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 'אמסמך 

 ןצורדימה ק יתמקומועצה מ
 ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל במערכת ששימו תירושיל 2020/11מכרז פומבי מס' 

 נתוני סקר עדכונים שוטפים ל, ניהול וייעוץושירותי 
 רןקדימה צו מקומיתהמועצה הנכסי 

 
 ותציע הצע ההזמנה ל

 
 במערכתשימוש  ישירותמתן לעות את הצינה בז"( מזממועצהה")להלן:  קדימה צורןמית המועצה המקו

 וכן שירותי, לשלושה משתמשים לפחות ,כת" בחוזה"מער חונהמת גדרכה ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל
והחוזה על  המכרזי מסמכפורט בכמל , הכהמועצה , ניהול ועדכונים שוטפים לנתוני סקר נכסיייעוץ

 .נספחיהם

: )להלן li..muninaorz-ma.kadiwww :בתבכתו מועצהשל ה נטרנטר האיבאת זהמכר יכמסמב ןיילע תןני

 .רזכמהכי מסוש את מיש לרכה, הצעלשם הגשת רזים". כמ" תלשוני חתת"( צההמועאתר "

הנוגעים ועדכונים  יםנוישי ות,רבההפרסום אחר  הצעהמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המבאחריות 
אתר מו בורספשין ועדכו ו/א רההבהתשובה ו/או כל  .להגשת ההצעות ןמועד האחרוד לוזאת ע למכרז זה

 .את המציעיםבים מחיי

מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  ללוכ ₪, 300 סך שלעל המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת 
, קדימה 1הגנה יעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב הם לותשרז. המכהל ות במקרה של ביטולרב
את הקבלה בגין רכישת . 16:00-19:00בין השעות  ג'ם וובי 08:00-13:00ה' בין השעות -ן, בימים א'צור

 .המציעעל ידי  שויוגה שמסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצע

ות כל מסמך ו/או נספח הקשור רבל רזי המכמכסמ ס מאתר המועצה אתלאחר ביצוע התשלום, יש להדפי
 .המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרזורסם באתר למכרז, שיפ

ים הנדרשים עפ"י תנאי ת כל מסמכי המכרז, בצרוף כל המסמכאיא תף במכרז ימצתהשל ןניימעוה כל

 - יןצוליה מע עציימני זיהוי של המתקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סוע שני, בהמכרז
צה, י המועבאמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרד ירה ידנית", אך ורק במס2020/11מכרז פומבי מס' "
 2020.26.11 מיום"( לא יאוחר משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1הרצל  חובל המועצה, בר"כנמ תלשכב
או שלא באמצעות ן ו/כמלאחר ש גתולא תידון הצעה ש למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.  12:00השעה  דע

 .רזיםהפקדה ידנית בתיבת המכ

 כות.הצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודאת ה

 עט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.מת לדרך אחרבכל  תעוהצח לון לשיא

 .במשרדי המועצה 09:30 העשב 30.11.2020פתיחת ההצעות תתקיים ביום 

 ז.רכהמ כית במסמצויוות מספנו מפורטותהוראות 

 

______________ 

 יןקרן גרגב'        

 מועצהש הרא    
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 'במסמך 

 רןמועצה מקומית קדימה צו
 

 11/2020 'מס יבפומז מכר
, ייעוץייעוץ  שירותיו ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל במערכתשימוש שירותי ל

 קומית קדימה צורןממועצה  נתוני סקר נכסיעדכונים שוטפים לניהול ו
 

   כרזאי המנת
 שרות תקהה יקריע 

וש שימ תי רושיקבלת לת והצע בזאת נהי"( מזממועצהה"לן: )לה צורן קדימהמועצה המקומית ה 1.1
 , ניהול ועדכונים שוטפים לנתוני סקר נכסיייעוץ שירותיו ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל תכרעבמ

 . כי המכרזהכל כמפורט במסמ, המועצה

 :היתרבין ם יללותים כוירהש, והמפורט בחוזה ליעור לליות האממבלי לגרוע מכל 1.2

ונח המ תרכהגד כסיםזקת נול אחהינתוכנה ל המועצה לשימוש במערכתלנציגי  אפשרותתן מ .א
על פי בקשת  )עם אפשרות למשתמשים נוספים לשלושה משתמשים לפחות ,"מערכת" בחוזה

נספח א' ) ירותיםשה במפרטבמכרז והחוזה על נספחיהם ולרבות  הכל כמפורט ,המועצה(
  .("תשירותי המערכאו " "תהמערכ)להלן: ", (הזחול

טיפול  ,ת המערכתועצה באמצעוהמסקר נכסי נתוני עדכון שוטף לביצוע ו ניהול, ריםע סקביצו .ב
ייעוץ וסיוע בביצוע  ,כתרבמעייעוץ וסיוע בביצוע הפקעות ועדכונן  סקר הנכסים,בממצאי 

ים דרש לחידוש חוזמעקב וטיפול הנ ,כתרבמעועדכונן  ת(ניית ספר הקצאוות בלרב) ותצאקה
, ניינייםק וניים, משפטיים,בהתאם לשינויים תכנ םסים קיימין נכועדכ ערכת,ועדכונם במ

י שטח סיור , ריכוז, ניתוח מידע וקליטת נכסים חדשים, ביצועושיחולו חלוופיזיים ש
וסיוע  ץכן ייעוובכל הקשור לסקר נכסי המועצה  עצההמו ץ וליוויייעו ,תקופתיים בנכסים

 זהלאישרין או בעקיפין יבמהקשורה לה ופעל וכצה ת המועפי הנחיו ות נוספות עלבמשימ

נספח ) ירותיםשה במפרט הכל כמפורט, תורה מעת לעתעצה ות וככל שהמוורפעולות האממה
 .("שירותי סקר")להלן:  (ההתקשרות זהחו' לא

 ."(םירותהשי" :די הסקר, ביחד ולחוושירות ותי המערכתיכונו שיר ןהל)ל 

 מועצהי הדיראש ובכתב על , אשר יאושר מט קבוערנרפ מועצהעמיד לרשות הוכה מתחייב להזה 1.3
  .הזוכה עם המועצה שלהקבוע את איש הקשר  הווהיצה ומועתן השירותים למכז את יראשר ו

 .הזעל החו הועצהמ ימתתתה ביום חלשתחיה אחת, זה הינו לשנ ה מכוח מכרזוזשל החוקפו ת 1.4
 עארבבהחוזה  ופתתק את ךיארלה ותשמורה הזכ דלבב מועצהל עיל,ור לאממהוע לגר מבלי

( 5)חמש תעלה על  אלחוזה הופת קת לכ סך. מנהלק מאו חה שנ כל אחת בת ,תנוספו תקופות
  .במצטבר יםשנ

הודעה מתן  ל ידיבכל עת ע ותרהתקשאת ה טללב מועצהה זכותה שלוע בלפג יאין באמור לעיל כד 1.5

  ה.וזבחט פורי, כמהבלעד הל לפי שיקול דעת, הכמראשם יו 30 ,הכוזבכתב ל

לי בומ הינעי אות, לפי רבעצמה םחלק תא או השירותים את לבצערשאית  העצמוה ,ןכ כמו 1.6
יעה או כל טענה או תב מועצהה פיכליה תה אללזוכה ו ,הזוכהמאת  יםרותהיזקק להזמנת שיל

מצידו  הכע על ידו. הזויצולב םתירויששל ה םקו/או מסירת חלת ירי מסין אפיצוי בג זכות
הם מחירים לובש דרהנובאופן  ועדבמ מועצהות הישדראם לבהת תיםשירוה עצלב תחייבמ

 .ועתהצ גרתבמסיב התחי
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  .לספק את השירותים למועצה גם בשעת חירום, בהתאם להוראות החוזה המציע מתחייב 1.7

 .שירותיםה מפרטזה ובוחסח הם בנויטרות מפורשקלהת ביחס ותוראוההאים התנ יתר 1.8

 כרז  ם במריכוז התאריכי .2

 יכיםהתאר תוליהפע

 12:00עה בש 09.11.2020 ות הבהרהאלש גשתן להוראחההמועד 

 12:00בשעה   26.11.2020 רזכמות בת הצעשגהחרון לד האעהמו

 

 רזכבמת השתתפוקדמים לם מותנאי .3

 לן:הל המפורטים המצטברים תנאיםהכל ד בומעהע  יתתף במכרז מצלהש רשאי

 .ראלן בישם כדיאו תאגיד הרשו ,דייחהינו ע ציהמ 3.1

התקופה השנים האחרונות ) שחמתקופה של בלפחות ( שנים 3) של שלושלמציע ניסיון מוכח  3.2

( 2שתי )עבור  ,סקרי נכסיםי שירותבביצוע ( או חלק ממנה 2019 סוףועד  2015ראשית מש
אחת ל כב ,תוראמויות הושמהראחת בכל ן האמור להתקיים ועל הניסי, פחותל מקומיות תווירש

 . ות( השנים האמור3משלוש )
   

 .המכרזכי מסמאת  שרכש עמצי 3.3

ל לעיל, וכ קוביםסף הני התנאכל במוד על שתדרהנת, אח תטיות משפישל א שתה עצימההצעת 
אינו יע המצאת ההצעה למכרז.  ההגישות שאותה ישעל שם  יהיו כרזמבהנדרשים המסמכים 

אמצעותו, ו, בין בזלפניה  נהאחת במע המהצע ביותר קיפיןישרין או בעבמ ורבשאי להיות מער
 יע.צמהת של ת ברבות חמצעאב וא ,בו ת בעל השליטהעובאמצ

 ף להצעהשיש לצר םיכמסמ .4

 :כים הבאיםהמסמ אחד מןשל כל  ד במקור,חא, לפחות י עותקיםתו שנעצכלול בהיכל מציע  4.1

 יע.מצה ייד מה עלכשהיא חתו ,זה למכרז ג'מסמך כ סח המצורףעת המחיר בנוצה (1

  רזלמכ מסמך ד'כף מצורסח הע, בנוי המציטרפ שור עו"ד בדבריא (2

רז המכ סמכימל המצורף, בנוסח 1976 -"ו ים, התשלריקאות גופים ציבועסי חוק לפ הירצת (3
 .הז למכרז' ה ךממסכ

 חבנוס, ניקוד ההצעות ולצורך הסףבתנאי  המציע עמידתניסיון המציע ובדבר ה הרצה (4
 .למכרז זה' ו מסמך

 המלצהנוסח , בהתאם לנשוא מכרז זהסקרי נכסים להם סופקו שירותי  לקוחותהמלצות מ (5
 . הז זלמכר 'זמסמך  - מלקוח

 .עמידה בתנאי הסףהוכחת לצורך  -ת מקומיתיומרשו ותהמלצ (2שתי ) תלפחו)
 

, המציע(ל נה)כולל בעלים ומ מציעאצל ההמועסקים בדבר מספר העובדים "ח רור אישו  ( 5.1
לצורך ניקוד  -למכרז הצעותגשת הן לורהאח מועדנכון לסקרי נכסים ביצוע בתחום 

 .( (3) 9.2.2צעה )סעיף הה
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 בנוסח ,המועצה מית ו/או לחבר מליאתה המקוצעמוה בדקרבה לעו רדדבר העב ההרהצ (6
 .למכרז זה 'חך מסמ

 ' טמסמך  נוסחדין בר על ידי עורך שומאוחתום מאת המציע  תבדבר היעדר הרשעו רתצהי (7
 .זהכרז מל

די י עלום חת אהושכרז, למכ 'כמסמך י רףוהמצ חבנוס ,מכרז יאוםבר אי תר בדיתצה (8
 על ידי עו"ד. ומתומאיע המצ

 . למכרז זה 'אימסמך ח וסרז בני המכפת מסמכשילחאי הסכמה סכמה/ בדבר האישור  (9

חשבון  אישור מרואה, מות מע"נולטמאת שרכי מע"מ צבתוקף לשה עוסק מור דתתעו (10
טעם מ רקומס במ יכול ניישור עוא כחוק ריםפל סהנמכי הינו  ומהשה דיו מפקך אמוסמ

 ."ח(י עו"ד/רו"מת עמאו רולמקר שעתק מאו)מקור/ה מהשוד הפקי

 מספרי הרשם ותהגשת ההצעלהאחרון ני למועד יצרף פלט עדכ ,ידתאג הינוציע מה םא (11
 טיפר תמויארו"ח ל /אישור עו"ד ל המציע, וכןש שפטיתמה לאישיות אםהתב ונטי,לוהר

 ד. גימה של התאתיחת הוזכוי ,התאגיד

 .(בלבד צהמועה תרמא)רז המכ סמכימשת רכי על הדהמעיקבלה  (12

ו, כאלשו נע אכן, ככל שעצהומו בידי האצשהוועדכונים למכרז  רותסמכי ההבהממ תקעו (13
 מים בידי המציע.כשהם חתו

 לבכ מת המציעיבות וחותמים בראשי תחתום, וילוצ רקים, מקועתה בשני רזמכהי כל מסמכ (14
 וד.מע

למכרז  'בי מךמסכפת צורמה כיםמסהמת ברשימם גורטת שים במכרז מפדרוהם המסמכית מרשי
  מכים.המס שימתבר יהםאת מספר ושגשיומכים י המסבגעל  מןלס עיעל המצ .זה

 פסילת ההצעהל בסיס שמשל וללע, ללעיטים המפור םיורו האישצירוף מסמכים ו/א אי כי ,יובהר 4.2
 ם.המכרזיועדת  "יע

 כי רשדנ, מוגבל קףתו ליעב הינם ליעדל רטיםהמפו כיםמסמה בו המקר בכל כי ,רשובמפ רהמוב 4.3
 . יןניהע לפי, כהארהה/הוזחה תקופת לכ במשך ןכו ההצעה הגשת דבמוע םיתקפ ויהי אלו

פרטים ע מהמצידרוש לור ולחק י,הבלעדדעתה ול יקש פי, על תלפנו שמורה הזכות מועצהל 4.4
 ,עיוצקהמ סיונוינ ,ירותוכשהוכחת ידרש לישמסמך ו/או  דעימכל  גילהצוו עתדבר הצבהרות בוה

 רבות)ל"ב וכיו זרכמנשוא הרותים צוע השייו לבתמאתוה יתננסהפיותו איתנ מומחיותו,
 ע,דימא הות מלא מועצהלמסור לב ייח יהע יההמצי. ו על ידו להצעהצורפ אם לא, אף המלצות(

 ,ךמסור מסמיסרב ל המציע ה בורבמק תה.עד להנחת ושרדות שנרוההבהרטים מסמכים, הפה
 תלפסול אניה ואף ות עיאר לפיות נקמסיק להס מועצהה תירשא ,מוראכ אוהשלכיתוח או נ רהסב

  ההצעה.

 עהמצירות והצה ת ההצעה הגשפן וא .5

י רדת מיתר חלקורה ונפגס , במעטפהמסמך ג' -מטעמו  על המציע להגיש את ההצעה הכספית 5.1
 ברת". חוספיתכהצעה  -11/2020מס' י במכרז פומ" :ליםיהמ ומשגביה ייר ההצעה כשעל

, עה הכספיתצהה למעטו יע לצרף להצעתובות המסמכים שעל המצמותה, לרולה ובשלכ המכרז
 ".זי המכרמסמכ -11/2020מס' מכרז פומביעם המילים: " תדה נפריוגשו במעטפ

 .המציעל ש יתפסהכ העכל פרט הקשור להצ מכרזכי הול במעטפת מסמלכליובהר, כי אין 
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. "11/2020מס' מכרז פומבי שם "ה יירית עלה אחפטס למעיע יכניצתי המעטפות הנ"ל המש תא

 או כל סימן זיהוי של המציע./נ"ל כל כיתוב שהוא וגבי המעטפות ה ליצוין עפרט לכך, לא 

 .היפסלל עלולות ליעלמכרז כאמור הכנסו למעטפת הצעות שלא יו

יבי לכל רכ ,("ממע לכול לא)ם מתן השירותי גיןב על ידו שתקומבה ורהמתיע לציין את ההמצעל  5.2
 אחוז הנחהצעת של ה באופן ,עהמצים המחיר מטע הצעת - ג' ךמסמבט ורפמכים השירות

 ר.המחי הצעת - ג' ךמסמב יםנקובההמחיר ואחד מרכיבי הצעת כל אחד ול על שיח

 יוחפסנו רותההתקש חוזהרבות חיו, למסמכי המכרז ונספ על המחתיעות באמצ, תוגשצעה הה 5.3
 ע,יצהמ תימה שלהחשה מורידי  על יחתמויאו וולמשי וים לאחרהמהו ,המחירומסמך הצעת 

 "(.הההצעלן: "להל ו)לעי עהמצישל צעתו ה את

על פיהם  השלמות הנדרשותהוחים הנלווים כל הנספוף ירצבזה, חווהז מכרי ה, תנאזמנההה 5.4
 .ציעת המא יביחח המהנוס הינם "(,זהמכר מסמכי" ד:יחן, בלה)ל

 ךמסהגורם המועות צדף באמ בשולי כל, ויפותורצ לע מכרזה מסמכי לל כע םעל המציע לחתו 5.5
של מה חתי דרשתשנל . ככ(עעם המציתימה מטהח ורשהנו, מיי)דהייבו ע ולחמצישם הום בחתל

ה החתימורשי ידי כל מ מו עלחתיים סמכימהציע, הרי שמה מנת לחייב את מגורם אחד על יותר

 .םמכיסמלתוקף מחייב  מתןר לכאמושים רדהנ

 כרזפרטי המכל ש רושיהצהרה ואם כוהמכרז כמשתתפותו בהו ציעמה לשתו הצע הגשת 5.6
כל בחן את נדרש, ע המידה אואת מל בלקי עיהמצ וכי למציע יריםונה דועיםי כרזכי המומסמ

ם דרשים הניאהתנ ת כלאיודע מבין ו ,תושירהת הומ ל זהלכובדות ובעהים, הפרטים ונתונה
  .להצעתו םבהתא ם להםיסכוה שירותוע הביצל

 ולותסגוה םשוריהכי ,עותהידיכל  אתע יצמה כי יש לכהצהרה כמוה ת ההצעהגש כן, ומכ
בכל התנאים כי הוא עומד רז, המכ ואשנ תוירהש מתןל םישדרורות הוהאח ועיותהמקצ

 ם נשואשירותיהאת  קספל אשהי הבחינ למסוגל מכא הו יכו ל,דלעי םם האמורייימקדמה

   ז.רכסמכי המט במורמפל ככה - המכרז 

ת רבול ,יומסמכ על ז,כרמאי הל תנלכש ארמוה הסכמה ע מהועם המציהצעה מטת ההגש 5.7
 .פתתוסאו /ו יושינ א כלל בלה, והכהחוז

מחוק ו/או לש( שנדר כלכ עט)למ ףירז, להוסכמלשנות את מסמכי ההמציע אינו רשאי כי  רבהיו 5.8
ם ף המסמכיגוב בין ם,יכד מהמסממויא עלהוצ וא/הם ותנות עלילה או/יג והסתיל או/והם, מ

או /ומטה ו השו/א ותתייגו הסי ו/אנושי רה שלכל מק. באחרתדרך ל בכ ואלוואי ו/ כתבבמן ובי
ת שאירז, רמכב יעהמצ ידעשו על ינש "("הסתייגויות: או צורה כלשהי )להלן/ך ודר לבכפת תוס

 :מועצהה

 ; מציעה תעצהת א לסולפ (1

 ם מהן;לעולהת כלל וא נכתבילו לאכנ"ל הות אות בהסתייגוירל (2

 ד;י בלבכנת פגם טהוומ ןה ויות כאילותייגראות בהסל (3

יר י לשנות את המחאין בכדור אמכ יקוןשבת דבלב, וגויותהסתיין את היע לתקהמצמ שרולד (4
 עה. צההותי במ טרפהמוצע ו/או 

 פיוג ללנה הצמועהחליט ת. אם צהמועהדעת ל וקשיל נהונתל ת הנ"האפשרויו ה ביןלטחהה

ת י, רשאהחלטתההסכים לל רבסי לעיל, והמציע( 4)-(2ס"ק )ויות בנות המיהאפשרו אחת

  .עדי המצייוגשה על ת ההצעה שהול אלפס מועצהה
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כמפורט  הצעתוא מלל המציע על. זרלמכ סים המצורפיםתוגש אך ורק על גבי הטפ העצהה 5.9

וכן  (החוזל' אח פסנ) םשירותירט הפמ ג'(, )מסמךעה ההצפס טוחוזה, הבי גם על ולחתולעיל ד
יבות של שי תברא סמןל ןכו, (צילוםור וק)מ עתקיםה נישב הדבר נדרש,ו ב סףמקום נו כל
 תליפסביא להלה לולמכי המכרז ערשם בגוף מסישת. הערה זמכרהי מסמכדף של  לימתו כחת

  ה.עההצ

 יום 90למשך  התיפווביה, נספחיה וצררטיה, מרכיל פכל ע תוקפהכל הצעה שתוגש תעמוד ב 5.10
 , להאריך אתמהמציעש אית לדרורשה יהת מועצהההצעות. ון הקבוע להגשת הרד האחעמהמו

לתום עד המכרז,  ם בענייןנקטו הליכים משפטיידה שיימים ובפסיום נו 90שך למ עתהצתוקף ה
 האחרון להגשתד ועמה לאחר םימי 180ם יום או עד תו 30אלה ובתוספת  ם משפטייםיכילה

זר בו שחע צימכ , ייחשבצעתוהארכת תוקף השיסרב למציע  .מבניהםוחר פי המאות, לעההצ
ר אשר הסכים ציע אחמ הצעתור בבחלוהליך המכרז להמשיך בתהיה רשאית  מועצההצעתו והמ

 תה, הייה כאמורלא הוארכש כאמור, וזאת אף אם ההצעה ההצעההארכת תוקף ל תהשלבק
 .עדיפהעה צה

 לכ ורשות, וכן בהתקשרות זו ייןלענ פי דין-להמתנהל ע שםמרל בכ וםשרהוא י כ רהימצהמציע  5.11
 רות.התקשביצוע הי דין לפ-לעם הנדרשייונות הריש

 איםהתני לא לפהגשת הצעה ש אוכרז ו/טות במורמפהת של כל הדרישואי מילוי מדויק  5.12
 ההצעה. תפסילרום ל, עלולים לגבמכרזהמפורטים וההוראות 

, תחולנה על ת המציע למכרזהצעשת והג תהכנכרוכות בא, הוג שהוכל ההוצאות, מכל מין וס 5.13
 ע בלבד.המצי

 ההבהר שאלות .6

תאמה בין גיאה ו/או אי הש ,הכל סתירדעה בדבר רז וכן הולמכר להבהרות בקש ובקשותשאלות  6.1
רד ריה גילה, ממשו"ד מדי עוהמכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לי מסמכי

 ,12:00עד השעה  09.11.2020מיום ר יאוח עד לא, הצעשל המום ייצונים החיהיועצים המשפטי
הר אחרות. יוב טלפוניות אופניות תקבלו א י. לmoria@fsrlaw.co.il קטרונילאבאמצעות דואר 

נקוב הועד חר המיב על שאלות אשר הוגשו לאהבלעדי, להש המועצה רשאית, לפי שיקול דעתהכי 
 .הנ"ל

 יותהפנ. מכרזה םשו פרמס ,עמו רקש רתצייל ןפוטל, המלא ושמ את הונפה יציין יתוניבפ 6.2
 :לןלה כמפורט הלטב של הבנבמ, בלבד Word קובץ לש טובפורמ תבבכ חנהתשל

עיף סוה המסמך ד"מס

  במכרז י ונטהרלו
  ההרהבת/בקשה לוגייהסת/שאלה

1.   ________________ ____ 

 

, העצת המוהבהרו .עמהטרות מבהגרת המסב ופנו כאמור,שי תושיב לשאללה תאירשצה ועהמ 6.3
ים הרות או הסברבה, ירושיםפל . כהצמוענט של הר האינטראתביפורסמו  ככל שיהיו כאלה,

או שובות ת תןמלה ל ידמך עשהוסמי  וא/ו ועצההמ דבלר מאח םראו ע"י גובע"פ ו/ נויתשנ
רד נפ ילתלק בחו אמור, יהוכ ועצהמה הבהרות .העצומה תבו איילא יח רז,למכ ביחסהבהרות 

מה החתי השרמו על ידי ותתומח ןשהכ ידי המצעים להצעתם, על יצורפו, ורזי המכאמתנ
 עמם.מט
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ציע ו את המלא יזכ ,תהאו אי קבל המי מטעמ ואו/ ועצההמד צמהבהרה נה או עממתן איחור ב 6.4

יה יהו עתין הצדו מכרזיםעדת הומצד  אשהית כלובחשלהתו או תעצה שתלהגעד מורכת הבהא
 .ןיועני ברד לכאחרת לעה הצ ין כלדכ

 במכרז ו/או רמולא הבהרות המתוזימליתן ות הזכ מועצהה לשמורמור לעיל, מבלי לפגוע בא 6.5
 להא כלא תציעים ולמגשת ההצעות עד למועד הוך בו שינויים, לער וא/וו ב לושנפעויות ט ןתקל
ט של רננטיאהבאתר  תפורסם ר,וה כאמרהבהו/או  ינוישבר דב בכתה בדעוה. גין כךב נהעט
  .עצהומה

ם שיתבקשו בנוסח נויילשי ותשקאו לדחות ב די להסכיםיהיה שיקול דעת בלע מועצה, לכן כמו 6.6
לאישור בכפוף  (,לחוזה 'גנספח )הביטוחי המפורטים בנספח זה  הכיסוי ודרישותטוחים יבה נספח

, על דחהתי הביטוחנוי בנספח שה לשיוככל שהבק העצומה לטוח שץ הבישינויים אלה ע"י יוע
כי צהירים ציעים ממה הביטוח. ויים מנספחייגויות ו/או שינם בלא הסתהצעת להגישיעים צהמ

לידיעת מבטחיהם, וקיבלו את אישורם  הביטוח ת בנספחיטוח המפורטובהת העבירו את דרישו
כ נספח זה. כ"טות בהביטוח המפור תרישו"פ דעוחים יסות ביטוח ואישור קיום ביטפקת פוללה

 תיהמועצה רשא תהייהזו, הזוכה בהתחייבותו  אם לא עמדכי להם  עידו ים כהמציעי יםמצהיר
ההזמנה להציע הצעות תנאי  פמכך ע" על כל המשתמע ,תוהזוכה כאילו נסוג מהצע את לראות
   .החוזהותנאי 

 י המכרזכממסמ לקח וויהבכתב, ל וילע העיף זבס וראמכ ים שניתנונקותי הבהרות,תשובות,  6.7
מכי סמין ובת בהרוהה כיבמסמ רומן האיבשל סתירה רה קבכל מ ."(תורמכי הבהסמ" )להלן:

