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 מנהלה
 כללי .4

המסוגל לספק שירותי  אחד עם ספק"( מעוניינת להתקשר מכבילהלן "מכבי שירותי בריאות ) .1.1
 2 השירותלהלן "הפעלת ותחזוקת חניון באמצעות מערכות ממוחשבות לתפעול גביה ובקרה )

, הכל כמפורט חולוןב 13 הופיין שממוקם ברחוב במרכז הרפואי קרקעי-תתשל חניון "(, השירותים
  .המכרזבמסמכי 

בהתאם לתנאי  שנים 5פה של תקובמשך ולתחזוקתו  הפעלה של החניוןלההתקשרות היא  .1.2
 5בת  תתקופה נוספב. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם המכרז, על נספחיו

 בתיאום עם הזוכה. ,מיטיבים( 2)או  ;זהים( 1) :שנים, בתנאים)חמש( 

 ההצעה היא סופית. לא ייערך משא ומתן. .1.3

 
 הגדרות ./

רז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכ
 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 4102/041מכרז פומבי רגיל מספר  – "המכרז" .2.1

 ., חולון13שברחוב הופיין של מכבי המרכז הרפואי  –"המרכז הרפואי הופיין"  או"המר"פ"  .2.2

 "מכבי שירותי בריאות". – "המזמין" ו/או "מכבי" .2.3

 .כל מי שיגיש הצעה העונה על כל תנאי המכרז –"מציע" .2.4

 .במכרז שיזכהמציע ה – 2"הקבלן"מפעיל"ה2""הזוכה" .2.5

 .המכרזבמסמכי וכמוגדר כמפורט  של החניון ותחזוקה הפעלה – "2שירותים"השירות .2.6

 מ"ר 6111-של כבשטח מוקם במרתף משאי הופיין ופהרחניון תת קרקעי במרכז  –  "החניון" .2.7
 .המכרזבמסמכי כמפורט  בשתי קומות תת קרקעיות

 למסמכי המכרז. נספח ב' -בהסכם ההתקשרות כמפורט הגדרות נוספות כהגדרתן 

 
 מנהלה .3

 קבלת מסמכי המכרז  .3.1

אביב, -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 
, 11:11-14:11ה', בין השעות -, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14קומה 

 ויהא זכאי לקבל את מסמכי (.24.12.19יום ג'  למעט) 5.1.2121ועד ליום  19.12.19 החל מיום 
המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + 

ידי רכזת ועדת -מכי המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם עלטלפון(. במועד מסירת חוברת מס
 המכרזים בחותמת המעידה על מועד מסירתה לידי נציג המציע.

 בירורים ופניות .3.2

 13.1.2121עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1
 לעיל.אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור , 12:11בשעה 

, באמצעות דואר אלקטרוני: 'וכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ  
Mandel_An@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו .

 .13-5143643בטלפון מס': 

 .תיענינהה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא פניות שתגענ .3.2.2

את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה  על הפונים לציין במכתב הפנייה .3.2.3
 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .22.1.2121עד ליום 
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 חובה –סיור ספקים  .3.3

 המרכז הרפואיה במבנ 18:31בשעה  8.1.2121למציעים יתקיים ביום חובה סיור  .3.3.1
, חולון. במהלך הסיור יירשם פרוטוקול המתעד את השאלות. במהלך 13ברחוב הופיין 

הסיור לא יהיה מענה על שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו לפני הסיור 
כי בכל מקרה מכבי לא תהיה  ,לעיל. יובהר 3.2תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף 

 3.2ו/או מידע שיינתן שלא על פי הדרך הקבועה בסעיף חייבת בכל חובה בשל מצג 
לעיל. המציע רשאי לערוך כל בדיקה ביום הסיור ולא יהיה רשאי לטעון טענות לאחרי 

 הסיור.

מציע שלא ההשתתפות בסיור ספקים כאמור הינה תנאי חובה להשתתפות במכרז זה.  .3.3.2
 .ישתתף בו, הצעתו תפסל על הסף

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.4

עה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ההצ .3.4.1
רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל  141/2119ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 

 ".14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.4.2
הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור  .00:/4בשעה  0/0/./.40יום הוא  ההצעות

 לעיל, לא תתקבלנה!

חתימתה, ביחד עם  , לאחרכנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  
עם כל המסמכים שיש לצרף ו כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם

, בעותק אחד פי הנדרש במכרז-מפורט עלבטופס ההצעה, וכ 3להצעה, כמפורט בסעיף 
 בלבד.

ההצעה תוגש על גבי חוברת המכרז המקורית שהתקבלה למען הסר ספק, מובהר כי  .3.4.3
 . עם חותמת המעידה על כך

  מחדש! אין לפתוח2לפרק את חוברת המכרז ו2או להרכיבה

את  תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלולהמעטפה  .3.4.4
, מילוי וחתימה על כל הפרטים הנדרשיםמילוי  אתחתימת המציע על כל הדפים, 

 .ואת החתימות כנדרש התצהירים

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.4.5
המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך 

 ושעת קבלה.

כרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות ועדת המ .3.4.6
תישלח לכל  –לתקופה נוספת, ובלבד שהודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם 

 משתתפי המכרז.

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר  .3.4.7
לטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהח

עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על 
 חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 : רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 או תאגיד מורשה כחוק בישראל. ;ידיח .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

 .לניהול חניונים  ISO9001בעל אישור עמידה בתקן  .4.1.3

 השתתף בסיור ספקים. .4.1.4

מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה.  .4.1.5
ב ממכבי הספק יהא רשאי לבצע את עבודות הניקיון בלבד בתאום מראש ובאישור בכת

 .על ידי קבלן משנה מטעמו ועל חשבונו

מכרז זה מועד האחרון להגשת ההצעות בבחמש השנים שקדמו לבעל ניסיון מוכח  .4.1.6
באמצעות מערכות ממוחשבות לתפעול גביה  חניוןותחזוקת הפעלת ב( 1)ראה נספח ד'

מתן ו ועמדות תשלום אוטומטיות( LPRת זיהוי )מערכ ציוד ומערכותכולל ה ,ובקרה
 :לפחותבשירותי תפעול ותחזוקה 

 מקומות חניה 211בכל אחד מהם לפחות  אשר בישראלחניונים פעילים שונים  שני א. 
  ;עם מערכות תקינות ופעילות (ותבקומות תת קרקעיות ו/או עילי)
 . 2119ו/או  2118, בשנים לקוחות שונים שנילפחות עבור   .ב

ימות השנה )למעט יום  בכל 24/7מאויש  שליטה ובקרה )שו"ב(מפעיל בעצמו מוקד  .4.1.7
כיפור( המסוגל לקלוט קריאות ולטפל בפניות שונות שמועברות אליו בגין תקלות ו/או 

 בגין נושאים אחרים הקשורים בתפעול החניון. 

סקת המוקד מגובה בגנרטור חירום אשר מספק חשמל לפחות שעתיים במקרה של הפ .4.1.8
 .חשמל 

 הנדרשים. םעמד בציוני האיכות המזעריי .4.1.9

 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.  .4.1.11

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד  .4.2
 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

שר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, א .4.3
פי מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך -לאישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש ע

פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, 
 שת ההצעות.     יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להג

 
 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תשעים) 91המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1
לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך 

ים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע )שש 61את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה 

 כאמור תישלח על ידי מכבי בכתב.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע  .5.2
ימי  /דת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת וע

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

לעיל,  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4
 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 
 אישור עריכת ביטוחים  .6

אישור להלן "להסכם ההתקשרות ) 1ב'אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח  .6.1
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. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים, "(עריכת הביטוחים
 חתומה על ידי חברת הביטוח.

יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  .6.2
נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל 

 צעת המציע.ה

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את  .6.3
 אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על .6.4
 הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.מכבי, שתהא רשאית לקבלם או לדרוש 

על אף האמור לעיל, מקום בו איזה מביטוחי המציע הנדרשים כאמור נערכים באמצעות מבטח  .6.5
שאינו ישראלי, רשאי יהיה המציע, בכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים, להמציא אישור 

תהא רשאית עריכת ביטוחים בנוסח המקובל באותה מדינה בה נערך הביטוח. ועדת המכרזים 
 לבדוק האישור, להורות על תיקונו, לאשרו ו/או לדחותו. 

על אף הדרישה באישור עריכת הביטוחים לפוליסות נפרדות לכל אחד מהענפים המפורטים שם  .6.6
)צד ג', חבות מוצר, אחריות מקצועית(, המציע יהיה רשאי להמציא אישור עריכת ביטוחים על פיו 

אלה, כולם או חלקם. במקרה זה, תהא רשאית ועדת המכרזים, נערך ביטוח משולב לענפי ביטוח 
לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר במקרים מסוימים קביעת גבול אחריות משולב נמוך יותר מאשר 

 סכימת הגבולות הבודדים ששולבו כאמור.

 .כת הביטוחים הינם בש"חיסכומי הביטוח באישור ער .6.7

נם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח מובהר, כי היה וסכומי הביטוח של הזוכה הי
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

 לעיל. 3.2שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .6.8

את אישור  ,הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות .6.9
 ביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.עריכת ה

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

פי שיקול -בחירת הזוכה במכרז תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על .7.1
  :המעניקה למכבי את מירב היתרונות דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה

 .31% -איכות  ;71% -מחיר 

 :ציון המחיר .7.2

בעל המציע  – (נספח ג'בטופס ההצעה )הצעות המחיר של המציע פי -לעציון המחיר ייקבע 
 הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר ביחס אליו.ההצעה 

 : ציון האיכות .7.3

 .'זכנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .7.3.1

פי הערכה כוללת של -כות השירות ויכולתו של המציע, עלזים תבחן את איועדת המכר .7.3.2
וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות,  ניסיונוהמציע, מומחיותו, משאביו, 

בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון  וניסיוןמוניטין של היצרן 
מציע, וכן על סמך בדיקת המלצות במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם ה

י יד-לפי כל ממצא אחר שייאסף ע-לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על
 7.3.3י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף יד-לועדת המכרזים או ע

 להלן.

נות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למ .7.3.3
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 
למציע ו/או לשירות המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא 

 כנדרש. סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע
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 לבקר ,הציוד המוצעיםהשירות הנדרש ו צוות הבדיקה יהא רשאי לבחון ולבדוק את  .7.3.4
יקבע יאו במקום אחר שו/של המציע  ובמקום מושבבחניונים אותם מפעילים המציע, 

וכל להתרשם בפועל מהציוד ו/או המערכות הנדרשות בזמן יבתיאום עם המציע ו
  .פעולה

ל, ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לספק לה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעי .7.3.5
והמערכות המוצעים על ידו וכן לאפשר לה בדיקה פיזית  שירותפרטים נוספים על ה

שלהם במקום ובמועד שתקבע לכך ועדת המכרזים, לרבות במהלך בדיקת האיכות של 
    הציוד והמערכות. 

 לעיל 4ו בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמד .7.4
  בציוני האיכות המזעריים.ו

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .7.5
פי הנתונים שהציג בעת הגשת -על ,לעיל. הכל 4 האיכות דלעיל ובתנאים המוקדמים שבסעיף

ות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצע
 שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .7.6
יה, ובלבד ירשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכ

 ניסיון גרוע" עם מציע זה.שלמכבי לא היה "
 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 ירותים.אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או הש .א
 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

פי שיקול -ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על .7.7
תמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת דעתה ובכל דרך ש

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי במכרז זה קיים אומדן.  .7.8
 ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

יבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חי .7.9
 שהסכם ההתקשרות עם הזוכה/ים שהוכרז/ו לא ייצא אל הפועל או יבוטל מכל סיבה שהיא.

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

)שבעה(  7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .8.1
 ודעה על הזכייה במכרז.ימי עבודה מיום קבלת הה

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות, 
למעט ככל שאושרו במסגרת מסמך השאלות והתשובות שיישלח לכל משתתפי המכרז כאמור 

 לעיל. 3.3.4בסעיף 

ם, אישור עריכת הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכ .8.2
 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .8.3

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .8.4
 .ותלהסכם ההתקשר /כנספח ב' פי הנוסח המצ"ב-לביצוע התחייבויותיו על

 
 ביטול המכרז .1

לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו,  .9.1
 (.נספח ב'ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות )-כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .9.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -היה מכבי רשאית הבלעדי, וכן ת

הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים / המציעים אשר הגישו הצעות  .9.3
 במכרז.
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החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי ממשתתפי המכרז כל  .9.4
 /או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.תביעה ו/או דרישה ו

 
 עיון במסמכי המכרז .40

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .11.1
המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה  ₪ 500ום סך של מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשל
 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .11.2
הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 . ובכתב ממכבי

 
 בעלות על מסמכי המכרז .44

מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למשתתפים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על משתתף 

 במכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 
 סמכות שיפוט ./4

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתת השיפוט סמכו
 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 'אנספח 
 

 השירותהעבודות ו מפרט

 

 , אלא אם צוין אחרתההתקשרות לשלב הסכםכל הדרישות הינן הכרחיות 
 

 

 המרכז הרפואי  -רקע  .4

 -מבנה בשטח כולל של כה. (פינת רחוב זלמן ארן)שבחולון  13ואי ממוקם ברחוב הופיין המרכז הרפ 1.1

שטח וכן שירותים מגוונים לחברי מכבי  מספקותמ"ר של מרפאות אשר  5,111-כמ"ר מתוכם  11,111

 . בשתי קומות חניון תת קרקעיממוקם  של מרתפים בהם מ"ר 6,111 -של כ

ובמשך היממה מספקות שירותים מגוונים לחברי מכבי ברוב שעות יחידות המרפאה הפועלות במתקן,  1.2

בית , פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, אשפוז יום, אחיות USכל ימות השבוע, לדוגמא: מעבדה, דימות/

 ,בימי שישי כולל 23:31 מדי יום עד השעה שיפעל מוקד חירום  ינתן שירותי. בנוסף, וכיוב'מרקחת 

, כשעה עד ליציאת אחרון החונים 23:31יציאת החונים גם לאחר השעה , החניון יאפשר שבת וחגים

  לערך(. 24:31לאחר קבלת המטופל האחרון )בסביבות השעה 

 :ה מסומנים לפי הפירוט הבאחנימקומות  141, ובהן בנוי משתי קומות קרקעי -החניון התת 1.3

  ללא תשלום ת לנכים בלבדמיועדו מקומות חניה 12, מתוכן מקומות חניה 68 -קומת חניון עליונה. 

  שה הבלעדי ולשימהמיועדות  מקומות חניה 46 ם, מתוכמקומות חניה 72 -קומת חניון תחתונה

ויופעל כחניון בתוך חניון באמצעות מערכת  ("מורשים בלבד"לאחד מתחם כ נויסומ) של מכבי 

 ללא תשלום .ייעודית מתאימה

 

  :רקאך לא  ,בין היתר, כוללים הנדרשים השירותים  ./

לשם הפעלתו ותפעולו הכולל בין  להסדרת החניוןלהתאמה ויבצע עבודות הכנה ופעולות משלימות המפעיל 

חניה, התקנת שילוט חירום/ביטחון, שילוט הכוונה, שילוט הורייה ושילוט -ספרור וסימון תאי היתר אך לא רק,

 במידת הצורך. –מידע בכל רחבי החניון, וכיוב' 

האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות לכך, ההיתרים, כל  אחראי לקבלת עילפהמ 2.1

הפעלתו החוקית של החניון, לרבות התשלומים בגין אגרות, היטלים,  וכל תשלום נוסף שיידרש לשם 

  .לכל תקופת ההתקשרות לשם הפעלתו

בתאום  ל עובדיוחניה לבאי המרכז הרפואי וסג-שוטף של החניון ומתן שירותי המפעיל אחראי לתפעול 2.2

 עם מכבי. 

ביצוע תחזוקה תפעולית נאותה ומתמדת לחניון, לרבות ניקיון יסודי, צביעה, סימון המפעיל אחראי ל 2.3

  וכיוב'.

בסיום תקופת החוזה ו/או במועד בו הופסקה ההתקשרות עם המפעיל מכל סיבה שהיא, ימסור  2.4

כלל המערכות והאמצעים שסופקו, הותקנו לרבות  ,המפעיל את החניון למזמין או למי שהמזמין יורה לו

והופעלו על ידו בחניון. החניון, הציוד, המערכות והמתקנים יעברו לבעלות המזמין או למי שהמזמין 

יורה עליו, כשהם שלמים, נקיים, תקינים, מוכנים להפעלה ופנויים מכל אדם וחפץ, וזאת ללא כל 

  תמורה נוספת.
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 ו/או למנהל המתקן שמורה הזכות לבקר ולפקח אחר קיום הדרישות למכבי מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  2.5

או  , לפי שיקול דעתו, להנחות את המפעיל להוסיף על אותן דרישותכאמור במסמכי מכרז זה ובכל עת

 .לתקן את הנדרש

ת הקרקע בקומ מ"ר 2-בשטח של כבחדרון ללא כל תמורה, יהא רשאי לעשות שימוש ארעי ל המפעי 2.6

אשר ישמש בעיקר כמוקד להצבת והפעלת תאום  מראש עם מכבי  לפי  רפואי במבנה המרכז ה

המפעיל יהא רשאי לעשות "( של החניון. בנוסף, שו"בלהלן "מערכת המחשוב והשליטה ובקרה )

לפי  מ"ר 2-שתינתן למזמין בשטח החניון בשטח כ "נישה" במבנהב שימוש ארעי ללא כל תמורה

 ילוףחלקי ו לאחסן חומרי ניקוי לשימוש שוטף וציוד ייעודי וכן ח, אשר בו יתאפשר להוראת המזמין

עיקריים. התאמת הנ"ל לצרכים הייעודיים תהא באחריותו ועל חשבונו של המפעיל )סגירת קירות, 

 . וכן קבלת ההיתרים הנדרשים בתאום מראש עם מכבי תאורה, ריהוט, מדפים וכיוב'(

ל החניון בעצמו הכולל העסקת עובדים המועסקים על ידו, המפעיל יבצע את שירותי הניהול והפעלה ש 2.7

ולא באמצעות קבלן משנה, לניהול שוטף של החניון, להפעלת המערכות האוטומטיות והממוחשבות, 

 .  )כולל מוקד מאויש מרוחק( להפעלת מכונות התשלום, להפעלת מוקד השו"ב

העסיק קבלני משנה לעבודות המפעיל רשאי למבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר תנאי החוזה,  2.8

 :אושרו בכתב מראש ע"י מכביופרטים הטכניים ספציפיות כמפורט להלן ובתנאי זהותם 

  ניקיון.לשירותי 

 .תחזוקת המערכות ו/או התשתיות הנדרשות להפעלת החניון 

כמפורט בסעיף  שליטה ובקרה )שו"ב( מאוישהספק הזוכה יפעיל מוקד , מאויששליטה ובקרה מוקד  2.9

 .וכמפורט להלן במפרט זה בפרק המנהלה 4.1.6

 

  נים להפעלהזמלוח  .3

 ההערכות להפעלתמיום חתימת חוזה זה יסיים המפעיל את כל ( ימים 14 ) שבועייםלא יאוחר מתום  3.1

 כולל כל ההיתרים, האשורים מכל גורם ורשות. באופן מושלם כך שהמקום יהא מוכן להפעלההחניון 

 דחות את מועד פתיחת החניון.קול דעתה הבלעדית למובהר בזאת כי מכבי רשאית ולשי 3.2

 תביעה כנגד מכבי בגין דחיית מועד הפתיחה כמפורט לעיל./או היה למפעיל כל טענה ותלא  3.3
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 :חניוןתרשים המרכז הרפואי וסימון מיקום ה .1
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 ישוי והיתרים:ר .5

כל דין רים הדרושים על פי חשבונו, את כל הרישיונות וההית ועל ואחריות מתחייב לקבל עלמפעיל ה 5.1

 הרשויות המוסמכות ולוודא שהאישורים יהיו בתוקף בכל תקופת ההסכם.כל מלרבות  חניוןהפעלת הל

וסמכות ות המוימהרש חניוןמתחייב להציג רישיון עסק וכל היתר נדרש אחר לשם הפעלת ה מפעילה 5.2

 כתנאי לקבלת אישור המזמין להפעלת החניון. לכך

 על חשבונו  המפעילרישוי עסקים בחולון או כל גוף רלבנטי אחר תתוקן על ידי כל הערה של מחלקת  5.3

 במלואה.ו

 

 המצב הפיזי של המבנה: .6

כל תיקון,  עם כל התשתיות והמערכות הקיימות. AS ISהחניון וסביבתו נמסר למפעיל במצבו הקיים   6.1

 ,פ"י הוראות כל דיןתוספת או השלמה שידרשו, על מנת להפעיל את החניון עפ"י מסמכי המכרז וע

  .יחולו ויבוצעו על ידי הזוכה, באחריותו ועל חשבונו, בתאום מלא ומראש עם מכבי

 . המבנה שטח החניון נמצא ברמת גמר מלא כולל מערכות 6.2

רכותיו לכל תקופת ומע ת. המפעיל ישמור על החניוןוהמערכות הקיימות בחניון נמצאות תקינות וחדש 6.3

יעשה שימוש במערכות אלו בשום שלב ולא  יתחברלא ייגע, לא , נזקלם ור, לא יגולא ייפגע ההתקשרות

 . מכביממנהל המתקן במראש בכתב אישור  אלא אם קיבלכלשהו 

 :בין היתר, אך לא רק כוללות יו מערכותגמר החניון ו 6.4

  מערכת הפעלת חניון הכוללת בין היתר אך לא רק: מחסומים, קופת תשלום, מצלמותLPR ,

 ביתן ועוד.

 עשןאוורור כולל יניקת ערכת מ . 

  גילוי אש.תאורה, מערכת  לוחות חשמל, חשמל,וכבילת תעלות 

 .מערכות תקשורת, פריצה ומתח נמוך 

  כיבוי אש ועמדות כיבוי. מי צריכה, מתזים, מערכת 

 .שער חשמלי נגלל 

 .מערכות הגנה מפגיעה פיזית למערכות שונות באמצעות מסגרות ייעודית 

  מערכת גלאיCO. 

 .שער סורג חשמלי 

 שילוט הכוונה. 

 סימון ושילוט חניות נכים. 

 .החניון צבוע קירות ורצפה. ריצפת המיסעה והחניות צבועה בצבע אפוקסי צבעוני חדש 

כנס ימכבי שאסור על המפעיל לחסום או להבלעדי של לשימוש שירות חניון קיימים חדרים בבנוסף  6.5

 .'ם וכויבות, מחסנים טכניחדרי משא מקלט, כגון חדר חברת חשמל, אליהם

 שלים סימונים, שילוטההמפעיל במסגרת עבודתו יידרש ל בסיסים להכוונה. סימונים קיימים חניון ב 6.6

 זהרה שונים לגבי מכשולים לחניות או צביעה לחניות וכו'.להכוונת החניון וכן שילוטי א

 .חניוןקומות ההמגיעות ל מעליות קומתיות ומדרגותלשטח החניון היא באמצעות להולכי רגל הגישה  6.7

  הדלתות לכניסות הנ"ל מבוקרות לפי שעות פעילות.
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 כשירות ובטיחות .7

המפעיל ידאג לרמה גבוהה של כשירותם ובטיחותם של כל התשתיות כנדרש בחוק ועל פי כל דין,  7.1

 ובכלל זאת:  

ון מפני באמצעי הגנות בטיחות חשמל כגון מיג במידה והתקין(שהתקין ) יצייד את המערכות 7.2

 התחשמלות, עומס יתר, שריפה וכיו"ב. 

