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 הגליליאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם 

 

 אספקת שירותי רו"ח /201914מכרז מס' 

   

 

אספקת בזאת הצעות ל ן"( מזמיאיגוד הערים)להלן: " איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי .1

 בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.והנה"ח  שירותי רו"ח

 

איגוד את מסמכי ההצעה הכוללים את תנאי ההתקשרות ומסמכים נלווים, ניתן לרכוש במשרדי  .2

)שלא יוחזרו(  ₪  400 בשעות העבודה, תמורת סך שלא, כרמיאל, 25במשעול הסביונים  הערים

 .15:00שעה   4.8.19 עד תאריךשעות העבודה וזאת ' בה-בימים א'

 

את ההצעה בצרוף כל תנאי ההתקשרות והמסמכים הנלווים, יש להגיש במסירה ידנית במעטפה  .3

המעטפה תיחתם בחותמת  .12:00עה ש 5.8.19ך לא יאוחר מתארי איגוד העריםסגורה במשרדי 

איגוד , ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה, והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי עריםהאיגוד 

 .עריםה

 

במשרדי איגודי הערים, משעול הסביונים  12:15בשעה  5.8.19תהיה ביום  פתיחת תיבת המכרזים .4

 .א, כרמיאל25

 

את הזכות לנהל מו"מ עם  וא שומר לעצמולקבל כל הצעה שהיא, וה מתחייב ואיננ עריםהאיגוד  .5

 המציעים.
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 'אמסמך          

 הגליליאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם 

 14/2019מכרז מס' 

 "חהוהנ אספקת שירותי רו"חל

 תנאים למשתתפים במכרז

 כללי: .1

בזה  ן"(, מזמיאיגוד הערים" )להלן: איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי .1.1

על פי התנאים המפורטים ושירותי הנהלת חשבונות  ו"חרשירותי למתן  הצעות

 .("השירותים")להלן:  במסמכי המכרז

תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות  .1.2

 הרצ"ב על נספחיו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

כרו"ח שייתן את חובה על המציע להציג את אותו המועמד שישמש יש יובהר כי 

 הנ"ל.  השירותים

ת כל כוח הזוכה יספק א. השירותים יסופקו על בסיס קבלני במסגרת מיקור חוץ .1.3

ויפקח על עובדיו שיועסקו במתן השירותים  ךהאדם הנדרש במכרז וינחה, ידרי

יב להעמיד לטובת מתן השירותים כוח אדם מקצועי י. הזוכה מתחאיגוד עריםל

הזוכה יבצע, ומיומן שיעמוד בכל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז. 

 .דרשות לצורך מתן השירותיםעל חשבונו, את פעולות ההכנה וההיערכות הּנ

יישובי תו, וכן לאשכול , תאגידים עירוניים שבשליטאיגוד עריםהשירותים יינתנו ל .1.4

 .בע"מ הכרם בית

 להתייעצויות. ןזמיויהיה , כפי שיידרשנדרש לנוכחות פיזית  רו"ח .1.5

, ובמידת הצורך בפגישות ובמשרדי היועץ איגוד העריםהשירותים יינתנו במשרדי  .1.6

 .במקומות אחרים כגון משרדי רשויות המס

 ה,לבצע ביקורת על איכות השירותים הניתנים על ידי הזוכ הא רשאייאיגוד הערים  .1.7

אולם אין בכל ביקורת כזו כדי להפחית מאחריות הזוכה באשר לשירותים הניתנים 

 ו.על יד

יום חתימת שני הצדדים על שנה, שתחילת בתוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו ל .1.8

להאריך את  וזכותאיגוד הערים שומר על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה. החוז

, כך שסך כל תקופת החוזה לא תקופות בנות שנה אחת כ"א ה בארבעתקופת החוז

 .שנים ( חמש5)תעלה על 

נספח א' לחוזה ההתקשרות )להלן: בהם כמפורט הנדרשים השירותים   .1.9

 (."השירותים"
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כמפורט במסמך א' ההזמנה להציע הצעות, לרבות, כל מסמך ו/או נספח  :מסמכי המכרז .2

המסמכים  במענה לשאלות המשתתפים. איגוד העריםפיץ ילרבות מסמכי ההבהרות אותן 

 המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

 תנאי השתתפות במכרז. –' אמסמך 

 הנספחים להלן:, בצירוף הצהרת והצעת המציע –' במסמך 

 .ברשויות מקומיות רו"חנוסח המלצה על ביצוע שירותי  – 1נספח 

 אישור ניסיון. – 2נספח 

 .תצהיר שכר מינימום – 3נספח 

 .תצהיר העסקת עובדים זרים – 4נספח 

 שאלון לאיתור ניגוד עניינים. – 5נספח 

 , בצירוף הנספחים שלהלן:הסכם/חוזה התקשרות –' גמסמך 

 פירוט שירותי הייעוץ. – נספח א'

 נספח תשלומים –נספח ב' 

 .אישור על קיום ביטוחים –נספח ג' 

 

את מסמכי המכרז והנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, 

איגוד ערים אשכול )התשלום לא יוחזר(, במשרדי ₪  400 ניתן לרכוש תמורת תשלום של

 .15:00-08:00ה' בין השעות -בימים א' 4.8.19עד תאריך , הגלילירשויות בית הכרם 

 

איגוד ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של 

 . הערים

 

 :תנאי סף להשתתפות .3

או תאגיד רשום כדין או שותפות לא רשומה רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא יחיד 

 , המפורטים להלן:בכל התנאים, במצטברבישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, 

ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל אסמכתאות, יהיו על שם -ההצעה תוגש על .3.1

 המשתתף בהצעה.

במתן  (2018-2014) השנים האחרונות 5בעל ניסיון של לפחות רו"ח המוצע יהיה  .3.2

להוכחת סעיף זה יצרף המציע  רשויות מקומיות.איגודי ערים או ל םשירותיה

בשנים הרלוונטיות וכן את פרטי של רו"ח המוצע להצעתו את פרטי ניסיונו 

 הלקוחות ושם איש קשר אצל כל לקוח/המלצה מהלקוח.

עובד בעל הכשרה מקצועית מתאימה, בעל הכשרה הנה"ח המוצעת תכלול  .3.3

ם לפחות בעבודת הנהלת חשבונות עבור רשויות שני 5מקצועית בעל ניסיון של 

 .איגודי ערים וא מקומיות
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הנהלת החשבונות היא בהעסקה ישירה על ידי משרד רואי החשבון ולא במיקור  .3.4

 חוץ.

תוקף( הנדרשים על ניהול פנקסי -המציע הינו עוסק מורשה ובעל כל האישורים )בר .3.5

-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"וחשבונות ורשומות על פי חוק גופים 

. להוכחת סעיף זה יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים 1976

 כחוק ואישור ניכוי מס במקור.

המציע רכש את מסמכי המכרז. להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע את הקבלה  .3.6

 על רכישת מסמכי המכרז.

 

 אסמכתאות .4

 להצעתו את האסמכתאות והמסמכים כדלקמן:המציע יצרף 

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף לפי חוק  .4.1

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, העסקת 

 .1976-עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, התשל"ו

 אישור תקף לניכוי מס במקור. .4.2

  .המוצע שיון רואה חשבוןירפרטי המשתתף/המציע בצירוף של צילום  .4.3

 פרטי עובדי הנה"ח המוצעים כאמור בתנאי הסף. .4.4

ניסיון קודם  יבעל םהינרו"ח ועובדי הנה"ח המוצעים אסמכתאות המעידות כי  .4.5

 .ומוכח

המנהלים של המציע, לאימות הניסיון מהמשתתף ייצרף להצעתו הצהרת אחד  .4.6

 והיכולת מגובה באסמכתאות. 

ע"י עו"ד.  ידי המציע, וכן חתום ומאומת-תצהיר העסקת עובדים זרים, חתום על .4.7

מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט 

תובא לדיון  בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא

 כלל.

מי ממנהלי  תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או .4.8

המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל 

ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. 

 ידי המציע, וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד.-התצהיר יהא חתום על

 המציע ימלא את השאלון לאיתור ניגוד עניינים, ויצרפו להצעה. .4.9

 המציע יידרש לצרף להצעתו אישור לקיום ביטוחים. .4.10

המציעים נדרשים לבדוק כי פוליסות הביטוח שלהם עומדות בתנאי אישור קיום 

 הביטוחים.

