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 10/21מכרז  פומבי מס' 

 הזמנה להציע הצעות 

 )בהסכמי מסגרת(  למתן שירותי ייעוץ בתחומים שונים

 למועצה אזורית דרום השרון 
 

מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות להשתתפות במכרז פומבי  מועצה אזורית דרום השרון  

התקשרות   שונים  מסגרת  מיבהסכלצורך  בתחומים  יעוץ  שירותי  ובכפיפות  ,  למתן  בהתאם  הכל 

   .לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז

 

  מנהלת מחלקה מוניציפאלית ת אמצעובשלא יוחזרו ₪  300את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 

 . 03-9000674  בטלפון דנה גל , לאחר תיאום טלפוני עם8:30-16:00ה בשעות  - בימים א, במועצה

:  של המועצה בכתובת  באתר האינטרנט   ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם

https://www.dsharon.org.il . 

 

מס'   פומבי  מכרז  ציון  נושאת  סגורה  במעטפה  ההצעות,  לשלשל    10/21את  המכרזים  יש  לתיבת 

ההצעות תוגשנה במסירה אישית )ידנית( ולא באמצעות הדואר  .  מועצהמיועדת לכך במזכירות הה

 או בכל דרך אחרת.  

 

א תתקבל ולא תידון הצעה  ל  ,08:30בשעה    09.08.21המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום  

 שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.  

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 אושרת גני גונן                                   

 המועצה האזורית דרום השרון  ראש    

 

  

https://www.dsharon.org.il/
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 1סמך מס' מ

   שירותי ייעוץ בתחומים שונים  למתן 10/21מכרז פומבי מס' 

 )בהסכמי מסגרת( 

 תנאי המכרז והוראות למציעים   

 פרטים כלליים  .1

1.1 " )להלן:  השרון  דרום  אזורית  להגיש  המועצהמועצה  מציעים  בזאת  מזמינה  למועצה  "( 

ל  פומבי  הצעות  במכרז  בהסכהשתתפות  התקשרות  יעוץ    מילצורך  שירותי  למתן  מסגרת 

ל  כמפורט  שונים  לתנאיםהלןבתחומים  ובכפיפות  בהתאם  הכל  המפורטים    ,  ולהוראות 

 . במסמכי המכרז

עמו ייחתם הסכם מסגרת אשר מכוחו הוא  בכל תחום,  אחד    ציע בכוונת המועצה לבחור מ 1.2

שירותים לספק  ל  יתבקש  אשר  בכפוף  עבודה  המועצה  יימסרוהזמנות  ידי  על  ככל   -לו 

ה  ,שימסרו של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בין  בהתאם  ההסכם  להוראות  ובכפוף  מועצה 

 .הצדדים

 :  המפורטים להלן היעוץ המכרז מתייחס לתחומי 1.3

לתקופת  תחום הייעוץ   מס"ד  משוער  כספי  היקף 

אומדן   -שנים(   3ההתקשרות )

 לא מחייב 

ערבות  סכום  

 השתתפות

 ₪   7,500 ₪   300,000 מכין תכניות  –יועץ תנועה  1

 ₪   7,500 ₪   300,000 הכנת חוו"ד תנועתית   -יועץ תנועה 2

  3*  250  -)מ  3חשמל בודק סוג    מהנדס 3

 אמפר ומעלה( למוסדות חינוך

300,000   ₪ 7,500   ₪ 

  3*  250  -)מ  3חשמל בודק סוג    מהנדס 4

 לאירועים אמפר ומעלה( 

210,000   ₪ 5,250   ₪ 

תכנית   5 הכנת  לצורך  בטיחות  יועץ 

לאירוע ואירוע    בטיחות  קטן  )אירוע 

 גדול( 

540,000   ₪ 13,500   ₪ 

ציבור   6 למבני  בטיחות  של  יועץ  בשטח 

 מ"ר   500עד 

30,000   ₪ 750   ₪ 

מבנים( 7 )מהנדס    - קונסטרוקטור 

   לבדיקת מבנים

180,000   ₪ 4,500   ₪ 

מבנים)קונסטרוקטור   8   - (מהנדס 

לבדיקת אירועים )במות, גשרי תאורה  

    וכדו'(

210,000   ₪ 5,250   ₪ 

 ₪   5,250 ₪   210,000 יועץ נגישות מתו"ס ושירות   9

 ₪   1,875 ₪   75,000 לבדיקת גני ילדים  -אגרונום 10

 ₪   1,875 ₪   75,000   לבדיקת בתי ספר -אגרונום 11
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מודגש בזאת כי ההסכמים שייחתמו עם הזוכים הינם הסכמי מסגרת ללא כל התחייבות  1.4

למסירת עבודות בהיקף כספי כלשהוא, והמציעים והזוכים מוותרים מראש על כל טענה 

ההיקפים המשוערים מבלי לגרוע מכלליות האמור,  ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין.   

מועצה באופן כלשהו. את ה  נם מחייביםואי  כללית בלבדהמובאים דלעיל מהווים הערכה  

, וזאת אף אם  םלספק את מלוא השירותים שיידרש במחירי הצעתהזוכים במכרז יידרשו  

 . ההיקפים הכספיים המצטברים שיימסרו להם יהיו שונים מההערכות הנ"ל

  מגורמים,  להזמין את השירותים כולם או מקצתםעוד מובהר כי המועצה תהא רשאית   1.5

 , הכל לפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. אחרים

מספר תחומים, ובלבד שהוא עומד הן  תחום אחד או לרשאי להגיש מועמדות ל  מציעכל   1.6

לתחום/ים    והן בתנאי הסף הפרטנייםלמכרז    4בסעיף    בתנאי הסף הכלליים המפורטים

 (. 1.2עבורו/ם מוגשת הצעתו )המפורטים במסמך  

ההתקשרות   1.7 הזוכים  תנאי  פי  עם  על  המכרזיהיו  האמור,    .מסמכי  מכלליות  לגרוע  מבלי 

המחיר   להצעת  ובהתאם  בהסכם  למפורט  בהתאם  תהא  השירותים  ביצוע  בגין  התמורה 

 שהוגשה ע"י הזוכה ובכפוף לאישורה ע"י הגורמים המוסמכים במועצה.

את השירותים באופן אישי, אלא  יידרש לספק בפועל  שהינו יחיד ולא תאגיד    מובהר כי זוכה 1.8

אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת המועצה להעמיד רפרנט מטעמו העומד בכל תנאי הסף  

הקבועים במכרז לפי תחום היעוץ הרלבנטי. המועצה תהא רשאית לסרב לבקשת הזוכה,  

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

)עובד או קבלן משנה(  מטעמו  רפרנט  עמיד לרשות המועצה  יידרש להזוכה שהינו תאגיד   1.9

השירותים,   בפועל את  יספק  תנאי הסף  אשר  בכל  בעצמו  בנוגע  העומד  במכרז  הקבועים 

פרטי הרפרנט יובאו עוד במסגרת הגשת ההצעה למכרז, כמפורט  לתחום היעוץ הרלבנטי.  

 להלן. 

אלא   1.10 הרפרנט  את  מיוזמתו  להחליף  רשאי  יהיה  לא  הזוכה  ההתקשרות  תקופת  במהלך 

מראש ובכתב ובכפוף לכך שהגורם החלופי המוצע על ידו עומד בכל תנאי   באישור המועצה

 הסף הרלבנטיים כאמור. 

 

 ההתקשרות  תקופת .2

להלן:  )  החל מהמועד הקבוע בהסכם  שנים  3זוכה הינה למשך  כל  תקופת ההתקשרות עם   2.1

רות להאריך את תקופת ההתקשרות  , כאשר למועצה תהיה האפש"(תתקופת ההתקשרו"

 . תחודשים כל אח 12 עד  תקופות נוספות בנות בשתי

רשאית המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את ההתקשרות  על אף האמור לעיל,   2.2

 , בכפוף להוראות ההסכם בין הצדדים.  מהלך תקופת ההתקשרותב

  מסמכי המכרז  .3

המסמכים המפורטים להלן מהווים יחדיו את מסמכי המכרז, ומהווים חלק בלתי נפרד  3.1

 נאי המכרז:מת

 . )מסמך זה( תנאי המכרז והוראות למציעים -1מסמך מס'  •

 פירוט ניסיון קודם. -1.1 נספח

 תנאי סף פרטניים.  פירוט   -1.2 נספח
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 השתתפות. ערבות נוסח    -1.3 נספח

 .הצעת והצהרת המציע -2 מס' מסמך •

 .וסח הסכם ההתקשרותנ -3 מס' מסמך •

 . הצהרת סודיות -3.1נספח 

 נוסח ערבות ביצוע. -3.2נספח 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -3.3נספח 

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים לפי  -3.4נספח 

 2/11חוזר  מנכ"ל משרד הפנים 

 אישור קיום ביטוחים.  -3.5נספח 

 הסכמה על קיצור תקופת ההתיישנות  – 3.6נספח 

ו/או  בהר  יו 3.2 וסוג שהוא, במסמכי המכרז  כי המציע אינו רשאי לערוך שינויים, מכל מין 

 במסמכי הבהרה/שינוי/תוספת שפורסמו במסגרת מכרז זה.

כי נוסח מסמכי המכרז, המפורסם באתר האינטרנט של המועצה הינו הנוסח    יובהרעוד   3.3

תק המסמכים אותם הדפיס המציע מאתר האינטרנט וכן כל  המחייב לצורך מכרז זה. עו 

מסמך אותו תאפשר המועצה למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף  

המועצה  באתר  המפורסם  הנוסח  של  המחייב  הנוסח  על  וצורה  אופן  בשום  לגבור  ו/או 

 כאמור. 

 

 עמידה בהם תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת   .4

במועד   התנאים המפורטים להלן במצטברכל  מציעים העונים על להשתתף במכרז רשאים 4.1
 המסמכים המפורטים להלן להוכחת האמור:    וצירפו את כל  ות במכרזהגשת ההצע 

להיות  4.1.1 ההצעה  על  כי  מובהר  בישראל.  כדין  שהתאגד  תאגיד  או  ישראל  תושב  יחיד 

בלי לגרוע מכלליות האמור, לא תתקבל מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד. מ

 הצעה של משתתף שהינו בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד". 

 יצורף צילום תעודת הזהות של המציע.- אם המציע הינו יחיד •

יצורפו תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי    –אם המציע הינו תאגיד   •

נכסיו   על  הרובצים  והשעבודים  הנ"ל  התאגיד  מנהלי  המציע,  תאגיד  של                         הרישום 

זכויות החתימה פירוט    בדברוכן אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד המציע  

 . בתאגיד המציע

הינו עוסק מורשה/ חברה בע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק, בעל אישורים על ע  המצי 4.1.2

ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 

 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:   •

 תעודת עוסק מורשה;   -

יהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  אישור בדבר נ -

תקף לשנה הנוכחית, מטעם פקיד שומה    ,1976-)אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע;   

 אישור ניכוי מס הכנסה;   -
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)שלוש( שנים במהלך חמש השנים שקדמו למועד  3* לפחות  בעל ניסיון של הינו   המציע 4.1.3

מוגשת   עבורו/םים  /הרלוונטי בתחום/ים  האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ  

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות,   :כגוןגופים ציבוריים    )שני(   2לפחות    עבור  ,הצעתו

 . וכיו"ב  , תאגידים סטטוטורייםתאגידים עירוניים

של    –  תוכניות  מכין  תנועה  יועץ* לניסיון  במהלך    10נדרש  לפחות,  השנים   10שנים 

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בתכנון הסדרי תנועה וחניה. 

  10לפחות במהלך   שנים  10  נדרש לניסיון של  -   תנועתית  דעת  חוות  להכנת תנועה  יועץ* 

 . בהכנת חוות דעת תנועתיות השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

 - מובהר בזאת כדלקמן 

נדרש לעמוד   תאגיד  שהינו  מציע  נדרש לעמוד בעצמו בתנאי הסף.  יחיד  שהינו  ציעמ

 .  מהבעלות במציע  30%-באמצעות בעל מניות/ שותף המחזיק לפחות בבתנאי הסף 

 אשר יספק את השירותים בפועל מטעמו  רפרנט  אם כוונת המציע הינה להעמיד  ,  בנוסף

המציע(  חייב)הרפרנט   של  שכיר  עובד  הנ"ל להיות  הסף  בתנאי  לעמוד  הרפרנט  על   ,

 .  )בנוסף לעמידתו של המציע בתנאי( בעצמו

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  ,  הזה תנאילהוכחת  •

וכן    פירוט הפרויקטים העומדים בתנאי הסף   ובו (  1.1  נספח )פירוט ניסיון קודם   -

 . פרטי הרפרנט המוצע

בנוגע לכל הפרוייקטים    שלהם סופקו השירותים   מזמיניםמאת ה  המלצות   מכתבי -

 .1.1המפורטים בנספח 

 המציע.קורות חיים של   -אם המציע הינו יחיד -

קורות חיים של הרפרנט המוצע מטעם  כן  ו  פרופיל המציע -אם המציע הינו תאגיד  -

 . המציע

יש לצרף אישור רו"ח כי הרפרנט הינו עובד    -אם מוצע רפרנט )שאינו המציע עצמו( -

 שכיר של המציע. 

מוגשת    עבורו/ם  ים/ הרלוונטי  ים /ביחס לתחוםבתנאי הסף הפרטניים  עומד  המציע   4.1.4

כמפורט  הצעתו השירותים    .1.2בנספח  ,  את  לספק  מתכוון  המציע  בו  במקרה 

באמצעות רפרנט מטעמו )שהינו עובד שכיר של המציע(, נדרש כי הרפרנט יעמוד בתנאי  

 הסף הנ"ל )במקום המציע, ולא בנוסף(. 

)בהתאם לתחום    1.2  בנספח  המסמכים המפורטיםכל  לצרף את  יש  להוכחת תנאי זה   •

 .הרלבנטי עבורו מוגשת ההצעה(

 . המציע רכש את מסמכי המכרז 4.1.5

 יש לצרף קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.   •

, בת פירעון  מועצהלהצעתו ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת ה  המציע צירף 4.1.6

חתומה ע"י   ,1.3נספח  בנוסח  להלן ו  7בהתאם להוראות סעיף    עם דרישה ראשונה  

בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי  

 )ולא סוכן ביטוח(.   1981- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  4.2

 ד הגשת ההצעה.  נדרש כי אלו יהיו תקפים במוע
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ועדת   4.3 ע"י  להיפסל  עלולה  הנ"ל  והאישורים  המסמכים  כל  אליה  יצורפו  שלא  הצעה 

 המכרזים. 