יוודא וידאג שכול המערכות ופרטי הציוד המותקנים על ידו, יעמדו בכל ככל ויותקן ציוד ע"י הזוכה , 7.3

 התקנים לרבות תקני החשמל, כנדרש עפ"י כל דין. 

להארקות ידאג להכנת הארקות בכל אחת מהנקודות בהן יותקן ציוד קצה, לרבות אחריות להתחברות  7.4

 הללו.

 הפעלת רשת תקשורת מאובטחת. 7.5

 הפעלת מערכת סליקת אשראי מאובטחת ומוגנת מפני פריצות. 7.6

 

 בדיקות ואישורים  .8

תקינות מערכות וחשמל בכתב בדבר חניון אלא רק לאחר קבלת אישור יפעיל את ההמפעיל לא  8.1

 מחשמלאי בודק מוסמך. 

יות לתשתיות ההכנה, ובכללן: בדיקת חשמל, כל התשלומים וההוצאות בגין ביצוע הבדיקות המקצוע 8.2

יחולו על  -בדיקת תקשורת ו/או בדיקות אחרות הנדרשות לשם קבלת ההיתרים להפעלת החניון 

 המפעיל.

הכל בתאום עם מכבי מראש ואישור בכתב ממכבי טרם  תשתית תקשוב )תקשורת ומחשוב(  8.3

 תחילת עבודות.

( הסגורה של IPל רשת התקשורת )תתבסס ע -תשתית תקשורת חיצונית לאינטרקום  8.3.1

החניון אשר באחריות המפעיל יהיה לחברה ולהפעיל באמצעותה את כל יחידות הקצה של 

מערכות האינטרקום בחניון ובמרכז השו"ב. לחילופין, מערכת האינטרקום תופעל ע"ב 

 .)והכל בתאום ואישור מכבי( תשתית תקשורת עצמאית שתותקן ע"י המפעיל

 .יחולו על המפעיל -קנת ציוד להקמת רשת התקשורת )במידה ויידרשו( הוצאות רכש להת 8.3.2

 - בתוך מרכז הבקרה )שו"ב(ובתוך החניון התקנת תשתית המחשוב ב"מעגלים פנימיים",  8.3.3

 באחריות המפעיל.

הקמה והפעלת כל הממשקים מול מוקד השירות של ספק/יצרן הציוד על מנת לאפשר  8.3.4

ו/או מול בקרה מרחוק ע"י  זי הניהול של המפעילו/או מול מרכשליטה ותמיכה מרחוק, 

 יחולו על המפעיל.  -המזמין )ככל שידרשו על ידו( 

תיאום והקמת ממשקים מול חב' סליקת האשראי, ותשלום הוצאות בגין דמי השימוש  8.3.5

השוטפים, וכן תשלומי עמלות לבנקים ו/או תשלום הוצאות לכל גורם המספק שירותים 

 יהיו כולם באחריותו של המפעיל ועל חשבונו. -ון עבור פעילותו של החני
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 תשתיות אחסון ומיגון לכספים מזומנים )קופה2כספת(  .1

המפעיל ידאג לתשתיות אחסון ומיגון לכספי התשלום )מזומנים( שירוקנו ממכונות התשלום  9.1

 האוטומטיות, עד להפקדתם בבנק.

תכנית לביצוע תשתית אחסון ומיגון כנ"ל יום מהודעת הזכייה,  14המפעיל יגיש לאישור המזמין תוך  9.2

  )מיקום, כספת, דלת ביטחון, מערכת אזעקה, וכיוב'(.

 

 התקנת ציוד ומערכות בחניון .40

כאמור על  המפעיל  יבצענדרש לבצע התאמות לציוד ולמערכת ההפעלה המותקנת בחניון וככול  11.1

הגנה, חיבור פסי האטה מחסומים, עמודי ההתאמות הנדרשות לרבות בחשבונו ובאחריותו את כלל 

, מכונות תשלום האוטומטיות, LPR-)באמפרים(, חריצת אספלט לצורך התקנת גלאים, מערכות ה

מחוץ לחניון ובתוכו, תשתית  -עמדת מנפיק ובולען כרטיסים, שלטי מידע והכוונה אלקטרוניים ואחרים 

תפוס באמצעות מערכת מנגנוני זיהוי מקום חניה פנוי/קונסטרוקציה וומצלמות למערכת טמ"ס, 

 מתקדמת )לפי דרישת המזמין(, וכל ציוד אחר שיידרש לתפעול החניון.

תשתיות וממשקי החיבור בין יחידות הקצה לסוגיהן בחניון, יכילו מיגון תיקני בפני כול חשיפה ופגיעה  11.2

 אפשרית ויוארקו כחוק.

 אופייניים לשטח החניון. התשתיות המותקנות יתאימו לפעולה בתנאי מזג אוויר ותנאי הסביבה ה 11.3

המערכות הנ"ל טעונה אישור מיקום מראש, עבור כל יחידה ויחידה ע"י המזמין, והמפעיל  אמתהת 11.4

 נדרש להקפיד ולא לחרוג מתנאי יסודי זה.

 

 מרכז השליטה והבקרה )שו"ב( תשתיות עבור   .44

שמש את המפעיל במתחם המר"פ חדרון קטן אשר י תקצה מכבילרשותו של המפעיל וללא כל תמורה,  11.1

, וכן להצבת והפעלת מערכות השו"ב )שליטה )במידת הצורך( בעיקר לצורך הפעלת עמדת מוקדן

ובקרה(, כגון: ציוד מחשוב ותקשורת של המוקד, רכזת טמ"ס, רכזת אינטרקום, מנגנון הפעלה מרכזי 

ם מתכלים של השילוט האלקטרוני, מערכת חכמה המרכזת מידע ומנהלת את תפוסת החניון, חומרי

 .  וכיו"בלמכונות התשלום, כספת המזומנים 

מת תשתיות התאמת הנ"ל לצרכים הייעודיים תהא באחריותו ועל חשבונו של המפעיל ובכלל זאת: הק 11.2

 . כנ"ל  וכיו"בחשוב ואינטרקום, מ

המפעיל יצייד את המערכות באמצעי הגנות בטיחות חשמל כגון מיגון מפני התחשמלות, עומס יתר,  11.3

יעמדו בכל התקנים לרבות  במתחםוכיו"ב וכן יוודא שכול המערכות ופרטי הציוד המותקנים  שריפה

 תקני החשמל, כנדרש עפ"י כל דין. 

המפעיל ידאג להכנת הארקות בכל אחת מהנקודות בהן נדרש להתקין ציוד קצה המחייב זאת, לרבות  11.4

 אחריות להתחברות הציוד להארקות הללו.

לת אישור תקינות מערכות וחשמל מחשמלאי בודק מוסמך.  באחריות מותנית בקבהמתחם הפעלת  11.5

 המפעיל להזמין את הבדיקה הנדרשת.
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כל התשלומים וההוצאות בגין ביצוע הבדיקות המקצועיות, ובכללן: בדיקת תקשורת ו/או בדיקות  11.6

השו"ב ושאר תתי המערכות המותקנות  הנדרשות לשם קבלת ההיתרים להפעלת מתחםאחרות 

 יחולו על המפעיל. -בחניון 

באחריות  –השו"ב  ובמתחםהתקנת ארונות לחומרה ולציוד הנדרש עבור תפעול המערכות בחניון  11.7

 וע"ח המפעיל. 

 הארונות שיסופקו ויותקנו, יכללו :  11.8

 ארונות תקשורת ומחשוב. 11.8.1

 ארונות אכסון לחומרים מתכלים וח"ח חיוניים. 11.8.2

וצעו ע"י המפעיל כהכנה להתקנת המהווים חלק מעבודות התשתית שב -ארונות חשמל  11.8.3

 המערכות בחניון.
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 דרישות מהמפעיל

 מפרטים כלליים .1

 ממשקי המערכות בחניון אל מערכות חיצוניות

 מפעילי תקשורת פנים ארצית )בזק/הוט/סלולאר... וכיוב'(.  1.1

 סליקת תשלומים באשראי בחניון )חב' האשראי, חב' שירותי הסליקה(. 1.2

 מצעות טלפון סלולארי )פנגו, סלופארק, אחר(.ממשק למערכת תשלום חניה בא 1.3

 

 מכונת התשלום האוטומטית  .2

 תיאור תהליכים בממשק לקוח/משתמש בעמדת התשלום האוטומטית. 2.1

 פתרון בעיות שונות שמתעוררות ברמת המשתמש.  -תיאור מקרים ותגובות  2.2

גמא לקבלה המונפקת סוג/דוגמא לחומרים המתכלים מנייר )חשבונית/קבלה, כרטיס וכיוב'(, לרבות דו 2.3

 מהמכונה למשלם.

 מסך התצוגה )כולל המחשת טקסט באמצעות צילום(. 2.4

 גיבוי חשמל ותקשורת. 2.5

 

 מנפיק2יחידת קורא קרבה המובנית בעמדת הכניסה, ובכלל זה:  .3

 תיאור תהליכים בממשק לקוח/משתמש בעמדת המנפיק. 3.1

 תמש. פתרון בעיות שונות שמתעוררות ברמת המש -תיאור מקרים ותגובות  3.2

 מסך התצוגה )כולל המחשת טקסט באמצעות צילום(. 3.3

 שימוש בקורא קרבה. 3.4

 .PrePaid  שימוש בכרטיס "תשלום מראש" 3.5

 סוג/דוגמא לכרטיס מזדמן המונפק לנהג.  3.6

 גיבוי חשמל ותקשורת. 3.7

 

 בולען2יחידת התשלום באשראי המובנית בעמדת היציאה, ובכלל זה:  .4

 ת הבולען.תיאור תהליכים בממשק לקוח/משתמש בעמד 4.1

 פתרון בעיות שונות שמתעוררות ברמת המשתמש.  -תיאור מקרים ותגובות  4.2

 מסך התצוגה )כולל המחשת טקסט באמצעות צילום(. 4.3

 שימוש בקורא קרבה. 4.4

 .PrePaid  שימוש בכרטיס "תשלום מראש" 4.5

 סוג/דוגמא לקבלה המונפקת למשלם.  4.6

 גיבוי חשמל ותקשורת. 4.7

 

 מערכת האינטרקום, ובכלל זה:   .5

 כלל הקשרים בין היחידות השונות וסוגי כבילה. -תיות האינטרקום תש 5.1

 מרכיבי המערכת. 5.2
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 כלל הנקודות בהן פועל ממשק של מערכת האינטרקום. 5.3

 מבנה מערכת הבקרה הראשית ממרכז השו"ב וניהול השליטה במערכת. 5.4

 אופן ההפעלה.  5.5

 גיבוי חשמל ותקשורת.  5.6

 

 מערכת הטמ"ס, ובכלל זה:  .6

 בחניון ובסביבתו. סוג ומיקום מצלמות 6.1

 ייעוד ותיעוד המצלמות. 6.2

 מערכת השליטה המרכזית במצלמות. 6.3

 חסון ושמירה על החומרים המצולמים.תיעוד/הקלטה, א 6.4

 

 מערכת השילוט האלקטרוני, ובכלל זה:  .7

 מרכיבי המערכת. 7.1

 שלטים לסוגיהם בתוך החניון ומחוצה לו. 7.2

יון ולמערכת ניהול חכמה לזיהוי לשו"ב של החנ וההתממשקותמערכת השליטה המרכזית בשלטים  7.3

 חניות פנויות/תפוסות.

 גיבוי חשמל ותקשורת.  7.4

 אחזקה ותחזוקה למערכת השלטים. 7.5

 

 , ובכלל זה: )ככול ותותקן( מערכת ניהול חניון חכמה לזיהוי חניות פנויות2תפוסות .8

חניה עיליים,  תיאור שיטת איסוף המידע על כלי הרכב בזמן אמת, לגבי כל מקומות החניה בחניון )גלאי

  רצפתיים, וכיוב'(.

 תיאור ההתממשקות מול מערכת השו"ב ומול מערכת השילוט האלקטרוני של החניון. 8.1

 חודשיים/ פונקציות ודוחות שניתן להפיק בזמן אמת וסטטיסטיקות בדיעבד )שימושים יומיים/ 8.2

 תקופתיים בחניון, איתור זמן חניה, וכיוב'(

 

  :בכניסה לחניוןמאבטח ביתן  .9

 פייה על הביתן באמצעות המוקד המרוחק.צ 9.1

 .לרבות תקנון החניון ע"ג הביתן -סוג השילוט, נוסח ומיקום  9.2

 

 תשתיות וחומרת מחשוב, ובכלל זה:  .11

 תשתיות המחשוב הנדרשות להפעלת המערכת, ובכלל זה מערכת השליטה והבקרה.  11.1

 הצגת תרשים ארכיטקטורה של תשתית המחשוב.  11.2

 ות של מוצרי חומרה שהותקנו בחניון.פירוט יצרנים, סוגים ושמ 11.3

 ספקי השירות ואחזקה של סוגי החומרה בתקופת האחריות וההתקשרות עם המפעיל. 11.4
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 קופה2כספת  -תשתיות אחסון ומיגון לכספי התשלום  .11

 נפח אחסון הכסף. 11.1

 מנגנוני האבטחה המיושמים.  11.2

 

 תשתיות למארזים וארונות ציוד, ובכלל זה : .12

 שאליהן מתנקזות התשתיות הכבילות ומהם ניזונים כל רכיבי המערכת, כגון: פירוט כלל ארונות הציוד 12.1

 ארונות תקשורת ומחשוב. (א

 ארונות חשמל. (ב

 ארונות אכסון חומרים מתכלים וח"ח חיוניים. (ג

 הגדרת כלל ממשקי ארונות הציוד לתשתית.  12.2

 הגדרת יכולת עמידת הארונות בתנאי הסביבה הנדרשים במכרז זה ואופן מימושה. 12.3

 הספקי הזנה - חשמל 3.4./4

 פירוט הספקי ההזנה הנדרשים לכל אחת מהמערכות המחוברות לחשמל.  (1

 המפעיל יעביר מידע זה באופן פרטני המתייחס לכל יחידת קצה בפני עצמה. (2

 אבטחת מידע, ובכלל זה /.3./4

 כללי ונהלי הטיפול באירועי אבטחת מידע:

 התראות. (א

 רישום וניהול האירוע.  (ב

 תהליך אסקלציה. (ג

 ן.הודעות למזמי (ד

 

  שליטה ובקרהמפרט טכני לציוד ומערכות במרכז   .13

 כללי 43.4

באחד מהחדרים שיקצה המזמין בתוך מבנה המרכז הרפואי, יפעל מוקד ממוחשב הכולל  13.1.1

 "( על כלל המערכות בחניון. שו"בלהלן "עמדת ניהול, שליטה ובקרה )

ן, יינתן על ידו ש ע"י ובאחריות המפעיל, אלא אם כניהול של החניון במוקד הנ"ל תאויעמדת ה 13.1.2

מענה חילופי מניח את הדעת, שיהיה מקובל ומאושר בכתב ומראש ע"י המזמין, ובאופן 

בזמני הפעלתו  -שיספק גיבוי מלא לצרכיי השליטה והתפעול של כלל מערכות החניון 

 לשירות הציבור.

הפעלת המוקד מחייבת מתן הרשאות אישיות וכן כניסה למערכות אלו רק באמצעות  13.1.3

 ת.סיסמאו

המערכת שתותקן במרכז השו"ב תהיה מהירה, ידידותית ויעילה בכל יישומיה. כל תוכנות  13.1.4

 הניהול והמסכים השונים יהיו בשפה העברית.
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 יכולות ותפוקות המערכת /.43

מערכת השו"ב תוכל לשלוט בכל המערכות הקשורות בתפעול החניון לרבות התממשקות  13.2.1

ניה פנוי/תפוס הפועלת בשיטת נוריות למערכות מתקדמות כגון: מערכת זיהוי מקום ח

אדום/ירוק או כל שיטה אחרת המספקת יישום זהה, מערכת שילוט אלקטרוני המספקת 

 באופן דיגיטאלי מידע חזותי מחוץ לחניון ובתוכו, מערכת הטמ"ס, וכיוב'.

בעמדת הניהול של השו"ב, ניתן יהיה לשנות עצמאית ובכל זמן נתון, פרמטרים שונים בכל  13.2.2

 מעמדות הקצה במערכת, כגון: תעריפים, זכויות, הרשאות, וכיוב'.אחת 

הכניסה לעמדת הניהול תתבצע באמצעות סיסמא, ניתן יהיה להגדיר מס' סיסמאות  13.2.3

 למשתמשים ולכל סיסמא הרשאות מוגבלות או מורחבות בתוכנה ובמערכת.

 מרכז השו"ב יקלוט באופן שוטף נתונים ודוחות מהחניון, כגון:  13.2.4

 ניסות ויציאות כלי רכב מהחניון.נתוני כ .א

 נתוני תפוסת החניון ב"זמן אמת". .ב

 נתוני הכנסות/תקבולים בחניון, לרבות שימוש/ניצול כרטיסי "קופון" וכיוב'. .ג

 התראות על תקלות שונות ביחידות הקצה של מערכות החניון. .ד

קרים מרכז השו"ב לא יפריע לפעולתו העצמאית של החניון, אך במידת הצורך יתערב, במ 13.2.5

 כגון: 

 צורך בהזמנת שירות טכני לתיקון תקלות. .א

פניית לקוחות באינטרקום, כשאחת מעמדות הקצה אינה מספקת מענה מכל סיבה  .ב

שהיא, לדוגמא: מנפיק הכרטיסים בכניסה אינו פולט כרטיס או מחסום שאינו מתרומם, 

או מכונת תשלום שאינה קוראת את הכרטיס, או מערכת תשלום שאינה מפיקה 

 חשבונית/קבלה, או פנייה בגין אובדן כרטיס חניה, וכיוב'.

פניית לקוחות באינטרקום לצורך קבלת הדרכה והנחייה כיצד לשלם את דמי החניה,  .ג

 חיונית ורלוונטית לחניון. אינפורמציהאו עבור קבלת כל 

למרכז השו"ב תהיה יכולת עצמאית לעדכן מרחוק כל מחירון/תעריף שיידרש לכך, ובכלל  13.2.6

 ת:זא

 לכלל הלקוחות. -תעריף גורף  .א

 בנפרד. –לכל מנוי או מגזר  -תעריף פרטי  .ב

 לכל פרק זמן שיידרש, וללא הגבלת משך/תקופה. -תעריף משתנה  .ג

 למרכז השו"ב תהיה בין היתר, יכולת של:  13.2.7

 הקמת  מנויים. .א

היכולת התפעולית תהיה פשוטה ונוחה וכאמור  -הזנת נתונים ממאגרי מידע חיצוניים .ב

נתונים חיצוניים במאגר המידע המרכזי, לדוגמא: קבצי -להטמיע קבצי תאפשר

EXCEL  עם פרטי המנויים ומס' הרכב בהתפלגות לפי אוכלוסיות, או קובץ עדכון

 פרטים של רכבי נכים המיובא ממשרד התחבורה, וכיוב'.

י המפעיל יטמיע בתוכנת מערכת השו"ב את הקובץ העדכני ביותר של מספרי הרישוי של כל 13.2.8

הרכב הנמצאים ברשות מגזר הנכים, אותו ירכוש על חשבונו ממשרד התחבורה. מערכת 

בפרטים החדשים, ככל שאלה יתווספו לקובץ כלי הרכב במשרד  אחת לחודשהשו"ב תעודכן 

 חודשים(.  3ארבע( פעמים בשנה )אחת ל ) 4לכל הפחות התחבורה ו
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בולים בכל קופות התשלום של בעמדת הניהול ניתן יהיה לראות בכל שלב את מצב התק 13.2.9

 החניון.

ליו ומרכז את השליטה בכלל הפעילויות בחניון ויוכל מוקד השו"ב, יהווה גורם המנקז א 13.2.11

 -להתערב אקטיבית, גם בהפעלה מרחוק של תתי מערכות ומנגנונים פנימיים בחניון  

 המחוברים לרשת התקשורת, כגון : 

 . LPR -עמדות ה .א

 טרמינלי כניסה ויציאה.  .ב

 חסומים. מ .ג

 מכונות תשלום אוטומטיות, וכיוב'. .ד

ככול וניתן להפעיל את כל יכולות מוקד השו"ב בהפעלה מרוחקת באמצעות מוקד  הערה :

מאויש למכבי האפשרות לאשר את ההפעלה המרוחקת במקום מוקד השו"ב, במקרה כזה 

 ל.מוקד השו"ב ישמש לצורכי גיבוי ויתירות. המפעיל יצטרך להוכיח היכולת הנ"

 

 תפעול 43.3

המערכת במרכז השו"ב תכלול את כל המסכים המקוונים והדוחות הנדרשים לביצוע  13.3.1

 השליטה והבקרה.

על מסך עמדת ניהול החניון, יוגדרו כל העמדות הממוחשבות כאייקון ע"ג המסך, קרי: "אתר"  13.3.2

שאליו ניתן להיכנס ע"י הקלקה כפולה באמצעות העכבר ולבצע דרכו את כל פעולות השליטה 

 בכל אחד מאמצעי הקצה בחניון.

ניתן יהיה לעבור בין אתר לאתר ולבצע פעילות במספר אתרים בו זמנית, ע"י מעבר מהיר  13.3.3

 בלחיצת עכבר )ללא סגירה של חלון( בין חלון לחלון )אתר לאתר(.

 בהתאם למידת תקינותם. –האייקונים ייצבעו בצבעים ירוק/צהוב/אדום  13.3.4

גרפיות אשר יאפשרו הצגה של מפת החניון ואת ממשק המשתמש, יתבסס על תצוגות  13.3.5

 מיקום ההתקנים ויח' הקצה ע"ג המפה, כגון : מחסומים, מכונות תשלום אוטומטיות, וכו'.

 

 חיוויים על תקלות 43.1

 המערכת תאפשר הצגת תקלות ודרך הטיפול בהן ע"ג המסך ובעברית.  13.4.1

ן התורן. האייקון ככלל, עם קרות תקלה, יהבהב האייקון להסבת תשומת הלב של המוקד 13.4.2

יכבה רק לאחר שהמוקדן עיין וטיפל בתקלה. בנוסף, תינתן התראה קולית קצרה עם קרות 

 התקלה.

 חיוויים נוספים על תקלות כדלקמן :  13.4.3

 תקלת תקשורת.  .א

 תקלה במנפיק.  .ב

 תקלה בגלאי.   .ג

 תקלה במחסום.  .ד

 תקלה בעמדת בולען.  .ה

 תקלה במכונת תשלום אוטומטית.  .ו

 . LPRתקלה במצלמת  .ז

 תקלה במערכת זיהוי חניה "פנוי/תפוס". .ח
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 תקלה במצלמת טמ"ס. .ט

 תקלה בשלט אלקטרוני. .י

 

  ניהול ואחסון מאגרי מידע 43.5

 36מרכז השו"ב יאחסן בשרת המרכזי שלו את הנתונים הנאספים מהחניון, לתקופה של עד  13.5.1

וע חודשים אחורנית לפחות. מידע זה יהא זמין מיידית לכל צורך שהוא של המזמין וכן לביצ

 ניתוחים סטטיסטיים כפי שיחפוץ.

הגיבוי יתבצע באמצעות תוכנה שתאפשר גיבוי אוטומטי בכל זמן שיידרש ע"י המזמין,  13.5.2

 ה שיבחר, חיצונית או פנימית.ים שייקבע על ידו מראש, ולכל מדיבהתאם לחלון זמנ

שתסופק לאחסון ע"ג מדיה חיצונית  אוטומטינתונים ישנים יותר מתקופה זו, יועברו באופן  13.5.3

, TB3עם מערכת השו"ב ע"י המפעיל, כגון: דיסק חיצוני קשיח בעל נפח קיבולת מינימלי של 

 או לכל מדיה אחרת שתאושר מראש ע"י המזמין.