להתקשרות עם המועצה, להציג אישור קיום ביטוחים הזוכה במכרז יידרש, כתנאי 

 מאושר ע"י המבטח.
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ידו, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי -המציע יידרש לצרף להצעתו הצהרה חתומה על .4.11

 (."הצהרה והצעת המציע"הוא עומד בכל תנאי המכרז )להלן: 

 .אישור עו"ד על כתובת משרד המציע .4.12

 המשתתף.קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם  .4.13

 .יפסלעשויה לההצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה  .4.14

 

 :ניגוד עניינים .5

ו/או  המיועדרוה"ח אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של המציע ו/או ש המציע יצהיר

לבין השירותים המבוקשים בהליך זה. יש  איגוד עריםת שירות לתלעובדי הנה"ח המוצעים 

איגוד לצרף פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של המציע ומשרדו, אל מול 

הבכירים. כן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות  ועובדיו חברי המועצה, הערים

 להקים חשש לניגוד עניינים כאמור.ו

 

 :ההצעה  .6

 מסמכי המכרז ונספחיו, מהודקים, אשר יוכנסו חתומים בידיהמציע יגיש את כל  .6.1

על גבה  שהתקבלה במסמכי המכרז ויגישם במעטפה סגורה בעותק אחדהמציע 

הצעתו למכרז ההצהרה וובתוכה יצרף את  "14/2019יצוין "הצעה למכרז מס' 

 .לאת כדבעיו( כשהיא חתומה וממהמציע" והצהרת "הצעתמסמך ד' )להלן: 

עבור ביצוע השירותים הנדרשים במסגרת המכרז הינו  החודשי כולל מע"מ המחיר .6.2

 קבוע מראש בהתאם למפורט להלן:

 כולל מע"מ₪  2,500 רוה"חעבור שירותי  .6.2.1

 כולל מע"מ₪  4,500עבור שירותי הנה"ח  .6.2.2

 יומיים , שליש משרהיבוצעו בהיקף של  6.2.2שירותי הנה"ח המפורטים בסעיף 

 .בשבוע במשרדי האשכול, ע"י עובד של היועץ הזוכה במכרז

לאשכול הזכות להגדיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את היקף מתן שירותי הנה"ח 

כל כולל מע"מ עבור ₪  1,960ימי עבודה בשבוע בתמורה חודשית בסך של  5לעד 

ימי עבודה תשולם תמורה חודשית  3עבור יום עבודה המתווסף למשרה )כלומר 

ימי עבודה תשולם תמורה חודשית בסך של  4עבור כולל מע"מ, ₪  6,460בסך של 

 10,380ימי עבודה תשולם תמורה חודשית בסך של  5כולל מע"מ, ועבור ₪  8,420

כולל מע"מ(. הודעה בכתב על הגדלת היקף מתן שירותי הנה"ח תימסר לזוכה ₪ 

 יום לפני הגדלת היקף השירותים. 30במכרז זה 

 

את מלוא העלויות, התקורות, הרווח ובכלל זה כל  הנקובה לעיל כוללתהתמורה  .6.3

(, הניוד, האספקה, "האמצעים"כח האדם )להלן:  ,המכונות, הציוד, האמצעים

, לרבות אגרות, רישיונות, שירותיםההפעלה של מכלול האמצעים הדרוש לביצוע ה
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין המכרז ובין בגין 

 פעילותו הקשורה למכרז.

 

  :הבהרות מסמכי המכרז .7

, 22.7.19תאריך עד לא יאוחר מ אלדו זולפי מר שאלות הבהרה ניתן להעביר ל .7.1

מבקשי ההבהרות עד ליום תשובות תועברנה לכלל  aldo@bkerem.org.il בדוא"ל

והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי , איגוד העריםויפורסמו באתר  28.7.19

 ההצעה.

היה יאם תמצא סתירה בין מסמכי ההצעה ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם,  .7.2

המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון  ורשאי לבחור, לפי שיקול דעת איגוד הערים

ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי ההצעה, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

איגוד הפירוש שנבחר על ידי הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מ

. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ההצעה השונים, ו/או בין הוראות הערים

שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות 

 .איגוד הערים

 לבטל את ההליך בכל עת ו/או לא לקבל הצעה כלשהי. רשאי איגוד הערים .7.3

י ההצעה או כל הסתייגות מציע במסמכה יכל שינוי או תוספת שייעשו על יד .7.4

לגביהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או 

לפסול את  תהיה זכאי איגוד העריםשבכל דרך אחרת, ייחשבו כאילו לא נכתבו, או 

 ההצעה בשלמותה. 

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או  .7.5

בכתב. הודעה כאמור יש  איגוד עריםכלשהו, יש להודיע על כך ללא דיחוי למסמך 

ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. במידת הצורך  5למסור לפחות 

תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים. על המציע לצרף להצעתו את התשובות 

סמכי האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממ

 ההצעה.

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ההצעה וינקוט בכל האמצעים הנראים  .7.6

לאספקת  איגוד העריםלו כנחוצים על מנת לחקור את תנאי ההתקשרות עם 

 איגוד העריםהשירותים. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעה כלשהי כנגד 

התנאים לאספקת השירותים  עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות

 וקיום יתר התחייבויותיו עפ"י הליך זה.

את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי  ושומר לעצמ איגוד הערים .7.7

הא רשאי, אך לא י איגוד הערים. איגוד עריםויתור כזה לא יגרום נזק לובתנאי ש

לים את הצעתו, להש, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן ו/או חייב

 קבע.יהמלא, בתנאים ש ולפי שיקול דעת
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את הזכות לדחות כל הצעה, או את כולן, ולבטל את  ושומר לעצמ איגוד הערים .7.8

המלא והבלעדי. במקרה של ביטול לא תהיה למציעים  וההליך, הכל לפי שיקול דעת

ות את לפצ חייב איגוד העריםהא יכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך ולא 

 המציעים ו/או לשלם להם תשלום כלשהו. 

את הזכות לבצע חקירות אודות המציע ומשרדו, לפי  ושומר לעצמ איגוד הערים .7.9

סיונם, וכן את הזכות י, כולם או מקצתם, בין היתר אודות עברם ונוראות עיני

לדרוש הבהרות והסברים להצעות, על מנת לבחון את כושרם של המשתתפים ו/או 

להביא אותם בחשבון במסגרת התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם, כדי 

, איגוד העריםהמימד האיכותי. מציע שיימנע משיתוף פעולה מלא עם את  ושיקולי

לדרישה להבהרות ו/או ימסור מידע לא נכון , בנוגע לחקירות ו/או ולשביעות רצונ

לפסול  רשאי איגוד העריםהיה יאו מי מטעמה,  איגוד עריםו/או חלקי ו/או מטעה, ל

 את הצעתו.

ראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש י, בכל עת שאיגוד הערים רשאי .7.10

, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות יםהמציעמ

א לעשות כן בכל עת גם וה המלא ורשאי ו( לשביעות רצונ"הפרטים"ספות )להלן: נו

לאחר פתיחת ההצעות והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו 

הבלעדי מציע יהא  ו, ועל פי שיקול דעתוצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליהמק

 איגוד העריםחייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה כן, רשאי 

 .המציעשלא לדון בהצעה של 

 סיון המוכח הקודם, שומריבמסגרת בחינת עמידתו של המציע ומשרדו בדרישות הנ .7.11

 רוה"חבלעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלוונטי לדעתה הקשור  איגוד הערים

 שלהקודם  ובלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונו/או במשרדו, לרבות ומהקבוע 

גופים אחרים עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע 

ו/או משרדו, סיבות להפסקת התקשרות של גופים אחרים עם המציע ו/או משרדו, 

דו, רמת אמינותו סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע ומשר

וכן הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון  רוה"חהמיועדים לשמש כשל 

ורמת כוח האדם המועסק על ידי המציע ומשרדו. המציע ומשרדו, בהגשת הצעתם, 

 נותנים הסכמתם לעריכת בדיקות אלו. 

, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או איגוד העריםהמציע ומשרדו מתחייבים לעדכן את  .7.12

נוי ו/או העדכון בתקופה שבין הגשת השי ואירעעדכון לגבי מידע שמסרו, במידה 

 מסמכי ההצעה ועד לקבלת ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה.

 איגוד העריםמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י  .7.13

ישא באחריות ילא  איגוד הערים , אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.ואו מי מטעמ

 .וההליך ואלה לא יחייבו אות משתתפיכלפי פירושים שניתנו בעל פה ל
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בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  רשאי איגוד הערים .7.14

או בתשובה לשאלות  וים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתשינויים, תיקונים, תנא

(. השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק "שינויים והבהרות"המשתתפים )להלן: 

מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את בלתי נפרד 

 .איגוד העריםויפורסמו באתר  מסמכי המכרז

הבלעדי והמוחלט, לדחות את  וועל פי שיקול דעת, בכל עת היה רשאיי איגוד הערים .7.15

המועדים הנקובים בהליך זה, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על 

פרטים במעמד רכישת מסמכי  איגוד עריםי שמסר לדחייה כאמור ישלחו לכל מ

, אם וככל שיקבעו, איגוד העריםההצעה. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי 

יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין 

למתן ארכה  איגוד העריםבאמור בסעיף זה לעיל, משום התחייבות ו/או הבטחה של 

 ארכה כלשהי. איגוד העריםולא תהיה למשתתפים בהליך זכות לדרוש מ כלשהי,

להאריך מועדים, כדי לגרוע מהוראה  איגוד העריםשל  ולא יהיה במימוש זכות .7.16

על פי מסמכי  איגוד עריםאחרת כלשהי במסמכי ההצעה ו/או מכל זכות הנתונה ל

להעלות כל ההצעה או על פי דין, והמשתתפים בהליך יהיו מנועים ומושתקים מ

 .איגוד העריםטענה ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות 

בהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו .7.17

 במכרז תחולנה על המשתתף

 

 :ביטוחים .8

מתחייב או על פי דין או הסכם, /ו ומי מטעמו המציעמבלי לגרוע מאחריות חוקיות של 

ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז, בהיקף במשך כל תקופת ההתקשרות להחזיק  מציעה

ג' נספח שלא יהיה מצומצם מהמפורט בדרישות כפי שמופיעות באישור הביטוח המצורף כ

 .לחוזה ההתקשרות

 

 הצהרות המציע: .9

ואישור, שכל המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה  .9.1

כרז וההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות פרטי המ

 במכרז ובהסכם. המפורטות 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  .9.2

לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 

 המציע.

מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט המציע  .9.3

, בכל שלב איגוד עריםמפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר ל

 שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.
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ז על זוכה כלשהו במכרז, להכרי מחויב איגוד העריםהמציע מצהיר כי ידוע לו שאין  .9.4

 ת לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש בכל עת.הזכו וושמורה ל

, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות רשאי איגוד העריםהמציע מצהיר כי ידוע לו כי  .9.5

מכרז זה, להוראות על ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות 

רוחבית של (, בין בהפחתת שירות מסוים ובין בהפחתה "התקציב"התקציב )להלן: 

 ותקציב המופחת והכל לפי ראות עינימכלול השירותים, תוך התאמת השירותים ל

 וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם. 

, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות רשאי איגוד העריםמציע מצהיר כי ידוע לו כי ה .9.6

בנימוק כל שהוא, להורות  הא חייבילי שהבלעדי ומב ועפ"י שיקול דעתמכרז זה, 

 על ביצוע תוספת/הפחתה לשירותים, שהיה על המשתתף לספק.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש  .9.7

 יפסל.עלולה לה –מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חלקי 

ות את מסמכי המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנ .9.8

 המכרז.

כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל  .9.9

ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב -הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.

צרף המציע להצעתו, בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז, י .9.10

 (.המציע" ת והצעת"הצהר' )להלן: דהצהרה חתומה בנוסח המצורף כמסמך 

 

 :מסמכי המכרז .10

מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י  .10.1

 ניתן לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז. תנאיו ולא

מקבל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את מסמכי כל המחזיק בין אם רוכש או  .10.2

המכרז אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת, 

 .למטרת הגשת הצעתו

 

 הגשת ההצעות, מועדים: .11

, בעותק אחדהמציע יגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו, בהתאם לדרישות המכרז,  .11.1

מסירה אישית בלבד )לא בדואר( כאשר הם חתומים בידי המציע יש למסור ב

איגוד במעטפה סגורה עליה מצוין שם המכרז, שתופקד בתיבת המכרזים במשרדי 

 .0012:בשעה  198.5.ם לא יאוחר מיו, א בכרמיאל25משעול הסביונים ב הערים

 .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל .11.2

במשרדי האשכול. פתיחת תיבת  12:15בשעה  5.8.19רזים תפתח ביום תיבת המכ .11.3

 המכרזים הינה פומבית, וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 

 בחינת ההצעות: .12

חינת עמידה בתנאי ב – א'שלב  בחן את הצעת המציע בשני שלבים:י איגוד הערים .12.1

משתתף שעמד בכל תנאי הסף כדרישות המכרז, תבחן  –שלב ב'  סף של המשתתף.

 :פורט להלןמבהתאם  הצעתו

 .זמין את המציעים להתרשמות בפניהתועדת המכרזים  .12.2

 :נקודות( 80)סה"כ  הקריטריונים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעות .12.3

ניקוד ) איגודי עריםת או ברשויות מקומיוב למתן השירותים המציעניסיון  .12.3.1

על יבחן על סמך מסמכים שיגישו המציעים ויעידו  –( נקודות 20 - מירבי

  .באיגודי ערים סיוןנידגש יושם על  .המציעניסיונו של 

( נקודות 20 - ניקוד מירבי) –שביעות רצון של לקוחות והמלצות נוספות  .12.3.2

באופן צורפו והן לפי בירורים שתערוך הועדה יאשר  תיבחן לפי ההמלצות

 יזום, גם למי שאינו מופיע ברשימת הממליצים שצרף המציע להצעתו.

 ניקוד מירביהמוצע ) מרוה"חבמהלכו תתרשם הועדה המקצועית  – ראיון .12.3.3

 .(נקודות 40 –

איגוד נקודות למציעים לפי קרבת משרדם הקבוע למשרדי  20יינתן ניקוד עד  .12.4

 45עד נקודות,  20ק"מ יקבל  20רדו נמצא במרחק של עד שהמציע שמ, כך הערים

ק"מ לא יקבלו ציון  45נקודות. מציעים שמשרדם נמצא במרחק של מעל  10ק"מ 

 עבור משקל זה.

 .12.4-ו 12.3 הניקוד להצעה יהיה סכום הניקוד בסעיפים .12.5

לדחות הצעות של מציעים אשר לא  הא רשאיי איגוד העריםלמרות האמור לעיל,  .12.6

או של רשות אחרת, או  איגוד העריםרשויות או  ושל ויעות רצונצעו עבודתם לשביב

, כפוף לקיום שימוע, כנדרש ווריו אינם מספיקים לפי שיקול דעתלדעת שכיש שנוכח

 עפ"י דין.

לא להתחשב כלל בהצעה, בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז  רשאי איגוד הערים .12.7

מונע  איגוד העריםאו בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 הערכת ההצעה כדבעי.

רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינות וכושרו של  איגוד הערים .12.8

הקודם עם  וים בהתאם לחוזה המוצע, את ניסיונאת השירות המשתתף לבצע

 ברשויות מקומית אחרות.באיגודי ערים והמציע ואת ניסיונו של המציע 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או  .12.9

ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב -כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 חובת הזוכה במכרז: .13

( ותימסר לו הודעה "הזוכה"מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן:  .13.1

 איגוד עריםבכתב על זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו ל

לזוכה בדבר זכייתו  איגוד העריםימים מתאריך הודעת  7כשהוא חתום כדין, תוך 

 באותו מועד כאמור פוליסת ביטוח, כנדרש. איגוד עריםוכן להמציא ל במכרז,

 רשאי איגוד העריםהא ילא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו, כולם או מקצתם,  .13.2

, וכן למסור את ביצוע המכרז הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז ועפ"י שיקול דעת

 בגין כך.  ועל כל הפסד שיגרם ל איגוד הערים, והזוכה יפצה את ויד-למי שיקבע על

כנגד הזוכה  איגוד העריםאין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .13.3

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 בכבוד רב,

 יתמנכ"ל – רונית עובדיה

איגוד ערים אשכול רשויות בית 

 הכרם הגלילי
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 ______________חתימת המציע 
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 למסמך ג' 1נספח       

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

 א.ג.נ.,

 נשוא המכרזם אישור על ביצוע שירותיהנדון:

א(  ח.פ. אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________)שם מל 

___ __________________"(, סיפק עבורנו המשתתף)להלן: " ______________________

-_____________ ועד ה-בתקופה שבין הוהנה"ח  ראיית חשבון)שם הרשות המקומית(, שירותי 

.___________ 

 :פירוט השירותים .1

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 : חוות דעת על ביצוע .3

__________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר:

 שם הרשות  תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה      

 

_________________          _____________        ___________    __________ 

 

 _____________ :תאריך

     ______________________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל/גזבר/מנהל אגף )חובה(               

       *ש למלא בנפרד על ידי כל רשות ממליצה.
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 'למסמך ג 2נספח 

 

 

 המשתתף ואישור רו"חהצהרת 

 

 

 

 ____ תאריך:_______________________________________________שם המשתתף

 

 

 הריני הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן: 

 

עבור  נשוא המכרזם , במתן שירותי(2018-2014) שנים לפחות חמשהנני בעל וותק וניסיון מוכח של 

 בישראל.או איגודי ערים רשויות מקומיות 

 

 .רשויות ____-נשוא המכרז, ב יכולת מוכחת בביצוע עבודות הנני בעל

 

 

 

           

 

 משתתף:_______________חתימת       

 

  



15 

  14/2019מכרז מס'  –איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 
 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 למסמך ג' 3נספח                

 נוסח תצהיר שכר מינימום      

 

 תצהיר     

 בתצהיר זה:

 בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.כמשמעותו   :"תושב ישראל"

)להלן: "חוק  1999-חוק החברות התשנ"טל 268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":

 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות.  "בעל עניין":

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":

 .1987 –מינימום, התשמ"ז חוק שכר  -"חוק שכר מינימום"  

 

ח.פ. ,  אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציע

(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר שתתף"מה)להלן: "__ /2019במכרז או המציע ____________ 

 בזאת כדלקמן:את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 

 .איגוד עריםלראיית חשבון  אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותי .1

 

או אני עצמי , מציעאני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה ב .2

לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת 

 .איגוד העריםהצעה זו עבור 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

 

              __________________    _________________ 

 המצהיר                  תאריך                          

 א י ש ו ר                                                                                 

 

אני הח"מ, ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר 

______________ 

להצהיר את האמת וכי אם לא ייעשה נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

__________________ 

  דין  -עורך                                                                                                                           



16 

  14/2019מכרז מס'  –איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 
 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
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 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 למסמך ג' 4נספח 

 נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים      

 תצהיר     

 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.  "תושב ישראל":

)להלן: "חוק  1999-לחוק החברות התשנ"ט 268כמשמעו בסעיף   "בעל שליטה":

 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 ק החברות.כמשמעו בחו  "בעל עניין":

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":

