון זכר 
 ולהיפך; 

 
 לכבוד

 בע"מ  מי רעננה
 רעננה , 56אחוזה רחוב 

 
 

לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות  004/2021מכרז פומבי הצהרת והצעת המציע להנדון: 
 מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר

 

ח.פ /  ע.מ / אנו, החתומים מטה, חברת: ______________________________________, מספר 

ח.צ:  ________________, מכתובת: עיר: ______________ רחוב: ________, מספר: ______,  

מספר    ,__________ נוסף:  טלפון  מספר   ,____________ טלפון:  מספר   ,_____ כניסה: 

כת )פקס____________,  אלקטרוני       דואר  (:  e-mailובת 

  ,__________________________________ 

הטפסים   למציעים,  וההנחיות  ההוראות  לרבות  המכרז,  את  ובקפדנות  רב  בעיון  שקראנו  לאחר 
ולאחר   וההבהרות הקשורים אליו,  והפרסומים  ונספחיו,  נוסח ההסכם  והמסמכים המצורפים אליו, 

רבות התנאים והדרישות מהמשתתפים, תנאי הסף, תכולת השירותים  שהבנו את כל האמור בהם, ל
המוצעים, וכל גורם אחר אשר עשוי להשפיע על יכולתנו להגיש הצעה למכרז זה ו/או על הצעת המחיר  

שיעורי  שלנו למכרז זה, לרבות בחינת כל משתנה או גורם, פנימי או חיצוני, העשוי להשפיע על קביעת  
במסגההנחה   נקבנו  הצעתנובהם  ורת  הסופיים,  השירותים  מהם   מחירי  מצהירים  הנגזרים  הננו   ,

 ומתחייבים בזאת, ללא סייג, כדלקמן: 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ואנו מגישים את הצעתנו בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז,   .1
התנאים והדרישות,  אין ולא תהינה לנו טענות, דרישות, השגות או תביעות המבוססות על אי הבנת  

 כולם או חלקם, ואנו מוותרים בזאת על העלאת טענות כאמור. 

אנו עומדים בכל תנאי המכרז, לרבות בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ולרבות יכולת   .2
יכולת   קיומה של  ולרבות  אספקת שירותים מלאה בהתאם לתנאי ההסכם המצורף אל המסמך 

המפור לכל  בהתאם  שירותים  כל  אספקת  את  לספק  ומתחייבים  ובנספחיו,  בהסכם  במכרז,  ט 
 השירותים הנכללים במכרז ובנספחיו ברמה ובאיכות העולים ממסמכים אלה.  

שלב  .3 בכל  ויימצא,  על ההסכם,  ונחתום  במכרז  ונזכה  במידה  כי  בזאת,  ומחייבים  הננו מצהירים 
מסוגלים   איננו  כי  ו/או  המכרז  בתנאי  עומדים  איננו  כי  ההסכם  השירותים  משלבי  את  לספק 

המפורטים בו ובמסמכים המצורפים אליו, לרבות ההסכם ונספחיו הטכניים, כולם או חלקם, יהא  
 המזמין רשאי לבטל את ההסכם לאלתר ולחלט את ערבות הביצוע. 

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי הצעתנו הוגשה בתום לב, על דעתנו בלבד וללא כל קשר, תיאום  .4
 עם מציעים אחרים במכרז. או שיתוף פעולה 

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי הצעתנו זאת הינה הצעה בלתי חוזרת, אשר אינה ניתנת לביטול   .5
או לשינוי, וכי היא תקפה לתקופת זמן של ארבעה חודשים מיום המועד האחרון להגשת ההצעות  

 למכרז ולתקופה של ארבעה חודשים נוספים, אם תבקשו להאריכה. 

הוראות והנחיות    – של המכרז    2ים בזאת להצעתנו את כל המסמכים המפורטים במסמך  הננו מצרפ  .6
כלליות למציעים, לרבות המסמכים המפורטים בתנאי הסף, בתנאים הנוספים והדרישות הנוספות,  

של   על סך  ובלתי מסויגת  מותנית  בלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  )  50,000ולרבות    חמישים ₪ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

, בהתאם לנוסח הנספח אל ההוראות וההנחיות למציעים  "ערבות מכרז"₪( אשר תהווה    אלפים
 , ואשר תהווה ערבות להבטחת קיום הצעתנו.  6במסמך   2כטופס 

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי היה ותזכה הצעתנו במכרז, נחתום על ההסכם בתוך ארבעה   .7
כל המסמכים הנדרשים  עשר ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה מטעם המזמין, לרבות צירוף  

מסירת העתקים מפוליסות הביטוח אשר ערכנו  עותקים חתומים, ולרבות    בשנימאתנו, וכל זאת  
ההתקשרות   ובהסכם  המכרז  במסמכי  מהאמור  בנקאית  כמתחייב  ערבות  ביצוע    –וכתב  ערבות 
למציעים   וההנחיות  ההוראות  אל  הנספח  לנוסח  זאת,  6במסמך    3כטופס  בהתאם  וכל  במועד  , 

 .ימתנו על ההסכםחת

במסמכי המכרז  ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים  הננו מצהירים ומתחייבים   .8
" תת סעיף  אחריות וביטוח"  12סעיף  הסכם התקשרות",  "  7בהתאם לתנאים המפורטים במסמך  

השירותים וכתנאי  ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת מתן  "  ביטוחי נותן השירות"   12.12
 . נספח ד' אישור ביטוחי נותן השירות חתום כדי על ידי חברת הביטוח   לתחילתן את

לעיל,  ו/או לא    8-ו  7הננו מצהירים בזאת כי במידה ולא נעמוד בהתחייבותנו בהתאם לסעיפים   .9
נחתום על ההסכם בתוך הזמן שנקבע לכך ו/או לא נצרף את המסמכים הנדרשים ו/או לא נעמוד  

התחייבות כלשהי הכלולה במכרז ובנספחיו, יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות כמפורט בסעיף  ב
לעיל, ללא תנאים או דרישות מוקדמות וללא צורך לבסס את הדרישה, וזאת, בתוך שבועיים    6

ימים( מיום מתן הודעה על הזכיה במכרז. אנו מצהירים ומסכימים בזאת כי סכום ערבות    14ימים )
ט )יוגש לגביה( על ידי המזמין ללא התראה מוקדמת מראש, וללא כל צורך בהוכחת נזק,  זו יחול

 וזאת, כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לאי עמידתנו בתנאים כאמור. 

הננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי רק חתימה של המזמין על ההסכם תהווה התקשרות מחייבת   .10
 עם המזמין. 

את הצעתנו, נערך    מי רעננההיה ותאשר ועדת המכרזים של    הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי .11
תעביר אלינו על פי המועדים    מי רעננהשלתחילת אספקת השירותים בהתאם להזמנה/ות העבודה  

 . מי רעננהשנקבעו בהזמנה/ות העבודה מטעם 

על הזמנת    בע"מ  מי רעננההננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי רק חתימה של תאגיד המים והביוב   .12
 .  מי רעננההעבודה תהווה הזמנת עבודה המחייבת את 

האדם,   .13 כוח  המקצועית,  המיומנות  הכלים,  הידע,  הציוד,  בעלי  הננו  כי  בזאת  מצהירים  הננו 
ההרשאות והרישיונות הנדרשים לצורך אספקת השירותים נשוא הבקשה בהתאם למפורט בבקשה,  

 שירותים בכל נקודת זמן. ולרבות לעניין היקפי העבודה וזמני אספקת ה

   :הננו מתחייבים ומצהירים בזאת למלא אחר כל דרישות המכרז, וכל זאת תמורת .14

 המחירים בניכוי שיעורי ההנחה הנקובים לכל אחד מהפרקים שלהלן: .14.1

א .14.1.1 על  אחידה  הנחה  ':  חלק  אחוזים   ______________ הבאים כל  של  המחירים 
 שאינם כוללים מע"מ:

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות   -חבילת העיצוב הבסיסית   1
בהתאם לכל   לצורך עיצוב חבילת העיצוב הבסיסית

', בסימן  2סעיף  2כמפורט במסמך  דרישות המכרז ולרבות
( משלב אפיון הצרכים ועד לשלב  י"א)2)א( עד  2ס"ק 

ולרבות הדגשים המפורטים  ההכנה להדפסה דיגיטאלית, 
, 1בהתאם להגדרות שבמסמך  , סימן א' 2סעיף  2במסמך 

וכן כל התאמה אחרת שתתבקש לרבות עדכוני עיצוב גרפי 
ו/או תכנתי לאורך כל תקופת ההסכם ותקופות האופציה 

 מכוחו. 

1  ₪           20,000  

  429                 ₪  1,000 חשבון תקופתי במעטפה אינטגראלית –חבילת בסיס א'  2
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים,  
עיבוד  להדפסה דיגיטלית,   תםעיצוב התאמהמרתם, 

הנתונים והמידע והדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי, 
או   A4בהדפסה דיגיטאלית דו צדדית בצבע מלא, בגודל 

גרם ממוגנט,   90, מנייר שביט נטול עץ A4מקורב ל 
עיטוף במעטפה    - בהדפסה כמותית, בתוספת 

גרם, בגודל   90אינטגראלית, אטומה, מנייר שביט נטול עץ 
ס"מ, עם תדפיס    x 16ס"מ   23.5מ או ס" x 16ס"מ  23.7

קבוע על גבי המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד  
מודעות גרפיות מעבר   שלושופרטים נוספים, לרבות עד 

, תוך הדפסת הנתונים המשתנים על גבי  בכל גודל ללוגו
המעטפה בצבע שחור, עם או בלי צרופות נוספות, הכל,  

  כמפורט בתנאי המכרז. 
 חשבון תקופתי במעטפת חלון  –חבילת בסיס  ב'  3

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים,  
עיבוד  עיצוב התאמה להדפסה דיגיטלית, המרתם, 

הנתונים והמידע והדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי, 
או   A4בהדפסה דיגיטאלית דו צדדית בצבע מלא, בגודל 

גרם ממוגנט,   90, מנייר שביט נטול עץ A4מקורב ל 
עיטוף במעטפה עם חלון,    - בהדפסה כמותית, בתוספת 

ס"מ   x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל   90מנייר שביט נטול עץ 
ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה  x  16ס"מ  23.5או 

בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, לרבות 
, עם או בלי  בכל גודל מודעות גרפיות מעבר ללוגו שלושעד 

 צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז. 

1,000  ₪                 450  

חשבון במעטפה דבר דואר בתצורת  –חבילת בסיס ג'  4
 אינטגראלית 

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים,  
עיבוד  עיצוב התאמה להדפסה דיגיטלית, המרתם, 

  -הנתונים והמידע והדפסת דבר דואר בתצורת חשבון 
לרבות הודעת דרישה או דרישה מיידית או חשבון יתרות  

בהפקה נפרדת מחשבון המים התקופתי, בהדפסה  
או   A4צדדית בצבע מלא, בגודל מכתב  -דיגיטלית דו 

גרם ממוגנט,    90, מנייר שביט נטול עץ  A4מקורב ל 
עיטוף במעטפה    -  בהדפסה כמותית, בתוספת

גרם, בגודל   90אינטגראלית, אטומה, מנייר שביט נטול עץ 
ס"מ, עם תדפיס    x 16ס"מ   23.5ס"מ או  x 16ס"מ  23.7

קבוע על גבי המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד  
מודעות גרפיות מעבר   שלושעד ופרטים נוספים, לרבות 

על גבי    , תוך הדפסת הנתונים המשתניםבכל גודל ללוגו
המעטפה בצבע שחור, עם או בלי צרופות נוספות, הכל,  

 כמפורט בתנאי המכרז. 

1,000  ₪                 410  

דבר דואר בתצורת חשבון במעטפת  –חבילת בסיס ד'  5
 חלון

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים,  
עיבוד  עיצוב התאמה להדפסה דיגיטלית, המרתם, 

  -הנתונים והמידע והדפסת דבר דואר בתצורת חשבון 
לרבות הודעת דרישה או דרישה מיידית או חשבון יתרות  

בהפקה נפרדת מחשבון המים התקופתי, בהדפסה  
או   A4ל מכתב צדדית בצבע מלא, בגוד  -דיגיטלית דו 

גרם ממוגנט,   90, מנייר שביט נטול עץ A4מקורב ל 
עיטוף במעטפה עם חלון,    - בהדפסה כמותית, בתוספת 

ס"מ   x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל   90מנייר שביט נטול עץ 
ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה  x  16ס"מ  23.5או 

1,000  ₪                 450  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

ת בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, לרבו
, עם או בלי  בכל גודל מודעות גרפיות מעבר ללוגו שלושעד 

 צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז. 
 תוספת צרופה בתצורת חשבון  6

דבר דואר   - 5או   4או  3או    2תוספת צרופה לסידורי 
לרבות הודעת חוב, הודעת דרישה או   - בתצורת חשבון

דרישה מיידית או חשבון יתרות )בנוסף על המפורט  
, לפי העניין( , בהדפסה דיגיטלית 5או  4או  3או  2בסידורי 

,  A4או מקורב ל    A4צדדית בצבע מלא, בגודל מכתב  -דו 
גרם ממוגנט, בהדפסה כמותית,   90מנייר שביט נטול עץ 

כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, 
המרתם, הדפסת הצרופה לרבות הנתונים והמידע  

, הכל כמפורט  ועיטופם יחדהמשתנה, צירופה לחשבון  
 בתנאי המכרז 

1,000  ₪                 300  

פירוט חיובים שנתי ויתרת חוב  הודעה בדבר תוספת  7
 או שלא בתצורת חשבון  בתצורת חשבון בעסקה מתמשכת

הודעה בדבר פירוט   - 3או    2תוספת צרופה לסידורי 
חיובים שנתי ויתרת חוב בעסקה מתמשכת, כמשמעותם  

צדדית בצבע   -בחוק הגנת הצרכן, בהדפסה דיגיטלית דו 
ביט נטול , מנייר ש A4או מקורב ל  A4מלא, בגודל מכתב 

גרם ממוגנט, בהדפסה כמותית, כולל ביצוע כלל    90עץ 
הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם,  

הדפסת הצרופה לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה 
 , הכל כמפורט בתנאי המכרז ועיטופם יחדלחשבון 

1,000  ₪                 280  

  –תוספת צרופה )מסמך שאינו בתצורת חשבון( דף אחד  8
 שחור לבן –צד אחד 

הדפסת מכתב   - 5או   4או  3או    2תוספת צרופה לסידורי 
  4או  3או  2לצרכן או טופס )בנוסף על המפורט בסידורי 

, על גבי נייר נטול עץ 1, לפי העניין(, כהגדרתם במסמך 5או 
שחור לבן, בהדפסה  דף אחד,  - A4או בקירוב ל  A4בגודל 

על צד אחד, עם או בלי נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע 
כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם,  

הדפסת הצרופה לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה 
לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי    ועיטופם יחדלחשבון 

 .המכרז
 

להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  
הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 

כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 
 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 105  

  105                 ₪  1,000 תוספת דף  - 8כמו בסידורי   9
  –תוספת צרופה )מסמך שאינו בתצורת חשבון( דף אחד  10

 שחור לבן  – צדדים שני
הדפסת מכתב   - 5או   4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי 

, על גבי נייר נטול עץ 1לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך 
דף אחד, שחור לבן, בהדפסה   - A4או בקירוב ל  A4בגודל 

דו צדדית, עם או בלי נתונים ומידע משתנה, כולל הדפסה, 
צירוף לחשבון ועיטוף יחד, כולל ביצוע כלל הפעולות  

דרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה  הנ
לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון  

 לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז  ועיטופם יחד
 

להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  
הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 

1,000  ₪                 110  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 
 . מובנה לתשלום

  110                 ₪  1,000 תוספת דף  - 10כמו בסידורי   11
  –תוספת צרופה )מסמך שאינו בתצורת חשבון( דף אחד  12

 צבע מלא  –צד אחד 
הדפסת מכתב   - 5או   4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי 

או בקירוב  A4לצרכן או טופס, על גבי נייר נטול עץ בגודל 
דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה על צד אחד, עם או   - A4ל 

בלי נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות  
הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה  

תונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון  לרבות הנ
 לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז  ועיטופם יחד

 
להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  

הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 
כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 

 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 115  

  115                 ₪  1,000 תוספת דף  - 12כמו בסידורי   13
  –תוספת צרופה )מסמך שאינו בתצורת חשבון( דף אחד  14

 צבע מלא  – צדדים שני
הדפסת מכתב   - 5או   4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי 

או בקירוב ל  A4לצרכן או טופס על גבי נייר נטול עץ בגודל 
A4 -  דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה דו צדדית, עם או בלי

נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות 
לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה לרבות  

  ועיטופם יחדנים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון  הנתו 
 הכל כמפורט בתנאי המכרז  לרבות קיפול,

 
להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  

הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 
כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 

 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 120  

  120                 ₪  1,000 תוספת דף  - 14כמו בסידורי   15
   –צד אחד   –הדפסת מכתב לצרכן או טופס דף אחד  16

 שחור לבן
, על  1הדפסת מכתב לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך  

דף אחד,   - A4או בקירוב ל  A4גבי נייר נטול עץ בגודל  
שחור לבן, בהדפסה על צד אחד, עם או בלי נתונים ומידע 
משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת 

הקבצים, המרתם והדפסת המכתב או הטופס לרבות  
 שתנה  הנתונים והמידע המ

 
להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  

הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 
כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 

 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 95  

   – שני צדדים  –הדפסת מכתב לצרכן או טופס דף אחד  17
 שחור לבן

, על  1הדפסת מכתב לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך  
דף אחד,   - A4או בקירוב ל  A4גבי נייר נטול עץ בגודל  

שחור לבן, בהדפסה דו צדדית, עם או בלי נתונים ומידע  
משתנה,  כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת 

הקבצים, המרתם והדפסת המכתב או הטופס לרבות  
 הנתונים והמידע המשתנה 

1,000  ₪                 100  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

 
להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  

ודעת חוב ו/או הודעת דרישה ו/או ה נכללים בסעיף זה גם 
כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 

 . מובנה לתשלום
צבע   –צד אחד   –הדפסת מכתב לצרכן או טופס דף אחד  18

 מלא 
על גבי   1כהגדרתם במסמך  הדפסת מכתב לצרכן או טופס 

דף אחד, בצבע   - A4או בקירוב ל  A4נייר נטול עץ בגודל 
מלא, בהדפסה על צד אחד, עם או בלי נתונים ומידע  

משתנה,  כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת 
הקבצים, המרתם והדפסת המכתב או הטופס לרבות  

 הנתונים והמידע המשתנה 
 

לצרכן    להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב
הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 

כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 
 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 110  

   – שני צדדים  –הדפסת מכתב לצרכן או טופס דף אחד  19
 צבע מלא 

הדפסת מכתב לצרכן או טופס על גבי נייר נטול עץ בגודל  
A4  או בקירוב לA4  -   דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה דו

צדדית, עם או בלי נתונים ומידע משתנה,  כולל ביצוע כלל 
הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם  

והדפסת המכתב או הטופס לרבות הנתונים והמידע  
 המשתנה 

 
להסרת ספק יובהר כי במסגרת הגדרת מכתב לצרכן  

הודעת דרישה ו/או הודעת חוב ו/או נכללים בסעיף זה גם 
כוללות שובר  םאינדרישה מיידית ו/או חשבון יתרות אשר 