, מטעם זה בלבד ולפי  המועצהלא מילא מציע אחר התנאים להשתתפות במכרז, רשאית   4.4

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, על פי שיקול  

הבלעדי, לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה  דעתה  

ל  למסור  חייב  יהיה  המציע  לה.  שצורפו  המסמכים  ו/או  שבהצעתו    /מועצהמהנתונים 

לוועדת המכרזים שלה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב 

וועדת המכרזים רשאית    / מועצהתהיה ה   למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 הגשת ההצעהומועד אופן  .5

ידו   5.1 ,    הנקוב ע"י  ביחס למחירהמציע ינקוב בשיעור הנחה המוצע על  בהתאם המועצה 

 להנחיות המופיעות במסמך "הצעת המציע".

את כל ההוצאות בין    ים בהצעת המציע כולל  ים ם הנקובמימובהר ומודגש בזאת כי הסכו 5.2

המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, 

לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון  

התח  לצורך  המתחייבות  ההתאמות  והיתרים,  רישוי  בהן,  הכרוך  עבודה  וכל  ביצוע  לת 

כלשהי מבין העבודות, אחריות מלאה וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם  

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות  המועצהי  ע"

ההיטלים   כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  כלשהו.  למדד  הצמדה  הפרשי 

 ס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.הממשלתיים, מכס, בלו, מ

 עוד מובהר כי מחירי ההצעה הינם קבועים )המחיר ליחידה(, ללא תלות בהיקף העבודות.   5.3

תנאי הסף כל  כל מציע רשאי להגיש מועמדות למספר תחומים, ובלבד שהוא עומד הן ב 5.4

 תחום/ים עבורו/ם מוגשת הצעתו. הרלבנטיים לכל אחד מה

המציע יגיש במסגרת הצעתו קובץ מקורי הכולל את כל מסמכי המכרז )לרבות המסמכים  5.5

בסעיף   הבהרה    4המפורטים  מסמכי  ו/או  הודעות  וכן  מציעים  כנס  פרוטוקול  דלעיל, 

טופס הצעת שנמסרו למשתתפים, ככל שנשלחו(, כשהם חתומים על ידו בכל עמוד ועמוד.  

ב המציע  ע"י  ממולא  כשהוא  יצורף  וברורהמציע  קריא  יד  ידו    כתב  על  ייחתם  ובנוסף 

 כך. ככל שמדובר בתאגיד, הטופס יאומת ע"י עו"ד. חתימה מלאה במקום המיועד ל

או   5.6 תוספת  שינוי,  תיקון,  כל  בהם  המכרז  במסמכי  לבצע  רשאי  אינו  המציע  כי  מודגש 

הסתייגות שהיא. ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת  

תהיה   בהצעתו(  ממנו  הנדרשים  את   המועצההפרטים  לפסול  בלבד,  זה  מטעם  רשאית, 

את   להשלים/ להבהיר / י לבקש מהמציע לתקןההצעה או לחלופין לפי שיקול דעתה הבלעד 

או   הצעתו  הצעתו  את  ולראות  המציע  שצירף  תיקון  או  שינוי  הסתייגות,  מכל  להתעלם 

ללא הסתייגות כאמור הוגשה  )גם אם  כאילו  בכל מקרה  לשינויים    המועצה.  העירה  לא 

סר וכפי שנמ המועצהכאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י  

 למציעים. 

  למציע תהיה  ולא סופית  הינה,  הוגשה אשר,  המציע הצעתמבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי   5.7

  שהוא  שינוי  כל  או  ההצעה  למחיר  שינוי  או/ו  מעטפה   או/ו  מסמך  הוספת  לדרוש  זכות  כל
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 .  הצעתו מן  בו לחזור רשאי  יהא לא  וכן

  באמצעים  וינקוט  בדיקה  הטעון  כל  את  ובדק  קרא  המציע כי  מצהירבעצם הגשת הצעתו,   5.8

והוא    השירותים  טיב  את  לחקור  כדי  כנחוצים  לו  הנראים  אחרים את הדרושים,  נותן 

ויתור    המכרז,הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי   לרבות הסכם המסגרת, ומוותר 

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי  

ת סבירותם. כמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של  לרבומכרז  ה

ה פרטי  שכל  ה  מכרז המציע,  הידע,    מכרזומסמכי  כל  את  לו  יש  וכי  לו  ונהירים  ידועים 

 הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים.  

זים המיועדת  ( יש לשלשל  לתיבת המכר10/21את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז ) 5.9

ההצעות תוגשנה במסירה .  49945לכך במשרדי המועצה בכתובת קריית המועצה נווה ירק  

 אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  

תתקבל    לא  .08:30בשעה    09.08.21הינו   מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  ה 5.10

האחריות לוודא כי ההצעה  ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.  

 התקבלה בפועל אצל המועצה מוטלת באופן בלעדי על המציע.  

לוחות   5.11 את  לדחות  רשאית  תהא  המועצה  הצעות,  להגשת  האחרון  המועד  עד  עת,  בכל 

דחתה   הצעות.  להגשת  האחרון  המועד  לרבות  המכרז,  של  לוחות  הזמנים  את  המועצה 

הזמנים ו/או המועד האחרון להגשת הצעות כאמור, תפרסם על כך הודעה המועד החדש 

 . שיקבע על ידי המועצה , ייחשב לכל דבר  ועניין כמועד האחרון להגשת הצעות

של  ה  הצעכל   5.12 לתקופה  בתוקף  הצעות    )תשעים(  90תהא  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

( יום שישים )  60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  המועצה  במכרז.  

   והמציע מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו.  נוספים

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקיים את פתיחת ההצעות באופן מקוון )באמצעות  5.13

שר מעוניין להשתתף בפתיחת ההצעות או בכל דרך אחרת(. מציע א  ZOOMאפליקציית  

 .Dana@dsharon.org.ilכאמור מוטלת עליו החובה לפנות בכתב למייל  

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .6

יש 6.1 המכרז  חוברת  של    את  לסך  בתמורה  מע"מ₪  300לרכוש,  כולל  יוחזרו    ,  לא  )אשר 

, 8:30-16:00ה בשעות  -, בימים אמחלקה מוניציפאלית במועצהב,  (לרוכשים בכל מקרה

 . 03-9000674דנה גל בטלפון  לאחר תיאום טלפוני עם 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  6.2

 . תחולנה על המציע

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה(   6.3

כויות העומדות למציע במכרז, ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו של מי  ולא יהא זכאי לז

 שלא שילם את דמי רכישת המכרז. 

 
 ערבויות  .7

, בת פירעון עם  מועצהלהצעתו ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת ה  יצרף  המציע 7.1

    דלעיל )לפי התחום/ים הרלוונטי/ים להצעה(   1.2בסכום המפורט בסעיף    ה דרישה ראשונ

שברשותה    ,1.3נספח  בנוסח   ישראלית  ביטוח  או חברת  בישראל  מוכר  בנק  ע"י  חתומה 
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  1981-רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

ר מתחום ייעוץ אחד, סכום הערבות יהיה  במקרה בו מוגשת הצעה ליות)ולא סוכן ביטוח(.  

 מצטבר )חיבור כל סכומי הערבויות הפרטניים(.

 . 09.11.21תוקף ערבות ההצעה יהיה עד לתאריך   7.2

יום נוספים, בכל פעם, עד    60לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך    תתהא רשאי  מועצה ה 7.3

מתחייב   במכרז  והמציע  ההסכם,  על  יחתום  שהזוכה  ועד  במכרז  הזוכה  סופית  שייבחר 

להאריך   דרישה כאמור  של  אימיוזמתו  במקרה  חשבונו.  על  תוקף הערבות  הארכת -את 

 הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.  

תהא רשאית להגיש את    מועצההערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש והסכום   7.4

ש אימת  כל  לפירעון  יעמוד    המציעהערבות  לא  ו/או  ההצעה  תנאי  את  כנדרש  ימלא  לא 

יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב   המציעבהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ש

כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של   בהליכי המכרז. מובהר כי אין בחילוט הערבות

על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל   מועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצהה

 נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. 

שהצעתו לא זכתה, יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה בכתב מציע   7.5

 . באשר לאי זכייתו  המועצתן ה ישת

שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת   ציעעל אף האמור לעיל, מ 7.6

רה ולא  הזוכה ולחילופין, במק  המציעערבות ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם  

הזוכה, לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים   ציעתשתכלל ההתקשרות עם המ 

 לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת המועצה,  7.7

של   בסך  ראשונה,  דרישה  עם  פירעון  התחום/ים    5%בת  לפי  המשוער  הכספי  מההיקף 

להסכם ההתקשרות )להלן:    .23נספח  , בנוסח  למכרז(  1.8רט בסעיף  נטי/ים )כמפוהרלוו 

ביצוע" שברשותה  "(,  ערבות  ישראלית  ביטוח  חברת  או  בישראל  מוכר  בנק  ע"י  חתומה 

  1981-(, תשמ"ארישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח

 אשר תעמוד בתוקף בכל תקופת ההתקשרות עם היועץ הזוכה.  , )ולא סוכן ביטוח(

אם וככל שתוארך תקופת ההתקשרות ע"פ ההסכם על ידי המועצה, תוארך ערבות הביצוע   7.8

על ידי המציע הזוכה מפעם לפעם, וזאת בסמוך לאחר מועד קבלת הודעת המועצה בדבר 

 הארכת תקופת ההסכם.

-לחילוט על פי פנייה חד  ןת על פי תנאיה ות, וניתנומותנ ת, בלתי  ואוטונומי   יהיות  יוהערבו  7.9

 . המועצהדדית של צ

   המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבויות ומסירתן למועצה. 7.10

 
   -שאלות הבהרה מטעם המשתתפים/ הבהרות יזומות מטעם המועצה  .8

שגיאה, 8.1 סתירה,  זה,  למכרז  הקשורים  בנושאים  הבהרות  או  נוספים  פרטים  אי    לקבלת 

ניתן לפנות אל  מכרזהתאמה בין מסמכי ה גל , וכל הסתייגות או שאלה אחרת,  לא    דנה 

 Dana@dsharon.org.ilבאמצעות דוא"ל לכתובת:    12:00בשעה    ,02.08.21יאוחר מיום  

הרלוונטי   והתחום  המכרז  מספר  תשובה,  למתן  אלקטרוני  דואר  וכתובת  שמו  ציון  תוך 
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ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. על הפונה מוטלת האחריות הבלעדית  

 לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל.  

תעש 8.2 למועצה  בקובץ  י פניות  בפורמט   wordנה  בלבד,  לעריכה  הניתנים  בקבצים  בלבד, 

 שלהלן: 

 

 

 

המועצה רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי מכרז זה, ביוזמתה או בהמשך  8.3

לפניה שהתקבלה אצלה. שינויים ותיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, 

 ויצורפו להצעתו.   המציעיהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יחתמו על ידי 

)ככל ויהיו(  השינויים באתר האינטרנט  ההבהרות/  מודגש כי האחריות לעקוב אחר פרסום   8.4

 מוטלת באופן בלעדי על המשתתפים והמתעניינים. 

שליחת ההבהרות ו/או השינויים אל המציע ו/או פרסומם באמצעות אתר האינטרנט יחשב  8.5

 לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.  

ה לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל פה שניתנו או יינתנו למשתתפים  המועצ 8.6

יחייבו את   לא  ואלו  למכרז  בנוגע  ורק המועצהאו למתעניינים  אך  יחייבו  . את המועצה 

ה מטעם  הבהרות  או  הבהרה  לשאלות  ותשובות  המכרז  ו/או  מועצה  מסמכי  שנמסרו 

 פורסמו בכתב. 

 בחירת ההצעה הזוכה  .9

כהצעה    המחיר הנמוכה ביותרת  תהיה הצעמובהר כי בכוונת המועצה לבחור בכל תחום את   9.1

 .)בכפוף לעמידתה בכל תנאי המכרז(הזוכה במכרז 

שלא לבחור    ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  על אף האמור לעיל, יובהר כי המועצה רשאית 9.2

הצעה   באף  לבחור  שלא  ו/או  ביותר  הזולה  הצע בהצעה  לבחור  לחלק    ת ה/וו/או  ביחס 

ולמציע לא תהא כל   , והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למועצה מהתחומים בלבד

כן מובהר ומודגש בזאת במפורש כי המועצה תהא רשאית    טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

לפצל את ביצוע העבודות נשוא מכרז זה בין מספר זוכים במכרז ו/או לבצע את העבודות,  

כולן או חלקן, באמצעות עובדיה היא, וכן לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של כל זוכה  

לע אחר/  לזוכה  אחד  מזוכה  כלשהן  עבודות  ביצוע  בהתאם ולהעביר  הכל  המועצה,  ובדי 

 לשיקול דעתה הבלעדי.  

האמור,   9.3 מכלליות  לגרוע  דעתה  מבלי  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

טיב   כישוריו,  המקצועי,  ניסיונו  את  היתר,  בין  ההצעות,  בחינת  בעת  לשקול  הבלעדי, 

ם עם המועצה  עבודתו, אמינותו וכן ניסיון עבר של המציע בהתקשרויות או בהליכים קודמי

או גופים אחרים. המועצה תהיה רשאית לפסול משתתף אשר למועצה היה ניסיון שלילי  

 עמו. 

