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 'אמסמך 

 2/2020 'סמפומבי מכרז 
 מקומית קדימה צורןהמועצה העבור  תחבורהותנועה תכנון ותי רין שלמת

 

 ז ראי המכנתו מנה להציע הצעותהז

 מבוא .1

המתמחים בתכנון ם הנדסיימשרדי תכנון  בזאת מזמינה"( המועצהצורן )להלן: " מית קדימהקומהמועצה ה .1.1

פות תשתהל הצעותלהציע  ,ורטים להלןעומדים בתנאי הסף המפה, ("י תכנון/דמשר)להלן: " תנועה ותחבורה

ועצה עבור המ תחבורההבתחום ו התנועבתחום התכנון שירותי למתן  2/2020' סממבי פו מסגרתמכרז ב

 ,(יספק/ו)ככל ש עצהרותים למואת השיאשר יספק/ו  ,גרתמסי /קספסגרתו ייבחר/ו מב ,קומית קדימה צורןהמ

)להלן:  על נספחיהם מכרז והחוזהמסמכי הבכמפורט והכל  ושיקול דעתה בהתקצי, המועצה ירכלצם בהתא

 .(המכרז""

, זוכים 3עד לבחור  ,יהבלעד יקול דעתהבהתאם לש ,שאיתרה תהי מועצהרתו הסגבממסגרת, הינו מכרז  המכרז .1.2

 "גרתמסה ספק/י" ולהלן: לעיל) ביותר ההגבוההמשוקלל  דקיבלו את הניקואשר  ביותרהטובות ההצעות  עליב

ם יכללו ברשימת ספקי המסגרת וה ,ז זהמכרלצורף המ בנוסח מסגרת חוזה םחתיי תםאי ,("ים/הזוכהו "ו/א

  .במסמכי המכרזרט מפוהכל כ ,של המועצה

 וזאת, לעילההאמור מ זוכים של יותר קטן במספר לבחור רשאית תהא מועצהה ק, יובהר כיהסר ספ למען .1.3

 .יעדהבל תהדע ללשיקו בהתאם

לצורך הרחבת מספר נוספים  ים/ספק להכריז עלרשאית  תהא המכרזים ועדת, עילל 1.2בסעיף  האמור אף לע .1.4

   .יה הבלעדדעת לשיקו ועצה ועל פיבהתאם לצרכי המ, דרשהנ שירותיםף הלהיק בהתאם וזאת, המסגרת ספקי

 הפרטים הנקובים להלן על ידיילוי כל מלום אילמכלול התנ פהכפו זה רזבמכ תותפתשהנה זו והמזהובהר, כי י .1.5

 המציעים.

 ם מהות השירותי .2

 שירותילמתן  המצורף למכרז זה,חוזה העל פי  ,תהיה התקשרות מסגרתכרז במ ים/הזוכהעם  ההתקשרות .2.1
אם בהת ,תהא רשאית המועצה כאשר, תחבורהתכנון בתחום השירותי תן או למ/ו תנועהבתחום הן נותכ

לקבלת  ישהרבד י המסגרת/לספק מעת לעת לפנות ,והמוחלט לעדיול דעתה הבשיקם לאתהבו התקציב, לצרכיה
 ו/או וקשיםהשירותים המב תןלמ הצעותלקבלת  פנייה פרטניתבאמצעות וזאת , העל יד בוקשיםהשירותים המ

ם הנדרשי יםירותשהת יבצעו את רהמסגי /ספקו ,על פי הצעתם למכרז זה השירותיםהזמנה לביצוע אמצעות ב
ו שיוצא ים/שירותהות זמנם להבהתא ,והחוזה על נספחיהם מפורט במסמכי המכרזכוהכל  ,הצעומה עבור

)להלן:  וראות כל דיןאם להובהת צהועמהוראות הודרישות לם תאבה ,ו()ככל שיוצא תקופת ההתקשרותמהלך ב
 (."ותה/העבוד"ו/או  "ים/השירות"

ת הכנ, ייצוגליווי,  ,תי ייעוץרושי ,היתרבין  ,ליםכול שיםקהמבוותים ירהשל, עימור לליות האוע מכלרלג בלימ .2.2
 צהועהממול  יותאישור התכנ, יםניטכמפרטים הכנת , כתבי כמויותהכנת , זיתכנון פי, תחבורה/תנועה תוכניות
ו/או מי המועצה  ציגית, עם נמעת לע יזומנו דיונים, אשרשות שונות וביגפב השתתפות, ייםהגופים הרלוונטל מוו

ספק רה, גופירוט זה אינו מהווה רשימה סי כן יובהר, כ .םנטיים אחרירלוו מיםגורו/או עם  שיידרשפי ה כממטע
הוראות תאם למכרז זה, והכל בהמהשירותים נשוא  בעושנו עליול וטיש שירותיצטרך לבצע כל  המסגרת

מטעם  ים/ירותשה תנאו בהזמ/טנית ופניה הפרב שיקבעו הוראותכפי שינתנו מעת לעת, ובהתאם ל הצהמוע
 .ועצההמ

  ספק המסגרתתכננים של המצוות  .2.3

, העומד ועתבהצ צגיוש תנועהה מתכנןאת  המסגרת ספק עמידי ,תנועההתחום ב םיתורישהמתן  טובתל .2.3.1
להלן: ) עצהאישור המורישות ודלוף פכבהכל , להלן 4.8 סףתנאי הבת לרבו, ז ותנאיובדרישות המכר

תחום התנועה בנשוא המכרז  םשירותיהאת  באופן אישי ע בפועלצבי הנועתה מתכנן .("תנועהה מתכנן"
 בכלסגרת המ ספקמטעם  רשקהכאיש שמש יו )ככל שיוזמנו(מספק המסגרת  המועצדי הוזמנו על ייש

ת ראולהואם תהב ,ספחיהםוהחוזה על נאות המכרז להורבהתאם  לכההנ"ל, ו השירותים ןגע למתהנו
  .נו מעת לעתכפי שינת המועצהוהנחיות שות לדרי םאהתוב ,ים/שירותזמנת הה
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, עתובהצ צגיוש תחבורהה מתכנןאת  המסגרת ספק עמידי ,תחבורהתחום הב םיתורישהמתן  טובתל .2.3.2

 עצהאישור המורישות ודלוף פכבהכל , להלן 4.10 סףתנאי הבת לרבו, נאיושות המכרז ותהעומד בדרי

נשוא המכרז  םשירותיהאת  פן אישיאוב עלע בפוצבי תחבורההמתכנן  .("תחבורהה מתכנןלהלן: ")

ספק מטעם  רשקהכאיש שמש יו )ככל שיוזמנו(מספק המסגרת  המועצדי הוזמנו על ייש תחבורהתחום הב

אם תהב ,ספחיהםוהחוזה על נאות המכרז להורבהתאם  לכההנ"ל, ו ותיםירהש גע למתןהנו לכבהמסגרת 

  .נו מעת לעתכפי שינת ועצהמהות והנחי אם לדרישותהתוב ,ים/שירותזמנת הה תראולהו

  כנן שונה ביחס לכל תחום שירות כאמור.מת נדרשים להציע עיםמובהר, כי המצילמען הסר ספק  .2.3.3

רך ביצוע צול הנדרשים ובאיכותבהיקף  ם נוסףאדכוח  סגרתהמ ספקיד יעמה, המועצש על ידי ידרשי כלכ .2.3.4

להנחיות  םבהתא לוהכ ,ועצהל המנה שות רצולשביע ו/או בתחום התחבורה נועהבתחום הת יםותרהשי

  המועצה ובכפוף לאישורה.

ור אישבותנית תהיה מ ,סגרתק המספמטעם  רהתחבומתכנן או ו/ נועהתמתכנן של  החלפה, יובהר .2.3.5

 צה.המוע

נשוא מכרז זה  שירותיםה. מעת לעת ים/תשירוצוע על פי הזמנות ילבת מסגרת, שרות הינה התקוההתקשר .2.4

של מגוון  עון ביצובחשבם לקחת ציעי. על הממועצהבהתאם לצרכי ה, שונים קפיםבהי םישירותמ יםכבמור

מנה מסוים ף הזלהיקאו נות הזמשל ת מזערית )מינימאלית( מולכ תמתחייב האיננ מועצהכאשר השירותים 

 ספקו/או אחר  מסגרת ספקמ שירותיםהלהזמין את  תיה רשאיהתא יבמכרז והר/ו ייבחגרת שסהמי ספק/מ

 מסגרת ספקמ רותיםשילהזמין א , ואף לעת לובכצה מועהשל  הבלעדי העתשונים, לפי שיקול ד קפים, בהיראח

 בהתאם היעששתהיה, ת , ככלשירותיםביצוע הל מועצהה ת. דרישמועצהקול דעת השיי לפמסוים בכלל, הכול 

  לעדי.בה הדעת פי שיקול-ועל ה, תקציבמועצהה ורכיצל

של  ופיו/או הא הכספי היקףלדעת ו/או להציג במועד זה את ה העצמוה תה שלוי אין באפשרמובהר, כ עוד .2.5

ו/או ים השירותקף ם, היבהתא .או למי מהם בפועל רתסגהמדה לספקי הפרויקטים שיימסרו על יו השירותים

 תי המסגר/ספקל שירות/ים תוהזמנמוך למסירת פיים רק בסידועים וסו היוו/או אופיים, ים קטייהפרוי

 על ידיברו ת שיועוהספציפי ים/שירותה תוזמנהמ רו מפורשות בכל אחתגדה יוואל ,כרזי המבמסמכ כמפורט

 .לעת מעת מועצהה

שר ענה בקמנוע מלטעון ט הוא יהיהב ומצהיר, כי ייתחע ממכרז זה, כל מצישתתפות בהצעה וה בהגשת .2.6

ט על וחלבויתור מ אשת מרתר בזאהכנסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה, והוא מוו דפסלהתמכות או סלה

 התקשרות.התקופת  מהלךההזמנות מסוים בו דרישה בקשר להיקף טענה ו/אכל 

ו/או  הנלוו שירותל ן כוכ תחבורהום התנועה ובתחום התחב שירותיםהכל את לבצע  םי/המסגרת מחויב י/ספק .2.7

התנועה  מתכנןידי  לעו עיבוצ םשירותיה. )ככל שיוזמן( מועצהעל ידי ה םמה/מנומ מןוזישבכך,  ךהכרו ףעקי

בהזמנת מועצה עליו תורה ה ובמקום םועדי, במאופןב – המועצר העבו ,עם ספק/י המסגרתמט ,ו/או התחבורה

ככל  פרטניליך בהיה הפנ, תנאי חוזהי התנא כרז,תנאי מ לכל םתאבה לוהכ ומושלם,מלא  באופן, שירות/יםה

ובהתאם  יצורף(ל ש)ככ שיצורף להזמנה תיםשירופרט המלבהתאם ו יםת/ושירת התנאי הזמנ ה,כזשיהיה 

  .ם/והתקבלה הצעת ובבתחום  וכלשהשירות רב לבצע ם לס/ם רשאי/אינוהמסגרת  י/ספק  להוראות כל דין.

להיות ם בימחויהמסגרת יהיו  ספקהתחבורה מטעם מתכנן והתנועה  מתכנן רות,התקשתקופת הכל לאורך  .2.8

 .ועצההמר זמינים לביצוע השירותים עבו

המסגרת שיבצע  פקסיה זכאי נספחיו יה, החוזה ומועצהבהתאם להוראות ה בפועל ד ביצוע התחייבויותיוגנכ .2.9

 וו/א יה הפרטניליך הפנצעתו בהל בהתאםה , לתמורהמועצהשל השירות/ים מנת על פי הז שירותיםהאת 

, ולפי חוזההו מכרזתנאי ה, הכל בהתאם לשירות/יםרט בהזמנת הפי שיפוו/או כ ם להצעתו במכרז זהבהתא

 הנמוך ביניהם.

שים הנדר ותשיונוהרי ריםהאישובכל  וקזיחי התחבורהכנן מתו התנועה מתכנן, ו/או מי מטעמו המסגרת ספק .2.10

ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת ליועץ ולגבי  ת,קשרוההת משך כל תקופתב ,םשירותייצוע הצורך בל

גורם רשותי אחר את ביצוע  כלו טעמהו/או מי מ העצומעם ה מואוית כשהם בתוקף ,אחריות ע"פ דין

 , לפי הנדרש.שירותיםה
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   תקשרותההת ופתק .2.11

 ,לעיל מהאמורוע לגר מבלי .החוזהדדים על צני הימת שתח ממועד שנתייםל הינה התקשרותה תקופת .2.11.1
 אושנה  כל אחת בת נוספות ותתקופ 3-ב ההתקשרות תפותק אתיך ארהל ותהזכה ורשמ דלבב מועצהל
ר, יחולו כל אמוכ תהאת זכו המועצהמימשה  .יםנש 5 לה עלעת לא קשרותתההת פותק לכ סך. המנמ לקח
 ת המוארכת.רוקשהתה קופתל תגם ע זההחוהכרז וכי הממסמ וראותה

 תקשרות כאמור,תקופת הה במועד סיוםא הסתיים, לש שירות/פרויקטע החל לבצ מסגרתהק ספומידה ב .2.11.2
  . השירות/פרויקטעד לתום השלמת ה רותההתקשפת תקוהיה להאריך את י ניתן

 בכתבודעה ידי מתן ה לבכל עת ע ותהתקשרהאת  טללב מועצהה של התוזכלפגוע ב כדי לעילבאמור  ןיא .2.11.3
  .הזוחט בפורכמ ,יעדהבל התדע לופי שיק, הכל ליום מראש 30 ,כהזול

ל כ על כמוותריםל, ועיל מורהא כמי שמסכימים ומאשרים את צעה למכרז רואים את המציעיםגשת ההבעצם ה .2.12
 .כרז זההוראות ממה בגין ו/או בקשר עמטמי ו/או  מועצהגד השה ו/או תביעה כנטענה, דרי

  .הםעל נספחי חוזהרז והמכי הבמסמכם יטרות מפורשקלהת סיחב וראותהוה התנאים רית .2.13

 המכרז והחוזה, איתנפי על ספחיו, וכל התחייבויותיו מסמכי המכרז, לרבות את החוזה ונת א לקרואציע על המ .2.14
ד ה כנגנמנוע מלהעלות כל טעל האמור בהם ויהיה כל כיםשקראם, הבינם והסם הגשת הצעתו, ייחשב כמי עצוב

 מור במסמכי המכרז.ז ו/או כנגד כל האהמכראי י מתנתנא

ר ובע ליוקוישח זאת במכלול לק וכילו  ועותלעיל ולהלן, יד ות המפורטותראהובות והנסיל ה, כי כמצהיר יעהמצ .2.15
 ז.רכמלהצעתו להגשת 

 ליכי המכרז לה  בקשר  והנחיות הוראות  .3

  י המכרזבמסמכן עיו .3.1

אתר : )להלן li.unizoran.m-imawww.kad :בכתובת העצמושל ה טרננטר האיבאת זהמכר יכמסמב ןלעיי תןני

  .רזכמהכי מסוש את מרכל ישה, הצעלשם הגשת רזים". כמ" תיונלש חתת"( המועצה

נים ועדכו וייםנשי ות,רבהה ,תתשובופרסום אחר המועצה ל ש באתר האינטרנט בקולעציעים המבאחריות 

שיפורסמו ן כועדו ו/ארה הבהתשובה ו/או כל  .תועת ההצלהגש וזאת עד למועד האחרון ז זהכרלמם הנוגעי

 .יעיםאת המצאתר מחייבים ב

 המכרזמסמכי ישת כר .3.2

 הבכל מקררו יוחז לא רשא, דיןמע"מ כ כולל ,₪ 1,000ך של סת תמורכרז מה ימכרכוש את מסל יםיעהמצ על

 ,ןה צורמקדי ,1ה נגההב ברחו ,של המועצה יהיגבהלקת חמבה תשלום יעשה .ל המכרזוטקרה של בית במבולר

מסמכי כישת רבגין  הבלקה את יובהר, .16:00-19:00שעות ביום ג' בין הו 08:00-13:00 שעותהין ב ה'-'א םמיבי

 ע.ציידי המשיוגשו על  ההצעהלצרף למסמכי  ישכרז מה

הקשור  כל מסמך ו/או נספחות לרב מכי המכרזסמאת  ועצהמהאתר מדפיס הל ישום, לאחר ביצוע התשל

  .המכרז ם להוראותאתהם בולהגיש ,מועצהבאתר ה רסםשיפו ,למכרז

 ההצעותתיחת פו הגשת הצעות .3.3

 ,כרזהמ יאני תנדרשים עפ"ה םמכיכי המכרז, בצרוף כל המסמסמ כלאת  רז ימציאמכף בתתלהש ל המעונייןכ

 -ין וצה מעלייע יהוי של המצני זללא סימ רהכשהיא סגו זבמעטפת המכר ,מקור והעתק() זהיםבשני עותקים 

 ,צהמועמשרדי הבם זיכרהמלתיבת ה ת הפקדורק במסירה ידנית באמצעו ךא ,"2/2020 מס' יבפומ מכרז"

 17.03.2020 יוםמ רלא יאוח ("עצהמוהדי משר)להלן: " צורן קדימה ,1 לצרה ברחוב ,המועצה מנכ"ל כתשבל

ת ועבאמצ או שלא/כן וחר מן הצעה שתוגש לאדותיא כי ל יובהרספק, הסר  ן. למעבלבד 00:12 עהשעד ה

 מכרזים.תיבת הבדנית ה יפקדה

 .כותו משודת אוכוכשהן כר שיהגש לת יעוההצאת 

 רט לעיל.מפוית, כידנ הרמסיב מעטחרת לדרך א כלהצעות בלוח ן לשיא

נקבה נעשה לשון זכר/בהשימוש  ים,המינ לשני ופניתלי תפקידים במכרז מגעת לבענוה ותיחסיתל הכ כייובהר,  .3.4

 . בדלשם הנוחות ל
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 מכרזי הליכם בהי מנז לוחותים וריכוז מועד .3.5

 כרז:מה ליכיהם חות הזמנים לקיוים ולודועמהאת  כזתרהמלה טב הלןל .3.5.1

 יכיםהתאר לותיעפה
 12:00 השעה עד 25.02.2020 הרההב תלואון להגשת שהמועד האחר

 12:00שעה ה עד 17.03.2020 זמכרבת עות הצון להגשרחד האהמוע

 המועדים הנקוביםת א חותלד מוחלט,עדי והבלה התדעקול שי פי לועתהייה רשאית, בכל עת  צהועהמ .3.5.2
ת כל ההוראו בעו, יחולוקשייכל כאם ו, העצמוי הקבעו על ידידים החדשים שילעיל. על המוע 3.5.1 סעיףב

יבות יחתם הומש עיל,ור בסעיף זה לבהר, שאין באמספק מו הסרתהם. לו לעדים שקדממועל הר חלו אש
 העצמומה ות לדרושזכ כרזבמ למשתתפים יהולא תההי, שלכה כארן מתל המועצו/או הבטחה של ה

 ארכה כלשהי.

אה מהורע לעיל, כדי לגרו 3.5.2לסעיף אם תהבים, ך מועדריהאל מועצהל השבמימוש זכותה  יהיה לא .3.5.3
או על פי דין, ז מכרהי פי מסמכ על מועצהל זכות הנתונה או מכלז ו/כי המכרמסמי בכלשה רתחא

או קשור למימושן ו/ה או תביעה בכל/ו נהטעהעלות כל לתקים מים ומושעמנוו יהיכרז מוהמשתתפים ב
 המועצה. תויכומושן של זמי-לאי

 רז במכת ופתתשהלוקדמים  נאים מת .4

 :הלןלרטים המפו המצטברים בכל התנאים יע העומדתתף במכרז מצלהש רשאי

 למציע  מנהליים סףתנאי 

 .מורשה קכעוסיד או כתאג בישראלהרשום תכנון תנועה ותחבורה בהמתמחה  הנדסי משרד תכנוןו ינה המציע .4.1

 וםות ותשלנויהול חשבנת אכיפ) יבוריםם ציפסקאות גועוק י חלפ הנדרשים םישוריאה כלהינו בעל  המציע .4.2

ת יוישם לאבהתא) רכ"מל/ממע"י לצרכ ףבתוק שהר עוסק מורשויא בעל ,1976 –"ו התשל מס(, ובותח

  .במקור וי מסומה על שיעור ניכפקיד שת אמ ףר תקאישו וכן בעל, (שפטית של המציעהמ

  רז.כמכי הלמסמ 'ה מךסמבבוע ח הקוסנב ש"ח 00010,ך ס עלמקורית  תבנקאי ותבערהצעתו צרף ל המציע .4.3

 מלאה. רהמותב המכרז מכימס את רכש עהמצי .4.4

 התנועהסף מקצועיים בתחום תנאי 

בתחום  פרויקטים ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת  מוכח וןסיניבעל ינו ה יעהמצ .4.5

יות מקומיות במצטבר ובלבד שור 2-ניסיון בלמעלה מ ן להציג)נית לפחותרשויות מקומיות  2עבור  עהונהת

 ל(.ם הנ"ון יהיה בכל אחת מהשנישהניסי

תכנון ב, במכרז זההגשת ההצעות האחרון ל עדמוועד ל 01.01.2017ל מיום חה מוכח וןסיינבעל הינו מציע ה .4.6

של רשות  "יועה סופנתלתכנון ר ואיש" ונתן בגיניר אש ,רשות מקומית עבור העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפ

 .(ע"מל מכול)לא  ₪ 5,000,000 לפחותהינו  התנועתיביחס לתכנון של הפרויקט הכספי  ההיקףכאשר , תימרור

הינו ההיקף הכספי של  :.584.-ו 4.6ף סה " לעניין תנאיהתנועתי ביחס לתכנון ט של הפרויק הכספי יקף הה"
או  שר ע"י המזמין או ע"י מנהל הפרויקט של המזמיןאומ ןלאומדהתאם , וזאת בהפרויקט המתייחס לתכנון תנועתי

ציע אינו המי למען הסר ספק מובהר כ. םהימבינ דכןמעוההאישור  כאמור, לפי שראומ סופי/חשבון מצטברלהתאם ב
 לול בהיקפים המוצגים עלויות עקיפות נוספות )כגון: מדידות, בדיקות, ניהול וכיו"ב(. רשאי לכ

 .שוניםפרויקטים להיות להלן  .74-ולעיל  .64 נאי הסףהמוצגים להוכחת עמידה בתים הפרויקט עלי כיובהר, 

תכנון ב, במכרז זההגשת ההצעות ל וןהאחרועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח וןסיינבעל הינו  מציעה .4.7

, מרור" מרשות תיקיבל "אישור פתיחה לתנועהאשר  ,רשות מקומית עבור העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפ

 .ע"מ(ל מכול)לא  ₪ 5,000,000הינו לפחות  ביחס לתכנון התנועתי הינושל הפרויקט היקף הביצוע הקבלני כאשר 

 תנועתיהמתייחס לתכנון  הפרויקטכספי של ה יקףהההינו : 8.64.-ו .74ף סה לעניין תנאי" הקבלני  צועיבההיקף "
. למען הסר מנהל הפרויקט של המזמין או ע"י מיןזהמ ע"י שראומ סופי/חשבון מצטברבהתאם ל , וזאתשבוצע בפועל

ניהול  ות,יקנוספות )כגון: מדידות, בד תל בהיקפים המוצגים עלויות עקיפומובהר כי המציע אינו רשאי לכלו ספק
 וכיו"ב(.

 ם.להיות פרויקטים שוני עילל .74-ו 6.4 יובהר, כי על הפרויקטים המוצגים להוכחת עמידה בתנאי הסף

 

 



 _________________  :ציעת המתימח                                     7    ןדי יכור משרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפשמור כל הזכויות ©

  מתכנן"ן: )להל תנועה וםבתחוקשים המבתים השירו ןתונהיות ל מועטמ המוצע התנועה מתכנן ראש מציע .4.8

 ן:ת להלוורטהמפ תהמצטברוות רישמד בכל הדוע, "(המוצעהתנועה 

 במציע ףשותאו  (מורשה וסקכע רשוםהד יחיככל שהוא ) המציע: להמאחד אהינו  המוצעהתנועה   מתכנן .4.8.1

 י"ר עבשכמועסק ה רבכי כנןתמ או (עמציומעלה מהבעלות ב 50% -בהמחזיק ) עציבמיות בעל מנאו 
 .תההצעו תשהגל האחרוןד למועועד  5120ת שנת ילחמתלכל הפחות  (בידמע-בד)ביחסי עו מציעה

וק בח כהגדרתולים כדריוהאדסים המהנ כחוק בפנקסום שהרמהנדס הינו  המוצעהתנועה  מתכנן .4.8.2
ודת מהנדס עת בעלו "(יםריכילאדוהסים דנהמהוק ח" לן:)לה 1958-חי"תש, םיריכילוהאדסים דנהמה

שהתעודה ים, ככלרידאהמהנדסים וה לחוק 11ראות סעיף והבהתאם ל ,אזרחיתדסה הנ ףענברשוי, 
 המוצע מתכנןה ניסיון, זה מכרז רךלצו .ותעההצ עד האחרון להגשתנכון למוה על שמו, קפת האמורה

 .יכליםוהאדר דסיםהנהמ בפנקס וםהריש וםמי יימנה

 או בעל רהקורס מהנדסי תנועה מומחים מוכר ע"י משרד התחבו בוגרהינו  המוצעהתנועה   מתכנן .4.8.3
 .על שמו חבורהתה רדעם משמטמחה לתחבורה" ס מומהנד" אישור/תעודת הכרה

 ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת  וןניסיבעל הינו  המוצעהתנועה   מתכנן .4.8.4
יות שור 2-ניסיון בלמעלה מ לפחות )ניתן להציגרשויות מקומיות  2עבור  עהונהתבתחום  קטיםויפר

 ל(.ם הנ"ון יהיה בכל אחת מהשנישהניסי במצטבר ובלבדמקומיות 

הגשת ההצעות האחרון לועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח ןוסיינבעל הינו  המוצעעה נוהת  ןכנמת .4.8.5
ר אישו" ונתן בגיניר אש ,רשות מקומית עבור העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפתכנון ב, במכרז זה
 נוהי תיהתנועביחס לתכנון של הפרויקט הכספי  ההיקףכאשר , ורמרתישל רשות  "יתנועה סופלתכנון 
 .ע"מ(ל מלכו)לא  ₪ 5,000,000לפחות 

 ת פרויקטים שונים.יולה .8.64-ו 8.5.4 יובהר, כי על הפרויקטים המוצגים להוכחת עמידה בתנאי הסף

הגשת ההצעות האחרון לועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח וןסיינבעל הינו  המוצענועה תה  מתכנן .4.8.6
אישור פתיחה ל "קיבאשר  ,מיתרשות מקו עבור העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפתכנון ב, במכרז זה

 הינו נוהתנועתי הי חס לתכנוןיבשל הפרויקט  ניבלוע הקהיקף הביצכאשר , לתנועה" מרשות תימרור
 .ע"מ(ל מכול)לא  ₪ 5,000,000ות לפח

 חבורהסף מקצועיים בתחום התתנאי 

ום בתח פרויקטים ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת  מוכח וןניסיבעל ינו מציע הה .4.9

בד במצטבר ובל ת מקומיותוישור 2-עלה ממבלן ניסיולפחות )ניתן להציג רשויות מקומיות  2עבור  התחבורה

 ם הנ"ל(.ון יהיה בכל אחת מהשניסישהני

  מתכנןן: ")להל התחבורה בתחוםם שיוקהמבתים השירו ןתונהיות ל מועטמ המוצע התחבורה מתכנן אשר מציע .4.10

 המפורטות להלן: ותרטבהמצ שותמד בכל הדריוע, ("צעהמוהתחבורה 

 ףשות או (הכעוסק מורש רשוםד היחישהוא ל ככ) המציעמאלה:  דחא וניה המוצעורה התחב  מתכנן .4.10.1
 י"ר עכבשק עסמוה מתכנן או (מציעמעלה מהבעלות בו 50% -חזיק במה) במציע בעל מניותאו  במציע

 .שת ההצעותהאחרון להג עדמוועד ל 2015ת שנת מתחילפחות ל הכל מעביד(-בד)ביחסי עו מציעה

וק בח רתוכהגדלים אדריכהוהמהנדסים  כחוק בפנקסום שהרנדס המ ינוה המוצעורה התחב  מתכנן .4.10.2
הנדס ודת מעת בעלו ("יםריכילוהאדסים דנהמהוק ח)להלן: " 1958-, תשי"חיםלכיריוהאדסים דנהמה

שהתעודה כלים, כריאדהנדסים והמה לחוק 11ות סעיף וראלה בהתאם ,יתאזרחדסה הנ ףנעברשוי, 
 צעהמו מתכנןה ניסיון ,זה מכרז ךלצור .ותההצע שתהגרון ללמועד האח נכון קפה על שמו,תהאמורה 

 .אדריכליםהו המהנדסים סנקבפ הרישום מיום המניי

 ןותכנותי ריש תןבמ 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת  מוכח וןניסיעל  ינוה המוצעורה התחב  מתכנן .4.10.3
יות שור 2-מ להמעניסיון בללפחות )ניתן להציג רשויות מקומיות  2עבור  חבורהתהבתחום  פרויקטים

 ם הנ"ל(.ון יהיה בכל אחת מהשניסיבד שהניבמצטבר ובל תקומיומ

יועצים מקצועיים  3פחות בהובלת צוות תכנון המונה ל מוכח וןיסינל בעהינו  המוצעורה בחהת  מתכנן .4.10.4
 .תכנוני אחדפרויקט עבור 
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ההצעות ד אחרון להגשת ועעד למו 01.01.2009ל מיום חה מוכח וןסיינבעל הינו  המוצעחבורה הת  מתכנן .4.10.5
 מהמפורטים להלן: אחדלפחות מסמך  תבהכנ, הלמכרז ז

לל נספחים רלבנטיים ומתווה מסמך מנחה שאינו סטטוטורי, הכו: אב מסמך מדיניות/תכנית (1)

 רי.לפיתוח ישוב או מתחם, לצורך המשך תכנון סטטוטות פיתוח פוטנציאליים מגמות, חזון ועקרונו

תר מהנושאים הבאים: תחם באחד או יווב או המצרכי הישגדיר את מסמך המ גרמה:מסמך פרו (2)

חי תשתיות ותחבורה, )שטח מגרש ושטח בנוי(, שט עסוקהיור, שטחי המסחר ותמספר יחידות ד

 ל גודל הישוב או המתחם.יסתם במרחב, בהתבסס עשטחי ציבור בנויים ופתוחים, ופר

ישור איסוף החומר ועד לאשלב ": ממסמך פרוגרמה" או "כנית אבניות"/"תמדי מסמךלעניין סעיף זה: "

 עדת ההיגוי.או בווהמדיניות במוסד תכנון 

צעות ד אחרון להגשת ההעד למועו 01.01.2009החל מיום  מוכח וןסיינבעל  ינוה המוצעעה התנו  מתכנן .4.10.6
 :(גד מכל סולפחות אחלן )מהמפורט לה תוצרים 5עבור לפחות  נספח תחבורתי הכנתב, למכרז זה

 .))בה"ת השלכות תחבורתיותעת בעניין בדיקות וות דשל ח בקרהאו  נהכה (1)

בהיבט תחבורתי/תנועתי של תחבורה מתאר לשכונה או ליישוב,  תכניתשל  ו בקרה ליווי אתכנון,  (2)

 .ציבורית

 .בורתימדיניות תחם של מסמך הכנה וקידו (3)

 יהבלעד היקול דעתה בלבד ולפי שז םעמט ,םרזיהמכ ועדת תרשאי ,האמוריםאים מהתנ יזהאחר א עימצלא מילא 

ם ניתומהנ הזאיר יבהי יתקן ו/אוו/או  יםישלכי  לבקש ןחלופיאו ל המציעהצעתו של  סול אתלט, לפחמווה

 . ים שצורפו להכמו ו/או המסהצעתשב

ם מסמכיה כלו ,ם לעילוביהנקסף תנאי העמוד בכל ל שתהנדר ת,אח טיתמשפ תושי תהא של עציהצעת המ

 עט המסמכיםמל) רזה למכאת ההצע שהגישה תויש תהאו שם לע ית, יהיוהבנקאולל הערבות ז, כרכמב יםהנדרש

התחבורה  מתכנןו/או ביחס ל לעיל 4.8ף סתנאי הכחת והל יעעם המצטמ המוצע התנועה מתכנןלביחס  םרשיהנד

ר ביות קיפיןאו בע ןישרימבורב מעשאי להיות ר אינויע צהמ. (יללע 4.10ף סתנאי הכחת והליע המצמטעם  מוצעה

 ןביף וה ו/או שותושא משרמנהל, נ ,טה בוהשליבעל  תועאמצ, בותוצעאמבין ב ה זו,לפני נהעחת בממהצעה א

 מציע.ל הברת בת שות חמצעבא

 .ר מציעיםטעם מספתפת מושמצעה ת ההגש רתות י לאכ ש,ודגמובהר ומ למען הסר ספק,

מתחום ליותר עמד ומהאין להציע את אותו , לבדבאחד כנן מת תלכל תחום שירו נדרשים להציע עיםכי המצייובהר, 

 (. אחד מתכנן תחבורהו אחדמתכנן תנועה אנשים שונים ) 2צעה להציג בה היינו, ישדאחד. 

 העלהצלצרף שיש  יםמכסמ .5

 פרקיםתאם להב) באיםסמכים המכל אחד מן ה לד במקור, שחאת , לפחויםי עותקו שנעתצהבכלול המציע ל על .5.1

 :ןלקמכד רי הסעיפיםמספלם תאים בהם וממוספררוכיכ שהםכ (ת ההצעהוגשהם מאלי

 יידעל מה חתויא כשה ,זכרהמ כיסמלמ 'במסמך כ עהקבוסח בנו הכספיתע וההצעה מצית הרהצה .5.1.1

 המציע.

  :יצרף להצעתו אגידינו תשה המציע .5.1.2

ודת תע ןוגו )כוגמס יםדיגאת ביגל דין פי על נהלהמת םבמרש רשום המציע ותהי על אישורהעתק  (1)
  ;ת(התאגדו

 דתת עמיוכחלה אתוז ,המציעל ש יתטשפם לאישיות המהתאב ,לכ"רשה / מורמ קסור עשואיעתק ה (2)
 ;לעיל 4.2 -ו 4.1הסף  יבתנאהמציע 

 טירפ, מציעשם הב המחתימורשי הפרטי ובדבר  ל המציעשהמשפטית יות האישר ו"ד בדבע אישור (3)
 ;זרלמסמכי המכ 'ג ךמסמבע סח הקבוונב המציע,לי מנהו מציעעלי הב

הגשת ן לחרומועד האם לחודש לפני הדקושאינו דם למועד ל המוקלכתקף  עדולמעדכני  טפלהעתק  (4)
 ;יעהמצשל ת טייות המשפשי, בהתאם לאענטי למציהרשם הרלוורי מספ במכרז תעוהצ

 :עתוף להצצרי סק מורשהועהמציע שהינו  .5.1.3

 הסף יהמציע בתנאת ידחת עמכלהו וזאת ,סיםות המישרעל שמו מאת  עוסק מורשהאישור תק עה (1)
 ;ילעל 4.2 -ו 4.1

, מציעמה בשם היתחמורשי הפרטי בר ובד עהמצי של יתת המשפטשיוהאיר ו"ד בדבע ישורא (2)
 רז;כסמכי הממל 'גבמסמך קבוע בנוסח ה
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 ת ניהולפיאכ) יםציבוריי חוק עיסקאות גופים פל ותורשומ תונוחשב סינקפ על ניהול אישור תקף העתק .5.1.4
 ל.עיל 4.2הסף ע בתנאי צית המעמידת וכחלה וזאת, 1976-של"ותהמס(  חובות וםשלותות נחשבו

 ,1976-ל"ושת, הק עסקאות גופים ציבוריים)א( לחו1ב2עיף ב( ובסב)2סעיף  דה בתנאיתצהיר בדבר עמי .5.1.5

 להוכחת תאוז, "דידי עוידי המציע ומאומת על  לם עחתו ,זרכמהמכי מסל 'דבמסמך וע בנוסח הקב
 ל.עיל 4.2ף הסבתנאי  ציעהמ תעמיד

אי ע בתנמציהת ת עמידלהוכח וזאת, רמס במקו יר ניכועל שיעו ד שומהקיפ ף מאתתק אישור העתק .5.1.6
 יל.לע 4.2 ףהס

 יכמלמס 'ה סמךמבוע בהקבנוסח  ,המועצבת הוטל עימצה קשתלב השניתנ ריתומק בנקאיתת ובער .5.1.7
 .לעיל .34הסף  נאיבת יעת המצמידת עחוכלה וזאת ₪, 00010,על סך  המכרז,

 ארכה. וכן להך כל תקופה זו שמוש במותהא ניתנת למי 2015.06.20 םליועד קף בתותהא  הערבות

 יון. תובא לדלא ל ופסו תיהצעתנ"ל ה ותדרישת אשר תואמת את הף ערבוריצא ליע שצמ

 בתנאימציע הלהוכחת עמידת  וזאת ,בתמורה מלאה המכרז יכסמשת מעל רכיה דיהמע קבלהק תעה .5.1.8
 .לעיל 4.4ף הס

 הצעתניקוד לו, 4.9, 4.7, 4.6, 4.5 סעיפיםב בתנאי הסף ועמידתת להוכחע בדבר ניסיון המציר היצת .5.1.9
 אומת על ידיי המציע ומחתום על יד ,י המכרזסמכמל 'ומך במס הקבועסח בנו ,(5) ידהת מובאמ המציע

 תובאמ ציעמה עתהצ ודקילנו לעיל 4.9-ו 4.7 ,4.6, 4.5י הסף נאבת עציהמת עמידלהוכחת עו"ד, וזאת 
 .שלהלן 8.2יף יקוד בסענלטבלת ה (5)מידה 

-ו (3דה )ת מיובאמ המציע ניקוד הצעתלין ניסיון המציע בתכנון תנועה גב ןוצר שביעות ם שלנישאלו 2 .5.1.10
שירותי המציע  העניק ןעבור מקומיות רשויות 2 מאת ,מכרזה ילמסמכ 'ז במסמךוע ח הקבבנוס ,(5)

ת וזא, ו'במסמך  הניסיון תצהירל 2 עיףבס המציעעל ידי ו שהוצגו התנועהבתחום פרויקטים ן ותכנ
 .שלהלן 8.2וד בסעיף יקהנלת לטב (5)-ו (3)ת מידה ובאמהצעת המציע  יקודנל

 סופי /מצטבר ןחשבו העתקו/או  (יןמנהל פרויקט של המזמ "יעאו  זמיןמה ע"י) אומדן מאושר העתק .5.1.11
על  יםמעידה, מביניהם דכןמעוההאישור  לפי (זמיןמנהל פרויקט של המ "יהמזמין או ע ע"י) מאושר

  , 'ובמסמך  תצהירב 3 עיףבס המציעעל ידי ג הוצש תנועתינון לתכ ביחסשל הפרויקט  ההיקף הכספי
 לעיל. 4.6 סףבתנאי ה עיצהמ ןוניסי כחתלהווזאת 

 תצהירב 3 עיףבס המציעעל ידי  שהוצג עבור הפרויקט תימרורשל רשות  יועה סופנתלתכנון ר אישו .5.1.12
 לעיל. 4.6 סףבתנאי ה ציעהמניסיון  כחתלהווזאת , 'ובמסמך 

 קףהיעל  מעידה, (מנהל פרויקט של המזמין "יהמזמין או ע ע"י) מאושר סופי /רטבמצ ןחשבו העתק .5.1.13
 4 עיףבס המציעעל ידי  שהוצג , עבור הפרויקטיון התנועתביחס לתכנשל הפרויקט  בלניהקע ויצהב
 לעיל. 4.7 סףבתנאי ה ציעהמון ניסי כחתלהווזאת  ,'ותצהיר במסמך ב

 ,'ו תצהיר במסמךב 4 עיףבס המציעעל ידי  שהוצג ויקטהפר עבור מרורמרשות תי עהאישור פתיחה לתנו .5.1.14
 לעיל. 4.7 סףנאי התב ציעהמון ניסי כחתלהות וזא

ניקוד לו 4.8 הסףי בתנא המציע תדעמיהוכחת למטעם המציע  צעהמו ההתנוע מתכנן ברבד ירצהת .5.1.15
 מתכנןי ידעל חתום  ,זי המכרסמכלמ 'חבמסמך הקבוע סח בנו ,(5)-ו (1ת מידה )ובאמ יעהמצ תהצע

 ודיקלנו לעיל 4.8ף הס תנאייע בצמה ידתעמ חתוכלהת וזא עו"ד,על ידי אומת כדין מו, צעעה המותנוה
 .שלהלן 8.2 ףהניקוד בסעי לטבלת (5)-ו (1)דה מית ובאממציע הצעת ה

אם התב ,יתהנדסה אזרח ענףי, בנדס רשות מהתעודהעתק : תנועה מוצע ביחס למתכנןמסמכים  .5.1.16
 תקפהה האמורה , כשהתעודהמוצע ההתנוע מתכנןשל  מהנדסים והאדריכליםלחוק ה 11 וראות סעיףלה
מהנדס הינו  צעמוה התנועה מתכנן יאסמכתא כהעתק  ;תעוהצה תגשהרון לד האחלמוע כון, נמושעל 

 העתק; םיריכילוהאדסים דנהמה וקבח כהגדרתו ליםכיוהאדר נדסיםהמפנקס הב כחוקהרשום 
 חבורהקורס מהנדסי תנועה מומחים מוכר ע"י משרד הת בוגר נומוצע הימתכנן התנועה הי תא כאסמכ

עם משרד מטמהנדס מומחה לתחבורה" " מתכנן התנועה המוצע הינוכי  אישור/התעודת הכר העתקאו 
 בתחום ןתכנושירותי מתן ניסיונו באת ם טיפרהמ המוצע ההתנוע מתכנן ם שלקורות חיי ;התחבורה

מידה ת באמהמציע הצעת  יקודלנו לעיל 4.8.2-4.8.3 י הסףבתנאציע המ עמידתלהוכחת  זאתוה, תנועה
 .שלהלן 8.2בסעיף  הניקוד תבללט( 5)
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 (4דה )מית ובאמ המציע ניקוד הצעתל חבורהבגין ניסיון המציע בתכנון ת ןוצר שביעות ם שלנישאלו 2 .5.1.17
שירותי המציע  העניק ןעבור מקומיות רשויות 2 מאת ,מכרזה ילמסמכ 'ט במסמךח הקבוע בנוס, (5)-ו

ת וזא, ו'במסמך  הניסיון תצהירל 5 עיףבס המציעעל ידי ו שהוצגו תחבורההבתחום פרויקטים ן ותכנ

 .שלהלן 8.2וד בסעיף יקהנלת לטב (5)-ו (4)ת מידה ובאמהצעת המציע  יקודנל

ד קונילו 4.10 הסףי בתנא עימצה תדעמיהוכחת להמציע  עםטמ צעהמו תחבורהה מתכנןבדבר  ריהצת .5.1.18
 ןכנמתי יד לעחתום  ,זרי המכסמכלמ 'י במסמךהקבוע סח בנו ,(5)-ו (2ת מידה )ובאמ יעהמצ תהצע

 ודיקלנו לעיל 4.10ף יע בתנאי הסמצה ידתעמ להוכחתת וזא עו"ד,על ידי אומת כדין מו, צעהמו חבורהה
 .שלהלן 8.2 ףהניקוד בסעי לטבלת (5)-ו (2)דה מית ובאמהצעת המציע 

 ,ורהבמדור תחב יתרחתעודת מהנדס רשוי, בענף הנדסה אז העתק מוצע חבורהתמתכנן ביחס למסמכים  .5.1.19
דה התעו, כשעהמוצ הורבחתה מתכנןשל  מהנדסים והאדריכליםה לחוק 11 סעיף וראותלה בהתאם

 תחבורהה מתכנן ימכתא כסאהעתק  ,תעוהצה גשתהרון לד האחלמוע וןנכ, מוהאמורה תקפה על ש
סים דנהמהוק בח כהגדרתולים יכוהאדרנדסים מהפנקס הב כחוק הרשוםמהנדס הינו  צעמוה
 ןוכנתתי רושימתן ניסיונו בטים את פרהמ צעהמו תחבורהה כנןתמם של ייקורות ח ןכו ,יםריכילאדוה

ת באמהמציע הצעת  יקודלנו לעיל 4.10.2 בתנאי הסףיע המצדת מיע להוכחת זאתו, תחבורהבתחום ה
 .שלהלן 8.2בסעיף הניקוד  לטבלת (5)מידה 

 (5) דהת מימבא עהצעת המצי יקודלנו זאתו ם נוספיםמסמכיאסמכתאות והמלצות, המציע,  פרופיל .5.1.20
 .ןלהלש 8.2בסעיף  יקודנהלטבלת 

 מציעהי יד על חתום רז,כהמי סמכמל 'יאסמך מב ח הקבועוסנב, עות קודמותתצהיר בדבר העדר הרש .5.1.21

 ין.מת כדוומא

י כסמלמ 'בימך במס בנוסח הקבוע, י הצעתוסמכת מלחשיפ המציעל ש המכאי הס/מהכהס ברבד אישור .5.1.22
 .ציעמה דיי על חתום ,רזהמכ

ך סממבוע בנוסח הקב ,מליאת המועצהבר לח אוו/ת ימהמקו מועצהה לעובד קרבה רדעה רבבדה הרהצ .5.1.23
 ע.מציידי ה לע חתום ,המכרז כילמסמ 'גי