ין מסמכי ב רהיתסמקרה של  כלבהרות, ובסמכי ההבמ וראמ, יגבר הםייקורהמ זכרמה
 תר.אוחר יומסמך ההבהרות המהאמור ב רות לבין עצמם, יגברההבה

 הםכלש רטיםפללשהו או כ טקשר לפרידיעה ב רוסח אוו/ה הבנאו אי ו/ ותטעבדבר ל טענה כ 6.8
ר לאחבל תקת , לאהמכרז כיסמבמ עפיומינו אשבר ד אוו ו/פחיעל נס זהוחהאו /טי המכרז ומפר

ובעצם הגשת , מבניהםהצעות, לפי המוקדם להגשת  המועד וםת רחאו/או ל עימצהגשת הצעת ה
 עם שרותוקתחיו ולהפסנ על, זהחווב במכרז רומהאו תנאיםלכל ה עציהמ ו מסכיםהצעת

  .כההצעתו כזו רחבתי שבורה קמב מועצהה

 מורהתה .7

, ןוהוראות כל די החוזה ,ל התחייבויותיו מכוח המכרזכ ועצלבי ףובכפו םיתרוהשי מתןת מורת 7.1

 :כדלקמן , בכפוף להוראות ותנאי החוזה,התמורום לי לתשאכז א יה כההזו

 :ערכתימוש במגין שב .א

 חודשי, בסכום התשלום התמשיםמשה שלוש דלעבגין השימוש במערכת  חודשית הרתמו 7.1.1
)שימוש במערכת( ב זה רכיבגין  ()מסמך ג' למכרז ה הכספיתצעהבטופס ההמירבי הנקוב 

 זמכרמסמך ג' לשב ריהמחת צעהב וצעההשיעור ההנחה שהשווה לסכום  חתתפבהו
 ."(ערכתתשלום בגין המ": ןלהל)

ושת לשל רמעב)סף בגין כל משתמש נובמערכת  ששימוין הגב חודשית תמורה 7.1.2
זה הוזמן על ידי המועצה וסופק בפועל על ידי  שירותשככל  (ניםהמשתמשים הראשו

)מסמך ג'  ה הכספיתצעהבטופס ההמירבי הנקוב  , בסכום התשלום החודשיהיועץ
שיעור ה לווהשסכום  חתתפבהובמערכת( ש למשתמש נוסף )שימוב זה רכיבגין  (למכרז

משתמש נוסף ין תשלום בג": ןלהל) זמכרל ג' מסמךשב ריהמחת צעהב עהצוהההנחה ש
 ."(ערכתמב
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 :שירותי הסקרגין ב .ב

הוכנס על ידי נכס קבותיו השבעוקר הזוכה פעולות סשבעניינו ביצע נכס חדש  לבגין כ 7.1.3
 הספק הזוכה לתשלום , יהיה זכאילשביעות רצון המועצה הצענכסי המולמערכת הספק 
( רתשלום בגין סק)ב זה רכי בגין יתספה הכעצהבטופס ההמירבי הנקוב  בסכום

 זמכרמסמך ג' לשב ריהמחת צעהב וצעההשיעור ההנחה שהשווה לסכום  חתתפהוב
 ."(רותים סקשלום בגין שירסקר" או "תתשלום בגין ": ןלהל)

 

לולים תים הכהשירו כל את המציע לבצע של חייבותה התמהווהגשת הצעה למכרז  כי הריוב 7.2
 םצעהזוכה מתחייב לבו (הא' לחוזנספח ) רותיםישה מפרטוב וזהבח תבולרמכרז מסמכי הב

ל אי לכה זכה לא  יהיכורת תשלום התמורה כמפורט במסמכי המכרז וכי הזומתן מלא, באופ
    .רותיםשיהבגין ביצוע תמורה נוספת 

, תוהוצאאת כל ה תללכוו שירותיםה ביצועין גב וסופי אם מלתשלו הווהמ ההתמור יכ ,רבהמו 7.3
 חוזההם הוראות יוקוהשירותים  בביצוע הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי יות,ן כלליבות ודחמיון יב

כוח אדם,  בות, לרזהא החושוהמציע נייבויות וי מלא לכל התחכיס םהווית ומומשלנאיו בפי תל ע
ו ורבשיע רה מע"מומלתף , יתווסור לעילמהאאף  לעו"ב. יכו ריםישו, א, כלי רכב, ביטוחיםציוד

 .עצהומעל ידי ה לםשוי רשא ןיי ד"פע

מין להז וא/ום ינתשמ םיפכרז בהיקח הממכו את השירותיםן ימזת להאירש עצהומה כי מובהרכן  7.4
ל הכ תר,ד מאוחר יוים למוערותהשי הזמנתיית ל דחט עלהחליאו /רותים בלבד וחלק מהשי

 אותים ורישה תע אצלב צהמועה ת, רשאיכןכמו  .בהתקציה וליכלצרה, תעד וללשיק אםבהת
 .כך טענה בגיןל כ תהא לא וכהלזו ניהעי אותלפי ר ם,ריאחלנים בקו ובדיה ו/את עועצבאמ םלקח

 מועצהה י דעל י צעותהת היקבד .8

ע מצית החירלים לביקוה של שחבת ריל קשרשאית להפע צהמועה היהת תצעויון בההד תבע 8.1
ת נירגוהאו תל, יכועיצמל השעית והמקצו, יכולתו סיונ, כושרו, נירתית, בין הבורל הוכהז

 בתימתחי הנאי והיא מצא לנכוןתק אחר כפי שימואו נ לל שיקווכן כו ותציוד שברשה ,ליתהכלכו

 .שהיאה צעל הו כיותר אה בלה הזולקבל את ההצע

הצעות אל הערכה של הוה הקילך הבדמהב הדעת שיקול לפנות לפי הזכותעל  תשומר מועצהה 8.2
ות ירויבהי יר אלהס יכדב הם אוילהצעות תול הבהרבקל נתמ על קם(לחלם או עים )כוימצה

לצות מהאו ע חסר ו/מידשלים האו ל/נם לראיון ון לזמוכ ,תעוההצ דיקתבעורר בתהשעשויות ל
 המכרז.אי הסף של נם בתמידתבירור עלבקשר רבות ל ריםישואו או/

ו/או  תניעוריה גענה הצעתה הידה אשר לעפסול הצאית לדת המכרזים רשעו פק,הסר סלמען  8.3
זה  י מכרזנאתי לפ וי עובדיפלכ יםתונותן השיר יותויבתחילוי האי מילש חשמעלה  עה אשרצה

 ודה. עבת דיני ואם להורובהתא

 לוסותה לפזכ עלת שומר העצמוה "(.האומדןן: ")להלרות שקההת וויש לשן אומדן כהו זה רזכמל 8.4
אחת  עהכרז הצלמוגשה ה אם ואף ף,הסי אתנמדות באם הן עו אומדן, גםמהת החורגו תעוצה

תה ובשל היפסול הצעה ל מועצהה ייד לעשיוחלט  ככל .ןדיובד לאחת בל ותרה הצעהנש ולבד אב
. כרז זהמבר אח קוםבכל מ וראמה על אף ,לד כלנוקא תלההצעה ו ןיבחלא ת ,ןדת מהאומחורג

ל סלה בשפנ היא םז, אהמכר בדרישותעומדת  כך שהצעתועל יע של מצ ודמצ הנעט ע כלמשלא תי
 מדן הכספי.ואהמאמור ורגת כחה היות

ז, רכמנאי וסעיפי התלפורטת התייחסות מ רשל חוסב ההצעב לכל התחשבל אל תישאר מועצהה 8.5
 ראוי.עה כההצ הערכת מונעת מועצהשלדעת ה ופןבא
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י ונים לגבם שיועצים ומגורמל חוות דעת מיבקולות קיבד רוךלע מועצהת השאיהא רתכן  8.6

 סחו/או בי םנלניסיו ות ו/אוטיב השירס לביח תו, לרבקםחלו א כולםהם, יתוצעאו ה/ם ויציעהמ
  .ת גבוהיםואיכות ובנמוזה במי חוזהומכרז  השירותים נשוא ם למתןתולליכ

ל לילית עדעת ש תוחוביו גל קיימתאשר  עמצי הסף לע סוללפ זכותאת ה הלעצמ תמרוש צהמועה 8.7
על חוות  כתסומ מועצהשר הא אחר לגוףאו  הצעמוו, לדעל ים ותישיריב מתן הוט בודתוטיב ע
 כותזע למצי ןאלה תינת םימקר. בבעניין זה בכתב עותדוהאו  תלונות נשלחו , אף אם לאדעתו

 י שלהבלעד התעדול לשיקפוף וזאת בכ ,פיתה הסוטלחהפה לפני מתן ה בעל בכתב ו/או וןעיט
 .העצמוה

שבע ם בפליליהורשעו במבעליו,  ימאו , ואה שרא עמצי לסופת לוכאת הז הצמעל תשומר מועצהה 8.8
או /ו ינה,דמבטחון ה דנג בירותבעון להגשת ההצעות, חרהא ועדמלשקדמו  תם האחרונו( השני7)

 ותירעבו/או ב םדאשל  ושורכ דו/או נג םאד פו שלוג , כנגד1977-"זתשל י חוק העונשין,פ על
אשר לא מכרז זה  אונש יםותירהש גומס םירותשי ןתציע במהמ לש וום עיסוקתחת לגעוהנו

את  הצמועהצמה לעת ה כאמור. כן שומרריבעין גבליכים ה שר מתנהלים נגדוו/או או, תיישנה

 םליכיו הו/א משפטיות תיעוו, תבילעכנגד מי מב ואו/ שר עומדות כנגדואמציע  סולת לפוכהז
  .םסיס נכונאו לכיו/ גלר ו לפשיטתא/ק וורילפ םגעיהנויים פטמש

 

 ,תרהי, בין םל ועדת המכרזיהבלעדי ש תהקול דעהתאם לשיל תיעשה ב"לה הנסיהפת טלחה
את בצע ע ו/או יכולתו ליות המצנימומה תועל אמינ כיםות/הליעשב בהשלכות של ההרשתחבה
 נדרש. כרז א המכושנירותים הש

 קודהני ואופן עותההצ בחינתב ביםלש .9

ל י כל מציע עידוגשו על שהעה צההי כמסמ וקדביי הז לבבש: אי הסףצעה בתנהה דתעמיבדיקת   9.1
      . סףה איתנב דתעומ העהצשה מנת לוודא

וף י אי צירר, כיובהם להצעה. שירים הנדסמכשל המ ירופםצ הב זבשלדק בו כן, יימכ

 סףה עמדו בתנאיאשר ית הצעו ורקאך . צעההה תלא לפסייבלה לים, עלושדרנכ כיםמסמה

 .תעוהצה תנבחי של אבה לביעברו לשכאמור, 

 

  .ללהכו יקודהנמ %40 -ה ההצעת איכות יקבד 9.2

 

 .סףנאי הים בתידת המציעעמ בדיקת רחארק ל קדבתי ההצעהאיכות  9.2.1

 

נציג ו/או צוות מנות רשאית ל ו/או וועדת המכרזים , המועצהההצעות ך ניקודורלצ 9.2.2
י דעל ים כך ו/או מי שמונה לש הבדיקה ותצוהוועדה ו/או . "(צוות הבדיקהן: ")להל

 :רט להלןבהתאם למפו ,תודקונ 40 עד ,קודינעה הצ ק לכליעני ההוועד

 
 %02 – קרי נכסיםניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף והעסקת עובדים בתחום ס  (1)
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 %10 – שירותי המציעמיע וחות המצקלביעות רצון ש (2)

המלצות חתומות ( 2שתי )חות פלעתו הצל צרףעל המציע ל ,הבגין רכיב ז הצעהוד הקילצורך נ .א

תקופה ב רז זהכמנשוא סקרי נכסים שירותי ק העני םלה ,תות מקומייורשושהינן לקוחות מ

 (3) שלוש מהלך, באמורלכל לקוח כ לפחותים שנ( 3וש )לשמשך ב ,2015-2019שנים השבין 

 . 2019ועד סוף  2015בתקופה שמראשית 

 תג אלדרליצים ידרשו הממ הןוב רז זהלמכ 'זך סמכמצורף מההתאם לנוסח ב ויינתנההמלצות  .ב

 :ןללהטים מפורהכל אחד מהפרמטרים ב 0-2 ון שלע בציימצה

סעיף  .נטירלווח המהלקו ףיביחס לכל סע שניתנו םהציוניסך י ל פן על המלצה יינתן ציון כבגי .ג

 .0ן ציובד קשנומליץ, יחשב כסעיף מנוקד על ידי הישלא 

ניקוד  ודן הניקאופ הידמהאמת  מס"ד
 מירבי

 ןמתבניסיון   (1)
נשוא  םותיירש

 רבוע מכרז זה
תי רשויות ש

מקומיות 
לפחות לתקופה 
העולה על 

אי ש בתנרנדה
 3.2 ףהס

עבור נשוא מכרז זה סקרי נכסים שירותי ביצוע ביון מציע בעל ניס
תקופה )ב לפחות יםשנ( 4ארבע ) במשך  ,לפחות רשויות מקומיות

ות ירשוה( 2שתי )אחת מס לכל ביח (2019ועד סוף  2015שמראשית 
 10עד של ד לניקוהיה זכאי י ,3.2עמידה בתנאי הסף מוצגות לשם ה

 :להלן רטפומכ  נקודות
 

 שנים (4ארבע )לפחות  משךם כאמור יותשירן מתן בניסיו •
 תדונקו 5 - (2019ועד סיום  5201ת ה מראשיפתקו)ב

 

ה פתקו)ב יםנש( 5חמש ) משךם כאמור ימתן שירותן בניסיו •
 תדונקו 01 - 9120 םוד סיוע 5201מראשית 
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 ותנקוד

 ןמתבניסיון  (2)
 ם ותיירש

נשוא מכרז זה 
ות רשוי רעבו
 ומיותמק

ש רמעבר לנד
 י הסףתנאב

( רשויות 2י )תיותר משעבור ביצוע סקרי נכסים ניסיון ב לבעמציע 
מש ח ךומת (3ש )שלובלפחות   (3.2נאי הסף בתמקומיות )כנדרש 

ד לניקוהיה זכאי י , (2019ועד סוף  2015)בתקופה שמראשית  שנים
 :להלן רטפומכ  ודותקנ 5עד של 

    

 2 -מקומיותיות רשו (3) וששלם כאמור ליתשירון מתן בניסיו •
 תדונקו

 3 -תורשויות מקומי( 4ארבע )ם כאמור לימתן שירותניסיון ב •
  .תנקודו

 5 - מיותת מקורשויו (5)ש חמר לם כאמוימתן שירותניסיון ב •
  .נקודות

 

 

 

 נקודות 5

העובדים  תומכ 
המועסקים על 

 עימצהידי 
וע ביצבתחום 

 סקרי נכסים

( 2שני )מיותר  ותעהצלהגשת  ן למועד האחרוןכונ יקעסמציע המ
כמות ה)ביצוע סקרי נכסים המועסקים אצלו בתחום עובדים 

לניקוד  יאזכ יהיה (בעלים ומנהל המציע אתול שתכלהאמורה יכול 
 פורט להלן:ות כמנקוד 5 של עד
 -בעלים ומנהל( ל)כולכאמור עובדים  (3)שלושה עד  סקתעבגין ה •

 ודות.קנ 2

 -בעלים ומנהל( ל)כולמור אכעובדים  (5חמישה ) דע תסקעהן בגי •
 נקודות 3

ים עלב ל)כול וראמכ עובדים (7)שבעה לפחות  סקתען היבג •
 .תוקודנ 5 -ומנהל(

בדבר "ח רור תו אישומציע להצעזו יצרף הידה ממת איקוד צורך נל
)כולל בתחום ביצוע סקרי נכסים  המועסקים במציעמספר העובדים 

 .למכרז להגשת הצעותמועד האחרון , נכון ליע(המצל הנבעלים ומ

 

 

 ודותנק 5
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שמונה  הדיקצוות הבאו הוועדה ו/בחר ת ,ותלצמהשתי ע יותר מיי המצעל יד צורפובמידה וי .ד

צוות ו א/ה והוועדשל  בלעדיה הדעתקול שיל , בהתאםחסיילצות להתמה לאילו ,לשם כך

להתייחס לכל  תרשאיתהיה  ועדה)הו הן זנייבע טענהעמוד כל ולמציע לא תכאמור  ההבדיק

ות הבדיקה וצו אהוועדה ו/ת לגרוע מאפשרו אין באמור כדי. מהן( צות שצורפו או לחלקההמל

 .הי שיקול דעתפולהן מצורפו להצעה או חלק שממוצע על פי כל ההמלצות ב חישולהחליט על 

 

רפו שצו חהלקו לצותוהמ ביטוי באישורי ות המציע כפי שבאו לידייעות רצון לקוחבל ששקלו .ה

ר די ביטוי בבירושבאו לי ו/או כפישבון( קחתן בחהוחלט ל)ממוצע ציוני ההמלצות שלהצעה 

ה ו/או מכוח ניסיונ ,הל שייעשה בירור כזמטעמה, ככו/או מי  המקומיתמועצה ה הערכש

 . %10 -  ה את ההצעה בעדכזי ,מועצה המקומיתשל ה םדהקו

 

 : חות הלקו תמלצווד בהלהלן הרכיבים בגינן יינתן הניק .ו

 

ציון  שא הנו  
 לקוחות 

משקל 
מקסימלי  

 לרכיב 
 
 א

צרכי לטיפול ב ווצוותהמציע יועץ השל  שותימגו תוזמינ
  מידיצורך משבר/ ובעתותבאופן שוטף המועצה 

0-2 2% 

 
 ב

ון הלקוח ות רצושביעוצוותו מציע ה עץיוה ותתירויש
 תווצוו יעמצה היועץ שירותיממתן 

0-2 2% 

ל ציוד, תוכנות בהיבט שהמציע שביעות רצון מהיועץ  ג 
 המעורבת במתן השירותיםיקה ולוגיסט

0-2 2% 

מן תגובה ר של זבהקש המציע ץיועתי השירו תכויא ד
  מקרים דחופיםלטיפול ב

0-2 2% 

תנים על ם הניירותימהש לקוחת של הכלליצון ר ותיעשב ה
 .וצוותו המציע ידי היועץ

0-2 2% 

 10% ---    סה"כ 

 

ו, ייעשה על פי רותיילקוחות היועץ המציע משביעות רצון שחישוב ניקוד האיכות האיכות בגין רכיב  *

לקוחות לצות מה /ניתנו למציע הנבחן כפי שבאו לידי ביטוי באישורי הסופיים שם ינוממוצע הצי

בהמלצות  י ביטוידשר המועצה החליטה לקחתן בחשבון ו/או כפי שבאו ליואעה מציע שצורפו להצה

( או בבירור שערכה המועצה המקומית נוספות )בכתב או בע"פ שהגיעו לידי המועצה או מי מטעמה

 ית. . ח ניסיונה הקודם של המועצה המקוממכוו/או , ככל שייעשה בירור כזה ו/או מי מטעמה

בון המלצות שלא מולאו כראוי  ו/או לא עצה רשאית שלא לקחת בחשמובהר להסרת ספק כי המו

, ללא , או לקחת אותם בחשבון בהסתייגותבשלב הגשת ההצעות המקורי()להצעה המקורית  צורפו

ית המועצה לקבל חוות דעת הסתייגות, באופן מלא או חלקי ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כן רשא

ציעים או לחלק מהם והכל לפי שיקול דעת המועצה ו/או או בע"פ , ביחס לכלל המ ת בכתבנוספו

  ציע לא יהיו טענות בהקשר זה.ולמציגיה נ

 

 %10 – וראיון ווניסיונו וות, צמהמציע ותשמתרה( 3)
 

רכיבי ניקוד גבוה ביותר בגין מהמצעים שזכו לציון ה 1-5ן זמין לראיוהמועצה המקומית ת .א

בפני  םציעיו המגיצו יבראיון(, במסגרת גין התרשמות מהמציעבקוד ילא הנות )להאיכ
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 )הראיוןוכדו'  צוותיהם, ותהמקצועי םונם, יכולותיהיהמראיינים את ההצעה מטעמם, את ניס

, לפי שיקול דעת מטעם הועדהם חרים אבפני גורמי עדה ויכול שיהיהיכול שיהיה בפני הוו

 (.המועצה

 שצורף תהעבודו ו/או תיקציע צוות המו/או מ מהמציע צעה,המה תתרשמוההניקוד יינתן על פי ה 

עת המועצה או קול דישלפי ונטי כל גורם שימצא רלואו /ו וו/או הראיון עצמ )ככל שצורף( צעהלה

 יםהניקוד יינתן על ידי וועדת המכרז .הדיו/א שיהיה ב על סמך המידע שיועבר לוועדהנציגה ו/או 

הוועדה ) ט המועצהילתחל ש, וככבראיוןהנוכחים או על ידי כך ו/לשם  הדה מנתי שהוועו/או מ

 המראיינים(./ייןמראן ההניקוד שנתתהא רשאית לאמץ את 

 
 להלן:רים שרמטלפ יינתן בהתאםההתרשמות מההצעה ב רכיל דיקונה        .ב

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 םו ג, כמותי המציעשירע מות רצון לקוחות המצישביע כיבריין נעמועצה רשאית, ובפרט לה 9.2.3
י מהקודם, ככל שהיה כזה עם  הניסיונמך על , להסתת מהמציעב התרשמולעניין רכי

לקוחות חלקם ו/או לות ו/או למלצותני הת נוחוצה לפנות אל הלקמהמציעים, כן רשאית המוע
להם להצעה(, לשם צות שלו המורפצ לאל חלק מהמציעים, )אף אם שו ם של כל מציע ו/אאחרי
, הכל לפי יחס לחלק מהםהנושאים האמורים ו/או בכיו"ב בכל ה ומלצ, החו"דאישור,  קבלת

יין פניה ענבות לרלזה שר היה כל טענה בהקדי של המועצה, ולמציע לא תעשיקול דעתה הבל
או /צה והמל, "דת הבירור ו/או קבלת חווהוהות, אופן ו/או מר פניה ללקוחללקוחות, העד

שניתן  רור ו/או לעניין הניקודמסקנות הביין עניוכיו"ב ו/או ל הצמעותה של חווה"ד, המלמש
 ות של המציע.כהנושא ו/או בגין רכיב האיבגין 

ניקוד ההצעות,  יןעניול עמידה בתנאי הסף נייןתים לעאופי השירויובהר כי הקביעה לעניין " 9.2.4
 . םולפי שיקול דעת גיהנציועצה ו/או של המהבלעדית  הוהחלטת הדעתיקול שפי  לע שהיעת

ו על ידי מי שהועדה הסמיכה לשם א/ו ועצהידי ועדת המכרזים של המעל ייעשה ניקוד ההצעות  9.2.5
 . העתל דשקוכך ולפי 

 

  ל.הכולוד ניקמה %60 - המחירהצעת  קתיבד 9.3
  :הכספיתההצעה  ןיגב תודנקו 60 עד של ןציו ןיינת ,ןללה למפורטם תאבה

הניקוד  דיינתן ניקו נושא לגביוה
המרבי 

בגין 
 הנושא

ניקוד 
מקסימל
 י לנושא

ספקו )לרבות נציגיו שי וותווצע ציהמ ותכרהי
ום השירותים תח את (תיםרועל את השיבפו

 המכרזנשוא ותים הנדרשים לשם מתן השיר

 
1 
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 וותוצהמציע ווניסיון יות עוקצממת ושמהתר
נשוא על בתחומי השירותים בפוים רותלמתן השי

 .המכרז

2 

נשוא  בתחום שירותים וותוצניסיון המציע ו
 ות לאלו הצפוייםדומת הבובנסיו כרז ו/אהמ

 להידרש למועצה

2 

 ליעה ימענן המציע וצוותו למת ונגישותזמינות 
ועצה ו/או המהקשור במתן השירותים ופניות 

 יה נציג

2 

יים, ועקצמיכולת גמישות ומתן פתרונות 
ו/או  ן בעיות וואחרים לפתר םאיכותיים, ארגוניי

 מתןרת מסגמעת לעת ב יםמזדמנעים הבאירו
 ועצהרכי המוהתאמתו לצ םתירוישה

3 
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לרכיבי הצעת )באחוזים(  המוצע על ידוההנחה שיעור  את( מסמך ג'ו )עתבהצנקוב למציע ה על .1

 .חירהצעת המ -ג' בנספח כמפורט   ,ין מתן השירותיםגב  יםהנקוב  המרבייםהמחיר 

 

נחה ציע ה, לא ניתן להרהמחי הצעתיבי לכל שלושת רכ חידה אהנחור על המציע לציין שיע .2
  '.0הנחה בשיעור ' עהמירבי(. ניתן להציר )דהיינו תוספת למחי תליילש

 : בגין הצעת המחירן הציויעת בק .3

ינוקדו  המחירות הצע, כאשר יתר ותרבי בוההגיקבל את הניקוד , רבוה ביותאחוז ההנחה הג
 .רההאמולהצעה יחסי  פןבאו

 
 A/B*60=C       :ט להלןוסחה שתפורלנ םתאהביינתן יר הצעת המח בין רכבגי ןיוצה

 :הסבר

A -  של המציעבהצעה הנבחנת שיעור ההנחה. 

B -  ההצעות שנמצאו כשרותגבוה ביותר מבין ההמוצע שיעור ההנחה. 