לפנות למקבלי השירות להם נתן    ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  ,תהא רשאית  המועצה 9.4

 ולקחת המלצות אלו בחשבון במסגרת בחינת ההצעה.  המציע שירותים  

בתנאים  לפרסם מכרז חדש  ,  המכרזכל שלב את  שומרת לעצמה את הזכות לבטל ב  מועצהה 9.5

שיקול דעתה  פי  לעהכל אחרת,  שירותים בכל דרך השונים ו/או זהים, להחליט על הזמנת 

 ובכפוף לכל דין.  הבלעדי 

 פירוט השאלה  מספר סעיף עמוד מספר מסמך מס"ד
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 הודעה על זכייה וההתקשרות   .10

לזוכה.   המועצהתודיע על כך  באופן נפרד(    )בכל תחוםהזוכה במכרז  ההצעה  עם קביעת   10.1

יידרש לחתום על ה ה   הסכםהזוכה  לידי  ולהשיבו  , כשהוא חתום  מועצההמצורף למכרז 

ימי עבודה מתאריך ההודעה    7כדין ובמקור ומבויל )ככל שיידרש ביול עפ"י דין(, וזאת תוך  

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 

ת , עד לחתימהמועצהכתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי   10.2

 את המסמכים והפרטים הבאים:  ל ידו,ההסכם ע

על פי נוסח אישור על  ו על עריכת הביטוחים  אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמ .א

 הסכם. ל  3.5כנספח  קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב 

כנספח   .ב המצורף  בנוסח  כדין  חתומה  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית   3.2ערבות 

 . להסכם

ימי עבודה כאמור    7במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך   10.3

תן למשתתף החל  ניתאת הזכייה במכרז, בהודעה בכתב ש  רשאית לבטל  המועצהתהיה  

וכן   בהודעה,  ערבות    הסכםלהתקשר במהתאריך האמור  לחלט את  ו/או  עם מציע אחר 

ד או תרופה  המכרז כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סע

ה זכאית  להם  המסמכים   מועצהאחרים  כל  המצאת  לאחר  דין.  כל  ו/או  המכרז  פי  על 

 , תושב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.דרשיםוהנספחים הנ

עה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את תיתן הוד  מועצה ה 10.4

ערבותם. על אף האמור לעיל, משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא  

הזוכה ולחילופין,    המציעזכאי לקבלת ערבות ההשתתפות לאחר השלמת ההתקשרות עם  

עם   ההתקשרות  תשתכלל  ולא  כ   המציעבמקרה  המצאת  לאחר  המסמכים  הזוכה,  ל 

 והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 .  מועצהלת כל האישורים כדין על ידי הביצוע ההתקשרות כפוף לקב  10.5

 מועצה רכוש ה –מסמכי המכרז   .11

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

 

 

 

 אושרת גני גונן 
 ראש המועצה האזורית דרום השרון
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 פירוט ניסיון המציע  1.1נספח 
 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך 

 אליו מתייחס הניסיון המפורט במסמך זה: __________________ הייעוץ  םתחו

במקרה בו ההצעה מתייחסת ליותר מתחום ייעוץ אחד, יש למלא את המסמך הנ"ל ביחס לכל  ]

 [.תחום בנפרד

 - תנאי הסף הרלבנטי 

לפחות    המציע של  ניסיון  בעל  למועד האחרון    3*הינו  השנים שקדמו  במהלך חמש  שנים  )שלוש( 

עבור לפחות    בתחום/ים הרלוונטי/ים עבורו/ם מוגשת הצעתו, הגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ  ל

ציבוריים    2 גופים  עירוניים  :כגון)שני(  תאגידים  מקומיות,  רשויות  ממשלה,  תאגידים  משרדי   ,

 . וכיו"ב  סטטוטוריים

השנים שקדמו למועד    10שנים לפחות, במהלך  10נדרש לניסיון של    – *יועץ תנועה מכין תוכניות 

 האחרון להגשת הצעות, בתכנון הסדרי תנועה וחניה. 

תנועתית    דעת  חוות  להכנת  תנועה  של    -*יועץ  לניסיון  במהלך    10נדרש  לפחות  השנים    10שנים 

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בהכנת חוות דעת תנועתיות. 

 - מובהר בזאת כדלקמן 

נדרש לעמוד בתנאי הסף    תאגיד  שהינו  מציע  נדרש לעמוד בעצמו בתנאי הסף.  יחיד  שהינו  ציעמ

 .  מהבעלות במציע  30%-באמצעות בעל מניות/ שותף המחזיק לפחות ב

, אם כוונת המציע הינה להעמיד רפרנט מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל )הרפרנט  בנוסף

תנאי הסף הנ"ל בעצמו )בנוסף לעמידתו של  להיות עובד שכיר של המציע(, על הרפרנט לעמוד ב  חייב 

 המציע בתנאי(.  
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 - המציע פירוט ניסיון .א

 

 הרפרנט: פירוט ניסיון  .ב

להיות    חייבלהעמיד רפרנט מטעמו אשר יספק את השירותים בפועל )הרפרנט  המציע    כוונתככל וב

המציע(,   של  שכיר  גם  עובד  כי  להוכיח  יש  דלעיל,  בטבלה  כמפורט  המציע  לניסיון  שבנוסף  הרי 

   -הרפרנט הינו בעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף, ולפרט את ניסיונו בטבלה להלן

 

 

 

 

 

  

שם איש קשר   שם המזמין 

אצל המזמין 

 ותיאור תפקיד

פרטי הפרויקט ומהות 

 השירותים שסופקו 

  -תקופת השירותים

 התחלה וסיום

 )יש לציין חודש ושנה( 

 

 

   

 

 

   

    

שם איש קשר   שם המזמין 

אצל המזמין 

 ותיאור תפקיד

פרטי הפרויקט ומהות 

 השירותים שסופקו 

  -תקופת השירותים

 התחלה וסיום

 )יש לציין חודש ושנה( 
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 תנאי סף פרטניים להגשת הצעה - 1.2נספח 
על הרפרנט המוצע מטעם המציע לעמוד בכל תנאי הסף הפרטניים המפורטים בטבלה שלהלן  

את   מוגשת ולצרף  עבורו/ם  הרלוונטי/ים  לתחום/ים  בהתאם  וזאת  הנדרשים,  המסמכים  כל 

 -הצעתו
 

השכלה/   תחום הייעוץ 
הסמכה  

 נדרשת

רישיונות ואישורים  
 נדרשים 

רישום בפנקס  
 רלוונטי 

)*( היקף כספי  
שנתי ממוצע  

בשנים  
 הקודמות 

מכין   –יועץ תנועה  1
 תוכניות

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
- אזרחית

מדור  
 תחבורה 

 רישיון מהנדס בתוקף 
  

מהנדס רשוי  
רשום בפנקס  

המהנדסים  
והאדריכלים  

באחד  
מהמדורים:  
מסלולים או  
תחבורה או  

 תעבורה 

100,000  ₪ 
 

 –יועץ תנועה  2
הכנת חוות דעת  

 תנועתית
 
 

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
- אזרחית

מדור  
 תחבורה 

 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

תעודת יועץ תנועה  
 מומחה 

מהנדס רשוי  
רשום בפנקס  

המהנדסים  
והאדריכלים  

באחד  
מהמדורים:  
מסלולים או  
תחבורה או  

 תעבורה 

 ש"ח  100,000

מהנדס חשמל   3
  -מ 3בודק סוג 

 ומעלה  250*3
 למוסדות חינוך

 
  

תואר  
אקדמי  

בהנדסת  
 חשמל 

רישיון חשמלאי בודק  
בתוקף מאת   3סוג 

 משרד העבודה והרווחה 
+ 

מהנדס חשמל  רישיון 
 בתוקף 

+ 
רישום בפנקס  תעודת 

המהנדסים  
והאדריכלים בתחום  

 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
המהנדסים  

והאדריכלים  
בתחום  

 הרלבנטי 

100,000   ₪ 

מהנדס חשמל   4
  -מ 3בודק סוג 

 ומעלה  250*3
 לאירועים  –

תואר  
אקדמי  

בהנדסת  
 חשמל 

רישיון חשמלאי בודק  
בתוקף מאת   3סוג 

 והרווחה משרד העבודה 
+ 

רישיון מהנדס חשמל  
 בתוקף 

+ 
רישום בפנקס  תעודת 

המהנדסים  
והאדריכלים בתחום  

 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
המהנדסים  

והאדריכלים  
בתחום  

 הרלבנטי 

70,000 

יועץ בטיחות  5
להכנת תוכנית  
  בטיחות לאירוע

  500קטן )עד 
 אנשים(  

   
 

הסמכה  
כממונה  

על  
  תוהבטיח 

מאת 
מפקח  

אישור כשירות בתוקף  
מטעם מפקח העבודה  

הראשי בהתאם  
לתקנות ארגון הפיקוח  
על העבודה )ממונים על  

- הבטיחות(, תשנ"ו
1996 . 

 180,000   ₪ 
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השכלה/   תחום הייעוץ 

הסמכה  
 נדרשת

רישיונות ואישורים  
 נדרשים 

רישום בפנקס  
 רלוונטי 

)*( היקף כספי  
שנתי ממוצע  

בשנים  
 הקודמות 

העבודה   
 הראשי 

 

יועץ בטיחות  6
להכנת תכנית  

בטיחות לאירוע  
  500גדול )מעל 

אנשים( ואירוע 
שמכיל אלמנטים  

 מסוכנים

    

יועץ בטיחות  7
למבני ציבור  

  500בשטח של עד  
 מ"ר 

 

הסמכה  
כממונה  

על  
  הבטיחות

מאת 
מפקח  

העבודה  
 הראשי 

אישור כשירות בתוקף  
מטעם מפקח העבודה  

הראשי בהתאם  
לתקנות ארגון הפיקוח  
על העבודה )ממונים על  

- הבטיחות(, תשנ"ו
1996 . 
 

 10,000   ₪ 

  קונסטרוקטור 8
  -)מהנדס מבנים(
 לבדיקת מבנים 

 
    

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
  -אזרחית

 מבנים 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

רישום רישוי  תעודת 
בפנקס המהנדסים  

והאדריכלים בתחום  
 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
המהנדסים  

והאדריכלים  
בתחום  

 הרלבנטי 

60,000   ₪ 

 -קונסטרוקטור 9
מהנדס מבנים  
לבדיקת אירוע  

גשרי  )במות / 
 תאורה וכדומה(

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
  -אזרחית

 מבנים 

 רישיון מהנדס בתוקף 
+ 

רישום רישוי  תעודת 
בפנקס המהנדסים  

והאדריכלים בתחום  
 הרלבנטי 

רישום בפנקס  
המהנדסים  

והאדריכלים  
בתחום  

 הרלבנטי 

70,000    ₪ 

יועץ נגישות   10
 מתו"ס ושירות 

תואר  
אקדמי  

בהנדסה  
אזרחית /  
אדריכלות 

/ 
אדריכלות  

 נוף 

תעודת מקצוע מורשה  
נגישות מתו"ס מאת  

האגף להכשרה  
 מקצועית 

+ 
תעודת נגישות השירות  

 מאת משרד הכלכלה 
+ 

תעודת רישום בפנקס  
המהנדסים  
 והאדריכלים 

רישום בפנקס  
המהנדסים  

 והאדריכלים  
 
 

 ש"ח  70,000

לבדיקת   –אגרונום  11
 גנ"י

 
 

בעל תואר  
אקדמי  
במדעי  

הצמח/  
הגנת  

 הצומח.  

  25,000   ₪
 לשנה 

לבדיקת   –אגרונום  12
 בי"ס

 
 

בעל תואר  
אקדמי  
במדעי  

הצמח/  
הגנת  

 הצומח.  

  25,000   ₪
 לשנה 
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בשנים   הממוצע  השנתי  הכספי  ההיקף  הינו  דלעיל  המובא  הנתון  כי  במפורש  בזאת  מובהר   )*(
להתקשרות, והוא מובא לצורך התרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי לחייב את המועצה    הקודמות

 למסירת עבודות בהיקף זה או בהיקף אחר כלשהו. 
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 נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז -  1.3נספח 

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית דרום השרון 

 49945נווה ירק קריית המועצה 

 

 א.ג.נ.,

 מספר ______________  אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 

 

על פי בקשת _____________ )להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

 למתן שירותי ייעוץ   10/21מס' לסך של _______ ₪ )במילים _____ ₪( וזאת בקשר עם מכרז 

  הראשונה  מדרישתכם  םימי  14  תוך   ל "הנ  לסך   עד   סכומים  או   סכום   כל  לכם  לשלם  מתחייבים   אנו

  כלשהו   בתהליך  דרישתכם  את  לנמק  או  לבסס  כלשהי  חובה  עליכם  להטיל  מבלי,  אלינו  שתגיע  בכתב

  דרך   בכל  או  משפטית  בתביעה  המבקשים  מאת  תחילה  הסכום   את  לדרוש   או,  כלשהו  באופן  או

  כלשהו  לחיוב   בקשר   למבקשים  לעמוד  שיכולה   כלשהי   הגנה  טענת   כלפיכם   לטעון   ומבלי   אחרת

 .כלפיכם

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

  הכולל   הסך  על  יעלה  לא  דרישותיכם  שסך  בתנאי,  בלבד  ל"הנ  מהסכום  לחלק  מתייחסת  מהן   אחת

 .ל"הנ

 .לביטול  ניתנת ולא  תלויה בלתי,  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות

 09.11.21  ליום עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

  לא   עוד   כל   הבנקאית  הערבות  תוקף   הארכת  את   לעת  מעת  לדרוש  רשאית  תהיה  המועצה   כי  מובהר

 .הערבות  של תוקפה חלף

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו  זה מועד לאחר

 

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

 

 

 בנק _________________    ____________________ תאריך 
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 והצהרת המשתתף הצעה -  2מסמך מס' 
 

תן שירותי ייעוץ בתחומים שונים  למ  10/21למכרז פומבי מס'  מגישים בזאת הצעתנו  אנו הח"מ,  

השרון דרום  אזורית  המכרז,  ו,  למועצה  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  שקראנו  הננו  לאחר 

  ,___________  ,___________ הבאים:  בתחומים  ייעוץ  שירותי  לתת  מציעים 

 בזה כדלקמן:   צהירים ומתחייביםמ________ו

ערכנו  הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו,   .1

זו בהתאם לכך ביססנו את ו,    את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו 

כלשהם  הבטחות  או  אמירות  פרסומים,  מצגים,  על  זו  בהצעתנו  הסתמכנו  לא  הצעתנו. 

ידי   על  פה  בעל  על האמור במסמכי  ו/א   המועצהשנעשו  מי מטעמה, אלא  ו/או  עובדיה  ו 

ולא  המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 מראש על טענות כאמור.  

ונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לספק  אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשי  .2

 את השירותים נשוא המכרז ולקיים את כל ההתחייבויות המפורטות בהסכם ההתקשרות.

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .3

מבלי לגרוע מכלליות  ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים.    שבמסמכי המכרז

)בהתייחס לתחומי    1.2האמור, אנו עומדים בכל תנאי הסף הפרטניים המפורטים במסמך  

ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל,  הייעוץ הרלבנטיים(. 

וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות  

לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר 

מומחי ניסיוננו,  כשירותנו,  להוכחת  לביצוע  יידרש  התאמתנו  המימון,  אפשרויות  ותינו, 

העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות  

 לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  

עצמנו   .4 על  מקבלים  את  אנו  כל לבצע  בלא  במכרז  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל 

 .   הסתייגות

במיד  .5 כי  מתחייבים  את הננו  נספק  בהסכם,  איתנו  תתקשר  והמועצה  במכרז  ונזכה  ה 

השירותים נשוא המכרז בשלמותם, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות  

 כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון המועצה. 

ותנו גם  כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת א .6

 אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. 

