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 'אמסמך 

 ןצורדימה ק יתמקומועצה מ
   2020/12מכרז פומבי מס' 

 למבני ציבור פרוגרמה כללית הכנת שירותי ל
 רןומה צקדי יתמקומהועצה המבשטח 

 
 ותע הצציע ההזמנה ל

 
פרוגרמה הכנת  ישירותמתן לעות את הצינה בז"( מזממועצהה")להלן:  צורןקדימה מית המועצה המקו

 פרוגרמה כלליתבהקשר של  ייעוץ וכן שירותי, למבני ציבור בשטח המועצה קת לפי איזורים()מחולכללית 
 .חיהםעל נספוהחוזה  המכרזי מסמכפורט בכמל , הכלמבני ציבור

: )להלן li..muninzora-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  יםינושי ות,רבההום פרסאחר  הצעהמובאתר האינטרנט של  לעקובציעים המבאחריות 
אתר מו בורספשיעדכון ו ו/א בהרההתשובה 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 שה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב העי םלותשרז. המכהל ל ביטוש מקרהות בלרב
את הקבלה בגין רכישת . 16:00-19:00בין השעות  וביום ג' 08:00-13:00ה' בין השעות -ן, בימים א'צור

 .המציעעל ידי  שויוגה שמסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצע

כל מסמך ו/או נספח הקשור  תוברל רזי המכמכסמ עצה אתמותר הס מאלאחר ביצוע התשלום, יש להדפי
 המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.ורסם באתר למכרז, שיפ

ים הנדרשים עפ"י תנאי ת כל מסמכי המכרז, בצרוף כל המסמכאיא תף במכרז ימצתן להשניימעוה כל
 - יןצוליה מע עצישל המ ויזיה ימניתקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סוע שני, בהמכרז

צה, באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המוע ירה ידנית", אך ורק במס2020/12"מכרז פומבי מס' 
 2020.26.11 מיום"( לא יאוחר משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1הרצל  חובל המועצה, בר"מנכלשכת ב

שלא באמצעות  ואו/ן כמלאחר ש גתוהצעה שתידון א ל למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.  12:00השעה  דע
 .רזיםהפקדה ידנית בתיבת המכ

 הצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.את ה

 עט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.מת לדרך אחרבכל  תהצעולוח ן לשיא

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

 ז.רכהמ יכת במסמוצויות מפסנו מפורטותהוראות 

 

______________ 

 יןקרן גרגב'        

 מועצהש הרא    
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 'במסמך 

 מועצה מקומית קדימה צורן
 

 12/2020 'מס ביפומז מכר
 ציבור למבני פרוגרמה כללית לשירותי הכנת 

 קומית קדימה צורןממועצה בשטח 
 

   כרזמאי הנת
 שרות תקהה יקריע 

הכנת  שירותי קבלת לת והצע תבזא נהי"( מזמצהמועה": ןל)לה צורן קדימהמועצה המקומית ה 1.1
יועדת מטרת השירותים מ, למבני ציבור בשטח המועצה קת לפי איזורים()מחולפרוגרמה כללית 

שטח ב ציבורי מבנשטחי ולשם גיבוש אסטרטגיה מקומית המתייחסת ל( יקר )אם כי לא רקבע
הכל  ,ייםטנרפציבור  מבניעבודה ל גזר תוכניתמועצה המקומית קדימה צורן, אשר ממנה תי

 . כי המכרזכמפורט במסמ

 :היתרבין ם יללותים כוירהש, והמפורט בחוזה ליעור להאמליות מכלמבלי לגרוע  1.2

, ציבור בשטח המועצה לצורכים למבני קת לפי איזורים()מחולרוגרמה כללית תוכנית פהכנת  .א
ת יר אהמגד (PDFבץ )קו יתנטמגמדיה של ן עותק וכ( Hard Copy) (חוברת)מסמך הכוללת 
או פתוחים ופריסתם במרחב, בין היתר /ו ציבור בנויים המקומית בנושא שטחישות צרכי הר

וניהול הנדרש  יעוץי ,יאוםתרבות ליווי ל, יםטיהרלוונוהמתחמים  מועצהבהתבסס על גודל ה
 רטבמפ יהם ולרבותמכרז והחוזה על נספחמסמכי הב כמפורטהכל  רמה,פרוגשימוש בלצורך 

  .("םשירותיה")להלן:  (הזחו' לח אנספ) ירותיםשה

 מועצהידי הראש ובכתב על , אשר יאושר מט קבוערנרפ מועצהלרשות ה ידעמוכה מתחייב להזה 1.3
  .עצההזוכה עם המו שלהקבוע את איש הקשר  הווהיצה ומועשירותים לה תןאשר ירכז את מו

 .ורף לחוזהם המצירותימפרט השבנספח  ןהמצויועד מה הפרוגרמה תושלם ותימסר למועצה תוך 1.4

עץ יואו עד להשלמת השירותים על ידי ה, אחתה הינו לשנה ז זמכר חה מכווזשל החוקפו ת 1.5
  .  .הזעל החו הועצהמ ימתתתה ביום חלתחיו ולפי החלטת המועצה רזשייבחר במכ

ה דעהומתן  יל ידת על עבכ ותרהתקשה את טללב מועצהה זכותה שלוע בלפג ייל כדלע רבאמון אי 1.6
  ה.ט בחוזפורי, כמלעדבה הל לפי שיקול דעת, הכמראשם יו 30 ,הכוזבכתב ל

לי בומ הינעי אות, לפי רבעצמה םחלקאת או  השירותים את לבצערשאית  העצמוה ,ןכ כמו 1.7
ו יעה אאו תב טענהכל  מועצהה פיכליה תה אל הכלזוו ,הזוכהמאת  יםרותהיזקק להזמנת שיל

דו מצי הכע על ידו. הזויצולב םתירויששל ה םקסירת חלו מו/את ירסי מין אבג פיצוי זכות
הם ש ובמחירים לדרהנבמועד ובאופן  מועצהות הישדראם לבהת תיםשירוהע צלב תחייבמ

 .ועתהצ גרתבמסיב התחי

  .ת החוזהבהתאם להוראוחירום,  בשעת םועצה גלספק את השירותים למ המציע מתחייב 1.8

 .שירותיםה מפרטזה ובוחה סחם בנויטפוררות משקתלה ביחס ותוראוההאים תנה יתר 1.9
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 כרז  ם במריכוז התאריכי .2

 יכיםהתאר לותיהפע

 12:00עה בש 09.11.2020 שאלות הבהרה גשתן להוראחההמועד 

 12:00בשעה   26.11.2020 רזכמות בת הצעשגהחרון לד האעהמו

 

 רזכבמת השתתפוקדמים לם מותנאי .3

 לן:הל םורטיהמפ המצטברים תנאיםה כלד בומעה ע יכרז מצבמ תתףלהש רשאי

 .ראלן בישם כדיהרשואו תאגיד ד ייחהינו ע ציהמ 3.1

ה כללית פרוגרמתוכניות ( 2שתי )לפחות  של ,או עדכוןה הכנמתן שירותי בלמציע ניסיון מוכח  3.2

לכל  כאמור כללית אחתפחות פרוגרמה )ל ותשונ( רשויות מקומיות 2)תי שעבור  ,למבני ציבור
או  ם הכנתיהכולל ,(2010-2019) ןמהאו בחלק ונות שנים האחרה( 10)עשר ב ,(קומיתמ רשות

ציבור המקומית בנושא שטחי שות המגדיר את צרכי הר ,מורכא תפרוגרמה כללימסמך עדכון 
ומית או המתחם בהתבסס על גודל הרשות המק תרו/או פתוחים ופריסתם במרחב, בין הי בנויים

 .טילוונרה

   
 .רזהמכ יכמסמאת  שכרש עמצי 3.3

ל לעיל, וכ קוביםסף הני התנאכל במוד על שתדרהנ ,תאח תטיות משפישל א שהת המציעהצעת 
אינו יע המצ את ההצעה למכרז. ההגישות שאותה ישעל שם  יהיו כרזמבהנדרשים המסמכים 

 אמצעותו, ו, בין בזלפניה  נהמעת באח המהצע ביותר קיפיןישרין או בעבמ ורבשאי להיות מער
 יע.צמהת של ת ברבות חעאו באמצ ,בו הטהשלי עלת בעובאמצ

 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 המצורףבנו עת המחירצה (1

  רזכלמ ד' מךמסכף מצורהסח ע, בנוי המציטרפ ר עו"ד בדברושיא (2

רז המכ סמכימל המצורף, בנוסח 1976 -"ו ים, התשלבוריקאות גופים ציעסי חוק היר לפצת (3
 .הז למכרז' ה ךממסכ

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

 בורצי מבנילת לילכוגרמה רפתוכנית ן או עדכוהכנת להם סופקו שירותי  תלקוחוהמלצות מ (5
מסמך  - נוסח המלצה מלקוח, בהתאם לההצעה( י הסף ולניקודהוכחת עמידה בתנאצורך )ל
 . ז זהלמכר 'ז

 .(הסף עמידה בתנאיהוכחת לצורך  -ת מקומיתיומרשו ותהמלצ (2שתי ) תלפחו)
 

 בנוסח ,צההמוע אתמית ו/או לחבר מליקומה הצעמוה בדקרבה לעו רדדבר העה בהרהצ (6
 .כרז זהמל 'חך מסמ
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 ' טמסמך  נוסחדין בר על ידי עורך שומאוחתום מאת המציע  תהיעדר הרשעו ברבד ריתצה (7
 .זהכרז מל

על ידי ום חת אכשהורז, למכ 'כמסמך י רףוהמצ מכרז, בנוסח יאוםבר אי תר בדיתצה (8
 על ידי עו"ד.ומת ומאיע המצ

 . כרז זהמל 'אימך סמח וסרז בני המכמכפת מסשילחאי הסכמה  /סכמהבדבר האישור  (9

חשבון  אישור מרואה, מות מע"נולטמאת שרכי מע"מ צבתוקף לשה סק מורוע תדותע (10
טעם מ רקומס במ יכול ניישור עוא כחוקרים פל סהנמכי הינו  ומהשה דיו מפקך אמוסמ

 ."ח(י עו"ד/רו"מת עמאו רולמקר עתק מאוש)מקור/ה שומהד הפקי

 מספרי הרשם ותצעהגשת ההלון רחהאעד למוני כפלט עדיצרף  ,ידתאג הינוציע מה םא (11
 טיפר תמויארו"ח ל /אישור עו"ד ל המציע, וכןש שפטיתמה לאישיות אםהתב ונטי,לוהר

 ד. גימה של התאת החתיוזכוי ,התאגיד

 .(בלבד מועצהה תרמא)סמכי המכרז משת רכי על הדהמעיקבלה  (12

ו, כאלשו ענ אכןל ש, ככעצהומהו בידי אצשהוכונים למכרז עדו רותסמכי ההבהממ תקעו (13
 מים בידי המציע.חתום כשה

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

למכרז  'בי מסמךכפת צורמה כיםמסהמת ברשימם ורטת גשים במכרז מפדרוהם המסמכירשימת 
  ים.כמהמס מתישבר יהםספראת מ 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, כהראהה/הוזחה תקופת לכ במשך ןכו ההצעה שתגה דבמוע םיתקפ ויהי אלו

פרטים ע מהמצידרוש לור ולחק י,הבלעדדעתה ול יקש פי, על תלפנו רה הזכותמוש העצמול 4.4
 ,עיוצקהמ סיונוינ ירותו,כשהוכחת ידרש לישמסמך ו/או  דעימכל  גילהצוו עתדבר הצבהרות בוה

 רבות)לב "וכיו זרכמנשוא הרותים יהש עצויו לבתמאתוה יתננסהפיותו איתנ מומחיותו,
 ע,דימא הות מלא מועצהלמסור לב ייח יהע יההמצי. הצעהידו ל עלו צורפ אם לא ףא, לצות(מה
 ,ךמסור מסמיסרב ל המציעבמקרה בו  תה.עד להנחת ושרדות שנרוההבהרטים מסמכים, הפה

 תלפסול אניה ואף עי ותאר לפיות נקמסיק להס מועצהית הרשא ,מוראכ אוהשכליתוח או נ הסבר
  ההצעה.

 עהמצירות צה הוההצעה  תהגשפן וא .5

י רדת מיתר חלקורה ונפגס , במעטפהמסמך ג' -מטעמו  הגיש את ההצעה הכספיתציע למה על 5.1
 ". חוברתספיתהצעה כ -12/2020מס' י במכרז פומ" לים:יהמ ומשגביה ייר ההצעה כשעל

, תכספיעה הצהה למעטו להצעתוצרף ליע ולה ובשלמותה, לרבות המסמכים שעל המצכ המכרז

 ".זי המכרמסמכ -12/2020מס' מכרז פומבי: "יםעם המיל תדרפנה במעטפ יוגשו

 .של המציע יתפסהכ העפרט הקשור להצכל  מכרזכי הול במעטפת מסמלכליובהר, כי אין 

. "12/2020מס' מכרז פומבי ה יירשם "ית עלה אחפטיע יכניס למעתי המעטפות הנ"ל המצש תא
 מציע.זיהוי של ה ימןס או כל/שהוא ו יתובכל כנ"ל י המעטפות הבג ליצוין עך, לא ט לכרפ
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 .היפסלל עלולות ליעלמכרז כאמור הכנסו למעטפת הצעות שלא יו

יבי לכל רכ ,("ממע לכוללא )ם השירותימתן  גיןב על ידו וקשתמבה ורהמתיע לציין את ההמצעל  5.2
ביחס  אחוז הנחהצעת ה לש באופן ,עהמצים מטע רהמחי הצעת - ג' ךמסמבט ורפמכהשירותים 

 ר.המחי הצעת - ג' ךמסמב ובנקה רהמחי ביכלר

 יוחפסנו חוזה ההתקשרותרבות חיו, למסמכי המכרז ונספ על המחתיעות באמצ, תוגשצעה הה 5.3
 ע,יצהמ תימה שלהחשה מורידי  על יחתמואו ויולמשי וים לאחר, המהוומסמך הצעת המחיר

 (."הההצע: "ןללהל ו)לעי עהמצישל צעתו ה את

על פיהם  השלמות הנדרשותהוחים הנלווים כל הנספוף ירצבזה, וחוה זמכרה י, תנאזמנההה 5.4
 .ציעת המיב אח המחיהנוס הינם "(,זהמכר מסמכי" ד:יחן, בלה)ל

 ךמסהגורם המועות צדף באמ בשולי כליו, פותורצ לע מכרזה ל מסמכיל כעם על המציע לחתו 5.5
של מה חתי דרשתנשל כ. כ(עיעם המצתימה מטהח ורשהנו, מיי)דהייבו חע ולמצישם הום בחתל

ה החתימורשי ידי כל מ מו עלחתיים סמכימהציע, הרי שמה מנת לחייב את מגורם אחד על יותר
 ם.מכיסלמתוקף מחייב  מתןר לכאמושים הנדר

 כרזפרטי המכל ש רושיהצהרה ואם כוהמכרז כמשתתפותו בוה ציעמה לשתו הצע הגשת 5.6

כל בחן את נדרש, ה עמידה אומל תא בלקי עיצהמ וכי למציע יםירונה עיםודי כרזכי המומסמ
ם דרשים הנאיהתנ ת כלאיודע מבין ו ,תושירהת הומ ל זהלכובדות ובעהים, הפרטים ונתונה
  .להצעתו ם להם בהתאםיסכוה שירותוע הביצל

 ותלוסגוה םשוריהכי ,עותהידיכל  אתע יצמה כי יש לכהצהרה כמוה כן, הגשת ההצע ומכ
בכל התנאים כי הוא עומד רז, המכ ואשנ תוירהש מתןל םישודררות הוהאח תיוועהמקצ

 ם נשואשירותיהאת  ספקל אשהי הבחינ למסוגל מכא הו יכו ל,דלעי םם האמורייימקדמה
   ז.רכסמכי הממפורט במל ככה - המכרז 

ת וברל ,יומסמכ על ז,כרמאי הל תנלכש ארמוה הסכמה ע מהועם המציהגשת ההצעה מט 5.7

 .פתסותאו /ו יונשי א כלל בלהכו ה,החוז

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

או /ו מטהו השו/א ותיגתיו הסו/א ינושי רה שלכל מק. באחרתדרך ל בכ ואלוואי ו/ כתבבמן ובי
ת שאירז, רמכב יעהמצ ידעשו על ינש "("הסתייגויות: או צורה כלשהי )להלן/ך ודר לבכ תפתוס

 :מועצהה

 ; מציעעת הצהת א לסולפ (1

 עלם מהן;ולהת כלל וא נכתבכאילו לנ"ל הות אות בהסתייגוירל (2

 ;די בלבכנת פגם טהוומ ןה ויות כאילותייגראות בהסל (3

יר י לשנות את המחבכדן איור אמכ וןקישבת דבלבו, גויותהסתיית הן איע לתקצהממ שרולד (4
 עה. צההותי במ טרפהמוצע ו/או 

 לנהוג לפי הצמועהחליט ת. אם צהמועהדעת קול שיל נהונתל ת הנ"האפשרויו ה ביןלטחהה

ת ישא, רהחלטתההסכים לל רבסי לעיל, והמציע( 4)-(2ס"ק )ויות בות המניהאפשרו אחת

  .עמצידי הי וגשה עלצעה שהההת ול אלפס מועצהה

כמפורט  הצעתוא מלל המציע על. זרלמכ סים המצורפיםך ורק על גבי הטפש אתוג העצהה 5.9
( וכן החוזל' אח פסנ) םשירותירט הפמ ג'(, )מסמךעה ההצפס טוחוזה, בי הגם על ולחתולעיל ד

יבות של שי תברא ןמסל ןכו, (וםצילור וק)מ עתקיםה נישב הדבר נדרש,ו ב סףמקום נו כל
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 תליפסביא להלה לולמכי המכרז ערשם בגוף מסישתהערה . זמכרהי מכסמשל דף  לכימתו חת

  ה.עההצ

 יום 90ה למשך תיפווביה, נספחיה וצרל כל פרטיה, מרכיע תוקפהכל הצעה שתוגש תעמוד ב 5.10
 , להאריך אתמהמציעש אית לדרורשה יהת מועצהההצעות. ון הקבוע להגשת הד האחרעמהמו

לתום עד המכרז,  ם בענייןפטיייכים משנקטו הלדה שיימובים פסויום נ 90שך למ העתצתוקף ה
 האחרון להגשתד ועמימים לאחר ה 180ם יום או עד תו 30אלה ובתוספת  ם משפטייםיכילה

זר בו שחע צימכ , ייחשבצעתוהארכת תוקף השיסרב למציע  .מבניהםוחר פי המאות, לההצע
ר הסכים אשר ציע אחמ עתהצב רובחלו הליך המכרזיך בלהמשת רשאי תהיה מועצההצעתו והמ

 תה, הייה כאמורלא הוארכש כאמור, וזאת אף אם ההצעה ההצעההארכת תוקף ל תהשלבק
 .הצעה עדיפה

 לכ ורשות, וכן בהתקשרות זו ייןלענפי דין -להמתנהל ע שםמרבכל  רשוםהוא י כ רהימצהמציע  5.11
 ת.ורהתקשביצוע הי דין לפ-לעם הנדרשייונות הריש

 איםהתני לא לפהגשת הצעה ש אוכרז ו/טות במרומפהת ישוהדרשל כל יק מדואי מילוי  5.12
 ההצעה. פסילתרום ל, עלולים לגבמכרזהמפורטים וההוראות 

, תחולנה על שת הצעת המציע למכרזוהג תהכנכרוכות בכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, ה 5.13
 ע בלבד.המצי

 ההבהר שאלות .6

תאמה בין ו/או אי ה אהגיש ,התירס לכ בדברה עדהורז וכן למכר שלהבהרות בק תובקשות לושא 6.1
רד ריה גילה, ממש"ד מודי עוהמכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש להעביר לי מסמכי

 ,12:00עד השעה  26.11.2020מיום ר עד לא יאוח, הצעשל המום ייצונהיועצים המשפטיים החי
הר ובת. יאחרו או יותטלפונ תיופנ תקבלוא י. לmoria@fsrlaw.co.il נירוקטלאבאמצעות דואר 

נקוב ועד החר המיב על שאלות אשר הוגשו לאהבלעדי, להש המועצה רשאית, לפי שיקול דעתהכי 

 .הנ"ל

 יותהפנ. מכרזה םשו פרמס ,עמו קשר רתצייל ןפוטל, המלא שמו את ונהפה יציין יתוניבפ 6.2
 :לןהל טכמפור הלטב של הבנבמ, בלבד Word בץוק לש טובפורמ תבבכ חנהלתש

ף יעסוה ךסמהמ ד"מס

  במכרז י ונטהרלו
  ההרהבת/בקשה לוגייהסת/שאלה

1.   ________________ ____ 

 

, הת המועצהבהרו .עמהטרות מבמסגרת הבה ופנו כאמור,שי תושיב לשאלת להאירשצה ועהמ 6.3
ים הסבר הרות אובה, םירושיפל כ. הצמוענט של הר האינטראתביפורסמו  ככל שיהיו כאלה,

או שובות ת תןמלה ל ידמך עשהוסמי  וא/ו ועצההמ דבלר מאח םרגו ע"יאו ו/ פע"ב וניתשנ

רד נפ ילק בלתחאמור, יהוו כ ועצהמה הבהרות .מועצהה תבו איילא יח רז,למכ ביחסהבהרות 
מה החתי השרמו על ידי ותתומח ןשהכ ידי המצעים להצעתם, על יצורפו, ורזי המכאמתנ
 עמם.מט

ציע ו את המלא יזכ ,תהאו אי קבל הטעממ מי ואו/ צהעוהמד צמה הרבהנה או עממתן איחור ב 6.4
יה יהו עתין הצדו מצד ועדת המכרזים אשהית כלובחשלהתו או תעצה שתלהגעד מורכת הבהא

 .יןועני ברד לכאחרת לעה הצ כדין כל
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 אוז ו/במכר רמולא תהבהרו המתוזימליתן ות הזכ מועצהלה שמורמור לעיל, מבלי לפגוע בא 6.5

 להא כלא תציעים ולמגשת ההצעות עד למועד הוך בו שינויים, לער וא/וו ב לושנפות עויט ןתקל
ט של רננטהאיתפורסם באתר  ר,וה כאמרהבהבר שינוי ו/או דב בכתה בדעוה. גין כךב נהעט
  .עצהומה

סח שיתבקשו בנו םנויילשי ותשקאו לדחות ב הסכיםל דייהיה שיקול דעת בלע מועצהכמו כן, ל 6.6
לאישור בכפוף  (,לחוזה 'גנספח )המפורטים בנספח זה וחי הביט סויהכי שותריוד םחיטויבה נספח

, על דחהתי נוי בנספח הביטוחשה לשיוככל שהבק מועצהה לטוח שץ הבישינויים אלה ע"י יוע
כי ם צהירימים ציעמה הביטוח. מנספח יםויייגויות ו/או שינלהגיש הצעתם בלא הסתיעים צהמ

לידיעת מבטחיהם, וקיבלו את אישורם  וחהביט ספחבנ תפורטומה וחטיבהת את דרישוהעבירו 
נספח זה. כ"כ טות בת הביטוח המפוררישו"פ דעוחים יסות ביטוח ואישור קיום ביטפקת פוללה

 תיהמועצה רשא תהייה, זוהזוכה בהתחייבותו  אם לא עמדלהם כי  עידו ים כהמציעי מצהירים
ההזמנה להציע הצעות י תנא פע" מכך משתמעה לכל ע ,תוסוג מהצעכה כאילו נזוה את ותראל

   .החוזהותנאי 

 י המכרזכממסמ לקח וויהלעיל ובכתב,  העיף זבס וראמכ ים שניתנונקותי הבהרות,תשובות,  6.7
מכי סמין ובת בהרוהה כיבמסמ רומן האיבשל סתירה רה בכל מק ."(תורמכי הבהסמ")להלן: 

ין מסמכי ב רהיתסשל ה מקר כלבו ת,רובהסמכי ההבמ וראמ, יגבר הםייקורהמ זכרמה

 תר.אוחר יומסמך ההבהרות המהאמור ב רות לבין עצמם, יגברההבה

הם כלש 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/יפחעל נס זהוחהאו /טי המכרז ומפר

ובעצם הגשת , מבניהםהצעות, לפי המוקדם להגשת  המועד םות רחאו לא/ו עימצהת הצע הגשת
 עם תקשרותוחיו ולהפסנ על, זהחווב במכרז מורהאו תנאיםלכל ה עציהמ ו מסכיםהצעת

  .כההצעתו כזו בחרתי שבורה קמב מועצהה

 מורהתה .7

, ןדי לראות כהוו וזהחה ,וח המכרזיבויותיו מכתחיל הכ ועצלבי ףובכפו םיתרוהשי מתןת מורת 7.1