 . מובנה לתשלום

1,000  ₪                 115  

 הדפסת חשבון מים במעטפית 20
הדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי או דבר דואר  

 A4בגודל ממוגנטת , במעטפית )קיפולית( בתצורת חשבון
גרם ממוגנט,    90, נייר שביט נטול עץ A4או מקורב ל 

צדדית בצבע מלא, הדפסה  -בהדפסה דיגיטאלית דו
 כמותית, הכל בהתאם לדרישות המכרז 

1,000  ₪                 440  

 A4הדפסת מכתב במעטפית  21
או   A4הדפסת מכתב לצרכן, במעטפית )קיפולית( בגודל 

גרם ממוגנט, בהדפסה  90, נייר שביט נטול עץ A4מקורב ל 
צדדית בצבע מלא, הדפסה כמותית, הכל  -דיגיטאלית דו

 בהתאם לדרישות המכרז 

1,000  ₪                 400  

 הדפסת חוברת מידע שנתי לצרכן 22
הדפסת חוברת מידע השנתית לצרכן )דוח שנתי לצרכן  
כמשמעותו בכללים( חוברת סיכות בצבע מלא דו צדדי  

,  A5)אפשרי פרוצס(, על בסיס נייר כרומו מבריק בגודל 
עמודים   12גרם( עד  135גרם )או בקירוב  135במשקל נייר 

כולל צירופה  דפים מקופלים בהדפסה דו צדדית(  3)
או   2הביוב התקופתי כאמור בסידורי לחשבון המים ו/או 

  או לחילופין, ללא צירוף לחשבון   ועיטופם יחד 5או   4או  3

1,000  ₪                 300  

 A5הדפסת מכתב  23
דוח איכות מים חצי שנתי או שנתי   –הדפסת מכתב לצרכן 

או עלון היערכות לשעת חירום או כל מכתב דומה, הדפסה 
אחידה לכלל הצרכנים ללא נתונים ומידע משתנה, בצבע  

1,000 ₪                 80 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

יחידת   המוצר השירות /  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

מלא, חד צדדי או דו צדדי )אפשרי פרוצס(, על גבי נייר  
גרם )או בקירוב  135, במשקל נייר A5כרומו מבריק בגודל 

רם(, כולל צירופו לחשבון המים ו/או הביוב  ג 135
ועיטופו ביחד   5או  4או  3או   2התקופתי כאמור בסידורי  

, או לחילופין,  אתו, או לחילופין, ללא צירוף לחשבון
 23תוספת דף )ארבעה עמודים( לסידורי 

 " 17הדפסת חשבון או דבר דואר בתצורת חשבון  24
הדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי או דבר דואר  

אינטש או   17בתצורת חשבון, במעטפית )קיפולית( בגודל 
גרם ממוגנט, בהדפסה   90מקורב, נייר שביט נטול עץ 

צדדית בצבע מלא, הדפסה כמותית, הכל  -דיגיטאלית דו
 בהתאם לדרישות המכרז 

1,000 ₪                 470 

   להפקה –ארכוב קובץ  25
 PDF -הכנת קובץ לארכוב במערכות המידע של המזמין  

הפקה   -נאמן למקור ממופתח בהתאם להוראות המכרז 
 אחת ללא הגבלת כמות 

1  ₪                 250  

 משלוח דברי דואר באמצעות הדואר האלקטרוני  26
משלוח דברי דואר לצרכני המזמין באמצעות הדואר  

, הכל  האלקטרוני, ללא הגבלת כמות להפקה וצרופותיה
 כמפורט במסמכי המכרז  

 
למשלוח שבועי לצרכן כמפורט  PDFלרבות הפקת קובצי 

 )ל"ג(2)ל"א( עד 2סימן ז' ס"ק  2סעיף  2במסמך 

1,000  ₪                 470  

למכתב שנשלח בנפרד מחשבון מים מעטפה נפרדת  27
 בהפקת מכתבים כמותית 

תוספת מעטפה ועיטוף, לרבות הדפסת פרטי הצרכן על גבי  
  במעטפת חלון  –, ובדברי דואר בתצורת חשבון המעטפה

ס"מ   x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל   90מנייר שביט נטול עץ 
ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה  x  16ס"מ  23.5או 

בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, לרבות 
ולרבות   מעבר ללוגו,   בכל גודלמודעות גרפיות  שלושעד 

כלל הפעולות הנדרשות להכנת דבר הדואר למשלוח  
ולרבות הובלת דבר הדואר אל נקודות החלוקה, למכתבים 

  22ו/או     19ו/או    18ו/או   17ו/או   16הנכללים בסידורי  
כמשלוח מכתב נפרד להפצה באמצעות דואר   – 23ו/או  

 כמותי או בית הדואר 

1,000 ₪                 270 

 תוספת למעטפה מותאמת לצרכן 28
להדפסת מעטפה מותאמת לצרכן, כאמור בסעיף  תוספת

בכל מקום בו ישנה   –, לאחר עיצובה 2( במסמך 3)ט()2
 וככל שתידרש תוספת כאמור  התייחסות לעיטוף במעטפה

1,000 ₪                 40 

 הדפסת חשבונות ריקים למחלקה  29
חשבון מים ו/או ביוב תקופתי, בהדפסה  הדפסת 

או מקורב ל   A4דיגיטאלית דו צדדית בצבע מלא, בגודל 
A4 גרם ממוגנט, בהדפסה    90, מנייר שביט נטול עץ

מוכן למילוי מקומי במחלקה )ללא פרטי  , ריק, כמותית
 צרכן וללא פרטי חשבון( 

1,000 ₪                 250 

  A5מגנט בצבע מלא, בגודל   הדפסתעיצוב, עריכת ו  30
 בהדפסה כמותית 

1,000 ₪               1,000 

 

 

 

 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 59 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 

של ______________ אחוזים על המחירים הבאים שאינם    אחידה  הנחה':  בחלק   .14.1.2
 כוללים מע"מ:

יחידת   השירות / המוצר  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד  31
לתיבות דואר או תאי   -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם  30עד   -דואר 

1,000  ₪                 900  

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד  32
לתיבות דואר או תאי   -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם  50גרם ועד  30מעל  -דואר 

1,000  ₪             1,100  

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד  33
לתיבות דואר או תאי   -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם  100גרם ועד  50מעל  -דואר 

1,000  ₪             1,250  

 

של ______________ אחוזים על המחירים הבאים שאינם  אחידה  הנחה  ':  גחלק   .14.1.3
 כוללים מע"מ:

יחידת   השירות / המוצר  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

משלוח מכתב פרטני באופן מיידי, כמשמעותו בסעיף   34
מכתב פרטני אשר    -למסמכי המכרז  2( במסמך  מ"ה)2

המיועד להדפסה ומשלוח לצרכן כפי   PDFיועבר כקובץ 
כולל הדפסת המכתב לצרכן על  –שהוא, באופן שבו הועבר 

דף   - A4או בקירוב ל  A4בגודל  - גרם  90גבי נייר כרומו  
הדפסה דו צדדית, כולל עיטוף במעטפה אחד בצבע מלא, ב 

)כוללת לוגו ופרטי התאגיד( הכוללת את שם וכתובת  
שעות מרגע   36הצרכן, ביול ומשלוח אל הצרכן בתוך  

 קבלתם אצל נותן השירות 

1  
)מכתב 
 בודד(

 ₪                 2.5  

 

/  ':  דחלק   .14.1.4 )רגיל  / בחלוקה בעבור משלוח דברי דואר באמצעות דואר ישראל  ממוין 
ישלם המזמין את עלות בית הדפוס   חריג/ רשום/ רשום עם אישור מסירה(לתאי דואר / 

אין צורך לתת הנחה )  כנגד חשבונית שהתקבלה מבנק הדואר  בפועל למשלוח הדואר  
 (:על חלק זה

יחידת   השירות / המוצר  מס'
 כמות

מחיר מקסימום  
 ליחידת כמות 

משלוח דואר באמצעות דואר ישראל )רגיל / חריג / רשום(,  35
 /  ממוקד לא ממוין / לא ממוקד ולא ממויןכמותי ממוין / 

 34למעט המפורט בסידורי הפצה לתאי דואר 

סכום שלא יעלה   1
מחירי דואר   על

ישראל תקף ליום  
המשלוח כנגד  
  הצגת חשבונית

שהתקבלה מבנק  
 הדואר  

 

 .הדפסת דברי הדואר תבוצע בהתאם לתנאי המכרז .14.2

כלל המחירים כוללים את הובלת דברי הדואר אל נקודת  לעיל,    14.2מבלי לפגוע באמור בס"ק   .14.3
 . החלוקה או אל המזמין, לפי העניין

בס"ק   .14.4 באמור  לפגוע  דפוס    14.2מבלי  דברי  והפקת  ביוב  ו/או  מים  חשבונות  הדפסת  לעיל, 
ְרקֹוד( לקליטת התשלום על ידי    בתצורת חשבון )בַּ יכללו, מעבר לשורת המגנוט, קוד קווים 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

( המאפשר קליטה על ידי  QR – Quick Response Codeבנק הדואר, קוד קווים ריבועי )קוד  
ופענוח על ידי הטלפון החכם וקוד קווים נוסף לקליטה במערכת/ות  מצלמת הטלפון החכם  

 המידע של המזמין, ככל שיוחלט על כך על ידי המזמין. 

לפגוע באמור בס"ק   .14.5 יבוצע ללא הגבלה על מספר  לעיל,    14.2מבלי  עיטוף כלל דברי הדואר 
 בכפוף למגבלת גודל המעטפה. לרבות מגנטים, הצרופות,  

בעבור משלוח דברי דואר באמצעות דואר ישראל )רגיל  לעיל,    14.2מבלי לפגוע באמור בס"ק   .14.6
ממוין/    / לא   / בסידורי  ממוין  כמפורט  למעט  מסירה(,  אישור  עם  רשום  רשום/    34חריג/ 

שבסעיף   הדואר    14.1.3בטבלה  למשלוח  הדפוס  בית  עלות  את  המזמין  ישלם  כנגד לעיל, 
שהתקבלה   הדואר  חשבונית  משלוח  בעבור  הדואר  רעננהעבור  ספציפית  מבית  מבלי    . מי 

דואר   באמצעות  יופצו  אשר  הדואר  דברי  המכרז,  במסמכי  אחר  מקום  בכל  באמור  לפגוע 
לאמור   בכפוף  היתר  בין  ישולמו  מ"  י"א סימן    2סעיף  בישראל    למסמכי   2במסמך    דס"ק 

 המכרז.

למען הסר ספק יובהר כי הודעות חוב, הודעות דרישה, דרישה מיידית וחשבון יתרות שאינם   .14.7
ותמורתם תשולם  בתצורת חשבון )אינם כוללים שובר מובנה לתשלום / שובר ממוגנט( יופקו  

 כמכתבים לצרכן. 

ולהתחייב בזאת כי מחירים אלו מהווים את ה .15 והיחידה בעבור הרינו להצהיר  תמורה הבלעדית 
אספקת  מכלול השירותים הנכללים בהצעתנו זו. הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או  
דרישה נוספת, כי בנקיבת מחירים אלו הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים  

תקשרות ולמשך כל  להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת הה
 תקופות ההארכה האופציונאליות להתקשרות זו.

 

 ולראיה באנו על החתום:

 שם המציע:__________________________________________________  

 כתובת המציע:________________________________________________ 

 ________ מספר ח.פ./ח.צ/ת.ז.:___________________________________ 

 חתימה וחותמת:___________  :____________ 1שם מלא של מורשה חתימה 

 חתימה וחותמת:___________  :____________ 2שם מלא של מורשה חתימה 

 חתימה וחותמת:___________  :____________ 3שם מלא של מורשה חתימה 

 

 

 אימות חתימה על ידי עורך דין

 

מטה,   החתום  ביום  אני  כי  בזאת  מאשר   ,________________ של  הדין  עורך   ,___________

 _________  _______________________ ______________ חתם / חתמו בפני ה"ה ________ 

אשר   בתאגיד,  מנהל/ים  הינו/הינם  וכי  המציע,  בשם   _______________________________

אגיד, על פי תזכיר התאגיד ותקנותיו, ועל פי כל דין,  חתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבים את הת

 לכל דבר ועניין. 

 

        _________________________ 

 עורך  דין
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 ערבות מכרז – 2טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למציעים

 

 נוסח כתב ערבות בנקאית )ערבות מכרז( 

 

 לכבוד
 בע"מ  מי רעננה

 רעננה , 56אחוזה רחוב 
 

 ג.א.נ.,

 ___________________ ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
 

)להלן:    ______________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
לסילוהמבקשים" בזה כלפיכם  )במילים:    50,000כל סכום עד לסך    ק"( אנו ערבים    אלף  חמישים₪ 

לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות    004/2021מכרז פומבי  ש"ח(, זאת בקשר עם השתתפותם ב
 , ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז.  מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר

 
 

כם מפעם  ואנו נשלם ל  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת
תוך   עליכם    14לפעם,  שיהיה  בלי  בדרישתכם,  שיצוין  סכום  כל  בכתב  דרישתכם  קבלת  לאחר  ימים 

להסביר, לנמק, או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי  
 שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל. 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב    31.03.2022בתוקפה עד לתאריך    ערבות זו תישאר
לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד בכלל  

 בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל.

 דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה. 

תב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה,  מודגש בזה, כי "דרישה בכ
 מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

 בכבוד רב, 

 
 

 בכבוד רב,     
 

 בנק _________ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 ערבות ביצוע – 3טופס 
  למציעיםהוראות והנחיות כלליות  

 

 נוסח כתב ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 לכבוד
 בע"מ  מי רעננה

 רעננה , 56אחוזה רחוב 
 

 ערבות בנקאית מספר                                       .הנדון: 
 

)להלן:    ____________ מזהה  מס'   ____________________________ בקשת  פי  על 
₪(    אלףמאה  )במילים:  ₪    100,000כל סכום עד לסך    קכלפיכם לסילו"המבקשים"( אנו ערבים בזה  

"הפרשי   )להלן:  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת 
לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב,    004/2021מכרז פומבי  הצמדה"(, בקשר עם  

דואר ודברי  נלווים  וחוזה  מסמכים  המכרז  מסמכי  פי  על  התחייבויותיהם  כל  ביצוע  להבטחת   ,
 ההתקשרות במסגרתו.  

 
ימים    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  

מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או    בתהליך כלשהו

בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו  
 כלפיכם. 

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

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

 במכתבנו זה:
 

לסטטיסטיקה    –"מדד"   המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 
 ולמחקר כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
לום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(  אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תש

היינו    ________ ביום  שפורסם   __________ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי 
המדד   להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  היסודי"(  "המדד  )להלן:  נקודות   __________

 בניכוי סכום הקרן המקורי.  החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב    __________ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך  
לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד בכלל  

 ות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל.בשע

 דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים   1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר  – 4טופס 
2/2011 

 לעניין מכרז זה  יחתם על ידי מורשי החתימה מטעם המציעיתצהיר זה ימולא ו 
 

 תצהיר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 
הח"מ  לאחר  _________________  ת.ז.  _________________    מרח'  ________________  אני 

 שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן: 
 
נציג   .1 כ  ,("המשתתף"  :)להלן  ___________________אני  מכהן  ______  __________אני 

 את המפורט להלן.  ,המשתתףך להצהיר מטעם  ואני מוסמבמשתתף, 
 
ו .2 ב)א( לחוק  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אלי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף 

לא הורשעו בפסק   (("חוק עסקאות גופים ציבוריים" :)להלן 1976- התשל"ו ,עסקאות גופים ציבוריים
חלוט   עבירותדין  משתי  זר  ביותר  עובדים  חוק  תנאים  לפי  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  ים 

)להלן:    1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  ("חוק עובדים זרים"  :)להלן  1991- הוגנים(, התשנ"א
 "(.  חוק שכר מינימום"

 
ב)א(  2)כהגדרתו בסעיף    ובעל זיקה אלילחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ו .3

לפי חוק עובדים זרים    ביותר משתי עבירותלחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט  
 או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 
)להלן    1998-התשנ"ח  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9אני מצהיר, כי הוראות סעיף  כמו כן   .4

"חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל    –
הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן,    –לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף    9שהוראות סעיף  

 בין היתר כמפורט להלן: 

תתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  עובדים לפחות, המש  100ם המשתתף מעסיק  א •
לחוק שוויון    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  – זכויות, ובמידת הצורך 

והשירותים   • הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המשתתף  אם 
כאמור המשתתף    החברתיים  לעיל,  כאמור  התחייב  שלגביה  התקשרות  אתו  ונעשתה  לעיל, 

לחוק שוויון   9מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

משרד  • של  הכללי  למנהל  זה  סעיף  לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  המשתתף 
 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  העבודה 

 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ,   .5

וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או  
 ם אחר עמו אתקשר. כל גור

 
בתנאי   .6 עמידה  אי  זה תהווה  במסגרת תצהיר  בניגוד להתחייבות  זרים  עובדים  העסקת  כי  לי,  ידוע 

 הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.  
 
 בתצהיר זה:  .7

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון   7.1
וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל  
והוראות   כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק 

 . 1994-שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
 

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  7.2
ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  הוזמן על   7.2.1    

 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 שוהה בישראל כדין.  7.2.2 
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  7.2.3 

הכ  7.2.4 לו  תשולם  מומחיותו  בתחום  עיסוקו  נופלת  בעד  איננה  אשר  חודשית  נסה 
הלשכה   באתר  כמפורסם  שכיר,  למשרת  במשק  הממוצע  השכר  מפעמיים 

 לסטטיסטיקה. 
 