 .מציעי היד על מהותח ,המכרז למסמכי 'די במסמך ועבהקח וסבנ ,יניםבדבר היעדר ניגוד עניהצהרה  .5.1.24
 רזחויינים בהתאם לור ניגוד עניתלא ןואלעל ששיב להרשו ייד מטעמו מיל כן וכ זוכהבזאת כי ההר מוב

 .העצהמו עבור םשירותי ועוביצ חוזהת המכתנאי לחתי, 2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

מת ומאו המציעעל ידי  םחתו, כרזהמ למסמכי 'טו במסמךבנוסח הקבוע  ,אי תיאום מכרז רבבד הירצת .5.1.25
 דין.כ

יע ידי המצב יםחתומ כשהם, לוכא עשון נואכ ל, ככהמועצעל ידי הצאו שהו הרותסמכי ההבממק עות .5.1.26
 עמוד.המציע בכל  מתחותו

 עמוד. תמת המציע בכלוחו עידי המציב מיםותח כשהם ,וצילוםר , מקותקיםהע יבשנ זהמכר סמכימ כל .5.1.27

י בעל גלסמן  עמציה על .מכרזכי הלמסמ 'טז ךמסמבם ת גורטמפרז במכהדרושים  םיהמסמכרשימת 
 . יםמכסמה שימתרב םהירמספ ו אתם שיוגשיכמסמה

 תדוע "יע הההצע לתפסיל ש בסיסמשל וללע, ליעטים למפורה יםורו האישו/אם כימף מסצירו אי יכ ,הריוב .5.2
 ם.ירזהמכ

 יהיו אלו כי רשדנ, למוגב תוקף ליעב נםהי ליעדל יםטרוהמפ כיםמסמה בו רהקמ בכל כי, רשפובמ רמובה .5.3
  .העניין ילפ ,כהארהה/הזוחה פתתקו לכ במשך וכן ההצעה שתהג במועד םיפתק

ר דבבהרות טים והברפ המציעדרוש מלור ולחק די,בלעדעתה הול יקש פי, על תופנל תהזכושמורה  הצעומל .5.4

 ננסיתהפי ותואיתנ ו,מומחיות ,עיקצוהמ וונסיינו, ותירכשהוכחת ידרש לישך מסמו/או  דעמי כל גלהציוו תעצה
ע יצמה. הצעהעל ידו ל ופא צורם לף אא ,(תהמלצו רבותל) "בווכי רזמכוא הם נשהשירותי מתו לביצועאתוה
במקרה בו . עתהדלהנחת  ושרדשנ תוההבהרהפרטים ו, סמכיםע, המדימא הות מלא מועצהלמסור לב ייח יהיה

עיניה פי ראות ל ותנקק מססילה המועצית השאר ,כאמור אכלשהוח יתואו נ הסבר ,ךמסור מסמיסרב ליע המצ
  .עההצאת הל סולפף וא

 יר, כיהצמציע מת והקשרוההת חוזהל יםם כנספחג בויחשל, ימור לעיכאו ף להצעתיצר עיצמהש םמכיהמס לכל .5.5
 המשתמעל ל כות, עשרתקהה החוזפרד מק בלתי נהווים חלו מאל כיםמולים במסכלע הדימים והשהנתונ ול ידוע
 מכך.
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 הבהרה  ותשאל .6

מכי המכרז תאמה בין מסה אי ואו/ אהי, שגסתירה ר כלה בדבודען הכו מכרזל שרבקלהבהרות ובקשות  לותאש .6.1

ים של ניצויחמשפטיים הם היצעהיו דרממשה, לגימוריה עו"ד  יליד להעביריש  ה אחרתפניאו הסתייגות  לכו א/ו

. moria@fsrlaw.co.ilטרוני קלאר אות דובאמצע, 12:00 ההשע עד 25.02.2020, עד לא יאוחר מיום מועצהה

ב על שאלות הבלעדי, להשי הדעתל , לפי שיקותרשאי מועצהי הכ רהב. יוותאחר יות אולפוניות טפנ קבלולא ית

 נ"ל.ה בהמועד הנקו רחר הוגשו לאאש

 תבבכ חנהתשל יותנהפ .רזמכה םשו פרמס, עמו קשר ליצירת ןפוטל, המלא ומש את הפונה ןיציי נייתופב .6.2

 :לןלה טפורמכ הטבל לש הבנבמ, בדלב Word קובץ לש טובפורמ

 רזכהמי כמסי במוונטלרהסעיף ה הבהרהל השקת/בוגייהסת/להשא מס"ד

1.  ________________ ____ 

 וא/יס במכרז שינויים ו/או תיקונים וכנלה ,ותשת ההצען להגורהאח דם המוערעת ט , בכלתאירשה צמועה .6.3

מכי במסים כלוללו הת לאוספוהוראות נדרישות או  ודע נוסף ו/אימ רסםלפאו וא ו/ג שהוסו מין מכלות הבהר

 ם.יאליציעים הפוטנאו זיקה לשאלות המצ/ות ותלא ללוהבלעדי, ה שיקול דעתלפי זאת  ,המכרז

, זהמכרי סמכבמהו קון כלשה או לבצע תיות הבהרלבקש וא לותלשאיב להש הצמועה טחליתבו קרה שבכל מ .6.4

 אתרן ביקותו הו/א בותתשוהאת  כוללה ם מסמךיפורס הבהרה,לבקשת אלה או לשגובה בתובין  מתויוזבין ב

 ה. מועצשל ה טרנטהאינ

פרסום  חרא םימכרז ת לשוניתחצה תהמועטרנט של נבאתר האידכן עתק ולהבדול ,לעקובעים יצמהת באחריו

ים , והם מוותרצעותהגשת ההלהאחרון  עד למועדאת וז ז זהכרלמהנוגעים ועדכונים  , שינוייםרהבהה ותתשוב

עליו,   ידעוא ל ראשו מועצהל האינטרנט שתר הו באמסור שפ ן למכרזכודעאו ו/ ההודעגין טענה ב לכעל  מראש

   .תעוהצשת ד האחרון להגעמוך למוורסמו בסאף אם פ

מסמכי " להלן:ל ולעי) בכתב ורסמנשתיקונים שינויים ו ת,רק הבהרוכי , מובהר בזאת ספק רסען המל .6.5

י סמכבמ ורין האמסתירה ב שלקרה כל מז. בהמכרממסמכי  קויהוו חל צהמועה יבו אתיחי "(בהרותה

 ימסמכ רה ביןתיס של ת, ובכל מקרהוהמקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרז כרהמ ימסמכ וביןההבהרות 

 ותר. י רות המאוחרבמסמך ההבהר גבר האמוי, מםרות לבין עצההבה

, העצמוידי ה עלעשו ם שנקוניו תירות ו/אהבו/או הובות על תשהסתמך ו עתהצב כי מפי המציעטענה מע תיש אל .6.6

 .העצומבאתר האינטרנט של ה הפורסמו על ידו תבבכ המועצהידי ן ניתנו על כ אםלא א

 גשתבל לאחר התקנאי המכרז לא תכמה לתהסאו אי /ו נההבאו אי /אה וישג ואה, ו/י התאמא ברבד כל טענה .6.7

כל ציע למהמסכים ו, צעתהם הגשת צובע ניהם,מבי המוקדם לפי עות,גשת הצהלעד תום המו או לאחר/ו ההצעה

 כה.וכזתו תיבחר הצע בושבמקרה  מועצהם הספחיה ולהתקשרותו ענ עלה, כרז ובחוזמוהאמור בנאים הת

 םצרפיעים לועל המצ זכרהמממסמכי ד בלתי נפרק חל ווור יהאמשניתנו כ יםוים/שיניתיקונרות/הבה/בותתשו .6.8

  ידם. לע םימשהם חתוכם צעתלה

 ע יצהמת צהרוהו צעהת הההגש ןפוא .7

 עותהגשת ההצ .7.1

, מהמציע" םהנדרשי םימכ"פירוט המס 'טזבמסמך טים מפורל המסמכים הכ אתתו המציע יכלול בהצע .7.1.1

 צעה.ל ויצרפו להנ"הבטופס  ת המציע"ורקיור "בא את טלמה, יז רזלמכ המצורף

ע צימהלרבות הצהרת ף להצעתו, רצל המציע למסמכים שעה לרבות ,ובשלמותה להוכרז המכ ברתוח .7.1.2

 וכנסומציע, יה מטעם ה החתימהעל ידי מורש יםתומוח איםל( כשהם מב'ך ממס)ת הכספי וההצעה

' י מסבמכרז פומ"ים: לו אך ורק המימהמעטפה יירש ל. עיעמצהוי של יהני זמיס ללאלמעטפה סגורה 

של  ר את זיהויושפה אחר המאהזכל סימן מו/או  ציעהמ שם תאעטפה על המ םולרש אין ".2/2020

 .טפהעהמ תם פתיחע בטרהמצי

נה קבדתי , לאעילל 3.3 בסעיף שנקבעו עהר המועד והשאחל מועצהרדי הבמשה בלנתתקשההצעות  .7.1.3

 .  לעיל 3.3 בסעיף הנדרשמ רתאח דרךחנה בכל ישלשת לנה הצעותב. לא תתקשהן תוכממציע ה לוחזרנות
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 יתההצעה הכספ .7.2

ו ידהמוצע על  אחוז ההנחהאת  "הכספית העצוהה ת המציעהרהצ" - 'ב ךמסמביע לציין המצעל  .7.2.1

על  מעת לעת במועד פרסום המכרז והמתפרסמים ומתעדכנים העדכנייםמשרד הבינוי והשיכון לתעריפי 

 ."(תעריפי המשרד)להלן: " משרד הבינוי והשיכוןדי י

נוי יבתעריפי משרד הלכל  לכולו בועק ,אחיד זאחו הינו המציע ינקוב בו חהההנ אחוזספק,  רלמען הס .7.2.2

  בפועל. שירותיםת הזמנהל ללא קשר פים כאמורהתעריחול על כל יההנחה  אחוז מובהר כי .והשיכון

 רדשמ תעריפילתקף לכל גרסה ו/או עדכון אשר יבוצע  יהיה המציע ינקוב בו ההנחה אחוזכי  יובהר, כן .7.2.3

  .לעת, כפי שאלה יעודכנו מעת יכוןהבינוי והש

 ייפסלו על הסף.  -ב'מך במס וכנדרשכאמור כספית תמולא בהן ההצעה ה אשר לאהצעות  .7.2.4

הן ות כלשלא ספר)ל שלמים בלבדבאחוזים  המשרדהמוצעת על ידו לתעריפי על המציע לנקוב את ההנחה  .7.2.5

 (.לאחר הנקודה העשרונית

 . 0%ות לבד, לרבהנחה בבאחוז קוב לנש דרמציע נה .7.2.6

מהווה  %0עור ה בשי)הנח ו תיפסלאז הצעתהנ"ל,  המשרד פיריתעמציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס ל .7.2.7

  הנחה לצרכי מכרז זה(.

י יד כך על לשם נקבעאשר  רביההמההנחה יעור על ש ההעולהנחה  אחוזבהגשת הצעת מחיר אשר תנקוב  .7.2.8

 תיפסל. – מועצהה

רשאית הבינוי והשיכון, תהא  על פי תעריפי משרד ף מתאים לתשלוםבמידה ולא ימצא סעיף/תערי .7.2.9

אשר יתווספו לחוזה, לספקי המסגרת בהתאם רי שירות, לקבוע מחי ,דעתה הבלעדילפי שיקול  המועצה,

 בלעדי האם לקבל את ההצעה או לאו.להצעות מחיר פרטניות לפי דרישת המועצה וע״פ שיקול דעתה ה

ם לביצוע /נות לספק/י מסגרת כלשהוחייב את המועצה לפין באמור כדי ללמען הסר ספק יובהר כי א

למועצה הזכות להתקשר לקבלת הצעות לביצוע השירותים  וכי שמורה כל שיהיו, כ ל,השירותים הנ"

פק/י המסגרת כל טענה ו/או תביעה כלפיה הנ"ל, בכל אופן שתבחר, ו/או לבצען בעצמה, מבלי שתהיה לס

 בגין כך.  

 ד:יחבן, להלהם )ת על פישודרהנ וההשלמותחים הנלווים פהנסכל וף בצירה, וזוהחמכרז תנאי הזמנה, ה .7.3

 ציע.המ תיב אמחיהח הנוס םנהי "(,זהמכר מסמכי"

לאו ושימ לאחר הוויםהמ יו,חנספו וזהחההחיו, לרבות פכרז ונסמסמכי המל ע החתימעות מצאב, תוגש צעההה .7.4

 "(.צעהההלן: "לה) עציהמאת הצעתו של  ,ל המציעה שתימה החרשמו ידיעל  וייחתמו

ישום לרבות רמכים המוגשים, כל המסותה( בעמ 'מסאו פ "ח ס'מ מאמזהה )לדוגהכי המספר , לוודא המציע על .7.5

התאמה  ןשאי כלוכ אם (, יהיה זהה.על ניהול  ספריםנסה )אישור הכס ובמק מורשה( מע"מ )תעודת עוסב

 . ךכת למכויות המוסשורה הסבר מטעם/רוהה, יצרף אישמספר המזב

תומים בחתימה ח , יהיורותשההתק זהחו ותרבל שות המכרז,יל פי דרע ישיש להגמסמך שר וישוא כלוההצעה  .7.6

ן כמסמך, ולנדרש בכל  , בהתאם"דעות על ידי רוושמא כשהחתימות מה מטעם המציע,שי החתישל מור מלאה

ת שנדרשהמציע. ככל  דיתאגמת ירוף חותבצו אחד מהעמודים יע על כלהמצ מטעםימה החת ורשימ לשה מיתח

מה י החתיו על ידי כל מורשיחתמים ימכמסהשרי ה ע,ציהמ את בל מנת לחייעורם אחד גמל יותר מה שחתי

 ים.מכמסב לשים כאמור למתן תוקף מחייהנדר

 מסמכי המכרז ןיע מודע לתוכה כי המציע, לראיהמצשל  המיחתהחתומה על ידי מורשה  ה להיותעל ההצע .7.7

, זמכרה לךמהב המועצסמה הה שפררההבהכתבי צעה כל מפו להיצורכן  .םהיטב והבינ םאקר וכי וותיוראהלו

 .תימה של המציערשה החידי מוהם חתומים על סמה, כשככל שפר

ל לכוליתן מענה  (גשת ההצעהומ וב ק)בהתאמה לפר טות במכרזהמפור דרישותכל העל ות ענהמציע ל על .7.8

 .(צעהת ההמוגשו תאמה לפרק בהב) שם פורטותמה תהדרישו

 ו/או הם,ממחוק ו לו/אש( שנדר כלכ עט)למ ףיוסלה המכרז,מסמכי ת א תלשנו יע אינו רשאצימה כי יובהר .7.9

 כלאו ב/וי אוול ן במכתבובי םמסמכיבגוף ה יןכים, בד מהמסמלהוציא עמו או/הם ולית עואו להתנ/ו יגהסתיל

: ןלשהי )להרה כלוצ או/ך ודרל בכ תוספת או/ומטה ו השו/א תוהסתייג וו/א ינושי רה שלקמ כלב. דרך אחרת

 :צהמועת השאירז, רמכב יעהמצ ידי שנעשו על "(גויותייתסה"
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 ; יעצמה תעצאת ה לפסול (1

 ן;תעלם מהלהו כלל וא נכתבכאילו לנ"ל ות היוייגהסתבלראות  (2

 ד;לבי בנטכת פגם והומן ו הלאית כוויבהסתייג ותראל (3

רט או פ/ע וצמויר החמי לשנות את הדבכאין ור אמכ וןשבתיק בדלבגויות, ויסתיההן את לתקיע צמהמ שרולד (4
 עה. צהבהותי מ

ת האפשרויו אחת לנהוג לפי צהמועהיט לחת ם. אמועצההת עדל וקנה לשיל נתוהנ" תיושרוהאפ ה ביןטלחהה
הוגשה ה שעצלפסול את הה המועצהת ירשא ,הטתחלהל כיםלהס ברע יסימצוה ,לעיל( 4)-(2) ס"קב ויותהמנ
  .מציעדי היעל 

 דועיםי זרכמה כימומס מכרזה טירפכל ר שושיה ואהרצהם כוהמכרז כמבו ותתפשתהציע ומה של ועתהצ הגשת .7.10

 זהל לכובת עובדוים וה, הפרטוניםכל הנתבחן את , נדרשע הוא המידאת מל בלקיהמציע  מציע וכים ליריהנו

 . תוצעלה להם בהתאם םסכיהו שירותה יצועבם לשירדם הניאהתנ כל תאיודע מבין ו ,תושירהת הומ

והאחרות  ותעיוצקהמ ולותסגוה םרישויהכ ,דיעותיהל את כציע מיש ל כי הכהצהרה כמוה הצעשת הכן, הג ומכ .7.11

מסוגל א הו יכו ל,עידל םרימוים האמקדמיל התנאים הכי הוא עומד בכ רז,המכ נשואות השירן מתהדרושים ל

   ז.כרהמי סמכורט במכמפ הכל - מכרז נשוא ה םשירותיהאת  קספא לישהה בחינ למכ

והכל בלא כל  ה,זות החרבול ,וימכסמ לע ז,כרהמ יאתנלכל ראש מסכמה ה הוע מהועם המציטמ הצעההגשת ה .7.12

 .וספתת אושינוי ו/

 תנויוישרהכל  ורשות, וכן בות זוהתקשר ןיילענ פי דין-הל עלהמתנ מרשם בכל רשוםהוא י כ מצהיר המציע .7.13

 רות.התקשהביצוע י דין לפ-עלים הנדרש

 הצעה.לת הלפסיום לגר עלולם אינתי הלא לפהצעה ש תאו הגשישות ו/הדרכל  רמפורט אחו יקדומ וילאי מי .7.14

 ה,תהארכקופת עד תום ת ואכרז ו/למית נקארבות הבם תוקף העועד תוף עד מהיה בתוקיע תצמה תעהצ .7.15

 עצהומההא , תהלןר לואמכ המועצה ה עםוזחהעל ם ותלא יחאו /יו וויותייבוד בהתחעמי לאע שהמצי המקרבו

 .אשסכם מרומובוע קצוי כפי כרזמל תקאית הבנערבוה את טית לחלאשר

 .יעהמצ לולנה עתחבמכרז שתתפות למכרז ובה צעההה בהכנת ותהכרוכ ואשה וגסו יןל מכמ ותאההוצ כל .7.16

 ואופן הניקוד  צעות ההבחינת שלבים ב .8

   :(תנקודו  50)  נאי הסףת ב צעההה  דתיעמבדיקת  -שלב א' .8.1

 במכרז. בתנאי הסףמדת עה עוהצהש ודאלונת יע על מכל מצי גשו על ידהוה שההצעמסמכי  וקדביבשלב זה י

וף ציר או אי/יובהר, כי אי עמידה בתנאי הסף וצעה. להים דרשכים הנהמסמשל  ה צירופםב זבשלייבדק  ן,ככמו 

  .הצעהלת הלפסילהביא  כנדרש, עלולים המסמכים

 צעות.ההת א של בחינו לשלב הבאמור, יעברבתנאי הסף כ יעמדו רשא עותהצ ורקאך 

 ( תונקוד  50ה )הצעת הוכת איקבדי  -' בלב ש .8.2

 ולפישלהלן  תווהמשקול אמות המידה, על פי םימציעה יידעל ו ששהוג ותעצהה טיבתוכן ו ודקבייבשלב זה 

יה יהה זבי ברכיב רמה דקוינהרה קמ ובכל ,הצמועה צרכי את הנתבם להבהתא הוועדה המקצועית דעתקול שי

 :ודותקנ 50
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הניקוד  ת מידהמא "דסמ
 יהמרב

 ןיוהצישוב חחת נוס

ם חו בתטים ויקהפר מספר ( 1)
 מתכנן שתכנן  תנועהה

עבור  המוצע ועההתנ
 רשות/ויות מקומית/יות

נון ניתן בגינם "אישור לתכו 
ות י" של רשתנועה סופ

 וםמי לחה, תימרור
 עד למו ועד 5.01.20101

 ההצעות  הגשתל ןהאחרו

 .זה במכרז

  עבור  ע המוצ ועההתנ נןמתכ ןשתכנ עהנו הת בתחום פרויקט כל עבור ינתןי הניקוד 5
  , זה במכרז ההצעות הגשתל האחרון למועד ועד 5.01.20101 מיום לחה ,מקומית רשות

 של הכספי ההיקף אשרכ ,תימרור רשות של סופי" תנועה לתכנון "אישור ובגינ ניתןו
 ן: דלקמכ ,(ע"ממ לכול  )לא ₪ 00,0005,2 לפחות הינו התנועתי תכנוןל סביח פרויקטה

 .אחת ודהקנ של ניקוד יינתן רויקטיםפ 3 תכנון עבור
 .תו דנקו  2 של ניקוד יינתן רויקטיםפ 4 תכנון עבור
 .תדו נקו  3 של קודני יינתן רויקטיםפ 5 ןתכנו עבור
 .דותנקו  4 של דניקו יינתן יםרויקטפ 6 וןתכנ ורעב
 .נקודות 5 של קודני נתןיי הלמעו  טיםרויקפ 7 וןכנת רעבו

 

 במסגרת המוצע מתכנן ה ניסיון  את לפרט יש , זו  הדמי באמת הצעהה דניקו  צורךל
 את  אלמל זה ובכלל (, הירלתצ .82 ףסעי) זהמכר מכימסל 'ח במסמך הניסיון  תצהיר

 המוצע התנועה כנן תמ י די על חתום להיות רהתצהי על , ספחבנ יו לימ ושרדה כל
  ד. עו" ייד על תמומאו 

 

 סףי התנאעמידה בלצורך  וגשהוצלוונטיים רה קטיםהפרויזה כי גם  יין, לעניובהר*
 . לתצהיר 2.8 'סשבאת הטבלה  םכל אחד מה להיכלל בניקוד, יש למלא לגבי יםוליכ

ם חו בת םיטקויהפר רמספ (2)
 מתכנן שתכנן  תנועהה
עבור  המוצע תחבורהה

 ותייות מקומית/רשות/ו 
התחלת  ו צניתן בגינם "ו 

 מיום  לחה "עבודה
 למועד  ועד 5.01.20101
 צעות הה הגשתל חרוןאה

 .זה זבמכר

  עבור  המוצע חבורההת מתכנן ןשתכנ תחבורהה בתחום פרויקט כל עבור ינתןי הניקוד 5
  , זה במכרז ההצעות הגשתל האחרון למועד ועד 5.01.20101 מיום לחה ,מקומית רשות

  לתכנון  ביחס הפרויקט של  הכספי ההיקף אשרכ ,עבודה לתהתח  צו" בגינם ןתניו
 דלקמן: כ ,(ע"ממ לכול לא) ₪ 000,005,2 לפחות נויה התחבורתי

 .אחת ודהקנ של ניקוד יינתן רויקטיםפ 3 תכנון עבור
 .תו דנקו  2 של דניקו יינתן רויקטיםפ 4 תכנון עבור
 .תדו קו נ 3 של קודני יינתן רויקטיםפ 5 ןתכנו עבור
 .דותנקו  4 של דניקו יינתן יםרויקטפ 6 וןתכנ ורעב

 .נקודות 5 של קודינ נתןיי הלמעו  טיםרויקפ 7 וןכנת עבור
 

 במסגרת המוצע מתכנן ה ניסיון  את לפרט יש , זו  דהמי באמת הצעהה ניקוד צורךל
  את  אלמל זה ובכלל (, לתצהיר 2.8 ףסעי) רזהמכ מכימסל ' י במסמך ון הניסי הירתצ
 המוצעהתחבורה מתכנן ייד לע חתום להיות רהתצהי על , חפסבנ ילוימ ושרדה כל

  ד. עו" ייד על תמומאו 
 

 סףי התנאלצורך עמידה ב ושהוצג הרלוונטיים קטיםהפרויזה כי גם  ןילעניר, בהיו *
 . לתצהיר 2.8 'סשבאת הטבלה  םהמ חדכל א להיכלל בניקוד, יש למלא לגבי יםוליכ

י לפ ההמלצות כותיקוד אינ (3)
בגין ן רצו יעותבששאלון 

ניסיון המציע בתכנון 
' ז מךמסכ "במצה תנועה

 זכרלמ

ת מא בתחום התנועההמציע בגין ניסיון  שביעות רצון ן לו ל שאבעבור כ ןינתי הניקוד 10
 עמידת להוכחת) ו' מסמךב תצהירב 2 בסעיף המציע ידי על השהוצג מקומית תרשו 

של   כולל, ועד סך נקודות 5 שלרבי ד מייקו נן נתי י , (לעיל 54. הסף בתנאי המציע
 .עההתנו  תכנון ב ן ניסיו בגין  םנישאלו  2טבר בעבור מצב ודותנק
  שביעות רצון י אלונש 2-ל  למעו שגישי יעים ד למצובניק יתרוןיינתן  אלכי  ובהר,י
   .תחום התנועהב

  ן רצו ות היעשב שאלון סחו נוסח שונה מבנ םאישורי/תהמלצוצורפו שי ככלכי  הרכן יוב
מקצועית תוך י הוועדה הבחנו על ידיי אלו ,כרזהמ ילמסמכ ' זסמך מב "במצה

לא  ורט/פים לא סוימ טרמרשפ ככלהנ"ל.  ' זסמך  מבשנדרשו  םיטררמפלות יחסהתי
מהצעת  טרמרבגין אותו פ ' ז במסמךיקוד שנקבע הנ פחתוייץ, לממה ע"יימולא 

 . מציעה
י לפההמלצות  כותיקוד אינ (4)

גין בן רצו ותעיבששאלון 
תכנון ניסיון המציע ב

' ט מךמסכ "במצה תחבורה
 זכרלמ

ת מא חבורהתתכנון בהמציע בגין ניסיון  ן ת רצו שביעו  ן לו בעבור כל שא ינתןי הניקוד 10
 עמידת כחתלהו) 'ו במסמך בתצהיר 5 בסעיף המציע ידי על השהוצג מקומית תרשו 

של   כולל, ועד סך ותנקוד 5 שלרבי ד מייקו ן ננתי י , (לעיל 9.4 הסף בתנאי המציע
 .תחבורהה נון כתון בבגין ניסי םנישאלו  2טבר בעבור מצב ודותנק
  שביעות רצון י אלונש 2-ל  למעו שגישי יעים ד למצובניק יתרוןיינתן  אלכי  ,הרובי
  .חבורהתחום התב

  ן ות הרצו יעשב שאלון סחו נוסח שונה מבנ םאישורי/תלצומהככל שיצורפו כי  הרכן יוב
מקצועית תוך י הוועדה הבחנו על ידיי אלו ,כרזהמ ילמסמכ 'טבמסמך  "במצה

לא  ורט/פים לא סוימ טרמרשפ ככלל. נ"ה ' טך  סמבמם שנדרשו יטררמפלות יחסהתי
מהצעת  רמטרבגין אותו פ 'טבמסמך יקוד שנקבע הנ פחתו ייץ, לממה ע"יימולא 

 . מציעה
ל עה שמההצרשמות תה (4)

 תנועהה מתכנן ומ המציע
 ומטעמ עצהמו 

 

וזאת על   ,ותנקוד 20 לל שלת ההצעה עד לסך כוד אקנתועית ה המקצעדכי הו יובהר,  20
 ע המצישל תאמה הין מידת הינעבלרבות  עמציהל ש העמההצשמותה התרסמך 

מה ההתאת ידן מבעניי ןכ ו ,וותקצועיומ ,וונניסי ,ום התחבורהבתחום התנועה ובתח
נת  בחי. םעיותוומקצ םנניסיו, בורהנן התחכשל מתו  המוצע התנועה מתכנן של 

בהתאם  ,ןוכ ידועל  וכים שהוצגמסמהו  יעעת המצעות עיון בהצבאמצ תיעשהת הצעוה
 .י מטעמםו/או מ המציע חוו"ד מלקוחות קבלתמ, עת המועצהלשיקול ד
המוצעים   מתכנני תנועה ותחבורהו) יעיםמצהזמין ת לרשאי תהיה מועצההכי  מובהר,
 רשמות לשיחת הת , לעיל 4-1פים יהגבוה ביותר בסע המצטברבעלי הניקוד ( מטעמם

 . דעתה לשיקול ת בהתאםזאו, לצורך ניקוד אמת מידה זו תהמקצועי בפני הועדה
 50 כלה  סך

 נקודות
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גם  אלמהונה צר ביעותלש ותספנות ורהבה ואו/ םוספינ םיטרפ םיעימצש מהרולד א רשאיתתה מועצהה
 ר.מואכ ,ליהוקישת גרמסב תוהצעוע את המצי וןחבל תפתיחת ההצעות על מנ חרלא

 (תנקודו 05) -מחירת העהצ קתבדי -לב ג'ש .8.3

 וטתאם לפירהב, מציעכל של  הכספיתהצעה ה קבדתי 'בשלב ג .רוכאמ כותהאימבחינת  תצעוההרוג לאחר די

  :שלהלן
 
 
 

 משרד הבינוילתעריפי ידו באחוז ההנחה המוצע על  (21.1סעיף  מסמך ב') על המציע לנקוב בהצעתו .8.3.1

 הצעת המחיר -( במסמך ב'הפחתה כמפורט  0%ה בלבד )לרבות באחוז ההנח בלנקו המציעעל  .השכוןו

ב מיר, משרד הבינוילתעריפי אחוז ההנחה הגבוה ביותר  עה הכולל.מציון ההצ 50%ווה בסעיף זה תה

 , כמפורט בנוסחה שלהלן.ליהוקדו באופן יחסי את ינור ההצעדות ויתהנקו

 (.A/B x 50) להלן נוסחת השקלול: .8.3.2

 .שיעור ההנחה הנבחן של המציע - A : רהסב

B -  המציעיםשיעור ההנחה הגבוה ביותר מבין. 

 תהיהש, יםזלועדת המכר יתועקצעדה מע"י ו היעשטבלאות לעיל )איכות ומחיר( ב מורכא תההצעו ולשקל .8.4

 ,ציבורנציג , ו/או מי מטעמו יו"ר ועדת המכרזים ,וו/או מי מטעמ כל המועצהרידא: ם הבאיםימהחברורכבת מ

 .חברים 3ועדה קוורום ה

 הסופי המשוקללהניקוד  תאיהווה  (תדונקו 50ושל המחיר ) (דותנקו 50)האיכות של המצטבר הניקוד  כ"סה .8.5

 .הסופילל המשוק ניקודו בהתאם לידורג ההצעות .ת המציעצעלה שיוענק

 הזוכות ההצעות  רתבחי .9

 כרזשל המ עמדו בתנאי הסףאשר , יםזוכ 3 עדלבחור  ,ילעדיקול דעתה הבם לשאבהת ,רשאית אתהמועצה ה .9.1
 בנוסח מסגרת חוזה םחתיי תםאי, ביותר ההגבוה ללהמשוקהסופי  דקיבלו את הניקואשר ו לעיל ורכאמ
  .במסמכי המכרזרט מפוהכל כ ,המועצה ם יכללו ברשימת ספקי המסגרת שלוה ,ז זהמכרלצורף המ

 9.1 בסעיף בועמן הק ר של זוכיםתן יור קטבמספר לבחוית תהא רשאמכרזים ת הועדהר, הסר ספק יוב למען .9.2
ל יותר ש פר גדולמס על יץלהמל המכרזים דתוערשאית  אהתכן,  הבלעדי. דעתהקול את בהתאם לשי, וזלעיל
 .יה הבלעדלצרכי המועצה ועל פי שיקול דעתתאם , בהשהנדר שירותיםבהתאם להיקף ה תזאו ים,זוכ

לאלו מעבר משתתפים נוספים בוועדת המכרזים  רשרות לאשל ההתקועדת המכרזים רשאית בכל שלב ש בנוסף .9.3
 לאא מד מהזוכים שלכמשתתף חלופי היה ויגרע אחן, תינשוקלל שמה לניקודבהתאם וכים זכהוכרזו כבר ש
 .מועצהי הלצרכ חר תנאי ההתקשרות ו/או בהתאםא

 70-מפחות של  ודיקלה נשקיבלפסול כל הצעה  ם לשיקול דעתה הבלעדי,, בהתאאיתתהיה רש מועצהה, כן .9.4
 .תדונקו

פי  , עלמועצהת הרשאיה היפיות, תסוה תההצעוי של הסופ ללקמשובין הציון השל שוויון  במקרה ,ןככמו  .9.5
רזים ת המכוועד יברח ידיהצבעה על של ל, בדרך הנ"ות הזהות בזוכה מקרב ההצע רוחלב הבלעדי, התדע שיקול

תו ו/או בניסיון, עצהנאי ים בתרם הקשוימטעמ תיםירומתן השלאשר לדעתם הינו מתאים יותר בהצעת המציע 
 רכאשהזהות,  תוצעבעלי ההי מל מוע ההתקשרות שציב ביכולת אוו/בכושר נסית, פינה תויתננות, באבאמי

העדפת עסק  בעניין ראותוהל וףכפבת וזא תיבחר הצבעהלות בהקורב תקבל את מההצעה הסופית אשר 
 .  כמפורט להלן בשליטת אישה

 האישוריםוללא כל  ,הצהמוער ראש ולאישו המועצהל ש םירזמכהועדת ל לצתה שמפה להפוכ כרזבמ יהזכי .9.6
 .רותלהתקשתוקף  נ"ל איןה

 ישהטת אשליב סקת עעדפה .9.7

צו יקון לתה:"לןהל) 2016-ו"עתשה (,2)תיקון מס'  (מקומיות )אה עצותהמוצו ל הדרישות של ע נההעו ציעעל מ
 העסקפיו ל רצהיתו , אישורעהצהה תהגשועד מהגיש בל ,םקיעסב יםד נשדועי ייןלענ ,"(קומיותהמועצות המ

( 1)ה22 ףיעסף סעים לתאהב .1992-שנ"בהת המכרזים,חובת  וקלח 'ב2 סעיףל םאתבהשה אית יטלשב הוא
דה כי מצאה הוועהתוצאות  ולשקל חרלאבו קרה מב ,1950-שי"אומיות, תקעצות המהמו וציעית בוספת הרלת
צעה הר החביתאישה,  תטיהיא של עסק בשל תועצההן ת מואחעות צהשתי  עלה מיד תהאויץ בלהמליש 
 .מורכא ירהצר ותאישו ה,תשגה בעתלה  ורףצשד בלברז ומכב הכורה כזוהאמ
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 צהמועהי  דהצעות על יהת דיקב .10

 אינה יםמכרזה דתעו במפורש ם הכספי וחשיבותם מובהר ומודגש בזאתהשירותים, היקפ רכבותם שלמו אורל .10.1

ל כת א לפסול אואף לדחות  והיא רשאית שהיכל או הצעה אחרת, רתיוה בלוזה העצההת א לייבת לקבתחמ
 .ותההצע

 מכרזל בטל תישאר היהתא י, והקבלתת שהיאצעה ה לכ וותר אולה ביזהה הצעהש תבחיימת הננאי עצהומה .10.2
ה עצה לקבללא  ועצהמה תרשאי ד. כןבלחת בעה אז הצלרבות אם הוגשה למכר ,עדיהבל היקול דעתשי לפ הז

 .התימהערכו םגיורהחירים במח

ות תקשרההלפצל את רשאית ן וכ ההצעק מהלחבל קללעדי, הבה ל דעתויקתאם לשהב, תהא רשאית צההמוע .10.3
 זוכיםבין ה שירותיםת הוקחל .אחד זוכהלבמלואם  יםהשירותאת  רוסוהיא אינה חייבת למ םכיזו רפמס בין

או תביעה  טענה אול כ מועצהה פיכלה הית אלה וכזלו, המועצהשל י עדהבל דעתהול שיקהתאם לתיעשה ב
 .דוע על ילביצו תיםשירוהל ש םקלרת חיו/או מסת ירי מסא יןגפיצוי ב תזכו

ולם )כ עיםל המציה של ההצעות ארכהעהיקה ולך הבדמהב התדע שיקול לפי לפנות התוכז על תרמשו העצמוה .10.4
 דיקתבהתעורר בל ותשויעשבהירויות  יאיר הסל בכדי וא הםעותיות להצרהבהקבל ל מנת קם( עללחאו 
 רבירול רבקש רבותם לשוריאו אי/ו ותלצמה או/ו רחסע ידמ םליהשאו לו/ן נם לראיוזמן לוכת, עוהצה

 המכרז.של  אי הסףתנב תםדימע

ו ו/א נוספים כיםמסמ אוו/פרטים  עיםמצימה מכל אחד לעדי,תה הבעדשיקול וש, לפי רדרשאית ל עצהומה .10.5
י הסף אנתב מידתםעם ר עבקש תובלר, ישוריםא אוהמלצות ו/או /ו סרח דעמילים להש או/ופות נוס תהבהרו

 אית ועדתרש אהכאמור, ת מועצההדרישת  רחא אלמיא יע לשהמצ צעות. ככלהה פתיחתלאחר ם רז גכמל הש
 עתו.צהפסול המכרזים ל

 אוו/ר הסב למסור ברסף יתתם המשאו ,ותעצלה יתוחנ ואו/בר הס ל מציעכתהיה רשאית לדרוש מ מועצהה .10.6
 .צעההאת הסול פל ואף הנייע תראופי ל תונמסק קסילה םיכרזהמ שאית ועדתר הא, תכאמורוח נית

מעלה שר או הצעה את ו/עוניגיר עהעתה הינה הצדלשר ה אפסול הצעית לרשא יםרזכמה תדוע ,פקר ססה למען .10.7
  ה.ודעבי דינ ם להוראותאתהבזה ו י מכרזנאת פיו ליי עובדפלכ ספקה תתחייבויואי מילוי החשש ל

 תעוצהל וסלפה ותזכ על תמרשו צהמועה. "(ןהאומד" ן:הלרות )לשקהתוי השול ן אומדן שכהו הז רזכמל .10.8
שנותרה הצעה  ולבד אבהצעה אחת כרז הוגשה למ םי הסף, ואף אאבתנ מדותהן עו אם םן, גמדאוהמ תוהחורג

ההצעה  ןיבחתא ל ,ןדמוהאמ תגחור בשל היותה העצול הספל מועצהה דיעל ישיוחלט  כלון. כידאחת בלבד ל

ו שהצעת ךכ לע יעצשל מ ודמצ טענה כלע שמלא תי. זה זכרבמ ראחם וקמ בכל וראמאף הל ע ,לכלוקד תנא ול
 אומדן הכספי.המאמור ורגת כהיותה חנפסלה בשל ז, אם היא כרהמשות בדריעומדת 

 ו/אוי המציעים לגב יםנושמים ים ומגורעציומת דע ל חוותבולק תוקידב ךרולע צהמועת השאיר האת כן .10.9
תים ורישה ןמתם לתוליכל סחו/או בי סיונםניל או/ת ורוישטיב הביחס ל תורב, לםלקח לם אוכו ,םההצעותי

  ם.ת גבוהיוכיאבו ותנמוימב זה שוא מכרז וחוזהנ

ן נות או לגמי/ו ומעמי מטו/או לגבי  וביגלת ימקי אשר מציע הסף לע ולפסל תאת הזכו הלעצמ תמרושמועצה ה .10.10
ידי  לעו/או י מי מטעמו על ידאו ו/ ועל ידניתנו שם תישירוה תןמטיב  עלת לילישדעת  תוחו מטעמו השירותים

ן אלה תינתבמקרים . חוות דעתול ע כתסומ צהמועשר האחר אאו לגוף  מועצה, לומטעמ םיתורשיה נותן
של  הבלעדי התעדל שיקול פוףכוזאת ב ,תיפוסהה טלחההן מת נילפפה  או בעל/ב ובכת וןעיכות טזע למצי

 .מועצהה

וסר ח לבש וא ,ןדמומת האלעוחירה ינת מה מבחריסבי תלבא יהש צעהבה ב כללשתחא להל יתרשא עצהומה .10.11
 הםבם רימקאו בו/ ,ויראעה כהצת ההערכונע מ מועצהה תשלדע כרזמף מסעיפי העילסרט התייחסות מפו

ר וסלוקה בח אוו/ צק וברור,לכלי מויס כעל בס תססבומאינה  ו/אות, יסיסנתכהינה ה עצההכי  מועצהה רהסב

 .נכון ינווללת מידע שאכאו /ו, םייפכ וןניקי-ו באיאו/ לב-תום

 כמו כן,. יויו ובעלנהל, מהשליטה בו עלי, במוי מטעאו מ/ו המציע ו שלאמינות את דוקלב יתרשא העצומה .10.12
שר תקולה ,טעמומי מאו /ו המציעע ביצ תםאו אחרותו א תודומ ודותעבאו /ו ותיורשין חולב מועצהה רשאית

 העבודות,ים או רותשיה תאהמציע ע ביצגופים שעבורם עם או /ו יםמינזמה או/וחות קול םכך ע לשם לפוניתט
ע ציהמ תירוישיכות ו/או א במידע על טי תקבלשם יתר ל, זאת בין היעבהצעת המצ שצוינוקוחות בות לללר
את  צהעמוהמציע ל קז, מעניכרבמ ציעהמשל  פותובהשתת יו"ב.וכים זמנבלוחות  תומידעאו /אמינותו ו או/ו

 עבודותבעניין הידע כל מבל ולק או מי מטעמו/ע וציהמ םע שירותיביצו/או  עבדורם עב מיםורלג פנותכות להז
  ידו.עו על צושב
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מציע  עתהצ תחולדו/או  וללפס עתה,יקול דלפי ש ,תכוהזת ה אעצמרת למוש מועצהה ור לעיל,וע באמלפג ליבמ .10.13

ע יבתי משבל יוןסיו/או שהיה לה נ עצהומה כלפי שהולכב חוים יק ם או היהיליו, קיי מבענגד מכאו ו/ גדושכנ

ה או חשד למרממציע, די הי לחוזה ע פרתה שללרבות ב חרונות,ים האך השנבמהלעמו,  שרותהתקבן וצר

ו מבעליגד מי כנ דו ו/אוכנג ע אשרימצ לש הצעתו את תדחולו א/ו לפסול וכן ;ו"בוכית וריסב לתיב ותתביע

 המכרז. נשואוג מס ותודבעים וירותש עוצישל המציע בב וקועיסם וחתל עתנוגה הירעב ןגיסק דין בפניתן 

 ,סופית הלטחה קבלתטרם בכתב, ב ל פה ו/אועון בעטי תזכולמציע יתן ית לרשאיה תה מועצהלו הקרים אבמ

 .עדיהבל תהעל דושיקכפוף לבל כה

ם ( השני7שבע )ם בילילפעו בהורש, יולבעמי מ או ,ואה אשרמציע  לסות לפוכהזת א הלעצמ תמרוש העצומה .10.14

ין, ונשהע חוקי פל ע או/ו ינה,דמבטחון ה נגדבירות ההצעות, בע להגשת וןרחאה דעלמושקדמו ת האחרונו

ע ציהמ שלו וקסיע וםחתל ותגעונהות רעביבם ו/או דאל ש ושורכ נגד וא/ו םאד לש פווג גדכנ, 1977-תשל"ז

ה ירבע ןבגיליכים ה שר מתנהלים נגדואו/או ו, ישניתלא האשר ה ז זכרשוא מם ניותירהש מסוג םישירות ןתבמ

 תועיבת ו,ילעמבי או כנגד מכנגדו ו/ שר עומדותאיע מצ סולת לפכוהזאת  עצהומהצמה ת לעכן שומר אמור.כ

  .םס נכסיונכיל אוו/ גלר טתפשיו לא/ו וקירפלים עהנוגמשפטיים  םכייהל ו/אוות פטימש

 בחשבהת היתר,בין  ,ל ועדת המכרזיםש יבלעדה התדע קולשיל התאםב העשתיהנ"ל  ההפסיל תלטהח

 רזכהמא ושנ םתיירות השלתו לבצע אע ו/או יכוימצות הנימומהות על אמינ םהליכי/ותההרשעל השלכות שב

  .נדרשכ

 צעהתוקף הה .11

בוע יום מהמועד האחרון הק 90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 

את תוקף הערבות למשך  תהיה רשאית לדרוש מהבנק או מהמציע לפי בחירתה, להאריך המועצהלהגשת ההצעות. 

