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 המועצה האזורית גזר

 19/10מכרז מס' 

 למתן יעוץ משפטי למועצה לענייני הגדלת הכנסות 

 ותנאי המכרז תנאים כללים להשתתפות במכרז
  כללי .1

נדרשים שירותים משפטיים כוללים בתחום "( ההמועצ)להלן: "למועצה האזורית גזר  .1.1
 הגדלת הכנסות המועצה מתשלומי חובה, לרבות כל המפורט להלן:

 מתן חו"ד, תכתובות וייעוץ משפטי שוטף, לרבות מדידת נכסים. .1.1.1

הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי פנים וחוץ במועצה וניהול מו"מ עם כל גורם  .1.1.2
 רלבנטי בקשר להגדלת ההכנסות.

 מדיניות והכנת שומות. ביצוע .1.1.3

ייצוג המועצה בכל הליך משפטי ו/או מנהלי הקשור בהגדלת ההכנסות, לרבות  .1.1.4
 .ד"עוהבהליכים בהם טיפל  הקשורים טיפול בהשגות, עררים ועתירות מנהליות

 "(השירותים)להלן: "

מי מטעם המועצה אשר  ידי עלאו /ומועצה ה גזבריעשו בהתאם להנחיות ו יינתנו השירותים .1.2
 "(, אשר גם יפקח על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. הממונה)להלן: " לשם כךעל ידו מונה י

 תמורה בגין השירותים .1.3

 עבור השירותים תשלם המועצה לנותן השירותים את הסכומים המרביים הבאים:

 סכום מכל 12% -)כולל מע"מ( ₪  500,000עד ₪  1 –מ  הגדלת הכנסות בגין .1.3.1
 בתוספת מע"מ כדין;ה, המועצ לקופת שייכנס

 מכל 11% -)כולל מע"מ( ₪  5,000,000עד ₪  500,000 –מ הגדלת הכנסות  בגין .1.3.2
 ה, בתוספת מע"מ כדין;המועצ לקופת שייכנס סכום

 שייכנס סכום מכל 10% -)כולל מע"מ( ₪  5,000,000הגדלת הכנסות מעל  בגין .1.3.3
 , בתוספת מע"מ כדין;המועצה לקופת

 ונח זה בהסכם, נספח ה' למסמכי המכרז.כהגדרת מ –" הגדלת הכנסות"

 לסכומים המרביים הנקובים לעיל. 10%המציע יוכל לתת הנחה של עד 

ות ודיונים מדידביצוע לרבות  ,ההצעה תכלול את כל השירותים הכרוכים בהגדלת ההכנסות
 .בבתי משפט

ן זוכים בנושאים המפורטים לעיל, ולא תינתשני יודגש, כי המועצה מתעתדת לבחור  .1.4
בלעדיות במתן השירות לזוכה כלשהו; בנוסף מובהר, כי העברת שומות ו/או נכסים לטיפול 
הזוכים והחלוקה ביניהם תהא בהתאם לשיקול דעתה של המועצה, וכי לזוכים לא תהא כל 

 טענה בקשר לכך.
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יצוין במפורש כי המועצה שומרת על זכותה לבצע השירותים, כולם או חלקם, בעצמה או  .1.5
גופים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי; בכלל זה מתכוונת המועצה לערוך  באמצעות

 , והגדלת שומות.GISבעצמה, ביחס לנכסים ו/או שומות כפי שתבחר, מדידות, תצ"אות, 

 במכרז להשתתפות תנאי סף .2

 תנאי הסף בהם על המציע לעמוד הינם כדלקמן: .2.1

עורכי  2מתוכם לפחות , )לרבות כנגד חשבונית מס( עו"ד 8לפחות  המציע מעסיק .2.1.1
 שנים לפחות בהגדלת הכנסות ברשויות מקומיות; 15דין בעלי ותק של 

חמש משך רשויות מקומיות לפחות, ב שלושבהשירותים  בתחום ניסיוןלמציע  .2.1.2
( שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות מהרשויותהשנים האחרונות )בכל אחת 

 במכרז. 

 שלושב הכנסותה את הגדיל מציעהכתוצאה ממתן השירותים נשוא מכרז זה,  .2.1.3
 הרשויות,בכל אחת מ, ₪ 2,500,000 לפחות מצטבר של בהיקף לפחות רשויות
 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. בארבע

 וכן מי מעו"ד המועסקים ע"י המציע לא כיהן כחבר במועצה. המציע .2.1.4

יק שירותים משפטיים וכן מי מעו"ד המועסקים ע"י המציע לא הענ המציע .2.1.5
ו/או בעל תפקיד בכיר  המועצהכלשהם לראש המועצה ו/או לסגנו ו/או למנכ"ל 

 ו/או לבן הזוג ו/או הורה ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה.  במועצה

ואין כנגדם תיקי  המציע וכן מי מעו"ד המועסקים ע"י לא הוכרזו כפושט רגל .2.1.6
 .הוצל"פ פתוחים

מי מעו"ד המועסקים ע"י אינם עלולים ליצור של ועיסוקיו האחרים של המציע  .2.1.7
 ניגוד עניינים עם תפקידו כנותן שירותים למועצה. 

 לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף לעיל יצרף המציע: .2.2

, שמתעתדים ליתן שירותים רשימה המפרטת ביחס לכל אחד מעובדי המציע .2.2.1
ודה אצל שם, מס' רשיון, ותק כעו"ד, תקופת עב - למועצה במסגרת מכרז זה

 המציע.

מועמד מטעם  / המציע של הרלוונטי ניסיונו שיפרט את משרד המציעפרופיל  .2.2.2
 .המקצועי הניסיון פירוטבדבר  ב' את נספח למלא כנדרש המציע וכן

, שמתעתדים כל אחד מעובדי המציעשל תעודות עורכי דין ורשיונות עורכי דין וכן 
 ליתן שירותים למועצה במסגרת מכרז זה

 ליצים רלבנטיים )כולל שמות, מקומות עיסוק, טלפונים(. פרטי ממ .2.2.3

מתן שירותים משפטיים  על המעידות לפחות רשויות מקומיותשלוש המלצות מ .2.2.4
  -בתקופות הנדרשות וכן  בנושאי השירותים הנ"ל

אישור מאת גזבר הרשות המקומית בדבר גובה הכנסות הרשות שהוגדלו כתוצאה 
, בנוסח המצורף כנספח ע בתקופה הרלבנטיתמהשירותים שסופקו על ידי המצי

 ב'.



  

 4 

 ההתקשרות / היקף ההתקשרות  תקופת .3

ההתקשרות עם הזוכים הינה לשנה ממועד חתימת המועצה על הסכם ההתקשרות.  תקופת .3.1
המועצה תהיה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההסכם ל 

 אחת.  חודשים כל 12תקופות נוספות של עד  4 -

יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת  30המועצה רשאית, בהודעה בכתב של  .3.2
)לרבות תקופות ההארכה(, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא  ההתקשרות

 חובת הנמקה.

חודשים. המועצה  24שהועבר לטיפול הזוכה תעמוד על  ספציפיתקופת הטיפול בתיק  .3.3
 ל דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת הטיפול בתיקתהיה רשאית ע"פ שיקו

 חודשים כל אחת.  12 בנות עדתקופות נוספות  שתיל הספציפי כאמור

הזוכה את התיק והטיפול ישיב או תקופת הטיפול המוארכת בתום תקופת הטיפול בתיק 
ככל בו למועצה, על כלל מסמכי התיק, תוך ביצוע חפיפה מסודרת ומלאה וישתף פעולה 

הנדרש להעברת הטיפול לעו"ד אחר או למועצה, לפי הנחיותיה, ויחולו הוראות ההסכם 
 בעניין זה. 