 _________________________ 
 חתימה 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 
 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת 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

 
 

 ___________________ חותמת     עו"ד ____________________ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תצהיר בדבר היקף ותקופת מתן שירותים – 5טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למציעים

 
 בדבר היקף ותקופת מתן שירותים  תצהיר

 
 לכבוד

 בע"מ  מי רעננה
 רעננה , 56אחוזה רחוב 

 
 

 אישור בדבר היקף שירותיםהנדון: 
 הדפסה ודיוור ישיר בדבר ביצוע אספקת שירותי   תצהיר

אנו, החתומים מטה, חברת: ______________________________________, מספר ח.פ / ח.צ:   

  ,________________ 

 
תנאי   .1 את  והבנו  שקראנו  פומבי  לאחר  הפצת    004/2021מכרז  ו/או  הדפסת  שירותי  לאספקת 

שירותי הדפסה דיגיטלית של חשבונות מים  , מצהירים בזאת כי סיפקנו  חשבונות מים ו/או ביוב
שירותי דיוור ישיר של חשבונות מים ו/או ביוב  ו/או     ו/או ביוב ו/או חשבונות אחרים וצרופותיהם

לתאגידי המים והביוב ו/או לרשויות המקומיות )להלן בטבלה    ו/או חשבונות אחרים וצרופותיהם
 , על בסיס המפורט להלן: "(מקבל השירותים" –זו 
 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

  שם מקבל השירותים  1

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
להקיף   )יש  משנה  או  קבלן  ידנו"  "על 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  2

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

מקבל   אצל  קשר  איש  השירותים  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  3

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  4

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  5

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  6

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

  הערות

  שם מקבל השירותים  7

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  8

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  9

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  10



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  11

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  12

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  13

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם  עם  שהופצו  החשבונות  סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

ידי  הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 על ידנו / קבלן משנה 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

  שם מקבל השירותים  14

)יש להקיף   / תאגיד מים  רשות מקומית 
 רשות מקומית   /   תאגיד מים "רשות" או "תאגיד"( 

השירותים   מקבל  אצל  קשר  איש  שם 
 ותפקידו )מנהל מחלקה ומעלה( 

 

  מספר הטלפון של איש הקשר

צרופותיהם עם  שהופצו  החשבונות   סוג 
)כגון חשבונות מים ו/או ביוב או חשבונות  
)להלן   וכיו"ב(  שילוט  אגרות  או  ארנונה 

 "החשבונות"(

 

    2019החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

  2020החשבונות שהודפסו בשנת מספר 

הפצת החשבונות בוצעה על ידנו / על ידי  
או   ידנו"  "על  להקיף  )יש  משנה  קבלן 

 "קבלן משנה"( 

 קבלן משנה על ידנו / 

    2019החשבונות שהופצו בשנת מספר 



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 פרטי אספקת השירותים  סידורי

  2020החשבונות שהופצו בשנת מספר 

  הערות

 
  

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 ___ ________ ____________ 
 המצהירוחותמת חתימת       

 
 אישור עו"ד 

 

כי   מאשר/ת   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   _______ ביום 

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
             _______________ 
 עו"ד                           

  



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף  – 6טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למשתתפים

 
 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף 

 
אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

הריני מורשה חתימה מטעם חברת: ______________________________________, מספר ח.פ  

:  ________________, מכתובת: עיר: ______________ רחוב: ________, מספר:  /ע.מ  ח.צ  /

________, מספר  ______, כניסה: _____, מספר טלפון: ____________, מספר טלפון נוסף: __ 

אלקטרוני  דואר  כתובת   פקס____________, 

(e-mail  ,__________________________________ :)" :004/2021לעניין מכרז  "(  החברה)להלן  

מצהיר ומתחייב  לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר  

 בזאת כי החברה עומדת בתנאי הסף הבאים במועד הגשת הצעתנו למכרז זה:

 מעמד משפטי  .1

 המציע הינו תושב ישראל.  – מציע שהינו אדם פרטי  .1.1

 פויות. השותפות רשומה כדין ברשם השות –מציע שהינו שותפות  .1.2

 החברה רשומה כדין ברשם החברות.   –מציע שהינו חברה  .1.3

 

 ותנאי סף מקצועיים  ניסיון .2

סיפק המציע בעצמו שירותי הדפסה דיגיטלית של לפחות    2020  – ו    2019בכל אחת מהשנים   .2.1
במצטבר לשנה, לשתי    חשבונות מים ו/או ביוב ו/או חשבונות אחרים וצרופותיהם  169,700

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים או יותר, מתוכם לפחות תאגיד מים ו/או ביוב אחד.
סיפק המציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו,    2020  –ו    2019בכל אחת מהשנים   .2.2

של   ישיר  דיוור  אחרים    100,000לפחות  שירותי  חשבונות  ו/או  ביוב  ו/או  מים  חשבונות 
לכל הפחות לשני תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או  במצטבר לשנה,  ותיהם  וצרופ

 גופים ציבוריים. 
למציע או לקבלן משנה מטעמו היתר תקף ממשרד התקשורת, למועד הגשת ההצעה, למתן   .2.3

 . שירותי דואר כמותי
משירותי הדפסה ו/או הפצה בממוצע בכל    לפחות₪    000400,למציע מחזור כספי של    –מחזור כספי   .3

 . לפי אישור רואה החשבון המבקר של המציע 2020 –ו   2019אחת מהשנים 
 . מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .4

על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות    מוגשתההצעה   .5
 הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת.

 

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי:  

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________ ____________ ____________________ ________ 

 
  



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 
 
 
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 _______________ 

 חתימת המצהיר       
 

 אישור עו"ד 
 

בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ  אני 

תיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהר

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
             _______________ 

 עו"ד      



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 77 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תצהיר בדבר זהות קבלני משנה הנכללים בהצעת המציע  – 7טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למשתתפים

 
 תצהיר בדבר זהות קבלני משנה הנכללים בהצעת המציע

 
אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 שה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: לעונשים הקבועים בחוק באם לא אע

הריני מורשה חתימה מטעם חברת: ______________________________________, מספר ח.פ  

:  ________________, מכתובת: עיר: ______________ רחוב: ________, מספר:  / ע.מ  ח.צ  /

נוסף: __________, מספר  ______, כניסה: _____, מספר טלפון: ____________, מספר טלפון  

אלקטרוני  דואר  כתובת   פקס____________, 

(e-mail  ,__________________________________ :)" :004/2021לעניין מכרז  "(  החברה)להלן  

מצהיר ומתחייב  לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר  

 : בזאת כי

:  / ע.מ  ____________________________, מספר ח.פ / ח.צחברת: __________  .1

 _____________ "( מהווה קבלן משנה לעניין קבלן המשנה)להלן: " _______ ___________ 

לאספקת   004/2021מכרז פומבי ________________________________ במסגרת הצעתנו ב

 . ווים ודברי דוארשירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נל

למיטב ידיעתי ועל בסיס מסמכים שהוצגו לי קבלן המשנה עונה לתנאי הסף הנדרשים במסגרת   .2
 המכרז.

 

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי:  

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________ ____________ ____________________ ________ 

 
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
 _______________ 

 חתימת המצהיר       
 

 אישור עו"ד 
בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,______________ הח"מ  אני 

כי עליו/ה להצהיר את האמת  מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

             _______________ 
 עו"ד      

  



 מי רעננה בע"מ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תצהיר עמידת קבלן משנה בתנאי הסף  – 8טופס 
  למשתתפיםהוראות והנחיות כלליות  

 
 תצהיר קבלני משנה הנכללים בהצעת המציע 

 
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: 

_______________, מספר ח.פ  הריני מורשה חתימה מטעם חברת: _______________________

:  ________________, מכתובת: עיר: ______________ רחוב: ________, מספר:  / ע.מ  ח.צ  /

______, כניסה: _____, מספר טלפון: ____________, מספר טלפון נוסף: __________, מספר  

אלקטרוני  דואר  כתובת   פקס____________, 

(e-mail ___________________ :) ,_______________" :(החברה )להלן". 

לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים    004/2021מכרז  בכל האמור ל

 :מצהיר ומתחייב בזאת כי"( המכרז)להלן: "ודברי דואר 

של   .1 משנה  כקבלן  משמש  ______________________________________,  חברת:  הריני 

ח.צ  / ח.פ  ע.מ   מספר   / ___________   :_______  " הראשי)להלן:  לעניין  המציע   )"

 _____________________________________________________________ _______ 

 מהצעתה במכרז.  חלק

 
 . לעניין השירותים אשר יסופקו על ידי במסגרתו עונה לתנאי הסף הנדרשים במסגרת המכרז הנני .2

 

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי:  

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________ ________________________________ ________ 

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 _______________ 
 חתימת המצהיר       

 
 אישור עו"ד 

עו"  ,______________ הח"מ  בפני  אני  הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר/ת   ,)________ )מ.ר.  ד 

מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא  וכי 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

             _______________ 
 עו"ד                   
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבורהצהרה  – 9טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למשתתפים

 
 הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבור  

 
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: 
 

זיהוי/ח.פ./ח.צ  .1 מס'   _____________ המשתתף  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הנני 
)להלן:   מי  "המשתתף"____________________  ו/או  בו  השליטה  מבעלי  מי  ו/או   )

ממנהליו ___________________ אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא, במצב של ניגוד  
האחרים )ובכלל זה, אך מבלי לגרוע  עניינים בין ההתקשרות נשוא מכרז זה לבין ענייניו  

מכלליות האמור, בין בפעולה, בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שהמשתתף ו/או מי  
מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד  

 עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין(. 

ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי  הריני מתחייב לפעול לכך שהמשתתף  
 אינם נמצאים ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות    –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה  
 למנות דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמשתתף הינו תאגיד.  

 
ני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשרות  כן הנ  .2

 . 1992- הציבור, התשנ"ב
 

  למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי: .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 
 _______________ 

 המצהיר  חתימת      
 

 אישור עו"ד 
 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני  

את   להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________ מר/גב' 

אישר/ה בפני את  האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן,  

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
             _______________ 
 עו"ד                           

  



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 80 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 אישור רואה חשבון בדבר היקף המחזור הכספי – 10טופס 
  הוראות והנחיות כלליות למציעים

 
   אישור רואה חשבון

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ 
 רעננה , 56רחוב אחוזה 

 

ע.מ    / ח.צ   / ח.פ.   __________________ של  החשבון  וכרואי  לבקשתכם, 

   י:___ הריני לאשר כ___ ____________________________ )להלן: "המציע"( משנת ____ 

עמד היקף המחזור הכספי של המציע על סך של לפחות    2020  –ו    2019במהלך כל אחת מהשנים   .1

400,000 .₪ 

בהתבסס על ביקורתנו בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל ואשר    ערכנו את הצהרתנו זו .2

 כדרושים על פי הנסיבות.  אותם ראינו

משקפת באופן נאות את המפורט    2020  –ו    2019לדעתנו ההצהרה בדבר היקף מחזורי המציע לשנים   .3

 בה וזאת, בהתאם לרשומות עליהן התבססה. 

 

 

 בכבוד רב, 

        _________________ 

   רו"ח            

 

 

 

 

 
 

  



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 81 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

לאספקת שירותי הדפסת והפצת הסכם   –  7מסמך 
 חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 82 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר  לאספקת שירותי הדפסת  הסכם
 

 2021ביום _____ לחודש _____בשנת  רעננה שנערך ונחתם בעיר 
       

 
 -בין-

 
   מ"תאגיד מים וביוב בע מי רעננה

 514204619מספר ח.פ. 
 רעננה , 56אחוזה   מרחוב              

 ( "המזמין"ו/או "התאגיד" " ו/או החברה)להלן: "
 
 
 ;מצד אחד                                     

 
 

 - לבין-
 

 ________________________ 
 ח.פ. / ח.צ./ת.ז._____________ 

 מכתובת: _________________  
 טלפון:___________________ 
 פקס:____________________ 

 "( נותן השירות)להלן: " 
 ;מצד שני                                     

 
 

 ;רעננההעיר והחברה עוסקת בתחום אספקת שירותי מים וביוב בתחום    הואיל 
 

פרסמה    והואיל מספר  והחברה  פומבי  והפצת   004/2021מכרז  הדפסת  שירותי  לאספקת 
 "(; המכרז )להלן: "חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר 

  
 כאמור; במכרזונותן השירות זכה  והואיל

 
ונותן השירות, לאחר שקרא באופן יסודי את כל מסמכי המכרז, על כל נספחיו, והבין  והואיל

הוא כי  במלואן, מצהיר  העולות מהם  כוח    את הדרישות  הציוד,  הניסיון,  הידע,  בעל 
 האדם והכישורים במתן השירות;

 
ונותן השירות מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא ייתן לחברה את השירות,  והואיל

וזאת הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת היעדר ניגודי  
 הקיימים או העתידיים ובין מתן השירות; עניינים בין עיסוקיו האחרים 

 
ולקבל ממנו את השירותים כקבלן  והואיל נותן השירות  והחברה מעוניינת להיעזר בשירותי 

עצמאי וזאת על סמך הצהרותיו במסגרת הצעתו במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים  
 במסמכי המכרז ובהתאם להסכם זה, על כל נספחיו;

 
 ע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות והיחסים המשפטים ביניהם;וברצון הצדדים לקבו והואיל

 
 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 
 

 מבוא ונספחי המכרז  .1

המבוא להסכם זה ונספחיו, לרבות מסמכי ותנאי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה   1.1
 ומחייבים כיתר תנאיו; 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 83 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הנוחיות בלבד, ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן;כותרות הסעיפים באות לצרכי  1.2

החברה מזמינה בזאת מנותן השירות שירותים על פי מסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות הרצ"ב   1.3
 כחלק בלתי נפרד מהסכם זה;

נותן השירות מתחייב לספק לחברה את השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה ועל פי מסמכי   1.4
 ותנאי המכרז;  

 בכתב; ה/החברה או כל מי שיוסמך על ידו  ית/מנכ"ל ה/ לעניין מכרז זה הינו  החברה  ת/נציג 1.5

 רשימת הנספחים, המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם והמחייבים כיתר תנאיו, הינה כדלקמן: 1.6

 מפרט טכני מיוחד.  –נספח א'  1.6.1

 תצהיר שמירה על סודיות.  –נספח ב'  1.6.2

 . מידע ארגוניתהצהרה על עמידה במדיניות אבטחת  –נספח ג'  1.6.3

 אישור ביטוחי נותן השירות.  –נספח ד'  1.6.4

 : יתר מסמכי המכרז 1.6.5

  . הגדרות – 1מסמך  1.6.5.1

 ם. הוראות והנחיות כלליות למשתתפי – 2מסמך  1.6.5.2

החשבונות    –  3מסמך   1.6.5.3 מספר  ואומדן  צרכניו,  המזמין,  על  כלליים  נתונים 
 . והצרופות השנתי 

  . הסברים בדבר אופן תשלום התמורה לנותן השירות – 4מסמך  1.6.5.4

  . השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בזוכה – 5מסמך  1.6.5.5

 .טפסים המצורפים להוראות ולהנחיות למציעים – 6מסמך  1.6.5.6

  . הצהרת המציע והצעתו – 1טופס  1.6.5.7

  . ערבות מכרז – 2טופס  1.6.5.8

  . ערבות ביצוע – 3טופס  1.6.5.9

ולפי חוזר    1976-ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים    –  4טופס   1.6.5.10
  .2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

  . תצהיר בדבר היקף ותקופת מתן שירותים – 5טופס  1.6.5.11

  . תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף – 6טופס  1.6.5.12

  . תצהיר בדבר זהות קבלני משנה הנכללים בהצעת המציע – 7טופס  1.6.5.13

  . תצהיר עמידת קבלן משנה בתנאי הסף – 8טופס  1.6.5.14

הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות    –  9טופס   1.6.5.15
  . בשרות הציבור

   . אישור רואה חשבון בדבר היקף המחזור הכספי – 10טופס  1.6.5.16

 

 פרשנות 2

בסעיפי   2.1 מקום  בכל  של    המכרז ההוראות  מקרה  בכל  ההסכם  שבגוף  ההוראות  על  תגברנה 
 סתירה או אי התאמה; 

מצא נותן השירות סתירה בין סעיפי הסכם זה ו/או בין סעיפי הסכם זה לבין הנספחים ו/או   2.2
לבין   זה  סעיפי הסכם  סעיף  המכרזבין  לפרש  יש  בה  לדרך  ספק באשר  נותן השירות  גילה   ,

 מסעיפי הסכם זה ונספחיו, יפנה אל המנהל בכתב לצורך קבלת הנחיות והבהרות. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ימים מהיום שפנה.    14יו ימסרו לנותן השירות בכתב ועד  הנחיות המנהל, הוראותיו והסבר 2.3
הוראות המנהל והסבריו כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, תחייבנה את נותן השירות  

 והוא יהא מחויב לנהוג על פיהן. 

 

 השירותים והעבודות  –מהות ההסכם  .3

ובכלל  זה   נותן השירות מתחייב בזאת להתחיל בביצוע אספקת השירותים הנכללים בהסכם 3.1
 חלק בלתי נפרד מההסכם במועד עליו יורה המזמין מראש ובכתב. יםהמהוו מסמכי המכרז  

ו  3.2 ההסכם  במסמכי  כאמור  השירותים  את  יספק  השירות  להיקפי    המכרזנותן  בהתאם 
הפעילות אשר ייקבעו על ידי המנהל, במועדים אשר יקבעו על ידיו, וללא כל התחייבות מצד  

 ותים או מספר הפעולות. המנהל באשר להיקף השיר

, כהגדרתם המכרזנותן השירות יפעל לאספקת כלל השירותים המפורטים בהצעתו במסגרת  3.3
 ובכללם:   במסמכי המכרז,

, בכפוף  עיצוב מלא להדפסה דיגיטלית  –אספקת וביצוע חבילת העיצוב הבסיסית   3.3.1
במסמכי    1, ולאמור במסמך  למסמכי המכרז  2סימן א' במסמך    2לאמור בסעיף  

 של:, והתאמות עיצוב תקופתיות בהתאם לדרישות המזמין, המכרז )הגדרות(

)ז(  2)א( עד  2  ס"קחלק א',    –  'ב, סימן  2חשבונות מים ו/או ביוב כמפורט בסעיף   3.3.1.1
 למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.  2במסמך 

כמפורט בסעיף   3.3.1.2 ב'  –  'ב, סימן  2דברי דפוס בתצורת חשבון  )ח(  2, ס"ק  חלק 
 . למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים 2במסמך 

)ט(  2לק ג', ס"ק  ח  –, סימן ב'  2דברי דפוס שלא בתצורת חשבון כמפורט בסעיף   3.3.1.3
 למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.  2במסמך 

 : עיצובי התאמה להדפסה דיגיטאלית, בין היתר 3.3.2

עיצובי התאמה להדפסה דיגיטאלית של מכתבים לצרכן, בין היתר כמפורט   3.3.2.1
ב'  2בסעיף   ד'  –   סימן  ס"ק  חלק  במסמך  2,  מסמך    2)י(  המכרז,  למסמכי 

 יות הכלליות למציעים.ההוראות וההנח

  2, בין היתר כמפורט בסעיף  טפסיםעיצובי התאמה להדפסה דיגיטאלית של   3.3.2.2
למסמכי המכרז, מסמך ההוראות    2( במסמך  י"א)2, ס"ק  חלק ה'  –  סימן ב'

 .וההנחיות הכלליות למציעים 

ביצוע כלל עבודות הדפוס המיועדות להדפסה דיגיטאלית, בין היתר כמפורט בסעיף   3.3.3
ג'  2 ס"ק  סימן  עד  2,  במסמך    2)י"ב(  ההוראות    2)ט"ו(  מסמך  המכרז,  למסמכי 

 וההנחיות הכלליות למציעים.

  2( עד ז)ט"2סימן ד', ס"ק   2הדפסת חוברות מידע לצרכן בין היתר כמפורט בסעיף   3.3.4
 למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.  2)י"ט( במסמך  

)כ'(  2ימן ה', ס"ק  , ס2ן היתר כמפורט בסעיף  עיצוב והדפסת מגנטים מודפסים, בי 3.3.5
 למסמכי המכרז. 2במסמך 

היתר   3.3.6 בין  ומידע,  נתונים  קבצים,  העברת  לצורך  וירטואלית  מידע  כספת  העמדת 
למסמכי המכרז, מסמך    2( במסמך  ג)כ"2( עד  א)כ"2', ס"ק  ו , סימן  2כמפורט בסעיף  

 ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.