יום  30הליכים משפטיים אלה ובתוספת כים משפטיים בעניין המכרז, עד לתום יום נוספים ובמידה שינקטו הלי 90

יובהר, כי הארכת תוקף ערבות ר מביניהם. ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוח 180עד תום  או

שיסרב להארכת תוקף הערבות, ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו  יעמצ. המכרז משמעה כהארכת תוקף הצעת המציע

ותו, להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה תהיה רשאית לחלט את ערב והמועצה

 .אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפהלהארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת 

 נים נייע דיגו איסור נ .12

 ןואופצורה  בכל א,עניין שהומי מטעמו כל לעובד מטעמו ו/או ל וו/אלו ן יא יכומתחייב  הירצמ יעצמה .12.1

 יהיהא ותים, לריכי במהלך מתן השו זהחוזה על פי  המועצה רעבותים שירו בצעם ילגביה נושאיםובנים בעניי

 על עצההמו ורעבם ותירהשי תןבקשר למוא הג שמכל סו יניםד עניניגו ו/או למי מטעמובד מטעמו לעוו/או  לו

 .זה. זהחוי פ לע המועצה ורעב יםתן השירותים לבין מאחרוקיו ה, בין עיסזהחוזה י פ

מי ו/או  ,הואהם בי, אשר לגחוי, על כל עניין, או נושאא דיוללמיד  העצמולכתב הודיע בל יבמתחי המציע .12.2

שור הק בכלצה מועראות הוהל םבהתאל ולפעו, ניםיעניבניגוד להימצא ל ו/או ימצא או עלו וימצ, עמומט

 .ניעתםלמ

 ןושאל ואלמי ,ומטעמ יממטעמו ו/או  מתכנןהו/או  אכי הותחייב מ אהוזה,  חוזהעל  המציע מתלחתי כתנאי .12.3

ת "(, בהתאם לנוהל לבדיקת ומניעלוןהשא"ן: )להל החוזל 'גח כנספ המסומןיינים, גוד ענשש לניאיתור חל

ס' משרד הפנים מיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל מוקהמת יים ברשויונוצחי יםצועי בהעסקת יםנייענ ודגנילחשש 

 טיו מלאים.שכל פרמנהל כהמצמועו למציאלהו ,2/2011

ידו  עלו מסרים שבפרטי או/רותיו ושיחול בתוכן הצה נויבכתב בכל שי מועצהה תא דכןלע מתחייב עיצמה .12.4

 .מועצהה ותנחיל פי ההקשר זה עבמסגרת השאלון ולפעול ב

ב במצ והעמידשעלול ל ןיבכל עני צהמועה לא פנותניגוד עניינים ומחובתו ל לש צבמממנע להי יעצמהות ריאחב .12.5

 .ויתוהנחיפי ול ללפעו יםד ענייניגולנ ששל חש

ל להורות, לפי שיקו רשאי האיה מועצשל ה יהמשפט ץועשהילכך את הסכמתו מראש  המציען ל זה נותבכל .12.6

ה ז חוזהשל  לוטובי ו/או על חוזהלחתימת ה יכתנא נייניםע ודגינניעת למהסדר כת ריע עלעי, קצוהמ ודעת

הינם ממין או בהיקף כזה שר א ,םייינענ לניגוד ששח יגוד עניינים ו/אונם יקי יתהמקצוע ולדעת םאבלתר, לא

 .מועצהעל ידי ה מתכנןב סתייעותההר המשך שאינו מאפש
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 ם.ינייוד ענלקיום ניג ששח בגין ףסעל העמד ומ סולותה לפת על זכמרשוזים מכרת הועד

 .וזההח י כל דין אועל פ צהמועה תיאכזפה להם תרוו א מכל סעד עולגרלפגוע או אין באמור לעיל כדי 

 ת ו ידסו על   רהשמי .13

ו ישמר ,ים לואו שותפ וכל המועסקים על ידמטעמו לרבות  ימאו ו/ וממטע מתכנןהאו /המציע, מתחייב שהוא ו

ור למתן קשו ואינ מועצהטעם הכל אדם שאינו מידיעת מידע להעברת י א וארת מסמך יסמ יאת בולר ת,יוסוד

ם, בין בתקופת למתן השירותיחוזה ה ועב ביצעקם ע אליהגיהמע או מידחומר לכל  מועצה ביחסר העבוים תורישה

 ה.  לאחרי יןובת שרוההתק

 " "כשיר שני .14

 צעההה לאחר בדירוג ותבאה ןינה םהיתושהצע ,יםשניו א דאחציע מב ית לבחוררשאזים תהיה מכרת העדו .14.1
, ישילשר הישכהי ו/או נהש שירכהו רבישס ככל .שי"שלי ירשכ"כו שני" כשיר, כ"הזוכות תההצעו / הזוכה
 מותבמקו וגורד םיהתועהצש םימציעב רלבחואית שרא תה מועצהה ,יששליכשיר או ו/ שיר שניככ לשמש

 .הלאהוכך הם לאחריש

ון רחאה עדוע כמבשנק עדמומ תאחה שנד ע ןפוקבת ומדיע ישיהשל רשיכהאו ו/ השני כשירה של םתצעה .14.2

 ישליכשיר השו/או ה ינשה רהכשי וכיארי מועצההי יד לע ותבקשאם יורך, ת הצידבמ. זעות למכרצה שתלהג
  .תפוסנ ופהלתק םיהתוהצע את תוקף

 וריקמה הכזוה וב בכל מקרהכרז מה בוכזכי שלישו הו/אשיר השני כהל יז עררשאית להכ םרזימכה דתוע .14.3
תאם הב זאת ,היאמכל סיבה ש ,מוע חתםשנ הזוחה וטלשיב ואעמו חוזה  םחתייאו שלא  ועתמהצ ר בוזויח
 .לעדיעתה הבד ולקילש

 ככל, אםבהת שידורג עצילמ שלחית יישלשר שיככ ו/או יר שנישככ של מציע בחירתועל מה מתאי העדוה .14.4
 . ו כאלודורגשי

זו, ה פקוהלך תמב מוער שקלא תת םא המועצי הפכלה תביע תלעיל כה יתהשי לא ליהשו אני ו/שה רלכשי .14.5
ית שלא שאר והיא תהא דבלב העצמול דעת היקותונה לשני נהשר שיקשרות עם הכהת. יהותהארכ תובלר
 ף.נוסדש/רז חרסם מכלפ או כרזל המלבט לאא ,לישישל וא/ו השני רישפנות לכל

 ל זכייההודעה ע .15

 רז. במכ הייזכה על פרק בכל כיםוז/וכהב לזתבכ יעודת צהמועה .15.1

ה צוע של עבודיבהזוכים  ספקיםלמסור למי מה המועצהיבות של יה אינה התחזה במכרז זכיישל  משמעותה .15.2
 מועצהה, אשר בפרק בו נבחרה הצעתם מסגרת קיפסשבו כמשתתפים אשר יוכרזו כזוכים במכרז, ייח. כלשהי

ע צולצורך קבלת הצעותיהם לבי, בפנייה פרטניתעם, , מפעם לפםלפנות אליה בת,תהא רשאית, אך לא חיי
ת בכפוף זאו ,כרז זהפי הצעתם למ ו/או בהזמנה לביצוע עבודות על פרטניתה הנייפב יםהמבוקש שירותיםה

 . ההמצורף למכרז ז חוזהלמפורט ב

 ו/ידרשימכרז, תו בעל זכיי העצמוהלת הודעת כל היותר, מיום קבימים ל 7בתוך , כרזבמ ים/ציעהמ זכו/הכז .15.3
 :לפעול כדלקמן כיםהזו/הזוכה

י י מורשה/מורשכדין, על יד חתום כשהוא פחיו,על נס זהמכרז להמצורף  וזההח את מועצהל להמציא .15.3.1
 ע.עם המצימטה החתימ

 טוחים המפורטיםיבהיום בר קבדו, מעמט חטויברת המחב תוםהח ורהאיש תא מועצהל להמציא .15.3.2
 .לחוזה 'בבנספח  ועקבח הוסבנ העצומהבחוזה לטובת 

בנוסח  – 2/2011משרד הפנים "ל מנכלחוזר  םאתהים בעניינ ור ניגודיתן לאשאלו המועצל להמציא .15.3.3
 ידי ועל הזוכה ידיל ע חתום ,םחשש לניגוד ענייני יתוראלשאלון  .זהולח 'גח ספבנהקבוע 

 מועצההשל  פטימשה ץהיועור אישכי , בהרוי כדין.מת מאוכן ו טעמומ ו מיו/א ועממט מתכננים/ןכנמת
 .המועצה תים עבורושיר יצועבו חוזהאי לחתימת הנתהינו  וגש להלשאלון שה ומאו מי מטע

 וםתח ,זהחול 'דספח נבבוע בנוסח הקבוע ודיות בנוסח הקת סריבות לשמיטופס התחי מועצהלהמציא ל .15.3.4
 .טעמומ ו מיו/א ועממט מתכננים/ןכנמתועל ידי  הזוכה ידיל ע

 דין. כלפי על  הצדדיםת כויוע מזוגרכדי ל מכרזה סעיפיבן אי .15.4
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חיו חתומים ו/או כל נספזה על את החו צהמועו, קרי, לא מסר לותייבויחיהתה מאיזמוד ביע אל ה והמציעיה .15.5
ם ענייני יגודאיתור נשאלון לה תע  אהמציאו לא /וח החתום כנדרש יטובאישור הת א מועצהלא המציא ל

לא או /ו מטעמו כנניםהמת/ןמתכנהאו /ו י המציעעל ידחתום  – 2/2011ם ד הפנימשר"ל מנכ זרולח אםתבה
ו/או  מטעמו כנניםהמת/ןמתכנהחתום על ידי המציע ועל ידי  תת הסודיורימשלתחייבות טופס הה את ציאהמ

ים ו/או לא נדרשהזמנים הות לוחבת בורל ,לילע 14.3עיף סבתיו כאמור תחייבויוהמבאחת  לא עמד המציע
 זכרהזכייה במלבטל את  עדיהבלעתה יקול דלפי ש רשאית העצמותהא האי המכרז, אחד מתנ או הפרו/ עצבי
 סכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוקהחל וא, כולה אבכתב למציע, ו/או לחלט את ערבות המכרז שהמצי ודעהבה
מו שנגר יתר הנזקים יןוע את המציע בגתבל עצהומל התה שכובז גועפלמבלי  , וזאתחת נזקוכבה ורךל צא כלול

או לבחור בהצעה אחרת /ו הרת מכרז זסגויותיו במיביחכל הת ממילויזוכה האת ור טלפי ומבל לה בגין כך
ומדת מכל זכות העלא לגרוע בשיקול דעתה  הבלעדי, הכל  פי על לכהצעד אחר, לנקוט בכל  הזוכה ו/אוכהצעה 

 כל דין.ל פי זה וע מכרז אותורלה תאםהב מועצהל

אש בסך של וע ומוסכם מרקבי יצום פוכה בתשלויחויב הז ילור לעשנקבע כאמ הזמנים חכה בלוהזו דעמלא  .15.6
ההצעות על כל יום איחור,  תשהגל ם האחרוןידוע ביולצרכן על בסיס המדד ההמחירים  למדד ודצמ ₪ 500

 תת ולבצע אובערלממש את ה מועצההל תה שלזכובנוסף ן ודי לכי פ"ע עצהומלסעד העומד  בנוסף לכל וזאת
 אחר.או כל ספק ר אחע מצי"י ובין ע מה, בין בעצלהראית השירותים בדרך הנ

י לפ אחר וזאת עימצעם  וזהקשר בחה, להתראהתאו עה הוד כלת לתמבלי  אית,רש מועצהא התה ,כןו כמ .15.7
 עצהומההתקשרותה של  קבע יפיצות לוכזו א/ו הביעת אוו/ ענהט כליה הת אלכה לזו .לעדיבדעתה ה קוליש
 קומו.  אחר במ עימצ עם

וי ל פיצלקב איזכלא יהא  מציעהו וצעתקבלת ה יאל ע ,להקבהתלא  תועצמציע שהכתב לכל ע בדיתו המועצה .15.8
ה עהצלת בק ם לאיקימוינ ואים פרט רומתחייבת למס ננהיא מועצה, הןכמו . כמועצהמה כלשהם ישיפואו 
 .םידיני המכרז התאו חייביםמש לכאלא כ ה,לבקצעה שנתהם על הטירפ רומסל או שהילכ

, שינוי מועצהלדעת ה מכרז חל,ב הטחלההלאחר  כרז אםוכה במו של זתל את זכייאית לבטרש האת צהמועה .15.9
כדי יש בה ש הותיתמ ובדהעל עז מכרלאחר ההחלטה ב מועצהנודע ל אם ואוכה, לי של הזצבו הכלכמהותי במ

ה, לזוכ הצעומתפנה הכזה ה. במקרה טבלת ההחלק תבע מועצההייתה ידועה ל שר לאאטה וההחל לע עילהשפ
כייתו לבטל ז מועצהגינו שוקלת הב לגורם אשר חסיר בהסב קבלתיתו, לול זכיה לביטטרם קבלת החלבט
 ור.מאכ

 סגרתמהתקשרות  .16

נון תכשירותי למתן ו התנועה תכנון בתחוםשירותי סגרת למתן מ ותז להתקשרהוא מכר מובהר בזאת, כי המכרז

פי  , ועלהמועצהעל פי צורכי ל(, ייקבעו מעת לעת אם בכלומאפייניהן ) דןועות, מההזמנ . היקףרהובחהתבתחום 

ם, בהיקף כלשהו ו/או להזמין מהמציעים הזוכים שירותי תיבימתחה אינ המועצה הבלעדי. מובהר, כי היקול דעתש

ם כיזושה זאת מבלישיהיו, ו לככ רכה,פת ההאקופת ההתקשרות ו/או תקות מהלךל, בם, אם בכלים מסוימיועדבמ

 לכך. ם בקשרוסוג שה מין צוי ו/או שיפוי, מכלל פייהיו זכאים לכ

 שרותקבמהלך תקופת התת לותוחלוקת המט הזמנת השירותים .17

 ,ורההתחבם בתחוו התנועה ו/א וםתחב רז זהם נשוא מכרותיישהבלת ך בקרצו מועצהשיהיה ל ת, ככללע מעת .17.1

לבצע את הזמנת ( )אך לא חייבתית תהיה רשא צהמועה ים,ת השירותבללק םתאייב מתקצ תלקבלובכפוף 

לצורך קבלת  פרטניפניה הליך  וזאת בדרך שלן ספקי המסגרת יותר מבי רת אחד אוסגמ ספקמתים רושיה

 ,הליך תיחור/רותיתחההליך הם קיו לאלו/או  ("תי נוסףורחהליך ת"ו/או  "תיחורהליך )להלן גם " הצעות

  .ותקציבה המועצה יצרכלבהתאם ומועצה ת הדע לשיקולפי ו ותלנסיבבהתאם 

ספק/י ת בהתאם להצעתיעשה או חלקם, ם כול ,בין ספקי המסגרת, שירותיםה תזמנהו/או  םיתורישה תקולח .17.2

או /המסגרת ו ספקי ה שלהעבוד לעומסי םאתהבו/או  הנוסף ותיהתחרהליך או בהליך  תיחורהליך בהרת המס

 דעתה לקואם לשיוהכל בהת תן,ניה וויוני ככל, ובאופן שמטלותה, טיםויקהפר ,יםותהשירלאופי  םבהתא

לגביו נדרשים השירותים,  הודעבאו מטלה ו/או ה/ו לסוג הפרויקטלב שים , ובועצהמה שלמוחלט וה עדיהבל

 הרכתלהעספקי המסגרת, תים על ידי ן השירואופן מת, ו/או המטלה הפרויקטו/או  תהשירו מורכבות

 תקציביב תםידזמנים, לעמ תם בלוחותלב לעמיד שיםת במהם, וזא המועצהל ש רצונה עותולשבי

מהירות בפרויקט,  השירות איכותלרמת  ם,ות השירותים המוענקים על ידכלרמת אי ,הפרויקט/תהשיר

 .יו"בכו ידת זמינותםמלירותים, פקת השאס

 



 _________________  :ציעת המתימח                                     20    ןדי יכור משרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפשמור כל הזכויות ©

 ועל עתה הבלעדיל דיקותאם לשבה קביל והכלממספר מטלות ב גרתהמס י/ספקלהוציא ל מועצה רשאיתה .17.3

 ועצה.המת שוערך לכך בהתאם לדריהיל המסגרת יקפס

תמסור  המועצהמהמציעים כי  י אין בזכייה במכרז מסגרת זה כדי להבטיח למיהר, כובק מסר ספמען הל .17.4

צר וי נואי רז זה, ומכ)אם בכלל( בהיקף כלשהו הם ו/און ממנו שירותים כלשמימטלות ותזאו /ושירותים ידיו ל

י גר ספקכללו במאכי הם יי, צההמועהתחייבותה של  עטלמהתחייבות  המסגרת כל יפקסבוצת קפי כל

 ימעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעד צהועהמובכפוף לתנאי מכרז זה תיבחר  המסגרת, וכי בהתאם

א לסגרת י המ/פקלס .פרטנית שירות/יםהזמנת תקשר לביצוע ספק המסגרת עמו היא תצועי, מיהו מקהו

 יין זה.בענמה טעמ פי מיו/או כלפי המועצה ו תביעה כלא/ו דרישהו/או  על טענה דותעמ

 תיחורהליך  רשאית לערוך תהאהבלעדי, ועי והמקצ יקול דעתה, על פי שהמועצהר כי ספק, מובה הסר עןלמ .17.5

די הבלע תהול דעקוהכל לפי שי, כולם או חלקם ,רלוונטיתחום הבהמסגרת  ספקיין ף בסנו תחרותיהליך או 

י המסגרת פנות לספקל לאו שת ו/אגרהמס בין ספקיכלשהי למי מ שירות/יםהזמנת ת מסיר לצורך צהועהמשל 

ר עם או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקש/ם וזיכרלפרסם מ ם זאת, ובמקווכלשה שירותצוע ך בילצור

ך ורלצ אחר םעם כל גורר קשזה, או להת במסגרת מכרז יות מבוצעלהה הי אשר יכול הוכלש שירותשל  וועציב

פי המועצה ביעה כלו/או ת דרישהו/או  טענה לע לא תעמודת לספק/י המסגר .וראות הדיןכך, הכל בהתאם לה

 ן זה.ו/או כלפי מי מטעמה בעניי

 די,ת, לפי שיקול דעתה הבלערשאי ההית מועצהכאמור, הנוסף תחרותי או הלך  תיחורהליך במקרה של  .17.6

 יךההלתים נשוא צל את השירואו לפמסוים  ספקל תחרותה/תא ההתמחרושונ ותיםהשיר כלסור את למ

 .ליךבה ופתשתשיר ספקים בין מספ רותיחתה חור/הליךתיה

בהתאם לכללים  יהיויעשו, יככל ש יכים תחרותייםהלהליכי תיחור או וכן  המסגרת ספקימ םשירותיה תהזמנ .17.7

 רז.המכ סמכימל המצורף זהחוב יםמפורטה

ציביים ים התקישוראה כפופה לקבלתרז מסגרת זה, אות מכבהתאם להור ת/יםשירו מסירתר, כי בהמו .17.8

 .ביצועןים להמתאימ

, והיא יכולהן השירותים מתל ספקי המסגרת/בלעדיות למי מהזוכים קהינמעאינה  מועצהכי האת ר בזמובה .17.9

דרך ל בכ ותשרקאו לבצע התיקט מסוים ע פרוולערוך מכרזים נוספים לצורך ביצ ,לשיקול דעתהתאם הב

 ת.אחרוקית ח

שנבחרו במסגרת ת המסגרספקי לכל  ורמכאסף ונרותי חתהליך ת במסגר לפנות ה חייבתלא תהי מועצהה .17.10

ם כיהלישל או י תיחור יכהלבמספר מינימלי של  המסגרת ספקימ כל אחד או לשתף הכלולים במאגרו זה זרכמ

ן, ו ככלשהו. כמ ת כלשהי ו/או היקף כספיורידבת רות/יםיש תאו להעביר אליהם הזמנו תחרותיים נוספים

 או במועדים יקפים כלשהםהב שירות/יםהזמנות  גרתמסה ספקימ מיביר לבת להעאיננה מתחייה עצומה

 ספקי המסגרת רגאמבשלא נכללים  ועקצירותים מבעלי מעל זכותה להזמין את הש שומרת אכלשהם, והי

ר, למאג טרףנוספת להצ מנה, לפרסם הזבכל תחום ללוכשיגרת סמה קיפס, לשנות את כמות בתחום הרלוונטי

בהגשת  .הבלעדי, ובכפוף לכל דין דעתהושיקול צרכיה  כל על פיב, והוכיו"ת רגהמס ספקי עם ומתן לנהל משא

 .רישה בעניין זהעל כל טענה ו/או ד שורבמפיעים צים הממוותר ,ז זהלמכר ההצעה

זכות  מסגרת מכרז זהרו בשנבח סגרתקי הממספקנה למי מ ת אינהרהמסג חוזהעל חתימה ה עצם, כי מובהר .17.11

  י.שהמורה כלו, או לקבלת תכלשה יקףועל, בהבפ תיםלביצוע שירו

י מדדל מעברם, נוספית כומדדי אי ,הנוסףליך התחרותי להוסיף בשלב הה התושומרת על זכ מועצהכי ה יובהר .17.12

ולנתונים ה בהתאם לצרכי ,פרויקטים סוגלו וים אסיקט מ, אשר יתייחסו לפרוהז מכרזאיכות שמפורטים בה

 י, ל דעתה בלעדבהתאם לשיקו ,המועצה תהיה רשאית, "להנ ותהתממש את זכצה מועקט. ככל שהרויל פשל כ

ר מדדי נימלי עבוניקוד המיבלת ת בקינתומתהיה , הנוסף ליך התחרותיבשלב ההת ההשתתפו יכלקבוע 

ייקבע על ידי ימלי שהמינ ניקודשיקבלו את ה ספקיםאו  עציםיו קור ,ףליך התחרותי הנוסהה האיכות של

 .ותחרגרת הליך ההתמחיר במסת מצעה שלהגי שאיםריה , יההעצמוה
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 המורתה .18

על  וזהות החאבהתאם להורוהכל , בכך ךהכרו ףו עקיא/ו הנלוו רותישבות ביצוע כל רל ,םיהשירות מתןמורת ת .18.1

, המועצה לשה מלאהונה ות רצלשביע ,ותיםהשירוע יצלב מועצהה שלם ת/ישירוהת הזמנלובהתאם  נספחיו

 היהככל שיהפרטני ) הליךהצעתו בתאם לבה השירות/ים הזמנת בכל רוגדשי תשלוםל גרתהמס פקסיה זכאי יה

 .םהינמוך בינ, ולפי החוזההבהתאם לתנאי המכרז ו , והכלשירותיםכפי שיפורט בהזמנת ה ו/או (כזה

 ןיב, תואת כל ההוצא תכוללו תיםשירוה ביצועין וסופי בג אלמם תשלו הוומה ,הנ"ל ההתמור יכ בזאת, מובהר .18.2

י כיסו םויהוז בשלמות ומהמכרי תנאי רות על פשיבמתן ה וכותהכר ,ואוסוג שהן ימכל מ ,ליותכלן יבת ומיוחדו

ח וכ תובר, לזהחוא הושע נהמצית יויבותחילכל ה וי מלאכיס הוויםמו זה חוזהל פי עותיו ייבויהתחמלא לכל 

נסיעות, , וגמכל ס טוטיםשרהדפסות ו ריםשואי, יםטוחכלי רכב, בי, ציוד ת,ויות סוציאליושכר, זכ ותיולע, אדם

 לעו"ב. יכותים רושימבין ה הוכלש תרושי ןמתלת חתלצורך ה תיבות המתחיומתאהה אור, העתקות יםצילומ

 .מועצהה ייד לע שר ישולםא ןיפ"י דבשיעורו עמורה מע"מ לת ףסוור לעיל, יתומהאאף 

ף וכפובנאיה, בודה הפרטנית ותענת הבכפוף להזמ, עלבפו םתיהשירו יצועבבגין  העצמוידי העל  םתשול התמורה .18.3

 ו.פיל וכה עת הזיובוחייהת םוקיו חוזהה לתנאי

ל ט עו/או להחלינים תשמ םפיקהיבז רכהמח מכו ותיםאת השירן ת להזמייארש מועצהה כי ,תבזא מובהר כן .18.4

 תאירש, ו כןמכה. ביתקצה וליכרלצ ה,דעתול לשיק בהתאם להכ תר,ר יווחמאד ועם למהשירותי תנמיית הזדח

תהא  לא וכהלזו אות עיניהרי לפרים, ם אחקיספאו ה ו/ובדיעות עמצבא םלקח אום רותיישלבצע את ה מועצהה

  .ךנה בגין כעטל כ

 זכרהמי מכבמסיון ע .19

הזוכה ההצעה מכי סמכן בוזים של ועדת המכרטוקול רובפ ש לעייןים לבקבמכרז רשאו זכ לאאשר  יםעיצמ .19.1

עים . המציזיםרכמדיני ה תווראבהתאם לה ה,תדע שיקול יל פע, המציאם לידםל איתרשתהא מועצה וה

  .מורכאם יזכרמה דתת ועלטהחן יבגה טענתהא להם כל  ם ולאת הצעתגשם האש בעצרמ תזא יםשרמא

 סודאו ד מסחרי וסם בהש תם יעבהצ ש אילו חלקיםין מראיצם לרשאי םיהמציעלעיל,  מוראבוע גלפי בלמ .19.2

. בו יןיעלהאחרים  ר למציעיםפשאנם אין לת הנימוקים שבגיאו ,מקצועיהסוד המסחרי או ה דוסהו מה, מקצועי

של יות מהות ותישדרב ואף הס נאיתב דתווכחת עמינוגעים להם ההמציע ונתוניהכספית של  הצעתולמעט 

 .זכרלמ 'י כמסמךצורף המבנוסח  מקרה.יחשפו בכל  ז אשרהמכר

 שבייח נדרש,כנ"ל המך המסא ימלא את ו לל אלעי 281. קהבפסאמור כ 'יך מסמ אתשלא יצרף  יעמצין, כי יצו .19.3

 .האולצעתו במן בהעייזכאים ל ים האחריםציעיזכה במכרז, יהיו המבמקרה שש כךהסכמתו ל תאן שנת כמי

 ת המכרזים שלל ועדה הינה בסמכותה שם בהצעשל חלקי ו חיסיוןא פהבר חשילטה בדחה ההמקרבכל  .19.4

 תדדעת וע לב את שיקוייאו לח יללהגב דיכ ם כאמורדייהסו יםקהחל וןאו צי ימילוב היה, ולא ימועצהה

די עבלה העתד קולישבה תלוי י,חרמס מכיל סודהק ממנו לחב וה לגבי עיון במסמך אביעהקן וניימכרזים בעה

ו ניה אאשר להערכתסמך כל מוף ת לחשרשאי םועדת המכרזי קרה.לנסיבות כל מ בהתאםו ים,דת המכרזשל וע

ים חלקות , לרביםרזכמהת דיני ואלהורבהתאם  לפעולנת דרוש על מ, והוא ועימקצ או סחרימהווה סוד מ

 .רזים כאמומכרה תדוועטת לחה ה בגיןענט כל לא תהא עיולמצ ים,סויוינו על ידי המציע כחשצ

רזים מכת העדו לטותחרז )בההמכות תוצאן בייעקש לשיב ע,פונה וכל מציכל ית לחייב תהיה רשא הצמועה .19.5

ות גין היענבתיו אווצוה יוותלויעל ים, בכמכמסאת הו ר לומסשר לתאים מכרזהשוועדת  ככל(, כהוזה עההצוב

 . ם אלוסמכיממ העתקיםת כנה בעבור ותרבלבקשה, ל

 נותו ש .20

 ובכעי ין כלבג ,המועצכלפי ה תוישדרב ואת בטענו ,תיעוא בתבבורשאי ללא  זוכה, ותלרב ,עיכי מצ בזה,הר מוב .20.1

רמו, , אם יגיגרמו שרא ,עהקבואו , זמנית םיותירהש תסקהפ ו/או םותירשיהת הזמנ וא/וה זחול ע תימהחב

 .שהםכל ייםששלי םיו צדדא יעמצי דו, על יטקינ, אם יקטויינמשפט שכתוצאה מהליכי 

 אי ביצועזה ו/או וחהת ימבים בחתכועי לש תושרבון אפשחב יר בזה כי לקחמצה זוכה, תובלר ,עציכל מ .20.2

 עקב עצהומי הכלפעה תבי וה אישדר ,טענהל ל כע רותא מווהו ה,ועו קבית אנמז דהועב/תשירות קפסההזמנות/

 כך.
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 יפעלו לאם חד מהא לבכ רהשמ שאנואו בו ניין ל עעב וניה יעצמהגוף של כאו יע, ו/ן במצייענ לעב או/, ויעהמצ .20.3

 נערך כי מצאיי רשות אצעה לפסול ותזכה שמורה מועצהלו הושכל ציע עם הצעת מציע אחרצעת המלתיאום ה

 :לולכ תהצעותיאום  ל,לעימור אה ליותכלוע מגרי למבל .ןתשלצורך הג וא/שתן וגבהם תיאו

ין נו בעל עניהיש או גוףם אד טמעל - הוכלשוף ג או אדם םע גוס מכל הבנו הא החוז לת שמפורש יתהכר .20.3.1

להצעה נוגע הכל ב ,תגיוטטרסא, נכסים עברתה ם,ון, מחירימימה, ולף פע, שיתובעניין עלויות -יע במצ

 ו"ב.וכי

 ,הוכלשף לגו אדם אוללויו או גי עדמי פרסום ת,חרא הבצור עדימ פתחלה וכאמור א מידעשל  הלקב .20.3.2

 עובד של מציע אחר.וח או או של רהמשושא או נין עניבעל הוא  ףו הגוא םהאדכי  עמציל ער ידואשכ

שלישי, לצד , ןקלחלן או ו, כולפי החוזהה זו הזמנ יפליו יותובאו התחייו תיזכויוחות את להמי שאר יננואמציע  .20.4

בלת ק אלל שי,ילד שלצ יפין,עקב וא ריןיש, במו חלקםאכולם תים, וריהש ביצוע אתר יבעאי להשר ונניא אוהו

לגרוע  ך כדיין בכר, אהחוזה. ניתנה הסכמה כאמו הוראותתאם לבהו מראש ובכתב,, המועצמת הכסה

 ה.מקרל בכ עיצהמ של זה תישארהחו ועציבחריות לאוהלפי החוזה, זו ו הזמנה יפע לצימה יותיו שלויבחימהת

 םותישירה תה אצע בעצמבל וא/ו ותיםרימהש קלח רכישת ט עלליחהו לו/ארז לבטל את המכת אירש עצהומה .20.5

או /ו מועצההל ש עדיה הבלל דעתשיקו, בהתאם לםיתורילק מן השח ית רכישתחידעל  טיללהח ו/או םחלק או

ותה על זכ שומרת העצמוהים. יטנולום ריירולטרגויים שינו בעק ו/או העצמוה ד לרשותעמובתקציב שי בשתחבה

 או יםותהשירוש את לרכ אוו/יל עדלר והמכרז כאמ לטוביה על טילחו הב הבמקר ים/חדש ים/זמכר לפרסם

    .לדין החל עליה ףכפוז, הכל בכרקם ללא מחל

הא ת אל, היאש הסיב, מכל נומחלק מ אוו/ועו ה ביצנדחהיקפו או  לדהוג או קפוקטן היהוהמכרז או  בוטל .20.6

לא  כהזוו האו/ע יאמור, והמצכק נזרם לו גי אם ףא יצויכל פגין ב העתביות זכ או/תביעה ולזוכה כל  אויע ו/צמל

 זרהמכ של חלטטול מוביבות . בנסיתשולם לוששינוי בתמורה  לך כולא ייערג מין וסו כלמ יויצלפכאי יהיה ז

י ישת מסמכעבור רכ העצומידו ל לעלם ושש ריהמח זרהחוכה בזה וציע ו/אמה ות אתלזכ העצמותשקול ה

 רז.המכ

, העצמול ותהצעעת רת הצלמט יםיעלמצים רסמוהם ני לעדנה הביינוק מועצהשל ה הושרכ םינה זהמכרכי מסמ .20.7

 אש בהם אלמולא ישת אותםק יתערז לא ימכה סמכיום מטרה אחרת. מקבל מולא לשזה,  רזבמכמור כא

 .ותת הצעשגהרת למט

 ן תנאיעות ביממש ודו א האמהת אי ,הרתיל סרה שקמ בכל ה.זה את ז םילימכמש מכרזה כימאת מס לראותיש  .20.8

ול דעת ם לשיקובהתא ןלפי העניי ,םחינספה /הוזהח תוראוה נהכרעת, פחיםסנה /חוזהה תואהוררז למכה

 .  מועצהה

בשל  מועצההי לפא כל סוג ומין שהומכ תביעות ואו/ ישות,טענות, דרה כל יניהא תל, מוו למי מטעלמציע ו/א .20.9

 .  מסמך זהבטות המפורה בזכויותי צהמועה שימוש

 לעיל.ר האמותו לכל ר את הסכממאשך זה ממסי בשול בחתימתוע המצי .20.10

 

 

 

____________________________ 
 יןקרן גר

 צורןקדימה  המקומית ראש המועצה
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 ' ב מךסמ

 2/2020 'סמפומבי מכרז 
 מקומית קדימה צורןהמועצה העבור  תחבורהותנועה תכנון ותי רין שלמת

 פית סכה צעהוהה מציעההצהרת 
 

 דבוכל
 םיזכרהמ ועדת

 דימה צורןקקומית מ עצהומ
 

 

בשם  ,ים/יר_ מצה___________________________________________ ז( .ות )שם מלא מהח" אנו/יאנ
 "(, כדלקמן:המציע___ )להלן: "______________
 

למתן  2/2020' סמ יבמפו גרתסמז מכרבפות תשתהלאת הצעתי ש בזמגי ניוהנרז מסמכי המכ כל ון אתעיב תיראכי ק .1
 על מכרז והחוזהמסמכי הבכמפורט והכל  ,מה צורןהמקומית קדי עבור המועצה תנועה ותחבורהשירותי תכנון 

 .("המכרז)להלן: " פחיהםנס

למתן המצורף למכרז זה, חוזה העל פי  ,ת מסגרתרוקשכרז תהיה התהזוכה/ים במעם  ההתקשרותידוע לנו כי  .2
בהתאם ו הבציתק, יהלצרכאם בהת ,תיהא רשאת המועצה כאשר ,בורהחום התחבתום התנועה ובתח םותישירה

השירותים לקבלת  ישהרבד ,שייבחרו י המסגרת/לספק ,מעת לעת ,ותפנל ,והמוחלט לעדילשיקול דעתה הב
הזמנה אמצעות ב ו/או וקשיםהשירותים המב למתן הצעותלקבלת  ייה פרטניתנפבאמצעות וזאת , העל יד בוקשיםהמ

והכל  ,הצעומעבור הם הנדרשי יםירותשהת יבצעו את רהמסגי /ספקו ,על פי הצעתם למכרז זה השירותיםוע לביצ
 תקופת ההתקשרותמהלך ו בשיוצא ים/שירותהות זמנם להבהתא ,ספחיהםזה על נחווה מפורט במסמכי המכרזכ

ו/או  "ים/השירות)להלן: " ת כל דיןאווראם להובהת צהועמהוהוראות דרישות לם תאבה ,ו(וצאל שי)ככ
 (."ותה/העבוד"

לקחת  םציעימל ה. עמועצהלצרכי ה אםבהת, בהיקפים שונים םשירותימ יםכבה מורנשוא מכרז ז שירותיםה לנו ידוע .3
ף להיקאו של הזמנות מות מזערית )מינימאלית( כל תמתחייב האיננ מועצהכאשר השירותים של מגוון  ון ביצועבחשב

 דאח תמסגר ספקמ שירותיםהאת מין להז תיה רשאיהיתא יייבחר/ו במכרז והגרת שסהמי ספק/וים מזמנה מסה
 ספקמ רותיםשילהזמין , ואף לא עת לובכצה מועהשל  יהבלעד העתקול דשיי , בהיקפים שונים, לפראח ספקו/או 

 היעששתהיה, ת ככל, תיםרושיהביצוע ל מועצהה ת. דרישמועצהפי שיקול דעת המסוים בכלל, הכול ל מסגרת
  לעדי.בה הדעת יקולפי ש-ועל הציב, תקמועצהה לצורכי םתאבה

של  ופיו/או הא הכספי היקףד זה את הו/או להציג במוע עתלד מועצהתה של האפשרוי אין בכנו, עתידיהובא ל .4
ידועים  יויים, יהאופטים ו/או הפרויקהיקף י כו, גרת בפועלקי המסדה לספהפרויקטים שיימסרו על יוהשירותים 

ות פורשרו מגדה יוואל ,המכרז כמפורט במסמכי תהמסגר י/קפסל השירות/ים תוהזמנמוך למסירת ק בספיים רוסו
 .מעת לעת מועצהה על ידיברו ועשית ופציפיסה שירות/יםה תוזמנהמ בכל אחת

נה ות או כל טעפויהכנסות צד פסאו לה תמכותלהסשר ענה בקמלטעון ט םועיאנו מנ, כי יםומצהיר יםתחייבמ אנו .5
וים ות מסההזמנו דרישה בקשר להיקף טענה ו/אט על כל לחויתור מראש בומוותר בזאת מ אנוה, ובעניין זדומה 

 התקשרות.ה תקופת מהלךב

ו/או במפרט  השירות/ים כמפורט בזמנת נןכמת כי השירותים יבוצעו ויעשו, על ידי הספק באמצעותידוע לנו  .6
בהתאם להנחיות או ו/ םמי מטעמאדריכל המועצה ו/או  אוו/ס המועצה ו/או הנדמהשירותים ו/או בהתאם להנחיות 

 רז זה.א מכשונ השירותיםצוע ביעל קח שר גם יפה אשר ימונה לשם כך, אמי מטעם המועצעל ידי או ו/ המנהל

זה ותאם לתנאי החהבתים את השירו ידה,שיוצאו על  יםשירות/בהתאם להזמנות ה, מועצהל לספק ני מעונייןנה .7
 .זמכרף לורצ ראש

כרז י המכמסמ כל ,תונתויבע םיעציההודעה למם ורבות פרסז, להמכרפרטי  תי את כלוהבנראתי כי ק ,ירצהי מהננ .8
אני  ,לים וכריומ םיעידות, וריהשל ע יםעיפם המשהאחרי מיםרהגו לכוים וקשהמב יםרותישה ז,המכר תנאיי וכ

  את הצעתי.בעתי לכך קבהתאם ם ולה םמסכי

 והתנאים ותבויההתחייל כעצמי את ל ע לקבלמציע אני ו יםתהשירו תקפסאלוגעים נהם טיפרה כל את דעיו הנני .9
 תיצעלה םבהתא םהמלק חכל  וו/א םירותהשיאת ק לספה זלל , ובכגותתייסהא כל למכרז בכי המסמבם יוללכה

   .יצעתבה תינשציי

 רור הקשאח רטכל פוים כונויות, הסי, העלתלוגבמה ם,איהתנרישות, דאת כל ה קצועיאי וממצפן עבאו תיבדק .10
לנו ש רודט הפר כלו נבירר לואן,עדן ובממוב ,זכרהמי פ על וויותינבייהתחם ויקמכרז ולה ואנשתים לביצוע השירו

 ו.נזכה ברז אם י המכעל פ וניותיותחייבם את כל היילק תנולוכביה ייה יכו נאידלכך וור בקש
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 :כי בזאת ייבחמתו מסכים ,אני  מצהיר .11

 םישדרוה םיורשיוהכ דויצם, האדה , כחתריםיהה, ונותת, הרישיהכשירוחיות, וממה סיון,יהנ ע,הנני בעל היד .11.1
 .המכרז יכסממכל לאם תהבת, יעומקצ הגם מבחינון המימו ינתמבח גם ,כרזא המשונ תיםן השירותמל

, ('א מסמך)המכרז  יתנאמך ורט במספ, כמיהצעת לצורך הגשתם שיהנדר דמייםקמהם התנאי לכבומד ני ענה .11.2
 מסמך רףאצ אול הידמב כי יל דועי. 'א מךסמל 5עיף בסשים רדכים הנמסהמל כ אתני מצרף נה ה, ולראי4יף סע
 .יתהצע סולפל עלולה זיםרכמה דתוע ילעל יםורטפמה מן אישור או/ו

 שרידשי נוסף מסמך/עמיד לכ להציג יממנ שודרול רולחק ותהזכ השמור םהמכרזי לוועדת כי לי ידוע עוד .11.3
 תולרב, זרכמה ואשנ ותיםירהש עולביצ יהתאמת ,ננסיתיפ תנותיא ,מחיותיומ, יניסיונ, ותיירכש כחתלהו
 ,מסמך רלמסו אסרב םא .תהדע תחנלה םכיסממה/עדהמי מלוא תא דהועלו רלמסו חייב אהיה ניאו תלצומה

 .הצעהה את לפסול ואף עיניה ראות ילפ ותמסקנ סיקהל העצמוה איתשר, ורמכא אוהכלש חניתו וא הסבר

על פי ות בוייהתחיהו תשורידהכל  את עצלברז וכמהא ושים נותירשהת לספק א ,איהשה ינ, מכל בחלגהנני מסו .11.4
 םרותיאת השי נת לספקים על מים הנדרשצעמאל הוכן מויהמ דםהא חוכ תצעובאמ, כיוומסמ זכרמההוראות 
ן המכרז וכ יבמסמכמפורט כ כלה ם,ירותיוע השע לביצשייקב זמניםדה בלוח הית עמבורל עית,מקצו בצורה

 מעת ילו נתשיינ ,"(המנהל" להלן:זה ) זרכמל הממטע איחרכא עצהומה ידי ונה עלימש מי ראותוהל םאתבה
   כרז.המא רות נשוי בהתקשדי ועיקרסוי תנאי וינה הי זתנא יכ ילוע . ידתלע

 הדין.  ייותיי לפיבויחתהלוא יום מתוך ק הצעתי במחירד עמוביכולתי לותי ופשרש באיי ר כיהני מצנה .11.5

 חייבויותיי מכתחע את האבצ ,תמסגר הזובחי אית רשתקת מועצהוה זרכמבואזכה ה ידבמכי  ,בייחמתהנני  .11.6
 וא/ור וזו/או ח קןו/או תל דין פי כועל ן, אות כל דירוהו וזהחהוז מכרכי המסמל םהתא, בתןלמושרז בכהמ
   .מועצהה לש או/ול נההמהמלאה  רצונם יעותלשב מכרזה שואיותיי נוום התחייבירך קלצו הוראהה ו/או נחייה

דה עבו ות/צע הזמנתבתו ,גרתמסה חוזהב עימי רתתקש עצהומהו זבמכר הזכוא הבמיד כי יבחימת ינהנ כן .11.7
 וששימ ע השירותים הנ"לצובי ךלבמה הלהמנ עם ףצורו יידמי קשר על וראשמלביצוע השירותים,  יות/פרטנית

 (. ב"יוכו ןופלט, ןופפלא) רשק מצעיאב

, יששלי דצל ן,לקח און לוכ ,ההחוזי לפו מכרז זהי לפי יויותביהתחיאו  ייותיאת זכו ותמחלה ייב שלאהנני מתח .11.8
 קבלת אשי, ללילש דצל ,ןיפיקבע ן אוריישמבחלקם, לם או ים, כוותירשהוע צבית א בירלהעאי רש ייננוא
וע גרבכך כדי לר, אין מה כאמוה הסכניתנ החוזה. וראותלה תאםובהתב, ובכ ראש, מהעצמוה תכמסה

 ה.רמק בכל ילר שאשיתה וזהח עוצלבית יוראחוה ,החוזה יה זו ולפנהזמ לפי יויותיחייבמהת

 מךמסכ ורףצמהיר התצה לע יתמתח לכךיה ה וכראאו חבר מועצ צהמוע לעובדה רבל קבענני אי ייר כצהמ ניהנ .11.9
 המכרז. סמכימל 'גי

  אותי. תחייבזה, מ מסמךפורש בבמה כרם לא הוזגם ארז, המכ מסמכיה בעפימוה יבותחיהת כל יכ ,יע לידו .11.10

של תם זהו תאו/או  מתכנן התחבורהה ו/או ן התנועכנמתשל תם זהו תר אלאש איתרש תהא מועצהה יכ יל ידוע .12
במתכנן  מתכנן לפתחה לדרוש יתארש העצמוה תהא וכן, זה מכרז נשוא יםרותישה ךלצור ועסקוי ראש דיםהעוב
 . בלעדיה תהדע קולישל םבהתא ,ראח דבעוב והחלפת עובדר, אח

או כולן , ילעל תוהמנוי תאת הפעולו דועבמע צבא לאם אעתי ו/או צאחזור בי מהאם לי ש עויד כי ,אתבזיר הצמ אני .13
 מועצההו מועצהשר עם התקלהד את זכותי אבא זו,רז מכת ברבחולולה כהת אחר כלשהי תבוייהתח לכ או, ןתצמק

גשת י עם העל עצמ לוטנ ינשא ותבויייחתהה פרתעקב ה התו לרשומדיעש עדס או תכוז כל "יעפ לפעולית אשתהא ר
 למכרז. יתהצע

 .יקומבמ יע אחרמצ עם המועצת הקשרוי עקב התויצלפו/או זכות  יעהבת אוו/ הענט לי כלה הית לאכי  ריהמצני נה .14
בין ת ההפרש ם לה אשלל יילעהיה יל, יעכאמור דל אחר יעמצעם  מועצההר תתקש בו קרהיב, כי בממתחי כן הנני

 .דלעיל רטמפוו כולטשח תוהערב יספבכ הך זורש לצהשתמלרשאית  העצמותי, והעצה ןלבידה י על הנבחרצעה שהה

 :ןקמלדכי וסכם עלומ ועדי .15

ם זוכי 3עדי, לבחור עד המועצה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבל, במסגרתו המכרז הינו מכרז מסגרת .15.1
" ספק/י המסגרתלעיל ולהלן: "ה ביותר )וההמשוקלל הגבבלו את הניקוד בעלי ההצעות הטובות ביותר אשר קי

מסגרת ם יכללו ברשימת ספקי הוה, בנוסח המצורף להזמנה זו, גרתוזה/י מסח תםאיתם ייח "(,הזוכה/יםו/או "
 .במסמכי המכרזרט מפוהכל כ ,של המועצה

את , וזלעילתר של זוכים מן הקבוע ים תהא רשאית לבחור במספר קטן יורזמכר, ועדת הבהיוספק  למען הסר .15.2
הרחבת  על ספק/ים נוספים לצורךיז הכרל רזיםועדת המכ כן, תהא רשאיתבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 דעתה צה ועל פי שיקולף השירותים הנדרש, בהתאם לצרכי המועקיתאם להסגרת, וזאת בהמספר ספקי המ
 עדי.בלה
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של ם בקיו, מטעם המועצה ת/יםרושיבהזמנת התנים מו קפההי ןכומי ית עקשרוהתה ,נןד במכרזה ואזכבמידה  .15.3
ם בייציקתה םהאישורי כל בלתוכן בק מועצהה של םינמשתם היכרצ, במועצההת רוזבג ידיעל  רשאומ תקציב

או ו/ הזחוה מימוןב שתתףלה ואמן למ מוריםר אאש חריםאם הופיוהג להי הממששל משרדת פותתהשהו
 . יוהשיל ככוריים, טלגושינויים ר

 או/ויים ביקצהתורים האיש לבלו כלא יתק ו/או םהשירותי ישתלרכשר מאויב תקצ צהעומליה לא יה קרה בומב .15.4
נו יבג הבלקנת לא קו אשרלחיינתן  או לא/ה וזוכה "יעות שירה ןנתילא י, עילל פורטרכישתו כמלת אוההרש

 כך. בקע תביעה ה ו/אוענטכל י לה יהת לאת, יביתקצ רשאהה

על  טילהחל ו/או המכרז  אתל בטשאית להיא רלקה ואו חכולה  ,יאשהה הצעבל כל יבת לקיחננה מתאי המועצה .15.5
ו ברעותה ויודו לרשיעמם שיבציקתל אםתבהוי דהבלע עתהדל שיקובהתאם לד, לבב םותישירהחלק מ תמנהז
  ה.ים לשרהנדתים ירוהשר תית וספ/ים לרכישנום ינפרדים /זסם מכרפרית לזכא עצהומן הכ. פועלה באלי

 טוליב םר עאו בקש/וע הנוגל בכה יעתבאו /ישה ורדו א/ו טענהכל  יל תהיה לא שות, כיורמפ תבזא מצהירהנני  .16
 פורטיא, כמשהבה סי מכל, העצמוידי ה לקשים עהמבו ותיםהשיר ףיקהבו לשהכ נויו שיועו, אצית בידחירז, כהמ

לא מו כן, נזק. כ ייגרם ל םא אףכך בגין  פיצוי לכת לקבלאי כזהיה אלא  ,ליעדלהאמור  לליותכמ עולגר ילבמ דלעיל.
 ים.מסוקף יהבז רכמוח הכמ םתיהשירוצוע בין יבגה תביע לכ יל האת

 או תירושה מתבהשלוב כיכל ע ןגי, בצהמועת כלפי הובדרישות או נעבט ות,עיתבב ואאב לאכי ת, בזאר הימצהנני  .17
מציע  ינקטו, על ידאם יי קטו,יינש טפשמ ייכה מהלכתוצאגרמו, ים א ,ור יגרמשא ה,ועבקו , זמנית אתרוהשי קתספה

 .כלשהם ישייםים שלאו צדד

  .זכרמב םיאחרציעים מעם ו/או תיאום  רשכל ק אלל תגשומ וז תיעצה .18

האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי  ימים מהמועד 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .19
י בחירתה, להאריך את תוקף הערבות כמפורט נק או ממני, על פרשאית לדרוש מהב המועצההמכרז. ידוע לי כי 

רב להארכת תוקף הערבות, איחשב במכרז, וכי הארכת תוקף הערבות, משמעה הארכת תוקף ההצעה וכי באם אס
רשאית לחלט את ערבותי, לפסול את הצעתי ולהמשיך בהליך המכרז יה תה מועצהכמציע שחזר בו מהצעתו וה

אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא ולבחור בהצעת מציע 
 .הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה

ם על המחירילא תעלה  םי/שירותוהתמורה עבור ביצוע ה מועצהזה יבוצעו על ידי ל מכרז נשוא ים/שירותה .20
ההנחה התאם לשיעור , בשירות/יםנת ההזמ יצועהעדכני החל בעת ב בתעריפי משרד השיכון והבינויהמפורטים 

לפי המחיר הנמוך מבין  חוזה,ב תירותחאו בהתאם למחירים כמפורט בהליך ה תעריפי המשרדעל  שהוצע על ידי
 השניים.