C - המחיר. תין הצעבגיון צה  

 

  :יעת הציון המשוקלל הסופיבק 9.4

 וןעם הצי האיכות ההצע בגין ןיתון שניצהר ויבח היהי יופסהלל קשומיון ההצעה הצ (1
   .ת המחירעהצ המשוקלל שניתן בגין

, על פי מועצהת הרשאיהיה ת, עותצהל יינתןשי הסופקלל הציון המשו ןבי שוויון במקרה של (2
ידי  על ההצבעשל  בדרך"ל, הנ ותזההצעות הרב המק הכוזלבחור ב ,ידבלעדעתה הל ושיק

 רותיםשימתן הל יותר יםנו מתאהי םתדעציע אשר למה תצעבה ,םיזרכהמ תדוועחברי 
 וו/א סיתת הפיננתנובאי וו/א באמינות ו/או ןויסהצעתו ו/או בניתנאי ם בהקשורי םעמימט

ת פיההצעה הסור , כאשתוהההצעות הז יעלמי מב של תביצוע ההתקשרו או ביכולתר ו/שכוב
דפת הע ,ןלהל 10סעיף  תוארוהל ףופכב אתזו חרתיב בהצבעה תולוהק את מרבל קבאשר ת

   .הת אישבשליטעסק 

 ישהטת אסק בשלית עהעדפ .10

 )להלן: 2016-"והתשע (,2' ת של צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מסרישול הדעל מציע העונה ע
ת ההצעה, אישור עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגש ייןלענ"(, מיותוקמה ו המועצותצהתיקון ל"
. 1992-, התשנ"במכרזיםת הוק חובב' לח2תאם לסעיף הבשה יטת איבשל ואה העסק ולפיהיר תצו

במקרה בו , 1950-י"אצו המועצות המקומיות, תשלתוספת הרביעית ( ל1)ה22סעיף  בהתאם לסעיף
צעות מידה על שתי הצעות ואחת מן ההתה באו ליץלהמה כי יש דעואות מצאה הוצשקלול התו לאחר

הגשתה, בעת לה שצורף וכה במכרז ובלבד זכרה ה האמוהצעהר בחה, תישאי ליטתבשהיא של עסק 
 .אמורצהיר כאישור ות

 מקומי  העדפת מציע .11

קיו נשוא סקום מושבו ו/או ער מז אשלמכרעה מגיש הצ – "מציע מקומי" סעיף זה:  לעניין 11.1
מה קדי יתוממועצה המקאים בועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, נמצמן לנכולמכרז,  ותהצע

נה , מיסי ארנולהגשת הצעותהאחרון  ועדלמ דמוהחודשים שק 12 ךשמם, בבגינשילם  והוא, ןרוצ
 .קומית קדימה צורןמועצה המל
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יל לע גדרתוהכמקומי" מציע "של  ולהצעתנקודות,  5עד של  פותיתן עדירשאית לועדת המכרזים  11.2

 םיטעמו מתעצת הדחות אם לא החליטה לרזיהמכאם עמד בכל תנאי הסף של המכרז וועדת 
 .יותרבלה הזוהכשרה מההצעה  5%-מ יותרב צעתו איננה יקרההשד לבחרים ובא

 יתר ל פיטה עהחללעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל  11.2ק אין באמור בס" 11.3
 . כרזט בתנאי המרהזוכה כמפו תהשיקולים לבחיר

 :לןלה םמסמכיהאת  ,ףוסנב ו,להצעת צרףציע לעל המ", יע "מציע מקומיהיותו של המצ להוכחת 11.4

 ע. כתובתו של המצי מצוינת הזהות בורף צילום תעודת צי - פרטי םדשהינו אמציע  (1

צרף ליתן הרלוונטי )נ תאגידיםממרשם היצרף תדפיס עדכני  –מציע שהינו תאגיד רשום 
 יע.מקום מושבו / עיסוקו של המצ מצויןבו  (טינטרנאתר האדפיס מת

 בסעיף כנדרש שצרף םמה למסמכיה בהתאהאחרונ השנהמיע צמל השה ארנונ שוברי תשלום( 2
 לעיל. (1

 "שני"כשיר  .12

 בדירוג ותבאה ןהינ יהםתו, שהצעיםשני או דאחע צימב שאית לבחוררזים תהיה מכרת הועד 12.1
ר ו/או הכשיר השני ישהכו רביככל שס. שי"ישל כשיר" כו י", כ"כשיר שנההזוכ ההצעה לאחר

 יםיעמצב רורשאית לבחא תה צהמועה ,ישליש רשיכ או/ו ישנ שיר, לשמש ככישילשה
 .הלאהוכך הם לאחריש מותבמקו וגורד םיהתועהצש

צו  ןמיום מתיים דשום חועד ת ןפבתוק ויעמד השלישי רשיהכאו ו/ יהשנ כשירה של םתצעה 12.2
האחרון להגשת  עדבע כמושנק מועדמת אחה עד שנ יותרכל הלו יורכה המקלזות עבודה חלתה
ר יהכש כויארי המועצי היד על וקשתבי םאבמידת הצורך, . מבניהםם דקוהמ ילפ ,זכרמת לועצה

  נוספת. הפולתק םיהתוהצע את תוקף ישילכשיר השו/או ה יהשנ

 ההזוכ בו המקרל בכ כרזה במוככזאו השלישי /וני שההכשיר ל ע זירת להכם רשאייועדת המכרז 12.3

מכל סיבה , מוע שנחתם וזהחהוטל שיב וא חוזה ומע או שלא ייחתם ותבו מהצע זוריח וריהמק
 .עתה הבלעדיד ולקם לשיאתבהאת , זאיהש

 רגע שידויתישלח למצ ישיר שלישככ ו/או ניש ירשכמציע כשל  ובחירתעל מה מתאי הודעה 12.4
 . לואו כגרככל שידו, םאבהת

הלך מבמו קשר עלא תת םא מועצהי הכלפתביעה  לתעיכל  תהיה שי לאלישהו ני ו/אהשלכשיר  12.5
והיא  בדלב מועצהת הדעל יקולש נהתוני נר השישהכקשרות עם הת. יההארכותות בלר ,וז הפקות

רז ם מכאו לפרס אלא לבטל המכרז לישי,לש ו/או השני רישלכ ותלפנלא ית ששאר תהא
 דש/נוסף.ח

 יה ל זכיעדעה וה .13

 . כרזבמ הייזכה על הלזוכ בכתע בודית צהעמוה 13.1

 ן,ידכם ותהוא חכש מועצהל וריולהחזיו חנספ על זרמכף לצורמה וזהתום על החחל שרדייכה הזו 13.2
  מכרז.בו יתזכיבר דב לזוכה מועצהההודעת  תאריךימים מ 7 ךתו

עולות ת הפאצע ביו יםהבאים כמאת המס חוזה,המעמד חתימת ד לע מועצהלציא ימ  ההזוכ 13.3
 :באותה
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י ל פע הוזחבש דרכנם חיטוהבימו על עריכת עטמ וחביט חברתת ם מאותח אישור (1

  .(זהוחל 'גפח סנ) ביטוחנספח הב טיםרהמפו םאינהת
 

וביצוע  זהת החובתקופ הזוכה תיובוהתחייוע ביצ להבטחת מהחתו תבנקאיות ברע (2
במדויק  'בנספח  חסבנו ,("חש יםאלפחמשת ₪ ) 0005,ך בס מכרזהנשוא ותים השיר

 .חוזהף לצורהמ

דע וו הם בום מיימי 7ך תוב ,ל"נה םיכמהמס ירוףו בצהחזירא ול, וזהל החום עתחדרש לזוכה שנ 13.4
סעד אחר כל גוע בפלבלי את מזו וכייתל זלבטרשאית  האת המועצ, הילעלמור או כתייכעל ז לו

 . מועצההזכות וד לשיעמ

יע אחר זה עם מצחור בה, להתקשהתראעה או ודה לכת תמבלי ל אית,שר מועצהתהא ה, כןו כמ 13.5
 עקב פיצויכות לזו/או  התביע וא/ו הענט לכ היתה אל. לזוכה לעדיה הבדעת לקולפי שי תאזו

 קומו.  ע אחר בממצי עם מועצהה ה שלותשרתקה

שלם ל חייב הזוכהה הייה, זוכת הוייבויי התחמילובשל אי אחר ציע מם ע מועצהה ההתקשר
כל  למשך א,הוהצעתו  ןלבי מועצההעל ידי  חרהההצעה שנב יןב הכספי רשפהה תא מועצהל

דו שיעמסעד  ואות כז כלב ועלפג ידכ ילבאמור לע ןיא .הזחוב תטרוהמפות רשופת ההתקתק

ו הצעתשת עם הגמציע מו השנטל על עצ ויותיבההתחיפרת הה עקב כוהזד גנכ מועצהת הושלר
  .זרכלמ
 

ה מתקציבית חתו הזמנה בלתובהתאם לקאחר רק לות ירשאת ה קפסיידרש ל כרזבמ ההזוכ 13.6
נהל ת המוחיהנל תאםבהשים רדנהתים רוהשי עוצלבי דרשיי הזוכה .מועצהה "יע רתומאוש

 המכרז.  ימכבמס כמפורטל הכ מועצההן צור תיעובשלו

 איזכיהא א ל מציעהו ועתהצת אי קבלל ע ,להקבלא התצעתו ע שהתב לכל מציבכ עיתוד עצהומה 13.7
או ים ור פרטמסמתחייבת ל הננאי מועצה. כמו כן, הצהמועכלשהם מה יפויאו שוי יצפל קבל
 יביםיחכל שמאלא כ לה,בקנתש ההצעם על הפרטי ורמסאו ל שהיכל הצעהת בלק אים ליקמוינ

 ים.ני המכרזיד אותה

 יםנוספותנאים  םותישירמנת הזה .14

 בצרכים, צהמועה דיי לעשר יב מאושל תקצקיומו ב תניםמו, וכה והיקפהשרות עם הזתקהה 14.1
י שרדמת מא תופתהשתם וההתקציביי כל האישוריםת בלקוכן ב מועצהשל ה יםשתנהמ

 . םנשכל שיים, כירותשה וןף במימשתתלה אוממן ל וריםמרים שאחים אופג מאת אוה לממשה

אישורים ו כל הלבתקא יל השירותים ו/אור לרכישת אושב מציתק מועצהיהיה ללא  ה בורבמק
לא  זוכה ו/אורותים ע"י השיה יינתנו רט לעיל, לאופכמשתם ת לרכיאושראו הה/ו םייבהתקצי

או /ו עיםה למציתהי אול ביתיקצאה תשינם הרגלה בקבנתא ר לאש םותירשיל הש חלקם ונתיינ
 כך.  בה עקיעבתאו /ו הנעכל ט לזוכה

 צותצו המועתאם להב 50%-באו  25%-ב דיל את היקף השירותיםרשאית להג מועצהה 14.2

 .יבלעדדעתה ה לוקבהתאם לשי י,בשור תקציפוף לאיבכו  1950 -תשי"א  ,ותומיהמק

 רותיםישיצועו בלר יבעלה או ,הםכלשתים רושיזוכה יצוע הבל ירבעלה אל לכל תאישר מועצהה 14.3
נותן ול ,מועצההי כרעל פי צלעת ות מע, ן השירותיםחלק מזמין הל אוו/ משתניםפים בהיק

 .כך גיןב תעוישות ו/או תבידר או/ת ווענטכל היו לא י םתיהשירו
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 אוו/ םלקו חם איותרישה את המצעב צעלבהחליט ו/או לרז המכטל את ת לביארש מועצהה 14.4

או /ו עצהומשל ה יל דעתה הבלעדיקו, בהתאם לשםירותיהשק מן שת חלרכי יתיחיט על דלהחל
 העצמו. הםייטנלוום ררגולטוריי יםנוישי עקבאו ו/ מועצהה בתקציב שיעמוד לרשות שבתחבה

 ליעדל רוכאמ זרכהמ יטה על ביטוללחו הב הרם במקי/חדש ז/יםמכר רסםתה לפזכועל שומרת 
    חל עליה.ן הלדי כפוףב כלה רז,מכ אללקם לחאו  יםירותשהוש את רכו לאו/

ה שהיא, בל סימכ, וממנ חלק ועו ו/אודל היקפו או נדחה ביצוגה קפו אויה ןוקטאו הבוטל המכרז  14.5
 ,ראמויגרם לו נזק כ אם אף ייצופ כלעה בגין או זכות תבי/ה וביעלזוכה כל ת או/ו יעצמל אהא תל

תשולם לו. בתמורה שוי שינ ך כלערייא ול סוגון מי לכוי מיצי לפאכיהיה זא ה לכזוה ואו/ עיוהמצ
המחיר  רזבהח כההזואו /ציע וות את המלזכ מועצהרז תשקול המכה חלט שלמו ליטות בובבנסי
 רז.המכ כימסמכישת עבור ר המועצל ידו על לםששו

 תיםירומן הש חלק יצועב תא תוחדו לו/א לבדים בהשירות ןמ חלק עצלב העצמוהחליטה ה 14.6
ת בנסיבו םנדרשיה וייםעתו, בשינהצס ל בסיזה עה חוכוזם הע םתייחר, תיואוחר מ מועדל

ים רותהשיק לחוע ביצם לנוספיו יםפרדנ ז/יםמכרלפרסם ל זכותה שומרת ע מועצהניין. ההע

 לעיל. פורטה כמדחתנ /טלהבו םתשהזמנ

ים תרוהשי קילחאת ר, ותחר ימאו דעמו בכל ה,וכזהמ ןמיזלה התזכועל  מועצהה תשומר, כןכמו  14.7
ה כזה מתחייב הזוכה רמקמור. באכנדחה  צועןותים ובישירע הצוילת בינו בתחמזהו אל אשר

 .חוזהים בדרגמוה םיאבתנו ועתר הצבמחי חוים שנדתותן שירוצע את אלב

ן מת ךרוצלו ועסקי שראובדים העי פרטבר דב אישורע מהמצי דרושאית לרש תהא מועצהה 14.8
את  המספקמציע עובד הלדרוש החלפת  יתשאר הצעומתהא ה ןכזה, ו זא מכרשונ יםתוהשיר

 המלא.ל דעתה ם לשיקוובד אחר, בהתאבע עצהומהור עב תשירוה

 שונות .15

, המועצי הכלפ ישותבדר אות נוטעב ,תא בתביעובול רשאי אל ,הזוכ לרבות יע,מצ ה, כיבזמובהר  15.1

או ת מניז, השירותיםת קסהפ וו/א םותירשיה תמנזה או/ו החוז לתימה עחבוב עיכ לכ יןבג
ו י מציע או, על ידטקטו, אם ייננקייש טמשפ יכימהלרמו, כתוצאה , אם יגגרמואשר י ,עהקבו

 ם.שהשיים כלצדדים שלי

או זה ו/וחהת ימתחבבים עיכושל  ותשראפ ןבוחשבכי לקח זה יר בצהמ ,הזוכ תולרב ,ציעמ כל 15.2
י כלפעה ביו תאה דריש טענה, לל כער א מוותוהו ,הועבק וא תינמז הדעבורות/ישת סקהפ
 כך. עקב מועצהה

 המועצות)ט( לצו 22, ולתקנה 1993 -רזים, התשנ"ג ובת המכלתקנות ח)ה( 21אם לתקנה בהת 15.3

 כי רסבו רשא מציע .הזוכה הצעהב ןלעיי לבקש איםשר עיםמצי 1950 -תשי"א  יות,מקומה
 אשל םייעצמל רלהתי מתנגד ואהו מקצועי דסו וא ירחסמ דוס יםוומה ותבהצע םימויסמ םסעיפי

 "(מסחרי סוד: "לןהל) ייםוסח לטענתו אשר ועתהצ קילח את אשמר יציין, בהם ןיילע במכרז וזכ
 ".מסחרי סוד" שביחהל ליכו אינו ההצעה מחיר כי ,רהיוב .כרזהמ יכמלמס 'יא מסמךת במסגר

. והצעת מסמכי כל פתלחשי מתוהסכ ןשנת יכמ קזיוח ,וצעתהב וייםסח יםחלק יציין שלא יעצמ

 ומידע מסמך כל ,במכרז זכו שלא םעימצי בפני יגלהצ רשאית המכרזים תועד, ילעל רמוהא אף לע
 מסורה םהב ןהעיו בעניין יתהסופ טהחלהה .עיוצמק או ירחמס דסו מהווים אינם לשיטתה אשר

 .בלבד המכרזים ועדת תדע וליקלש

חד א משרה בכלנושא בו או  ןנייבעל ע הינו יעצהמגוף שכל או /ויע, צבמ ןייל ענעב ואציע, ו/מה 15.4
לפסול שמורה הזכות  מועצהול הוכלש עם הצעת מציע אחרע ציהמצעת תיאום היפעלו ללא מהם 
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מור אה ותילכללגרוע מ. מבלי שתןהג לצורךו/או  תןשגם בהתיאו ךרנע כי יימצא רשות אצעה

 :כולל תהצעו םותיאל, לעי

 וףאדם או ג למעט -הו לשכ וףאו ג םאד סוג עם ה מכלבנה וחוזה א לת ששמפור היתרכ א. 
ים, כסהעברת נה, מימון, מחירים, ף פעול, שיתובעניין עלויות - יעצבמ ןיבעל ענישהינו 

 יו"ב.וכ הלהצענוגע ב הכל ,תטרטגיוסא

ף לגו ום אדאל ויולאו גידע ימ רסוםפ ,חרתה אדע בצורימ פתלחה ור אואמכ של מידע הבלק . ב
 או חוה או שלושא משרנ עניין או ף הוא בעלהגו דם אואה כי ע למציער ידואשכ ,כלשהו

 של מציע אחר. דבעו

 לן אוזה, כוהחו ולפיה זו נמהז יפליותיו ובתחייה ותיו אושאי להמחות את זכוייננו רמציע א 15.5
 ורין איש, במםחלק וא םלוכתים, ירושה יצועב תר אעבירשאי לה וננאי אוהי, ויששלקן, לצד חל

זה. חוה ותראהובהתאם לוובכתב, , מראש צהמועסכמת הלת הללא קב ,ישילצד של יפין,עקב
ה, וזהחי פלזו ו ההזמנ יפהמציע ל של יוייבויותין בכך כדי לגרוע מהתחר, אניתנה הסכמה כאמו

 .בכל מקרה עיצמה של ישארת זהוע החוצילבחריות והא

עת הצמטרת ל םייעמסרים למצוהם ני דלענה הבייקנו עצהומה לש הרכוש הינם המכרז יכמסמ 15.6
תיק רז לא יעהמכ סמכיאחרת. מקבל מה טרמ וםלשולא רז זה, ר במכומ, כאעצהומהצעות ל

 .ותת הצעשגהטרת מל אלא תמש בהםאותם ולא יש

ו או ד התאמה יא ,השל סתיר הרקמ בכל ה.את זזה ים משליכמ כי המכרזת מסמאאות ריש ל 15.7
 ם, לפייפחנסה /הת החוזוהורא הנעכרת, נספחיםה /חוזהה תאולהור כרזמה יאנן תיבעות משמ

 .  מועצהה עתד וליקם לשובהתא ןהעניי

 

 

________________________ 
  ין גר קרן גב' 

 עצהומהראש 
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 'ג מסמך
 דבוכל

 זיםרמכה תדוע
 ת קדימה צורן יוממקה מועצהה

 
 11/2020מס'   פומבי זמכר

, ניהול  ץייעו ייעוץ שירותיונכסים קת  ול אחזהינ ל התוכנ  כתערבמש שימומתן שירותי ל
 קומית קדימה צורן ממועצה   נתוני סקר נכסיעדכונים שוטפים לו

 צורן  ימההמועצה המקומית קדר עבו
 

 הצעת המחיר  -עת המציעצה
 

 כלת בעיון א תיכי קרא ,מצהיר_ ____________________________ ז( ות. לאם מ)ש "מהח יאנ .1
ול אחזקת הינתוכנה ל במערכתש מושי כותז שירותין תמלהצעתי  תש בזאגימ נינוה זרהמכ מכיסמ

 , ניהול ועדכונים שוטפים לנתוני סקר נכסיייעוץ שירותיו כהגדרת המונח "מערכת" בחוזה נכסים
 יהםנספח יו עלרף אלוהחוזה המצו זכרהמ כימסמבהתאם ל, הכל דימה צורןעצה המקומית קהמו

  ."(םשירותיה" :ןללה)

 מכרז.צורף ל אשראי החוזה ם לתנתאבהתים את השירו מועצהל לספק ןייעונמ יננה .2

 ת, כלנוותיים בעעיצום ההודעה למרבות פרסהמכרז, לפרטי  לי את כתבנוהראתי כי ק ,ני מצהירנה .3
ל ע םיעימשפה יםהאחר ורמיםוכל הגוקשים במהים שירותה, רטמפההמכרז,  תנאיי ככרז ומכי המסמ

כל  דע אתויהנני הצעתי.  עתי אתלכך קבלהם ובהתאם  מסכיםי נא י,ם לריכוומ םדועית, יוירהש
 והתנאים תכל ההתחייבויועצמי את לקבל על מציע  יאנו יםתרושיה פקתלאסטים הנוגעים פרה

 הםמק חלל ו כו/אהשירותים  תאלספק לל זה בכתייגות, וסהכל  אלבמכרז סמכי המבהכלולים 
   .יתצעבה יתינשציה תחהפה וי אחוזיכבנ המרביים מורהתהמי סכותי, צעהל םאהתב

ר רט אחפ כלים ונכוסיות, הת, העלוילובגמה ם,התנאישות, ירהד ועי את כלצמאי ומקצפן עבאו תיבדק .4
ו נלואן, ביררמבמועדן וב ,זכרמהי ו על פותיניובים התחיוימכרז ולקהלביצוע השירותים נשוא  רוהקש

אם  זרנו על פי המכתייוובייתחהכל  תאם יילקלתנו וכיב היהי יכו נאידווך לכר בקש פרט הדרוש לנו כל

 נזכה בו.

 כי: תבזא ייבמתחו מסכים ,אני  מצהיר .5

 יםישורוהכ דויצם, האדה , כחתריםיהרישיונות, הה כשירות,חיות, הומהמ ,וןסייהנ ע,הידבעל הנני  .5.1

לכל  םאתהבת, יעוצקמ נהיחמבגם וון מבחינת המימגם  ז,כרנשוא המ םיתומתן השירל םיושדרה
 .רזכמה יכסממ

 ך תנאיבמסמ ורטפ, כמלמכרזעה הצה לצורך הגשת דמיים הנדרשיםקמהכל התנאים בד מוע יננה .5.2
דרשים ם הניכמסל המכ אתני מצרף נ, ולראיה ה3(, סעיף ב'ים )מסמך למשתתפוראות והרז המכ

 דתעו ילעל יםטרופמה מן רשואי או/ו מסמך אצרף ולא הדימב כי לי עודי. ב' למסמך 4ף עיסב
 .יתהצע לוסלפ עלולה זיםרכמה

 סףונ מסמך/עמיד כל להציג ממני ושדרול רלחקו הזכות השמור כרזיםמה לוועדת כי יל ידוע עוד .5.3

 ואשנ השירותים עויצלב יהתאמת ,סיתנניפתנות יא ,מחיותיומ, ניסיוני, כשירותי חתלהוכ רשידשי
 .התדע חתנלה םיכסממה/עהמיד ואמל תא הדעוול רסומל בחיי יההא ואני המלצות תבולר, המכרז

 ילפ ותקנמס להסיק הצמועה איתשר, ורכאמ הואכלש ניתוח או הסבר, מסמך רלמסו אסרב אם
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות

ות שריאת כל הד עצלבא המכרז וושנ םיותת השירק אלספ ,יאשהה ינמכל בח ,להנני מסוג .5.4

צעים מאל הוכ ןמוידם המאה חות כעוצמאב, כיומסמו זכרמה תאוהורפי  בויות עלוההתחיי
 קבעייש ניםהזמ ה בלוחעמיד בותרל עית,מקצו ורהם בצאת השירותימנת לספק על ים הנדרש

 מועצהידי ה על ונהמי שימ ותראוהלתאם בהן כרז וכמה הכל כמפורט במסמכי ם,וע השירותילביצ
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 אינת נויה אי זהנת יכלי  עדו. ילעת תעמ ילו נתנייש ,"(הלהמנלהלן: "ז זה )מכרה לאי מטעמחרכא
 המכרז.   ות נשואתקשרי בהדי ועיקרסוי

 יהתחייבויותיי לפ מלואיום תוך ק הצעתי חירבמוד לעמ וביכולתי יתפשרוש באיי היר כמצהנני  .5.5

 ן. דיה

 חכמיי ויותוזה, אבצע את התחייבחי בשר איתתקת מועצהכרז והמבה ואזכבמידה י ב, כייתחמי הננ .5.6
וזר חו/או  ן ו/או תקןפי כל דיל וען, ת כל דיאוורהו הזוחהוז המכר יכמסמם לאהת, בותןמלשב זרכהמ

ל נההמאה המל לשביעות רצונם המכרז יותיי נשואחייבוהת וםקי רךצול הוראה או/יה ואו הנחי/ו
 .  העצמושל ה אוו/

 ףצורו מידי רשק לע ורמשא ,זהוחב יעימ תתקשר מועצהוה זכרבמ ואזכה הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .5.7
 (. ב"יוכו ןפוטל, פוןפלא) קשר יבאמצע שמושי תוך שרותתקהה פתוקת ךלהבמ המנהל עם

 לקן,או חן לוכ ,ההחוזלפי זו ו י לפי הזמנהיותחייבויאו הת ייותזכוי את תמחולה ב שלאמתחיי הנני .5.8

 צדל, יןיפקעב ואן רישימב ,חלקםים, כולם או ע השירותיצות בא ירעבהלאי רש יואיננ, יששלי צדל
ור, מה כאמה הסכניתנ החוזה. אם להוראותובהתתב, ובכ ראש, מצהמועת הכמסה תלקב , ללאישילש
 ילשאר שיהחוזה ת ועלביצת ריווהאח ,נה זו ולפי החוזההזמ לפי יויותיתחייבהמוע רלג ן בכך כדייא

 .הרקמ בכל

היר צתה לי עמתחת כךל יהארכו המועצ אתמלי חבראו  מועצה בדלעו קרבהבעל אינני כי יר צהמ ניהנ .5.9
 ז.כרהמ למסמכי 'חמסמך כ ףרמצוה

חייבת זה, מ מסמךורש בפבמכרה הוז לא רז, גם אםמכה כימסמה בפיעמוה ותכל התחייב יכ י,ע לידו .5.10
  אותי.