חוק  עובדים זרים ואיסור העסקה של כדין )אבטחת תנאים הוגנים(,   -"חוק עובדים זרים"  

 .1991 -התשנ"א

 

אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. ___________, נושא במשרת _________ במציעה 

 ,   __/2019במכרז 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא משתתףהח.פ. ____________ )להלן: "

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 .איגוד העריםעבור ראית חשבון  כחלק מהצעתי במכרז למתן שירותיאני נותן תצהירי זה  .1

 

, או אני עצמי אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה .2

חוק  עובדים זרים ואיסור העסקה של כדין לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי 

בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור  1991-)אבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .איגוד הערים

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .3

              __________________    _________________ 

 המצהיר                  תאריך                          

 א י ש ו ר                                                                                 

 

אני הח"מ, ____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר 

______________נושא ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.וכי אם לא ייעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבוע

__________________ 

 דין  -עורך                                                                                                                      
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 ______________חתימת המציע 
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 'גמסמך 

 ראיית חשבוןלמתן שירותי חוזה 
 2019ביום ___ בחודש ___,  כרמיאלשנערך ונחתם ב

 

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי  ב י ן :

 

 ("איגוד הערים")להלן:         

 

   ל ב י ן :

 מ 

 ("היועץ")להלן:         

 

 ;("המכרז")להלן:  2019__/מכרז פומבי מס'  םפרס איגוד העריםו הואיל:

(, והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה "הצעת היועץ"היועץ הגיש הצעה למכרז )להלן: ו והואיל:

 ;במכרז

היועץ חוזר על הצהרותיו בהצעת היועץ, ומצהיר כי ידוע לו שהצעת היועץ נבחרה ו והואיל:

 ;כהצעה הזוכה על בסיס הצהרותיו אלו

, השירותים כהגדרתם להלןאת  איגוד עריםוהצדדים מעוניינים, כי היועץ יספק ל והואיל:

 חוזה זה ונספחיו.מסמכי המכרז ווהכל כמפורט ובהתאם לכל הוראות 

מצהיר, כי נתקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים לפי כל דין  איגוד העריםו והואיל:

ייעוץ על חוזה זה, וכי ההוצאה הכספית מתוקצבת בסעיף תקציבי  םבטרם חת

 .מקצועי

 

 

 :הצדדים לידי חוזה כדלקמןאי לכך באו 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.1

כותרות הסעיפים מצויינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו  .1.2

 של חוזה זה.

יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה  היועץמונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת  .1.3

והסכם זה יחולו הוראות  היועץלהם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת 

 הסכם זה.
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פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של  .1.4

 השירותים הדרושים בצורה המלאה ביותר.

 הגדרות: .1.5

ערים אשכול רשויות בית הכרם איגוד גזבר   - "איגוד הערים"גזבר  .1.5.1

, וכן כל מי שנתמנה על ידו לייצגו לצורך פקוח על הגלילי

ביצועו של חוזה זה, או באופן כללי ו/או כל אדם שנקבע 

הוראות וכד' בדבר פקוח על , לשם מתן איגוד העריםע"י 

 ביצוע העבודה הנ"ל.

 ידו, מעת לעת, לרבות כל-ו/או מי שימונה על  הגזבר/ "המנהל" .1.5.2

לצורך חוזה  איגוד העריםידי -אדם המורשה בכתב על

 זה.

ידי הלשכה -מדד המחירים לצרכן )כללי( התפרסם על "המדד" .1.5.3

המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 במקומו.

 על כל רכיביה לרבות מסמכי המכרז. היועץהצעתו של     "ההצעה" .1.5.4

שיועסק לצורך מתן השירותים   היועץמי מטעמו של  -"אנשי הצוות" .1.5.5

אשר שמותם ופרטים אודותם נכללו בהצעה, ובהסתמך 

 .היועץעל מידע זה נבחרה הצעת 

(, ידיעה, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -"מידע"  .1.5.6

מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, 

כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן מסקנה וכל דבר אחר 

השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך 

של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או 

אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או 

 הנוגעים למתן השירותים, שאינו נחלת הכלל.

או העובד בקשר  ץהיועכל מידע אשר יגיע לידי  -"סודות מקצועיים"  .1.5.7

למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים 

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר 

 ו/או מי מטעמו. 

אשר ייטול חלק במתן השירותים  היועץכל אחד מעובדי  -"עובד"  .1.5.8

 .היועץמטעם 

 

 העסקה .2



19 

  14/2019מכרז מס'  –איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 
 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 איגוד עריםמוסר בזאת ליועץ והיועץ מקבל בזאת על עצמו, לבצע ולספק ל איגוד הערים

(, "שירותי הייעוץהמצ"ב לחוזה זה )להלן: "נספח א' כמפורט ב היועץאת כל שירותי 

 ו/או הנובע ממנו וזאת בהתאם לכל הוראות חוזה זה. יעוץלרבות כל הכרוך ב

 

 הצהרות והתחייבויות היועץ .3

 ר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:היועץ מצהי .3.1

 .שירותי הייעוץכי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון בביצוע  .3.1.1

שירותי כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע  .3.1.2

ועובדים אחרים, וכל זאת במספר  נותרו"ח, מנהל חשבו לרבות ,הייעוץ

 .שירותי הייעוץהדרוש לביצוע 

, שירותי הייעוץכי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, לביצוע  .3.1.3

 בהתאם לכל הוראות חוזה זה.

מראש, לפני כל התקשרות, על כל קשר עסקי  איגוד העריםכי ידווח לגזבר  .3.1.4

או בין מי מנהליו לבין מי או אחר שבינו  ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/

ו/או מי מבעלי מניותיהם   איגוד עריםמהגורמים אשר יספקו שירותים ל

 ו/או מי ממנהליהם.

כי מתן שירותים כלשהם על ידו לפרויקט)ים( אחרים לא יפגע בביצוע  .3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא  יועץה .3.1.6

 .1995-אחר חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן  יועץה .3.1.7

קלון והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור. כן מתחייב הקבלן 

אויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו של עובד, לנקוט באמצעים הר

 כאמור. 

הקבלן יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע, לרבות לעניין הרשאות  .3.1.8

וירוס והפצה פנימית וחיצונית -משתמש, גישה לאינטרנט, דרישות אנטי

 בדואר האלקטרוני.

הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות  .3.1.9

 ם קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.הסכ

, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, שירותי הייעוץהיועץ יבצע את  .3.2

 בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות.

בהתאם לסביר והמקובל, לרבות לענין מספור  שירותי הייעוץהיועץ יבצע את  .3.3

 מסמכים, העברת מסמכים.
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, שירותי הייעוץהיועץ מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים לביצוע  .3.4

לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או 

 דרישות ו/או תביעות לענין זה.

בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות, והכל  שירותי הייעוץיבצע את  .3.5

 בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת.

 :ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים .3.6

היועץ מצהיר שהינו נותן שירותים עצמאי והוא משלם כדין, כעצמאי מס  .3.6.1

 הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים  עליו.

הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי היועץ מצהיר כי  .3.6.2

ותקנותיו והוא מתחייב בזאת להמציא  1995,-התשנ"ה ,)נוסח משולב(

למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום 

 עובדיו כאמור.

היועץ מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי  .3.6.3

הלאומי וביטוח בריאות, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או  הביטוח

 שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.

היועץ מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים  .3.6.4

החלים עליו, בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג 

 או כל סיבה אחרת.

 

 כפיפות .4

בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת  שירותי הייעוץהיועץ מתחייב לבצע את 

 .איגוד העריםע"י גזבר 

 

 השירותים ותוקפת ההסכם ביצוע .5

"שלבי המצ"ב לחוזה זה )להלן:  'אנספח מפורט בליבוצעו בהתאם  שירותי הייעוץ .5.1

 (.הביצוע"

כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות ו/או  שירותי הייעוץלמען הסר כל ספק,  .5.2

 .'אנספח המפורטים בשירותים אשר נובעות מביצוע אותם 

 איגוד עריםל .1.1.2019חודשים, אשר יחלו ביום  12הסכם זה הינו לתקופה של  .5.3

חודשים  12( תקופות נוספות בנות 4הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע )

אות חוזה זה יחולו על כל אחת מתקופות ההתקשרות, שנים. הור 5כ"א, ובסך הכל 

 הן המקורית והן המוארכות.

היועץ יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה,  .5.4

, לביצוע אותה איגוד העריםבפרק הזמן הסביר והמקובל, כפי שיקבע ע"י גזבר 

 התחייבות.
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ת התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן שלא וימלא א שירותי הייעוץהיועץ יבצע את  .5.5

יגרמו עיכובים כלשהם בתכנון של הפרויקט, ע"פ לוח הזמנים שנקבעו לביצועו, ככל 

 שהדבר תלוי בו ו/או במי מהפועלים מטעמו.