 : ההצעה הכספית .21

במועד פרסום המכרז  העדכנייםמשרד הבינוי והשיכון יפי לתער ידי להמוצע עהאחיד אחוז ההנחה  .21.1
: בסך של הוא ,"(תעריפי המשרד)להלן: " משרד הבינוי והשיכוןעל ידי  מעת לעת ניםתעדכוהמתפרסמים ומ

 אחוזים.( _______)במילים: _______ %  _____

, עליו זי הנחה)אפס( אחו 0להציע  שעל המציע לנקוב במספר שלם, ללא נקודות עשרוניות. ככל שהמציע מבק)
 (לציין זאת במפורש בהצעתו.

מהווה  0%הנחה בשיעור ) יפסלתו אז הצעת, הנ"ל 112.בסעיף  ל ידווצע עהמ ההנחה זאחובוב שר לא ינקע אימצ .21.2
 הנחה לצרכי מכרז זה(.

 

 

 .10% הינווהשיכון  יתעריפי משרד הבינולעיל, ביחס ל 21.1 ףניתן לנקוב בו בסעיאשר  שיעור ההנחה ההמרבי .21.3
אז  –כאמור מועצהה ייד כך על לשם נקבעאשר  רביההמההנחה יעור על ש ההעולהנחה  אחוזבנקוב ישר ע אימצ

 .יפסלתו הצעת

 .בינוי והשיכוןתעריפי משרד הלכל  לוכול בועק ,אחיד זאחו הינו המציע ינקוב בו ההנחה אחוזר ספק, למען הס .21.4
  בפועל. שירותיםת הזמנהל ללא קשר רכאמופים התערי חול על כליההנחה  אחוזמובהר כי 

הבינוי  משרד תעריפיללכל גרסה ו/או עדכון אשר יבוצע  תקף יהיה המציע ובינק בו ההנחה אחוזכי  , יובהרכן .21.5
 ולא יחול מנגנון הצמדה, אלא יחולשרד הבינוי והשיכון תעריפי מעל  .תעלמעת  יעודכנו, כפי שאלה והשיכון
 .ים/שירותבעת הוצאת הזמנת ה םנייעדכמשרד ההתעריפי כאמור 

לא ספרות כלשהן לאחר )ל שלמים בלבדזים חובא המשרדעריפי ו לתל ידהמוצעת עלנקוב את ההנחה  המציעעל  .21.6
 (.הנקודה העשרונית

 . 0%ד, לרבות נחה בלבבאחוז הקוב לנש דרמציע נה .21.7
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לא תעלה על המחירים  ים/תשירוצוע היוהתמורה עבור ב מועצהזה יבוצעו על ידי ל מכרז נשוא ים/שירותה .21.8
התאם לשיעור , בשירות/יםהזמנת הבעת ביצוע  יםהחל םיכניהעד בתעריפי משרד השיכון והבינוי המפורטים

 חוזה,ב תחרותיאו בהתאם למחירים כמפורט בהליך ה תעריפי המשרדעל יל לע 21.1בסעיף  שהוצע על ידיההנחה 
 לפי המחיר הנמוך מבין השניים.

, ו/או (שיערכוכל )כ הרכו על ידי המועצעישכים התחרותיים ליו/או בהבהצעתי זו כאמור ל ידי המוצעת ע ההתמור .21.9
 ,ותלילין כת ובודמיוח בין ,את כל ההוצאות תוללה אחידה וקבועה הכהינ ,רז זההמכנשוא שירותים ה ןמתר ובע

 ,חיםיטודה, בעבוכר ש, םח אדוכות אהוצתר ן היובי המועצלם יתורישה פקתבאס ותרוככה ,ואשה גוסומכל מין 
, גסו מכל טוטיםהדפסות ושר אישורים, םיריתוה שוייר ,רכב יל, כציודה, ודוכלי עב אביזרים ם,ייציאלסו תנאים
תים רושימבין ה הוכלש תרושי ןמתלת חתלצורך ה ותת המתחייבומתאהה ,אור, העתקות מיםצילו ,נסיעות

 ז. כרהממכח  יבויותיחתה יצועוש לברדה רבר אחוכל ד ,"בויוכ

ר מעב, כךב ךכרוה כלל ע כרז,א המשונ יםרותישה ןמת גיןפת בוסנ כל תמורה לים תשול לא יכ ,בזאת ילהר מוב .21.10
 .מועצההדי ל יע לםר ישושא י דין,"פעורו עמ, בשי"עמ עטמל ,זה ללובכמור אכ ידעל ית המוצע תמורהל

 השירותיםאספקת  ד עלבעתי וחולר יאש או יםחלה ,הואש גוס כלמ, חובה םלותשיטל, מס, ה כל יכ ,יר לובהמ כן .21.11
 וםסכ כל ילו גיעימהסכומים ש מועצהה תנכה ,ךכ לצורך י.יד מו עלעליי וישול ולחוי זה, חוזה עפ"ים ועוביצ

  .שלום ליהווה תת כאילזו ם אלסכומי תברן, והעלפי כל די תוכלנ יהלעש

 '.א מךמסב .38עיף כמפורט בס י הצעתי הכספית תשוקללמסכים כ לי ואני ידוע .21.12

ור כאמי אותחייבת ומ פהוקבתדת מו, והיא עוןקיתלו א ויינל, לשוביטת לנתובלתי נירת חוזהיא בלתי  זו יעתצה .21.13
 דלעיל.

 
 

    ______________________________________________________:__המציע שם

 ______________________________________________________:_.מע/ח.פ/.זת.

 ______________________________ : רטלפ חר( נאתפות או א, שוחברה )אדם, רותיאו

 ___________________________________________________________ :תבכתו

 ______________________________________________________ :ל"אות דובתכ

 _____________________________________________________ : וןאפפל/טלפון

 _____________________________________________________________פקס: 

 _________________________________ :יעהמצ בשם םחתול מכיםהמוסנשים האל הזיהוי ש פרשמות ומס

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 _____________________ :ריךאת

 ___________________________________:חתימת המציע
 

 ימהחת ר זכויותדבעו"ד בר אישו

 

 :חתם ע"יל נדלעימך המסי בזאת כ שראמ עו"ד___, ___________________________מ אני הח"
 

 (םדא אהו עיהמצכש לאמוי____ )______________ ז.ת. ____________________ הה" .1

 יד(גתאוא הע ציולא כשהממי______)___________ת.ז. ______________________ה ה" .2

 _____________________ ז.____ת._________________ ה"ה

 .ינבפ זה ךמעל מס י חתמוכו ,מציעהת א ולחייב _________________ :מציעם השב תוםחם לוסמכימאלה וכי 
 

______________   ________________ 

 ת עו"דתימח              ךתארי           
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 'גמסמך 

 י המציע פרט ד בדבראישור עו" 
 בדבר האישיות המשפטית של המציע ובדבר פרטי מורשי החתימה בשם המציע 

 4.1י הסף יע בתנאהמצמידת עחת להוכ
 ודכבל

 ה צורןת קדיממועצה מקומי

 

ת מאשר בזא "(,המציעלן: ")לה ______________________ד של _____ עו"______________אני הח"מ, ___
 :כדלקמן

 
 : דיחי דיי שת עלבמקרה שההצעה מוג

ו רישומ ומס'ל יעפוסק ענו , היסיםות המיעל שמו מאת רש רשהק מועוסאישור בעל יחיד המציע הינו  .1
_________._____ 

 _,_____________, _________________: ___רתבין הי ע הינם,של המציהחתימה מורשי שמות  .2

_________________________ ,_________ .___ 

 _______________.__, ________ר: _______________, _____הית יןב הינם,מנהלי המציע  .3

 םמציע והמה של השי החתיידי מורמו על ספחיו, נחתונה רבות החוזל נלוותיה, לכ לע ות,הצע להציע ההזמנה .4
 ין.ועני ל דברציע לכים את הממחייב

 . המציע.ז. של ת וצילום ק מורשהוסאישור עתק של ה העבזף ורמצ .5

 

  :תאגידגשת על ידי מו הצעההקרה שבמ
 _._____________ מוושי' רומס, פעיל מאוגד ורשום בישראל כדיןיד ההמציע הינו תאג .1

 _,____________, ___________________יתר: __, בין היע הינםשל המצורשי החתימה מ שמות .2
_____________________________ ,.________  

____, _____________היתר: _______________, _ין ב, נםיע היהשותפים במצניות / בעלי המ .3
__________________ ,_______________._____ 

 .___________________, ___, _______________________, בין היתר: נםע היהמצי מנהלי .4

ל ע, זהחוזה באמצעות  מה צורןדיק המקומיתהמועצה ם צעה ולהתקשר עת ההא ישהגל עטה במצילחלה ההתקב .5
 ציע.ל המההתאגדות ש י כל דין ובהתאם למסמכיפ

והם המציע  תימה שלרשי החו על ידי מומחתנספחיו, נרבות החוזה ול ,היוותנל , על כלההזמנה להציע הצעות .6
 .וענייןלכל דבר המציע  יבים אתמחי

 מציע. אגדות של הההתודת תעל ש תקעבזה הרף מצו .7

 

  :ומהרש ינהתפות שאושל ידי עה מוגשת עקרה שההצמב
ות רשעל שמו מאת  שהרמו סקעו אישורל בע המציערשם השותפויות, מה בשותפות שאינה רשוהמציע הינו  .1

 ____.__________ומו ריש מס'ופעיל , הינו עוסק םיסהמי
 ,_________________ ____________,_____ ר:יתה ןינם, ביהמציע ה של השי החתיממור ותשמ .2

___________________ ,________ .__________ 
, __________________היתר: _______________, בין השותפים במציע הינם,  .3

_________________________ ,____________._ 

 _____.__________, _________________, _____________: בין היתרציע הינם, י הממנהל .4

על באמצעות חוזה זה,  קדימה צורן ומיתמקצה ההמועעם את ההצעה ולהתקשר  ציע להגישהחלטה במ התקבלה .5
 .יעהמצשל פות שותה חוזהי כל דין ובהתאם לפ

והם המציע תימה של שי החרול ידי מנחתמו עספחיו, חוזה ונרבות הנלוותיה, לל כ הצעות, עלהזמנה להציע ה .6
 בר ועניין.כל דל יעמצה תם אחייבימ

 .מציעהשותפים בשל  ותת זהתעוד םוצילתק הע, ק מורשהר עוסשואיעתק של ורף בזה המצ .7

 
 _____________________      ______________ך: ריתא

 ו"דעחתימת                                              
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 ' דמסמך 

 א( )1ב2ובסעיף ב)ב( 2סעיף בתנאי  ר עמידההיר בדבצת

 1976-ל"וש תבוריים, הציות גופים קאק עסלחו
 4.2י הסף יע בתנאלהוכחת עמידת המצ

 לכבוד
 רןדימה צוקומית קמועצה מ

 
 

אמת ה אתעלי לומר  כי תיזהרשהולאחר     מס' זהות     ני הח"מ א

 :רמוזאת לאוק, מצהיר בהקבועים בח שיםפוי לעונה כן אהיה צאעשלא אם  וכי ד,ואת האמת בלבה כול

 די יחיד: יה מוגשת על עשההצה קרבמ

 (. חוק""ה :לן)לה 1976-של"ותהקאות גופים ציבוריים, סעבחוק  תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע .1

 רתו בחוק.דגהכ ראליש הנני מצהיר כי אני תושב .2

 ים כמסההרחבה ודה, צווי ההפי דיני העבול םת עובדיל זכויושמירה עבעניין יוביי קיימתי את ח כימצהיר  ניהנ .3

 רז.מסוג השירותים נשוא המכותים ן שירלמת ם החלים בקשריבוציקיה

 וק את המיותר: נא למח .4

ת כהגדרתן רושתי עבימ תרורשענו ביוה אל וק,בח ל בעל זיקה אליי כהגדרתואני וכ היוםד ני מצהיר כי ענה 4.1

-שנ"אתם( הניוגה יםאתנהבטחת שלא כדין ו )איסור העסקהם בדים זרילפי חוק עוירה יינו עבוק, דהבח

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקי עבירה לפ או 1991

י וכדרתן בחוק גהכת ירועב חוק, הורשענו ביותר משתיגדרתו בי כהליכל בעל זיקה א והנני מצהיר כי אני א  4.2

 .האחרונה העשועד ההרפחות ממכרז חלפה שנה לעות למרון להגשת הצאחבמועד ה

 (:ימההמתאבמשבצת  Xסמן אלה )יים אחד מלמכרז מתקההצעות  הגשתלון ראחה עדמובי צהיר כהנני מף, וסבנ .5

  'ןוויוחוק שלן: "לה) 8199-"חזכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ יוןווחוק של 9סעיף  הוראות - חלופה א 

 י.( לא חלות על"תזכויו

  'ן.ותא םייאני מקחלות עלי ו ון זכויותשווי לחוק 9ף סעיהוראות  - חלופה ב  

 הרלוונטיות(:  משנהיך ולסמן בחלופות היש להמש –חלופה ב' ימן את יר שסה)למצ

 ( 1חלופה) – ים.עובד 100-ת מחוהנני מעסיק פ 

 ( 2חלופה) – יותר. עובדים אור 001 סיקמע הנני 

 ות(:ה הרלוונטיהמשנפות בחלוסמן יש להמשיך ול –( 2לופה )ר שסימן את חהי)למצ

 ים ירותהעבודה והרווחה והששל משרד  נהל הכללייפנה למ מכרזבכה זשיל ככי כב מתחיי המצהיר

לת קב לשם –ךורהצ ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 יףסע לפי חובותיו םיישו בחינת החברתיים לשם

 .ןליישומ בקשר הנחיות

 שםלם חברתייוהשירותים הה והרווחה עבודרד הל משלי שר לפנות למנהל הכליב בעבהמצהיר התחי 

חובותיו ור ואם קיבל הנחיות ליישום כאמ זכויות, הוא פנה לחוק שוויון 9 סעיף יחובותיו לפ םוייש נתחיב

יה נתן גבהתקשרות של ונעשתה עמו וזה נייע פ)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצ ומןישפעל לי

 (.בות זוהתחיי

 ווחהד העבודה, הררל משש כלליה לנהעיל למל 5פי סעיף היר שמסר למהתצעתק יר הלהעבהמצהיר מתחייב  .6

ם, ציבוריי ופיםג זה בחוק עסקאותועד ההתקשרות, כהגדרת מונח ם ממימי 30החברתיים, בתוך  רותיםוהשי

 .1976 -תשל"ו
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  :(רשומה שאינה לרבות שותפות) ל ידי תאגידעה מוגשת עצההה שקרבמ
 

 יב בשמו. ומוסמך להתחי ____כ_____ו ב_______ שהנני משמש _____המציע _ םען מטניתזה תצהירי  .1

 ישראל כהגדרתו בחוק. ושב י המציע הינו תצהיר כהנני מ .2

רחבה ההבודה, צווי פי דיני העל םדיעובות על זכוי ו בעניין שמירהאת חיובייים מצהיר כי המציע קהנני  .3

 וא המכרז. נש תיםרומסוג השי םשירותי וציים החלים בקשר למתןקיבם הוההסכמי

 : יותראת המ וקחנא למ .4

 יותר משתי עבירותכהגדרתו בחוק, לא הורשעו ב אליווכל בעל זיקה  המציע ד היוםעמצהיר כי הנני   4.1

נים( הוגים ן והבטחת תנאדיהעסקה שלא כים )איסור זר בדיםועק חוה לפי ק, דהיינו עבירדרתן בחוכהג

 .1987-תשמ"זום, המינימחוק שכר  ילפבירה או ע 1991-התשנ"א

ק וכי תר משתי עבירות כהגדרתן בחוביו , הורשעוכהגדרתו בחוקה אליו ל בעל זיקכי המציע או כהיר נני מצה 4.2

 ה.שעה האחרונרההד מועת משנה לפחוות למכרז חלפה הגשת הצעון לבמועד האחר

 :(מהבמשבצת המתאי Xן מסלה )ד מאם אחיירז מתקכאחרון להגשת ההצעות למד המועי מצהיר כי בננבנוסף, ה .5

  שוויון  חוק)להלן: " 1998-ת, התשנ"חגבלויות לאנשים עם מוזכו ויוןשו לחוק 9יף הוראות סע - 'פה אחלו

 המציע.חלות על לא  "(זכויות

  קיים אותן. א מוהוות על המציע חליון זכויות לחוק שוו 9 ףית סעווראה - ה ב'חלופ 

 רלוונטיות(: נה הות המשופלבחלהמשיך ולסמן יש  –ב'  את חלופה ןסימיע ש)למצ     

 ( 1חלופה) – ים.עובד 100-סיק פחות מיע מעהמצ 

 ( 2חלופה) –  ותר.ור יעובדים א 100המציע מעסיק 

 הרלוונטיות(:ה חלופות המשניך ולסמן בשמהיש ל –( 2חלופה )ר שסימן את צהי)למ

 ם רותיה והשיוחוהרה ושרד העבודשל מ הכלליה למנהל נפבמכרז ימתחייב כי ככל שיזכה  עציהמ

קבלת  לשם –הצורך  ובמקרה ,זכויות ויוןק שולחו 9 סעיף לפי תיובוחו שוםיי בחינת םהחברתיים לש

 .מןליישו שרבק תהנחיו

 חברתיים לשם ם הותיהרווחה והשירו משרד העבודההכללי של  להנת למונלפיב בעבר המציע התחי

יו תום חובוחיות ליישר ואם קיבל הנכאמוא פנה הו ת,זכויו לחוק שוויון 9 יףסע לפיו יתחובו וםייש בחינת

ביה נתן שרות שלגהתק המציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמורה ש)במק פעל ליישומן

 ות זו(.התחייב

הרווחה  ,העבודה ל למנהל הכללי של משרדלעי 5 מסר לפי סעיףש עתק מהתצהירב להעביר הייחמתיע המצ .6

 יים,עסקאות גופים ציבור קזה בחו גדרת מונחההתקשרות, כה מועדימים מ 30ך החברתיים, בתו תיםהשירוו

 .1976 -תשל"ו

                                                                                                   

_______________  __   _________________            

 צהירהמ מתחתי          אריךת       
           

 אישור
 

___ ____ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ____/מאשרין, _________ עורך דמטה __ אני החתום
ה החתימה מטעם ורשה מ_ ואשר הינו/__' _________דת זהות מסועתפי  לעה זיהיתיו/ר/ת לי אישית/שהמוכ

שים ה לעונ/תהיה צפוילבד וכי יהיה/מת בואת האה לכוה לומר את האמת /וי עלירתיו/ה כהזלאחר שההמציע ו

 בפני. מה עליה/וחתםעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל לא יאם  הקבועים בחוק
            

______________  ___    _________________            

  ד"עוחתימת                    עו"ד תמחות                              

  
 

 



 _________________  :ציעת המתימח                                     30    ןדי יכור משרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפשמור כל הזכויות ©

 ' הסמך מ

  תי אנקב בותסח ער ונ
 

 __________: __תאריך

 בודכל

 ורןה צקדימית ה מקוממועצ

 

 ג.א.נ.,

 _________________'סאית מקת בנערבון:  הנדו
 

ל של כול וםכלסד וא עיכם לתשלום כל סכום שהבזה כלפ ערביםאנו  ("המבקשלן ")לה ____________ קשתב יעל פ
 ביפומ  זרמכל רשבק קשמאת המב שתדרשו ("רבותסכום הע" :לןלה) שיםשקלים חד (ת אלפיםעשר: יליםובמ) 10,000

  .רןצו ימהקד מועצה מקומיתור עב רהתחבוותנועה  תכנוןשירותי  תןלמ 2/2020מס' 

וסד מ כלאו יקה טיסטסטת לכה המרכזיהלש ידי עלמתפרסם פי שן ככים לצרירחהמד למדד מוה צהערבות יהי םסכו
  . "(דהמד" :להלן) במקומה ר שיבואחרשמי א

א ות זו יהרבין עלעני שדד החדמהרז. למכ עותת הצגשבמועד הוע דיהן וחראהמדד ה והינ זוערבות  לעניין ססיבה דדמ

 ת זו. בורע פי ם עלתכדרישלקבלת קודם  חרונהלאם ספורד שהמד
 בותחזרת כתב ערה עםם לכם נשלאנו  מועצההזבר ג אוו/ עצהומראש ה"י חתומה ע, בכתב ונהאששתכם הרדרי לפי
שתהיו ובלי  שתכםיריח את דלהוכ חובהכם עלי ילבלי להט, מהדמהצ שירפפת התוסב, תכום הערבוסכום עד לס לכ, זה
  בקש.חילה מאת המום תלהתשאת וש לדריבים חי

 .2020 שנת יוני דשלחו 15 ם ליו ף עדקה בתוהיתו ות זערב
 ם.מטעמ ו מיו/א העצמוגזבר האו /ו ההמועצש די ראי ת עלצדדי כה חדלהאר ניתנתו ז תובער
 שהיא. ל צורהכברה בעהל אוהסבה ניתנת ל אינה ת זובוער

 

 

 ב,ר בוד בכ

 ע"מ____ ב_____ק_בנ

 

 שונהבות רעסח נובל א יתקל :ההער
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 'ומסמך 
 מציע ה יוןסני בדבר תצהיר

 (5)ת המידה אמבלניקוד הצעתו ו  4.9 ,4.7, 4.6, 4.5ציע בתנאי הסף המדת ת עמילהוכח

 
 לכבוד

 ןמועצה מקומית קדימה צור
 

כולה אמת את הר לומ עלי ישהוזהרתי כ _____, לאחר_________' סמ ת.ז.נושא __, _____________אני הח"מ, 

 ת כדלקמן:זאמצהיר ב בחוק,ועים קבים הלעונש וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי, בדואת האמת בל

 ם המציע."(, ומוסמך להצהיר בשעציהמ___ )"מטעם _____________ ___כ_________הנני משמש  .1

בתחום קטים תכנון פרוישירותי במתן  2019, 2018, 2017שנים חת מהבכל איון מוכח סינ בעלנו המציע הי .2

 ובלבד  ויות מקומיות במצטבררש 2-עלה מניתן להציג ניסיון בלמלפחות ) רשויות מקומיות 2 עבור התנועה

 יון יהיה בכל אחת מהשנים הנ"ל(.שהניס

 תבאמ עתוד הצולצורך ניקו א'מך למס .54שבסעיף  הסף איבתנעמידתו  חתע לצורך הוכציהמרוט ניסיון ילהלן פ

 :'ד ההצעות שבמסמך אניקו לטבלת 'עהמצי מההצעה של'התרשמות ( 5)דה המי

  ים /פרויקטשל  התכנון  ישירותר תיאו  קומיתות המהרששם  דמס"

  ידי המציע שניתנו על חום התנועה תב

 הרשות המקומיתר עבו 

 ( 2017-2019 השניםלך המב)

ן מת פתתקו 

 תים ו השיר

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , המקומית

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

5 .  

 

 

   

6 .  

 

 

   

7 .  

 

 

   

 
 .זהמך וסח מסם לנבהתאדי עו"ד על יע ויאושר ציהמי על ידחתם אשר י דף נוסף. ניתן להוסיף לבדלהמחשה ב ןהלה לעיל טבב השורות •

 :עתו ולמסמך הנ"למציע לצרף להצה על

ן ותכנשירותי המציע העניק  ןעבור קומיותרשויות מ 2 מאת, 'ז מךסמבנוסח  וןרצ עותשבי שלם נישאלו 2

את זו ,(4.5 סףבתנאי ה ציעהמניסיון  כחתלהו) ללעי 2ף שבסעי בלהטבו על ידגו וצשהו התנועהם בתחו פרויקטים

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצהוד ניקל
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תכנון ב, במכרז זההגשת ההצעות ל האחרוןועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח וןסיינבעל ו הינ מציעה .3

של רשות  "יועה סופנתון כנלתר אישו" ונתן בגיניר אש ,ומיתרשות מק ורעב העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפ

 .ע"מ(ל מכול)לא  ₪ 5,000,000חות נו לפיה יהתנועתביחס לתכנון של הפרויקט הכספי  ההיקףכאשר , תימרורה

ס לתכנון : הינו ההיקף הכספי של הפרויקט המתייחזה " לעניין תנאיהתנועתינון ביחס לתכשל הפרויקט הכספי יקף הה"

 סופי/חשבון מצטברלהתאם או ב (ע"י המזמין או ע"י מנהל הפרויקט של המזמין) שראומ ןלאומד, וזאת בהתאם נועתית

ספק מובהר כי המציע   הסר למען. מביניהם  דכןמעוההאישור  , לפי(ל הפרויקט של המזמיןמנהאו ע"י זמין מהי ע")שר אומ

 ול וכיו"ב(. מדידות, בדיקות, ניה פות )כגון:עקיפות נוסגים עלויות אינו רשאי לכלול בהיקפים המוצ

 . שוניםם  ויקטירפת להיו  .74-ו  .64 נאי הסףהמוצגים להוכחת עמידה בתים י על הפרויקטכיובהר, 

 תבאמ עתוד הצניקו ולצורך למסמך א' .64יף סעשב הסף בתנאיעמידתו  חתע לצורך הוכציהמרוט ניסיון יהלן פל

 :'א לטבלת ניקוד ההצעות שבמסמך 'עצי'התרשמות מההצעה של המ( 5)דה המי

 
 : ___________________________רשות המקומיתהשם 

 

 רשות המקומיתבאיש הקשר 

 

קווי לפון מס' ט שרהקר איש דקיתפ

של איש וסלולרי 
 קשרה

ופת מתן קת

 השירותים

 
 

 

   

 

 _____________________________________________________________________ :הפרויקטתיאור  .1

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ________ :הרשות המקומיתר עבו הפרויקט במסגרת ידי המציעעל שניתנו בתחום התנועה תי התכנון רושיתיאור  .2

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ :מע"מ( )ללא התנועתיביחס לתכנון של הפרויקט  ספיהכ ההיקף .3

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 : ת המסמכים הבאיםא להצעתו ולמסמך הנ"ל ע לצרףל המציע .4

 מאושר  סופי /מצטבר ןחשבו  העתקו/או  (מנהל פרויקט של המזמין "יהמזמין או ע ע"י) אומדן מאושר העתק .א

 ההיקף הכספי על  יםמעידה, מביניהם דכן מעו ההאישור  לפי (מנהל פרויקט של המזמין "יהמזמין או ע  ע"י)

 ציע המניסיון  כחתלהו וזאת ,ללעי 3ף שבסעי בלהטב על ידי המציע שפורט עתין תנוכנו לת ביחסשל הפרויקט 

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצהוד ניקלו 4.6 סףבתנאי ה

  , ל לעי 3ף שבסעי בלהטב על ידי המציע שפורט עבור הפרויקט תימרורהשל רשות  יועה סופנתלתכנון ר אישו .ב

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצה דוניקלו 4.6 סףבתנאי ה ציעהמניסיון  כחתלהווזאת 

 ולמלא ביחס ללקוחות נוספים. בנוסח תואם נוספות  אותטבללהוסיף  ניתן •
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תכנון ב, במכרז זההגשת ההצעות האחרון לועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח וןסיינבעל הינו  מציעהעל  .4

, מרורשות תיחה לתנועה" מרתישור פ"איבל יקאשר  ,רשות מקומית עבור העתנוה בתחום פחותל אחד ויקטרפ

 .ע"מ(ל מכול)לא  ₪ 5,000,000הינו לפחות  הינו ביחס לתכנון התנועתישל הפרויקט  היקף הביצוע הקבלניכאשר 

בהתאם  , וזאתשבוצע בפועל תנועתיהמתייחס לתכנון  הפרויקטכספי של ה יקףהההינו : זה לעניין " הקבלני צועהביהיקף "

מובהר כי המציע אינו רשאי  ספק. למען הסר מנהל הפרויקט של המזמין או ע"י מיןזהמ יע" שראומ יסופ/חשבון מצטברל

 ניהול וכיו"ב(.  ות,לכלול בהיקפים המוצגים עלויות עקיפות נוספות )כגון: מדידות, בדיק

 . םלהיות פרויקטים שוני .74-ו  6.4 יובהר, כי על הפרויקטים המוצגים להוכחת עמידה בתנאי הסף

 תבאמ עתוד הצולצורך ניקו למסמך א' .74שבסעיף  הסף בתנאיעמידתו  חתע לצורך הוכציהמון ניסיט רויהלן פל

 :'לטבלת ניקוד ההצעות שבמסמך א 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)דה המי

 
 : ___________________________רשות המקומיתהשם 

 

 רשות המקומיתבאיש הקשר 
 

י קוון לפו' טסמ ר הקשרתפקיד איש
של איש רי וסלול

 קשרה

ופת מתן קת
 השירותים

 
 

 

   

 

 _____________________________________________________________________ :הפרויקטתיאור  .1

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 _________ :הרשות המקומיתר עבו הפרויקט במסגרת ידי המציעעל שניתנו בתחום התנועה שירותי התכנון תיאור  .2

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ :מע"מ( )ללאהיקף הביצוע הקבלני של הפרויקט ביחס לתכנון התנועתי  .3

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 : ת המסמכים הבאיםא ל המציע לצרף להצעתו ולמסמך הנ"לע .4

היקף הביצוע על  מעידה, (מנהל פרויקט של המזמין "יהמזמין או ע ע"י) מאושר סופי/רמצטב ן חשבו  העתק .א

 , ללעי 4ף שבסעי בלהטב על ידי המציע שפורט , עבור הפרויקטכנון התנועתיביחס לתשל הפרויקט  הקבלני

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצהוד ניקלו 4.7 סףבתנאי ה ציעמהון ניסי כחתלהו וזאת

 וזאת  ,ללעי 4ף שבסעי בלהטב על ידי המציע שפורט עבור הפרויקט מרורמרשות תי אישור פתיחה לתנועה .ב

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצהוד ניקלו 4.7 סףבתנאי ה  ציעהמניסיון  כחתלהו

 פים. ללקוחות נוסביחס לא ולמאם בנוסח תונוספות  אותטבללהוסיף  ניתן •
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בתחום  פרויקטים ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת  מוכח וןניסיבעל ינו מציע הה .5

יות מקומיות במצטבר ובלבד שור 2-הציג ניסיון בלמעלה מלפחות )ניתן לרשויות מקומיות  2 עבור התחבורה

 ל(.ם הנ"ון יהיה בכל אחת מהשנישהניסי

 תבאמ עתוד הצולצורך ניקו למסמך א' .94שבסעיף  הסף בתנאיעמידתו  חתע לצורך הוכציהמן ט ניסיוורילהלן פ

 :'לטבלת ניקוד ההצעות שבמסמך א 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)דה המי

  ים /פרויקטשל  התכנון  ישירותתיאור  קומיתות המהרשם ש דמס"

  ידי המציע שניתנו על בתחום התנועה 

 קומיתהרשות המר ו בע

 ( 2017-2019 השניםלך המב)

מתן פת תקו 

 תים השירו 

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , המקומית

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

5 .  

 

 

   

6 .  

 

 

   

7 .  

 

 

   

 
 .וסח מסמך זהם לנבהתאדי עו"ד על י ע ויאושרציהמי על יד חתםאשר י דף נוסף. ניתן להוסיף להמחשה בלבד ןהלה לעיל טבב השורות •

 :על המציע לצרף להצעתו ולמסמך הנ"ל

ן ותכנ שירותיהמציע העניק  ןעבור רשויות מקומיות 2 מאת, 'ט מךסמבנוסח  וןרצ עותשבי ם שלנישאלו 2

 ,(4.9 סףבתנאי ה ציעהמ ניסיון כחתלהו) ללעי 6ף שבסעי בלהטבו על ידגו וצשהו תחבורההבתחום פרויקטים 

 .(5) ידהת מבאמ המציע עתצהוד ניקלזאת ו

 מת.ל אידלע צהיריתוכן תוי הלן חתימתזה שמי, ל .6
 

 ______________      _____________                          
 הירחתימת המצ                      אריךת                     
 

 וראיש                  
 

_ _________בפני _פיע/ה הו _____ן, מאשר/ת בזה כי ביום ____ך די_____ עור_אני החתום מטה _____
יע, טעם המצה ממיתהח רשהו__________ ואשר הינו מה על פי תעודת זהות מס' __ית/שזיהיתיו/איש ת ליהמוכר/

קבועים ההיה צפוי/ה לעונשים יה/תוכי יה ואת האמת בלבדכולה  עליו/ה לומר את האמתכי  שהזהרתיו/ה רחולא
 ני. עליה בפ ם/מהל וחתה דלעיצהרתו/ת הכונונם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה וק אבח
 
                ____   __________________ 
 ןעורך די ת וחותמתימחת                           
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 ' זמסמך 

 התנועה  תכנון בגין ניסיון המציע בתחום ןעות רצו שבי שאלון 
 ( 5)-ו (3המידה ) תומ אב המציע לניקוד הצעת

 לכבוד
 רןה צוה מקומית קדימעצמו

 

 צההממלי הרשות המקומיתפרטי  .1

 ________________: ____(מזמין השירותים) מקומיתרשות ההשם 

 ______________________________אלון: ___הששם ממלא 

 __________________י: ___רן בגוף הציבושאלוא הקיד ממלתפ

 _____________________________קשר:  לפון ליצירתמספר ט
 

 ע עבורביצ ___________________ ע.מ/פח. ______________יע _______ה כי המצזבים ו מאשראנחנ .2
 משנתהחל את ז ,עהותנהבתחום  ים/קטן פרוינותכשירותי  (הרשות המקומית)שם ___________________ 

 .______________ת _שנ__ ועד ________

 מ(.מע" ללכוא ל)___ ש"ח _______תו תכנן המציע הינו: ____ושל הפרויקט אספי ההיקף הכ .3

 :שניתנו על ידי המציעהשירותים הנ"ל מ ווננרצ יעותשבידת להלן מ .4

 [עימהמצת הרצון שלו עובור מידת שביוד עקי( את הנ)עיגול O –ב ן סמל ממלא השאלון]על 

 

 צוןת הרדת שביעופרמטרים לאיכות/מי  

ה במידה רב
 מאוד

 

במידה 
 בהר

 

במידה 
 בינונית

 
 

ה במיד
 טהעומ

 

 כלל לא

 

1. 
אם ה – ותההתקשרבתנאי עמידה 

עמד  המציעעל ידי רות שסופק השי
 ?עמו בדרישות ההתקשרות

2.0 1.5 1.0 0.4 0 

2. 
 דעמ המציע האם – ניםמז בלוח העמיד
 במסגרת עקבשנ הזמנים בלוח

 ?עמו ההתקשרות
2.0 1.5 1.0 0.4 0 

 הפגין ציעמההאם  - ותועיצקמ .3
 ?יםותירמתן הש תסגרבמ מקצועיות וידע

2.0 1.5 1.0 0.4 0 

4. 
 זמינות הפגין המציע האם - מינותז

 ?מצדכם לפניות ובמענה שסיפק בשירות
4.0 3.0 2.0 1.0 0 

 – 1 יץ )גוף ציבורי(ממלעת לחוות ד ודניק"כ סה
      נקודות  10

 
 _________________ון: ת ממלא השאלותמה וחימחת

 
 .רשויות מקומיות עםמטים ממליצ 2די על י ולאמי שאלון שביעות רצון *
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 ' חמסמך 
   מטעם המציע מוצעה ועהנתהיר בדבר מתכנן צת

 ( 5)-ו (1ידה )המת ויקוד הצעתו באמלנו 4.8תנאי הסף וכחת עמידת המציע בלה

 
 לכבוד

 ןמה צורקדי יתוממועצה מק
 

כי עלי לומר את האמת כולה י רתזהשהו ______, לאחר________ ס'מ ת.ז. שאנו, ___________מ, ____אני הח"

 :קמןבחוק, מצהיר בזאת כדלם הקבועים שינלעו צפוי היאמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהואת ה

 ףט בסעיהמפור ףהס "( בתנאיציעמה"______ )להלן: _____עמידת ______זאת להוכחת  צהרתיה נותןהנני  .1

 . א'למסמך  4.8

 המציע תזכה ככל שהצעתם בתחום התנועה, להיות נות השירותים המבוקשי עיצמהטעם וצע מהמ ועהנתנן כמת הנני .2

, 4.8.2, 4.8.1 בתנאי הסף ותהמפורט רותצטבמהדרישות ה כלבומד עהנני ו, "(מוצעהמתכנן ה"לן: )לה במכרז

 :ןכמפורט להל, 4.8.6, 4.8.5, 4.8.4, 4.8.3

 , (הרלוונטית הופלחל ביחס סמן ל שי) מאלה דחא נניה, 'אמך למס .184.סף אי הנתנדרש בכ 2.1

   (וסק מורשהרשום כעיחיד ככל שהוא ) המציע 

   מציעב ףשות  

   (עמציעלה מהבעלות בומ 50% -המחזיק ב) יעבעל מניות במצ 

   ועד ועד למ 2015ת שנת למתחיפחות הלכל  עביד(מ-בד)ביחסי עו מציעה בשכר ע"ימועסק היר ן בכמתכנ

 .שת ההצעותגהאחרון לה

 ,יםריכילוהאדסים דנהמהוק בח כהגדרתולים והאדריכהמהנדסים  כחוק בפנקס םוהרשמהנדס  הנני 2.2

 .למסמך א' 4.8.2הסף  נדרש בתנאיכ, "(םיריכילוהאדסים דנהמה וקח: ")להלן 1958-תשי"ח

ם המהנדסי חוקל 11סעיף אות להורבהתאם  ,יתחאזרדסה הנ ףנעבבעל תעודת מהנדס רשוי, הנני  2.3

 ףאי הסננדרש בתכ ,ותההצע נכון למועד האחרון להגשת עודה האמורה תקפה על שמו,תהש, כאדריכליםוה

 .למסמך א' 4.8.2

מחה ס מו מהנד" אישור/תעודת הכרה או בעל קורס מהנדסי תנועה מומחים מוכר ע"י משרד התחבורה בוגר הנני 2.4

 .למסמך א' .3.84 ףאי הסננדרש בתכ ,יעל שמ עם משרד התחבורהמטלתחבורה" 

 :תו ולמסמך הנ"לעל המציע לצרף להצע

  לחוק המהנדסים  11 וראות סעיףה, בהתאם לורהת במדור תחבבענף הנדסה אזרחי תעודת מהנדס רשוי, העתק  (1)

 , נכון למועד האחרון להגשתמותקפה על ש רהמוה הא, כשהתעודמוצעה התנועהנן מתכל ש דריכליםוהא

 . תוהצעה

 כהגדרתו לים יכוהאדרנדסים ס המהפנקב כחוקהרשום הנדס מהינו  צעמו ה נועהן התנכמת יאסמכתא כהעתק  (2)

 .ים ריכילוהאדסים דנהמהוק בח

 . תנועהכנון ום תאת ניסיונו בתח מפרטיםה מוצעה התנועהנן מתכם של קורות חיי (3)

או  חבורהמחים מוכר ע"י משרד התקורס מהנדסי תנועה מו  בוגר נומתכנן התנועה המוצע היאסמכתא כי העתק  (4)

 .עם משרד התחבורהמטמהנדס מומחה לתחבורה" " מתכנן התנועה המוצע הינו כי  אישור/תעודת הכרההעתק 
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  2עבור  עהונהתבתחום  פרויקטים ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת ניסיון מוכח  עלבהנני  2.5

ון יהיה בכל אחת יות מקומיות במצטבר ובלבד שהניסישו ר 2-ניסיון בלמעלה מ ציגלפחות )ניתן להרשויות מקומיות 

 ל(. ם הנ" מהשני

מך למס .8.44שבסעיף  הסף בתנאיעמידתו  חתלצורך הוכ ע מטעם המציעצוהממתכנן התנועה רוט ניסיון ילהלן פ

 :'ההצעות שבמסמך א דניקו לטבלת 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)דה המי תבאמ עתוד הצולצורך ניקו א'

  ים /פרויקטשל  התכנון  ישירותתיאור  קומיתות המהרששם  דמס"

מתכנן ידי שניתנו על בתחום התנועה 

 הרשות המקומיתר עבו  עצו המהתנועה 

 ( 2017-2019 השניםלך המב)

מתן פת תקו 

 תים השירו 

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , המקומית

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

5 .  

 

 

   

6 .  

 

 

   

7 .  

 

 

   

 
וסח מסמך ם לנבהתאדי עו"ד על יע ויאושר צוהממתכנן התנועה י על ידחתם אשר י דף נוסף. ניתן להוסיף להמחשה בלבד ןהלה לעיל טבב השורות •

 .זה
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בתכנון פרויקט במכרז זה,  חרון להגשת ההצעותועד למועד הא 01.01.2017החל מיום ניסיון מוכח  עלבהנני  2.6

עבור רשות מקומית, אשר ניתן בגינו "אישור לתכנון תנועה סופי" של רשות  לפחות בתחום התנועה אחד

)לא כולל ₪  5,000,000תימרור, כאשר ההיקף הכספי של הפרויקט ביחס לתכנון התנועתי הינו לפחות 

 מע"מ(.

שבסעיף  הסף בתנאי המציע ידתעמ תלצורך הוכח מטעם המציע צעהמוה התנועמתכנן יון סרוט ניילן פהל

 יקודבלת נטל 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)ת המידה באמ עתוולצורך ניקוד הצ 'א מךלמס .584.