 
א נשו יםותהשיר מתן בגין( המרביים התמורהרכיבי ביחס ל)הצעת שיעור הנחה  דייוצע על מההמחיר  .6

 .ןהלשלצעתי הברט ופכמו ינה ,כרזמה

 

 תתבהפח יםקובנה המרבייםרה והתממי סכובהתאם ל) מחירת ההצעב םלילוכה יםירחמה יכ ,רהנני מצהי .7
תמורה מהוות  ,רז זהכנשוא המ םיותשירה מתןעבור , ל ידי(ע צעההנחה המו שיעורהתאם לב יםמסכו

 ,ליותכל וביןת דומיוח בין ,ותאצול ההאת כת ללכווים להם, נלוותים והכל השירסופית בגין ביצוע לאה ומ

 ,, ביטוחיםבודהע רכות שאהוצתר ן היובי המועצלתים שירוה פקתבאס וכותכרה ,אשהו וגוס מכל מין
 מתן תלתחה רךולצ תיבותחימהת ומתאההרים, והית ה, רישוידובוכלי עאביזרים ים, יליאוצים סתנא

 ז. כרהממכח  ייתהתחייבויוע ויצבלרוש דהחר ר אבוכל ד ,וכיו"בתים רוישה מבין שהות כלרושי
 

 ךכל הכרוז, על מכרהא שונ יםרותהשי מתןן גינוספת ב כל תמורה לים תשול לא יכ ,אתזב ילמובהר 
 יםמסכו תתבהפח יםהנקוב המרביים הרוהתמ מיוסכלבהתאם ) יעל יד המוצעים יםחירלמ , מעברכךב

ל ידי עשולם ר יאש ן,די פ"יע רועוישבמ, "עמט עמל ,זה ללובכמור אכ ,(ל ידיע עצמוההנחה ה בשיעור
   .המועצה

אספקת  על דתיו בעיחולאשר  או החלים ,הואש וגס כלמ, חובה יטל, תשלוםה ס,מ כי כל ,כן מובהר לי
ים וממהסכ המועצהכה תנ ,ךכ לצורך ידי. למו עלעליי וישולו ה, יחוחוזה ז עפ"ים וביצוע השירותים

  לי. וםלשהווה תו לזכאי תאל מיםסכות רבעהן, ודיי כל פל תוכנל יהעלש וםסכ כל ילו גיעיש
 

 יםרותישה ךרלצו יועסקו רשא דיםבהעושל תם זהו תלאשר א ושלדר תרשאי תהא העצמוה כי יל ידוע .8

 דעתה קולילש בהתאם, ראח בעובד עובד פתהחל לדרוש יתרשא צהמועה אתה וכן, זה מכרז נשוא
 . יעדבלה

ות מנויולות העפה תא במועדבצע א לאם או אי ו/תעהצמ יבור אחזשאם  יל עודי כי ,אתיר בזמצהי אנ .9
ד את זכותי אבא זו,רז ברת מכה בחולולכהחרת א הילשכ תובהתחיי לכ , אוצתןאו מקלן וכ, לעיל

פרת ה קבע השותו לרדיעמעד שאו ס ותזכ כל עפ"יול לפעשאית רתהא  עצהומהו צהמועלהתקשר עם ה
 .למכרז תיהצע שתגהצמי עם ע על לוטנ ינשא בויותתחייהה
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 יעצעם מ המועצהות קשרי עקב התו/או זכות לפיצוו/או תביעה ל טענה כ ילה יתה כי לא מצהירני נה .10
יי על יהיהדלעיל, כאמור  חרמציע אעם  המועצתתקשר ה בו יב, כי במקרהמתחי יהננכן אחר במקומי. 

 .יתעצן הידה לבעל י רהצעה שנבחההבין ש פרהה את לשלם לה

 :ןמקלדכי וסכם עלוע ומדי .11

 על ידי רשמאו תקציבים בקיומו של מותנקפה כן הירות עימי ושקהתה ,נןד במכרזכה ואזבמידה  .א
ם בייקציתה האישורים לבלת כוכן בק מועצהם של הינשתמם היכבצר, מועצהת הוגזבר

 וןמימבאו להשתתף לממן  וריםאמאשר  םיחרהאים לה והגופמשי המשל משרד תפותתוההש
 . יוהשי ככלוריים, טלגואו שינויים רו/ הזחוה

רים ישואה בלו כליתק אל ו/או םלרכישת השירותי אושריב מתקצ מועצההיה לי אל ובקרה מב .ב
 נתןא ייו/או ל הכזוה ית ע"שירוהן נתלא יי, עיללפורט ההרשאות לרכישתו כמ או/ום ייביצהתק

 כך. בקע תביעה ה ו/אוטענ כל יל היהתלא תקציבית,  רשאהה וניבלה בגקנת אל רקו אשחל

 המכרז  בטל אתלקה והיא רשאית לו חכולה א שהיא,הצעה כל  לקבל יבתיחאיננה מתה מועצה .ג
אם תהובי הבלעד עתהד שיקולבהתאם לם בלבד, ותישירהמק חל תנמליט על הזחו/או לה

 יםדרפנ יםזזכאית לפרסם מכר העצמו. כן הלפועביה ו אלעברווי שותהעמדו לרישם יבצילתק

  ה.ים לרשדהנ תיםהשירו רתית ים לרכישוספונ

ר קשבאו /ובכל הנוגע  תביעהאו /ה ושירדו ו/א טענהכל  יתהיה ל לאשות, כי מפור תיר בזאהצמ נינה .12
ל כמ, העצומדי הל יים עבוקשותים המריהש ףבהיקלשהו כ יונו שיועו, אצית בידחיול המכרז, ביט עם

 יופיצ לכת זכאי לקבל היהא אל ל,יעדלהאמור  לליותכמ עורלג ילמב דלעיל.יא, כמפורט הש סיבה
היקף ברז כמה מכוח םהשירותיע ון ביצה בגיעבית לכ יהא לנזק. כמו כן, לא ת ייגרם ל אםאף כך  יןגב

 מסוים.

 

בהשלמת יכוב עכל  יןבג, העצומכלפי ה תודרישאו בבטענות  ,ותעיתבב ואאב אלכי ת, היר בזאצהנני מ .13
שפט מ יהליכמ הכתוצא ,גרמו, אם יוגרמר ישא ה,עובקו , זמנית אתורשיה קתספהאו ת השירו

 ם.שהלכים שלישיים דדצמציע או  ייד אם יינקטו, עלשיינקטו, 

 

  ז.במכר םאחריציעים עם מ ו/או תיאום כל קשרא ללת גשומ ה זותעצה .14

 

פי ת כוצעהה תהגשלרון עד האחם מהמוימי 90 פה שלך תקוהצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במש .15
ריך או ממני, על פי בחירתה, להאהבנק לדרוש מית שאר ועצהמהכי  ידוע לי ז.המכר שהוגדר בתנאי

וכי  הארכת תוקף ההצעמעה ההערבות, משקף הארכת תווכי  במכרז,רט ואת תוקף הערבות כמפ
 חלטלאית היה רשרשות תעתו והצבו מהשחזר באם אסרב להארכת תוקף הערבות, איחשב כמציע 

אשר הסכים עת מציע אחר ר בהצז ולבחוהמכר משיך בהליךי ולה, לפסול את הצעתותיבער תא
ה היית רכה כאמור,הואבותה לא ה שערם ההצעף אאקף הערבות כאמור, וזאת לבקשתה להארכת תו

 .הצעה עדיפה

י מכסמכמפורט בים כאמור לעיל וירותשהבגין מתן תמורה המבוקשת על ידי לס ביחניתנת י זו תעהצ .16

יב בהצעתי זו הנני מתחי, וכי (לחוזהח א' נספ -ם תיורט השימפררבות )ל על נספחיהם הוהחוז זכרמה
 .תיםשירוביצוע הין פת בגסותמורה נם לי כל כי לא תשוללי  ידוע .רוכאמא השירותים ומל צע אתלב

ת יביחומ פהוקתבומדת יא ע, והוןקילתאו  וינשיל, ליטולבת היא בלתי חוזרת ובלתי ניתני זו עתהצ .17
 .יללעד ורכאמתי או

 
 : להלן פרטי הצעתי
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  ה בטבל מי התמורה הנקובים סכובהתאם ל ,המכרז ואלבצע את השירותים נשמציע הנני  .18
 :בטבלה שלהלןעל ידי כמפורט  המוצעהנחה ה שיעורב ם  מיסכובניכוי שלהלן 

ר ההנחה ועשי
  %  ב מוצעה

 ביריחיר ממ
 בש"ח 

 "דמס ת שירוהיב כר

 
 

 %____ _ 
 
 במילים:)
 
____________)  

1,100  
 ש"ח  )אלף מאה(

דשי כדמי שימוש חודשיים ם חותשלו
 לשימוש במערכת לעד שלושה משתמשים

1 

250  
)מאתיים 

 וחמישים( ש"ח 

תשלום חודשי כדמי שימוש חודשיים 
לכל משתמש נוסף מוש במערכת לשי
 (משיםמשת שהוללשבר )מע

2 

400  
  ₪)ארבע מאות(

פק ע"י הסכל נכס שנסקר  בגין לוםשת
 נס בפועל למערכתכוהו

3 

 

  צעת המחיר.מרכיבי האחד ואחד  כלחול על אחיד אשר יהנחה שיעור לנקוב יש  *
 .שלילית(חיובי )לא ניתן להציע הנחה עור הנחה שיב בונקליש  *
במפורש זאת  ייןיצ ,' 0₪'שיעור הנחה בקוב לנן ימציע המעוני). 0%בשיעור ניתן להציע הנחה  *

 (.הצעתוב

 הכולל עד שתי ספרות לאחר הנקודה. (זאחוהנחה )בשיעור  ןציין לנית *
 . םילבמי והן הן במספר עור ההנחה המוצעיש יש לציין את* 

  למילים, המועצה רשאית לפסול את ההצעה או להחליט כי  ספרותבמקרה של העדר התאמה בין ה
עת מי שמונה או שידול דעתה הוא שיכריע ולפי ישקול ד םילימכריע או כי המוצע בת יספרוהמוצע ב

 הבלעדי. ל ידה לשם כך ע
 

אם  תהב, מע"מ וסףוית ,ידי( לצע עבשיעור ההנחה המום מיסכו תתפחבה) לעיל יםהנקובם מיסכול *
 .ןיהד ובהתאם להוראות "פ דיןעעורו לשי

 

 תספתו, דהיינו הנחה שלילי זאחושיציין ידו ו/או  וצע עלהמאת אחוז ההנחה  מציע שלא יציין .19
 בלעדיה עתהל דשיקו , לפילפסול את הצעתותהא המועצה רשאית  ות,נקובים בכתב הכמוים הלמחירי

  .והמוחלט
 

לבין מועד מתן הצעה ה שתהג בין מועד עי מטביים בשערשינו בגין ורהמלתפת לא תשולם תוס .20

 .השירותים

 

 .תההתקשרוה יו כמפורט בחוזיהתשלום תנאי ה .21
 

 _____________:____.פח/ז.ת.   _________________________:____יעהמצ שם

 ____________________________רט:  _לפחר( נא או אפות תוש ה,ברח )אדם, תיאורו

 ________________________ :ל"ואת דובתכ_____________________________ ת:בכתו
 _______________________ _________________ : יסלולר/טלפון

 ___________________________ :שם המציעם בחתול יםהמוסמכל האנשים שוי זיהה פרסמת ושמו
  __________________________________________________________________________ 

 
 _________ ך:יתאר _____________ _______________ ____________ות:ימחת

 
 ( 'בוכיו" פותשותברה, ח י,פטמשד אגיא תע הו)כשהמצי ה:מיר חתאישו

  ______________ ה"ה נחתם ע"י: ילדלעמך המסבזאת כי  שרו"ח מארעו"ד/, _____________ח"מ האני 
ימולא ) ____________ת.ז. ____ ____________ה ה" ם(אד אע הוצימהמולא כשי) _____________ .ת.ז
חתמו  יכו ,תאגידה יב את__ ולחי________: _אגידם התשתום בלח םימכוסמ וכי אלה גיד(א תאוע ההמציכש

  ני.ך זה בפמעל מס
______________   ________________ 

 מהיתח    תאריך           
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 'ך דממס
 צורןקדימה  המקומיתהמועצה 

 
 נכסים ול אחזקתהינתוכנה ל במערכתשימוש שירותי ל 11/2020 מס'פומבי מכרז 

ת קדימה מיקוממועצה  נתוני סקר נכסים לעדכונים שוטפי, ניהול וייעוץ ישירותו
 ןורצ מהקדית מיועצה המקוהמר בוע, צורן

 

 רטי המציע דבר פעו"ד ב רואיש
 

 לכבוד
 דימה צורןק תיקוממעצה ומ

 

(, מאשר "המציע________ )להלן: "_____________________ עו"ד של _______________ הח"מ,י אנ
 :ןמקלבזאת כד

 
 : ידי יחידעה מוגשת על שההצ במקרה

ומס' רישומו פעיל  קסועים, הינו יסרשות הממאת ה על שמו שמור עוסקישור בעל איחיד נו יע ההמצי .1
___________.___ 

 _____,ן היתר: _________________, ____________ינם, ביהמציע הה של שי החתימרמו ותמש .2

___________________________ ,____ .______ 

 .______________, _______________________, ___בין היתר: _____הלי המציע הינם, נמ .3

ע של המציהחתימה על ידי מורשי  מותחנ ,ספחיוהחוזה ונלרבות  כל נלוותיה,על  ,תצעולהציע הה ההזמנ .4
 והם מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

 . המציעת.ז. של  םולמורשה וצי עוסק אישורמצורף בזה העתק של  .5

 

 

  :תאגיד ידיוגשת על ההצעה מבמקרה ש
 __________.מו ____ישור 'ס, פעיל ומיןשראל כדאוגד ורשום בייד המהמציע הינו תאג .1

 ______________, _________________,ר: ___ין היתבהמציע הינם,  לש הימתחרשי השמות מו .2
_____________ ,_____________ .___________ 

___, ______________, _______________בין היתר: _נם, ע היהשותפים במצי המניות / ילעב .3
_____________________ ,_______.__________ 

 __________, _______________., ____________________ :יתרהבין  יע הינם,מנהלי המצ .4

באמצעות  ורןת קדימה צימוהמועצה המקר עם ולהתקשע להגיש את ההצעה התקבלה החלטה במצי .5
 יע.ל המצתאגדות שמכי ההאם למסבהתן ויזה, על פי כל דחוזה 

מציע החתימה של הי שרומ דייו על יו, נחתמות החוזה ונספחלרב יה,תוו, על כל נלותציע הצעההזמנה לה .6
 לכל דבר ועניין. ם מחייבים את המציעוה

 ל המציע. ת ההתאגדות שעתק של תעודמצורף בזה ה .7

 

 
 _____________________      ______________ :ךיתאר

 עו"דת חתימ                                             
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 'המך סמ
  תצהיר

 

 ם ציבורייםיפקאות גוק עסלחו )א(1ב2-ו ב()ב2 פיםיאי סעדה בתנעמי בדבר
 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמהמועצה ה

 ויפצה יהלא אעשה כן אאם וכי  ד,בלב תמהא ואתה אמת כולה תא רמולעלי  יכ רתיוזההר שלאח אני הח"מ
  מור:בזאת לא ריהמצ ,חוקם בעיובים הקלעונש

ר עם ש להתקש, המבקע(המצימלא את שם ל שי) _______________ בשם המציע הר זצהית תןהנני נו
 (.ע""המצי )להלן: זמיןהמ

יר זה תצהלתת  מךמוס ינהנ , וכי( במציעםאתבה אלמ)יש ל _______________ -מכהן כ ינר כי אאני מצהי
 ה.היר זתצ על תיחתימדין ל לכ פיעל עה ינמ י איןיבו וכחילוע יצבשם המ

 

 (. ""החוקלהלן: ) 1976-התשל"ו, רייםגופים ציבו תואקסעק ובחע תאם לקבותן בהזה ני תצהירי .1

 :(המתאימה במשבצת X)סמן  יר כימצה ניהנ .2

 תן דרגהכ תותר משתי עבירביושעו רהולא  ,קבחו דרתוכהג וליא היקז לעוכל ב המציעם יוה דע
( םניוגתנאים ה ין והבטחתדכשלא  הסקהעיסור )א זרים ק עובדיםחו יפל עבירה וניידה ,קחוב
 .1987-ז"מם, התשינימושכר מ קחו לפי הרעביאו ו/ 1991-א"נשתה

 וכי  קבחורתן דגרות כהיבעי תשמ ביותר ורשעוה ק,חוברתו כהגד ויאל ל זיקהאו כל בע ציעמה
 .חרונהה האעשהרה עדוממ ותחפשנה לחלפה  רזכמל תוון להגשת הצעאחרעד הובמ

 Xסמן ) מאלהאחד תקיים מ זרכמלת וצעההן להגשת ועד האחרומב יר כיצהמ הנני סף,בנו .3
 (:המתאימהבמשבצת 

  חוקלן: ")לה 9981-חנ"שתה לות,בגעם מוים שלאניות זכווויון שלחוק  9הוראות סעיף  - א' חלופה 
 ע.יצהמ ל"( אינן חלות עתיוכוז ןוויוש

  ים אותן.והוא מקי עיעל המצת לוות חזכוייון וולחוק ש 9 ףעיס הוראות - 'ה בופחל  

 ות(:ילוונטנה הרשמן בחלופות מסשיך וליש להמ –ב'  את חלופהן ימסשר יצה)למ

  ם.ידעוב 010-מות ק פחיע מעסימצה – (1)חלופה 

 הלמנה ליפנז רכבמ כהיזכל שכ יכב ייותר והוא מתחו יים אדובע 001 סיקעיע מהמצ – (2)ופה לח 
 וחובותי םשויי  תניבח שםל חברתיים שירותים ההו והרווחה  העבודה  דמשר של  הכללי 

 מן,ישויל בקשר ותיהנח לתקב לשם –ך  ורהצ קרהובמ ,תוזכוי  וויוןלחוק ש 9 סעיף ילפ
 החהעבודה והרוורד ל מששי הכלל למנהנות לבר לפבע ביחיתה עהמצי ,לופיןלחי

הוא  זכויות, ןווק שוויחל 9 סעיף ילפ יוחובות שוםיי  נתשם בחיל םיחברתיותים הירשהו
ייב חיר התשהמצה ה)במקר ישומןפעל לי ובותיוח ישוםנחיות ליה בליקם או רמוכאפנה 

 ת זו(.וביחיתה ןה נתיבת שלגשרוקהת עמו עשתהזו ונ נייהפ צעבעבר לב

 ,העבודה רדשמ לש לליהכ להנמל עילל 3 סעיף ילפ רשמס מהתצהיר עתקיר הבעהל יביחמת המציע .4
בחוק  זהונח כהגדרת מ, ותרשתקהה דועממ ימים 30 בתוך, יםיתם החברתירווהשי וחההרו

 .1976 -ל"ום, תשייגופים ציבור עסקאות

                                                                                               
________________  _   _________________            

 צהירחתימת המ          ךירתא       

 וראיש

___ ________ בפניע/ה ____ הופי_____ם יות בזה כי ב/ר, מאשך דיןרו_____ ע____ה __מט תוםחה ינא
ם עטמ המחתיה הרשומהינו ____ ואשר ____הות מס' ____ת זתעוד פי לע ה/תיושזיהיאישית/ לי מוכר/תה

 י/הוצפה יתה/ד וכי יהיהלבב תאמה ה ואתולכ האמתמר את ה לו/עליו יכ ה/ושהזהרתי לאחריע והמצ
.ה בפניעלי המוחתם/יל דלע תו/ההצהרונות כה נ/שראיה/תעשה כן, שלא יעק אם וחועים בם הקביונשלע

 _________________      _________________            

 דימת עו"תח                   דתמת עו"וח                              
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 'ו מךמס
 הצהרה על ניסיון המציע    

 ולניקוד ההצעה הסף   ינא בת ידהמע  כחתלהו
 

 האמת כולהאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ל   מס' זהות     אני הח"מ 

 ת לאמור:ים בחוק, מצהיר בזאשים הקבועצפוי לעונאהיה כן א אעשה ם לא כיואת האמת בלבד, ו

 ליתןומוסמך  "(מציעה______ )להן: "_____________________ אצל ______-הנני משמש כ

 .ובשמ הז ריהצת

השנים האחרונות  חמש תקופה שלבלפחות ( שנים 3) של שלושמוכח בעל ניסיון מציע הינו ה .1

נשוא  סקרי נכסיםשירותי בביצוע ( או חלק ממנה 2019 סוףועד  2015ראשית מהתקופה ש)

 אחת בכלם תקיימהאמור  המציע ןוניסי, פחותל תמקומיו תרשויו (2שתי )עבור  ,זהמכרז 

 . ות( השנים האמור3בכל אחת משלוש ) ,תוריות האמוושמהר

ניקוד ף ולעניין י הסנאבת דהעמיאופי השירותים לעניין לעניין הקביעה ידוע לנו ומוסכם עלינו כי 
 .תם עד לויקשי ציגיה ולפאו נו/ה דית של המועצהבלעוהחלטתה  ה על פי שיקול דעתהעות, תיעשההצ

  .המציען משקף נכונה את ניסיוומפורט בטבלה שלהלן  כמוצהר לעיל המציע ניסיון .2

 מס"ד
 

 שם 
רשות ה

המקומית 
ר נצבבה 

 הניסיון 

 שם 
הממליץ 

ברשות 
  המקומית

 תפקיד 
מליץ מה

ברשות 
 המקומית

 מס' 
של   טלפון 

 יץ ממלה
)סלולרי  

 ווי(וק

סיפק המציע ירותים שט השפירו 
 מיתרשות המקול
 

  תופקת
השירותים  ביצוע 

)לציין מ )חודש ושנה( 
 ( ועד )חודש ושנה

 

1 

, נת__בש מחודש ___     

 נת _שב ד חודש __ע 

 

2 

עד  , נת__בש מחודש ___     

 נת _שב חודש __

 

3 

 עד , נת__בש מחודש ___     

 נת _שב ודש __ח

ד ע , נת__בש ___דש מחו      4

 נת _שב חודש __

ד ע , נת__בש מחודש ___      5

 נת _שב חודש __

הנוסף יהיה  ם להצגת ניסיון המציעה, ובלבד שהדף רשידהנ םהפרטיפרד ובו ניתן להוסיף דף נ -יקהמספ במקרה שהטבלה אינה *

 .זה(מך מאושר על ידי עו"ד )כמסערוך כתצהיר  ו
 

 

 . )לפחות שתי המלצות( כאמור ים סופקו השירותות שלהן המקומי הרשויות ותלצהממצורף  .3

_                     _________________________            ______________  ____________________ 

 חתימה וחותמת                                          שם                                                             תאריך                     
 

 דיןה עורך/תאישור 
י אשר ברחוב דרבמש בפני ה/ ____________ הופיעיום כי ב ת/רשח"מ, ________________, עו"ד מאאני ה

 , ________.ז. _____ידי תה על / תה עצמו/_____ שזיהה________ גב'/ר____ מ____עיר ______/___________ בישוב
 לאם א בחוק ה לעונשים הקבועים/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי תה /ה כי עליו/הזהרתיובאופן אישי, ואחרי ש לית /כרהמו

 . לי דלע תצהירה בפני על ה/יעשה כן, חתם /ת
                   ___________________                   _____   ________________           ____________________ 
 חתימה                               מס' רישיון                                                          תאריך                   
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  ' ז מסמך             לכבוד
 צורןית קדימה ועצה מקוממ

 לקוחות אישור והמלצתטופס 
 
 "הלקוח" לן:)לה___________________  (יםותהשיר מקבל) האישור וההמלצה נתנותרשות המקומית השם  .1

 ("מקבל השירותים"
 

  האישור וההמלצה: טופסמלא פרטי מ -
 ________  :דגיאתב דקיתפ , ______________ :המסמך  אממל של שם מלא

 _____________ :דוא"ל , מס' טלפון נייד:_________ ________ מס' טלפון
 

 . "(היועץ/הספק__ )להלן: __________ אישור ההמלצההתן נותן השירותים שבעניינו ני -יועץשם ה .2
 

 .ארגון אחר, מסוג _____     ,הרבח    , מקומיתרשות     :הלקוח/מקבל השירותים הוא  .3
 

 _____________________________ירותי ש לקוחרשות המקומית/עץ סיפק לכי היו יםרשמא אנו .4

__________________ 

 . __נת ___שועד חודש ___ ב , ___נתבתקופה שמחודש ____ בש
 

 

 רה לעיל.האמובתקופה  יועץשקיבלנו מהם האמורים שירותיהמנו לאיכות שור מטעלהלן אי .5

  
 נושא 

כל רכיב מהרכיבים  ביחס ל יטוונלרור הנא לסמן בט
  יועץתי ה' את רמת שביעות הרצון משירו ה-א' 

 ( ל שורהאחד בכ סימןרק  ניתן לסמן)

 
 
 
 

ציון 
כולל 
של  

 קוחהל

במידה 
נמוכה 

ד ו מא
 0ן ציו 

במידה 
 נמוכה 

ציון 
0.5 

במידה 
 בינונית 

 
 1ציון 

במידה 
 גבוהה 

 
 1.5ציון 

דה במי
גבוהה 

 מאוד
 2ציון 

 
 א

לטיפול  ווצוותיועץ השל  שותימגו תוזמינ
 ובעתותבאופן שוטף צרכי המועצה ב

  מידי רךצומשבר/

     

 
 ב

ן הלקוח ושביעות רצווצוותו  היועץ ותשירותי
 תווצוו יעמצה היועץ שירותין ממת

     

ל ציוד, תוכנות שביעות רצון מהיועץ בהיבט ש ג 
 המעורבת במתן השירותיםיקה ולוגיסט

     

מן תגובה ר של זבהקש  ץיועתי השירו תכויא ד
  מקרים דחופיםלטיפול ב

     

ירותים השמ לקוחת של הות רצון כלליעישב ה
 .וצוותו עץתנים על ידי היוהני

      

  ---------------------------------------------------------  ה' -' של סעיפים אמצטבר וד סה"כ ניק 

 
ון רייטתהא רשאית לתת בגין קרמועצה המקומית אחד לקריטריון, ה רוותר מטמן יסויי השבה כל* במקרה שמסי

לפי שיקול הכל  -ירור שייעשהם לבולנקד בהתאו/או לבצע בירור  הציון הנמוך מבין אלו שצוינואת  או 0ציון  כאמור,
 .מועצה או מי שמינתה לשם כךדעתה ה

  ינתבהעתי וכי האמור נכון למיטב ידי שרמאי אנ   

___________           ____________        _______     __________ 
 חתימה          פקיד                  ת               שם                                              יך      תאר         
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 'חך מסמ

 המועצה המקומית  דבו על בהקר  רדעה  הצהרה בדבר

 ה מועצ ה  תיא למ  רחבלו ו/א 

 __________:יךארת
 בודכל

 ןורצית קדימה מקומ מועצה
 

 ג.א.נ.,

 מכרזלצעתי ה( במסגרת "עהמצי" :ן___________ )להל_____________י __על ידוגשת זו מ ההצהר .1

, ייעוץייעוץ  ותישירו ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל במערכתשימוש  ישירותן מתל 11/2020מס'  יבפומ

 לקח ומהווה "(המועצה)להלן: " קומית קדימה צורןממועצה  נתוני סקר נכסיל יםפטשו ניםעדכוו ניהול

 רז.במכתי רד מהצעבלתי נפ

 הבאים:ם יפיהסעת ראוהואת ידיעתי הביאה ל ןרקדימה צוהמקומית  צהועהנני מצהיר בזאת כי המ .2

 :כדלקמן ובעקה "(יותקומהמ צו המועצותלן: ")לה 1950-שי"אות, תות המקומיצו המועצל 103' עס .2.1

ידי   ו עלותפו אנו או שקרובו, סוכבעצמו או על ידי במישרין או בעקיפין,  חבר מועצה שיש לו,  )א("
מה, או בכל  או בשלמענה ה, צעם המועעשה ק שנעס  ואבת הנאה בכל חוזה וטקרוביהם, כל חלק או 

ותים  רשימה לת שירותדבר קביה, פרט לחוזה ב מועדותה בועד צה אועדיון במוין העומד ל ענ
 –המועצה מספקת לתושבים ש