לנו כי היקף ה .7 מהווה אומדן, הערכה  למסמכי המכרז    1המתואר במסמך  שירותים  ידוע 

ענה ו/או  ראשונית בלבד, ואינו מחייב בשום אופן את המועצה. אנו מוותרים בזאת על כל ט

. ככל ו בפועלהשירותים שיימסר לנהיקף  קשר עם  ו/או כל מי מטעמה במועצה  דרישה נגד ה 

ונזכה במכרז, אנו נספק למועצה את השירותים בתמורה למחיר המפורטים להלן, וזאת 

 . בכל מקרה וללא קשר להיקף השירותים שיימסר לנו
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לאספקת  השירותים    בהסתמך על כל האמור במסמכי המכרז לעיל ולהלן, הצעתי הכספית .8

ה בתחוםנשוא  בהתאם  ים/ הרלוונטי  ים/ מכרז  נספחיו,  ,  על  התקשרות,  הסכם  להוראות 

 - הינה כמפורט להלן

לא    מקסימום  מחיר תחום הייעוץ )בש"ח, 
 כולל מע"מ( 

מחיר מוצע  
)בש"ח לא כולל  

 מע"מ(
  ₪ לשעה  300 מכין תוכניות  –יועץ תנועה 
הכנת חוות דעת   –יועץ תנועה 

 תנועתית 
  ₪ לשעה  350

 - מ 3מהנדס חשמל בודק סוג  
 למוסדות חינוך ומעלה  250*3

  למוסד חינוך₪  3,200

  מ 3מהנדס חשמל בודק סוג  
 ומעלה לאירועים   250*3

  לאירוע₪  1,500

יועץ בטיחות לצורך הכנת תוכנית  
איש    500קטן עד  בטיחות לאירוע 

 )שלא כולל אלמנטים מסוכנים(.

  לאירוע ₪  800

לצורך הכנת תוכנית  יועץ בטיחות 
 500מעל גדול  בטיחות לאירוע

שמכיל אלמנטים  קטן איש ואירוע 
 מסוכנים

 
 ₪ לאירוע   3,200

 

יועץ בטיחות למבני ציבור בשטח 
 מ"ר   500של עד 

)כולל סיור   ₪ למבנה 1,530
 בדיקה( 

 

 -קונסטרוקטור )מהנדס מבנים(
 מבנים  לבדיקת

  ₪ לשעה  300

מבנים מהנדס  - קונסטרוקטור
לבדיקת אירוע )במות / גשרי 

 תאורה וכדומה( 

  ₪ לבדיקת במה באירוע 600
 כולל גשר תאורה 

 

  ₪ לשעה  350 יועץ נגישות מתו"ס ושירות  
  לכל גן ילדים₪  400 לבדיקת גנ"י  –אגרונום 
  לכל בי"ס ₪  600 לבדיקת בי"ס  –אגרונום 

 
 - הנחיות למילוי ההצעה

 המוצע בכל תחומי הייעוץ אליהם מתייחסת ההצעה. יש להשלים את המחיר  •

מציע שלא ינקוב במחיר עבור תחום אליו מתייחסת הצעתו, ייחשב כאילו הציע  •

 מחיר מקסימום.

גבוה    הנחההצעה שתנקוב בשיעור  .  20%בשיעור של עד    הנחהיש לנקוב בשיעור   •

 תיפסל על הסף   או בשיעור תוספת 20%-מ

זו כוללת את התמורה המלאה והסופית לאספקת השירותים,   נוכי הצעת  יםמצהיר   והננ  .9

ה תנאי  לכל  לכל    מכרזבהתאם  מלא  כיסוי  ומהווה  ונספחיו,  ההתקשרות  הסכם  ובפרט 

, ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מכרזלפי מסמכי ה  נוהתחייבויותי 

ות כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירותים, לרב 

   .וכיו"ברכב, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים,  כלי עבודה, כלי

ל  נוידוע ל מבלי לגרוע מכלליות האמור,   .10 כל תמורה נוספת בגין אספקת    נוכי לא תשולם 

)ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר  השירותים, לרבות לא בגין הפרשי  הצמדה למדד 

 (. מועצהישולם על ידי ה

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד    נוכן מובהר ל .11

ה מסמכי  עפ"י  השירותים  אספקת  עלי מכרזעל  יחולו  ידיוישו  נו,  על  כך, נולמו  לצורך   .
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דין,    המועצה כל  לפי  לנכות  שעליה  סכום  כל  לי  שיגיעו  מהסכומים  לנכות  רשאית  תהא 

 והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 

אירוע שלם/ פרוייקט שלם, לפי העניין, וכי    /ידוע לנו כי המחיר הינו עבור שעת ייעוץ מלאה .12

נהיה זכאים לקבל תמורה יחסית, כמפורט בהסכם  פרוייקט, אנואירוע/ /עבור חלק משעה

 ההתקשרות. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .13

במשך   .14 תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו    90הצעתנו 

רשאית לדרוש מועצה  ידוע לנו, כי ה)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  

למשך   ההצעה  תוקף  זו    60הארכת  הצעתנו  נאריך  לא  אם  וכי  נוספים,  יום  )שישים( 

לכשנדרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 

 פי כל דין.   -פי ההזמנה ו/או על -על מועצהזכאית ה

ללא .15 הצעה  משום  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים,  - אנו 

ובקבלתה על ידכם יכרת     1973  –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג    3וזרת, כאמור בסעיף  ח

 הסכם מחייב בינינו לביניכם. 

כל   .16 את  נמציא  ידכם,  על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל,  והצעתנו  היה 

מכרז, לרבות ההסכם, חתום  סמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי ההמ

 ואישור על עריכת ביטוחים.  כדין, ערבות 

ו  .17 תאגיד   המציע ככל  והסמכויות    -הינו  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 

הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על  

 פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.  -זו, וכי אין כל מניעה עלהצעה 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  .18

 

כתובת: _______________    : ________________ מס' זיהוי: _____________המציעשם  

 דוא"ל: _______________   טל: ____________ פקס: _____________

 טל' נייד : _____________________  איש קשר: _______________  שם 

 

 חתימה:______________________   תאריך ________  

  

 הינו תאגיד   המציעככל ואישור עורך דין 

אני הח"מ, __________________, עו"ד, מאשר כי חברת ______________________, ח.פ.  

הינו תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי    "(המציע"  –___________ )להלן  ______ 

ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי  -ההזמנה המצורפים לה נחתמו על 

 בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו.   המציעחתימתם של אלה מחייבת את 

 

 חותמת ______________חתימה________________   תאריך __________ 
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 למתן שירותי יעוץ   הסכם מסגרת -  3מסמך מס' 

 2021שנערך ונחתם ביום  ____ לחודש ____  שנת  

 

 המועצה האזורית דרום השרון    בין:

 49945נווה ירק קריית המועצה    

 ; מצד אחד     "(המועצה)"   

 

 ________________________  לבין:

 מ________________________  

 דוא"ל ___________  טל':____________ פקס:_____________ 

 ; מצד שני     היועץ"( )"  

 

מס'   הואיל; פומבי  מכרז  פרסמה  שונים    10/21והמועצה  בתחומים  יעוץ  שירותי  למתן 

 "(; המכרז  –)להלן  למועצה האזורית דרום השרון

בתחום/ים    למתן שירותי ייעוץ   כהצעה הזוכה   עץ נבחרה ע"י המועצהוהצעתו של היו ;והואיל

שירותי  )להלן: "  , _____________ , ___________  __ _________________

 ;"(יעוץיה

בעל כוח אדם    ,שירותי הייעוץוהניסיון בתחום    תבעל הידע, המומחיוהינו  היועץ  ו  והואיל;

מיומן ובכמות מספקת לבצע את השירותים ובעל כל האמצעים הטכניים והאחרים  

 ;המתאימים לצורך מתן ייעוץ וביצוע השירותים המקצועיים

את  וברצון   והואיל; לקבל  היהמועצה  את    עוץ ישירותי  ליתן  מעוניין  והיועץ  היועץ  מאת 

בהתאם להוראות הסכם זה ועל בסיס הזמנות עבודה שיימסרו לו מעת  רותים  יהש

 לעת )ככל שיימסרו(;

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת   :והואיל

 הוראות הסכם זה; 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא והנספחים   .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

נפרד 1.2 בלתי  חלק  מהווים  להלן,  המפורטים  זה,  להסכם  )בנוסף    הנספחים  מההסכם 

 (: ליתר מסמכי המכרז

 הצהרת סודיות.  -3.1נספח 

 נוסח ערבות ביצוע. -3.2נספח 

 . 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -3.3נספח 

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ותצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים לפי  -3.4נספח 

 .2/11חוזר  מנכ"ל משרד הפנים 

 אישור קיום ביטוחים.  -3.5נספח 

 הסכמה על קיצור תקופת ההתיישנות  -3.6נספח 

 זה. כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות בלבד ואין ליתן להן כל פירוש לצורכי הסכם   1.3
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  בין מסמכים סדר עדיפות .2

אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין הזמנת עבודה, תגברנה הוראות הזמנת העבודה   2.1

 שהוצאה לפי ההסכם. 

  - אירעה סתירה בין הוראות הזמנת העבודה שהוצאה לפי הסכם זה בינן לבין עצמן 2.2

 .  המנהליפנה היועץ לקבלת הנחיות מ

להזמנת  2.3 ההסכם  סעיפי  בין  סתירה  לעניין    אירעה  ההסכם  לפי  שהוצאה  העבודה 

 התמורה לה זכאי היועץ, תגברנה הוראות ההסכם. 

 הגדרות  .3

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן כמפורט להלן: 3.1

  מיכל  של היועץ ו  נציגיו ומורשיו המוסמכיםהרפרנט, כהגדרתו להלן, וכן  לרבות   "היועץ"

 חלקו.  /מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה

שהוציא את הזמנת העבודה או מי שהוסמך/  במועצה    הרלוונטית   מחלקה הראש   "המנהל"

 הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.  

 . חודשים(  36החל מיום ___________ ולמשך שלוש שנים ) "תקופת ההתקשרות"

 מהות ההסכם .4

למועצה   4.1 יספק  בכפוף  היועץ  ייעוץ  חתומות  עבודה  ה  תולהזמנ ובהתאם  שירותי 

ידי המועצה  נהאשר תימסרומאושרות   על  ובהתאם להוראות  נהככל שתימסר  -לו   ,

 הסכם זה, על כל נספחיו. 

למען הסר ספק, יובהר כי הזמנת העבודה, על כל פרטיה ונספחיה, מהווה חלק בלתי   4.2

 נפרד מההסכם.  

 תקופת ההתקשרות .5

ליועץ   5.1 לפנות  רשאית  המועצה  תהא  במהלכה  ההתקשרות  אליו  תקופת  ולהעביר 

 הינה כמפורט בסעיף ההגדרות להסכם. הזמנות עבודה 

התאם לשיקול דעתה הבלעדי,  המועצה תהיה רשאית, במבלי לגרוע מהאמור לעיל,   5.2

   .חודשים כל אחת  12להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות עד 

 יועץ להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה ל  מועצההחליטה ה 5.3

 יום לפני תום תוקפו.  30 המנהל בכתב ע"י  

בתקופ 5.4 יחולו  כאמור,  החוזה  ההארכההוארך  בשינויים   ת  זה  חוזה  תנאי  כל 

 המחוייבים, לפי הענין. 

במסגרת   5.5 ליועץ  שנמסרו  העבודה  להזמנות  ביחס  ההסכם  הוראות  כי  בזאת  מובהר 

ויחייבו את היועץ גם עם תום תקופת ההתקשרות  תקופת ההתקשרות, יעמדו בתוקפן  

 עד להשלמת מלוא התחייבויותיו לפי הזמנת העבודה. 

 ותוהיעדר בלעדי היקף העבודה .6

מינימאל  המועצה 6.1 עבודה  להיקף  היועץ  כלפי  מתחייבת  למספר    יאינה  ו/או  כלשהו 

למסירת  ו/או  כלשהי  עבודה  הזמנות  מסירת  לתדירות  ו/או  כלשהו  עבודה  הזמנות 

להזמין   המועצההזמנה/הזמנות עבודה כלשהי/כלשהן; ואין בהסכם זה כי להטיל על  

כלשהו   שירות  ו/או  עבודה  שירותי    המועצהדרישת    –מהיועץ  מהיועץ  ייעוץ  לקבל 
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כי    ,מתחייב  היועץקציבה ושיקול דעתה הבלעדי.  , תהמועצהתיעשה בהתאם לצרכי  

)לרבות עילה חוזית,    שהיא   עילה   בכל ,  דרישה  אוו/כל טענה, תביעה    מצדולא תשמע  

בנוגע להיקף העבודות    (,1979- נזיקית ועילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט

 , כאמור לעיל.  , ככל שיימסרשיימסר לו בפועל

  היועץ   את   להעסיק אינה מתחייבת    המועצהכי    ובהר ור, ממבלי לגרוע מכלליות האמ 6.2

 .המפורטת בהזמנת העבודה מסגרת השעות המרבית במלוא

מוקנית  עוד   6.3 לא  ליועץ  כי  בזאת  עבוד   בלעדיות מובהר  לסוג  נשוא    הייעוץ  ותביחס 

רשאית להעסיק במקביל להעסקת  כי המועצה  , ווהסכם זההעבודה    הזמנות/הזמנת

 שיקול דעתה הבלעדי, יועצים נוספים בתחום זה במהלך תקופת ההסכם היועץ, על פי  

   .ובכלל

 הצהרות והתחייבויות היועץ  .7

כי הוא בעל הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון והאמצעים הכלכליים    מצהירהיועץ   7.1

מקצועי,  ובאופן  הגבוהה  באיכות  הייעוץ  שירותי  לביצוע  הדרושים  והמקצועיים 

 .  בהתאם להוראות ההסכם

היועץ מצהיר, כי הוא מחזיק במלוא הרישיונות, האישורים וההיתרים, ככל שנדרשים   7.2

 עפ"י כל דין, לצורך מתן שירותי הייעוץ. 

במומחיות,   7.3 הייעוץ  שירותי  את  הפועל  אל  ולהוציא  לספק  בזה  מתחייב  היועץ 

במיומנות, ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים  

רשות  ו/או  דין  כל  להוראות  ובכפוף  המועצה,  של  המלא  רצונה  ולשביעות  בתחום 

 מוסמכת.  

כי   7.4 מצהיר  וכן  פרטיהיועץ  לו  והנספחים  עבור    ההסכם  לבצע  שעליו  הייעוץ  שירותי 

וידועים לו וכי הוא מסכים להם וכי ברורים וידועים לו כל הפרטים    ברוריםהמועצה  

הנוגעים למתן השירות וכי בדק את כל הנסיבות והתנאים הדרושים ו/או המוקדמים 

לביצוע השירות. וכי אין כל מניעה למתן השירות בהתאם להוראות הסכם זה. ולא  

כל טענה בעניין מתן השירות ו/או טענה לפיה אינו יכול ליתן את השירות   תהיה לו

 בהתאם להוראות ההסכם.  