מובהר כי הזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה, אלא אם הושגה הגדלת הכנסות כתוצאה 
 .מהטיפול בתיק בהתאם לשיעורי התמורה האמורים לעיל

 מסמכי המכרז .4

המועצה בשעות העבודה הרגילות, מנכ"ל  לשכתניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המכרז,  .4.1
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי  אשר לא יוחזרו. ₪  500 בתמורה לתשלום של

המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז, לא יהיה 
  .כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף

ללא עלות, במשרדי המועצה בשעות הפעילות או שתו, ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכי .4.2
הנוסח . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצהבאתר האינטרנט 

ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו  שיירכש ע"י המציעהמחייב של המכרז הינו הנוסח 
 . המועצה של טהאינטרנ באתרגם ביחס למכרז  בהבהרות להתעדכן יש מאתר האינטרנט.

 ובירורים שאלות .5

                        שכתובתו שאלות הבהרה תוגשנה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני .5.1
evelin@gezer-region.muni.il  'מספר המכרז.  בלבד ובציון שנקר אווליןלידי הגב
תשובות לשאלות ההבהרה  .10:00שעה:  18/2/2019 השאלות תשלחנה עד לתאריך

תשובות אלו יהוו חלק  .20/2/2019האינטרנט של המועצה עד לתאריך  יפורסמו באתר
 ., ועל המציע לצרפם להצעתומחייב ובלתי נפרד ממסמכי המכרז

לשנות ולתקן את המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  .5.2
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביוזמתה או בתשובה  לדחותרז, לרבות מסמכי המכ

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז , כאמור, לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים
 ., ועל המציע לצרפם להצעתוויפורסמו באתר המועצה

 ה.פה או באמצעות הטלפון, לא תחייבנה את המועצ-הבהרות והודעות שתינתנה, בעל .5.3
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 הגשת ההצעות .6

מסמך וכוללת את כל ובשולי כל עמוד  ויד-חתומה עלוכשהיא מלאה  ,את הצעת המציע .6.1
יש להגיש  -וכן את שאלות ותשובות ההבהרה  שנדרשומסמכי המכרז ומסמכים נוספים 

ולהכניסה לתיבת המכרזים  -ידי המועצה -ה סגורה המיועדת לכך, אשר תסופק עלבמעטפ
 .13:00 שעה 3/3/2019עד לתאריך בלבד,  ידניתמועצה, במסירה במשרדי מזכירות ה

. )מציעים רשאים 15:00 בשעה 3/3/2019 תאריך - מועד פתיחת מעטפות ההצעות
 להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים(.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל"  .6.2
 מאת מזכירות המועצה. 

מעטפה  .ויין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלאין לצ .6.3
 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה. -שתכיל סימני זיהוי כלשהם 

 הבאים:המסמכים  על המציע לצרף את .6.4

 חתומים ע"י המציע. המכרזכל מסמכי  יצורפו להצעה .6.4.1

 נספח א'. –טופס הצעה  .6.4.2

 .צותוהמל מקצועי ניסיון פירוט - 'ב נספח .6.4.3

חשבונות  ניהול ציבוריים )אכיפת גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור .6.4.4
 פנקסי כי המציע/ המשרד מנהל המעיד-1976 ו"מס(, התשל ותשלום חובות

 המס. לרשויות ומדווח ורשומות חשבונות

  -רשומה שותפות תאגיד, לרבות והמשרד שבו עובד המועמד המוצע הינו היה .6.4.5
 בהתאם המתנהל הרלוונטי הרישום במרשם דתמתעו העתק יצורף להצעה

 .דין כל להוראות

 .מורשה עוסק תעודת .6.4.6

 .במקור מס של הניכוי שיעור בדבר תקף אישור .6.4.7

מטעמו המתעתדים ליתן השירותים  הדין כיעור המציע ושל  של הצהרה .6.4.8
 .ג' כנספח ב"המצ לנוסח בהתאם עניינים ניגוד בדבר העדרבמסגרת המכרז 

 .ד' כנספח ב"המצ לנוסח בהתאם דיותסו לשמירת התחייבות .6.4.9

 כשהוא ה', כנספח ב"המצ משפטיים, שירותים למתן ההסכם יצורף להצעה .6.4.10

 .המציע על ידי חתום

 במידה .ו' כנספח הפנייה למסמכי המצורף חסויים חלקים על הצהרה טופס .6.4.11

 בכל .חסויים חלקים בה שאין כהצעה תחשב ההצעה אזי הנספח ולא יצורף
 דעתה לשיקול נתונה בהצעה חסויים חלקים של קיומם ברבד מקרה, ההחלטה

 .של הועדה המקצועית הבלעדי

 ז'.  כנספח ב"המצ לנוסח בהתאםאישור קיום ביטוחי  .6.4.12
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 ביטוח .7

כנספח הנוסח המצ"ב  לפי, כתנאי לחתימת החוזה, הזוכה יתחייב להמציא אישור ביטוח .7.1
 .׳ז

 

 עניינים העדר ומניעת ניגוד .8

 או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות הנדרשים, קיימת חדיםהמיו האמון יחסי בשל .8.1

 .הפנייה נושא השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו חשש
 שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה שאין ויתחייב יצהיר לכך, המציע בהתאם

 המצורף הנוסח פי על נתןתי כאמור ההצהרה ;זו פנייה נושא השירותים למתן בקשר

 .זו לפנייה 'ג כנספח

 הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .8.2

 .בעקיפין,  למועצה או

 לניגוד עניינים חשש או עניינים ניגוד של מצב מכל הימנעות של המגבלה תחול המציע על .8.3

 .מסיום ההתקשרות חצי שנה תום עד אתוז השירותים במתן המקצועית לפעילותו בקשר

 ניגוד של במצב יימצא משפטי/נושא משפטי לגביו הליך המציע, של לטיפולו שיועבר ככל .8.4
פי  על ולפעול למועצה מיידית כך על להודיע כאמור, עליו קיים חשש או עניינים

 .הוראותיו

 ויתבקש הזוכה תכן', ייג כנספח לפניה המצורפת עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .8.5
עניינים, לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש  ניגוד למניעת ופרטני נוסף הסדר על לחתום

 למידע אשר בהתאם וזאת 2/2011לניגוד עניינים וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 על הזוכה לחתום על מוחלטת חובה חלה יובהר, כי .השונים הפנייה בהליכי ידו על יימסר
 מהווה המועצה והאמור ידי על יידרש כאמור, באם נוסף מפורט עניינים יגודנ הסדר

 .ההתקשרות יסודי ומהותי לתחילת תנאי

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על לפסול מועמד המועצה שומרת על זכותה .8.6

 ההסכם על החתימה .9

בנוסח  צההמוע לבין בינו הסכם על לחתום יידרש דנן שיקבע כזוכה בהליך המציע .9.1
 את השירותים יספק הזוכה .נספחיו שירותים, על למתן ', הסכםכנספח ה המצורף

 .נספחיו על שייחתם עימו ההסכם להוראות בהתאם לרבות זו, פנייה להוראות בהתאם

 הזוכה לחתום המציע התייצבות אי של במקרה .להפרתו שקולה ההסכם על חתימה אי .9.2
 חתימתו רשאית המועצה לאחר בסמוך החוזה של אחרת הפרה של במקרה או החוזה על

 על זה מפרט הוראות לעיל וכל האמור הכלל יחול כזה במקרה .כזוכה אחר במציע לבחור
 החלופי. הזוכה על נספחיו

 הזוכה הליך בחירת .10

 המסמכים כל את יצרף אשר עומד בכל הדרישות ואשר המציע את המועצה תבחר .10.1
  דעתה את האיכות המרבית. על פי שיקול למועצה יקנו אשר הנדרשים