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

 

למבני ציבור בשטח  קת לפי איזורים(מחולהיא כש)כללית ההפרוגרמה השלמת הכנת  בגין
יחסת ית המתיאסטרטגיה מקומבאופן אשר לדעת המועצה מאפשר למועצה לגבש , המועצה

תיגזר תוכנית עבודה אשר ממנה ו רןת קדימה צויה המקומעצמוח טשב ציבורי נמבשטחי ול
ן עותק של וכ( Hard Copy) ()חוברתמסמך מסירה למועצה של  הכוללת, פרטנייםציבור  למבני
ו/או ציבור בנויים המקומית בנושא שטחי שות המגדיר את צרכי הר (PDF)קובץ  מגנטיתמדיה 

 ביעות רצוןולש םעל נספחיה הוזרז והחות המככל הוראם לבהתא, פתוחים ופריסתם במרחב
סכום  חתתפהבהצעת מחיר  סנקוב בטופה בסכום הספק הזוכה לתשלום יהיה זכאיהמועצה, 

: ןלהל) זמכרמסמך ג' לבעל ידי המציע בטופס הצעת המחיר ש וצעההשיעור ההנחה שהשווה ל
 .(השלמת השירותיםבגין תשלום "

 

ם כלוליתים ההשירו כל תא לבצע ציעהמ של בותחייהת המהווז מכרהגשת הצעה ל כי הריוב 7.2
 םצעהזוכה מתחייב לבו (הא' לחוזנספח ) רותיםישמפרט הובבות בחוזה לרמכרז מסמכי הב

ל אי לכה זכיהיה לא כמכי המכרז וכי הזוורת תשלום התמורה כמפורט במסמתן מלא, באופ
    .רותיםשיהבגין ביצוע תמורה נוספת 
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, תוהוצאאת כל ה תללכוו שירותיםה צועיבין גב פיסוו אם מללותש הווהמ הרמוהת יכ ,רבהמו 7.3

 חוזההם הוראות יוקוהשירותים  בביצוע הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי יות,ן כלליבות חדומיובין 
כוח אדם,  בות, לרזהא החושוהמציע נייבויות וי מלא לכל התחכיס םהווית ומומלשנאיו בפי תל ע

ו ורבשיע רה מע"מומלתף ס, יתווור לעילמאהאף  לע ב.ו"יכו ריםישו, אביטוחיםב, , כלי רכציוד
 .עצהומעל ידי ה ישולם רשין אי ד"פע

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

 אותים ורישה ע אתצלב צהמועה ת, רשאיכןכמו  .בהתקציול היכלצרה, תעד וללשיק אםבהת
 .כך טענה בגיןל כ תהא לא וכהלזו ניהעי אותלפי ר ם,ריאחלנים בק ובדיה ו/אות עועצבאמ םלקח

 מועצהה י דעל י צעותהת היקדב .8

ע מצית החירלבם ליויקה של שחבת ריל קשרשאית להפע צהמועה היהת תצעויון בההד תבע 8.1
ת נירגוהאלתו יע, יכוצמעית של הוהמקצו, יכולתו סיונ, כושרו, נירתיהת, בין בורל הוכהז

 בתימתחי הנאי והיא מצא לנכוןתק אחר כפי שימואו נ לל שיקווכן כו ותוד שברשיצה ,ליתהכלכו
 .שהיאה צעל הו כיותר אה בלה הזולקבל את ההצע

הצעות אל ה להערכה שוה הקילך הבדמהב התדע וליקש ילפנות לפ הזכותעל  תשומר מועצהה 8.2
ות ירובהיר אי להסי יכדב הם אוילהצעותות ל הבהרבקמנת ל על קם(לחלם או עים )כוימצה

לצות מהאו ע חסר ו/מידשלים האו ל/ונם לראיון ן לזמוכ ,תעוההצ דיקתבעורר בתהלשעשויות 
 ז.כרהמ אי הסף שלנם בתמידתבירור עלבקשר רבות ל ריםישואו או/

ת ו/או ניעוה גירענה הצעתה הידה אשר לעפסול הצאית לשרהמכרזים  תדעו פק,ס הסר עןלמ 8.3
זה  י מכרזנאתי לפ וי עובדיפלכ יםתונותן השיר יותויבתחיוי האי מיללש חשמעלה  עה אשרהצ

 ודה. עבת דיני ואלהורם ובהתא

 לוסלפה ותזכ לעת שומר הצעמוה "(.האומדןן: ")להלרות שקההת וויש לשן אומדן כהו הז רזכמל 8.4

אחת  עהכרז הצלמוגשה ה אםף, ואף הסי אתנמדות באם הן עו ם, גאומדןמה תוהחורג תעוצה
תה ובשל הי פסול הצעהל מועצהה ייד לעשיוחלט  ככל .ןדיובד לאחת בל ותרה הצעהנש ולבד אב

. זה כרזמבר אח קוםבכל מ וראמה על אף ,לד כלנוקא תלההצעה ו ןיבחלא ת ,ןדת מהאומחורג
ל סלה בשפנ ם היאז, אהמכר בדרישותעומדת  כך שהצעתועל  יעשל מצ ודמצ הנעט כל עמשית לא

 מדן הכספי.ואהמאמור ורגת כחה היות

ז, רכמנאי וסעיפי התלפורטת מהתייחסות  רשל חוסב ההצעב לכל התחשבל אל תישאר מועצהה 8.5
 ראוי.עה כההצ הערכת מונעת מועצהשלדעת ה ופןבא

י ונים לגבם שיועצים ומגורמימ ל חוות דעתבקולות קיבד רוךלע עצהומה תשאיהא רתכן  8.6
 סחו/או בי םנלניסיו ות ו/אוב השירלטי ביחס תו, לרבקםחלו א כולםהם, יותצעם ו/או היציעהמ
  .ת גבוהיםואיכות ובנמוזה במי חוזהומכרז  אהשירותים נשו ם למתןתולליכ

ל עת לילידעת ש תוחוביו גל ימתיקאשר  עמצי הסף לע סוללפ זכותאת ה הלעצמ תמרוש צהמועה 8.7

על חוות  תכסומ מועצהשר הא אחר לגוףאו  העצמועל ידו, לם ותישיריב מתן הוט בודתוטיב ע
 כותזע למצי ןאלה תינת םימקר. בבעניין זה בכתב עותדוהאו  תלונות נשלחו , אף אם לאדעתו

 לי שהבלעד התעד לולשיקף פוכוזאת ב ,פיתה הסוטלחהפה לפני מתן ה בעל בכתב ו/או וןעיט
 .העצמוה

שבע ב פליליםהורשעו במי מבעליו, וא, או ה שרא עמצי לסופת לוכאת הז הצמעל תשומר עצהומה 8.8
או /ו ינה,דמבטחון ה דנג תרוביבעון להגשת ההצעות, חרהא ועדמלשקדמו  תם האחרונו( השני7)
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 תוירעבב אוו/ םדאשל  ושורכ דו/או נג םאד פו שלוג , כנגד1977-"זתשל י חוק העונשין,פ על

אשר לא וא מכרז זה ותים נשירהש גומס םירותשי ןתציע במהמ לש וום עיסוקחתלת געוהנו
את  הצמועהה צמלעת ה כאמור. כן שומרריבעין גבליכים ה שר מתנהלים נגדוו/או א, תיישנוה

 םליכיה וא/ו משפטיות תיעוו, תבילעכנגד מי מב ואו/ שר עומדות כנגדואמציע  סולת לפוכהז
  .םסיס נכונאו לכיו/ גלר ו לפשיטתא/ק וורילפ םגעיהנום ייפטמש

 

 ,תרהי, בין םל ועדת המכרזיהבלעדי ש הקול דעתהתאם לשי"ל תיעשה בלה הנסיהפלטת חה
את בצע ע ו/או יכולתו ליות המצנימומה תועל אמינ כיםהליות/עשב בהשלכות של ההרשתחבה
 נדרש. כרז א המכושנירותים הש

 קודיהנ ואופן עותההצ בחינתב םיבלש .9

 י כל מציע עלידוגשו על עה שהי ההצכמסמ וקדביי הז לבבש: אי הסףתנצעה בהה דתעמית בדיק  9.1
      . סףה איתנב דתעומ העהצהמנת לוודא ש

וף אי ציר יר, כיובהם להצעה. שירים הנדסמכשל המ ירופםצ הב זבשלדק בו כן, יימכ

 סףה ינאעמדו בתיר אשת הצעו ורקאך . צעההה תלא לפסייבלה ל, עלושדרנכ כיםמסמה

 .עותהצנת הבחי של אבה לביעברו לשכאמור, 

 

  .ללהכו ודניקמה %30 -ה ההצעבדיקת איכות  9.2

 

 .סףנאי התים בידת המציעעמ בדיקת רחארק ל קדבתי ההצעהאיכות  9.2.1

 

ן: להל)נציג ו/או צוות מנות רשאית ל ו/או וועדת המכרזים , המועצהההצעות ך ניקודורלצ 9.2.2
יעניק  הי הוועדעל ידם כך מונה לשמי ש ו/או הבדיקה תווצו/או  עדההוו. "(קהבדית הצוו"

 :רט להלןבהתאם למפו ,תודקונ 30 עד ,קודינעה הצ לכל

 
מעבר  מיותרשויות מקו עבורבור פרוגרמה כללית למבני ציאו עדכון הכנת  ותיירש ןמתבניסיון  (1)

 .15% עד -ש בתנאי הסףרלנד
 

תוכניות ( 2)שתי מיותר או עדכן  ין הכ ראשפרוגרמה  ותישירבמתן  על ניסיוןהינו בשע מצי
 (10עשר )ב ,או יותר שונות( רשויות מקומיות 2)תי שעבור   ,ה כללית למבני ציבורפרוגרמ

( רשויות 2) יתשעבור  ,(או חלק מהם 2010-2019ם שניב)ק מהם או בחלשנים האחרונות ה
המגדיר את צרכי  תכלליפרוגרמה מך סמעדכון  וא ם הכנתיהכולל ,או יותר ותשונמקומיות 

ו/או פתוחים ופריסתם במרחב, בין היתר  ציבור בנוייםהמקומית בנושא שטחי שות הר
 15ד של עד יקויהיה זכאי לנ, טילוונבהתבסס על גודל הרשות המקומית או המתחם הר

 הלן:נקודות כמפורט ל
 

  נקודות 5 -בור כאמורית למבני צילוגרמה כלרפכניות ות (3)וש של או עדכון הכנתיון בניס בגין
 

 10 -פרוגרמה כללית למבני ציבור כאמורתוכניות   (4ארבע )או עדכון  הכנתבגין ניסיון ב
  נקודות

 
  נקודות 15 -אמורציבור כ למבניפרוגרמה כללית תוכניות ( 5חמש )דכוןעאו  הכנתבגין ניסיון ב

 
 %10 ד ע– המציע שירותימיע מצות הלקוח ביעות רצוןש (2)

לקוחות חתומות מהמלצות  עתוהצל צרףעל המציע ל ,הזבגין רכיב  עהצהוד הקינ לצורך .א

לצורך עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד הצעתו גו בהצעה ואשר הוצ תות מקומייורשושהינן 

י ללית למבנפרוגרמה כאו עדכון הכנת שירותי ק ניע הע, להם המצי(המלצות( 2שתי )חות פל)

 . (מנהאו חלק מ 2010-2019ם שני)באו בחלק מהן ונות שנים האחר( ה10עשר )ב ציבור
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ג לדרליצים ידרשו הממ הןוב רז זהלמכ 'זך סמכמצורף מההתאם לנוסח ב ויינתנההמלצות  .ב

 :ןללהטים מפורהכל אחד מהפרמטרים ב 0-2 לון שע בציימצה תא

סעיף  .נטירלווח המהלקו ףיעלכל סביחס  נושנית ניםהציוסך על פי  ל המלצה יינתן ציוןבגין כ .ג

 .0ן ציובד קשנומליץ, יחשב כסעיף מנוקד על ידי השלא י

 הדיקצוות הבאו הוועדה ו/בחר ת ,דרשהמלצות מהנע יותר יי המצעל יד צורפובמידה וי .ד

או /דה והוועשל  בלעדיה הדעתקול ישל , בהתאםחסיילצות להתמה לאילו ,כךלשם  שמונה

להתייחס  תרשאיתהיה  ועדה)הו הן זנייעב טענהכל  ודעמא תיע לולמצר מוכא הדיקבהצוות 

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

י ולפ ןהצורפו להצעה או חלק משי כל ההמלצות על פ ממוצעב חישוהבדיקה להחליט על 

 .השיקול דעת

רפו הלקוח שצו לצותוהמ וריביטוי באישי ידשבאו ל מציע כפילקוחות היעות רצון ל שבשקלו .ה

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

 ו/או מכוח ניסיונה ,הל שייעשה בירור כזכמטעמה, כו/או מי  המקומיתמועצה ה הערכש

 . 10% - בעד  זכה את ההצעהי ,מועצה המקומיתשל הדם וקה

 

 : חות הלקו מלצותוד בהקתן הנינן יינבגי יםיבהרכ לןהל .ו
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 %5 – וראיון ווניסיונו וות, צמהמציעות שמתרה( 3)

 

רכיבי ניקוד גבוה ביותר בגין מהמצעים שזכו לציון ה 1-3ן זמין לראיוהמועצה המקומית ת .א

בפני  םו המציעיגיציו במסגרת יון(,מהמציע ברא גין התרשמותב ות )ללא הניקודהאיכ

 )הראיוןוכדו'  צוותיהם, ותהמקצועי םם, יכולותיהנומטעמם, את ניסי נים את ההצעההמראיי

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

 (.המועצה

 העבודות ו/או תיק עו/או מצוות המצי מהמציע צעה,המה תרשמותההניקוד יינתן על פי ה

עת קול דילפי שונטי כל גורם שימצא רלואו /ו וו/או הראיון עצמ ורף(ל שצ)ככ צעהלה רףשצו

הניקוד יינתן על ידי  .הדיו/א שיהיה ב על סמך המידע שיועבר לוועדההמועצה או נציגה ו/או 

 טילתחל שכ, וכבראיוןחים וכהני או על יד/לשם כך ו דה מנתהי שהוועו/או מ יםוועדת המכרז

 המראיינים(./אייןן המרהניקוד שנת אית לאמץ אתדה תהא רשעווה)המועצה 

 
 להלן:רים שרמטלפ יינתן בהתאםההתרשמות מההצעה ב רכיליקוד נה        .ב

 
 מס' 

 
 רכיב/נושא 

 ציון     
 וח/ותקל 

 משקל
קסימלי  מ

 ב לרכי

 דנוסחת הניקו

 
 א'

עץ ויהזמינות וגמישות של 
י כצרלטיפול ב ווצוות מציעה
 ףבאופן שוטמועצה ה
  מידיצורך /משבר עיתותבו

 
0-2 

 
   2% 

ות רצון רכיב שביע ת, בגיןוד האיכוחישוב ניק

, ייעשה על פי ושירותייע מהמצ יועץהת וחולק

 שהצעתו נבחנתשל הספק סופיים יונים הממוצע הצ

לצות לקוחות והמרי שבאו לידי ביטוי באישוכפי 

לידי  ואו כפי שבאורפו להצעה ו/ע שצהספק המצי

תב או בע"פ שהגיעו כבת )ספונו ביטוי בהמלצות

רכה שע רוראו בבי/מטעמה( ואו מי  המועצה לידי

טעמה, ככל שייעשה י מאו מ/מית וה המקוהמועצ

ה המועצהקודם של  סיונהוח נימכו בירור כזה, ו/א

 ומית.המק

אית שלא לקחת מועצה רשי הק כמובהר להסרת ספ

ו/או שלא צורפו  יוכרא מולאושלא  בחשבון המלצות

, ד המקורי להגשת ההצעות(מועבלהצעה המקורית )

יגות, תית, ללא הסוגיסתיבה בוןו לקחת אותן בחשא

ן הבלעדי. כ דעתהול שיקחלקי ולפי ן מלא או באופ

דעת נוספות בכתב ו/או  וותקבל חעצה לרשאית המו

כל לפי ם או לחלק מהם והציעילכלל המבע"פ, ביחס 

גיה ולמציע לא יהיו נציאו המועצה ו/ שיקול דעת

 נות בהקשר זה .טע

 
 'ב

המציע  ועץהי ותישירות
וח ון הלקצרושביעות  ותוצוו

עץ המציע יוה שירותימתן מ
 תווצוו

 
0-2 

 
   2% 

 
 ג'

ט בהיב היועץשביעות רצון מ
ל ציוד, תוכנות ולוגיסטיקה ש

 המעורבת במתן השירותים

 
0-2 

 
   2% 

המציע   יועץירותי האיכות ש ד'

תגובה מן ל זבהקשר ש
 חופיםמקרים דפול בלטי

0-2    2% 

של ת ילשביעות רצון כל 'ה
הניתנים  מהשירותים חוהלק

 ציע וצוותוידי היועץ המעל 

0-2 2% 

 10%  סה"כ
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 םו ג, כמותי המציעשירע מכיב שביעות רצון לקוחות המציריין נעמועצה רשאית, ובפרט לה 9.2.3
י מהקודם, ככל שהיה כזה עם  הנניסיומך על , להסתת מהמציעב התרשמולעניין רכי

לקוחות ל או/לחלקם ו וא/ת ומלצוני התות נוחוהלק צה לפנות אלהמועמהמציעים, כן רשאית 
ו המלצות שלהם להצעה(, לשם ורפצ לאמציעים, )אף אם ק מהל חלמציע ו/או שחרים של כל א

, הכל לפי הםיחס לחלק מהנושאים האמורים ו/או בכיו"ב בכל ה ומלצאישור, חוו"ד, ה קבלת
יה נפין לעניבות רלזה שר בהק היה כל טענהלא תדי של המועצה, ולמציע עשיקול דעתה הבל

צה ו/או המל, "דו/או קבלת חווה ירורת הבפן ו/או מהוללקוחות, אוהעדר פניה , תללקוחו
שניתן  רור ו/או לעניין הניקודמסקנות הביין עניוכיו"ב ו/או ל הצמשמעותה של חווה"ד, המל

 ות של המציע.כהנושא ו/או בגין רכיב האין בגי

ניקוד ההצעות,  ייןולענ תנאי הסףדה בעמי ענייןירותים לי השאופ"לעניין הקביעה  יובהר כי 9.2.4
 . םולפי שיקול דעת גיהנציועצה ו/או של המהבלעדית  הוהחלטת הפי שיקול דעת על שהיעת

הסמיכה לשם ו על ידי מי שהועדה א/ו ועצהי ועדת המכרזים של המדיעל ייעשה ניקוד ההצעות  9.2.5
 . התעל דשקוכך ולפי 

 

  ל.הכול מהניקוד %07 - ירהמחעת צה קתבדי 9.3
  :הכספיתההצעה ין גב תוודנק 70 עד של ןציו ןיינת ,ןללה למפורטם תאבה

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

 .ת המחירהצע -ג' בנספח רט כמפו  ,ין מתן השירותיםגב המחיר המירבי

 

  '.0הנחה בשיעור ' עיתן להציהמירבי(. נר וספת למחי)דהיינו ת תלישלינחה ה עציניתן לה לא .2

 : בגין הצעת המחירן הציויעת בק .3

ינוקדו  חירמהות הצעיתר  , כאשרבוה ביותרהגד יקבל את הניקו ,רבוה ביותאחוז ההנחה הג
 .האמורהלהצעה סי יח באופן

 A/B*70=C       :ןלהל טרוסחה שתפולנ םתאהביינתן יב הצעת המחיר רכ ןבגי ןיוצה

 :הסבר

A - של המציעבהצעה הנבחנת ע המוצחה שיעור ההנ. 

הניקוד  דיינתן ניקו נושא לגביוה
המרבי 

בגין 
 הנושא

ניקוד 
 ימקסימל
 לנושא

את על ויו שיספקו בפ)לרבות נציג וע וצוותציהמ ותכרהי
ם לשם מתן נדרשיתים הירוהשם את תחו (םיתוהשיר
 א המכרזותים נשוהשיר

 
1 

 
 

 
למתן  וותוצהמציע ווניסיון ועיות קצממת ושמהתר 5

 .נשוא המכרזעל בתחומי השירותים בפוים רותהשי
1 

או עדכון הכנת  שירותיבתחום  וותוצניסיון המציע ו
ז נשוא המכר תסיבונב ורי ציבפרוגרמה כללית למבנ

 מועצהידרש ליים להפוו הצות לאלמודה ו/או

1 

יל הקשור עה ימענן וצוותו למת ישות המציעזמינות ונג
 יה ועצה ו/או נציגהמבמתן השירותים ופניות 

1 

תיים, כואייים, ועקצמיכולת גמישות ומתן פתרונות 
עים ו/או באירו ן בעיות וואחרים לפתר םארגוניי

והתאמתו  םיתשירוה מתןרת מסגלעת בת מע יםמזדמנה
 י המועצהכרלצ

1 
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B -  ההצעות שנמצאו כשרותגבוה ביותר מבין ההמוצע שיעור ההנחה. 

C -  המחיר. תעין הצבגהציון  

 

 : הציון המשוקלל הסופית יעבק 9.4

 ןויעם הצ האיכות ההצע בגין ןון שניתיצהיבור ח היהי יופסהלל שוקמההצעה הן יוצ (1
   .ת המחירעהצ ן בגיןהמשוקלל שנית

, על פי מועצהת הרשאיהיה ת, עותצהל יינתןשי הסופקלל הציון המשו ןבי שוויון במקרה של (2
ידי  על ההצבעשל  בדרך"ל, הנ ותהזת ההצעורב המק הכוזי, לבחור בדבלעה דעתהל ושיק

 רותיםישהמתן ל יותר יםנו מתאהי םתדעציע אשר להמ תצעבה ,םיזכרהמ תדוועחברי 
 וו/א סיתת הפיננתנובאי וו/א באמינות ו/או ןויסאו בני/הצעתו ותנאי ם בהקשורי םעמימט

ת פיהסו ההצעהר , כאשתוהההצעות הז יעלמב מי של תביצוע ההתקשרו או ביכולתר ו/שכוב
דפת הע ,ןלהל 10סעיף ות ארוהל ףופכב אתזו חרתיב בהצבעה תולהקו את מרבל קבאשר ת

   .הת אישבשליטעסק 

 ישהטת אליסק בשת עהעדפ .10

 )להלן: 2016-"והתשע (,2' ת של צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מסרישול הדנה עעל מציע העו
עה, אישור , להגיש במועד הגשת ההצקיםבעסים עידוד נש ייןלענ"(, קומיותמה צותו המועצהתיקון ל"

. 1992-"ב, התשנמכרזיםה תבוק חוב' לח2תאם לסעיף הבוא בשליטת אישה ה העסק ולפיהיר ותצ
במקרה בו , 1950-י"אצו המועצות המקומיות, תשלתוספת הרביעית ( ל1)ה22סעיף  בהתאם לסעיף

על שתי הצעות ואחת מן ההצעות  דהמיתה באו ליץלהמעדה כי יש ואה הואות מצצשקלול התו לאחר
הגשתה, בעת  הל שצורףוכה במכרז ובלבד זכר ההצעה האמורה בחה, תישאי ליטתהיא של עסק בש

 .אמורכ ירצהישור ותא
 

 מקומי  דפת מציעעה .11

וא קיו נשסקום מושבו ו/או ער מז אשלמכרעה מגיש הצ – "מציע מקומי" סעיף זה:  לעניין 11.1

 מהומית קדימועצה המקההצעות למכרז, נמצאים ב הגשתל וןועד האחרמן לנכותו למכרז, הצע
 נהמיסי ארנו ,הצעותשת להגהאחרון  דעולמ דמוהחודשים שק 12 ךשמוהוא שילם בגינם, ב, ןרוצ
 .קומית קדימה צורןמועצה המל

יל לע כהגדרתוומי" קממציע "של  ולהצעתנקודות,  5עד של  פותיתן עדירשאית לועדת המכרזים  11.2
ים טעמו מתעצהת ה לדחות אלא החליטהמכרזים מכרז וועדת הסף של הי נאאם עמד בכל ת

 .יותרב הלהזושרה כהמההצעה  5%-מ תריוב צעתו איננה יקרההשד אחרים ובלב

 יתר ל פיטה עהחללעיל לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לקבל  11.2ק מור בס"בא אין 11.3
 . זרכט בתנאי הממפורכה כהזו תהשיקולים לבחיר

 להלן: את המסמכים ,ףוסנב להצעתו, צרףציע למה עליע "מציע מקומי", ו של המצותהי להוכחת 11.4

 ע. של המצי בתוכתו מצוינת והזהות בת רף צילום תעודצי - פרטי םדשהינו אמציע  (1

דפיס תצרף ליתן הרלוונטי )נ תאגידיםממרשם היצרף תדפיס עדכני  –מציע שהינו תאגיד רשום 
 / עיסוקו של המציע. בומוש מקום מצויןבו  (טמאתר האינטרנ