 :'ך אההצעות שבמסמ

 
 : ___________________________רשות המקומיתהשם 

 

 רשות המקומיתבאיש הקשר 
 

קווי לפון ט' מס ר הקשרתפקיד איש
של איש וסלולרי 

 קשרה

ופת מתן קת
 השירותים

 

 

 

   

 

 _____________________________________________________________________ :הפרויקטתיאור  .1

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  :הרשות המקומיתר עבו הפרויקט במסגרת מתכנן התנועה המוצע ע"ישניתנו בתחום התנועה שירותי התכנון תיאור  .2

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ :מע"מ( )ללא התנועתיביחס לתכנון של הפרויקט הכספי  ההיקף .3

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 ולמלא ביחס ללקוחות נוספים. בנוסח תואם נוספות  אותטבללהוסיף  ניתן •
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 אחד  ויקטרפתכנון ב, במכרז זההגשת ההצעות האחרון לועד למועד  01.01.2017החל מיום  מוכח וןסיינבעל נני ה 2.7

היקף הביצוע כאשר , קיבל "אישור פתיחה לתנועה" מרשות תימרוראשר  ,מיתרשות מקו עבור העתנוה בתחום פחותל

 . ע"מ(ל מכול )לא  ₪ 5,000,000ות לפח הינו  נוהתנועתי הי ביחס לתכנוןשל הפרויקט הקבלני 

 בסעיףש הסף בתנאי המציע עמידת לצורך הוכחתמטעם המציע   צעהמוהתנועה מתכנן רוט ניסיון יהלן פל

 יקודבלת נטל 'עמציה של'התרשמות מההצעה ( 5)ת המידה באמ עתוולצורך ניקוד הצ למסמך א' .6.84

 :'ך אההצעות שבמסמ

 
 : ___________________________רשות המקומיתהשם 

 

 רשות המקומיתבאיש הקשר 
 

קווי ' טלפון סמ ר הקשרתפקיד איש
של איש רי וסלול

 קשרה

ופת מתן קת
 השירותים

 
 

 

   

 

 _____________________________________________________________________ :הפרויקטתיאור  .5

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 :הרשות המקומיתר עבו טהפרויק במסגרת מתכנן התנועה המוצע ע"ישניתנו בתחום התנועה שירותי התכנון תיאור  .6
___________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ :מע"מ( )ללאהיקף הביצוע הקבלני של הפרויקט ביחס לתכנון התנועתי  .7

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 פים. ללקוחות נוסולמלא ביחס אם בנוסח תונוספות  אותטבללהוסיף  ניתן •
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בתכנון פרויקט  במכרז זה, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 501.01.201החל מיום  ,הנני בעל ניסיון מוכח 2.8

לתנועה" מרשות תימרור, ה עבור רשות מקומית, אשר קיבל "אישור פתיח בתחום התנועהלפחות  אחד

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 2,500,000של הפרויקט ביחס לתכנון התנועתי הינו הינו לפחות הכספי היקף הכאשר 

'התרשמות ( 1)ת המידה באמ ועתניקוד הצלצורך מטעם המציע  צעהמוהתנועה מתכנן רוט ניסיון יהלן פל

 :'ך אההצעות שבמסמ יקודבלת נטל 'עמההצעה של המצי

הרשות שם  דמס"

 המקומית

של ת יכנהתו םש

 ועהתנויקט בתחום הרהפ

ות מה מציתי שלותיאור ת

 כנההושהתוכנית 

מתכנן העל ידי  ויקטפרל

עבור המוצע ה התנוע

 רשות המקומיתה

 01.01.2015מיום  החל)

ון להגשת למועד האחרד וע

 (ההצעות

של  וןני התכשירותר אותי

 ועה התום חבת פרויקטה

נן תכמדי שניתנו על י

 עבור צעהמוהתנועה 

  רשות המקומיתה

 01.01.2015מיום  החל)

למועד האחרון להגשת ד וע

 (ההצעות

יקף כספי ה

 פרוייקטל הש

כנון ביחס לת

 תנועתי

ללא ו"ח שב

 מע"מ

מתן  דעמו

אישור 

פתיחה 

 לתנועה

תקופת 

מתן 

 תיםהשירו

 

ר שאיש הק

, ברשות המקומית

רשות בתפקידו 

ס' מ, תקומיהמ

 אישטלפון של 

 קשרה

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

4.  

 

 

      

5.  

 

 

      

7.  

 

 

      

ם לנוסח מסמך עו"ד בהתא ידעל י ויאושר המוצע התנועה מתכנןי ר יחתם על ידאש ף דף נוסףלהוסיבלבד. ניתן הן להמחשה טבלה לעיל ב השורות •

 .זה

 עיל אמת.דלותוכן תצהירי  שמי, להלן חתימתי .3

 ______________      _____________                          
 צהירת המחתימ                      תאריך                     

 
 אישור                  

 
____ יום _________ הופיע/ה בפני _______י בה כבז , מאשר/תן_ עורך די__________ ום מטהאני החת

חתום ציע למורשה מטעם המנו הי ____________ ואשרזהות מס'  ודתתע יל פע היו/תהיי אישית/שזיהמוכר/ת ל
פוי/ה תהיה ציה/יה האמת בלבד וכיכולה ואת  אמתלומר את הו/ה , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליצהיר זהת על
  עליה בפני. דלעיל וחתם/מה נכונות הצהרתו/השה/תעשה כן, אישר/ה לא יע אם עים בחוקוונשים הקבלע
           

________________   ______ 
 ת עורך דיןחתימת וחותמ                           
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 'טמסמך 

 תחבורה  תכנוןבבגין ניסיון המציע  ןעות רצו שבי שאלון 
 ( 5)-ו (4המידה ) תובאמ  המציע הצעת ניקודל

 לכבוד
 רןה צוה מקומית קדימעצמו

 

 צההממלי הרשות המקומיתפרטי  .1

 ________________: ____(מזמין השירותים) יתוממקרשות ההשם 

 ______________________________אלון: ___הששם ממלא 

 __________________י: ___רן בגוף הציבושאלוא הקיד ממלתפ

 _____________________________לפון ליצירת קשר: מספר ט
 

 ע עבורביצ ___________________ מע./פח. ______________יע _______ה כי המצזבים ו מאשראנחנ .2
 משנתהחל את ז ,תחבורההבתחום  ים/קטן פרוינותכשירותי  (הרשות המקומית)שם ______________ _____

 .___ת ____________שנ__ ועד ________

 מ(.מע" ללכוא ל)___ ש"ח _______תו תכנן המציע הינו: ____וא של הפרויקטההיקף הכספי  .3

 :ציעשניתנו על ידי המהשירותים הנ"ל מ וננוצר יעותשבידת להלן מ .4

 

 [עימהמצת הרצון שלו עובור מידת שביוד עקי( את הנ)עיגול O –ב ן סמל ממלא השאלון]על 

 צוןת הרפרמטרים לאיכות/מידת שביעו  

במידה רבה 
 מאוד

 

במידה 
 בהר

 

במידה 
 בינונית

 
 

ה במיד
 טהעומ

 

 כלל לא

 

1. 
אם ה – ותההתקשרבתנאי עמידה 

עמד  המציעעל ידי ת שסופק רוהשי
 ?עמו תקשרותבדרישות הה

2.0 1.5 1.0 0.4 0 

2. 
 דעמ המציע האם – ניםמז בלוח העמיד
 במסגרת עקבשנ הזמנים בלוח

 ?עמו ההתקשרות
2.0 1.5 1.0 0.4 0 

 הפגין ציעמההאם  - ותועימקצ .3
 ?יםותירמתן הש תסגרבמ מקצועיות וידע

2.0 1.5 1.0 0.4 0 

4. 
 זמינות הפגין המציע האם - מינותז

 ?מצדכם לפניות ובמענה שסיפק בשירות
4.0 3.0 2.0 1.0 0 

 – 1 יץ )גוף ציבורי(ממלעת לחוות ד ודניק"כ סה
      נקודות  10

 
 _________________ון: ת ממלא השאלותמחתימה וח

 
 .רשויות מקומיות עםמטים ממליצ 2די על י ולאמי שאלון שביעות רצון *

 
 
 
 
 
 
 
 



 _________________  :ציעת המתימח                                     42    ןדי יכור משרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפשמור כל הזכויות ©

 ' יסמך מ
  מטעם המציע  מוצעהתחבורה היר בדבר מתכנן צת

 (5) -ו (2המידה )ת ויקוד הצעתו באמלנו 4.10תנאי הסף וכחת עמידת המציע בלה

 
כי עלי לומר את האמת כולה י רתזהשהו אחר______, ל________ ס'מ ת.ז. שאנו, ___________מ, ____אני הח"

 :קמןבחוק, מצהיר בזאת כדלם הקבועים שינלעו ויצפ היאמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהואת ה

 ףט בסעיהמפור ףהס "( בתנאיציעמה"______ )להלן: _____עמידת ______זאת להוכחת  צהרתיה נותןהנני  .1

 . א'למסמך  4.10

 המציע תזכה ככל שהצעתם בתחום התנועה, להיות נות השירותים המבוקשי עיצמה טעםוצע מהמ ועהנתנן כמת הנני .2

, 4.10.2 ,.1104. בתנאי הסף ותהמפורט רותצטבמהדרישות ה כלבומד עהנני ו, "(מוצעהמתכנן ה"לן: ה)ל במכרז

 :ןכמפורט להל ,4.10.5, 4.10.4, 4.10.3

 , (הרלוונטית הופלחל ביחס סמן ל שי) מאלה דחא נניה, 'אמך למס .1104.סף תנאי הנדרש בכ 2.1

   (וסק מורשהרשום כעיחיד ככל שהוא ) המציע 

   מציעב ףתשו  

   (עמציעלה מהבעלות בומ 50% -המחזיק ב) יעבעל מניות במצ 

   ועד ועד למ 2015ת שנת למתחיפחות הלכל  עביד(מ-בד)ביחסי עו מציעה בשכר ע"ימועסק היר ן בכמתכנ

 .שת ההצעותגהאחרון לה

 ,יםילריכוהאדסים דנהמהוק בח כהגדרתולים והאדריכהמהנדסים  כחוק בפנקס םוהרשמהנדס  נניה 2.2

 .למסמך א' 4.10.2הסף  נדרש בתנאיכ, "(םיריכילוהאדסים דנהמה וקח: ")להלן 1958-תשי"ח

ם המהנדסי חוקל 11סעיף אות בהתאם להור ,יתחאזרדסה הנ ףנעבבעל תעודת מהנדס רשוי, הנני  2.3

 ףאי הסננדרש בתכ ,ותההצע נכון למועד האחרון להגשת עודה האמורה תקפה על שמו,תהשכ, אדריכליםוה

 .למסמך א' 4.10.2

 :תו ולמסמך הנ"לעל המציע לצרף להצע

לחוק  11 וראות סעיףה, בהתאם לורהת במדור תחבבענף הנדסה אזרחי תעודת מהנדס רשוי,העתק  (1)

, נכון למועד מותקפה על ש רהמוה האהתעוד, כשמוצעה תחבורההנן מתכל ש דריכליםוהא המהנדסים

 .תהצעוה האחרון להגשת

לים יכוהאדרנדסים ס המהפנקב כחוקהרשום הנדס מהינו  מוצעה תחבורההן נכמת יאסמכתא כהעתק  (2)

 .יםריכילוהאדסים דנהמהוק בח כהגדרתו

 .תנועהכנון ום תאת ניסיונו בתח מפרטיםה מוצעה תחבורההנן מתכם של קורות חיי (3)
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 חבורההתבתחום  רויקטיםפ ןותכנותי ריש במתן 2019, 2018, 2017נים שהמבכל אחת ניסיון מוכח  עלבהנני  2.4

ון יות מקומיות במצטבר ובלבד שהניסישור 2-ניסיון בלמעלה מ לפחות )ניתן להציגרשויות מקומיות  2עבור 

 ל(.ם הנ"יהיה בכל אחת מהשני

שבסעיף  הסף בתנאי המציע עמידת חתלצורך הוכמטעם המציע ע צוהממתכנן התחבורה רוט ניסיון ילהלן פ

ד ההצעות ניקו לטבלת 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)דה המי תבאמ עתוד הצניקו רךולצו א'מך למס .10.34

 :'שבמסמך א

  ים /פרויקטשל  התכנון  ישירותתיאור  קומיתות המהרששם  דמס"

מתכנן  ידי שניתנו על חבורה בתחום הת

 הרשות המקומיתר עבו  עצו המ רהחבו הת

 ( 2017-2019 השניםלך המב)

מתן פת תקו 

 תים השירו 

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , המקומית

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

5 .  

 

 

   

6 .  

 

 

   

7 .  

 

 

   

 
די עו"ד על יע ויאושר צוהמה חבורתמתכנן הי על ידחתם אשר י ףדף נוס. ניתן להוסיף להמחשה בלבד ןהלה לעיל טבב השורות •

 .וסח מסמך זהם לנבהתא

 ,יועצים מקצועיים עבור פרויקט תכנוני אחד 3פחות הובלת צוות תכנון המונה לב חמוכיון ניס עלב הנני 2.5

 .למסמך א' 4.10.4 ףאי הסננדרש בתכ
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לפחות  תבהכנ, ד אחרון להגשת ההצעות למכרז זהלמוע עדו 01.01.2009ל מיום חה חמוכיון ניס עלב הנני 2.6

 :, מהמפורטים להלן אחד מסמך

לל נספחים רלבנטיים ומתווה מגמות, מסמך מנחה שאינו סטטוטורי, הכו: אב ך מדיניות/תכניתמסמ 2.6.1

 רי.טוטוחזון ועקרונות פיתוח פוטנציאליים לפיתוח ישוב או מתחם, לצורך המשך תכנון סט

ים הבאים: מך המגדיר את צרכי הישוב או המתחם באחד או יותר מהנושאמס מסמך פרוגרמה: 2.6.2

חי תשתיות ותחבורה, שטחי )שטח מגרש ושטח בנוי(, שט עסוקה, שטחי המסחר ותיורמספר יחידות ד

 המתחם. ציבור בנויים ופתוחים, ופריסתם במרחב, בהתבסס על גודל הישוב או

": משלב איסוף החומר ועד לאישור מסמך פרוגרמהאו " "ניות"/"תכנית אבמדי מסמךלעניין סעיף זה: "

 ההיגוי. עדתניות במוסד תכנון או בווהמדי

שבסעיף  הסף בתנאי המציע עמידת חתלצורך הוכ מטעם המציעע צוהממתכנן התחבורה רוט ניסיון ילהלן פ

ד ההצעות ניקו לתלטב 'עמות מההצעה של המצי'התרש( 5)דה המי תבאמ עתוד הצולצורך ניקו א'מך למס .510.4

 :'שבמסמך א

 /קומיתות המהרששם  דמס"

וף הציבורי מזמין הג

 ם השירותי

חבורה המוצע מתכנן התניסיון תיאור 

או ות/תכנית אב ת מסמך מדיניכנבה

 01.01.2009ל מיום חה) במסמך פרוגרמה

ד אחרון להגשת ההצעות למכרז עד למועו

 (זה

מתן פת קו ת

 ים תהשירו 

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , יתהמקומ

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

די עו"ד על יע ויאושר צוהמה חבורמתכנן התי על ידחתם אשר י דף נוסף. ניתן להוסיף להמחשה בלבד ןהלה לעיל טבב השורות •

 .וסח מסמך זהם לנבהתא
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ספח נ הכנתב, ד אחרון להגשת ההצעות למכרז זהעד למועו 01.01.2009החל מיום  חמוכיון סני עלב הנני 2.7

 :(מכל סוג אחד לפחותלן )מהמפורט לה וצריםת 5עבור לפחות  תחבורתי

 (.)בה"ת של חוות דעת בעניין בדיקות השלכות תחבורתיות בקרהאו  הכנה 2.7.1

של תחבורה  בהיבט תחבורתי/תנועתיוב, מתאר לשכונה או לייש תכניתשל  ו בקרה ליווי אתכנון,  2.7.2

 .ציבורית

 .רתיהכנה וקידום של מסמך מדיניות תחבו 2.7.3

 .610.4שבסעיף  הסף בתנאי המציע עמידת חתלצורך הוכ מטעם המציעע צוהמנן התחבורה מתכרוט ניסיון ילהלן פ

ד ההצעות שבמסמך וניק לטבלת 'ע'התרשמות מההצעה של המצי( 5)דה המי תבאמ עתוד הצולצורך ניקו א'מך למס

 :'א

 /קומיתות המהרששם  דמס"

הגוף הציבורי מזמין 

 ם השירותי

צע חבורה המו מתכנן התניסיון ר תיאו 

ל מיום חה) בהכנת נספח תחבורתית כנבה

ד אחרון להגשת  עד למועו 01.01.2009

 ( ההצעות למכרז זה

מתן פת קו ת

 תים השירו 

 

ברשות שר הק איש

תפקידו , המקומית

 שלן ו טלפס' מ, רשותב

 ר ש הקשאי

1 .  

 

 

   

2 .  

 

 

   

3 .  

 

 

   

4 .  

 

 

   

5 .  

 

 

   

די עו"ד על יע ויאושר צוהמה חבורמתכנן התי על ידחתם אשר י דף נוסףן להוסיף . ניתלהמחשה בלבד ןהה לעיל לטבב השורות •

 .וסח מסמך זהם לנבהתא
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מכרז זה, בתכנון פרויקט ב עד האחרון להגשת ההצעותועד למו 501.01.201החל מיום  ,הנני בעל ניסיון מוכח 2.8

היקף ה, כאשר "לת עבודההתחצו " ובגינ תןנימקומית, אשר רשות עבור  תחבורהבתחום הלפחות  אחד

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 2,500,000הינו הינו לפחות חבורתי של הפרויקט ביחס לתכנון התהכספי 

'התרשמות מההצעה של  (2)ה ת המידבאמ עתוניקוד הצרך לצו צעהמו תחבורההמתכנן רוט ניסיון יהלן פל

 :'ך אבמסמההצעות ש יקודבלת נטל 'עהמצי

הרשות שם  דמס"

 קומיתהמ

של ת יכנהתו םש

ויקט בתחום רהפ

מציתי ותיאור ת החבורתה

התוכנית ות מה של

על ידי  ויקטפרל כנההוש

המוצע ה תחבורהמתכנן ה

 רשות המקומיתהעבור 

 01.01.2015מיום  החל)

למועד האחרון להגשת ד וע

 (ההצעות

של  וןני התכשירותר אותי

ום חבת פרויקטה

די שניתנו על י  תחבורהה

 צעהמוה ורתחבהמתכנן 

  רשות המקומיתה עבור

 01.01.2015מיום  החל)

למועד האחרון להגשת ד וע

 (ההצעות

יקף כספי ה

 פרוייקטל הש

כנון ביחס לת

 תחבורה

ללא ו"ח שב

 מע"מ

מתן  דעמו

ת צו התחל

 העבוד

תקופת 

מתן 

 יםתהשירו

 

ר שאיש הק

, ברשות המקומית

רשות בתפקידו 

' סמ, תקומיהמ

איש טלפון של 

 הקשר

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

4.  

 

 

      

5.  

 

 

      

7.  

 

 

      

ם ו"ד בהתאע ידעל יויאושר  המוצערה חבוהת מתכנןי ר יחתם על ידאש ף דף נוסףלהוסיבלבד. ניתן הן להמחשה טבלה לעיל ב השורות •

 .לנוסח מסמך זה

 עיל אמת.דלרי ותוכן תצהי שמי, להלן חתימתי .3

 ______________      _____________                          

 צהירת המחתימ                      תאריך                     
 

 אישור                  
 

____ יום _________ הופיע/ה בפני _______י בה כבז ן, מאשר/ת_ עורך די__________ ום מטהאני החת
חתום ציע למורשה מטעם המנו הי ____________ ואשרזהות מס'  ודתתע יפל ע היו/י אישית/שזיהיתת ל/המוכר

ה /פויתהיה ציה/יה האמת בלבד וכיכולה ואת  אמתלומר את הו/ה , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליצהיר זהת על
 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת נכונות הצהרתו/השה/תעשה כן, אישר/ה לא יע אם ועים בחוקונשים הקבלע
           

________________   ______ 
 ת עורך דיןחתימת וחותמ                           
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 ' יאך ממס

 ת דמוקו תוע רשהר ד עי ר הבבד תצהיר
 בודכל

 ורןית קדימה צמקוממועצה 

 

 ,.ג.א.נ

 
ת את האמכי עלי לומר אחר שהוזהרתי ל     זהותס' מ    אני הח"מ 

 :מורר בזאת לאימצה בחוק, יםעבונשים הקהיה צפוי לעולא אעשה כן אאם  וכי בלבד, ה ואת האמתכול

 :ם יחידעמט שתהצעה מוגרה שהבמק

 גיש.י מננשה תיצעה הכספף להורצבמ ןרי זה ניתהיתצ .1

ת ירועבת, בעושת ההצלהג אחרוןועד הלמ מושקד ונותאחרה ניםהש 7 בם ילילפב תיי לא הורשעהיר כצמ ינהרי .2
רות ביבעאו ו/ ושנגד רככו/או  אדם ופו שלג דנג, כ1977-שין, תשל"זנעוק הו על פי חוינה, ו/אהמד בטחון נגד
 ידגנ םהלינתמ אכן כי ליישנו, ותה אלאשר  ,זהרז מכא ושנ העבודות סוגמ תדוובבביצוע ע יקלתחום עיסו עותהנוג

 .מורכארה יעב ןבגים יכיהל
או /רגל ו טתיפשו/או ל געים לפירוקוהניכים משפטיים ו/או הל יותטות משפביעת גדיכנדות ומי לא עיר כי מצההננ .3

 נכסים.כינוס ל

 ציע לפרט את סוגמה לעעיל, ל 3ו/או  2 ףעים כמפורט בסכייהל ונהלים נגדמתאו ש/רשע ווע היככל שהמצ ופין,חילל
דין ולצרפו ני עורך בפ תומאומ ידול ם עתויר חצהום, בתלהי וןנכ וס בגינםטטהס תל ואהנ"ם יכיההל ואו/ עותשרהה
 ו.תצעלה

 

 :שאינה רשומה(ת )לרבות שותפו אגידמטעם תת שוגההצעה מבמקרה ש

 (."ציעהמ" ן:ללה) _____________יע ____צהמ _____ מטעם_____משמש כ ____ הנני .1

  זה.למכרז  שמוהתחייב בל סמךמו יננשהויע מצש הישמגצעה הכספית הל ףרוצבמ יתןה נז רייהתצ .2

אחרון להגשת ה עדשקדמו למו תרונוהאחים שנה 7ים ב יללבפ עוא הורשלעליו, מי מבהמציע, או  כי הירהנני מצ .3
או /ו שוכראו ו/ אדםל ש ופגוגד כנ, 1977-ז"שלת וק העונשין,או על פי ח/ו ,חון המדינהגד בט, בעבירות נההצעות

ו, נהתייש לא שרא ,ז זהמכר שואנת העבודו וגמס תעבודוהוע ביצציע בהמשל קו וסיע םתחול עותגהנובעבירות 
 .רואמין עבירה כגים בליכו הגדנם מתנהלי אכן כי לו

או ו/ ותטיפשמ עותתבי ציע,המ ליהנממ ו/או מי עלי המציע,במ ייע, ו/או מד המצעומדות כנג הנני מצהיר כי לא .4
 כסים.נוס או לכינ/ו רגלטת ישפל וו/אק ירופם לטיים הנוגעיפמש םיכהלי

לעיל, על  4ו ו/א 3 סעיףבורט כמפים יכלה ות ו/אועימות הרשקי ,מבעליוו מי ע ו/אד המציכנגל שפין, ככלולחי
 השמורדי ל יע וםתחר צהיבת, היוםל ןכונ סטטוס בגינםהנ"ל ואת ה יםכו/או ההלי רשעותט את סוג הההמציע לפר

 מציע.העת צרפו להצולין ך דרועי נבפ מתמאוויע מה מטעם המציחתה

 
______________      _____________       

  ירההמצ ימתחת                    תאריך
          

 
 אישור

 

י ___________ בפנ אשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/הין, מעורך ד_________ מטה __אני החתום 
ימה מטעם ורשה החתמ ינו/הואשר ה___________ דת זהות מס' _פי תעועל  ו/הזיהיתיאישית/ש לי תר/המוכ

שים ה לעונתהיה צפוי/כי יהיה/ו את האמת בלבדוולה האמת כת אר ה לומ/ותיו/ה כי עליזהרהמציע ולאחר שה
 ני.פב דלעיל וחתם/מה עליהו/ה א יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתאם ל ם בחוקהקבועי
            

______________  ___    _________________            

  ו"דתימת עח                   עו"דמת חות                              
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 ' בי מסמך

 מכי המכרז מס תחשיפהסכמה ל-כמה/איהס
 (ציעעמדת המ טי לביטויק הרלוונחלא הנא למל)

 בודכל

 ורןית קדימה צצה מקוממוע

 
וא על כל חלקיה הו תעות הצלרב ז,כרמה ימכסשיפת מה לחירתע ואגש בקשה תו בו מקרהשב תבזאע מודיע ציהמ
  הינה: תומדע הזוכה,רת יחרי בן אחביו יפנבין ל ,רזלמכ אושה בשלל ובכ
 
  זו:ר הסכמה ימתו לאישוחת ומצרףז מטעמו מכרמסמכי הל שיפת כחלים מסכ .1

 
  ע(ציממת __ )חתי________כי המכרז: _חשיפת מסמים למסכ

 

ים מעטה דיסול וע מכים, לפי הפרוטסהמ תרת יתשיפלח יםסכמ נוואיהמכרז י מכסממ קשיפת חללח םמסכי .2
  ים: הבא

   סכמת: מו םתחשיפשים מכמס  .א
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________ 

  יפתם: מה לחשין הסכם שאימסמכ  .ב
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

  : להנ" כיםם לחשיפת המסממסכיו אינטעמים בגינם המציע ה  .ג
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
 .ידוןלא ת -לאי החשיפה  יעהמצקי ה נימובטו רפולא יר שא םלשהם כיכממס יפתחש אייובהר כי בקשה ל

 ת המחיר.הצע פתחשילא ניתן להתנגד ל ,שפטדת בתי המלעמ י בהתאםבהר ככן יו
 
 

__________________ 
  וחתימת המציע חותמת                

 

 

  הבהרה

 

חשוף לם מכיואילו מס םסמכיאת המ וףשלחלטה אם , אך ההחווקי לעמדת המציע ולנימ היתן דעתת מועצהשה בזאת,מובהר 

 ת יחייב אחרת.שפטי, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה מהמועצהסורה בידי המציע, מ מכרז שלתוך מסמכי המ
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 ' גי ךממס

 ה עצ מות ה מליא  רחבלו ו/א מיתהמועצה המקו  דבו ה לעקרב   רדעה  הצהרה בדבר

 
 __________:יךתאר

 בודכל

 ורןית קדימה צוממועצה מק

 

 .,נא.ג.

 מכרז פומבילרת הצעתי ( במסג"מציעה" :______ )להלן____________________וגשת על ידי מזו  הצהרה .1

 "(ההמועצ)להלן: " קדימה צורן מיתה המקועבור המועצבורה חתותכנון תנועה למתן שירותי  2/2020מס' 

 .רזכבמחלק בלתי נפרד מהצעתי  ומהווה

 ראות הסעיפים הבאים:י את הוביאה לידיעתהקדימה צורן ת המקומיועצה כי המ תר בזאימצה הנני .2

 מן:הקובע כדלק "(תומיוקמת הצו המועצו)להלן: " 1950-המקומיות, תשי"אצות צו המועל)א( א103ס'  .2.1

 רהאמורים חלק העולה על עשיש לאחד מהוכנו או שותפו, או תאגיד ש, סקרובו חבר מועצה,"
ד לחוזה או לעסקה  יהיה צ חראי בו, לא מנהל או עובד או שאחד מהם וחיו אואו בר הונווזים באח

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -" קרובלענין זה, " עם המועצה;

 קובע יותמויות המקושרב של נבחרי הציבורים עניינוד עת ניגם למניר כלליבדבההודעה של )א( 12 לכל .2.2

  :כדלקמן

חבר  -" העצומ רחב"לענין זה,  ;תמימקוהרשות הם עסקה ו לעה אחוזלצד  הייהא ל ועצההמ ברח"
 רוב"ו"ק ה"ליטעל ש"ב הגדרות)ראה יטה בו לשעלי בו ברוקאו  אשהואגיד ו תאו או קרוב הצמוע

 ".()ב((5)1-( ו()ב1)1בסעיף 

  ובע כי:קה( דשסח חהעיריות )נודת )א( לפקו 174 ףסעי .2.3

י די לע וא ומצידי ע, על ןייפעקרין או במישב יין,ונמעאו  עה נוגייהא ל הועצמ לש בדו"פקיד או ע
    ."הענעת למוצהמבעבודה בשום ו מועצההעם  נעשהש וזהח בשוםכנו, וס או או שותפו וזוג-בן

  :כיהצהיר קש להודיע ולמב נים לכך הנבהתא .3

א אחות ואף ל אח או ,או בת , בן, הורהוגזן ב(: ותרמיה קיש למחו) ילין לי/יש אבין חברי מליאת המועצה  .3.1

 ף.סוכן או שותמי שאני לו  

 העשרולה על חלק העהם ד מיש לאחפו, שאו שות ונסוכ, קרובוה, עצר מו( חבריותהמ יש למחוק) יש/אין .3.2

 ובד אחראיע ל אוההם מנד משאחו את הצעתי א שתיהג ותובאמצע מועצהו של היווחהונו או ברים באחוז

 בו.

 .מועצהבד וכן העובו סאותף וג, שזבן  (רתיוהמ קמחוליש ) יל שי/אין לי .3.3

עיל, או אם ר לאמוקרבה כיש לי י אם צעתאת ה לרשאי לפסו התהי מועצהל הם שרזיכועדת המ יי כל ועדי .4

 נה.נכו ה לאהצהרי סרתמ

 .מתא זו הינו הור בהצהראים, והאמלומ כוניםם נינתי לעיל המסרם שהפרטי את כיהיר בזצי מאנ .5

, תצו המועצות המקומיול( 3()א)ב103 הוראות סעיףן בכלל ובפרט מוראות כל דירוע מהגכדי ל לעילבאמור  ןיא .6

 )א(א103עיף י סהתקשרות לפתיר ת להאירש מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3 צה ברוב שלהמועמועצת  לפיהן

 .רסמו ברשומותותנאיו פו שהאישור ובלבד ות המקומיותועצצו המל

  
 _________________: _ציעמת המחתי  ___________________ :יעהמצ םש
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 ' דימך מס

 ה על העדר ניגוד עניינים הצהר
 

 __________:יךרתא
 בודכל

 ורןית קדימה צמועצה מקומ

 

 ג.א.נ.,

 ז פומבי מכרלהצעתי ( במסגרת "המציע" :_ )להלן________________________ת על ידי _מוגשזו  רההצה .1

 "( המועצה)להלן: " ה צורןמעבור המועצה המקומית קדי תחבורהו תכנון תנועהלמתן שירותי  2/2020מס' 

 ווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.ומה

 אים ושנובנים בעניי ואופןה ו כל עניין שהוא, בכל צורמטעמו ו/או למי מטעמלעובד  וו/א מציעל איןכי מתחייב והיר מצ ניהנ .2

או /ומו בד מטעו/או לעו ול ירותים, לא יהיהבמהלך מתן הש יכו זהחוזה וכרז מעל פי  ההמועצ עבור תיםשירוצע יב םביהלג

ים לבין חרוקיו הא, בין עיסזה חוזהי על פ המועצה ורעבהשירותים בקשר למתן וא ניגוד עניינים מכל סוג שה מטעמו למי

 זה.  הזחוי פ על המועצה ורבע מתן השירותים

, רזמכשירותים נושא הה ו של ניגוד עניינים בקשר למתןמוייגוד עניינים או חשש לקד במצב של נב שלא לעמוחייי מתאנ .3

יגוד או חשש לקיומו של נ נייניםיגוד עשל נ בעמיד אותי במצורם אחר שיו גה להימנע ממתן שירותים לכל גוף אובכלל ז

יינים נע אני עלול להימצא בניגודמצב שבשלם  כל נתון או עלידי מי ופןבא יע אני מתחייב להוד . המועצהעניינים כלפי 

 . מועצההתקשרות עם המשלבי השלב  עליהם, וזאת בכל כאמור, מיד עם היוודע לי

 וימצ, י מטעמוו/או מ ,הוא, אשר לגביהם ל כל עניין, או נושאחוי, עא דיללו דיייבכתב ובאופן מ מועצהיע להודאני מתחייב ל .4

י או עימו אנ ד שבוצשל כל  ין פעילותי, או פעילותוב יל כל עניין אישי או עסקע, ניםעניי מצא בניגודלהילול ו עא אמציו ו/א

ייב י מתחאנ, מועצהתים להשירו ר למתןבקש יםעניינ ל ניגודותי במצב שד אשרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיור, במיקש

  .תםיענלמבכל הקשור מועצה הלפעול בהתאם להוראות 

 וראיתלשאלון  ואלמי ,ומטעמ יממטעמו ו/או נים מתכנאו /ו המציעכי מתחייב  הנני, זה חוזהעל  זוכההתימת לח תנאיכ .5

ינים עניוד ניגעת חשש לת ומנילבדיק  נוהלל "(, בהתאםלון אהש "ן: )להל זהחול ' גכנספח  המסומןיינים, וד ענגשש לני ח

ל שככ הצמוע ו ל, ולהמציא2/2011פנים מס' מנכ"ל משרד ה חוזרם בורסשפ ת,ומיוהמקיים ברשויות חיצונ בהעסקת יועצים

 טיו מלאים.פר

 אני כינוהל זה ו פי-ב לנהוג עלחייכי אני מת, 2/11 משרד הפנים מס' ר מנכ"לחוז י מכיר את הוראותנכי א מצהיראני  .6

ידי גורמי -ובחינתו על  םייניענ גודניל שופס שאלון לאיתור חשנוהל, לרבות חובת מילוי טות הם את כלל הוראב לקיימתחיי

 בחינה הרלבנטיים. ה

לון השאבמסגרת  ייד עלמסרו י ם שאו בפרטיו/ רותיהצה שיחול בתוכן נוי ישבכתב בכל  מועצהה אתלעדכן  ייבתחמ יהננ .7

 . ועצהמיות ההנח פיבהקשר זה על  ולפעול

כלפי  גוד ענייניםני י במצב שלתד אועמילה  וללהעלשהו, אישי או עסקי האמור, אם יהיה לי קשר כ בלי לגרוע מכלליות .8

מתן הם הרלוונטיים ותדירות המועדי ,מתן השירותיםך פירוט פרטי ו, תמועצהי הבאופן מיידי לנציג  כך על, אודיע מועצהה

 . השירותים

ל  נושא פנייה זו, בכ ר מתן השירותיםשל ניגוד עניינים גם לאח במצבלעמוד ב שלא תחיימ ות האמור, אניגרוע מכלליי ל בל .9

 לשירותיםיפין, ק, במישרין או בעהנוגעים נייניםבעגורמים שונים  אוגופים  נעות מלייצגות לעניין הימ לרב וא,שה לבש

 ר.ם כאמושירותיתן הלמעניינים בקשר ניגוד  של מצבושעלולים להעמיד אותי ב מועצהת האלווה אבהם ש

 ל צועי, ע המק וול דעתורות, לפי שיקלה ירשא האי העצ של המו יהמשפט ץשהיועתו מראש לכך את הסכמן נותהנני  זהל כלב .10

 םי יק המקצועית ולדעת אםלתר, בזה לא  חוזה של  ולוטבי ו/או על חוזההלחתימת  ניינים כתנאייגוד עת ניענלמהסדר עריכת 

 דייל ע מתכנןב ינו מאפשר המשך ההסתייעותינם ממין או בהיקף כזה שאהשר ם, אניעניי ד ניגול  חשש ינים ו/אויגוד ענינ

 . הועצמה

 וד עניינים. גלקיום ני חשש  בגין ףעל הסועמד מ לפסולרשאית זים כרמת העדודוע לי כי אשר כי ינני מה .11
 

 

 __________________: ציעחתימת המ  ________________יע: ___המצ םש
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 'טומך מס

 מכרז ום אי תא ר בדברתצהי
 __________:יךתאר

 בודכל

 ורןית קדימה צמועצה מקומ

 

 ,נ.ג.א.

כולה  תאת האמר שהוזהרתי כי עלי לומר אח________, ל______מס'  .ת.זנושא _, _____________מ, _הח"ני א
 מן:לקמצהיר בזאת כדעים בחוק, קבולעונשים ה לא אעשה כן אהיה צפוי וכי אם בד,לואת האמת ב

 ציעהמ שם"(, ומוסמך להצהיר בעציהמ___ )"_____ מטעם ___________________שמש כ_מ הנני .1
 .ונהליומ

 עבור ותחבורהתנועה  תכנוןלמתן שירותי  02/2020מס'  ימכרז פומבל מציעה ם הצעתבקשר ע ניתןתצהירי זה  .2
 ."(רזהמכ)להלן: " ית קדימה צורןועצה המקומהמ

 .למכרז מציעמטעם ה להצעה המוגשת מציעשרה אשר אחראי בא המאני נוש .3

דר או הסהתייעצות, עצמאי, ללא  ןבאופ מציעדי המעל י למכרז הוחלטו יעמצעים בהצעת המופיים הירמחה .4
 .פוטנציאלי אחר יעמצ ו עםאחר א מציעקשר עם 

תאגיד אשר יש לו את או  ת למכרזע הצעוגורם אשר מציוצגו בפני כל למכרז לא ה יעמצההצעת המחירים ב .5
 יע הצעות למכרז.הפוטנציאל להצ

 למכרז. הצעה תחרה אחר מלהגישנסיון להניא מרב במעו תיייהא ל .6

 למכרז. ציעמכה יותר מהצעת הנמואו  אחר להגיש הצעה גבוהה יעמצלרום נסיון לגמעורב ב תייילא ה .7

 סוג שהוא.מכל חרותית בלתי תלהגיש הצעה  לגרום למתחרה ורב בנסיוןמע לא הייתי .8

תחרה או מ כלשהו עם מתחרה או דין ודבריםסדר ות הקבבע יתת בתום לב ולא נעשלמכרז מוגש מציעהצעת המ .9
 רז.חר במכא יאליפוטנצ

  ת התשובה(.ל אמן בעיגו)יש לס נכוןנכון / לא  –כרז ם מתיאוא כרגע תחת חקירה בחשד למצא נהמשתתף ל .10

 נא פרט:  אם לא נכון,

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ ____________ 

בירות של תיאומי ות עים, לרבהעסקי חוק ההגבלים ות בעבירות עלנים האחרונהש שע בארבעשתתף לא הורהמ .11
 . בה(התשואת  וליגעב )יש לסמן לא נכון נכון /  –מכרזים 

 כון, נא פרט:אם לא נ

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ועל.ז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפמכר ל תיאוםעונש עודע לכך כי האני מ .12

 

________________ _    _________________            

 ת המצהירימחת          יךתאר      
 

 אישור
 

 

______ בפני _____ה /__ הופיעיום _______מאשר/ת בזה כי ב ין,רך דחתום מטה ___________ עוה אני
 מציעה עםטמ הינו מורשה החתימהעודת זהות מס' ____________ ואשר פי תו/ה על זיהיתית לי אישית/שהמוכר/

וי/ה לעונשים הקבועים צפת בלבד וכי יהיה/תהיה אמואת ה האמת כולאת ה עליו/ה לומר כי חר שהזהרתיו/הולא
  י.ם/מה עליה בפנדלעיל וחת ו/הות הצהרתאישר/ה נכונא יעשה/תעשה כן, ם לוק אבח
 

_____________  ____    _________________            

  עו"דחתימת                   עו"דת תמוח                        
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 ' טזמך מס
 הנדרשים מהמציע ם פירוט המסמכי

 צרפו להצעתו. יבטופס זה ו" עורת המציביקו בטור "ה ויסמן את בדיקתירתג י סדוק את תכולת המעטפה לפניבמציע ה
 

שיש כים סמהמ תלמסמך א'( או רשימ 4סף )סעיף ין תנאי הה לבה בין מסמך זשתמצא סתיר ככל :ב המציעיםל לתשומת
של   רהקבמ צהמוע במסמך א' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות להאמור  –למסמך א'(  5לצרף )סעיף 

 אמור.כירה סת

 ביקורת השריהד ' מס
 המציע

  ז כר המ כיסמלמ  'במסמך כ עהקבוסח בנו הכספיתע וההצעה מצית הרהצה . 1
    :יצרף להצעתו אגידינו תשה המציע . 2
  דין  פי על נהל המת םבמרש וםרש המציע ותהי  על אישורהעתק     2.1 
  . המציעל ש יתטשפם לאישיות המהתאב ,לכ"רשה / מור מ קסור עשואיעתק ה    2.2 
סח נוב ,מציעה שםב המ חתימורשי הפרטי  ובדבר ל המציע המשפטית ש יות האישר ו"ד בדבע אישור . 2.3 

 . 'ג סמךמבע הקבו
 

  . ענטי למציהרשם הרלוורי מספעדכני  טפל העתק   2.4 
  : עתוף להצצרי סק מורשהועהמציע שהינו  . 3
  .סיםות המי שרעל שמו מאת  עוסק מורשהאישור תק עה   3.1 
סח נוב ,יעמצה שםב ה מחתימורשי הרטי פובדבר  ל המציעהמשפטית שיות האישר ו"ד בדבע אישור   3.2 

 ג'.  סמךמבע הקבו
 

  ת ניהול יפאכ) יםציבוריחוק עיסקאות גופים  יפל ותורשומ תונוחשב סינקפ על ניהול  אישור תקף העתק . 4
 . 1976-של"ותהחובות מס(  וםשלותות חשבונ

 

סח בנו ,1976-ל"ושת, הבורייםק עסקאות גופים צי)א( לחו1ב2עיף ב( ובסב)2סעיף  דה בתנאיתצהיר בדבר עמי . 5
 . 'דבמסמך וע הקב

 

  . רמס במקו יר ניכו על שיעו ד שומהקיפ ף מאתתק אישור העתק . 6
  . 'ה סמךמבוע בהקבנוסח  ,בנקאיתת ובער . 7
  . המכרז יכסמשת מעל רכי ה דיהמע  קבלהק תעה . 8
  המציע  הצעתניקוד לו, 4.9, 4.7, 4.6, 4.5 סעיפיםב בתנאי הסף ועמידת ת להוכחע בדבר ניסיון המציר היצת . 9

 . 'ומך במס הקבועסח בנו ,(5) ידהת מובאמ
 

, ( 5)-ו  (3ת מידה )ובאמ המציע ניקוד הצעתלניסיון המציע בתכנון תנועה  יןגב ן וצר שביעות ם שלנישאלו 2 . 10
 .מקומיות רשויות 2 מאת  'ז במסמךח הקבוע בנוס

 

  . מאושר סופי /מצטבר ןחשבו העתקאו /ו (יןמנהל פרויקט של המזמ "יזמין או עמ ה ע"י) אומדן מאושר העתק . 11
  . תימרורשל רשות  יועה סופנ תלתכנון ר אישו . 12
  (. מנהל פרויקט של המזמין "יהמזמין או ע ע"י) מאושר סופי/רטבמצ ןחשבו העתק . 13
  . מרורמרשות תי אישור פתיחה לתנועה . 14
 ת ניקוד הצע לו 4.8 הסףי בתנא המציע תדעמיהוכחת למטעם המציע  צעהמו ה התנוע מתכנן ברבד ירצהת . 15

 . 'ח במסמךהקבוע סח בנו ,( 5)-ו  (1ת מידה )ובאמ יעהמצ
 

 : תנועה מוצעביחס למתכנן מסמכים  16
, כשהתעודה האמורה תקפה המוצע  ה התנוע מתכנןשל  יתהנדסה אזרח ענףב ינדס רשות מהתעודהעתק  16.1

   ;תעוהצה תגשהון ל רד האח, נכון למועמועל ש
 .יםלכיוהאדרנדסים המפנקס הב כחוקהרשום מהנדס הינו  צעמוה התנועה מתכנן יאסמכתא כעתק ה 16.2
קורס מהנדסי תנועה מומחים מוכר ע"י משרד  בוגר נומוצע הימתכנן התנועה האסמכתא כי  העתק 16.3

הנדס מומחה לתחבורה"  מ " מתכנן התנועה המוצע הינוכי  אישור/תעודת הכרההעתק או  התחבורה
  ;משרד התחבורה עםמט

 . המוצע התנועה מתכנן ם שלקורות חיי 16.4

 

,  ( 5) -ו (4ת מידה ) ובאמ המציע ניקוד הצעתל חבורהבגין ניסיון המציע בתכנון ת  ןו צר ותשביע ם שלנישאלו 2 . 17
 . מקומיות רשויות 2 מאת 'ט במסמךח הקבוע בנוס

 

  ת ד הצע קונילו 4.10 הסףי בתנא יעמצה תדעמיהוכחת להמציע  עםטמ צעהמו תחבורהה מתכנןבדבר  רצהית . 18
 . זי המכרסמכלמ  'י במסמךע הקבוסח בנו ,( 5)-ו  (2ת מידה )ובאמ יעהמצ

 

 : מוצע חבורהתמתכנן ביחס למסמכים  . 19
,  עהמוצ הורבחתה מתכנןשל  , רחית במדור תחבורהתעודת מהנדס רשוי, בענף הנדסה אז העתק 19.1

 . תעוהצה גשתה רון לד האחלמוע וןנכ, מוה האמורה תקפה על שדהתעוכש
 ם. לייכוהאדרנדסים מהפנקס הב כחוק הרשום דסמהנ הינו  צעמוה תחבורהה מתכנן ימכתא כסאהעתק  19.2
 . צעהמו תחבורהה כנןתמם של קורות חיי 19.3

  

לטבלת   (5) דהת מימבא ציעהצעת המ יקודלנו זאתו ם נוספיםמסמכיאסמכתאות ו המלצות, המציע,  פרופיל . 20
 . ןלהלש 8.2בסעיף  יקודנה