 . 30%מהבחירה. מרכיב התמורה הוא  70%מרכיב האיכות הוא  .10.2
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 מציע כל לגבי שיהיה בידי המועצה המידע על תתבסס )איכות( התועלת מרכיב הערכת .10.3

 .להלן המפורטות המידה לאמות במסגרת הצעתו,  בהתאם

המתייחס  שהוא עמיד כל מהמציע עת בכל חייבת, לדרוש לא רשאית, אך המועצה תהא .10.4
בהצעה  שניתנו למצגים המתייחסים נוספים ומסמכים הבהרות, פרטים להצעתו, לרבות

 לרשותו העומדים לאמצעים ובקשר המקצועי לניסיונו בקשר זה ובכלל שנערך בראיון או
 תרשאי כן כמו .משפטיים שירותים למתן ההסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך

 .נוספים לראיונות המציע את לזמן המועצה

 :ההצעות איכות לבחינת הקריטריונים והמרכיבים .10.5

 נקודות (. 20ניסיון המשרד המוצע למתן השירותים )ניקוד מירבי  .10.5.1

 נקודות(.  20)ניקוד מירבי  -שביעות רצון של לקוחות והמלצות נוספות  .10.5.2

 לפי הן נוספות, והמלצות המציע לקוחות של הרצון שביעות תיבחן מידת
 הועדה.  שתערוך בירורים לפי והן צורפו אשרההמלצות 

  -נקודות(  30ריאיון )  .10.5.3

 אם כן תתקבל חובה, אלא הינה בראיון המציע שותף בכיר ממשרד השתתפות

  .הועדה ע"י אחרת החלטה

 כללי .11

המועצה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל הוצאה או נזק, מכל מין וסוג שהוא  .11.1
מטעמו, בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או בקשר למכרז זה, ובפרט שייגרמו למציע ו/או למי 

 בשל אי קבלת הצעתו.

המציע יספק לעצמו ועל חשבונו את שירותי המשרד וכלל האמצעים הכרוכים בביצוע  .11.2
 עבודתו, לרבות נסיעות וכל הוצאה אחרת הקשורה במתן השירותים.

החוזה, חלים על המציע האחריות ללימוד והבנת תנאי השירותים, תנאי המכרז ותנאי  .11.3
במלואם. לא תעמוד למציע טענת אי הבנת דרישות השירותים המבוקשים, החוזה ותנאי 

 התשלום וטענה זו לא תשמש בסיס לתביעות לעדכון ההצעה.

 -)להלן  2002-( התשס״ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר  .11.4
 כהגדרתםוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, התיקון לחוק המכרזים( לעניין עיד

. על פי התיקון לחוק המכרזים, ה, לפיו העסק הוא בשליטת אישהמכרזים לחוק בתיקון
לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא 

ה התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצע
ספק,  להסרת״תצהיר״. -האמורה כזוכה בהליך ובלבד שצורף לה בעת הגשתה ״אישור״ ו

במקרה בו יקבלו שתי הצעות את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר באופן שווה ולאף אחת 
 מהן אין אישור ״או ״תצהיר ״כאמור, תיבחר ההצעה שלה ניקוד האיכות הגבוה יותר.

ניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם יום לאחר ש 45בתוך התקופה של עד  .11.5
נחתם החוזה, רשאית המועצה עפ״י שיקול דעתה הבלעדי להשהות את המכרז או 

 ההתקשרות לכל פרק זמן שיקבע על ידה, או לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש בשינויים.

נאי מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למועצה, ההצעות שעמדו בת .11.6
נוספים לאחר סיום הליכי  חודשים 3הסף ובציון סף האיכות ושלא זכו, תעמודנה בתוקפן 

המכרז, וזאת למקרה שבו אחד מהמציעים הזוכים יחזור בו מהצעתו או יפר את 
  ההתקשרות עמו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עמו .
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מכרז רשאים לבקש מציעים שלא זכו ב 1993 -בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג  .11.7
לעיין בהצעה הזוכה. וועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים 
 שלא זכו כל מסמך אשר לפי הערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי.

 –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן 
לדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז חלקים סודיים( ש
 יצרף את נספח ו'.

 מציע לא יהיה רשאי להעביר או להמחות חלק מהתחייבויותיו במכרז זה ו/או את כולן .11.8
 לספקים/קבלני משנה למעט אם קיבל אישור המועצה לכך בכתב ומראש.

ת כלשהו בקשר להשתתפותו במכרז. המציע לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאו .11.9
למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או 

)לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או  ה, או מכל גורם מטעממהמועצהתשלום ו/או השתתפות 
ל כל טעם נציגיו( על כל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שישא המציע ו/או מי מטעמו בש

 או עילה, בגין או בקשר עם המכרז, לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

הודעות תשלחנה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו  .11.10
הגיעה ליעדה בתוך שני ימי עסקים מהיום שנשלחה. הודעה שנשלחה בפקס תחשב כאילו 

ום העסקים הראשון שלאחר המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני הגיעה ליעדה בי
תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלוש שעות לאחר משלוחה בתנאי שנשלחה ביום עסקים ואם 

 ביום העסקים הראשון שלאחר המשלוח. -לא כך

 

 

        
 ____________________________ 

  רית גזרהמועצה האזו                                 
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 נספח  א'

 הצעת  עוה"ד

 המועצה האזורית גזר -לכבוד

 שירותי ייעוץ משפטי בתחום הגדלת הכנסות ה למתן הנדון: הצע

 )"המכרז"( 6/19מכרז מס' 

הריני מתכבד להגיש בזאת, בשם _____________________________________ )שם המשתתף(, את  .1
שנדרש לבצע והמתוארות  שירותיםלבצע את כל הואנו מתחייבים יצוע שירותי ייעוץ משפטי לבהצעת המחיר 

 בהסכם. במסמכי המכרז ו

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 א' לפקודת העיריות )נח'( הקובע  כדלקמן : 122סעיף  2.1

 
גיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תא

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 יבור ברשויות  המקומיות הקובע:)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הצ 12כלל  2.2

חבר   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
 מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

 או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף. בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן 3.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  3.2
 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 ד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העוב 3.3

 השירותים:, הצעתנו לתמורה בגין ביצוע המכרזבהתאם לכל המפורט במסמכי  .4

 . 10%עד  למסמך התנאים הכלליים למכרז 1.3לסכומים המרביים הקבועים בסעיף הנחה 

 שיעור ההנחה _____.

 ידוע לנו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו, ההצעות ישוקללו גם עפ"י שקלול מדדי איכות. .5

 
 מציע: __________________________________ח.פ. ________________שם ה

 מספר טלפון:_______________________, מספר פקס':_______________________

פרטי החותם מטעם הספק שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד 
              ________________תאריך: _______________    

 חתימה + חותמת : _______________
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  המציע - מקצועי ניסיון פירוט - 'ב נספח

 )"המכרז"( 6/19מכרז מס' 

 הסף ובאמות בתנאי המפורטים בתחומים המציע ניסיון פירוט בדבר נוספים מסמכים להוסיף ניתן הערה:
 .המידה

 לכבוד

 המועצה האזורית גזר

משפטי  ייעוץלמתן שירותי  למועצה מועמדותי בזאת , מציעמסמכי המכרז את יוןבע שקראתי הח"מ, לאחר אני
 .זה בטופס כמפורט

הניסיון מקום רכישת  שנות הבאים, ופרט מספר המשפט מתחומי באחד מקצועי ניסיון לך יש האם לסמן נא
 :הניסיון ורמת המומחיות

 המשרד/ המציע   - וניסיון משפט תחומי

מס' שנות  נושא
 וןהניסי

 10) 1-10רמת המומחיות  מקום רכישת הניסיון והיקף בניסיון 
 המקסימום(

ייצוג 
בעתירות 
 מנהליות

   

טיפול 
בעררים 
 והשגות

   