זה, העסק או הענין  כי החו דע לו אחר שנו, מיד ל ועצה, בכתב או בעל פהיודיע על כך למ   ( 1)
 ; לטוקושם בפרודעה תירוהם עומדים לדיון והיורהאמ

כל  עה על ולא יצביע בהצב ו בועדה אועצה נין במסק או הע החוזה, הע תף בדיונים על לא ישת    ( 2)
 ר להם; בקששאלה 

 .1963-"גתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ ב" לאדם פלוני כמשמעולענין סעיף זה, "קרו    ( 3)

בגוף  ו חבר יות אמנ ל בע מועצה מחמת היותו אינן חלות על חבר )א(הוראות סעיף קטן   )ב(          
אותו  יה אלא אם הקטן,  אמור באותו סעיףבעסק כ ווזה אנאה בחה-ו טובתש לו חלק אמשפטי שי

ולה  הגוף ע יה חלקו בהונו או ברווחיו שלבגוף משפטי, או אם ה משמש מנהל או פקיד אחראי חבר 
 אחוזים.  5 על

ת  ו קנס חמש מאו דשים אושה ח של רמאס - קטן )א(, דינו  על הוראות סעיףבר העו   )ג(          
 . "חדים כא שני הענש לירות או 

 דלקמן:כבע הקויות, המקומצו המועצות ל)א( א103' עס .2.2

על  אמורים חלק העולהיש לאחד מהששותפו, או תאגיד או קרובו, סוכנו  חבר מועצה,"
 זה וצד לח בו, לא יהיה יאהל או עובד אחרם מנמה שאחד ווחיו אים בהונו או ברוה אחוזרעש

 ."ח או אחותת, אבן או ב ורה, בן זוג, ה -וב" רן זה, "קצה; לענימועה סקה עםאו לע

 יותמויות המקושרב של נבחרי הציבורים עת ניגוד עניינם למנידבר כלליעה בדההושל )א( 12 כלל .2.3

  :ןכדלקמ קובע

 - "העצומ רחבין זה, "נעל ;תמימקום הרשות הע הסקלע וה אצד לחוז יהיהלא  צהר המועבח"
 ה" על שליט"ב  הגדרות)ראה בו יטה לשעלי בו ברוו קא אשהו ידאגו ת או קרוב או הצעמוחבר 

 ".()ב((5)1-ו ()ב(1)1 עיףבס קרוב"ו"

  

 : הצהיר כילני מבקש להודיע וך הנם לכבהתא .3
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אחות  אח או ,תוג, הורה, בן או בז ןב(: רותמיה קיש למחו) יליש /אין ליהמועצה רי מליאת בין חב .3.1

 כן או שותף.לו  סושאני מי  ואף לא

ולה על חלק הע םהמ דיש לאחשפו, ותאו ש ונ, סוכובוקרה, עצומ ר( חבריותהמ למחוקש י) יש/ןיא .3.2

 ל אוההם מנמד שאחו ת הצעתי אא שתיהג באמצעותו המועצו של הברווחיאו  הונואחוזים ב עשרה

 בו. ובד אחראיע

 .עצהמובד בן העווכס ואותף וג, שזבן  (רתויק הממחויש ל) לי שי/ין ליא .3.3

עיל, או אם ר לאמוקרבה כי יש לם י אאת הצעת לפסורשאי ל ההית עצהמול הם שרזיכהמועדת  יכי וע לדי .4

 נה.נכו מסרתי הצהרה לא

 .מתא זו הינו הור בהצהרוהאמ אים,למו כוניםם ניניל התי לעמסרהפרטים ש יאת כהיר בזאני מצ .5

ו המועצות צל( 3א)ב()103 ראות סעיףמהול ובפרט בכל וראות כל דיןרוע מהגלבאמור לעיל כדי  ןאי .6

לפי רות התקשר הפנים רשאית להתיר באישור שה ומחברי 2/3 ב שלועצת המועצה ברומ לפיהן ,תקומיוהמ

 .רסמו ברשומותיו פור ותנאשהאישו ובלבד יותצו המועצות המקומל )א(א103סעיף 

  
 ________________: __ציעמת המחתי  ___________________ יע:המצ םש
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

 'טמסמך 
                  דבולכ
  צורןדימה קמקומית ועצה המה

 ת דמוקו תוערשהיעדר ה רבדב ירתצה

היה צפוי  א כן עשהאלא  אםוכי  ד,לבהאמת ב ואת להכו תת האמאמר לו תי כי עליי הח"מ לאחר שהוזהרנא
 :רומוק, מצהיר בזאת לאחב םועילעונשים הקב

 
 :ם יחידמטע שתגומ הצעהשה במקרה

 יש.גי משהננ תיצעה הכספלהבמצורף  תןרי זה ניהיתצ .1

ות, עההצשת להג אחרוןועד הת שקדמו למרונוהאח ניםהש 7 ב בפלילים תישעהור י לאהיר כצמ יניהר .2
כוש ר דכנגו של אדם ו/או פגו נגד, כ1977-עונשין, תשל"זק החופי  ו עלא/ינה, ודבטחון המ נגד ותבירעב

 ןכיישנו, ותה אל אשר ,הזרז א מכושנ העבודות גדות מסוועבבביצוע  יקיסולתחום עעות נוגה תרוביבע ו/או
 .עבירה כאמור יןם בגיכיהל ידגנמתנהלים  אכי ל

 תטפשיו/או להנוגעים לפירוק טיים משפ יכיםהלו/או  תות משפטיותביעי נגדכמדות וא עי לצהיר כי מהננ .3

 .םיסגל ו/או לכינוס נכר

ציע לפרט מה לע עיל,ל 3או ו/ 2 ףעיכמפורט בסיכים הל דומתנהלים נגו שא/רשע וע הויצמהש ככל ין,לחילופ
ני פומאומת ב ידו עלום תהיר חצבת ום,נכון להי את הסטטוס בגינם"ל ום הניכיההל וא/רשעות והה את סוג

 צעתו.פו להלצרודין ך עור

 

 עם תאגיד:טמ תוגשבמקרה שההצעה מ

 המציע"(.להלן: "), _____________יע ____המצ טעםמ ____________כ __ שמהנני מש .1

  בשמו למכרז זה. חייבלהת סמךמו יננהמציע ושהש ת שמגיצעה הכספיהל ףרובמצ תןיה נרי זיהתצ .2

ון רחאהעד ים האחרונות שקדמו למוהשנ 7ב  םילילבפ עושהורלא עליו, י מבמ או המציע, כי הירהנני מצ .3
 אדםשל  ופגוכנגד , 1977-של"זת, וק העונשיןי חאו על פ, ו/נהידמהחון בט ירות נגדבעבלהגשת ההצעות, 

ז מכר שואנת וג העבודוביצוע העבודות מסע בהמצישל קו וסיעלתחום  תעות הנוגאו בעבירו/ו שוכאו רו/
 .ראמוו הליכים בגין עבירה כים נגדהלנמת אל כן כיו ו,התיישנ אר לאש ,הז

 טיותפשמ ע, תביעותהמצילי המנמ ו/או מי יע,עלי המצי מבמ וא/ויע, המצות כנגד דמונני מצהיר כי לא עה .4
 ינוס נכסים.ו לכו/א רגלטת ישפלק ו/או וירעים לפטיים הנוגפמש םיהליכו או/

ל, על ילע 4ו ו/א 3 ים כמפורט בסעיףהליכ או/ועות רשימות הימבעליו, קמי  אוו/ עהמצי דכנגל שין, ככלחילופ
י דל יום עתחר בתצהיום, כון להינם סטטוס בגינת ההנ"ל ואכים ליהה וו/א עותסוג ההרש תאהמציע לפרט 

 הצעת המציע.פו לולצרין ך דרוע מת בפניומאמה מטעם המציע ויהחת המורש

 
______________      _____________       

  חתימת המצהיר                    ריךתא
          

 אישור                
 ___________ יבפנע/ה יפהו________ ביום _ ימאשר/ת בזה כן, עורך די_ ________ה __מט ני החתוםא

ם מטע מהחתיהורשה מנו הי _______ ואשרות מס' _____ת זהתעודפי על  ה/ושזיהיתי/יתהמוכר/ת לי איש
ה יה צפוי/יהיה/תהבד וכי אמת בלה תאה ויו/ה לומר את האמת כולכי עלה /והרתיהזלאחר שוהמציע, 

 עליה בפני.  מה/םתל וחעילה דרתו/הצה כונותה נ/ן, אישרכא יעשה/תעשה ם לבחוק א ועיםקבהם יעונשל
 
 
           ______________   ________ 
 דיןעורך  תמותוח חתימת           
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

 'ימסמך               

 צורןת קדימה יהמקומצה ועהמ
ול  הינ תוכנה ל במערכת ש  שימושירותי ל 11/2020 מס'מבי  פומכרז 

  י סקר נכסינתונעדכונים שוטפים ל, ניהול וייעוץ שירותיו אחזקת נכסים 
 צורן  קומית קדימהמ מועצה 

 
 

 אי תיאום מכרז יר בדבר תצה
       :________תאריך          לכבוד

  צורןה קדיממקומית  ועצהמ
 ,ג.א.נ.

ה עלי לומר את האמת כולרתי כי ר שהוזהאח______, ל________מס'  ת.ז.ושא נ_, __אני הח"מ, ____________
 ר בזאת כדלקמן:צהיבחוק, מ שים הקבועיםכן אהיה צפוי לעונ עשהואת האמת בלבד, וכי אם לא א

 ומנהליו. מציעהמך להצהיר בשם "(, ומוסהמציע_______ )"_______________ מטעם משמש כ_____ הנני .1

ול הינתוכנה ל במערכתשימוש  שירותיל 11/2020ס' מ כרז פומבימל עהמציבקשר עם הצעת  יתןנ תצהירי זה .2
עבור , ןקומית קדימה צורממועצה  נכסיקר נתוני סלעדכונים שוטפים , ניהול וייעוץ שירותיו אחזקת נכסים

 ."(המכרזהלן: ")ל ימה צורןהמועצה המקומית קד

 למכרז. מציעשת מטעם הלהצעה המוג מציעבמשרה אשר אחראי שא האני נו .3

הסדר או קשר  עצות,תייבאופן עצמאי, ללא ה מציעלמכרז הוחלטו על ידי ה מציעופיעים בהצעת ההמחירים המ .4
 וטנציאלי אחר.פ עצימאו עם  אחר מציעעם 

את  תאגיד אשר יש לואו  צעות למכרזאשר מציע ה רםפני כל גולמכרז לא הוצגו ב המציעהמחירים בהצעת  .5
 למכרז. ציע הצעותהפוטנציאל לה

 ה אחר מלהגיש הצעה למכרז.להניא מתחר ןבניסיו ייתי מעורבלא ה .6

 למכרז. מציעותר מהצעת הי הוכהה או נמגבואחר להגיש הצעה  מציעלגרום ל בנשיוןהייתי מעורב  לא .7

 ל סוג שהוא.מכי תחרותית יש הצעה בלתהגום למתחרה ללגר ןבניסיועורב לא הייתי מ .8

הו עם מתחרה או מתחרה או דין ודברים כלש בעקבות הסדר ולא נעשית גשת בתום לבלמכרז מו מציעההצעת  .9
 אלי אחר במכרז.פוטנצי

 ת התשובה(. א)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון – זכרלתיאום משד מצא כרגע תחת חקירה בחלא נ תתףהמש .10

 _____________________________________________________________ רט: פ לא נכון, נאאם 

_________________________________________________________________ 

 העסקיים, לרבות עבירות של תיאומים יבלוק ההגות על חשנים האחרונות בעבירה עשע בארבהורהמשתתף לא  .11
 . בה(ול את התשוש לסמן בעיג)י א נכוןנכון / ל  –מכרזים 

 ______________________________________________________________ א פרט:אם לא נכון, נ

_____________________________________________________________________________ 

 מאסר בפועל.חמש שנות  העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד כילכך ע דאני מו .12

_________________       _________________            

 חתימת המצהיר             תאריך      

 ראישו
_ פיע/ה בפני _______________ הו___ת בזה כי ביום ____________ עורך דין, מאשר/אני החתום מטה 

מטעם  ורשה החתימהמ ה/__ ואשר הינו' __________ית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מסשאיי ל תהמוכר/
ונשים היה/תהיה צפוי/ה לעהאמת בלבד וכי ילה ואת ומר את האמת כוכי עליו/ה לע ולאחר שהזהרתיו/ה יהמצ

  .ניפה עליה בהצהרתו/ה דלעיל וחתם/מנכונות  ר/השה/תעשה כן, אישהקבועים בחוק אם לא יע
__  _______________    _________________            

  תימת עו"דח                  דעו"חותמת                        
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

 'אימסמך  

 חשיפת מסמכי המכרז ה למסכה-אימה/הסכ
 (ציעוי עמדת המטי לביטהרלוונ קלחא ה)נא למל

 
וא על כל הו תעות הצלרבז, המכר ימכפת מסשיחלעתירה  ותוגש בקשה א בו שבמקרה בזאתע ידומע ציהמ

  ה:הינ דתועמ ירת הזוכה,בחן אחרי י ובילפנ בין רז,למכ אולב שהחלקיה ובכל ש

  זו:ר הסכמה ומצרף חתימתו לאישומו עמטז כרהמ מכיסמשיפת כל חם לכימס .1
 
  ציע(מת מתיח) ________סמכי המכרז: ___סכים לחשיפת ממ

סוד מכים, לפי הפרוט ועל יסהמ תת יתרשיפלח סכיםמ נוז ואיכרמהממסמכי  שיפת חלקם לחסכימ .2
  ים: הבאים מעטה

   וסכמת: מ שחשיפתםמסמכים  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  : פתםלחשיין הסכמה אם שכימסמ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הנ"ל:  סמכיםכים לחשיפת המסמ ואינהטעמים בגינם המציע  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 .דוןתילא  - יפההחש לאיוקי המציע ימטו בה ניפור ר לאם אשלשהם כיכמפת מסיובהר כי בקשה לאי חשי

 צעת המחיר.ה תפחשילא ניתן להתנגד ל ט,ת בתי המשפעמדל םאבהתכי  כן יובהר
 
 

__________________ 
  תימת המציע וח חותמת               
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

 'ביך מסמ
   מציעמה   םנדרשיים המסמכ

 

 ות: רהע

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

    

 (-/+)ן ומסי הדרישה 'מס

  .רש(ום כנדרז )חתכמהי תנא . 1

  רש(.לאים כנדים ומומו )חתפחיה ונסהחוז . 2

  .דרש(כנ לאמותום חמציע )של ה המחיר תהצע - 'ך גממס . 3

  .טי המציעעו"ד בדבר פראישור  - מסמך ד' 

  ריים.יבוות גופים צקאסע קוי חלפ ירתצה - המסמך  . 4

5 . 
צורך ניקוד ול ףסתנאי הבעמידת יע , לעניין ון המצניסיבדבר הצהרה  - 'ומסמך 

 .עהההצ
 

6 . 

ל נה)כולל בעלים ומ מציעאצל ההמועסקים בדבר מספר העובדים "ח רור אישו
 -למכרז ד האחרון להגשת הצעותמוענכון לסקרי נכסים ביצוע בתחום , המציע(

 .)אופציונלי( ( (3) 9.2.2ההצעה )סעיף ד וצורך ניקל
 

 

  .מלקוחה המלצ חנוס - 'זמסמך  . 7

8 . 
 צה המקומיתמועלעובד ה ר העדר קרבההצהרה בדב  - 'חך מסמ
 . ועצההמ מליאת ו/או לחבר 

 

  הרשעות.  עדרהדבר יר בתצה - 'טמסמך  . 9

  בדבר אי תיאום מכרזיר תצה -'ימסמך  . 10

11 
של המציע הסכמה -יה/אהסכמבר בד עיצהמ יעל ידחתום  רושיא - 'אי ךמסמ
 .כרזי המסמכיפת מלחש

 

12 . 
 ורשאיו םריייבום צגופי עםאות וק עסקחלפי  ריםישוא ,הרשק מוסעואישור 

 ורקי מס במה על ניכווממפקיד ש
 

13 . 

ת או רשם החברו מספרי ההצעה גשתועד הדכני למט עפל גיד,תא ינויע הצמאם ה
 /"דעו ר, אישושל המציעית שפטמת הישיואלת, בהתאם וותפויהש תות אומועה

  ה.ימזכויות חתדבר ח ברו"
 

   המכרז.מסמכי  ישתעל רכעידה מהה קבל . 14

  ו .שפורסמ ככל ,עורך המכרזידי  ורסמו עלפשרה הבהסמכי מ . 15

  י המציעם על ידחתו שירותיםה פרטמ . 16

או ב'( ך למסמ 3ס')ף סהי אתנן ילב הך זמסמבין  הריככל שתמצא סת – המציעים לבשומת תל
 מך זהמסר בואמה בר עלמסמך ב' יגמור בהא –למסמך ב'(  4רף )ס'מסמכים שיש לצה רשימת

 .כאמור תירהל סקרה שבמ המועצת לויעים לפנצומחובת המ
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

  החוז
, ניהול ייעוץ שירותיו ול אחזקת נכסיםהינתוכנה ל במערכתימוש ש שירותין למת

  ה צורןימדקומית קממועצה  נתוני סקר נכסיים לשוטפעדכונים ו
 דימה צורןת קעבור המועצה המקומי

  
                 2020נת ש ________לחודש   ___ום בי ןרמה צוקדים בנחתערך ונש

 
  מקומית קדימה צורןהעצה מוה        בין:   

 וגזברה  מועצההש צעות ראאמב    
   .רןצו קדימה ,1הרצל  'רחמ    
 ("המועצה" )להלן:    

 אחד;ד מצ                                                                                                      
 ____________פ. ח. /, ת.ז._______________ין:        לב

 _______________ ז..__ תטעמו מר ___________מה מורשת הבאמצעו    
 _________ קס____ פ___________ טל' _________________רח' _מ    

 ("ותיםהשיר נותן"ו א  "היועץ" :הלן)ל               
 ני; שמצד                                                                                                          

 
ול אחזקת הינתוכנה ל ערכתבמ שימוש י תשירומתן ל 11/2020 מס' בימפו זרמכסמה ועצה פרוהמ יל:אוה

  קומית קדימה צורןמעצה מו נתוני סקר נכסינים שוטפים לעדכו, ניהול וייעוץ שירותיו נכסים
 ;("כרזהמ: "להלן) קדימה צורן מיתוהמק המועצה רובע

 
את ה ל פקסול מועצההם להתקשר ע , במסגרתה הציענ"לז הכרלמתו יש הצעהג היועץו  יל:והוא

 ;וה ונספחיז תנאי חוזהועל פי  התאם למכרזב ,לןלה כהגדרתם ,םהשירותי
 

 ;יועץ הת הצעעל קבלת המליצה  יםזרהמכת עדוו  יל:אווה
 

עם תקשר לה ______ום ____בי מועצההראש  הליטהחם כרזיעדת המבהמלצת ו ןי עיוחרוא  :אילוהו
 ;זה בחוזה עץהיו

 

 כדלקמן:דדים בין הצסכם הוהוצהר, ו לכך אי

 מבוא .1

ה זוזה חב פיםעיהס ותרותמתנאיו. כנו ובחזקת תנאי מנפרד הי בלתי חלקוה הומ זהזה לחווא מבה .א

צורפים לחוזה זה המחים ספה. הנאות חוזה זהורלפרשנות  ושמיש ולא ,בלבדת נוחונועדו לשם ה

 חיו.ולנספלחוזה היא ה ה", הכוונחוזהמר "אשנ בכל מקוםנו, וד הימנפר יק בלתווים חלמה

 תווראה ברויג אות נספחיו,החוזה לבין הור תין הוראוירה בסת לרה שמקל בכ לעיל, וראף האמ על .ב

 . ההחוז

 הגדרות .2

ונה א אם כוצידן )אלן, ההגדרות בלהל יםלמונחיו חוזה יהמה הווים חלקמה יםכהמסמ ובכלה זה זבחו

  :ן(יו של ענימגופ שתמעתמרת חא

 ו.מעאו מט בוא בשמושיי ות כל מלרב  -" המועצהבר זג" .ג

 .ןצור מקומית קדימה מועצה    -" עצהמוה" .ד

ול הינתוכנה ל במערכת, המועצה נציגילחוקית וזכות שימוש  שרותאפתן מ -שירותי המערכת"" .ה

ל משתמשים שימוש של וזכות מתן אפשרות )עם ם לפחותלשלושה משתמשי ת נכסיםאחזק
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נספח א' ) ירותיםשה במפרטבחוזה זה על נספחיו ובפרט  כמפורט ,המועצה( י בקשתפ לנוספים ע

 .(זהחול

סקר  ים שוטפים לנתוניונעדכביצוע ניהול ו ,םקרי נכסיביצוע ס, ייעוץשירותי  -"שירותי סקר" .ו

ועדכונן  יית ספר הקצאות(לרבות בנ) ותצאקבביצוע ה, פקעותביצוע הייעוץ וסיוע ב ,ועצהמה ינכס

בהתאם  םעדכון נכסים קיימיערכת, ים ועדכונם במדרש לחידוש חוזמעקב וטיפול הנ ,כתרבמע

 יתוח מידע וקליטת, ריכוז, נושיחולו לוחפיזיים ש, ולשינויים תכנוניים, משפטיים, קנייניים

 יכל הקשור לסקרהמועצה ב ץ וליוויייעו ,בנכסים קופתייםי שטח תוע סיורם, ביצדשינכסים ח

פעולה הקשורה וכל ת המועצה פי הנחיו ות נוספות עלוסיוע במשימ ץכן ייעוונכסי המועצה 

 פורטכמלרבות , רה מעת לעתתוהמועצה פעולות האמורות וככל שמה לאיזהשרין או בעקיפין יבמ

 תקציבה ,מועצהה ם לצרכיהתאבו, הלנוהוראות המ ,(הזחו' לח אנספ) תיםירושה במפרט

 .וכפי שיהיו מעת לעת על ידהשיקבעו ניות העבודה ותוכ

ה הקשורה כל פעולוכן כהגדרתם לעיל קר מערכת ושירותי סשירותי   - "ותיםירשה" .ז

 .האמורותמהפעולות  במישרין או בעקיפין לאיזה

 ה.ז וזהחהל לצורך מנכ ה לשמשיד על ךסמהור אש ,מועצהציג הנ -" מנהלה" .ח

ל כל מי שפוע כים, וכןוסממה שיורמוו היועץשל ו נציגי תבולר -" שירותיםנותן ה""היועץ" או  .ט

 .וע העבודותצבבימו בשמו ומטע

ו דימועסקים על ה או/ו או שליחיוו/ היועץ שלו דיבעו -" נותן השירותיםעובדי או "" ועץהי"עובדי  .י

יו ליחידי שו על או/ דיועוב ידיל ע ואו/דו על ישו ירכו ארו ושכים יהששרותאו אלה ו/

ו או שין למעל דיכאחראי על פי  היועץשמי  לוכ םאליה בקשראו  יםתשירוהע וצבבי

 ו.לילמחד

 

 היועץת צהרוהוהתקשרות מהות ה .3

 יםחזקת נכסול אהינל תוכנה במערכתת חוקית לשימוש כווזשימוש  שירותי בזאת מזמינה  מועצהה .א
וע צובי צההמוע ים שוטפים לנתוני סקר נכסי, ניהול ועדכונץייעוים שירותי לר הכולסק שירותיכן ו

במפרט  ורטפמל םבהתאוהחוזה,  כי המכרזהכל כמפורט במסמ, השירותים כהגדרתם לעיל
  .ה זהוזלח 'אנספח כהמצ"ב  תיםושירה

ת להוראו אםבהת' כלשהן, קי, ללא הפרת זכויות צד גבאופן חו יםירותהש את יב לספקיתחמ היועץ .ב
 .רכיהוצ הצמועה ותדרישול ןת כל דילהוראו, החוזה

 עו עלשיקבלתוכניות העבודה  בהתאםגם ת השירותים אספק ל היועץר לעיל, מתחייב והאמ נוסף עלב
   צה.ועידי המ

הקנות זכות למועצה לעשות שות שימוש במערכת וכן לאפשר וללו זכות שבדין לעש יהיועץ מצהיר כי  .ג
ות ו/א הפרת זכוי יהווה הפרת דין כלשהו רבדמבלי שהוהחוזה בהתאם לכל הוראות  רכתשימוש במע

עץ ישפה ויפצה את המועצה מיד עם דרישה ראשונה בכל מקרה של פניה מצד ג' היושל צד ג' כלשהו. 