המערכת תשמור נתונים מלאים של כל תקלה, מתי התרחשה, מיקום ההתרחשות, וכל נתון  13.5.4

 רלוונטי אחר הקשור בה, לרבות זמן ואופן תיקונה.

ת המפעיל לוודא שפעולות האחסון ואמצעי האחסון הנ"ל יאפשרו שמירה על כל באחריו 13.5.5

שנים מלאות. מחיקת כל  7-הנתונים המצטברים במשך תקופת זמן מינימלית שלא תפחת מ

מידע שהוא ממאגר הנתונים הנ"ל וללא אישור מראש ובכתב מהמזמין, עלולה לגרום להפרת 

 ו הבנקאית בגין הנזק שנגרם. ההסכם עם המפעיל, לרבות למימוש ערבות

 

 דוחות 43.6

מערכת השו"ב תכלול מחולל דוחות שיאפשר קבלת הנתונים שיצטברו בחתכים שונים,  13.6.1

 עיבודם והפקת דוחות מנהלים על סמך הנתונים.

 להלן הדוחות העיקריים שנדרשים להפקה ממערכת השו"ב: 13.6.2

)מתאריך/שעה  ריכוז תקלות מצטבר )סטטיסטי( לפי תקופה מוגדרת ו/או סוג תקלה .א

 עד תאריך/שעה(

 תפוסת/מספר רכבים בחניון בפרק זמן נתון. .ב

זמני שהיית רכב בחניון )לפי תקופה נבחרת: מתאריך/שעה עד תאריך/שעה, כולל  .ג

 ממוצעים(

סכומי התשלום שנגבו מכל רכב ובסה"כ מהרכבים בכל החניון )פרטני ו/או ריכוזי לפי  .ד

 תקופה נבחרת, כולל ממוצעים(

חניון ששהו/יצאו תחת הגדרת "נכים )פרטני ו/או ריכוזי לפי תקופה כב בלי רסך כ .ה

 נבחרת, לרבות ערך התשלום בגבייה, כולל חישוב ממוצעים(.

של "מנויים" או "עובדי הסגל הרפואי/מנהלה" ששהו בחניון )פרטני ו/או  סך כלי רכב .ו

 צעים(ריכוזי לפי תקופה נבחרת, לרבות ערך התשלום בגביה, כולל חישוב ממו

סה"כ משלמים בחניון ב"פנגו" ו/או בכל סוג של חניה סלולארית אחרת וסה"כ החיובים  .ז

שבוצעו בפועל לרבות ריכוז נתונים מהחניון )פרטני ו/או ריכוזי לפי תקופה נבחרת, 

 לרבות ערך התשלום בגבייה, כולל חישוב ממוצעים(.

למחלקותיהם,  -ים/עובדים" של "מנויים/לקוחות קבוע לי רכבפילוח שמות ומס' רישוי כ .ח

 לרבות מתן אפשרות חיפוש של מס' הרכב לפי שם המנוי וכתובתו.

 דוח בקרה וסטאטוס טיפול ושימוש ב"קופונים", כדלקמן: .ט
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קבלת דוח סטטיסטי כמותי ודוח מצב פרטני המתייחס לקופונים  (1

 שהודפסו/נופקו/מומשו/בוטלו.

 ד מהחתכים לעיל. מחור )ערך כספי( של סך הקופונים בכל אחדוח ת (2

 דוח תאריכי תפוגה של תוקף הקופונים. (3

 ביטול תוקף לקופונים )כולל הזנת המידע למערכת בחניון(. (4

 אפשרות להגדרת קופונים ייעודיים למטרות מסוימות. (5

צא על סמך מאגר המידע הקיים, דוחות י: מחולל הדוחות של מערכת השו"ב יהיה מסוגל לנתח וליהערה

 בהתאם לרצון המזמין וללא צורך בתוספת עלות. –, והתפלגויות נתונים אחרות סטטיסטיים נוספים

 

 מערך ה"קופונים" 43.7

מקודד"( יחובר למערכת וניתן יהיה לקודד בו סדרות בכמות להלן "מסוף לקידוד קופונים ) 13.7.1

לפי הגדרת זכאות מראש )הנחות אחוזיות/שקליות, פטור מתשלום,  –גדולה של קופונים 

 וכיוב'(.

ת הקופונים תהיה אינטגרטיבית לבקרת החניון וניתן יהיה להפיק ממנה כל דוח מערכ 13.7.2

 שיתבקש ע"י המזמין במשך שנות ההפעלה.

 

 אכיפה וטיפול בסרבני תשלום 43.8

 אפליקציית "רשימה שחורה" ואפליקציית "סרבני תשלום": 13.8.1

בחירת המוקדן בחניון, באפשרות לפתוח את המחסום ביציאת הרכב ללא קבלת  .א

העילות הנובעות מאלימות ו/או סרבנות לשלם ו/או כל סיבה המחייבת תשלום מ

בעקבותיה להכליל את הבעלים של הרכב ב"רשימה השחורה", תשגר אל מערכת 

השו"ב אוטומטית וכברירת מחדל, "תיק רשומה", שיכלול בצורה מרוכזת את הפרטים 

 הבאים, לפחות: 

 .LPR-מס' רישוי הרכב ותמונתו במערכת ה (1

 שעה של פתיחת המחסום ביציאה.ריך/תא (2

 תאריך/שעה כניסה לחניון,  (3

 משך השהייה בחניון )חישוב(. (4

 ערך התשלום שהיה צריך לשלם.  (5

בנוסף, יופיע מלל חופשי )הסבר( שאותו יקליד המוקדן ע"ג מסך מיוחד שייפתח  (6

 לו בזמן פתיחת המחסום ביציאה.

 במערכת השו"ב :  .ב

ן מיד עם השלמתה בדוח מובנה הכולל קלט הרשומה המרוכזת שנוצרה בחניותי (1

 כאמור את כל הפרטים הללו. 

בכל רגע נתון, ניתן יהיה להפיק דוח ריכוזי של כל המוגדרים ב"רשימה שחורה"  (2

 .EXCELאו כ"סרבני תשלום" וניתן לייצא דוח זה אל קובץ 

המערכת תוכל להתעדכן מיידית ולחסום אפשרות כניסה לחניון בעתיד, של כלי  (3

 התחמק מתשלום, עד שבעליו יסדירו כנדרש.  הרכב ש

 

 במתחם - מרכיבים עיקריים במערכת השו"ב 43.1

מרכז השליטה והבקרה )שו"ב(, החולש על העמדות )יחידות הקצה(, יכלול בתוכו לכל  13.9.1

 הפחות את הציוד והמערכות שלהלן.
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 למוקד שליטה ובקרה:

 ת, עכבר וכיוב'(.  יח' קומפלט )כוללת: מחשב, צג, מקלד 1 -עמדת מחשב למוקדן  .א

 , או דומה שווה ערך. H.P/IBM/DELL( אחד, מותגי מסוג SERVERשרת ) .ב

 יח'.  1 –לפחות  LCD -  "51מסך  .ג

 (.2116-עדכנית )לכל הפחות מ Officeתוכנות ייעודיות לניהול מרכז שו"ב לרבות תוכנת  .ד

 . 1 -מדפסת לייזר )רצוי צבע(  .ה

 רישיונות. .ו

 שעת עבודה. 1עילות של עד לגיבוי פ UPSפסק/ -מערכת אל .ז

 מקושר לכל יח' הקצה ומכונות התשלום בחניון. –טלפון/מרכזיית אינטרקום  .ח

 מקודד קופונים. .ט

 ((Prepaid cardsמקודד כרטיסי "תשלום מראש"  .י

 . IPVPNראוטר/נתבים אל הרשת הסגורה של החניון מסוג  .יא

 .במפרטבהתאם למפורט  - מערכת הטמ"סמרכיבי  13.9.2

 .במפרטכמצוין  – לוט האלקטרונימערכת השימרכיבי  13.9.3

 

 בדיקות השקה, בדיקות קבלה, תקופת אחריות -שלב הרצה. .14

, נציג מכבי  הציוד ו/או המערכות בחניון, יערוך המפעיל בנוכחות  ההערכות והתאמתבסיום עבודות  14.1

את בדיקות ההשקה הבאות, שיהוו הדמיה של מצב תפעול החניון בזמן אמת, לרבות בחינה של 

  אפשרויות יזומות:תקלות 

תיבדק גישת כל נהג באשר הוא, לתפעול עמדת הכניסה  –בדיקת מנפיק הכרטיסים 41.4.4

והנפקת כרטיסי החניה. ייבדק כי צג המנפיק נדלק רק כאשר רכב עוצר מעל גלאי הלולאות, 

ייבדק שהמנפיק מפיק כרטיס אחד בלחיצת כפתור ועל גבי הכרטיס מופיע מספר רישוי של 

במקרה בו לוחית הרישוי על הרכב מלוכלכת באבק או בבוץ. ייבדק הרכב, לרבות 

שהטקסטים המופיעים ע"ג צג המנפיק קריאים באופן ברור מאוד בתנאי שמש מלאה ובתנאי 

 חשיכה. 

תיבחן תקלה יזומה בה המערכת לא מזהה את מספר  - בדיקת עמדת הבולען ביציאה 14.1.2

ויודגם מצב בו הנהג נדרש להחדיר  הרישוי של הרכב והמחסום אינו מתרומם אוטומטית

ידנית את כרטיס החנייה ששולם לעמדת הבולען ביציאה מהחניון. תיבחן הרמת המחסום 

ביציאה באופן אוטומטי עם קריאת כרטיס החניה ששולם על ידי עמדת הבולען )לא לפני 

שליפת הקבלה על התשלום(. ייבחן שהקריאה מתבצעת לאלתר עם החדרת הכרטיס 

. תיבחן נוחיות הנהג לבצע פעולות בבולען. במכשיר במקום בו הותקן אמצעי לתשלום לבולען

בכרטיס אשראי, תיבדק יכולתו של הבולען, במקרה שזיהה כי כרטיס החנייה לא משולם, 

להנחות באמצעות טקסטים ע"ג הצג את הנהג ולאפשר לו לבצע תשלום בעמדה זו 

ה מודפסת בעברית ועליה מופיע מספר הרישוי באמצעות כרטיס אשראי, כמו כן להפיק קבל

הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום. כן ייבדק  4-של הרכב ו

כי הבולען מחזיר את הכרטיס חזרה באופן אוטומטי אם זיהה לאחר קריאתו שהכרטיס לא 

 תשלום". "יתרת חוב למשולם וע"ג הצג יופיע הסכום לתשלום בצירוף הודעה ברורה 
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ייבדק כי המחסום בכניסה מתרומם  – בדיקת המחסום בכניסה לחניון וביציאה ממנו 14.1.3

אוטומטית רק לאחר הוצאת הכרטיס מעמדת מנפיק הכרטיסים. ייבדק כי המחסום ביציאה 

מתרומם אוטומטית רק לאחר הוצאת הכרטיס מעמדת בולען הכרטיסים. ייבדק שהמחסום 

רכב עובר אותו במלואו ונכנס בבטחה לחניון או יוצא ממנו לא יורד חזרה אלא רק לאחר שה

וכן כאשר רכב כלשהו לא עוצר או נוסע מתחתיו והוא הדין לגבי אדם. ייבדק כי בעת הפעלת 

מסת לחץ גדולה על זרוע המחסום, הוא אינו נשבר, אלא יוצא/ניתק בשלמותו ממקומו וניתן 

   להחזירו ולחברו מהר ובפשטות אל בסיס המחסום.

 זיהוי רכב ממוקד 14.1.4

תיבדק אפשרות לקבלת חיווי ממוקד על הימצאותו של כלי רכב שמספרו ידוע מראש בנתיב 

הכניסה לחניון או בנתיב היציאה ממנו. תיבדק האפשרות לקבל ממוקד השו"ב )עמדת 

 הניהול בחניון( משוב קולי ברור וחזק ע"י שימוש בכפתור האינטרקום. 

ייבדק כי  – נפיק הכרטיסים וכן בעמדת הבולען ביציאהבדיקת האינטרקום בעמדת מ 14.1.5

קולי מעמדת הניהול בחניון ו/או -לחיצה על כפתור הפעלת האינטרקום תאפשר פעולת משוב

ממרכז שו"ב חליפי )בתנאי שניתן לנהל ממנו את כל פעולות מרכז השו"ב באתר החניון(, 

מערכת בחניון -לדעת מאיזו תתכולל חיווי המאפשר לגורם האנושי במוקד השליטה והבקרה 

)לרבות ממכונות תשלום אוטומטיות( יצרו עימו קשר באינטרקום. ייבדק כי לאחר לחיצת 

 ללא מגע יד אדם.  -כפתור אחת של הנהג תתאפשר שיחת האינטרקום 

תיבדק רמת המיגון והאבטחה מפני פגיעת רכב ו/או כל  – בדיקת עמידה בתנאים פיזיים 14.1.6

, עמדת LPR -מנפיק הכרטיסים האוטומטי בכניסה לחניון, מצלמת הנזק אחר של: עמדת 

מיגון, מחסומים, ומכונות תשלום אוטומטיות -בולען הכרטיסים ביציאה, חיישנים חייבי

 )במידה ויותקנו במיקום סמוך לנתיב תנועת רכב(.

ייבדק כי מערכת זו מזהה את מספר הרישוי של הרכב בעת  – LPR-בדיקת מערכת ה 14.1.7

על ידי הדפסת מספר הרישוי על גבי הכרטיס המונפק. בנוסף ייבדק כי המערכת  כניסתו

מתעדכנת בזמן ביצוע התשלום במכונות התשלום האוטומטיות שכרטיס החנייה נשוא מספר 

הרישוי שהוטבע עליו שולם )"פתקית" סגורה(. ייבדק כי מערכת זו מזהה את מספר הרישוי 

מהחניון טרם היציאה ומוודאת כי כרטיס החנייה  של הרכב בעת הימצאו בנתיב היציאה

שולם על ידו. ייבדק כי המערכת מובילה להרמת המחסום ביציאה מהחניון מיד עם הזיהוי וכי 

הזיהוי נעשה לאלתר. ייבדק כי ישנה יכולת התערבות אנושית במערכת באמצעות הכנסת 

שוי הנ"ל תחולל התראה מספר רישוי כלשהו והוריה למערכת שבמידה ותזהה את מספר הרי

 8ו/או פעולה אחרת מהשגרה. ייבדק כי המערכת מסוגלת לקלוט ולשרת גם כלי רכב בעלי 

 ספרות במס' הרישוי שלהם.

תיבדק הצבתה של המכונה  -  בדיקת מכונת התשלום האוטומטית ושילוט ההכוונה 14.1.8

ת הציבור במיקום נוח ומואר המאפשר ביצוע פעולות התשלום, ייבדק השילוט המנחה א

למקום המכונה/ת, ייבדקו כל הטקסטים וההוראות למשתמש כיצד לבצע את התשלום ולקבל 

את החשבונית, תיבדק כל אחת מאפשרויות התשלום במכונה: מזומן )שטרות ומטבעות, 

,  Prepaidכולל קבלת עודף(, אשראי )כרטיסים שונים(, קופון, כרטיס "תשלום מראש"  



 
 

 
26 

 

יבדק הפקת חשבונית/קבלה והטקסט על גביה, תיבדק תקשורת הנחה, וכיוב'. ת-קופון

האינטרקום מהמכונה כלפיי השו"ב, ייבדק אופן תפעול "מקרים ותגובות" שכיחים שהתעוררו 

אצל המשתמש והופנו למוקד השו"ב )אובדן כרטיס, אי זיהוי כרטיס במערכת, תקלת עודף, 

חשמל/תקשורת, ייבדקו כפתורי תקלות אחרות(, ייבדק אופן תפעול אירוע של הפסקת 

 ההפעלה ונגישותם לציבור )ממשק משתמש(, תיבדק חזות המכונה.     

תיבדק יכולת התשלום של דמי החניה באמצעים  - בדיקת תשלום סלולארי של דמי החניה 14.1.9

סלולאריים )לדוגמא: אפליקציית "פנגו", "סלופארק"( בהתאמה לתעריפים ולמשך זמן 

ון. ייבדק האם מחסום היציאה מתרומם אוטומטית בזהותו באמצעות השהייה של הרכב בחני

רכב ששילם בשיטה הסלולארית. ייבדק המענה שניתן לסיטואציה בעייתית  LPR-מערכת ה

של היעדר תקשורת זמנית בין החניון לבין השרת של ספק החניה הסלולארית וכיצד במצב 

שתאפשר לשחרר  LPR-ו/או במערכת הזה ניתן לקבל אינדיקציה/חיווי בקופה ו/או בשו"ב 

את הרכב )לאחר שהוכח כי אכן שילם באמצעים סלולאריים(. באותה סיטואציה של היעדר 

תקשורת בין החניון לשרת של ספק החניה הסלולארית, ייבדק שבחזרתה של רשת 

יבוצע חיוב מדוייק ובדיעבד של זמן החניה והנהג לא  -החשמל/תקשורת לפעולה תקינה 

 מאומה מעבר לזמן שהותו בפועל, עקב התקלה בתקשורת.ישלם 

תבחן מניעת  – בדיקת מנגנוני מניעת הונאה על ידי שימוש בכרטיס )אנטי פס בק( 14.1.11

 אפשרות להשתמש ביציאה, בכרטיס חניה שהונפק על ידי רכב שלא נכנס לחניון . 

על ידי מנויים או תבחן אפשרות כניסה לחניון ויציאה ממנו  – בדיקת כניסה על ידי מנויים 14.1.11

מזהה וקולטת  LPR-מורשים אחרים באמצעות שימוש בכרטיסי קרבה. ייבדק שמערכת ה

למאגר הנתונים את מס' הרישוי של כלי הרכב של המנוי בכניסה וביציאה ופותחת אוטומטית 

את המחסומים בהיותו בנתיב הנסיעה מולם )ייבדק רק במכשירים שיסופקו עם קורא 

 יסת המינויים/מורשים בלבד לאזור המוגדר להם בתוך החניון.קרבה(. תיבדק כנ

המערכות בחניון, אם תאורתם ורמת -ייבדקו בכלל תתי – בדיקת צגים בשעות אור וחושך 14.1.12

בהירותם של הצגים בשעות היום )באור השמש( ובשעות החשיכה מאפשרת קריאת 

 טקסטים וחיווי נאות ללקוחות ולמפעילי החניון.

ייבדק האם הצג  - דיגיטאלי" מחוץ לביתן הקופאי בנתיב הכניסה בדיקת "צג מידע 14.1.13

ממוקם בגובה המתאים ובזווית הנכונה על מנת לאפשר לנהג הנמצא בנתיב הכניסה ולפני 

מעבר המחסום, לזהות ולקרוא בנקל ובבירור את המידע הטקסטואלי שמוצג בו בכל תנאי 

פגיעת רכב סוטה או מכל סיבה אחרת. האור/חושך. ייבדק מיקומו של הצג ותנאי אבטחתו מ

על הצג וכן מידת התאמתם  -ייבדקו התכנים המילוליים והגרפיים המוקרנים בכל מצב 

לנדרש ע"י המזמין. תיבדק התממשקות הצג וסינכרונו כלפיי מערכות השו"ב בחניון ויכולתו 

 להציג את המידע הרלוונטי לכל עניין ובכל עת.  

ייבדק השילוט הסטאטי )מיקומו וניראותו ביום  - מרורלוט פנימי ותקת שילוט חיצוני, שיבדי 14.1.14

ובתאי חשיכה( המוביל מהרחוב אל החניון. ייבדק השילוט הסטאטי המוצב במרחב הכניסה 

למרכז הרפואי וע"ג ביתן המאבטח/קופאי )בתנאי אור יום וחשיכה(. תיבדק הצבת שלטי 

חניון וכן כניסת רכב עם הגבלת גובה, וכן בטיחות המונעים כניסת רכב המונע בגאז לתוך ה
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התקנת שלטי בטיחות לפני המחסומים ולאורכם. ייבדקו שלטים ותמרורים המוצבים בתוך 

החניון, לרבות שילוט דינמי שמכוון את הנהגים אל קומת החניה אשר בה ישנם מקומות 

 פנויים. 

התקנה במיקום  -תיבדק תכליתיות הצבת המצלמות )פיזית  – בדיקת מערכת טמ"ס 14.1.15

מספקות כיסוי מלא וממוקד על המקומות החיוניים(.  –מאובטח שאינו מסכן אותן. טכנית 

תיבדק חדות קליטת התמונה/סרט ובהירותם בכל תנאי האור. ייבדק כושר התיעוד במרכז 

 השו"ב. תיבדק יכולת המפעיל לצודד מצלמות מרחוק בהתאמה לצרכים.

בדיקה  – )ככול ותותקן( ת חניה פנויים2תפוסיםבדיקת מערכת חכמה לניהול מקומו 14.1.16

תפעולית של יחידות הקצה, בדיקה תפעולית של רכזת המערכת הניהולית בשו"ב, בדיקת 

 סינכרון המידע והעברתו אל שלטי החניון החיצוניים והפנימיים.  

תיבחן היכולת, הנוחות והמהירות לטעון חומרים  – טעינת כרטיסים וחומרים מתכלים 14.1.17

ים בכל העמדות האוטומטיות )כרטיסי חנייה ריקים במנפיק הכרטיסים, קבלות בקופות מתכל

 ובעמדות התשלום וקבלות בבולען(.

בחינת תקלה יזומה של נפילה  – בדיקת תפקוד המערכות במקרה של הפסקת חשמל 14.1.18

במערכת החשמל ותפעול כלל המערכות )מכונות תשלום אוטומטיות, מחסומים, גלאים, 

, נתיבי כניסה ויציאה, טמ"ס, מוקד שו"ב, מערכת זיהוי מקום חניה פנוי/תפוס LPRמערכת 

"אדום/ירוק", וכו'( בחניון, לרבות השלמת כל הטרנזקציות הנדרשות לתשלום במצב כאמור, 

באופן שלא יפגע ברמת השירות ולא יצור אובדן נתונים או מניעת התשלום הנדרש. עם 

תיבדק הזנת המערכות בכל האינפורמציה שנאגרה חזרת מערכת החשמל לתפעול סדיר, 

 בתקופת ההפסקה.

תיערך בדיקה שתבחן את יכולת המערכת לשלוט בכל אחת  – בדיקת מערכות השו"ב 14.1.19

מהעמדות בחניון ולהתערב בהפעלתן מרחוק או בסידור התקלה מרחוק כגון בתפעול 

די לפניית לקוח תרון מיוכיו"ב. הבדיקה מיועדת לספק מענה ופהמחסומים ומנגנוני החניון 

באמצעות מערכת האינטרקום.  תיבדק האפשרות )כולל מרחוק( לקבל נתונים מהחניון 

ב"זמן אמת" על כניסות רכב, יציאות רכב, תפוסת החניון, מצב התקבולים בכל חתך נדרש 

 .וכיו"בובכל עת, 

בכפוף למה בדיקת יכולת המערכת לחולל דו"חות בהתאם לנדרש במכרז ו – בדיקת דו"חות 14.1.21

 שהתחייב המפעיל במענה לשאלונים.

כל בדיקה נוספת הנדרשת על ידי גורם מקצועי מטעם המזמין כדי לבחון התאמת המערכת  14.1.21

 להתחייבויות המפעיל במענה לשאלונים.