 סעיףב שרכנד שצרף םהאחרונה בהתאמה למסמכייע מהשנה צמל השה שוברי תשלום ארנונ( 2
 .לעיל (1
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 "ינשכשיר " .12

 בדירוג ותבאה ןהינ יהםתו, שהצעיםשני או דאחע צימב שאית לבחוררזים תהיה רמכת הועד 12.1
ר ו/או הכשיר השני ישהכו בריסככל ש. שי"ילש כשיר" כו שני" כשיר, כ"ההזוכ ההצעה לאחר

 םייעמצב רורשאית לבחא תה מועצהה ,ישליש רשיכ או/ו ישנ שיר, לשמש ככישילשה
 .הלאהך וכהם לאחריש מותבמקו וגורד םיהתועהצש

צו  ןמיום מתיים דשום חועד ת ןפבתוק ויעמד השלישי רשיהכאו ו/ יהשנ כשירה של םתצעה 12.2
ון להגשת חרהא בע כמועדשנק מועדמת אחה שנעד  יותרכל הלו יורכה המקעבודה לזו תחלתה
ר יהכש כורייא המועצי היד לע וקשתבי םאבמידת הצורך, . מבניהםם וקדהמ ילפ ,זרכת למועצה

  נוספת. הפולתק םיהתוהצע את תוקף ישילכשיר השהו/או  יהשנ

 ההזוכ בו המקרל בכ כרזה במוככזישי השלאו /וני שההכשיר ל ע זירת להכם רשאייועדת המכרז 12.3
מכל סיבה , מוע שנחתם וזההחוטל שיב וא חוזה ומע לא ייחתםש או ובו מהצעת זוריח וריהמק

 .לעדיהב עתהד ולקתאם לשיהבאת , זאיהש

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

הלך מבמו קשר עתתא ל םא מועצהי הכלפתביעה  לתעיכל  תהיה שי לאלישהו ני ו/אלכשיר הש 12.5
והיא  בדלב מועצההת דעל יקונה לשותני נר השישהכקשרות עם הת. יההארכותות לרב ,וז הפקות

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

 יה יל זכעדעה וה .13

 . כרזבמ הייזכהה על לזוכ בתכע בודית צהמועה 13.1

 ן,ידכם ותהוא חכש מועצהו לריולהחזנספחיו  על זרמכף לצורמה וזהעל החם תוחל שרדייכה הזו 13.2

  מכרז.בו יתזכיבר דב לזוכה מועצהההודעת  ךתאריימים מ 7 ךות

עולות ת הפאצע ביו יםהבאים כמאת המס חוזה,המעמד חתימת ד לע מועצהלציא ימ  ההזוכ 13.3
 :הבאות

י ל פע הוזחבש דרכנ םחיטוהבימו על עריכת עטמ וחטבי תחברת ם מאותח אישור (1
  .(זהוחל 'גפח סנ) נספח הביטוחב המפורטים םאינהת

 

וביצוע  זהת החובתקופ הזוכה תיובוהתחייוע ביצ להבטחת מהחתו תבנקאירבות ע (2
במדויק  'בפח סנ חסבנו ,("חש יםאלפ חמשת₪ ) 0005,ך בס מכרזהנשוא ותים השיר

 .חוזהף לצורהמ

דע ם בו הוום מיימי 7ך תוב ,ל"נה םיכמהמס ירוףו בצירולא החז, וזהל החום עתחדרש לנה שזוכ 13.4
סעד אחר כל גוע בפלבלי את מזו וכייתל זטבלרשאית  אהת המועצ, הלעיל רמואו כתייכעל ז לו

 . מועצההזכות וד לשיעמ

 אחריע צזה עם מחור בה, להתקשעה או התראדוה לכת תמבלי ל אית,שר מועצהתהא ה, כןו כמ 13.5
 עקב פיצויכות לו/או ז התביעאו /ו הענט לכ היתה אל. לזוכה עדידעתה הבל לקולפי שי תאזו

 מו.  וקע אחר בממצי עם מועצהשל ה הותשרתקה
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שלם ל חייב הזוכהה הייה, זוכת הוייבויי התחמילובשל אי אחר ציע מם ע מועצהה ההתקשר

למשך כל  א,הוהצעתו  ןלבי המועצהעל ידי  חרהבין ההצעה שנב הכספי רשפהה תא מועצהל
דו שיעמ דעס ואות כז כלב ועלפג ייל כדבאמור לע ןיא .הזחוב תטרוהמפות רשופת ההתקקת

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

 
ה מחתו יתיבקצת הזמנה בלתקרק לאחר ובהתאם לות ירשאת ה קפסיידרש ל כרזבמ ההזוכ 13.6

נהל ת המוחיהנתאם לבהשים רהנדתים רוהשי עוצלבי דרשיי הזוכה .מועצהה "יע רתומאוש
 המכרז.  ימכבמס פורטמכל הכ מועצהצון הר תיעובשלו

 איזכיהא א ל מציעהו ועתהצת אי קבלל ע ,להקבלא התצעתו ע שהתב לכל מציבכ עיתוד עצהומה 13.7
או ים פרטור מתחייבת למס הננאי מועצההכן, . כמו צהמועהאו שיפוי כלשהם מוי יצפל קבל
 יםיביחכל שמאלא כ ,הלבקנתש ההצעם על הפרטי ורמסאו ל שהיכל הצעהת בלקאי ם ליקמוינ

 ים.ני המכרזיד אותה

 יםנוספותנאים  םותישירמנת הזה .14

 בצרכים, מועצהה דיי לעשר יב מאושל תקצקיומו ב תניםמו, וכה והיקפהשרות עם הזתקהה 14.1
י שרדמת ות מאפתהשתם והיבייהתקצ כל האישוריםת בלקוכן ב עצהומשל ה יםשתנמה
 . םנשכל שיים, כירותשה וןף במימלהשתת אוממן ל וריםמרים שאחים אופג מאת אוה ממשלה

אישורים ו כל הלבתקא יל השירותים ו/אור לרכישת אושב מציתק מועצהיהיה ללא  ה בורקמב
לא  ו/אוזוכה רותים ע"י השיה יינתנו , לארט לעילופכמ שתםת לרכירשאואו הה/ו םייבהתקצי

או /ו עיםה למציתהי אלו ביתיקצאה תשינם הרגלה בקבנתא ר לאש ותיםרשיל הש ו חלקםנתיינ
 כך.  בה עקיעבתו א/ו הנעכל ט לזוכה

 צותצו המועתאם להב 50%-באו  25%-ב דיל את היקף השירותיםרשאית להג מועצהה 14.2
 .יבלעדהדעתה  לוקבהתאם לשי י,בציתק שוריפוף לאבכו  1950 -, תשי"א ותומיקהמ

 תיםורישיצועו בלביר עהל או ,הםכלשתים רושייצוע הזוכה בל ירלהעב אל לכל תאישר מועצהה 14.3
נותן ול ,מועצההי כרעל פי צלעת ות מע, ן השירותיםחלק מזמין הל או/ו משתניםפים בהיק

 .כך גיןב תעויישות ו/או תבדר או/ות וענטכל היו לא י םתיהשירו

 ו/או םלקו חם אותירישה אתה מצעבצע לבהחליט או להמכרז ו/טל את ת לביארש עצהומה 14.4
או /ו עצהומשל ה ילעדל דעתה הביקובהתאם לש ,םירותילק מן השח שתרכי יתיחיט על דלהחל

 מועצה. הםייטנלוום ררגולטוריי יםנוישי עקבאו ו/ מועצהה בתקציב שיעמוד לרשות שבתחבה
 ליעדל רוכאמ זרכהמ ביטול על יטהלחו הב הרם במקי/חדש ז/יםמכר רסםתה לפזכו עלשומרת 

    חל עליה.הן לדי כפוףהכל ב ,רזמכ אללקם לחאו  יםהשירותוש את רכו/או ל

ה שהיא, בל סימכ, וממנ חלק ועו ו/אודל היקפו או נדחה ביצוגה קפו אויה ןוקטאו הרז בוטל המכ 14.5
 ,ראמונזק כלו  יגרם אם אף ייצופ כלעה בגין תבי או זכות/ה ועבילזוכה כל ת או/ו עיצמל אהא תל

תשולם לו. בתמורה ש וישינ ך כלא ייערלו סוגון מי לכוי מיצכאי לפיהיה זא זוכה לה ואו/ עיוהמצ

המחיר  רזבהח כההזואו /ציע וות את המלזכ מועצהרז תשקול המכה חלט שלמו ליטות בובסיבנ
 .רזהמכ כימסמ כישתעבור ר מועצהל ויד על לםששו

 ירותיםמן הש יצוע חלקב תא תוחו/או לד לבדים ברותמן השי חלק עצלב העצמוטה הליהח 14.6
ת בנסיבו םנדרשיה יםיועתו, בשינהצס ל בסיע זהה חוכוזם הם עתחייר, תיואוחר מ מועדל

רותים השי קלחוע ביצם לנוספיו יםפרדנ ז/יםמכרלפרסם ל זכותה שומרת ע מועצהניין. ההע
 לעיל. רטפוכמה דחתנ /טלהוב םתשהזמנ
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ים תרוהשי קילחאת ר, חר יותמאו דעבכל מו ה,וכזמה ןמילהז התזכועל  צהמועת השומר, כןכמו  14.7

ה כזה מתחייב הזוכה רמקמור. באכנדחה  עןוצותים ובישירע הצובית ילנו בתחמזהו לא ראש
 ים בחוזה.דרגמוה םיאבתנו ועתר הצבמחי חוים שנדתותן שירוצע את אלב

ן מת ךרוצלועסקו י שראדים בוהעי פרטבר דב אישורע מהמצי דרושאית לרש תהא מועצהה 14.8
את  המספקמציע ה בדעולדרוש החלפת  תישאר הצעומתהא ה ןכזה, ו א מכרזשונ יםהשירות

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

 שונות .15

, המועצי הכלפ ישותבדר אות נוטעב ,תא בתביעובורשאי ל אל ,הזוכ לרבות יע,מצ ה, כיבזמובהר  15.1
 ואת מניז, השירותיםת קסהפ ו/או םותירשיהת מנזה או/ו החוז לתימה עחבוב יכע ין כלבג

ו י מציע או, על ידטקטו, אם ייננקייש טמשפ יכימהלרמו, כתוצאה , אם יגמוגראשר י ,קבועה
 ם.שהשיים כלצדדים שלי

זה ו/או וחהת ימתחבבים כויעשל  ותשראפ ןבושחבכי לקח יר בזה צהמ ,הזוכ תולרב ,ציעמ כל 15.2
כלפי  העביו תאה דריש טענה, לל כר עא מוותוה, והועבק וא יתנמז הדעבורות/ישת סקהפ
 כך. בעק מועצהה

 המועצות)ט( לצו 22, ולתקנה 1993 -רזים, התשנ"ג ובת המכלתקנות חה( )21אם לתקנה בהת 15.3
 כי רסבו רשא מציע .כההזו הצעהב ןילעי לבקש איםשר עיםימצ 1950 -תשי"א  יות,מקומה

 שלא םייעצמל רלהתי מתנגד ואהו מקצועי דסו או ירחסמ דסו יםוומה ותבהצע םימיוסמ סעיפים
 "(מסחרי סוד: "לןהל) ייםוסח לטענתו אשר ועתהצ קילח תא אשמר יציין, בהם ןיילע במכרז וזכ

 ".מסחרי סוד" שביחהל לוכי אינו ההצעה מחיר יכ ,רהיוב .כרזהמ יכמלמס 'יא מסמךת במסגר
. והצעת מסמכי כל פתלחשי מתוהסכ שנתן יכמ קזיוח ,צעתוהב וייםסח םיחלק יציין שלא יעצמ
 ומידע מסמך כל ,במכרז זכו שלא םעימצי בפני יגלהצ רשאית המכרזים תועד, ילעל האמור אף לע

 המסור םהב ןיוהע בעניין יתהסופ טהחלהה .עיוצמק או ירחמס דסו מהווים אינם לשיטתה אשר
 .בלבד המכרזים ועדת תדע וליקלש

חד א משרה בכלנושא  ואבו  ןנייבעל ע הינו יעצהמגוף שכל או יע, ו/צבמ ןייל ענבע ואציע, ו/מה 15.4
לפסול שמורה הזכות  מועצהול הוכלש עם הצעת מציע אחרע ציהמצעת הום תיאיפעלו ל אלמהם 

מור אה ותילכלרוע מגללי . מבשתןהג רךלצוו/או  גשתןם בהאותי ךרנע כי יימצא רשות אצעה
 :כולל תהצעו םואתילעיל, 

 ףואדם או ג למעט -הו וף כלשגאו  םאד סוג עם ה מכלבנהו חוזה א לת שמפורש היתרכ א. 
ים, כסהעברת נה, מימון, מחירים, ף פעול, שיתובעניין עלויות - יעצבמ ןיעניבעל שהינו 

 יו"ב.ה וכלהצעע נוגב הכל ,תטרטגיוסא

 ם אודאל ויולאו גידע ימ רסוםפ ,תחרדע בצורה אימ פתלחה ור אומאכ עשל מיד הבלק . ב
 חושל ה אוושא משרנ עניין או ף הוא בעלו הגוא דםאה כי ע למציער ידואשכ, כלשהוף לגו
 של מציע אחר. דבעו או

 אולן זה, כוהחו ולפיו ה זנמהז יפליותיו ובתחייה ותיו אושאי להמחות את זכוייננו רמציע א 15.5

ו רין איש, במחלקם וא םלוכתים, ירושה יצועב תאר רשאי להעבי וננאי אוהי, ושישל קן, לצדחל
זה. חוה ותראהול בהתאםוכתב, בו, מראש הצמועסכמת הלת הקב ללא ,ישילצד של יפין,עקב

ה, החוזי פלוזו  ההזמנ יפהמציע ל של יוייבויותין בכך כדי לגרוע מהתחר, אניתנה הסכמה כאמו
 בכל מקרה. עיצמה של ישארת זהוע החוצילבת חריווהא
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עת הצ תרמטל םייעמסרים למצוהם ני דלענה הבוקניי 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.ז תאזה ים משליכמ רזכי המכת מסמאות ארל יש 15.7
 ם, לפייחפנסה /הת החוזאורוה הנעכרת, נספחיםה /חוזהה תאולהורהמכרז  יאנן תיבעות ממש

 .  מועצהה עתד וליקם לשובהתא ןהעניי

 

 

________________________ 
  ין גר קרן גב' 

 עצהומהראש 
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 'ג מסמך

 דבוכל
 זיםהמכר תדוע
 צורן ימה ת קדיוממקה המועצה

 12/2020מס'   פומבי זמכר
   מועצההבשטח   למבני ציבורה כללית  גרמפרוהכנת מתן שירותי ל

 רןוצ  ימהומית קדהמק הצהמוער עבו
 

 יר המח הצעת  -מציעה עתצה
 

ת כל בעיון א תיכי קרא ,מצהיר_ ____________________________ ז( ות. )שם מלא "מהח יאנ .1
בשטח  מבני ציבורלפרוגרמה כללית הכנת  תירושין תמל עתיהצ ש בזאתגימ והנני זרהמכ מכימס

 יהםנספחליו על א רףוהחוזה המצו זרכמה כימסמבהתאם ל, הכל עצה המקומית קדימה צורןמוה
  ."(םשירותיה" :ןללה)

 מכרז.צורף ל אשראי החוזה בהתאם לתנתים ואת השיר מועצהל לספק ןייעונמ נינה .2

 לת, כנוותיים בעעיצום ההודעה למרבות פרסהמכרז, ל טיפר לי את כתבנוה ראתיכי ק ,ני מצהירנה .3
ל ע םיעימשפה םיהאחרם מיורוכל הגוקשים במה יםשירותה, רטמפההמכרז,  תנאיי ככרז ומכי המסמ

כל  דע אתויהנני הצעתי. לכך קבעתי את  להם ובהתאם מסכיםי נא י,ם לריכוומ םדועית, יוירהש
 והתנאים תכל ההתחייבויועצמי את לקבל על  יעמצ יאנו יםתרושיה פקתלאסטים הנוגעים פרה

 םהמל חלק כו ו/אהשירותים  תא לספקלל זה בכתייגות, וסהכל  אלבמכרז סמכי המבם הכלולי
   .יצעתבה יתנישציה תחהפה וי אחוזיכבנ המרביים מורהתהמי סכותי, צעהל םאהתב

ר רט אחפ כלים ונכוסיות, היעלוה ת,לובגמה ם,יהתנאשות, ירהד ועי את כלצמאי ומקצפן עבאו תיבדק .4
ו ררנלואן, בימועדן ובמב ,זכרמהי ו על פותיניובייום התחימכרז ולקהנשוא לביצוע השירותים  רוהקש

אם  זרנו על פי המכיותיובייתחהכל  תאם יילקכולתנו יב היהי כיו נאידווך לכבקשר  הדרוש לנו רטפ כל
 נזכה בו.

 כי: תבזא ייבמתחו מסכים ,אני  מצהיר .5

 יםישורוהכ דויצם, ההאד , כחתריםי, הההרישיונות כשירות,חיות, הומהמ ,וןסייהנ ע,הידבעל  הנני .5.1
לכל  םאתהבת, יעוצקמ נהיחמבגם וון מבחינת המימ גם ז,כרהמנשוא  םיתון השירתמל םיושדרה

 .רזכמה יכסממ

 יך תנאבמסמ ורטפכמ ,למכרזעה הצה לצורך הגשת דמיים הנדרשיםקמהכל התנאים בד מוע יננה .5.2

דרשים ם הניכמסאת כל המני מצרף ניה ה, ולרא3(, סעיף ב'ים )מסמך למשתתפוראות והרז המכ
 ועדת ילעל יםטרופמה מן רשואי או/ו מסמך אצרף אול הדימב כי לי עודי. ב' ךמסלמ 4ף עיסב
 .יהצעת לוספל עלולה זיםרכמה

 סףונ מסמך/עמיד כל גלהצי ממני ושדרול רלחקו הזכות השמור כרזיםמה לוועדת כי יל ידוע עוד .5.3
 ואשנ ירותיםשה עויצלב יהתאמת ,סיתנניפאיתנות  ,מחיותיומ, ניניסיו, כשירותי חתלהוכ רשידשי

 .התדע תחנלה םיכסממה/עהמיד ואמל תא דהעולו רסומל בחיי יההא ואני לצותמה תבולר, המכרז

 ילפ ותקנסמ קסילה הצמועה תיאשר, ורכאמ הואכלש ניתוח או הסבר, מסמך רלמסו אסרב אם
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות

ות רישאת כל הד עצלבוז רכא המושנ םיותת השירק אלספ ,ה שהיאינמכל בח ,לוגהנני מס .5.4
אמצעים ל הוכ ןמוידם המאה חות כמצעואב, כיוממסו זכרמה תאופי הור בויות עליתחיוהה

 קבעייש ניםהזמ חה בלועמיד בותרל ,עיתמקצו ורהם בצאת השירותימנת לספק על ים הנדרש
 עצהומידי ה על ונהמי שימ ותראוהלתאם בהן כרז וכמה כיהכל כמפורט במסמ ם,וע השירותילביצ

 אינת וניה אי זהנת יכלי  דוע. ילעת עתמ ילו נתנייש ,"(הלהמנלהלן: ") ז זהמכרל האי מטעמחרכא
 המכרז.   ות נשואתקשרי בהיסודי ועיקר
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 יפהתחייבויותיי ל מלואיום תוך ק הצעתי חירבמוד לעמ ילתיכווב יתפשרובא שיי היר כמצהנני  .5.5
 ן. דיה

 ח כמי ויותיתחייבצע את הוזה, אבחבי שר איתתקת מועצההכרז ומבה ואזכבמידה י ב, כייתחי מהננ .5.6

ו/או  ן ו/או תקןפי כל דיל וען, וראות כל דיהו הזוחהוז המכר יכמסמם להתא, בלמותןשב זרכהמ
אה המל לשביעות רצונם המכרז יותיי נשואחייבוהת וםקי רךצול אהורה או/יה ונחיאו ה/וזר וח

 .  העצמושל ה אוו/ל נההמ

 ףצורו מידי קשר על ורמשא ,חוזהב יעימ תתקשר צהמועוה זכרבמ ואזכה הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .5.7
 . (ב"יוכו ןפוטל, פוןפלא) קשר יבאמצע שמושי תוך ההתקשרות פתוקת ךלהבמ המנהל עם

 לקן,או חן לוכ ,ההחוזלפי ו זו י לפי הזמנהיותחייבויאו הת ייותזכוי את תמחולה ב שלאימתחי הנני .5.8
צד ל, יןיפבעק און רישימב חלקם,ים, כולם או ע השירותויצת בא ירעבהלאי רש יואיננ, יששלי צדל
ור, כאממה ה הסכניתנ החוזה. אם להוראותובהתתב, ובכ ראש, ממועצהת הכמסה תלקב , ללאישילש
 ילשאר שיהחוזה ת ועלביצת ריואחוה ,נה זו ולפי החוזההזמ לפי יויותיתחייבהמוע רלג כדיכך ן ביא

 .הרקמ בכל

היר צתה לי עחתמת כךל יהכראה ומועצ אתמלי חבראו  מועצה בדבה לעוקר בעלאינני כי יר צהמ ניהנ .5.9

 ז.כרהמ למסמכי 'חמסמך כ ףרמצוה

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

 
א נשו יםותהשיר ןתמבגין ( המירבי רהומהת רכיבביחס ל)הצעת שיעור הנחה  דייוצע על מה המחיר .6

 .ןהלשלצעתי רט בהופכמו ינה ,זכרמה

 

 תתבהפח בוקנה רה המירביותמם הסכובהתאם ל) מחירת ההצעב םלילוהכ יםירחמה יכ ,רהנני מצהי .7
סופית לאה ותמורה ממהוות  ,רז זהנשוא המכ םיותשירה מתןעבור , ל ידי(ע צעההנחה המו בשיעור םסכו

וג וס יןל ממכ ,ליותכל דות וביןמיוח , ביןותאצול ההאת כת כולל להם,וים שירותים והנלוה כלבגין ביצוע 
ים נאת ,, ביטוחיםבודהע רכות שאהוצתר ן היובי המועצלתים שירוה פקתבאס וכותכרה ,אשהו

ת רושי מתן תלתחה רךולצ תיבותחימהת ומאתההרים, והית ה, רישוידובוכלי עאביזרים ים, יליאוצס
 ז. כרהממכח  ייתהתחייבויויצוע בלרוש דהאחר  רוכל דב ,וכיו"בתים רוישה ןיבמ שהוכל
 

 ךכל הכרול ז, עמכרהא שונ יםרותהשי מתןן גינוספת ב כל תמורה לים תשול לא יכ ,בזאת ילר בהמו
ר בשיעו סכום תתבהפח הנקוב רביהמירה והתמ םוסכלבהתאם ) יעל יד המוצעים יםחירלמ מעבר, כךב

.מועצהל ידי העשולם ר יאש ן,די פ"יע רוועישבמ, "עט מעמל ,זה ללובכמור אכ ,(ידי לע עצההנחה המו
   

אספקת  על דתיו בעיחול אשר או החלים ,הואש וגס כלמ ,חובה יטל, תשלוםה ס,מ כי כל ,כן מובהר לי
 םיוממהסכ מועצההכה תנ ,ךכ לצורך ידי. למו עלוישועליי חוזה זה, יחולו  עפ"ים וביצוע השירותים

  לי. וםלשהווה תו לזכאי תאל מיםסכות ברעהן, ודיי כל פל תוכנל עליהש םוסכ 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 מועצהה אתה וכן, זה מכרז נשוא

 . ידעבלה

ות מנויולות העפה את במועדבצע א לאם או אי ו/תעהצמ יבור אחזשאם  יל עודכי י ,תאיר בזמצהי אנ .9
ד את זכותי אבא זו,רז ברת מכובחה לולכהחרת א הילשכ תובהתחיי לכ , אוצתןאו מקלן וכ, לעיל

ת רפה קבע הו לרשותדיעמעד שאו ס ותזכ כל עפ"יול לפע שאיתרתהא  מועצההו צהמועלהתקשר עם ה
 .למכרזתי הצע שתגהצמי עם ע על לנוט יאנש בויותתחייהה

 יעצעם מ המועצהות קשרהת י עקבו/או זכות לפיצוו/או תביעה ל טענה כ ילה תהי כי לא מצהירני נה .10
יי על יהיהדלעיל,  מורכא חרמציע אעם  המועצתתקשר ה בו יב, כי במקרהמתחי יהננכן ומי. במק אחר

 .תיעצן הבידה לעל י רהשנבח העצההבין פרש הה את לשלם לה
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 :ןמקלדכי לם עוסכידוע ומ .11

 על ידי רשמאו יבתקצים בקיומו של מותנקפה כן הירות עימי ושקהתה ,נןד במכרזכה ואז במידה .א
ם בייקציתה האישורים לבלת כוכן בק מועצהם של הינשתמם היכבצר, צהמועת הוגזבר

 מימוןב או להשתתףלממן  םירואמאשר  יםחרהאים לה והגופמשי המשל משרד תפותתשוהה
 . יוהשי לככוריים, טלגור נוייםאו שיו/ חוזהה

 ריםישואה 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 ייביצקהת
 כך. בקע תביעה ה ו/אוכל טעני ה ליהת לאתקציבית,  רשאהה וניבלה בגקנת אל רקו אשחל

 המכרז  ל אתטבלקה והיא רשאית לו חכולה א שהיא,הצעה כל  לקבל יבתיחאיננה מתה צמועה .ג
אם תהובי הבלעד עתהד שיקולבהתאם לם בלבד, ותישירהמק חל תנמהז ליט עלחו/או לה

ים רדנפ יםז/זכאית לפרסם מכר הצעמו. כן הלפועביה ו אלעברווי שותהעמדו לרישם יבצילתק
  ה.ים לרשדהנ תיםהשירו רתית לרכישוספ/ים ונ

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

 יופיצ לכת זכאי לקבל היהא אל ל,יעדל מורהא לליותמכ עורלגלי מב דלעיל., כמפורט איהש סיבה
היקף ברז כמה מכוח םותיהשירע ון ביצה בגיעבית לכ ילהא נזק. כמו כן, לא ת ייגרם ל אםאף כך  יןגב

 מסוים.