, דין וחשבון על התקדמות ביצועם של איגוד העריםהיועץ ימסור לפי דרישת גזבר  .5.6

 .שירותי הייעוץ

וזאת במועדים שיתואמו ע"י  איגוד העריםשיקיים גזבר  ותבישיבהיועץ ישתתף  .5.7

 .איגוד הערים, ובמקום כפי שיקבע גזבר איגוד העריםגזבר 

 

 התמורה .6

 ראיית חשבון היועץ יהא זכאי לקבל מאת המזמין, עבור כל חודש מתן שירותי  .6.1

בהתאם לתמורה הנקובה בהצעת היועץ בתוספת מע"מ אשר הינה התמורה 

 ותים )לעיל ולהלן: "התמורה"(המלאה, הסופית והמוחלטת המגיעה לנותן שיר

 לחוזה זה. 'בנספח ב כמפורט

לעיל, יהיו  6.1מועדי התשלומים וסכומי התשלומים של התמורה, כאמור בסעיף  .6.2

 .'בנספח כמפורט ב

למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי היועץ לכל תשלום, או הטבה יובהר להלן, כי  .6.3

אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, 

 הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.

אם לא סופקו בפועל השירותים, לשביעות רצונו המלאה  יועץלא תשולם תמורה ל .6.4

 של המזמין. 

היועץ לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו על ידי חבר צוות או  .6.5

עובד מטעם היועץ, שאינם רו"ח או , כפי שהוצגו במסמכי הצעת היועץ ולא חתמו 

על התחייבות לשמירת סודיות והתחייבות להעדר ניגוד עניינים המצורפות להסכם 

 זה.

ירותים אשר ניתנו על ידי עובד או חבר היועץ לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין ש .6.6

הצוות שלא קיבל את אישור המזמין לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט בפניה 

 ובהסכם זה.

כדי למנוע עיכובים באישור החשבונית וכתוצאה מכך בתשלום, ידאג היועץ שכל  .6.7

חשבונית המוגשת למזמין תהיה מודפסת ותכלול את כל הפרטים והנתונים 

 כפי שסוכמו עם נציג המזמין. הנדרשים 

לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמין בגין עיכובים בתשלום הנובעים  ליועץ .6.8

ממחדליו, כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, 

 איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות ומסמכים וכיו"ב. 

 

 סיום החוזה .7
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לשנה, שתחילת ביום חתימת שני הצדדים על  תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו .7.1

להאריך את  ושומר על זכות איגוד העריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה. החוז

תקופת החוזה בארבע שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שסך כל 

 ( חמש שנים.5תקופת החוזה לא תעלה על )

הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד  איגוד עריםל 7.1למרות האמור בסעיף  .7.2

יום, וזאת גם במקרה בו  60שהוא, וזאת לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 ץ לא הפר חוזה זה.היוע

כפי שיידרש ע"י  איגוד העריםהיועץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותים ל .7.3

 .איגוד העריםגזבר 

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה  7.2סיום וביטול החוזה כאמור בפסקה  .7.4

בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום  איגוד העריםאת היועץ ו/או את 

 להלן. 7.5כלשהו למעט התשלום כאמור בפסקה 

לעיל, במקרה  7.2כאמור בפסקה  וחוזה זה בהתאם לזכות איגוד הערים וביטל םסיי .7.5

אשר בוצעו  שירותי הייעוץלשלם ליועץ עבור  ולא הפר היועץ חוזה זה, יהיה עלי בו

 .'בנספח בפועל עד לאותו מועד ע"פ הנקבע ב

שלא  שירותי הייעוץאם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ליועץ תשלומים כלשהם עבור 

יום ממועד מתן הודעת  30-, לא יאוחר מאיגוד עריםבוצעו, יהא על היועץ להשיבם ל

 והביטול.הסיום 

לתקופה שלא  שירותי הייעוץלהורות על הפסקה בביצוע  הא זכאיי איגוד הערים .7.6

יהא בהודעה  שירותי הייעוץחודשים מכל סיבה שהיא. חידוש אספקת  6תעלה על 

איגוד שלם י, שירותי הייעוץימים ליועץ. ניתנה הוראה להפסקת  30מוקדמת של 

ד איגוה אשר בוצעו בפועל עד למועד בו הור שירותי הייעוץליועץ עבור  הערים

 .'בנספח , וזאת ע"פ הנקבע בשירותי הייעוץעל הפסקת  הערים

שלא  שירותי הייעוץאם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ליועץ תשלומים כלשהם עבור 

מתן הודעת  יום ממועד 30-, לא יאוחר מאיגוד עריםבוצעו, יהא על היועץ להשיבם ל

 הסיום והביטול.

לתקופה  שירותי הייעוץ( לעיל, בו הופסקה אספקת 7.6במקרה כאמור בסעיף זה )

חודשים, מכל סיבה שהיא, אשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ  6העולה על 

ו/או מי מטעמו, יהא זכאי היועץ, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לחדש 

 .איגוד עריםולבטל חוזה זה בהודעה בכתב ל שירותי הייעוץאת אספקת 

 וזה זה במקרה כאמור לעיל לא יהווה הפרה של חוזה זה ע"י מי מהצדדים.ביטול ח

במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על היועץ לערוך חפיפה  .7.7

ויעביר אליו את כל התיקים  איגוד העריםמסודרת עם הגורם החלופי שימונה ע"י 

 .נספח א'והמסמכים כאמור הנזכרים ב
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, איגוד העריםכוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת  בכל מקרה בו, עקב .7.8

עד למועד בו ניתן לחדש  שירותי הייעוץלא ניתן לבצע את העבודות, יעוכב ביצוע 

 את ביצוע העבודות.

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה  .7.9

הזכות לבטל חוזה  איגוד עריםליועץ, תעמוד ליום ממועד מתן הודעה  15תוך 

לאלתר בהודעה בכתב ליועץ. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק 

היועץ ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ ו/או הוטלו עיקולים על נכסי 

 יום ממתן 15וזכויות היועץ, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 .איגוד העריםידי -ההודעה ליועץ, על

לחוזה זה, יהא  'בנספח ליועץ, ע"פ הנקבע ב ועמוד בתשלומיילא  איגוד העריםאם  .7.10

 30הודעה מוקדמת בכתב של  איגוד עריםהיועץ רשאי לבטל חוזה זה, ובלבד שנתן ל

 הימים האמורים ההפרה לא תוקנה. 30יום בדבר ההפרה ובתוך 

 

 שירותי הייעוץ .8

 .איגוד העריםוכל חלק מהם כפופים לאישורו של גזבר  שירותי הייעוץביצוע  .8.1

, עפ"י דרישתו איגוד העריםבנוסף לכל האמור לעיל, על היועץ להמציא לגזבר  .8.2

הראשונה, ביאורים ו/או מסמכים, אשר היועץ הכין ו/או ערך כפועל יוצא 

 מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה.

יהיה רשאי,  איגוד העריםר בזאת, כי ידוע לו שגזבר למען הסר כל ספק, היועץ מאש .8.3

או גורמים אחרים אשר /ו יועציםבכל מועד שימצא לנכון, להעסיק, בנוסף ליועץ, 

 ייעצו למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על היועץ לבצע בהתאם לחוזה זה.

 ו/או איגוד העריםהיועץ מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את  .8.4

לביצוע  איגוד העריםגורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י ו/או  איגוד העריםגזבר 

 .השירותים נשוא חוזה זה

, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל שירותי הייעוץהיועץ ימנה לביצוע  .8.5

 הדרגים.

של מי  שירותי הייעוץהזכות לדרוש את השעייתם מביצוע  איגוד העריםלגזבר 

 בלבד אינו מתאים לביצוע איגוד הערים, אשר לדעת גזבר מעובדיו/ מטעמו של היועץ

 נשוא חוזה זה. הופנתה ליועץ דרישה כאמור, יהיה עליו להשעות שירותי הייעוץ

פי בעל לאלתר את אותו אדם, אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלו

ומקצועיות כנדרש לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו מיומנות 

 "(.העובד החלופי)להלן: " איגוד העריםכפופה לאישור גזבר 

עקב סיבות שאינן תלויות בו ו/או לתת את השירותים בעצמו היה ונבצר מהיועץ  .8.6

עקב יציאה לחופשה מאושרת כמפורט לעיל, יבחר היועץ ממלא מקום )להלן: 

 .איגוד הערים( אשר יובא לאישור בכתב של גזבר "ממלא המקום"
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למען הסר כל ספק, ביצוע המטלות בחוזה זה על ידי ממלא המקום מותנה באישורו 

 .איגוד העריםהמוקדם בכתב של גזבר 

, יחליף את כל אותם הפועלים מטעמו בביצוע איגוד העריםהיועץ, ע"פ דרישת גזבר  .8.7

אינם  שירותי הייעוץ איגוד הערים, וזאת במקרים בהם לדעת גזבר שירותי הייעוץ

 מבוצעים כראוי. החלפת כוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון היועץ.

נשוא חוזה  ותי הייעוץשירבלבד כוח האדם המבצע את  איגוד העריםאם לדעת גזבר  .8.8

 איגוד הערים, כאמור בחוזה זה, וגזבר שירותי הייעוץזה אינו מיומן דיו לביצוע 

לעיל, והיועץ לא ביצע לאלתר את ההחלפה,  8.7דרש את החלפתו, כנקבע בסעיף 

לשכור אדם מתאים ועלות כוח אדם זה תנוכה  איגוד העריםיהא רשאי גזבר 

 בחוזה זה. מתשלומי התמורה ליועץ, כאמור

התחייבותו של היועץ לבצע החלפה של מי מהפועלים מטעמו, בכל הנוגע לפרויקט, 

 אין בה כדי לגרוע מהתחייבות מנהל הפרויקט ללוחות זמנים כנקבע בחוזה זה.