 כל הבדיקות תיעשנה באמצעות כלי בדיקה ותיעוד שיסופקו על ידי המפעיל. 14.2

ת הרשומות ברשימת הבדיקות, מתחייב המפעיל לבצע מבלי לגרוע מחובת המפעיל לבצע את הבדיקו 14.3

לביצוע  -בחתימתו, תוך ציון הזמן בצידן  -את הבדיקות המופיעות מטה ולאשר ביצוען ותקינותן 

 הבדיקה:

בדיקה שהמערכות החשמליות באתר עומדות  – בדיקת המערכות החשמליות באתר 14.3.1

לרבות הצגת אישור "חשמלאי  בתקני ההארקות הנדרשות ומוגנות בפני ברקים ויתרת מתח,
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מועד תחילת ההפעלה של ימים מ 7בודק מוסמך" למערכות הללו. הבדיקה תבוצע תוך 

 .החניון ע"י המפעיל הזוכה

בדיקת כל מרכיבי המערכות, בדיקת ממשק סליקה, ממשק שו"ב אל  – בדיקות תחת עומס 14.3.2

טומטיות, בולען המזמין, תשלום דמי חניה, ממשק עמדות תשלום במכונות התשלום האו

המערכות -, ואת פעולתם הרציפה של כלל תתיוכיו"במשולב בתשלום אשראי וקורא קרבה, 

ימים  7תבוצע תוך ללא תקלות ועמידה ברמת השירות הנדרשת וברמת האמינות. הבדיקה 

 ממועד תחילת ההפעלה של החניון ע"י המפעיל הזוכה.

ובה תחת עומס של המערכות. הרצת מדידת זמני תג - בדיקות פונקציונאליות ידניות 14.3.3

מכונה של -המערכות בעומס, ובדיקה ידנית של זמני  תגובה של כל אחד מממשקי אדם

ימים ממועד תחילת  7תבוצע תוך המערכת. בדיקת זמני גישה לממשק המזמין. הבדיקה 

 ההפעלה של החניון ע"י המפעיל הזוכה.

וגים שונים כולל הורדת אפליקציות, שרת . בדיקת כשלים מסבדיקות מנגנוני גיבוי ושרידות 14.3.4

-ועמדת ניהול מקומית, ניתוק קו סליקה )שימוש בעותק מקומי(, ניתוק חשמל מרכזי ומעבר ל

UPS  ימים  ממועד תחילת ההפעלה של החניון ע"י המפעיל  7וכיו"ב. הבדיקה תבוצע תוך

 הזוכה.

נתונים ומימוש נוהל . הפסקת חשמל מלאה, מחיקת בסיסי התאוששות מתקלות קריטיות 14.3.5

 31 -גיבוי ושחזור תצורה ומסדי נתונים וחזרת המערכות לפעילות מלאה בתוך פחות מ

 ממועד תחילת ההפעלה של החניון ע"י המפעיל הזוכה. 7 דקות. הבדיקה תבוצע תוך

כל ליקוי שיתגלה בבדיקות הנ"ל יירשם בדו"ח מסכם שיוגש למזמין ויתוקן ללא דיחוי על ידי המפעיל 

על חשבונו ובאחריותו. נכשל המפעיל לתקן כל ליקוי כאמור, תוך זמן סביר שיקבע על פי שיקול דעתו 

בנסיבות העניין, יעמוד למזמין כל סעד בגין הפרת חוזה זה בין המפורט  -הבלעדי של המזמין כסביר 

 בגוף החוזה ובין על פי דין.

 

 אחריות למערכת וציוד הפעלת החניון .15

 ו2או הציוד נשוא המכרזאחריות למערכות  45.4

 מסרו לו להפעלת החניוןעבור המערכות ו/או הציוד שנ לתקינותאחריות שא ביי המפעיל 15.1.1

אחריות  משך כל תקופת ההפעלה של החניון ע"פ תנאי מכרז/הסכם זה.במסגרת מכרז זה ל

זו תכלול טיפול בכל תקלה ו/או נזק לרבות החלפת חלפים ככל שיידרש בציוד ו/או המערכות 

שוא המכרז שהוזמנו וסופקו. תקופת האחריות עבור כל רכיב מרכיבי המערכת ו/או הציוד נ

  .תחל ממועד אספקתם לאחר הליך בדיקות הקבלה ואישור הכשירות להפעלה מלאה

אין בתקופת האחריות כדי לגרוע מחובות המפעיל בכל הנוגע לשירותי התחזוקה השוטפים  15.1.2

 וסיף עליהם.להם מחויב במסגרת מכרז זה, אלא לה

 התחייבות המפעיל בדבר שירותי התחזוקה שיסופקו /.45

השירות לציוד ו/או המערכות, שירכשו על פי חוזה זה, יינתן על ידי המפעיל כל עוד הציוד  15.2.1

ו/או המערכות הנ"ל מותקנות ובשימוש אצל המזמין וכל עוד לא נסתיימה או הופסקה מכל 

 סיבה שהיא ההתקשרות עם המפעיל של החניון.
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המפעיל מחויב לכל הצהרותיו בנוגע לאיכות השירות ורמתו כפי העולה מהמענה שלו  15.2.2

 לשאלונים במכרז.

המפעיל מחויב לדאוג במסגרת שירותי התחזוקה לכך שהמערכות ו/או הציוד שהוזמנו  15.2.3

וסופקו יפעלו באורח נאות ובאופן בטיחותי בכל זמן נתון. המפעיל יוודא מעת לעת 

יבוי והשמירה במאגר הנתונים, תקינות ומאפשרות שליפת נתונים שאפשרויות השחזור, הג

מהמערכת ועיבודם באמצעות הפקת דו"חות. כן ידאג לביצוע שדרוגי תוכנה לכל הפחות 

פעם אחת בחודש ואם צריך גם יותר מכך, במערכות ו/או בציוד נשוא שירותי התחזוקה עד 

 לקוחו של המפעיל. –ן כדי הביאם למצב העדכני ביותר המתאפשר עבור המזמי

השירות יינתן לכל רכיבי המערכת שיסופקו על ידי המציע, לרבות ציוד נלווה כגון: אמצעי  15.2.4

המערכות בחניון, מערכת האינטרקום, מערכת טמ"ס, מערכת שילוט אלקטרוני, -המיגון לתתי

ה וכן האמצעים המותקנים במרכז השו"ב והכל ללא תמורה נוספת מעבר לזו הקבוע וכיו"ב

 בהסכם זה.

 המפעיל יהיה מחויב לספק את שירותי התחזוקה לפי כל התנאים המפורטים להלן: 15.2.5

חודשים בדיקת תקינות  4-המפעיל מתחייב כלפי המזמין לבצע לכל הפחות אחת ל (1

"( על מנת לוודא את תפעולם התקין של כל המערכות בדיקה שגרתיתלהלן "למערכות )

הוא לטפל בכל פגם או תקלה שיתגלו במהלכן של ושל כל הציוד המורכב, וכן מתחייב 

בדיקות אלה ולהפיק דו"ח ריכוז תקלות ו/או פגמים שהתגלו לעיונו של המזמין. 

 הבדיקות השגרתיות יתואמו מראש עם המזמין לגבי מועד ביצוען.

להלן המפעיל מתחייב לתקן באופן שוטף כל תקלה או פגם אשר יתגלו במערכות ) (2

ובמידת הצורך להחליף חלפים כדי שכל תקלה לא תישנה ו/או כדי  (תיקונים שוטפים""

 שהמערכת תעבוד באופן שוטף וראוי.

החלפת חלפים למען הסר ספק הינה לרבות החלפת מצברים ו/או זרועות למחסומים  (3

או יחידות אינטרקום ו/או חומרת מחשוב ו/או \או תיקוני בוכנות ו/או חריצת גלאים ו\ו

 ו/או כל  ציוד מתכלה, או מתבלה, או שחוק. תוכנת מחשב שנפגמה

המפעיל יהיה מחויב לתקן קילופי צבע ו/או קורוזיה בכל רכיבי הציוד ו/או המערכות  (4

באופן שייראו כל העת במצב שמור ומתוחזק כראוי, לרבות באמצעי המיגון, השילוט 

 והבטיחות.

שירותי התחזוקה לא המפעיל יהיה מחויב לספק את שירותי התחזוקה בשעות הפעילות.  15.2.6

ימנעו את המשך הפעלתו השגרתית של החניון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דיווח והתראה 

( ו/או באמצעות שליחת אי מייל ו/או smsעל תקלה יתאפשר באמצעות שליחת מסרון )

באמצעות שליחת פקס ו/או בהודעה טלפונית ליעדי תקשורת שהמפעיל ימסור את פרטיהם 

שעות ביממה ובאחריות  24ה על החוזה. היעדים הנ"ל יהיו זמינים מראש עם החתימ

המפעיל לוודא שכל הודעה שהתקבלה אחרי שעות הפעילות, תועבר לטיפול על ידי אנשי 

שירותי התחזוקה מיד עם התחדשות שעות פעילות שירותי התחזוקה. למען הסר ספק 

פעילות, לא באה התקלה או מוסכם כי היה ועד כעבור שעה ממועד חידוש תחילת שעות ה

בעיית התפעול על פתרונה באמצעות מנגנוני שליטה ובקרה מרחוק, תפתח קריאת שירות 

 ויראו את מועד פתיחתה כמפורט בסעיף הגדרות לחוזה זה.
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המפעיל יהיה מחויב לתעד את כל פניות המזמין בדבר כל תקלה ו/או בעיה טכנית ו/או בעיה  15.2.7

ר למזמין לפי בקשתו לקבל דו"ח בכתב בדבר כמות אופיים תפעולית שהתעוררה וכן יאפש

 וסוגם של הפניות שתועדו אצלו במערכת לתקופה מוגדרת.

 מועד טיפול בתקלות טכניות או בעיות תפעוליות 45.3

המפעיל יעשה ככל שביכולתו לספק פתרון של תקלות ו/או בעיות תפעוליות גם באמצעות  15.3.1

ית ותפעולית באמצעות מוקד אנושי או ממוחשב שליטה ובקרה מרחוק, תמיכה טכנמנגנוני 

האפשר כדי להימנע ממצב של פתיחת קריאת שירות, אשר תוביל להגעת טכנאי  ויעשה ככל

לשטח. במסגרת זו למען הסר ספק יהיה מחויב המפעיל לכל הצהרותיו במענה לשאלונים 

גנוני שליטה ובקרה בדבר יכולותיו לשלוט בטיפול בתקלות ו/או בעיות תפעוליות באמצעות מנ

 מרחוק ולהביא אותם על פתרונם.

לאחר שמוצתה האפשרות לטפל בתקלה ו/או בבעיה התפעולית באמצעות מנגנוני שליטה  15.3.2

ובקרה מרחוק ולכל היותר בעבור שעה מרגע ההתראה על התקלה ו/או הבעיה התפעולית, 

לא כל דיחוי ללא שנראה פתרונה באופק הקרוב, המפעיל יפתח קריאת שירות ויפעל ל

יגיע טכנאי לשטח  ולכל היותרלהגעת טכנאי לשטח לטיפול בתקלה ו/או בבעיה התפעולית 

 האתר בכפוף ללוח הזמנים המפורט להלן:

 

 

 

 

הפעיל על בכל מקרה בו המפעיל לא יטפל בהתראה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה זה יחויב  15.3.3

 פי המוגדר החוזה לגבי הקנסות.

 דו"חות ממוחשבים 45.1

ת דו"חות ממוחשבים המופיעים במסמכים המקצועיים של מבלי לגרוע מכל הדרישות להפק 15.4.1

המכרז ובהתחייבויות המפעיל להפקת דו"חות אלו או אחרים במענה לשאלונים נשוא 

  את הדו"חות הבאים: המכרז, יפיקו המערכות נשוא המכרז שזומנו וסופקו

 הדו"ח יכלול את נתוני התקבולים בכל יום/חודש. -דו"ח תקבולי דמי החניה (1

)פדיון(: דוח סיכום ביניים של התקבולים, תוך הפרדה בין מכירות במזומן  X דו"ח (2

 למכירות באשראי/אחרות. חתך לפי קופות עפ"י חתכי מועדים כפי שיוגדר ע"י המזמין.

: בתחילת הדוח שם המפעיל, מס' עוסק, מס' סידורי של הדוח, תאריך ושעת  Zדו"ח  (3

ם המכירות במזומן בנפרד ממכירות סיכום, פירוט סכום כל קבלה בנפרד, סיכו

 באשראי.  

דו"ח פתיחה ודוח סגירה של כמות המטבעות והשטרות בקופה האוטומטית שבעמדת  (4

 התשלום.

דו"ח התפלגות שימושים לפי תעריפי דמי החניה )רגיל, מנוי/מורשה, נכה, "קופונים",  (5

 וכיו"ב(.  

ום/שעה כאשר ניתן יהיה לפלח דו"ח כמות כלי רכב נכנסים/יוצאים בפילוח לפי תאריך/י (6

 בדוח את אוכלוסיות הדגימה לפי הגדרה ורצון המזמין.

 דו"ח תפוסה בחניון בפילוח לפי תאריך/יום/שעה ואחוזי תפוסה.  (7

 יעד השרות מועד הקריאה

                                                     שעות מפתיחת קריאת השירות                                                       2באותו יום תוך  בשעות הפעילות

 שעות מפתיחת קריאת השירות 4תוך  לאחר שעות הפעילות
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תשלום כפי שיוגדר ע"י המשתמש, כולל הגדרת -דו"ח תשלומים בפילוח לפי מועדי (8

 אמצעי התשלום )מזומן/אשראי/אחר(.

 יה: על פי שעות, סוגי תנועות ומשתמשים.דו"ח התפלגות זמן שהי (9

 דו"חות סטטיסטיקה אודות בקרה וניהול החניון.  (11

דו"ח משמרת, המרכז את כל הפעולות שהתבצעו במשמרת של מפעיל/מוקדן מסוים,  (11

"אישורי מנהל" שניתנו לפתיחת המחסום ביציאה בתמורה לתשלום מופחת )יצוין 

 וכן שם הגורם המאשר(. הסכום ששולם בפועל ביחס לסכום המקורי 

דוח פתיחת מכונות תשלום אוטומטיות על פי זיהוי של האדם שפתח, בחתכים שונים  (12

 ולפי הקופה הרלוונטית.

 דו"חות תקלות )כולל זמן פעולה מול תקלות ואחוזי זמינות(. (13

 דו"חות עומסים.  (14

 דו"חות נוספים עפ"י הצהרות המפעיל במענה לשאלון  הטכני במכרז.  (15

כמו כן מתחייב המפעיל לאפשר למזמין, לפי דרישתו, להפיק קבצי נתונים  -נים דוחות שו 15.4.2

 במדיה אלקטרונית/מגנטית ובפלט, באופן שניתן לעבדם באופן עצמאי.

יום מסוף החודש הקלנדארי, יופק ויופץ  14 -המפעיל מתחייב כי אחת לחודש, לא יאוחר מ 15.4.3

 הממצאים הבאים:דו"ח המתייחס לחודש הקלנדארי הקודם, ובו פירוט 

 סך התקבולים. (1

התפלגות התקבולים ביחס למגזרי המשתמשים בחניון, משכי זמן ממוצעים לחניה,  (2

 ידרוש.שמכבי כפי  –ועוד 

 סטאטוס תקלות. (3

 בדיקות עומסים ומצב העומס. (4

 המלצות לשיפור וייעול תהליכים קיימים. (5

 תיעוד 45.5

ודה שבוצעה הן באתר החניון המפעיל מתחייב להחזיק תיק תיעוד מלא, המתאר את כל העב 15.5.1

 והן במרכז השו"ב. 

המפעיל מתחייב כי התיעוד הטכני בתיק התיעוד הכללי, יכלול את התוכניות המפורטות של  15.5.2

 פריסת המערכת וכן כל חומר הנדרש לצרכי האחזקה או התפעול של המערכת ובכלל זאת :

 ידו. -תיעוד טכני מלא של המערכות שהותקנו על (1

נתוני מיקום, מספר ואורך מדויק של כל כבל שהותקן באתר לרבות  תכניות המפרטות (2

 מיקום קצהו ותוואי ההתקנה של הכבלים. 

 תאור ממשקים מכאניים.  (3

 תאור ממשקי חשמל. (4

 תיאור ממשקי אינטרנט, רשת התקשורת, אינטרקום, טמ"ס וכיוב'. (5

 תאור ממשקים אחרים במערכת. (6

 ציוד והגדרות. ניתובים, קישורים, –תיעוד טכני של הרשת  (7

 תיאור חזיתי של כל הציוד והפריטים בארון התקשורת. (8

 תיאור מפורט של לוח הניתוב, כולל פירוט של השילוט שבוצע ליד כל מחבר בלוח. (9

 כולל בדיקות תקינות שלהם. –תיעוד אמצעי הגיבוי למערכת   (11

 תעבורה ברשת, תקלות וכיו"ב. –דו"חות שוטפים  (11

 ות.ספרות תפעול למערכות השונ (12

 ספרות הדרכה למערכות. (13

 ספרות אחזקה.  (14

 תעודת אחריות.  (15
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המפעיל מתחייב כי התיעוד התפעולי בתיק התיעוד הכללי יכלול תיאורים, נהלים והסברים  15.5.3

 מפורטים על המערכות, כדלקמן : 

 הסברים על המערכת ואופן תפעולה.   (1

 תיאור מרכז השליטה והבקרה תפקודו ואופן הפעלתו.  (2

 הבקרה,  הסבר על מערכת (3

 הסבר ולימוד מערכות התוכנה השונות.  (4

 הוראות הפעלה בעברית לכל מערכת, מכשיר או פריט הדורש ידע בהפעלה.   (5

 אישורי ביצוע על פי תקן לכל מוצר או עבודה שבוצעה.  (6

 נהלי אחזקה וביצוע טיפולים מונעים.  (7

 נוהל איתור תקלות ותיקונם )ברמת המפעיל(.  (8

 זוקתי לחניון ולמרכז השו"ב.  פרטי נותני השירות התח (9

 נהלי גיבוי למערכות.  (11

 כל חומר עזר נוסף נדרש לצורך תחזוקה וטיפול במערכת.   (11

 נוהל אבטחת מידע. (12

 נוהל תהליך פתיחת קריאה. (13

 המפעיל מתחייב בנוסף כי כל מסמכי התיעוד יהיו בשפה העברית ועותק מהם יימסר למזמין.  15.5.4

 מערכת חיוב וסליקת כרטיסי אשראי 45.6

מכונת תשלום אוטומטית ו/או קופה ידנית  -מפעיל מתחייב כי רכיבי המערכת הבאים ה 15.6.1

יתממשקו  -"( רכיבי מערכת הסליקהלהלן "ומנגנון הסליקה באשראי שעל בולען הכרטיסים )

על חשבונו אל שירותי בנק אוטומטיים )שב"א( המאפשרים סליקת דמי החנייה באמצעות 

 כרטיסי אשראי.

כי התקשורת בין רכיבי מערכת הסליקה לבין ממשק התקשורת מול שירותי המפעיל מתחייב  15.6.2

 .PCIהבנק האוטומטיים, תהיה מאובטחת ברמה גבוהה ותעמוד בתקן  

המפעיל מתחייב להסדיר על חשבונו את תנאי ההתקשרות לצורך ביצוע פעולות הסליקה  15.6.3

 והחיוב של דמי החנייה באמצעות כרטיסי האשראי.

יל, כי אי קבלת תוצאות תקינות לבדיקת אפשרויות החיוב והסליקה ידוע ומובהר למפע 15.6.4

לכרטיסי האשראי מכל אחת מהעמדות שהוגדרו לכך בתחנות הקצה בחניון, תחשב כאי 

מסירה תקינה של המערכת ו/או הציוד נשוא המכרז, על כל משמעויות הפרת ההסכם בגין 

 כך.

 תשלומים סלולאריים במערכת 45.7

רכת המוצעת על ידו, מתממשקת אל שרתיו של הקבלן "פנגו" ו/או המפעיל מתחייב כי המע 15.7.1

הקבלן "סלופארק" המספקים כיום שירותי תשלום חניה סלולאריים ולפיכך כאמור ניתן לשלם 

 באמצעותה את דמי החניה גם בשיטה הסלולארית.

י, ידוע ומובהר למפעיל, כי אי קבלת תוצאות תקינות לבדיקה של אפשרויות החיוב הסלולאר 15.7.2

תחשב כאי מסירה תקינה של המערכת ו/או הציוד נשוא המכרז, על כל משמעויות הפרת 

 ההסכם בגין כך.
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 עקרונות התפעול והתחזוקה של החניון  .16

 לתפעל ולתחזק את החניון ע"פ העקרונות כמפורט להלן: תחייבמצהיר ומהמפעיל  

 עובדי המפעיל 46.4

ניה לבאי המרכז הרפואי וסגל עובדיו. ח-תפעול שוטף של החניון ומתן שירותי - כוח אדם 16.1.1

 לכל הפחות למילוי התפקידים החיוניים הר"מ: התפעול יכלול העסקת כ"א מקצועי

  בהיקף הנדרש להבטחת הניקיון ותחזוקתו לשביעות ניקיון החניון ותחזוקת מערכותיו

 רצון המזמין )מנהל המרכז הרפואי מטעם מכבי(.

 ות החניון )תפעול, גבייה, טמ"ס, שו"ב, וכיוב'( בכל ידי וזמין למערכמתן מענה תפעולי מ

 בהתאם לזמני התגובה שהוגדרו לעיל :עת 

 

 

 

 

זמין כאחראי תפעול מטעמו, שיימצא  מנהל/עובד שיוגדר /להעסיקהמפעיל מתחייב למנות 16.1.2

 להפעלת החניון.חניון בכל שעות הפעילות ויעמוד בתנאים ובכישורים הנדרשים ל

עובד ו/או נציג ו/או ספק מטעם המפעיל וכל מי  מבלי לגרוע מההוראות הנ"ל, ובנוסף להן, כל 16.1.3

שיימצא מטעם המפעיל בחניון או בסביבתו, יקבל את אישורו של קב"ט המזמין או מי 

מטעמו, בטרם יחל בפעילותו. המפעיל יציית להוראות הקב"ט לעניין העסקת עובדים, הוצאת 

 עובדים, הכנסת מבקרים או לקוחות לתחום החניון או מניעתם. 

 : זוקת מערכות ואחזקה שוטפתתח /.46

ביצוע פעילות תחזוקה שוטפת לציוד ולמערכות המותקנות בחניון לרבות החלפת ח"ח  16.2.1

 )במידת הצורך( ושמירת רמת כשירות תפעולית נאותה ומתמדת.

 ביצוע פעילות אחזקה שוטפת וקבועה לחניון, לרבות ניקיון יסודי, צביעה, סימון וכיוב'. 16.2.2

 עקרונות וכללי ההפעלה 46.3

 המפעיל מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות, החניון יפעל בכפוף לתנאים הכלליים הר"מ:

בבוקר עד  16:31שעות הפעלת החניון ברציפות בכל ימות השנה )למעט ביום כיפור(:  16.3.1

בלילה. הכניסה לחניון תינעל בכל לילה באמצעות הסורג החשמלי המותקן בפתחו.  11:31

 סורג בתחילת יום ועל סגירתו בכל סוף יום.על פתיחת ה המפעיל יהא אחראי

המזמין ו/או מנהל המתקן, יהיו רשאים להורות למפעיל להאריך או לקצר את שעות הפעלת  16.3.2

 החניון על פי הודעה שתינתן למפעיל מעת לעת, והמפעיל ינהג בהתאם.

