
1 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

     

406232.docx 

 

 

 

 

 גזרהמועצה האזורית  
 

 

 30 /2019מס'  פומבי מכרז 

 

 

 רג"מ –נהלת הקמת אזור תעסוקה משותף ימלמתן שירותי ייעוץ וניהול 

 

 

 )חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז(

 

 

 

 

 

     

 

 

  9201יוני 

 

 



2 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

     

406232.docx 

 

 נספח א'

 גזר המועצה האזורית 
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 30 /2019פומבי מס' מכרז 

 רג"מ –נהלת הקמת אזור תעסוקה משותף ימוניהול  למתן שירותי ייעוץ
 -   נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועד אחרון 
להגשת שאלות 

 הבהרה

 12:00 א' 7/7/2019

המועד האחרון 
 – הגשת הצעות

במשרדי מזכירות 
מנכ"לית 

המועצה האזורית 
 גזר 

 12:00עד השעה  ב' 22/7/2019

 12:00 ב' 22/7/2019 פתיחת מעטפות

 )מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים(

 כללי .1

מנותני (, מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות "המזמין"ו/או  המועצה")להלן: "גזר המועצה האזורית  .1.1
 בנושא המכרז.  שירות

המועצה בשעות העבודה הרגילות,  מנהלת לשכת מנכ"לניתן לרכוש במשרדי את מסמכי המכרז,  .1.2
תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה  אשר לא יוחזרו. ש"ח 500 שלבתמורה לתשלום 

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

באתר ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  .1.3
הנוסח המחייב של המכרז הינו . :www.gezer-region.muni.il//httpשכתובתו:  של המועצההאינטרנט 

יש להתעדכן  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. רכש ע"י המציע ישיהנוסח 
 בהבהרות שיפורסמו באתר המועצה. 

 מהות השירותים .2

של הרשויות  רג"מ –נהלת הקמת אזור תעסוקה משותף יממתן שירותי ייעוץ וניהול מכרז זה הינו ל .2.1
הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בהסכם ובנספחיו ובמפרט ורית גזר ולוד, רמלה, מועצה אז

 (.בהתאמה", השירותים" -" והרשויות" :הטכני )להלן

לרשויות: רמלה, מוא"ז גזר ומוא"ז חבל  אזור תעסוקה המשותףרג"מ הינו  –אזור התעסוקה המשותף  .2.2
דונמים ולכלול אזור תעסוקה, משרדים,  3,000-כהצפוי להשתרע על שטח של  (רשויותה -)להלן מודיעין 

כז תחבורה, שטחים ציבוריים תעשיה, אחסנה, מסחר, מלאכה, מלונאות, נופש, ספורט, מבני ציבור, מר
 פתוחים ועוד.
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רג"מ נמצאת לקראת הפקדה מחודשת בוועדה  –בימים אלו, התכנית להקמת אזור התעסוקה המשותף  .2.3
א( /90)מח/ מאושרת קיימתמתכנית בניין עיר אור שינויים מהותיים המחוזית לתכנון ובנייה וזאת ל

 ."(  הישנה התכנית"-" והתכנית)להלן גם בהתאמה: "

רג"מ להקים  –לצורך קידום ופיתוח התכנית, מבקשות הרשויות השותפות בהקמת אזור התעסוקה  .2.4
 הרשויות. 3מינהלת משותפת שתורכב מנציגות מקצועית של 

הר כי מכרז זה נערך ע"י המועצה האזורית גזר, עבור כל הרשויות המשתתפות למען הסר ספק יוב .2.5
, אולם מובהר בזאת כי היועץ בפרויקט. הסכם ההתקשרות ייחתם מול המועצה האזורית גזר בלבד

 .יהיה כפוף להנחיות שלושת ראשי הרשויות

המשותפת אשר יהוו במסגרת השירותים במכרז זה, נדרשים שירותי ייעוץ וניהול להקמת המינהלת  .2.6
יזמי לקידום כלל הפעולות הנדרשות לצורך ייזומו המוצלח של אזור התעסוקה מול  –גורם ניהולי 

 הגופים השונים ורשויות התכנון.

, מטעמו אשר יעמוד במלוא תנאי הסף באופן אישי השירותים יבוצעו על ידי המציע בעצמו או מועמד  .2.7
 בזמינות מלאה. 

השירותים דורשים מענה מקצועי, זמינות טלפונית, מתן טיפול הולם ומתאים בכל עת ע"פ מובהר כי  
נות והגעה לפגישות וישיבות ברשויות השונות ובכל צורה והיקף שיידרשו, זמי והרשויות צורכי המועצה

 .  ו/או בכל גורם רלוונטי

שעות חודשיות. יש לקבל  120ע"פ שעות עבודה בפועל ועד בצע את השירותים דרש לינותן השירות י
תשולם כל תמורה בגין חריגה לא מובהר ומודגש כי על כל חריגה ממכסת שעות זו. מראש ובכתב  אישור

  שלא יתקבל בעבורה אישור מראש ובכתב. 

על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי במהלך שלושת החודשים הראשונים למתן השירות, היקף 
 שעות בחודש, זולת ככל שניתן אישור מראש לחריגה ממכסה זו.   60על שעות חודשיות לא יעלה 

לאחר שלושה חודשים, בשים לב לצרכי הפרוייקט ובכפוף לתוכנית עבודה מסודרת שתוצא בתיאום עם 
שעות עבודה בחודש וזאת באישור מראש.  120ראשי הרשויות, ניתן יהיה להגדיל את היקף השעות לעד 

זו תאושר מראש. למען הסר ספק, אין חובה להגדלת היקף השעות והמכסה  כל חריגה ממכסת שעות
ממכסת השעות בחודש, ימסור היועץ  50%העדכנית תאושר רק בהתאם לצרכים בפועל.  לאחר ניצול 

 הודעה למועצה לשם בחינת הצורך בחריגה ממכסת השעות.  

  

מילואים, חופשת הורות, חופשת במקרה בו נבצר מנותן השירות לספק את השירותים בשל חופשה,  .2.8
מחלה או מכל סיבה שהיא של היעדרות וכדומה, יהיה עליו לעדכן את המועצה מראש בנוגע לכך 

, על חשבונו ובכתב ולהעמיד לרשות המועצה מ"מ, העומד בתנאי המכרז אשר אושר ע"י המועצה מראש
 ו.ובתנאי הסכם זה, שיספק למועצה את כל השירותים נשוא המכרז בהעדר

בכל מקרה, בנוסף על מינוי מ"מ, יידרש נותן השירות לספק למועצה מספר אמצעי תקשורת בהם ניתן 
 יהיה להשיגו ולספק למועצה גיבוי בכל עת.

לביצוע ודיווח בפועל. סה"כ שעות עבודה  בהתאם עבודה לשעת מחיר בסיס עללזוכה יהיה  התשלום .2.9
 , שעות חודשיות(  60)ובשלושת החודשים הראשונים לא יעלה על  שעות חודשיות 120בחודשלא יעלה על 

לתשלום השעתי, יהיה הזוכה זכאי לקבלת החזר הוצאות  בנוסף. , כאמור לעילזולת ככל שאושר מראש
. למעט התשלום כאמור בסעיף זה, לא יהיה הזוכה זכאי לכל 2018נסיעה בהתאם לתעריף חשב כללי 

 תשלום נוסף. 

   -יצוע השירותים ותנאי לחתימת הסכם מועד תחילת ב  .2.10

 לאחר קבלת צו התחלת עבודות. רקדרש להתחיל בביצוע השירותים יהזוכה י •

 צו התחלת עבודה יוצא בתיאום בין הרשויות.  •
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למתן תוקף בועדה מחוזית התוכנית אישור צו התחלת עבודות יוצא לזוכה רק לאחר  •
ושלמו ובמקביל י)לאחר קבלת החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות ככל שיוגשו( 

 עם הזוכה לביצוע השירותים.הליכי חתימה על הסכם 

דרש להתחיל בביצוע השירותים לא יאוחר יהזוכה י –לאחר שיוצא צו התחלת עבודות  •
 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודות כאמור.  30מתוך 

ממועד  חודשים 6תוך ככל שהתוכנית לא תופקד ו/או לא יוצא צו התחלת עבודות לזוכה  •
יהיה הזוכה רשאי להודיע על ביטול ההסכם עמו והוא לא  –חתימת הסכם עם הזוכה 

 ם ע"פ ההסכם.  יהיה מחויב לביצוע השירותי

בהתאם  בפועל חודשים מיום תחילת ביצוע השירותים 12תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה הינה  .2.11
להודיע על ניתן יהיה יהווה תקופת ניסיון, במהלכה חודשי ההתקשרות הראשונים  6להוראת המועצה. 

טוענות בקשר  ולזוכה לא יהיו כל החלטת כל אחת מהרשויות , על פי באופן מידי הפסקת ההתקשרות
 . לכך

 עד תקופות נוספות בנות 4למועצה בלבד שמורה הזכות )האופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות עד  .2.12
 חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור(.  12
אף האמור, למועצה עומדת הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק, בהודעה -על

זוכה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס לזכותו לקבלת ימים, ולמציע ה 30מוקדמת של 
 -התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות 

 הכל בכפוף להוראות הסכם המכרז. 

  

 בין המועצה לבין הזוכה ייחתם הסכם בנוסח המצורף למכרז זה. .2.13

 ן זכר אך המכרז פונה לשני המינים כאחד.נוסח המכרז הינו בלשו .2.14

  –דרישות סף להשתתפות במכרז  .3

  -הבאות  המצטברותרשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בדרישות הסף 

  –המועמד המוצע לביצוע השירותים יעמוד בדרישות המצטברות הבאות  .3.1

עבור אזורי תעשייה  וק וייזום ושיפיתוח שירותי מתן ב שנים לפחות 7של  מוכח בעל ניסיון 3.1.1
 .לפחות פרויקט אחדשל גוף/ים ציבורי/ים 

, 1992 –)א( לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2אחד מהגופים המנויים בסעיף  –"גוף ציבורי"  
 ו/או רשות מקומית ו/או תאגיד מקומי ו/או תאגיד מים.

בטופס דוגמת המצורף איתם עבד הגופים אישורים מטעם לצרף יש להוכחת תנאי זה, 
תשומת לב , ניתן לצרף אישורים בנוסח אחר וכן אישורים נוספים. כנספח ז' למכרז

המשתתפים, במסגרת ניקוד האיכות תנתן עדיפות בין השאר, לפרויקטים שבוצעו עבור 
 רשויות מקומיות.  

 ציפלי .שנים בעבודה מול רמ"י בהיבטי תכנון/ מוני 7של לפחות  מוכח בעל ניסיון 3.1.2

במסגרת קו"ח המועמד/ת  יש לפרט את ניסיון המועמד בעבודה מול רמ"ילהוכחת תנאי זה, 
 .ומסמכי המכרז

   עבור רשויות מקומיות.  י ניהול בשירותשנים  7בעל ניסיון של לפחות  3.1.3

  . ובמסמכי המכרז בקו"ח שיצורפו להצעה ת/יש לפרט את ניסיון המועמדלהוכחת תנאי זה, 

תכנון ובניה עבור לפחות ועדה מקומית אחת בשנים  7של לפחות וניסיון מוכח  בעל רקע 3.1.4
 . לתכנון ובניה.  

ובמסמכי בקו"ח  בהיבטי תכנון ובניה ת/יש לפרט את ניסיון המועמדלהוכחת תנאי זה, 
 . המכרז. 

