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הודעה ותנאי מכרז פומבי
לקבלת שירותי יעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות

 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע-טבלת מועדים
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מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים

.1

.2

כללי
.1.1

המועצה האזורית גזר (להלן  -המועצה ו/או המזמין) מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי יעוץ ניטור
ובקרת שפכי תעשייה ורפתות בתחום שיפוט המועצה ,בהתאם למסמכי המכרז לרבות מפרט
השירותים ,הוראות נציג המועצה ולהוראות כל דין (להלן -השירותים).

.1.2

את מסמכי המכרז ,ניתן לרכוש במשרדי לשכת מזכירות מנכ"ל המועצה בשעות העבודה הרגילות,
בתמורה לתשלום של  300ש"ח אשר לא יוחזרו .תשלום הסך כאמור בגין רכישת מסמכי המכרז מהווה
תנאי סף להשתתפות במכרז .מציע שלא ירכוש את מסמכי המכרז ,לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו
תפסל על הסף.

.1.3

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו ,ללא עלות במשרדי המועצה בשעות הפעילות או באתר
האינטרנט של המועצה שכתובתו .http://www.gezer-region.muni.il :הנוסח המחייב של המכרז הינו
הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט .יש להתעדכן
בהבהרות ביחס למכרז גם באתר האינטרנט של המועצה.

תיאור השירותים הנדרשים
.2.1

בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא
תאגיד) התשע״א 2010 -חלים על המועצה ועל המפעלים בתחומה כללי תאגידי מים וביוב (שפכי
מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,תשע"ד 2014-וכפי שישונו מפעם לפעם (להלן :״כללי השפכים״);

.2.2

מכרז זה הינו לשירותי ייעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות וכלל השפכים לרבות מהמפעלים
בתחום שיפוט המועצה ,עבור המועצה.
והרפתות עליהם חלים כללי השפכים
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בתחום המועצה ידגמו עד  20מפעלים ורפתות בהתאם לפירוט המצ"ב למסמכי המכרז.
.2.3

יובהר כי מכרז זה אינו כולל שירותי מעבדה ,אשר נבחרו ע"י המועצה בהליך נפרד .במידת הצורך,
הזוכה ידרש להכין את מסמכי ההליך  /מכרז לבחירת המעבדה כולל שירותי דיגום וניטור ,כחלק בלתי
נפרד משירותיו עבור המועצה.

.2.4

עם הזוכה ייחתם הסכם לביצוע השירותים ,בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז .תקופת
השירותים הינה לתקופה של  12חודשים .למועצה אופציה להארכת תקופת ההסכם ,לשקול דעתה
הבלעדי והמוחלט לעד  4שנים נוספות בנות עד  12חודשים כל אחד.

.2.5

השירותים יבוצעו בהתאם להסכם המצורף ובהתאם להוראות המפרט הטכני.

.2.6

השירותים יבוצעו עבור המועצה ע"י המציע הזוכה ,בעצמו ו/או באמצעות עובד מטעמו ו/או גורם אחר
מטעמו אשר זהותו תאושר על ידי המועצה מראש ,העומד בדרישות המכרז ובהתאם לתנאי הסכם
המכרז.

.2.7

מובהר בזאת כי הזוכה וכן כל מי מטעמו יידרשו להשיב על שאלון לאיתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים  ,2/2011כתנאי לחתימת הסכם וביצוע שירותים עבור המועצה .
התמורה לזוכה תהיה תמורה חודשית גלובלית  ,שתשולם ע"י המועצה בהתאם להצעת הספק הזוכה.
ככל שיהיה שינוי במספר העסקים והרפתות ,ייערך עדכון של התמורה כמפורט בהסכם ההתקשרות.
בחינת ההצעות ושקלול ההצעות  -תעשה ע"פ המפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח א'.1
המועצה הינה מועצה אזורית .המועצה מתפרסת על שטח של כ 130,000 -דונם ומונה כ29,000 -
תושבים .בתחום שיפוט המועצה  25ישובים ,מתוכם  5קיבוצים 15 ,מושביםו 5-יישובים קהילתיים.
צעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל ,וכמוותרים על כל טענה,
דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר הוראות מכרז זה.
המציע המשתתף במכרז מצהיר ,כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי לקח
זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

.2.8
.2.9
.2.10
.2.11
.2.12

.3

תנאי סף להשתתפות במכרז
על ההצעה ו/או על המציע (בהתאם להקשר הדברים) לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה
את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:
.3.1

המציע בעל ניסיון של שנתיים במצטבר במהלך  4השנים האחרונות במתן שירותי ייעוץ ניטור ובקרת
שפכי תעשיה עבור רשויות מקומית או תאגידי מים .
לצורך הוכחת האמור ,על המציע לצרף המלצות /רשימת ממליצים ,כולל כמות מפעלים בתחום הגוף
הרלבנטי ,לגביהם בוצעו שירותים .למען הסר ספק ,הניסיון כאמור יכול להיות מצטבר במספר גופים.