ם, , תתאפשר חניה ע"ב מקום פנוי במתחם המוגדר ומיועד לה)מנויים( לעובדי המר"פ בלבד 16.3.3

 תאי חניה. 46המכיל 

במקומות המסומנים ומיועדים  –נכים בעלי תו נכה יהיו זכאים לכניסה וחניה ללא תשלום  16.3.4

חודשים( את  3שלושה חודשים  )להם בחניון. המפעיל ירכוש ממשרד התחבורה אחת ל

קובץ מס' הרכב של נכים המעודכן  ויזין בו את תוכנת הניהול החניון, זאת על מנת לאפשר 

 הוי מהיר של כלי הרכב השייכים לנכים.זי

 יעד השרות מועד הקריאה

              שעות מפתיחת קריאת השירות                                                                                              2באותו יום תוך  בשעות הפעילות

 שעות מפתיחת קריאת השירות 4תוך  לאחר שעות הפעילות
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לא תתאפשר חניית לילה במתקן, אלא באישור מיוחד שיועבר למפעיל ע"י המזמין ו/או  16.3.5

הנהלת המר"פ. שעות הפעילות של החניון יוצגו באופן ברור ובולט הן ע"ג השילוט המוצב 

אות אלו, כי רכב ברחבי החניון והן בהדפסה ע"ג כרטיס הכניסה לחניון. המפעיל ידגיש בהור

אשר יישאר בחניון מעבר לשעות הפעילות הרגילות, ישוחרר רק בבוקר שלמחרת ובעליו 

אות דמי החניה בתעריף שהיית לילה )או יום חניה נוסף לפי שיקול דעת של יישא בהוצ

 מכבי(. –המזמין 

כך למרות האמור לעיל, וגם אם לא קיבל המפעיל אישור מיוחד ו/או הודעה מוקדמת על  16.3.6

 ן גם לאחר השעות המפורטות לעיל. מהמזמין, ייערך המפעיל לאפשר יציאת כלי רכב מהחניו

הפעלת החניון ע"י המפעיל תתבצע על פי ובהתאם להוראות כל דין כפי שיחול מעת לעת על  16.3.7

הפעלת חניונים ובכלל זאת על פי תנאי הרישיון לניהול עסק מאת עיריית חולון, הוראות 

 ים בעירייה והוראות מחלקת רישוי עסקים במשטרת ישראל.האגף לרישוי עסק

המפעיל יודיע למשתמשי החניון כי השירות הניתן להם אינו כולל שמירה על כלי הרכב  16.3.8

 החונה בחניון, והשירות מצטמצם למתן זכות חניה בלבד.

 רישוי עסק, המפעיל ישלם במועדם החוקי וכסדרם את כל המיסים המיוחסים לתחומי החניון, 16.3.9

אגרות, היטלים, תשלומים לספקי הטלפון והתקשורת, וכל תשלום אחר הכרוך באחזקת 

  , למעט תשלום ארנונה אשר יחול על המזמין )מכבי(.החניון ו/או בשימוש בו ו/או בהפעלתו

השגת כל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המוסמכות לכך, לשם הפעלתו החוקית  16.3.11

וכל  -ים בגין אגרות, היטלים, אישורי כשירות לחיבורי החשמל של החניון, לרבות התשלומ

 תשלום נוסף שיידרש לשם הפעלתו. 

 מיקום מערכת שו"ב ומחסן ציוד 46.1

יוקצה מקום  מ"ר( להתקנת מערכת השו"ב, בנוסף  2חדר קטן )כ  יוקצה למפעיל מקום 16.4.1

וד ייעודי וכן ח"ח )"נישה"( במבנה, אשר בו יתאפשר לו לאחסן חומרי ניקוי לשימוש שוטף וצי

עיקריים. התאמת הנ"ל לצרכים הייעודיים תהא באחריותו ועל חשבונו של המפעיל )סגירת 

 קירות, תאורה, ריהוט, מדפים וכיוב'(.   

המזמין ו/או מנהל המתקן ו/או מי שיוסמך למלא את תפקידו מטעמם, יהיו רשאים להורות  16.4.2

בתחזוקתו, לנהוג בהתאם לנהלים ו/או לעובדיו של המפעיל העוסקים בהפעלת החניון או 

בהתאם להוראות אחרות שייקבעו מעת לעת ועל העובדים של המפעיל יהא לציית ולמלא 

 אחר הוראות אלו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יקיים אחר הוראות כל דין, ובכלל זאת הוראות המחלקה לרישוי 

  .עסקים ומשטרת ישראל

 אחזקת החניון 46.5

מכלליות האמור לעיל, יחזיק המפעיל במצב תקין כאמור בין היתר גם את רצפת הבטון,  מבלי לגרוע

מערכת תעלות ניקוז רצפת החניון, מכסי ביוב סימוני צבע, שלטים, תאורת החניון, מדרכות, האספלט, 

 וניקוז של החניון על המסעות, הסורג החשמלי. 

 ניקיון החניון: 46.6

 ן ובסביבתו, ייעשה על חשבון המפעיל ובאחריותו.ביצוע עבודות הניקיון בתוך החניו 16.6.1
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 מפסולת גסה, כדלקמן: -לפחות פעם ביום לפי הצורך והמפעיל ידאג לניקיון כללי של החניון  16.6.2

  .ריקון פחי אשפה בחניון 

  ניקוי כל שטחי החניון לרבות נתיבי התנועה המובילים מהרחוב אל הכניסה לחניון ונתיב

 סביבתם.היציאה מהחניון עד לרחוב ו

 )מפסולת שהושלכה לתוכם. , ניקוי תעלות ניקוזניקוי בורות ביטחון )אם קיימים 

קניות. באחריות המפעיל לפנות את האשפה סולת תיאסף ותרוכז בשקיות אשפה תכל הפ 16.6.3

שנאספה משטח המתקן באופן עצמאי או בעזרת העירייה, ובלבד שלא תישאר בסביבת 

 עות פעילותו של החניון.המר"פ או בסביבת החניון במשך כל ש

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הנ"ל, יחזיק המפעיל במצב נקי כאמור, את שטחי החניון  16.6.4

ואת מוקדי האיסוף של הפסולת, גם אם יצטרך הוא להוסיף על הפעילות הנדרשת ממנו 

 לעיל.    

 ון.לפחות אחת לשבוע, יבוצע ניקיון באמצעות מכונת שטיפה בנתיבי הנסיעה בחני 16.6.5

ע טיאוט יסודי של כל רצפת החניון ושטיפה במידת הצורך כולל לפחות אחת לחודש, יבוצ 16.6.6

 עמדות החניה.

ממנה כל כתמי  וינקוחודשים תבוצע שטיפה יסודית של כל רצפת החניון  3-לפחות אחת ל 16.6.7

 הקיימים. /ליכלוךהשמן

 לפחות אחת לחודש ינוקו מערך ההכוונה והשילוט. 16.6.8

 בוצע הדברה כללית מפני כל סוגי המזיקים.לפחות אחת לחצי שנה ת 16.6.9

לפי הצורך ולכל הפחות פעם אחת בשנה, יחדש המפעיל את ויצבע את סימוני הנתיבים  16.6.11

 וחיצי ההכוונה על רצפת החניון.

 לפחות פעם בשנתיים יחדש המפעיל את צביעתם וסימונם של תאי החניה ומספרם הסידורי.  16.6.11

 מדדים לבחינת טיב השירות 46.7

כל בעיה בטיחותית או תקלה שיש בה כדי להשבית את אחד או יותר  המפעיל יתקן 16.7.1

 מהמתקנים בחניון, בתוך שעה מגילוי התקלה.

המפעיל יתקן כל תקלה שאין בה כדי להשבית איזה מהמתקנים בחניון, אך גורמת להפרעה  16.7.2

ו/או מטרד ו/או פגיעה באיכות הסביבה ו/או פגיעה באיכות השירות הניתן למשתמשים 

 שעות מגילוי התקלה. 24ן, בתוך בחניו

שעות מגילויה ובלבד שאין בה כדי לפגוע ברמת  72על המפעיל לתקן כל תקלה אחרת בתוך  16.7.3

 השירות הניתן למשתמשי החניון או כדי למנוע מהם להחנות בתוכו.

מן המועד הרלוונטי שנקב  ימים 7 -עת יתבצעו במועדיהם ולא יאוחר מטיפולי אחזקה מונ 16.7.4

 להם.

 וביקורתפיקוח  46.8

 המפעיל ימציא לידי המזמין מיד עם דרישתו כל מידע ו/או מסמך כלשהו. 16.8.1

חניון בכל עת, על מנת לבדוק את כל מקום שהוא בנציג המזמין להיכנס ללא ימנע מהמפעיל  16.8.2

 לפי שיקול דעתו של המזמין. –מילוי תנאי החוזה, או לכל מטרה אחרת 
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נו מקיים אחר הוראות החוזה, רשאי המזמין ביקר נציג המזמין בחניון ומצא כי המפעיל אי 16.8.3

שעות מקבלת  48לתת למפעיל הוראות לתיקון ההפרה אשר יבוצעו ע"י המפעיל תוך 

 ההוראות, אלא אם נאמר אחרת.

המפעיל ימסור לנציג המזמין כל דיווח או פירוט שיידרש, אשר ניתן להפקה מתוך המערכות  16.8.4

 יון. המצויות בחניון, ו/או המתייחס לשימוש בחנ

למנהל המתקן ו/או למפקח מטעמם שמורה הזכות לבקר ולפקח אחר קיום הדרישות הנ"ל  16.8.5

 ובעת הצורך, לפי שיקול דעתו, להנחות את המפעיל להוסיף על אותן דרישות.



 'בנספח 
 

 הסכם ההתקשרות

 
 

 0/0/__, _______  בחודש _________אביב, ביום ___-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 

 מכבי שירותי בריאות 

 (71//58110)מס' מזהה  7211//אגודה עותמנית מס'  

 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  

                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  מכבי"להלן "אשר תיקרא  

 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 _____________________ בע"מ_________ 

 _______________________ח.פ. _____ת.ז.2 

 מרח' _______________________________ 

 ";הקבלן"ו/או  "הזוכה"ו/או  "המפעיללהלן "אשר ייקרא  

 ;מצד שני

 

 

הרפואי  במרכזחניון הפעלת ה והקמל ,141/2119ומכבי פרסמה מכרז פומבי רגיל שמספרו   הואיל

להסכם   כנספח א'מנו על נספחיו מצורף (, אשר העתק מהמכרז"להלן ") בחולוןשברחוב הופיין 

 זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;

 

למכרז, ואשר  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף ההצעה"להלן "והזוכה הגיש הצעה למכרז ) והואיל

בהתאם לתנאים  חניוןולתחזק להפעיל  ,להקיםמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובכך הסכים 

 זה ובכל נספחיו;המפורטים בהסכם 

 

 וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז; והואיל

 

והזוכה מצהיר כי יש לו את הניסיון, הידע, המומחיות, המיומנות וכוח האדם המקצועי להפעיל את  והואיל

 החניון בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו;

 

כי הוא בעל ניסיון קודם בהפעלת חניונים מסוגו של החניון, וכי הוא בעל יכולת זוכה מצהיר בזאת הו והואיל

 פעלת חניון בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו;הוידע מקצועי ל

והזוכה מצהיר כי ביקר באזור החניון וראה את החניון וסביבותיו, כי בדק וידועים לו כל הפרטים  והואיל

בו נדרש תפעולו של החניון ומצא כי ביכולתו להפעיל את  בקשר עם המבנה וכן בדק את האופן

 החניון בהתאם לדרישות מכבי כמפורט להלן;

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי .4

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1

 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 ות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.אין בכותר .1.2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.3

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .0.3.0

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .0.3.2

 .ריאותמכבי שירותי ב –"המזמין"  .0.3.3

 המציע שזכה במכרז. – "הזוכה"2"המפעיל"2"הקבלן" .0.3.4

 , בו נמצא החניון., חולון13המרכז הרפואי שברחוב הופיין  –" המר"פ" .0.3.5

 חולון. 13המרכז הרפואי שנמצא ברחוב הופיין  – "המבנה" .0.3.6

חניות שנמצאות בשני מפלסי חניון תת קרקעי  141סה"כ הכולל חניון  –"החניון"  .0.3.7

 ן:לוכמפורט לההמכרז ורט במסמכי פכמ

 רן.אהכניסה לחניון היא מרחוב זלמן  .1.3.7.1

מקומות חניה לנכים.  12מקומות חנייה כאשר מתוך זה  68 כולל - 1מפלס  .1.3.7.2

 .תשלום ללא

לשימושה חניות  46מקומות חנייה כאשר מתוך זה  72 כולל - 2מפלס  .1.3.7.3

 . ("מנוייםמתחם להלן ")ללא תשלום   -הבלעדי של  מכבי 

עם סימוני הכולל מיסעה חדשה החניון היא ברמת גמר רמת הגימור של  .1.3.7.4

הכוונה, קירות צבועים, מסעה וחניה מצופה בציפוי אפוקסי צבעוני, מערכות 

גלאי  חשמל, תאורה, מערכת גילוי וכיבוי אש, מערכת פינוי עשן ואוורור,

CO ,'סימוני הכוונה, מכרכת ביוב של הבניין, עמדות כיבוי אש וכו. 

יל לא יהא רשאי להוסיף ו/או לסמן ו/או ליצור מקומות חניה מובהר כי המפע .1.3.7.5

נוספים ו/או לאשר חניה בכל מקום שאינו מיועד לכך לרבות במעברים וכל 

 שינוי כאמור מחייב אשור בכתב ממכבי.

ע"י המפעיל כמפורט במסמכי  תופעלהחניון ש מערכת –"הציוד" ו2או "המתקנים"  .0.3.1

ביתן )כהגדרתו  בין היתר, אך לא רק, הכולל הזוכה  ע"יוכן כל ציוד אשר יותקן המכרז 

להלן(, שערים חשמליים, מערכת אוטומטית לשליפת כרטיסים,  מצלמות וידאו 

בשיטת מעגל סגור, קשר אינטרקום עם המפעיל, שילוט, וכיו"ב ציוד הדרוש להפעלת 

ותקנו , וכל ציוד ו/או מתקנים אשר ייפת רצפת החניון המצופה באפוקסיושט החניון

 בחניון. 

ע"י  יסופק, אשר /מאבטח/בודק בטחונישומרמבנה המיועד לאיוש על ידי  – "ביתן" .0.3.9

 .המכרזבכניסה לחניון כמוגדר במסמכי  זמין )מכבי(המ

וכפי  - הגדרת המזמין )מכבי( בהתאם לדמי חניית כלי רכב בחניון,  – "דמי חניה" .0.3.01

 . שנקבע בהסכם זה

 ,ללים מע"מ אלא אם נרשם במפורש אחרתכוהמפורטים בהסכם התעריפים כל  .0.3.00

  .דמי הכניסה והפיצויים המוסכמים מראשלרבות 
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 אנשי קשר ./

פרטיו של האחראי ימסרו לזוכה בעת  ממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.תמנה מכבי  .2.1

 חתימת החוזה.

 ישמש מנהל המתקן כממונה. כאמור,לא ימונה אחראי שככל 

____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע ______________הזוכה ממנה בזה את ______ .2.2
 הסכם זה.

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת להפעלת החניון, יהיה זמין לכל פניה מצד  .2.3
 ידי מכבי.-מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי, אם יידרש לכך על

 
 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .3

______ _____שתחילתה ביום __שנים,  (חמש) 5וכה הינה לתקופה בת ההתקשרות עם הז .3.1

 "(.תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכםלהלן ")

 )חמש( 5בת ת אחת נוספ בתקופהלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  .3.2

יתר בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל  - מיטיבים (2)או  ;זהים( 1) :, בתנאיםשנים

 "(.תקופות האופציהלהלן "הוראות ותנאי ההסכם )

 
 עיקרי ההתקשרות והצהרות הצדדים .1

 המבנה, החניוןאת ובדק ראה סייר, , חניון המבנהמצהיר בזאת, כי ביקר באזור בו מצוי  מפעילה .4.1

, כל המקומות וממנו לרבות דרכי הגישה אל החניון, המשפטיהתכנוני ו ,מצבו הפיזי וסביבותיו,

המיועדים להתקנת מערכת השו"ב, למערכת התפעול והגבייה, למערכת השילוט בחניון במבנה 

, )ככול והותקנה( ובסביבתו, למערכת הטמ"ס,  למערכת ניהול חכמה לזיהוי חניות פנויות/תפוסות

והחניון  ל פי היתרי הרשויות בקשר למבנהוכן כי ראה, בדק וידועים לו השימושים המותרים ע

מתאימים לדרישותיו ומטרותיו מכל הבחינות וללא סייג, ולא תהיה  (as-is)מצבם ומצא אותם כפי 

לו כל טענה ו/או בכל דבר ועניין הקשור בהם לרבות בדבר אי התאמה או מום כלשהו בחניון. 

מצהיר כי קיבל ממכבי כל מסמך אשר ביקש וניתנה לו אפשרות לבחון כל עניין הנוגע  המפעיל

המפעיל מצהיר כי ביצע את כל הבדיקות מבלי להסתמך על הצהרה או אך בכל מקרה,  לחניון

מצג של מכבי ומצא את כל הנדרש לו לשביעות רצונו המלאה לצורך קיום התחייבויותיו על פי 

  .הסכם זה

 את החניון על פי המפורט בכל מסמכי החוזה ונספחיו. ליפעההמפעיל מתחייב ל .4.2

לפקח על ו ומי שבא מטעמו בכל עת לבקר את פעולותיאו  מכביהמפעיל מתחייב לאפשר לבא כוח  .4.3

בכל מכבי נציגי ו כן המפעיל מתחייב להישמע להוראות מביצוע הוראות ההסכם ונספחיו. כ

ספקת הציוד והמערכות ובהתקנתם ובאספקת השירותים כמפורט בהסכם אהעניינים הקשורים ב

 זה ונספחיו.

שימוש הניתנת לביטול ל הרשאה ארעיתפעיל המבזאת מקבל החניון ותחזוקתו, פעלת לצורך ה .4.4

מצהיר  מפעילהואינו מקבל כל זכות לחזקה או זכות אחרת כלשהי.  ,בכל עת לפי הוראת מכבי

בזאת ומוסכם בין הצדדים, כי השימוש היחיד שיעשה בחניון הינו ניהול והפעלת החניון על פי 

ת וכי מטר ,(" ההרשאהרת מטלהלן "פי דרישות מכבי )-הוראות הסכם זה על נספחיו ועל

חניון וכי לא ישתמש בשטח רשאי לעשות שימוש בנה המטרה היחידה שלשמה הוא יה הההרשא

והכל לפי הוראות מכבי על פי  ,הת ההרשאאו באיזה חלק הימנו למטרה אחרת פרט למטר החניון

 .     הסכם זה

ורים ו/או ההיתרים ו/או לקבל על שמו את כל האיש ,על חשבונו ,אחראי ומתחייב ולבד מפעילה .4.5

ותחזוקת הפעלת , תאמתההדרושים לצורך  לרבות אישור משטרה,ו כולל רישיון עסק ,הרישיונות
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ולהפעיל את החניון בהתאם לתנאי האישורים ו/או ההיתרים ההרשאה למטרת החניון בהתאם 

ישורים ו/או ישמור על תוקפם וחידושם של הא מפעילובכפוף להוראות כל דין. ה הרישיונותו/או 

, והוא מתחייב שלא להפעיל את החניון ההתקשרותבמשך כל תקופת  הרישיונותההיתרים ו/או 

 על פי כל דין. רישיונותללא קיומם בתוקף של אישורים ו/או היתרים ו/או 

מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים הכרוכים בהשגת האישורים ו/או ההיתרים  מפעילה .4.6

 שים וכן בשמירה על תוקפם, במשך כל תקופת ההסכם.הדרו הרישיונותו/או 

כדי להוות  על התקשרות בהסכם זה למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין בהסכמת מכבי .4.7

מצג כלשהו של מכבי ו/או כדי להטיל על מכבי מחויבות או אחריות כלשהי בקשר עם קבלת 

על פי תנאי  מפעילהחניון על ידי הו/או בקשר עם הפעלת  ורישיונותהאישורים ו/או ההיתרים 

 זה כל טענה שהיא כנגד מכבי. בענייןלא תהא  למפעילו ,והרישיונותההיתרים 

על פי כל דין כדי להוות  מפעילעל ידי ה והרישיונותכי אין באי קבלת כל ההיתרים  ,מובהר בזאת .4.8

 במלואן ובמועדן. על פי הוראות הסכם זה, או מי מהן, מפעילאמתלה לאי קיום מלוא התחייבות ה

 יום מעת שיידרש לעשות כן בכתב, 31, בתוך ישפה ויפצה את מכבי ו/או מי ממנהליה מפעילה .4.9

כתוצאה מכך  ין,דרכי עו רחתטר להם, לרבות קנסות ושכ מויגריבגין כל הוצאה ו/או נזק ש

כך לא קיבל אישור ו/או רשיון ו/או היתר המחויבים על פי כל דין ו/או כתוצאה מ המפעילש

וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מכבי  ,לא פעל על פי תנאי כל דין ו/או רשיון ו/או היתר מפעילשה

 לכל סעד נוסף ו/או אחר העומד לה על פי כל דין ו/או הסכם זה.  

מיד עם דרישתה הראשונה של מכבי, כי הוא נושא  ,מתחייב להודיע לכל רשות ו/או גוף מפעילה .4.11

חזקתו ויסב על שמו ו ואהפעלתבהקמת החניון, דבר ועניין הקשור  באחריות מלאה ובלעדית בכל

 בלבד כל קנס ו/או דרישה ו/או הליך ככל שינקטו כנגד מכבי.

הפעלה  ,מתחייב למלא אחר הוראת כל דין המתייחס לניהולהמפעיל מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .4.11

 ומית להפעלת החניון.של חניון לכלי רכב ובמיוחד לדאוג לרשיון של הרשות המקואחזקה 

המפעיל של החניון וכי לא קיים כל אדם ו/או גוף ומתחייב בזאת, כי הוא לבדו מצהיר  מפעילה .4.12

ו תהיינה וכי כל אדם ו/או גוף ככל שימצא בחניון, זכויותי מפעיליחד עם ה שטח החניוןאת  מפעילה

צמאית להחזיק או ולא תהיה לכל אדם ו/או גוף כל זכות ע תלויות לחלוטין בזכות המפעיל

להשתמש בחניון או בכל חלק ממנו לאיזו מטרה שהיא וכי הוא מתחייב  לסלק ו/או שלא להרשות 

 מפעיללכל אדם ו/או גוף שהוא להשתמש בחניון ו/או להחזיק בחניון או בכל חלק ממנו לרבות כ

 .ו/או כבר רשות, למעט כאמור במפורש בהסכם זה

השירות ל ידע, ניסיון ויכולת בהפעלת החניון כמפורט במטרת מצהיר ומתחייב כי הוא בע מפעילה .4.13

, כי יפעל להצלחת החניון תוך ניצול מירב הידע והניסיון העומדים לרשותו ובהוראות הסכם זה

שטח , וכי , תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות ובציוד תקיןבאמצעות כוח אדם מיומן ומתאים

 הצהרתו זו. לו על ידי מכבי בהסתמך על נמסרהחניון 

 כמו כן, ידוע למפעיל והוסכם על ידו, כי המפעיל מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום. .4.14

היות ובחלק משטח המרתף בו נמצא החניון, קיים מקלט לציבור במצבי חירום או בעיתות 

ש , וגם אם ילפי שיקול דעת מכבי על המפעיל הגבלות שעליו יהיה לקחתם בחשבון יחולומלחמה, 

בהן כדי להשפיע על פעילותו בעיתות אלו, לא תהיינה למפעיל כל טענות ו/או תביעות כספיות או 

 אחרות כנגד המזמין בגין כך.