מהתחומים הבאים: משפטים, באחד   תואר ראשון לפחות – השכלה אקדמאית ת/בעל 3.1.5
 .כלכלה, הנדסה ו/או תעשיה ניהול

 תעודות / אישורי לימודים המצביעים על ההשכלה כאמור.יש לצרף להוכחת תנאי זה, 
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אחד בלבד מטעמו לביצוע השירותים בפועל. המועמד  ת/מובהר בזאת כי המציע רשאי להציג מועמד
 שיוצג במסגרת ההצעה יוצב בפועל ע"י המציע לביצוע השירותים. 

 ת/המוצע ת/להוכחת האמור, ימלא המציע את הנספחים שצורפו למכרז במסגרתו יפרט אודות העובד 
 מקצועי. ה וניסיון בדבר השכל םצירוף קורות חיים ואישורים רלוונטיי מטעמו, כולל

וייבחן ע"י ועדת היגוי מטעם המציע יוזמן לראיון התרשמות שייערך  ת/בנוסף מובהר בזאת כי המועמד
 בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

   -ערבות בנקאית או שיק בנקאי בהתאם להנחיות להלןהמציע צירף להצעה  .3.2

 10,000₪כל משתתף יצרף להצעתו במכרז ערבות בנקאית לטובת המועצה ע"ס של  •
. המועצה תקבל 1בנוסח דוגמת המצורף כנספח  ד' .  30/10/2019בתוקף לפחות עד ליום 

 גם ערבות בנוסח אחר, בתנאי שסכום ותוקף הערבות יעמדו בדרישות סעיף זה. 

הצעה מועד פרעון מיידי ₪   10,000בסך לטובת המועצה  ניתן לצרף שיק בנקאי לחלופין,
 לא תובא לדיון. –שלא יצורף לה ערבות או שיק בנקאי כאמור 

 את הערבות / ערבון יש להכניס לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה. •

באיזו  לא יעמוד שהמציע כל אימת   הערבות/השיקאת לחלט  המועצה רשאית •
 וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. -מכרז הפי -התחייבויותיו עלמ

ימים, מיום  7לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך ומשתתף במכרז שהצעתו נתקבלה  •
ידי המועצה, רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום -ידרש לכך עליש
 לכל מציע אחר. ביצוע השירותים לטובתה, ולמסור את  ערבות/שיקה

בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, ערבות /ק לא זכה מציע במכרז, יוחזר לו השי •
 וכפוף ליתר הוראות המכרז.  

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .3.3

 למכרז. 1להוכחת תנאי  זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ו'   

 יש לצרף להצעה קבלה.  –שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז ו/או מי מטעמו המציע  .3.4

המציע בעל איתנות פיננסית לביצוע השירותים ולא קיימת לגביו אזהרת עסק חי ו/או הגבלה על  .3.5
 חשבונותיו.   

 להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 צירוף מסמכים .4

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים המפורטים להלן:

מסמכי המכרז, לרבות כלל הנספחים והמסמכים המצורפים לו, כשהם מלאים וחתומים בתחתיתם  כלל .4.1
 וכן בכל מקום נוסף שנדרש.

  בדרישות הסף. כמפורט  - ערבות בנקאית  או שיק בנקאי .4.2

 כל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז. .4.3

"פ רכיבי איכות, יש לעיין בטבלה להלן, הכוללת מסמכים ההצעות ייבחנו גם ע -תשומת לב המציעים  .4.4
 נוספים שעל המציע לצורך קבלת ניקוד איכות. 

קורות חיים של המועמד לביצוע השירותים בפועל וכן אסמכתאות ברורות להוכחת הניסיון הדרוש  .4.5
 לביצוע השירותים עבור המועצה.

 דוגמאות תוכניות עבודה.  .4.6

 .ן מבצעי השירותים בפועל )עובד המציע שיעסוק בביצוע השירותים(המלצות ואישורים בדבר ניסיו .4.7

פי פקודת -המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על ,אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .4.8
 מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.



6 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

     

406232.docx 

 

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.9

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ופי חוק -אישור תקף על .4.10

 אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך. .4.11

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .4.12

 התאגיד.תעודת התאגדות של  •

 אישור עו"ד או רו"ח: •

 במסגרת סמכויות התאגיד. נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 מות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.ש (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.13

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. •

 השותפות. ים שלחוז •

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. •

שור רו"ח יצרף להצעתו אי -מציע שהינו עסק בשליטת אישה להלן,  8.18בשים לב להוראות סעיף  .4.14
 כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה       

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  -"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  –"אישור" 
 מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של  -מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה (       אם 1)
 אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נשים אחרות, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

לא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ו –"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

בנוסח המצורף  - בדבר העסקת עובדים זריםו העסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום תצהיר בדבר .4.15
 .לחוברת המכרז

 בנוסח המצורף למכרז. –הצהרה בדבר העדר זיקה  .4.16

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .4.17

 ידי המועצה למציעים, כשהם חתומים. -שאלות ותשובות הבהרה, אם יישלחו על .4.18

 כל מסמכי המכרז. ויש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע  .4.19
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 !לפסלהתהיה ועדת המכרזים רשאית  -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

 או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת  ו/לפנות למציעים להשלמת נתונים המועצה שומרת על זכותה 
 המציע בתנאי הסף         

 שאלות ובירורים .5

לקבל לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או יוכלו אשר רכשו את מסמכי המכרז מציעים  .5.1
מנהלת הרכש  שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי הנספחים למסמכי המכרז. והבהרות לגבי המכרז 

liatf@gezer-בדוא"ל   למועד הנקוב ברישת מכרז זהעד  במועצה, הגב' ליאת פרמון 

region.muni.il-mailto:galitd@gezerregion.muni.il   . מס' הטל'  אחרות.לא יתקבלו פניות טלפוניות או
  08-9274035לווידוא קבלתו של דוא"ל בלבד, הינו 

 . התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שרכשו את מסמכיענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .5.2
הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או -לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או איהמכרז. 

 ת.והצעהמועד האחרון להגשת הם, לאחר על נספחי מפרט ו/או בחוזהב

ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .5.3
באופן ובמועד כאמור, יהיה  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 ת וכיו"ב.התאמו-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-מנוע מלטעון טענות בדבר אי

, פרוטוקול מסודר בכתב, רוכשי המכרז / מתענייניםתשלח המועצה לכל קבלת השאלות, בסמוך לאחר  .5.4
  הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .5.5
שיישלחו והודעות  , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

ממסמכי בלתי נפרד חלק יחייבו ויהוו ( דוא"ל /'מכרז )בדואר/בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-על בכתב
   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,המכרז

 .בנה את המועצה, לא תחייבאמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .5.6

 יש להתעדכן בהבהרות /תשובות הבהרה באתר המועצה.  .5.7

 אופן הגשת ההצעה .6

 להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה.המועד האחרון  .6.1

 גבי עותק המקור של מסמכי המכרז. -ההצעה תוגש על .6.2

 עבודה, לא כולל מע"מ.נקוב במחיר המבוקש על ידו לשעת על המציע לבמסגרת הצעת המחיר,  .6.3

 תשומת לב המציעים כי במסגרת המכרז נקבע מחיר מינימום ומחיר מקסימום לעלות שעת עבודה.

לא כולל מע"מ ₪  318לא כולל מע"מ לשעה ולא תעלה על ₪  260-עלות שעת עבודה לא תפחת מ
 לשעה. 

 לא תובא לדיון.  תיפסל על הסף ו – שתחרוג מטווח מחירים זההצעה 

בכפוף  שעות לחודש 120ועד למכסה של  –מובהר בזאת כי השירותים יבוצעו ע"פ דיווח שעות בפועל 
לכל חריגה ממכסת השעות  שעות בחודש(.  60עד  –חודשים ראשונים  3 -)ב ליתר הוראות ההסכם

 כאמור יש לקבל אישור מראש ובכתב. 

בנוסף לתמורה בגין שעות עבודה, יהיה זכאי הזוכה לקבלת החזר הוצאות נסיעה ע"פ תעריפי חשב 
 כנגד ביצוע ודיווח. 2018כללי 

 . תשלום ו/או תמורה נוספת עבור אספקת השירותיםלמעט האמור לעיל, הזוכה לא יהיה זכאי לכל 

את כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות  ותכלול יובהר כי הצעת המציע הינה סופית .6.4
ובכל אתר  בהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים, השתתפות המציע בפגישות במשרדי המועצה

והמציע הזוכה לא יהיה זכאי לקבלת כל  הוצאות אישיות, כוח אדם, שירותי משרד וכיו"ב שיידרש,
 והכל בהתאם לתנאי המכרז. – ר לעיל בגין שירותיו ותמורה נוספת מעבר לאמ

 ' יש למלא ולהכניס לתוך המעטפה הייעודית שתסופק ע"י המועצה.חאת נספח הצעת המחיר, נספח  .6.5

mailto:galitd@gezer-region.muni.il
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עת המשתתף על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצ .6.6
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל  והצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמסכים הנ"ל,

ולציין בכתב ברור את שמו,  מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

לרבות  ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, כל מסמכי המכרזאת הצעתו לצרף לעל המציע  .6.7
ידי -כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על הנספחים המצורפים למסמכי המכרז

  המועצה, באופן הבא:

 .ומענו המלאתוך ציון שמו המלא באופן אישי, יחתום הוא יחיד, המציע היה  •

 שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות המציע  היה •
 . תוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם ויצרפו חותמת השותפות. 

 או אגודה שיתופית, יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש המציע תאגיד רשום  היה •
 התאגיד.  חותמת בצירוףתוך ציון שמו/ם המלא וכתובתו/ם  ,כדי לחייב את התאגיד

 מובהר כי מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.         

 ,ידי המועצה( סגורה-)שתסופק על יש להגיש ב"מעטפת הצעות"המלאה והחתומה,  ,את הצעת המציע .6.8
זאת  - במסירה ידנית בלבד, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, עותקים זהיםבשני 

התאמה בין שני עותקי ההצעה, תהא -במקרה של אי לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב עמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע 

  זה.לא תהא כל טענה בעניין 
 

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד 
 .שנקבע

 מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאתבטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את  .6.9
 .ומזכירות המועצה. על מעטפת ההצעה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר של

 חלקית הצעה הגשתת ואיסור יוהסתייגו .7

 .ם או לפצלםואין הוא רשאי לחלקרותים יהשמרכיבי  כלעל המציע למסור הצעה מלאה לביצוע  .7.1

או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איה מהוראות המכרז יסטי .7.2
מסגרת ובין ב המכרז תוספת בגוף מסמכיאו ידי שינוי -המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

 ההצעה אתממנה ולראות לדון בהסתייגות או להתעלם  תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .7.3
  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ

, הסכם ההתקשרותסרב לחתום על הוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע
בכל  הערבות הבנקאית.את לחלט  תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה 

את הצדדים הנוסח של מסמכי  מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב
 ידי המועצה  )גם אם המציע ערך בו שינויים או תיקונים כלשהם(. -המכרז כפי שנערך על

 שיקולים לבחירת ההצעה  .8

  -הכשרות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הבאים  ההצעותבכפוף לאמור להלן,  .8.1

 40% -   מבוקש לשעת עבודהמחיר  •

  .תקבל את הניקוד הגבוה ביותר לשעת עבודה הזולה ביותר הכשרה ההצעה

 שאר ההצעות יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה. 