 

בהשלמת  בויכעבגין כל , העצומכלפי ה תודרישאו בבטענות  ,תועיתבב ואאב אכי לת, היר בזאצהנני מ .13
שפט מ יהליכמה כתוצא ,גרמו, אם יוגרמר ישא ה,עובקו א , זמניתרותשיה קתהפס ואת השירו

 ם.שהלכים שלישיים דדצו ע אמצי ייד אם יינקטו, עלשיינקטו, 

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

פי ת כצעוהה הגשתל רוןעד האחם מהמוימי 90ך תקופה של תהיה בתוקף ותחייב אותי במש י זוהצעת .15
ך ריאו ממני, על פי בחירתה, להאהבנק לדרוש מרשאית  ועצהמהכי  ליוע יד ז.נאי המכרגדר בתשהו

וכי  הארכת תוקף ההצעמעה ההערבות, משקף ת תוהארכוכי  רז,במכרט ואת תוקף הערבות כמפ

חלט ל איתהיה רשרשות תהו עתושחזר בו מהצבות, איחשב כמציע הארכת תוקף הערבאם אסרב ל
אשר הסכים עת מציע אחר ז ולבחור בהצהמכר בהליךמשיך צעתי ולהל את ה, לפסוותיערב תא

ה היית רכה כאמור,הואלא  בותהה שערהצעם הף אאערבות כאמור, וזאת ה קףלבקשתה להארכת תו

 .הצעה עדיפה

מכי סמבכמפורט עיל ור לומאים כהשירותבגין מתן על ידי תמורה המבוקשת לס חיבניתנת י זו תעהצ .16
יב בהצעתי זו הנני מתחי, וכי (נספח א' לחוזה -ם תיורט השירמפרבות )ל נספחיהםל ע הז והחוזכרהמ
 .שירותיםביצוע הין פת בגסותמורה נלי כל  םולכי לא תשלי  ידוע .רוכאמא השירותים ומל תצע אלב

חייבת מו וקפהתב ומדתיא ע, והוןקיתלאו  וינל, לשייטולבת היא בלתי חוזרת ובלתי ניתני זו עתהצ .17
 לעיל.ד ורכאמתי או

 : עתירטי הצלהלן פ
  ה בטבל  התמורה הנקוב םסכובהתאם ל , המכרז ואהנני מציע לבצע את השירותים נש .18

 :על ידי כמפורט בטבלה שלהלן  המוצעהנחה   ורשיעבם סכווי יכבנ שלהלן 

 עתמשקל הצ
 המחיר 

עור ההנחה שי
  %  ב מוצעה

 

 בירימחיר מ
 "חבש

 'מס יב השירות כר
סידור

 י

 
70% 

 %_____  
______במילים:)

________) 
 אחוזים

 
)מאה  100,000

 "ח אלף( ש

מסירה הכנה והשירותים )ביצוע ה בגין
ר יבולמבני צכללית ה גרמפרולמועצה של 

שביעות ל ם(קת לפי איזורימחול)ה ועצמב
  רצון המועצה וכמוגדר במכרז ובחוזה

1 
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 .ת(ע הנחה שלילייניתן להצובי )לא יחר הנחה ועשיבב ונקל שי *
במפורש זאת , יציין ' 0₪'שיעור הנחה בקוב לנן ימציע המעוני) .0%בשיעור ניתן להציע הנחה  *

 .( הצעתוב
 נקודה.חר ההכולל עד שתי ספרות לא (זאחושיעור הנחה )ב ןציין לנית *

 . יםלבמי הןו הן במספר שיעור ההנחה המוצעיש לציין את *

  אית לפסול את ההצעה או להחליט כי המועצה רשלמילים,  תרוספה בין הבמקרה של העדר התאמ
עת מי שמונה או שידול ד תהדעהוא שיכריע ולפי ישקול  יליםכריע או כי המוצע במת יספרוהמוצע ב

 הבלעדי. על ידה לשם כך 
 

עורו יאם לשתהב, מע"מ וסףיתו ,ידי( לעצע בשיעור ההנחה המוסכום  תתבהפח) לעיל ובהנקסכום ל *
 .ןיהד להוראותובהתאם  יןד "פע

 
ת ספתו, דהיינו ליילחה שז הנאחושיציין ידו ו/או  וצע עלהמאת אחוז ההנחה  מציע שלא יציין .19

עתה הבלעדי ל דשיקו , לפיעתות הצלפסול אתהא המועצה רשאית  נקובים בכתב הכמויות,ם הרילמחי
  .והמוחלט

 

לבין מועד מתן הצעה ה שתהג דמוע בין עמטב ייים בשערשינו בגין ורהמלתפת וסלא תשולם ת .20

 .השירותים

 

 .תההתקשרוה יו כמפורט בחוזיהתשלום תנאי ה .21
 

 ____________:_____.פח/ז.ת.   ____________________________:_יעצהמ שם

 ____________________________רט:  _חר( נא לפאו אפות תוש ה,ברח )אדם, תיאורו

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

 ___________________________ :שם המציעם בחתול יםהמוסמכל האנשים ש ויזיהה פרסמת ושמו
  __________________________________________________________________________ 

 

 _________ ך:יתאר _____________ _______________ ____________ות:ימחת
 

 ( 'בוכיו" פותשות, י, חברהפטמשד אגיא תהו עהמצי)כש ימה:ר חתאישו
 

  ______________ ה"ה נחתם ע"י:יל דלעמך המסי בזאת כ שרח מא"ורעו"ד/, _____________ח"מ אני ה
ימולא ) ____________ת.ז. ____ ____________ה ה" ם(אד אהו עצימהשא כמולי) ____________. _ת.ז
חתמו  יכו, תאגידה יב את__ ולחי________: _אגידם התשם בותלח םוסמכיוכי אלה מ גיד(א תאוע ההמציכש

  ני.ך זה בפמעל מס
______________   ________________ 

 מהיתח    תאריך           
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 'מך דסמ
 צורן קדימה מיתהמקוהמועצה 

 למבני ציבור פרוגרמה כללית להכנת  12/2020 מס'מבי ופמכרז 
 , ורןקומית קדימה צמה בשטח המועצה

 ןורצ מהיקדת מיועצה המקוהמר ובע
 

 רטי המציע דבר פעו"ד בור איש
 

 דלכבו
 דימה צורןק תמיקומה עצומ

 

אשר (, מ"המציע" __ )להלן:____________________עו"ד של ______________________  הח"מ,י אנ
 :קמןבזאת כדל

 
 : עה מוגשת על ידי יחידשההצ במקרה

ומס' רישומו פעיל  וסקעים, הינו יסמרשות המאת ה על שמו שמור עוסקיחיד בעל אישור נו יע ההמצי .1

______________. 
 _____,_______, ______________ן היתר: ________ינם, ביהמציע הה של שי החתימרמו תומש .2

________________ ,______________ ._______ 

 .______________, _____________, _____________הלי המציע הינם, בין היתר: _____נמ .3

ע של המציהחתימה על ידי מורשי  חתמונ ,יוספחונ החוזהלרבות  ת, על כל נלוותיה,צעולהציע הה נההזמ .4
 עניין.ל דבר והמציע לכ והם מחייבים את

 . המציעום ת.ז. של מורשה וציל קעוס אישורשל תק בזה העמצורף  .5

 

 

  :תאגיד ידיבמקרה שההצעה מוגשת על 
 __________.' רישומו ____ס, פעיל ומיןדשראל כאוגד ורשום בימה דיתאג המציע הינו .1

 _______,_______________________, _ר: ___ין היתבהמציע הינם,  לה שמיתחה רשימו שמות .2

___________ ,___________________ ._______ 
___, _______________________, ______ע הינם, בין היתר: _השותפים במצי המניות / ליבע .3

_____________________ ,____._____________ 
 ____.__________, ___________, ____________________ ר:יתהן בי נם,יע הימנהלי המצ .4

באמצעות  ורןמית קדימה צהמועצה המקו ר עםולהתקשה הצעש את הע להגיהחלטה במצי בלההתק .5
 יע.צהמ לות שאם למסמכי ההתאגדבהתן וחוזה זה, על פי כל די

מציע החתימה של הי שרמו דייל ו עחתמיו, נות החוזה ונספחוותיה, לרב, על כל נלותעציע הצההזמנה לה .6
 ן.עניידבר ולכל  ם מחייבים את המציעוה

  ציע.ל המות שתאגדת ההתעוד עתק שלמצורף בזה ה .7

 

 
 _____________________      _____________ך: _תארי

 עו"דת מחתי                                             
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 'המסמך 
  תצהיר

 

 ם ציבורייםיפקאות גוק עסלחו )א(1ב2-ו ב()ב2 םפייסעאי בתנדה עמי בדבר
 

 ודלכב

  ימה צורןקד קומיתמה מועצהה

 צפויה יהלא אעשה כן אאם וכי  ד,בלב תמהא ואתה אמת כולה תא מרלועלי  יכ יתרוזההר שלאח אני הח"מ
  מור:אבזאת ל ריהמצ ,חוקם בעיובהק םילעונש

ר עם ש להתקש, המבקע(המצימלא את שם ל שי) _______________ בשם המציע הר זתן תצהיהנני נו
 (.ע""המצי לן:)לה זמיןהמ

יר זה תצהלתת  מךמוס ינהנ , וכי( במציעםאתבהא מל)יש ל _______________ -מכהן כ ינר כי אאני מצהי
 ה.היר זתצ על תימחתידין ל לכ פיעל עה ינמ אין ייבו וכולחיע יצבשם המ

 

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

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

 תן הגדרכ תותר משתי עבירביושעו רהולא  ,קבחו דרתוכהג וליא היקז עלוכל ב ציעמהם יוה דע
( םניוגהתנאים  ין והבטחתדכשלא  העסקהיסור )א זרים םק עובדיחו יפל עבירה וניידה ,קחוב
 .1987-ז"מם, התשינימושכר מ קחו לפי הרעביאו ו/ 1991-א"נשתה

 וכי  קבחורתן דגרות כהיבעי שתמ ביותר שעורוה ק,חוברתו כהגד ויאל ל זיקהאו כל בע ציעמה
 .החרונה האעשהרה עדוממ ותחפה לנשחלפה  מכרזל תוון להגשת הצעאחרעד הובמ

 Xסמן ) מאלהאחד תקיים מ זרכמלת וצעהה ן להגשתועד האחרומב יר כימצה הנני סף,בנו .3
 (:המתאימהבמשבצת 

  חוקלן: ")לה 9981-חנ"תשה לות,בגמו םעים שלאניות זכווויון שלחוק  9הוראות סעיף  - א' הופחל 
 ציע.המ ל"( אינן חלות עתיוכוז ןוויוש

  ים אותןוהוא מקי עילות על המצות חזכוייון וולחוק ש 9 ףעיס הוראות - 'ה בפוחל.  

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

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

 הלמנה ליפנז רכבמ הכיזכל שכי כב ייותר והוא מתחו יים אדובע 001 סיקעיע מהמצ – (2)ופה לח 
 וחובותי םשויי  תניבח שםל  חברתייםשירותים 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 ביחיהתע המצי ,פיןוללחי

הוא  זכויות, ןולחוק שווי 9 סעיף ילפ יותחובו שוםיי  נתשם בחיל םירתיבחותים ההשירו
ייב חיר התהמצשה ה)במקר ישומןפעל לי ובותיוח ישוםנחיות ליה בליקם או רמוכא פנה

 ת זו(.וביחיהתן ה נתיבשלג תשרוקהת עמו עשתהזו ונ נייהפ צעבעבר לב

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

 .1976 -ל"ושת ם,ייגופים ציבור עסקאות

                                                                                               
________________ _    _________________            

 צהירחתימת המ          ךריתא       

 וראיש

___ ________ בפניע/ה הופי____ _____ם יות בזה כי ב/ר, מאשך דיןרו_____ ע____ה __מט םתוחה ינא
ם עטמ מהחתיה הרשומהינו ____ ואשר ____הות מס' ____ת זתעוד פיעל  ה/תיושזיהי/אישית לי ר/תמוכה

 הי/וצפה יתה/ד וכי יהיהלבב תאמה ה ואתהאמת כולמר את ה לו/עליו יכ ה/ושהזהרתי חראליע והמצ
.פניה בעלי המוחתם/יל דלע תו/ההצהרונות כה נ/שראיה/תעשה כן, שלא יעק אם וחועים בם הקביונשלע

 _________________      _________________            

 דת עו"מיתח                   דעו"ת תמוח                              



 קדימה צורן מועצה מקומית

 12/2020 מס'י ברז פוממכ                
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 'ו מךמס
 הצהרה על ניסיון המציע    

 ולניקוד ההצעה הסף   ינא בת הידמע  כחתלהו
 

 כולההאמת את  הרתי כי עלי לומרשהוזאחר ל    מס' זהות    אני הח"מ 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:אהיה כן א אעשה ם לא כיות בלבד, ואת האמ

 
 .ובשמ הזיר תצה ליתןסמך ומו "(מציעה)להן: " ___________________ אצל ___-מש כמשהנני 

 הפרוגרמת תוכניו( 2שתי )לפחות  שלאו עדכון ה הכנ במתן שירותי מוכחבעל ניסיון מציע הינו ה .1

 כאמור כללית אחתפחות פרוגרמה )לשונות ( רשויות מקומיות 2)תי שעבור  ,ציבור כללית למבני

 ם הכנתיהכולל ,(2010-2019)או בחלק מהן נות שנים האחרוה (10עשר )ב ,(קומיתלכל רשות מ

 ציבור בנוייםא שטחי המקומית בנוששות את צרכי הר דירהמג תפרוגרמה כללימסמך או עדכון 

ב, בין היתר בהתבסס על גודל הרשות המקומית או המתחם מרחם בים ופריסתו/או פתוח

 .טיונולהר

ד ניקוף ולעניין י הסבתנא דהימעותים לעניין ופי השיראלעניין הקביעה ינו כי דוע לנו ומוסכם עלי -
 דעתם . וליקשי ציגיה ולפנ ואה ו/חלטתה הבלעדית של המועצצעות, תיעשה על פי שיקול דעתה וההה

 

  .המציע ןמשקף נכונה את ניסיוו שלהלןמפורט בטבלה  כמוצהר לעיל המציע סיוןינ .2

 מס"ד
 

 שם 
רשות ה

המקומית 
ר נצבבה 

 הניסיון 

 שם 
מליץ מה

ברשות 
  המקומית

 קיד פת
הממליץ 

ברשות 
 המקומית

 מס' 
של   טלפון 

 יץ ממלה
)סלולרי  

 (וקווי

פק המציע סיפירוט השירותים ש
 מיתהמקו לרשות

 

 ת ופתק
השירותים  ע ביצו 

)לציין מ )חודש ושנה( 
 ( הש ושנ)חוד ועד

, נת__בש ___מחודש       1
 נת _שב ד חודש __ע 

 

2 

עד  , __נתבש _מחודש __     
 _נת שב חודש __עד 

 

3 

עד  , __תנבש מחודש ___     
 נת _שב חודש __עד 

 ת___,___ בשנמחודש       4
  בשנית___ _עד חודש

ת__, עד שנידש __ בוחמ      5
 שנת___ש __ בודח

 נת____בשודש חמ      6
 ___עד חודש__בשנת

הנוסף יהיה  ף הנדרשים להצגת ניסיון המציעה, ובלבד שהד םהפרטיבו נפרד וניתן להוסיף דף  -קהה אינה מספיבמקרה שהטבל *

 מך זה(.ערוך כתצהיר  ומאושר על ידי עו"ד )כמס
 

 . (מלצות)לפחות שתי ה מור אכותים סופקו השירן ומיות שלההרשויות המק ותלצהמף מצור .3

__________________               _      _______     ______________         ____________________ 

 תימה וחותמתח                                          שם                                                                      יךתאר                     
 דיןה עורך/תור איש

רדי אשר ברחוב במש בפני ה/ הופיע_____ _______יום כי ב ת/רו"ד מאש________________, ע מ,ח"אני ה
 , ___________ת.ז. __ ה על ידי/ תה עצמו/_____________ שזיהה גב'/ר____ מ____עיר ______/___________ בישוב

 לאם בחוק א םה לעונשים הקבועי/יצפו יהיה/להצהיר אמת וכי ת ה/ליוה כי ע/זהרתיוהי, ואחרי שבאופן איש לית /המוכר
 . לדלעי  תצהירל הני ע ה בפ/ם יעשה כן, חת/ת

                 ___________  ________                      _____________________           ____________________ 
 חתימה                                מס' רישיון                                                         ריך  את                 
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  ' ז מסמך             לכבוד
 צורן דימהית קועצה מקוממ

 לקוחות אישור והמלצתטופס 
 
 "הלקוח" )להלן:___________________  ותיםרהשי מקבל/וההמלצהשור האי נתנותרשות המקומית השם  .1

 ("תיםרושיל המקב"
 

  האישור וההמלצה: סטופמלא פרטי מ -
 ________  גיד:תאב דקיתפ , ______________ :המסמך  ממלאשל  מלאשם 

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

 . ("הספקהיועץ/)להלן: _____ _______ ההמלצהור אישהניתן רותים שבעניינו ן השינות -יועץשם ה .2
 

 ._____ , מסוגארגון אחר     ,רהבח    , תמקומירשות     :ים הוא הלקוח/מקבל השירות .3
 

 _____________________________ירותי ש לקוחרשות המקומית/עץ סיפק לשרים כי היומא אנו .4

__________________ 

  .נת _____שבד חודש ___ עו , נת___קופה שמחודש ____ בשתב
 

פרוגרמה עדכון _____  ה כלליתפרוגרמהכנת  ___ (נא לסמן ולמחוק המיותר) ום כללהשירותי __
ו/או  בנוייםור ציבחי המקומית בנושא שטשות דיר את צרכי הרהמג רמבני ציבול כללית

 .טילוונרו המתחם הות המקומית אגודל הרשתבסס על פתוחים ופריסתם במרחב, בין היתר בה
 

 קופה האמורה לעיל.תב יועץשקיבלנו מהם האמורים שירותיהמנו לאיכות שור מטעאי לןלה .5

  
 ן ו יטרירק

כל רכיב מהרכיבים  ביחס ל טיוונלרור הנא לסמן בט
  יועץתי הירו צון מש' את רמת שביעות הרה-א' 

 אחד בכל שורה(  סימןרק  ניתן לסמן)

 
 
 
 

ציון 
לל ו כ

של  
 הלקוח

ה במיד
וכה נמ
ד ו אמ

 0ן ציו 

ידה מב
 נמוכה 

ציון 
0.5 

במידה 
 בינונית 

 
 1ציון 

במידה 
 גבוהה 

 
 1.5ציון 

במידה 
 גבוהה
 מאוד
 2ציון 

 
 א

לטיפול  ווצוותיועץ השל  שותימגו תוזמינ
ת תועיבושוטף באופן צרכי המועצה ב

  מידיצורך משבר/

     

 
 ב

ושביעות רצון הלקוח וצוותו  היועץ שירותיות 
 תווצוו עהמצי היועץ ישירותמתן מ

     

ת ל ציוד, תוכנושביעות רצון מהיועץ בהיבט ש ג 
 רותיםהשיבמתן המעורבת ולוגיסטיקה 

     

מן תגובה ר של זבהקש  ץיוערותי הת שיאיכו ד
  םידחופ מקריםלטיפול ב

     

 ירותיםמהש לקוחת של הות רצון כללייעשב ה
 .וצוותו ידי היועץעל  תניםהני

      

  ---------------------------------------------------------  ה' -' של סעיפים אמצטבר יקוד סה"כ נ 

 
יטריון ין קרת לתת בגרשאיא תהמועצה המקומית אחד לקריטריון, ה רוותר מטמן יסוישהי בה כל* במקרה שמסי

לפי הכל  -ירור שייעשהבתאם לנקד בהלוע בירור אלו שצוינו ו/או לבצ מוך מביןהציון הנאת  או 0ציון  כאמור,
 .כךמועצה או מי שמינתה לשם שיקול דעתה ה

  יהבנתעתי ומיטב ידיכון למור נמאשר כי האאני    

___________              _______     ________     ______________ 
 חתימה          פקיד                  ת                     שם                                        יך      תאר         
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 'חך מסמ

 קומית המעצה המו דבו לע קרבה  רדעה  רהצהרה בדב

 ה מועצ ת המליא  רחבלו ו/א 

 __________:יךארת
 בודכל

 ןורצמה ית קדימקומ מועצה
 

 ג.א.נ.,

 רזמכלתי עצהבמסגרת ( "עהמצי" :ן___ )להל_____________________י __על ידוגשת זו מ הצהרה .1

למבני ציבור בשטח  קת לפי איזורים()מחולפרוגרמה כללית הכנת  ישירותן מתל 12/2020מס'  ימבפו

 במכרז. תירד מהצעחלק בלתי נפ ומהווה "(צהועהמלהלן: ") ורןמקומית קדימה צ מועצה

 הבאים:ם ייפהסעת ראוהועתי את יידל הביאה ןרקדימה צוהמקומית  צהועזאת כי המצהיר בהנני מ .2

 :כדלקמןובע קה "(יותקומהמ מועצותצו הלן: ")לה 1950-שי"את, ותות המקומימועצצו הל 103' עס .2.1

ידי   או על ותפונו או שצמו או על ידי קרובו, סוכעבפין, במישרין או בעקי חבר מועצה שיש לו,  )א("
  מה, או בכל בש אולמענה ה, צעשה עם המועק שנעס  ואבת הנאה בכל חוזה טו, כל חלק או רוביהםק
ותים  שירמה לת שירותדבר קבוזה ב חרט ליה, פ ה מועדותבועד וצה אעדיון במוהעומד ל  יןענ
 –המועצה מספקת לתושבים ש

דע לו כי החוזה, העסק או הענין  אחר שנו, מיד ל , בכתב או בעל פהועצהיודיע על כך למ   ( 1)
 ; לשם בפרוטוקותיר דעהוהם עומדים לדיון והורימהא

כל  עה על בהצב עיצביולא  ו בועדה ועצה אין במנסק או הע חוזה, העה תף בדיונים על א ישת ל   ( 2)
 ר להם; שאלה בקש

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

בגוף  חבר  ויות אמנ ל מת היותו בעה מח מועצ  אינן חלות על חבר )א(הוראות סעיף קטן   )ב(          
אותו  אלא אם היה קטן,  סעיף ואמור באותבעסק כ וזה אואה בחנ ה-ו טובתלו חלק אש משפטי שי

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

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

 דלקמן:הקובע כיות, המקוממועצות צו הל)א( א103' עס .2.2

על  אמורים חלק העולהיש לאחד מהששותפו, או תאגיד או  קרובו, סוכנו  חבר מועצה,"
 זה וצד לח א יהיהו, לב יאהל או עובד אחרם מנמהשאחד  ווחיו אה אחוזים בהונו או ברורעש

 ."אחותח או ת, אורה, בן או בזוג, הבן  -וב" רזה, "ק ןצה; לענימועה םסקה עאו לע

 יותמויות המקושרב של נבחרי הציבורים נעת ניגוד עניים למנידבר כלליעה בההודשל )א( 12 כלל .2.3