של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי מהפועלים  סיקהיועץ יהא המע .8.9

ו/או מי  איגוד הערים, יתבע את שירותי הייעוץמטעמו של היועץ, בכל הנוגע ל

בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד  איגוד העריםמעובדי ו/או גזבר 

ו/או  העריםאיגוד ו/או מי מעובדי  איגוד הערים, יהא על היועץ לשפות את סיקמע

 בגין כל תביעה כאמור. איגוד העריםאת גזבר 

היועץ וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר  .8.10

 .איגוד העריםו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם 

 

 זכויות .9

, על כל סוגיהם, אשר כיםמסמבמוסכם על הצדדים, כי ליועץ אין כל זכויות יוצרים  .9.1

איגוד , והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה ללמתן שירותי הייעוץהוכנו בכל הנוגע 

 בלבד. ערים

שירותי היועץ מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל  .9.2

יחס לכל המסמכים אשר נמסרו ליועץ כפועל יוצא ו/או כל חלק מהם וב הייעוץ

 .שירותי הייעוץמביצוע 

 .כלשהותשלום בדבר, לרבות לא במותנה אינו הויתור כאמור לעיל, של היועץ,  .9.3

 המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע. .9.4

 למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו. היועץבסיום מתן השירותים ימסור  .9.5

 

 אחריות/ביטוח .10

במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות  שירותי הייעוץהיועץ מתחייב לבצע את  .10.1

שבוצעו על ידו ו/או ע"י  שירותי הייעוץוברמה מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב 

 מי מטעמו.
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מסמכים ו/או ביצוע פעולה כלשהיא, והכל בכל הנוגע  איגוד העריםאישר גזבר  .10.2

יועץ מאחריותו המקצועית המלאה, ואין , לא יפטור הדבר את השירותי הייעוץל

ו/או על מי מהפועלים מטעמה אחריות  איגוד העריםבאישור כאמור כדי להטיל על 

 .שירותי הייעוץו/או הפעולות כלשהי לטיב המסמכים ו/או 

למרות האמור לעיל בסעיף זה, היועץ יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל 

שירותי ו/או מי מהפועלים מטעמה דרש לבצע את  איגוד העריםבמקרים בהם 

כי לפי דעתו המקצועית אין  איגוד עריםבאופן מסוים, והיועץ הודיע בכתב ל הייעוץ

, ולמרות הודעתו נדרש העריםאיגוד באופן שנדרש ע"י  שירותי הייעוץלבצע את 

 באותו אופן מסוים אשר נדרש. הייעוץלבצע שירותי  איגוד העריםהיועץ ע"י 

( שיגרמו הוא "נזק"היועץ יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן:  .10.3

ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין, 

נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם  שירותי הייעוץתוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 וולפועלים מטעמ איגוד עריםאו גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות ל

ו/או  וו/או מי מעובדי איגוד העריםיהיה חייב לפצות את  . היועץאיגוד העריםשל 

בגין הנ"ל ייקבע  וי מטעמו/או מ וו/או עובדי איגוד העריםאם חיוב של  ומי מטעמ

דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה ליועץ הודעה על תביעה כאמור -בפסק

בשמם כנגד  לא מנעו מהיועץ להתגונן וו/או מי מטעמ וו/או עובדי איגוד העריםו

אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות איזה  –תביעה כאמור על כל נזק שייגרם 

ו/או את  וו/או את עובדי איגוד העריםמהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את 

איגוד , מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו ומי מטעמ

 איגוד העריםלנזק וכן על כל ההוצאות ש בקשר וו/או מי מטעמ וו/או עובדי הערים

נשאו בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע  וו/או מי מטעמ וו/או עובדי

על פי הסכם זה ו/או על פי כל  וו/או מי מטעמ וו/או עובדי איגוד העריםמזכויות 

 דין, לכל תרופה או סעד אחרים.

היועץ מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל  .10.4

שירותי פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

, והוא מתחייב תי הייעוץמבצעים את שירונשוא הסכם זה ו/או בשעה שהם  הייעוץ

, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום איגוד העריםלשפות את 

איגוד בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות ש איגוד הערים םששיל

בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע  נשא הערים

ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.  על פי הסכם זה איגוד העריםמזכויות 

האמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של היועץ להתגונן כנגד תביעות כאמור אשר 

 .איגוד העריםשל  וגם בשמ איגוד העריםהוגשו כנגד 
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לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב היועץ לבטח את כל עובדיו בביטוחים  מבלי

 המקובלים. מתאימים כנגד כל הסיכונים

, במישרין או בעקיפין, איגוד עריםהיועץ יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם ל .10.5

אשר עליו לספק ע"פ  שירותי הייעוץכתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של 

בהתאם ללוח הזמנים  שירותי הייעוץחוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של 

 שהוגדר.

דיע ליועץ, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד יו איגוד הערים .10.6

אפשר י איגוד הערים, אשר היועץ אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. איגוד הערים

ליועץ לטפל בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או 

 בדרישה כאמור.

 כאמור בחוזה זה. האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות היועץ .10.7

מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ,  .10.8

לערוך ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח 

 שירותי הייעוץמורשית ובעלת מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן 

נספח (, המצ"ב כ"אישור עריכת הביטוח": כמפורט באישור עריכת הביטוח )להלן

 (. "ביטוחי היועץ"להסכם, על כל תנאיו )להלן:  'ג

בגין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב המציע להמשיך ולהחזיק בתוקף פוליסה  .10.9

חריות כחוק לטיב העבודה לביטוח אחריות מקצועית כל עוד שיש לו חבות ו/או א

 .אשכולה שביצע עבור

ום כלשהוא ליועץ כאמור הינו תנאי מקדמי לביצוע תשל עריכת ביטוחהצגת אישור  .10.10

 בחוזה זה.

יום מיום חתימת  14, מתחייב היועץ, תוך איגוד העריםללא כל דרישה מצד גזבר  .10.11

את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין  איגוד העריםההסכם, להמציא לידי 

-שור ו/או בבדיקתו ו/או איבידי מבטחו. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האי

בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי היועץ למוסכם, טיבם, 

תוקפם, היקפם או העדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של היועץ ו/או כדי להטיל 

 .איגוד העריםאחריות כלשהי על 

עומד להיות , כי מי מביטוחי היועץ איגוד עריםבכל פעם שמבטח היועץ יודיע ל

מצומצם, מבוטל או לפוג, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב היועץ 

יום לפני  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 מועד צמצום או ביטול או תפוגת האישור כאמור.

 עיפיםבסלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור  .10.12

( באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 3וכולל ) ( עד1)

 , ועל היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.היועץ
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 ו/או יחסי שליחות מעסיקאי תחולת יחסי עובד  .11

הוא פועל כקבלן  איגוד העריםהיועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם  .11.1

יחסי  איגוד העריםולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין עצמאי, וכי אין 

, וכן כי אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה מעסיק-עובד

 סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה.

להצהרת היועץ לעיל, מתקיימים יחסי  וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד היה .11.2

לבין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, אזי  איגוד העריםבין  מעסיק-עובד

 מוסכם כדלקמן:

 מעסיקפי הסכם זה מהווה את עלות ה-התמורה ששולמה ליועץ על .11.2.1

ידי הקבלן כולל רכיבי פיצויים, -להעסקת עובד לביצוע התפקיד המבוצע על

 חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי.

יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה  30תוך  איגוד עריםהיועץ ישיב ל .11.2.2

את כל התשלומים העודפים שקיבל  איגוד העריםאו הינו עובד שכיר של 

במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת  איגוד העריםמ

 שהייתה משולמת לו כעובד שכיר.

עפ"י כל דין בגין  איגוד העריםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היועץ לשפות את  .11.3

 ערים איגודחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו ליכל סכום בו 

כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה 

בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה  איגוד העריםוכיו"ב, וכן יפצה את 

ו/או  איגוד העריםכרוכה בדרישה ו/או תביעה להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי 

הא חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף שהיועץ י

הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל 

 מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למזמין.

לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ליועץ  הא זכאיי איגוד הערים .11.4

 ערכאה שיפוטית.עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת  איגוד העריםמ

יחסי שליחות וכי אינו  איגוד העריםהיועץ מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין  .11.5

, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה איגוד העריםמוסמך להתקשר ולהתחייב בשם 

 מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 סודיות .12

מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, אצל  היועץ .12.1

מי מטעמו או אצל חברי הצוות הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם 

שהוא אשר אינו נמנה על הצוות המקצועי שמעניק את השירותים מטעמו ונציגי 

עלולה להסב למזמין מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור  היועץהמזמין. 



28 

  14/2019מכרז מס'  –איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 
 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

נזקים ישירים משמעותיים במישורים שונים, וזאת במהלך תקופת ההתקשרות וגם 

 לאחריה. 

מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל חברי הצוות ו/או העובד  היועץ .12.2

 במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

יים בסודיות מוחלטת ולא מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצוע היועץ .12.3

 היועץלעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע 

 ו/או הסודות המקצועיים.