.3.2

המציע יכול להעמיד לרשות המועצה עובד/ת שיספק/תספק את השירות למועצה העומדים בדרישות
להלן ואשר ישמש/תשמש כמלווה הפרויקט ואיש הקשר מטעם המציע -
הנדסאי/ת או מהנדס/ת בתחום מים וסביבה  /מהנדס/הנדסאי כימיה ,בעל/ת ניסיון במתן שירותי
ייעוץ לרשויות מקומיות /גופים ציבוריים/תאגידי מים וביוב.
לצורך סעיף  3.2על תתי סעיפיו –

-

פרטי עובד/ת רלבנטי/ת
קו"ח של הנ"ל.
תעודות השכלה והכשרה המצביעות על ההשכלה /הכשרה הנדרשת.
למען הסר ספק ,אין חובה שהנ"ל יועסק /תועסק כעובד שכיר של המציע ,אולם במקרה כזה יש
להציג הסכם התקשרות.

מובהר בזאת כי המועמד/ת מטעם המציע בעל/ת ההכשרה כמפורט לעיל ישמשו כמלווה פרויקט
מטעם המציע.
.3.3

בדבר בדיקות שנערכו ,מעקב ושמירת

למציע תכנה ייעודית שיכולה לספק תיעוד
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נתונים.
יש להשלים בטופס ההצעה את פרטי התכנה הרלבנטית.
.3.4

המציע צירף שיק בנקאי או שיק של המציע -
כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע לטובת המועצה האזורית גזר בסך של
 ₪ 5,000לפירעון מיידי  -לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות ( )27/02/20וזאת לצורך הבטחת
התחייבויותיו ע"פ המכרז – לא יתקבלו שיקים דחויים.
הצעה שלא יצורף לה שיק כאמור  -לא תובא לדיון!
המועצה רשאית לחלט את השיק כל אימת שהמציע לא יעמוד באיזו מהתחייבויותיו על-פי המכרז -
וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  7ימים ,מיום שיידרש לכך על-
ידי המועצה ,רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום השיק/ערבות לטובתה ,ולמסור את ביצוע
השירותים לכל מציע אחר.
לא זכה מציע במכרז ,יוחזר לו השיק /ערבות בסמוך לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז ,וכפוף ליתר
הוראות המכרז.

.4

.3.5

המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה  -להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח
המצורף למסמכי המכרז.

.3.6

המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז  -יש לצרף קבלה.

צירוף מסמכים
על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש
לצרף) ,את המסמכים הבאים המפורטים להלן:
 .4.1כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף לעיל.
 .4.2כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח  /עו"ד למסמך כלשהו  -יש לצרף את
המסמך מאומת  /מאושר כנדרש.
 .4.3הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה ,ככל שהיו ,כשהם חתומים על ידי המציע
בתחתית כל עמוד.
 .4.4פרופיל מציע או מצגת שתתאר את פעילות המציע וניסיונו בביצוע השירותים.
 .4.5תשומת לב המציעים  -ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות  +מחיר.
יש לעיין בנספח א' 1למכרז ולצרף גם את המסמכים הנכללים בנספח זה ,לצורך בחינת ההצעות.
 .4.6אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון ,המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על-פי פקודת
מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 .4.7תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 .4.8אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-
 .4.9אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 .4.10במידה והמציע הינו תאגיד:
 .4.10.1תעודת התאגדות של התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות.
 .4.10.2אישור עו"ד או רו"ח:
(א)

כי ביצוע העבודות וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד.

(ב)

שמות המנהלים של התאגיד.

שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
(ג)
במידה והמציע הינו שותפות:
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 .4.10.3תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.
 .4.10.4חוזים של השותפות.
 .4.10.5אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
.4.11

בשים לב להוראות להלן ,מציע שהינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן
וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד עם נשים
אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו )2(-של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד
מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של
()1
אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
()2

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

"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,במישרין או
בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל ממלא
תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי
תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;

.5

.4.12

יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ,יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי המכרז.

.4.13

הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!

מסמכים ,דוגמאות והסברים
.5.1
.5.2

.6

המציע המשתתף במכרז רשאי ,בטרם הגשת הצעתו למכרז ,לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי
נפרד מהמכרז ,לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז ,במשרדי מזכירות המועצה,
לאחר הודעה ותיאום מראש.
המציע ,בחתמו על מסמכי המכרז ,מצהיר כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות כל הנספחים
לו (בין אם אלו צורפו ובין אם לאו) והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים
במכרז.

הגשת הצעה במכרז
.6.1

על המציע להגיש את הצעתו ,בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף השיק להבטחת ההצעה ומסמכים
נוספים מטעמו כנדרש בתנאי הסף ויתר מסמכי המכרז.

.6.2

המציע ינקוב במחיר גלובלי לחודש המבוקש על ידו לביצוע כל השירותים הכלולים במפרט הטכני.
למען הסר ספק ,לא תשולם כל תוספת למחיר החודשי.
יובהר כי הצעת המציע הינה סופית ותכלול את כלל הוצאות המציע ,ובין השאר ,אלו הכרוכות
בהשתתפותו במכרז ,בגין כוח אדם ,ציוד ,תוכנה ,כלי רכב ,חומרים ,נסיעות ,כלי עבודה ,ביטוחים,
רישוי ,אחריות מלאה וכו'.

.6.3

על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז ,עליו לחתום בראשי תיבות על כל דף
מהמסמכים הנ"ל ,וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו ואת
כתובתו.
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.6.4

את הצעת המציע למכרז זה כשהיא מלאה וחתומה על-ידי המציע בשולי כל עמוד ומסמך וכוללת את כל
מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז  -יש להגיש ב"מעטפת ההצעות" ,בשני עותקים זהים,
ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מנכ"ל המועצה ,במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת ההצעות.

.6.5

את הצעת המחיר (נספח ו') ואת השיק הבנקאי/אישי יש להכניס לתוך המעטפות הייעודיות שיסופקו
ע"י המועצה.

.6.6

בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת
מזכירות המועצה.
אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.

.6.7

.7

סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות
.7.1

.7.2
.7.3

.8

הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית
.8.1
.8.2
.8.3

.9

מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול
את הצעתו.
כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.
על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן.

ביטוח
.9.1

המציע ,בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ( יבחר כזוכה במכרז ) ימציא
למועצה אישור קיום ביטוחים ( נספח ג להסכם ) ללא כל שינוי בתוכנו (למעט שינויים שאושרו בהליך
שאלות הבהרה) .מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה ,על המציע חלה האחריות לוודא אצל
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי
הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח.

.9.2

למען הסר ספק מובהר בזאת  ,מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח
מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו
לדרישות הביטוח לא נלקחו בחשבון בהצעתו .זוכה שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוחי
שלו לדרישות הביטוח במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם ,שמורה למועצה הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לחלט את הערבות/שיק שהגיש הזוכה ,לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר ולנקוט
נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות המועצה ,לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי
עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.
מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור 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 הזוכה מחויב
לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית
של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחלט את הערבות/שיק שהגיש
הזוכה.

.9.3

.10

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות/שגיאות/אי התאמות/ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל
סעיף או פרט ,ובמקרה כזה ,עליו לפנות בכתב לקבלת הבהרות למנהל היחידה הסביבתית במועצה ,מר
יניר שמולביץ בכתובת דוא"ל  yanirs@Gezer-region.muni.ilmailto:וזאת עד ולא יאוחר מהמועד
האחרון לשאלות הבהרה כאמור בטבלה בתחילת מסמך זה .יש לוודא קבלה בלבד בטלפון .089274062
מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד דלעיל ,יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי
סבירות/אי בהירות/שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.
רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז (בדוא"ל/בפקס')
תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על-ידו להצעתו .הבהרות
והודעות שיינתנו בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.

שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעות הטובות ביותר
ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים ,כמפורט להלן:
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.10.1

שלב א'  -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז -
הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז  -תפסל ולא תובא לדיון .אין באמור כדי לגרוע מסמכות
המועצה וועדת המכרזים לפנות למציעים להשלמת מסמכים.
מובהר בזאת כי ככל שתערך פניה להשלמת מסמכים  -המסמכים שיושלמו יובאו בחשבון לצורך בחינת
עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז ולוועדה המקצועית יהיה שיקול דעת להחליט אם מסמכים אלו
יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הרכיבים כמפורט במכרז זה.

.10.2

שלב ב'  -שלב שקלול ודירוג ההצעות (מחיר  +איכות)  -ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף
שנקבעו ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות ,המפורטים בנספח א' 1למסמכי המכרז – 20%
איכות ו 80% -מחיר.
בכפוף לכך ,ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז ,אשר קיבלה
את הציון המשוקלל (מחיר  +איכות הצעה) הגבוה ביותר ,כאשר יתר ההצעות הכשרות ידורגו
בהתאמה.
במקרה בו שתי הצעות או יותר יהיו בעלות ניקוד משוקלל זהה (והגבוה ביותר) ,תהא המועצה רשאית
ביחס לאותם מציעים בלבד  -לנקוט בהליך של התמחרות נוספת ,לעניין הצעת המחיר ,עד לקבלת
הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר.

.10.3

.11

למרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי ככל שהיו שתי הצעות כשרות או יותר שקיבלו תוצאה משוקללת
זהה שהיא התוצאה הטובה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תינתן עדיפות
להצעה זו והיא תבחר כזוכה ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור ותצהיר.

ערבות ביצוע -
בעת החתימה על חוזה המכרז ,ימציא המציע הזוכה למזמין ערבות בנקאית ,אוטונומית  -בלתי מותנית,
ערוכה לטובת המועצה בנוסח דוגמת נספח ד למסמכי המכרז ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,בשיעור 7,000
ש"ח וזאת להבטחת מילוי התחייבויות המציע הזוכה במכרז.

.12

העדר ומניעת ניגוד עניינים
.12.1

בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים ,קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו
של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא המכרז בהתאם לכך ,המציע יצהיר
ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא מכרז זה ;
ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח למכרז זה .

.12.2

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

.12.3

המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר בין פעילויותיו הנוכחיות,
לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא 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 כל הזמנת עבודה ומטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע ,עפ״י המוקדם האפשרי .ההתחייבות
בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או השותפים לו בכל דרך שהיא.
כמו כן מתחייב המציע ,כי ככל שיימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור ,מתחייב הזוכה
להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על-פי הוראותיו של היועץ המשפטי של המועצה.
להצעה תצורף התחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת להזמנה ,חתומה על-ידי המציע.

.12.4

על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר
לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

.12.5

ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה  ,הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש
כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.
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.13

.12.6

בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת למכרז כנספח  ,ייתכן ויתבקש הזוכה לחתום על
הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים ,לרבות מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  2/2011וזאת בהתאם למידע אשר יימסר על ידו בהליכי הפנייה
השונים .יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור,
באם יידרש על ידי המועצה והאמור מהווה תנאי יסודי ומהותי לתחילת ההתקשרות.

.12.7

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

שמירה על סודיות
המציע ,מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות ,לרבות אי מסירת מסמך או אי
העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם המועצה ואינו קשור למתן השירותים עבור המועצה ביחס לכל חומר
או מידע המגיע אליה עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים ,בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה .להצעה
תצורף התחייבות לשמירת סודיות ,המצורפת להזמנה כנספח חתומה על-ידי המציע .

.14

שונות
.14.1

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף ,אלא במקום מיוחד שצוין לכך ,ככל שצוין.

.14.2
.14.3

הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  -תחולנה על המציע בלבד.
הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה ,גם
בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

.14.4

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

.14.5

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות
רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

.14.6

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית וטיב
העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל
ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

.14.7

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או
לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת
דעתה.

.14.8

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל 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 .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור
לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.

.14.9

עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון
ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה להשלמת
מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

.14.10

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

.14.11

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם,
בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.