  :ןכדלקמ קובע

 - "העצומ רחב" זה, יןנעל ;תמימקום הרשות הע סקהלע וה אצד לחוז יהיהלא  ר המועצהבח"
 ה" על שליט"ב  הגדרות)ראה יטה בו לשעלי בו ברוו קא אשהו דיאגו ת או קרוב וא הצעמוחבר 

 ".()ב((5)1-ו ()ב(1)1בסעיף  קרוב"ו"

  

 : הצהיר כילני מבקש להודיע וך הנם לכבהתא .3

אחות  או אח ,תוג, הורה, בן או בז ןב(: רותמיה קיש למחו) ילאין לי/יש המועצה רי מליאת בין חב .3.1

 כן או שותף.ו  סולשאני מי  ואף לא
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ולה על חלק הע םהד מיש לאחשפו, ותאו ש ונ, סוכובוקרה, עצמו ר( חברותיהמ 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 אצעתאת ה לפסורשאי ל ההית עצהמוהל ם שרזיכהמועדת  יכי וע לדי .4

 נה.נכו מסרתי הצהרה לא

 .מתא זו הינו הור בהצהראים, והאמלמו כוניםם ניניל התי לעמסרהפרטים ש יאת כהיר בזאני מצ .5

 ו המועצותצל( 3ב()א)103 ראות סעיףמהוט ל ובפרבכל ראות כל דיןומה רועגלבאמור לעיל כדי  ןאי .6

לפי רות התקשר הפנים רשאית להתיר באישור שמחבריה ו 2/3 ב שלצה ברוועצת המועמ , לפיהןתקומיוהמ

 .רסמו ברשומותר ותנאיו פושהאישו ובלבד יותצו המועצות המקומל )א(א103סעיף 

  
 ________________: __ציעת הממחתי  ___________________ יע:המצ םש
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 'טמסמך 
                  דבולכ
  צורןדימה קועצה המקומית מה

 ת דמוקו תועהיעדר הרש רבדב ירתצה

אהיה צפוי   כן העשאלא  אםוכי  ד,לבהאמת ב ואת להכו תת האמאמר לו כי עלי תיי הח"מ לאחר שהוזהרנא
 ר:ומוק, מצהיר בזאת לאחב םועילעונשים הקב

 
 :ידם יחמטע שתגומ הצעהשה מקרהב

 גיש.י משהננ תיצעה הכספלהמצורף ב תןרי זה ניהיצת .1

ות, עההצשת להג רוןאחועד הת שקדמו למרונוהאח ניםהש 7 בבפלילים  תישעהור י לאהיר כצמ יניהר .2
כוש ר דכנגו של אדם ו/או פגו נגד, כ1977-ק העונשין, תשל"זחו פי ו עלא/ינה, ודבטחון המ נגד ותבירעב

 ןכ, ויישנותה אל אשר ,זהרז א מכושנ העבודות גות מסודועבבביצוע  יקויסם עלתחועות נוגה תרוביבע ו/או
 .עבירה כאמור יןם בגיכיהל ידגמתנהלים נ אכי ל

 תטפשיו/או לטיים הנוגעים לפירוק פמש יכיםהלו/או  תות משפטיותביעי נגדכמדות וא עי לצהיר כמי הננ .3

 ם.יסגל ו/או לכינוס נכר

פרט ציע למה לע עיל,ל 3או ו/ 2 ףעיכמפורט בסיכים לה דומתנהלים נגשו א/ורשע ע הויצמהש ככל ין,ילופלח
ני פומאומת ב ידו עלום תהיר חצבת ום,כון להינ את הסטטוס בגינם"ל ום הניכיההל וארשעות ו/הה את סוג

 פו להצעתו.רלצודין ך עור

 

 עם תאגיד:טמ תוגשבמקרה שההצעה מ

 המציע"(.הלן: "ל), ________________יע _המצ טעםמ ____________כ __ שמהנני מש .1

  בשמו למכרז זה. חייבלהת סמךמו יננמציע ושההש ת שמגיכספיצעה ההל ףרובמצ יתןה נרי זיהתצ .2

ון רחאהעד השנים האחרונות שקדמו למו 7 ב םילילבפ עושהורלא עליו, י מבמ או המציע, כי הירהנני מצ .3
 אדםשל  ופגוכנגד , 1977-ל"זשת, וק העונשיןחי ל פאו ע, ו/נהידמהחון בט נגד בירותעבלהגשת ההצעות, 

ז מכר שואנת העבודו וגביצוע העבודות מסע בהמצישל קו וסילתחום ע תעות הנוגבירואו בע/ו שוכאו רו/
 .ראמוים נגדו הליכים בגין עבירה כהלנמת אל כן כיו ו,התיישנ אר לאש ,הז

 טיותפשמ ע, תביעותהמציי להמנמ ו/או מי ,יעהמצעלי י מבמ וא/ויע, המצנגד דות כמונני מצהיר כי לא עה .4
 ינוס נכסים.ו לכו/א רגלטת ישפק ו/או לוירעים לפהנוגטיים פמש םיהליכאו ו/

ל, על ילע 4ו ו/א 3 הליכים כמפורט בסעיף וא/ועות רשימות הימבעליו, קמי  אוו/ עהמצי דכנגל שין, ככפלחילו
די ל יום עתחר בתצהיום, ון להיכנם סטטוס בגינהת וא הנ"לכים ליהה וו/א עותההרשסוג  תאהמציע לפרט 

 הצעת המציע.פו לולצרין ך דרועמת בפני ומאעם המציע ומה מטיהחת המורש

 
______________      _____________       

  חתימת המצהיר                    ריךתא
          

 אישור                
 __________י _בפנע/ה יפהו________ ביום _ ימאשר/ת בזה כ ן,די עורך_ ________ה __מט חתוםאני ה
ם מטע מהחתיהורשה מנו הי __ ואשר_____ות מס' _____ת זהתעודפי על ה /שזיהיתיו/יתר/ת לי אישהמוכ

ה פוי/יהיה/תהיה צבד וכי אמת בלה תאה וכי עליו/ה לומר את האמת כול ה/והרתיהזלאחר שוהמציע, 

 בפני. עליה  מה/םתל וחלעיה דרתו/הצה כונותה נ/, אישרןכא יעשה/תעשה לם ק אבחו ועיםקבהם יעונשל
 
 
           ______________   ________ 
 דיןעורך  תמותוח חתימת           



 קדימה צורן מועצה מקומית

 12/2020 מס'י ברז פוממכ                

 

31 
 

 'ימסמך               

 צורןית קדימה המקומצה ועהמ
בשטח  מבני ציבורת לוגרמה כלליפרלהכנת  12/2020 מס'מבי  פומכרז 

 , ןצור קומית קדימה המ  צההמוע 
 צורן  ימהקומית קדממועצה    עבור

 
 

 אי תיאום מכרז  תצהיר בדבר
       :________תאריך          לכבוד

  צורןה קדיממקומית  הועצמ
 ,ג.א.נ.

ה האמת כול עלי לומר אתרתי כי הוזהר שאח__________, ל____מס'  ת.ז.נושא , ___אני הח"מ, ____________
 כדלקמן:בחוק, מצהיר בזאת  עיםשים הקבואהיה צפוי לעונ כן עשהי אם לא אד, וכואת האמת בלב

 ומנהליו. המציעיר בשם מך להצה"(, ומוסהמציע_______ )"_______________ מטעם משמש כ_____ הנני .1

 ה כללית למבני ציבורפרוגרמלהכנת  0202/12ס' מ מכרז פומביל עהמציבקשר עם הצעת  תןינ תצהירי זה .2
 ."(המכרזהלן: ")ל ת קדימה צורןהמועצה המקומיעבור , ןורקומית קדימה צמ מועצהבשטח 

 למכרז. מציעעם הלהצעה המוגשת מט מציעבשא המשרה אשר אחראי אני נו .3

הסדר או קשר  תייעצות,אי, ללא הבאופן עצמ מציעלטו על ידי הלמכרז הוח מציעופיעים בהצעת הרים המהמחי .4
 אחר. ציאליוטנפ עמציאו עם  אחר מציע עם

את  או תאגיד אשר יש לו צעות למכרזציע האשר מ רםגו בפני כל גולמכרז לא הוצ המציעהצעת המחירים ב .5
 למכרז. צעותהפוטנציאל להציע ה

 יש הצעה למכרז.גה אחר מלהלהניא מתחר ןבניסיו מעורב לא הייתי .6

 .למכרז מציעת הצעתר מהויה הה או נמוכגבויש הצעה אחר להג מציעללגרום  ןבניסיוורב הייתי מע לא .7

 מכל סוג שהוא.י תחרותית ה בלתיש הצעהגגרום למתחרה לל ןבניסיועורב לא הייתי מ .8

ה או מתחרה תחרהו עם מאו דין ודברים כלש ת הסדרולא נעשית בעקבו בתום לבלמכרז מוגשת  מציעההצעת  .9
 מכרז.אלי אחר בפוטנצי

 ת התשובה(. אלסמן בעיגול )יש  לא נכון/  נכון –ז לתיאום מכרשד חקירה בח מצא כרגע תחתתתף לא נהמש .10

 _____________________________________________________________ רט: פ ם לא נכון, נאא

_________________________________________________________________ 

 של תיאומירבות עבירות , לסקייםם העיבלוק ההגות על חבעבירשנים האחרונות ה שע בארבעהורא המשתתף ל .11
 . בה(ול את התשוגש לסמן בעי)י לא נכון נכון /  –מכרזים 

 ______________________________________________________________ א פרט:אם לא נכון, נ

_____________________________________________________________________________ 

 ת מאסר בפועל.חמש שנו מכרז יכול להגיע עדנש על תיאום העו כיך ע לכאני מוד .12

_________________       _________________            

 המצהירחתימת              אריךת      

 ראישו
_ י __________פיע/ה בפנ_____ הו___כי ביום _ת בזה ____ עורך דין, מאשר/_______אני החתום מטה 

מטעם  ה החתימהורשמ ה/____ ואשר הינו' ________פי תעודת זהות מסיהיתיו/ה על שז/יתשאילי  המוכר/ת
ם ונשיהיה/תהיה צפוי/ה לעלבד וכי ילה ואת האמת באת האמת כוכי עליו/ה לומר ע ולאחר שהזהרתיו/ה המצי

  ני.ה עליה בפדלעיל וחתם/מהצהרתו/ה נכונות  ר/הה כן, איששה/תעשקבועים בחוק אם לא יעה
_______  __________    _________________            

  תימת עו"דח                  דעו"חותמת                        
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 'אימך מס 

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

 
וא על כל הו תעהצות לרבז, מכרה ימכמס שיפתלחעתירה  ותוגש בקשה א בו שבמקרה בזאתיע דומע ציהמ

  ה:הינ דתועמ בחירת הזוכה,ן אחרי י ובילפנ בין רז,למכ אושלב שה חלקיה ובכל

  זו:ר הסכמה ומצרף חתימתו לאישומו עז מטכרהמ מכיסמת כל שיפם לחכימס .1
 
  ציע(מת מחתי) _________סמכי המכרז: __כים לחשיפת מסמ

יסוד  מכים, לפי הפרוט ועלסהמ תתרת ישיפלח כיםסמ נוואיכרז המממסמכי  שיפת חלקלח םסכימ .2
  ים: הבאים מעטה

   מוסכמת:  שחשיפתםמסמכים  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  : פתםלחשיהסכמה ין ם שאכימסמ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הנ"ל:  סמכיםים לחשיפת המכסמ ואינהטעמים בגינם המציע  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 דון.תילא  - יפההחש לאיימוקי המציע טו בה ניפור לא רם אשלשהם כיכמשיפת מסיובהר כי בקשה לאי ח

 עת המחיר.צה תפחשילא ניתן להתנגד ל ט,תי המשפת בלעמד םאבהתכי  יובהר כן
 
 

__________________ 
  ימת המציע תוח חותמת               
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 'ביך מסמ
   מציעמה   םשינדרים המסמכ

 

 ות: רהע

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

    

 (-/+)ן ומסי הדרישה 'מס

  רש(.ום כנדרז )חתכמהי תנא . 1

  רש(.נדים ומלאים כומו )חתפחיה ונסהחוז . 2

  .רש(דנכ לאמותום חמציע )של ה המחיר תצעה - 'מך גמס . 3

  ."ד בדבר פרטי המציעעואישור  - מסמך ד' 

  ריים.יבום צגופי ותקאסע קוי חלפ ירתצה - 'המסמך  . 4

5 . 
ולצורך ניקוד  ףסתנאי הבמידת עיע , לעניין סיון המצניבדבר הצהרה  - 'ומסמך 

 .עהההצ
 

  .מלקוחה המלצ חנוס - 'זמסמך  . 6

7 . 
 מועצה המקומיתד הובלע ר העדר קרבההצהרה בדב  - 'חך מסמ
 . ועצההמ ו/או לחבר מליאת 

 

   הרשעות. עדרהדבר יר בתצה - 'טמסמך  . 8

  ר בדבר אי תיאום מכרזיתצה -'ימסמך  . 9

10 
של המציע הסכמה -יה/אהסכמבר בד עיצהמ יעל ידם ר חתווישא - 'אי ךמסמ

 .כרזי הממכסלחשיפת מ
 

11 . 
ור שאיו םריייבום צגופי עםת אווק עסקחלפי  ריםישוא ,הרשק מוסעו אישור

 ורקי מס במה על ניכווממפקיד ש
 

12 . 

או  תרשם החברו מספרי שת ההצעהגועד הלמדכני ע טפל ,גידתא ינויע הצמאם ה
"ד/ עו ר, אישושל המציעית שפטמת הישיואלאם ת, בהתויהשותפותות או מועה

  ה.ימזכויות חתדבר ב חרו"

 

   כרז.הממסמכי  ישתעל רכעידה מהה קבל . 13

  ו .פורסמש ככל ,עורך המכרזידי  פורסמו עלשרה הבהסמכי מ . 14

  עי המציידם על תוח תיםשירוה פרטמ . 15

או ב'( ך למסמ 3ס')ף סהי תנאן לבי הך זמסמין ב הריצא סתככל שתמ – המציעים לבשומת תל
 זה מךמסר בואמה בר עלמסמך ב' יגמור בהא –למסמך ב'(  4)ס' רףמסמכים שיש לצה רשימת

 .ורכאמ תירהל סרה שקבמ המועצות ליעים לפנצומחובת המ
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  החוז
 , צורןימה דקומית קממועצה ה בשטחיבור צלמבני  תפרוגרמה כללי שירותילמתן 

 דימה צורןת קעצה המקומימועבור ה
  

                 2020נת ש ________לחודש   ___ום בי ןרמה צוקדינחתם בערך ונש
 

  מקומית קדימה צורןהועצה מה        בין:   
 וגזברה  מועצההש ות ראצעמאב    
   .רןקדימה צו ,1הרצל  'רחמ    
 ("המועצה" )להלן:    

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

 _______________ ז..__ תטעמו מר ___________מה ורשמת הבאמצעו    

 _________ קס____ פ________ טל'___ __________________רח' מ    
 ("ותיםהשיר נותן"או   "היועץ" :לןה)ל               
 ני; שמצד                                                                                                          

 
ולק )מח למבני ציבורלית לכרמה פרוג י תשירומתן ל 12/2020 מס' בימפוז רמכסמה ועצה פרוהמ יל:אוה

 ;("כרזהמ": )להלן קדימה צורן מיתוה המקועצהמ רובע טח המועצה בשלפי איזורים( 
 

את ה ל פקסול ועצהמהלהתקשר עם  סגרתה הציע, במנ"לז הכרלמתו יש הצעהג היועץו  יל:והוא
 ;וה ונספחיז נאי חוזהתועל פי  התאם למכרזב ,לןלהרתם כהגד ,םהשירותי

 
 ;יועץ הת קבלת הצע עלהמליצה  תהבישיב יםזרהמכת עדוו  ל:יאווה
 

 ;זהבחוזה  עץהיועם תקשר לה מועצההראש  הליטהח םכרזיעדת המן בהמלצת וי עיוחרוא  :אילוהו
 

 כדלקמן:ים דדבין הצהוסכם הוצהר, ו ךלכ אי

 מבוא .1

ה זוזה חב פיםיעהס ותרותמתנאיו. כזקת תנאי נו ובחמנפרד הי בלתי חלקוה הומ זהזה לחווא מבה .א

זה צורפים לחוזה חים המספה. הנהוראות חוזה זלפרשנות  ושמיש ולא ,בלבדת נוחולשם ה נועדו

 חיו.נספוללחוזה ה היא ה", הכוונזחוהמר "שנאבכל מקום נו, וד הימנפר יק בלתווים חלמה

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

 . ההחוז

 ותהגדר .2

ונה א אם כון )אלצידההגדרות ב להלן, יםלמונחיו מהחוזה יה ווים חלקהמה יםכהמסמ ובכלה זה זבחו

  ן(:ו של עניימגופ שתמעתמרת חא

 ו.מעאו מט בוא בשמושיי ות כל מלרב  -" המועצה ברזג" .ג

 .ןצור מקומית קדימה מועצה    -" מועצהה" .ד

ציבור  לצורכים למבני (זוריםקת לפי אי)מחולכללית גרמה רותוכנית פהכנת  -"שירותיםה" .ה

 ,(PDF)קובץ  מגנטיתמדיה ן עותק של וכ( Hard Copy) ()חוברתמסמך הכוללת , בשטח המועצה

יסתם במרחב, בין או פתוחים ופר/ור בנויים ציבוהמקומית בנושא שטחי שות המגדיר את צרכי הר

וניהול הנדרש  יאוםתי ליווייעוץ רבות ל, יםטיוונהרלוהמתחמים  מועצהל הגוד עלהיתר בהתבסס 

 פעולהוכל ועצה ת המפי הנחיו עלביצוע משימות קשורות נוספות ו רמה,פרוגשימוש בלצורך 

הכל  לעת רה מעתתוככל שהמועצה פעולות האמורות ומה לאיזהשרין או בעקיפין יהקשורה במ
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 ,(זהחול ח א'נספ) תיםירושה במפרט כמפורטלרבות נספחיהם  ה עלזמכרז והחומסמכי הב כמפורט

וכפי  על ידהשיקבעו העבודה ותוכניות  תקציבה ,מועצהה ם לצרכיבהתאו, הלהוראות המנבהתאם ל

 .לעת היו מעתשי

 ה.ז חוזההל לצורך מנכ ידה לשמש על ךסמהור אש ,מועצהנציג ה -" מנהלה" .ו

 לכל מי שפוע כים, וכןוסממה שיורמוו היועץשל ו ציגינ תוברל -" שירותיםנותן ה"או יועץ" "ה .ז

 .וע העבודותצבבימו טעבשמו ומ

דו ימועסקים על ה או/ו ו/או שליחיו היועץ שלו דיבעו -" נותן השירותיםעובדי "או " ועץהי"עובדי  .ח

יו ליחידי שו על או/ דיובעו ידיל עו או/דו על ישו ירכו רו אושכים יהששרותאו אלה ו/

ו או שין למעדי לכאחראי על פי  היועץשמי  לוכ םאליה בקשראו  יםתרושיה עובביצ

 ו.לילמחד

 

 היועץת צהרוהוהתקשרות מהות ה .3

בשטח )מחולק לפי איזורים( מבני ציבור לפרוגרמה כללית הכנת  שירותיבזאת מזמינה  מועצהה .א
 ורטפמל םבהתאוהחוזה,  זכי המכרהכל כמפורט במסמ, צוע השירותים כהגדרתם לעילובי המועצה

  .ה זהוזלח 'אנספח כב המצ" תיםושירבמפרט ה

ת להוראו אםבהת' כלשהן, באופן חוקי, ללא הפרת זכויות צד ג יםירותהש את ספקיב לתחימ היועץ .ב
 .רכיהוצ הצמועה ותדרישול ןת כל די, להוראוהחוזה

 עו עליקבשבודה תוכניות העל בהתאםגם ת השירותים אק ספל היועץור לעיל, מתחייב האמ נוסף עלב
   ה.צועמידי ה

על  ירותיםהשאת  ספקכל דין ל שיר על פיוא כה ימצהיר כ היועץ ל,עיר לומלליות האלגרוע מכי למב .ג
ג שהוא ין וסומ רישיונות מכלם והריתורים, ההיישהאכל ל זה בעל לחוזה ובכל םא, בהתעצהומידו ל
 ם,תיוירשה ןתלמש ושהו הדרכל היתר/שוריאון/ישיל רכל שיבוט. כיםהשירותתן ך מצורים לשהדרו

 נוי.השי בדבר הביטול או הצמועת האלעדכן  היועץב חיימת ,יםבו שינויו ייערכו א

ת וח אדם כשיר, היכולכ, שוריםהכי ידע,הת, ומחיומה הניסיון, ולי יש בזאת כ היועץ עוד מצהיר .ד
 .וההגב קצועיתוברמה מ תנום במיומותיאת השירק ספם לדרושיד הציווה

וא אם ה) ץהיועשל  גדותי ההתאסמכזה או במבדין, בחו להגבה ןאי כי ץהיועב ומתחיייר ד מצהוע .ה
 .זה הספק השירותים בהתאם לחוזול וזה זהבחהתקשרותו לתאגיד(, 

 .עדילהבה דעת יקולש, על פי לעתמעת  ף השירותיםיקה טין אתקאו לה תכות לשנוזה השמור עצהמול .ו
תאם , בההיועץע"י  לבפוע ינתנושי םתיועד שירב רק התמור ועץים לשלת צהמועכי ה ,יועץידוע ל
מכי סבמ המתוארים םיפנובאו ים, במועדעצהמוע"י הדין ת כושרומאוות חתומ ביותציקתנות להזמ

 עץהיוהא יא ל - תיזמנה תקציבללא קבלת ה כי ,במפורשובהר י ה.חוזה ז תובכפוף להורא, וזהחוה
 םאת ביצוע השירותיין הזמל איתרש הצמועה .מועצההלרשות  יםבדוד עמיהע םלתשלום, אף אזכאי 

  .תניםם משעדיובמו היקפיםבעת מעת ל

ועצות המקומיות, ו המצל בהתאם 50%-או ב 25%-ב ף השירותיםקת היא דילהגרשאית ל מועצהה .ז
 .לעדיבה דעתה קוללשים אהתב יבי,שור תקצאיכפוף לוב 1950 -א "תשי

 היהלא ת יועץרכיה ולצ על פי םלחדשום ותירשיתן המלעצור את  עת,בכל , תשאיר מועצהיובהר, כי ה .ח
ל ע בשלו ותעד לא שהתקבלו שירותיםבתוצרי הוש ימשות זכאית לעש אתה העצמוכך. הין ל טענה בגכ
 .היועץ באישור ללא צורךי צרכיה ופ
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רשאית היא ו יועץה תאף כלשהו מבהיקים רותין שזמיהחייבת לתמ ינהא עצהמוהכי  ,יועץידוע ל .ט

כי ורלצאם ת, בהק מהשירותים בלבדזמין חלו להנים אמשת יקפיםבה תיםות השירלהזמין א
 תשומר מועצהה לעדי.בה התל דעשיקות ועפ"י רר באותה עורי השוטצב הרגולה, המיב, תקצמועצהה

י בלמיה, עובדבאמצעות , צמהבע ם,או מקצת לםווזה זה, כח רותים מושאבצע את השיה לותכעל ז
א ל יועץ, ולהמועצל העדי שהבלה יקול דעתש על פיהכל  ,עץהיו תאם מיותשירת הלהזמנ דקקזהל

חר א זרם מכפרסל עצהמוה שאיתכן, רלעשות כן. כמו  רחככל שתב המועצה גדכנ ה כל טענהתהי
 דיןהכל בכפוף ל מכרז, ללאים השירותן זמין חלק מהומים ו/או לים זהים או דרותבלת שיקלצורך 

  .המועצה על לחה

או /ו םבמעצם טי יםהמהוו ףוסו שירות נאיכללו גם כל פעולה  רותיםהשיכי  יודגש,ספק  תלהסר .י
 םינכאמור אאו שירות ם פעולה ם אים, גירותפי הנוהג המקובל חלק בלתי נפרד מהש-או עלו/ ,םבעט

 מפורטתת מעבר לתמורה המורה נוספלת ת ללא זכאותירותים, וזאהש במפרטבמפורש  יםנזכר
 כם זה.בהס

 לעת.יו מעת וכפי שיה ועצההנחיות המו ממנו ויפעל בהתאם ליוזמנם שותירבצע שיהיועץ י .יא

תפים של התאגיד )ככל השולים והבע תאגיד, יחולו התחייבויות היועץ גם עלככל שהיועץ הנו  .יב
 ימים( ביחד ולחוד. שקי

 רשידככל שיים רותשיוע הן לביצימת זהיוולנהל המם רצוף עו מידיעל קשר ור שמל ביחיתמ יועץה .יג
 . עתוצהלה בכלומעבר לתמורה ה נוספתה ללא כל תמורו תוהתקשרופת הך תקהלמב