או /רת זכויות הנובעת וו הפוגעת להפרת דין ו/אאו דרישה הנטענה ו/ב וסמכתת מרשוו ו ו/אכלשה
עוצה רים העומדים למאחאו או זכות נוספים /ו דע מכל סעי לגרואת מבלשימוש במערכת וזקשורה ב

  כל דין.  חמכו

על  ירותיםהשאת  ספקכל דין ל שיר על פיוא כה מצהיר כי היועץ ל,עיור למלליות האלגרוע מכי למב .ד
ג שהוא ן וסוימ רישיונות מכלם והריתורים, ההיישהאכל ל זה בעל לחוזה ובכל םאהת, בעצהומידו ל
 ם,ותישירה תןלמש וו הדרשהכל היתר/שוריאון/ישיל רכל שיבוט. כיםתתן השירוך מצורים לשהדרו

 השינוי. בדבר הביטול או הצמועת הלעדכן א היועץב חיימת ים,בו שינויו ייערכו א
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ת וח אדם כשיר, היכול, כשוריםהכי ,ידעהת, ומחיומה הניסיון, וליש י בזאת כ היועץ עוד מצהיר .ה

 .וההגב קצועיתוברמה מ תונמוותים במית השיראק ספם לדרושיד הציווה

וא אם ה) היועץשל  גדותי ההתאסמכזה או במבדין, בחו להבגה כי אין היועץב מתחייויר וד מצהע .ו
 .זה הלחוז ספק השירותים בהתאםול וזה זההתקשרותו בחלתאגיד(, 

 .לעדיהבה דעת יקולש, על פי לעתמעת  ף השירותיםיקה טין אתאו להק תלשנו כותזה השמור עצהמול .ז
, בהתאם היועץע"י  לו בפועם שיינתנתיעד שירוב רק התמור יועץם לשלת מועצהכי ה ,יועץע לדוי

מכי סבמ םהמתוארי םיפנובאו ים, במועדמועצהע"י הדין ת כושרומאוות חתומ ביותציקתנות להזמ
 היועץהא יא ל - תיזמנה תקציבבלת הללא ק כי ,במפורשיובהר  ה.חוזה ז תובכפוף להורא, וזהחוה

ם את ביצוע השירותימין הזלרשאית  צהמועה .ועצהמהים לרשות בדוד עהעמי םלתשלום, אף אי אזכ
  .תניםם משובמועדי היקפיםבעת מעת ל

קומיות, ועצות המו המצל בהתאם 50%-או ב 25%-ב ף השירותיםקת היא דילרשאית להג מועצהה .ח

 .בלעדיה דעתה לקולשים אהתב יבי,ר תקצשואיכפוף לוב 1950 -"א תשי

 היהלא ת יועץרכיה ולצ על פי םולחדשם ותישירתן המאת  לעצור בכל עת,, תרשאי מועצהבהר, כי היו .ט
ל ע בשלו עד לאות שהתקבלו שירותיםבתוצרי הוש שימות זכאית לעש אתה העצמוין כך. הל טענה בגכ
 .היועץבאישור  צורך ללאי צרכיה ופ

היא רשאית ו היועץ תאף כלשהו מהיקב םירותן שיזמיהל חייבתתמ ינהא עצהמוהי כ ,יועץידוע ל .י
כי ורלצתאם , בהזמין חלק מהשירותים בלבדו להנים אמשתם בהיקפי תיםת השירומין אלהז

 תשומר המועצה לעדי.בה התל דעעפ"י שיקות ורר באותה עורי השוטה, המצב הרגוליב, תקצמועצהה
י בלמיה, עובדאמצעות ב ,צמהבע ם,ו מקצתא לםווזה זה, כח מושא רותיםבצע את השיה לותעל זכ

א ל יועץ, ולהמועצל ההבלעדי שה יקול דעתש על פי הכל ,היועץת אם מיותשירת הדקק להזמנזהל
חר א זרם מכפרסל עצהמושאית הרכן, לעשות כן. כמו  רחככל שתב המועצה גדכנ ה כל טענהתהי

 דיןכל בכפוף לה ,מכרזללא ים רותהשין זמין חלק מהאו ל/ומים וים זהים או דרותבלת שיקצורך ל

  .מועצהה על חלה

או /ו םבמעצם טי יםהמהוו ףוסאו שירות נם יכללו גם כל פעולה כי השירותייודגש, ספק  תלהסר .יא
 םכאמור אינירות או שם פעולה ם אים, גד מהשירותפי הנוהג המקובל חלק בלתי נפר-או עלו/ ,םבעט

 ת מעבר לתמורה המפורטתפוסנלתמורה  זכאות ת ללאירותים, וזאהש רטבמפבמפורש  יםנזכר
 בהסכם זה.

 לעת.וכפי שיהיו מעת  צהוענו ממנו ויפעל בהתאם להנחיות המותים שיוזמבצע שירועץ יהי .יב

גיד )ככל תפים של התאהשולים וגם על הבע ככל שהיועץ הנו תאגיד, יחולו התחייבויות היועץ .יג
 שקיימים( ביחד ולחוד. 

 רשידכל שיכים רותוע השין לביצמית זהיוולנהל המם עורצוף  מידישר על קור שמל ביחיתמ ועץיה .יד
 . עתוצהלה במעבר לתמורה הכלו נוספתה ללא כל תמורו תוההתקשרהלך תקופת מב

את ביצוע  למסוררשאית יה תה צהמוע, העילדל כאמור רותיםשיבביצוע ה היועץ יתחיל אם לא .טו
אותו  דיי על רותשי וע כלביצ תאובהוצ ועץהי את חייבלו צמהעב םצעבו לאחר א יועץידי ל יםהשירות

על פי  יםהשירותל מחיר יעלו ע ירותיםהש יגם אם מחיר ת נלוות,אוצורבות ה, לאחר רותיםשינותן 
 .לכל דין אםתבהה וה זחוז יעפ" המועצהשל כויותיה מיתר ז רועגוזאת מבלי ל ,היועץהצעת 

ט מפרו זה חוזה ע עפ"יבצלשעליו  םתיושיררטי הפדק את כל ב אהו כימצהיר ומתחייב  היועץ .טז
ות, בנאמנ ,ההמקצועית גבו ברמהם ישירותבצע את כל הלייב תחמו מסוגל ואכי הו שירותיםה
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בהתאם ) ותעצי המחירבוה ז חוזהמכרז ות הובהתאם להוראו צהמועת רצון הועבשקדנות, לשבי

  .(י היועץעל יד צעהמוהנחה יעור הבש םסכו תתבהפח המצוינים פיםלתערי

ירות במתן הש ר יועסקואש םהעובדית זהוש לאשר את רולד שאיתר אהת מועצהה כי יועץידוע ל .יז
 היועץעל , ומועצהל העוסק במתן שירות היועץד בעוחליף להת לדרוש רשאי המועצן תהא הכועבורה 

 .העצמוהתאם להוראת לפעול מיידית בה

 הלן: ו לפורטילרבות במקרים ש ,םחירוות עגם בשלא מן באופ םירותיהש תא הספק מתחייב לספק .יח

המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  השר ידי-ל מצב חירום עלהכרזה ע (1
 .1973-( תשל"דותמיוחד

 .1951-ית, תשי"אההתגוננות האזרחג לחוק 9כרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף ה (2

דש(, המשטרה )נוסח חדת לפקוא 90סעיף ו בתדרי כהגנן המואסו ועהכרזה על אירוע כאיר (3
 .1971-"אלתש

 לחוק יסוד הממשלה. 38הוראות סעיף אם לה על מצב חירום בהתהכרז (4

 

בהתאם  יהיה לספקםץ המעוצה רשאית לבקש שירותי מערכת ליותר משלושה משתמשים ועל היוע 3.1

 להוראות החוזה ונספחיו.

 הת החוזפקות .4

. "(זהוחה תתקופ")להלן:  חוזהל הע עצהמותימת הח מועדמ אחת נהלש וזה הינ הוזחשל ו פתוק .א

 כלקה, או חל שנה נותב נוספות פותקות בעארעד ל החוזת התקופאת  ךלהארית אישרבד, בל ועצהמה

  .שנים חמשעל עלה תלא ת וסך כל ההתקשר "(.תקופת ההארכהלן: ")לה אחת

הל המנ"י ע בבכת יועץה לדעך הוכ ן עלנתתי עיל,ל רמוכא זה,חוהשל  תוקפו ךילהאר צהמועההחליטה  .ב

 .הזחות התקופ י תוםם לפניו 30

 על חתימתו עדבמו מועצהל עץהיו יאימצ ,לעיל ורמכא חוזהה פתתקו את אריךלה מועצהה יטההחל .ג

 כלה, ועצהמה ושדרת ראש אחר מסמך וכל, בתוקף תאיבנק ערבותו וחיטב תופוליס ההארכה חוזה

 .החוזה תנאי פי-על

 תבכל ע ל המנהלש כתבה בראבהו ל החוזהרשאית לבט תהא עצהמוהעיל, לר מוהא ןמע גרול מבלי .ד

בלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם ק וממוינ כל מבלי לתת, למנההשל  ידדעתו הבלעול ע"פ שיק

 םתנחלו חוזה כאיאת הו איר זהקרה כבמ. מראש ימים 30ראה של תבה אתוז, עת בכל ל,יטובבגין ה

 .ההודעב בוהנקעד מועד לש אמר

 תההתקשרו יכ שפורמב אתזב ומוסכם ובהרמ ,רזהמכ סמכימו החוזה הוראות תרמי עגרול ימבל .ה

 יםגורמה י"ע תקציבי וראיש לקבלת פיםכפו החוזה מכוח התמורה םותשל ןוכ היקפה, זה החוזב

 .דין י"עפ מועצהב יםמכהמוס

ה ובקנה התמורזהה ל יההה תרכההאופת בתק ועץים לולתש רה אשר, התמועילדלהאמור ף על א .ו

 . זה הזחוב

 חוזה באופןת הופקבמהלך ת היועץי יד לק עסופתה ה זוזחנשוא ירות שפקת הספק, אס למען הסר .ז

 יובדת החלה על עחרא כל מניעהעיצומים, שביתות, השבתות ו ם שלקיומך מהלטף ורציף אף בשו

 רת. ל אחהמנהינחה  א  אםאל ועצהמ

  תמורהה .5
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ה מועצהנחיות ה ה זהוזוראות חאם להובהת עצהמוהון רצות לשביע ,םיותרע השיביצו רתתמו .א

מסמך הצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת ל בהתאם מים תשלויהיה זכאי ל ועץיה, והוראות כל דין

רכיבי ל ביחס מפורטיםרביים העריפים המלתבהתאם , זה חוזהאשר יצורף כנספח נוסף ל למכרז ג'

במסמך הצעת המחיר  אם לשיעור ההנחה שהוצע על ידי היועץתהחתת סכומים בובהפים תהשירו

 "(.תמורהה)להלן: "  רז(ך ג' למכ)מסמ צרף להצעתוש

ל אחת לכ םלותשו ,ועקב חודשי תשלוםדרך של בשולם תבגין השימוש במערכת ה מורהת יובהר, כי .ב

דש קלנדרי תים באמצע חוותן השירמאו /החוזה והחל קרה בו במ זה זה.חוות להורא חודש בהתאם

זכאי  היועץ יהיה יא,הש מכל סיבה תים,והשירנעצר מתן  הופסק ו/או אוו/וטל החוזה בבו רה וכן במק

כל ת ואאות החוזה והורכל הורבהתאם לפועל וב רותיםשית ההתקופה בה העניק א בגיןק רתמורה ל

לתמורה עבור  עץהיוזכאי היה ילנדרי, קו השירותים רק בחלק מחודש סופקכו מהלבגין חודש ב. ןדי

 .אותו החודש תוךמ בפועל הרלוונטיים יםשירותהאת בו העניק ן מהז פרק י שללק היחסהח

נכס שנסקר בפועל והוכנס על תשלום בגין  -קבוע חודשי םשלותמבוסס על  שאינוה תשלום תמור בגין

 לתמורהזכאי  היועץה יהי -צהעלשביעות רצון המוו המועצה למערכת בהתאם לדרישותדי היועץ י

     .אות כל דין, בלבדה והורזוראות החולכל ה בהתאם וע בפועללביצ םאבהת

 צועבי יןבג פיווס מלא םתשלו הווהמ-מסמך הצעת המחיר -מסמך ג'ת בהמפורט הורהתמ כי, מובהר .ג

 עבביצו וכותרכה ,אוהש וסוג מין מכל ,ליותכל ןובי מיוחדות בין, תאוההוצ כל את תוכולל, תיםירושה

 היועץ תויוהתחייב לכל מלא ויכיס ווהומה ותמלבשתים שירוומפרט ה מכרזה תנאי פי לע יםירותשה

, םיוראיש, םהיתרי, םביטוחי, ובלותה, םחומרי, רכב כלי, ציוד, אדם וחכ תלרבו, החוזה נשוא

, תיםרושיה מבין כלשהי עבודה ביצוע תתחלה ךרלצו תהמתחייבו ותההתאמ ,תתעודו ,ותנוישיר

 . ב"ויכו

החודש  תוםומשירותים בפועל דש שבו סופקו היום החוסמם יו 45 וךבת יועץל ה תשולםמורהת .ד

  ."(45טף +)"שו אוחר, לפי המהיועץעל ידי ום שלתל תחשבוני הקהונפ במהלכו

 .הואש וסוג ןמי כלמ ספיםנו םמיסכו ההצעה ירלמח ווספוית לא כי רהמוב כן .ה

 .מועצהי הדעל י שר ישולםא פ"י דיןעורו בשיע מורה מע"לתמ ףוסותילעיל,  ל אף האמורע .ו

יד תבעו ליחו או אשרים לח, הסוג שהואום חובה, מכל תשל היטל או, מס כי כלורש, במפ בהרמו דוע .ז

יעים המגתנכה מהסכומים  ועצהמה ידו.על שולמו וי היועץעל לו ויחזה,  חוזה יעפ"ירות צוע השבי על

י אלזכ םתברעוה בה,י חומותשלו , היטליםת מיסיםאלל ז, ובכןי כל דיות לפכנליה ום שעלכל סכ יועץל

 .יועץל לוםתהווה תש

 אםתם, בהומיהסכ את כל יועץל גיעהמשלום מכל תכות לנ הא רשאיתת מועצהי הכ, כםסעוד מו .ח

 לש ותבשלמאי ביצוע  ליו עקבשר יחולו עא יכוייםנו זה בחוזה ם לאמורוסכם בהתאי מצויכל פ לאמור

וזה פ ח"ע מועצהל הגיעמה רתחתרופה אמכל ע רומבלי לג וזאת ,ת חוזה זהמסגרברש ממנו ל הנדכ

 ל דין.פ כ"וע

שור המנהל ית אובקבל עלבפו יםרותיהש צועבביה נה מותיקפרה והתמותשלום ה כן מובהר, כי .ט

 .   רצון המועצה ביצוע השירותים לשביעותל

בי מאת הגזברות ציתק ורישרת כדין ואשה מאומנזבקבלת הה והיקפה התמור לוםתשעוד מותנה  .י

 אל ועץילום ושללת וושראידין, לא כשרת ואמה נת עבודללא הזמ וצעיתבש םירותישמים אלו. תשלול

    לכך.  רשביעה בקתהיה כל טענה ו/או ת

 ן התשלוםפאו .6
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 ,חלףש שחודצעו על ידו בוים שברותיביחס לש רטמפודו"ח  צהמועל ועץהיציא ל חודש ימכלת חיתב .א

 תהצעולזה ה זוראות חו, בהתאם להשחלף חודשהגין ב יועץהתמורה המגיעה לט של רון חשבון מפוכ

ים ו/או עם פרטים שאי להורות ליועץ על הגשת הדוח באופן מסוהמנהל ר .ישהג המחיר אותה

 .מסוימים

 ודשחל 10-ל דוע שודלח 1-מ דשוחוב חודש םלתשלו" ורמק" מס שבוניתח/ןבושח צהמועל שגיי יועץה .ב

 כדין שרותמאו יותציבקת תמנוהז או/ו לחוזה וףבכפ ולהצעת תאםבה, שירותה ןתמ אחרלש ודשחב

 "(.תחשבוני: "ןלהל)

, םואלבמ או קםחלב ,תובחתימ ויאשרם היועץ ידי על המוגשים הדו"חו ניתוהחשב את יבדוק המנהל .ג

 . ילעדהב דעתו ולשיקל םאתבה, ב"ווכי מותםשל ,בהם יםעהמופי טיםפרה נכונות תקדיב רחלא

 או/ו איםמל או/ו כוניםנ אינם יתבונובחש ןבחשבו המופיעים הפרטים בו רהבמק כי, בזאת בהרמו .ד

 וא/ו םיונתיק צעלב יועץל תהורוול םאשרל אשל המנהל רשאי ,בחלקם או מלואםב, מדויקים

 כאילו זאת אוריו בוןחשב צאונמ אשר םייקויהל פירוט וךת, הבלעדי תודע ולקיש ילפ תולמשה

, יועץהת מתוקנת על ידי חשבוניד המצאת עד לתשלום ימנה ממועוהמו מועצהל אומצה לא חשבוןה

 .עניין זהב מועצהה אותאם להורבהת

 למנהה .7

ת מלא אוימו עך מטלכ הנמושי מי וא/ול של המנה תיונחיויו והותראולהכפוף יהיה  היועץ .א

 צונו.יעות רשבבויותיו ליהתחי

וק לבד ,מוסמך לבקרכי המנהל  הרוסכם ומוצ, מזהזה לחו םבהתא הלות המנכויסמ רתוע מילגר מבלי .ב

 אישר זה. כן יהיהוהחת והכל בהתאם להורארציפות ו ,יוםק ,םועביצ ,םרמת ,ותיםרהשיקח על פול

מה התאו ים ו/אמנמידה בזע לות ו/או איתקבר דבט, רויקפל הנהו למא/ו יועץודעה לר הלמסו מנהלה

או ו/ היועץעל  נת לערעור.ואינה ניתית הינה סופה ז ייןלענל המנשל ה. קביעתו ילעל א' בס"ק פורטכמ

ות ירש לכ שר לו לבקרולאפ להשתף עמו פעו, ללות המנהאר הורא אחלמל מטעמו פרויקטמנהל ה

  .היועץי ע" המסופק

ה זחוצוע היבור בהקש ל פרטגבי כידרש לשי כל עתל בלמנה היועץ ווחיד ,לר לעיומבא גועפל ילבמ .ג

 השירות. לביצועעפ"י דין נדרש  שיון וכיו"ב אשרתר/ ריור/ היכל מסמך/ איש רישתוד יו עפ"ייציג בפנו

 הז זהוילוי תנאי חמל עצהמולפי הכ יותיובויהתחימ היועץאת א ישחרר להמנהל בידי  שראוח קפיה .ד
עות שנעשו מגרמטות והשת ההושגיאות, ההפעולי לכל ראה אחיהי ץהיועון דית שברישודכל הוי לילמו

 .ועסקים מטעמוו/או ע"י המ דיועל י ורמו נגא

  תזהירוו בטיחות צעיאמ .8

 באופן וזהחה ואנשותים השיר מתן לשם דרושיםזהירות הה בכל אמצעי זאת לנקוטבתחייב מ היועץ .א

 וש. כו רא םאד וןיכגרום לסשלא י

 צעתה רחיולות במכלזה  בסעיף תומפורטה ובותחמילוי הבגין  ותייבת המתחהוצאוה הסר ספק, ןעלמ .ב

 ו.לא ן הוצאותגית בדמורה נפרתא תינתן כל ול, היועץ

 נהמש ספקי .9

 מועצההמת כלא בהסאו מקצתם, ולם אכ וע השירותים,יצבאת , אחרור לרשאי למסנו אי היועץ .א

 האמורהכמה ין ההסא זה, בסעיףתאם לאמור לעיל בה הסכמתת הא הועצמה נהנתכתב. ש ובמרא

 שהעלכל מ מלאה יותאחרבא ישי יועץהו החוזה,י לפ וותייייבוהתחמוו ותאחרימ היועץ רת אתפוט

 ם.החם ועובדיכו ירותים, באישה פקימסו/או מחדל של 
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משנה  קספ שמשלחדל י ולא המשנה ספק יוחלף לא, המשנ יפקסהעסקת  ועצהמה ההיה ואישר .ב

קת להעס בכתוב אשמר ועצהמהת כמלכך הסה נתקבל אלא אם, זה וזהח אשירותים נשויצוע הבל

 .יםחלופי נהשמ ילנקב

, זהחומסגרת הלספק ב ם שעליוותישירל הלכ היועץדית של אחריותו המלאה והבלעע בולפג מבלי .ג

 ספק לכ שלותו עילפודתו ובוש הפסקת עלדר מועצהת היאשנה, רשמ ניקבלהעסקת  הועצמה האישר

ים תוירהש פק אתנו מסיאש או/וותה הנא עיתוצמה המקדתו ברבואת עע בצנו מיא התעלדמשנה אשר 

 נספחיו. לו זה הוזחל אםבהת

   החוזהערבות לביצוע  .10

 צהמועל ץהיועסר מו, לן או מקצתןכו ,זהבתקופת החו י החוזהותיו על פיוי התחייבומיל תלהבטח .א

 (ח"ש אלפים חמשת ים:ילמב) ₪  0005, בסכום שלה דות צמקאינב תה, ערבוזחתימת החו טרםב

  ."(הערבות"ן: להל) זהחופת הקות משךל הוקפתש, קיודבמ הוז' לחבח פנסח נוסב

 כלפיחייבויותיו והתו כל חובותיוי ילממ היועץאת  רטאינו פו דלעילבות רהע כי מתן ,מובהר בזאת .ב

די י על ,החלק ואכולה  ,ותמושה של הערביומיתה ו גביילאין, וד לה ובהתאם לכזה זועפ"י ח צהמועה

כל סעדים נוספים  כןו וספיםנ יםוהפסד םיזקנל כ עץהיוע מובתל דהניעה מצמיהוו  אל, מועצהה

 ן. עפ"י דיו או/ וזה זהחים עפ"י ואחר

 ית לחלטאשא רתה מועצהוה אשכם מרוע ומוסקב צוימש כפייש מועצהעל ידי הה גבהערבות שנ סכום .ג

ר גמוה הניינקלהפוך ייגרם, וישלמידת הנזק  וו/אנזק  לה םנגרש ךר לכה וללא קשאבמלורבות העאת 

ר גזבו א עצהמוה או ראש עצהמולפי הכלשהי לבוא כזכות  יועץלא התבלי שמ ועצהמה לש חלטוהמו

ה חוזעל פי ה מועצהתיה של הווימזכגרע בר זה יך, ומבלי שדלכ רן בקשומענות כלשה ענותבט מועצהה

  .זהוחרת הפגין הבדין  כל ל פיו/או ע

זהים ם תנאיבחדשה  ותבער היועץ ציאמייבוטל,  אל הזחווה צהעמוידי הל עערבות תחולט הו היה

    .הה ימי עבודשוך שלות לערבות שחולטה

 חוזההארכת ה עה עלודבלת ההקמיד עם  היועץג ידא ,הזחופת התקו להאריך את צהמועליטה ההח .ד

 ומיתנית אוטוקאנב ערבותפקיד ן ילחלופי וארכת, אופה המוום התקתעד לבות הער וקףריך את תלהא

מאת  ,חוזהל 'בפח נסמפורט בארכת, בנוסח ההמו הפהתקו םועד לת הפוקר תאש ום זההכסב השדח

   ין זה.עניל מראשאישרה  מועצהי שהקאנד במוס

החוזה קופת תהלך מכל עת בבי כ ,לוודאוג ואתחייב לדמ היועץי כ ,בזאת ן הסר ספק מובהרלמע .ה

 "ל.הנ 'ב חספנ חנוסב הפתק ותברע עצהומבידי ה התהי ,(ינהשתהיכל כרכה )האהופות קות

 .ןהעניילפי  המחויביםיים שינו, ברכההאת הפקות התקפה בתבורהע על סעיף זה יחולו הוראות .ו

 זיקין נחריות בא .11

 רישין, בדאו ,הפסד ,קשלום, נזעל כל ת מועצהת הה אאו יפצו/ ישפהוובלעדי  אלמ ראיאחיהא  ץעהיו .א

ל ין כל מעשה או מחדל ש, בגהושכלי ישללצד ש וה אבדי, לעוצהעמול רםאו לרכוש, שייג לגוףף או עקי

ו אד הפס שהי בגין כל תשלום,כל ריותמאח עצהמופוטר את ה היועץ. ומעמי מט או, מי מעובדיו ועץהי

 עיל. ל מוראן כובדא

 היועץבקשר לעובדי  ריותכל אח עצהמותהיה ל אול יןא יכ ,יל, מוסכםאמור לעלליות המכ עלי לגרומב .ב

כל  בגין מועצהישפה את ה ועץהיבגין עבודתם, ו י כלשהופיצוו ו אהשכל לוםבתש ויבתח אל ועצהמהו

עילתה , שהיועץדי בועמי מי יד לעגדה נגש בקשר לתביעה שתוה ל זק שייגרמונאו ו/ום, הוצאה לשת

  וזה זה.ח שואנת שרוקתההאו /רותים והשי יצועבב ורהשק
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שה, מכל דריאו ו/עה יל תבכ נגדוכק נזכל ל ע עצהמוה ות אתמלשב ותת ולשפה לפצוב בזתחיימ היועץ .ג

ין גמה, בטעחיה ו/או מי משלו ואמעובדיה ו/ מיו/או נגד גדה נאדם כלשהו, די על י, שתוגש היאה שעיל

עקב ין פגיעה בגת בגין לרבוכוש, רלו/או וף אדם, לג לכל גרםישק או נזו/ הפסד הלחב ,נהאוכל ת

ובת ם לב של חוהפרה בתהעלבת אדם; הרע;  לשון (;יותפרטפגיעה ב פרט )כללחדירה לתחום ה

צד ג' ו/או  , הפרת זכויותיוצרים זכויותך, הפרת וכל הקשור בכ ניבה ספרותית, גצאת דיבהסודיות והו

שכ"ט לה ושייגרמו המשפטיות  ותאצהות הובלר ,וכד' בות קניין רוחנילר מכל סוג,קנייניות  זכויות

תוצאה ם כרעמה על נזק, שנגי שבא מטמ ואו/ה וחישל ה ו/אויו עובדו/א עצהומהע תבתאם  עו"ד.