הגדלת 
 הכנסות

רשות 
 מקומיות

 

 

  

 המשרד עם קשר יצירת דרכי

 ______________________________.:המציע המשרד שם

 ____________.___________________:מורשה עוסק מס'

 __________________________________.:התאגדות סוג

 _______________________________. :התאגדות תאריך

 _________________________________.:התאגיד מספר

 ________________________________.:המשרד כתובת

 _________________.:נוספים,  אם קיימים סניפים כתובות

 ____________________________.:במשרד טלפון ספרימ

 ______________________________.:במשרד פקס מספר

 ___________________________.:אלקטרוני דואר כתובת

 _____________.:קיים( אם)המשרד  של אינטרנט אתר כתובת
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 כשירות

 או/ו נכסים בכינוס או/ו המוגבל באמצעים חייב או/ו רגל כפושט הוכרזו המציע מבעלימי או  המציע האם .1
 לא,  /כןבפרוק 

 _______________________________________________________.:פרט כן אם

עוה"ד המוצע וכן מי מעו"ד המועסקים ע"י המציע כיהן חבר ברשות מרשויות המועצה או כחבר או היה האם  .2
 כן / לא, נים האחרונות מועמד בבחירות לאותן רשויות מקומיות בחמש הש

 אם כן פרט: __________________________.

האם עוה"ד המוצע וכן מי מעו"ד המועסקים ע"י המציע העניק שירותים משפטיים כלשהם לראש רשות  .3
מרשויות המועצה ו/או לסגנו  ו/או למנכ"ל רשות מרשויות המועצה  ו/או בעל תפקיד בכיר אחר ברשות 

כן ו לבן הזוג ו/או הורה ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה ו/או לתאגיד בשליטת מי מאלה. מרשויות המועצה ו/א
 לא,  /

 אם כן פרט: _______________________________________.

עוה"ד המוצע לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה בתחום רישוי עסקים או תכנון ובניה, או שבית  .4
שנים מיום שנגזר דינו או אם נגזר עליו מאסר בפועל  5ש עימה קלון וטרם חלפו המשפט קבע שעבר עבירה שי

 לא,  /כןמיום שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר 

 _______________________________________________________.:פרט כן אם

 המציע המשרד של מקצועי וניסיון מקצועי פרופיל

לכל  המוקדש המשוער נפח הפעילות / ואחוז המשרד של עיסוק ותחומי ריותעיק התמחויות של כללי פירוט .5
 :ותחום תחום

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

._______________ 

)רשויות מקומיות/ועדות מקומיות  וציבוריים מוסדיים לקוחות מרכזיים, לרבות/עיקריים לקוחות רשימת .6
 כל ליד לציין נא  המשרד ידי על המיוצגים כאלה ברות עירוניות וכיו"ב( ככל שקיימיםלתו"ב/ איגוד ערים/ח

 .בהווה עמם עובד או בעבר מםע עבד האם המשרד לקוח

 

 

 

 



  

 12 

סוג הטיפול  שם הלקוח
 המשפטי

דרכי יצירת  איש קשר
 קשר

עבודה בעבר או  תקופת העבודה
 בהווה

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

עבור רשויות  והגדלת הכנסות טיפול בעררים, ייצוג בעתירות מנהליות בתחום שוטף באופן עוסק המשרד האם .7
   לא/כן ?מקומיות

 פרט: _________________________________. .8

 מספר עורכי הדין המועסקים במשרד: ______________. .9

 
 וצעהמועמד המ של מקצועי וניסיון השכלה אישיים,  פרטים

 _________________ ז.:.ת__________________ פרטי שם_______________משפחה:  שם .10

 נייד:____________  טלפון ____________ :כתובת:__________________________ טלפון

 __________________________________________________:ל"דוא כתובת

 :התואר( שנת קבלת ואת התואר התקבל בו דהמוס תואר לציין תיכונית )נא-על השכלה

____________________________________________________________________ 

 _________________________________ומספרו הרישיון קבלת תאריך

 ___________התמחות( כולל בפועל )לא ד"עו ניסיון שנות

  ____________במשרד וותק שנות

 עיקרי________________________________________ סוקעי תחום/מי
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 :הניסיון מהות ואת המוניציפאלי בתחום שנות ניסיון של המועמד

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :של המועמד בתחום גביית קנסות / חובות ואת מהות הניסיון ות ניסיוןשנ

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 משמעתיים/פליליים הליכים

 הליכי לרבות, ועומדים משמעתיים תלויים או פליליים משמעתיות, הליכים או פליליות הרשעות אודות פרטים .11
 פרט: כן לא, אם/המועמד מטעם המציע. כן חקירה תלויה ועומדת.  נגד

________________________________________________________________________ 

 עניינים ניגוד

 :עניינים ניגוד במצב של להימצא או מי מטעמו המציע עלולים שבהם הנושאים פירוט .12

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ____________________    _________________ 

 תאריך                 שם  
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 המלצות

להוכחת העמידה להלן על ידי הממליצים הטבלאות המלצות וידאג למילוי מציע יצרף ה •
 בתנאי סף וכן לצורך מתן ניקוד האיכות.

  5-ל  1יש לסמן בין 

 

 לכבוד                                                      תאריך __________________

 ועצה האזורית גזרהמ

המלצה עבור ____________________ בקשר למתן שירותים בתחום 
_______________ 

 

  5 

במידה 
גבוהה 

 מאד

4 

במידה 
 גבוהה

3 

במידה 
 בינונית

2 

במידה 
 נמוכה

1 

במידה 
נמוכה 

 מאד

 א
זמינות 

ועמידה 
בלוחות 

 זמנים
 

     

 ג
 שירותיות 

     

 ג
 מקצועיות

     

 ד
הגדלת 

      סותהכנ

 סהכ ניקוד
 

     

 
 

     

 שם הממליץ ממלא הטופס _____________        תאריך _______________

 חתימה ________________

 מטעם רשות מקומית _______________         טלפון ליצירת קשר _____________       

 

 בדבר הגדלת הכנסותהרשות המקומית אישור גזבר 

כי כתוצאה משירותי ייעוץ משפטי ש _________ העמיד לטובת הרשות, גדלו הכנסותיה של  הריני לאשר
 במצטבר. 2018עד  2014במהלך השנים  ₪__________  -הרשות בפועל בכ 
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 עניינים ניגוד העדר על התחייבות / הצהרה - ג' נספח

האזורית גזר שירותים משפטיים בתחום  אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אתבקש לספק למועצה .1
 כלשהו.

נושא  למתן השירותים בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
חשש  או עניינים ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה הפניה, ובכלל

עלול  אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי להודיע באופן מתחייב אני .המועצה כלפי יניםעני ניגוד של לקיומו
 .המועצה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת היוודע לי עם כאמור, מיד עניינים בניגוד להימצא

 או ילות משרדיפעילותי, פע בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב למועצה להודיע מתחייב אני .3
 של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול בעקיפין, אשר או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל של פעילותו
 .למועצה הייעוץ שירותי למתן בקשר עניינים

 ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .4
 פרטי הייעוץ, המועדים פירוט המועצה, תוך לנציגי מיידי באופן כך על עצה, אודיעהמו כלפי עניינים

 הייעוץ. הרלוונטיים ותדירות

 נושא מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .5
 במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה

 עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד המועצה ושעלולים את אלווה שבהם המשפטיים לשירותים בעקיפין, או
 .כאמור השירותים למתן בקשר

 

 

_________________  __________ 

 תאריך   הדין עורך וחתימת שם
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 ותסודי לשמירת התחייבות -ד'  נספח

 לכבוד

 המועצה האזורית גזר

 שלום רב,

 

 ________________________________ שם:

 ________________________________ ז:.ת

 