הוא  לא יעביר כל מידע שהוא הנוגע לשירותים לכל גורם אחר שבו או עימו היועץ .12.4

קשור שלא לצורך מתן השירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן 

 ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין בכתב ובתנאים שייקבע. 

מתחייב לדאוג לכך שאנשי הצוות אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל  היועץ .12.5

ודיות עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת ס

ת את השירותים תבנוסח המצורף להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ל

באמצעותם. התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת כנספח ד' להסכם זה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי  היועץ .12.6

 .1977-המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"זפרק ז' )ביטחון 

 הוראות סעיף זה לא יחולו על:       .12.7

באמצעות פעולה בלתי  מידע שידוע לנותן שירותים באופן עצמאי שלא .12.7.1

 .חוקית שביצע

מידע שנחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות על פי הדין או שהגילוי  .12.7.2

 מתחייב על פי חוק.

  ניגוד עניינים .13

מצהיר ומתחייב שלמיטב ידיעתו אין לו, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה  היועץ .13.1

לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או 

 קשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים.

וונה לדווח מראש לנציג המזמין על כל כ היועץמבלי לגרוע מכלליות האמור, על  .13.2

שלו, או של מי מעובדיו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה, ולפעול בהתאם 

התקשרות כאמור או לתת  יועץלהוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר ל

 יפעל בהתאם להוראות אלו. היועץהוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ו

גורם שהוא בתחום שירותי  מצהיר ומתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל היועץ .13.3

הייעוץ נשוא פניה זו, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים 

ושלושה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של 

 המזמין.
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מתחייב לדאוג לכך שאנשי צוותו, שיעסקו בשירותים מטעמו,  היועץמובהר, כי  .13.4

רותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים אשר ייטלו חלק במתן השי

כאמור  היועץיחתמו על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים הכוללת, את התחייבויות 

את השירותים באמצעותם.  תתחתימת אנשי הצוות, מהווה תנאי ל 13.1בסעיף 

התחייבות כאמור להעדר ניגוד עניינים מצורפת מסמך ו' להסכם זה ומהווה חלק 

 בלתי נפרד ממנו.

להודיע למזמין או לנציג מטעמו ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או  היועץעל  .13.5

מצב שבגינם הוא, ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד 

 עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים. 

 כם, במצב בו הוא, בכל שלב של ביצוע ההסהיועץשל  אם לדעת המזמין, מי מטעמו .13.6

נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו 

 , מטעם זה בלבד. היועץועל סיום ההתקשרות עם  היועץשל 

 

 תרופות .14

באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי  היועץלא עמד  .14.1

המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר 

ומבלי  היועץולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון 

ל פי הסכם לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין ע

 זה ועל פי דין.

לא יעמוד בהתחייבויותיו  היועץכמו כן, המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה ש .14.2

על פי הסכם זה או על פי מסמכי הפנייה מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד 

ועל  1970-ותרופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 פי הדין. 

 מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:מבלי לגרוע  .14.3

את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לנותן שירותים סכום שווה ערך  .14.3.1

 לנזק ישיר שנגרם כתוצאה מהשירותים. 

את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי  .14.3.2

 לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים. היועץ

 

 שונות .15

, בכל הנוגע לסמכויות אשר הוקנו לה איגוד העריםמוסכם על הצדדים, כי גזבר  .15.1

לא יישא באחריות  איגוד הערים, וגזבר איגוד העריםכאמור בחוזה זה, פועל מטעם 

 כלשהי כלפי היועץ.

או כל סכום מהם  יועץהמזמין רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו ל .15.2

 . היועץעם ומכל הסכם שיש לממשלה  היועץכנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת 
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ו/או מי מעובדיו, בין במישרין  היועץבכל מקרה של גרימת נזק ישיר למזמין על ידי  .15.3

את  יועץובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו ל

 כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.

אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן  היועץהסכם זה הינו אישי, ו .15.4

אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא 

 בכתב ומראש. איגוד העריםבהסכמת גזבר 

כולם או מקצם, אלא  שירותי הייעוץהיועץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  .15.5

 בכתב ומראש. איגוד העריםבהסכמת גזבר 

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של  .15.6

המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור 

 זה במפורש ובכתב.

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין  .15.7

 הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

כל הודעה לענין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענין כאילו  .15.8

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3נתקבלה אצל הצד האחר 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 היועץ איגוד הערים 

 

 אישור חתימת היועץ

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "היועץ")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

היועץ, מחייבת את היועץ לכל דבר ועניין, וכי ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת 

התחייבויות היועץ כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת 

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 נספח א'

 שירותי הייעוץפירוט 

 

 שירותי רו"ח א.

 

 .ידי משרד הפנים-הדו"ח הכספי השנתי בהתאם למתכונת הנדרשת על ורתקבי .1

 הפנים.עריכת הדו"חות הרבעוניים בהתאם למתכונת הנדרשת ע"י משרד  .2

 הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים למס הכנסה. .3

 ובקרה.מעמד משפטי  ,מיסוי תקציב, ייעוץ שוטף במהלך השנה בנושאי חשבונאות, .4

 בפני שלטונות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ. איגוד העריםייצג  .5

 נדרש אישור כזה.הדורשים את ייעוצו שדו"חות ו על אישורים בדיקה, מתן ייעוץ וחתימה .6

, 856ובטפס  116לרבות דיווח בטופס  לשלטונות מס הכנסה הגשת כל הדוחות השוטפים .7

 הגשת הדוחות הכספיים המבוקרים למס הכנסה.

 איגוד העריםחים כספיים מיוחדים, מבוססים על נתונים שבספרי הכנת דו"חות ו/או ניתו .8

או הגזבר )כולל דוח"ות תקציביים, דו"ח  איגוד הערים יו"ר מועצתלפי חתכים שייקבעו ע"י 

איגוד  יו"ר מועצתמעקב תקציבי מול ביצוע ודו"חות חריגים וכל דו"ח אחר שיידרש ע"י 

 או הגזבר(. הערים

 איגוד העריםבאשר לספקים ש מרשות המיסיםיכוי מס תקפים בקרה בדבר קבלת נתוני נ .9

ככל הגעה לפגישות עם הנהלת האשכול  עובד איתם ופעולה בהתאם לאישורים אלה.

 שיידרש.

 עפ"י הזמנה. איגוד עריםהשתתפות בדיונים עם משרדי הממשלה וב .10

הפנים, משרדי ממשלה , משרד איגוד ערים, מחוץ לאיגוד עריםעבודה שוטפת מול גורמים ב .11

 קבע.י איגוד העריםאחרים, וכל גורם אחר ש

בדבר הנחיות רגולטוריות, פסקי דין וחידושים  איגוד עריםעדכון שוטף למקבלי החלטות ב .12

 בנושאים הרלוונטיים לרבות חשבונאות, כלכלה, ניהול פיננסי, וכיו"ב.

בעת ביצוע ביקורות גורמי חוץ לרבות ביקורת של משרד  איגוד עריםסיוע ליווי ויעוץ ל .13

 הפנים, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מבקר המדינה, או כל גורם מוסמך אחר.

 .בניתוח דוחות כספיים איגוד עריםיווי ויעוץ למקבלי החלטות בסיוע ל .14

 בהתאם לדין ולנוהל. ידו-המבוצעות על פעולותהתיעוד של כל  תרישמ .15

 .איגוד העריםביצוע כל נושא אחר בהתאם להנחיית גזבר  .16

 

 שירותי הנה"ח ב.

 

 פעילות.הנהח"ש כפולה, תוך ניהול הפרדה בכרטיסים התוצאתיים לפי תחומי  .17

 .שירותי חשבות שכר וביצוע כל הדיווחים למוסדות השונים .18
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 דרישות תשלום והזמנות רכשהוצאות  .19

הרגיל, התקציב  , לרבות התקציבאיגוד העריםניהול מעודכן ושוטף של ספרי החשבונות של  .20

 ך.הבלתי רגיל, בנקים, ספקים, קבלנים ומלוות לזמן ארו

 )בנקים וספקים)בהשוואה עם ספרי גורמי חוץ  העריםאיגוד  ניהול התאמת החשבונות של .21

 '(.מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו)באופן שוטף, כולל התחשבנות עם משרדים ממשלתיים 

 

 

 

 

 איגוד הערים

 

  

 היועץ
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 'בנספח 

 נספח תשלומים

 

ליועץ את התמורה  איגוד העריםעבור ביצוע העבודות התכנון כמפורט בהסכם זה, תשלם  .1

 בהתאם להצעה

 

 .קיבל את החשבון מהיועץ איגוד העריםשממועד  45בש+ יועץהתשלומים ישולמו ל .2

 

 למדד.אחת לשנה מיום חתימת הסכם הייעוץ תוצמד התמורה  .3

 

 

 

 איגוד הערים

  

 היועץ
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 ג'נספח 

 

 אישור קיום ביטוחים

 רואה חשבוןמתן  שירותי        

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

 ו/או חברות בת                                                                      תאריך_______________

 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 או הרשות"(.  איגוד הערים)להלן " 

 

 אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור

בידים מע( פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, צד שלישי, חבות "הקבלן")להלן:  ____________

ראיית למתן שירותי  :אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסת , נאמנות

  )להלן: "הקבלן"(.  איגוד העריםעבור  חשבון

 

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________ : ביטוח אחריות מקצועית .1

 

 סיום: _________תאריך תחילה: _________ תאריך     

 

)מיליון שקל (למקרה ולתקופת ביטוח ש"ח  2.500,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 

שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות 

וגם או הכרוכות בה, כמוגדר בהסכם ההתקשרות עם הרשות בגין פגיעה ברכוש או בגוף של 

 אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית שהיא, לרבות הרשות הנובעת מרשלנות מקצועית.