 

  ין.מת כדוומא מציעהי יד על חתום ,'אי סמךמב ח הקבועוסנב, עות קודמותתצהיר בדבר העדר הרש . 21
  . 'בימך במס  בנוסח הקבוע, י הצעתוסמכת מלחשיפ המציעל ש המכאי הס/מההסכ ברבד אישור . 22
  . 'ג יך סממבוע בנוסח הקב ,מליאת המועצה  ברלח אוו/ת  ימהמקו  מועצהה לעובד קרבה רדעה רבבדהצהרה  . 23
  . 'די  במסמך ועבח הקוסבנ ,יניםבדבר היעדר ניגוד עני הצהרה  . 24
  . 'טו במסמךבנוסח הקבוע  , אי תיאום מכרז רבבד הירצת . 25
  (.לוכא ואכן נעשו לככ) מועצהעל ידי ה צאו שהו הרותסמכי ההבממק עות . 26
    זהמכר סמכימ כל . 27
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 רהתחבוו נועהת ןותכנ ירותיש מתןלמסגרת חוזה 
 
 
 
 
 
 
 

                 2020 שנת ________לחודש   ________ום בי מה צורןבקדי נחתםערך ונש

 
  עצה המקומית קדימה צורןוהמ            ן:יב

 ןצור קדימה ,1 לצרהמרחוב 
 ("הועצמה" )להלן:

 חד;ד אצמ                                                                                                      
 ____________ ע.מ/..פח /.ז.ת_____________, __לבין:        

 _______________ .ז.מר _____________ ת טעמומ הת המורשוצעמאב
 _________ קספ_____ ______ל' _ט _____________________ מרח'

 ("גרתספק המסו/או " "ספקה"  :לןה)ל
  שני;ד צמ                                                                                                        

 
 המועצהר עבותחבורה ו העתנו ןתכנו שירותי למתן 2/2020מס'  ביפומ מכרזה סמרפ עצהמווה יל:אוה

והוראות  רזת במסמכי המכוות המפורטאבהתאם להור והכל "(המכרז: "ן)להל קדימה צורןהמקומית 

 ;הלןזה ל חוזה
 

, יםשרותאת הה ל קפסול ועצהמם הקשר ערתה הציע להתגמסב, ז הנ"לכרלמצעתו יש הגה קספהו  יל:והוא

 ;ה ונספחיוז י חוזהאנתי רז ועל פכהתאם למב ,לןהל םרתהגדכ
 

 תנועה תכנוןמתן שירותי ל ספקת העת הצקבלעל  מליצה__ ה______ וםמי השיבתביים כרזהמ עדתוו  יל:אווה

 ;"להמועצה אישר את ההתקשרות הנוראש  החבורתו

 

 מן:לקכדדדים הצ ביןם כך הוצהר, והוסלכ אי

 מבוא .1

נועדו  העיפים בחוזה זסה ותרותכ ו.יתנאי מתנאזקת בחנו ומהיפרד נ לתיבחלק מהווה  זהה זלחווא מבה .1.1

חלק ים זה מהווחוזה פים לצורמהה. הנספחים ה זוזח ותארהורשנות ו לפשישמ ת בלבד, ולאלשם הנוחו

 ו.חיולנספזה לחוא יזה", הכוונה החוה" רמנאש קוםכל מנו, ובד הימפרי נבלת

  .הוראות החוזה ובריג חיו,ספנן הוראות לבי זההחו תאוהור יןה ברסתי של קרהל מבכ לעיל, וראף האמ על .1.2

 הגדרות .2

 חרתכוונה אאם ן )אלא צידב גדרותהה ,ןלמונחים להליו יהה וזחהמ ים חלקמהווהכים ה ובכל המסמבחוזה ז

  (:יןענישל  שתמעת מגופומ

 ו.עמאו מט שמוא בובי שימכל ות ברל  -" מועצהה ברזג" .2.1

 .רןדימה צוית קהמקומ המועצה    - "צהמועה" .2.2

 חום התחבורהבתשירותי תכנון בתחום התנועה ו/או  וןתכנשירותי   -"תעבודוה"או /ו "יםותירשה" .2.3

מראש על ידי  שירות/יםעבודה/ מנתספק בכפוף להזעו על ידי הבוצי

ספק ל הויות שיבהתחיעולות והלים את כלל הפלוירותים כ. השועצההמ

 םשירות/יעבודה/מנת ו שיפורטו בכל הזת אלזה על נספחיו, לרבו חוזהב

טו שם השלמת ביצוע השירותים בין אם פור, ולרבות כל פעולה לפציפיתס

כל  המנהל ו/או לפי הוראות , לפי הוראותובין אם לאו חיועל נספ חוזהב

 . דין

 ה.חוזה זרך צוכמנהל לש שמלך על ידה מסהו , אשרהועצמנציג ה  - "המנהל" .2.4
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)בהתאם לשירותים  ההתחבורמתכנן  תנועה ו/אובתחום ה מתכנן  - "מתכנן" .2.5
לרבות  ותנאיו,רז כהמאשר עומד בדרישות  ,הנדרשים על ידי המועצה(

 מתכנןהמועצה. הכל בכפוף לאישור , ההרלוונטיים ת תנאי הסףבדרישו
בתחום  םירותילמתן הש הנוגעל בכ ספקהישמש כאיש הקשר מטעם 

ויבצע ים של המועצה( /עה ו/או התחבורה )בהתאם להזמנת השירותתנוה
 ,צההמוע של שירות/יםלהזמנת ה ובהתאםבכפוף , םבפועל את השירותי

חוזה על וראות המכרז והל בהתאם לההכצה, ומועהנחיות הבהתאם ל
 עת לעת.כפי שינתנו מ המועצהשות דריובהתאם ל ,חיהםנספ

פועל בשמו י שכל מ , וכןסמכיםוומורשיו המ פקסשל הו גינצית לרבו  -" קספה" .2.6
 .ירותיםשהע וציבבו ממטעו

 ו.עמטאו מא בשמו בומי שיכל ות לרב  -" מועצההס מהנד" .2.7

 םיהה ששרותלא סקים על ידו אומועה או/ו וחילישו/או  פקסו של הדיעוב  -" קספעובדי ה" .2.8
ע יצובבליחיו שידי על ו איו דדי עובעל י דו אועל יכשו ו יררו אשכיו
 ולמעשידין  כלפי ראי על חא ספקשהן וכל מי אליה ו בקשרא שירותיםה

 ו.דלימחלאו 

י , לפםמוגדרי םייספציפ יםשירותעצה לביצוע הזמנה בכתב של המו -"שירות/ים/זמנת עבודהה" .2.9
מנת להז , בהתאםפים שיקבעונוס פרטים רותים ו/אומפרט השי

 . עצהמותים הפרטנית, בהתאם לצרכי הרושיה

 השירותיםהתקשרות והת מהו .3

בתחום תכנון שירותי תן למ, וראות חוזה זההל פי ע ,קשרות מסגרתבמכרז תהיה הת ספקהעם  ההתקשרות
שיקול דעתה בהתאם לו התקציב ,לצרכיהם אבהת ,תהא רשאית המועצה כאשר ,תחבורההחום תבו ועההתנ
פי  לע אתוז ,העל יד שיםם המבוקותיהשירקבלת ל שהידרב ,לספק המסגרת מעת לעת לפנות ,והמוחלט לעדיהב

ל דעתה אם לשיקובהת, נוסף תיחור/ללא הליך תחרותיאו  וסףנ תיחור/ותיעם הליך תחר) הודעב תוהזמנ
מפורט כוהכל  ,הצעומעבור ההנדרשים  יםירותשהאת  יבצע תרהמסג ספקו (ךי שיפורט בהמש, כפעצההמו

 תקופת ההתקשרותשיוצאו במהלך ודה עבהות נהזמאם לבהתו כפוףב ,על נספחיהם והחוזה במסמכי המכרז
 .ובהתאם להוראות כל דין צהועמהוהוראות  דרישותלם תאבה ,)ככל שיוצאו(

 ספקהת והתחייבויוצהרות ה .4

 :לקמןכדתחייב בזאת, ומ מצהיר ספקה
מלבדו פים ספקי מסגרת נוסי ידוע לו שבמסגרת החוזה, רשאית המועצה לבחור מצהיר ומתחייב כ הספק .4.1

"(, וכי המועצה יםספקים הנוספה)להלן: "ירותים שעמם תתקשר בחוזה מסגרת לביצוע ה נבחרו(,ל ש)ככ

ק לנה(, מהספארכה )ככל שתחוו/או תקופת ההרות במהלך תקופת ההתקששירותים תהא רשאית להזמין 

 בלעדי.בהתאם לשיקול דעתה החוזה זה ונוספים, כמפורט בו/או מהספקים ה

או /ותנועה הום בתחתכנון  שירותיעבור המועצה  יעניק הספקה, ם המועצמטעת העבודה הזמנפוף לכב .4.2

נאים העומד בתמטעמו מתכנן צעות את באמוזווים לכך, השירותים הנל כלל ואת ,ורהתחבהבתחום 

 ותישדרל בהתאם יםתירוהש אתק פסל יבתחימ קספה, וונטיביחס לתחום הרל זהקבועים במסמכי המכר

תאם בה או/ו הז חוזה ותראובהתאם להו וצרכיה ות המועצהישו בהתאם לדרו/א הת העבודזמנהו בשיקבע

 ישותדרוה התאם להנחיותבאו ו/ רותההתקש ופתך תקמהלבו נכדיעוכפי שו יוכפי שיה דיןהוראות כל ל

 נחיותהלם התאבאו ו/ ירותיםיצוע השת בבע הרלוונטיהשירותים ם בתחומתכנן העל  תועיות החלוצהמק

נו דכויעי שכפו יהיוש כפי וע השירותיםיצת לבת הרלוונטיווהרשויות יהנחם לבהתא וא/והתחבורה  משרד

 .תרוההתקש הלך תקופתבמ

ירותים במפרט השדה ו/או בזמנת העבורט כמפו מתכנן ותבאמצע ספקדי העל י ,שועוי יבוצעו השירותיםכי  .4.3

 מטעם י מיעל ידו נהל ו/אהמ הנחיותם לבהתאאו ו/ ועמו מי מטא/ו המועצה סהנדמות בהתאם להנחי ו/או

 .מכרז זהותים נשוא שירוע הביצ עלימונה לשם כך, אשר גם יפקח  אשר מועצהה

, םחיהעל נספ זהוחוהרז מכה אם להוראותהתב ,במסמך זה י האמורפ על עבור המועצהיינתנו ותים השיר .4.4

או /רטנית והפ נת העבודהבמסגרת הזמ עודרישות שיקבמפרטים ו/או ו/או תוכניות ללרבות בהתאם 

 רותים.לביצוע השית נדרשכות הובאי ,ח הזמניםבלו דהיתוך עמ ,מורכאצה ת המועבהתאם להנחיו
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בכל מרשם  מיםרשו ,תיםרואת השי ו/ר יבצעאש מתכנן התחבורה, מתכנן התנועה ,וטעמי ממ ו/או קהספ .4.5
, ברשות מטעמו מי תברשו או/ו ספקות הרשכן בהתקשרות זו, ו כל הנדרש לענייןן כהמתנהל על פי די

 ל פיים ענדרשל שים ככדרשהנהרישיונות כל  ,את השירותים ו/בצער יאש מתכנן התחבורה, מכתנן התנועה

 תקשרות.הה ביצועלדין 

 יםירכש התנועה ומתכנן התחבורה מטעמוומתכנן  אהו כיר מצהי ספקה ,לעילור מות האללימכ רועלגי לבמ .4.6
ם, וריישהא כלעל ובכלל זה ב ובהתאם לכל דין זהוחל םאהת, במועצהל יםירותאת הש ספקל כל דין פי לע

 לוטכל שיב. כםותירצורך מתן השיים לוא הדרושוסוג שה יןמל ת מכם והרישיונותריההי
ת א כןלעד ספקב החייתמ ,יםבו שינוי כוערו ייא ,ותיםרשילמתן הוש הו הדרשלכ יתרה/שוראייון/שיר
 י.נושיה יטול אוהב רדבבבכתב  צהועמה

 ה(. א פועל ומנהל פנקסים כדין )כתאגיד או כעוסק מורשהו כי .4.7

 זה. החוזמכי המכרז וברט במסכמפו עבודותבביצוע הל ניסיון והידע בעהוא  כי .4.8

והציוד  תכוליוח אדם כשיר, ה, כםורישהכי ידע,הת, המומחיו, יוןסהני ולש י יכת בזא ספקהעוד מצהיר  .4.9
ברשותו כל האישורים, ההסמכות, וכי  גבוהה יתועצקמוברמה  תומנרותים במיוהשיאת ק ושים לספהדר
 כת(.בות כל רשות מוסמוכל דין )לר חוזהדרישות המכרז, ה , וכשהם תקפים, על פי כלדרשיםשיונות הנהר

, או ספקנתונים, של הוה רטיםההצהרות, המצגים, הפודיוק האישורים, דע לכך כי נכונות, שלמות הוא מו .4.10
זה,  חוזהלמכרז וכן ב ספקהורטים במסמכי המכרז ובהצעת ההמפ, ואו עובדי/ו ספקל יחסיםהמתי

 זה. זהחוב ספקעם ה ועצהמת, מהווים תנאי יסודי להתקשרות הם במשך כל תקופת ההתקשרותקפות

 שביעותל גבוהה ובנאמנות ועית, ברמה מקצ, ביעילות, בדייקנותבמועד השירותיםת לבצע אמתחייב  הספק .4.11
ע במהלך ביצו דיןבהתאם להוראות כל  עולוראות כל רשות מוסמכות ולפר הלמלא אח ן, וכן המועצהרצו
 .םביצועהקשור לבכל ו שירותיםה

ד(, גיא תאאם הו) פקסשל הגדות אהתי הסמכבמו זה אבחו ,בדין להגבה איןי כ ספקהומתחייב יר עוד מצה .4.12
 ה.ז הוזחם לתאבה ק השירותיםולספ זה זהבחו להתקשרותו

 חוזהב חום השירותיםחיות הרלבנטיות לתההנמכיר היטב את הוראות הדין וק והוא בד כיספק מתחייב ה .4.13
 .וכהתו כזשבו נבחרה הצע

 חוזה ות על פיהשירין בקשר למתן ת כל דווראת האו אובדיו ימלוע טעמוממתכנן ה, ב כי הואתחיימ הספק .4.14
 .זה

על פיו לא  תחייבויותיוהע צוובבי הזחוזה תו על ובחתימ חוזה זהה להתקשרותו במניעמצהיר כי אין  הספק .4.15
 .יןעל פי כל דאו  חוזה, על פי ם כלשהםדים שלישייצד ליהיה משום פגיעה בזכויות ש

על פיו  יויבויותכל התחי ם אתחוזה זה ולקייתקשר בהם לטייהמשפוהיכולת  ו הכושרכי בידי רהספק מצהי .4.16
 יום כלה, ומילוי וקזה וזותו בחרשנעת את התקחוקית, חוזית ו/או אחרת המו ניעהכל מ וכי אין

 התחייבויותיו על פיו.

 מתכנןהי כוי חוזה זה עפ" יו לבצעשעל י השירותיםאת כי הוא בדק את כל פרטומתחייב בזיר ההספק מצ .4.17
 מועצהן הות, בשקדנות, לשביעות רצואמנבנ, מקצועית גבוהה הים ברמאת כל השירותלבצע  ו מסוגלמטעמ

 .תמורה שנקבעה בחוזהל תאםהזה זה ובוחו מכרזראות הובהתאם להו

 לעובדים אשר יועסקו על ידו. מלוא התשלומיםא בכי ישב ומתחיי רק מצהיהספ .4.18

 עמם.מי מט ו/או מנהלאו הו/ צהועהמ אותדה אחר כל הורי ימלא בקפיכומתחייב  רצהימ פקהס .4.19

 הבודמנת העלא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בהז תיםשירוכי יתחיל בביצוע התחייב ומ רהיספק מצה .4.20
 שנקבעו לו. ים/שירותלאו /לתכנון וים חות הזמנויעמוד בלו לנההוראות המ לפי ו/אופרטנית ה

 ,קלספ לפנות ,והמוחלט לעדיבבהתאם לשיקול דעתה הו התקציב ,לצרכיהאם תבה ,תהא רשאית צההמוע .4.21
 ותיהליך תחר עם) העבוד תוהזמנפי  לע אתוז ,העל יד קשיםהשירותים המבולקבלת  שהידרב ,לעתמעת 
כי , ספקל עידו. (, כפי שיפורט בהמשךעצההמול דעתה אם לשיקוהתב, תחרותי נוסףללא הליך או  נוסף

דה נת העבוף להזמבכפו ספקע"י ה לפועב ושירותים שיינתנ דבע תמורה ספקלם ללשת ביתחימ המועצה
ם ופניובא במועדים ,המועצי הע"דין כושרות מאחתומות ו ביותציקתת נוזמלהאם , בהתצהמועטעם המ

 ודהעב ללא קבלת הזמנה יכ ורש,פבמ בהריו ה.וזה זות חהוראפוף ל, ובכוזהחמכי הסבמ ריםהמתוא
 .מועצהת השולרובדים ד עעמיום, אף אם הלתשלאי זכ קפסה לא יהא - חתומה כדין
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 לכ  היהת ספק לאה ולרכיצ יעל פ םולחדש שירותיםמתן הלעצור את  ל עת,, בכיתרשא מועצהר, כי ההובי .4.22

 על פי בו שללאות עד לוהתקבש תיםרושיהצרי וש בתומשית עשוזכאית ל אתה מועצההגין כך. ב הענט

 .הספקבאישור  ךורצ צרכיה וללא

לעבור זמן ממושך בין  עלול יעבודה נפרדים, וכ ויות להיות מורכבות משלבישע   בודות התכנון ידוע לו שע כי .4.23

לא  פקלסדו או בכלל ויבוצעו על י -שכל שלבי העבודה אות כי אין וד ספקד למשנהו. כמו כן, ידוע לשלב אח

 .רישות בגין האמורתהיינה טענות או ד

 צהמועשת היודר פקסה תאמשהו כל ףבהיקרותים שיזמין היבת לתחימנה אי מועצההכי  ,ספקידוע ל .4.24

רי ולטרגוהה, המצב יבקצת ,הצועמי הכלצורבהתאם , לעת עתמה תיעש קספה אתרות מלקבלת השי

וזה חים מושא רותיהשבצע את ה לכותזעל  רתשומ מועצהה י.דבלעה תהעד ועפ"י שיקולת ותה עארר בהשו

על  הכל ,ספקת המא ותיםירשת הזמנקק להדבלי להזמיה, עובדת מצעובא בעצמה, ם,מקצתם או זה, כול

ו מכ ן.ת כלעשור חשתבל ככ מועצהה דגכנ נהל טעכא תהיה ל קספ, ולמועצהל הי שבלעדה היקול דעתפי ש

 זמין חלק מןאו לה/ם ויומו דים זהים אותרילת שבאחר לצורך ק זרמכרסם לפ מועצהשאית הכן, ר

  .המועצה עלהחל  דיןף לבכפוכל ה כרז,א מלם ליהשירות

ים השירות צועבי את ורית למסשאיה רתה המועצה ,דלעיל אמורכ יםותרשיהבביצוע  פקסה יתחילא אם ל .4.25

, אחר ספקותו י אדי לע רותשי ת ביצוע כלבהוצאו ספקיב את היחול בעצמה םצעבל חר אוא ספקידי ל

 רועלגוזאת מבלי  ,קפסה תצעבה ותיםהשירל מחיר עלו עי םרותיהשי ירמחי גם אם ות,נלו ותאוצהלרבות 

 .ןיאם לכל דתהובה חוזה ז עפ"י עצהמוהשל זכויותיה  יתרמ

 ירות עבורהבמתן הש ועסקיו ראש םיבדעוהת זהו תש לאשר אלדרו שאיתרתהא  עצהומה כי ספקע לידו .4.26

לפעול  פקסהל וע ,מועצהל רותבמתן שי וסקעה קספהבד עויף להחללדרוש  רשאית המועצן תהא הכו

 .מועצההת אהורל םתאבה מיידית

 יטביעילות, לפי מבבמועד, בדייקנות, נאמנות, ב יםרותהשי ע אתלבצ בזאת מתחייב מתכנןהספק ו/או ה .4.27

נוהל ותקן החלים על עבודות  ,(תכנון והבניה ותקנותיוהחוק  תלרבו)ן די כלל עי ובהתאםצוהנוהל המק

ת העבודה, הזמנולובהתאם  חוזהתאם להנחיות המפורטות במכרז וההוב, יותרשוהדרישת ן ועל פי התכנו

הדין במהלך  הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות , למלאהמועציעות רצון השבת לאמנובנ

בעתיד ור על הוראות החוק החלות ושיחולו לשמ ספק. כן מתחייב הםועבכל הקשור לביצו םרותיהשיביצוע 

 .שירותיםע העל ביצו

 ספקהכל שן אישי. כאופב זהחוורם שנקבע לכך בבאמצעות הגים לבצע את השירות בזאת מתחייב פקסה .4.28

 ,ועצהמל הש תבהמוקדם בכ הר את אישורדבר, יחייב האח באמצעות גורם בצע את העבודותליבקש 

 ר.כאמו בעשנק אותו גורםשל  איםהמלענה באחריותו, פיקוחו וניהולו ך כי כלל העבודות תבוצלכובכפוף 

ים ירותשה שור לביצועל הקבכ פיןבעקיו/או  יחס במישריןהספק מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתי .4.29

בהתאם ו לפעםקן מפעם יתואם  וקן,תי שילעבודות וכפ ו שניתןו/אלרבות בהתאם לתנאי היתר שניתן 

לו שיהיו קיימות או א ה והן עת ת וקיימותהידועו אלו הןותנאיהן,  ייןת הנוגעות לענלדרישות כל הרשויו

עה בחוזה זה. מוסכם הקבו זוספת מעבר לה נומורל תי לכהא זכאבלי שהספק יכפי שישתנו בעתיד וזאת מ

  .ידיעת הדין איענת על סמך טפק ל הסות שעתבי ולא  תאושרנהא יגיש ה לעל הספק, כי ז

יתר זה ול חוזהבהתאם לו עם המועצהמנות העבודה מטהז פי-לכך כי מילוי התחייבויותיו עלהוא מודע  .4.30

 .הז חוזהב ספקהעם  הועצמת הנאי יסודי להתקשרומכי המכרז, מהווים תמס

ביצוע ב רביםמעוהיו שי ספקים ו/או ספקיםישתף פעולה, באופן מלא וללא תנאי, עם כל יתר הוא ה .4.31

וכפי  לפי העניין ,מועצההי הנחיות , ויעבוד עמם בתיאום ועל פוכלשה תשירו וא יבצעו השב ירויםשה

ם אחר או גור ספקשהי בינו לבין כל סכמהמחלוקת ו/או אי ה כם עליו, כי כל סכסוך ו/אוהנדרש, ומוס

בכל  האחרוןהבלעדי והפוסק הא , שימנהלשל ה , תועבר לטיפולו ולהכרעתויכלשהבעבודה שיהיה מעורב 

 . העניין כאמור

תנאי מכרז, תנאי  בהתאם לכל מועצהה ממנו על ידי, שתוזמן ו עבודהשירות ו/אכל  מתחייב לבצע ספקה .4.32

 השירותיםפרט העבודה ובהתאם למ תי הזמנכל שיהיה כזה, תנאי כחרותליך תנאי הפניה בהת, חוזהה

 לסרב לבצע עבודה כלשהי. לא ספקמתחייב הכן  ין.ד ראות כלובהתאם להו שיצורף להזמנה
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; ברורים זהמסגרת ה חוזל פי בויותיו עביצוע התחיירים הנחוצים לו להוא ערך את כל הבדיקות וכל הבירו .4.33

לת המידע הנדרש לו שאלה לצורך קב שאול כלל ניתנה לו אפשרות ו;אותיוהור חוזההטב תנאי לו הי

 לה.בעניינים א מועצהכלפי ה טענה או תביעה ות,כל זכמוותר על לביצוע ההתקשרות; הוא 

 תקופת ההתקשרות. ך להתקיים משך כל עיפיו, ימשילעיל, על תתי ס 4מתחייב כי האמור בסעיף   ספקה .4.34

 חוזהפרה יסודית של הנ"ל, יהווה כה 4 ףבסעית ו/או התחייבויות רומהצהכי אי עמידה באיזה מובהר, 

 זה. 

 מסגרת התקשרות .5

בהתאם  ,בורההתחובתחום  בתחום התנועה כנוןתשירותי צוע לבית שרות מסגרהתקנה יה ההתקשרות .5.1

 .לעת מעת מועצהלדרישות ה

יא עמם הזה  וזהחנשוא  שירותיםלביצוע ה םנוספי מסגרתספקי בחרה במסגרת הליכי המכרז  מועצהה .5.2

ת רהמסג ספקין בי צל את ההתקשרותלפ רשאית מועצה. הנפרדים רתמסג מיהסכשר בקתית להרשא

ק ספה מאותושירותים את כל ה , ולהזמיןדעתה הבלעדי שיקוללפי  א לנכוןמצתואופן ש בכל דרך ,כאמור

כפי  ספקהל ש הצעת המחירבהתאם ל אחר, ספקמשירותים אחד וחלק מה ספקהם מחלק מאו להזמין 

תי רוחהתיך או בהלו/ כזה ככל שיהיה וסףהתיחור הנ  הצעתו בהליךלתאם בה ו/או 'בבמסמך  השהוגש

 .ולפי הנמוך ביניהםמנת העבודה, כפי שיפורט בהזאו ו/כזה  יהיהסף ככל שהנו

 או יותר מביןאחד  מסגרת קספלבצע הזמנת עבודות מהולפי שיקול דעתה מעת לעת, ת רשאי תהא מועצהה .5.3

 על תתי 5 עיףבסמפורט כ, (הונוסף כלשתחרותי הליך לא לאו  נוסף חוריהליך תלא ל) המסגרתספקי 

ביותר אשר הציע את  ההזול הבעל ההצע ספקההנו  מועצהעת הדל אשר, להלן 6 בסעיףכמפורט ו ויסעיפ

ת, באותה עהעבודות המבוקשות  ביצוע צורךל מועצהוב ביותר עבור הו/או הט נחה הגבוה ביותרז ההאחו

י פכ כיהולצר יירהשיקול דעת העילפי ו לנסיבותגרת זה ובהתאם וגשו במכרז מסהצעות שלהבהתאם 

 .שיהיה מעת לעת

י אחר ולפי שיקול חרותו/או תהליך ת נוסף תיחורהליך לקיים  א רשאיתתה מועצהה ר לעיל,על אף האמו .5.4

 . ולפי שיקול דעתה םאו חלק המסגרת ספקידעתה, בין כלל 

 ירותים/פרויקטשלת עבודה מסוימת ביחס לזכות למסור מטהשמורה  ר בזאת כי, למועצהמובה .5.5

תה המקצועי והבלעדי, בשים לב לאופי ם לשיקול דעבהתא יין ספציפי,כים לזמסויימים/מסו

 .םבביצוע וכיםהכר הפרויקט ולאתגריםהשירותים/

ות כל , לרבמועצהודה של הבהתאם להזמנות העב מועצהלשירותים את החלה החובה לבצע  ספקעל ה .5.6

ככל  בהליך התחרותי/רוחך התיבהלי פניהתנאי ה, נת העבודה, הכל כפי שיפורט בהזמיםשירותים הנלווה

 .ובהתאם להוראות כל דין חוזההכל תנאי המכרז ובהתאם לכזה, שיהיה 

שלבי ירותים, אופן ביצוע הש, השירותים מפרטי, שירותיםה מאפייני, םי, מועד)אם בכלל( ירותיםהשף היק .5.7

  י.הבלעד השיקול דעת , ועל פימועצהפי צורכי הו מעת לעת על עייקב ,ביצוע

ו/או בהיקף  םחלק מהאו  השירותיםהמסגרת ספקי מאיזה מו/או  ספקמהמתחייבת להזמין  האינ המועצה .5.8

ים על הפסקת ביצוע /פקסלהורות ל מועצהועדים מסוימים, אם בכלל. כן רשאית הו במכלשהו ו/א

ל י לכיהיה זכא ספקלי שהארכה, וזאת מבתקופות הה ההתקשרות ו/או תקופת בכל עת במהלך רותיםשיה

 בקשר לכך.וסוג שהוא  ו שיפוי, מכל מיןאוי ו/יצפ

י, על צמצום הזמנה ו/או צמצום בלעדה ה, בכל עת לפי שיקול דעתספקיע ללהוד תרשאי מועצהה .5.9

ורה עור יחסי מהתמיכאי לשז ספקרה כזה, יהא ה. במקת עבודההזמנ ספקלאה שלגביהם הוצ שירותיםה

 מנהלהתו של על פי קביע בפועל, ספקהידי  לצעה עבוה שעבוד, בהתאם להשירותיםלצורך ביצוע שנקבעה 

לפי שיקול דעת כי העבודה בוצעה כראוי ו נהשהוזמכפי  מועצההעבודה בוצעה עבור הובלבד שבפועל 

 ספקהכמו כן  כאמור, ירותיםשבגין  יהא זכאי לכל תשלוםלא  ספקהתנאים האמורים ה . בהעדרמועצהה

עקב הפסקת הזמנה, נעו ממנו חלופיים שנמווחים צפויים או רבגין  יצויר, פאי לכל תשלום, החזלא יהיה זכ

יות נוע מלטעון טענה בקשר להסתמכות או להפסד הכנסות צפויה מיה ספקה או בגין כל טענת נזק אחרת.

 .ין זהאו כל טענה דומה בעני
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 ועל דיהבלעדעתה יקול כל בהתאם לשקביל והמספר מטלות במ רתגהמס י/ספקא לית להוצהמועצה רשאי .5.10

 ם לדרישות המועצה.רך לכך בהתאלהיע המסגרת יספק

ידיו תמסור ל המועצהכי זכוה רת זה כדי להבטיח למסג בהתקשרות בחוזה ק מובהר, כי איןסר ספמען הל .5.11

נו יזה ארת חוזה מסג, ובכלל()אם  קף כלשהויבה או/מנו שירותים כלשהם ון ממטלות ותזמיותים ו/או שיר

, כי הם ייכללו במאגר ספקי צההמועותה של התחייב למעטיבות יכל התחגרת המס קפס פייוצר כל

 מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה ההמועצתיבחר  ז והחוזההמכרובכפוף לתנאי  י בהתאםהמסגרת, וכ

וד לא תעמ לספק .דה פרטניתוהזמנת עביצוע בתקשר לפק המסגרת עמו היא תסוהמקצועי, מיהו  יהבלעד

 טעמה בעניין זה.ו כלפי מי מכלפי המועצה ו/א הו תביעו/א דרישהו/או  על טענה

ציביים ים התקהאישור רת זה, כפופה לקבלתמסג רזאות מכבהתאם להור שירות/יםמסירת מובהר, כי  .5.12

 .ביצועןהמתאימים ל

על, בהיקף זכות לביצוע שירותים בפו, כל ספקקנה למאינה  המסגרת חוזהעל תימה חהעצם , כי מובהר .5.13

  י.שהכל מורהת קבלתאו ל ו,כלשה

ל ולשיק, בהתאם והיא יכולהן השירותים מתללספק אינה מעניקה בלעדיות  המועצכי האת מובהר בז .5.14

 ת.אחרוקית דרך חל שרות בכמסוים או לבצע התקיקט לערוך מכרזים נוספים לצורך ביצוע פרו ,דעתה

לכל  ר כאמורויך תיחת הלבמסגראו  כאמור סףוני תחרותהליך במסגרת לפנות א תהיה חייבת ל מועצהה .5.15

ם הליכי י שלבמספר מינימל המסגרת פקיסאו לשתף כל אחד מ הכלולים במאגרו חרושנבהמסגרת  ספקי

 והו. כמו/או היקף כספי כלש רות כלשהיידבת עבודה תמנואו להעביר אליהם הז נוספים תיחור/ייםתחרות

דים ים כלשהם או במועפיקבה העבודמנות הז גרתמסה ספקימ יננה מתחייבת להעביר למיאה עצומן, הכ

 ספקי המסגרת רגאמבים קצוע שלא נכלללי מעל זכותה להזמין את השירותים מבע שומרת והיאכלשהם, 

 רףטפת להצנוס מנה, לפרסם הזוםבכל תח ללושיכגרת המס פקיס, לשנות את כמות חום הרלוונטיבת

ובכפוף לכל הבלעדי,  ול דעתהקיה ושיצרכ על פיכל ב, והוכיו"רת גהמס ספקיומתן עם  ל משאלנהר, למאג

 .על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה ורשבמפ מוותרהזוכה  דין.

בגין היקפי  ,מועצהתביעה שהיא כלפי ה וותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/אומ פקסה .5.16

כזה או  רגין פעאו בומן, הנוספים ו/או סכ ספקיםמהו/או  ספקמה ועצהמבצע התאותן  תהעבודוהזמנות 

עבור  דותעבו בצעהנוספים נדרשו ל ספקיםהאו מי מ/ומספר הפעמים בהן הוא  שיהיה, בין אחר, ככל

 .מועצהה

דים יקף כלשהו ו/או במועבה עבודותאיזה מה ספקן מהזמילה תמתחייב האינ מועצהה, כי מובהר .5.17

 . , אם בכללימיםומס

בכל עת ה חלק מהם, או איז שירותיםה עת ביצוהפסקעל  קספלהורות לרשאית ערייה, כן מוסכם כי ה .5.18

ו/או שיפוי, יהיה זכאי לכל פיצוי  ספקההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, וזאת מבלי שה במהלך תקופת

 א בקשר לכך.ג שהומכל מין וסו

 ה.מועצה כנגד יכלשה טענות להם תהיינה לאוף זה ילהוראות סע היטב עיםמוד הזכיינים .5.19

 זה.  חוזהית של כהפרה יסוד יהווה הנ"ל, 5יף עישות סעמידה בדרכי אי  ,יובהר

 גרתמסקי הלספ שירותיםה ה לביצועעבוד תוהזמנופן מסירת א .6

ת במהלך תקופ ת,לעמעת , עבודות וציא הזמנותלה ,, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיתהא רשאית מועצהה

 שירותיםהצוע ילב ים,הנוספקים ספהמו/או  ספקהמ נה(,ת ההארכה )ככל שתחולרות ו/או תקופשההתק

 ת להלן:המפורטוות חלופצריכה ותקציבה לפי ה ,עתה הבלעדיאם לשיקול דבהת

ר המפורטים בהצעות המחילמחירים יחס ב יחורתהתאם להליך בשירותים צוע יהזמנת עבודה לב .6.1

 :מכרזגשו בושה

 רהחום התחבובתחום התנועה ו/או בתם רותיישהבלת ך בקרצו מועצהשיהיה ל , ככלתמעת לע .6.1.1

מעת  לפנות)אך לא חייבת( ית רשאהיה ת מועצהה ת השירותים,לבלק תאיםיב מתקצ לקבלתפוף ובכ

 פנייה פרטניתבאמצעות את וז, העל יד בוקשיםהשירותים המלקבלת  ישהרבד י המסגרת/לספק לעת

 "(. הפנייה הפרטנית" )להלן: ם על ידהוקשיירותים המבהש תןלמ הצעותלקבלת 
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בכל מקרה, כי  זה. כן יובהר חוזהשב פקסו מהתחייבויות הלא יגרעיות טנהצעות פר ר, כייובה .6.1.2

פי המחירים המפורטים בתעריהפרטנית, לא יעלו על המסגרת בפנייה  קיפסשיגישו  רהצעות המחי

יצוע הזמנת השירות/ים, בהתאם לשיעור ההנחה עדכניים החלים בעת במשרד השיכון והבינוי ה

 .יפי המשרדעל תערבמסמך ב' הספק  שהוצע על ידי

 ים נוספיםעל ידה ומאפיינ שירותים המבוקשים , את פרטימועצהת תציין ההפנייה הפרטני במסגרת .6.1.3

תה לאו שכל שיתבקו/או אחרים כנאים נוספים פציפי ו/או דרישות ו/או תס שירותיםפרט מו/או 

הבטחת לטנית ביצוע פר , סכום ערבותשירותיםוחות הזמנים הנדרשים לביצוע היה פרטנית, לפני

ות בהתאם לכל פנייה, והכל בהתאם ערבות, וכן דרישות נוספ , ככל שתידרשתועבודביצוע ה

 הבלעדי.  התפי שיקול דעול מועצהדרישות הל

 את הצעותיהם לפנייה הפרטנית. ים /פקסהו ית, יגיש/בפנייה הפרטננקוב לשם כך תוך פרק הזמן ה .6.1.4

, יבחר נכון לעשות כןלככל שתמצא  מועצההתערוך בירורים שהצעות כאמור, ולאחר לאחר קבלת ה .6.1.5

 ספק, את ההליך התיחורנשוא  עבודותוע הלשם כך, לצורך ביצ מועצהי שתקבע האו מ מועצהנציג ה

 צהמועתשלח ה עבודותע הלביצו תנאי. כמועצההי שיקול דעת בית לפה המיטאשר הגיש את ההצע

 וף הזמנת עבודה.ר בצירליך התיחוה בכתב על זכייתו בההרלוונטי הודע ספקל

זכות שלא לבצע את ה השומרת לעצמ מועצהך תיחור, המור ועל אף קיומו של הליעל אף האוסף, נב .6.1.6

 כל םספקילאיזה מה ומבלי שתהיה דעתה הבלעדי , על פי שיקולקיםפהסמאיזה מ עבודותמנת הז

 בקשר עם כך. ענה ו/או תביעה ודרישהט

ה ואשר הנו זהה, ת הניקוד הגבואקיבלו  ספקיםשני  עות שלור, כי הצהתגלה בסיומו של הליך התיח .6.1.7

או להכריע בדרך יף זה לעיל באופן המפורט בסעלערוך הליך תיחור נוסף  מועצהית התהא רשא

 קול דעתה. אחרת לפי שי

תהא רשאית לבצע את ההזמנה  מועצההליך תיחור, הסגרת מעה בא הגיש הצל ספקהמקרה שב .6.1.8

 ה. ז חוזהרת וכרז המסגעתו למי תנאי הצעל פ כאמור ספקמ

זה,  חוזהיקויים מכוח פים לא יגישו הצעה בהליך תחרותי שנוסהמסגרת ה קבלניו/או  ספקשה ככל .6.1.9

 רשאית תהא ,מועצהה ןאומדחורגת מ תהיהיר שלהם לופין, הצעתם ו/או הצעת המחלחי או

, ןחלק מהאו  ותצוע העבודביאחרים, לקבלת הצעות ו/או הצעות מחיר ל ספקיםל לפנות מועצהה

דות ע מזכויות נוספות ו/או אחרות העומעדי. אין באמור כדי לגרוהבל היקול דעתשהכל לפי 

 . מועצהל

יחור כי תהלילבצע  פרטנית אחרת במסגרת פנייהרשאית  מועצהגרוע מהאמור, הכן ומבלי ל כמו .6.1.10

 בחור במסגרתם זוכה שונה לכל הליך תיחור. ונים ואף לש

ת. "( לפני כל פנייה פרטניןהאומד)להלן: " י ההתקשרותשל שוו אומדן אית להכיןרש מועצהה .6.1.11

הן עומדות בדרישות  ומדן, גם אםצעות החורגות מהאשומרת על זכותה לפסול ה מועצהה

ך התיחור ולא תישמע טענה גרת הליבד במסת בלצעה אחה הואף אם הוגש מועצהות של ההמקצועי

דן ה חורגת מהאומתלה בשל היוהיא נפס, אם המועצשות הכי הצעתו עומדת בדרי ספקמצד ה

 הכספי.

 : ףנוס תחרותיבהתאם להליך שירותים ביצוע הזמנת עבודה ל .6.2

 דעתהפי שיקול , על תא רשאיתה המועצהם, יפיירותים ספצה לביצוע שיודעבמנת את הזהוצצורך ל .6.2.1

יקול ש לפי לחלק מהם,ספים ו/או ים הנו/ספקו/או ל ספקל, מעת לעת, לפנות, י והבלעדיעהמקצו

 .הרלוונטיים לפניה האמורה תיםשירורטניות לבלת הצעות פל פניה, לשם קכב מועצהדעת ה

 . כןזה חוזהבש פקסבויות הלא יגרעו מהתחיי רותי הנוסףת ההליך התחבמסגר ות פרטניותהצע .6.2.2

 יל.לע 6.1.3-6.1.11 פיםהוראות סעי יחולוהנ"ל  ההליך על ייובהר, כ

כות י אימדדבנוסף לציין , מועצההשאית רתהיה  חרותי נוסף,הליך תל הפרטניתבמסגרת הפנייה  .6.2.3

 סוגו למסוים א שיקות/חסו לפרויקט, אשר יתייבמכרז שנקבעומדדי האיכות ל מעברם, נוספי

תממש את זכותה מועצה קט. ככל שהוירל פכ ם שלולנתוניה בהתאם לצרכי ,שירותים/טיםפרויק

ליך ההבשלב ת השתתפוהכי לקבוע  בלעדי, ל דעתהתאם לשיקובה, המועצה תהיה רשאית, הנ"ל
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חרותי ליך התהה שלהאיכות  בור מדדיניקוד המינימלי עבלת ת בקתניומיה תה, התחרותי הנוסף

 , יהיה רשאיםהעצמוידי הבע על ייקשהמינימלי ניקוד ו את השיקבל ספקים או ורק יועצים ,הנוסף

 .ותגרת הליך ההתמחרחיר במסהצעת מ להגיש

די, למסור את הבלעת, לפי שיקול דעתה רשאי תהיה מועצה, הרכאמו נוסףתחרותי  הליךל רה שבמק .6.2.4

ף תחרותי הנוסהההליך תים נשוא צל את השירומסוים או לפ ספקא ההתמחרות לנשו ותיםהשיר כל

 .ליךבה תפושישתפקים ר סבין מספ

 :נוי והשיכוןהבירד תעריפי משלשהוגשה במכרז הצעת הספק ל תאםבהשירותים ה לביצוע עבודהזמנת  .6.3

יב תקצ לקבלתובכפוף  א חוזה זהנשותחום בם רותיישהבלת ך בקרצו מועצהשיהיה ל ת, ככלמעת לע .6.3.1

פרטנית עבודה  וציא הזמנתהלך לא חייבת( )אית רשאהיה ת מועצהה ת השירותים,לבלק תאיםמ

 פקסלזאת ', ובמך סמ -ז במכר ורת הצעתבמסג שהוגשה  פקהסהצעת ל תאםבה, ע השירותיםלביצו

 (,וכלשה נוסףתחרותי תיחור או הליך ליך ם ה)ללא קיוסגרת המ יקפסבין מ אחד או יותר מסגרת

 תיםהשירוך ביצוע ורלצמועצה הבור תר עביו ההטובה ההצע בעל ספקהנו ה המועצה אשר לדעת

 צהמועשיקול דעת הלפי ו תלנסיבובהתאם  וא/ו זהו במכרז ששהוג להצעות , בהתאםיםהמבוקש

  .ותקציבה עת לעתכפי שיהיה מ המועצה רכיצלתאם בהו

עומסי ל םאתהב ,תיעשה פקי המסגרתסבין  ,השירותיםו/או ביצוע הזמנות  ותיםשירקת החלו .6.3.2

, ובאופן שוויוני ככל ו/או המטלות רויקטיםהפהשירותים ו/או ולאופי  המסגרת ספקי העבודה של

או /ו קטלסוג הפרוילב ים ש, ובההמועצ שלט מוחלהוהבלעדי  דעתה יקולאם לשוהכל בהת הניתן,

פן או, ו/או המטלה הפרויקטאו השירות ו/ ביו נדרשים השירותים, מורכבותלג ו העבודהמטלה ו/א

ת בשים לב הם, וזאמ המועצהל ש ת רצונהולשביעו הלהערכתהמסגרת,  ספקימתן השירותים על ידי 

ים השירותים המוענק ותכאי לרמת ,ויקטהפר/תהשירמידתם בתקציבי זמנים, לע חותולעמידתם בל

 .וכיו"ב ת זמינותםלמידירותים, פקת השמהירות אסה בפרויקט, בודהע איכותלרמת  ם,על יד

ודה, עב ות/זוכה/ים הזמנתים ה/ספקל , לשלוחול דעתהעל פי שיק, תהא רשאית מועצההור, כאמ .6.3.3

ים נוספים ככל מאפיינוים מבוקשהשירותים ה מועצהה ייתר, לפי צרכהיוגדרו, בין  ן/במסגרתה

הזמנת גרת במס. כפי שיפורט בהמשך ףותי נוסהליך תחרור נוסף או תיחך זאת ללא הלי, שיידרש

מפרט ו/או  פיםים נוסעל ידה ומאפיינ שיםשירותים המבוק, את פרטי ועצהמן התציי העבודה

, עבודההזמנת  ותהש לאקאו אחרים ככל שיתב/נאים נוספים ותפציפי ו/או דרישות ו/או ס יםשירות

, תועבודלהבטחת ביצוע הביצוע פרטנית ערבות  , סכוםרותיםשידרשים לביצוע הוחות הזמנים הנל

ולפי  מועצהה, והכל בהתאם לדרישות מנההזדרישות נוספות בהתאם לכל  וכן ככל שתידרש ערבות,

 הבלעדי.  העתשיקול ד

 ההתקשרות .7

 הנלוו תשירווכל  ,מועצההר עבו התחבורה בתחום נועה ו/אוהתתכנון שירותי מתחייב בזאת לבצע  ספקה .7.1

להזמנת שיצורף השירותים מפרט בוע בהזמנות העבודה ובהתאם לבהתאם לקבכך,  ךהכרו ףקיו/או ע

קיבל  ספקובלבד שה מועצהדי הל ישתצא ע שירותיםוע הצהזמנת העבודה לביהקבוע ב דה וכן, במועדהעבו

 .יםשירותוע הלביצ מועצההזמנה חתומה כדין מה

ה כלל והיא לא מעניקה ף כלשהו ו/או הזמנת עבודנת עבודה בהיקמאינה מתחייבת להז מועצהבהר כי המו .7.2

מאחר/ים  ותיםרשיך והעניין, להזמין את הוכל, לפי הצורת מועצה. הםשירותיבביצוע ה קספעדיות לבל

 ובהתאם להוראות כל דין. חוזהת הראוולה בכפוף

ו/או יתעדכנו  יוסמכת, כפי שיהוהוראות כל דין ולרבות כל רשות מ יקיימועובדיו,  ו/או מתכנןהאו /ו ספקה .7.3

נשוא חוזה  צוע השירותיםביל הנוגע לויות המוסמכות בכהנחיות של כלל הרשו םחוקי לרבות, מעת לעת

 זה.