( לקבלת המשרד -להתקשר עם משרד עוה"ד ____________________ )להלן מתכוונת והמועצה  הואיל:
 .שירותי ליווי משפטי

 להליכים הנוגע הייעוץ, למידע שירותי במהלך להיחשף, עשוי ולכן אני ואני עובד/מועסק במסגרת המשרד והואיל:
 .חשיפתם-ובאי סודיותם על בשמירה חשיבות יש שינתנו ע"י המשרד  ואשר

 

 :כדלקמן המועצה כלפי מתחייב לפיכך,  הנני

 

משרד ו/או על שינתנו ע"י ה ההליכים של תוצר שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור מתחייב הנני
 מתן השירותים לצורך ורק אך שימוש בו מוחלטת, ולעשות בסודיות המועצה עם ידי במסגרת ההתקשרות

לפרסם,  לא מתחייב מכלליות האמור, אני לגרוע ספק, ומבלי הסר למען .המועצה ידי על כפי שייקבעו הנדרשים
 לבין ביו המשרד  ההתקשרות סיום לאחר גם עאת המיד אחר אדם כל לידיעת להביא או למסור להעביר,  להודיע, 

 .המועצה

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 

 

 :החתום על באתי ולראיה

 

 

________    ___________ 

  חתימה            תאריך  
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 התקשרות הסכם - 'ה נספח

 6/19מכרז מס' 

 המועצה האזורית גזר :בין

 "(המועצה)להלן: "

 ;אחד מצד

 ___________________ :לבין

 "(עוה"ד" : )להלן

 ;שני מצד

למכרז שירותים משפטיים, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם  לקבל מעוניינת והמועצה  הואיל:
 ;"(המכרז)להלן: " זה מהסכם נפרד בלתי חלק שביצעה, המהווה מס' ____________

_______________ ממשרד מינוי עו"ד ______ את אישרה הועדה המקצועית :והואיל
 יתר _____________________ כעוה"ד שיספק עבור המועצה את השירותים והתקבלו

 כאמור המתבקש השירות למועצה את לתת הסכים זה, ועוה"ד לעניין האישורים הנדרשים
 (;השירותים -)להלן  נספחיו על זה בהסכםבמסמכי המכרז ו

 מעביד, על-עובד יחסי במסגרת ושלא קבלני בסיס על עוה"ד עם להתקשר נתמעוניי והמועצה  והואיל:
והחובות ההדדיות,  הזכויות לעניין והן התשלומים תעריפי ןלעניי מכך, הן המשתמע כל

 ;לכך הסכים ועוה"ד

 זה בהסכם המפורטים השירותים את המועצה עבור יבצע עוה"ד כי מעוניינים והצדדים  והואיל:
  זה; בהסכם כמפורט הכל ובתנאים באופן, במועדים

 :כלהלן הצדדים בין בזה ומותנה מוצהר  מוסכם כך על אשר

 זה וכותרות הסכם המבוא .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1.1

הסכם  לפרשנות תשמשנה לא והן התמצאות לשם ניתנות זה להסכם הסעיפים כותרות .1.2
 .זה

 .מההסכם נפרד תיבל חלק מהווה עוה"ד נבחר שמכוחה הצעות הפניה לקבלת .1.3

 הצדדים הצהרות .2

 השירותים. את לבצע דין כל פי על כשיר הוא כי מצהיר עוה"ד .2.1

 לרבות האמצעים הדרושים והאמצעים היכולת את לו יש כי בזאת עוה"ד מצהיר עוד .2.2
 והמומחיות המקצועי, הניסיון הידע את וכן לרשותו העומדים האנוש ומשאבי הכספיים
 ם.השירותי אספקת לשם הנדרשים

 זה ובכלל 'ג לצד להעביר ולא בעצמו הפנייה נשוא השירותים את לבצע מתחייב עוה"ד .2.3

 .בהסכמת המועצה אלא הפניה נשוא השירותים ביצוע את אחר ד"עו/ד"עו משרד
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 ואישורים רישיונות היתרים .3

 בהתאם והאישורים התקפים במסמכים מחזיק הוא כי בזאת ומתחייב מצהיר עוה"ד .3.1

 .המוסמכות מאת הרשויות התקפים והאישורים המסמכים רבותל דין כל להוראות
 .שידרוש עת בכל למועצה להציגם מתחייב עוה"ד

 תנאי חלקיו היא כל על זה בסעיף המפורטות עוה"ד הצהרות של נכונותן כי מובהר .3.2

 בכל ובין זה חתימת הסכם בעת חלקן, בין או אלה הצהרות נכונות אי .זה בהסכם מהותי

 .מצד עוה"ד זה הסכם של יסודית כהפרה ייחשב ןמכ שלאחר מועד

 כל על בתוקף הצהרותיו, לרבות שיחול שינוי כל על מיד למועצה להודיע מתחייב עוה"ד .3.3
 על זה להסכם בהתאם את השירותים ליתן יכולתו את מגביל או והאוסר כנגדו שניתן צו

 .נספחיו

 למתן חל בקשרה דין כל להוראות בהתאם השירותים את לספק מתחייב עוה"ד .3.4

 .זה הסכם נשוא השירותים

 ההסכם ותקופת הטיפול בשומה תקופת .4

 החתימה על הסכם זה ע"י שני הצדדים. לשנה מיום בתוקף הינו זה הסכם .4.1

תקופת  את והמוחלט, להאריך הבלעדי דעתה שיקול פי האופציה, על למועצה שמורה .4.2
לתנאי  זהים נאיםחודשים כל אחת בת 12תקופות נוספות של עד  4לעד  ההתקשרות
 לא בפרט בכפוף להוראות כל דין, ולעוה"ד המחיר ולעניין בכלל הראשונה ההתקשרות

 .לכך בקשר תביעה או/טענה ו כל תהא

יום  30כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להפסיק הסכם זה ע"י מתן הודעה מוקדמת של  .4.3
כם זה או מראש לצד שכנגד. מודגש בזאת כי במקרה שלדעת המועצה הפר עוה"ד  הס

שנהג באופן שלדעת המועצה מהווה רשלנות, תהא המועצה רשאית לבטל הסכם זה 
לאלתר ועם קבלת הודעת הביטול יהיו עוה"ד חייבים להפסיק את הטיפול המשפטי 

 שהועבר אליהם באופן מיידי. 

במקרה של ביטול מצהירים עוה"ד כי הם מסכימים בזאת ובאופן בלתי מסויג שעורך דין  .4.4
ם ימונה בזה, מטעם המועצה, יטפל בגביית החוב של החייב והם מתחייבים בזאת אחר, א

להעביר לעורך הדין האחר שימונה כאמור או למועצה, לפי דרישתה, את כל החומר 
יועבר כל  -שברשותם הדרוש להמשך הטיפול המשפטי. במידה ולא מונה עוה"ד אחר 

 החומר במיידי למועצה. 