ולרבות   3.3.7 חשבונות מים ו/או ביוב, דברי דפוס בתצורת חשבון  כלל עבודות הדפוס 
חשבון   בתצורת  מיידית    –ושאינם  דרישה  הודעות  דרישה,  הודעות  חוב,  הודעות 

דפוס   ועבודות  לצרכן  מידע  חוברות  טפסים,  לצרכן,  מכתבים  יתרות,  וחשבונות 
 ות לדברי דפוס אחרים.הן כמסמכים נפרדים למשלוח והן כצרופתבוצענה  נוספות,  
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

אלקטרוניים   3.3.8 משלוח  ובאמצעי  האלקטרוני  הדואר  באמצעות  דואר  דברי  משלוח 
למסמכי    2)ל'( במסמך  2)כ"ד( עד  2', ס"ק  זסימן    2בין היתר כמפורט בסעיף  אחרים,  

  - המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים, ומבלי לפגוע באמור לעיל 
תי, וכלל החשבון התקופתי מספר צרופות, ישלחו  היה דבר הדואר חשבון תקופ

 . דבר הדואר וכלל הצרופות יחד בהודעת דואר אלקטרוני יחידה

', ס"ק  חסימן    2בין היתר כמפורט בסעיף  למשלוח שבועי לצרכן    PDFהפקת קובצי   3.3.9
למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות    2( במסמך  ל"ג) 2( עד  ל"א)2

 . למציעים

קבצים לארכוב דברי הדואר במערכת/ות המידע של המזמין או מי מטעמו  הכנת   3.3.10
, לרבות מפתוחם המתאים,  ומערכותיהם התומכות  וביישומון/נים לטלפון החכם

למסמכי    2( במסמך  ח)ל"2( עד  ד)ל"2', ס"ק  ט, סימן  2בין היתר כמפורט בסעיף  
 המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.

בכלליות האמור לעיל ולהלן, כלל השירותים לעניין הנייר, המעטפות  מבלי לפגוע   3.3.11
)מ'( במסמך  2)ל"ט( עד  2', ס"ק יסימן  2והעיטוף יבוצעו גם בהתאם לאמור בסעיף 

 למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות הכלליות למציעים.  2

ממשרד   3.3.12 כמותי  דואר  להפצת  רישיון  בעלת  חברה  ידי  על  הדואר  דברי  הפצת 
סימן   2בין היתר כמפורט בסעיף ורת בדיוור ישיר ו/או על ידי דואר ישראל, התקש

למסמכי המכרז, מסמך ההוראות וההנחיות    2)מ"ד( במסמך  2)מ"א( עד  2, ס"ק  י"א
 . הכלליות למציעים

)מ"ה(  2, ס"ק  בסימן י"  2משלוח מכתבים מיידיים לצרכן בין היתר כמפורט בסעיף   3.3.13
 הוראות וההנחיות הכלליות למציעים. למסמכי המכרז, מסמך ה 2במסמך 

לעיל,   3.3.14 האמור  בכלליות  לפגוע  הדפסה,  מבלי  נייר,  אספקת  יכללו  השירותים  כלל 
חיתוך, קיפול, עיטוף, הדבקה וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך הכנת ומשלוח דבר  

וביצוע הפצה של  הובלת דברי הדפוס אל המזמין או אל נקודות החלוקה  הדואר,  
לם או חלקם, בין שבאמצעות דואר ישראל ובין שבאמצעות חברה  דברי הדואר, כו

 הכל במסגרת התמורה המוסכמת. בעלת רישיון להפצת דואר כמותי, 

כלל הפעולות כאמור תבוצענה בהתאם לנהלי והנחיות החברה בכל נקודת זמן, להוראות כל   3.4
על כלל  בהתאם לתנאי והוראות המכרז והסכם זה,  וכן,    דין ולהנחיות הרשויות המוסמכות

ולרבות   המיוחד  2מסמך  חלקיו  הטכני  והמפרט  למשתתפים  וההנחיות  ההוראות  מסמך   ,
 ' להסכם זה.נספח אהמצורף כ

 

 העסקת קבלני משנה  .4

נותן השירות לא יעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות נשואות הסכם זה, כולן או חלקן,   4.1
 .בכתב ומראשאם קיבל את אישור המנהל לכך, וכן  ,כמפורט בתנאי הסף של המכרזלמעט 

דעתו   4.2 לשיקול  בהתאם  רשאי,  המנהל  יהא  משנה,  קבלני  של  העסקתם  את  המנהל  אישר 
צורך   כל  וללא  את  הבלעדי,  ו/או  לאלתר  עבודתם  הפסקת  את  לדרוש  הדרישה,  בהנמקת 

 החלפתם לאלתר. הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 

אישר המנהל העסקתו של קבלן משנה, יחולו עליו כל התנאים והדרישות אשר חלים על נותן   4.3
 השירות ו/או על עובדיו, כפי שפורט לעיל ולהלן. 

   האחראי הבלעדי לקיום ההתחייבות לפי הסכם זהבכל מקרה יהיה נותן השירות  4.4
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 היקף השירותים ובלעדיות  .5

נותן השירות באשר להיקפי העבודה   5.1 כלפי  כי החברה אינה מתחייבת  ויובהר בזאת  יודגש 
ותכולת העבודה וכי לנותן השירות לא תהא כל טענה, דרישה, השגה או תביעה במקרה של  

 ואי מכרז זה. צמצום או הרחבה של היקף השירותים נש

תבוצע בהתאם ועל בסיס הזמנות  אספקת השירותים  כי  נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו   5.2
דעתה הבלעדי   שיקול  בסיס  ועל  לצרכיה  לעת, בהתאם  אליו מעת  עבודה שהחברה תעביר 

על פי המועדים שנקבעו בהזמנה/ות העבודה  וכי השירותים יסופקו  בכל נקודת זמן,  והמוחלט  
 .החברהמטעם 

ת עבודה תהווה  על הזמנ  החברהכי ידוע לו כי רק חתימה של  נותן השירות מצהיר בזאת   5.3
 .  החברההזמנת עבודה המחייבת את  

עוד יובהר כי החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות לנותן השירות בביצוע הפעולות המנויות   5.4
, וכן אינה מתחייבת להיקף הכמויות אשר יסופקו בהתאם לצרכיה  בהסכם זה, כולן או חלקן

 ודרישותיה בלבד 

 

 תקופת ההסכם והפסקת ההתקשרות .6

חודשים( לאחר    שנים עשר )  לשנהתקופת ההתקשרות בהתאם להסכם זה על כל נספחיו הינה   6.1
 החתימה על ההסכם. 

תוארך באופן  לעיל    6.1תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  לעיל,    16.על אף האמור בסעיף   6.2
חודשים נוספים, למעט אם  48ולאורך תקופה של  פעם בכל חודשים שלושהלמשך  אוטומטי

  מעוניינת   אינההבלעדי, כי    הימים מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעת   30, עד  החברה  ההודיע 
   בהארכת ההתקשרות. 

למעט   6.3 וההסכם,  המכרז  תנאי  כל  הצדדים  על  יחולו  ההארכה  תקופות   / תקופת  במהלך 
נות את תקופת  את הזכות להת   לעצמה  תשומר  החברההשינויים המחויבים על פי כל דין.  

השירות   נותן  הסכמת  בקבלת  ולרבות  המכרז,  לתנאי  מעבר  תנאים,  בתוספת  ההארכה 
למען הסר ספק יובהר כי כל דרישה    להפחתת התמורה המשולמת לו בגין אספקת השירותים.

 .לשינוי בתנאי ההסכם המקורי כתנאי להארכת ההסכם תחייב את הסכמת שני הצדדים

תקופת    בתוךחצי השנה הראשונה מיום חתימת הצדדים על ההסכם תוגדר כתקופת ניסיון.   6.4
  30הניסיון תהא החברה רשאית, בכל עת ובכפוף להודעה אשר תימסר בכתב לנותן השירות  

ימים מראש, להודיע לנותן השירות על סיום ההתקשרות אם מצאה החברה, בהתאם לשיקול  
אינו עומד בהתחייבויותיו בהתאם לדרישות מכרז זה ו/או    דעתה הבלעדי, כי נותן השירות

 ההסכם על כל נספחיו. 

  30תקופת הניסיון רשאית החברה, בכל עת ובכפוף להודעה אשר תימסר בכתב לקבלן    בתוך 6.5
ימים מראש, להודיע לקבלן על סיום ההתקשרות אם מצא המנהל, בהתאם לשיקול דעתו  

כי   השירותהבלעדי,  ב  נותן  עומד  כל  אינו  על  זה  הסכם  לדרישות  בהתאם  התחייבויותיו 
 . נספחיו

מבלי לפגוע באמור לעיל ולהלן, ומבלי לגרוע מדרישה כלשהי העולה מהסכם זה ומנספחיו,   6.6
יהא המנהל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות על ביטולו של ההסכם אם סבר 

או נציגיו ו/או טיב השירותים  /ו  נותן השירותכי רמת הביצוע, ו/או רמת שיתוף הפעולה של  
, וזאת באמצעות הודעה  בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  המסופקים אינם מניחים את דעתו
 ימים קודם לביטולו של ההסכם.   30אשר תימסר לקבלן מראש ובכתב  

עם תאגיד/י מים נוסף/ים במסגרת הקמתה של חברה    החברה  המבלי לפגוע באמור לעיל, מוזג 6.7
או בכפוף    ,2013  –ה בכללי תאגידי מים וביוב )חברות אזוריות(, תשע"ד  אזורית, כמשמעות

תהא    ,לכל שינוי בכללים או בכללים או הנחיות של הרשויות המוסמכות אשר יבואו במקומם
עד   של  מראש  בהודעה  סיומו  לפני  ההסכם  את  לבטל  רשאית  בהתאם    180החברה  ימים, 

 לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

לסיים התקשרות זו, כולה או חלקה, בהתראה מראש   החברה  ת לאמור לעיל רשאיבנוסף   6.8
בוטל ההסכם לפי סעיף זה ובכלל אין    , ללא צורך במתן נימוקים.שלושים ימיםובכתב בת  

 ולא תהיינה לנותן השירות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

 ידאג נותן השירות: לנותן השירות על סיום ההתקשרות כולה או חלקה, החברה ההודיע  6.9

וכן כל    , העיצוביםלהעברה מסודרת של כל החומר, המסמכים, המידע והקבצים 6.9.1
נתון או פריט מידע אחר הנדרש לצורך המשך רציף ותקין של אספקת השירותים  

 .  החברהורה לו תאו לידי צד ג' אחר, כפי ש  החברה, לידי  לחברה

חלק בלתי נפרד מההסכם וכי  כי הוא רואה בסעיף זה  בזאת  מצהיר    נותן השירות 6.9.2
הנתונים   את  מלהעביר  ימנע  או  יתלה  או  ויעכב  לעיל,  כאמור  יפעל  ולא  במידה 
והמידע כאמור, כולם או חלקם, באופן מלא ולשביעות רצון המזמין, יהא המזמין  
רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לחלט באופן מידי את ערבות הביצוע וזאת,  

רת ו/או סעד ו/או תרופה המגיעים לו בגין הימנעותו של  מבלי לפגוע בכל זכות אח
 נותן השירות לעמוד בהתחייבויותיו. 

 

 עבודה בעתות חירום .7

השירותים והעבודות נשואי הסכם זה, מכרז זה, והמסמכים והנספחים המצורפים אליהם   7.1
ימשכו גם בעתות חירום )אסון טבע, מלחמה, תקופות מתיחות ביטחונית, פיגועים, התראות  

משבר וחוסר שקט חברתי, הפגנות והתפרעויות על רקע    עתותלפיגועים, התקפות ארטילריה,  
 . וכיוצא בזה(כדוגמת מגפת הקורונה    , מגפותכלכלי –חברתי 

נשואי המכרז וההסכם בעתות חירום ומשבר,  7.2 כל השירותים  יערך לאספקת  נותן השירות 
 לעיל כך שבכל עת יוכל לעמוד בדרישות המכרז וההסכם, במלואן.   7.1כאמור בסעיף 

ן הסר ספק יובהר כי כל הקלה בדרישות בעתות משבר תבוצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  למע    .8
נותן השירות, הכל בכפוף להנחיית הרשויות  והמוחלט של החברה,   וללא כל זכות ערעור מצד 

 המוסמכות. 

 

 התמורה ואופן תשלום התמורה

 התמורה  .9

הצהרת   –  1טופס  לאמור בהתמורה אשר לה יהא זכאי נותן השירות תחושב ותשולם בהתאם   9.1
במסגרת   השירות  נותן  הצעת  אל  הנלווה  והצעתו  נותן  המכרזהמציע  ידי  על  שמולא  כפי   ,

 .למכרז זההשירות במסגרת הצעתו 

התמורה תשולם אך ורק אל מול הזמנות עבודה שתצאנה מהחברה אל נותן השירות מעת  9.2
בהתאם   השירות  נותן  ידי  על  סופקה  תכולתן  ואשר  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  לעת, 

 לתנאי ההסכם והמכרז.  

התמורה כאמור תהיה סופית ותגלם בתוכה את התמורה הכוללת עבור כל השירותים אותם   9.3
ות במסגרת הסכם זה, והיא תשולם רק עבור פעולות שבוצעו בהתאם לתנאי  יספק נותן השיר

המכרז וההסכם. נמצאה חריגה מהתנאים כאמור, לא תשולם לנותן השירות תמורת הפעולה  
 כאמור. 

על אף האמור לעיל, מצא המנהל, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי דיווח כלשהו   9.4
ו/או שגוי ו/או חלקי באופן אשר יש בו בכדי להטעות    מדיווחי נותן השירות היה לא אמין 

רשאי המנהל,  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, לרבות ביטולו לאלתר של ההסכם, 
 לקזז את התשלום עבור השירותים בהם מדובר מתשלומי נותן השירות בתקופות עוקבות.

כי החברה תשא בה  9.5 פרט למקרים בהם נאמר במפורש  כי  בזה  וצאה כלשהי, תחול  מוצהר 
 ההוצאה האמורה על נותן השירות בין אם הדבר נקבע בהסכם במפורש ובין אם לאו. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

מובהר ומוסכם כי, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות,   9.6
את   ישנו  לא  ההסכם  ע"פ  לספק  השירות  נותן  על  אשר  וציוד  חומרים  ומחירי  תשלומים 

 בים לעיל. התעריפים הנקו

 

 עדכון התמורה .10

 לעיל בהתאם למנגנון ההצמדה הבא:   9.1על אף האמור לעיל, תעודכן התמורה הנקובה בסעיף 

בסעיף   10.1 כאמור  ה    9.1המחירים  יום  זה,  הסכם  חתימת  מיום  שינוי  ללא  יהיו   -לעיל 
, תקופת ההסכם וארבע  ___/___/___ ובמשך עשרים וארבעה חודשים מלאים לאחר מכן

 .תקופות אופציה בנות שלושה חודשים כל אחת

כעבור עשרים וארבעה חודשים מיום החתימה על ההסכם, יוכפלו המחירים כאמור בסעיף   10.2
חלוקת מדד המחירים לצרכן, כולל פירות וירקות, הידוע האחרון במדד   במנתלעיל,    10.1

את התעריף  המחירים הידוע האחרון ביום החתימה על ההסכם, ותוצאת המכפלה תהווה  
 . חודשים נוספים( 36האופציה הכלולות בהסכם )ועד ת ועד לסוף תקופ 

נוספת,   10.3 הארכה  לתקופת  ההסכם  והוארך  ל  היה  ההסכם   60מעבר  חתימת  מיום  חודשים 
לעיל, החל ממועד עדכון המחירים האחרון    10.2יעודכנו המחירים כאמור בסעיף  לראשונה,  

 . ועד למועד החתימה על הארכת ההסכם

 

 יסור הסבת זכויותא .11

או להעביר את ההסכם, כולו  \או להמחות ו\או לשעבד ו\נותן השירות אינו רשאי להסב ו .11.1
או לשעבד \או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו

 או להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן.\או להמחות ו\ו

, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בנותן השירותמהשליטה    25%העברת   .11.2
 לעיל.  11.1בחלקים, הינה העברה המנוגדת לאמור בסעיף  

נותן השירות אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או למסור   .11.3
אלא   הגבייה  שירותי  בביצוע  הקשורות  מהפעולות  חלק  כל  החברה לאחר  בהסכמת 

המזמינה מראש ובכתב. יש לציין כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה  
ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע שירותי  

 הגבייה לאחר. 

 

 אחריות וביטוח  12

 אחריות 

ק ו/או חבלה ו/או תאונה  בלעדי לכל נז יהיה אחראי   נותן השירות בנוסף לאמור בכל דין,   12.2
מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או תאגיד, לרבות  

ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודה ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודה    החברה
ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של אחד מאלה, כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע  

ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שלוחיו ו/או קבלני המשנה    נותן השירותדות על ידי  העבו
ו/או עובדיו    נותן השירותהמועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של  

ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה, בתקופת ביצוע העבודה בין אם הדבר כרוך ברשלנות,  
 ובין אם לא.  

א בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל סוג  יש  נותן השירות  12.3
 החברה אחראי לו כאמור לעיל, כלפי    נותן השירות שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל נזק ש 

לפטור את   יהא חייב  והוא  ניזוק כלשהו,  נגדה בקשר   החברהו/או  מכל תביעה שתוגש 
 לאמור לעיל. 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ל  החברה 12.4 נושא לתביעה  תהא רשאית לעכב תשלומים  יהיו  בגובה הסכומים אשר  קבלן 
ו/או מי מטעמו בגין נזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות    נותן השירותכנגד  

 אלה באופן סופי ומוחלט. 

, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל סכום שתחויב לשלם, החברהישפה את  נותן השירות  12.5
על פי הוראות חוזה זה ו/או על    השירות   נותןאו שתשלם, בגין נזק או אבדן להם אחראי  

 פי כל דין לרבות ההוצאות המשפטיות השונות. 

, מיד עם דרישתה הראשונה. בגין כל נזק שיגרם החברהישפה ו/או יפצה את    נותן השירות 12.6
ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או    נותן השירותלה עקב שגיאה מקצועית של  

תחול גם לגבי כל   נותן השירותעקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של  
 מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה. 

בכל הנוגע לאתר, כמי    נותן השירותלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את   12.7
המ השליטה  לו  ואם  שהייתה  עליו,  והבלעדי  היחיד  שממונה  כמי  עליו,  והבלעדית  לאה 

והבלעדי של  עקב אש שיצאה ממנו, כמי שהיה התופש היחיד  ידי אש או  על  נזק  נגרם 
של  והבלעדי  היחיד  וכבעליהם  מקרקעין,  שהם  המתקנים  ושל  הפרויקט  של  האתר, 

 המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין. 