 60% -איכות ההצעה  •

 בשקלול הניקוד( יינתן בהתאם לקריטריונים הבאים:  60%נקודות המהוות  60)
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 יניקוד מקסימאל קריטריון מס'

1 

 , יישום ושיווק פיתוחב  מטעם המציע ת/המועמדיסיון נ
 גופים ציבוריים עבור  אזורי תעשיה

המלצות שיצורפו אישורי גופים/ /ע"פ רשימת ממליצים
 להצעה

)א( 2אחד מהגופים המנויים בסעיף  –"גוף ציבורי" 
, ו/או רשות 1992 –לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

 מקומית ו/או תאגיד מקומי ו/או תאגיד מים.

 נקודות  0 –פרויקט אחדניסיון ב

 5 –ומעלה  פרויקטים 2-ניסיון ב
 נקודות

2 

גודל/היקף הפרויקט לגביו סיפק המועמד/ת מטעם המציע 
 שירותי פיתוח, יישום ושיווק אזור תעשיה. 

ע"פ אישורי גופים ציבוריים שיצורפו להצעה /רשימת 
 פרויקטים שיצורפו להצעה    

דונם  500פרוייקט בהיקף של עד 
 נקודות  0 –

דונם  500בהיקף של מעל  פרוייקט
 נקודות  5 –

3 

בפיתוח, יישום ושיווק  המועמד/ת מטעם המציע ניסיון 
 עבור רשויות מקומיות אזורי תעשיה

המלצות אישורי רשויות מקומיות / ע"פ רשימת ממליצים/
 שיצורפו להצעה

יילקחו ניסיון ברשויות מקומיות מסוג   –לעניין סעיף זה 
או  איגוד ערים ,עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית

 תאגיד עירוני

 נקודות  3 –פרויקט אחד 

 נקודות  5  -יותר מפרויקט אחד 

 

4 

שירותי ניהול  עבור רשויות המועמד/ת במתן ניסיון 
 מקומיות.   

ניסיון המועמד/ת בקו"ח שיצורפו להצעה ובמסמכי ע"פ 
 המכרז. 

  ללא ניקוד –שנים  7ניסיון של 

 נקודות 5 –שנים  7-15ניסיון של 

 10 –שנים  15ניסיון של מעל 
 נקודות

ע"פ תעודות שיצורפו  –השכלה של המועמד/ת המוצע  5
 להצעה 

 ללא ניקוד.  –עבור תואר ראשון 

עבור שני תארים ראשונים או 
 נקודות  5 –תואר שני 

6 
 הרשויותהתרשמות ועדת הבחינה המורכבת מנציגי 

ינתן על בסיס ראיון אישי,  -מטעם המציע מהמועמד המוצע
 וניסיון הנ"ל.  בחינת קו"חלרבות 

 נקודות   20עד 

7 
ע"פ בדיקה שתערך מול  –שביעות רצון משירותי המציע 

 נקודות 10עד  ממליצים. 

 בשקלול  60%נק' המהוות   60 ניקוד מקסימאלי סה"כ



10 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

     

406232.docx 

 

 

  –שקלול איכות /מחיר  .8.2
 בשקלול 40% נקודות המהווה  40 -רכיב מחיר 

 בשקלול   60% נקודות המהוות  60 -רכיב איכות 
 הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 

 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:
A   =  סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר 
B    = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות  

 A   ּ +B ציון משוקלל =

 . מנציגי כל הרשויות השותפות בפרויקטהמורכב  ועדת בחינהייבדקו ע"י לעיל הפרמטרים  .8.3

מובהר בזאת כי כל מציע רשאי להציג המועמדים מטעם המציעים יוזמנו לראיונות בפני הועדה.  .8.4
מועמד אחד בלבד לגביו ינתן ניקוד. המועמד שיוצג בהצעה יבצע את השירותים בפועל , ככל 

 . שהמציע יזכה במכרז

 .  , תנתן הודעה מתאימהעל המציעים להיערך בהתאם -במשרדי המועצההראיונות יתקיימו  .8.5

במועצה, יצרף המציע קורות חיים ומסמכים להוכחת מתן שירותים ל ת/המועמדת /לגבי העובד .8.6
 השכלתם, ניסיונם, הוותק וכו'. 

 המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד המציע ולקבל חוות דעת על המציע. .8.7

כושר הביצוע, טיב העבודה של  ,בין היתר, הידע המקצועי ,ילקחו בחשבוןיולי המועצה בשיק .8.8
בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות או במתן שירותים קודמים  ,סיונויהמציע, לרבות נ

 אחרים, לרבות מוסדות ציבור, רשויות וגופים אחרים. הפסקות עבודה מטעם מזמינים

רצון לשביעות את שירותיהם בעבר סיפקו לא  אשר ,מציעיםהמועצה רשאית לדחות הצעות  .8.9
 -השירותים או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע  המזמין

 .של המועצה להנחת דעתה

 או שהוגשה באופן המקשה על בחינתה.לא להתחשב בהצעה בלתי סבירה המועצה רשאית ש .8.10

 את הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. לקבל  תמתחייבהמועצה אינה  .8.11

 ראויה לזכייה. אחרתלא נמצאה הצעה אם הצעה, כל לא לקבל המועצה רשאית ש .8.12

לרבות מסמכים שנדרשו לצורך  ,פרטים ומסמכים נוספיםמהמציע לדרוש  המועצה רשאית .8.13
מנת לבחון את -על ,גם לאחר פתיחת ההצעותהוכחת עמידת המציע בתנאי סף של המכרז 

 וכן להיפגש עם המציעים ו/או המיועדים מטעמם לבצע את השירותים.צעתם, ה

, מהם או חלקהשירותים , ולבצע את כל הכולה או חלק ,לקבל את ההצעההמועצה הרשות בידי  .8.14
, לרבות בשל שיקולים תקציביים ו/או אחרים, לפי שתמצא לנכוןאחרת גם בעצמה או בכל דרך 

  שיקול דעתה הבלעדי.

ל ולהלן,  המועצה, באמצעות ועדת המכרזים, תבחר את ההצעה שקיבלה את בכפוף לאמור לעי .8.15
 הניקוד הגבוה ביותר. 

  הצעות או יותר זהה, תיבחר ההצעה הזולה ביותר.   2היה הניקוד שקיבלו  .8.16

הצעות או יותר זהים, תבוצע בין מציעים אלו בלבד  2היה הניקוד וגובה ההצעה הכספית שקיבלו  .8.17
 התמחרות.

ר לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה למרות האמו .8.18
שהיא התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה 

 האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז  .9
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פי המועד שתקבע המועצה ובכפוף להוראות -לחתום על הסכם המכרז, עלהמציע הזוכה יידרש  .9.1
 המכרז. 

בכל מקרה של הפרת במכרז זכייה של מציע לבטל המועצה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.2
מי או המציע , כי ה, להנחת דעתהמועצה הוכחהבידי תנאי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו 

אם  , אוה במכרזימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכימטעמו נתן או הציע שוחד, 
לא גילה שהמציע במכרז אינה נכונה, או המציע הכלולה כי הצהרה כלשהי של מועצה התברר ל

  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.המועצהלדעת ש ,עובדה מהותיתמועצה ל
 

בגין כל נזק, אובדן או  האת הערבות שבידלחלט ת המועצה רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז 
 .היד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע וכן למסור את ביצוע המכרז הפסד שנגרמו לה 

 תמורה .10

פי הוראות המכרז וחוזה המכרז, כפוף לביצוע מלא ומושלם -התמורה למציע הזוכה תיקבע על .10.1
 של כלל התחייבויות המציע הזוכה במכרז. 

ורה הקבועה במכרז, לא תינתן תמורה נוספת כלשהי, אלא באישור מראש מובהר כי פרט לתמ .10.2
 ובכתב.

ע"י , כי התמורה תשולם כנגד פירוט מילולי מלא של עבודות שבוצעו בפועל ובדיקתן תיצוין בזא .10.3
  . שלושת הרשויותהמועצה, לרבות באמצעות 

 עניינים העדר ומניעת ניגוד .11

 חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות , קיימתהנדרשים המיוחדים האמון יחסי בשל .11.1
לכך,  בהתאם .מכרזה נושא השירותים המציע במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו
 השירותים למתן בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולא יהיה שאין ויתחייב יצהיר המציע

 .זו לפנייה כנספח המצורף הנוסח פי על תינתן כאמור ההצהרה ;זו פנייה נושא

 או הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על .11.2
 לשלושת הרשויות. בעקיפין,  

 המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר .11.3
 פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הואבין פעילויותיו הנוכחיות, לרבות 

 מועסק, לבין הפעילויות המתוארות במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה
 במכרז, להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין

 לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע, עפ״י המוקדם מטלהכל 
ידי המציע או  מנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים עלהאפשרי. ההתחייבות בדבר הי

 השותפים לו בכל דרך שהיא.

 יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור,שבעתיד כמו כן מתחייב המציע, כי ככל 
 פי הוראותיו של היועץ-ולפעול עלשלושת הרשויות למתחייב הזוכה להודיע על כך מיידית 

  . המשפטי

 .ידי המציע-תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה, חתומה על הלהצע

 בקשר לניגוד עניינים חשש או עניינים ניגוד של מצב מכל הימנעות של המגבלה תחול המציע על .11.4

 .מסיום ההתקשרות חצי שנה תום עד וזאת השירותים במתן המקצועית לפעילותו

 קיים חשש או עניינים ניגוד של במצב יימצא לגביונושא / הליך הזוכה , של לטיפולו שיועבר ככל .11.5

 .פי הוראותיה על ולפעול למועצה מיידית כך על להודיע עליוכאמור, 

 לחתום ויתבקש הזוכה , ייתכן כנספח פניהל המצורפת עניינים ניגוד למניעת להתחייבות בנוסף .11.6
לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים עניינים,  ניגוד למניעת ופרטני נוסף הסדר על
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 ידו על יימסר למידע אשר בהתאם וזאת 2/2011וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 עניינים ניגוד הסדר על הזוכה לחתום על מוחלטת חובה חלה כייובהר,  .השונים הפנייה בהליכי
 לתחילתיסודי ומהותי  תנאי מהווה המועצה והאמור ידי על יידרש כאמור, באם נוסף מפורט

 .ההתקשרות

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על מועמד לפסול זכותה על שומרת המועצה .11.7

 שמירה על סודיות  .12

לרבות אי מסירת  המציע, מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, .12.1
ואינו קשור למתן מועצה או הועדה ה לידיעת כל אדם שאינו מטעםמסמך או אי העברת מידע 

ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם ועצה או הועדה המ השירותים עבור
להצעה תצורף התחייבות לשמירת   שירותים, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה.ה למתן

 המציע .ידי -על סודיות, המצורפת להזמנה כנספח חתומה

 ביטוח .13

, פוליסת ביטוח כמפורט ההתקשרותיהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת  הזוכהעל המציע  .13.1
ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת -יערכו עלי. הביטוחים המכרז בחוזה

 . המכרז ימסר למועצה כתנאי לחתימת חוזהימוניטין ועותק מהם 

נספח לנוסח בהתאם  ,ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטחהמכרז החתימה על חוזה  תבשע .13.2
 .)נספח ג'( אישור הביטוח

להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי .13.3
עריכת ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי 
למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה 

חתום לידי המועצה כנדרש, הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו 
ועלול לגרום לביטול זכיה/ חליוט  יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה

 .ערבות הצעה ומסירת ביצוע השירותים לאחר

 שונות .14

המציע הזוכה אינו רשאי להתקשר עם קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע וקיום הוראות המכרז,  .14.1
 המועצה.אלא באישור מראש ובכתב של 

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  .14.2
 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .14.3

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .14.4
חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה 

 עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. 