לרשות המועצה באופן נגיש וזמין וכי יהיה ניתן לאתרו בשעת   לעמוד היועץ מתחייב   7.5

 . הצורך ולעמוד עמו בקשר יומיומי מתמיד. היועץ ייתן עדיפות עליונה לענייני המועצה

היועץ כי הוא ו/או מי מטעמו יידרשו  להתייצב במשרדי המועצה     ידוע ומוסכם על 7.6

 ו/או בכל מקום שיידרש מהם לצורך מתן שירותי הייעוץ. 

היועץ מתחייב כי בכל מקרה בו יידרש לסיוע מאנשי מקצוע מטעמו, מלבד הרפרנט  7.7

מטעמו אשר יש להם הידע   ומיומניםכהגדרתו להלן, הוא יסתייע בעובדים מקצועיים  

כישורים הדרושים למתן שירותי הייעוץ באיכות גבוהה ובהתאם להוראות ההסכם וה

 וכי שירותי הייעוץ למועצה יינתנו רק על ידי עובדים ברמה האמורה.  

שירותיו   7.8 ממתן  רצון  שבעת  המועצה  תהיה  שלא  ככל  כי  עליו  ומוסכם  ליועץ  ידוע 

, ולקבוע את להפסיק את ההתקשרות בכל עת  רשאיתכאמור, הרי שהמועצה תהיה  

 היקף ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  
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 מינוי רפרנט  מטעם היועץ  .8

 :םאת השירותים בפועל מטעם היועץ הינ  ויספקהרפרנט/ים  8.1

 שם הרפרנט: _________________  ______________________  בתחום :

 שם הרפרנט: _________________  ______________________  בתחום :

 שם הרפרנט: _________________  ______________________  בתחום :

הרפרנט לפרטי  בהתאם  למכרז[    ים/ ]יושלם  היועץ  של  בהצעתו  )להלן: שצוינו 

 (. "הרפרנט"

הנדרשות   8.2 והעבודות  המטלות  כל  את  יבצע  מטעמו  שהרפרנט  לכך  לדאוג  היועץ  על 

   לצורך ביצוע השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה. 

יהיה רשאי להחליף את הרפרנט מטעמו אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב    היועץ לא  8.3

ובלבד שהרפרנט המחליף   הינו  מהמנהל  ובנוסף  עומד בתנאי הסף הקבועים במכרז 

המוחלף. לרפרנט  וניסיונו  בהשכלתו  לסרב   שווה  רשאי  יהיה  המנהל  מקרה    בכל 

 את הרפרנט, לפי שיקול דעתו הבלעדי. להחליף 

הבלעדי,    ויהא רשאי בכל עת לדרוש את החלפתו של הרפרנט לפי שיקול דעת   נהל המ 8.4

 ימים ממועד קבלת הדרישה.   30והיועץ מתחייב לעשות כן בתוך 

פרנט מטעם היועץ בכדי לגרוע מחובותיו ו/או אחריותו של  מובהר כי אין במינוי הר 8.5

ואין   מטעמו  הרפרנט  עבודת  על  האחראי  יהיה  היועץ  וכי  השירותים  למתן  היועץ 

 נתנו על ידי המועצה בכדי לגרוע מאחריותו כאמור בהסכם זה.   יבהנחיות שי 

 הייעוץ   עיקרי עבודת .9

רשאית   9.1 תהיה  המועצה  ההתקשרות,  תקופת  הזמנות  במהלך  היועץ  לידי  להעביר 

 עבודה, מעת לעת בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

 הזמנת העבודה יפורט תאריך תחילת העבודה, מהותה, מסגרת השעות המרבית כל  ב 9.2

 וכל פרט רלוונטי אחר. , לוח זמנים לביצוע  לביצוע העבודה

צאת הזמנת עד להמכל הזמנת עבודה תהא חתומה ע"י המנהל וע"י גזבר המועצה.   9.3

לא תהא למועצה כל חבות כלפי היועץ מכח הסכם זה, לרבות   חתומה כאמור   עבודה 

 בגין עבודה שבוצעה, ככל שבוצעה, טרם מתן הזמנת עבודה.

היועץ לא יחל בעבודה בטרם הומצאה לו הזמנת עבודה חתומה כאמור. מבלי לגרוע  9.4

ובכלל    המועצה, יעה כנגד  ליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תבמהאמור,  

זאת לא בעילה חוזית, לא בעילה נזיקית ולא בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט,  

     וגזבר המועצה. המנהל ידי בגין ביצוע עבודה עפ"י הזמנה שאינה חתומה על

היועץ לא יחרוג ממסגרת ההנחיות שניתנו לו ע"י המנהל באשר לשירותים ולא יבצע  9.5

כל פעולות המהוות שינוי לעומת הנחיות אלה, מבלי לקבל הסכמה לכך מראש ובכתב  

 מהמנהל.  

תוספת למסגרת השעות המרבית הנקובה בהזמנת    כלמבלי לגרוע מכלליות האמור,   9.6

 המנהל וגזבר המועצה. של   טעונה אישור מראש ובכתב תהאהעבודה 

בכתב    ללא,  המרבית  השעות  ממסגרת  היועץ  וחרג  היה 9.7 ומגזבר  מאישור  המנהל 

 בגין שעות ייעוץ אלה.   מהמועצהכלשהי  לתמורה היועץ זכאי יהיה לא,  המועצה
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את   9.8 למצות  כדי  בו  אין  העבודה,  בהזמנת  העבודה  פירוט  כי  בזאת,  ומובהר  מוסכם 

הסכם זה, והוא מתחייב למלא כל מטלה ודרישה נוספת, ככל  חובותיו של היועץ עפ"י  

שיידרש לכך ע"י המנהל, ובלבד שהמטלה הנדרשת הינה בתחום עבודת הייעוץ ובקשר  

מנגד, המועצה תהיה רשאית לדרוש מהיועץ לבצע את עבודת הייעוץ במתכונת    אליה.

לצר בהתאם  העבודה,  בהזמנת  האמורות  מהמטלות  חלק  רק  הכוללת  כיה  חלקית 

ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 תביעה בגין ובקשר לכך. 

יכניס בכל שלב שהוא של העבודה שינויים   9.9 ידי   –היועץ  על  כפי שיידרש לכך בכתב 

 המנהל, וזאת מבלי שיהא רשאי לקבל כל תמורה נוספת בגין האמור.  

 עליו יורה המנהל.  אחרך תיאום עם המנהל וכל גורם על היועץ לתת את השירות תו 9.10

 לוח זמנים לביצוע .10

 . העבודה בהזמנתמפורט בלו"ז היבצע את עבודת הייעוץ  היועץ 10.1

בו   10.2 בלו"ז  ל  יכול  אינו   כי סבור    היועץבמקרה  בכתב לעיל  כאמורעמוד  היועץ  יפנה   ,

 . בבקשה מנומקת למתן ארכהמנהל ל

על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולפי ראות עיניו, לתת ליועץ ארכה להשלמת    רשאיהמנהל   10.3

העבודה באם מצא את בקשת היועץ מוצדקת וכי היועץ לא יכול היה למנוע את העיכוב  

 הנ"ל. 

  קצובים ומוגדרים   היועץ מצהיר, כי ידוע לו שהמועצה פועלת במסגרת לוחות זמנים 10.4

שנקבע הזמנים  בלוחות  היועץ  עמידת  אי  לגרום  וכי  עלולה  עבודתו  להשלמת  לו  ו 

 למועצה ולצדדים שלישיים נזקים, החורגים מהתמורה נשוא הסכם זה . 

היועץ מצהיר כי ידוע לו כי העמידה במועדים מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות  10.5

ל  בזאת  מתחייב  והוא  הזמנים  עמו,  בלוחות  מדויק  באופן  בהזמנת  עמוד  כמפורט 

לספק את השירותים גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות  העבודה ולצורך כך לבצע ו

 וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו. 

של איחור בסיום שלב משלבי העבודה או בסיום העבודה, לפי העניין, שמקורו   במקרה 10.6

לגורם אחר המועצה  ביועץ, תהיה רשאית   ולפנות  היועץ  עם  ההתקשרות  לבטל את 

 העבודה. להמשך ביצוע 

 בהזמנות עבודה  שעות העבודה אחרדיווח רישום ומעקב  .11

 דיווח בפועל, יקיים היועץ    היועץ  י שעות העבודה שהושקעו על יד  אחרלצורך מעקב   11.1

  שעות במסגרתו יפורטו ימי העבודה,    מסודר ומפורט של שעות העבודה מטעמוידני  

שיידרש, לדעת    אחר  רלבנטי  פרט  וכלהעבודה    תיאור,  מקומות ביצוע העבודה,  העבודה

 . "(הדיווחהמנהל )להלן: "

על  בדיווח  שעות העבודה בפועל כפי שתירשמנה  חישוב התמורה יעשה בהתבסס על   11.2

  .והגזברעל ידי המנהל   ובכפוף לאישור  ידי היועץ, לפי העניין, 

את מספר השעות לגביהן    של המנהל להפחית  ו אין באמור לעיל בכדי לגרוע מסמכות 11.3

, במידה ויגיע למסקנה, על פי שיקולים מקצועיים סבירים לתמורהזכאי יהא היועץ  

נתונים שביד דיווח, כי מספר שעות העבודה  וו/או  היועץ הינו גבוה ומופרז    שעליהן 
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בפועל   שבוצעו  העבודה  לשעות  ידיבהתייחס  כאמור יובהר  היועץ.  על  החלטה  כי   ,

לאחר   המנהלתתקבל  את    שאפשר  להשמיע  בנדון.   ליועץ  המנהל    טענותיו  החליט 

 ו כאמור, התמורה תחושב על פי מספר שעות העבודה המופחת שהחליט עליו, וקביעת 

 הסופית לעניין זה.  יהזו תה

 אישור על סיום ביצוע  .12

 יודיע על כך היועץ למנהל. עבודת ייעוץ על פי הזמנת עבודה,  של כל  העם סיומ  12.1

ככל ו  , ואת כל המסמכים שהוגשוסיום ביצועה של עבודת הייעוץ  את  המנהל יבדוק   12.2

בכך,   צורך  ידו,    בפני היועץ בכתב,המנהל  יפרט  שיהיה  על  כל   ברשימה שתוכן  את 

ע"י   העבודה  השלמת  לצורך  ידו  על  שנדרשים  השינויים  ו/או  ההשלמות  התיקונים, 

 "(. התיקונים" :היועץ )להלן

 התיקונים בעבודה בתוך פרק הזמן שיקבע לשם כך ע"י המנהל. היועץ יבצע את  12.3

על כך המנהל אישור   ןייתבוצעו התיקונים והושלמה העבודה לשביעות רצון המנהל   12.4

 בכתב מטעמו. 

שביצועה גם ביחס לעבודה  ובהתאמה המחויביםההליך המפורט לעיל יחול בשינויים  12.5

 שבדין או בהסכם. הופסק טרם סיומה מפאת ביטול ההסכם מחמת כל עילה 

 התמורה .13

זה    שירותי הייעוץבתמורה למתן   13.1 זכאי  ולקיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם  יהיה 

מכרז  להצעת המחיר שהגיש במסגרת הליך הבהתאם  על בסיס שעתי  לשכ"ט  היועץ  

 משעת ייעוץ יקבל היועץ תמורה בשיעור יחסי. להסרת ספק, בגין חלק  (."התמורה)"

בשנית   13.2 בהזמנת  מובהר  הנקובה  על מסגרת השעות  יעלה  לא  הייעוץ  שעות  היקף  כי 

 המנהל. ו  גזבר המועצה מאתבכתב מראש העבודה אלא ובכפוף לאישור 

כל  13.3 המצאת  הינם  התמורה  חשבון  על  כלשהו  תשלום  לביצוע  מקדמיים  תנאים 

ני  בדבר  אישור  לרבות  ציבוריים,  גופים  עם  עסקאות  לחוק  בהתאם  הול  האישורים 

ימציא  לא  שהיועץ  ככל  כנדרש.  המס,  רשויות  או  רו"ח  ידי  על  חתום  כדין,  ספרים 

למועצה אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה  

 מס במקור כדין, מכל סכום שישולם על ידי המועצה. 

התשלומים  זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל    הסכםעל פי    התמורהמוסכם, כי   13.4

זה, לרבות החזר    הסכםוההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי  

הוצאות נסיעות, הוצאות משרדיות, וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא, ולמעט  

 מע"מ אשר ישולם בהתאם לשיעורו עפ"י דין במועד התשלום. 

 אופן תשלום התמורה .14

ה 14.1 ליום  פירוט   5- עד  ובו  הדיווח  את  המנהל  לידי  היועץ  יעביר  קלנדארי  חודש  לכל 

  להסכם(.  10התמורה המגיעה לו בגין החודש שחלף )כמפורט בסעיף 

יום, מיום הגשת הדיווח מטעם    45מע"מ בתנאי שוטף +    בתוספת התמורה תשולם   14.2

 . היועץ לידי המנהל

כלל 14.3 יאשרו  שלא  או  מקצתו  או  כולו  יאשרו,  החשבון,  את  יבדוק  ויעבירו    ,המנהל 

הל גזברות  תוך  אישור  עבודה   5מועצה  בצירוף    ימי  היועץ,  ידי  על  המצאתו  ממועד 
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לתשלום   המאושר  הסכום  בגובה  היועץ  מטעם  מס  המנהלחשבונית  ידי  לצורך על   ,

 . ביצוע התשלום

 יום בתשלום, לא יהווה הפרת הסכם זה.  14של עד   איחורמובהר בזה, כי  14.4

 כפיפות ודיווח  .15

יהא כפוף בכל הנוגע   15.1 הסכם זה להוראותיו והנחיותיו של    עפ"י  למחויבויותיוהיועץ 

 המנהל, ויבצע כל הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך. 

לכך, על   ששיידרבכל עת    –)כפי דרישת המנהל(    בע"פ ו/או בכתב  –  היועץ ידווח למנהל 15.2

   .ץהייעונושא ועניין הנוגעים בעבודת פרט, כל 

במשרדי  מראש  תיאום  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי יהא המנהל לבקר ב 15.3

 . ץהייעוהיועץ בכדי לעקוב אחרי ביצוע עבודת 

 רמה מקצועית, שמירת דינים ובטיחות .16

היועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה,   16.1

והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי המועצה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם  

 זה.

  המועצה מובהר בזאת כי אף אישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מי מטעמה של   16.2

ו/או   ניתנו  מידע אשר  תוכן הייעוץ או חלק הימנו או כל מסמך או  העירונית בדבר 

המקצועית   ואחריותו  מחובתו  היועץ  את  ישחרר  לא  זה,  להסכם  בהתאם  הועברו 

ת כלשהי לטיב הייעוץ ו/או  המלאה ואין בהם להטיל על המנהל ו/או המועצה אחריו 

 המסמכים האמורים.