שהיו  מהארכתה, בעת להימנע או ההתקשרות את הפסיקל רצונו על עוה"ד הודיע .4.5
 סיום את לדרוש המועצה רשאית הסתיים, לא בהם שטיפולו משפטיים נושאים בטיפולו

דעתו, או לחילופין לבקש שימנה עו"ד  שיקול פי מהם, על בחלק או אלו הטיפול בנושאים
מנת  על דרששתי אחרת פעולה כל וכן אחר תחתיו שיהיה לשביעות רצון המועצה, 

 .פגיעה ללא יימשך בהם שהטיפול

 24מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תקופת הטיפול בתיק שהועבר לטיפול הזוכה תעמוד על  .4.6
חודשים. המועצה תהיה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת 

חודשים כל אחת, בהתחשב בסטטוס  12הטיפול בתיק בשתי תקופות נוספות של עד 
הטיפול בתיק נכון לאותו מועד. בתום תקופת הטיפול בתיק או תקופת הטיפול המוארכת 

 ישיב הזוכה את התיק והטיפול בו למועצה, מבלי שיהא זכאי לכל תמורה. 
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 ביטול ההסכם/אי הארכה .5

בהסכמת המועצה,  אלא בו לקבוע מעבר ההסכם להארכת זכאי אינו עוה"ד כי מובהר .5.1
דעתה  לשיקול בהתאם – אחר עניין כבכל – זה בעניין פעולל, רשאי תהיה והמועצה

 .הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין

 כל למועצה את להעביר מחויב שהיא, עוה"ד סיבה מכל ההסכם הפסקת של מקרה בכל .5.2
 עד להפסקת עבור המועצה שעשה העבודה כל את או למועצה והשייך שברשותו החומר

 חומר אצלו רשאי לעכב אינו עוה"ד כי מובהר .פגיעה שום וללא דיחוי ההסכם, ללא

 .לו המגיע תשלום בשל לא שהיא, לרבות סיבה מכל כלשהו

הסכם  הפסקת לאחר גם יחולו סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .5.3
 .זה

 עוה"ד ידי על שיינתנו השירותים .6

בנושא הגדלת  עוה"ד, יספק עוה"ד למועצה ייעוץ משפטי של הצהרותיו על בהסתמך .6.1
 הכנסות, כמפורט במסמכי המכרז.

במסמכי המכרז, בהסכם זה, בהתאם  המפורטים השירותים את לספק מתחייב עוה"ד .6.2
 .דין כל ולהוראות נספחיו על זה הסכם המועצה, להוראות להצעתו, לדרישות

 כנדרש השירותים לשם אספקת בהם וכן במקרים במשרדיו השירותים את יספק עוה"ד .6.3
 אחר.  מקום השירותים במועצה ו/או בכל את עוה"ד ליתן על יהא הז בהסכם

 .ביותר הגבוהה ברמה השירותים את לספק מתחייב עוה"ד .6.4

 העדר בלעדיות .7

ד וכי בכוונת המועצה להתקשר עם "ים לעוהלא תינתן בלעדיות במתן השירותמובהר כי  .7.1
שומות ו/או בתיקים )טיפול ; העברת עורכי דין נוספים בקשר עם העמדת השירותים

והחלוקה ביניהם תהא בהתאם לשיקול דעתה של  עורכי הדין השוניםלטיפול  (נכסים
 לא תהא כל טענה בקשר לכך. ד"ולעוההמועצה, 

ד הזמנת עבודה בכתב שתתייחס לנכס או "לצורך ביצוע השירותים תמסור המועצה לעוה .7.2
אי ו/או זכאי ד לא יהא רש"שומה מסוימים, אשר ביחס אליהם נדרש השירות. עוה

להעניק את השירותים ביחס לנכסים / שומות שלא הוגדרו או הוסכמו מראש ובכתב על 
 ידי המועצה. 

יצוין במפורש כי המועצה שומרת על זכותה לבצע השירותים, כולם או חלקם, בעצמה;  .7.3
בכלל זה מתכוונת המועצה לערוך בעצמה, ביחס לנכסים ו/או שומות כפי שתבחר, 

 ., הכל לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, והגדלת שומותGISות, מדידות, תצ"א

שירותים  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי יתכן כי ביחס לנישום אחד יינתנ .7.4
על ידי  ןביחס למספר נכסים / שומות, כאשר ביחס לכל אחד מהם עשוי השירות להינת

תה ושיקול דעתה הבלעדי של הכל לפי בחיר –קבלן אחר או על ידי המועצה בעצמה 
 ד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך."המועצה, ולעוה
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  הצהרות והתחייבויות עוה"ד .8

מתן  לשם הדרוש המקצועי והידע הכישורים, המיומנויות את לו יש כי מצהיר, עוה"ד .8.1
 לרשותו העומד בידע ישתמש גבוהה, וכי מקצועית וברמה ביעילות המתבקש השירות

 .השירות צורך מתןל

מתן  את מקצתן, או או זה, כולן הסכם לפי חובותיו או זכויותיו להסב או להעביר לא .8.2
ובכתב,  מראש המועצה הסכמת לכך ניתנה כן אם אלא לאחרים, השירותים המבוקשים

 .זה לעניין שקבעה המועצה לתנאים ובכפוף

 מוקדם אישור שיתקבל בלימ למועצה כספית בהוצאה הכרוכה פעולה כל לבצע לא .8.3

 .המועצה נציג הנחיות פי על זה בעניין ולפעול המועצה של נציג ובכתב

של  אחרים לאתרים ולנסוע הרגילות העבודה לשעות מעבר גם הייעוץ שרותי את לספק .8.4
 .הצורך הדיונים, לפי מתקיימים המועצה, או למקומות, בהם

מענה  לתת מנת על במועצה, ובלותמק עבודה, שאינן בשעות הייעוץ שירותי את ליתן .8.5
 .תדירות המתעוררים דחופים,  לצרכים

 מקצועית וברמה בנאמנות, במיומנות השירותים את ולבצע הדין הוראות את להכיר .8.6

 ;נאותה

 .של המועצה באישור אלא משרד עו"ד אחר לטיפולו השירותים ביצוע את להעביר לא .8.7

 המועצה. של מוקדם אישור קבלת המועצה ללא בשם להתחייב לא .8.8

 עניינים ניגוד מתוך פעולה איסור .9

 בכך שלא יהיה המועצה, ובלבד זולת לאחרים שירותים ולספק להמשיך רשאי עוה"ד .9.1

 .זה הסכם שלפי בחובותיו פגיעה משום

 בין או עניינים בינו ניגוד כל קיים לא זה הסכם חתימת ממועד החל כי מצהיר עוה"ד .9.2

 בשכר בין או האישיים,  המקצועיים העסקים,  שריוק ובין זה הסכם י"עפ התחייבויותיו
 בה שיש התחייבות או כל עיסקה לרבות לאו,  אם ובין כלשהם הנאה טובות תמורת או

 שבהם לתחומים הנוגעים גורם אחר כל לבין בינו כלשהו קשר עניינים, ואין ניגוד

 - )להלן זה הסכם ביצוע השירותים ולצורך מתן במסגרת השירותים, זולת עוסקים

 .כאמור עניינים לניגוד אף חשש משמעו "עניינים ניגוד) "עניינים "ניגוד

 ידווח ניגוד עניינים,  של מצב נוצר זאת ובכל היה - עניינים בניגוד עוה"ד יימצא לא .9.3

 .בנדון המועצה הנחיות כל וימלא אחר בכתב המוסמך המועצה לנציג מייד כך על עוה"ד

 התמורה .10

. המכרזהתמורה הנקובה בהצעתו בהליך  ד"לעוה, תשולם ד"עוהכתמורה עבור שירותי  .10.1
הינה רק הגדלת הכנסות שהתקבלו כתוצאה  ד"לעוהמובהר, כי התמורה שתשולם 

 .ד"עוהמעבודת 

 הרשום לסכום בנוסף, המועצה בקופת בפועל שהתקבל כספי סכום - ״הכנסות הגדלת״
ארנונה ו/או ב חיוב בגין יןכד נישום חויב בה תשלום תוספת המהווה ,המועצה בספרי

 שיזוכו סכומים בניכוי, ד"עוה של בדיקה או/ו מדידה בעקבות חייב יימצא בהם היטלים
, ובניכוי סכומים שהוציאה המועצה דין לכל בהתאם או/ו שינקטו בהליכים או/ו בעררים

 לצורך או בקשר להעמדת השירותים נשוא הסכם זה בגינם התקבלו כספים כאמור.
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 לקופת חלוט בתשלום מותנה זה הסכם פי-על התמורה תשלום כי, יובהר ספק רהס למען .10.2
 חוקי בהליך תבוטל או תקטן השומה תוספת בו במקרה .השומה תוספת של המועצה