יל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לע .14.5
 ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או  .14.6
נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות פנה 

 תנאי סף במכרז זה.ידת המציע בלהוכחת עמלהשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 

 בהצעת המציע  אין לכלול מס ערך מוסף, זולת במקום המיועד לכך.  .14.7

 תחולנה על המציע. -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.8

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .14.9
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו
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 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו
לנכון.  כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא כן
ייחשב  המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי

 או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור לקניינה
 או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה

 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות

בהצעה הזוכה,  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .14.10
המסמכים / נתונים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר  מבלי לגרוע משתתפים אחרים.

 מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהשהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה ת ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקהבסמכו

כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים 
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  תהאחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו

 האחרים.

י של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעד .14.11
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .14.12

 מסמכי המכרז .15

 ם, כדלקמן:ינמסמכי המכרז ה
 נספח "א". -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .15.1
 .נספח "ב" -חוזה המכרז  .15.2
 ."1ב' נספח " -מפרט דרישות השירותים  .15.3

 נספח "ג'" –אישור עריכת ביטוחים  .15.4

 "1ד' נספח " ערבות הצעה  נוסח .15.5

  "2נוסח ערבות ביצוע נספח "ד'  .15.6
 ."1ה'"נספח  - ציבורייםלפי חוק עסקאות גופים נוסח תצהיר  .15.7

 . 2נספח ה' –אישור רו"ח  .15.8

 "1נספח "ו –הצהרה על העדר זיקה  .15.9

 "2' ונספח  –התחייבות לשמירת סודיות  .15.10

  ."3 '"ונספח  –התחייבות להעדר ניגוד עניינים  .15.11

 ."ז"נספח  -פרטי המציע והצהרותיו  .15.12

 ".חנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .15.13
 בברכה,   

 רותם ידלין, עו"ד                                      
 גזר  המועצה האזורית  תראש                        
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 נספח ב'

 חוזה

 בתאריך _______ לשנת _________ גזראשר נערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית 
 

 בין:

 גזרמועצה האזורית ה

 99789בית חשמונאי 
 ("המועצה : ")להלן            

 לבין:

                                         __________________ __________________ 
 ח.פ. ______________ ___________ / ע.מ. ת.ז.   
 מרח' ______________  ___מרחוב ___________   
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום-על __מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  (נותן השירות – )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ("נותן השירות " : )להלן         

למתן שירותי ייעוץ וניהול מינהלת הקמת אזור  30 /2019מכרז פומבי מס' פרסמה והמועצה  הואיל
 ;  כמפורט בהסכם זה עבור המועצה,  רג"מ –תעסוקה משותף 

זכתה במכרז בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה נותן השירות והצעת  הואילו
 ;מיום ________________ אשר אושרה ע"י ראש המועצה

 והמועצה החליטה לאשר את הצעת נותן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה; הואילו

ונותן השירות הצהיר כי הינו עסק עצמאי בתחום השירותים הנדרשים, והינו בעל ידע וניסיון  הואילו
פי דין ליתן -וכן כשיר ומוסמך עלעבור רשויות מקומיות רבים לביצוע השירותים הנדרשים 

 שירותי עזר למועצה בתחומים אלה;

 ;הזבמסגרת חוזה והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים  הואילו

 אשר על כן, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. .1.1

 לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.ניתנו כותרות הסעיפים  .1.2

   -מועד תחילת ביצוע השירותים ותנאי לחתימת הסכם  .1.3

 לאחר קבלת צו התחלת עבודות. רקנותן השירות יידרש להתחיל בביצוע השירותים  •

 ע"י המועצה, בתיאום בין הרשויות.נותן השירות צו התחלת עבודת יוצא ל •

ן בועדה מחוזית למתהתוכנית אישור רק לאחר  נותן השירותצו התחלת עבודות יוצא ל •
ובמקביל תוקף )לאחר קבלת החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות ככל שיוגשו(

 יושלמו הליכי חתימה על הסכם עם הזוכה לביצוע השירותים.
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נותן השירות ידרש להתחיל בביצוע השירותים לא  –לאחר שיוצא צו התחלת עבודות  •
 יום ממועד קבלת צו התחלת עבודות כאמור.  30יאוחר מתוך 

 6תוך נית לא תופקד ו/או לא יוצא צו התחלת עבודות לנותן השירות ככל שהתוכ •
יהיה נותן השירות רשאי להודיע על  –ממועד חתימת הסכם עם נותן השירות  חודשים

 ביטול ההסכם עמו והוא לא יהיה מחוייב לביצוע השירותים ע"פ ההסכם.  

 השירותים נשוא ההסכם .2

 –וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה משותף השירותים נשוא ההסכם, כוללים שירותים של ייעוץ  .2.1
 (.השירותים -עבור המועצה )להלן רג"מ

יהיה כפוף להנחיות שלושת ראשי הרשויות ויפעל נותן השירות מובהר בזאת כי בביצוע השירותים  .2.2
ת הפסקה ו/או ביטול ההסכם, ייעשה בהתאם לדרישות ראשי הרשויות. כל שינוי בהסכם זה , לרבו

 יבצע את הנחיות הרשויות. נותן השירות בתיאום בין שלושת הרשויות ו

 מפורט בהסכם זה ובמפרט הטכני.ע"י נותן השירותים בהתאם להשירותים יבוצעו  .2.3

השירותים יבוצעו ע"י ______________________ מטעם נותן השירות / נותן השירותים באופן  .2.4
 אישי.

כל שינוי בנציג המצוין לעיל ידרוש אישור מראש ובכתב של המועצה וכן הוכחות בדבר עמידת המציע 
 המחליף בכלל דרישות ותנאי המכרז.

. (. המנהל -)להלן םו/או מי מטעמלראשי הרשויות בביצוע כל השירותים יהיה נותן השירות כפוף   .2.5
פקח על פעולות נותן השרות . הגורמים הנ"ל יוכלו לוכל פעולותי לגורמים הנ"ל עלנותן השרות ידווח 

  תן ע"י נותן השרות.יולהורות לו לשנות הנחיות ככל שהדבר נוגע לטיב השרות שנ

 מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית בכל עת, לצמצם או להגדיל את היקף השירותים ו/או חלקם. .2.6

 לוח זמנים .3

 . בשקידה הראויה וברציפותעבודות היבצע את  נותן השירותים .3.1

, למרות אי נותן השירותיםפי הסכם זה, יהיה על -בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על .3.2
ין, ברציפות ובהתחשב יקביעת המועד כאמור, לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות הענ

 בצרכי לוח הזמנים הכללי של הפרויקט וביצועו.

הודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום חייב ל נותן השירותים .3.3
 לוח הזמנים אשר הוסכם עליו עם המזמין.

או את השלב שהיה עליו  יסיים אותןאו לא שירותים הלא יתחיל בביצוע  נותן השירותיםובמידה  .3.4
 בנותן השירותים לבצעו באותה עת, או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין, יתרה המזמין

ימים מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור, לא יחול שינוי בקצב  3בכתב ואם תוך תקופה של 
-עבודות, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה עלהו/או באורח ביצוע  נותן השירותיםהתקדמותו של 

 .לנותן השירותיםימים מראש  7ידי מתן הודעה בכתב של 

עקב כח עליון, יהיה המזמין רשאי, בכפוף לשיקול דעתו המוחלט עבודות הנגרם עיכוב בבצוע  .3.5
 ידו.-למועד שייקבע על וכן את ביצוע העבודות באתר עבודותהוהבלעדי, לדחות את ביצוע 

 והתחייבויות נותן השירותיםהצהרות  .4

 בזאת, כדלקמן: ומתחייב מצהיר  נותן השירותים

 כי יבצע את השירותים כמפורט בהסכם זה ובמפרט הטכני.  .4.1
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 כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, המיומנות, המומחיות והיכולת ברמה הנדרשת לביצוע השירותים. .4.2

שורם התנאים הדרושים לביצוע השירותים, ילא וכי קרא את כל תנאי ההסכם, כי ידועים וברורים ל .4.3
עפ"י  ווהתחייבויותי ולקיימם ולבצע את כל חובותי וביכולתעל כל המשתמע והכרוך בכך, וכי יש 

 ההסכם ובהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.

הוא מתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית, גבוהה ומושלמת, כפי שמומחה בתחומו כי  .4.4
 היה מבצעם.

 להתקשרותו בהסכם.חוקית/חוזית או אחרת  מגבלה/מניעהלו אין  כי .4.5

העלולים ו/או שיש  ,לא נעשו פעולות או קיימות התחייבויותומשפטי הליך נגדו כל  ועומד יתלו לא כי .4.6
 הסכם וכי אין לו.בלמנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו כדי  בהם

כי יודיע מיד לגורמים אליהם הוא כפוף כמפורט לעיל על כל תקלה או ליקוי בביצוע השירותים ככל  .4.7
 שיהיו כאלו.

בהסכם כדי להעניק לנושא השירות בלעדיות או זכות קדימה כלשהן בביצוע  שאיןכי ידוע לו  .4.8
פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר עם מי שיחפוץ לשם קבלת -השירותים וכי המזמין רשאי, על

שירותים בתחום מומחיות נותן השירות ובתחומים אחרים, אף במהלך תקופת השירותים, ולנותן 
 .בגין כך טענהכל תהא  לאהשירות 

 .או בכל אתר אחר בהתאם לצורך יהיה זמין לישיבות ופגישות עבודה במשרדי המועצה כי  .4.9

 , וככל שיחול שינויההתקשרות לאורך כל תקופתויתר הצהרות במכרז  עמוד בהצהרותיו אלוכי י .4.10
 .יודיע על כך בכתב מיד למועצה -כלשהו בנכונות הצהרות אלו 

 תקופת ההסכם  .5

. החל מיום ממועד תחילת ביצוע השירות בפועל חודשים 12בת ופה נו לתקיהסכם זה ה .5.1
חודשים ראשונים הם  6מובהר בזאת כי תקופה של  __________ וכלה בתאריך _____________.

, במסגרתה תהיה המועצה רשאית להודיע על סיום ההתקשרות באופן מיידי ולנותן תקופת ניסיון
 .השירותים לא יהיו כל טענות בקשר לכך

תקופות  4המועצה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תוקפו של הסכם זה לעד  .5.2
חודשים כל אחת )או חלק מתקופה כאמור( ובלבד שתימסר על כך הודעה מראש  12נוספות, בנות עד 

 לנותן השירות. 

 יחולו כל הוראות ההסכם על תקופת ההארכה.   –הוארכה תקופת הסכם זה  .5.3

כל אחת משלושת הרשויות יהיו רשאיות להורות ידי הצדדים, כי -אף האמור, מוסכם במפורש על-על .5.4
ימים מראש, ולנותן השירות לא תהיה כל  30בהתראה בכתב מראש של על הפסקת מתן השירותים 

 טענה או דרישה בגין כך.