פי הוראות החוזה, הנספחים -המפעיל מתחייב ליתן את השירות בימים ובשעות כמפורט להלן, על .4.15

וראות מכבי לעניין הקמה, והוראות האחראי, לשביעות רצונה המלא של מכבי, ולמלא אחר כל ה

של החניון ולעניין שעות הפעילות ומספר העובדים לרבות ההוראות האמורות ואחזקה הפעלה 

 ידי מכבי מעת לעת.-במפרט, או הוראות אחרות כפי שינתנו לו על

 מצהיר, כי אין כל מניעה משפטית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה. מפעילה .4.16
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, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו .4.17

 של ההסכם.

 

  החניון והפעלתו .5

סיום התקנת הציוד והמערכות  וזאת מיד עם ,יפעיל ו/או יפתח את החניון לשרות הקהלהמפעיל  .5.1

 מפעיל"(. ההפעלת החניוןמועד תחילת להלן ") ר במסמכי החוזהדובהתאם ללוח הזמנים המוג

תח את החניון כשהוא מוכן ומכיל מתקנים, אביזרים, ציוד, מוצרים ועובדים ככל יפעיל ו/או יפ

שנדרש להפעלת החניון בצורה ראויה ומכובדת ובהתאם למטרת השירות, מצלמות וידאו בשיטת 

, תקשורת, עמדות תשלום אינטרקום ,ביתן שומרומחסומים,  LPRמערכת חניונים  מעגל סגור,

 .וכו' כמפורט במסמכי החוזה

עבודות ההתאמה הנדרשות בחניון כהכנה את  ,ועל אחריותו הבלעדית על חשבונו ,יבצע זוכהה .5.2

 המותקנות בחניון ובמבנה לשם הפעלת החניון כנדרש.הציוד והמערכות הפעלת ל

יפעיל ו/או יפתח את החניון לאחר שיבצע את כל התחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה  מפעילה .5.3

שור כדי להוות יאת אישורה בכתב של מכבי להפעלת החניון. אין במתן האקיבל לאחר שוכן 

 פי הסכם זה. -לע מפעילשור על קיום התחייבויותיו של היא

על מנת לאפשר הפעלה ופתיחה של החניון לעיל,  5.3-ו 5.2, 5.1 םסעיפיהאמור במבלי לגרוע מ .5.4

המערכות בשלמותן  לתקופת הביניים עד להשלמת כל ,ככל האפשר לשירות הקהל מוקדם

 ,את מועד תחילת הפעלת החניון , בתיאום מול מכבי,קדיםיהמפעיל  כמפורט במסמכי החוזה,

וזאת בכפוף לאישור מראש של מכבי בכתב ובכפוף לקבלת אישורי הרשויות השונים לפתיחת 

ים החניון לרבות רישיון עסק. המפעיל יגיש לאישור מכבי תכנית להפעלת החניון לתקופת הביני

 הכולל פירוט של אמצעי התפעול, כוח אדם ואמצעי גביה. 

מכבי בלעדי של לשימוש חניות  46במסגרת ההסכם קיימות מצהיר שהינו יודע כי  מפעילה .5.5

 .ועל בסיס מקום פנוי , ללא תשלום,)חניון פנימי( "מתחם מינויים" 

  :המפעילבכפוף להוראות כל דין מתחייב בזאת  .5.6

, כיחידה אינטגרלית ברציפותבאופן שוטף וון לשירות הקהל לפתוח ולהפעיל את החני .5.6.0

, בהתאם למדיניות שעות ובמשך כל תקופת ההתקשרות , במשך כל ימות השנהאחת

בכתב אחרת,  מפעילפתיחה וסגירה שתיקבע על ידי מכבי. אלא אם תודיע מכבי ל

 מבלי לגרוע מהאמור, שעות פעילות )פתיחה וסגירת החניון( יהיו כדלקמן: 

, למעט יום 1:30/עד שעה  06:30משעה  בכל ימות השנה כולל שישי, שבת וחגים

 כיפור.

רשאי לפתוח ו/או  מפעיללמען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יהיה ה .5.6.2

להפעיל את החניון בכל מועד בו תיאסר פתיחה והפעלה של החניון על פי דין ומתחייב 

החניון, כאמור לעיל, וזאת בכל עת בה  להוסיף שעות, לשעות הפתיחה וההפעלה של

 יידרש הדבר על ידי מכבי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

אי פתיחת החניון באופן מלא וברציפות והפעלתו בשעות שנקבעו לעיל, מהווה הפרה  .5.6.3

יסודית של הסכם זה ומכבי תהיה זכאית, אך לא חייבת, לאחר מתן התראה בכתב 

מבלי לפגוע בכל סעד עפ"י  מהחניון,מפעיל את ה, לבטל את ההסכם ולפנות מפעילל

 כל דין.

איננו רשאי לבצע בחניון שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות כלשהם, לעומת מצב החניון  מפעילה .5.7

נכון למועד המסירה, והוא אינו רשאי להקים ו/או לבנות ו/או להציב ו/או לקבוע בחניון שום מבנה 
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, אלא אם כן קיבל על במקומות שונים מאלו שנקבעו בהסכם זהו/או להתיר חניה  ו/או דבר אחר

 כך הסכמה מראש ובכתב של מכבי והכל בכפוף להוראות כל דין והיתרים מאת הרשויות. 

שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות ו/או הקים ו/או בנה ו/או הציב ו/או קבע בחניון  המפעילביצע 

בל מראש ובכתב את הסכמת מכבי, רשאית מכבי למנוע מבנה ו/או דבר אחר כאמור לעיל, ולא קי

. בכל מקרה, כאמור, מפעילביצוע הנ"ל ו/או להרוס ו/או להורות על הריסת הנ"ל, על חשבון ה

יעבור השינוי ו/או  התקשרותרשאית מכבי להסכים על הותרת השינוי בחניון ואז, בתום תקופת ה

 ן, אלא אם תורה מכבי בכתב אחרת.התוספת ו/או התיקון לבעלות מכבי ויוותר בחניו

 כדלקמן: מפעילבכל הקשור להפעלת החניון, מתחייב ה .5.8

להפעיל ולנהל את החניון בהתאם לייעודו, לצורת ההפעלה למספר המפעילים  .5.1.0

הדרושים בכל משמרת, להסדרי הכניסה והיציאה מן החניון, וכן שלא להחנות ו/או 

נס אל החניון ו/או לחנות בו. מבלי לגרוע להתיר לרכב שאינו מיועד לחנות בחניון להיכ

שלא לאפשר לכלי רכב של מי שאינם מורשים  מפעילמן האמור לעיל, מתחייב ה

 להשתמש בחניון, על פי הוראות ההסכם, להיכנס לחניון. 

את דמי החניה, בהתאם לכללים ולתעריפים לחניון לגבות מנהגי כלי רכב הנכנסים  .5.1.2

בכתב  מפעילהתאם להנחיות אחרות אשר יועברו לאו בלהלן  8בסעיף המפורטים, 

ועל חשבונו. יובהר כי  מפעילממכבי. למען הסר ספק, כרטיסי החניה יונפקו על ידי ה

להלן  8בסעיף  לא יגבה כל סכום שהוא מעבר לכללים ולתעריפים המפורטים  מפעילה

 או כפי שתקבע מכבי מעת לעת.

בכל הקשור לתקבולים מגביית דמי  אהלאפשר למזמין שקיפות מלהמפעיל מתחייב  .5.1.3

החניה ע"י מתן הרשאה בלתי חוזרת לצפייה בכל עת במצב חשבון הבנק אשר בו 

יופקדו כספי התקבולים בכל ערוצי התשלום )מזומן, אשראי, סלולאר, וכיוב'(. הפרת 

 זה תיחשב להפרה יסודית של החוזה.סעיף 

 יב להעביר למזמין אחת לחודש,בנוסף לאמור לעיל ובכפוף לתנאי זה, המפעיל מתחי .5.1.4

 לחודש, דוח בכתב המפרט את סך התקבולים בחניון במשך כל 3-ועד לא יאוחר מ

 החודש החולף.

 תמורת החניה, לרבות תשלומים בכרטיסיאצל הזוכה כל התשלומים שיתקבלו  .5.1.5

 אשראי, מזומנים, שיקים, או כל אמצעי תשלום אחר, ירשמו ויתועדו מייד עם קבלתם

 .הציוד הממוחשב או בכל אמצעי אחר, כפי שיאושר מראש ע"י המזמין באמצעות

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החשבוניות שיונפקו למשתמשי ולקוחות החניון .5.1.6

 יודפסו עם שם מפעיל החניון.

 .להטענת מכונת התשלום במטבעות ושטרות לצורך מתן עודףהמפעיל יהיה אחראי  .5.1.7

 הצבה וריקון פחי אשפה. המפעיל יבצע  את  ניקיון החניון .5.8.7.1
יובהר כי באמור לעיל, אין משום הטלת חבות על המפעיל לשאת בכל  .5.8.7.2

 החניון וככל שכן ההוצאה תשולם על ידי המזמין. הוצאה חריגה של
תעריפי החניון לרבות מתן הטבות לחונים בחניון יקבעו על ידי המזמין  .5.8.7.3

 באופן בלעדי.
 סכום הטעינה הראשונית,בניכוי  ,המפעיל יפקיד את ההכנסה הכספית .5.8.7.4

המזמין )מספר חשבון  מגביית דמי החניה בחשבון הבנק של
ליום  ____________ בסניף _____________( בכל תחילת חודש עד

בכל חודש, אסמכתא המאשרת את ביצוע ההפקדה בחשבון המזמין  3ה 
 תועבר באותו היום לידי המזמין. הנ"ל 

ית דמי חניה יומי בכל יום א' בשבוע המפעיל יעביר למזמין דו"ח מעקב גב .5.8.7.5
 תקופת ההסכם.כל במשך 
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תיר לרכב חונה לצאת מהחניון רק לאחר שוידא שהנוהג בו שילם את דמי המפעיל י .5.1.1

דמי חניה  לחניוןקבל מנהגי כלי הרכב הנכנסים ידרוש ולא יהחניה שנקבעו, וכן לא 

 העולים על אלה שנקבעו בהסכם זה לגבי אותה תקופת חניה.

ה מיועדים לשימוששאינם נמסרים למפעיל לתפעול החניון  בחניוןחים האחרים השט .5.1.9

פשר, בכל שעות יא תמצא לנכון. המפעילשושימוש, כפי  , לכל צורךמכבי הבלעדי של

וחינם,  ובכל תקופת ההתקשרות, כניסה, יציאה וגישה חופשית ההפעלה של החניון

אל השטחים האחרים  ה ספציפיתורה מכבי, מעת לעת או עפ"י הודעתלכל מי שעליו 

 כאמור.  

משאיות שירות, קבלני אחזקה  ,של מכבי דאג לכך שדרך המעבר לספקיםהמפעיל י .5.1.01

 פינוי אשפה, אמבולנס, רכב חניית נכים בקומת קרקע מטעם מכבי, חברת חשמל,

למסמכי ' נספח א) העבודות והשירותהמופיע במפרט המסומנת בתשריט החניון 

המעבר הנ"ל  .הגורמים הנ"לשייה למעבר ולחנייה יעודית של תשאר חופהמכרז( 

לאחר  ,באופן חופשייכניס עובר דרך מחסום החניון שבאחריות המפעיל והמפעיל 

 כמפורט לעיל.ם רכבים ביצוע זיהוי וללא עלות כניסה, את אות

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יאפשר המפעיל גישה, חופשית וחינם, למכבי,  .5.1.00

ל הבאים מטעמם למערכות, למתקנים, אל חדרי המכונות, המחסנים וכיו"ב ולכ

 הממוקמים בשטחי החניונים ו/או שהגישה אליהם הינה מתוך שטחי החניונים.         

עפ"י דרישות  ןכל תיקון, תוספת או השלמה שידרשו, על מנת להפעיל את החניו .5.1.02

ע"י ועל חשבון המפעיל, אולם, בכל יחולו ויבוצעו  ,מסמכי החוזה ועפ"י הוראות כל דין

בכל  מקרה, לא תגרומנה עבודות כאמור להפרעה בפעילות השוטפת והרצופה בחניון.

ידרשו, לפי שיקול דעתו של המפעיל ו/או לפי דרישת איזה מהרשויות ימקרה אשר בו 

המוסמכות, ביצוען של עבודות נוספות, ובכלל זאת הוספת מתקנים, ציוד, שלטים, 

במסמכי החוזה, יבוצעו עבודות אלה על ידי  ותמפורט ןצבע וכיו"ב, שאינ סימוני

המפעיל ועל חשבונו, וזאת לאחר שיתקבל אישור מכבי מראש ובכתב לביצוע עבודות 

 כאמור.   

רבות , להחניון המערכות היעודיות להפעלת  יישא על חשבונו באחזקה השוטפת שלהמפעיל  .5.9

חידוש שילוט, לרבות ניקיון, ו, ועל ידי המזמין תקנו על ידואחזקה קבועה למערכות ולציוד שהו

 ניותח, חידוש סימון החניות, טיפול בפגיעות במסעה, בסימונים של החניון והתחזוקת תאורה

מתחייב לבצע כל פעולה בעצמו ועל חשבונו עפ"י הוראות מכבי ככל  המפעיל .וכיוצא באלה

י מוגבלויות עפ"י כל דין לרבות עפ"י חוק שוויון שידרש, על מנת להתאים נגישות החניון לבעל

  והתקנות לפיו. 1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 

למערכות הגבייה )נייר  ד פעמייםח / המפעיל אחראי ועל חשבונו על הוספת חומרים מתכלים .5.11

 ככל שיידרשו. לקי חילוףלכרטיסי חניה, נייר לקבלות/חשבוניות, וכיוב'(, והחלפת ח

מתחייב לדאוג לכך כי השימוש בחניון לא יגרום למטרדי רעש, עשן, לכלוך, ריח וכן  מפעילה .5.11

מתחייב שלא לעשות דבר שיגרום נזק ו/או מפגע ו/או מכשול ו/או הפרעה לרבים ו/או הטרדה 

ו/או כל מטרד אחר כהגדרתו בהוראות כל דין ולהסיר כל  ו/או לדיירים בבניינים הסמוכים למכבי

מיד עם דרישתה הראשונה של מכבי. במידה ויינתנו הוראות או צווים של הרשויות  מטרד כזה

 לקיימם במלואם ובמועדם. עילפמזה מתחייב ה ,המוסמכות בעניין

ישמור על ניקיון מרבי של החניון וסביבתו ולפנות אשפה מהחניון במשך כל שעות המפעיל  .5.12

המפעיל ידאג לשטיפת  סיגריות ולכלוך.ינקה את החניון מידי בוקר מבדלי  המפעילהפעילות. 

 בהתאם לנדרש במפרט. , ניקיון תעלות הניקוזהמסעות והחניות באמצעות מכשיר שטיפה יעודי

שלא לאחסן או להחזיק בחניון או בסביבתו חפצים ו/או חומרים כלשהם  כמו כן, מתחייב המפעיל

 ובפרט חומר שיש בו משום סכנה, אלא בהסכמת מכבי מראש ובכתב.
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ישמור על הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת המתייחסות לניהול החניון לרבות  המפעיל .5.13

 הוראות הקשורות לכיבוי אש, בטחון, בטיחות, הג"א, תברואה, שעות פתיחת בתי עסק וכו'.

אר המתקנים שיוכנסו על ידו בחניון או יותקנו בו במשך יגרום כי כל הציוד, האביזרים וש המפעיל .5.14

, יהיו ברמה ובטיב המתאימים לניהול החניון, ולאחר שקיבל את אישורה התקשרותהתקופת 

המפעיל אחראי על שלמות ותקינות הציוד  מראש ובכתב ממכבי ועל פי הוראות כל דין.

והמערכות, למשך כל תקופת ההתקשרות, ולתקן כל אי תקינות, קלקול, תקלה, פגם, ליקוי או נזק 

חבלה מכוונת או בלאי טבעי, באופן מיידי וכנדרש להשבתם  שנגרם להם, לרבות בשל שבר,

לפעילות תקינה לשביעות רצונו של המזמין. מובהר כי הציוד, המערכות או כל פריט בהם שאינו 

 ניתן לתיקון, יוחלף על ידי המפעיל בציוד, מערכת או פריט זהים וחדשים.

ן, הביתן והציוד במצב נקי וטוב, תקין ינהל, יפעיל וישגיח על החניון, ויחזיק את החניו מפעילה .5.15

וראוי לשימוש, לשביעות רצונה של מכבי. בכל מקרה שייגרם נזק או קלקול כלשהו בחניון, הביתן 

מייד על חשבונו כל נזק או  מפעילו/או על ידי מי שנמצא בחניון, יתקן ה מפעילאו הציוד על ידי ה

 קלקול כזה. 

כל הנכסים הקבועים והציוד בחניון, כמפורט במפרט  למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזאת כי

, המתקנים והאביזרים והמכשור, וכן כל הציוד למסמכי המכרז( 'אנספח ) העבודות והשירות

בתקופת ההסכם הם רכושה הבלעדי של מכבי, כאמור לעיל,  מפעילשתתקין מכבי ו/או שיתקין ה

למנוע גניבתם ו/או כל פגיעה בהם  מתחייב להפעילם, לשמרם, לשמור על ניקיונם, מפעילהו

בתום תקופת ולטפל בהם כראוי ולמנוע מהם כל נזק אפשרי למעט בלאי רגיל, עקב שימוש סביר. 

ידי המפעיל -ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, יישארו כל המערכות והציוד שהותקנו על

 בחניון ברשות מכבי ובבעלותה.

י סעיף זה תהא מכבי רשאית, מבלי לפגוע בזכותו לכל סעד לא ימלא אחרי תנא עילפמבמקרה שה

הן  ,המפעילאחר על פי כל דין ו/או הסכם לרבות חילוט ומימוש הערבות הבנקאית, לתבוע מ

והן לאחר מכן, את המחיר או המחיר המשוער של תיקונים אלה או את  התקשרותבתקופת ה

כבי תבצע את התיקונים בפועל או תתקן ההוצאות המשוערות של תיקון כל נזק וזאת גם לפני שמ

 את הנזקים.

מתחייב להתיר למכבי ולשליחיה להיכנס לחניון בכל עת, על מנת לערוך בדיקה של  מפעילה .5.16

מקיים את כל הוראותיו של הסכם מפעיל , ולוודא כי המערכות הגביההחניון וכל המצוי בו, לרבות 

ם שקיומם נדרש על פי הסכם זה וכן לבחון זה, לרבות, לבקש הצגת רשיון העסק, מסמכים שוני

מאחריות כלשהי  מפעילאת תקינות הביתן והציוד הקיימים בחניון. אין באמור כדי לפטור את ה

ו/או להטיל על מכבי אחריות כלשהי ו/או כדי להוות תחליף לאשור ו/או היתר הנדרשים עפ"י כל 

 דין לצורך הפעלת החניון.   

יהם יצוינו דמי ב ויתקין, במקום בולט לעין, שלטים עליצי מפעילן, הבכניסה וביציאה מן החניו .5.17

 נוסח השלטים, עיצובם והתקנתם יאושרו מראש ובכתב על ידי מכבי. החניה. 

שלא לתלות שלטים ו/או מודעות ו/או מדבקות  מפעילהמלבד השילוט האמור בסעיף זה, מתחייב 

ט ו/או כל דבר אחר בכל מקום שהוא בחניון ו/או סימנים ו/או פרסומות ו/או ציור ו/או קישו

ובסביבתו, אלא אם כן קיבל על כך הסכמה מראש ובכתב ממכבי. מכבי תהא רשאית להסיר ללא 

, כל שלט ו/או מודעה ו/או מדבקה ו/או סימן ו/או פרסומת ו/או מפעילהודעה מוקדמת, על חשבון ה

 טעמו שלא בהסכמתה ו/או על פיה.או מ מפעילציור ו/או קישוט כאמור, אשר נעשו על ידי ה

מתחייב שכל תלונה שתוגש לו על ידי מכבי ו/או מי מציבור בעלי הרכב, המתייחסת  מפעילה .5.18

( 11לניהול החניון ו/או הפעלתו, תיבדק, ותטופל כהלכה, ותיענה במכתב מודפס בתוך עשרה )

 בי. ימים מיום קבלתה או לפי הוראות מכבי. העתקי התכתובת יועברו לידי מכ
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מתחייב לפעול בהתאם להוראות הרשויות והוראות מכבי בכל הקשור לנושאי הביטחון  מפעילה .5.19

יציב שילוט בכניסה לחניון אשר  מפעילובכלל זה מתחייב לערוך בידוק ביטחוני לבאי החניון. ה

 לפיו, הכניסה מותנית בבידוק ביטחוני כאמור לעיל.  

 

  הניתנת לביטול ארעית הרשאה  .6

 מאשר בזה:המפעיל  

 ארעית וניתנת לביטול ע"י מכבי בכל עת והינה שנתנה לו מכבי היא החניון להפעלתכי ההרשאה  .6.1

מתן השירות לפי הסכם זה, וכל עוד ההסכם מתיר לו את מתן השירות,  רק כדי לאפשר לו את

 בלבד. ורק בשטח האמור

או השכרה, וכי  החכרה ההוות תפרש כזכות בלעדית ולאתלא  החניון להפעלתכי ההרשאה  .6.2

ו/או כאילו יש לו זכות  1972-הזוכה לא יהיה מוגן לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב

שלא יתבע לעצמו זכות כאמור  החורגת ממסגרת החוזה, והוא מתחייב בזאת םמכל מין וסוג שה

 כאמור. ומצהיר שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית

לא תתפרש כיוצרת יחסי חכירה או  עיל,ל 5.1האמור בסעיף  פי-כי קביעת ההרשאה לשימוש, על .6.3

 שכירות או שותפות או יחסים אחרים כלשהם בין הזוכה לבין מכבי.

הוא  ,ו/או שימוש בחדר שיוקצה למפעיל ביתן השומרבו/או השימוש החניון הפעלת כי בכל תקופת  .6.4

ואין ולא  ,שיקול דעת מכבי הניתנת לביטול בכל עת לפיארעית רשות  רשות בלבד,-יהיה בגדר בר

ו/או הפסד הכנסות עקב  החניוןתהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה לרבות עקב השקעתו בהקמת 

  ביטול ההרשאה ו/או סיום הסכם זה.

לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה הינה  ובוהימצאותו  חניוןהפעיל הקים וללכי הזכות  .6.5

העבודה האמורים בחוזה ובמפרט הטכני, כי ידוע לו  לתקופת החוזה בלבד ורק לימי ושעות

לצרכיה היא או לצרכים אחרים, והכל  בשטחשבתום תקופת החוזה בדעת מכבי לחזור ולהשתמש 

, לאחר בשטחכפי שייראה בעיניה, ועל כן כל איחור בהפסקת הימצאותו או בהפסקת שימושו 

 תקופת הסכם זה, תגרום למכבי נזקים קשים.

 י התשלוםהתמורה ותנא .7

בתמורה למילוי התחייבויותיו של הזוכה במלואן ובמועדן, יהא זכאי הזוכה לתמורה בהתאם  .7.1
"(, בתוספת מע"מ כדין, שתשולם התמורהידי נציג מכבי )להלן "-להצעתו הסופית שאושרה על

אם הספק מאושר  -ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק ; או חשבונית עסקה -על
בסיס מזומן לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי  לעבוד על

 חשבונית מס בהתאמה  .

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים,  .7.2
ההיטלים והאגרות הכרוכים במתן השירותים, והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר 

 הוצאות חשמל ומים אשר יחולו על מכבי. -ט לתמורה. למע

 הצמדה .7.3

 התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן: .7.3.0

חודשים בהתאם לשיעור השינוי שיחול   12התעריף ליחידה הנקוב בש"ח יעודכן מידי 
במדד המחירים לצרכן )להלן "המדד"( הידוע במועד העדכון )להלן "המדד החדש"( 

   בהשוואה למדד הבסיס.