 או כולה, תמורה ושולמה ובמידה נכס אותו בגין לתמורה זכאי ד"עוה יהא לא, כלשהו
 הסכום את או כולו - התמורה וםסכ את להשיב ד"עוה על יהא, כאמור נכס בגין חלקה
 .לו זכאי שאינו

 או/ו להיתר בקשה בהליך המצויים נכסים בגין כלשהי תמורה לקבל זכאי יהא לא ד"עוה .10.3
 . ד"עוה על־ידי המטופל נכס לאותו ביחס נעשים שאלה ובלבד, רישוי הליך

 לאחר גם, לטפל להמשיך רשאי יהא ד"עוה, המועצה של המלא דעתה לשיקול בהתאם .10.4
, המועצה תחליט לגביהם אשר נכסים למעט, טיפול הוחל בהם בנכסים, ההסכם ביטול

 . הטיפול את להפסיק ,שלה משיקוליה

 השומה תוספת מושא הסכום הפחתת על למועצה נישום בין פשרה תתגבש בהם במקרים .10.5
 המועצה כי, מובהר. הפשרה סכום בגין החיוב תוספת מתוך תהיה ד"לעוה התמורה ,כדין
 גם, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, הנישום של פניה בעקבות לפשרה להגיע רשאית תהא
 בהתאם תערוך והתחשבנות הפשרה עצם על יודע ד"עוהש ובלבד ,ד"עוה דעת על שלא

ד לא יהא רשאי להסכים עם נישום על "עוד מובהר כי עוה .זה סעיף של ברישא לאמור
תשלומים חודשיים, אלא בהסכמה  פריסת תשלומים של השומה מעבר לפריסה של ששה

 מראש ובכתב של המועצה.

 דעתה שיקול ועפ״י עת בכל רשאית תהא המועצה כי, ספק הסר למען בזאת מובהר .10.6
 .לתשלום זכאי יהא לא ד"עוה כאלה ובמקרים, אכיפה לעכב, הליכים להפסיק הבלעדי

וגנת, וכי הצדדים מצהירים בזאת כי הם רואים את התמורה הקבועה לעיל כסבירה וה .10.7
 אין ולא יהיו להם כל תביעות ו/או טענות בגינה.

התמורה לעורכי הדין על פי חוזה זה הינה שכר הטרחה כמפורט לעיל והיא מהווה את  .10.8
העלות המלאה הכוללת והבלעדית שתהא למועצה בקשר עם השרות הניתן על ידי עורכי 

דין זכאים לכל תשלומים הדין עפ"י חוזה זה. לבד משכר הטרחה הנ"ל לא יהיו עורכי ה
נוספים ואחרים מכל מין וסוג שהוא ולא יהיו למועצה עלויות נוספות בגין עבודת עורכי 

 הדין עפ"י חוזה זה, למעט תשלומים בגין הוצאות, אם תהיינה.

מובהר בזאת, כי על התמורה הנזכרת לעיל, יתווסף מע"מ בשיעור כחוק, כנגד קבלת  .10.9
 חשבונית מס/קבלה כדין.

, ד"עוהיום ממועד משלוח חשבון שכ"ט ע"י  45-תשולם תוך לא יאוחר מ ד"לעוהרה התמו .10.10
בכפוף לקבלת התמורה מהגדלת ההכנסות בקופת המועצה. לא תשולם תמורה כלשהי 

 .ד"עוהאם לא תתווסף למועצה הכנסה כתוצאה מפעולת  ד"לעוה

 העדר יחסי העבודה בין הצדדים .11

הינו  עוה"ד כי הצדדים בין ומותנה ה, מוסכםז הסכם מהוראות לגרוע בנוסף, ומבלי .11.1
 או ידו על המועסקים או עובדיו ולגבי לגביו אחראית המועצה ואין עצמאי קבלן

 כדי תוך מהם למי להיגרם שעלול אחר נזק כל או תאונה מחלה בגין הפועלים מטעמו
 מיהלאו לביטוח בתשלום חייבת המועצה אין מביצועם, וכן כתוצאה השירותים או מתן

 .השירותים מתן עבור

 המועצה, יהיה השירותים כעובד את סיפק מטעמו מי או עוה"ד של עובד כי וייקבע היה .11.2
 למועצה בשל שיהיו ההוצאות על כל דרישה עם המועצה, מיד את לשפות עוה"ד על

 .כאמור קביעה
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 ביטוח חובת .12

 הוראות הסכם תרי פי ועל דין כל פי על עוה"ד של ומהתחייבותו מאחריותו לגרוע מבלי .12.1
 זה הסכם השירותים לפי מתן תקופת כל במשך חשבונו על לקיים מתחייב עוה"ד זה, 
 ביטוח פוליסת דין,  פי כל על או זה להסכם בהתאם קיימת עוה"ד של אחריותו עוד וכל

 למסמכי המכרז. 'זכמפורט באישור המבטח נספח  וביטוחים מקצועית אחריות

באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק  ה"דעוידי -הביטוחים ייערכו על .12.2
 כתנאי לחתימת ההסכם ולתשלום התמורה לפיו.  מועצהמהם יימסר ל

 לבדו אחראי לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית.    עוה"ד .12.3

 אחריות .13

יהא אחראי לכל נזק, בין נזק גוף ובין נזק אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל צד  ד"עוה .13.1
, הנובע, בין ד"עוה, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ד"לעוהאו לעובדיו ו/או שלישי ו/

במישרין ובין בעקיפין, מביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם, בין במהלך ביצוע 
ידי עובדיו ו/או שלוחיו -ידו בין אם נגרם על-השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על

 ו/או כל הנתון למרותו.

 ניין רוחניסודיות וק שמירת .14

גורם,  לידיעת כל להביא או להעביר, להודיע, למסור ולא בסוד לשמור מתחייב עוה"ד .14.1
 חפץ,  מסחרי,  נתונים,  סוד ידיעה,  מידע,  כל שהיא,  דרך בכל או/ו בעקיפין במישרין, 

 דע-מי" :הכלל )להלן נכסי אינם טיבם שלפי אחר דבר כל או שהוא מכל סוג מסמך
 או בתוקף זה,  להסכם או בקשר עקב מטעמו מי או עוה"ד, עובדיו דילי "( שיגיעוסודי

 לאחר או/ו לפניו ההסכם,  במהלך ביצוע המועצה, וזאת בקשר עם או/ו ביצועו עם בקשר

 .ובכתב מראש המועצה אישור ללא  - מכן

 או לו רשמי שנמסר מסמך או סודי מידע כל בטוחים בתנאים לשמור מתחייב עוה"ד .14.2

 .המועצה עם או בקשר ביצועו עם בקשר או בתוקף זה,  הסכם ביצוע עקב שיגיעו אליו

 שמירת סודיות, לרבות לעניין מיוחדים הסדרים בדבר לעוה"ד להורות רשאית המועצה .14.3
 מתחייב ועוה"ד עבודה מיוחדים נוהלי או מידור מיוחדים, הסדרי בטחון הסדרי קביעת

 .בנדון המועצה דרישות אחר למלא

 זה, אלא לביצוע הסכם מלבד כלשהי למטרה סודי במידע להשתמש שלא מתחייב עוה"ד .14.4

 .המוסמך המועצה נציג מאת ובכתב מראש באישור

זה  הסכם פי על השירותים מתן סיום עם למועצה, לפי דרישתה, למסור מתחייב עוה"ד .14.5
או  מסמך מידע,  כל וכן השירותים מתן במסגרת ידו על שנאסף הסודי המידע כל את
 .המועצה ידי על לו סרשנמ נכס

וכי לא ישתמש בכל סימן  מועצהמתחייב ומצהיר כי אין הוא רשאי לייצג את ה עוה"ד .14.6
, בכל צורה, בפני כל אדם או גוף, לכל מטרה שהיא, מועצהמסחרי ו/או קניין רוחני של ה

 אלא לצורך מתן השירותים על פי ובמסגרת הסכם זה.