קשרות עם נותן להפסיק את ההתרשאית )לרבות ע"פ דרישת כל אחת מהרשויות( המועצה וסף, בנ .5.5
 דלהלן:כ ,בכל אחד מהמקרים ,מוקדמת צורך במתן הודעהוללא השירות לאלתר 

במידה ולאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך  •
משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס 

 .שגוי/מידע מוטעה

הפרה של אחד מהסעיפים  – הסכם ההתקשרות הפרה יסודיתנותן השירות הפר את  •
  ;בהסכם 10.2,  9, 8, 7, 4.1, 2.3, 3.4 –הבאים 

ימים לא תיקן את ההפרה  7אף התראה מוקדמת של -נותן השירות ביצע הפרה, ועל •
 ;כאמור
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  ;הפר אמונים למועצהנותן השירות  •

או הוגשה נגדו בקשת פירוק שלא הוסרה/סולקה בתוך  פירוקנותן השירות נכנס להליכי  •
 ;ימים 30

 ;נותן השירות הפר את הוראות הדין •

 ;כנגד נותן השירות ו/או כנגד מי ממנהליו הוגש כתב אישום פלילי •

 ;לאלתרההתקשרות ידי רשות מוסמכת לסיים את -חויבה על המועצה •

המועצה תהא נכונה לשקול סיום במקרה בו נותן השירות הזוכה יבקש לסיים את ההתקשרות,  .5.6
חודשים מראש והעברה מסודרת כנדרש של החומר כנדרש  6התקשרות בכפוף למתן הודעה של 

 בהסכם.

 תמורה .6

נותן השירות תמורה  תשלם ל המועצהבתמורה למילוי התחייבויות נותן השירות על פי ההסכם,  .6.1
)ע"פ ההצעה  שעת עבודה שבוצעה בפועלל₪ בסך של ____________________________ 

"כ מכסת שעות חודשית מאושרת לא תעלה על סה . בצירוף מע"מ כחוק כנגד דיווח שעות  במכרז(
שעות בחודש וסבור כי עלול  100שעות לחודש. מובהר בזאת כי ככל שנותן השירות מיצה  120
 –יש לקבל אישור מראש ובכתב. בהעדר אישור מראש ובכתב  –תוספת שעות  וןדרש בחודש נתילה

 שעות בחודש.  120 -לא ישולמו שעות מעבר ל

על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי במהלך שלושת החודשים הראשונים למתן השירות, היקף 
 תן אישור מראש לחריגה ממכסה זו.  שעות בחודש, זולת ככל שני 60שעות חודשיות לא יעלה על 

ובכפוף לתוכנית עבודה מסודרת שתוצא בתיאום  לאחר שלושה חודשים, בשים לב לצרכי הפרוייקט
שעות עבודה בחודש וזאת באישור  120עם ראשי הרשויות, ניתן יהיה להגדיל את היקף השעות לעד 

מראש. כל חריגה ממכסת שעות זו תאושר מראש. למען הסר ספק, אין חובה להגדלת היקף השעות 
ממכסת השעות בחודש,  50%חר ניצול והמכסה העדכנית תאושר רק בהתאם לצרכים בפועל.  לא

 ימסור היועץ הודעה למועצה לשם בחינת הצורך בחריגה ממכסת השעות.  

בנוסף לתשלום בגין שעות שבוצעו בפועל, יהיה זכאי נותן השירות לקבלת החזר בגין הוצאות נסיעה  
 וזאת כנגד דיווח.   2018בהתאם לתעריפי חשב כללי 

 (.התמורה - )להלן 

לחודש שלאחריו חשבון ובו יפורט  5 -נותן השירות יגיש למועצה בתום כל חודש ולא יאוחר מיום ה .6.2
החשבון בגין השירותים בחודש שחלף בצירוף חשבונית מס על הסכום הכולל. החשבון יורכב מסכום 

  השעות שבוצעו בפועל. התמורה  כמפורט לעיל, במכפלת כמות 

י מלא של עבודות שבוצעו בפועל ובדיקתן ע"י המועצה, לרבות התמורה תשולם כנגד פירוט מילול
 באמצעות שלושת הרשויות.  

 המנהל ו/או מי מטעמו.  ע"י שיידרש בנוסף יצרף נותן השירות לחשבון, כל דו"ח נוסף  .6.3

 לקו, לתשלום ואישור החשבון על ידואשרו, כולו או חיבדוק את החשבון ויהמנהל ו/או מי מטעמו  .6.4
 ביצוע כל תשלום.יהווה תנאי ל

6.5.  

המנהל ו/או מי מועד אישור יום מ 45כל החשבונות ישולמו בתנאי תשלום שוטף + עד  •
  כנגד המצאת חשבונית מס על ידי נותן השירות. במועצה מטעמו 

על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי מימון השירותים ע"פ הסכם זה יעשה בין  •
עיריית רמלה ומועצה אזורית חבל מודיעין ויתכן  –השאר ע"י רשויות מקומיות נוספות 

כי ינתן תקציב /מימון חיצוני ע"י משרדי ממשלה לביצוע השירותים. היקף המימון 
מהתמורה ע"י מועצה אזורית  10%ת רמלה, מהתמורה ע"י עיריי 50%בשלב זה הינו 
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חוק מוסר תשלומים חבל מודיעין והיתרה ע"י המועצה. לאור זאת ובשים לב להוראות 
מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית לדחות את מועד ביצוע  ,2017-לספקים, התשע"ז

 ימי עסקים מיום קבלת המימון 10בהתייחס למימון החיצוני כאמור עד תום  התשלום
 150   -ישולם בכל מקרה לא יאוחר מ החיצוני. למען הסר ספק, התשלום לנותן השירות 

 , אף אם לא התקבל המימון החיצוני.מועצה ימים מהיום בו הומצא החשבון ל

התמורה תשולם לנותן השירות רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמזמין רשאי לשלם את המע"מ  .6.6
 להעברתו לרשויות המס.במועד הקבוע בחוק 

מכל התשלומים אשר ישולמו לנותן השירות על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום  .6.7
 חובה אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל הינה מלאה סופית וכוללת את  .6.8
השירות ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה מלוא התשלומים להם זכאי נותן 

הינם התשלומים היחידים להם זכאי נותן השירות בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל 
התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים כלשהם 

 זה זה.לנותן השירות בגין ביצוע העבודות על פי חו

 וביטוח אחריות .7

במשרדי המועצה ו/או במקום המצוי  ועצהרכוש המידאג שלא לגרום לכל נזק ל נותן השירותים .7.1
ו/או מי   נותן השירותיםנגרם נזק עקב מעשה או מחדל של  .מתן השירותים ע"פ הסכם זה

 מטעמו, הוא ישפה את המועצה בגין כל נזק שנגרם כאמור. 

במהלך ביצוע שנגרם אחר, בין או נזק רכוש, ממון  ,גוף -נזק אחראי לכל  נותן השירותים .7.2
ובד, כתוצאה עאו ל ג'צד לאו  האו למי מטעמ ועצהשיגרם למ בין רותים ובין לאחר מכן,יהש

בין  מי מטעמו, או וידי עובדי-, עלויד-בין אם נגרם על - נותן השירותיםממעשה או מחדל מצד 
השירותים והוא מתחייב לשפות את המועצה בכל עניין הקשור לביצוע ובמישרין ובין בעקיפין 

  בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 המועצה רו. אישויד-על המבוצעיםרותים ישהפי דין לטיב -אחראי על ולבד נותן השירותים .7.3
 ומאחריות ירותיםנותן הש אתשחרר ת, לא נותן השירותיםאו פעולות שביצע מסמכים ל

 .המקצועית המלאה

להוראות הדין הרלבנטיות הנוגעות למתן בסטייה או בניגוד השירותים את  נותן השירותיםביצע  .7.4
בטיב נאותים, ואו שלא ברמה  רבחסהשירותים ו/או בניגוד להוראות הגורמים המוסמכים, 

 נותן השירותיםאת , לקבל מהדין/הסכםהפי -עלשלה , בנוסף לכל זכות אחרת ועצההמ תזכאי
 .מכךכתוצאה לה פיצוי מלא על הפסדים או נזקים שייגרמו 

כספים  למי מטעמה,או  הלרבות לעובדי ג',לשלם לצד ערכאה שיפוטית ידי -עלועצה המ החויב .7.5
פוי מלא לטובת יחייב בשיהיה היועץ , הדין/הסכםהפי -על ואחראי לנותן השירות נזק שבגין 

  במלוא סכום זה, מיד עם דרישה ראשונה בעניין זה.  ועצההמ
פיצוי עבור ההוצאות  נותן השירותיםלקבל מאת  ועצהאמור לעיל כדי לפגוע בזכות המבאין 

 בגין הפרת ההסכם. ן זהיבעני ועצהלמשתיגרמנה 

כי אינו אחראי לנזק כלשהו, עליו נטל ההוכחה  נותן השירותיםלמען הסר ספק מובהר כי טען  .7.6
 ת מבלי לגרוע מהאמור לעיל. וזא

היועץ מצהיר ומתחייב כי בכל פי דין, -לאו עההסכם  פי-על נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  .7.7
תקופת מתן השירותים ע"פ הסכם זה, הוא מבוטח לטובתו ולטובת המועצה בפוליסות ביטוח 

אחריות מקצועית וכן בביטוח חבות מעבידים,  - 'גנספח ככמפורט באישור קיום ביטוחים הנכלל 
בביטוח צד שלישי הכולל את עבודתו עבור המועצה, ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה, כיסוי 

יום  60לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, סעיף פוליסה ראשונית וסעיף הודעה מוקדמת 
 בגין שינוי לרעה לתנאי הפוליסה או ביטולה. 
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להמשיך ולהחזיק בתוקף פוליסה  נותן השירותים, מתחייב לעניין ביטוח אחריות מקצועית .7.8
 שנים מתום ההתקשרות עם המועצה. 7לביטוח אחריות מקצועית משך 

לבחון  נותן השירותיםלמען הסר ספק, מובהר כי הדרישות לעיל הן דרישות מינימום וכי על  .7.9
 ולשקול את כלל הכיסוי הביטוחי הרלבנטי והנדרש לצורך ביצוע השירותים. 

ימסור למועצה אישור קיום ביטוח חתום כדין עלי ידי המבטח שלו טרם תחילת  נותן השירותים .7.10
 עבודתו בפרויקט.

 

 נותן השירות קבלן עצמאי .8

נותן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות למועצה. כן מצהיר נותן השירות  .8.1
 מ ורשום כעצמאי במוסד לבטוח לאומי ובמס הכנסה. "כי הוא רשום כעוסק מורשה במעהשירות 

מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין נותן השירות  .8.2
עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם המועצה יחסי 

  .בידזה, יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומע

לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגד המועצה שעילתה בקיום נותן שירות כן מתחייב  .8.3
ו/או ע"י נותן השירות או מי מעובדיו למועצה, בין אם תוגש ע"י נותן השירות יחסי עובד ומעביד בין 

 עובדו ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם ע"י צד ג' כלשהו.

  -בכל מקרה בו נותן השירות אינו תאגיד  .8.4

נותן השירות מצהיר ומדגיש בזאת כי ביקש להעניק את השירותים למועצה במתכונת זאת של  •
ותן שירותים, בהתאם לשיקוליו הפרטיים השונים ובכלל זה שיקוליו הכלכליים וכי הוא אינו נ

 מעוניין להיות במעמד של עובד שכיר . 

נותן השירות מצהיר בזאת, כי מתכונת זאת מובנת לו, מקובלת עליו ולא נכפתה עליו וכי אין לו  •
 כל רצון כי יתקיימו יחסי עבודה בינו לבין המועצה.

השירות מצהיר בזאת, כי הובהר לו וידוע לו שהליך קליטת ואיוש משרת עובד ברשות  נותן •
מקומית מחייב קיומם של מספר תנאים ובכלל זה אישור נחיצות משרה, הליך מכרז לקליטת 
עובד והליכי מינוי כמתחייב ע"פ חוק בלעדיהם לא ניתן להעסיק עובדים. נותן השירות מצהיר כי 

אלה לא ננקטו טרם חתימת הסכם זה ולצורך קבלת השירותים נשוא הסכם הובהר לו שהליכים 
 זה ומשכך התנאים האמורים אינם מתקיימים ולא יתקיימו בעניינו.  