 

 :הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות

 

בגין  שם המבוטח יכלול את שמה של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו .1.1

 . אחריות הקבלן

תביעת הקבלן כנגד הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא  .1.2

 הרשות.
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הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה  .1.3

 אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הקבלן, וגם או כל מי שבא מטעמו,  .1.4

הרשות להיפרע או  בתנאי הפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של

 להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית.

יום, לאחר סיומה  180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .1.5

אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה 

 ליסה הקיימת ע"י הקבלן.פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפו

יום בגין ביטול או אי  30הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת בכתב של לפחות  .1.6

 .חידוש הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה

 במתכוון מעשה או פשע, מרמה, מעילה, יושר באי שמקורו מחדל תכסה הפוליסה .1.7

 ₪ 200,000 לסך עד המבוטח של המנהלים בידיעת ושלא קבלן ה עובדי י"ע שנעשו

 .בהתאמה

 עקב השימוש אובדן, ובטחונות תוכניות, מסמכים אובדןמורחבת לכסות  הפוליסה .1.8

 . ביטוח מיקרה

 בפרטיות פגיעה או, רע שם, דיבה הוצאת, להשמצה בקשר חריג בפוליסה יהיה לא .1.9

 לסך עד סודיות הפרת או/ו רוחני קניין זכויות, המבוטח של עיסוקו במסגרת

200,000 .₪ 

 להוות עלול אשר מקרה בגין ₪ 200,000 ס"ע פלילי משפט הוצאות תכסה הפוליסה .1.10

 .בפוליסה תביעה

 בכל, שנים 7 של מוארכת גילוי תקופת לרכוש זכות המקנה סעיף תכלול הפוליסה .1.11

 בלתי נעשה או הרגל את פשט או נפטר או במקצועו לעסוק חדל שהמבוטח מקרה

 .זמני מפרק או, כונס, מפרק קדם לו שמונה או משפטית לפעולה כשיר

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________    

 

. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

 חודשים(. 12)מיליון שקל(  לאירוע  ולתקופה ) ₪ 3,500,000

 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך  .2.1

 פוליסה זו כצד שלישי.
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .2.2

 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. .2.3

 ים ייחשב כנזק לצד ג'.מעסיקכל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות  .2.4

 לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.הפוליסה תכלול כיסוי  .2.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט  .2.6

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

  

 מס' פוליסה: _____________________ : בידיםמעביטוח חבות  .3

 

 _________תאריך תחילה: _________ תאריך סיום:     

 

עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע  בידים מעביטוח חבות 

 ₪ 20,000,000לתובע, ולסך של   ש"ח 6,000,000העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12לתקופת ביטוח של 

 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

 מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל  .3.1

הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור,  .3.2

 בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק 3.3

 בזדון. 

 

 מס' פוליסה: _____________________ : נאמנות ביטוח .4

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________   

 

 למקרה ביטוח.₪  500,000 -ביטוח נאמנות עובדים בסכום שלא יפחת מ 

 

 .אך לא יאוחר מיום תחילת העבודה עבור במזמין ____________תאריך רטרואקטיבי : 

 

 .איגוד העריםיהיו משועבדים לטובת נשוא חוזה זה תגמולי הביטוח 

 

 איגוד עריםתאריך רטרואקטיבי: לפחות מועד תחילת מתן השירותים ל
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל  .4.1

 נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.גם את הרשות, עובדיו, 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף  .4.2

לקבלת הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש 

 )שלושים( יום לפני כניסת הביטול לתוקף. 30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או  .4.3

לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על 

 )שלושים( יום מראש. 30כוונתו לעשות כן, לפחות 

למעט  –בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה  .4.4

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר  – תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או 

מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור 

וק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כח

 .במזון או במשקה. בטלים ומבוטלים

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור  .4.5

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

בכתב לשפותו, או הקשור  אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב

 לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו  .4.6

זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיו"ב, אלא 

כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר 

 האחראי על הביטוח ברשות.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה  .4.7

ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול 

ה הביטוח ביחס ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפי

לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים 

לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות 

 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

ם בתוקפם וכן הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחי .4.8

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות 

במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות  הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד.

 את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.



38 

  14/2019מכרז מס'  –איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 
 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

ינו תנאי המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה ה .4.9

מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים 

 הרשות לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .4.10

 

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

_______________ _________ _____________ _____________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 

 נספח ד'

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 ____ ביום ____ בחודש _____ בשנת תרשיחא-מעלותשנערכה ונחתמה ב

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 

את השירותים כהגדרתם  מקבל בית הכרם הגליליאשכול רשויות המקומית  העריםאיגוד ו הואיל

 להלן;

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 

 להגן. איגוד העריםוהנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת  והואיל

 

 כדלקמן: המקומית כפר ורדים איגוד העריםלפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 השירותים" או 

, בהתאם למפורט במכרז מס' איגוד עריםלראיית חשבון שירותי   -"שירותי יעוץ" 

 אשר פורסם על ידי המזמין. 2019__/

(, ידיעה, מסמך, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 

כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ 

ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או 

אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או 

 ים למתן השירותים, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.הנוגע

או העובד בקשר למתן  היועץכל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי  -"סודות מקצועיים" 

השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, 

לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י 

 חר ו/או מי מטעמו. המזמין ו/או כל גורם א
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 

 שמירת סודיות .2

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם 

שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני 

המידע ו/או מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את 

 הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, 

 .1977 -יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

_______________ 
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 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 נספח ה'

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 ________ בשנת____________ ביום ____ בחודש  תרשיחא-מעלותשנערכה ונחתמה ב

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 

 את השירותים כהגדרתם להלן; מקבל בית הכרם הגליליאשכול רשויות  איגוד העריםו הואיל

 

 למתן השירותים;והנני מועסק בקשר  והואיל

 

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו; והואיל

 

 כדלקמן: המקומית כפר ורדים איגוד העריםלפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל  .1

 ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.מין וסוג שהוא, 

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ  .2

נשוא מתן השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים, 

 ין.אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמ

הנני מתחייב להודיע לנותן שירותים ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם  .3

 אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  .4

לן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. לה 2-3בסעיף 

המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד 

 עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 אני מצהיר שידועות לי הוראות הסעיפים הבאים:כן  .5

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  10%העולה על 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות".
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 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 בהתאם לכך אני מודיע: .6

ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את  איגוד הערים מועצתבין חברי  א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

ותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצע ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו  ג. 

 האשכול.מרשויות 

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .7

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם: _____________________  חתימה: _______________________    
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 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 

 

 נספח ו'

 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

 ;חברתיקע עבודה או על רקע קשר מיוחד החורג מהיכרות רגילה על ר –"זיקה" 

, ולרבות איגוד ערים, חבר איגוד העריםיו"ר , סגן איגוד הערים יו"ר מועצת –" איגוד ערים"

 קרוב של כל אחד מאלה;

 בן/בת זוג, הורה, צאצא.-"קרוב"

 

 במקרה שהמציע הוא תאגיד נספח זה ימולא על ידי מנהל התאגיד.  •

 

 )אם יש זיקה או קשר נא לפרט; אם אין זיקה נא לכתוב בשורה המתאימה "אין"(. 

 

 )לרבות קירבה משפחתית(: איגוד עריםזיקה או קשר אישי או פוליטי מיוחד ל א. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

, לרבות קשרי עבודה איגוד העריםזיקה או קשר עסקי בהווה או בעבר עם  ב. 

 מיוחדים, תרומות או קשרים עסקיים אחרים בין בכסף או בשווה כסף:

 

 ___________________________________________________________ 

 

, או לקידום  איגוד העריםמתן שירות לקידום ענינו הפוליטי, העסקי או האישי של  ג. 

 ענייני מפלגתו:

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 : איגוד העריםעבודה משותפת קרובה אגב פעילות מפלגתית עם  ד. 

 

 ___________________________________________________________ 
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 חשבון-למתן שירותי ראיית

 

 ______________חתימת המציע 
 בחתימתנו אנו מצהירים כי קראנו מסמכי

 מכרז זה ומסכימים לאמור בהם
 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שייכות לעו"ד מרים סברלדלוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 

 

 :  איגוד העריםחברות במוסד, בועדה, או בגוף אחר כלשהו של  ה. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 לרבות תרומות בכסף או בשווה כסף:  איגוד עריםאחרים כלשהם ל זיקה או קשר ו.

 

 ___________________________________________________________ 

 

איגוד בגוף או מוסד או ארגון לרבות רשות או   איגוד העריםהאם אתה מייצג את  ח.

 מקומית או ייצוג לעניין מסוים:  ערים

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

_______________ 

 