כפי שיהיו  מועצהנציג הו/או  מנהלהולהשמע להוראות  צהמועהיות לפעול בהתאם להנח יבתחימ ספקה .7.4

 מעת לעת.

לפי  שירותיםה ועורם רשותי או אחר את ביצכל גועם  ועצהמיתאם עם ה ספקלגרוע מהאמור, ה ליומב כן .7.5

 הנדרש.
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זה תחייבויותיו או איה עלול לדעתו לשבש את מילויועניין אשר  , על כל דבר, בכתבמנהללוח דול ספקעל ה .7.6

יבויותיו, וזאת באופן מהתחי יצוע איזה, על איחור בבעל אי יכולתו לעמוד באיזה מהתחייבויותיוהן, מ

 .  ספקריות האחרוע מהתחייבויות ו/או אמור כדי לגאין במתן הודעה כ -אשונהע לו על כך לרדמיידי כשנו

רים לשם אח םספקי מועצהשלב הת, םשהכלשירותים  ספקבו יבצע ה ותשיר/ת פרויקטמקרה ובמסגרב .7.7

 מועצההשיהיו מעורבים מטעם  גורמיםעם אותם  פעולהלשתף  ספק, יידרש היםנוספ שירותיםביצוע 

על  להשפיע שעלול שירותיםלק בהביצוע של כל ח , ולתאם עמם אתיםנוספה םשירותיען של הובביצ

להוראות  ספקמע הין. בעניין זה יישיפרים לבצע, במישרין או בעקעים ו/או אמושהם מבצ תיםשירוה

אחר שיהיה מעורב  או גורם ספקלבין  בינו לשהיכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או אי הסכמה כ. מנהלה

ין והאחרון בכל העני, שיהא הפוסק הבלעדי המנהלעתו של הו, תועבר לטיפולו ולהכרכלש שירות/יקטובפר

 כאמור.

שירות מסויים פת ביחס לתוס י או, שינוהשיקול דעת פי, בכל עת לפקסלבקש מה תאיהא רשת מועצהה .7.8

 ו תוספת כאמוראיר לביצוע כל שינוי הצעת מח ועצהמלציא ימ ספק. ההזמנת עבודה ספקתימסר לשלגביו 

 יר של אותו בהצעת המחכפי שפורט יםבנטיהרל שירותיםו ולא יעלו על מחירי ה, במחירים שיתאימשירותב

את השינוי או התוספת  ספקיבצע ה ,נהלמי התאושר בכתב על יד פתמחיר הנוס. אם הצעת הירותהש

ר, כי יובהמחויבים. הזה, בשינויים  חוזההתאם להוראות ספת ובהנוהמחיר המבוקשים על פי הצעת 

ו לא קיבל ם, במקרה שבאושר לתשלוי, לא השירותיםביצוע במהלך  ספקעל ידי הה שנעש שירות נוסף

 .מועצההטעם מ המנהלאישור בכתב מאת ה פקסה

זה  חוזהנשוא  יםשירותה ו/או ביןעל כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו  דיחויא ע לליודי ספקה .7.9

מידע שיהא על כל ,  מועצההנוגע ו/או קשור ל לבין ענייןו/או  מועצהה לבין ביצוען, ואו הזמנתם ו/א/ו

ו/או על  זה וזהחפי על  מהתחייבויותיויזה א וםהעלול לפגוע בקיות חשש או עלול להי , לפיו קייםברשותו

 .פי כל דין

ר או לא ימלא אח/ה יחזור מהצעתו וותיה, היה והזוכל הארכע התקשרותבמשך כל תקופת הכי , יובהר .7.10

מכרז גיש הצעתו להבא אחריו אשר ה להתקשר עם המציע מועצהתהא רשאית האיזה מתנאי ההתקשרות, 

להתקשר עם כשיר שני ו/או הבא  שאיתהא רים לבחינתה והיא תרזמכין זה יובא בפני ועדת הזה. עני

 רות עם הזוכה.שת ממועד סיום ההתקההתקשרות הנותרתקופת , לעיף זהאחריו, בהתאם להוראות ס

 . זה חוזהדית של הנ"ל, יהווה כהפרה יסו 7ישות סעיףיובהר, כי אי עמידה בדר

 ם לוחות זמני .8

ומדויק, על פי השלבים מלא ופן , באשירותיםאת ה םליולהש שירותיםיב לבצע את המתחי ספקה .8.1

לא תינתן  .("לוח הזמנים הקצוב)להלן: " עבודהזמנת השיצורף להוח הזמנים ובמועדים המפורטים בל

ר באישואו /ו זה חוזהבמפורש ב ח הזמנים הקצוב, אלא על פי המצויןכל ארכה או דחייה בלו פקסל

 ב. בכת מועצהה

, ולא הייתה לו ספקת הלא היו בשליט מנהלים שלדעת התנא ידי די כח עליון או עלי נגרם עיכוב בעבודה על .8.2

מועד  חר קרות העיכוב אומיד לא, מועצההלבקש מ ספקסיר את העיכוב, רשאי האו לה רות למנועאפש

לאשר  תהא רשאית מועצההקצוב ווח הזמנים ה, ארכה מתאימה בלעל העיכוב, לפי המוקדם ספקידיעת ה

 .ספקהקשת ב בבובהתחש השיקול דעתי ארכה, לפ

לתקופה זמנית, מכל סיבה  רותיםשיביצוע הלהפסיק לאלתר את  ספקלדרוש מה תהא רשאית המועצה .8.3

ובהתייעצות עם  מנהלח הזמנים הקצוב, לפי קביעת הכאמור, יוארכו מועדי לו הופסקה העבודה אםשהיא. 

 .פקסה

למעט ביחס להוצאות  מור,כא םהשירותיגין הפסקת ב מועצהל פיצוי או שיפוי מהיהא זכאי לכ לא ספקה .8.4

 על ידו.ואושר  מנהלכח ל, כפי שהוספקות בלבד שנגרמו לישיר

, מפאת השירותיםחלק או שלב של  , להחיש את קצב ביצוע כלבכל זמן שהוא ,מנהלאם יהיה צורך לדעת ה .8.5

ם ללא דיחוי באמצעי וטינק ספקבכתב וה ספקל מנהלודיע על כך הב, יים הקצועמידה בלוח הזמנ אי

 השירותיםו שלב חלק א את השלמת , בכדי להבטיחמנהלאם להנחיות הם, לפי שיקול דעתו ובהתירושהד

 במועד הקצוב לכך.
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וכי אי  ויסודי בחוזה זה לוח הזמנים הקצוב הינו תנאי עיקריאשר כי ידוע לו שעמידה במצהיר ומ ספקה .8.6

יטול החוזה במקרה כזה על בלטה החוזה לאלתר. ההח ולים הקצוב, הינה עילה לביטדה בלוח הזמנמיע

 .עצהמוההבלעדי של  היה בשיקול דעתתה

גובה הקנס . ספקנס כספי שיוטל על ה, יגרור עמו קבמת העבודה מעבר ללוח הזמנים הקצור בהשלאיחו .8.7

  .עבודה וללוח הזמנים שנקבע, בהתאם לספקל מנת עבודהראש בעת הוצאת הזמ מועצההייקבע על ידי ה

 כנן התחבורהמתהתנועה ומתכנן  .9

מטעם  התנועהמתכנן _ __________________"י בוצעו עי התנועה חוםבתנשוא החוזה  ותיםהשיר .9.1

 מו, שיאושרעמטורם אחר ג ע"י________ או ר. __________, מ._______________.ז. _הספק, .ת

 עצה.ומראש ע"י המ

הכשרה, מלוא ה עי בעל"י הגורם המקצורק ע יבוצעו בתחום התנועה ותיםשירה ר ספק,למען הס

 סף במכרזשות הדריבכל  דתים שיעמוהשירו וערך ביצושים לצהאישורים הנדרים וההיתר ישיונות,הר

 .בתחום התנועה

מטעם  חבורההתמתכנן ____________ _______"י בוצעו עי חבורההת חוםבתנשוא החוזה  ותיםהשיר .9.2

 מו, שיאושרעמטורם אחר ג ע"י_ או _______. __________ר, מ._______________ז. _.הספק, .ת

 עצה.ומראש ע"י המ

הכשרה, מלוא ה "י הגורם המקצועי בעלרק עיבוצעו  תחבורהחום הבת תיםשירוה פק,ר סלמען הס

 כרזסף במשות הדריבכל  דוע השירותים שיעמורך ביצשים לצוהאישורים הנדרים וההיתר ישיונות,הר

 .חבורהבתחום הת

 ר המועצה.עבושירותים ויספק בפועל את הול המועצה פק מם הסמטע שרכאיש הק גםישמש  ןמתכנה .9.3

רות כמפורט בתנאי הסף. אי כשיה שותבדרייעמוד בכל עת,  ספקה וצב ע"ישי מתכנןהת כי מובהר בזא .9.4

 ןמתכנןהת חליף אאין לה .זה חוזהודית של יס מהווה הפרההעומד בתנאי הכשירות כאמור  מתכנןהצבת 

 שירויותהכסף והישות בכל דרומד יהיה גורם העשל המועצה ובלבד שהמחליף  אישור לת ככל שיתקבלזו

 .נותשוה

ורם אחר בעל , בגסיבה שהיא , מכלמטעמו מתכנןה ף אתחלילה ספקועצה שמורה הזכות לדרוש מהלמ .9.5

עבודת או טיב /ו וריםצאה שהכישמם , אמראשם ימי 30 ל לפחותה שוזאת בהתראכישורים מתאימים 

 של המועצה. לעדיעתה הבקול דהכל בהתאם לשי, שביעות רצונהינה לא מתכנןה

 .לאלתר ליפולהח ספקה רשייד פלילית עבירהל בחשד חקירה תיפתח מתכנןה כנגדש ככל כי ובהרמ .9.6

 הת החוזפתקו .10

 מועצה. ה"(חוזהה תקופת" )להלן: חוזהה ם עלהצדדי מתחתימועד מ תייםנהינו לשזה  הזחול תוקפו ש .10.1

: לןלה) חתא כלקה, חל ושנה אנות ב וספותנ ופותתק 3-ל חוזהת הקופתת א אריךלהשאית רבד, בל

  ם.ישנ 5תעלה על  ת לאוסך כל ההתקשר "(.הארכהת הופתק"

 30הל נהמ"י ע בבכת ספקעה לך הודכן על נתתי יל,לע מוראכ של החוזה, ויך תוקפלהאר מועצההיטה חלה .10.2

 .וזהתום תקופת הח ינם לפיו

 וזהח על ותחתימ עדובמ ועצהמל ספקה איצימ, יללע מורכא חוזהה קופתת תא יךלהאר ועצהמה טהיהחל .10.3

 תנאי פי-על לכה, מועצהה דרושת רשא ראח ךממס וכל, בתוקף תאינקב תערבוו וחיטב תויסלפו כהההאר

 .החוזה

היה ניתן ית כאמור, תקופת ההתקשרו םועד סיוים, במשלא הסתיפרויקט החל לבצע  ק מסגרתספודה מיב .10.4

  הפרויקט. ת חוזה המסגרת עד לתום השלמת יך אלהאר

"פ עת עבכל  ה בכתב של המנהלבהורא ל החוזהת לבטאירש אהת צהעמוהעיל, ל מורן האמרוע גלמבלי  .10.5

ן יבג שהםיים כלצום פיתחויב בתשלובלי שק ומנימו לכ לתת מבלי, מנהלשל ה ילעדהב שיקול דעתו

עד ש מרא םנחת לווזה כאיחו את הכזה ירא קרהמב. שראמ ימים 30של תראה בה תוזא ,עת בכל ,לויטבה

 .הודעהוב בד הנקעולמ
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 בחוזה רותתקשהה כי פורשמב תזאב סכםומו מובהר, המכרז מסמכיו החוזה ראותהו תרימ ערוגל מבלי .10.6

 יםכממוסה יםגורמה י"ע יביצתק ורשאי בלתלק פיםכפו החוזה חמכו התמורה וםשלת ןוכ היקפה ,זה

 .ןדי י"עפ המועצב

 הזוחבה בונקמורה ההה לתז היהכה תראההפת בתקו קספם לולתש ה אשררר דלעיל, התמוהאמו ףא על .10.7

 . זה

במהלך  מטעמו, מתכנן, באמצעות פקסה יל ידיסופק ע הה זוזח נשואפקת השירות למען הסר ספק, אס .10.8

חרת עה איכל מנות ות, השבתוביתיצומים, שע לם שקיומך להמב ציף אףוטף ורפן שת החוזה באותקופ

  .רתחל אמנההינחה  א  אםלא צהועמ ובדיחלה על עה

 התמורה  .11

 ,בכך ךהכרו ףו/או עקי הונלו שירותל לרבות ביצוע כ רהתחבוהונועה תחום התב יםותירהשוע יצורת בתמ .11.1

וע יצלב עצהטנית של המופרהעבודה הת הזמנלאם ובהת על נספחיו וזהות החבהתאם להורא והכל

על פי  שירותיםהת מסגרת שיבצע אה פקסיה זכאי יה, מועצהל השמלאה הונה ות רציעלשב ,ותיםהשיר

תאם בה וא או כזה היהככל שיתיחור ה הצעתו בהליךתאם לבה , לתמורהצההמוע עבודה של הזמנת

פי כ ו/או זהחובמפורט כו צעתו במכרז זהלה תאםבהאו כזה  היהסף ככל שיתי הנוהתחרו הצעתו בהליךל

 ."(ההתמור" :להלן) ם.הינמוך בינ, ולפי החוזהם לתנאי המכרז והת העבודה, הכל בהתאיפורט בהזמנש

, תוצאאת כל ההו תללוכו תיםשירוה ביצועין וסופי בג אלמם תשלו הוומה ,הנ"ל התמורה יכ ,בזאת ובהרמ .11.2

 ז בשלמותמכרי תנאי הל פע רותבמתן השיות הכרוכ ,ואוסוג שהן מכל מי ,ליותכלן יבת ומיוחדו ןיב

א ושע נהמצית יוויבתחילכל ה וי מלאכיס הוויםומ הז חוזהל פי עייבויותיו התחלכל  י מלאכיסו הוויםומ

הדפסות  אישורים, יםטוח, כלי רכב, בידציו ת,ויות סוציאליושכר, זכ ותיולע, ח אדםוכ תובר, לזהחוה

"י פבשיעורו ערה מע"מ מווסף לתיתוור לעיל, אמה אף לעו"ב. יכו נסיעות, צילומים, מכל סוג טוטיםשרו

 .מועצהה ייד לע שר ישולםא ןיד

נאיה, בודה הפרטנית ותעבכפוף להזמנת ה, בפועל םתיוהשיר יצועבגין ב העצמוידי העל  םתשול מורההת .11.3

 יו.פל בויות הזוכה עחייהת םוקיו חוזהה אינף לתכפווב

ט ליו/או להחנים תשמ םיפקהיז ברכהמח מכו רותיםשיאת הן ת להזמייארש מועצהה כי ,תבזא מובהר כן .11.4

, ו כןמכה. יבתקצה וליכרלצ ה,דעתול לשיק בהתאם להכ תר,ר יווחמאד ועם למהשירותי נתמל דחיית הזע

 אות עיניהר ילפספקים אחרים, או ה ו/ובדיעות עבאמצ םאו חלקם רותיישלבצע את ה מועצהה תאירש

 .ךה בגין כנעטל תהא כ לא וכהלזו

 התשלוםן ופא .12

התמורה המגיעה של  טורמפ שבוןכן חו, דול יצעו עוים שבותלשיר ביחס רטמפודו"ח  צהמועלא ציימ ספקה .12.1

וע יצלב טנית של המועצהפרהעבודה ההזמנת תמורה שנקבעה בל , בהתאםהשירותיםוע יצבן בגי קפסל

  .נוסףהליך תחרותי /סף או ללא הליך תיחורר/הליך תחרותי נותיחו )עם הליך ותיםהשיר

 אחרלש שחודב לחודש 10-ל ועד דשולח 1-מ שלוםלת" מקור" מס וניתשבח/ןשבוח הועצמל ישיג ספקה .12.2

 כדין רותשאומ ביותיקצת תמנוהז או/ו וזהלח וףבכפבהזמנת העבודה וקבוע ל בהתאם ,שירותה תןמ

 .("תחשבוני: "ןלהל)

 ,םאלובמ וא חלקםב ,ותימתבח שרםויא ספקה דיי על יםהמוגש "חהדוו ניתוהחשב את יבדוק מנהלה .12.3

 . ילעדהב דעתו לשיקול םבהתא, ב"וכיו מותםלש, בהם פיעיםמוה פרטיםה ותנכונ תקידב אחרל

 או/ו איםמל או/ו כוניםנ םאינ יתנבוובחש בחשבון פיעיםהמו םהפרטי בו רהבמק כי ,בזאת בהרמו .12.4

 ותמשלה וא/ו םינתיקו צעלב ספקל הורותלו םשרלא אשל לנההמ רשאי ,בחלקם או במלואם, םקייידומ

 מצאהו לא בוןהחש כאילו זאת אוויר וןבחשב צאונמ רשא םיהליקוי וטפיר וךת ,דיעבלה ותעד יקולש ילפ

 ועצהמה אותם להורהתא, בספקדי הל יוקנת עתת מועד המצאת חשבונינה ממד לתשלום ימוהמוע המועצל

 .עניין זהב
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 למנהה .13

ו בויותייחיתה תא מלאיוטעמו מ ךלכ הונממי שיו א/ומנהל השל  יותיו והנחיוותאורכפוף לה יההי ספקה .13.1

 נו.ביעות רצולש

לבדוק  ,לבקרוסמך מכי המנהל  ומוצהר וסכם, מזהזה לחו התאםסמכויות המנהל ב מיתר לגרוע מבלי .13.2

 מנהלה ישאן יהיה רכ .וזהת החווהכל בהתאם להוראפות ירצ ,יוםק ,םצועבי ,םרמת ,תיםרוהשי לקח עולפ

 13.1ק "פורט בסה כממתאים ו/או הזמנבעמידה  אי או/ו לותקתבדבר  ,תכנןלמו א/ו ספקל דעהוה רלמסו

לא למ מטעמו ןהמתכנאו ו/ ספקעל ה עור.ת לערנואינה נית יתסופ ינהה הז יןנילעל ההמנ לעיל. קביעתו של

  .ספקי הע" המסופק רותישל לבקר כו לשר ולאפ לה, לשתף עמו פעומנהלהות אר הוראח

חוזה ויציג וע הצהקשור בבי טפר ללגבי כ שיידרכל עת שב לנהמל ספקה ידווח ,ללעי ורמבא עופגל ימבל .13.3

 השירות. עיצולבדין  עפ"יכיו"ב אשר נדרש יון ושתר/ ריהי /שוראי מסמך/ כל ודרישת יעפ" בפניו

 הז חוזה יתנאוי מילל המועצהי לפכ תיוויובייהתחמ פקסאת הא ישחרר להל המנ יביד שרקוח אהפי .13.4

מגרעות שנעשו או ת והוגיאות ההשמטשה ות,הפעול לכל ה אחראיהיי קפסהון ידות שבשירל הדכ וילמילו

 .מטעמו סקיםמועי האו ע"/ו יודעל י ורמנג

  תזהירובטיחות ו יצעאמ .14

שלא  פןבאו החוזוא השנ םותיהשיר מתן לשם הדרושים ירותההז כל אמצעיט בזאת לנקוב ייבתחמ פקסה .14.1

 וש. כראו  םאד וןכילסום יגר

 צעתה ולות במחירזה כלעיף סהמפורטות ב בותוילוי החמגין ב תחייבותמה תאוהוצה ספק, רסהמען ל .14.2

 צאות אלו.ן הויגת בפרדרה נתמוכל תינתן א ול, ספקה

 משנהקבלני  .15

מראש  עצהמואלא בהסכמת הירותים, כולם או מקצתם, ע השויצאת ב, אחרל רשאי למסור אינו ספקה .15.1

רת את וטפ ההאמורה סכמההזה, אין  יףבסע ם לאמור לעילתאהב ההסכמת את המועצה הננת. כתבוב

ו/או מחדל של  שהעלכל מ מלאה ותיחרבאא שיי ספקהו ה,חוזה ילפהתחייבויותיו מוותו יחרמא ספקה

 ם.ועובדיהחם וים, באי כהשירות קיפמס

וע יצבלשנה מ ןקבלשמש ל יחדל ולא המשנה קבלן , לא יוחלףמשנה קבלניהעסקת  מועצהה הישרה ואהי .15.2

 הנמש יקבלנלהעסקת  בובכת אשרמ מועצההת סכמה ה לכךבלנתק אםה, אלא ז הוזח שואשירותים נה

 .םילופיח

 הישר, אזהחוגרת הפק במסלס עליום ששירותיהלכל  ספקלעדית של הבאה והותו המלאחריע בגופל מבלי .15.3

נה אשר מש קבלן כל שלתו וו ופעילודתבעוש הפסקת לדר המועצת המשנה, רשאי קבלניהעסקת  מועצהה

 החוזל םאהתם ביתוהשיר נו מספק אתיאו שא/וית הנאותה עומקצהברמה  דתוועב אתבצע מו ניא התעדל

 . יוחנספלו הז

   וע החוזהצלביערבות  .16

בודה הפרטנית, להגיש שיבחרו לביצוע הזמנת הע הספק/יםיהא על  ,מועצהקבלת הזמנת עבודה מאת העם  .16.1

זה, ערבות ביצוע  חוזה התחייבויותיהם על פי להבטחת מילוי מנת העבודה,ככל שיידרש בהז ה,מועצל

ביחס לשווי  מועצהבשיעור שייקבע על ידי הייבים, ויים המתחלחוזה זה, בשינ 'אכנספח בנוסח המצורף 

"(. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה עביצוהערבות )להלן: "ת המבוקש העבודה הספציפיתההתקשרות של 

 לוח הזמנים הקצוב. בע בהזמנת העבודה בהתאם לעד למועד שייק

את תוקף ערבות  להאריךלן אחראי אם וככל שיוארך לוח הזמנים הקצוב על פי תנאי חוזה זה, יהא הקב .16.2

 בהתאם. הביצוע 

בויותיו כלפי תחייהכל חובותיו וממילוי  ספקה תטר או פוניל אילערבות כדהע תןכי מ ,תובהר בזאמ .16.3

י די לע ה,קו חלאכולה  ת,והערב ושה שלימומה יתיגבדין, ואילו  תאם לכלבהה וזה זועפ"י ח מועצהה

רים ים ואחים נוספל סעדכן כו וספיםנ םיהפסדו םיזקל נכ ספקהמ עובתלדה צה מיהוו מניע א, למועצהה

 ן. יפ"י דאו עוזה זה ו/חפ"י ע
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לחלט את אית שא רתה מועצהוה אשש כפיצוי קבוע ומוסכם מרישמ המועצעל ידי הה הערבות שנגבום סכ .16.4

וחלט והמ ורהגמ הנייקנל גרם, ויהפוךישיק דת הנזמילו א/ו נזקלה  םשנגר ךר לכשוללא קואה למב תבורהע

בטענות  מועצההבר זו גא מועצהה או ראש ועצהמכלפי ה בואכלשהי לות זכ ספקא להתבלי שמ עצהמוה לש

ין גדין בכל  פיל עו ו/אי החוזה על פ עצהמוותיה של הוימזכומבלי שדבר זה יגרע  לכך, ת כלשהן בקשרומענו

  .זהוחת הרפה

ות לערב זהיםתנאים בדשה ח תוערב קפסהמציא י ל,יבוט אל חוזההו מועצהי הידעל  תחולטת וערבהו ההי .16.5

    .הי עבודה ימשתוך שלו טהשחול

 .יןם לפי הענייביויים המחונ, בשיהארכהקופת הבת תקפהת הרבועל הע יחולו יף זהסעת הוראו .16.6

 ן זיקינאחריות ב .17

או יר שי ן,אובד ,הפסד ק,, נזשלוםת כל על מועצהת הא או יפצה/וישפה וובלעדי  אלמ ראיאחא יה ספקה .17.1

, ספקל הדל שאו מחעשה , בגין כל מהושלי כשילצד של ויה אלעובד, המועצרם לגש, שייאו לרכו גוףל ףעקי

ן ובדאו ד אום, הפסתשל להי בגין ככלשמאחריות  ועצהמוטר את הפ קספהו. מאו מי מטע בדיומי מעו

  עיל.ל מוראכ

 ספקהדי קשר לעובת ביוראח כל עצהמולה א תהיול יןא, כי םמוסכ, ילעל וראמלליות המכ לגרועמבלי  .17.2

כל  בגין ועצהמישפה את ה ספקוה ,בודתםין עבג וי כלשהופיצ ו אוהשלכלום שתב בתחוי לא ועצהמהו

שורה קשעילתה , ספקדי הבועמי מי דל יגדה ענ תוגששר לתביעה בקשה ק שייגרמו לנזאו ו/ה א, הוצםותשל

 זה. ה וזשוא חנת שרוקההת או/ו יםרותשיה יצועבב

ו/או ספק ו למסמכים אחרים הקשורים בעבודת הלתוכניות ו/א המועצה נדסמהור של אישי כר, ובהן יכ .17.3

 ישחררו אתלא  ,ע"י המהנדסה ת שהכנתם נדרשות תוכניובעפ"י חוזה זה, לר , ותיםשירבביצוע הו מתכנןה

 הצועהמ הנדסמהטיל על כדי ל הא בכךולא יה זה, אה כפי שהתחייב בחוזועית המלהמקצ מאחריותו קספה

 .זה זהלהם בחושהתחייב  התוכניות ו/או המסמכים ורמתם, כפיר היא, לטיב אחריות, כאש ו המועצהו/א

 .זההמנהל בחוזה  מור לעניןאלעיל יחול גם בכל ה אמורכל ה .17.4

 שירותיםה בגין שלישי רמו למועצה ו/או לצדצאה שייגק ו/או הפסד ו/או הואי לכל נזאחר היהי הספק .17.5

את המטרות  שמש בצורה הולמתחלקו אינו מבשלמותו או בהשירות א שנשו ךכקב או ע/וספק א הנשו

 .תשירוניתן השלשמן 

לה יל עשה, מכדרי עה אותבי לכ וכנגד קכל נז לע עצהמוה ות אתמלשות בפשות ולה לפצזייב במתח קספה .17.6

 ן כליגבה, ממטע ו/או מי חיהשלוו/או  עובדיהמ מי ו/או נגד דהגנלשהו, די אדם כי, שתוגש על שהיא

 טה ושכ"מו לשייגר יותפטהמשת אוצהוות ה, לרבכושו/או לר וףלג ם,אד לכל יגרםשה או נזק לבח ,נהאות

 תוצאה מהאמורשנגרם כק, על נז טעמהשבא ממי  או/ווחיה לשו/או  היובדו עאו/ מועצההתבע תאם  .עו"ד

ו/או  טשפמית בידי  לע תהחובל ום שיפסקכל סכ לשלםו כנגדה יעהתבלסלק את ה פקסהא על לעיל, יה

 תמא מועצהללעיל  ראמוכ יגיעשום סככל  .ורמשכ"ט כאת וטיווצאות משפה ותרבל סמכת אחרתת מוושר

 יך התשלום בפועל.רתאעד  פקסמה מועצה"י הע ות דרישתעמק חוכ הדמצוה תישא ריביי קספה

 ספקהועית של צמק האישג עקבה ל ומשיגרנזק ו גיעה אפן כל יבג המועצהאת  ישפהחראי ויהיה א פקסה .17.7

 צועית.המקחובתו ילוי במה הזנח ל ו/אוו/או מחד

 גלור יתאש למור לעיאכות לנשר וא/ו של שגיאות םיקרמ יגבגם ל לתחו מטעמו או מי/ו ספקה לש ריותוחא .17.8

 תספנו ים פעםהשירותע את יבצ ספקה ,לעילאמור מכלליות הע מבלי לגרו .זהחוה פתותום תקאחר ל

צאה ותכוותים רשיה חר מתןלא להתגשנוי כלשהו דה ונוצר ליקו/או במי תאויכ אשל ניתנוומידה ב

את  יבלחיכדי ב רומאין בא .דיםצדה ןית בורום ההתקשיס חרלא אףת וזא במישרין, ויפין א, בעקםלתבקמ

 פת.נוס רותים פעםהשילבצע את  ספקשר ללא מועצהה

ורם ל כל גו מחדלים שא/ל מעשים ובשם ג לתחולעיל ס"ק ט ברוכמפ קספשל הריותו ק, אחפען הסר סלמ .17.9

 .ב"כיוה ומשנ ינלקב ,םעובדי , לרבותזה זהחוח ותיו מכויבחיהתע ומו בביצמטע וו/אל בשמו עופה

ן נזק בגי ספקהד תביעה כנגשא למים אשר יהיו נווסכהגובה ב פקסם לישלומת בלעכרשאית  אהת מועצהה .17.10

 .ועצהמהות רצון ביעפי ומוחלט לשובאופן ס אלה תועביתשבנה אשר תיו עד, זהבפרק  כאמור אובדןו א



 

 _________________  :ציעת המתימח                                     66    ןדי יכור משרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפשמור כל הזכויות ©

 מועצהה לעאו ש/ו צהעמולגיעו ישר א ,יצויפאו /ושכל סכום  ם,סכמוצהר בזה וומעיל, ל רבאמו גועלפ ימבל .17.11

ותיה ל הוצא, כולקיוו מועסו/א ספקהי ו/או מחדלמעשי צד ג',  בגין  "יעע שתתבחמת בהם משאת ל היהי

  .ספקממנה ל ומים המגיעיםהסכלקזז מאית שר עצהמוה הו"ד, תהיע"ט שכו

 .זכרמהסמכי במ טרוכמפ ,ותירשעת ממהות הובהנ קספחריות האמלגרוע  יזה כדיף בסע ן באמוראי .17.12

  טוחיב .18

ם הצדדי לו עליחוח אשר ות הביטוראי דין, הועל פ י חוזה זה ו/אופ לע ספקה יותואחר יבותחיתע מהלי לגרובמ

 .מנוהי דבלתי נפר קלחומהווה  ,'ב נספחכה זה ף לחוזצורח המוטיהב נספח להוראות התאםב ןינה

        םדאכוח  .19

 במתן יסיון וידענבעלי יומנים, ובדים מע ,וחשבונ ם, עלתירוהשימתן  ךיק לצורסעהב לייחתמ ספקה .19.1

 .  ותיםריהש

דין פי  לע םאישרהם יו עובדיה יהז א חוזהים נשוותשירה במסגרת מתןק פי הסקו על ידסועשיכל העובדים  .19.2

 פליליות תורשעה רדר בדבר העתצהי לע אמורכים כל העובדים את חתכן, הספק י מושראל. כיב דעבול

 .ו"דעל ידי עת כדין ומאיתעבורה(, ש ותירעב )למעט

או את ו/ עצהמוהת א יפצהם האישי וריושעובדיו ולות מנות מוחלטת למהיאחריראי בא אחהבלבד י ספקה .19.3

ם נגרש רחזק אנו ון ו/אמת או הפראאו חבלה ו//וה ה מגניבאצוכת ם להםשיגר קזנל כ יןגהשירות במקבלי 

 .ספקהי ד מעובדבוי עע" יהבדרך כלש

ר ם עבוירותיספק את השהמ קספה יעובדמ דעובכל ת פהחל עת,, בכל ספקש מהורדת לתהא רשאי ועצהמה .19.4

ו א/הדין ו תראולהו דגוניב ואו/זה  הזחו ראותאם להוו בהתדת תפקימלא אלא י אשרבעובד אחר,  מועצהה

מתחייב  ספקוה חוזה,שוא הותים נרישן המתל םמתאי בלתי לו האריר ישאו/או  מועצהה ותינחניגוד להב

בדים ת העוא מןרשאית לז ה תהאמטעמ מיו א/ו המועצכי ה יודגש, .לא שיהויזו לה שדרי חראלא למ

 ם.יתורשיצוע היב בטרם ולאשרםסיונם ניתם, כשירולבחון  יון,לרא

, ובדיומע ימ של ותלהשכ אוו/ סיונוינ על ססלמכרז בהתב ספקל ההצעתו ש הוגשהו במידה יכ ובהר,י .19.5

 חוזה.ת העל תקופך שד זה מיק עובלהעס פקסיב המתחי

כל  תהוראולא אחר כך, ולמתמע מהמשעל כל שכר עובדיו, ת א וונבחש ללם עג לשב לדאומתחיי ספקה .19.6

 ל, עםהתירה על זכויוילשמין ביחס וכל דה ההרחב יוום, ציבוצייקה יםמההסכ ת,התקנובודה, וקי העח

 ת השכרהגנ חוק, (1987-ז"תשמם )מינימושכר ק וחאות על הוררבות ל ,םחתרווו םיאותרם, בטיחותב

 .1968 -חשכ"לב(, תמי )נוסח משואוהל וחטהבי חוק ,(1958-"ח )התשי

 יחסי , כלספקהנציגי  עובדי/מ ן מיילב ו/או ספקה ןיבל מועצההן יו ביולא יהי אין בהר כופק, ין הסר סלמע .19.7

רז וחוזה כמ הוראות ועצוגע לביכל הנו, בטעמממי  יו ו/אועובדפי לכ איחרא ולבד ספקה, וכי דיבמע -דעוב

 פי דין.ל ת המגיעות להם עויכוהזל ע ירהלשמ ל הנוגעובכ הז

  בידמעסי עובד אי קיום יח .20

 של לויותיתר הפעיוכל זה  וזהחלפי  יםירותשה עוביצו רותשקתהה כי ת,שוורת מפכם בזאר ומוסמוצה .20.1

, ספקבין הל מועצההן ימעביד ב-עובדחסי ת ירכיוצא תחשב ת ולוצרי האינ הז וזהחביב יכמתח קפסה

ם הצדדי חס ביןכי הי ת,מפורשווסכם בזאת ומזה,  זהוחמשנה כאמור ב ינבלקת ובלר, טעמואו מי מ דיובעו

 י.עצמא קספהינו ה ז הזחול ל צדככי ו םיזיות חונבלק חסיהם י

י איש הוזחכל דין, פי  , עלשלו םבדיכלפי העויד מעבכ וויותיבייתחוה יוובותחל כ רחא אלמתחייב למ פקסה .20.2

ם להם הים ליוציאהתנאים הס ובכלשכרם ת בובכלל זאת לשא, ודיבול עועליו החלים ע ויםוו קיבוצי, וצא

ב, "יוכו הנסיפל, קרנות גמ תקופושלום לבראה, תה דמי שה,פי חומית וברל, חוזה פי עלאו י דין ם על פזכאי

מבלי ת וו, לרבחוזהפי  עלן או די ים על פינדרשים הלומשתל הדים את כעובד העב ולשלם שיפרלה כןו

 כיו"ב.גמל וה, סי, פנות פיצוייםלקופהמס, ות לאומי, לשלטונח ויטבלסד מווע ללגר
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למי  וא ול היויין לו ולא א ית, כמפורשוב בזאת יימתחויר המצ קספה ,ילעל ת האמורולימכללגרוע מבלי  .20.3

י טורים, דמפי ילרבות פיצוי ,מועצההם עי עבודה ביחס רוךהכ ןיעניכל דבר ות ליעובת ות אושירד עמומט

ו על מתיתח ה, וכיוכדומ לקרנותת או לקופות רשואליים, הפם סוצינאיות ותמוקדמת, זכויה דעהושה, פחו

 ור מלא.תויוק וב סילניין, כתוער בל דכלה, ווהמ זה זהחו

ן של יה, בודעבהתחום יחסי מ שהילם כשלות חלה חובת צהמועה לע, כי ןיד בפסק ייקבע, וב המקר לבכ .20.4

לות, כל ע , בגיןמועצהאת ה ספקוישפה הה ב, יפצל נלוות, ישיש ןביויים לציאל תנאים סוש ןשכר, בי

 עצהמוהישת רמקבלת ד מיםי 7וך בתהדין, וזאת  קפס בגין שלמםל הצועמא על השיה ייצוו פיוצאה אה

 הלקזז מהתמור תשאיר האת מועצה, כי התבזאכם . מוסןיוריבית כדה דהצמשי רפספת הותב ,ונההראש

 .לעילו כאמור א יחויב בוהשכום ס כל ספקהמגיעה ל

 םמיכמוס פיצויים .21

 "ממע תפס)בתו ם מראשוקבועי םיכמוסמם יויפיצ עצהמול פקסשלם הי ,הלןשלה בלטרט בומפבהתאם ל .21.1

 בו מקרה בכל, סכמיםמו יםפיצוי הספקמ לגבות או/ו מורהמהת להפחית רשאית תהיה המועצה .ן(דיכ

 בו מקרה בכל וא/וחוזה ה נשוא למועדים בהתאם וא/ו וזההח פ"ע כמתחייב םיהשירות את צעבי לא ספקה

 :ןלהל רטכמפו ותלרב, ובויותיהתחיי אחר לאמי לא ספקה

מקרה לבכ יחידהל מוסכם צויפי/  ליקוי / נושא ס"דמ  ח"בש סכום 

 הפרהה כאשר וזה,הח שותבדרי עמידה אי .1

 ישההדר מיום םימי 7 בתוך תוקנה לא

 מקרהל ₪ 2,000

 טיהרלבנ הגורם של הוראה/הנחייה של ההפר .2

 במועצה

 למקרה ₪ 2,000

נזק  םנת החוזה היווראיתר הובה ם בסעיף זיבקונה םמיסכם המוצוייפיה כומיכי ס ,יםצהירמדים דהצ .21.2

 תלמצו דיכ אין בכך ואולםחוזה, ל הע מהתיחבעת ה ההפרה שלרת מסתב הצדדים רואים אותו כתוצאהש

 הצמועלבד שהבותיו, ויובמהתחיי תחאת א פקסצד הסוימת מהפרה מ גיןבצויים ילפ צהעמוהאת זכות 

 .21.1ס"ק ב מוראכ בקום הנסכוהעל ו על ועלקיה בפשנז יחתוכ

כן ו ואשהמן כל ז, בספקל ה המגיעהתמורמכל  המוסכמים יצוייםהפ כוםס ת לנכות אתירשא מועצהה .21.3

 הפיצוייםיית בדה לשם גבות שביערה חילוט ותבלר תרך אחרבכל ד ספקמהתו ובלג מועצהתהא רשאית ה

 עום הקבוכה הסבוג ואה על מלדשות חרבע צהמועא לצילהמ ספקה רשה, יידזכ במקרהו ,םימהמוסכ

 . נייןהעלפי  זה, ת בחוזהיף לערבובסע

 השנגרמו ל הנזקים ורבפיצויים ע תבועל עצהמות הויובזכ פגועל כדי מיםסכם המואין בתשלום הפיצויי .21.4

ת כל זכווע בפגדי לכו ביטולו א ואוזה חה לשן יבע תבוע ביצועאו ל הקיום,או אי  הפרהו עקב האעל ופב

  .פי כל דיןל עו זה זהופי ח על צהמועית לקנוהמ חרתא

 ומידע למועצהתכניות כים רת מסממסי .22

 שירותים.לידע/מסמכים הנוגעים תו, מד, לפי דרישנהל מיייב לתת לממתח הספק .22.1

ר ימסו ,הספק ו עבודה שביצערויקט ו/אהפסקתו, או בגמר כל פ אוחוזה מר הירותים או בגשבגמר ביצוע ה .22.2

 שירותים.ה עם ביצוע בקשר ספררך הו שעעצה אהמו לש ךסמם, כל מימי 3 , תוךהצועלמ ספקה

 רכוש להכינם/לתקנם תיחשב עצמו קיבל עלספק כים שהל שאר המסמהבעלות במסמכי התכנון וכ .22.3

בגין השימוש  פיםמלתבוע כסיהיה מנוע  ספקיניו. הכראות עבהם להשתמש  תשאיר ועצה, והמצההמוע

ה בגין זכותו לתביע , פרטית עושר וכו'דיני עשי מכח וא םריוציות ירת זכוגין הפרבות באלו, למכים במס

 .חוזהלתמורה הנקובה ב

 כל דין.  פי הוראות ת והאחריות תיקבע עלאחריומשום קביעת אה זו אין בהור .22.4

ו א ספקונאותה של השרותים לרת, מלאה ידאג להעברה מסוד ספקה, ועצהמדי השיתבקש על י לככ .22.5

 .פתא תמורה נוסל שיידרש וללוהדרכה ככרים בהס תן, תוך מועצההמ מטעם חה אחרלמומ
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 החוזת הפר .23

 ת:  באוהפעולות המאחת  כלמנהל לעשות ה או/ו מועצההם יארש ,זה חוזהראות הוראה מהו ספקה הפר .23.1

ן בגיה ז הזו"פ חע קפסה תיוי התחייבוולמילוכבטחון לביצוע  מועצהל הנתישנ ותרבאת הע לממש .23.1.1

  .הרכההא תקופת ו/או הזהחות פתקו

ש שימו וךת ,זה חוזהע"פ  ועבביצו בחיי ספקהש שירותאת הם י/אחר ק/יםספ צעותאמבות שלע .23.1.2

ת א ביולחי ,תנוספ הזכאי לתמורה שיהימבלי  ,ספקהשנעשו ע"י  תיםושירות וולבפע להבלא הגל

         כך.    בכות והוצאות הכרכל הב קספה

חוק  זה לבכלו יןכל ד "פע ו/או זה זהוחע"פ  תרופה סעד או מכלע וי לגריל כדעל רובאמ ןיא .23.1.3

את כל הנזק תבוע ל מועצהה ותכזה ז כללוב 1970 -תשל"א  ,חוזה(ת של הפרת ב)תרופו החוזים

 צאה מההפרה. תופין כקיעבוהן ן ריבמיש יגרם לה הןו ה ו/ארם לגנהממשי ש

 חסותייהמת תיופציפס אותרבהו רטובפ, הזהחו תוהורא משאר עורגל כדי ויפסעי תית על זה ףיבסע ןאי .23.2

 ,אחר לאדם ןיצועב רלמסו או/ו עצמהב חלקם או/ותים ירושה בצעל, עיניה תראו לפי, מועצהה תרופשלא

 .ספקה חשבון על

 וזהח םיוס .24

 זההחות רפשלא בשל ה םסיו .24.1

ו ו/א זהואת החלבטל א, יהשסיבה  לכמוי, בלעדהעתה ל דשיקו רשאית, על פי תהא לבדב הצמועה .24.1.1

ו ות אההתקשרופת תק חילתמועד ת לפני ,קהו חלאה, כולה החוז פילת וההתקשרת יק אלהפס

 30דמת של קוה מארכה, וזאת בהודעההות מתקופה איז הלךבמ רות אוקשהתבמהלך תקופת ה

 (."זההחו םת סיודעהו" :לןלה) ימים

קת פסהאו רות ו/תקשהה תהפסק ו/או וזהחה ביטול יכ ,וזרלתי חבפן באוייב חמצהיר ומת ספקה .24.1.2

ת, הנה זכות וספוארכה נפות הקוות לתההתקשרקופת תת כהארי ו/או א שרותקהתהת פתקו

ן וכ רחוז ופן בלתיאר בזאת בתמוו רים האמורים הואהמקמ ת איזהרוקב יוכ ,המועצת לניקהמו

שך למ רותיםתן שיו למתוכהסתמ רבדבנה בות טערל כך, בשל הלטעון כל טענשתק ממוע וונמיהיה 

 (חלקןלן או ה )כוכת ההארתקופובמהלך  םתירושי ו למתןתמכותהס או/שרות והתקהת ל תקופכ

 תכנותם.יעם הקשר ב או/ו השירותיםר עם בקש קספיע השקהן תאו ותינן השקעניובפרט טענות שע

זכאי  ספקה הי, יהקפסה שלבויותיו יהתחי הפרתמכתוצאה  שלאחוזה, הול טבי את מועצהה הדרש .24.1.3

ד, תו מועלאו , עדע בפועלאותן ביצים תירוין השגו בל עהימגהתמורה את ה קאך ור ועצהמהמלקבל 

ל יל עלהטדי וזה בכחיטול הבכי לא יהיה בבהר, חוזה. מול הויטן בוגמור בגי מלא, כסעד סופי וזאת

פי ו על ויותייביחתיתר ה לכ לביצוע פקסה תריומאח עכדי לגרו פת ו/אוסנו ריותחכל א צהעמוה

ן וסוג מכל מיעה או תבי/נה וטע ון כלעמלטמושתק ע ונומ ההיין כבזאת ומוותר  ספקוה זה,ה זחו

 לכך.  בקשרשהם וסוג  מכל מיןים יפוי נוספאו ש/ותשלום  וא/ו וייצפזכאי לכל יהיה  לאהם וכן ש

 זהוחה רתהפ ם בגיןיוס .24.2

וזה יא חהבלית רשא האד תבבל ועצהמ, העילל 24.1.1-24.1.3 פיםבסעיאמור הת ליולכלפגוע מ מבלי .24.2.1

הודעה  ספקל ד שנתןית, ובלביסוד ההפרה שאיננ ,החוזה את קספה בו הפררה קמכל ב ויומלס

 ור.מכא התוך התקופ ,הפרהאת הקן לא תי ספקוהם יו 14 של תוקדממ

מן ו יותר אחד א תבקרו ,הזחוזה  אות כל דין והורא ל פיע עצהמוה של אחרת תזכו  לכמ לגרוע יבלמ .24.2.2

 ה:ר, חוזה זתללא ל,טלב רשאית ועצהמא ההתבאים, ם הריקהמ

ו ני אנכסים זמכונס וי או למינהליכים ו/את הקפו/או ל רוקלפיה בקש ספקהגד וגשה כנה .24.2.2.1

 אלר כאמוה שקקרה שבמל בכוהו יןהעניי י לפזמנ קרי מפרק או מפו למינוו/אע קבו

  .התשמועד הגיום מ 30ך ותה בלבוט

ה הליך הוצא וגדנח תפשנכל או ת רגפשיט תדו בקשנג גשהו שהוט רגל אפוש פקסהכש .24.2.2.2

, חלקםכולם או כסיו י נבגיד לגמקרה של תאב ם אוס נכסיינוו כצ יתן נגדוכשנו ועל אלפ

 ו צודגנ ניתןו א לפרוק הבקשו דנגשה הוגש ון אומרצ קחלטה על פירול ידו הה עבלנתק
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שיו לנו א פנהואו שה קם,חל לם אוושיו כור עם נודסי וא הרגיע לפשהאו שהוא  וקרפי

ש( תשמ"ג חדוסח רות )נהחבדת קובהתאם לפאתם  הסדר עןלמאו פשרה  הכאר בלק עןלמ

– 1983 . 