כי ברור לו ומוסכם עליו כי התמורה המפורטת נותן השירות מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר  •
צה, והנחתה של המועצה כי בינו המצג שיצר כלפי המועלעיל, מבוססת על הצהרותיו הסכם, ב

 למועצה אין ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. 

ידוע והובהר לנותן השירות כי אילו היה מועסק ע"י המועצה כעובד )ובנוסף להליכי קליטת עובד 
המתחייבים ע"פ דין בהיות המועצה רשות מקומית(, לכל היותר היה משולם שכרו של נותן 

 (. השכר הראוי -)להלן  הרלבנטי בחוקת העבודה  לדרוגהשירות כעובד, בהתאם 

 כי בכל מקרה בו יתבע מהמועצה זכויות שעילתן בקיום יחסי עובדנותן השירות אי לכך מסכים 
ומעביד או יקבע ע"י ערכאה שפוטית או כל גורם אחר, כי בינו למועצה מתקיימים יחסי עובד 

 לשכר הראוי. נותן השירות בהתאם ומעביד, יחושב שכרו  של 

למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי בתמורה הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה 
מהתמורה. משכך וככל שיקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי  40%עלויות מעביד, המהוות 

מהתמורה בתוספת  40%שיב למועצה את ההפרש בשיעור עבודה, על נותן השירות יהיה לה
  וריבית כחוק מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל. הפרשי הצמדה

ובין אם תועלה ע"י נותן השירות האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי המועצה ע"י  .8.5
ו/או יורשיו ו/או צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר  ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונםנותן השירות עובד של 
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נותן ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירות זה יראו את 
 .ו/או עזבונו /או חליפיוהשירות 

 סור תחרות וניגוד ענייניםיא ,סודיות .9

 או ידע ו/או מידע /נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל נתון ו/או מסמך ו .9.1
  הקשורים למתן השירותים למועצה ואשר אינם נחלת הכלל.

נותן השירות ער לכך כי מדובר במידע פרטי וסודי, בין השאר, של תושבי המועצה, והוא אחראי על 
 שמירת המידע בסודיות מוחלטת, ואף להנחות את עובדיו בהתאם, מידי תקופה.

ללא הגבלת זמן וכל עוד המידע הנ"ל אינו  -ם ואף לאחריה האמור בסעיף זה יחול בתקופת ההסכ .9.2
 נחלת הכלל.

, כי הוא מתחייב 2/11נותן השירות מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  .9.3
 פי חוזר זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות החוזר, לרבות חובת מילוי טופס-לנהוג על

ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים, ביחס לכל עובד -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על
  שיבצע את השירותים. הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.

 ידי המועצה.-מובהר כי תנאי לתחילת ביצוע השירותים הינו חתימה ואישור של טפסים אלו על

ו/או נותן השירות  במצב של ניגוד עניינים בין עסקיעובדיו לא יעמדו  שהוא אוותן השירות מתחייב נ .9.4
  למועצה.  ניםהשירותים הניתלבין  מבצע השירותים בפועל

למועצה מראש ולקבל  מתחייב נותן השירות להודיע על כך ,בכל מקרה בו יהיה חשש לניגוד עניינים
  שורה בכתב לפעולה כמפורט לעיל.יאאת 

 והפרתה תהווה הפרה יסודית.  בות יסודית בהסכם זהינה התחייהזו בות יהתחי

( של המועצה לשם DATA BASEהמידע ) יישתמש במאגרלא נותן השרות מתחייב בזאת כי הוא  .9.5
 .עסקיו האחריםקידום 

לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר לנותן השירות להפר איזו  מבלי .9.6
לפי המועצה, מתחייב נותן השירות לשפות את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצאה, בויותיו כימהתחי

מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למועצה באם יפר נותן השירות ו/או מי מטעמו אחת מההתחייבויות 
 .לעילהמפורטות 

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .10

 .מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים ,לפי דרישתו למפקח מיד,לתת מתחייב  נותן השירות .10.1

למזמין, תוך ללא תמורה נותן השירות ימסור  או הפסקתו,גמר ההסכם באו רותים יביצוע השגמר ב .10.2
 .רותיםיאו שערך נותן השירות בקשר עם ביצוע השהמועצה ימים, כל מסמך של  3

הנתונים או לכל ספק אחר מטעמה, גישה מלאה לכל כן מתחייב נותן השירות לאפשר למועצה  .10.3
וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך הסבת נותן השירות והמידע, התיעוד והגיבוי המצויים בידי ה

 הנתונים, או המשך הפעילות המלאה של שירותי המחשוב עד לתחילת פעילותו של ספק אחר.
נותן השירות למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין 

מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה מן מועצה ין הלב
 בגין המשך הפעילות כאמור.המועצה 

המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המחושבים כולל  .10.4
בוי, נתוני אב, תנועות, מסמכים פרוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופורמט הגי

סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל סוגיה הנתונים כולל טבלאות 
 המפרטות את מבנה הנתונים.

 לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. נותן השירות .10.5
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ת מוסמכת אחרת על מנת לקבל צוו מניעה לא יהיה רשאי לפנות לערכאות או לכל רשונותן השירות  .10.6
להתקשר עם ספק אחר מועצה גישה לנתונים ו/או מידע המונעים מהמועצה אשר יחסום בפני ה

 .מועצהלצורך מתן השירותים או גישה לכל המידע המצוי אצלו בקשר עם פעילות ה

המזמין והמזמין  ידי נותן השירות אגב ביצוע השירותים הינם קניינו של-כל המסמכים שנערכו על .10.7
יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין  נותן השירות. נותן השירותשערך בהם, לרבות באלה להשתמש רשאי 

  , לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני עשיית עושר וכיו"ב.במסמכיםהשימוש 

 ותיםהשרידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של  נותן השירותידי המזמין, -שיתבקש על ככל .10.8
במסגרת ההתקשרות,  ככל שיידרש - , תוך מתן הסברים והדרכההמועצהאחר מטעם  לנותן שירות

  וללא דרישת תמורה נוספת בגין כך.

  –פיצויים מוסכמים  .11

לעיל,  5לבטל את ההסכם כמפורט בסעיף  )לרבות ע"פ דרישת הרשויות(  מבלי לגרוע מזכותה של המועצה .11.1
יצויים מוסכמים, נותן השירות פתהיה רשאית להפחית מתמורה ו/או לגבות ממוסכם בזאת כי המועצה 

בכל מקרה בו נותן השירות  לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם ו/או בהתאם למועדים נשוא 
 -הסכם זה ו/או בכל מקרה בו נותן השירות  לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן

 

מס' 
 סידורי

ליקוי / פיצוי מוסכם ליחידה בכל נושא / 
 מקרה

 סכום בש"ח 

 כל יום עיכוב ל₪  500 איחור בביצוע הנחיית המנהל   (1

 למקרה₪  1,000 כנדרש  אי העברת דיווח  (2

מקרה, וזאת מבלי לגרוע ל₪  2,500 הפרה של ההסכם שלא תוקנה במועד שנקבע   (3
 מסמכויות המועצה לביטול ההסכם 

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ. .11.2

 .נותן השירותהסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא  .11.3

לא תהיה כל תביעה או נותן השירות קביעת המנהל לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ול .11.4
 א כנגד המועצה בגין כך. טענה מכל מין וסוג שהו

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  .11.5
 המועצה ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המועצה הן במצטבר. 

 המועצה כמפעל חיוני  .12

כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן  יםמוכרוהרשויות מצהיר כי ידוע לו שהמועצה  נותן השירות .12.1
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד נותן השירות " וםקיומיישירותים 

  -המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 
הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  •

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-אזרחית, תשי"אג לחוק ההתגוננות ה9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  •

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  •
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  •
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ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .12.2
המשמשים לצורך ביצוע נותן השירות דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי  כל
 .ונותן השירות ימשיך בביצוע השירותים נשוא ההסכם גם בתקופה זו נשוא חוזה זה שירותיםה

 שונות .13

 של המועצה.מסמכות / חובה שלטונית/ציבורית כדי לגרוע  בחוזה,אמור באין  .13.1

נותן השרות אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת  .13.2
לצד שלישי בשיעור  נותן השירות הרשות, מראש ובכתב. לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת מניות 

 . 30%העולה על 

 ., לא יהיה להם תוקף מחייבכדיןתוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו /כל שינוי .13.3

 .1970-על הסכם זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .13.4

ובין בדרך  חוזהפי -בין על מנותן השירות,לו  או יגיע המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע .13.5
 לנותן השירות לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.  אחרת.

איזו לביצוע  נותן השירותדין, או נתן אורכה להחוזה או הזכות לפי המזמין לא הפעיל  .13.6
 .זו ראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכותיהתחייבויותיו, לא ימ

פי הסכמים אחרים שנחתמו, ככל -נותן השירות מצהיר כי הסכם זה אינו בא לגרוע מחובתו על .13.7
 וראותיהם.שנחתמו, בין נותן השירות לבין המועצה והוא מתחייב למלאם כמתחייב מה

 .לחוזהחוזה הן כמופיע במבוא הכתובות הצדדים לצורך  .13.8

שעות משעת משלוחה  72שלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ יכל הודעה שת .13.9
 תחשב כאילו נתקבלה באופן מיידי. -בדואר רשום, ואם נמסרה ביד 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

   _____________________________    ___________________ 
 המועצה        נותן השירות               

  ]בצירוף חותמת וחתימות מורשי חתימה[  
 תאגיד אישור עו"ד במקרה שנותן השירות

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 
החתימה של נותן השירות,  מורשי -_______________________ת.ז __________________ 

   , מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.וחתימתם, בצירוף חותמת נותן השירות
            
 _________________ 

 ____________, עו"ד       
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 1 'בנספח      

  מפרט דרישות ביצוע

  –מבלי לגרוע מהוראות ההסכם נותן השירות יבצע את השירותים הבאים 

המינהלת , כולל ניהול וריכוז מינהלת הקמת אזור תעסוקה רג"מייעוץ וניהול רותים של ייתן למועצה ש היועץ .1
 עה.באמצעות הגורם שהוצע בהצ – במלואה, פיתוחה וקידומה של התכנית להקמת אזור התעסוקה

   -מועד תחילת ביצוע השירותים ותנאי לחתימת הסכם  .2

 לאחר קבלת צו התחלת עבודות. רקנותן השירות יידרש להתחיל בביצוע השירותים  .2.1

 צו התחלת עבודות יוצא בתיאום בין הרשויות.  .2.2

מחוזית למתן תוקף )לאחר  בועדההתוכנית אישור רק לאחר  נותן השירותצו התחלת עבודות יוצא ל .2.3
ובמקביל יושלמו הליכי חתימה על הסכם עם קבלת החלטת הוועדה המחוזית בהתנגדויות ככל שיוגשו(

 הזוכה לביצוע השירותים.

 30נותן השירות ידרש להתחיל בביצוע השירותים לא יאוחר מתוך  –לאחר שיוצא צו התחלת עבודות  .2.4
  יום ממועד קבלת צו התחלת עבודות כאמור.

ממועד חתימת  חודשים 6תוך ככל שהתוכנית לא תופקד ו/או לא יוצא צו התחלת עבודות לנותן השירות  .2.5
יהיה נותן השירות רשאי להודיע על ביטול ההסכם עמו והוא לא יהיה מחוייב  –הסכם עם נותן השירות 

 לביצוע השירותים ע"פ ההסכם.  