היועץ מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין  16.3

 בנוגע לכל מחויבותיו מכח הסכם זה.

היועץ מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי,  16.4

אדם וכל  עובדיו  של  ושלומם  רווחתם  וחוקי   לשמירת  דין  לכל  בהתאם  אחר,  וגוף 

)להלן   1954  –הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

)להלן:  1970 –"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל חוק ארגון הפיקוח"

הבטיחות" הראשי  פק'  העבודה  המפקח  להנחיות  בהתאם  פיהם,  על  והתקנות   )"

 ה, ככל שהחיקוקים הללו מתייחסים ליועץ או חלים עליו.במשרד העבוד 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים  .17

הנוספים   17.1 היועצים  ו/או  העובדים  לרבות  מטעמו  מי  ו/או  הוא  כי  מתחייב  היועץ 

העוסקים במתן השירות ישמרו על סודיות מלאה של כל ענין ו/או מידע שיועבר אליו 

כם זה )אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה  ו/או מי מטעמו בקשר לביצוע הס

הן   זה  הסכם  מטרת  לסכל   העלולה  אחרת  דרך  בכל  יפעל  לא  וכן  ובכתב(,  מראש 

 במישרין והן בעקיפין.  

מתחייב   17.2 יחתמוהיועץ  השירות  במתן  מטעמו  המועסקים  וכל  הוא  הצהרת    כי  על 

 זה.  נספח להסכםכהסודיות המצ"ב 

כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים    היועץ לא יהיה רשאי למסור מידע 17.3

שאינו   אדם  לכל  למועצה,  השירותים  מתן  במסגרת  לידיעתו  שהגיע  ו/או  למועצה 
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יפנה היועץ   –המועצה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת המועצה. בכל מקרה של ספק  

סירבה    ליועצת המשפטית למועצה על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.

את   ליתןהמועצה   גורמים  אותם  עבור  לבצע  שלא  היועץ  מתחייב  כאמור,  אישור 

 השירותים ולהפסיק כל קשר עימם. 

היועץ מצהיר ומתחייב כי בעת החתימה על הסכם זה אין הוא ו/או הרפרנט מטעמו   17.4

על התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  עיסוקיו -נמצאים  לבין  ההסכם  פי 

 האחרים.  

ועץ מתחייב למלא ולחתום על שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המצורף כנספח  הי 17.5

ולמלא   הפנים  בלהסכם,  משרד  נוהל  הוראות  אחר  ההתקשרות  תקופת  כל  מהלך 

חיצוניים 2/2011 יועצים  בהעסקת  עניינים  לניגוד  חשש  ולמניעת  לבדיקה  "נוהל   :

 ברשויות מקומיות".  

לספק את השירותים ללקוחות אחרים ואין    בתקופת ההתקשרות היועץ יהיה רשאי 17.6

בהתקשרותו בהסכם זה כדי להוות בלעדיות כלשהי עבור אספקת שירותים למועצה  

בלבד. יחד עם זאת היועץ לא יהיה רשאי לספק שירותים מקצועיים שיש בהם משום 

ניגוד עניינים עם השירותים המוזמנים על ידי המועצה. ככל שקיים ספק בדבר קיומו  

נ לגורמים  של  שירותים  יספק  ולא  למועצה  כך  על  להודיע  היועץ  חייב  עניינים  יגוד 

אחרים אלא אם יקבל אישור מוקדם חתום על ידי המועצה ובכפוף לתנאים הנקובים 

 באישור. 

האמור לעיל יחול אף לאחר תום תקופת ההתקשרות, לצמיתות. בכל הנוגע לשמירה   17.7

 לניגוד עניינים. על הסודיות ולתקופת ההתקשרות בכל הנוגע 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  17.8

 וקניין רוחני  יוצריםזכויות  .18

תוצרי   18.1 קניין  כל  הינם  זה  הסכם  פי  על  היועץ  ידי  על  למועצה  הניתנים  השירותים 

זכאית   תהיה  והיא  ורכושה  השירות/  בה    להשתמשהמועצה  הוזמן  בגינה  למטרה 

למטרותיה לפי שיקול דעתה, ואף בכל תוספת שהיועץ יוסיף לעבודה כלשהי ולא יהיו  

הראויה לתמורה כלשהי מעבר  ליועץ שום זכות יוצרים ו/או כל זכות משפטית אחרת  

 לתמורה על פי הסכם זה. 

היועץ מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר שהוכן  18.2

ידי מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא, ומכל עילה שהיא    עלבהתאם להסכם זה על ידו או  

 לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר. 

במסגרת  18.3 היועץ  ידי  על  שהוכנו  ובמסמכים  בחומר  להשתמש  רשאית  תהא  המועצה 

עבודת הייעוץ גם טרם סיום השירותים ו/או התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים על  

 פי פרק אישור סיום ביצוע. 

המועצה תהא רשאית לערוך שינויים בחומר ובמסמכים שהוכנו על ידי היועץ בעבודת  18.4

 , בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה. הייעוץ על פי הסכם זה
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 גדר סמכויותיו של היועץ  .19

היועץ ו/או מי מטעמו, לא יוסמך ולא יבצע במסגרת הסכם זה, פעולות שלטוניות ו/או  19.1

פעולות המסורות על פי דין למועצה בלבד ו/או כל פעולה שהסמכות לביצועה עפ"י דין  

 נתונה לעובד המועצה ואינה ניתנת להאצלה.  

כי היועץ אינו בבחינת סמכות מחליטה ופוסקת כלפי גורם כלשהו בקשר  מובהר בזאת   19.2

היועץ אינו רשאי להורות דבר באופן   אלא הינו במעמד של יועץ בלבד. ץהייעו לעבודת  

 שהינו בעל סמכות בעניין הנדון.   במועצהעצמאי ושלא על דעת המנהל או כל גורם אחר  

מ 19.3 לגרוע  זהאמור  המבלי  היועץבהסכם  פעולה     אינו   ,  ו/או  שינוי  כל  לעשות  רשאי 

 המועצה., אלא באישורה מראש ובכתב של  המועצהשיביאו להגדלת הוצאותיה של 

  המועצה פעל בניגוד לקבוע לעיל יהא אחראי אישית כלפי  י היועץ מצהיר בזאת כי היה ו  19.4

ויחויב   ו/או פעולתו האסורה,  הוצאה שתוציא מעבר למתוכנן עקב מחדליו  כל  בגין 

פותה בגין כך עבור מלוא סכום ההוצאה הנוסף שהוציאה, וזאת מבלי לפגוע בכל  לש

 כל דין או הסכם. חמכו המועצהסעד ותרופה שזכאית להם 

 העדר קיום יחסי עובד מעביד  .20

אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו לבין המועצה יחסי  למען הסר ספק, מצהיר היועץ כי   20.1

על ידו ו/או עובדיו תבוצענה על ידו כיועץ עצמאי    שיבוצעווכי השירותים    עובד ומעביד

ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע ו/או לקבל מהמועצה שכר עבודה ו/או    יועץוכי ה

 כל תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג. 

דיו לא יהיו זכאים ו/או עוב  יועץמבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי ה  20.2

כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית    סוציאלייםלתבוע ולקבל מהמועצה תנאים  

או דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל 

 דין ו/או נוהג. 

 לעיל, מודגש בזאת כי היועץ בלבד יישא בעצמו ועל חשבונו   באמורבנוסף ומבלי לפגוע   20.3

רשות   לכל  ו/או  הכנסה  למס  לאומי,  לביטוח  למוסד  ממנו  שיגיעו  התשלומים  בכל 

 אחרת בגין ביצוע השירותים ו/או ביצוע ההסכם. 

בכל התשלומים    בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי היועץ בלבד ישא 20.4

המוטלים עליו כמעביד של עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים  

לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר אם וככל שיהיו לו עובדים אשר יועסקו 

 במתן השירותים על פי הסכם זה.

מו  20.5 גורם  או  לעבודה  הדין  בית  ידי  על  יקבע  ו/אולפיכך, אם  היועץ  כי  מי   סמך אחר 

ולמרות מטעמו   זה  בהסכם  האמור  למרות  כעובדים  למועצה  שירותיהם  הגישו 

ו/או מי   יועץהסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים ל 

למיניהם סוציאליות  זכויות  ו/או  תנאים  כאילו הסכימו  ,  מטעמו  את הצדדים  יראו 

השכר ותה העת על פי חוק )"בשיעור שכר המינימום הנהוג בא   מלכתחילה על שכ"ט

 "(.המוסכם כעובד

היועץ יהיה חייב להשיב למועצה ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרת הסכם זה  20.6

בהן ייטען כי מי מטעמו הינו עובד שכיר של המועצה, את כל התשלומים העודפים  

 "(.הסכום העודף)"  שקיבל מהמועצה מעל לשכרו המוסכם כעובד, כהגדרתו לעיל
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כל סכום עודף שהיועץ יהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל יישא ריבית פסוקה, והפרשי   20.7

לעומת המדד הידוע ביום    יועץהצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום ל

 השבת הסכום למועצה. 

על פי    יועץהמועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים כאמור כנגד כל הסכום שיגיע ל  20.8

החלטת בית הדין או הגורם המוסמך. וזאת מבלי לגרוע מזכויות    הסכם זה. או על פי

 .ה המועצה לקבל מן היועץ את יתרת הסכומים המגיעים ל 

 המחאת זכויות ו/או חובות מכח ההסכם  .21

מאחר והסכם זה נערך עם היועץ בלבד ועל פי המצגים לעיל, היועץ לא יהיה רשאי   21.1

כל זכות  ן לא יהיה רשאי להמחות  לאדם אחר וכלהעבירו ו/או להסבו כולו או מקצתו  

 או חובה על פי הסכם זה לאדם אחר.

ההסכם    את זכויותיו/ חובותיו מכח  להמחותהיועץ לא יהיה רשאי  בכפוף לאמור לעיל,   21.2

או חלק מהן לאחר/ים, וכי אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה  

 .הנובעת מההסכם ומהזמנת העבודה )ככל שתימסר(

כולן   –היה וחרף האמור לעיל ימחה היועץ את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה   21.3

לשהו המוטל עליו לפי  בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של שרות כ  –או מקצתן  

לאחר, יישאר היועץ אחראי להתחייבויותיו המוטלות   –כולו או מקצתו    – הסכם זה  

עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה, ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה  

   כלפי הגורם הנמחה. המועצהשל 

ו/או   המועצה  21.4 זכויותיה  כל  את  לאחרים  או  לאחר  להמחות  רשאית  תהיה 

 ללא צורך בקבלת הסכמת היועץ לכך.  ,כולן או חלקן, פי ההסכם-התחייבויותיה על 

 הפסקת התקשרות עם היועץ .22

ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת    ,כל דין או הסכם  ח מכומבלי לגרוע בזכות הקיימת לה   22.1

מכו )ככל    לעיל  האמור  חהעבודה  העבודה  הזמנת  את  ו/או  ההסכם  את  עמו  ולבטל 

להפסיק את עבודת היועץ, לבטל עמו את   המועצהית תהא  רשא   –שתימסר( לאלתר  

 ההסכם לאלתר, וזאת במקרים הבאים: 

באם הינו    –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או    יועץמונה ל  22.1.1

 . קבוע או זמני – צו פירוק צו הקפאת הליכים או ניתן לגביו  –תאגיד 

ה  22.1.2 כתב  ו/  יועץנגד  הוגש  ממנהליו  מי  למעשים  או  בנוגע  הורשע  או  אישום, 

קלון  עימה  שיש  עברה  בבחינת  הינה  לגביהם  הנוגעת    שהרשעה  עבירה  ו/או 

   .לשירותים מכוח הסכם זה

שוחד, או בכל מעשה    מעשה או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בו/  יועץה 22.1.3

   מרמה.

ה   ,למועצההוכח   22.1.4 מסיבה    יועץכי  ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו 

   כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. בריאותית,

בבחינת רשימה  אינם  המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם    כי  מובהר בזאת

לבטל את ההסכם באופן כאמור    המועצה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות  

 עפ"י כל דין או הסכם.  ח עילה  ומכ
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מהפסקת   22.2 כתוצאה  למועצה,  שיגרמו  ההוצאות  לרבות  כל  ביועץ,  שמקורה  העבודה 

תשלום  גבוה להשלמת העבודה מזה שהיה מגיע ליועץ אילו ביצע את יתרת העבודה,  

תהיה רשאית לקזז את הסכום האמור מכל תשלום לו זכאי   יחולו על היועץ. המועצה

 . מהיועץ ולחילופין לתבוע סכום זה  מהמועצה היועץ

בהסכם זה, רשאית המועצה לפי שיקול דעתה  בנוסף, ועל אף האמור בכל מקום אחר  22.3

הבלעדי להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם זה בכל עת וללא כל צורך במתן נימוק  

 חולו ההוראות הבאות: כלשהו, באמצעות הודעה בכתב ליועץ. במקרה כזה י

 ימים ממתן ההודעה כאמור.  30לסיומו בתום  יבוא ההסכם  22.3.1

בגין השירותים שסיפק בפועל  לו    יועץ את התמורה המגיעה המועצה תשלם ל 22.3.2

לפי   התחייבויותיו  המלוא  לקיום  בכפוף  כאמור,  ההתקשרות  להפסקת  עד 

ההסכם,    לפי  הנדרשים  האישורים  כל  וקבלת  לזכות  ההסכם  בכפוף  וכן 

 לפי כל דין או הסכם.   המגיעים להלקזז סכומים   המועצה

יצוי כלשהו  תהא פטורה מלשלם ליועץ כל שכר טרחה, תמורה ו/או פ  המועצה 22.3.3

 מסמכים הקשורים בחלק עבודת היועץ שכבר נעשתה. בבגין שימוש 

לא תהא חבה בשום אופן בפיצוי    המועצהמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי   22.3.4

מעבר למפורט לעיל בפרק זה, עקב הבאת הסכם   – ו/או בכל תשלום אחר ליועץ

 זה ו/או הזמנת העבודה )ככל שתימסר( לידי גמר כאמור.  