את ביצוע  למסוררשאית יה תה צהמועה, דלעיל כאמור רותיםשיבביצוע ה היועץ יתחיל אם לא .יד
 אותו דיי על רותשי וע כלת ביצבהוצאו ועץהי חייב אתלו צמהעב םצעבחר או לא יועץידי ל יםירותהש

על פי  יםהשירות ל מחיריעלו ע ירותיםשה יגם אם מחיר נלוות,אות צוות הרבל, אחר שירותיםנותן 
 .אם לכל דיןתבהה וה זחוז יעפ" המועצהכויותיה של מיתר ז רועגוזאת מבלי ל ,היועץהצעת 

ט מפרו זה חוזה בצע עפ"יעליו לש םתיושיררטי הפדק את כל ב אהו כימצהיר ומתחייב  היועץ .טו

ות, בנאמנ ,ההצועית גבומק ברמהם ישירותכל ה צע אתבלתחייב מו וגלמס כי הואו יםשירותה
בהתאם ) ותעצי המחירבוה ז חוזהמכרז ות הובהתאם להוראו צהמוערצון ה תועבשקדנות, לשבי

  .(ועץי היעל יד צעהמויעור ההנחה בשסכום  תתבהפח המצוינים יםפלתערי

ירות במתן הש עסקור יום אשהעובדי תוזהלאשר את ש רולד שאיתר אהת מועצהה כי יועץידוע ל .טז
 היועץעל , ומועצהל העוסק במתן שירות היועץד בעוחליף להת לדרוש רשאי הצמוען תהא הכועבורה 

 .העצמוהתאם להוראת לפעול מיידית בה

 הלן: ו לפורטילרבות במקרים ש ,םחירוות עלא גם בשמן ם באופירותיאת הש הספק מתחייב לספק .יז

ת ום )סמכויוכאמור בתקנות שעת חירלכך  השר המוסמך ידי-עלמצב חירום הכרזה על  (1
 .1973-( תשל"דותמיוחד

 .1951-ית, תשי"אלחוק ההתגוננות האזרח ג9ה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף כרזה (2

ש(, דדת המשטרה )נוסח חלפקוא 90ו בסעיף תדרני כהגן המווע אסוהכרזה על אירוע כאיר (3
 .1971-"אלתש

 לחוק יסוד הממשלה. 38סעיף אם להוראות בהת וםעל מצב חירהכרזה  (4

 

 הת החוזפקות .4

ומילוי כל התחייבויותיו עץ יואו עד להשלמת השירותים על ידי ה, ה אחתלשנ זה הינו הזחושל ו פוקת .א

 מועצה. ה"(זהוחה תתקופ")להלן:   .הזעל החו הועצהמ ימתתתה ביום חלתחיולפי החלטת המועצה ו
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 אחת כלקה, ו חלא שנה נותב נוספות ותפקות בעארעד ל החוזת התקופאת  ריךלהאת אישרבד, בל

  .שנים חמשעל תעלה לא ת וסך כל ההתקשר "(.ההארכה תקופתלן: ")לה

הל המנ"י ע בכתב יועץה לדעך הון על כנתתי ל,לעי רמואזה, כחוהשל  תוקפו ךילהאר מועצההיטה החל .ב

 .הזת החותקופ םתוי ם לפניו 30

 על חתימתו עדבמו עצהמול עץהיו יאימצ ,עילל ורמכא חוזהה פתתקו את אריךלה צהמועה יטההחל .ג

 כלה, ועצהמה דרושת ראש אחר מסמך וכל, בתוקף איתבנק ערבותו וחיטב תופוליס ההארכה חוזה

 .החוזה תנאי פי-על

 תבכל ע הלשל המנ כתבה בארובה ל החוזהרשאית לבט תהא מועצהה, עיללר מון האמע גרול לימב .ד

י שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בלק וממוינ כל לי לתתמב, למנההשל  ידדעתו הבלעפ שיקול ע"

 נחתםלו חוזה כאיאת הו איר קרה כזהבמ .מראש ימים 30ראה של בהת אתזו, עת בכל ל,יטובבגין ה

 .ההודעוב בהנקעד מול ש עדאמר

 תההתקשרו יכ פורשמב אתזב ומוסכם מובהר ,רזהמכ כיסממו החוזה הוראות תרמי לגרוע יבלמ .ה

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

 .דין י"עפ מועצהב יםמכסהמו

ובה נקה הרתמוזהה ל היהה תרכההאת בתקופ עץיום לולתש רה אשר, התמועילהאמור דלף על א .ו

 . זה הזחוב

 חוזה באופןהת ופקבמהלך ת היועץי יד לסופק עת הה זוזחנשוא שירות פקת האס ק,ספ למען הסר .ז

 יובדחרת החלה על עא עהכל מניעיצומים, שביתות, השבתות ו ם שלקיומך מהליף אף בטף ורצשו

 רת. ל אחהמנהינחה  א  אםאל ועצהמ

 תמורה ה .5

 ההנחיות המועצ זהה וזוראות חאם להובהת מועצההון רצות לשביע ,יםותרע השיצובי רתתמו .א

ר שהוגשה על ידו במסגרת הצעת המחיל בהתאםעמי חד פ םתשלויהיה זכאי ל ועץיה, דיןוהוראות כל 

במסמך הצעת  המצוין בירימחיר המחס לביידו  לאחוז ההנחה שהוצע עלבהתאם למכרז,  מסמך ג'

 "(.תמורהה)להלן: "( רזך ג' למכ)מסמ להצעתוהיועץ צרף המחיר ש

 צועבי יןבג פיוסו מלא תשלום הווהמ-צעת המחירמסמך ה -סמך ג'מת בהמפורט הרוהתמ כי, מובהר .ב

 עביצוב וכותרכה ,אוהש וסוג מין מכל ,כלליות ןובי מיוחדות בין, תאוההוצ כל את תוכולל ,תיםירושה

 היועץ תויוהתחייב לכל מלא וייסכ ווהומה ותמלבש תיםשירוומפרט ה מכרזה תנאי פי לע ירותיםשה

, םיאישור, םיתריה, םיביטוח, ובלותה, םחומרי, רכב כלי, ציוד, אדם וחכ תלרבו, הזהחו נשוא

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

 . ב"ויכו

החודש  תוםומותים בפועל שירה דש שבו סופקוהחו יוםסמם יו 45 וךבת ץיועל ה תשולםהתמור .ג

  .("45)"שוטף + אוחר, לפי המועץהיעל ידי ום שללת חשבונית הקפהונ במהלכו

 מהנדס המועצה המקומיתרק לאחר מסירת הפרוגרמה לידי  -תים שסופקו שירותים ייחשבו כשירוה

 צהוהנחיות המועאי החוזה תנולאחר קבלת אישור מהנדס המועצה כי הפרוגרמה בוצעה בהתאם לכל 

 .שהוא וסוג ןמי כלמ ספיםונ םמיסכומורה אהמורה ל ווספוית לא כי רהמוב כן .ד

 .מועצהי הדעל י ר ישולםשא פ"י דיןעורו בשיע מרה מע"לתמו ףוסותי, לעיל ל אף האמורע .ה

יד תבעו ליחו או אשרים לסוג שהוא, החום חובה, מכל תשל היטל או, מס כי כלורש, פבמ בהרמו דוע .ו

המגיעים ים תנכה מהסכומ צהועמה על ידו. ושולמוי היועץעל ולו יחזה,  חוזה י"עפצוע השירות בי על
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י אלזכ םתברעוה בה,י חומותשלו יטלים, הת מיסיםאלל ז, ובכןכל די ות לפיכניה ללום שעכל סכ יועץל

 .יועץל לוםהווה תשת

 אםתהם, בומיהסכ את כל יועץל גיעהמשלום מכל תהא רשאית לנכות ת מועצהי הכ, כםסעוד מו .ז

 של ותבשלמאי ביצוע  חולו עליו עקבשר יא יכוייםנו זה בחוזה מוראם לוסכם בהתאי מצוכל פי לאמור

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

 ל דין.פ כ"וע

שור המנהל ית אלובקב בפועל יםרותיהש עצובביה נה מותיקפתשלום התמורה וה כן מובהר, כי .ח

 . עצהיעות רצון המובביצוע השירותים לשל

תוכנית מועצה תקבל את שהבכוח או בפועל טרם ופסק שההתקשרות תסרת ספק, כי ככל מובהר לה

 זה, היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום.הפרוגרמה בהתאם לכל דרישות החו

גזברות בי מאת הציתק ישוררת כדין ואה מאושבקבלת הזמנה והיקפה התמור תשלוםעוד מותנה  .ט

 אל יועץלם וולשלת וושראידין, לא כשרת ואמה עבודנת ללא הזמ וצעיתבש םירותישמים אלו. תשלול

    לכך. ר שביעה בקאו ת/ל טענה ותהיה כ

 ן התשלוםפאו .6

, היועץ הפרוגרמה נמסרה וכי היא ממלאת אחר כל הדרישותדס המועצה כי נלאחר קבלת אישור מה .א

וראות הבהתאם ל ביצוע השירותים,גין ב יועץגיעה להתמורה המט של ורחשבון מפ צהמועלציא ימ

 וףבכפ ולהצעת תאםבה, לתשלום" ורמק" מס שבוניתחוף בציר ישהג אותההמחיר  תהצעולזה ה זחו

 "(.תיחשבונ: "ןלהל) כדין שרותמאו תיוציבקת תמנוהז או/ו לחוזה

, ו או במלואוקחלב ,תובחתימ ויאשרם היועץ ידי על המוגשים חהדו"ו ניתוהחשב את יבדוק המנהל .ב

 . ידלעהב דעתו שיקולל םאתבה, ב"ווכי ומותשל ,וב המופיעים םטיפרה נכונות תקדיב לאחר

 או/ו איםמל וא/ו כוניםנ נםאי יתבונובחש ןבחשבו המופיעים פרטיםה בו רהבמק כי, בזאת הרבמו .ג

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

 כאילו זאת אוירו בוןחשב צאונמ אשר םיהליקוי ירוטפ וךת, הבלעדי תודע יקולש ילפ ותלמשה

, יועץהעל ידי  תנת מתוקחשבוניד המצאת ום ימנה ממועעד לתשלוהמו מועצהל אצומה לא ןחשבוה

 .עניין זהב מועצהה אותאם להורבהת

 למנהה .7

ת מלא אויך מטעמו לכ הנמושי מי וא/ול של המנה תיונחיויו והותראולהכפוף היה י היועץ .א

 צונו.יעות רתיו לשבבויויהתחי

וק לבד ,מוסמך לבקרהמנהל כי  הרוסכם ומוצ, מזה זהלחו אםבהת הלכויות המנסמ תרוע מילגר מבלי .ב

 אישר . כן יהיהזהוהחת והכל בהתאם להורארציפות ו ,וםיק ,םועביצ ,םרמת ,ותיםרשיה קח עלפול

מה התאו דה בזמנים ו/אמיע לות ו/או איתקבר בדט, רויקפל הנהו למא/ו יועץודעה לר הלמסו מנהלה

או ו/ היועץעל  נת לערעור.ינה ניתואית הינה סופה ז ייןנלעל ההמנשל יל. קביעתו על א' בס"ק פורטכמ

ות ירש לכ ר לו לבקרשולאפ להשתף עמו פעו, ללות המנהאהור רא אחלמל עמומט פרויקטהל הנמ

  .היועץי ע" המסופק

ה חוזיצוע הבור בהקש ל פרטגבי כשיידרש ל ל עתכל בלמנה היועץ ווחל, ידר לעיומבא גועפל ילבמ .ג

 השירות. לביצועי דין "פענדרש  שיון וכיו"ב אשרתר/ ריהי /ורכל מסמך/ איש רישתוד ייו עפ"יציג בפנו

 הז זהוילוי תנאי חמל עצהמולפי הכ יותיובויהתחימ היועץאת א ישחרר להמנהל בידי  שראוח קפיה .ד
 עות שנעשומגרמטות והשת ההושגיאות, ההפעולה אחראי לכל ייה ץהיועון דית שברישוכל הדוי לילמו

 .ועסקים מטעמוו/או ע"י המ דיועל י ורמו נגא
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  תוזהירו בטיחות צעיאמ .8

 באופן וזהחה ואנשותים השיר מתן לשם דרושיםזהירות הה בכל אמצעי זאת לנקוטבב תחיימ היועץ .א

 וש. כו רא םאד וןיכגרום לסשלא י

 תצעה רמחיולות בכלזה בסעיף  ותמפורטה ובותחמילוי הבגין  ייבותתחת המהוצאוה הסר ספק, למען .ב

 ו.לא ן הוצאותגית בדמורה נפרת א תינתן כלול, היועץ

 נהמש יקספ .9

 מועצההמת כלא בהסאמקצתם,  וולם אכ וע השירותים,יצבאת , אחרור לרשאי למסנו יא היועץ .א

 האמורהכמה זה, אין ההס ףבסעיתאם לאמור לעיל בה הסכמתאת ה ועצהמה נהנתכתב. ש ובמרא

 שהעלכל מ מלאה יותאחרבא ישי יועץהו החוזה,י לפ ויותיחייבוהתמוו ותמאחרי היועץ רת אתפוט

 ם.החם ועובדיכו ירותים, באישה פקימסדל של חמו/או 

משנה  ספקשמש לחדל י ולא המשנה ספק יוחלף לא, המשנ יפקסעסקת ה ועצהמה ההיה ואישר .ב

סקת להע בכתוב מראש מועצההת כמלכך הסה נתקבל זה, אלא אם זהוח אשירותים נשוביצוע הל

 .יםחלופי נהשמ ילנקב

, זהחומסגרת הספק בל ם שעליוותישירל הלכ יועץה דית שלאחריותו המלאה והבלעע בולפג מבלי .ג

 ספק כל שלפעילותו ודתו ובוש הפסקת עלדר מועצהת היאשנה, רשמ ניקבלת העסק הועצמה האישר

ים תוירשה ספק אתנו מיאש או/ותה והנא עיתוצמה המקדתו ברבואת ענו מבצע יא התעלדמשנה אשר 

 נספחיו. לו הז הוזחל אםבהת

   החוזהערבות לביצוע  .10

 צהמועל ץהיועסר מו, מקצתןלן או כו ,זהבתקופת החו י החוזהעל פ ותיויהתחייבווי מיל תלהבטח .א

 ח"ש אלפים חמשת ילים:מב) ₪  0005, בסכום שלודה ת צמנקאית בה, ערבוזחתימת החו טרםב

  ."(הערבות"ן: ללה) זהחופת הקות משךל הוקפתש, קיודבמ ה' לחוזבח נספח בנוס

 צהמועה כלפייותיו חייבווהתו כל חובותיוי ילממ היועץאת  רטו פואינ דלעילות ברהע תןכי מ ,מובהר .ב

, מועצהדי הי על ה,חלקו אכולה  ,ותומימושה של הערביתה ילו גביין, ואד לה ובהתאם לכזה זועפ"י ח

י ים עפ"ואחרכל סעדים נוספים  כןו וספיםנ יםוהפסד םיזקנ לכ היועץע מובתל דהמצניעה יהוו מ אל

 ן. דיעפ"י ו או/ זהוזה ח

 ית לחלטאשא רתה מועצהוה אשכם מרוע ומוסקב צויכפי משיש מועצהעל ידי הה גבהערבות שנ כוםס .ג

ר גמוה הנייקנלהפוך יגרם, וישילמידת הנזק  וו/א נזקלה  םנגרש ךר לכבמלואה וללא קשרבות את הע

ר גזבו א עצהמוה ראשאו  עצהומלפי הכלשהי לבוא כזכות  ועץילא התבלי שמ ועצהמה לש טחלווהמ

חוזה על פי ה מועצהתיה של הווימזכגרע בר זה י, ומבלי שדךלכ רן בקשומענות כלשה ענותבט מועצהה

  .זהוחרת הפגין הבדין  ל פי כלו/או ע

זהים  םתנאיבחדשה  ותבער ץהיוע ציאמיבוטל, י אל הזחווה צהמועידי העל ערבות תחולט הה והי

    .הבודה ימי עשוך שלות לערבות שחולטה

 חוזההארכת ה עה עלודבלת ההקמיד עם  עץהיוג ידא ,הזחופת התקו להאריך את צהעמויטה הלהח .ד

 ומיתית אוטוננקאב ערבותפקיד ן יילחלופ וארכת, אופה המועד לתום התקבות הער וקףריך את תלהא

את מ ,חוזהל 'בפח נסמפורט ברכת, בנוסח האהמו הפהתקו םועד לת הפוקר תאש ום זההכסב הדשח

   ין זה.עניל מראשאישרה  צהמועי שהקאנד במוס

החוזה הלך תקופת מבכל עת בי כ ,לוודאוג ואתחייב לדמ היועץי כ ,בזאת ספק מובהר ן הסרלמע .ה

 "ל.נה 'ב חספנח נוסב הפתק ותברע עצהמובידי ה תהיה ,(ינהשתהיככל הארכה )הופות קות

 .ןהעניילפי  המחויביםיים ושינ, בהרכהאת הפקובתת התקפה בורהע על סעיף זה יחולו ראותהו .ו
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 זיקין נחריות בא .11

 רישין, אובד ,הפסד ק,שלום, נזעל כל ת מועצהת הה אאו יפצו/ ישפהוובלעדי  אלמ ראיאחיהא  ץעהיו .א

ל כל מעשה או מחדל שין , בגהושכלי ישללצד ש וה אעובדי, לצהמועל רםלגוף או לרכוש, שייג ףאו עקי

ו אד הפס כל תשלום, שהי בגיןכל ריותמאח עצהמופוטר את ה ץהיוע. ומעמי מט אוו י מעובדי, מועץהי

 עיל. ל מוראן כובדא

 היועץחריות בקשר לעובדי כל א עצהמוא תהיה לול יןא יכ ,יל, מוסכםאמור לעמכלליות ה עלי לגרומב .ב

 כל בגין ועצהמפה את היש ועץהיבגין עבודתם, ו לשהוי כפיצוו ו אהשכללום בתש ויבא תחל ועצהמהו

עילתה , שהיועץדי בועמי מי יד לעגדה נגש יעה שתובקשר לתבה ל זק שייגרמונאו ו/הוצאה  ום,לשת

  וזה זה.שוא חנת שרוההתקאו /רותים והשי יצועבב שורהק

שה, מכל דריאו ו/ה עיל תבכ נגדכוק כל נזל ע עצהמוה תות אמלשב ותת ולשפה לפצומתחייב בז היועץ .ג

ין גמה, בטעו/או מי מ חיהשלו ואמעובדיה ו/ מיו/או נגד גדה נלשהו, אדם כדי על י, שתוגש היאה שעיל

עקב  ין פגיעהבגלרבות בגין כוש, ו/או לרוף אדם, לג לכל גרםשיאו נזק ו/ הפסד הלחב ,נהאוכל ת

ובת ם לב של חוהפרה בתת אדם; העלב לשון הרע; (;יותבפרט פגיעהפרט )כלל חדירה לתחום ה

צד ג' ו/או  הפרת זכויות ,יוצרים זכויותך, הפרת וכל הקשור בכ ספרותיתניבה , גדיבהצאת והו סודיות

לה ושכ"ט  שייגרמוהמשפטיות ות אצהות הולרב ,וכד' מכל סוג, לרבות קניין רוחניקנייניות  זכויות

אה תוצם כרעמה על נזק, שנגבא מטי שמ ואו/ה יוחשלה ו/או יאו עובד/ו עצהמוהע תבתאם  עו"ד.

סכום שיפסק  כל לשלםו כנגדה יעהלסלק את התב היועץא על יה מהאמור,לגרוע  מבלי. לילע רמהאמו

ל כ .רומשכ"ט כאטיות ומשפ וצאותה לרבות אחרת מוסמכת תושו/או ר טשפמית ב ל ידיע תהחובל

 המועצי הע"ו ישתדרת מעק חודה כמהצבית וישא ריי היועץ מאת צהועמל לעיל כאמור שיגיעסכום 

 ועל.בפ שלוםהת מועד עד היועץמ

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

ו/או  יתמקצועהחובתו וי מילבה נחהז ו/אול ו/או מחדעמו טבאים מו/או ה היועץועית של צגיאה מקש

 .מטעמוי של מ חובה מקצועית

 רשל אעימור לכאשלנות ר וא/ו שגיאות של םיקרמ בילג גם לותח מטעמואו מי /ו היועץ ריותו שלחא .ה

 ץהיועה, כל שתבקש זאת המועצ, ילר לעהאמו תכלליוע ממבלי לגרו .זהחותקופת הלאחר תום יתגלו 

לה תגשנהו לשכ קוילי ונוצרדה ו/או במי תאויכלא וניתנו שמידה ב תספפעם נוים ע את השירותיבצ

 ןרות ביהתקשום היס חרלאת אף ן, וזאריאו במישפין עקי, בםתבלצאה מקותכוים רותהשי חר מתןלא

 .וספתרותים פעם נהשילבצע את  יועץללאשר  מועצהב את הכדי לחייבור מאאין ב .הצדדים

 רםוכל ג ו מחדלים שלם ו/אעשיבשל מגם  לחולעיל תט ורכמפ היועץ של , אחריותופקהסר סלמען  .ו

 ב."כיוה ונמש ינבלק ם,ת עובדי, לרבוהז זהחו חמכ והתחייבויותיע ויצמטעמו בב וו/אל בשמו ועהפ

תביעה דרישה ו/או לשא ר יהיו נושמים אוסכבגובה ה ועץיתשלומים ל לעכברשאית  האת מועצהה .ז

 ביעותתהמחלוקות והנה ושבתישר א עד, ור בפרק זהו אובדן כאמא/הפסד ובגין נזק  עץהיו נגדכ

 .עצהמוהצון ות רביעופי ומוחלט לשופן סבא

 עלאו שו/ צהמועלגיעו ישר א ,ויצים ו/או פכם, שכל סכוסומוצהר בזה ומ עיל,ל רומבאוע לפג ימבל .ח

ו/או  היועץ יחדלי ו/או ממעשין בגג',  צדה מדרישה ו/או תביעת בהם מחמת אשלה ייה מועצהה

 ומיםהסכאית לקזז מרש מועצהה תהיה "ד,עו "טשכווצאותיה , כולל הומטעמ ו/או מי קיומועס

  .ועץיל ממנה םהמגיעי

 כרזמהסמכי במ טרומפכ ות,השיר בעת ממהותהנו עץהיות גרוע מאחריול יעיף זה כדבס אמורן באי .ט

 .על פי כל דיןעמו ומי מט היועץאו חוזה זה כמו גם מאחריות /ו

  ביטוח .12
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יחולו על  אשרטוח יראות הב, הופי דין לע ו/או זה פי חוזה על היועץ ואחריות ייבותתחמה עלי לגרומב .א

 דנפרבלתי  חלקמהווה , ו'ג חפנסכף לחוזה זה ח המצורח הביטונספ התאם להוראותן בניה דדיםהצ

 .נוהימ

ם ע יחד הביטוח.א נושכל ל סיסבהם ', הינג חפסנו ה זהת חוזרסגים במטוח הנדרשתנאי הביי ר, כהביו .ב

 ועץי רלאישופוף אלו, בכים נאתב שינויים אשררשאית ל י,דהבלעתה קול דעפי שי , עלהצמועת, הזא

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

 '.גספח ובנבעו בחוזה זה ח כפי שנקטוהבי

        םדאח כו .13

 דע במתןין וניסיוי לבענים, יומחשבונו, עובדים מ ותים, עלירן השתמ ךיק לצורעסייב להתחמ ץהיוע .א

 .  םרותיישה

תן ל את מהנט, אשר יעל חשבונו, מנהל פרויק ים,השירותרך מתן לצו העסיקלב מתחיי היועץ .ב

" קטרוימנהל הפלן: "עצה )להם למוהשירותי יש הקשר לצורך מתןא וה אתוצה ויהועהשירותים למ

 .הועצהמדי תאושר מראש על י טל הפרויקמנהזהותו של "(. טהרפרנ" וא

 הל.מנשל ה באש ובכתרר מיעשה באישו רויקטמנהל הפ י בזהותו שלשינו כל .ג

מקובלות ה בודהשעות הע ךהלמבועצה מין לפניות המיהיה ז הל הפרויקטכי מנ מתחייב היועץ .ד

ברים פול במשבשעות לא שגרתיות לצורך טי בודהורך יהיה זמין לעצמידת הין ביהיה זמוכן  ועצהמל

    .םאו בשעות חירו

ם על אירשההיו עובדים יה א חוזה זים נשוותרהשי גרת מתןבמס ץהיועדי קו על יועסשידים העובל כ .ה

ת רשעודר הר בדבר העתצהי לע וראמכם עובדיכל האת יחתים  היועץו כן, ל. כמשראיד בדין לעבופי 