שעות חודשיות. בכל  120על ובמכסה חודשית של עד עבודה בפושעות ע"פ  השירותים יבוצעו בהתאם לצורך .3
 חריגה ממכסה זו יש לקבל אישור מראש ובכתב. 

היועץ יהיה כפוף למינהלת ויקבל הנחיות, מעת לעת לביצוע. כן מובהר בזאת כי היועץ ימדד בעמידה ביעדים  .4
וייקט והפעולות שיוגדרו מעת לעת ע"י המינהלת וזאת בשים לב לקצב התקדמות הפרוייקט , יעדי הפר

 שידרשו מעת לעת. 

ינהל את המנהלת להקמת אזור התעסוקה רג"מ, כולל ביצוע כל מה שיידרש  היועץבמסגרת השירות,  .5
 .עד להקמה ולפתיחת אזור התעסוקה , בין אם מפורט באופן מפורש במפרט זה ובין אם לאובמסגרת  זו

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מוסכם בזאת כי השירותים יסופקו ע"י היועץ יכללו, בין השאר, את  .6
  -השירותים הבאים 

 נים ועדכונים בתב"ע.וומתן המלצות במידת הצורך לביצוע תיק התכניתליווי שלב עריכת  .6.1

ה בהקדם קידום קליטת התכנית על כל הנדרש הוועדה המחוזית לשם שיבוצה לדיון להפקד .6.2
 האפשרי.

ייצוג המינהלת מול רמ"י לצורך קידום תכנון מפורט לתשתיות והכנת אומדנים של הוצאות  .6.3
עבודות הפיתוח והתשתיות לצורך גיבוש תקציב פיתוח וחלוקת הוצאות פיתוח על המגרשים 

 המיועדים לשיווק.

יות ובכלל זה רמ"י, ליווי וניהול כל שלבי התכנון של פארק התעסוקה מול כל הרשויות הרלוונט .6.4
ועדות התכנון, משרדי הממשלה, רשות העתיקות וכו' עד לקבלת כל האישורים וההיתרים 

 הנדרשים לביצוע התכנית.

 ניהול מו"מ מול רמ"י בנוגע לחלקה של רכבת ישראל בתקציב הפיתוח. .6.5

ליווי וייעוץ בנושא התאמות בגבולות השיפוט ומרחב התכנון בהתאם לגבולות המגרשים  .6.6
 תחומי שיפוט שונים. 2מחולקים על מנת להמנע ממצב בו מגרש מחולק בין ה
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 ליווי וייעוץ בנושא התאמות ארנונה לתעסוקה ומסחר לרשויות. .6.7

 הכנת תשריטי שיווק מגרשים בתיאום עם מחלקת השיווק ברמ"י. .6.8

 .כאזור תעסוקה חדשני ונגיש בלב הארץ מיתוג הפארק .6.9

 בודות הפיתוח והתשתיות באמצעות הרשויות.הכנת הסכם פיתוח מול רמ"י לביצוע ע .6.10

 בחינת מהלך להקמת תאגיד עירוני משותף לרשויות לצורך ניהול ותחזוקת הפארק בעתיד. .6.11

 ליווי עבודות פיתוח ותשתית. .6.12

 אחריות על גיוס תקציבים חיצוניים ותמיכות למימון פעילויות. .6.13

 ריכוז קשר עם משרדי הממשלה וגופים חיצוניים הרלוונטיים בכל הנוגע לתחומים נשוא המכרז.  .6.14

זכויות היוצרים בכל המסמכים שיווצרו תוך ובמהלך אספקת השירותים, ע"י מובהר ומוסכם כי  .6.15
 יהיו של המועצה. –נותן השירות ו/או מי מטעמו 

לתחום השירותים בהסכם  שיבה רלוואנטיתמעורב בכל פורום או י יידרש להיות שתתף וי היועץ .6.16
 . ויתר הרשויות הרלבנטיות לאזור התעשיה )רמלה, גזר חבל מודיעין( , ע"פ הנחיות המועצהזה

 .הפרויקט ומתן המלצות לקידום הפרוייקט בדרך מקצועית, מהירה ויעילה ליווי .6.17

אחד מהשלבים  הצגת הפרוייקט בפני כל הגורמים הרלבנטיים ובהתאם לדרישות המזמין, בכל .6.18
בתדירות כפי שתקבע ע"י המזמין בהתאם לקצב ההתקדמות וצרכי  -בפרוייקט וככל שיידרש 

 המזמין.

 .ניהול הפרויקטאחריות מלאה על  .6.19

וזאת בשיתוף ובתאום עם היועץ המשפטי  מכרזים/ותויהתקשר/בעריכת חוזיםהשתתפות וסיוע  .6.20
 של המזמין.

,  אשר יסקור את התקדמות חודשלכל הפחות מדי לפי דרישת המזמין ו, בכתבהגשת דו"ח  .6.21
דרכים לפתרונן, הצעות ייעול ו/או  ,הפרויקט, יפרט בעיות אשר התעוררו, במהלך ביצוע הפרויקט

 רה או הארה אחרת, הקשורות לפרויקט.הנחיות ו/או הצעות להמשך הקמת הפרויקט, וכן כל הע

המפקח נציגי המזמין ו/או עם הקבלנים ו/או עם  בין/ופגישות עם אום והשתתפות בישיבותית .6.22
ו/או עם כל אדם או ו/או עם היועץ המשפטי של המזמין ו/או עם נציגי הרשויות ו/או עם היועצים 

מת שהדבר יידרש או שהמזמין כל איבכל שלב בפרויקט ווזאת  -פרוייקט בגורם אחר, הקשור 
 . ימצאנו לנחוץ

אחר כל תדיר ושוטף ניהול מעקב בתאום ואישור מראש של המזמין וכן  קביעת לוחות זמנים .6.23
  ו.ועד סופ ושלבי הקמת הפרוייקט, מראשית

בהתייחס לפרויקט, לרבות ישיבות  רשויות רג"מ/השתתפות בישיבות סטטוס הנערכות במועצה .6.24
 ורך מתן התייחסות לקצב התקדמות הפרוייקט. לצי הרשויות עם ראש

 .  רשויות ליווי בגיבוש היבטי התקציב / התאמתו לצרכי ה .13.10

, ההיתרים, הרישיונות והמסמכים הנדרשים מהרשויות בהשגת/קבלת כלל האישוריםסיוע  .13.11
 בקשר עם תכנון פרוייקט, לרבות היתרי בניה נדרשים, בדיקתם ואישורם.
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 המינהלת בהתאם לצרכי הפרוייקט.  כל הוראה אחרת שתנתן ע"י .13.12

 בלבד.היועץ האחריות על האמור במפרט זה, תחול על  .6.25
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 'גנספח 

 אישור קיום ביטוחים
 לכבוד:

 מועצה אזורית גזר )להלן "המזמין"(

 א.נ.

 אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

 (""היועץ)להלן ………………………………………  של 

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

.. ……………חוזה שנחתם ביניכם ביום ל לפעילות עבור המועצה בקשרבקשר בין היתר פוליסות ביטוח היועץ אנו ערכנו לבקשת 
 כמפורט להלן:

 . …………….. עד תאריך …………מתאריך     ח :תקופת הביטו .1

 בגין מעשיו ו/או מחדליו של היועץ המזמיןו/או  יועץ ה:          שם המבוטח .2

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .3

לאירוע ש"ח  1,000,000 הינו, כאשר גבול האחריות כלשהובמישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של צד שלישי  הנגרםאשר יכסה כל נזק 
 ולתקופה.

התפוצצות, שטפון, אחריות מקצועית לנזקי גוף, להסרת כל ספק מובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבות עקב אש, 
שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה ופריקה, וכן תביעות הרעלה עקב הספקת במזון או שתיה, בהלה, 

 .שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי

 ביטוח חבות מעבידים .4
או מי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק גוף או מחלה שיגרמו להם תוך כדי  יועץהעובדי ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי 

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

 לתובע, לאירוע, ולכל שנת ביטוח אחת.₪  20,000,000 הינו גבול האחריות בפוליסה 
 .יועץבמקרה ויחשב כמעביד של עובדי ה  המזמין הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי

 אשר אינו מעסיק עובדים אינו חייב בביטוח חבות מעבידים, אך עליו לתת הצהרה חתומה למועצה על כך. יועץ

 

 ספות החלות על הביטוחים הנ"להוראות נו .5
 .המזמין ו/או מי מטעמו יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפי  ספקביטוחי ה .א
ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה  המזמין,הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י   .ב

 .מזמיןבדבר שיתוף ביטוחי ה
, ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב לרעה כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא ישונו ספקזה כי ביטוחי המו"מ ב  .ג

 יום מראש. 30לפחות מועצה ל

ולפיכך לא יחולו בפוליסות כל שינוי ללא  מורשהידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שבחוזה עם ה
 אש ובכתב.הסכמתכם מר

 ולראיה באו על החתום

          ________________________                     __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 פירוט נתוני הפוליסות

 .……………       פוליסת צד שלישי מס'

 . ……………                     פוליסת חבות מעבידים מס'     
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 '1פח דנס

 ערבות בנקאית להצעה

 

 בנק: ________________         ,לכבוד
  סניף: _______________                       גזרהמועצה האזורית 

 מיקוד: ______________         נ.,א.ג.
 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס' המבקשים -______ )להלן _____פי בקשת ___-על .1
אנו ערבים בזה  - מרג" –וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה משותף שירותי ייעוץ למתן  –30 /2019

 .ש"ח 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

דרישתכם ימים ממועד  7ולא יאוחר מתוך מיד   ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 כלפיכם.הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 ועד בכלל. 30/10/2019ום יערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 30/10/2019יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע 30/10/2019יום לאחר 

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________       
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 1' הנספח 

 העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדיןתצהיר בדבר 
  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
________________________________________ אצל המציע _-אני משמש כ .1

אשר  30 /2019(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - ____________________________ )להלן
, ומוסמך ליתן מטעמו המכרז( -, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן גזרפרסמה המועצה האזורית 

 תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .הנני  .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 ראי הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאח 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xיש לסמן הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [: במשבצת המתאימה

 
  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

 "לפי חוק 2002באוקטובר  31 -ה בחשון התשס"ג הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ ,
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 

 הירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצ .5

_________ 
 חתימה         

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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  2נספח ה'
 אישור רו"ח 

 
 לכבוד 

 מועצה אזורית גזר

 ג.א.נ, 

 

רג"מ )להלן  –וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה משותף ייעוץ ל למתן שירותי  30 /2019בעניין מכרז הנדון: 

 "המכרז"( דיווח רואה חשבון

 דווח כדלקמן:מלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( הנני  .א
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה 

 בתאריך _____.
 
 לחילופין:

ינם ליום ___ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע ה
 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______..

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .ב

המציע "כעסק חי" )*(, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של 
 או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

 
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים  .ג

 (.האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע )**

 
ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ד

בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד 
 לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 
 מוגבלים. חשבונות המציע לא  .ה

 
 של לשכת רו"ח בישראל. 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*( 

חודשים כי אז אין דרישה  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ )**( 
 לסעיפים ג', ד'.

 ,בכבוד רב  
 

________________________ 
 

 רואי חשבון
 הערות: 

ועדה משותפת למינהל הרכש  ל ידינקבע עשל רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נוסח דיווח זה  •
 .2009אוגוסט  –בישראל  אי החשבוןהממשלתי וללשכת רו

 .חהרו"יודפס על נייר לוגו של משרד  •
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 1נספח ו'

 
 קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה על העדר 

 לכבוד 
 המועצה(  -)להלן גזרמועצה אזורית 

 ג.א. נ.,
( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   שפורסם 30/2019מספר 

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

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף   .2.1

האמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 
 אחות״.