בגין חודש  הצעות במכרז להגשתהאחרון  במועדיהיה המדד הידוע הבסיס מדד 
 ______ או המדד החדש, המאוחר מבין השניים.____ שנת ____________

צטבר במדד מהעדכון האחרון,  עליית המדד במעדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור 
מישה )שבעים ח  75)חמישה אחוזים(. העדכון יהיה בשיעור של %   5%-לא פחת מ

 מדד.עליית האחוזים( משיעור 
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 תנאי תשלום .7.4

 הרבעון( יום )תום שלושים) 31בתנאי תשלום של שוטף + אחת לרבעון, התשלום יבוצע  .7.4.0
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-, עלממועד הפעילותיום(  31+ 

 מכבי. 

עילות. אם תוגש לאחר הפ רבעון( ימים מתום חמישה) 5-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .7.4.2
 מועד זה, אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא.

, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים רבעונייגיש למכבי חשבון  הזוכה -הגשת החשבונית  .7.4.3
 לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים 

החשבונית והדו"ח  מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו .7.4.4
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .7.4.5
מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז  /או ליקויים כלשהם, לרבות חריגותדיוקים ו

ה בכל עת, הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכ
 ימים מראש. 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 החלים על הזוכהומיסים תשלומים  .8

לכל  החניוןותחזוקת הפעלת  ,יישא בכל יתר ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהקמתהמפעיל  .8.1

 המפורט להלן: לרבות כמפורט במפרט, ,תקופת ההתקשרות

ים או ממשלתיים או אחרים מכל מין אגרות, היטלים ותשלומי חובה למינהם, עירוני .1.0.0

, למעט וסוג שהוא, החלים או שיחולו על החניון בגין השימוש, האחזקה בו והפעלתו

 .תשלום ארנונה עירונית אשר תחול על המזמין )מכבי(

 כמפורט במסמכי ההסכם והמכרז, לרבות נספחיו. התאמהכל הוצאות ה .1.0.2

ניקיון, , החניון זקה, תפעולאחההפעלה השוטפת, תשלומים בגין הכל ההוצאות ו .1.0.3

 תשלום לטלפון ואינטרנט.

כל ההוצאות הקשורות לקבלת רישיון עסק ו/או רישיון ו/או הרשאה להקמת והפעלת  .1.0.4

 החניון בהתאם לחוק.

 כל תשלום בגין קנסות ו/או דרישות של כל רשות אחרת, באם יחולו. .1.0.5

  הוצאות ביטוח כמפורט בהסכם זה. .1.0.6

כמפורט  אחת לרבעון תשלום  ישלם המזמין  למפעיל יו של הזוכה למילוי התחייבויותבתמורה  .8.2

 (. )על פי כל דין הינו כנגד חשבונית מסכאמור תשלום  כל (.נספח ג'בהצעתו הסופית של הזוכה )

אם בדרך מימוש הערבות, הזוכה, מכבי רשאית לגבות כל סכום או הוצאה המגיעים לה מאת  .8.3

 להלן, או בכל דרך אחרת. 8כאמור בסעיף כבי גיעו למהסכומים אשר ימלרבות קיזוז  קיזוז,

אם לא ישולם במועד סכום או הוצאה המגיעים למכבי מהזוכה, ישא הסכום הצמדה למדד  .8.4

, החל מהמועד בו היה צריך הזוכה 1.5%המחירים לצרכן וכן ריבית חודשית מצטברת בשיעור 

 יום ייחשב 91-מעלה מעבר ל אי תשלום כאמור לשלם אותו סכום ועד למועד התשלום בפועל.

 החוזה. ה יסודית שלהפר
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  דמי החניה .1

מהחונים תשלום לגבות  החניון מפעיל עליהא זכות החניה בחניון המרכז הרפואי לתמורה ב .9.1

 /המנויים דמי חניה כפי המפורט להלן:המזדמנים / המבקרים / המשתמשים / עובדי מכבי

כולל  חדשים(. דמי כניסה אלה שקלים  )עשרה ₪  11סך של  כניסה חד פעמיתעבור  .9.0.0

כניסה חד פעמית תוגדר מרגע הכניסה לחניון ועד לסגירתו בתום יום  .  מע"מ

סכום זה  הפעילות, רכב אשר ישהה בחניון לאחר סגירתו יחוייב בדמי כניסה נוספים.

 . אלא לפי החלטת המזמין )מכבי( הינו קבוע ואינו ניתן לשינוי

דקות תהא  15ה/הורדה של לקוח ושהייתו בשטח החניון עד כניסת רכב לצורך העלא .9.0.2

יהא (. למען הסר ספק, המזמין Grace Timeבמסגרת "זמן חסד", קרי ללא תשלום )

בכל עת, לבטל או לשנות קביעה זו לרבות הגדלה או הקטנת משך הזמן רשאי, 

 המוגדר לכך.

: רכב חירום כגון כניסה ושהיית כלי רכב כאמור תהא בלי מגבלת זמן וללא תשלום .9.0.3

אמבולנס, רכב של ספקי ציוד, משאיות לפינוי פסולת, קבלני עבודות אחזקה, רכב 

 המבצע עבודות במרכז הרפואי, רכב בתפקיד של חב' חשמל, וכו'.   

 כניסה וחניית רכב נכה )עם תו נכה( בחניון תהא בלי מגבלת זמן וללא תשלום.  .9.0.4

אלה הרשאים לחנות הרכבים ושמות פרטי רשימה ובה מכבי תעביר למפעיל את  .9.0.5

ידי המפעיל. מכבי -החניון על הפעלת עם תחילת    המנוייםבמתחם  2במפלס מינוס 

המפעיל יעדכן את הפרטים   הרשימה של מינויי מכבי.רשאית לעדכן מעת לעת את 

ומחיר החניה מורשה לתוך המערכת האוטומטית לפי קבוצת השייכות של אותו 

 להלן  8.1.9-ו 8.1.8, 8.1.7, 8.1.6 פיםהתואם כמפורט בסעי

חניית רכב, אשר קיבל אישור מראש ואשר שמו ו/או מס' הרכב שבבעלותו מופיע  .9.0.6

, מספר פעמים "(, תהא בלי הגבלת זמןמנוי מכבילהלן "ברשימה שתימסר למפעיל )

וללא תשלום, ובלבד שהרכב חונה באחת מהחניות המיועדות בתוך  ביום ללא הגבלה

 בלבד.  כבימשימוש שהוגדר בחניון לינויים מתחם המ

(, ישלם במתחם המינויים)ולא  המיועדת לקהל הרחבחנה רכב מנוי מכבי בחניה  .9.0.7

 סה חד פעמית.  יכנתמורת החניה, לפי תעריף של  החונה

ברשימת שהועברה למפעיל מראש ע"י אולם מופיע "מנוי מכבי" ברשימת אשר אינו מי  .9.0.1

ויחוייב בתשלום דמי החניה לפי  לחניה לקהל הרחב המזמין, יחנה בשטח המיועד

 . חניה חד פעמיתתעריף של 

לקהל , יחנה בשטח המיועד לעיל 8.1.5כאמור בסעיף  האינו מופיע ברשיממי אשר  .9.0.9

 . חניה חד פעמית.בלבד ויחוייב בתשלום דמי החניה לפי תעריף של הרחב 

 8.1.5כאמור בסעיף לרכבים ושמות אלה הנמצאים ברשימה תנאי התשלום ביחס  .9.0.01

"קופונים מנויים, יוסדרו בין מכבי לבין הזוכה שיפעיל את החניון כדוגמת רכישת  לעיל

 למפעיל. דרך אחרת שתתואם מראש בין מכבי לחניה לכל היום" מראש ו/או בכל

"( ואשר חולה קשהלהלן "יום ארוכים במתקן )-הנזקק לטיפוליחבר מכבי כלי רכב של  .9.0.00

כפי שיוסדר  יחנה ללא תשלום נוסף באותו יום העבודה לחניה פת מצריכים כניסה נוס

 להלן 8.1.12כאמור בסעיף 

תנאי התשלום הנ"ל ביחס לאוכלוסיית החולים הקשים, יוסדרו בין מכבי לבין הזוכה  .9.0.02

שיפעיל את החניון באמצעות רכישת "קופונים" מראש ו/או בכל דרך אחרת שתתואם 

 מראש בין המזמין למפעיל.
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עד  24:11כב שיחנה וישאיר את רכבו בחניות המיועדות לרכב מזדמן משעה כלי ר .9.0.03

למחרת יחויב במחיר זהה למחיר עלות חניה לכל היום. הנ"ל אינו חל על  16:31שעה 

 מתחם המינויים.החונים בחניות היעודיות של מכבי ב שברשימת המינוייםהרכבים 

יגבו על ידי ידמי החניה ש ותיו על פי חוזה זה,של כל התחייבוי ,ןובמועד ןבמלוא ,ןלמילויי ףבכפו .9.2

מכבי המפעיל במהלך תקופת ההתקשרות מקהל המשתמשים בחניון יהיו שייכים במלואם ל

 בלבד. 

בכניסה לחניון ובכל מקום שידרש ע"י מכבי  בצורה בולטת וברורה החניההזוכה יציג את מחירי  .9.3

 .או/ו הרשויות

 האוטומטית הגביה מהחונים באמצעות מערכת המפעיל ידי-לע ייגבוהחנייה  דמימובהר בזאת, כי  .9.4

 המפעיל. מובהר ידי על באופן ידני תיעשה המערכת של תקינות ובהעדר החניון בשטח המוצבת

 מוותר והמפעיל ,בחניון החונים בפועל מאת הגביה לביצוע שהיא צורה בכל אחראי אינו המזמין כי

 זה. בהקשרכלפיו  טענה כל על

 כספים מספיקים יהיו שבידיו לכך המפעיל ידאג, זה הסכם פי פעלתו של החניון עלעם תחילת ה .9.5

 . וכן מילוי מכונות התשלום במטבעות מערכותיו על החניון של והשוטפת התקינה הפעלתו לשם

 יעודכנו מעת לעת ע"פ שיקול דעתו של המזמין בלבד.תעריפי החניה  .9.6

 

 אחריות .40

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה -כה לבדו אחראי עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזו .11.1

ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה ו/או 

כמפורט ומוגדר  עקב ו/או בקשר עם אספקת השירותיםלמבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, 

עשה או מחדל שמכבי ו/או מי מטעמה אחראים לו בהסכם זה, ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממ

 פי דין. -על

 יהא אחראי:המפעיל אמור לעיל, כלליות המבלי לפגוע ב .11.2

לכל נזק אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכוש ו/או  .01.2.0

 לרכוש עובדיו בחניון ו/או במרכז הרפואי.

יפין, לעובדי מכבי ולכל מי שפועל בשמה או לכל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעק .01.2.2

לרבות בשל מעשה או מחדל של המפעיל, של עובדיו ו/או של  מטעמה או לצד שלישי,

מי שפועל בשמו או מטעמו, בחניון ו/או עקב הפעלת החניון, ו/או עקב מילוי ו/או אי 

 מילוי התחייבויות המפעיל על פי הוראות הסכם או בקשר עימם.

גרם, במישרין או בעקיפין, לרכוש מכבי המותקן בחניון, רכוש עובדיה, לכל נזק שיי .01.2.3

לרבות בשל מעשה או מחדל  רכוש מי שפועל בשמה או מטעמה, או רכוש צד שלישי,

של המפעיל, של עובדיו ושל מי הפועל בשמו או מטעמו, בחניון ו/או עקב הפעלת 

, על פי הוראות הסכם זה או זוכההחניון, או עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות ה

 בקשר עימם.

המפעיל מתחייב לא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים  .11.3

 ובפרט למכבי ולשאר המשתמשים במרכז הרפואי.

מכבי לא תשא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו  .11.4

ו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי השימוש בחניון ו/או בביתן ו/או למפעיל, לעובדי

במתקנים וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות עקב שביתה, שעת חירום, הוראת גורמי בטחון או 

 גורמים ממלכתיים אחרים והמפעיל יהא אחראי בלעדי.
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, בגין כל נזק ו/או הוצאה, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה .11.5

לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

 מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

כתב לזוכה אודות התביעה, חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית וב

למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא 

 הסכמת הזוכה.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .11.6

ים כדי לשחרר את בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוח

פי -הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על

 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  .11.7

שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל פי חוק, בכל זמן -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות  .11.8

פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

-ק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ההזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החו

ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  1995

באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו 

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות 

 פי החוק הנ"ל.-ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .11.9

פסד פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/ה-ההסכם ו/או על

 וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח .44

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .11.1

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על 

לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים  חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק

להלן להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ) 4ב'כנספח ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

פי ההסכם, לרבות כל -"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות עלהביטוחים" ו/או "זוכהביטוחי ה"

 הארכה שלו.

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  הזוכהחבות  ביטוח מעבידים חבות ביטוח .00.0.0
, בגין 1981 -"ם התש)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנזיקיןפקודת 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע 
י במקרה ויקבע כי נושאים בחובות השירותים. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהל

 .הזוכהמעביד כלפי מי מעובדי 

על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  הזוכהחבות  ביטוח ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .00.0.2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

ו/או הפועלים מטעמו.  הזוכהסגרת מתן השירותים על ידי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במ
ו/או מי מטעמו  הזוכההפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש  מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש

 .הזוכהמכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת 
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מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר 

 .ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

והוא מתחייב, בין היתר,  4ב'נספח הביטוחים הנזכרים בהזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי  .11.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת 
לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל 

יטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הב
 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  .11.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

חים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטו
הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל עלבהקשר  .11.4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

פי הסכם -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על
 דין. פי כל-זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .11.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  11.3להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

רים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדול
 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

שגיאה! ו/או  11.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .11.6
בין היתר, לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי,  מקור ההפניה לא נמצא.

 בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

 .1971-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .11.7
/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו

שגיאה! מקור ההפניה לא פי סעיף -להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
זה. הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  נמצא.

/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור לעיל אינן מטילות על מכבי ו
עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים -פי הסכם זה ו/או על-המוטלת על הזוכה על
 אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין 

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .11.8
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 

ודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר ה
 )שלושים( יום מראש. 31לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן  .11.9
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי 

 לקבלת שיפוי. 

ראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח הזוכה לבדו אח .11.11
 המפורטות לעיל. 

 .צוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבייבביטוחים המפורטים לעיל  .11.11

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11.12
ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי מכבי 

ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 
הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על 



 
 

 
50 

 

בוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב זכויות שי
 פי הפוליסות.-לפעול למיצוי זכויותיו על

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא  .11.13
המשנה יתחייבו לערוך חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני 

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרותולקיים 
זה.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי המוגדר בסעיף -עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

טוחים אשר התחייב לערוך לחלופין, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בבי
 כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי  .11.14
 למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים ./4

ים ו/או ההיתרים הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישור .12.1

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך -ו/או הרשיונות הדרושים על

שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל 

 תקופת ההתקשרות.

 .לחוק החניוניםהזוכה מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור  .12.2

דין, צו, תקנות או חוק. ור בחוזה אינו מהווה רישיון ו/או היתר לפעול שלא בהתאם להוראות האמ .12.3

 הפרת כל דין, צו, תקנות או חוק על ידי הזוכה תחשב כהפרת חוזה.

 רישוי עסקים: .12.4

 יוציא המפעיל רישיון עסק. החניוןבמסגרת הקמת  .02.4.0

 ה.תקנות הרישוי המתחייבות יתקיימו בהלימות מלאה על ידי הזוכ .02.4.2

כל הערה של מחלקת רישוי עסקים בעיריית חולון או כל גוף רלבנטי אחר תבוצע על  .02.4.3

 ידי הזוכה במלואה.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .12.5

 

 מועסקי הזוכה .43

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו  .13.1

או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה 

 חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .13.2

 החלים עליו.

ו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות פי דין, כלפי עובדי-הזוכה אחראי, על .13.3

ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או 

בכל פעילות הקשורה למתן השירות, ובלבד שלא נגרמו כתוצאה מממעשה או מחדל שמכבי ו/או 

 פי דין. -מי מטעמה אחראים לו על

פי ההסכם, וכי כל זכות -ר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהי .13.4

פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או -שניתנת על

מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 

א תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי ההסכם במלואן, ול

מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או 
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פי -הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

 ההסכם, מכל סיבה שהיא.

מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך הזוכה  .13.5

את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין  .13.6

ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על כל

העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. על פיצוי/שיפוי כאמור יחולו התנאים הקבועים 

 . לעיל 10.5בסעיף 

סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  על כל סעיפי המשנה לו, הינו, סעיף זה .13.7

 של ההסכם.

 הזוכה קבלן עצמאי .41

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

פי החוזה -פי החוזה וכל זכות שניתנת על-כי הזוכה משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .14.1

מטעמם, לפקח למכבי ו/או לאחראי ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או 

ולהתערב בכל צורה במתן שירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא 

תהיינה לזוכה ולכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל 

על פיו, או חוזה או הוראה שניתנה התשלומים, פיצויים או הטבות אחרות ממכבי בקשר עם ביצוע 

 בקשר עם ביטול או סיום החוזה, או סיום כל התקשרות על פי החוזה, מכל סיבה שהיא.

כי הזוכה יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות  .14.2

מוסמכות אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות, 

 וראות כל דין, בקשר לביצוע מתן השירות על פי החוזה.פי ה-על

הזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הזוכה  .14.3

להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה 

 כלשהי.

לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק ו/או מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה  .14.4

או המשפטי ו/ידי רשות מוסמכת כי המצב העובדתי -הוצאה ו/או חיוב אחר כלשהו, אם יקבע על

עובדיו לבין מכבי, או ממעביד בין מי  -שונים מהאמור לעיל, לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עובד

 ה או מחדל של הזוכה.אם יוטל על מכבי קנס /ואו עיצום כספי עקב מעש

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .45

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .15.1

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

הזוכה נדרש להגן על מספרי כרטיסי האשראי שיימסרו לו ע"י עובדי/חברי מכבי, כתשלום עבור  .15.2

 ירותיו להם, כפי הנדרש ע"י חברות כרטיסי האשראי.אספקת ש

הזוכה יפעל וישמע להוראות מכבי בכל הנוגע לאבטחת מידע. הזוכה יפעיל את המערכות שלו על  .15.3

תשתיות רשת ותקשורת בלעדיות שלו ונפרדות מהמרכז הרפואי. מובהר בזאת כי המפעיל לא 

 יתחבר לתשתית התקשורת והטלפוניה של מכבי. 

, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה .15.4

 של ההסכם.
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  ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .46

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .16.1

להלן המצורף להסכם זה ) /ב'בנספח כמפורט בנוסח אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, 

שקלים(, שתוקפה החל  אלף עשרים) לא כולל מע"מ ₪ 0,000/ "(, בסך שלערבות הביצוע"

 חודשים לאחר סיומה. 4במועד תחילת תקופת ההתקשרות וכלה בתום 

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות מכל סיבה  .16.2

תהא מכבי רשאית  -פי ההסכם -מכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו עלשהיא, והזוכה גרם ל

לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת 

 ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות -יו עלבכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויות .16.3

הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .16.4

הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך את ערבות 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום  7

 מתוכה.

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .16.5

 ההסכם.

 פי כל דין.-ף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעי .16.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית  .16.7

 של ההסכם.

 

 סיום ההסכם .47

בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את ההסכם ולסיים את ההתקשרות  .17.1

 באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:עם הזוכה 

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .07.0.0

אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו/או צו  .07.0.2

זמני, והליכים  להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים

 ימים;  61כאמור לא בוטלו בתוך 

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה  .07.0.3

 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

נמצא כי הזוכה או מי מבעלי השליטה בו או מנהלו הכללי, או מי מהמועסקים כאחראיים לצורך  .17.2

שעו בעבירה כלשהי וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק מתן השירות או מקצתם הור

, או עומד ותלוי נגדם כתב אישום פלילי על 1981 –המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 עבירה ו/או מתנהלת נגדם חקירה בעבירה כאמור.

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .17.3

 כם לאלתר כאמור לעיל; אולבטל את ההס .07.3.0

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  .07.3.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 
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אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 

 הקיום כאמור.-ורה ו/או איכתוצאה מההפרה האמ

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  17.1ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .17.4

, וזאת בגין הנזקים שנגרמו )מאה אלף שקלים( לא כולל מע"מ ₪ 111,111מוסכמים בסך של 

ההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מ

נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה 

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  17.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .17.5

שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

כבי זכאית לבטל את שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מ

קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך של -ההסכם מחמת הפרתו או אי

, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי )מאה אלף שקלים( לא כולל מע"מ ₪ 111,111

מור כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין בא

בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על 

 פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  .17.6

יהיה מנוע  להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה

 מלטעון להיפוכו של דבר.

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .17.7

  שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .17.8

פי הוראות -י של ההסכם בשל הפרתו היסודית על, לרבות סיומו המייד1971-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

בוטל ההסכם ו/או פונה החניון ו/או חדל המפעיל לספק השרות ו/או בנסיבות כלשהן לפי שיקול  .17.9

דעת מכבי, וכל אלו מכל סיבה שהיא, תהיה מכבי רשאית לעשות כל פעולה מבלי שיהיה זכאי 

וס כל מערכת ו/או ציוד ו/או לקבל ו/ כל מידע ו/או מסמכים ו/או למנוע זאת המפעיל ובכלל זה לתפ

נתונים ו/או לקבל ו/או לגבות בעצמה ו/או ע"י אחרים מטעמה כל תשלום שהוא לרבות בגין שימוש 

 בחניון ו/או לעשות כל פעולה אחרת כפי שתראה מכבי לנכון.  

 
 פינוי החניון .48

לו או פקיעתו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, תום תקופת ההתקשרות או עם סיומו, או ביטוב .18.1

, במסגרת זאת, כל החניון, לרבות .יפנה המפעיל את החניון לאלתר ויחזיר את החזקה בו למכבי

מחסומים, עמדות תשלום, מערכות מחשוב החניון, מצלמות, כל המערכות,  בין היתר אך לא רק, 

פ"י מסמכי החוזה ו/או לצורכי , התשתיות, הציוד והמתקנים שהותקנו בהם עביתן השומר

תפעולם, ימסרו לרשות מכבי ולבעלותה, כשהם שלמים, תואמים את כל הוראות מסמכי החוזה, 

 נקיים, תקינים, פועלים ופנויים מכל אדם וחפץ אחרים,  וזאת ללא כל תמורה נוספת.