סכום שיפסק  כל לשלםו יעה כנגדהלסלק את התב היועץא על יה מבלי לגרוע מהאמור,. לילע מהאמור

 לכ .ורמשכ"ט כאטיות ושפמ וצאותה תולרב אחרת מוסמכת תושאו ר/ו טשפמית ב ל ידיע תהחובל

 המועצי הע"ו ישתדרת מעק דה כחומשא ריבית והציי היועץ מאת ועצהמל ללעי כאמור שיגיעסכום 

 ועל.שלום בפהת מועדעד  היועץמ

עקב  מהטעמ ילמ מועצה ו/אול ומנזק שיגראו ו/גיעה פ ן כליבג מועצההשפה את וי יה אחראיהי היועץ .ד

ו/או  מקצועיתהחובתו וי מילבה נחהז וו/א לו/או מחדעמו טים מבאו/או ה ץעהיוועית של צגיאה מקש

 .מטעמוצועית של מי חובה מק

 רשל אעימור לכאשלנות ר וא/ו של שגיאות םיקרמ בילג גם לתחו או מי מטעמו/ו היועץ ריותו שלחא .ה

 ץהיועה, צעכל שתבקש זאת המו, ילר לעאמוה תכלליוע ממבלי לגרו .זהחותקופת הלאחר תום יתגלו 

לה שנתגהו כלש קוילי צרונודה או במי/ת ואויכ לאוניתנו שמידה ב תספועם נים פע את השירותיבצ

 ןרות ביהתקשום היס חרלאת אף ן, וזאריפין או במישעקי, בםבלתצאה מקותכוים רותהשי חר מתןלא

 .תפוסרותים פעם נהשילבצע את  עץיוללאשר  מועצהב את הכדי לחייבור מאאין ב .הצדדים

 ורםכל ג ם שלו מחדלים ו/איעשבשל מ גם לחולעיל תט ורכמפ ץהיועשל  , אחריותופקר סהסלמען  .ו

 ב."כיוה ונמש ינבלק ם,, לרבות עובדיזה זהחו חמכ והתחייבויותיע ויצמטעמו בב וו/אועל בשמו הפ

 התביעדרישה ו/או לשא ו נויהיר שמים אוסכבגובה ה ועץיתשלומים ל לעכברשאית  האת מועצהה .ז

ביעות תת וההמחלוקונה ושבשר תיא דע, ור בפרק זהבדן כאמו אואהפסד ו/בגין נזק  עץהיו נגדכ

 .מועצההצון ות רביעופי ומוחלט לשופן סבא

 עלאו שו/ צהמועלגיעו ישר א ,וייצם ו/או פכם, שכל סכוסועיל, מוצהר בזה ומל רמובאוע לפג ימבל .ח

ו/או  היועץי חדלי ו/או ממעש יןבגג',  צדמה דרישה ו/או תביעמחמת  בהםת אשלה ייה מועצהה

ומים הסכאית לקזז מרש מועצהתהיה ה "ד,עו "טשכוה וצאותיכולל ה ,מטעמו יו/או מ קיומועס

  .ועץיל ממנהם המגיעי

 כרזמהסמכי במ טרומפכ ות,השיר בעת ממהותהנו היועץת גרוע מאחריול יעיף זה כדבס ן באמוראי .ט

 .על פי כל דיןו עמומי מט עץוהיזה זה כמו גם מאחריות חו או/ו

  יטוחב .12

יחולו על  אשריטוח ראות הבפי דין, הו על ו/או פי חוזה זה על היועץ ייבות ואחריותתחמה עלי לגרומב .א

 קחלמהווה , ו'ג חפנסכף לחוזה זה ח המצורח הביטונספ התאם להוראותבכל הפחות לן ניה דדיםהצ

 .נוהימ דנפרלתי ב

ם ע יחד הביטוח.א נוש לכל סיסבה ם', הינג חפסנו זה הרת חוזסגם במישוח הנדרטתנאי הביי ר, כהביו .ב

 ועץי רלאישופוף אלו, בכים נאתב שינויים רשאית לאשר י,דהבלעקול דעתה פי שי , עלצהמועזאת, ה

י אנתיב ליה מחויה ועץהי ,שהוי כלנושר שיאת לא מועצהכל שה, כי כריובהוד ע. הוח מטעמהביט

 .'גובנספח זה  הזבעו בחוח כפי שנקטוהבי

        םדאח כו .13
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דע במתן ין וניסיוי בעלנים, חשבונו, עובדים מיומ ירותים, עלן השתמ ךיק לצורעסב להתחיימ ץעיוה .א

 .  רותיםישה

ן תל את מהנט, אשר יעל חשבונו, מנהל פרויק ים,רך מתן השירותלצו העסיקלב מתחיי היועץ .ב

" קטירומנהל הפלן: "צה )להעהשירותים למו ןצורך מתיש הקשר לא וה אתוצה ויהועשירותים למה

 .הועצהמתאושר מראש על ידי  מנהל הפרויקטותו של זה"(. טהרפרנ" או

 הל.מנשל ה באש ובכתרר מיעשה באישו מנהל הפרויקטשינוי בזהותו של  כל .ג

מקובלות ה בודהשעות הע ךהלמבועצה המות מין לפנייהיה ז הל הפרויקטכי מנ מתחייב היועץ .ד

ת לצורך טיפול במשברים עות לא שגרתיובש בודהעל ורך יהיה זמיןצידת המיהיה זמין ב ןוכ ועצהמל

    .או בשעות חירום

ם על אירשההיו עובדים ה יא חוזה זים נשוותרהשי גרת מתןבמס היועץקו על ידי ועסשידים ל העובכ .ה

 תדר הרשעוהע רבר בדתצהי לע וראמכם עובדיכל האת יחתים  היועץן, ו כל. כמשראיד בדין לעבופי 

 .ו"דעל ידי ע , שיאומת כדיןתעבורה( ותבירעט עמל) ותפלילי

 מועצההת א יפצהוי ם האישרעובדיו וליושות מנמהיטת למוחל ותחריי באיהא אחרא בלבד היועץ .ו

ו ו/און מת אפרהחבלה ו/או  או/מגניבה וה אכתוצלהם ל נזק שיגרם ין כת בגי השירולקבמת ו/או א

 .היועץי בדמעו דבוע"י ע היכלש ךם בדרנגרש רחא זקנ

ם יירותמספק את השה ועץהי מעובדי ובדעל כהחלפת  עת,, בכל יועץהוש משאית לדרתהא ר הצועמה .ז

 גודזה זה ו/או בניחו הוראותל ו בהתאםדלא את תפקימא יל שרא חר,בעובד א מועצהעבור ה

שוא נ רותיםישם למתן התאימ לו בלתי האריי רשאו ו/א מועצהה תיונחניגוד להו בהדין ו/א תלהוראו

 תהא הממי מטעאו /ו מועצהש, כי היודג. שיהוילא ה זו לשדריאחר  לאייב לממתח ועץיהוזה, החו

 ים.ביצוע השירות בטרםרם ולאשיונם ניסכשירותם,  חוןלב ,יוןלראם דיעובת הא רשאית לזמן

, דיומעובי מלתו של השכ ואסיונו ו/ינ עלס סבהתכרז בלמ יועץהה הצעתו של וגשבמידה והי כובהר, מ .ח

 ה.חוזעל תקופת ה ק עובד זה משךלהעסי ץעיוה חייבמת

כל  אחר הוראותא לכך, ולממהמשתמע ובדיו, על כל שכר ע תא ובונל חשע שלםייב לדאוג לתחמ היועץ .ט

 ם,תיהווירה על זכלשמידין ביחס כל ה וי ההרחבום, צוימים הקיבוצית, ההסכודה, התקנובחוקי הע

ת נהג (, חוק1987-זתשמ"מינימום )שכר  קוחת וראועל הרבות ל ם,תחוום וריאותרב ,טיחותםב לע

 .1968 -שכ"חוסח משולב(, תמי )נואלה טוחהבי וק, ח(1958-שי"ח התהשכר )

  בידמעסי עובד ם יחיוקאי  .14

ת לויוהפעי תריזה וכל  וזהחתים לפי ירוהש עוביצו תכי ההתקשרו ת,ורשובזאת מפסכם וצהר ומומ .א

 ביןל עצהמומעביד בין ה-יחסי עובדת צרושב כיחתא וצרת ולי אינהזה  זהוחביב יכמתח ץעהיו של

היחס  כי ת,מפורשו בזאתם כומוסזה,  וזהחב שנה כאמורמ ינבלקת בולרמטעמו,  יאו מו ידעוב, היועץ

 עצמאי. ספקזה הינו  וזהחל ל צדככי ו נות חוזייםבלק דים הם יחסיבין הצד

 חוזהי כל דין, פ ו, עלשל יםדהעוב פילכ כמעבידו ויותייביהתחו ובותיוחל כ ראחא למל במתחיי עץיוה .ב

אים נהת ובכלת בשכרם לל זאת לשאבכו, דיובל עום עליו ועהחלי יםווצי, וצבויק וי אאיש

תשלום , ה, דמי הבראהשפומי חיות , לרבחוזה פי עלפי דין או  ים להם הם זכאים עללייאוצהס

רשים על נדמים השלוהת את כלם ידבעד העוב ולשלםש יהפרל ב, וכן"יוכו יהנסות פנל, קרגמ תולקופ

, יצוייםפת ולקופות המס, מי, לשלטונאולח יטובסד ללגרוע למומבלי ו ות, לרבהוזחי פעל פי דין או 

 ה, גמל וכיו"ב.סיפנ

 וא ול והיולא יין לו י אכ זאת מפורשות,ר ומתחייב ביהמצ היועץ, האמור לעילות ליי לגרוע מכלמבל .ג

ות פיצויי בלר ,העצמוהיחסי עבודה עם ב כרוךן הייענבר ול דכל ביעותת שות אורימו דעלמי מט



 קדימה צורן מקומיתועצה מ

 11/2020 מס'י ומברז פמכ                

 

 

43 
 _________________ ע ת המציחתימ

 

לקופות או לקרנות ת רשוים, הפיאלם סוצינאיות ותוקדמת, זכוימה ודעהה, שפחו , דמיטוריםפי

 ור מלא.יתוו, כתב סילוק דבר ועניין לכל ווה,הה מז חוזהימתו על תחי דומה, וכוכ

ין ב, הודמתחום יחסי העבשהי כללום שת ה חובתלח המועצה על, כי דיןסק פבייקבע,  וב הקרמ בכל .ד

, בגין כל מועצהאת ה ץיועהוישפה ה ב, יפצנלוות, ישי לש יןובם ייליאם סוצתנאי של שכר, בין של

ת ישדרים מקבלת מי 7תוך וזאת בן פסק הדין, בגי לשלמם הצמועיי שיהא על הצואה או פיצעלות, הו

 תשאיהא רת צהמוע, כי הבזאת כםמוסן. ת כדיבייורה שי הצמדפרה בתוספת ונה,הראש צהעומה

 .לעילור ו כאמיחויב בא ושהם כוס כל יועץלעה גיורה המלקזז מהתמ

 הזחו תהפר .15

 ת:  באוהאחת מהפעולות  כל ותלעשמנהל ה או/ו מועצההם ירשא ,זה הוזחהוראה מהוראות  ועץהי הפר 

בגין זה  הזע"פ חו היועץ תיבויויתחהוי יללמוצוע יחון לבטכב מועצהל הנשנית רבותממש את העל .א

  .כהרההא ו/או תקופת פת החוזהותק

ללא ש ושימ תוך ,זה חוזהע"פ  ועוביצב בחיי היועץש שירותכל ם י/ראחספק/ים ת צעושות באמלע .ב

ל כב היועץאת  ביולחי ת,ספנולתמורה י זכאשיהיה מבלי  ,היועץ"י עו נעשש תיםושירות וולבפע בלההג

             .כךבת כוות הכרצאוהוה

 חוק החוזים זה לבכלו כל דין "פזה ו/או ע זהחו"פ ע כל סעד או תרופהרוע מעיל כדי לגלר ובאמין א .ג

ק הממשי שנגרם זהנ את כלע לתבו מועצהה כותל זה זכלבו 1970 -תשל"א  ,ת חוזה(רהפ שלת בופו)תר

 . פרהמההה אצקיפין כתועב ןרין והישבמן לה ה רםיגה ו/או ל

 ציפיותספ ותארבהו ובפרט, חוזהה אותהור משאר עוגרל דיכ ויפסעי יתת על הז ףיסעב ןאי .ד

 רלמסו או/ו בעצמה חלקם או/וירותים שה עבצל ,יהעינ תראו לפי, עצהמוה תרולאפש תחסוהמתיי

 .היועץ ןבוחש על, ראח לאדם ןיצועב

 וזהסיום ח .16

 החוזה פרתבשל ה לאש יוםס

החוזה ו/או  אתבטל א, לישהל סיבה כמו י,בלעדהה תדעל קושי , על פירשאית אתהד לבב צהעומה .א

ת או ותקשרההת ופקחילת ת, לפני מועד תהקו חלאכולה ה, החוז ות לפירהתקשהת להפסיק א

ם מיי 30 דמת שלאת בהודעה מוקזו ה,ההארכ מתקופותה איז הלךרות או במקשהתבמהלך תקופת ה

 ."(זההחו םוהודעת סי"לן: )לה

קת פסהפסקת ההתקשרות ו/או וזה ו/או החה לוי ביטכ חוזר,לתי ב ןפאובב ייחצהיר ומתמ יועץה .ב

זכות  ספות, הנהוכה נארת הפווות לתקתקופת ההתקשר כתי האראו או/ ופת ההתקשרותתק

 יהוכן יה רחוז לתיבן אופתר בזאת בוורים הוא מומהאם המקרימת איזה רוקי בוכ ,מועצהל תניהמוק

ותים למשך כל ו למתן שירתכומבר הסתדבענה בות טרל ך,כ שלב הכל טענ מלטעון נוע ומושתקמ

 קן( ובפרטחלאו  לןכוה )ת ההארכבמהלך תקופו םתישירו למתןו תו/או הסתמכושרות תקההתקופת 

 .ותםכניתם הבקשר ע ותים ו/אושירהם עבקשר  ץהיועיע שקהתן או נן השקעותיניטענות שע

זכאי  היועץ יהה, יהיועץ ו שלבויותיייתחה רתהפמתוצאה כ, שלא הביטול החוז תא ועצהמה הדרש .ג

ד, מוע תולאועד , ע בפועלם אותן ביציירותין השגו בהמגיעה ל ורהתמת הא ך ורקא מועצהלקבל מה

ל יל עהטל דיבכה ביטול החוזהיה בא ילי כבהר, מו. חוזהול היטן בוגמור בגימלא , זאת כסעד סופיו

זה ל פי חויבויותיו עיתחהל יתר כ ביצועל ועץהי תוריאחמ עדי לגרוו/או כ ות נוספתריחאכל  מועצהה

ג שהם וכן ן וסול מימכיעה תב או/טענה ו לטעון כלממושתק וע ונמ וכן יהיהבזאת וותר מ היועץו זה,

  .לכך בקשר הםשים מכל מין וסוג פוסנ ויפשיו/או ום שלו תו/א וייצפלכל זכאי יהיה  לא

 הזהפרת החו ןיגם בסיו
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זה ויא חהברשאית ל בלבד תהא ועצהמ, הלעיל ..ג16 -א .16פים יבסעמור אה תיוללמכ לפגוע מבלי .ד

דעה הו יועץל בלבד שנתןית, ויסוד האיננה שהפר החוזה, את היועץ בו הפרמקרה כל סיומו בל

 ור.מכאהתקופה , תוך פרההקן את הית לא היועץום יו 14 של תקדממו

מן  אחד או יותרת רו, בקהזחוזה  ול דין אכת ואהור ל פיע עצהמושל ה אחרת תזכו  מכל ועלגר מבלי .ה

 זה: תר, חוזהללאל, ת לבטרשאי עצהמוא ההתהמקרים הבאים, 

 עובו קמני אכונס נכסים זוי ינלמאו יכים ו/הלאת הקפו/או ל פירוקלה בקש ועץהיגד וגשה כנה .1

 30ך ותלה בבוט לאור שה כאמקקרה שבמב לוין והכהענילפי י מנז קאו מפר נוי מפרקו/או למי

 ה. תשמועד הגיום מ

ו לפועל אצאה הליך הו וגדח נפתכשנל או טת רגת פשינגדו בקשאו שהוגשה  פושט רגל היועץכש .2

על ידו לה בקנת, לקםו חכסיו כולם אבי נגיד לגתאל ש רהמקאו ב םנכסי סכינו וצ נגדו תןיכשנ

הגיע ו שהוא א קורפי ו צוגדתן נאו ני קלפרו הבקש ושה נגדשהוגון או מרצ קופיר החלטה על

ה ה או פשרכארבל ק מעןשיו לה לנווא פנם, או שהכולם או חלקר עם נושיו דוסי או הרלפש

 . 1983 – "גשמת ש(סח חדוות )נרת החבדקואם לפהתבאתם  ען הסדרלמ

ר, וכאמ שובי הרכי לגה כלשהולעפ או בוצעה קצתוכולו או מ ,ועץהיוש רכ טל עיקול עלהו .3

א העיקולים כאמור לו ם או חלקם(,ולם )כתיורת מתן השימבעדו א וענמל עלולו ע אונופן המאב

 נקיטתם.  עדוממים ימ 30ך לו בתובוט

יותיו ייבוע התחצוביבה משנ ספקו מעסיק ר אלאח, תוקצו מאו כול וזהחה סב אתמ היועץכש .4

 מראש. ו תבבכ מועצהא הסכמת הלל הוזחח המכ

 . להמנה לתו שדעלהנחת , חוזההע ומביצק לתמס היועץכש .5

 הלךמ מפסיק את כשהוא, או או חלקם יםותים המבוקשירהשאת  קפמס ואינ יועץהכש .6

ית צימואינו  הלנהמ יע" שרע ואוקבשנ מניםזה חלולפי  קםספו מינאו שהוא אתם ספקא

לוח  יו לפש ו/אוצב הדרבק יםתשירובאספקת הלהמשיך  וא לחיהל להתמנמהבכתב להוראה 

 חוזהרות ביבויות האמוחיר מההתתופרו אחת או יו העממט מיאו /ו היועץאשר , או כםנימהז

 ,תראהבהקב נזמן שנך הל תונההממאת כך ראה על תו הקיבלשאחר לרה את ההפיקנו ולא ת

 ינותן, אצקמ צע על ידו, כולן אווהמב רותו כי השימטעמ ו/או מי יועץבנהל התרה ר המאשו כא

 . השירות רנאותים לשיפו דיםעצ וז הראהת תבלייד עם קנקט מ או והוא לנושביעות רצל

  .החוזה צועביבן ודל בזשמתר היועץשדעתו  חתלהנהמנהל הוכחות כשיש בידי  .7

ם לאדאו הציע תן חר בשמו, נא דםאו א היועץש עתה,דת הנחל ותחוכה מועצהי הבידכשיש  .8

וע ציהכרוך בב רל דבכ ולחוזה א השכלשהי בק אהנטובת ה וא ןוחד, מענק דורוש ולשהכ

 ה. זחוה

זמן ך התואו ו/ר ביס ןזמתוך  שותיולדרי הל ולא נענהמנה ראותוהאת אינו ממלא  עץהיו .9

  . ראהוותן ההי נע"ך ע לכנקבש

 או/ו י מניותיומבעלד מי נג ו/או ועץהייליים נגד ים פלננקטו הליכית או לפלי הירקאם נפתחה ח .10

 יו. להמנ

 היועץש, או ונהה אינה נכז חוזהת מתיעם ח תנה בקשרישנ היועץ כלשהי של הרר כי הצהרבהת .11

 . ץהיועעם ת תקשרוהעל שפיע להדי כה בה ל היהעת המנשר לדהותית אה מבדעוילה ג אל

 תפקידו. רת במסג מדויקיםם תונים שאינאו נ/צהרה וה מועצהלסר מ היועץתברר כי ה .12

 .17 ,13 - 7, 3 ת:ויודיסאות רכהובים שחאים הנוזה הביפי החעסמ ףיהפר סע היועץכש .13
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ת רשאי ה,ף זיסע אותאם להורתהה בזת החוא המועצה הטלזה, בי הזראות חווה ארמש ערולגמבלי  .ו

 תוףים בשיותצוע השירלהמשיך את בי י כל דין,על פ הלת קנותר הזכויות המומי רועג, מבלי למועצהה

 הבלעדי. עתה י שיקול דפ על רחם אורג ם כלפעולה ע

זה  ההוראות חוזל בהתאם מועצהל תמדעואחרת הת מכל זכו רעזה לא יגוחל הטויבת, כי אובהר בזמ .ז

  דין. ראות כלאם להותבה וו/א

 זהחוהוקנו לה בשמהזכויות לשהי כ תבזכוהסמכויות, או י מכלשה בסמכות מועצהה ההשתמש .ח

ות נעכל ט יועץלו ילא יה, ותלו או מקצכו ת ביצועו,א סיקהפהאו , תומקצ כולו או, החוזאת ה וביטלה

  טין.    מוניה בעל פגילכולו גרמו שנו הפסדים א/זקים ונ ןת בגידרישה אחר לכ וות ו/אעביו/או ת

 תיוסוד .17

, צהמועשל ה היניבענ ודע שיגיע אליכל מי לשהוג' כ ות לצדא לגללודיות ור בסשמולמתחייב  היועץ .א

ת דיוסות ות לשמירבייהתח סחונ ם עלותיח היועץ תים.מתן השירוך ובמהלרות קשהתה במהלך

 .הז וזהחל 'דנספח ף כורצנוסח המב

 תשונו .18

 י החוזה והוא לאו לפליעת לוטת המבוחייתכל ה לא ביצע, וכן אויב לבצע וההתחי היועץשכל פעולה  .א
נשלחה ד שלבוב ונו,חשב ו ועלתם במקומועשלו תחתיוחר א היועץים לש מועצהשאית הר -ה מילא

בע שנק ןתוך הזמיו תייבויותחאת הלא ו למנממ הל, והדורשתנדי המי לע בתבכדעה והכן  ינאליו לפ
ם לחוזה זה בהתא צהמועה של הותיימזכו ף זה כדי לגרועיעין באמור בסכי א ,מובהרודעה. בה

 דין. ובהתאם לכל

ן לוכ ,הזה זחועל פי  כויותיוז אוו יבותואת חשלישי ות לצד המחל אוביר להעלהסב, שאי ו ראינ היועץ .ב
  . כתבובמראש  ,הצמועבאישור ה , אלאו חלקןא

א אחר לללו פי ו כל טובת הנאה עלא ,ואו מקצת כולו ה,ביר את החוזהע היועץ יכ ,ועצהמלרר התב .ג
כל הא ת לא יועץול וזהחה בטל אתלית רשא מועצהה תהא -מראש בכתב ו מועצהת ההסכמ תלקב

 ך.כ לשב מועצהנגד ה אול סוג שהמכה עבית ו/אוטענה 

 ובין ת)בין בבת אח, ויותיוכזיו ו/או מותממניה עלומ 25%ר ביעי לאכי  היועץיב ימתח כלל זהב .ד
 .צהמועתב של הבכש ואלא לאחר שקיבל אישור מרא (בחלקים

 על בכתב עצהומל להודיע עץיוהרסה, על בבורות יה נסחשמניות בוריתרה ציהינו חב היועץבמקרה בו 
ת כן וכן לעשוונה כועל שייודע כד מיזאת מור, כא רההעבוונה לכן על כוויות זכו ת ו/אעברת מניוה
  ות.תעמוד הזכות לבטל את ההתקשר מועצהרה ולבעת ביצוע העב דב, מיוש

 זה. ה זחוכל הקשור לז, ביזוו קו/א ןכבועיות בזאת מפורשת על זכ רותמו היועץ .ה

גופים / מועצהאת ה, מועץיעו ליגיאו ש ,םהמגיעיים מהכספ זזו/או לקכות רשאית לנ האת צהעמוה .ו
יום או י קב אעק למםשל ויבו תחאשר, תידרש א סכומיםה כל יין, אתנר ועדבל ין כו/או בג יםראח
 ץהיועמ צהמועיגיעו לאשר שיפוי  אוי ו/ופיצו ו/א החוזה ו/או כל סכום יפיסעשהו מכל רת סעיףהפ

או מחדלי  /ון מעשי ג' בגי צד י"עבע תשת תבהם מחמלשאת  עצהומשעל האו /זה ו חוזההתאם לב

חוזה  מכח היועץאת מ מועצהל עילהגוי עשאו כל ה/וו י מטעממ או/ועסקיו ו/או מוו דיובאו ע/ו ץועהי
 ת הכספיםרהחזלתבוע את  צהעמול השיה תויוזכמ גורע סעיף זה אינור במואה הוא.ש קוראו מ

  .ידהב דהפקיש בותוט הערחיל לרבות תך אחרל דרדיה בכולמו על ישש

 יפ ה עללי המוקנית שהכות כלז תעלפאו מהה ו/מועצה של מפעולה תעונמימחדל או ה ואויתור שום  .ז
ות או גנהת התממח קהשתו אעות ו/ת כנגדה מניוצרויה תובדוכע חשבדין, לא ת או על פי כל/חוזה זה ו

בכתב  ותהכזעל  מועצההויתרה לא אם כן א ףתוקל כ , ולא יהא להיועץהם ביחסיה ע חרתבדרך א
 . במפורשו
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במקרה כל דין  פ"עם לה יםפה המגיעותרו/או  דעל סדדים לכות הצויכזוע מכדי לגר ילעין באמור לא .ח

קשר ב היועץת מצד תביעוו א/וות ישו/או דר ותישמעו כל טענא ל ,מורהא אף עלת החוזה. של הפר
  דדים.בין הצההתקשרות ם סיוועד ממשנים חלוף שלוש , בה זהוזחל

 חוזהד לצ ם, וכיידהצדסכם בין א המוומל ת את, משקפוויחזה, על נספ החוזאות ורכי ה ,הבז םכמוס .ט
 וזה.י חתימת החלפנל, כלבם , אעשותחייבויות שנם, הבטחות והר במצגישוק יהיהלא 

  ותעדהו .19

 ים הם :  הצדדבת ותכ

  1ל הרצ' רח – צורן ימהדת קמיקועצה ממו

 __________________________________  - ץהיוע

 

ום שעות מי 72ען נמתקבל ע"י האילו נב כשחיי לעיל,ענו דמי הו לפנשמם לידצדישלח ע"י הש תבל מככ

 ר רשום. דוא ו כדברמשלוח

 : חתוםהעל  אוב ולראיה

 

 עץהיות ימחת                   מועצהה רגזב                  מועצההראש             
 
 

 __________________________ ח.פ. ./ת.ז ____________________________ :ועץהישם 
 

 _______________________.ז.: ____ ת__________________תימה: שם : _ה החמורש תועבאמצ
 
 _______________________________טלפון: פלא'/ _____________________________ בת:ותכ

 

 ______________________________________________________ל: ______"אדו בתכתו

 
     ________ך __יראת
___________________________ _ תפקידו____________________ בנוכחותו של חתם וזה נחה
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 נספח א'     
 רותיםשיה מפרט

 

 ה.וזבמסמכי המכרז והחה בה להוסיף על האמור רותים בנספח זרוט השייפ
או החוזה, יפורשו /אמור בנספח זה לבין האמור במסמכי המכרז וה בין התירסבמקרה של אי התאמה ו/או 

 רן.צו ה המקומית קדימהה את זה ועל פי שיקול דעת המועצלים זלהשם כבאים הדברי
 

 רת.אם כן נאמר במפורש אח גדר בחוזה אלאכפי שהו ותלמונחים בנספח זה תהא המשמע
 

 יםמהות השירות
 

 .השירותים אשר יעמוד בקשר ישיר עם המועצה לשם קבלת עמוטג מנצי לרשות המועצהיועץ יעמיד ה .1

 מועצה.ות החינלפעול בהתאם לה ועל היועץ יהיה אמורהלפת הנציג את החוש שאית לדרהמועצה תהא ר

 שימושון ואפשרות ליכללו רישעל ידי הספק י המערכתשירותי יסופקו  תהשבאמצעו תוכנה-המערכת .2

 .את התכונות שלהלןלפחות הכוללת  נכסים תוכנה לניהול אחזקתבמערכת 

 כתערהמ .3

, הכוללת שליטה ובקרה למאגר נכסי יעיל לניהול נכסי רשותשמשת כלי המערכת תהא מערכת המ 3.1

התהליכיים , ונייםההיבטים התכנ פול בכליט ת המקומית ומספקת נתונים ואפשרויותהרשו

ואשר יעשו בה התאמות ככל  המשפטייםוהכלכליים,  ת כוללל נכסי הרשות המקומיש עולייםוהתפ

 .שיידרש לצורך מתן השירותים על פי החוזה

ידי המועצה כגון למערכות  המערכת תכלול ממשקים למערכות נוספות של המועצה ככל שיתבקש על 3.2

  ועוד. Officeת, כספיות , כלי מערכות הנדסיו, (GIS) ותגיאוגרפי

רשה להעניק למועדה כן מובעצמו ולעשות שימוש  המערכת תהא מערכת בה מורשה היועץ 3.3

 .האפשרות לעשות בה שימוש בהתאם לכל הוראות המכרז והחוזה והוראות כל דין

 כמפורט להלן: לכל הפחותכיבי המערכת יהיו מר 3.4

 

 ט להלן:כוללים בין היתר את המפוררכת מוש במעהשישירותי  .4

 .לפחות מהמועצה שה משתמשים לשלו כסיםנחזקת ול איהנשיון שימוש במערכת /תוכנה לימתן ר .א

בר )מע המועצהם מם נוספיימשלמשתשימוש  תרישיונויעניק למועצה  ת המועצה, היועץשקבל .ב

 .ה משתמשים(לושלש

מיד  במערכת, ימושש לצורךנציגי המועצה לת ושע( 10)עשר ל לפחות הדרכה בהיקף ש ןייתהיועץ  .ג

  .ם ולפחות אחת לשנהיבכל עת שיהיו עדכונ עם תחילת ההתקשרות וכן

 

 ונים אוכעדיהיו וונטי ותתעדכן מעת לעת וככל שהמערכת תהא תואמת להוראות כל דין רל .ד

 .שינויים

 :ןנות שלהלהתכוחות את לכל הפ לולכרכת תמעה .ה

 וועדת הקצאותניהול  .1

 םמובנית לסריקת מסמכיוקבצים הכולל אפשרות  מסמכיםהול מודול לני .2
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 תזכורות./תראותהלניהול דוא"ל הכולל ת אפשרו .3

 

 ה גם את המפורט להלן:חוזבט רמעבר למפלו יכל שירותי הסקרסקרים  .5

ת בהתאם נוהנכסים במערכת וביצוע משימות שוים של סקר נבסיס הנתווטפים לשם ניעדכוביצוע  .א

 .תלצרכי המועצה והנחיות המנהל וכפי שיהיו מעת לע

ת שיהיו מע המנהל וכפי התאם להנחיותב מועצהשל ה הנכסים רניהול ועדכונים שוטפים לנתוני סק .ב

 תלע

 ניהול נכסי המועצהוע וייעוץ ביס ןמת .6

 נכסיםהר ל בממצאי סקפוטי .7

 שבשימוש המועצהוע בביצוע הפקעות ועדכון שלהם במערכת הנכסים יס .8

 הנכסים שבשימוש המועצה תבמערכדוש חוזים ועדכונם מעקב וטיפול בחי .9

 עדכניית ספר הקצאות יוייעוץ בתחום הקצאות מקרקעין ובנסיוע  .10

 ועצהבמשר חלו אם יים ופיזיייינ, קנטייםכנוניים, משפת לשינוייםם אהתקיימים בעדכון נכסים  .11

 .והכנסת נכסים חדשים למערכת  , עדכון,ריכוז, ניתוח , תפעול .12

 .בנכסים בתחומי המועצה םתקופתיירים ביצוע סיו .13

 צה.ועמה הנחיותל כל עת ובהתאםבכל הפעולות יבוצעו בהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו  .14

 זמנים מטעם המועצה,  ללוחות החיבהעדר הנם עליהם תורה המועצה, ונימכל הפעולות יבוצעו בלוחות ז .15

 יבוצעו הפעולות תוך זמן סביר.