 ."דוה(, שיאומת כדין על ידי עתעבורבירות עט עמל) ותפלילי

 מועצההת א יפצהוי ם האישרו וליושעובדיות מנהימטת לוחלמ ותחריבאי יהא אחרא בלבד עץהיו .ו

ו ו/און מת אפרהמגניבה ו/או חבלה ו/או ה אכתוצלהם ל נזק שיגרם ין כת בגי השירולבקמת ו/או א

 .היועץי בדמעו דוב"י עע הים בדרך כלששנגר רחא זקנ

ם יירותפק את השמסה ועץהי מעובדי ובדעל כפת החל עת,, בכל היועץוש מרשאית לדר תהא המועצה .ז

 גודזה זה ו/או בניחו הוראותל תאםו בהדלא את תפקימא יל שרא חר,בעובד א מועצההעבור 

שוא נ רותיםשיתן הם לממתאילו בלתי  האריי רשאו ו/א מועצהה תיונחו בניגוד לההדין ו/א תלהוראו

 האת הממטע מיאו /ו המועצש, כי היודג. ישיהולא ה זו לשאחר דרי לאתחייב לממ ועץהיזה, והחו

 ים.ביצוע השירות בטרםרם ולאשם יונניסכשירותם,  חוןלב ,יוןלראם דיובעת הא ןרשאית לזמ

, דיומעובי משל  לתוהשכ אוסיונו ו/ינ עלס סבהתכרז בלמ יועץהבמידה והוגשה הצעתו של י כובהר, מ .ח

 ה.חוזהסיק עובד זה משך על תקופת להע ץהיוע חייבמת

כל  אחר הוראותא לכך, ולממהמשתמע  , על כלובדיושכר ע תא ובונחשל ע שלםל ייב לדאוגתחמ היועץ .ט

 ם,תיהווירה על זכלשמידין ביחס י ההרחבה וכל ום, צוימים הקיבוצית, ההסכודה, התקנובקי העחו

 תנהג וק(, ח1987-תשמ"זר מינימום )שכ קוחת וראועל הרבות ל ם,תוחוור םיאותרטיחותם, בב לע

 .1968 -שכ"חתשולב(, וסח ממי )נואלה טוחביה וק, ח(1958-שי"ח התהשכר )

  דבימעסי עובד ם יחיוקאי  .14

לויות הפעי תריזה וכל  וזהחתים לפי השירו עוביצו תכי ההתקשרו ת,ורשובזאת מפסכם וצהר ומומ .א

 ביןל עצהמוה מעביד בין-יחסי עובדת וצרישב כחא תוצרת ולי אינהזה  וזהחבב ייכמתח היועץ של
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היחס  כי ת,מפורשו בזאתם כומוסזה,  וזהחב רנה כאמושמ ינבלקת בולרטעמו, מ יאו מו ידעוב, היועץ

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

 חוזהפי כל דין,  ו, עלשל יםובדהע פיכלכמעביד ו ויותייביוהתח תיוובוחל כ ראחא ב למלמתחיי עץיוה .ב

אים נהת ובכלת בשכרם לשאלל זאת בכו, דיובעו לעליו ועם החלי יםווצי, וצבויק וי אשאי

תשלום , שה, דמי הבראהפמי חויות , לרבחוזה פי עלפי דין או  הם הם זכאים עלים ללייאוצהס

נדרשים על מים השלוהתכל את ם דיעד העובב ולשלםש ילהפר וכןב, "יוכו יהנסנות פל, קרגמ תולקופ

, יצוייםפת ולקופות המס, טונמי, לשלאולח יטובד לסרוע למולגמבלי ו ות, לרבהוזחי פעל  דין או פי

 מל וכיו"ב.ה, גסיפנ

 וא ולו היין לו ולא יי אכ זאת מפורשות,ר ומתחייב ביהמצ היועץ, האמור לעילות ליי לגרוע מכלמבל .ג

ות פיצויי בלר ,העצמוהעם  ביחסי עבודה כרוךן הייוענ ברל דכביעות לת שות אוריעמו די מטלמ

ת או לקרנות לקופות רשוים, הפיאלם סוצינאיות ותוידמת, זכוקמה ודעהה, שפחו דמי, טוריםפי

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

ין ב, הודהעב שהי מתחום יחסיכללום שבת תה חולח מועצהה על, כי דיןפסק בע, ייקב וב הקרמ בכל .ד

ן כל , בגימועצהאת ה ץיועהוישפה ה ב, יפציוות, ישנל לש יןובם ייליאסוצם תנאי של שכר, בין של

ת ישים מקבלת דרמי 7תוך וזאת בבגין פסק הדין,  לשלמם הצמועיי שיהא על הצואה או פיצעלות, הו

 תשאיהא רת הצמועבזאת, כי ה כםמוסן. דית כבייה ורשי הצמדפרה בתוספת ונה,הראש מועצהה

 .לעילור כאמו יב בויחא ושהם כוס כל יועץלעה גיהמורה לקזז מהתמ

 הזחו תהפר .15

 ת:  באוהאחת מהפעולות  כל לעשותמנהל ה או/ו מועצההם ירשא ,זה הוזחראה מהוראות הו ועץהי הפר 

בגין זה  זהע"פ חו היועץ תיבויוהתחיוי יללמוצוע יטחון לבכב מועצהה לנשנית רבותממש את העל .א

  .כהראהה ו/או תקופת החוזהפת ותק

ללא ש ושימ תוך ,זה זהחוע"פ  ועוביצב בחיי היועץש שירותכל ם י/רחאספק/ים ת צעושות באמעל .ב

ל כב עץהיואת  בולחיי ת,נוספלתמורה י זכאשיהיה מבלי  ,היועץע"י נעשו ש תיםושירות וולבפע בלההג

             בכך.ת כוות הכרצאוהוה

 חוק החוזים הז לבכלו כל דין "פע זה ו/או זהחו"פ ע כל סעד או תרופהע מרוי לגעיל כדלר באמוין א .ג

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

 . פרהמההה צאכתוקיפין ען ברין והבמישן לה ה רםיגה ו/או ל

 פיותציספ ותארבהו ובפרט, חוזהה תאוהור משאר עוגרל דיכ ויפסעי תתי על הז יףסעב ןאי .ד

 רלמסו או/ו בעצמה חלקם או/וירותים שה עבצל ,יהעינ תראו לפי, צהעמוה תורלאפש תחסוייהמת

 .היועץ ןחשבו על, ראח לאדם ןיצועב

 וזהסיום ח .16

 החוזה פרתבשל ה לאש יוםס

וזה ו/או הח את בטלא, לישהל סיבה כמו עדי,בלהה ל דעתקושי , על פיא רשאיתתה דלבב מועצהה .א

ת או ותקשרההת ופקחילת תפני מועד ת, להקלחו אכולה ה, זהחו לפי ותרהתקשהת להפסיק א

ם מיי 30 דמת שלזאת בהודעה מוקה, וההארכ מתקופותה איז הלךרות או במקשהתהלך תקופת הבמ

 .("זההחו םהודעת סיו"לן: )לה

קת ספהקת ההתקשרות ו/או פסאו הוזה ו/חה ולי ביטכ י חוזר,לתב ןבאופב ייחצהיר ומתמ היועץ .ב

זכות  הנהספות, וכה נארת הפווות לתקופת ההתקשרתק כתראי האו או/ ותת ההתקשרופתק

 יהר וכן יהחוז לתיבן אופתר בזאת בומורים הוא מום האהמקרימת איזה רוקי בוכ ,מועצהל תניהמוק
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ם למשך כל ותישירו למתן תכומבר הסתדבטענה  בותרלכך,  שלב הכל טענ מלטעון שתקנוע ומומ

 פרטקן( ובחלאו  לןכוה )ת ההארכהלך תקופובמ םתיושיר למתןו תואו הסתמכו/שרות קתההתקופת 

 .ותםכניתם הבקשר ע ותים ו/אוהשירעם בקשר  ץהיועיע שקהתן או נן השקעותיניטענות שע

זכאי  היועץ יה, יההיועץ תיו שלבויויהתחי רתהפמתוצאה כה, שלא חוזביטול ה את ועצהמהה דרש .ג

ד, מוע תולאועד , ע בפועלותן ביצם איותריין השגו בל המגיעה הורתמת הא ך ורקא מועצהקבל מהל

ל יל עהטל דיבכה ביטול החוזהיה בלא יכי בהר, מו. חוזהול היטן בוגמור בגימלא , כסעד סופי זאתו

זה פי חול יו עיבויותיתחל יתר הכ לביצוע ועץהי תריואחמ עדי לגרוו/או כ ספתות נוריחכל א מועצהה

שהם וכן  גן וסול מימכיעה תב או/טענה ו עון כללטמתק שמווע ונמ היהוכן יאת בזוותר מ היועץו זה,

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

 זההחוהפרת  ם בגיןסיו

 זהויא חבהרשאית ל בלבד תהא הועצמה ,לעיל ..ג16 -א .16פים סעיבמור אהת יוללמכ לפגוע מבלי .ד

דעה הו יועץל לבד שנתןבית, ויסוד האיננה שהפר החוזה, את עץהיו פרהבו מקרה כל בסיומו ל

 ור.מכאהתקופה , תוך פרההיקן את הלא ת היועץום יו 14 של תקדממו

מן  יותר אחד אות , בקרוהזחוזה  או ל דיןת כואהור ל פיע עצהמושל ה רתאח תמכל  זכו ועלגר מבלי .ה

 ה:ז וזהח תר,ללאל, לבטת רשאי העצמוא ההתהמקרים הבאים, 

 עוו קבמני אכונס נכסים זוי ינלמאו יכים ו/הלאת הקפו לו/א פירוקלה בקש ועץהיגד וגשה כנה .1

 30ך ותלה בבוט לאור קשה כאמשבקרה מין והכול בלפי העניי מנז קאו מפר נוי מפרקו/או למי

 ה. תשמועד הגמ יום

ו לפועל אצאה יך הוהל וגדח נפתכשנל או רג טתת פשינגדו בקשאו שהוגשה  לשט רגפו היועץכש .2

על ידו לה בק, נתלקםו חכסיו כולם אבי נגיד לגתאל ש רהמקאו ב םכסינ סכינו וצ נגדו תןיכשנ

הגיע א ו שהוא וקרפי ו צוגדתן נק או נירולפ השה נגדו בקשון או שהוגמרצ קופיר החלטה על

ה ו פשרא הכארבל ק מעןשיו ללנוה וא פנם, או שהכולם או חלק נושיור עם דואו סי הרלפש

 . 1983 – "גשמת ש(סח חדו)נ ותרת החבדקואם לפהתבאתם  ען הסדרלמ

 ר,ובי הרכוש כאמה כלשהי לגולעפ או בוצעה קצתוכולו או מ ,היועץוש רכ טל עיקול עלהו .3

א העיקולים כאמור לו (,חלקם ם אוולתים )כורת מתן השיא מבעדו וענמל עלולו ע אונאופן המב

  יטתם.נק עדוממים ימ 30ך בתו לובוט

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

 מראש. ו תבבכ מועצהא הסכמת הלל הוזחח המכ

 . לההמנ לתו שדעלהנחת , חוזההע ומביצמסתלק  היועץכש .5

 הלךמ פסיק אתמ כשהוא, או או חלקם יםמבוקשתים הוירהשאת  קפמס ואינ היועץשכ .6

ית צימואינו  הלנהמ יע" שרוע ואקבשנ מניםזה חלולפי  קםספו מינא שהוא ואתם ספקא

ו לפי לוח ש ו/אצב הדרובק יםתשירובאספקת הלהמשיך  ול אהל להתחימנמהבכתב להוראה 

 חוזהרות בהאמו בויותיחיר מההתתופרו אחת או יה ועממטאו מי /ו היועץאשר , או כםנימהז

 ,תראהבהקב נזמן שנך הל תונההממאת כך  אה עלרתו הקיבלשאחר לרה ההפ אתיקנו ולא ת

ינו תן, אצקמ צע על ידו, כולן אווהמבו כי השירות מטעמ ו/או מי יועץבנהל התרה ר המאשו כא

 . השירות רים נאותים לשיפודעצ וז ראההת תבלייד עם קנקט מ אלשביעות רצונו והוא ל

  .החוזה ועצביבן ודל בזשמתר עץהיושעתו ד חתהנלהמנהל הוכחות ש בידי כשי .7
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או הציע לאדם תן חר בשמו, נא דםאו א היועץש עתה,דת הנחל ותחוכה מועצהי הבידכשיש  .8

וע ציהכרוך בב רל דבכו אכלשהי בקשה לחוזה  נאהטובת ה וא ןוחד, מענק דורוש ולשהכ

 ה. חוזה

 זמןך התואו /ור ביס ןזמתוך  שותיולדרי ל ולא נענההמנה ראותוהאינו ממלא את  יועץה .9

  . ראהוותן ההי נע"ך לכע קבנש

 או/ו י מניותיומבעלו/או נגד מי  ועץהייליים נגד ים פלננקטו הליכית או לפלי הריקאם נפתחה ח .10

 יו. להמנ

 ץהיועשונה, או ה אינה נכז החוזת עם חתימ תנה בקשרישנ היועץ לכלשהי שרר כי הצהרה התב .11

 . ץהיועעם ת תקשרוה עלע שפילהדי כה בה יל הההמנ עתר לדשהותית אה מבדעוילה ג אל

 במסגרת תפקידו.  מדויקיםם תונים שאינאו נ/צהרה וה מועצהלסר מ היועץתברר כי ה .12

 .17, 13 - 7, 3 ת:ויודיסראות כהואים הנחשבים יפי החוזה הבעסמ ףיהפר סע היועץכש .13

 תשאיר ה,ף זיסע תאום להוראתהב הזת החוא המועצה הטלבי זה, הזוראות חוה ארמש ערוי לגמבל .ו

ים בשיתוף ותצוע השירלהמשיך את בי י כל דין,על פ הלת וקנתר הזכויות המומי רועג, מבלי לועצהמה

 הבלעדי. י שיקול דעתה פ על רחם אורג ם כלפעולה ע

זה  ההוראות חוזל תאםבה מועצהת למדעואחרת הת כומכל זזה לא יגרע וחל הטויבאת, כי מובהר בז .ז

  דין. כל ראותלהו אםתבה וו/א

 זהחוהוקנו לה בשמהזכויות לשהי כ תובזכהסמכויות, או י מכלשה בסמכות ועצהמה התמשהש .ח

ות נעכל ט יועץליו לא יה, לו או מקצתות ביצועו, כוא סיקהפהאו , תומקצ , כולו אוחוזהאת ה וביטלה

  טין.    מוניה בעפגי ללכולו גרמו שנו הפסדים א/ו יםזקנ ןדרישה אחרת בגי לכ ואות ו/ו/או תביע

 תיוסוד .17

, מועצהשל ה היניבענ ודע שיגיע אליכל מי לשהוג' כ ות לצדלא לגלודיות ור בסשמולמתחייב  היועץ .א

דיות סות ות לשמירבייהתח סחונ יחתום על היועץ מתן השירותים.ך ובמהלרות קשהתה במהלך

 .הז וזהחל 'דנספח ף כורהמצנוסח ב

 תונוש .18

 לא י החוזה והואו לפליעת לוטת המבוחייתהל כ וכןלא ביצע,  אולבצע וה יבחיהת היועץשכל פעולה  .א
נשלחה ד שלבוב ונו,חשב ו ועלותם במקומלעשו תחתיוחר א היועץים לש מועצהשאית הר -ה מילא

בע שנק ןתוך הזמתיו ייבויותחא את הלו למממנ הל, והדורשתנדי המי לע בתבכדעה וכן ה ינאליו לפ
ם לחוזה זה בהתא צהמועה של הותייזכומ לגרועף זה כדי יעסבאמור ב יןא כי ,מובהרודעה. בה

 דין. בהתאם לכלו

ן לוכ ,הזה זחועל פי  כויותיוז אוו יבותואת חשלישי להמחות לצד  אוביר להעלהסב, שאי ו ראינ היועץ .ב
  . ובכתבמראש  ,צהמועבאישור ה , אלאו חלקןא

א אחר לללו פי עלהנאה ו כל טובת א ,וו מקצתא לוכו ה,ביר את החוזהע יועץה יכ ,ועצהמרר להתב .ג
כל הא לא ת יועץול וזהחה בטל אתלית רשא מועצהה תהא -מראש ב ובכת מועצהת ההסכמ תלקב

 ך.בשל כ מועצהנגד ה ואל סוג שהמכה עבית ו/אוטענה 

 ןובי ת)בין בבת אח, ויותיוכזותיו ו/או מממניה עלומ 25%ר בייע לאכי  היועץיב ימתח לל זהבכ .ד
 .צהמועתב של הבכש ומרא רל אישולא לאחר שקיבא (חלקיםב

 על בכתב עצהומל להודיע היועץרסה, על בבורות יה נסחשמניות בוריתרה ציהינו חב עץהיובמקרה בו 
לעשות כן וכן ונה כוע על שייודמיד כזאת מור, כא רההעבונה לכווכן על ויות זכו עברת מניות ו/אה
  ות.קשרתאת הה ד הזכות לבטלתעמו עצהמולרה ובעת ביצוע העב דב, מיוש



 קדימה צורן מועצה מקומית

 12/2020 מס'י ברז פוממכ                

 

45 
 

 זה. ה זחוכל הקשור לז, ביזוו קו/א ןכבועיות זכבזאת מפורשת על  רותמו היועץ .ה

גופים / מועצהאת ה, מץיועלגיעו יאו ש ,םים המגיעימהכספ זזו/או לקכות רשאית לנ האת מועצהה .ו
או  יוםי קב אעק למםשל ב,ויו תחאשר, תידרש א סכומיםה כל ניין, אתר ועדבל בגין כו/או ים ראח
 היועץמ צהמועיגיעו לאשר שיפוי  אוי ו/ופיצו ו/א כוםהחוזה ו/או כל ס יפיסעשהו מכל ת סעיףרהפ

או מחדלי  /ון מעשי בגי ג' "י צדעבע תשת תלשאת בהם מחמ עצהומשעל האו /זה ו חוזהבהתאם ל
זה חו מכח היועץאת מ צהמועל עיגלהוי עשאו כל ה/וו י מטעממ וא/וו/או מועסקיו ו דיו עובא/ו ץהיוע

ת הכספים רהחזלתבוע את  צהעמול השיה תויוזכמ גורע וסעיף זה אינר במואה הוא.ש קוראו מ
 . בידה דהפקיש בותחילוט הער לרבות תך אחרל דרדיה בכולמו על ישש

 יפ ה עללי המוקנית שהכות כלז תעלפה ו/או מהמועצה של ולהת מפענעומימחדל או ה ואויתור שום  .ז
ות או גנהת התממח קהשתו אעות ו/ת כנגדה מניוצרויה תובדוכע חשב, לא תדין כל או על פי/ה וחוזה ז

תב בכ כותהזעל  מועצההלא אם כן ויתרה א ףתוקל כ , ולא יהא לההיועץביחסיה עם  חרתבדרך א
 . במפורשו

במקרה ין כל ד פ"עם לה יםפה המגיעותרו/או  דעסל ות הצדדים לכויכזוע מלגרכדי  ילעין באמור לא .ח
קשר ב היועץת מצד תביעוו א/וות ישו/או דר ותישמעו כל טענא ל ,מורהא אף עלוזה. ת החהפרשל 

  דדים.ההתקשרות בין הצם סיוועד ממשנים ה זה, בחלוף שלוש וזחל

 חוזהד לצ ם, וכיידצדהא המוסכם בין ומל ת אתקפוו, משיחזה, על נספ החוזאות ורכי ה ,הבז םמוסכ .ט
 וזה.י חתימת החלפנל, כלבם , אעשובויות שנתחייוה ם, הבטחותצגיר במשוק יהיהלא 

  ותעדהו .19

 ים הם :  הצדדבת ותכ

  1ל הרצ' רח – דימה צורןת קמיקועצה ממו

 __________________________________  - ץהיוע

 

ום שעות מי 72ען נמתקבל ע"י האילו נב כשחיי ענו דלעיל,מי נהו לפשמם לדיישלח ע"י הצדש תבל מככ

 רשום.  רדוא ברו כדמשלוח

 : חתוםהעל  אוב ולראיה

 

 עץהיות ימחת                   מועצהה רגזב                  מועצההראש             
 
 

 __________________________ ח.פ. ./ת.ז ____________________________ :היועץשם 
 

 _________________________.ז.: __ ת__________________תימה: שם : _ה החמורש תועבאמצ
 
 _______________________________טלפון: פלא'/ _____________________________ בת:ותכ

 

 __________________________________________________ל: __________"אדו בתכתו
 
  _____   ___ך __ריאת
___________________________ ו_ תפקיד____________________ בנוכחותו של חתם ה נוזחה
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 נספח א'     
 רותיםשיה מפרט

 ה.וזחבמסמכי המכרז והף על האמור ישירותים בנספח זה בה להוסרוט היפ
או החוזה, יפורשו /ור במסמכי המכרז ואמור בנספח זה לבין האמה בין הסתיר ואמה ו/אקרה של אי התבמ

 רן.צו את זה ועל פי שיקול דעת המועצה המקומית קדימה הלים זם כבאים להשהדברי
 

 רת.ר במפורש אחמהוגדר בחוזה אלא אם כן נאכפי שונחים בנספח זה תהא המשמעות למ
 
 כללי .1

 

 תושבים. 23,000ת קדימה התפתחה ומונה כיום כ האחרונות מועצה מקומיבמהלך השנים  1.1

 וי בהיקף של אלפי יחידות דיור.בינ לש םפרויקטילהתרחב במספר  תכניות למועצה ישנם  1.2

 ערכות לעתיד. את היכי מבני צבור בכל המועצה לקרהמועצה מבקשת לבחון את צר 1.3

 
 .השירותים ה לשם קבלתם המועצקשר ישיר עאשר יעמוד ב עמוטג מצה נציות המועלרשד יעמייועץ ה .2

 ות המועצה.נחילה ועל היועץ יהיה לפעול בהתאם אמורהלפת הנציג את החלדרוש שאית המועצה תהא ר

 

 תכולת העבודה .3

 שלבים 3ה תכלול הפרוגרמ

 

 תחזיות כולל פירוט מבני הציבור ומיקומם.מות ושלב א': ריכוז מצב קיים, מג 3.1

 פרוגרמה לשימושי קרקע עבור מבני צבור שלב ב': 3.2

 שלב ג': המלצות למיקום מבני צבור במועצה. 3.3

 
 וכן על ידי היועץפרוגרמה שתפירוט תכולת ה  .4

 
של רשות מקומית, מה כללית רגגרמה שתוכן על ידי היועץ תכיל את כל הפרטים כמקובל בפרוהפרו 4.1

  .שלהלן םפרטיה כלרבות ל

 

המבוסס על פרמטרים  י צבור,הנוגע להקצאת מבנ כלבהווה מסמך מדיניות של המועצה מה תגרהפרו 4.2
 :, לרבות אובייקטיביים הנדסיים

          

 י. פילוח אוכלוסיית המועצה.האוכלוסייה: קיים וחזוניתוח  4.3

 שלביות בהתפתחות המועצה 4.4
 כלכליות.-ח מגמות חברתיותניתו 4.5

 פורמלי. ל יסודי, חינוך לאהחינוך מחינוך טרום חובה ועד חינוך עת : אפיון מערכערכת החינוךתוח מני 4.6

 כלל יישוביים/מועדונים, מבני תרבות, שירותים שכונתיים מערכת תרבות וספורט: 4.7

 תי כנסת, מקוואות: במוסדות דת 4.8

 

 שירותי בריאות. 4.9

 
 קדימה. שניםה( שרע)חמש  15פחות של ל טווח: פורט במסגרת הפרוגרמה וי טווח הזמן שייבדק  4.10

 

 יגים הבאים:מו ראיונות עם הנצבמסגרת העבודה יתקיי .5

 ראשת המועצה 5.1

 מהנדס הרשות. 5.2
 מנכ"ל המועצה. 5.3

 אדריכל הרשות. )בדיקת תכנית אב של הרשות( 5.4

 ינוך.מנהל אגף הח 5.5
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 ספורט.ממונה תרבות ו 5.6

 ממונה שירותי דת 5.7

 מנהל שפ"ע 5.8

 במידת הצורך-הלי בי"סמנ 5.9

 בהתאם לצורך -צבורנציגי  5.10

 ף שיידרשגורם נוסל כ 5.11

 
שתתפות הכן על פי הנחיות המנהל והצורך י במועצה לפיו בישיבות נציגתתפות היועץ והשירותים יכללו הש .6

לפי ו לפי הצורך חוצה לה, הן במועצה המקומית והן מעת לעתמ שיידרשכפי  עיםונציגיו בפגישות ואירועץ היו
 .הנחיות המנהל