, החלטתהולפי  שיקול דעתה הבלעדי ולפי בכל מקרה שהמפעיל יידרש לכך בכתב על ידי מכבי

הוא יהא חייב להחזיר את החניון לקדמותו כפי שהיה במועד תחילת הפעלת החניון ולפרק ממנו 

ובטרם תום  המפעילכל מערכת, ציוד או מתקן שיותקנו בו על ידו וזאת על חשבונו ואחריותו של 

 תקופת ההתקשרות ובתנאי שכל נזק שייגרם לחניון עקב פירוק זה יתוקן על ידי המפעיל ועל

 חשבונו בטרם תום תקופת השכירות.
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החזרת החניון לחזקתה הבלעדית של מכבי פינוי וישלם למכבי בעבור כל יום שבו יפגר ב להמפעי .18.2

כל הוכחת צורך בלעיל, פיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש, ללא  17.1בתנאים הקבועים בסעיף 

וזאת מבלי  ,לכל יוםמ לא כולל מע")שלושת אלפים וחמש מאות ש"ח( ₪  3,511של  סךב ,נזק

 למכבי על פי כל דין ו/או חוזה.  יםהעומד ו/או זכות לגרוע מכל סעד אחר או נוסף

כל זכות בחניון. הצדדים  שלום הפיצוי המוסכם לא יקנה למפעיללמען הסר ספק מובהר כי ת

מסכימים ומצהירים כי סכום זה נקבע על יסוד הערכת הנזק העלול להיגרם למכבי כתוצאה 

 .ואשר לא יבקש המפעיל להפחיתו תברת והגיונית של פיגור בפינוי כאמורמס

עם סיום תקופת  מפעילבנוסף לכל סעד אחר, בכל מקרה של אי פינוי החניון במועד על ידי ה .18.3

ו/או עם ביטול ההסכם כדין, תהא מכבי זכאית לנתק את קווי החשמל, המים והטלפון  התקשרותה

ו באמצעות אחרים לחניון, ולהשתמש לשם כך בכוח סביר ולפנות לחניון וכן להיכנס בעצמה ו/א

לאחסנם על חשבון לזרוק לזבל ו/או את החניון מכל החפצים או המטלטלים שיהיו מצויים בו, 

או מי מטעמו בכל דרך  מפעיל, הכל לפי שיקול דעתה וכן למנוע גישה אליו על ידי המפעילה

 .מפעילשתמצא לנכון, הכל על חשבון ה

ו/או במקרה של ביטול ההסכם ו/או המפעיל מקרה של אי פינוי החניון במועד כאמור על ידי  בכל

או כל מי מטעמו כ"פולש טרי" וכמי שתפס את החניון  פעילמיחשב הפקיעתו מכל סיבה שהיא, 

, ומכבי תהא רשאית להשתמש 1969-תשכ"טה)ב( לחוק המקרקעין, 18שלא כדין כאמור בסעיף 

כניסה  ילעלמנוע מהמפ)ב( האמור, ו18ה כדי להוציאו מהחניון כאמור בסעיף בכוח במידה סביר

כל טענה או תביעה כלפי מכבי או מי מטעמה לגבי  בכל דרך שהיא, ולא תהיה למפעיללחניון 

 הנזקים שנגרמו לו או למטלטליו כתוצאה מפעולה כאמור.

ו/או לא קיים את  חניוןה הפעלתרות ו/או הפסיק במשך תקופת ההתקשאת החניון  המפעילנטש  .18.4

פיצוי קבוע  מפעילהישלם , מבלי שקיבל על כך הסכמה מראש ובכתב של מכבי, הסכם זה הוראות

לא כולל )מאה אלף ש"ח( ₪  111,111של סך ב ,נזקכל מוסכם ומוערך מראש, ללא הוכחת 

 .   מע"מ

הגבלה ולבצע כל  מתחייב לאפשר למכבי בכל עת לפי דרישתה, להיכנס לחניון ללא כל המפעיל .18.5

 ת לוודא קיומן של הוראות הסכם זה.פעולה לרבות ובכלל זה על מנ

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  .18.6

להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע 

 כו של דבר.מלטעון להיפו

 
 , פיצויים מוסכמים מראשקנסות .41

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה, מהתשלומים המגיעים למפעיל או מהערבות שהגיש, ישלם  .19.1

ימים מיום הודעת המזמין, פיצוי מוסכם מראש עקב אי עמידה בתנאי  7המפעיל למזמין בתוך 

 :הלןמפורט בטבלה שלכביצוע השירותים הנדרשים ממנו -החוזה ו/או אי

מס' 
 סידורי

 הפיצוי המוסכם נושא ההפרה

 ליום איחור₪  751 אי עמידה במועד התחלת הפעלת החניון  1

 ליום איחור₪  751 הפעלת החניון ללא היתר מלא מהרשויות 2

אי עמידה בלוחות זמנים לתיקון תקלות כפי המופיע במפרט  3
 ובהסכם

 ש"ח ליום איחור751

 ליום לחריגה ₪  251 ון כפי המופיעות במפרט ובהסכםאי עמידה בדרישות הניקי 4

 להפרה₪   1111 הפרדת דרישות העסקת כ"א ע"פ הנדרש במפרט ובהסכם 5

 למקרה₪  1111 גביית יתר מלקוח בחניון 6
 ובנוסף פיצוי הלקוח בהחזר כספי

 למקרה₪  1111 ( או שלוחואי שיתוף פעולה עם המזמין )מכבי 7
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 למקרה₪  751 ( או פרטים הנדרשים למזמין )מכביתונים אי העברת נ 8

 למקרה₪  1111 ביצוע פעילות עסקית שלא במסגרת המפרט וההסכם  9

אי ביצוע פעילות אחזקה מונעת או שוטפת כמוגדר במפרט  11
 ובהסכם

 למקרה₪  1111
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 תהא רשאית מכבי לחלט את הערבותלא שילם המפעיל למזמין את הפיצוי המוסכם כאמור,  .19.2

 .הבנקאית שהפקיד המפעיל בידיה כאמור בהסכם זה

פי תנאי הסכם זה -עומד לרשותה עלהלא ימנע ממכבי להשתמש בכל סעד חילוט הערבות כאמור  .19.3

 טיפול מתאים./ללא השגחההחניון )על נספחיו( ו/או חיוב נוסף בכל נזק שייגרם כתוצאה מהפעלת 

חלקי בלבד, וכולל רק חלק מההפרות שלהלן הינו הפיצויים המוסכמים כי פירוט  ,מודגש .19.4

 האפשריות של תנאי החוזה.

בגין כל מקרה של ₪  511ככלל, המפעיל ישלם למזמין פיצוי מוסכם ומוערך מראש בשיעור של  .19.5

חריגה מהוראות האחזקה המפורטות במכרז ואשר לא ניתנה להן הגדרה במסגרת הטבלה 

 שלהלן.   

שנת התקשרות, המפעיל לא ישלם פיצוי, אולם בגין  על אף האמור, בגין החריגה הראשונה בכל .19.6

 יותר מחריגה אחת, המפעיל ישלם פיצוי עבור כל החריגות, לרבות הראשונה.

 למזמין ו/או למנהל המתקן יהיה שיקול הדעת הסופי בדבר קביעת קיומן של חריגות והיקפן. .19.7

 

 איסור הסבת ההסכם .0/

פי ההסכם או את -חות לאחר את זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמ .21.1

 החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

הזוכה אינו רשאי למסור לאחר או לאחרים, במישרין או בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, זכות  .21.2

 .החניוןשימוש בשטח 

זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף  .21.3

 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .21.4

לכל מי פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .21.5

 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה. שתמצא לנכון

, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית סעיף זה .21.6

 של ההסכם.

 

  זכות קיזוז .4/

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .21.1

 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 כבי.ממ

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם .21.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 למפעיל אין ולא תהיה כל זכות לקיזוז. .21.3

 

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד .//

מתחייב שלא לעשות כל שינוי בבעלות בתאגידו לעומת המצב כפי הינו תאגיד, הוא הזוכה ככל ש .22.1

שמשתקף במסמכי המכרז ו/או במסמכים אחרים אשר נמסרו על ידו למכבי בלא מתן הודעה 
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קשרות לידי בכתב על כך למכבי. במקרה כזה, תהא מכבי רשאית להודיע על רצונה להביא ההת

 ימים מיום מתן ההודעה של מכבי כאמור. 31סיום בתוך 

מתחייב  –דרשה מכבי מהזוכה להמציא במשך תקופת החוזה כל מסמך אחר המתייחס לתאגידו  .22.2

 ימים ממועד הדרישה. 7הזוכה להמציאו תוך 

 

 ויתור בכתב .3/

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .23.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .23.2

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .23.3

 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .1/

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .5/

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה -ודעות עלכל הה

 ( שעות מעת שליחתן.וארבע )עשרים 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 ___________________ ___________________ 

 הזוכה מכבי 

 



 נספח להסכם
 

 שת ההצעהיש להגיש טיוטה חתומה עם הג
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 נספח להסכם

 (2)ב'

 

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  - נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99אגודה עותומאנית מס'  ,מכבי שירותי בריאות

 תל אביב 27רח' המרד 

 

 א.נ.ג.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד למדד כמפורט סכום הערבות"להלן "₪ ) 0,000/זה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הננו ערבים ב

( בקשר עם הסכם )מכח מכרז מס' החייב"להלן "___________ )______ להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 הופיין בחולון. חניון מרכז רפואי ברחובהקמה והפעלת ( 141/2119

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו 

מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים 

 לאו.עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 

(, כי המדד החדש עלה המדד החדש"להלן "אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא המדד היסודי"להלן "לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ )

 (.סכום הערבות המוגדל"להלן "מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל  הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם

 שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 תנת להעברה.ערבות זו אינה ני

  

 

 

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________

 

 

 



 להסכם נספח
 )ככול והותקנו(כתב אחריות לציוד ולמערכות

מסמך התחייבות כדלקמן, שיכלול את חתימת כל אחד מהספקים ו2או היצרנים של פרטי הציוד ו2או המערכות 

 שנכללו בהצעתו ומיועדים להתקנה בחניון

 ת חתומים ע"י הספקים/יצרנים של המערכות, יימסרו ע"י המפעיל לידי המזמין: כתבי אחריוהערה
 יום מסיום התקנתם באתר. 14תוך 

 הגדרות:

    שסופקה: ___________________ )הספק/היצרן של הציוד, או הספק/היצרן של המערכת הציוד2מערכת שם ספק
 "( מכבי שירותי בריאותלחניון הופיין חולון של "                                                                                        

 : ______________________________________________________________הציוד2מערכת
 ניון(בח )תיאור הציוד2המערכת שתסופק ו2או תותקן                                                           

 

___________ )המציע שזכה במכרז להספקה, התקנה ומתן _______: ___________)הזוכה( שם המפעיל
 שירותי

תפעול ותחזוקה לחניון "מכבי שירותי בריאות"                                                                                                   
 נשוא המכרז( -

  "שירותי בריאות -מכבי ":  זמיןהמ

באמצעות מורשי החתימה מטעמנו החתומים מטה, מאשרים בזאת כי  ______________________,אנו, חברת  .0
שירותי בריאות"  -והפעלה של חניון תת קרקעי עבור  "מכבי  תאמהלה 4102/041מכרז פומבי מס' במסגרת 

 חודשי 12"( ויותקנו בחניון הנ"ל, יכללו הציודלהלן "קו למזמין ), המערכות ו/או הציוד שיסופברח' הופיין חולון
אחריות על הציוד שלנו כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות וכי תנאי האחריות והשירות כוללים את כל 
ו התנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות. בנוסף הננו לאשר כי השירות והציוד הנ"ל יינתן על ידי חברתנו למפעיל ו/א

 למזמין, תוך מילוי אחד התנאים הבאים:

 היצרן.מטעם השירות יינתן על ידי שליחת הציוד הפגום למעבדה מורשית  1.1

והיא מעבדה מורשית על ידי היצרן )מצ"ב אישור  ספק הציוד/המערכתמטעם השירות יינתן על ידי מעבדה  1.2
 להוכחת הנ"ל(.

ידי נציג מטעמנו -המערכת על ספק הציוד /מטעם ידי מעבדת השירות -השירות יינתן על 1.3
ובכל  ,ידי היצרן )מצ"ב אישור להוכחת הנ"ל(-אשר עבר השתלמות על)שם ומשפחה( __________________ 

 על ידי נציג אחר, אשר עומד באותו סטנדרט נדרש. - מקרה שהנציג בעתיד לא יהיה חלק מחברתנו

 הרחבת האחריות

ספק בחר להרחיב את האחריות על הציוד אצל אלא ככל ש ,עיף זהחייב לחתום על סאינו המציע  - סעיף רשות)
 (הציוד2מערכת

אנו, חברת ______________________, באמצעות מורשי החתימה מטעמנו החתומים מטה, מאשרים בזאת כי  .2
, שירותי בריאות" ברח' הופיין חולון -והפעלה של חניון "מכבי  תאמההל 4102/041מכרז פומבי מס'במסגרת 

למערכות ו/או לציוד שסופקו למזמין והותקנו בחניון הנ"ל על ידינו י החברה תקופת האחריות של היצרן יד-לרחב עתו
תהא המורחבת חודשים. האחריות  ________של נוספת החודשים הראשונים, לתקופה  12לאחר "(, הציודלהלן ")

 לעיל. 1באותם התנאים הכלולים בסעיף 

 __________________________________________________________________שם החברה: 
 ________________________________________________________________: הציוד2מערכת

 )נא לפרט את תיאור הציוד2המערכת שתסופק ו2או תותקן בחניון(                                                

 
 רן הציודחותמת וחתימת ספק2יצ

   

 חתימת וחותמת החברה  שם מלא של החותם  תאריך

 
 חתימה וחותמת המציע2המפעיל 

   

 חתימת וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך



 'גנספח 
  לכבוד

         מכבי שירותי בריאות
 

   4012/041למכרז מספרהצעה טופס הנדון: 
 
 

 ___המציע: _____________________________ שם
 

 
 כתב הצהרה והתחייבות המציע .4

 אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות, ובהתאם  .4.4
 צהרה והתחייבות זו.לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב ה

כולל השתתפות בסיור  ,כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו ./.4
כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתנו, חשיבות  ובדיקת ספקים

 במידה שהצעתנו תזכה.או משקל בהחלטתנו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם 

 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף הנדרשים במכרז. .4.3

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את כל ההתחייבויות שבהצעתנו  .4.1
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות 

 ונו.המצורף כלש

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. .4.5

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  .4.6
 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

ר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן, אנו מתחייבים להשאי .4.7
)תשעים( ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  91לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 כם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז.הננו מבינים ומוס .4.8

 ש"ח, כולל מע"מ.  -המחירים בהצעה נקובים ב .4.1
 
 להלן הצעתנו  ./

 

 . כולל מע"מלא ___________________  -תשלום רבעוני של מכבי למפעיל  4./

להסכם  8.1המשנה של סעיף  את האמור בסעיפי , בין היתר, גםבמילוי הצעתנו זו לקחנו בחשבון

 (.למסמכי המכרז ההתקשרות )נספח ב'

  בלבד )דהיינו: ללא ספרות אחרי הנקודה(. שלמיםההצעה תתבטא בשקלים  /./

 

 

 שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : ___________________        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

  תעודת התאגדות. -אם המציע הינו תאגיד 

  רך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט אישור עו -אם המציע הינו תאגיד

את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

 יים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבור

 .1976-התשל"ו

  אישור עמידה בתקן איכותISO9001 . 

  ומשך זמן פעולתו בהפסקת חשמל.הספקו המגבה את מוקד השו"ב, מסמך הכולל פרטים על הגנרטור 

  כשהוא מלא וחתום. -למסמכי המכרז  1נספח א' -מפרט דרישות טכנולוגיות ומענה טכני 

 כשהוא מלא וחתום. -למסמכי המכרז צעה  נספח ג' טופס ה 

  כשהוא מלא וחתום -למסמכי המכרז נספח ד'  -טופס פרטי המציע. 

  כשהוא מלא וחתום -למסמכי המכרז  1'דנספח  -טופס פירוט ניסיון המציע בהקמת חניונים ותפעולם. 

  דו"חD&B  אוBDI שת ההצעות במכרז(חודשים לפני המועד האחרון להג 9עד הופק ) של המציע. 

 נספח ה' למסמכי המכרז -עשוי בפני עורך דין  תצהיר. 

 .טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח 

 ההצעה מוגשת על גבי חוברת שנמסרה והוחתמה על ידי מכבי. 

 

 

  
 

 ______________שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה : _____        
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        



  'דנספח 
   4102/041 מכרז מספר -טופס פרטי המציע 

 

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

  רשאי לצרף כל חומר משלים.המציע 

  פרטי המציע .4

 מספר תאגיד שם

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 פועל/ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 טלפון נייד:

 טלפון נייח:

 דואר אלקטרוני:

 ()אם המציע הוא תאגיד הרכב הבעלות בתאגיד

 

 

 תיאור כללי של המציע  ./

 

 

 

 

 

 גודל העסק של המציע .3

 √(-יש לסמן )ב רהסב הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  21-מעסיק בין שישה ל

מיליון שקלים  21מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2עולה על 

 גביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".חדשים, ולא מתקיים ל

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  111-ל 21מעסיק בין 

מיליון  111מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  21עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק 

 זעיר" או "עסק קטן".

 

  מהאמור לעילכל אחד אחר  עסק גדול

 

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2קלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף לא לש

 

, וכי כל העובדים, הידע, הכישורים המפורטים לעיל עומדים הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 .לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז

 

 ___________________שם מלא של מגיש ההצעה מטעם המציע: ____________________   חתימה :         
 )מורשה חתימה אצל המציע(        

 

 חותמת המציע: ____________________                                      תאריך:  ___________________        
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 4נספח ד'
 חניונים בהפעלתניסיון המציע פירוט 

 דגשים והערות:

 ומשני לקוחות שונים בהם המציע בארץ לשני אתרים שוניםלפחות  חובה למלא את הטופס על כל פרטיו .0
 .לפרק המנהלה במכרזב' 6.4.1, כנדרש בתנאי המוקדם שבסעיף החניון מפעיל את

 .2119ו/או  2118מהשנים  -לקוחות שונים על תפעול חניונים  2-המלצות מ 2לצרף  יש

 ."להמוקדם הנכל עוד הם עומדים בתנאי  ,שני אתריםמיותר לפרט  ניתן .2

 .ההצעהאי מילוי הטופס יביא לפסילת  .3

 
 אתר ראשון: .א

 מילוי פרטי האתר: .0

 ________________ :שם החניון: _______________  מופעל עבור 

 בחניון מס' חניות  __________ 

 ___________________________________________________ :כתובת החניון 

 יוב'(____________________________________ )מגרש פתוח, קניון, מוסד כ יעוד החניון 

 _______________________שם איש קשר מטעם הלקוח_________________ מס' טלפון 

 ע"י המציע__________________________ ומערכות תאריך הקמה והתקנת הציוד 

 ע"י המציע תחילת הפעלת החניון תאריך_________________________________ 

 נתונים טכניים על המערכות המותקנות בחניון: מילוי .2

  כמות מערכות זיהוי מס' רכב מסוגLPR מצלמות.  מצלמה אחת( + )לכל הפחות תוכנה _____       
 שם יצרן הציוד____________

 יחידות. שם יצרן______________ כניסה/יציאה כמות מערכות מחסום חשמלי מהיר _______ 

  שם יצרן______________ טית לחניון ____ יחידות.מכונת תשלום אוטומכמות 

 כמות בולען כרטיסים אוטומטי )כולל תשלום באשראי(_____יחידות. שם יצרן _____________ 

 כמות מנפיקי כרטיסים אוטומטיים____יחידות. שם היצרן _______________ 

 .שם יצרן מערכת ניהול שליטה ובקרה מרכזית לחניונים ____יחידות _______________ 

 אתר שני: .ב

 מילוי פרטי האתר: .0

 ________________ :שם החניון: _______________  מופעל עבור 

  __________ מס' חניות בחניון 

 ___________________________________________________ :כתובת החניון 

 _______________________)'יעוד החניון )מגרש פתוח, קניון, מוסד כיוב _____________ 

 _______________________שם איש קשר מטעם הלקוח_________________ מס' טלפון 

 __________________________תאריך הקמה והתקנת הציוד ומערכות ע"י המציע 

 _________________________________תאריך תחילת הפעלת החניון ע"י המציע 

 ותקנות בחניון:מילוי נתונים טכניים על המערכות המ .2

  כמות מערכות זיהוי מס' רכב מסוגLPR        .לכל הפחות תוכנה + מצלמה אחת( _____ מצלמות(
 ________________ שם יצרן הציוד

 ____________ כמות מערכות מחסום חשמלי מהיר כניסה/יציאה _______ יחידות. שם יצרן 

 ם יצרן______________כמות מכונת תשלום אוטומטית לחניון ____ יחידות. ש 

 ___________כמות בולען כרטיסים אוטומטי )כולל תשלום באשראי(_____יחידות. שם יצרן 

 ___________כמות מנפיקי כרטיסים אוטומטיים____יחידות. שם היצרן 

 ___________מערכת ניהול שליטה ובקרה מרכזית לחניונים ____יחידות. שם יצרן 

  

 חתימת וחותמת המציע ציעשם מלא של החותם בשם המ

 



 ה'נספח 
 

 ת  צ  ה  י  ר
 

 

אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: לומר את האמת

 

להלן ____________________ )תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ____ .1

 הופיין בחולון. חניון מרכז רפואי ברחובוהפעלת  תאמהה 141/2119( למכרז הספק""

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

 

מסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא המכרז בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה. בתאום הספק  .3

אש ובאישור בכתב ממכבי הספק יהא רשאי לבצע את עבודות הניקיון בלבד על ידי קבלן משנה מר

 מטעמו ועל חשבונו.

בעל ניסיון מוכח בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה )ראה נספח הספק  .4

ציוד  ( בהפעלת ותחזוקת חניון באמצעות מערכות ממוחשבות לתפעול גביה ובקרה, הכולל1ד'

 ועמדות תשלום אוטומטיות( ומתן שירותי תפעול ותחזוקה בלפחות: LPRומערכות )מערכת זיהוי 

מקומות חניה )בקומות  211שני חניונים פעילים שונים בישראל אשר בכל אחד מהם לפחות  א. 
 תת קרקעיות ו/או עיליות( עם מערכות תקינות ופעילות; 

 . 2119ו/או  2118שנים עבור לפחות שני לקוחות שונים, ב  .ב

ימות השנה )למעט יום כיפור(  בכל 24/7מפעיל בעצמו מוקד שליטה ובקרה )שו"ב( מאויש הספק  .5

המסוגל לקלוט קריאות ולטפל בפניות שונות שמועברות אליו בגין תקלות ו/או בגין נושאים אחרים 

 הקשורים בתפעול החניון. 

 .לפחות שעתיים במקרה של הפסקת חשמל המוקד מגובה בגנרטור חירום אשר מספק חשמל  .6

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .7

 

 ______________________ 

 חתימה 

 

 אישור

בפני _________________, עו"ד, במשרדי ברחוב  /ההופיע _________הנני מאשר בזה, כי ביום 

 ידי תעודת-על /העצמו/תה ה__________ _________________, גב'/מר _____________, שזיה

 /היהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  /הכי עליו /הזהות מספר ____________, ואחרי שהזהרתיו

 עליה בפני. /ההנ"ל וחתם /האת נכונות הצהרתו /האישר –יעשה כן ת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ______________________ 

 חתימה וחותמת 

 



 'ונספח 
 

 ותמבנה טופס להצגת שאל

 שאלה מס' סעיף מס"ד

 מנהלה

  1     

2     

3     

 – מפרט

 נספח א'

  1     

2     

3     

4     

 – מפרט

 1נספח א'

  1     

2     

3     

4     

5     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

 אישור עריכת ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      

 



 'זנספח 
 

  אמות מידה
 

1

המלצות של לקוחות לגבי טיב השירות, הענות, אדיבות, 

מקצועיות, איכות המוצר, עמידה בלו"ז ההקמה וטיפול בתקלות 

וכו'

630

2

התרשמות צוות הבדיקה מאופן הפעלת חניונים קיימים של 

המציע שהוגשו בנספח ד'1 לגבי פעילות החניון, עמדת שו"ב, 

המוקד המאוייש, נקיון, נמערך השירות, אופן תפעול ותחזוקת 

החניון וכו'.

630

3

התרשמות צוות הבדיקה מאופן ואיכות אחזקת מערכות החניון 

המותקנות בחניונים הקיימים של המציע )כולל המוקד המאויש 

מרחוק(

630
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100סה"כ
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