ו/או מי   ם זה לידי סיום מכל סיבה שהיא, יעביר היועץ מיד לידי המועצההגיע הסכ 22.4

המידעמטעמה כל  את  מסודר,  באופן  התכניות,  ,  תוצר  ,  וכל  הדו"חות  המסמכים, 

מידע אחר הנדרש לצורך המשך יעיל ותקין של אספקת שהפיק על פי הסכם זה, וכל  

נכס אחר השייך למועצה אשר מצוי ברשותו או ברשות עובדיו או מי  השירותים, וכל  

וזאת ללא זכות  ,  הקשור בו ונוגע למועצה או למתן השירותים על פי הסכםמטעמו או 

בפיצוי  המועצה  זכאית  תהיה  זה  סעיף  היועץ  הפר  שהיא.  סוג  מכל  מוסכם    עיכבון 

 ₪.  100,000ומוערך מראש בסך של  

אחד   22.5 בכל  המועצה,  רשאית  תהיה  זה  הסכם  לפי  המועצה  מזכויות  לגרוע  מבלי 

לבצע את המשך השירותים    לעיל  כאמורסיום/ הפסקת ההתקשרות  מהמקרים של  

ידי  על  שנעשו  בשירותים  הגבלה  ללא  ולהשתמש  גורם אחר  ו/או באמצעות  בעצמה 

 היועץ על הסכם זה מהווה הסכמה לכך.   היועץ, ועצם חתימתו של

 הפרות וסעדים .23

  6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28מוסכם בזאת כי סעיפים   23.1

יסודית   29,30,31,32, הפרה  תהווה  הפרתם  אשר  עיקריים  סעיפים  מהווים  להסכם 

 . 1970 -כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

היו  23.2 יסודית  הפר  הפרה  תוך    ולאעץ  ההפרה  את  אליו    3תיקן  שפנתה  ממועד  ימים 

ותרופה משפטית   כל סעד  ולקבל  לתבוע  תהיה רשאית המועצה  העומדים  המועצה, 

הזכויות  מבלי לגרוע מיתר  וכן לחלט את ערבות הביצוע שהמציא לה היועץ,  לרשותה, 

 . העומדות לרשותה לפי ההסכם ו/או עפ"י כל דין
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 זכויות שמירת  .24

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו   24.1

לה בהסכם זה לרבות ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו  

ההסכם,   ביטול  בגלל  המועצה  נגד  כלשהי  תביעה  עילת  ליועץ  יהיה  לא  מקצתו,  או 

ובלבד שהדבר סיבה אחרת  או  בביצועו  זה    הפסקה  להוראות הסכם  נעשה בהתאם 

פגיעה במוניטין או   נזק,  פיצוי או תשלום כלשהו בעד  לתבוע  זכאי  יהיה  לא  והיועץ 

 הפסד העלולים להיגרם כתוצאה מסיבת הביטול, ההפסקה או מסיבה אחרת. 

בני   24.2 יהיו  ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא  זכויות  על  ויתור  ו/או  ו/או דחייה  כל ארכה 

 יינתנו מראש ובכתב על ידי הגורמים המוסמכים במועצה. תוקף, אלא אם  

אי תגובה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על   24.3

ידי המועצה, לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כוויתור מצדה ו/או כעובדות היוצרות  

ו/או זכות  ושום  התנהגותה,  מחמת  השתק  ו/או  מניעה  המועצה  שיש    כנגד  יתרון 

 למועצה לא יגרעו מחמת כך. 

או   24.4 המועצה,  אכפה  זכות  אכפהלא  פי   מהזכויות כלשהי באיחור,  על  לה  הנתונות 

ויתור על  ההסכם ו/או על פי דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך 

 האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהן.   הזכות

להם    אחרת  או תרופה  אחר  וע מכל סעד כדי לגרסעיף מסעיפי הסכם זה  באמור ב  אין 24.5

 . או הסכם  כל דין המועצה על פיזכאית 

 ועיכבון קיזוז  שיפוי .25

  יועץ ח כל הסכם או דין, ישפה הולשלמו מכ  יועץתשלום שהיה על ה   מועצההשילמה   25.1

 , וזאת מועצההבגין הוצאות כלליות של    15%  בתוספת  –בגין תשלום זה    המועצהאת  

בגין   מועצההאת    יועץ. בכלל זה, ישפה המועצה"י הימים מיום שנדרש לכך ע  7בתוך  

בו מכ דין בקשר עם  וכל תשלום שחויבה  זה  עבודתו ח פסק  עם הסכם  ועם    ובקשר 

, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל  הזמנת העבודה )ככל שתימסר(

בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה    מועצה להוצאה שנגרמה  

   וכל עלות נלוות נוספת.

ולפי  זה    הסכםלפי    יועץ תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע להמועצה   25.2

ו/או   למועצה  יועץ מגיע מה כל סכום שלדעת המנהל  –הזמנת העבודה )ככל שתימסר( 

 הסכם.  או   דיןמטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל  למי

  (, , כלי עבודה וכיו"בחומריםמתקנים,  )  מיטלטליןלעכב בידה כל    תהארשאית    מועצהה 25.3

  הקבוע בהסכם   עפ"ילא  יאותן לא מ  יועץשל ה   התחייבויותיווזאת כבטוחה עד למילוי 

 זה ובהזמנת העבודה )ככל שתימסר(.  

 נזיקיןריות באח .26

תחול על    ואספקתם  השירותיםבקשר עם  מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית   26.1

למסמכים הקשורים בשירותים ו/או אשר   מועצההיועץ בלבד ולפיכך אישוריה של ה

המקצועית   מאחריותו  היועץ   את  ישחררו  לא  זה  חוזה  פי  על  המציע  ידי  על  הוכנו 

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי    מועצההמלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על ה

 לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים ו/או מסמכים כאמור. 
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לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק, מכל   מועצה ה כלפי  בלעדית  היועץ אחראי 26.2

ו/או עובדיה     מועצה אשר ייגרמו לגוף ו/או לרכוש , ל בין ישיר ובין עקיף,  סוג,  מין ו

ו/או   ו/או צד ג' כלשהו ו/או ליועץ  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, עקב ו/או כתוצאה 

טעות או השמטה של היועץ  הנובע מביצוע השירותים, ו/או עקב מעשה ו/או מחדל,  

 ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו.  

היועץ  אחראי בלעדית לאבדן ו/או לנזק מכל מין וסוג שיגרם לציוד  אשר הובא על  26.3

מאחריות    מועצהידו ו/או המשמש אותו לצורך ביצוע השירותים. היועץ פוטר את ה

 לנזקים כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ה   היועץ   26.4 את  מכל     מועצהפוטר  בשירותה  הנמצא  אחר  אדם  כל  ו/או  עובדיה  ו/או 

לשפות  ומתחייב  לעיל  כאמור  היועץ  באחריות  הנמצא  נזק  או  אובדן  לכל  אחריות 

ק שייגרם לה אחריות  זו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל  נ   המועצהולפצות את  

חריות לגביהם מוטלת על שתוטל עליהם ו/או תביעה ו/או סכום שיחויבו לשלם, שהא

היועץ  על פי חוזה זה ועל פי כל דין, ובכלל זה הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. 

  מועצה תודיע ליועץ  על קבלת תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על ה  מועצהה

 מפניה , על חשבונו של היועץ.

חוזה זה ו/או מכל  רשאית לקזז מן התשלומים אשר היועץ  זכאי להם מכוח  המועצה  26.5

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מועצה סכומים אשר נתבעים מהסיבה אחרת,  

 מחדל שהם באחריותו של היועץ  כאמור לעיל ו/או על פי כל דין. 

 השלמת יועץ הביטוחים בדיקת ול -ביטוח .27

מבלי לגרוע מאחריות היועץ  לפי חוזה זה או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו   27.1

על הצדדים הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כנספח ג', ומהווה חלק  

 בלתי נפרד ממנו.  

 ביצוע ערבות .28

חתימת  במועד  מועצה  ל ימציא היועץ    ,להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה 28.1

ת פירעון עם דרישה  ערבות בנקאית מקורית אוטונומית לטובת המועצה, בהסכם  ה

ע"ס הרלוונטי/ים    5%  ראשונה,  התחום/ים  לפי  המשוער  הכספי    להסכם מההיקף 

בסעיף   בל   1)כמפורט  הכלליים  התנאים  בנוסח  מכרז(מסמך  להסכם,    .23נספח  , 

שברשותה רישיון לעסוק  חתומה ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית  

)ולא סוכן   1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 . ביטוח(

ככל שתוארך תקופת ההתקשרות ע"פ ההסכם על ידי המועצה,  מבלי לגרוע מהאמור,  28.2

מועד קבלת  ימים מ  3בתוך  תוארך ערבות הביצוע על ידי היועץ מפעם לפעם, וזאת  

 המועצה בדבר הארכת תקופת ההסכם. הודעת  

- לחילוט על פי פנייה חד  , וניתנת על פי תנאיהיתאוטונומית, בלתי מותנ ת תהא  הערבו 28.3

 . המועצהדדית של צ

 עד לסיומה.   ,ההתקשרותהיה למשך כל תקופת  הערבות תהיה צמודה למדד ותוקפה י 28.4

מבלי לפגוע    הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם. 28.5

  התשלומים , כל ההוצאות  בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של
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ה עלולה להוציא  מועצשה  יועץהקשורים במישרין ובעקיפין להנזקים ו/או ההפסדים  

 או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם זה.  

מקצתו,  רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או    מועצהבכל מקרה כאמור תהא ה 28.6

הנזקים, ההפסדים, ההוצאות    לגבי  ולהיפרע מתוכו  פעמים,  או במספר  בפעם אחת 

חייב להשלים תוך    יועץאו מקצתה יהיה ה  והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות כולה

 ימים את הערבות כך שתהא בסכום הקבוע לעיל.   7

תהיה  עת , באופן שבכל  , לאלתר, ערבות בנקאית חדשהיועץחולטה הערבות, ימציא ה 28.7

 לעיל.  הקבוע ערבות במלוא הסכום מועצה  בידי ה

 עבודות בשעת חירום .29

  למתן   מפעל"כ  או / ו"  חיוני  מפעל "כ  מוכרת מועצה  ה  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר   היועץ 29.1

 המוסמכות   הרשויות  י"ע  ויוכרז  במידה  כי  בזאת  מתחייב  והיועץ"  קיומיים  שירותים

 : הבאים  מהחוקים יותר או אחד להוראות בהתאם המצבים אחד

  חירום   שעת  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי-על  חירום  מצב  על  הכרזה  •

   1973 - ד"מיוחדות( תשל )סמכויות

,  האזרחית  ההתגוננות   לחוק  ג 9  בסעיף   כמשמעותו  בעורף   מיוחד   מצב   הכרזה  •

 .  1951 -א"תשי

  המשטרה  לפקודת  א  90  בסעיף  כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  הכרזה  •

 .  1971 - א"תשל, חדש(  )נוסח

 . הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על  הכרזה  •

 ז"תשכ,  חירום  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  או/ו  ל"הנ  החוקים  הוראות  תחולנה ,  אזי

ביצוע    לצורך  המשמשים  היועץ  שירותי  או/ ו  מועסקי  על  גם  רלבנטי  דין  כל  או הוראת/ו   -1967

 לצורך ביצוע חוזה זה. הנחיות שיינתנו ע"י המועצהזה והכל בכפוף ל חוזה נשוא העבודות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי מגיפת הקורונה לא תגרע   29.2

  18מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה, ולא תיחשב כ"כוח עליון" לעניין סעיף  

 . 1970 -ת חוזה( תשל"אלחוק החוזים )תרופות בשל הפר

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .30

  :דלקמן מצהיר בזאת כ יועץה 30.1

תשל"ו    הנוכי   30.1.1 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  בתנאי  לרבות  1976  – עומד   ,

 זה.  להסכם 3.2נספח ב  הקבוע 

 . 1975  –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו כי  30.1.2

כדיןכי   30.1.3 ספרים  מנהל  זה    ,הוא  הסכם  נשוא  עבודתו  במסגרת  פועל  הוא  וכי 

שתימסר( ככל  העבודה,  עפ  )והזמנת  המס    "יכנדרש  שלטונות  כלפי  דין  כל 

כל   במהלך  כן  ויעשה  ימשיך  וכי  זה  תקופתובכלל,  הזמנת    הסכם  )ותקופת 

 .העבודה, ככל שתימסר(

כי  כי   30.1.4 עובדיו,  לכל  כדין  ניכויים  תיק  מנהל  כל    הואהוא  את  עבורם  מפריש 

הסכם  וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת    ,פרשות הנדרשות על פי הדיןהה

 . זה )ותקופת הזמנת העבודה, ככל שתימסר(
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מועצה  ל  יועץ במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא ה 30.2

 אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. 

יומצא    ,מוסכם בזאת 30.3 ולא  יה  למועצהכי במידה  זכאי   יה אישור כאמור במועד, לא 

החזר    יועץה בהעדר    מהמועצהלכל  זכאי  הוא  לה  מהתמורה  שנוכו  מס  סכומי  בגין 

 אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד. 

בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת    יועץיציג ה  ,המועצהעפ"י דרישת   30.4

ביחס זה  החשבונות  שתימסר(,  להסכם  ככל  העבודה,  שמדווחים   )ולהזמנת  כפי 

 לרשויות המס. 

 קיצור תקופת התיישנות  .31

נותן הסכמתו הבלתי הדירה לקיצור תקופת ההתיישנות להגשת תביעות מצד    יועץה 31.1

 שנים.  3על פי הסכם זה, כך שזו תעמוד על   יועץה

 תקוצר. מובהר כי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה מצד המועצה לא  31.2

קיצור תקופת ההתיישנות   –3.6 על נספחיועץ חתימת הצדדים על ההסכם, וחתימת ה  31.3

לצורך העלאת תביעות, יהוו אישור הצדדים לקיצורה של תקופת ההתיישנות להגשת  

ה מצד  בהתאם יועץ  תביעות  מוסכמת  קצרה  התקשרות  תקופת  וקביעת  בלבד, 

 . 1958-לחוק ההתיישנות, תשי"ח  19להוראות סעיף 

 ונותש .32

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לעורכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים להסכם   32.1

 לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב. , אחרת זה

הסמכות המקומית בכל המחלוקות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה   32.2

 בלבד, על פי סמכותם העניינית.  מרכזאך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם.  32.3

לנמען בתוך   הגיעה  לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו  שעות   72כל הודעה שתישלח 

 ממסירתה למשרד הדואר.  

כל מסמך אשר יישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה   32.4

תוך   לתעודתו  הגיע  כאילו  יישלח    4ייחשב  אשר  מסמך  כל  המשלוח.  ממועד  ימים 

אישור   קבלת  במועד  לתעודתו,  הגיע  כאילו  ייחשב  הפקסימליה,  באמצעות 

 הפקסימליה.   