  ם נשוא החוזה.ילעיל ו/או לשירות מהפעולות האמורות רה במישרין או בעקיפין לאיזהכל פעולה הקשו .16

 

כן מנהל וה תעל פי הנחיוי הצורך במועצה לפת בויישנציגיו בתפות היועץ ותהשירותים יכללו הש .17

 חוצה לה, הן במועצה המקומית והן ממעת לעת שיידרשכפי  עיםאירוגישות ופב ונציגיו עץהשתתפות היו

 .לפי הנחיות המנהללפי הצורך ו

 

=-=-=-=-=-=- 
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 ב' ספחנ

      

 קיום החוזהאית לערבות בנק
   _/__/____ך יתאר                                                                 

 וד לכב
  רןוצ המידמקומית ק מועצה

 
 

 נ.,ג.א.
 'ת מסת בנקאיוערב:  וןהנד

 
ולל כ םוככום שהוא עד לססל יכם לתשלום כפבזה כל רביםנו עא ("שמבקה"לן _ )לה___________ תשעל פי בק

י לומית להבטחדרשו תש "(ערבותסכום ה" :הלןל) (םים חדשיקלש פיםלא חמשתבמילים: ) ₪ 0005,של 
תוכנה שימוש במערכת שירותי ן מתל 11/2020מס'  פומבי כרזמ וחכמ החוזעם שר קבקש המב ותויחייבהת

המועצה המקומית קדימה צורן  פים לנתוני סקר נכסי, ניהול ועדכונים שוטייעוץאחזקת נכסים ושירותי לניהול 

  .("זרכמהן: ")להל
 

ל ו כקה איטסטיהמרכזית לסט השכהל פרסם על ידיתשמ יפרכן כמחירים לצהלמדד ות יהיה צמוד רבעה סכום
 . ( "המדד" :ןלהל) קומהוא במי אחר שיברשמ דמוס

 
  .עות למכרזצהת הגשהאחרון ל דבמוע הידועחרון האד ערבות זו הינו המדן נייעל סימדד הבס

 
  זו. תוי ערבפ ישתכם עלרונה קודם לקבלת דראחלם ד שפורסדמה אהית זו ערבולעניין ש החד דדמה
 

תוספת ב ת,ובערם העד לסכו כוםסכל  ות זה,בערתב כ זרתהח לףחם כלם שלאנו נ, אשונהרה תכםדרישלפי 
ילה תחלום תשהאת  יבים לדרושיחו שתהיתכם ובלי דריש להוכיח את חובהמבלי להטיל עליכם , מדהצשי ההפר

 קש. המב מאת
 

 __________ת___שנ__לחודש___ף עד ליום ________וקתב זו תהיה תבורע
 . תוטלבומזה תהיה בטלה  ךריתא לאחרו
 
 שהיא.ה ורצה בכל בה או להעברת להסאינה ניתנזו  תרבוע

 

ב,רבוד בכ  

 ע"מב _____ק_____בנ                         

 נהשו בותרקבל נוסח עתיא ל :ההער
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 'גפח נס
  -ביטוחואחריות 

 
דים יצורן ו/או תאג -מקומית קדימה צה ה: המועשמעותו מה ז הביטוח בנספחויות ן סעיפי האחרענייל מזמיןה
 ליהם ו/או עובדיהםחריהם ו/או מנהם ו/או נבשותייאגופי סמך ריות ו/או עירונות ירוניים ו/או חברע

 
רם שיגרמו לכל גוצאה ואו ה/ו/או הפסד ו לגוף ובין לרכוש(ן י)בלכל נזק י באופן בלעדי היועץ יהיה אחרא .1

גין ה בא דיחוי את המועצות ללצוהוא מתחייב לפוצאה מביצועו, ו כתל ידו אשירות עהע ווא במהלך ביצהש
ץ יוציא על למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך. היוען וסוג שיגרמו אה מכל מיו הפסד ו/או הוצל נזק ו/אכ

 ו האמורה.תטוח להבטחת אחריובי סתונו פוליחשב
 

 רדן או נזק כאמואחריות לכל אב מכל בשירותההנמצא  םאד בדיה ו/או כלואו עו/ המועצהאת  פוטר היועץ .2
 .לעיל

 
ידרש המועצה יתשלום ש ין כל הוצאה אוהמועצה בגישפה היועץ את  ,לעילמור ות האללימבלי לגרוע מכ .3

או עקב טענה /ץ  ועי היות ו/או מחדלוהוא בקשר עם פעולד ןמאשיגרם ל או בגין כל נזקלשלם בקשר עם 
 ירות.שאו עקיף ממתן הים באופן ישיר נובעעצה, והעם המו דביעמ-ליחסי עובד בקשר

 
ם שיגיע ליועץ ו, מכל סכין תביעה כאמורלשלמו בג שילמה או חויבה סכום שהיאת כל נכוהמועצה רשאית ל .4

מועצה תהא בו ה מקרה ם כנ"ל, בכלום כזה להבטחת תשלכוסל ת לעכב כהא המועצה זכאיממנה, וכן ת
 שהו.לישי כלשד צלם דמי נזק לשיה לצפו

 
ל לכו של הסכם זה קופת חלותכל ת משךץ ויחזיק בידיו בהיוע ךי הסכם זה יערות אחריותו על פהבטחל .5

והוא יישא , הז הסכםוב בלנקותיו בהתאם בטחת התחייבויותיו וחובהוצים לצורך ת הביטוחים הנחאהפחות 
קיימת ליועץ עוד ית, כל ת מקצועוריחלגבי ביטוח או, זקצמיות במקרה נות עישתתפוה ישלם וכן  בעלותם

 ריות ע"פ דין.אח
 

עות רצונה של ם ביטוחים לשביור על קיוימת הסכם זה אישממועד חת ימים 7ך תו למועצהימציא  היועץ .6
האמור,  וחיםטם הבית אישור קיואעץ יחזור וימציא יוה .נו מסויגואי ידי מבטחיוהמועצה כשהוא חתום על 

 קובים בו.ם הנהביטוחיפקיעת  דועמיום לפני  14 פחותלכל ה
 

יתאיין ש במועד, וגש ו/או לא חודנדרש לא החים היטון שאישור קיום הבבהינת עץ מודע לכך כיהיו
 עבודה מידית.ת קפסוצא צו הכם התקשרות, וי, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסהסכם זה

 
פוליסת הביטוח את  גםונה, תה הראששריד, לפי למועצה מציאהיועץ חייב לההיה יועצה בקש זאת המי אם .7

 גין הפוליסות.על ידו ב ולמותהמשן פרמיות הביטוח ם בגיוואת קבלות התשל
 

ופה תקבה הנ"ל תהיפוליסת הביטוח כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שייב בזאת לשלם היועץ מתח .8
עץ היו ל במקוםמים הנ"וסכהלשלם את כל  (יםיב)אך לא חי תאיה רשצהמוע היהתעשה כן יהמלא, אם לא 

 מנה ליועץ.גיע מיסכום כסף אשר  ולנכותם מכל
 

עץ ים למועצה כנגד היונו/או תרופה המוקזכות ו/או סעד גרוע מכל אמור לעיל כדי לביטוחים כיכת הבעראין  .9
י פחייבויותיו לתץ מהלשחרר את היועכדי  ן בהםואי חריותו אאו להגביל את  ן,די כלועל פי  על פי ההסכם

 סכם זה.ה
 

 :מן סכם זה הינו כדלקואת השנבגין הפעילות טוחי הנדרש יהב יסויהכ.10

פים , ניהול ועדכונים שוטייעוץשימוש במערכת תוכנה לניהול אחזקת נכסים ושירותי  שירותי:  ת העבודותמהו
 . מסמכי המכרז והחוזהרט בכמפו ת קדימה צורןיהמועצה המקומ י כסנר נתוני סקל
 

 סות הביטוח כדלקמן:פוליאת  ללהביטוח כו
 
    : אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

ולרבות נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר הגנות או פריצות כולל ביטוח סייבר, אחריות מקצועית ביטוח  
, (₪ 4,000,000.-ת מ ך לא פחו)א ת ביטוח שנתיתפולמקרה ולתק ש"ח 4,000,000- של  תבגבול אחריו סייבר

ש כורבגין פגיעה ב ,העיסוקו כמפורט מעל בגיןים מטעמו הבאו וטחהמבהמקצועית של  תוולנרש את סהמכה
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 קצועיתהנובעת מרשלנות מהמזמינה ו לרבות יא,שה בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטיתאו 
 .עים מכשל באבטחת המידעבות נזקים הנוברול הבאים מטעמואו /של היועץ ו

 
 ות הבאות:ול את ההרחבפוליסה תכלה

ה דרג ת בנות בכלברואו ח/ת וחברות שלובו או/ו זמיןהמל ש ואת שמנוספים"  וטחיםכ"מבשם המבוטח יכלול  .1.1
 מעשי ומחדלי המבוטח וחבותו בגין הבאים מטעמו בגין  ןהדיהן ו/או מנהלישהיא וכן את  עוב

רטיות; לשון הרע; העלבת פגיעה בפ זהובכלל פרט ירה לתחום הן פגיעה עקב חדבגילת כיסוי ולכסה וליהפ .1.2
תית על כל הכרוך ספרו, גניבה בהדי הוצאת( ולתנאי "ביט" 10 בה)הרחיות סודום לב של חובת רה בת; הפאדם

 כד'. צרים וויך, הפרת זכויות בכ

ת נשואת גין ההתקשרוכנגד המזמין ב תביעת היועץ א לאך  יםוטחהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המב .1.3
 .שור זהאי

 מיןהמזת ת אה אחרת המבטחיסלפולכל נית אשותהווה פוליסה רה זו וליסליסה תכלול סעיף האומר כי פהפו .1.4
 ת.חבו כנגד אותה

או סה ולי, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי הפהיועץ של מידתו ע עיף האומר כי איהפוליסה תכלול ס .1.5
, ם לבובלבד שנעשו בתו פוליסה זו ת מבוטח ע"פרע או להיולהיפהמזמין של  ופגע בזכותניותיה, לא יהתב

 . מיהפר חמת אי תשלוםמ אוליה, ניותבהתאי הפוליסה או בתנ

לאחר סיומה אם המבטח יביא את  יום, 180ל לא פחות מאשר מורחבת ש יופת גילול תקוליסה תכלוהפ .1.6
שך ישיר תה חבות כהממכסה את אוליסה אחרת הכי לא נערכה פודוש, ובתנאי חי אי או יוםהפוליסה לידי ס

 עץ .היו לפוליסה הקיימת ע"י

 יהתנאבאו שינוי לרעה יסה ביטול הפולין ום בגי 60ת של לפחות דמקמודעה ף הוסעיהפוליסה תכלול  .1.7

   לישי:שביטוח צד  .2
 

 (₪  2,000,000ת מ )אך לא פחו  ש"ח   2,000,000.-של ות ריביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האח
 ת הבטוח.ע  ולתקופרולאי

 
 אות:ות הבהוראעל פרק זה חלות ה

זו כצד  יחשבו לצורך פוליסהיה ינבחריה ועובד חה,ם מכובאימין, כל המזהי וליסה כפפורש ביצוין במ .2.1
 שלישי.

ות של אי כי יש חבובתנזק לצד ג' ניחשב כם ידילא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעביל נזק שכ .2.2
 בות כלפי עובדו.שאינה ח זוקח כלפי הניהמבוט

 מקרהיחריג נזק או לא מבטח ר ,ל אף האמוע ": כדלקמן  הסיפא רבתי ( תתווסף שלנות. )ר3.12בסעיף  .2.3
 לקרות מקרה הבטוח ".ר חלקי וערבתי תרמה בשי ביטוח כאשר רשלנות

 .גד המזמיןכנ וח לאומישל המוסד לביט בת שיבויעותבהפוליסה תכלול כיסוי ל .2.4

ם גרשי כלפי מ טולמע ןהמזמיבוב כנגד ת השיזכו ות צולבת וכן סעיף ויתור עלסעיף חב לולהפוליסה תכ .2.5
 .ור זהאיש התקשרות נשואתן הבגי, דוןלנזק בז

  ות מעבידים:ביטוח חב .3
 

, בגבולות ע העבודותהמועסקים בביצו ועובדיהםנה ת מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשטוח חבויב
 .טוחפת הביולתקו( לאירוע אחד 20,000,000)אך לא פחות מ ₪   20,000,000.-  חריות שלא שלא
 

 הבאות: אותההור ותחל זהק רפ על
 

 ער כחוק.עסקת נוכל מגבלה בקשר עם החול לא ת .3.1
 

 מו הבאים מטע היועץ  ו/אומחדלי למעשי ו/או  ותואחרי בגין ףנוסח המזמין כמבוט הפוליסה תורחב לכסות את    3.2
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 קרהאו מ קנז גריחי בטח לא,מהאמור  על אף יפא כדלקמן : "וסף הסתתו (. )רשלנות רבתי3.11סעיף ב .3.3
 ". קרה הבטוחקרות מתרמה בשיעור חלקי לבתי ביטוח כאשר רשלנות ר

 
  דון.גרם לנזק בזש ולמעט כלפי מי ןהמזמיגד יבוב כנהש תהפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכו. 3.4

  
 וח:הביטות החלות על כל פוליסות יהוראות כלל .4

 
 .עץ  אצל מבטח אחד בלבד היוע"י  שוכנר ל,ינים לעיווחיים המצהביט כל הכיסויים .4.1

זמין, עובדיו, גם את המלל להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כובקשר   ץחים שערך היועטוהכיסוי בכל הבי .4.2
ית שיורבגין אחריותם השילוחית וה וטחים נוספיםכמבשל היועץ  וקבלני משנה קח, קבלניםפריו, המחנב

 .כמבוטחים נוספים דיוובאו מי מע/עץ  וי או מחדלי היולמעש

ה עכפוף לקבלת הודברך תקופת הביטוחים תוא תקשרות ו/או תקופת החוזההה הארכתל ש הרקבמ  .4.3
ת, אלא אם נדרשומיות הארכה, יחוב הוא בגין הפרקשה לההב על יןמהודיע המזוגם או המזמין. ץ  מהיוע

יטוחים הב א לחדש אתשל ומזמין על כוונתל המבטח דיע הו .הפרמיה בגין ההארכה ם המבוטח אתשיל
דדית יה צד צצמין העבודה אופז, תהייה למת הביטולכניסיום לפני )שלושים(  30ת פחוום, לרש בתכמב

רמיה זמין לתלום הפות המהתחייבבתנאים ובתעריפים, כנגד שינוי לא ל ,ם וי 60לדרוש הארכה של עד 
 . שנדרשת לתקופה זו היחסית

או לצמצם היקפם, אלא ו/ לבטלםי אשר חאין המבטיו מפורש לפ תנאיהיועץ  כוללים ים שערך יטוחהב  .4.4
יום  ים(ישש) 60על כוונתו לעשות כן, לפחות רשום,  רעה, במכתב בדואדח למזמין הולח המבטכן שאם 

 ראש.מ

למעט  –ה וליסם: כל חריג או הוראה בפלים ומבוטלישר לחוזה זה בטבק  ך היועץבכל הביטוחים שער  .4.5
עת מ: אש, נוב את הכיסוי, כאשר התביעה ליםהמגביו א םעיהמפקי – לבדוד היועץ  נג תביעות המוגשות

רים סניטריים פגומים, , מכשימייםיכ ואה, חומרים רעילים או מזיקים ון, בהלפ, אדים, גז, שיטהתפוצצות
, הרעאת דיבה ולשון כחוק, הוצוער מתהליך מתמשך, עבודות נשאינו חלק  מכל סוג ותאור ונתייהום תאז

 יים.כספמכים מסא לך ומידע א מכיםאבדן מס

בדבר ויתור של המבטח על מפורש  ףחוזה כוללים סעיהץ  בהתאם להוראות היועכל הביטוחים שערך   .4.6
, או יקה אליוף שלמזמין זח וכל אדם או גובוטיחידי המ( נגד כל יחיד מSUBROGATION)חלוף לת וזכות

 בזדון. נזקגרם לש מי יפכלולמעט מזמין שירותים ל ני משנה ונותניות מלבד קבלעבודהקשור ל

 יא ייפגעו זכויות המזמין מחמת לפיה לא ה, כוללים הוראהחוזיועץ  בקשר עם הרך הכל הביטוחים שע  .4.7
למזמין, שלעניין זה ה היה ידוע וצ"ב, אלא אם המקריתביעה, וכ על נזק, איחור בהגשתהודעה סירת מ

 .יןממזח כהביטוראי על ין או האחמין, גזבר המזמר כמנכ"ל המזמוגד

מגבילה בדרך ה ו/או נפקיעה ו/או מקטי, המלהוראות החוזה בקשרה בביטוחים שערך היועץ  וראכל ה  .4.8
 כל הביטוחיםופעל כלפי המזמין. תחול ולא ת קיים ביטוח אחר לא ח כאשרהמבט של וותכלשהי את אחרי

 לואין במזמהמ את זכה, המראשוני" "ביטוח וניחס למזמין הילפיה הביטוח בראה האמורים כוללים הו
 יבו להשתתף בכיסוי הנזק אורים יחוחמבטחי המזמין האלי שלפי תנאיו, מב יעיםהפיצוי ו/או השיפוי המג

 חוזה.וליסה הנערכת לפי הסים בפהמכו בותחה

עצמיות  וכן השתתפויותטוחים בתוקפם הבי פרמיות לצורך שמירתועד את כל הץ  התחייב לשלם במעהיו  .4.9
 .לנהמידה ותחוב

יל, עד ינות לעיי הפוליסות המצווסייג בכפוף לתנאי הינוכי כל האמור באישור זה , זה סכם בוומ הרמוצ .4.10
 על פי תנאי  " על היועץ  בלבד,טחחובות "המבוכמו כן תחולנה ה. שור זור באיאמה פי כמה שלא תוקנו על
 והתניות הפוליסה.

ג נזק או מקרה ביטוח חרילא י חבטמ, אמורף האעל שקיים.  טל ככלמבושלנות רבתי או ר/יג כוונה ורח .4.11
 . חרה הבטוקור חלקי לקרות ממה בשיענות רבתי תררשל כאשר

ורם להפיק  איש י קיבלתי אתתנאים הנדרשים וכבי הבטחי לג מ את עתיהנני מצהיר כי ייד
 יו ונספח זה ית ע"פ חוזההתחייבותי החוז ת אתליסת ביטוח התואמרויקט זה פועבור פ

 
 חותמת הקבלן+  תימתח  ם הקבלןש  ךתארי
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 _________________ ע ת המציחתימ

 

 נספח ד'
 לכבוד

 קומית קדימה צורןמעצה מו

 

  ותדימירת סושות לכתב התחייב
 

לן: לה) מה צורןיקומית קדמה עצהמוהר ומתחייב כלפי הי_______(, מצ____ פ)ח"_ ___________ אני הח"מ,
 (, כדלקמן:"מועצהה"

   -בצידם כדלהלן עות ששממה איםים הבלמונחא תהזה,  בותחייהת ם בכתבקובכל מ - הגדרות

 ,וןרעיל כשהו, לרבות מידע כלו ר אחומ , וכלכרזחוזה, מות דעת, עה, מסמך, נתון, חוידי לכ -" מידע"
ימה של קה, סקר, רשה, בדיול, פעריטשת, וטרטשת, ה, תוכנישיטיתוח, פ שכלול, תהליך,, תגלית, נטפט

קי, , עסיועמקצים, ידע או מידע טכני, ו אחרא םייטכניים, ביצוע, יםפעולי, תייםכספו"חות ד לקוחות,
ר, יושג, ויהיה בידי מסיי ,שףייח, היפותח, יתגליתגבש, , וצרשייופה,  עלבב ובין בין בכת פיננסי או אחר,

ע דהמסתמך על מי דעמי כן, כלעמו, ומטאו מי  ויחושל, דיובעו ,ותן השירותיםנ, בשליטת -תיםנותן השירו
ק, שכפול או העת כן כלכלשהי, ו בדרךו אופן א כאמור או נובע ממנו, בכל עדיבמוש ה שימשעו כאמור,

 .מוראדע כם של מיוציל

לבין  מועצההין שבהחוזה וא תקשרות נשביצוע ההאו ל מועצהור להקש דעכל מי -" מועצהעל הע מיד"
 (."הוזהח": ןהל)ל מנומ י נפרדחלק בלתו כנספח ומהווה אלימצורף בות זה ייחתה תבשכ השירותיםותן נ

ישה , גהבלעדי הדעתיקול , לפי שבביו, מראש ובכתגל הראיש מועצהף, שהו גוא םכל אד -" גורם מאושר"
 סודיותו.ה על לאחר שהתחייב לשמיר, צהועמעל ה עלמיד

 .זהתחייבות ב העליו כל תנאי כתלו ויחו המועצל השעדי לבה השכווכר דיע סוייחשב למיד צהמועדע על היהמ .3
 ירותיםשנותן הש שהוא, וימוכל ש ידע האמור,ת במשולע תאיהיה רשת הלבד מועצהה, הוזחה םיור סלאח

 ן כך.יבג או טענה ותכל זכ על מוותר

ן נות ותיבוייום התחירך קא לצואל, ממנואו בכל חלק ו ל, כומועצהות כל שימוש במידע על העשל לא .4
י לפבמידת הצורך וא אל מועצהעל הדע יהמ אתם ללא לצק, לא לשכפל, זה. לא להעתיוהחפי על  םיהשירות

 זה. ותתחייבות כתב ה, ובכפוף למגבלנייןהע

מים לגור ורהאממנו, להגביל את הגישה למידע לק מכל חו לו אכו ,מועצהעל ה את המידעוד ור בסלשמ .5
י ליד אמורהגעת המידע ה נדרשים למניעתה ביתות מרריזהו רהיית י הקפדהוט באמצענקולמאושרים בלבד 

 ובדנו.אאו חתתו רכו, השבתוכנו או בע - מורע האידמניעת פגיעה במולר ם או גוף אחאד לכ

גוף אחר,  ם אוכל אדל הם,או ליתן, בכל אופן או דרך ש חשוףר, לסו, למירבות, להעלגל , להפיץ,רסםלא לפ .6
 כל חלק ממנו. אולו , כוצהמועה על ידע, את המרם מאושרגוט למע

הותיר בחזקת , מבלי לן השירותיםנות קתהמצוי בחזמועצה הל ע את המידע צהועמל שיבלהה, עם סיום החוז .7
 הם.מם או שכפול תק, צילוהע כל יםהשירות ןנות

ו ב ועדתוקף עד למב שארנהיהן ת, ומועצהלפי הת זה הינן כיבוחיעל פי כתב הת נותן השירותים ותיבויחיהת .8
 אול יעדל נותן השירותים של התחייבויות תןרהפה מתוצאכלא ת הכלל, שלחלנ מועצההע על מידיעשה הי

 המתהסכ אתמו מטע ימלאו  ותיםותן השירנל מועצההניק עת או עד למועד שבו, וותלנרשכתוצאה מ
זה על  ייבותתחיחול כתב הכן לא  .מושילעשות בו כל שאו  מועצהה על את המידע המפורשת בכתב לגלות

; ו/או עצהמוה פישמירת סודיות כליבות להפר התחי אלש שילישצד מ נותן השירותיםגיע לידיעת שהע מיד
 מועצהאת היעדכן  ירותיםן השותנלבד שבות מוסמכת, ת רשורישלד ו/או כל דין יש לפדרנ גילויו אשר ידעמ

ת שת הרשום דרימצוצל טול אוביפעול לל מועצהר לויאפש, וכזה ל כל דרישע ,מידיופן בא תב,מראש ובכ
 שירותיםנותן השר ו מידע א; ו/אשרכל האפמצומצם כ יחשף יהיהישע מידה ףיק, המקרה מורה. בכלהא

 .זה תיבוהתחי תו על כתבתימלח קודם ותהיה ברשווא תב, כי הבכ ותאירמצעות אח, בוכיה
 

 :ו על החתוםאנ ולראיה ב
______________________ 

 ים ותן השירותנ
 