 
 צה במידת הצורך.ועיורים ברחבי המיים סכמו כן יש לק .7

 
)קובץ  מגנטיתמדיה בן עותק וכ (( )מדיה קשיחהHard Copy) ברתעצה באמצעות חותימסר למוהפרוגרמה  .8

PDF) 

 

  המועד למסירת הפרוגרמה .9
 .ידי המועצה חתימת החוזה על מועדמהמאוחר ימים לכל  ם(י)שיש 60תוך צה הפרוגרמה תימסר למוע

 
רמה גהפרוהנדרשות לצורך הכנת לות מהפעו שרין או בעקיפין לאיזהרה במיעולה הקשופכל  על היועץ לבצע .10

  החוזה. ם נשואיו/או לשירותת לעיל ו/או לאיזה מהפעולות האמורו

 
 הנחיות המועצה.ל דין כפי שיהיו בכל עת ובהתאםם להוראות כל ו בהתאכל הפעולות יבוצע .11

ת זמנים עליהם תורה המועצה, ובהעדר הנחיה ללוחות זמנים בלוחוכל הפעולות יבוצעו מהאמור,  מבלי לגרוע .12
 יבוצעו הפעולות תוך זמן סביר. מטעם המועצה,

 
 
 
 
 

 

=-=-=-=-=-=- 
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 ב' חספנ

      

 קיום החוזהאית לנקערבות ב
   __/__/__ך _תארי                                                                 

 וד לכב
  רןוצ ימהדת קמקומי מועצה

 
 

 נ.,ג.א.
 'ת מסת בנקאיוערב:  וןהנד

 
ולל כ םוככום שהוא עד לסס ליכם לתשלום כפכל זהב רביםנו עא ("שמבקה"לן לה_ )___________ תשעל פי בק

לוי מילהבטחת דרשו תש "(ערבותסכום ה" :הלןל) (םם חדשייקלש לפיםא חמשתבמילים: ) ₪ 000,5של 
פרוגרמה שירותי הכנת שירותי ן מתל 12/2020מס'  פומבי כרזמ וחמכ הוזחעם  שרקבהמבקש  ותויחייבהת

  .("זרהמכן: ")להלהמקומית קדימה צורן עבור  הני ציבור בשטח המועצלמבכללית 
 

 ו כלאטיקה טיסהמרכזית לסט שכההל פרסם על ידיתשמ יפרכן כלצם מחיריהלמדד ערבות יהיה צמוד ה סכום
 . ( "המדד" :ןלהל) ומהקוא במי אחר שיבשמר דמוס

 
  .זעות למכרצהת הגשהאחרון ל דמועב הידועחרון האד ערבות זו הינו המדן נייעל סימדד הבס

 
  זו. תוי ערבפ עלישתכם לאחרונה קודם לקבלת דרם ד שפורסדמה את זו יהערבולעניין ש החד דדמה
 

תוספת ב ת,ובערה םלסכו עד וםכסכל  ות זה,בערב תכ זרתחה לףחם שלם לכאנו נ, אשונההר תכםדרישלפי 
ילה תחלום תשהאת  ושיבים לדריחו שתהיתכם ובלי רישד להוכיח את חובהמבלי להטיל עליכם , מדהצשי ההפר

 קש. המב מאת
 

 __________ת___שנ____לחודש_תוקף עד ליום ________ב זו תהיה תבורע
 . תזה תהיה בטלה ומבוטל ריךתא לאחרו
 
 שהיא.ה ורצבכל  הלהעברה או בת להסאינה ניתנו ז תרבוע

 

ב,רבוד בכ  

 ע"מב _____ק_____בנ                         

 נהשו בותרע קבל נוסחתיא ל :ההער

 
 
 



 

 

49 
 

 'גפח נס
 ריות וביטוחאח

 
דים יאגו/או תצורן  -מקומית קדימה ה צההמוע ותו :זה משמע בנספח הביטוחת ויומזמין לעניין סעיפי האחרה
 ובדיהםליהם ו/או עחריהם ו/או מנהנב ם ו/אוגופי סמך רשותיייות ו/או עירונות ירוניים ו/או חברע

 
 רםאו הוצאה שיגרמו לכל גו/ו ין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסדלכל נזק )באופן בלעדי י בהיועץ יהיה אחרא .1

גין ה בא דיחוי את המועצות ללצלפתחייב הוא מווצאה מביצועו, כתו ידו את על וע השירולך ביצוא במהשה
וציא על ץ ילצד שלישי עקב כך. היוע למועצה ו/און וסוג שיגרמו מי אה מכלו הפסד ו/או הוצל נזק ו/אכ

 ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. ונו פוליסתחשב
 

 רמונזק כאן או דאחריות לכל אב כלמ ירותהצא בשאדם הנמ או כל/בדיה ועו אוו/ המועצההיועץ פוטר את  .2
 .לעיל

 
רש המועצה ידיתשלום ש ין כל הוצאה אובג המועצהישפה היועץ את  ,לעילמור ות האללימבלי לגרוע מכ .3

י היועץ  ו/או עקב טענה דלן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחשיגרם למא בגין כל נזקאו לשלם בקשר עם 
 ירות.שה ף ממתןו עקיאים באופן ישיר בענוה, וההמועצעביד עם מ-עובדליחסי שר בק

 
שיגיע ליועץ ם ו, מכל סכין תביעה כאמורבג לשלמו שילמה או חויבה סכום שהיאת כל נכוהמועצה רשאית ל .4

מקרה בו המועצה תהא  כלסכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בת לעכב כל המועצה זכאיהא ממנה, וכן ת
 ו.כלשה צד שלישינזק ל לם דמילש יהצפו

 
ל לכו של הסכם זה קופת חלותכל ת משךץ ויחזיק בידיו בהיוע ךרוזה יע הסכם ית אחריותו על פטחהבל .5

ה, והוא יישא הסכם זוב בלנקו בהתאם ותיבטחת התחייבויותיו וחובהוצים לצורך ת הביטוחים הנחאת הפחו
קיימת ליועץ ד עו, כל צועיתחריות מקיטוח אלגבי ב, וזקשתתפויות עצמיות במקרה נה ישלם בעלותם וכן 

 ."פ דיןיות עראח
 

ל עות רצונה שם ביטוחים לשביקיוור על ימת הסכם זה אישממועד חת ימים 7ך תו למועצהימציא  היועץ .6
ם הביטוחים האמור, יוהיועץ יחזור וימציא את אישור ק .נו מסויגואי מבטחיו ידיהמועצה כשהוא חתום על 

 קובים בו.הנם יטוחיעת הבמועד פקילפני  יום 14ות פחלכל ה
 

יתאיין ד, ש במועוגש ו/או לא חודנדרש לא החים היטון שאישור קיום הבבהינת כיע לכך ץ מודעהיו
 קת עבודה מידית.וצא צו הפסהתקשרות, ויכם מעויות הנובעות מהפרת הס, על כל המשהסכם זה

 
פוליסת הביטוח ת א גםה, ראשונדרישתה ה, לפי למועצהיא מצועצה יהיה היועץ חייב לההמבקש זאת יאם  .7

 גין הפוליסות.על ידו ב ולמותהמשן פרמיות הביטוח ם בגיושללות התאת קבו
 

בתקופה הנ"ל תהיה יסת הביטוח פולהתשלומים הנדרשים כדי ש כסדרם את כלייב בזאת לשלם מתחהיועץ  .8
עץ יוה במקוםהנ"ל הסכומים את כל לשלם  (יםיב)אך לא חי תהמועצה רשאי יההתהמלא, אם לא יעשה כן 

 מנה ליועץ.גיע מיר כסף אשסכום  ולנכותם מכל
 

עץ ים למועצה כנגד היונהמוקו/או תרופה זכות ו/או סעד כל גרוע מאמור לעיל כדי לביטוחים כיכת הבעראין  .9
פי ותיו לחייבוימהתץ ן בהם כדי לשחרר את היועאיו או להגביל את אחריותו  דין, ועל פי כל על פי ההסכם

 זה.הסכם 
 

 :מן סכם זה הינו כדלקואת השנ הפעילותבגין טוחי הנדרש יהב וייסהכ.10

קדימה  המקומית למבני ציבור בשטח המועצה קת לפי איזורים()מחולת פרוגרמה כלליהכנת :  ת העבודותמהו

 .זה והחומפורט במסמכי המכרז כ, למבני ציבור פרוגרמה כלליתבהקשר של  ייעוץ וכן שירותי, צורן

 
 קמן:כדל הביטוח פוליסותוח כולל את הביט

 
    : צועיתאחריות מקביטוח  .1
 

ת מ )אך לא פחו יתופת ביטוח שנתלמקרה ולתק ש"ח 2,000,000.-  של תאחריות מקצועית בגבול אחריוביטוח  
 עלהרט ממטעמו בגין עיסוקו כמפו יםהבאו וטחהמבהמקצועית של רשלנותו  סה אתמכ, ה(₪  2,000,000.-
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הנובעת המזמינה ו לרבות יא,שה משפטיתאו כל גוף או ישות  שהוא ם כלף של אדש או בגופגיעה ברכובגין ,
 ת.קצועימרשלנות מ

 
 ות הבאות:ול את ההרחבפוליסה תכלה

נות בכל דרגה ת בברואו ח/ת וחברות שלובו זמין ו/אוהמל ש ואת שמנוספים"  וטחיםמבכ"בוטח יכלול שם המ .1.1
 טעמו וחבותו בגין הבאים מבוטח י המי ומחדלבגין מעש ו מנהליהןובדיהן ו/את  עשהיא וכן א

; העלבת רטיות; לשון הרעפגיעה בפ זהובכלל פרט חום הירה לתבגין פגיעה עקב חדלת כיסוי סה כולוליהפ .1.2
רוך גניבה ספרותית על כל הכ ,בהדי הוצאת( ולתנאי "ביט" 10)הרחבה יות סודום לב של חובת רה בתהפ; אדם

 . צרים וכד'זכויות יובכך, הפרת 

ת נשואת תקשרוגין ההתביעת היועץ  כנגד המזמין באך לא  יםוטחן המבסעיף חבות צולבת בי תכלוליסה הפול .1.3
 .שור זהאי

 מיןהמזת ת אה אחרת המבטחלכל פוליסנית אשותהווה פוליסה רה זו יסולהאומר כי פ ליסה תכלול סעיףהפו .1.4
 גד אותה חבות.כנ

או סה וליאי הפל מי שבא מטעמו, בתנאו כ וגם ,היועץ מידתו של ר כי אי עסעיף האומ כלולהפוליסה ת .1.5
, לבם ד שנעשו בתוובלב פוליסה זו ת מבוטח ע"פרע או להיולהיפ המזמיןשל  וניותיה, לא יפגע בזכותבהת
 . מיהפר חמת אי תשלוםיה, ולא מניותבהתאי הפוליסה או בתנ

ח יביא את המבט ה אםחר סיומיום, לא 180ת מאשר של לא פחו רחבתמו יסה תכלול תקופת גילווליהפ .1.6
שך ישיר תה חבות כהממכסה את אוחרת הליסה אדוש, ובתנאי כי לא נערכה פואי חי או יוםידי סהפוליסה ל

 עץ .יוה הקיימת ע"י לפוליסה

 נאיהתבה ול הפוליסה או שינוי לרעביטין ום בגי 60ת של לפחות דעה מוקדמף הוסעיהפוליסה תכלול  .1.7

   שלישי:טוח צד בי .2
 

 (₪  2,000,000ת מ ש"ח   )אך לא פחו  2,000,000.-של ות ריהאח ת כלפי הציבור. גבולחוקי ריותיטוח אחב
 ת הבטוח.רוע  ולתקופלאי

 
 אות:ות הבהוראזה חלות העל פרק 

סה זו כצד פוליה ועובדיה ייחשבו לצורך נבחרי חה,ם מכובאיהמזמין, כל הוליסה כי פפורש ביצוין במ .2.1
 שלישי.

ות של ובתנאי כי יש חבנזק לצד ג' יחשב כם ידיעביפוליסת ביטוח חבות מע"י  פועלישופה בכל נזק שלא  .2.2
 בות כלפי עובדו.זוק שאינה חח כלפי הניוטהמב

נזק או מקרה יחריג לא מבטח ר ," על אף האמוכדלקמן :  הסיפא רבתי ( תתווסף לנותש. )ר3.12עיף בס .2.3
 וח ".הבט ות מקרהעור חלקי לקרמה בשיות רבתי תררשלנביטוח כאשר 

 .גד המזמיןכנ ב של המוסד לביטוח לאומית שיבויעותבי להפוליסה תכלול כיסו .2.4

שגרם כלפי מי  טולמע ןהמזמיבוב כנגד השי תזכו ויתור עלות צולבת וכן סעיף לול סעיף חבהפוליסה תכ .2.5
 .ת נשואת אישור זההתקשרון הבגי, דוןלנזק בז

  ים:חבות מעבידטוח בי .3
 

, בגבולות המועסקים בביצוע העבודות ועובדיהםנה המשעובדים, כלפי קבלני כל ה עבורעבידים ביטוח חבות מ
 .טוחפת הביולתקו( לאירוע אחד 20,000,000מ  )אך לא פחות₪   20,000,000.-  חריות שלא שלא
 

 הבאות: אותההור ותחל על פרק זה
 

 ר כחוק.עהעסקת נו ר עםלא תחול כל מגבלה בקש .3.1
 

 מו אים מטעהב היועץ  ו/אולמעשי ו/או מחדלי  ואחריות בגין ףנוסח המזמין כמבוט את  לכסותרחב ליסה תוהפו   3.2
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 קרהאו מ קנז בטח לא יחריג,מהאמור  על אף כדלקמן : " יפאוסף הסתתו (. )רשלנות רבתי3.11סעיף ב .3.3
 ". ה הבטוחקרלקרות מ חלקישלנות רבתי תרמה בשיעור ביטוח כאשר ר

 
  דון.גרם לנזק בזהמזמין ולמעט כלפי מי שגד בוב כניהש תף ויתור על זכול סעיתכלופוליסה ה. 3.4

  
 וח:טהבייות החלות על כל פוליסות הוראות כלל .4

 
 ד בלבד )הח"מ(.עץ  אצל מבטח אחהיוע"י  שונרכינים לעיל, ווחיים המצהביט הכיסויים כל .4.1

זמין, עובדיו, ת המגם אלל ב כך שהוא כוהורח וזה,ראות החרך היועץ  בקשר להוחים שעביטוכל ההכיסוי ב .4.2
חדלי י או מית למעששיורבגין אחריותם השילוחית והשל היועץ   נהוקבלני מש פקח, קבלניםנבחריו, המ

 דיו.ובאו מי מע/עץ  והיו

בלת הודעה כפוף לקם בטוחית החוזה תוארך תקופת הביתקשרות ו/או תקופהה הארכתשל רה במק  .4.3
ת, אלא אם מיות הנדרשוארכה, יחוב הוא בגין הפרה לההבקש על ודיע המזמיןהין. המזמוגם או מהיועץ  

יטוחים הב א לחדש אתשל ועל כוונתמזמין ל מבטח הדיע הו .הפרמיה בגין ההארכה ם המבוטח אתילש
ת ודה אופציה צד צדדימין העבלמזייה , תהם לפני כניסת הביטוליו)שלושים(  30ת פחוום, לרש כתבבמ

רמיה הפזמין לתלום התחייבות המבתנאים ובתעריפים, כנגד נוי לא שיל ,יום 60עד  כה שלהאר לדרוש
 . שנדרשת לתקופה זו היחסית

אלא או לצמצם היקפם, ו/ לבטלםאי רש אין המבטחיו מפורש לפ תנאיכוללים  היועץ ם שערך ייטוחהב  .4.4
ום ים( יישש) 60לפחות  ת כן,לעשוכוונתו תב בדואר רשום, על עה, במכהודין ח למזמאם כן שלח המבט

 ראש.מ

למעט  –ה וליסם: כל חריג או הוראה בפלים ומבוטליבטשר לחוזה זה ך היועץ  בקבכל הביטוחים שער  .4.5
התביעה נובעת מ: אש,  את הכיסוי, כאשר ליםהמגביאו  עיםהמפקי – לבדוד היועץ  נג המוגשות תביעות

רים סניטריים פגומים, מכשימיים, יכ מזיקים או ים אורעילחומרים גז, שיטפון, בהלה, , אדים, ותוצצהתפ
, הרעה ולשון את דיבוק, הוצכחוער מתהליך מתמשך, עבודות נשאינו חלק  ורמכל סוג ותא יהום תאונתיז

 יים.כספמכים א מסך לומידע א מכיםאבדן מס

על  המבטחשל  ר ויתורלים סעיף מפורש בדבהחוזה כול אותם שערך היועץ  בהתאם להורכל הביטוחי  .4.6
, או יקה אליוף שלמזמין זגוח וכל אדם או יחידי המבוט( נגד כל יחיד מSUBROGATIONחלוף )לת זכותו

 בזדון. נזקגרם לי מי שכלפולמעט מזמין שירותים ל ה ונותניני משנלבד קבלות מעבודהקשור ל

 אי ין מחמתהמזמ ויותפגעו זכם הוראה לפיה לא ייוזה, כולליחה וחים שערך היועץ  בקשר עםכל הביט  .4.7
למזמין, שלעניין זה ה היה ידוע קרוצ"ב, אלא אם המתביעה, וכי על נזק, איחור בהגשתדעה סירת הומ

 מזמין.ח כהביטוראי על ין או האחזבר המזממין, גכ"ל המזר כמנמוגד

ך ילה בדראו מקטינה ו/או מגבהמפקיעה ו/, ההיועץ  בקשר להוראות החוזה בביטוחים שערך וראכל ה  .4.8
 כל הביטוחים. ופעל כלפי המזמיןתחול ולא ת קיים ביטוח אחר לא כאשרהמבטח  של ותות אחרישהי אכל

 לואין במאת המזמ זכה, המראשוני" "ביטוח ונזמין הייחס למביטוח בלפיה הראה האמורים כוללים הו
 נזק אוסוי הבכי להשתתף זמין האחרים יחויבושמבטחי המ ליבפוי המגיעים לפי תנאיו, מהפיצוי ו/או השי

 חוזה.וליסה הנערכת לפי הם בפהמכוסי בותהח

עצמיות  תפויותוכן השתתוקפם טוחים בהבי פרמיות לצורך שמירתועד את כל המעץ  התחייב לשלם בהיו  .4.9
 .לנהמידה ותחוב

עד  ות המצויינות לעיל,יגי הפוליסוסי ר זה , הינו בכפוף לתנאיכי כל האמור באישוזה סכם במוצהר ומו .4.10
 על פי תנאי  ,טח" על היועץ  בלבדחובות "המבוכמו כן תחולנה ה. ר זור באישוהאמ פי ו עלתוקנ שלא כמה

 והתניות הפוליסה.

וח ג נזק או מקרה ביטחרילא י אמור ,מבטחף האעל שקיים.  טל ככלמבובתי שלנות ראו ר/ויג כוונה רח .4.11
 . לקרות מקרה הבטוחיעור חלקי בש מהכאשר רשלנות רבתי תר

אישורם להפיק   י קיבלתי אתתנאים הנדרשים וכה בטחי לגביאת מ עתיידכי י צהירהנני מ 
 יו ונספח זה וזהית ע"פ חהחוז  התחייבותי ת אתליסת ביטוח התואמרויקט זה פועבור פ

 
 חותמת הקבלן+  חתימת  ם הקבלןש  ךתארי
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 נספח ד'
 כבודל

 ןצורקומית קדימה מועצה מ

 

  תוות לשמירת סודיייבכתב התח
 

לן: לה) ה צורןמיקומית קדמה מועצההר ומתחייב כלפי הי_______(, מצ____ פ)ח"__ __________ מ,הח" אני
 (, כדלקמן:"מועצהה"

   -בצידם כדלהלן המשמעות ש איםים הבלמונחא תהזה,  בותחייהת בם בכתקובכל מ - הגדרות

, וןרעיכל , לרבות שהוכלידע מו ר אמ, וכל חוחוזה, מזכרחוות דעת, ן, ל ידיעה, מסמך, נתוכ -" עמיד"
ימה של קה, סקר, רשה, בדיול, פעריטשת, וטטרשת, ה, תוכנייתוח, שיטפ שכלול, תהליך,, תגלית, נטטפ
י, עסקי, ועמקצ ים, ידע או מידע טכני,יים או אחרטכניים, ביצוע, יםפעולי, תייםכספ ו"חותד קוחות,ל

ר, יושג, ויהיה בידי מסי, ישףייחה, תח, יתגליפו, תגבשי, וצרופה, שיי ב ובין בעלר, בין בכתאח פיננסי או
ע דמסתמך על מיה דעמי כן, כלעמו, ומטאו מי  ויחושל, דיובעו ,ן השירותיםותנ, בשליטת -נותן השירותים

או  עתק, שכפולה לכן כו בדרך כלשהי, וופן אא כאמור או נובע ממנו, בכלע ידבמוש ה שימשעו כאמור,
 .מוראכצילום של מידע 

לבין  ועצהמהין שבהחוזה תקשרות נשוא ביצוע ההאו ל מועצהור לקשדע הכל מי -" מועצההעל ע מיד"
 (."הוזהחהלן: ")ל מנומ י נפרדחלק בלתספח ומהווה ו כנאלימצורף בות זה ייחתה תבשכ השירותיםותן נ

ישה , גדיהבלע הדעתל אש ובכתב, לפי שיקוביו, מרלג הרשאי מועצהאו גוף, שה םל אדכ -" גורם מאושר"
 סודיותו.ה על לאחר שהתחייב לשמיר, ועצהמע על הלמיד

 .זהתחייבות ב הכל תנאי כת עליולו ויחו המועצל השעדי לבה השכווכר דיע סוייחשב למיד צהמועדע על היהמ .3
 נותן השירותיםומוש שהוא, יש כל שות במידע האמור,לע תיאהיה רשת הלבד מועצהה, הוזהחיום ר סלאח
 ין כך.בג טענה או ותל זככ על תרמוו

ן נות ותיבוייום התחירך קא לצואל, נוממאו בכל חלק ו , כולמועצהות כל שימוש במידע על העשלא ל .4
לפי ורך ובמידת הצא אל מועצהעל הדע את המים ללא לצק, לא לשכפל, ה. לא להעתיזוהחפי על  םיהשירות

 ות זה.תחייבבלות כתב הלמג, ובכפוף העניין

מים לגור ורמנו, להגביל את הגישה למידע האמלק מח ו כללו אכו ,מועצהה על דעהמי אתוד בסלשמור  .5
י ליד אמורהגעת המידע ה רשים למניעתנדה ביתות מרריזהו רהיית י הקפדהוט באמצענקולושרים בלבד מא
 או אובדנו.תתו חבערכו, השאו בתוכנו  - ידע האמורעה בממניעת פגיולר ם או גוף אחאד כל

וף אחר, ג ם אוכל אדל או ליתן, בכל אופן או דרך שהם, חשוףל סור,, למבירות, להעללג ץ,להפי, רסםלפלא  .6
 ל חלק ממנו.כ אולו , כוצהמועה על ידע, את המרם מאושרגוט למע

זקת להותיר בח בלי, מנותן השירותיםקת י בחזהמצומועצה הל ע את המידע מועצהל שיבלהה, עם סיום החוז .7
 מהם.ו שכפול ם אלו, ציתקהע כל נותן השירותים

ו ב ועדתוקף עד למב שארנהיהן ת, ומועצהי הלפת זה הינן כחייבועל פי כתב הת נותן השירותים ותוייבחיהת .8
או יל עדל יםנותן השירות הפרתן של התחייבויותה מתוצאכלא ת הכלל, שלחלנ מועצהה ע עלמידיעשה הי

 המתסכאת המו מטע ימלאו  םותיירן השותנל צהמועהניק עתועד שבו , או עד למוותלנרשכתוצאה מ
זה על  ייבותתחיחול כתב הכן לא  .מושישות בו כל שלעאו  מועצהה עלאת המידע  המפורשת בכתב לגלות

; ו/או מועצהפי הות כלשמירת סודייבות להפר התחי אלש שילישצד מ נותן השירותיםגיע לידיעת שהע מיד
 מועצהאת היעדכן  ירותיםהשותן נבלבד שווסמכת, ת משות רשרילד אוש לפי כל דין ו/דרנ שר גילויוא עידמ

ת שת הרשודרים מצוצל טול אוביפעול לל מועצהר לויאפש, וכזה ל כל דרישע ,מידיופן בא מראש ובכתב,
 השירותים תןנושר שר; ו/או מידע אל האפכמצומצם כ יחשף יהיהישע מידה יקף, המקרה מורה. בכלהא

 .זה תיבוהתחי תו על כתבימלחת קודם ותיה ברשוהוא ה, כי תבבכ ותאירח, באמצעות וכיה
 

 :ו על החתוםולראיה באנ 
______________________ 

 ים ותן השירותנ
 

 