הנוגע לביצוע העבודה, או כי לא היה ליקוי בביצוע  שלא התרשל בכל    נותן השירות טען   12.8
 עליו נטל ההוכחה.  – העבודה, או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

 

 אחריות לעובדים ולשלוחים 

יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או    נותן השירות 12.9
הנמצאים בשרותו והוא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין או הסכם 

של   בשרותו  הנמצא  אחר  אדם  לכל  או  השירותלעובד  נזק   נותן  או  מתאונה  כתוצאה 
ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, והוא  כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות לרבות במהלך  

בזאת את   שנגרם   החברהפוטר  נזק  לרבות  ידו,  על  עובדים המועסקים  כלפי  מאחריות 
לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים 

 והן של קבלני משנה.  נותן השירותעצמאיים הן של  

נושא לתביעה  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבל  החברה 12.10 יהיו  בגובה הסכומים אשר  ן 
סופי    החברהכנגד   באופן  אלה  תביעות  תיושבנה  אשר  עד  כאמור,  תאונה  או  נזק  בגין 

 .החברהומוחלט לשביעות רצון  

השירות 12.11 את    נותן  שתחויב  החברהישפה  תשלום  כל  בגין  הראשונה,  דרישתה  עם  מיד   ,
 זה. 12לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבויותיו שבסעיף 

 י נותן השירות ביטוח 12.12

של נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על    מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו 12.12.1
פי הדין, מתחייב  נותן השירות לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד  
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו  
ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן  

ם נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין  השירותי
חברת   באמצעות  להלן,  המפורטים  הביטוחים  את  מקצועית,  אחריות  ביטוח 
או   השירות"  נותן  "ביטוחי  )להלן:  בישראל  לפעול  כדין  המורשית  ביטוח 

 "הביטוחים"(: 

 ;אחריות כלפי צד שלישי 12.12.2

נותן השירות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אח (א) ריותו של 
עם מתן השירותים אשר  -על דין בשל מעשה או מחדל רשלני בקשר  פי 

גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא  
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נזק   פגיעה או  בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם ההסכם, לרבות 
 לחברה ו/או למנהליה ו/או עובדיה. 

האחריות   (ב) לתקופת    1,000,000גבולות  ובמצטבר  לאירוע   )₪ )מיליון   ₪
 הביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,   (ג)
משנה   קבלני  ו/או  קבלנים  וכלפי  בגין  השירות  נותן  חבות  בהלה, 
ובלתי   מקרי  תאונתי  זיהום  פגומים,  סניטאריים  מתקנים  ועובדיהם, 

ד מכל  הרעלה  והשבתה,  שביתה  וכן  צפוי,  משקה,  או  במאכל  מזיק  בר 
עובדים שנותן   לגבי  )למעט  לאומי  תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 השירות חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי נותן השירות על   (ד)
אישור ביטוחי נותן השירות תורחב לשפות את החברה ו/או  נספח ד'  פי  
הליה ו/או עובדיה  )להלן: "יחידי המבוטח"( היה ותוטל על מי מהם  מנ

ו/או   מנהליו  ו/או  השירות  נותן  של  רשלני  מחדל  ו/או  למעשה  אחריות 
עובדיו, בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו  

 נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

רכוש החברה שאינו רכוש בבעלותו    בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי (ה)
ו/או שימושו, של נותן השירות, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי  

 . )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל נותן השירות ישירות(

 ;חבות מעבידים 12.12.3

פי   (א) על  השירות  נותן  של  אחריותו  את  המבטח  מעבידים  חבות  ביטוח 
פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים,  

כלפי העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר    1980התש"ם  
"מקרה   )להלן:  מקצועית  מחלה  ו/או  עבודה  תאונת  בגין  ההסכם  עם 

מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך תקופת הביטוח  ביטוח"( שייגרמו למי  
 בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם. 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:  (ב)

 ₪ לתובע.  6,000,000 (1)

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000 (2)

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה   (ג)
נותן חבות  ו/או    ומנוחה,  משנה  קבלני  ו/או  קבלנים  כלפי  השירות 

והן   ורעלים  פיתיונות  כמעבידם(,  ייחשב  השירות  ונותן  )היה  עובדיהם 
 בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח   (ד)
היה ונקבע לעניין  תורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ,  

קרות מקרה ביטוח, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי  
 מעובדי נותן השירות. 

כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר   (ה)
ויתור על זכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי נותן השירות כלפי החברה  

שהא  ובלבד  עובדיה   ו/או  מנהליה  זכות  ו/או  על  הוויתור  בדבר  מור 
 התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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 ;אחריות מקצועית 12.12.4

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות נותן השירות על פי דין בשל   (א)
חובה   הפרת  בגין  ו/או  מקצועית  רשלנות  בגין  דרישה  ו/או  תביעה 

ו עובדיו  מקצועית שמקורן במעשה או מחדל רשלני של נותן השירות ו/א
 במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם. 

₪ )שני מיליון ₪( לאירוע ובמצטבר לתקופת    2,000,000גבולות האחריות   (ב)
 הביטוח. 

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור,   (ג)
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת  

)מוגבל לסך של  הרחבות בגין ח נותן השירות עקב אובדן מסמכים  בות 
מחריגה    50,000 הנובעת  חבות  הביטוח(,  לתקופת  ובמצטבר  לאירוע   ₪

נותן   מעובדי  מי  של  יושר  אי  או  רשלנות  מטעות,  מסמכות,  לב  בתום 
 השירות. 

את   (ד) לשפות  הביטוח  פוליסת  את  להרחיב  השירות  נותן  של  באחריותו 
דיה  בגין אחריות שתוטל עליהם למעשה  החברה ו/או מנהליה ו/או עוב

או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי נותן השירות ו/או עובדיו וזאת  
מבלי לגרוע מחבות נותן השירות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  

. 

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו   (ה)
 ם.מאוחר ממועד תחילת מתן השירותי

)שישה( חודשים לאחר    6כמו כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של   (ו)
תשלום   אי  בגין  הינה  הביטול  עילת  באם  )למעט  הביטוח  תקופת  תום 
חלופי   ביטוח  נותן השירות  ע"י  נערך  לא  כי  בתנאי  ו/או מרמה(  פרמיה 
זו.   פוליסה  לפי  המבוטחת  חבות  לכסות  שנועד  מקביל  כיסוי  המעניק 

הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים    מוסכם בזה כי
 שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי. 

נותן השירות להחזיק בתוקף כל עוד   (ז) את ביטוח אחריות מקצועית, על 
מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  

 . הסכם זה על נספחיו

 ;ביטוח רכוש אש מורחב 12.12.5

רלוונטיים   ויהיו  ובמידה  שייערכו  וככל  )אם  השירות  נותן  של  הרכוש  ביטוחי 
של   )השיבוב(  התחלוף  זכות  על  ויתור  בדבר  מפורש  סעיף  יכללו  זה(  להסכם 
מבטחי נותן השירות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  ובלבד שהאמור  

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא  

הביטוח   12.12.6 והוראות  דרישות  את  מבטחיו  לידיעת  להביא  מתחייב  השירות  נותן 
זה במלואן   ולהלן ואת מהות השירותים המפורטים בהסכם  לעיל  המפורטות 
הביטוחים   כל  את  עבורו  לערוך  התחייבות  ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר 

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

שירות מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו  נותן ה 12.12.7
ו/או מטעמו, להמציא לידי החברה את המסמכים המפורטים להלן והמהווים  
חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה  

 )להלן: "מסמכי הביטוח"(: 
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המצורף להסכם זה כנספח    אישור קיום ביטוחי נותן השירות בהתאם לנוסח (א)
 ד')להלן: "אישור ביטוחי נותן השירות"(. 

מהחברה   (ב) בכתב  דרישה  לקבלת  בכפוף  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
( ככל ואין באישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה(  )להלן: "הדרישה"( 

ימים ממועד קבלת הדרישה, ימציא לידי    14נותן השירות מתחייב, כי בתוך 
העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי נותן השירות בהתאם    החברה

זה,   הסכם  נשוא  פעילותו  עם  ובקשר  השירות  לנדרש  נותן  כי  בזה  מוסכם 
ימציא לחברה את חלקי הפוליסות הקשורים להתקשרות זו בלבד. מוסכם 
תנאי   פי  על  לשירותים  רלוונטיים  שאינם   מסווגים  מסחריים  נתונים  כי 

 . מחקוהסכם זה, יי

לחילופין, יוכל נותן השירות להמציא במייל ממבטחיו אישור על קיומן של   
דרישות הביטוח אשר אינן נכללות בנספח הביטוח )נספח ג'(, )כגון : מועד  
שלישי   צד  בביטוח  לפוליסה,  ספציפי  אחריות  גבול  רטרואקטיבי,  תחולה 

 ואחריות מקצועית(. 

הביטוחים נספח ג', כאמור, לא    מוסכם בזה כי המצאת האישור בדבר עריכת (ג)
 תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה, על נספחיו. 

מוסכם בזה על נותן השירות כי המצאת אישור ביטוחי נותן השירות )נספח   (ד)
ג'(, כאמור,  הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי נותן  

יוכל נותן השירות להתחיל במתן השירותים    השירות )נספח ג'(, כאמור, לא
זה.   הסכם  מסמכי  נשוא  המצאת  אי  כי  בזה  מוסכם  לעיל,  האמור  אף  על 

חלפו   יסודית, אלא אם  לא תהווה הפרה  במועד  ימים    10הביטוח  )עשרה( 
 .ממועד בקשת החברה בכתב, להמצאת המסמכים כאמור 

בין היתר את   12.12.8 לכסות  יורחבו  לעיל  זה  א'  בנספח  נותן השירות כאמור  ביטוחי 
משנה   וקבלני  קבלנים  כלפי  השירות  נותן  של  חבות  אחריותו  ביטוח  )לעניין 

למעבידם( ייחשב  השירות  ונותן  היה  נותן    מעבידים  ביטוחי  יורחבו  כן  כמו 
שתוטל על    השירות לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות

"יחידי   )להלן:  השירות  נותן  של  רשלני  מחדל  ו/או  מעשה  עקב  מהם  מי 
 המבוטח"(.

עם   12.12.9 בקשר  הנדרשים  הביטוחים  כל  את  בתוקף  להחזיק  השירות  נותן  על 
בתוקף.   זה  הסכם  יהיה  בה  התקופה  כל   במשך  זה,  הסכם  נשוא  השירותים 

נותן  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח אחריות מקצ ועית, על 
 )ז( לעיל.  12.12.4השירות להחזיק בתוקף כאמור בסעיף 

מוסכם בזה על נותן השירות כי ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, ייערכו   12.12.10
בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.  

המפורט בנספח  מובהר בזאת כי במקרה של ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות  
 א' זה ובנספח אישור קיום הביטוחים )נספח ג'(. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי   12.12.11
נותן   ביטוחי  עריכת  ובאישור  זה  בהסכם  האמור  מן  המתחייבים  הביטוח 
השירות )נספח ג'(, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השירות, ועל נותן  

לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את ס כומי הביטוח  השירות לבחון את חשיפתו 
ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. נותן השירות מצהיר ומאשר  
כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או  
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ו/או   הביטוח  לסכומי  הקשור  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר  מטעמו  מהבאים  מי 
 ולהלן.  לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח כאמור לעיל

ביטוחי נותן השירות יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או   12.12.12
לשנותם לרעה בתקופת הביטוח, אלא אם נשלחה על כך לנותן השרות ולחברה  

רשום   בדואר  בכתב  זאת.    30הודעה  לעשות  כוונתו  על  מראש  יום  )שלושים( 
ו/או שינוי לרעה שכאלו  מבטחי נותן השירות יתחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול  

נמסרה הודעה בכתב כאמור   עובדיה  אם לא  ו/או  ו/או מנהליה  לגבי החברה 
 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה.  30לעיל ובטרם חלוף 

בכל פעם שמבטחו של נותן השירות יודיע לנותן השרות ולחברה כי איזה מבין   12.12.13
סע  לפי  שנערכו  הביטוחים  פי  על  השירות  נותן  נותן    12.12יף  ביטוחי  ביטוחי 

עומד   ג'(  )נספח  השירות  נותן  ביטוח  אישורי  בנספח  האמור  לרבות  השירות, 
לעיל, מתחייב נותן השירות    12.12להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף  

חדש,   ביטוח  עריכת  לחברה אישור  ולהמציא  הביטוח מחדש  אותו  לערוך את 
 ביטוח הקודם, כאמור לעיל. לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של ה

ראשוניים   12.12.14 הינם  כי  ייקבע  פיו  על  מפורש  תנאי  ייכללו  השירות  נותן  ביטוחי 
וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה וכי מבטחי נותן השירות מוותרים על  
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה. לרבות כל טענה  

ולרבות כל    1981  –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א    59ו/או זכות כאמור  בסעיף  
 טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירות מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה   12.12.15
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  בגין נזק לרכוש  

המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה  בבעלותו של נותן השירות ו/או  
ואשר נותן השירות זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין  
אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה   
מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על נותן  

ולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  השירות(. א 
 בזדון.  

נותן השירות מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בנספח   12.12.16
נותן   ביטוחי  באישור  לרבות  השירות"  נותן  לביטוחי  כלליים  "תנאים  זה  א' 

בקשר להן  השירות )נספח ג'(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח  
במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות  
בפוליסות הביטוח,   הנכללות  והזהירות  על הוראות הבטיחות  האמור, לשמור 
ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן  

מבלי לגרוע ממנו, מתחייב  השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ו
בסעיף   כאמור  בתוקף  יחזיק  מקצועית  אחריות  ביטוח  את  כי  השירות  נותן 

 )ז( לעיל. 12.12.4

נותן השירות מתחייב להודיע לחברה עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול   12.12.17
להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי  

מעבידים. חבות  ככל    או  החברה  עם  פעולה  לשתף  השירות  נותן  מתחייב  כן 
שהדבר אינו נוגד את אינטרס נותן השירות, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת  
ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על  

 פי ביטוחי נותן השירות. 

חראי לשפות את  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירות יהיה א  12.12.18
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  באופן מלא בגין נזק אשר ייגרם למי מהם  
איזו   מתנאי  תנאי  של  קיום  אי  ו/או  מהפרה  הנובע  ביטוחי  כיסוי  אי  עקב 
מי   ו/או  מנהליו  ו/או  השירות  נותן  ידי  על  לב  בתום  שלא  הביטוח  מפוליסות 
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האחר  כי  לכך  בכפוף  ידו,  על  המועסקים  השיפוי  מהעובדים  חובת  ו/או  יות 
 מוטלת על נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי הדין. 

הפרה   12.12.19 כי  בפוליסות  ייקבע  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לעיל  לאמור  בנוסף 
בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על  

ודעה ו/או איחור בהגשת  ידי נותן השירות, לרבות, אך לא מוגבל, איחור במתן ה 
תביעה שנעשו בתום לב על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות  

 החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו.  

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי נותן השירות, מתחייב    7  - לא יאוחר מ   12.12.20
שור עריכת הביטוח )נספח ג'( כאמור בסעיף  נותן השירות להמציא לחברה את אי

נותן השירות    12.12 נוספת,  נותן השירות לתקופה  ביטוחי  בגין הארכת  לעיל, 
ג'(, במועדים   מתחייב לחזור ולהמציא את אישור ביטוחי נותן השירות )נספח 
הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם  

 על נספחיו. לאמור בהסכם זה 

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי נותן השירות )נספח ג'(   12.12.21
השירותים   מתן  להמשך  ו/או  לתחילת  ומקדים  מתלה  תנאי  הינה  כאמור, 
מתן   המשך  ו/או  תחילת  את  השירות  מנותן  למנוע  רשאית  תהא  והחברה 

, כאמור, לא  )(השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי נותן השירות )נספח ג'
 הומצא במועד המוסכם כנדרש.

ו/או   12.12.22 המצאתם  השירות,  נותן  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, על ידי החברה  ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  
התאמתם   בדבר  אישור  להוות  ו/או  מטעמה  מי  על  ו/או  החברה  על  כלשהי 

לצמצם   כדי  ו/או  ו/או  למוסכם  מאחריותו  כלשהי  בצורה  לגרוע  ו/או 
כדי   ו/או  הדין  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  השירות  נותן  של  מהתחייבויותיו 
להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה בקשר עם הסכם  

 זה.

למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור   12.12.23
השירו נותן  בסעיפים  ביטוחי  כאמור  ג'(  )נספח  לעיל    12.12.20   –ו  12.12.7ת 

 פי הסכם זה, על נספחיו.  -במועד, לא תפגע בהתחייבויות נותן השירות על 

החברה רשאית )אך לא חייב(ת לבדוק את אישורי הביטוח ו/או העתקי פוליסות   12.12.24
הביטוח )מסמכי הביטוח( אשר יומצאו על ידי נותן השירות כאמור לעיל ונותן  
להתאימם   מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל  לבצע  מתחייב  השירות 

 להתחייבויותיו על פי נספח א' זה "תנאים כלליים לביטוחי נותן השירות". 

למסמכי   12.12.25 ביחס  החברה  של  הביקורת  זכות  כי  ומתחייב  מצהיר  השירות  נותן 
ואת   הפוליסות  את  לבדוק  וזכותה  הביטוח  אישורי  ואת  )הפוליסות(  הביטוח 

שורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או  אי
ואישורי הביטוח   הפוליסות  לגבי  וכל אחריות שהיא  חובה  כל  מי מטעמה  על 
כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה  

 הדין. שהיא המוטלת על נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית לעכב   12.12.26
סעיף   תנאי  פי  על  זכאית  הינו  לו  סכום  השירות"     12.12כל  נותן  "ביטוחי  זה 
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מהתמורה העומדת לזכות נותן השירות בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה  
 ים מראש.  )שבעה( ימ 7ובתנאי שהודיעה על כך לנותן השרות, בכתב, 

מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה   12.12.27
בהתאם למוסכם על החברה, יושב לנותן השרות הסכום המעוכב בניכוי הוצאות  

 שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור. 

תתפות העצמית  מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההש 12.12.28
על מי מהבאים   נותן השירות בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או  חלה על 

 מטעם החברה בקשר עם הסכם זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב נותן השירות   12.12.29
בריאות   ביטוח  חוק  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא 

התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר,  ממלכתי וכל הצווים,  
ידו   על  העובדים שיועסקו  לעיל, באופן שכל  לפגוע מכלליות האמור  אך מבלי 
במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או  
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי  

 הנ"ל.  החוקים

כל הוראה בסעיף   12.12.30 כי  בזאת,  נותן השירות"  בקשר    12.12מובהר  זה "ביטוחי 
לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו של נותן  
פי   על  ו/או  זה  בהסכם  אחרים  בסעיפים  כאמור  יגרמו  באם  לנזקים  השירות 

 הדין. 

ות"  הנן מעיקרי ההסכם,  זה "ביטוחי נותן השיר  12.12מובהר, כי הוראות סעיף   12.12.31
 והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

אשר   12.12.32 הביטוחים  את  השירות  נותן  האריך  לא  ו/או  קיים  לא  ו/או  ביצע  לא 
התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או בחלקם, תהא החברה רשאית, מבלי  
לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע ממנה  

מוסכם בזה על החברה כי עם הצגת נספח אישור     ותן השרות לפי הסכם זה.לנ
על   ולמוסכם  ההסכם  פי  על  לנדרש  בהתאם  ג'(,  ))נספח  השירות  נותן  ביטוחי 

 החברה, ישולם לנותן השרות הסכום המעוכב, כאמור. 