ר, וכאמש ורכבי הלגי ה כלשהולעפתו או בוצעה או מקצ ולוכ ,ספקהכוש קול על רטל עיהו .24.2.2.3

 ליםהעיקולקם(, ום או חלו)כ םיתורמתן השית מבעדו א נועמל עלול וא מונעה ןפבאו

 קיטתם. נ ועדממ יםמי 30ך בתו בוטלו מור לאכא

ע יצובבה משנ ספקו מעסיק לאחר אתו, מקצאו ו כול חוזהסב את המ קספהשכ .24.2.2.4

 מראש. ו תבבכ מועצהה א הסכמתלל וזהחח הו מכייבויותיהתח

 . המנהל לתו שדע הנחתל ,החוזע הוביצמ קתלמס ספקשהכ .24.2.2.5

הלך מ ק אתמפסי או כשהו, אלקםאו ח מבוקשיםותים הריהש תא קפמס אינו ספקהכש .24.2.2.6

ית ציואינו מ הלנהמ שר ע"יואוקבע שנ מניםזהח לפי לו םקספמינו אהוא שו א תםקספא

י או לפ/ו שצב הדרוקב תים שירות הבאספקך משיו להל אהתחימהמנהל לבכתב אה להור

 יבויותיחההתמ רתוחת או יו הפרו אעממי מטאו /ו ספקהשר כא ו, אניםמהז וחל

נהל תוך המת כך מאעל  הראתהו לקיבאחר שלפרה את הה תיקנו ולא זהחות בהאמורו

וצע המברות ו כי השימטעמ מי ו/או ספקבמנהל התרה אשר האו כ ,אהבהתרקב מן שננהז

זו  ראההת תבלעם קד יינקט מ אא להווו ת רצונעושביינו לא תן,מקצ לן אוידו, כועל 

  .רותישה רם לשיפודים נאותיעצ

  .חוזהה ועצביב וןדבז שלמתר ספקהשעתו דלהנחת ות וכחנהל הבידי המכשיש  .24.2.2.7

הציע  תן או, נאחר בשמו דםאו א ספקשהעתה, ת דהנחות לוכחה ועצהמיש בידי הכש .24.2.2.8

ך רוכהל דבר כאו ה זחובקשה לי כלשה נאהה טובת ן אוורומענק ד חד,ו שולשהדם כלא

 ה. חוזע הוציבב

מן ך הזתואו /ר וביס ך זמןתו תיודרישונענה ל הל ולאנמה תוארוהמלא את אינו מ ספקה .24.2.2.9

  וראה. ן ההותע"י נך כבע לנקש

מבעלי מי  ו/או נגד ספקהגד ים פליליים נטו הליכית או ננקלפליה ירנפתחה חק אם .24.2.2.10

 יו. למנה וא/ו תיוניומ

נה, או ה אינה נכוז וזהחתימת ם חע שרבק התנישנ קספהל שי ה כלשההררר כי הצבתה .24.2.2.11

עם ת רושתקה על פיעדי להשכבה ה הי להת המנלדעשר תית אבדה מהוילה עוג אל קפסהש

 . פקסה

 ו. רת תפקידבמסג קיםמדוייתונים שאינם נ הצהרה ו/או צהמועלמסר  ספקהתברר כי ה .24.2.2.12

 .18 ,13 - 8 ,3 ות:יסודי תאוכהורם ביאים הנחשבהיפי החוזה עסמ יףסע הפר ספקכשה .24.2.2.13

 רשאית זה, ףסעי תאולהוראם התב חוזהאת ה צהמועה הלטבי ,הז הזאות חומשאר הור עלגרו מבלי .24.3

וף ים בשיתתמשיך את ביצוע השירולה י כל דין,פלה על קנות מוהזכויות ה ע מיתרגרולי לב, מהעצומה

 בלעדי. הפי שיקול דעתה על  רחא םורם כל גע פעולה

ו א/זה זה והוראות חול םבהתא מועצהלאחרת העומדת זכות מכל רע א יגל הזוחיטול הב כי ת,זאהר בובמ .24.4

 ן. די כל ותראהול םתאהב

את וביטלה  חוזהנו לה בשהוקמהזכויות כלשהי  בזכות מכויות, אושהי מהסכל כותמבס הועצמה השתמשה .24.5

ת יעוו תבא/וות נעכל ט קספליו יהלא , או מקצתו ולאת ביצועו, כו סיקהפה או, מקצתו ו, כולו אחוזהה

      טין.נימוה בעפגיל לכו לושנגרמו ו הפסדים א/וקים זנ ןבגיל דרישה אחרת או כ/ו

 עניינים ימנעות מניגודהו תויודסשמירה  .25

 , במהלךמועצהשל ה הנייבענ ואלי שיגיעדע כל מי הולשות לצד ג' כא לגללדיות ומור בסולשספק מתחייב ה .25.1

ף המצורות בנוסח דיוירת סות לשמביהתחי סחנו ם עלתוהספק יחתים. ירומתן השך הלובמרות קשתהה

 .הז זהוחל 'דנספח כ
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ב או במהלך תקופת בא לידיעתו עקהמידע שיו דיות גמורה עלור בסשמולמתחייב ק הספודיות ה על סשמיר .25.2

 .תועים להבטחצולנקוט בכל האמ "(דיהסוהמידע לן: "חוזה )להר סיום האו לאח רותים,הש

אשר  אודות תושבי המועצה,מידע סודי  הסודי כולל, בין השאר, דעשהמיע ר כי הוא יודמצהיהספק  .25.3

שימוש ו/או  שויגלו ו/או יע י מטעמו לאי הוא או כל מכטת ווחלמבסודיות  מרובת לשומחויי המועצה

 .או מוסד כל גורם ו מידע זה בפנייחשפ

 מידע כאמור.פת האה מחשיוצשייגרם כת בגין כל נזק מועצהה את ישפההספק  .25.4

-על שיידרש ם כפיהשרותייצוע המועצה, פרט לצורך בשהו במחשבי ייב שלא לעשות שימוש כלתחמפק הס .25.5

מחשבי המצויים ב או מעיון בחומר ובמידע/ת חומר/מידע וביצוע העתקהשאר, יימנע מ ובין, הצמועידי ה

 .ותיםשריצוע הצורך בל לאים בו שקיובמידע ה במוש אחר בציוד המחשושי ו יימנע מכלועצה ו/אהמ

ו ינייענ ם לביןותיין השרינים בוד ענילניג ניין שעולה ממנו חששמין על כל עמתחייב להודיע למזהספק  .25.6

 המזמין בעניין זה.התאם להוראות יב לפעול ברים והוא מתחיחהא

פי -ג עלנהויב לחיהוא מת כי,2/11משרד הפנים מס' "ל ות חוזר מנכאת הורא הוא מכירמצהיר כי הספק  .25.7

חשש איתור אלון לופס שמילוי ט לרבות חובת ראות הנוהל,מתחייב לקיים את כלל הוא י הווכנוהל זה 

 רלבנטיים.ורמי הבחינה הידי ג-ו עלובחינת לחוזה 'גפח נס ,ד ענייניםיגולנ

 זה.י בחוזה די ומהותהוראה זו הינה תנאי יסו .25.8

, במישרין או כנןמתות הרבל ן השרותיםתו במים מטעמבדעל כל העו וכןהספקזה יחול על  פרקהאמור ב .25.9

 ן,בעקיפי

 ה.ז ו לפי פרקתיייבויוס להתחמו ביחד מטעתחייב להדריך כל עובמ מתכנןוה .25.10

 תשונו .26

 לאוזה והוא חלפי ה יולת עלוטות המחייביצע, וכן כל התלא ב אוהע ולבצייב התח קספהכל פעולה ש .26.1

 נישלחה אליו לפנד שובלב ו,חשבונ ו ועלמבמקו לעשותםו אחר תחתיו ספקים לש מועצהאית השר -מילאה 

ר, מובהודעה. הבקבע נש ןמתוך הזיו תוייבויחת התא ו למלאנממ תדורשהל, והנמידי הל בכתב עדעה והכן 

 אם לכל דין.ה זה ובהתזאם לחובהת מועצהשל ה ותיהדי לגרוע מזכויזה כ ףיעבס מורן באכי אי

ן או , כולהזה זחויותיו על פי כוזאו  ויתאת חובולישי שלצד המחות ל אולהעביר  להסב, ו רשאיאינ ספקה .26.2

  כתב. ראש ובמ ,הצמועה באישור ן, אלאקלח

 קבלתא ללאחר ו להנאה על פי כל טובת או ,ותאו מקצ לוכו את החוזה, ריבעה ספקה יכ, מועצהל ררהתב .26.3

ו/או  טענה כלתהא א ל ספקול הזואת ה לבטלרשאית  צהועמה תהא -אש בכתב ומר המועצה הסכמת

 ך.בשל כ מועצהשהוא נגד ה גסו למכה עתבי

 (חלקיםבן בת אחת וביב )בין ,ותייווכזאו מו/ותיו יממנה לומע 25%יר בלא יעכי  קספיב היתחזה מל בכל .26.4

 .מועצהה ב שלש ובכתישור מראשקיבל א אחרא לאל

על  בכתב המועצל הודיעל ספק, על ההרסבבו יה נסחרותניותשמ בוריתרה ציהינו חב קפסבו ה במקרה .26.5

 ד, מיבושן וכות כן לעשנה ועל כו ודעימיד כשיזאת  כאמור, להעברהה כוונוכן על ויות זכות ו/או מני ברתהע

 ות. התקשרבטל את הת לזכותעמוד ה הועצמהעברה ול עוביצ עתב

 ה זה. כל הקשור לחוזב יזוז,ו קו/א כבוןעית ועל זכ בזאת מפורשת תרמוו ספקה .26.6

ים רם אחיגופ/ המועצת המא, קספגיעו ליאו ש ,המגיעיםפים סהכמו/או לקזז  כותלנרשאית א תה מועצהה .26.7

 סעיף רתאו הפ יוםי קלמם עקב אשל ,או תחויב שרתיד שר,א כומיםסה לכ ין, אתר וענידבל כ ןבגי ו/או

זה  זהחובהתאם ל קפסמה צהמועשר יגיעו לא שיפוי אוו/ יפיצוו א/ו סכום וזה ו/או כלהח עיפיכלשהו מס

ו ו/איו דבעו ו/או ספקהלי חדאו מ /ומעשי  יןבג"י צד ג' עתבע שת מחמת בהם אתשל מועצהשעל האו /ו

 אמורקור שהוא. הו מחוזה א חמכ ספקה אתמ עצהמול עשוי להגיעהכל  או/ו ומטעמ ימ או/וקיו מועס

 אחרתדרך  ליה בכידשולמו על שכספים החזרת הוע את תבל מועצהל השיה ויותזכמגורע  בסעיף זה אינו

 . בידה דהפקיש בותרט העילוחלרבות 
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ה חוז יעל פ הלנית מוקי ההשות כלכז עלתמהפו/או  מועצהה של הנעות מפעולמיאו הדל מח ואיתור ו שום .26.8

בדרך ו גות את התנהממח השתק וות ו/אערות כנגדה מניהיוצ חשב כעובדותת דין, לא כל פי על או/ה וז

 . פורשבמכותה בכתב וזעל  מועצההה תרוי ןקף אלא אם ככל תו ההא לי , ולאספקה סיה עםחרת ביחא

ל ה שבמקרן די כל פ"עלהם  םגיעיהמ ופהרתו/או  דעל סלכ הצדדיםויות כזע מויל כדי לגרעלמור בא אין .26.9

זה,  קשר לחוזהב פקסהת מצד תביעוו א/ות ושיאו דר/ו מעו כל טענותא ישל אף האמור, עלהחוזה.  תפרה

  דים.דצה בין ום ההתקשרותועד סימים משנלוף שלוש חב

 לא החוזד לצ , וכיםידהצדין וסכם בוא המלמ את תיו, משקפוחפל נס, עזה החוזות ראכי הו ,בזה םמוסכ .26.10

 .וזהני חתימת הח, לפכללעשו, אם בשנייבויות תחהת וטחום, הבימצגר בושק היהי

  תוהודע .27

   ים הם :הצדדבת וכת

  ןצור דימהק ,1 לצרהב חור – צורן  מועצה מקומית קדימה

 __________________________________  - ספקה

ו משלוחום ישעות מ 72ען "י הנמבל עקתו נלאיכב שחיי דלעיל,מענו  יהו לפנשמם להצדדיישלח ע"י ש תבכל מכ

 ואר רשום. ר דבכד

 : םחתועל הו אולראיה ב
 
 

 

 קספהת ימחת                   מועצהר הבזג                  צהמועראש ה            
 
 

 __________________________ ח.פ. ./ת.ז ____________________________ :קספשם ה
 

 _________________________.ז.: _____ ת_______________: _ : שםהמתיחהה שמור תועבאמצ
 

 __________________________טלפון: _____פלא'/ _____________________________ בת:תוכ

 

 ____________________________________________________________ ל:"ואד בתכתו
 
  _   _______יך __ראת
 
__________________________ו _ד_ תפקי____________________ של  חותוכובנ םחתנוזה חה
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 ' א חספנ

 זהום החוקית לבנקאי ותרב ע
 ____________ך ארית                                                                 

  בודלכ

 ורןת קדימה ציוממועצה מק

 

 
 נ.,ג.א.

 __________________'ת מסבנקאית ובער  :וןדנה
 

ולל כ םוכסא עד לם שהול סכוכם ם לתשלוכפילזה כב ערביםנו א ("שמבקה" ןללה_ )___________ תבקש על פי
מילוי חת להבט שתדרשו "(ערבותהום סכ" :ןלהל) םים חדשיקלש (_____________במילים: ) 00,000של 
 העתנו תכנון שירותי מתןל 2/2020' סממבי פו מכרזבח וכממסגרת  חוזהעם  קשרבקש יות המבויביחהת

  .("חוזהה" :ןהל)ל צורן דימהמית קמקוה העצומעבור ה חבורהתו

 
ה או כל קטיסטיית לסטהמרכזלשכה ה ידיל סם עתפרמש יפרכן כמחירים לצהדד למצמוד  היהבות יסכום הער

 . ("מדדה" :ןלהל) במקומה ואיבי אחר שרשמ מוסד
 

  .זרעות למכצהת שהגחרון להא דבמוע הידועהאחרון ד דמהנו יזו הות ערביין נעל סד הבסימד
 
  .זו תוי ערבפ דרישתכם עלת קודם לקבל חרונהד שפורסם לאדמה ו יהאז תוערביין לענש החד מדדה
 

ת תוספבת, ובערעד לסכום ה סכום כל ,ות זהבערתב זרת כהח חלףם לכ שלםאנו נ, ונההראש םישתכדרלפי 
 ילהתחלום התשת א ושריבים לדיחו ישתהובלי תכם דריש חובה להוכיח את םכעלי הטילי למבלדה, מצהפרשי ה

  .שקבהמ מאת
 

ה בטלה ה תהיאריך זחר תלאו __________ת___שנ____לחודש_____ליום ____ קף עדזו תהיה בתו תובער
 . תטלמבוו
 

 .שהיאורה צכל הסבה או להעברה בת לנאינה ניתזו רבות ע
 

,ברבכבוד             

 מע"ב ק__________בנ                         

 נהוש ותברבל נוסח עקתי אל :ההער
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 ' בפח נס

 אחריות וביטוח  
 

ו תאגידים א/עצה המקומית קדימה צורן ו: המווח בנספח זה משמעותוהמזמין לעניין סעיפי האחריות והביט
 ם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםאו נבחריה/רשותיים ו עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך

 
יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  קחהמפ/המתכנן .1

הוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את וידו או כתוצאה מביצועו,  וא במהלך ביצוע השירות עללכל גורם שה
מין וסוג שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי עקב כך.  הוצאה מכל הפסד ו/או המועצה בגין כל נזק ו/או

 מפקח יוציא על חשבונו פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. /המתכנן
 

ל אחריות לכל אבדן או כל אדם הנמצא בשירותה מכ ו/או עובדיה ו/או המועצה המתכנן / מפקח פוטר את .2
 נזק כאמור לעיל.

 
ידרש יהמתכנן / מפקח את המועצה בגין כל הוצאה או תשלום ש, ישפה עיללות האמור מבלי לגרוע מכללי .3

כנן / מפקח  המועצה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי המת
 עם המועצה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.מעביד -ה בקשר ליחסי עובדו/או עקב טענ

 
ם שיגיע למתכנן וסכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ ת לנכות כלמועצה רשאיה .4

צה ם כנ"ל, בכל מקרה בו המועמפקח ממנה, וכן תהא המועצה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלו /
 ק לצד שלישי כלשהו.תהא צפויה לשלם דמי נז

 
ק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה מפקח ויחזיהמתכנן /  להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך .5

הסכם זה, והוא לנקוב בבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם האת הביטוחים הנחוצים לצורך לכל הפחות 
 יות עצמיות במקרה נזק.השתתפו ישלם בעלותם וכן  יישא

 
ר על קיום ביטוחים ם זה אישוחתימת הסכ ימים ממועד 7תוך  מועצהלמתכנן / מפקח ימציא לתאגיד ו/או ה .6

המתכנן / מפקח יחזור וימציא את  .ואינו מסויג לשביעות רצונה של המועצה כשהוא חתום על ידי מבטחיו
 בים בו.ועד פקיעת הביטוחים הנקויום לפני מ 14לכל הפחות  אישור קיו הביטוחים האמור,

 
גש ו/או לא חודש במועד, דרש לא הוביטוחים הנהמתכנן / מפקח מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום ה

 יתאיין הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.
 

את פוליסת גם ראשונה, , לפי דרישתה הלמועצהיא המתכנן / מפקח חייב להמצ בקש זאת המועצה יהיהיאם  .7
 ל ידו בגין הפוליסות.משולמות עת הביטוח ההביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיו

 
המתכנן / מפקח מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה  .8

הסכומים הנ"ל במקום ( לשלם את כל יםלא חייב )אך תהיה המועצה רשאיתכן בתקופה המלא, אם לא יעשה 
 / מפקח. נה למתכנןשר יגיע ממהמתכנן / מפקח ולנכותם מכל סכום כסף א

 
ים למועצה כנגד נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9

את המתכנן / ואין בהם כדי לשחרר  תו או להגביל את אחריו דין, המתכנן / מפקח על פי ההסכם ועל פי כל
 מפקח מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
 לות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן :בגין הפעיוחי הנדרש הכיסוי הבט .10

ו/או תנאי    01/2018ו/או תנאי הראל למקצועות ההנדסה  2018תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי שפי ב.ר  
 .2018ל למקצועות ההנדסה ינואר ח כלו/או נספ   2013יים ם ל מותת האדריכלים העצמאמנורה מבטחי

רה ו/או שניהם בתחום השיפוט של המועצה המקומית ו/או תחבואי תעבורה תכנון לנושמהות העבודות : 
 .קדימה צורן

 
 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 
   :  אחריות מקצועיתביטוח  .1

)אך לא פחות  ולתקופת ביטוח שנתית למקרהש"ח  4,000,000.-  של מקצועית בגבול אחריות ביטוח אחריות
בגין פגיעה , בגין עיסוקו כמפורט מעלה ועית של המבוטחנותו המקצכסה את רשל, המ₪ (  4,000,000.-מ 

שלנות הנובעת מרהמזמינה ושהיא, לרבות  ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית
 מקצועית.
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 :ל את ההרחבות הבאותתכלו הפוליסה

ו חברות בנות לובות ו/אאו חברות שהמזמין ו/של  ואת שמכ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1
 בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח וחבותו בגין הבאים מטעמו 

ן דס כנגד המזמין בגיהמהנ אך לא תביעת בין המבוטחיםהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת  .1.2
 .ההתקשרות נשואת אישור זה

יסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את תהווה פולפוליסה זו הפוליסה תכלול סעיף האומר כי  .1.3
 כנגד אותה חבות.המזמין 

תנאי הפוליסה , וגם או כל מי שבא מטעמו, בהמהנדסהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.4
ובלבד שנעשו  להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זוזמין המשל  ויפגע בזכות ה, לאאו בהתניותי

 . ה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיהאי הפוליסום לב, בתנבת

יום, לאחר סיומה אם המבטח יביא את  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.5
סה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך י כי לא נערכה פוליובתנאלידי סיום או אי חידוש,  הפוליסה

 המהנדס.י ישיר לפוליסה הקיימת ע"

 .יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה 60כלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות הפוליסה ת .1.6
 

   ביטוח צד שלישי: .2
 (₪  2,000,000ש"ח   )אך לא פחות מ   2,000,000.-האחריות של  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול

 לאירוע  ולתקופת הבטוח.
 

 אות הבאות:על פרק זה חלות ההור

מפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד יצוין ב .2.1
 שלישי.

ובתנאי כי יש חבות  עבידים ייחשב כנזק לצד ג'כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מ .2.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.של 

: " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או  ף הסיפא כדלקמן( תתווס שלנות רבתי. )ר3.12בסעיף  .2.3
 מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".

 .מיןכנגד המז לביטוח לאומי י לתביעות שיבוב של המוסדהפוליסה תכלול כיסו .2.4

ולמעט כלפי מי  יןהמזמנגד ת השיבוב כהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכו .2.5
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהשגרם לנזק בזדון, 

 
  ביטוח חבות מעבידים: .3

בביצוע העבודות, ם המשנה ועובדיהם המועסקיביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני 
ד ולתקופת ירוע אח( לא  ₪20,000,000    )אך לא פחות מ   20,000,000.-ות אחריות שלא של  בגבול

 הביטוח.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

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

ו/או  הנדסעשי ו/או מחדלי הממל ובגין אחריות ףוטח נוסהמזמין כמב הפוליסה תורחב לכסות את   3.2
 .הבאים מטעמו 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או "  דלקמן :סף הסיפא כ. )רשלנות רבתי ( תתוו3.11בסעיף  .3.3

 ". מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
 
 

  נזק בזדון.ולמעט כלפי מי שגרם ל המזמיןזכות השיבוב כנגד  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על . 3.4
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4 
 

 ויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י המהנדס אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.הכיסכל  .4.1
 

כולל גם את הכיסוי בכל הביטוחים שערך המהנדס בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא  .4.2
קבלנים וקבלני משנה של המהנדס בגין אחריותם השילוחית ו, נבחריו, המפקח, בדיהמזמין, עו
 המהנדס ו/או מי מעובדיו. חדלילמעשי או מוהשיורית 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה  .4.3
דרשות, וא בגין הפרמיות הנחוב העל הבקשה להארכה, י הודיע המזמיןוגם או המזמין. מהמהנדס 

שלא לחדש  וונתל כולמזמין ע  הודיע המבטח .אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה
, תהייה למזמין העבודה יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

ת יפים, כנגד התחייבוובתער, ללא שינוי בתנאים יום  60אופציה צד צדדית לדרוש הארכה של עד 
 . המזמין לתלום הפרמיה היחסית שנדרשת לתקופה זו

ם תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, ולליך המהנדס כהביטוחים שער .4.4
 60ח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות אם כן שלח המבטאלא 

 ישים( יום מראש.)ש

 –קשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה וחים שערך המהנדס בבכל הביט .4.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – ת נגד המהנדס לבדווגשותביעות המ למעט

מיים, נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כי
י מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות גומים, זיהום תאונתיטריים פמכשירים סנ

 הרע, אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים. לשוןצאת דיבה ונוער כחוק, הו

כל הביטוחים שערך המהנדס בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .4.6
וכל אדם או גוף שלמזמין  יחיד מיחידי המבוטח( נגד כל SUBROGATIONוף )על זכותו לתחל

י שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם נותנלני משנה וזיקה אליו , או הקשור לעבודות מלבד קב
 לנזק בזדון.

כל הביטוחים שערך המהנדס בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין  .4.7
ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמין, הגשת תביעה, וכיוצ"נזק, איחור ברת הודעה על מחמת אי מסי

 ין או האחראי על הביטוח כמזמין.המזממין, גזבר שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המז

כל הוראה בביטוחים שערך המהנדס בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .4.8
כלפי המזמין. לא תחול ולא תופעל יים ביטוח אחר בטח כאשר קבדרך כלשהי את אחריותו של המ

"ביטוח ראשוני", המזכה  והינחס למזמין כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח בי
את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו 

 החוזה. יסה הנערכת לפיכוסים בפוללהשתתף בכיסוי הנזק או החבות המ

 השתתפויות ייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכןהמהנדס התח .4.9
 יות במידה ותחולנה.עצמ

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל,  .4.10
הנדס/אדריכל מובות "המבוטח" על כמו כן תחולנה ח. ישור זהעד כמה שלא תוקנו על פי האמור בא

 לבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה.ב

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה מבוטל ככל שקיים. בתי ו רשלנות רחריג כוונה ו/א .4.11
 . ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

ורם להפיק עבור וכי קיבלתי את איש לגבי התנאים הנדרשים בטחיהנני מצהיר כי יידעתי את מ
 זה ונספחיווזה וזית ע"פ חפרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי הח

 
 

 חתימת + חותמת המתכנן  שם המתכנן  תאריך
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 'ג נספח
 ות מקומיות ברשוי ייםיצונעסקת יועצים חעניינים בה גודלני מניעת חששו הל בדיקהנו

 ינים ניגוד עניל ון לאיתור חשש שאל

 מקומית קדימה צורן   המועצ     רשות המקומיתה

 _______________________________________ד    _____יפקתמועמד/ת ל

 דים וכהונות קיתפ –חלק א' 

 ים ישיפרטים א  .1

   שפחה מ    םש

 _________/________/_______________ה לידשנת    זהות: מס' 

 כתובת:

   ודקמי    עיר/ישוב    רחוב

   מספר נייד    טלפוןס' מ

 ועיסוקים   םתפקידי .2

, כעצמאי/ת, ה/אחורה )לרבות כשכיר ניםש 4של  קופהלתמים קוד דיםותפקים נוכחיים יוקסקידים ועיפירוט תפ
 (.ת וכד'/מתכנןככספק,  ד,תאגירה במש כנושא/ת

 ה וכיו"ב(. מותפות, עותשחברה ציבורית,  קים בתאגיד מכל סוג )חברה /עיסופקידים ונא להתייחס גם לת

 (.תנדבובהת  יםגם תפקיד במפורש ייןצל תנדבות )ישקידים בשכר או בהלתפהתייחס נא ל

 ק וכתובתועסים המש
ות של ילתחומי הפע

 המעסיק
 ותחומי התפקיד

 העסקהאריכי ת ריותהאח

    

    

    

    

    

 ריים  ציבו תפקידים  .3

 . לעיל  2 שלא צוינו בשאלהות ציבורית והציבורי וכהונ  פירוט תפקידים בשירות

 .  חורהים אנש 4 ה שלפקוקודמים לתידים  קלתפום ים  נוכחיי א להתייחס לתפקידנ

 לוי התפקידמיתאריכי  התפקיד הגוף
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 ו בגופים מקבילים ם אוניבדירקטורי חברות .4

ציבוריים ובין  הם בין אם או גופים אחרים,ות ויים, רשדמקבילים של תאגית בדירקטוריונים או בגופים חברורוט פי
 . ייםרבום שאינם ציא

 ים אחורה. שנ 4ות לתקופה של ודמכהונות קת ולות  נוכחיוונתייחס לכהנא לה

 תחוםוף ו ת/גרשו /שם התאגיד
 סוקו יע

נה כהו ת התאריך התחל
 ותאריך סיומה

 נההכהו סוג 
דירקטור חיצוני או )

י מניות. ככל מטעם בעל
ר קטו ירובר בדדשמ

א לפרט  נ -מהסוג השני
 גם(

 פעילות מיוחדת
 גון כ, דירקטוריון ב

ו בוועדות אחברות 
 רים. חפקידים את

 
 

   

 
 

   

 
    

 לות הרשות המקומיתעי קשר לפ .5

 ,המקבל שירות אזרחלא כשן בו, זיקה או קשר, נייל עוף שאתה בעאו לג ך,יו לאו הש, אם יה

 יקה או קשראליו )ובכלל זה זים ם הקשורלעבוד, או לגופי ת /מדה מוע/תת המקומית שבה אלפעילות הרשו
 שור וא קהאו לגופים אחרים ש ד,ה מועמד/ת לעבו/את ומית שבההמק תיטת הרשול בשוטוריים שים סטטדאגיתל

 ? הם( אלי

 ים אחורה. שנ 4של  שרים נוכחיים ולתקופהולקות תייחס לזיקנא לה 

 פורט.מה או קשר באופן נא לציין כל זיק 

ו ו עובד בו/א וקבילים במם או בגופי רקטור,יכד ןכהגוף ו/או משיש לו אחזקות ב מי רבות כלל -" בגוף עניין על ב"
ך, ת עריד כמשמעו בחוק ניירותאגן בכבעל עניי קה שלאחזרט אך לפצוראין )או יועץ חיצוני לו ו/או מייצג אותו /ו
 1חרים בבורסה(, בתאגידים הנס1968 -תשכ"ח ה

 
 ם כן, פרט/י( :)א   ן / לאכ

  

  

  

  

 משפחה  קרובי ילגב 5-2ר בשאלות רוט תפקידים כאמו פי .6

 ובי משפחתך.קרלעיל לגבי  2-5 פיםור, בסעיכאמ ,תפקידים טרופי

 בלבד. הווהבונות כהם ולקידילתפיחס יש להתי

בן/ת זוגך   אם ל,ל )למש ינדרשו בשאלות לעשפחתית והפרטים הרלבנטיים שה המהקרברט את שם הקרוב, סוג לפ נא .7
מיוחדת ות נה ופעיל הכהו ונה, סוגההכיך התחלת ו, תארקיסועם תאגיד ותחוון, יש לפרט שם הוריבדירקט חברה

 ן(.יובדירקטור

 .על שולחנך שסמוך מיצא ו, צאורהג, הבן/ת זו -"קרוב"

    

  

 
  1968 –שכ"ח וק ניירות ערך, תח 1

  -תאגיד"בעל ענין", ב
שרשאי למנות דירקטור , מי בוכוח ההצבעה מהתאגיד או  שלפק ת המונויותר מהון המניים או מי שמחזיק בחמישה אחוז (1)

גיד תאו א ,לליהכ של התאגיד או כמנהלוור שמכהן כדירקטי י, מכללו ההלמנאו את ד של התאגי הדירקטוריםותר מיאו אחד 
ות מני לאו רשא מכוח ההצבעה בולו או מהון המניות המונפק  שאו יותר חזיק עשרים  וחמישה אחוזים שאדם כאמור מ

 -זו הפסקמהדירקטורים שלו, לענין  יותר אוישה אחוזים מעשרים וח
 ,הכלולים בנכסי הקרן ערךיק בניירות החזת כממנובנאת פות משותעוקרן להשק יראו  מנהל (א)
ט עלמ –ה, "נאמן" ענין זניירת הערך האמורים, לכמחזיק בות נאמן, יראו גם את הנאמן ניירות ערך באמצעב דםא קחזיה (ב)

ו ()ו( א2))א(46עיף עותו לפי סכמשמ רהסדך רק מכוח תפקידו כנאמן לות ערירשמחזיק בני ימים ולמעט משורי חברת
 ה.נסהכס מדת פקול 102בהגדרתו בסעיף ם, מניות לעובדית הקצא, לאמןכנ

 .אגיד, למעט חברת רישומיםחברה בת של  ת (2)
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 ממונים בתפקידאו לם זיקות לכפופי .8

ת, /דועממה שאליו את/ כפופים לך בתפקידאו יפין(, )במישרין או בעקיך מונים עלמשאמורים להיות  האם את/ה ומי
ים מו קשרת, כוות אחרכפיפות במסגרם יחסי יכמתקיימים בינ האםים אחרים? גונראמשותפת ב נההנים בכהומכ

 או זיקות אחרות?חה פיים, קשרי משעסק

 ם כן, פרט/י( :)א  א כן / ל

  

  

  

  

תפקידים  לך על  דועים האעניינים ב של חשש לניגוד במצהעמידך ביך, העלולים  לקרוך או של לידים ועניינים שתפק .9
ו  אלישינים בתפקיד וד עניש לניגל חששבמצב  להעמיד אותך שעלולים, או של קרוביך שלך,  טו לעילפור אשליינים נוע

 את/ה מועמד/ת?
 וך על שולחנך.ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמ/בן  - "קרוב"

 כן, פרט/י( : )אם/ לא    ן כ

  

  

  

  

 

גוד  נילבמצב של חשש דך ולים להעמי שעל ךל מקורבישו  יך האחריםל קרובש ים נייכהונות וענקידים, עיסוקים, תפ .10
 . עניינים

 שאליהם לא התבקשת  להתייחס רים,אחינים אחרים של קרוביך העניוקים, כהונות , עיסופקידיםעל ת  וע לךידהאם 
 צב של חשש ותך במאיד מהע שעלולים  לשותפים עסקיים(, ם ום קרובי)ובכלל זה חברי ביך של מקור ובשאלות לעיל, א

 ? את/ה מועמד/תיו  בתפקיד שאלים נייגוד ענינל

 . ונהשינם מדרגה ראבים שאולקרו  זוגם ולבני נא להתייחס גם לאחים

,  ם של קרובים אלהוקידים ועיסיעיל )לדוגמא תפקל 1-8שעליהם  נשאלת בשאלות אים ושנא להתייחס במיוחד לנ 
 מית(.מקוה ות הרשותלעי יש להם לפוקשר ש ים,לביבגופים מק בדירקטוריונים אוות חברוי

 י( :ט/כן, פר)אם    לא כן /

  

  

  

  

  

 וקיםם ועיסחיי תט קורופירו .11

לל כו ובהווה, ררוט עיסוקים בעבהשאלון, הכוללות השכלה ופי ילוימ רות חיים מעודכנות ליוםקו דא צרף/י בנפרנ
 תאריכים.
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   נכסים ואחזקות  - ב' חלק 

 יותנבמאחזקות   .12

 .קרוביך של שלך או גופים עסקיים כלשהם,ב שותפותאו ן, רין או בעקיפישבמי ,בתאגידים ותהחזקת מניפירוט 

הנסחרים   בתאגידים 1968 –ו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מעמששלא כבעל עניין בתאגיד כ זקהצורך לפרט אח ין)א
 (.2סהרבבו

 נך.חולשסמוך על שהורה, צאצא ומי  וג,בן/ת ז – קרוב""

 פרט/י( : ן, א   )אם ככן / ל
 

 תאגיד/גוףהשם 
 זיק המחשם 

 ותוז החזקאח זיק אינו המועמד(מח)אם ה
סוק חום עית

 אגיד/הגוףהת
    

    

    

    

    

    

 נייניםשל חשש לניגוד עצב עמידך במהוש בהם עשויים לים שאחזקתם, מכירתם  או שימנכס .13

ך יים להעמידעשובהם ו שימוש  תם ארקתם, מכיזאחקרוביך, ש בעלות באו  תךחרים בבעלוקיימים נכסים א  האם
 מועמד? תה ו אד שאליקיתפ ים עם הבמצב של ניגוד עניינ

 מוך על שולחנך.שס יבן/ת זוג, הורה, צאצא ומ –" קרוב"

 אם כן, פרט/י( :כן / לא   )

  

  

  

   

  

 תיף משמעו חבות כספים בהיק .14

ת להתחייבויואו בות ו ערב לחו ים אפחייב כס ,נםים, אם ישהעסקי ךתפיומשאו מישהו  האם את/ה, קרוביך
 כלשהם? 

 ך.סמוך על שולחני שומ , צאצארההות זוג, בן/ –"קרוב" 

 : כן / לא   )אם כן, פרט/י(

  

  

   

 
 1968-רות ערך, תשכ"ח חוק ניי 2

  –נין", בתאגיד "בעל ע
 ורקטות דירמני שרשאי לבעה  בו, מח ההצומכ ניות המונפק של התאגיד אוון הממהים או יותר זבחמישה  אחוק חזימי שמ (1)

תאגיד  התאגיד או כמנהלו הכללי, אוכהן כדירקטור של שמי מ ,לליהכ התאגיד או את מנהלו של מהדירקטורים תרו יוד אאח
ו או רשאי למנות עשרים בעה בהצו או מכוח הלות המונפק שניהמ ר מהוןתה אחוזים או יווחמיש אדם כאמור מחזיק עשריםש
  -ה זופסקין ענל ם שלו,רימהדירקטו ים או יותראחוז המישוח
 ולים הנכסי הקרן,בניירות הערך הכל  יקחזמת כמנולהשקעות משותפות בנארן יראו מנהל ק (א)
 –" הנאמן" לעניין זה, ,ערך האמוריםה רותק בניייאת הנאמן כמחז ראו גםת ערך באמצעות נאמן, ים בניירוהמחזיק אד (ב)

()ו( או 2)א() 46ף סעיכמשמעותו לי ר להסדמן כנאו ידכח תפקמ ות ערך רקחזיק בניירמי שמ מעטלמעט חברת רישומים ול
 הכנסה. לפקודת מס 102הגדרתו בסעיף מניות לעובדים, בת צאהקלן, נאמכ

 רת רישומים.מעט חבחברה בת של התאגיד, ל  (2)
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 גוד ענייניםלנישל חשש  בלים להעמידך במצנכסים אחרים העלו .15

פקיד בת ניגוד ענייניםלשש חבמצב של  תךלהעמיד אושויים ע, ש לעילא פורטו לל נכסים אחרים, שך עידוע ל האם
 ת/ה מועמד/ת ?א שאליו

פים עסקיים(, של גופים שותו)ובכלל זה חברים קרובים  ךביוביך, של מקורקר של ם שלך,סינכתייחס לנא לה
 ניין בהם. י עהם בעל רוביך או מקורבךשק של גופיםובעל עניין בהם  שאתה

 שונה. אה רגאינם מדרשם ם ולקרוביני זוגב ול םחיייחס גם לא נא להת

 ישרין ובין בעקיפין, ו/או מב בעה בו,  בין הצ ות ו זכויא/ו ת  בגוףבות מי שיש לו אחזקולר –ן" בגוף ניי"בעל  ע
 וני לו". חיצ ו יועץ מייצג  אותו ו/אאו בד בו ו/ובילים בו ו/או ען בדירקטוריון או בגופים מקמכה

 : (ט/ירפ )אם כן,    כן / לא
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 רה ההצ  -ג'   לקח
 

 י: היר/רה בזאת כמצ __, _________________________ ת.ז. מס' _____________טה אני החתום/ה מ
 
 אמיתיים.וים ים, נכונאולמקורבי, הם מלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי אלבשכל מידע והפרטים שמסרתי  .1

מר אלא אם כן נא ,ישיתאמידיעה  םה ולמקורבי,קרובי לי, מעצזה, בקשר לם שמסרתי בשאלון רטיידע והפכל המ .2
ינם א אולי במלואם ו/או בחלקם ו/ עיםרטים אינם ידוהפשבו במקרה  זאתדיעה, והצהרה  היא למיטב היה במפורש כי

 . ידועים לי מידיעה אישית

עם   םנייגוד ענייחשש לנ של במצלי להיות בחר שעלול לגרום  ן אכל עניילא ידוע לי על  לוןסרתי בשאממעבר לפרטים ש .3
 ד.יהתפק

מילוי התפקיד, עד  ם בלניגוד ענייניש ל חשבמצב ש יותם לי להכל עניין שעלול לגרו ב מנע מלטפללהיי  מתחייב/ת  נא .4
 .ת המקומית בנושאתו של היועץ המשפטי של הרשויינחלקבלת ה

שלא  גיותוהרגיל, ס יםמהלך הדברררו, בויתע אויי בשאלון יים בתוכן הצהרותינויחולו שת כי במקרה בו /ייבאני מתח .5
הרשות המקומית,  של ביועץ המשפטי עץאיוו ינים, יענ לניגוד יד אותי במצב של חששעמעשויות לה, שנצפו מראש
 פי הנחיותיו. המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לת א אמסור לו

 מתכנןהחתימה  /קספחתימה של ההשי ימות מורתח

   : חתימה   : שם ושם משפחה 

   : החתימ   : ה ם משפחשם וש

 ______ ___:מתכנןה/ספקת החותמ                                                           תאריך:
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 ' דפח נס

 ודיותס לשמירת התחייבות טופס

 ו/או מי מטעמו, יו או מועסק/אחד מעובדיו ווכל  קספי הד)ימולא על י
 (צהמועותים לת השיראיק נהעאשר עתיד ל

 לכבוד
 ה מקומית קדימה צורןועצמ

 

_____ ________ של תימההח ורשהמ,     זהות' מס     מ"הח אני
 : כדלקמן ספקה בשם  בזאת מתחייב"(, פקסה": להלן)

  רה תחבותנועה ותכנון שירותי תן למ חוזהה ביצוע עקב ליוא יעושיג דעיומ ידיעות בסוד ורלשמ מתחייב ספקה .1
 ומרשם המידע רכותמע יגבל מידע כל או מגנטית יהמד ,טפסים, חות"וד: יםכלול זו רתבמסג. "(החוזה: "ןלהל)

 .זהחוה י"עפ םיתהשירו ביצוע במסגרת אליו שהגיע  אחר מידע לוכ ותוצאותיה ביקורת מועדי, מועצהה של

 ספקה רימסו אל ,מועצהמה הרשאה וללא זה הזחו עביצו עקב אליו שתגענה ותידיע סודב לשמור יבחימת ספקה .2
 לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות ספקה על ולויח, זה לעניין. לקבלה מוסמך היהי שלא לאדם מוראכ עהידי

 . 1977 - ז"שלהת, העונשין

 כן. אחר שימוש כל בו הייעש שלא ולוודא, הז חוזה במסגרת ואלי מגיעה המידע כל את לאבטח גידא ספקה .3
 אם אלא, התקשרותה םבתו השונות ותיתוכנב תמשיםהמש כל של םוהרישומי הקבצים כל השמדת ודאיו

 .מועצהה י"ע רתאח יידרש

 או חוזהל שותף שאינו ממי, זה חוזה לצורך אותו משרתותה או, שברשותו המחשב למערכות גישה ימנע ספקה .4
  .ודיותס לשמירת ותהתחייב על חתם אלש יממ או, במחשב המאוחסן ידעבמ או מרבחו לעיין מךמוס שאינו יממ

 . מועצהמה אההרש לאל להלקב מוסמך יהיה שלא אדםל עמיד או ידיעה רימסו לא ספקה .5

, 1981 – א"שמתה הפרטיות הגנת בחוק כאמור המידע על ישמרו ושל המשנה וקבלני עובדיו שכל ידאג ספקה .6
 .1986 – ו"התשמ (,ציבוריים גופים בין מידע תעברה וסדרי ושמירתו מידע זקתאח איתנ) הפרטיות תגנה ותקנות

 להגדרת בהתאם" מידע מאגר" מהווים זה חוזה גרתמסב דוי על נאספו או/ו ספקה לא והגיע אשר וניםתנ אם .7
, קלחו בהתאם בו והשימוש תוזקהח, שומויר לנוהל אחריות תהיה ,1981 – א"התשמ הפרטיות הגנת חוק

 .מועצה תובבעל נתוניםה תמהיו עורג האמור ןאי. זה וזהחב רתחא עיקב לא עוד כל, ספקה על םמוטלי

 .לכך שידרש עת בכל זו לפעילות רבהקש ול סרשימ חומר כל מועצהל זיריח ספקה .8

 עידהמ או/ו ניםתוהנ אבטחתל שנקט האבטחה אמצעי המועצה לנציג ספקה יציג מועצהה דרישת פי על .9
 . זה חוזה מסגרתב ותוברש יםהמצוי

 

 ______________      _____________ 
   פקסה חתימת                      תאריך                          

 
 