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

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

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו -לא על ידי בן" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ו  
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או 

בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי 
 המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 צהיר כי : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה .3

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

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

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  .4

 לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
( לצו המועצות 3ב׳) 89באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין  .6

רשאית  מחבריה ובאישור שר הפנים, 2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור  'א 89להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
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 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 

 אישור עו"ד

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
 אישור עו"ד : _________________
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 2'ונספח 

 

 : _________תאריך                                           לכבוד

 מועצה אזורית גזר

 סודיות לשמירת התחייבות: הנדון                                                          

 

שירותי לקבלת הצעות למתן "( ההסכם: "להלן__________________ ) מיום בינינו ההסכם לחתימת בהמשך
 בתקופת כלפיכם  מתחייבים אנו"( השירותים: "להלן) מרג" –הקמת אזור תעסוקה משותף  וניהול מינהלתייעוץ 

 :כדלקמן ולאחריה השירותים מתן
לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע  .1

 השירותים.

תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, לרבות:  -"מידע" לעניין התחייבות זו משמעו  .2

תכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל  פרטי לקוחות, תכתובות,  רשימת לקוחות,

 המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ו, וזאת למניעת אובדן ידינו לגבי המידע הסודי שלנ-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .3

 המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .4

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא  .א

 עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; .ב

 פי הוראות כל דין.-גילויו נדרש עלמידע אשר  .ג

לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת  מועצהמבלי לגרוע בזכאות ה .5

התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, ללא צורך בהוכחת 

 ש"ח. 10,000נזק, בסך 

 עיריית רמלה ומועצה אזורית חבל מודיעין.   –ר יתר הרשויות התחייבות זו תחול בהתאמה גם עבו .6

 

 
  

     

 וחותמת חתימה המציע שם תאריך
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  3ו' נספח

  מטעם המציע(המועמד )יצורף ע"י המציע ו

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות /  – 

 

וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה ייעוץ אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי  .1
 .למועצה מרג" –משותף 

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

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

 .המועצה

פי נוהל זה -, כי אני מתחייב לנהוג על2/11מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' אני  .3
וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

  ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-ובחינתו על
 מהותי לחתימת הסכם.הוראה זו הינה תנאי יסודי ו

 כל של פעילותו פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב למועצה להודיע מתחייב אני .4
 למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד

 .עיריית רמלה ומ.א חבל מודיעין –ורשויות  למועצההשירותים 

 ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .5
 פרטי הייעוץ, המועדים פירוט , תוךוהרשויות המועצה לנציגי מיידי באופן כך על המועצה, אודיע כלפי עניינים

 הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים 

 נושא מתן השירותים לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .6
 במישרין הנוגעים, שונים בעניינים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו,  פנייה

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

 

 

_________________   __________ 

 תאריך    ציעהמ וחתימת שם

 

 

 

 



34 

 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

     

406232.docx 

 

 

 
 1נספח ז

 
 פרטי המציע והצהרותיו

 

 תאריך_________

 לכבוד 

 גזרמועצה אזורית 

המציע מורשי החתימה מטעם ___________________ ת.ז.____________,  אנו הח״מ,
 -____________________________________________, ח.פ. _________________________ )להלן

עבור  מרג" –וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה משותף ייעוץ שירותי למתן  30 /9201במכרז מספר המציע( 
 , מצהיר כדלקמן:המועצה

 

 להלן פרטים על המציע .א
 

 שם המציע  

 ת.ז. / ח.פ.  

 משרדי המציע כתובת  

 טלפון קווי  

 פקס  

 כתובת דוא"ל  

 שם איש הקשר*  

 טלפון איש הקשר  

 תחומי עיסוק של       
 המציע  

גופים ציבוריים / אזורי תעשייה עבור פיתוח יזום ושיווק שירותי  ועמד פירוט ניסיון המ .ב
 מקומיות  רשויות

 
/ גוף  שם הרשות

  ציבורי 

מספר שנות 

 עבודה

 -פירוט איש קשר ברשות  , פרויקטיםתחומי העבודה

 זהות, תפקיד , טלפון 

    

    

    

    

    

 . גוף ציבורי /מהרשות המקומיתהמלצות / חוות דעת אישורים / יש למלא ובנוסף לצרף 
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 פירוט ניסיון המועמד בתחומים: .ג

 
 –מוניציפלי 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

  –תכנון ובניה 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 ניסיון עם רמ"י 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 

 המועמד מטעם המציע בעל השכלה אקדמאית / השכלה מקצועית : .ד
 

 מוסד אקדמי שנת קבלה תחום הלימוד וסוג תעודה

   

   

   

   

יש לצרף גם  -במידה ומדובר במועמד מטעם המציע . העתקי תעודות/אישורי לימודיםיש למלא ובנוסף לצרף 
 אישור רו"ח לפיו הנ"ל מועסק אצל המציע. 

 שם המועמד:_____________

 השכלה והכשרה של המועמד :
 מוסד אקדמי שנת קבלה תחום הלימוד וסוג תעודה
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 ותק וניסיון המועמד :
מספר שנות  גוף /שם הרשות 

 עבודה

פירוט איש קשר  העבודהתחומי 

זהות, תפקיד  -ברשות 

 , טלפון 

    

    

    

    

 
 

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

לעונשים ת.ז.__________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 
 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

   
 עורן דין , מספר רשיון חתימה וחותמת: _____________________ תאריך : _________
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 נספח ח'

 כתב הצעה והתחייבות
 

 
 תאריך: _________

 לכבוד,
 האזורית גזרהמועצה 

 נ.,א.ג.

וניהול מינהלת הקמת אזור תעסוקה שירותי ייעוץ  30/2019מכרז פומבי מס'  -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 
 עבור המועצה רג"מ –משותף 

אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא 
 _________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

נספחיו )להלן: וההסכם  ,קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז .1
 (.המכרז""

הקשורים מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, בחנו את כל התנאים והנסיבות אנו  .2
כל הגורמים הרלבנטיים העשויים להשפיע של לרבות בדיקה ובחינה השירותים נשוא המכרז,  בביצוע

 על קיום כל התחייבויותינו.

ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם לכך בהתאם  .3
השירותים לבצע את בים בזה האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחיי

, במחירים שהננו מציעים בסייפת וכל אחת לחוד ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחדכולם 
 (."התמורה ותנאי התשלום"מסמך זה )להלן: 

השירותים אנו מסכימים כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  .4
מכרז ואנו הכמפורט בהוראות ולה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ראה יכפי שי לגורם אחר,

 מתחייבים לקבל כל החלטה של המועצה.

אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים את פרטי ודרישות המכרז,  .5
 לרבותמעביד ביניהם לבין המועצה או מי מטעמה, ו-לרבות ביחס להיעדר זיקה של יחסי עובד

את כלל הדרישות בדבר הימנעות מניגוד עניינים, בין השאר, כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
2/11 . 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

או תוך פרק זמן אחר,  ,ימים ממועד קבלת דרישתכם 7לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  6.1
 ידכם.-יקבע עליכפי ש

, בכפוף לקבלת צו ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז 3בתוך , השירותיםבביצוע להתחיל  6.2
  .וההסכם בהתאם לכל תנאי המכרזמתאים בגין כך, ולבצע את ההרשאה 

, לפי המוקדם ביצוע השירותיםתחילת במועד חתימת ההסכם או במועד  -להפקיד בידיכם  6.3
הסכם, לרבות בז ורמכהנדרשים בכל האישורים והמסמכים האחרים  ם שלהעתקי -ביניהם מ

 הנדרשים . הבטחונות

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל  .7
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

, מבלי שהדבר יגרע לביננוידי המועצה בכתב, כהסכם מחייב בין המועצה -עלהצעתנו וקבלתה 
  כמפורט במסמכי המכרז. ,מזכויותיה של המועצה
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פי -לפני חתימת ההסכם, נפעל בהתאם לדרישה עלהשירותים בביצוע להתחיל בכתב אם נידרש 
 הוראות ההסכם וכל המסמכים הכלולים בו.

ומייפים כנדרש במסמכי המכרז  ערבוןתנו זו הרינו מצרפים בזה כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצע .8
לא נחתום  וא -כולן או מקצתן  -את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

הודעת זכיה שתישלח אלינו או תוך כל מועד אחר שתקבע /ימים ממועד הדרישה 7על ההסכם תוך 
ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או  המועצה, הרי הזכות בידיכם לממש

התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל 
 צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

ועד האחרון אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמ .9
ידי המועצה. במידה ובמהלך -עלשיידרש בכתב שנקבע להגשת ההצעות או בתקופה נוספת כפי 

 ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.-תקופה זו נידרש על

 אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות -)במקרה של תאגיד( 
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-שלנו על

 ידיעה או -איבדבר  השתתבסס על כל טענ האו דריש המוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .10
 טענות אלה.המסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל מהבנה של תנאי המכרז או איזה -אי

, ביצוע ההרשאהגונית, מקצועית וכספית לשם מצהירים כי אנו בעלי ידע ונסיון ובעלי יכולת אראנו  .11
וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נסיון 

במספר ובהיקף הנדרשים לצורך ביצוע מקצועי, יעיל ומוצלח של  - נשוא המכרזההתחייבויות בביצוע 
 ההרשאה.

ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות / מחיר שנקבעו במכרז וכי במקרה של ר לי כי ההצעות הידוע לי והוב .12
הצעות בעלות ניקוד משוקלל זהה הטוב ביותר, תהיה רשאית המועצה לערוך התמחרות לקביעת 

 ההצעה הזולה ביותר.

 הצעת מחיר

ידנו בגין אספקת השירותים -התמורה המבוקשת על ,בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם .13
  – הינההמכרז וכן עמידה בכלל התחייבויות המכרז וחוזה המכרז נשוא 

 הצעת המציע  פריט

ייעוץ וניהול מינהלת הקמת אזור  שירותיעבור  שעתימחיר 

בהתאם לאמור שיבוצעו עבור המועצה תעסוקה משותף רג"מ 

ייעוץ בפועל התמורה תשולם עבור שירותי  .במפרט השירותים

 בלבד.

נקבע מחיר מינימום ומחיר מקסימום לעלות במסגרת המכרז 
 שעת עבודה.

לא כולל מע"מ לשעה ולא ₪  260-עלות שעת עבודה לא תפחת מ
 לא כולל מע"מ לשעה. ₪  318תעלה על 

תיפסל על הסף ולא תובא  –הצעה שתחרוג מטווח מחירים זה 
 לדיון.  

 .2018בנוסף ישולמו החזר הוצאות נסיעה ע"פ תעריפי חשב כללי 
 למעט האמור בסעיף זה לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום נוסף. 

מובהר בזאת כי התמורה תשולם ע"י המועצה, בכפוף ליתר 
  הוראות ההסכם והתנאים שנכללו בו. 

  

לשעת ________ ₪ 
 עבודה לא כולל מע"מ

 
 ועל כך באתי על החתום:

 
 _____________טל': ____________ ____________________ :שם המציע
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 פקס': _________________________ _______________________ :כתובת 

 
 נייד: _________________________ _______________________ :תאריך

 
         ______________________________________ 
 המציעחתימת                 

  וחותמת במקרה של תאגיד( ת מורשי חתימה)חתימ         