 

 שמירת סודיות 13

ומי מטעמו, מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל   נותן השירות וכן עובדיו, שלוחיו 13.1
ו/או   בה  הקשורים  ו/או  החברה  של  והמקצועיים  המסחריים  הסודות  לרבות  מידע, 
הנוגעים אליה במישרין ו/או בעקיפין, בין שהגיעו לידיעתו ממקורות פנימיים בחברה ובין  

שלא הוסמך לכך ממקורות חוץ, ולא ימסור ולא יגלה כל מידע כזה לשום גוף או אדם  
מטעם החברה, אלא אם יקבל על כך אישור מאת מנכ"ל החברה או ממלא מקומו, מראש 

 ובכתב, וזאת במשך תקופת ההסכם או לאחר סיומה.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ישמור נותן השירות על צנעת הפרט בכל הקשור לכל  13.2
בא אם  ובין  ישיר  באופן  אם  בין  אליו,  המגיע  מידע  לתושבי  פריט  והנוגע  עקיף,  ופן 

 , צרכני המים ולקוחות החברה. היישובים המרכיבים את התאגיד

בפרט תחול חובת שמירת הסודיות בכל הנוגע למידע המגיע אל נותן השירות גם אל מול   13.3
וכן, אל מול כל רשות מקומית  מהחברה  נפרדת  משפטית  ישות   המהווה  רעננהעיריית    ,

 .אשר תתמזג עם החברה בעתיד

על הצהרת הסודיות הנספחת אל    לי לפגוע בכלליות האמור לעיל יחתום נותן השירותמב 13.4
 . כנספח ב'הסכם זה 
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 שמירת זכויות  14

עבודות הדפסה  קצב ומועד העברתם של  היקף,  נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו ש 14.1
שיועברו הפצה  אין  יהיו  לביצועו    ו/או  וכי  החברה  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 החברה מתחייבת באשר להיקף השירותים הנכללים בהסכם זה.

כי   14.2 ידוע לו שכל כמות ו/או משקל ו/או אומדן כמות העשוי  נותן השירות מצהיר בזאת 
צוינו   אשר  עתידי  או  נוכחי  פעילות  היקף  כל  וכן  הכמויות  בכתבי  מהמשקלות  להיגזר 

ובמסמך   המציע  שבהצעת  הכמויות  בכתב  ולרבות  המכרז  המכרז,   3במסמכי  למסמכי 
"( וכי אין בסטיית ההזמנות בפועל  אומדני היקף הפעילותהינם אומדנים בלבד )להלן: "

מאומדני היקף הפעילות בכדי להשפיע על טיב השירות ו/או על מחירי היחידה בהם נקב 
אף אם יימסרו לו לביצוע היקפי עבודה קטנים / גדולים מאומדני היקף הפעילות ואף אם  

 לו כלל עבודות לביצוע. לא תימסרנה 

נותן השירות מצהיר בזאת כי כל עבודת אפיון, עיצוב גרפי ועיצוב נתונים, קבצים וחומרי   14.3
עזר שנמסרו לו על ידי החברה ו/או אשר פותחו על ידו עבור החברה )להלן בסעיף זה: 

"( הינם רכושה של החברה, לרבות זכויות היוצרים על עבודות אלה ועומדת לה  העבודות
נותני שירות אחרים, בתוך תקופת  ה מול  וגם אל  זכות להשתמש בעבודות ללא הגבלה 

 ההסכם ולאחריה. 

, על כל המסמכים והטפסים המצורפים אליה,  מכרז זהנותן השירות מצהיר בזאת כי קרא בעיון   15
הסכם זה, לרבות כל נספחיו, וכי ידועים לו לאשורם התנאים והדרישות בהם, וכי יש ביכולתן  
לקיימם ולבצע את כל הדרוש לצורך מתן השירותים הנכללים בהם, על פי כל הדרישות והתנאים  

 המפורטים בהם. 

ו כי ביצוע השירותים על ידו אינו כולל ביצוע פעולות  נותן השירות מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע ל  16
 שלטוניות וכי פעולות אלה תבוצענה רק על ידי נציגי החברה המוסמכים לכך. 

בהתאם  17 זה  בהסכם  הנכללים  השירותים  את  יבצע  כי  ומתחייב  בזאת  מצהיר  השירות  נותן 
ובכפוף    בכל נקודת זמןהחל על נותן השירות ו/או על החברה    להוראות הסכם זה, הוראות כל דין

 לכל שינוי, תוספת או כללים אשר יבואו במקומם ובכפוף להוראות הרשויות המוסמכות.

נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שיהא כפוף לכל חוות דעת משפטית שיספק היועץ המשפטי   18
,  של החברה בכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לאספקת השירותים הנכללים בהסכם זה

לנותן השירות לפעול בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי של החברה   וכי החברה תורה 
   ובהתאם למצב המשפטי הרלוונטי.

לעיל ללא סייג, וכי לא תהא לו כל טענה,    18נותן השירות מצהיר כי יפעל בהתאם לאמור בסעיף   19
 . השגה או דרישה בקשר לכך

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו בעל הכלים, האמצעים, הידע והניסיון הנדרשים   20
לצורך אספקת מכלול השירותים הנכללים בהסכם זה בטיב וברמה הנדרשים כעולה מהסכם  

 זה.

כי 21 בזאת  ומתחייב  מצהיר  השירות  באספקת    נותן  שיועסקו  מטעמו  ומי  שלוחיו  עובדיו,  כל 
השירותים הנכללים בהסכם זה עברו את כלל ההכשרות הנדרשות וכי הם בעלי הכישורים, רמת  
הידע המקצועי העדכני, המיומנות והניסיון הנדרשים לצורך ביצוע אספקת מכלול השירותים  

 הנכללים בהסכם זה. 

לבין נותן השירות או מי מטעמו ייחשב נותן השירות  בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה   22
כקבלן עצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו ייקבע אחרת יפצה נותן השירות את החברה בכל סכום  

 בו תחויב כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד. 

ה ממנו, בין על  החברה תהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לנותן השירות כל סכום המגיע ל 23
 פי מסמכי ההסכם ובין מכל עילה אחרת שהיא. 

לנותן השירות לא תהא זכות קיזוז כלשהי. כמו כן, למרות האמור בכל דין, לנותן השירות לא   24
 תהא זכות עיכבון כלשהי בקשר לשירותים ו/או הציוד ו/או הנתונים הקשורים לשירותים. 
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נותן הש 25 ירות מצהיר ומתחייב בזאת כי בשום מקרה לא  מובהר, כי בשל חיוניות השירותים, 
להפסקת   בקשר  מניעה  צו  למתן  המוסמכות  לערכאות  יפנה  ולא  השירותים  מתן  את  יפסיק 
השירותים.  גם אם תתעורר מחלוקת בין הצדדים, לא יהא רשאי נותן השירות להפסיק את מתן  

 השירותים נשוא הסכם זה.  

נכונ 26 משקף  זה  הסכם  כי  הצדדים  בין  וכי  מוסכם  במלואו,  ביניהם  והמותנה  המוסכם  את  ה 
והתחייבויות,   פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  בכל הבטחות,  לא תהיה קשורה  החברה 
בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור  

עשה בכתב ובחתימת  או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נ 
 שני הצדדים ונותן השירות יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. 

בדרגת מנהל אזור ו/או סמנכ"ל, אשר יהווה את איש הקשר של    נציג בכירנותן השירות ימנה   27
 נותן השירות עם החברה לכל דבר ועניין. הקשר עם הנציג הבכיר ינוהל כדלקמן: 

יר יהווה את הכתובת לפניית המנהל בכל דבר ועניין הקשורים עם קיומו של הנציג הבכ 27.1
 ההסכם ויהא זמין לפניותיהם, בעל פה ובכתב, בכל עת. 

פנה המנהל אל הנציג הבכיר בכתב, בטענה או בבקשת הבהרה בקשר עם קיומו של כל  27.2
הנצי יענה  אליהם,  הנלווים  הנספחים  או  והמסמכים  המכרז  ההסכם,  מסעיפי  ג  אחד 

 הבכיר למנהל, בכתב, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה. 

בסעיף   27.3 האמור  אף  דחופה"  27.2על  כ"פניה  הבכיר  הנציג  אל  המנהל  פניית  הוגדרה   ,
בכותרת מסמך הפניה, יענה הנציג הבכיר למנהל, בכתב, בתוך שני ימי עבודה מיום קבלת  

 הפניה. 

יגיע הנציג הבכיר לפגישת "סטטוס"    אחת לרבעון, במהלך השבוע הראשון של הרבעון, 27.4
קבועה עם המנהל או עם מי שהסמיך לכך. בפגישת הסטטוס ידווח הנציג הבכיר למנהל,  
ביוזמתו, על קצב התקדמות העבודות ויענה על כל טענה או בקשה להבהרה שיופנו אליו  

 על ידי המנהל. 

עבודה בחברה כל אימת  לעיל, יגיע הנציג הבכיר לפגישת    27.4מבלי לפגוע באמור בסעיף   27.5
 ימי עבודה מראש, לכל הפחות.   3שיזומן לכך ובלבד שהזימון התקבל 

לעיל, תלווה    27.5-ו  27.4כל פגישת עבודה ו/או פגישת סטטוס חודשית, כאמור בסעיפים   27.6
ברישום פרוטוקול דיון על ידי החברה. הפרוטוקול יועבר לאישור הנציג הבכיר אשר יגיב  

בתוך שלושה ימי עבודה מרגע קבלתו. לא הגיב הנציג הבכיר על הפרוטוקול    בכתבעליו  
בתוך שלושה ימי עבודה ייחשב הפרוטוקול כסופי, וההחלטות אשר תירשמנה בו תחייבנה  

 את שני הצדדים. 

 

 ערבות ביצוע 28

נותן השירות יפקיד בידי החברה, ביחד ובצמוד אל הסכם זה, ערבות בנקאית בתוקף מיום  28.1
 החתימה על ההסכם ועד לתשעים ימים לאחר מועד תום תקופת ההסכם.  

₪ והערבות תנוסח בהתאם לנוסח המצורף אל מסמכי    100,000סכום הערבות יעמוד על   28.2
 ".  3טופס המכרז כ"

צמוד   28.3 יהא  כאמור  הערבות  כפי  סכום  וירקות,  פירות  הכולל  לצרכן  המחירים  מדד  אל 
שהוא מפורסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וזאת 

 על בסיס המדד האחרון הידוע ביום החתימה על ההסכם. 

בהתאם  28.4 השירות  נותן  של  התחייבויותיו  כל  ולקיום  לביצוע  כערבות  תעמוד  זו  ערבות 
רבות יהווה פיצוי מוסכם בגין כל נזק אשר יגרם לחברה על ידי נותן  להסכם זה, וסכום הע

 השירות )להלן "ערבות הביצוע"(.  

דעתו   28.5 לשיקול  בהתאם  חלקה,  או  כולה  הביצוע,  ערבות  את  לחלט  רשאי  יהא  המנהל 
הבלעדי וללא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק יצוין כי אין במימוש ערבות זו, באופן  
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י למנוע מהחברה כל סעד, תרופה או פיצוי נוסף, המגיעים לה על פי  מלא או חלקי, בכד
 דין, בגין נזקים שיגרמו לה על ידי נותן השירות. 

הוארכה תקופת ההסכם, תהא החברה רשאית לדרוש מנותן השירות את הארכת תוקף  28.6
נותן השירות את תוקף  יאריך את תוקפה. לא האריך  ונותן השירות  הערבות בהתאם, 

ל מול הארכת תקופת ההסכם, תהא החברה רשאית לחלט את הערבות המצויה  הערבות א
 בידה ביום הארכת ההסכם. 

 

 ויתור 29

חתם על ידי  יכל שינוי בהסכם זה ובתנאיו, לרבות הארכת תקופת ההסכם, יערך מראש ובכתב וי 
 שני הצדדים.  

ויתור על ביצוע חובה  עיכוב במימוש זכות מזכויות אחד הצדדים, או אי מימושה של הזכות ו/או  
 ויתור על אותה זכות או חובה במקרים אחרים. ומחובות הסכם זה לא יחשבו כ

 

  הפרות יסודיות וסעדים 30

מוסכם בין הצדדים, כי סעיפים  הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל  30.1
,  17,  16,  14,  13,  12,  11,  7,  6,  5,  4,  3.4,  3.1  – אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם  

ו  33,  32,  31,  30,  28,  24,  23,  22,  20,  18 נותן    34  –,  ידי  ובלבד שלא תוקנה ההפרה על 
תוך   החברה    10השירות  מאת  כך  על  הודעה  קבלת  לאחר  החברה   -ימים  את  המזכה 

של   בסך  מראש  וקבועים  מוסכמים  מהמדד   5,000בפיצויים  למדד,  צמודים  כשהם   ₪
ה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל, וזאת בנוסף הידוע במועד חתימת הסכם ז

 לכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לחברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. 

ימים כאמור, תהא    10הפר נותן השירות הסכם זה הפרה יסודית אשר לא תוקנה בתוך   30.2
זה או על פי כל  החברה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם  

 צדדית. -דין, לבטל את ההסכם בהודעה חד

חילוט הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל או ניכויים מתשלומים המגיעים לנותן השירות  30.3
לו את הזכות   יקנו  ולא  זה,  פי הסכם  על  נותן השירות מהתחייבויותיו  לא ישחררו את 

 צדדית. -לבטל את ההסכם בהודעה חד

זה, מתחייב נותן השירות, בהתאם להוראת החברה, ואם בכל מקרה של ביטול הסכם   30.4
תחליט כך, להמשיך ולבצע את כל הנדרש ממנו על פי הסכם זה, וזאת עד שיימצא נותן  

 שירות מחליף, אלא אם כן תורה לו החברה לחדול לפני מועד זה. 

החברה לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי מסמכי ההסכם כביטול ההסכם על ידי   30.5
בכל  לעמוד  חייב  יהיה  השירות  ונותן  ובכתב,  במפורש  כך  על  הודיעה  אלא אם החברה 

 התחייבויותיו על פי ההסכם, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול ההסכם.

נותן   30.6 יעביר  החברה,  ידי  על  ההסכם  ביטול  מיום  כאמור,  ההסכם  ביטול  של  במקרה 
אור הקודים וכל חומר י, הנתונים, תהשירות את כל המידע הנמצא בידו, את הקבצים  

לכך  הנוגעות  הדרישות  בכלליות  לפגוע  מבלי  וזאת  החברה,  לידי  ברשותו  הנמצא  אחר 
 בהסכם זה ו/או בנספחיו. 

ויזכו את  30.7 מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם 
ועל   זה  הסכם  פי  על  לה  המוקנים  והתרופות  הסעדים  בכל  לרבות  החברה  דין,  כל  פי 

 ביטולו:

הסב נותן השירות, העביר או שעבד את ההסכם או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן   30.7.1
משנה לצורך ביצוע העבודות נשואות הסכם זה, כולן או חלקן, ללא קבלת אישור  

 המנהל בכתב ומראש. 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 99 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

התברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירות אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני   30.7.2
 תימת הסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם  זה. ח

הגיעו לידי החברה הוכחות להנחת דעתה שנותן השירות ו/או אדם בשמו של נותן   30.7.3
השירות, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי  

 בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

ות הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה על פקודת מס הכנסה או   נותן השיר 30.7.4
 שנמצא אחראי בנזיקין או בפלילים. 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   30.7.5
נותן השירות, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה כאמור לא הופסקו או הוסרו  

 ממועד ביצועם. לחלוטין בתוך שבעה ימים 

מונה לנכסי נותן השירות, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני   30.7.6
 או קבוע.

ניתן נגד נותן השירות צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה   30.7.7
בידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק  
או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו  

לפקודת החברות    233על פי סעיף  למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם  
 .1983  –)נוסח חדש( תשמ"ג 

כשיש ביד החברה הוכחות להנחת דעתה שנותן השירות התרשל בביצוע ההסכם   30.7.8
 ונותן השירות לא תיקן הדרוש תיקון לאחר מתן התראה סבירה בנסיבות העניין.  

כללו    אחד או יותר מהחשבונות אשר הוגשו על ידי נותן השירות היו כוזבים ו/או 30.7.9
 שירותים אשר לא סופקו על ידי נותן השירות בפועל. 

אחד או יותר מהדוחות אשר הופקו על ידי נותן השירות כאמור בדרישות הסכם   30.7.10
זה ובנספחיו היו מסולפים באופן אשר יש בו משום מצג שווא המשפיע על גובה  

 . חישוב ציון האיכות ו/או הפיצויים המוסכמים הנכללים בהסכם זה ובנספחיו

במידה ונותן השירות ימנע מלהגדיר את המנהל ו/או גורם או גורמים אחרים אשר   30.7.11
הסמיך המנהל לכך, כמשתמשים בעלי גישה אל  תוכנת האכיפה של נותן השירות,  
 לרבות התקנתם בעמדות המחשב שלהם, בתוך שבוע מיום הוראת המנהל על כך. 

חד או יותר מעובדי נותן  במידה ונמנע נותן השירות לחדול לאלתר מהעסקתו של א 30.7.12
 השירות, בהתאם לדרישת המנהל לכך. 

העלה נותן השירות טענה כלשהי, בין שבעצמו, בין שעל ידי באי כוחו כי נתקיימו   30.7.13
 מעביד.   –בין נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עובד  

י העולה מהסכם זה  מבלי לפגוע באמור לעיל ולהלן, ומבלי לגרוע מדרישה כלשה 30.7.14
ומנספחיו, יהא המנהל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להורות על ביטולו  
של ההסכם אם סבר כי רמת הביצוע, ו/או רמת שיתוף הפעולה של נותן השירות  
וזאת   דעתו,  את  מניחים  אינם  המסופקים  השירותים  טיב  ו/או  נציגיו  ו/או 

השירות   לנותן  תימסר  אשר  הודעה  ובכתב  באמצעות  קודם    30מראש  ימים 
 לביטולו של ההסכם. 

 

 או עובדיו ונציגיו נותן השירותעקב נזקים הנגרמים על ידי  מי רעננהפיצויי  31

נותן  למניעת ספק ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבחוזה זה, מוסכם ומובהר בזאת כי   31.1
שאחריות כזאת  אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שלישי במידה   השירות

אחר, דין  כל  לפי  או  הנזיקין,  פקודת  לפי  אדם  על  ביצוע   מוטלת  תוך  שייגרמו  לנזקים 
  נותן השירות לשאת בכל נזק כנ"ל, מתחייב   דרש יהעבודות או בקשר לכך, ובאם המזמין י

דרש לשלם ירישת המזמין על כל סכום שהמזמין יד לפצות ולשפות את המזמין מיד לפי
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

  מי רעננה לפי חוזה זה, ו  נותן השירותיראו אותו כחוב המגיע למזמין מ כאמור ואותו סכום
 תהא רשאית לקזז כל סכום כזה כנגד הסכומים שיגיעו לנותן השירות. 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי דין, ובנוסף לכל סעד הנתון למזמין   31.2
כנגד כל סכום )בצירוף הוצאות(    מי רעננה נותן השירות ישפה את    – עפ"י ההסכם או הדין  

דין של בית משפט או על פי פשרה שנותן השירות  -תחויב לשלם על פי פסק  מי רעננהש
כל עקב  או  בכתב,  לה  נובעת ממנו, אשר   יסכים  או  זה  נעוצה בהסכם  שעילתה  תביעה 

 המזמין יחויב בו כאמור או שיתפשרו לגביה בהסכמת נותן השירות. 

נותן השירות ינהל בשמה מו"מ או הגנה נגד תביעה    מי רעננה 31.3 תהיה רשאית לדרוש כי 
יום מיום שנתבקש לכך,   30כאמור. אם נותן השירות לא ימלא אחר הדרישה הנ"ל בתוך  

למנות לעצמה עו"ד לשם הגנתה ו/או להתפשר עם התובע על כל סכום   מי רעננהתוכל  
שיראה לה ללא צורך בהסכמת נותן השירות ונותן השירות יהיה חייב לשפותה על סכום 

 הפשרה ועל כל סכום שהוצא על ידה במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל ובקשר אליה. 