,  יועץה לכתובת הדוא"ל של ה מוסכם על הצדדים כי הודעת דוא"ל שתשלח המועצ 32.5

 שעות.  24המצוינת בראש חוזה זה, תיחשב כהודעה שנמסרה כדין כעבור 

 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

               ___________________    ___________________ 
 היועץ          המועצה                     
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 הצהרת סודיות  - 3.1נספח 
 

 ע"י היועץ וע"י כל גורם מטעמו המוסמך על ידו לתת שירותים למועצה מכוח הסכם זה.   ם* ייחת

 

 

זהות   __________    מספר אני, שם משפחה __________  שם פרטי  __________   

   :כדלקמןמצהיר בזאת 

 

תשמ"א   .1 הפרטיות  הגנת  "חוק  הוראות  לי  ידי  1981  -הוסברו  על  המוטלת  והאחריות   "

 הוראותיו בקשר לעבודתי.  

. לא  אספקת השירותיםאני מתחייב לשמור בסוד את כל אשר הגיע או יגיע לידיעתי במהלך   .2

 אמסור כל מידע או כל מסמך שהגיע או  שיגיע לידי למי שלא הוסמך כדין לקבלו מידי. 

 .  ההתקשרות עם המועצההתחייבותי זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום  .3

 

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 

 ____ _________ _____  :היועץחתימת                             __________  :תאריך
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 נוסח ערבות ביצוע ובדק  - 3.2נספח 

 לכבוד 

 המועצה האזורית דרום השרון  

 א.ג.נ.,

 

 אוטונומית מספר :__________  ערבות בנקאיתהנדון: 

)להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד   _____________על פי בקשת 

₪ בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט  _________לסך של  

 .  הסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץהפרשי הצמדה"( וזאת בקשר עם להלן )להלן: "

  ימים   14  תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  

דרישתכם   מדרישתכם את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה 

בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב  

 כלשהו כלפיכם. 

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

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל. 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר    – "מדד"  

 כלכלי. 

 פרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:ה

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד  

)החודש שקדם לחודש  החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____________  

הזכיה(   )להלן:הודעת  נקודות   _______________ היינו   _________ ביום  "המדד    שפורסם 

היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין  

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 .לביטול  ניתנת ולא  תלויה בלתי,  חוזרת בלתי הינה זו  ערבות

)  ליום   עד  בתוקפה  תישאר  זו  ערבות בין    3______________  ההתקשרות  סיום  מיום  חודשים 

 הצדדים(.

  לא   עוד   כל   הבנקאית  הערבות  תוקף   הארכת  את   לעת  מעת  לדרוש  רשאית  תהיה  המועצה   כי  מובהר

 .הערבות  של תוקפה חלף

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו  זה מועד לאחר

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

 

 _________________ בנק    תאריך ____________________ 
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 3.3נספח 
       

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

 
כ_______________ ]נא להשלים תפקיד[ ב_______________________  הנני משמש   .1

 ]נא להשלים את שם המציע[ והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעמו. 
 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;   

 
משתי     ביותר  הורשעו**  אליו  זיקה*  בעל  או  במועד   הספק  אך  עבירות***, 

 ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 

 ; 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2 'כהגדרתו בסע –"בעל זיקה"  *
 ; 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

מינימום,  –"עבירה"   *** חוק שכר  לפי  זרים  ע   /1987-התשמ"ז  עבירה  עובדים  חוק  לפי  בירה 
ולעניין עסקאות לקבלת ,  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

בסעיף   כהגדרתו  התשע"ב    2שירות  העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  גם  2011- לחוק   ,
 עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

בלא מכרז    –"מועד ההתקשרות"     ****   בעסקה  לגוף    – לעניין התקשרות  הוגשה   המועד  שבו 
מועד     -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור

 ההתקשרות בעסקה.
 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3
 

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

    מן.לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיי 9הוראות סעיף   –חלופה ב'      
 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:   - עילדל שסימן את חלופה ב'  ספק .4
 עובדים.   100- הספק מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )    
 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל   100הספק מעסיק    -( 2חלופה )    
לפי                 חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך   9סעיף   

הרווחה לפי הוראות  ומנכ"ל משרד העבודה  לבמקרה שהספק התחייב בעבר לפנות         
( התקשרו2חלופה  עמו  ונעשתה  לעיל,  באותה  (  כאמור  התחייב  הוא   שלגביה  ת 
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    –(  2חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9לפי סעיף 
 

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד   - דלעיל( 2)ספק שסימן את חלופה  .5
)ככל    מועצהימים ממועד התקשרותו  עם ה  30ים החברתיים בתוך  העבודה והרווחה והשירות 

 שתהיה התקשרות כאמור(.  
 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

 
                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר              
 אימות חתימה  

אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני  
______ את  מר/גב'  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,______

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את  
 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

                                                            ____________                                                
+ חותמת חתימה                                                                                                                 
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים -  3.4נספח 
 

 _____________________________________________ מועמד לתפקיד:  
 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 
 
 פרטים אישים  .1

 תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות 
 

            
 ישוב 

  
 רחוב 

 
 מיקוד  מס' דירה  מס' בית 

 טלפון נייד  טלפון בבית   טלפון עבודה 
 

 כתובת דואר אלקטרוני 
 

 
 ועיסוקיםתפקידים  .2

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות  
 ולרבות כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'. 

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים  
 לגבי תפקידים בהתנדבות(.  בשכר או בהתנדבות )ציין במפורש 

 
1. 

 שם המעסיק 
  

 כתובת המעסיק   תחומי הפעילות של המעסיק
 

 התפקיד ותחומי האחריות 
  

 תאריך העסקה 
 

 
2. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 
 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 
 

 
3. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 
 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 
 

 
4. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 
 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 
 

 
 תפקידים ציבוריים  .3

 לעיל(.  2פירוט תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף 
 לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות. יש להתייחס 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף  
   
   

 
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין  
ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע ציבוריים ובין שאינם 

 השנים האחרונות 
תחום  שם התאגיד/רשות/גוף 

 העיסוק
סוג הכהונה  תאריך 

(1 ) 
פעילות מיוחדת  

תחילת   ( 2בדירקטוריון )
 הכהונה

סיום 
 הכהונה

     
     
     

יש לפרט   –בדירקטור מהסוג השני  דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר   .1
 ידם. - גם שמות בעלי המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.  .2
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 קשר לפעילות המועצה  .5
, שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 

אליה )ובכלל זה זיקה או קשר  בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים  המועצהלפעילות  
 או לתאגידים סטטוטוריים אחרים  או לגופים אחרים שהמועצה קשורה אליהם(? למועצה

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה  
 או קשר באופן מפורט. 

הן כדירקטור או בגופים מקבילים  לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכ  –"בעל עניין" בגוף 
בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין  

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1968  –בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

 כן   נא פרט :   לא                        
 
 
 
 
 
 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח   .6

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח             
ההצבעה בו, מי שראשי למנות דירקטור אחד או יותר הדירקטורים של התאגיד או  

כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון  
ו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או  המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה ב

 – יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו 
יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי   (א)

 הקרן. 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  ( ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך   –  לעניין זה, "נאמן"  האמורים.
לפי סעיף   או כנאמן להקצאות מניות   46רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו 

   לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים כהגדרתו בסעיף 
 ברה בת של תאגיד למעט חברת רישומיםח ( ג)

 
להתייחס לתפקידים בהווה לעיל לגבי קרובים )יש    2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים   .7

 בלבד(.
 

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות  
לעיל )כגון: כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך  

 התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון 
 זוג, הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך.בן / בת  –קרוב 

 

 

 
 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .8

 
 דהאם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקי

 אליו אתה מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:
האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או  

 זיקות אחרות: 
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תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  .9
 עניינים. 

תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד  האם ידוע לך על 
 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 
 

 כן   נא פרט :                 לא          
 

 

 

 
 
 

 
  שעלולים מקורביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים כהונות עיסוקים תפקידים  .10

 ענייניים  לניגוד חשש של  במצב אותך להעמיד
תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם  האם ידוע לך על 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים 
 עסקיים( שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 מדרגה ראשונה יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם 
לדוגמא תפקידים ועיסוקים של   1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים  

 קרובים אלה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות המועצה.
 כן   נא פרט :   לא                        

 

 

 
 

  
 ועיסוקים חיים קורות פירוט . 11

 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 
 הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים 

 
 
 
 

 וחותמת ___________________________  יועץחתימת היועץ/ ה
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נכסים ואחזקות  –לק ב' ח  
 

 במניות  אחזקות .12
פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, 

שלך או של קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות  
בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי   –" קרובבתאגידים הנסחרים בבורסה. " 1968 – ערך, התשכ"ח 

 שסמוך על שולחנך. 
 

 שם המחזיק  שם התאגיד/הגוף 
)ככל שהמחזיק אינו  

 מועמד(

תחום עיסוק  ( %4 אחזקות )
 התאגיד/הגוף 

    
    
    
   1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4)

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  
בו מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי  

שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים 
ניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות  וחמישה אחוזים או יותר מהון המ 

 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו  
יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי   (א)

 הקרן. 
בניירות הערך  החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק   (ב)

 האמורים. 
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח    –" נאמןלענין זה, "

או כנאמן להקצאת מניות   2)או(  46תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 לפקודת מס הכנסה  102לעובדים כהגדרתו בסעיף 

 חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים
 

 לניגוד  חשש  של  במצב  אותך  להעמיד  עשויים  בהם  שימוש  או  מכירתם  זקתםשאח  נכסים .13
 עניינים 

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש  
"  קרובבהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? "

 שסמוך על שולחנך. בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי  –
 

 כן   נא פרט :   לא                        
 

 
 

 
 משמעותי בהיקף כספית חבות .14

האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או  
 להתחייבויות כלשהם? 

 שולחנך.בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על  –" קרוב"
 

 כן   נא פרט :   לא                        
 

 
 

 
 עניינים לניגוד  חשש  של במצב אותך להעמיד שעלולים אחרים נכסים .15

 
, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים 

 לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? 
יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 

 עלי עניין בהם. עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך ב
 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
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לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין   – " בעל עניין"
בעקיפין ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או  

 חיצוני לו. יועץ 
 

 כן   נא פרט :   לא                        
 

 

 
 

 
 

 הצהרה  –חלק ג' 
 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי: 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה , בקשר לעצי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים   .א

 נכונים ואמתיים; 
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה  .ב

אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו 
 אם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית; הפרטים אינם ידועים לי במלו

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי   .ג
 ; להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד  .ד
 תפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של המועצה בנושא.עניינים במילוי ה

אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך   .ה
הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש  

המידע הרלוונטי  , אמסור לו המועצהשל   תהמשפטיצת לניגוד עניינים, איוועץ ביוע
 בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

 
 

  ______________            ______________        ______________              _________ 
 תאריך                          שם מלא                         מספר זהות                              חתימה    
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   אישור קיום ביטוחים - 3.5נספח 
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  
 מבקש האישור. 

 האישור  מבקש   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 שם  שם: מ.א דרום השרון 
 

 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

 יעוץ אחר:  ☒ 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים☐ 

 ______ אחר: ☒ 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

מען למשלוח  מען
 דואר 

 
כתובת הרכוש  

 המבוטח  
 

 כיסויים
 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
ומהדור 

ת  
הפוליס 

 ה

תאריך  
 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום 
 ביטוח 

  כיסויים
  נוספים 
  בתוקף
  וביטול
   חריגים

  קוד לציין יש
  בהתאם כיסוי

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

        
       
       
       
        

, 318 1,000,000      צד ג'
328 ,315 

אחריות 
 מעבידים

     20,000,000 328 ,318 

        

אחריות 
 מקצועית

     2,000,000 301 ,
302 ,
328 , 

        
 

  מתוך הרשימה המפורטת בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים  פירוט השירותים 
 : * (ג'בנספח 
038 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  למבקשהודעה  משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול   או  האישור מבקש   לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח השירותים  
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
 071 רוקחות  001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 
 073 רפואה משלימה  003 אספקת גז ודלק 

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור 
 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב  008 משחטות בית מטבחיים/ 

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 
 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 גביה וכספים 

 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה 
 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 022 הובלות והפצה 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  

 092 וחל"צ( 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 

 094 שירותים פרא רפואיים  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים  025 הסעת נוסעים 

 096 והשכרות שכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים  027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 השקעות ויזמות 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 
 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 וחברות הסלולר תקשורת  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה   -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 

 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם 
 110 - 040 אדריכל, הנדסאימהנדס, 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 
 112 - 042 מחקרים וסקרים 

 113 - 043 מחשוב 
 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים   -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים 

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  

 053 העסקה"( 
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  

מדריכים(/קייטנות/פעילות  נופש וטיולים )לרבות 
 055 לילדים 

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים 
 127 - 057 ניקיון 

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 
 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ  

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה( 
 133 - 063 פלסטיק 

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב 
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 

)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי   קמעונאות
 070 העסקה"( 

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים 
 372 - 302 אחריות צולבת 

במסגרת כיסוי אחריות    דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305  הכלי יריי  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 
 386 - 316 אדמה   רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח
  מעובדי מי  של כמעבידם וייחשב  היה - נוסף מבוטח

 המבוטח 
319 - 389 

)יש לפרט    אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  
 שם וכתובת( 

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 עובדים מרמה ואי יושר  
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות

מבטח של   מכל המבטח מוותר על כל דרישה או טענה  )
 (האישור מבקש

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

 400 - 330 לפרט שם וכתובת( שעבוד לטובת גורם אחר )יש 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 
 403 - 333 ₪.  1,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 קיצור תקופת ההתיישנותהסכמה על  - 3.6נספח 

 

הריני לאשר כי בחתימתי על ההסכם ונספח זה הנני    לחוזה,  31  עיףס בהתאם להוראות  

 3בחלוף    ה או מי מטעמ  המועצהכי לא אוכל להעלות תביעות כנגד    יועץמאשר בשם ה 

 העילה לתביעה. נולדה  מהמועד בו שנים 

 

תקופ כי  לכך  מודע  וה  ההינ  שנים  3של    ה הנני  מקוצרת  התיישנות    המהוו  יאתקופת 

סעיף   להוראות   –לחוק ההתיישנות, תשי"ח    19תקופות התיישנות מוסכמת בהתאם 

1958. 

 

 

 

 

 יועץ + חותמת החתימת 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד )במקרה ומדובר בתאגיד(
 

התאגיד(  )שם   _______________ התאגיד  של  עו"ד  הח"מ,  אני 
____________ )מס' זיהוי של התאגיד(, מאשר כי התקבלה בתאגיד החלטה  

, כי ההחלטה התקבלה דרום השרון  מועצה אזוריתלהתקשר בהסכם זה מול  
בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד וכי בעלי זכות החתימה של התאגיד 

 הנ"ל.  חתמו על ההסכם 
 __________       __________ 

          חתימה                   תאריך