צועיות, דו״חות, סיכומים, תסקירים, עבודות )תשובות לשאילתות, חוות דעת מק .14.7
, ואין מועצה, הנן רכוש בלעדי של המועצהמסמכים שונים וכו'( שתבוצענה בהזמנת ה

 בלעדיות או ״זכויות יוצרים״ על עבודות אלו. לעוה"ד

לרבות פרסום  ולהשתמש בעבודות כאמור בכל אופן שיעלה על דעת תהיה רשאית המועצה .14.8
 .מועצהבאתר האינטרנט של ה
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מצהיר כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות יוצרים וכי הוא  עוה"ד .14.9
 כאמור  לעיל. מועצהאת  כל הזכויות  המוקנות ל מועצהרשאי להקנות ל

בצורה מלאה,  המועצה לרשות יעמיד עוה"ד שהיא סיבה מכל זה הסכם סיום עם .14.10
 הסכם לשירות ולביצוע בקשר וברשות הנמצאים והמידע הידע כל את ועניינית מסודרת

 בכל המועצה, שלישי שתמנה לצד או/ו למועצה יועבר המידע כל "המידע"(.  – זה )להלן

 זמנים בלוח  אופן אחר, כל או/ו פ"בע מחשב,  בקבצי קיים, בכתב,  הוא שבו אופן

 כל כי בזאת ספק, מובהר הסר למען  .נוספת תמורה כל וללא המועצה,  י"ע שייקבע
 המועצה. של הבלעדי קניינו הינו המידע

 להיחשף שעשוי אצלו שעובד במשרד עוה"ד אשר מי כל ולהחתים לחתום מתחייב עוה"ד .14.11
 מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם כנספח המצורף ז' נספח על למידע כאמור

 .זה

 הינו רכושו נתינתם אגב או עקב שנמסר או השירותים במתן הקשור מידע או חומר כל .14.12
 לעובדי לאדם אחר, פרט למסור רשאי אינו מטעמו מי או ועוה"ד, המועצה של לעדיהב

 אינו במתן השירותים, וכן הקשור מידע או חומר, ציוד לכך, כל המוסמכים המועצה
 בכתב לאישור בהתאם כאמור אלא מסמך או חומר כל של העתקים לעצמו לשמור רשאי

 .המועצה מאת

בקשת המועצה,  פי על כן לפני או ההסכם תקופת סיום עם להחזיר מתחייב עוה"ד .14.13
 או שערך/ו השירותים מתן לצורך שקיבל חומר כל המועצה שתורה למי או למועצה

 .זה הסכם נשוא השירותים מתן במסגרת או/ו לצורך

 בתנאים או בהסכם שינוי .15

נעשה  אם רק תקף יהיה הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי הצדדים על מוסכם .15.1
 מתביעת זכות הימנעות כי מוסכם .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על ונחתם בכתב

 .זכות אותה על כוויתור תחשב לא

 זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .15.2

 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה מצג,  הסכם,  כל הצדדים, והם מבטלים

זה, לא  הסכם פי על זכויותיה במימוש המועצה של שיהוי או עותויתור, הנחה, הימנ שום .15.3
 .בכתב נעשו אם אלא מניעה או כויתור יתפרשו

 שונות .16

אישי, בפקס, או  באופן למשנהו אחד צד מאת תימסר זה הסכם לפי הודעה כל כי בזה מוסכם
 עהלאחר ארב שנתקבלה ותחשב זה,  בהסכם הנקובות הצדדים לכתובות בהתאם רשום בדואר

  .המסירה ראייה לתאריך תשמש הדואר חותמת הנושאת קבלה ;הדואר לבית המסירה מיום ימים

 :החתום על הצדדים באו ולראייה

 

      _________________________     _________________ 

 המועצה        עוה"ד 
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 נספח ו' – חלקים חסויים בהצעה

 

 לחתום על האחרים. יש למציעים יועברו ולא חסויים יהיו בהצעתנו המסמכים הבאים / שהסעיפים מבקשים הננו
 בהצעתכם: חסויים חלקים אין אם גם ולהגישו זה טופס

 הסעיף / המסמכים:  'מס

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 הנימוק לחיסיון המבוקש: נושא

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 מס' עמוד בהצעתנו: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

_____________  _____________________    ____________________ 

   חתימה                      המציע שם                                תאריך       
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 אישור קיום ביטוחי –' זנספח 

 

 בוד:לכ

 מועצה אזורית גזר )להלן "המזמין"(

 9978909בית חשמונאי 

  

 

 אישור על קיום ביטוחיםהנדון:    

 (הקבלן )להלן ………………………………………של      

     

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן: .........……………אנו החת"מ 

 

 מועצה אזורית גזר עבור   ותיםשרבין היתר למתן פוליסות ביטוח בקשר  ןהקבלאנו ערכנו לבקשת 

  

 

 תקופת הביטוח .1

  ......……………עד תאריך  .......…………מתאריך      

 

 שם המבוטח .2

    המזמין ו/או מי מטעמו בגין מעשיו ומחדליו של הקבלן.ו/או הקבלן 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

של צד שלישי לרבות המזמין ועובדיו, או כל  אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש

₪  2,000,000הינו בפרויקט זה כאשר גבול האחריות הקבלן    צד שלישי אחר, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על ידי 

 לאירוע ולתקופה.

 להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה,

 , מכשירי הרמה, כלים סניטרים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. שימוש במנופים

 המזמין ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו יכללו כמבוטחים נוספים בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת.

 

 ביטוח חבות מעבידים .4

או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, לרבות קבלני משנה  הקבלן ו/ בדיעוביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי 

 ועובדיהם, בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב עבודתם.

 ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, ביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

 לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת. ₪  20,000,000 -ו לתובע₪  6,000,000הינו  גבול האחריות בפוליסה 

של עובדי הקבלן בביצוע העבודות נשוא פרויקט  ובמקרה ויחשב כמעבידהמזמין הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי 

 זה.

 

  מקצועיתביטוח אחריות  .5

דין בגין נזק עקב מעשה או כל  כלפי צדדים שלישים על פי קבלןהיכסה את אחריות  אחריות מקצועיתביטוח  5.1

שירותים תן ממאו מי מטעמו, הנובעים  הקבלןמהווים הפרת חובת מקצועית בתחום עיסוקו של המחדל 

 .מקצועיים

 למקרה ולתקופה. ₪   2,000,000הינו גבול האחריות בפוליסה 

 יכללו כמבוטחים נוספים ו ו/או כל הפועלים מטעמם ו/או עבור המזמין

 יף אחריות צולבת.לסע בפוליסה כפוף

 ..………תאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו 

 דשיםוח 6כן, הביטוח כאמור כולל תקופת גילוי בת -כמו
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 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .6

 

 

 יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי המזמין. הקבלןביטוחי  .א

 

ינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין, ולא תעלה כל טענה ו/או הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם ה .ב

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

 

, ולא יבוטלו ללא לרעה כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו הקבלן מו"מ בזה כי ביטוחי .ג

 יום מראש. 30הודעה בכתב למזמין לפחות 

 

 

ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל  הקבלןה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם ידוע לנו כי אישור ז

 שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 

 

 לראיה באו על החתוםו

 

 

 

             ______________      __________________ 
 חתימת חברת הביטוח       תאריך                        

 

 
 וני הפוליסותפירוט נת

 .……………  פוליסת צד שלישי מס'

 

 . ……………פוליסת חבות מעבידים מס'           

 

 .……………פוליסת אחריות מקצועית מס'         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