ובנוסף לכל סעד הנתון  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי הסכבנוסף   31.4 פי דין,  ועל  ם זה 
נותן השירות יהא אחראי לכל תשלום עיצום כספי בגין    –למזמין עפ"י ההסכם או הדין  

אי עמידה בהוראות אמות המידה לשירות בכל מקרה של איחור בהגעת חשבונות המים  
י  אל הצרכנים שבוצע עקב אי עמידתו בהוראות ההסכם ובכלל זה, כלל האמור במסמכ

 המכרז כולם. 

 

 על פי ההסכם מי רעננהשימוש בזכויות  32

מצד   32.1 רעננה הסכמה  זה במקרה מסוים   מי  לא תהווה   או המנהל לסטות מתנאי הסכם 
הסכמה וכל  אחר  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  מותנית   תקדים  תהיה  כזו 

 מראש, ובכתב. מי רעננהבהסכמת 

הסכם זה במקרה  בזכויות הנתונות להם לפיאו המנהל בזכות או    מי רעננהלא השתמש/ה   32.2
 מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות לפי חוזה זה.

 

 תוקף הסכמים קודמים 33

 הסכם זה יבוא במקום כל ההסכמים הקודמים בכתב או בעל פה בין הצדדים. 

 

 יישוב סכסוכים 34

כל המחלוקות, הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו בפני בית המשפט המוסמך במחוז  
 .בלבד מרכז

 

 הודעות 35

כתובות הצדדים להסכם זה למשלוח דואר תהיינה הכתובות המופיעות במבוא להסכם  35.1
 זה.

כאילו   35.2 תיחשב  כאמור,  כתובתו  פי  על  האחר  לצד  רשום  בדואר  שתישלח  הודעה  כל 
י הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה התקבלה על יד 

 בעת מסירתה. -ביד 

 

 

 

 



 מי רעננה בע"מ 
 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר   004/2021מכרז פומבי מספר 

  113 מתוך 101 עמוד

 

 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 ולראיה, באו הצדדים על החתום: 

 

    __________________    __________________ 

  
 
 

 אימות חתימה ע"י עו"ד

כי   בזאת  מאשר   ,________________ של  הדין  עורך   ,___________ מטה,  החתום  ביום  אני 

______________ חתם / חתמו בפני ה"ה _________________ _______________________  

בצירוף   חתימתם  אשר  בחברה,  מנהל/ים  הינו/הינם  וכי   ______________________ חברת  בשם 

 חותמת החברה מחייבים את המציע, על מסמכי הייסוד שלו, לכל דבר ועניין. 

 
         __________________ 
 עורך דין                     
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 מפרט טכני מיוחד –נספח א' 
 

 מבוא 
בא   .1 זה  בכלליות    להוסיףמפרט  לפגוע  ומבלי  ובפרט  בכל מקום אחר במסמכי המכרז  האמור  על 

תכולת השירותים  " –  2סעיף   2, במסמך  "הגדרות " – 1: במסמך לעיל על האמור בין היתר  האמור
הצהרת  "  –  6במסמך   1", בטופס אבטחת מידע וזכויות על המידע"  –  16סעיף   2", במסמך  והיקפם

השירותים    –מהות ההסכם  "  –להסכם    3" ובדגשים המופיעים במסגרתו, ובסעיף  המציע והצעתו
 ". והעבודות

 

 הפקת החשבון התקופתי 

חייבות מצד המזמין  היעדר ההתנוגע למבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ובפרט, ב .2
כמפורט  לפעול    ,בהתאם לידוע לו ברגע כתיבת מכרז זה  ,, בכוונת המזמיןולכמויות  להיקפי העבודה

  –בונות המים ו/או הביוב התקופתיים להלן, לעניין הפקת חש

חודשי או דו חודשי, בהתאם להחלטת  בסבב  תבוצע    , אשרהתקופתי  חשבון המים ו/או הביובהפקת   .3
במועדים משתנים על פי צרכי המזמין  הכל  ,  עבור חשבונות הבניה  אחת לחודש  ובכל מקרה,  המזמין

נתונים כלליים על המזמין  "  –  3במסמך    4ועל בסיס אומדן ההיקפים המשוער, המתואר בסעיף  
 , תבוצע בהתאם למתווה שלהלן: "ואומדן היקף הפעילות הצפוי לשנת הפעילות הראשונה

 כספת מידע וירטואלית.המזמין   נותן השירות יעמיד לרשות .3.1

קובצי נתונים מכל סוג ולרבות קובצי טקסט, אקסל וקבצים המזמין יעביר אל בית הדפוס  
גרפיים, המכיל את כל או חלק מהנתונים והמידע הנדרשים לצורך ביצוע עבודות ההדפסה,  

שקודדו  בתצורתם המקורית, כפי שהופקו על ידי מערכת / מערכות המידע של המזמין או  
 ."( הקבצים)להלן: " והוקלדו על ידי המזמין או מי מטעמו

  פריוריסיטי לעניין זה יובהר כי כיום עובד המזמין על בסיס מערכת החיוב והגביה של חברת  
ומבצע את הפקת קובץ המסלקות באמצעותה ועל בסיס מבנה הרשומות המקובל במערכת  

 זו.

יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לעבור בעתיד לעבודה על בסיס מערכת חיוב    עוד
שיבוצע   ככל  בשוק.  והמוכרות  הקיימות  מהחברות  אחת  ידי  על  המסופקת  אחרת,  וגביה 

כזה, מתחייב המציע בעצם מתן הצעתו במענה לפנייה זו, לבצע את הפקת החשבונות   מעבר
 ערכת אליה יעבור המזמין.על בסיס קובץ המסלקות שיתקבל מהמ

, ולרבות כנדרש בהוראות הכללים  ולרבות  או חלק מהנתונים והמידעאת כל    הקבצים יכללו .3.2
יגדיר את סדר הדפסת חשבונות המים   שדה של "סדר הדפסה" ו/או "סדר הליכה" אשר 

 התקופתיים. 

חלופיים או   נוספים,שומר לעצמו המזמין את הזכות להעביר נתונים ומידע  בנוסף ובמקביל,   .3.3
החיוב  רשומות הנכללות בקובץ המופק ממערכת  על בסיס  בכל חתך אפשרי, בין ש  ,משלימים

הממוחשבת בהתאם   והגביה  ממופתח  אקסל  קובץ  באמצעות  שבנפרד,  ובין  המזמין  של 
נדרשים לצורך שילובם של הנתונים  את המפתחות ה ובלבד שיכלול    לשיקול דעת המזמין

 בחשבונות. 

עוד שומר לעצמו המזמין את הזכות לצרף קבצים נוספים אשר מקורם במערכות האכיפה   .3.4
ו/או צרכנות המים בהם נעשה שימוש לצורך עיבוד נתוני הקריאות והצריכה ולצורך ניהול  

 פעולות האכיפה. 

ביוב ויכול שבצרופות לחשבונות אלה,  הנתונים כאמור יכול שישולבו בחשבונות המים ו/או ה .3.5
 הכל בהתאם להגדרת המזמין.

הזמנת עבודה תקופתית. הזמנת    נותן השירות, יעביר המזמין אל  הקבציםבמקביל להעברת   .3.6
ים  התקופתי  חשבונות המים ו/או הביובהעבודה תכלול את כלל דרישות המזמין לגבי הפקת  

 לעניין זה יובהר: .וצרופותיהם
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

שומר לעצמו את הזכות לדרוש, במסגרת הזמנת העבודה התקופתית, שינויי  המזמין   .3.6.1
עיצוב   כל שינוי  ו/או  ו/או מיקום ערכי שדות  גרפיות  הודעות  ו/או  ו/או שדות  עיצוב 
אחר, בכל או בחלק מהחשבונות ו/או מהצרופות ו/או דברי הדפוס ו/או המעטפות ונותן  

 השירות יפעל בהתאם. 

יבוצע השינוי קודם לתחילת הפקת חשבונות   3.6.1ר בס"ק  דרש המזמין שינוי כאמו .3.6.2
המים התקופתיים וצרופותיהם ובכל מקרה, לא יאוחר מתום שלושה ימי עבודה מיום 

 שדרש זאת המזמין לראשונה.

ואת תקינותם,   צים/יאשר במייל חוזר את התאמת מספר הרשומות בקובץ  נותן השירות .3.7
 : "(ההזמנהאישור תקינות בהתאם להזמנה )"להלן: "

באותו  13:00שלוש שעות עבודה מרגע קבלת הקבצים, במידה ונשלחו עד לשעה  בתוך .3.7.1
  עבודה בכל יום  16:00לשעה  08:00כל שעה רציפה בין השעות  –שעת עבודה" היום )"

 (; בכלליםכהגדרתו 

יאוחר .3.7.2 השעה    10:00מהשעה    לא  לאחר  ונשלחו  במידה  העוקב  העבודה  יום  בבוקר 
13:00 ; 

, חוסר התאמה במספר הרשומות, או כל טעות  צים/טעות במבנה הקובץ  נותן השירותמצא  .3.8
החשבונות בהפקת  לעיכוב  לגרום  המקצועי  דעתו  ושיקול  הבנתו  למיטב  העשויה    אחרת 

, לתקלה או לחוסר התאמה, יודיע על כך ישירות למנהל מטעם המזמין  וצרופותיהם השונות
יה מי שהמזמין יודיע בכתב כי הוא "המנהל" לעניין  באמצעות הטלפון. "מנהל" לעניין זה יה

 . זה בכל נקודת זמן מכרזהשירותים נשוא 

קובץ  " למזמין    נותן השירות מרגע אישור תקינות ההזמנה ישלח    שתי שעות עבודהבתוך   .3.9
אל   על בסיס רשימת טסטים אשר תישלח  על בסיס    נותן השירות טסטים"  מבעוד מועד, 

 .  ההפקהכס של הצרכן, לצורך בדיקת תקינות מספר כרטיס המים / מספר הנ

   PDFובמתכונת קובץ    תבאמצעות כספת המידע הווירטואליכאמור ישלח    קובץ הטסטים .3.10
 או שווה ערך בפורמט זהה לתצורתו הסופית של חשבון המים. 

  חשבונות מים להפקה ו  400המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול ברשימת הטסטים עד  
 יפיק את הטסטים בהתאם. נותן השירות 

, באמצעות הדואר האלקטרוני  נותן השירותהמזמין יבצע בדיקה של הטסטים ויעביר אל   .3.11
 אחד מהשניים: 

 אישור תקינות הטסטים ואישור לתחילת הפקה.  .3.11.1

 הערות לתיקונים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או שיפורים נדרשים.  .3.11.2

ידי    3.11.2פעל המזמין כאמור בס"ק   .3.12 על  יבוצעו התיקונים הנדרשים    נותן השירות לעיל, 
בתוך שלוש שעות עבודה מרגע קבלת בקשת המזמין לתיקונים ו/או עדכונים ו/או שינויים  

(. "סבב תיקונים"ו/או שיפורים הנדרשים ויעביר קובץ טסטים מתוקן אל המזמין )להלן:  
 לעיל.   3.11עד    3.9תבוצע חזרה על תהליך העבודה המוגדר בס"ק    בוצע סבב תיקונים כאמור

יבצע   .3.13 הטסטים,  את  המזמין  השירות אישר  הביוב    נותן  ו/או  המים  חשבונות  הדפסת  את 
כאשר במניין  ולרבות צירוף הצרופות בתוך שני ימי עבודה מרגע אישור הטסטים הסופי,  

 .הימים לעניין זה יספר גם יום אישור הטסטים

שבונות המים והביוב התקופתיים, לרבות הצרופות השונות אל כתובות המשלוח  הפצת ח .3.14
ובין   מטעמו  שליחים  שבאמצעות  בין  הדפוס,  בית  ידי  על  תבוצע  המזמין  צרכני  של 
חברה   ידי  על  תבוצע  שהפצתם  ובלבד  מטעמו  משנה  כקבלן  המשמשת  חברה  שבאמצעות 

מיוחד בתוקף למתן שירו  רישיון  ו/או  כללי  היתר  לפי חוק הדואר,  בעלת  דואר כמותי  תי 
הפצת כלל החשבונות ו/או ההודעות ו/או הצרופות )להלן:  והתקנות שמכוחו.    1986  –תשמ"ו  

 ."דברי הדואר"( תסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום הדפסתם
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

לעיל יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש את הפצתם   3.14על אף האמור בסעיף   .3.15
ישראל.  דואר  באמצעות  אליהם(  הנלוות  הצרופות  )לרבות  הדואר  מדברי  חלק  או  כל  של 

 הגעת דברי הדואר אל בית הדואר תבוצע בתוך יום עסקים אחד מיום הדפסתם.

דברי הדואר באמצעות    למען הסר ספק יובהר כי הובלת דברי הדואר אל בית הדואר ומשלוח .3.16
ידי   על  יבוצעו  ישראל  בסיס הצעתו  נותן השירותדואר  על  ,  במסגרת התמורה המוסכמת 

תחת הסדרי צמצום העלות כמפורט    –ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז  
 . במכרז זה 2 במסמך ד' ס"ק מ"יסימן   2בסעיף 

מפיץ  כלל   .3.17 של  היכר  סימן  יישאו  הדואר  תדפיס  דברי  ביול,  לחילופין,  או  הכמותי  הדואר 
 " במשלוח על ידי דואר ישראל, לפי העניין )הגורם המפיץ(. P.P"שולם" והאותיות "

 

 :דגשים והנחיות להפקת חשבונות המים התקופתיים .4

ו/או הביוב,   .4.1 ועל  חשבונות  חשבונות המים  דיגיטאלית  יודפסו בהדפסה  הביוב  ו/או  המים 
איש בהתאמה  עיצובם  בסעיף  בסיס  שהוגדרו  בחתכים  הפחות  ולכל  לצרכן  '  בסימן    2ית 

 ההוראות וההנחיות למשתתפים.    –למסמכי המכרז  2במסמך 

,  והקידוד של שוברי התשלום  על תקינות המגנוטקפדנית  בקרת איכות  נותן השירות יבצע   .4.2
תבוצע הקליטה,  תקינות  לצורך  הנדרשת  הדיו  כמות  לעניין  להדפסת    ולרבות  קודם 

 החשבונות, בעת ביצוע ההדפסה ובסיום ביצוע ההדפסה. 

המגנוט   .4.3 בפס  הרלוונטיים  הנתונים  בקידודים  המופיעים  ו/או  לנתונים  במדויק  יתאימו 
לקח  יבהודעת הזיכוי בהדפסה ולרבות לעניין מספר המסלקה. קוד המוטב בשורת המגנוט י 

ה ואינו מופיע בו, או במידה וצוין אחרת  ובמיד  הקבצים שיועברו אל נותן השירות מרשומות  
 לעיל.  3.6מהזמנת העבודה כאמור בס"ק  –בהזמנת העבודה 

בהתאם ובצרופות השונות  בחשבונות המים ו/או הביוב    ישולבו המשתנה    הנתונים והמידע  .4.4
 להוראות המזמין ודרישתו, בכל או בחלק מחשבונות המים ו/או הביוב ועל פי צרכי המזמין.  

המידע המשתנה  הנתונים ואת    נותן השירותמר לעצמו את הזכות להעביר אל  המזמין שו .4.5
  בקובץ הנשלף ממערכת/ות המידע של המזמיןבכל חתך אפשרי, בין שברשומות הנכללות  

,  לשדות שיוגדרו על ידי נותן השירותובין שבנפרד, באמצעות קובץ אקסל ממופתח בהתאם  
 ולרבות: 

 הצרכנים.  באופן גורף לכלל - הודעות קבועות  .4.5.1

בקבצים  שונים    בסיס ערכי שדותעל    -הודעות משתנות ו/או מסרים אישיים לצרכן   .4.5.2
)אזור מים / סוג שימוש / מצב מונה / תיק קריאות וכיוצ"ב( שהועברו אל בית הדפוס  

הקוד   של  תרגום  יצירת  תוך  השדה  ולרבות  בערך  בעת המופיע  מראש  מוגדר  למלל 
 ההפקה. 

על פי טווח / רשימה פרטנית של מספרי כרטיסי מים / כרטיסי נכס / מספרי משלם או   .4.5.3
 . בקבצים שהועברו אל נותן השירותכל שדה אחר המופיע והניתן לזיהוי 

ככל שתידרשנה צרופות כלשהן לחשבון המים ו/או הביוב התקופתי, בין שהודפסו על ידי   .4.6
מזמין, הצרופות תצורפנה על ידי בית הדפוס  בית הדפוס ובין שנמסרו לבית הדפוס על ידי ה

 .  חשבונות המים ו/או הביובאל החשבונות קודם לביצוע עיטוף  

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש את הוספת הצרופות במספר חתכים אפשריים: .4.7

 באופן גורף לכלל הצרכנים;  .4.7.1

על פי טווח / רשימה פרטנית של מספרי כרטיסי מים / כרטיסי נכס / מספרי משלם או   .4.7.2
 בקבצים שהועברו אל נותן השירות; כל שדה אחר המופיע והניתן לזיהוי 

בקבצים שהועברו אל בית הדפוס )אזור מים    מסוימיםשדות    בתלות בערך / ערכי שדה/ .4.7.3
   וכיוצ"ב(  תרת חוב חיובית בעלי י /סוג שימוש / מצב מונה / תיק קריאות  /
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

למען הסר ספק יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את הדפסת הצרופות שלא  .4.8
מתחייב בזאת   הצעתו במסגרת מכרז זה, בעצם הגשת  נותן השירותו  נותן השירותבאמצעות  

 לצרפן אל חשבונות המים ו/או הביוב התקופתיים ללא כל עלות נוספת. 

עיטוף דברי הדואר, לרבות חשבונות המים והצרופות, יבוצע באחת מהדרכים שפורטו בכתב  .4.9
הכל    הכמויות חלון,  מעטפת  או  )קיפולית(  מעטפית  או  רציף  מנייר  אינטגרלית  ]מעטפה 

ואופן    ובכל מקום אחר במסמכי המכרז[  6מסמך  ב  1פס  בטו  14.1כמפורט בטבלה שבסעיף  
 ייבחר על ידי המזמין בהזמנת העבודה. הספציפי לכל הפקה  העיטוף 

 

 התראות מכוח פקודת המסים )גביה( ולחוק הגנת הצרכן  2ב13הדפסת הודעות חוב כמשמעותן בסעיף 

המזמין הודעות חוב    עבור   מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז יפיק נותן השירות  .5
או  )הכוללות  ו/או דרישות מיידיות  לחוק הגנת הצרכן ו/או הודעות דרישה    2ב13כמשמעותן בסעיף  

 דרכים:משלוש לתשלום( באחת  מובנהשובר שאינן כוללות 

כצרופה   .5.1 התקופתי  הביוב  ו/או  המים  חשבון  אל  הנספחת  חשבון  הודעה  )שובר בתצורת 
חשבון המים  תשלום נפרד ונוסף על חשבון המים ו/או הביוב התקופתי, המופק ביחד עם  

הודעות  ומוכנס עמו כצרופה במעטפה הנשלחת אל בית הצרכן )להלן " ו/או הביוב התקופתי
 "(. הדרישה התקופתיותהחוב ו/או 

 "(. הדרישה המזדמנותהחוב ו/או הודעות הודעות נפרדות בהפקה קיבוצית )להלן: " .5.2

הדרישה המזדמנות  החוב ו/או  התקופתיות והודעות    החוב ו/או הדרישהעל הפקת הודעות   .5.3
 לעיל, בהתאמות הנדרשות.  4  -ו  3סעיפים יחולו הוראות 

ר מובנה לתשלום תופקנה  לחילופין, הודעות חוב ו/או דרישה תקופתיות שאינן כוללות שוב .5.4
 .  לרבות לעניין המחיר כמכתב לצרכן

 

 דפי מידע, דוחות איכות המים ודוחות שנתיים   –הדפסת צרופות 

פירוט  מכתבים לצרכן, טפסים, הודעות בדבר  הדפסת    נותן השירות למזמין תעמוד הזכות להזמין מ  .6
, ולרבות אך לא  דיווחים תקופתיים לצרכןדפי מידע,  חיובים שנתי ויתרות חוב בעסקה מתמשכת,  

)להלן:  וכן הודעות שונות ועלוני מידע  רק דוח איכות המים השנתי ותמצית הדוח השנתי לצרכנים  
 "(.הצרופות"

בהצעת   .7 שנקבעו  למחירים  בהתאם  מהמזמין,  נפרדת  להזמנה  בהתאם  תבוצע  נותן  ההדפסה 
 . השירות

ותיעטפנה   .8 תודפסנה  או  התקופתיים  הביוב  ו/או  המים  חשבונות  אל  תצורפנה  כאמור  הצרופות 
 למשלוח באופן נפרד, על פי דרישת המזמין. 

למען הסר ספק יובהר כי הדפסת הצרופות, בין אם תבוצע כצרופה אל חשבון המים ו/או הביוב   .9
, בהתאמות  לעיל  7  –ו    6בסעיפים  רכים כאמור  התקופתי ובין אם למשלוח נפרד, תבוצע באחת מהד

 הנדרשות. 

 

 נותן השירות שלא באמצעות    דברי הדואר הכנה לחלוקת 

  דברי הדוארבכוונת המזמין לבצע את הפצת    המכרזמבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר במסמכי   .10
 . נותן השירותאל הצרכנים באמצעות 

על אף האמור לעיל, שומר המזמין לעצמו את האפשרות להפיץ את חשבונות המים באמצעות גורם   .11
 (. נותן השירות)שאינו  של המזמין אחר מטעמו 

 : נותן השירותבחר המזמין להפיץ את חשבונות המים על גורם אחר מטעמו שאינו   .12
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

לעיל,    3.2בס"ק  הדפסת החשבונות תבוצע בהתאם לסדר ההדפסה ו/או סדר ההליכה כאמור   .12.1
ואריזתם תבוצע בארגזי קרטון סגורים בהתאם לסדר האריזה )מספרי ארגזים על פי טווח  

ל יימסר  אשר  הליכה(  סדרי   / הדפסה  השירותסדרי  דוגמא    נותן  ראו  )נא  המזמין  ידי  על 
 "(. נותן השירות"דוגמא להזמנת עבודה תקופתית מ –זה ' לנספח א 1נספח  ב

בס"ק   .12.2 כאמור  ל   12.1הארגזים  תימסר  אשר  ההדפסה  לרשימת  בהתאם  נותן  ימוספרו 
, כאשר על כל ארגז תופיע מדבקה בולטת הכוללת את מספר הארגז, סדר ההדפסה  השירות

המופיעים    דברי הדפוססדר ההליכה הראשון ועד סדר ההדפסה / סדר ההליכה האחרון של    /
 באותו ארגז.  

בפאת    – יצוניים )בצדדים, לא למעלה  המדבקות תודבקנה על אחד מארבעת דופני הארגז הח .12.3
בפאת הארגז הנגדית(,    –הארגז ממנה נפתח הארגז לצורך הוצאת החשבונות, ולא למטה  

 כאשר מיקום הדבקת המדבקות על גבי כלל הארגזים יהיה זהה בכל הארגזים בכל הפקה. 

אתר משרדי המזמין    –   המזמיןאל המקום אותו קבע    נותן השירותהארגזים יובלו על ידי   .12.4
, או  אליהן  יםהגובל  היישובים  באחדאו    רעננההעיר  בתחום  , בית דואר  רעננההעיר  בתחום  

 ל פי דרישת המנהל. מיישובים אלה ע ק"מ   40שלא ירחק מעל כל מקום אחר 

אישור הכמויות יבוצע על ידי המנהל בהתאם למצאי הפיסי של החשבונות לאחר קבלתם  .12.5
 הל.במקום אשר קבע לכך המנ

או כל אמצעי משלוח  באמצעות הדואר האלקטרוני  בנוסף, יופצו דברי דואר על ידי נותן השירות   .13
ההודעה קבלת  אופן  בדבר  משוב  קבלת  תוך  המזמין,  ידי  על  שאושר  אחר  היתר  אלקטרוני  בין   ,

 למסמכי המכרז.  2סימן ג' במסמך  2כמפורט בסעיף 

קובץ אקסל עם חשבונות המים  אל המזמין ארבעה קבצים     נותן השירותבתום כל הדפסה ישלח    .14
קובץ אקסל עם חשבונות המים ו/או  ובנוסף,    ו/או הביוב שהודפסו, סדר ההדפסה ומספר הארגז

או באמצעי אלקטרוני אחר אל צרכני המזמין, וזאת,  הביוב שנשלחו באמצעות הדואר האלקטרוני 
 למסמכי המכרז.  2' במסמך סימן ז  2עיף מבלי לפגוע מחובת נותן השירות לפעול כאמור בס 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 'לנספח א 1נספח 
 

 נותן השירות דוגמא להזמנת עבודה תקופתית מ
 

 לכבוד
 נותן השירות

 
 ג.א.נ., 

 בע"מ מי רעננה  –דוגמת הזמנת עבודה תקופתית הנדון: 

 הרינו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן: 

 חשבונות מים כדלקמן:  17,000בהיקף כולל של   מי רעננהחשבון המים הקרוב יופק עבור  .1

 . נפרדתבהפקה   –ו/או ביוב חשבונות מים   15,000 .1.1

 . עם שובר מובנה לתשלום  הודעת חובבצירוף  –ו/או ביוב חשבונות מים    2,000 .1.2

בס"ק    1,000 .1.3 הנכללים באמור  ביוב,  ו/או  מים  הודעת    1.2  –ו    1.1חשבונות  בצירוף  לעיל, 
 . המופקת כמכתב )ללא שובר מובנה לתשלום( דרישה

למקרים  אל   .2 הקובץ  ממבנה  כעולה  הקבועות,  הצרופות  תצורפנה  הביוב  ו/או  המים  חשבונות 
 ערכה. הבאים: צריכה חריגה, הפרשי מדידה חריגים והודעה על חיוב בה

 . 09/07/2021תאריך החיוב על גבי החשבון הינו:  .3

 . 01/08/2021מועד אחרון לתשלום על גבי החשבון הינו:  .4

שני  עמודים, סה"כ   ארבעההמונה    – לכל אחד מהחשבונות יצורף "תמצית דוח שנתי" בנוסח אחיד   .5
 .מלא בהדפסה דיגיטאלית ובצבעצידית -בהדפסה דו  דפים

והצרופות   .6 יחד    – כלל המסמכים  יעטפו  וצרופות הדוח השנתי  הודעות הדרישה  חשבונות המים, 

 .16x23.7במעטפה אינטגרלית אחת בגודל 

 , על פי סדר ההדפסה. 123456789מספר החשבוניות יבוצע בסדר רץ החל ממספר   .7

 .123456 –קוד מוטב להדפסה  .8

 ו כדלקמן: טווח סדרי ההדפסה, ובהתאם לכך, סדר הארגזים, הינ .9

 מספר מעטפות בארגז עד סדר הדפסה מסדר הדפסה מספר ארגז 

1 123000 123500 500 

2 123501 124000 500 

3 124001 124500 500 

4 124501 125000 500 

5 125001 125500 500 

6 125501 126000 500 

7 126001 126500 500 

8 126501 127000 500 

9 127001 127500 500 

10 127501 128000 500 

11 128001 128500 500 

12 128501 129000 500 

13 129001 129500 500 

14 129501 130000 500 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 מספר מעטפות בארגז עד סדר הדפסה מסדר הדפסה מספר ארגז 

15 130001 130500 500 

16 130501 131000 500 

17 131001 131500 500 

18 131501 132000 500 

19 132001 132500 500 

20 132501 133000 500 

21 133001 133500 500 

22 133501 134000 500 

23 134001 134300 500 

24 134301 134500 500 

25 134501 135001 500 
26 135002 135502 500 
27 135503 136003 500 
28 136004 136504 500 
29 136505 137005 500 
30 137006 137506 500 
31 137507 138007 500 
32 138008 138508 500 
33 138509 139009 500 
34 139010 139510 500 

 

לארגזים יצורפו מדבקות הכוללות את מספר הארגז וטווח סדרי ההדפסה. המדבקות תודבקנה   .10
 במקום בולט על גבי הדופן החיצונית הרחבה של כל אחד מהארגזים. 

 . 07/07/2021: נותן השירותמועד משלוח הקובץ אל  .11

שעות  .12 בכל  בהפצתם,  או  החשבונות  בהפקת  הצפוי  עיכוב  כל  על  טלפונית  להודיענו  נבקשכם 
ל   ביטוןגב'    –היממה,  בטלפון  לקוחותהשירות  מערך  מנהלת  ,  מיכל שוורצברד   ,053-2708333   

 050-3089472מנהלת צרכנות בטלפון  –ולגב' אנסטסיה תורג'מן 

מקדימה לכלל הצרכנים: לחשבון זה מצורפת תמצית  תיתוסף הודעה  לצרכן  להודעות המשתנות   .13
 הדוח השנתי של התאגיד. 

 להלן סיכום הפריטים הנכללים בהזמנה: .14

מספר  פריט
 יחידות 

 17,000 בכתב הכמויות   2סידורי  – א'חבילת בסיס  
 2,000 בכתב הכמויות  6סידורי  –הודעות חוב   –תוספת צרופה 
  18סידורי כמכתב  –ללא שובר מובנה לתשלוםהודעות דרישה   –תוספת צרופה 
 בכתב הכמויות 

1,000 

 1,500 אומדן  - בכתב הכמויות 8סידורי   –תוספת צרופות משתנות לצרכן 
                        

 בכבוד רב,   
 
 מיכל שוורצברד ביטון              
 לקוחות  השירות מערך מנהלת                                                          
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 תצהיר שמירה על סודיות –' בנספח 
 לכבוד

 מ )להלן : "המזמין"( "תאגיד המים והביוב האזורי בע -  מי רעננה
 רעננה , 56אחוזה רחוב 

 
לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות  התחייבות לשמירה על סודיות בקשר עם הסכם  הנדון: 

 מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר 
 

אנו, החתומים מטה, חברת: ______________________________________, מספר ח.פ / ח.צ:   

רחוב:    ______________ עיר:  מכתובת:   ,________________  ,______ מספר:   ,________

 כניסה: _____ )להלן "נותן השירות"( ומנהלי נותן השירות:

 ת.ז.:________________________  שם: _______________________  .1

 ת.ז.:________________________  שם: _______________________  .2

 ת.ז.:________________________  שם: _______________________  .3

 )להלן "מנהלי נותן השירות"(, מתחייבים ומצהירים בזאת כלפי המזמין:

לשמור בסודיות מלאה על כל מידע וידע עסקי ומסחרי ו/או מקצועי ו/או מכל סוג שהוא, ולרבות   .1
מידע   רשומת  ו/או  הנחיה  ו/או  רשימה  ו/או  עבודה  נוהל  ו/או  תכנית  ו/או  מסמך  ו/או  נתון  כל 

או תכנית מחשב ו/או כל מידע אחר אשר אינם נחלת הרבים, אשר  /ממוחשבת ו/או קובץ מחשב ו
הגיעו לידי ו/או אשר קיבלתי מהמזמין או מאחרים, בין בכתב ובין בעל פה, בין שכתוצאה ו/או  
תוצר של עבודתי ובין אם לאו, וכן, לא להעתיק, לא להרשות לאחר להעתיק, ובכלל זה לא לצלם,  

במי בין  לשכפל,  ולא  להדפיס,  אספקת  לא  עם  בקשר  הכל  מאלה,  אחד  כל  בעקיפין,  ובין  שרין 
מחיר   הצעות  לקבלת  התחרותית  הפניה  במסגרת  ועיקול    –השירותים  איתור  פעולות  ביצוע 

)להלן:   עם המזמין  בעקיפין  או  במישרין  עם אחרים הקשורים  ו/או  עם המזמין  ו/או  מיטלטלין 
 (."הנתונים והמידע"

 
ם מאובטח, בקפדנות ובסודיות, וכן לנקוט בכל אמצעי הסודיות  לשמור על הנתונים והמידע במקו .2

 הנדרשים לשם מניעת אובדנו, ו/או הגעתו לידי צד ג' או לידי כל גורם בלתי מוסמך אחר.
 
לפעול בהתאם להנחיות המזמין ובהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הרשויות המוסמכות באשר    .3

 אופן ממוחשב ובין שבאופן אחר. לשמירת הנתונים והמידע ולאחסנתם, בין שב
 
לאחסן ולשמור את הנתונים והמידע באופן מאובטח, או לחילופין, לגרוס מסמכים, נתונים ומידע   .4

 אשר לא נעשה בהם שימוש ו/או לשרפם . 
 
הנתונים והמידע וכן כל תוצר אחר של עבודתנו אצל המזמין הינם רכושו הבלעדי של המזמין והוא   .5

 או בחלק מהם כל שימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי.   יהיה רשאי לעשות בהם
 

מוסכם עלינו וידוע לנו כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בקשר לכל  הנתונים והמידע אשר יהיו   .6
בידיעתנו, ואשר יגיעו אלינו במישרין ו/או בעקיפין ו/או שיהיו בידיעתנו, במישרין ו/או בעקיפין,  

 פת התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת. בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקו
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא לא נוכל לעשות   .7
ם וויתור סופי ומוחלט  כל שימוש במידע ולא נאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואנו  מוותרי

הע  זכות  ולהעבירו   יעל  לשמרו  ומתחייבים  המידע  את  הכוללת  כלשהי  במדיה  ו/או  במידע  כבון 
 לאלתר למזמין עם דרישה. 

נותן   .8 מעובדי  אחד  כל  של  לידיעתם  זו  התחייבות  של  תוכנה  את  להעביר  בזאת  מתחייבים  אנו 
ייבים שלא להעביר נתונים ומידע בקשר  מו, ו/או מי מטעמו, וכן מתח, מועסקיו, הקשורים עהשירות

זו   יהיו חתומים על התחייבות  עם אספקת השירותים במסגרת הסכם זה למי מטעמנו אשר לא 
 ומחויבים לשמור על הנתונים והמידע בהתאם לה. 

 
אנו מתחייבים בזאת לשאת באחריות מוחלטת לכל נזק ואובדן אשר יגרמו לנתונים ולמידע ו/או   .9

חייבים לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק  לחלק מהם ואנו מת
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

ו/או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מהפרת התחייבויותינו האמורות בכתב התחייבות זה, וזאת מבלי  
 לגרוע ו/או לפגוע בכל  תרופה ו/או סעד להם זכאי המזמין מכח כל דין ו/או ההסכם.  

 
________________________ __    _________________________ 

 חתימה וחותמת נותן השירות       שם נותן השירות  
 
 
 

 :חתימת מנהלי נותן השירות  
 
 חתימה וחותמת:___________________  שם: ___________________  .1

 חתימה וחותמת:___________________  שם: ___________________  .2

 חתימה וחותמת:___________________  ___________________ שם:  .3
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 הצהרה על עמידה במדיניות אבטחת מידע ארגונית –' גנספח 

 
הנני הח"מ_____________ ת.ז ______________ מצהיר ומתחייב בזה כלפי תאגיד המים והביוב  

 "(, לעמוד בהתחייבויות הבאות:החברהמי רעננה בע"מ )להלן: " 

 

ו/או בשינויים   .1 עליו  בחברה, החלות  לעמוד בדרישות אבטחת המידע הקיימות  הנני מתחייב 

 שיחולו על החברה בעתיד.  

לשמור ולהגן על סודיות, שלמות וזמינות  המידע בבעלותו של תאגיד המים והביוב מי רעננה   .2

 בע"מ. הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין. 

מתחייב לשמור על שלמות המידע, על זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו,    הנני .3

 בלא ששונו, נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין. 

מתחייב לשמור על סודיות המידע מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים וכן מתחייב לשמור על   .4

 זמינות המידע ועל נגישות למידע באופן רציף.   

ות אירוע בטחון מערכות מחשב, לשמור מפני פעולה המתבצעת בזדון או  מתחייב שבהתקיימ .5

 בשוגג. 

פעולה העלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות המידע ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות  

חומרה שונות, ולהביא להשבתת מערכות, שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא  

 מורשים. 

 

 

 ____________  חתימת העובד  ____________________  שם הספק ________

 

 שם מורשי החתימה __________________ תאריך  ____________________   

 

 חתימת מורשי החתימה ___________________ 
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

 " נותן השירותאישור ביטוחי "  - ד'נספח 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 האישור 

 __________________ 

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  

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

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור 

 נותן השירותים.   שם שם

 . 004/2021מכרז   
שירותי הדפסה   

והפצת  
חשבונות מים 

  .וביוב

 השירותים.  מקבל   

 __________________  מי רעננה בע"מ תאגיד מים וביוב.   

 _____________ ח.פ.  _____________ ח.פ. 

 ______________ רח'  , רעננה 56אחוזה רח' 

 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
ולתקופת 
 הביטוח.

 

 
.₪ 

 אחריות צולבת.  - 302
קבלנים וקבלני   – 307

 הרחבה.  -משנה 
ויתור על תחלוף   – 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות   - 315

 המל"ל.
מבוטח נוסף בגין   - 321

 מעשי ו/או 
  -מחדלי המבוטח            

 מבקש האישור. 
מבקש האישור   – 322

 מוגדר כצד שלישי.
 ראשוניות.  - 328

 
חבות 

 מעבידים

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
6,000,000 

 לתובע
20,000,000 

לתקופת 
 .הביטוח

 
.₪ 

 
.₪ 

ויתור על תחלוף   - 309
 לטובת מבקש האישור. 

  -מבוטח נוסף  - 319
 היה וייחשב כמעבידם 

של מי מעובדי            
 המבוטח.

 ראשוניות.   -328

 
אחריות  

 מקצועית
 

 רטרואקטיבית 
 

 _________ 

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
ולתקופת 

 הביטוח

 
.₪ 

 אובדן מסמכים.  - 301
דיבה השמצה   - 303

 והוצאת לשון הרע.
ויתור על תחלוף   – 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין   - 321

 מעשי ו/או מחדלי 
מבקש    -המבוטח           

 האישור. 
מרמה ואי יושר   - 325

 עובדים.
 פגיעה בפרטיות. - 326
עיכוב/שיהוי עקב   - 327

 מקרה ביטוח. 
 ראשוניות.  -328
  6תקופת גילוי ) - 332

 .חודשים(
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 קראנו, הבנו וקיבלנו את כל האמור במסמכי המכרז. חתימת וחותמת המציע: _____________ 

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

   .דפוס ועיצוב גרפי( 019)

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  30של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  בתקופת הביטוח  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול  

 לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. )שלושים( יום
 מהדורת הפוליסה

חברת 
 הביטוח

  פוליסה __________ 
 מהדורה 

  הערות __________ 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 