.14.12

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו ,ככל שתמצא לנכון .כן
המכרז כולה לטובתה ,כפיצויים מוסכמים
תהא המועצה רשאית לחלט את ערבון
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מראש ,על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה וסכום ערבון המכרז ייחשב
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע,
בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

.15

.14.13

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה ,בכפוף
לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים  /נתונים המהווים סודות
מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או
סוד עסקי .מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה  .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של
הצעות המציעים האחרים.

.14.14

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

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הינם ,כדלקמן:
 .15.1מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  -נספח א';
 .15.2מסמך אמות מידה ומשקלות לבחינת ההצעות  -נספח א';1
 .15.3דוגמת חוזה המכרז  -נספח ב';
 .15.4מפרט שירותים – נספח ב';1
 .15.5תכנית ניטור – נספח ב';2
 .15.6נוסח אישור קיום ביטוחים -נספח ג';
 .15.7נוסח ערבות ביצוע – נספח ד';
 .15.8נוסח תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  -נספח ה';1
 .15.9נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה  -נספח ה';2
 .15.10מסמך פרטי מציע  -נספח ה';3
 .15.11הצהרה בדבר התחייבות לסודיות  -נספח ה';4
 .15.12הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  -נספח ה';5
 .15.13הצהרה בדבר עמידות המציע בתנאי הסף – נספח ה';6
 .15.14שאלון העדר ניגוד עניינים שיחתם ע"י הזוכה – נספח ה';7
 .15.15כתב הצעה והתחייבות  -נספח ו';

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע.
מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

בברכה,
רותם ידלין
ראשת המועצה האזורית גזר
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נספח א'1

אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות
ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטים בנספח זה.
להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה ( )%20ושל מרכיבי מחיר ההצעה ( )%80משקלול ההצעה הכוללת,
בהתאם לפרמטרים להלן:

פרמטרים לבחינת איכות ההצעה  20 -נקודות  20 % -בשקלול ההצעה
במסגרת בחינת איכות ההצעות ייבחנו ההצעות ע"י צוות מטעם המועצה (להלן -הועדה המקצועית) ע"פ המדדים
הבאים
אמת
המידה

חלוקת קריטריונים

אופן הבחינה

ניסיון
המציע
הצהרת מציע ,פרופיל מציע
במתן
והמלצות (כולל רשימת ממליצים)
שירותי
יעוץ בתחום שיצורפו להצעה
המכרז עבור
רשויות
מקומיות
/תאגידי
מים וביוב
התרשמות
הועדה
המקצועית
מניסיון
המועמד
מטעם
המציע
ויכולת
גיבוי

מסמך פרופיל מציע ,קו"ח ותעודות
השכלה של המועמד/ת ,הצהרה
בדבר ניסיון מציע ,רשימת לקוחות
 /עבודות  /ממליצים /המלצות
שצורפו להצעה וכן נתונים נוספים
שפורטו בהצעה אשר תציג את
פעילות המציע ,ניסיונו בניהול
פרויקטים מסוג זה

ניקוד
מרבי

אספקת שירותים לרשויות מקומיות (עירייה ,מועצה
מקומית או מועצה אזורית) או תאגידי מים וביוב
 5נקודות
מתן שירותים לעד  2רשומ"ק/תאגידי מים  2 -נקודות
מעל  2רשומ"ק /תאגידי מים  5 -נקודות

יכולת גיבוי כפי שתוצג בהצעה – עד  1נקודות.
תקופת עבודה  /ותק עבודה עם רשויות מקומיות או
גופים ציבוריים או תאגידי מים וביוב  -עד  2נקודות.
ניסיון בעבודה עם מועצות אזוריות – עד  2נקודות.
התרשמות משביעות רצון משירותי המציע – עד 10
נקודות וזאת ע"פ בדיקת המלצות ,לרבות מול ממליצים.

15
נקודות

פרמטרים לבחינת מחיר ההצעה  80 -נקודות  80 -בשקלול ההצעה

•

רכיב למדידה

אופן הבדיקה

ניקוד מירבי

מחיר מוצע לחודש

הצעת המציע

 80נקודות

ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר ,יתר ההצעות ידרגו בהתאמה.
לדוגמא :אם ההצעה הכספית של מציע  Xלשירותים לחודש עבור המועצה הינה  ₪ 1,000והנה הזולה ביותר  ,אזי
 Xיקבל  80נקודות ברכיב המחיר לחודש למועצה .אם ההצעה הכספית של מציע אחר  Yהנה  2,000ש"ח ,אזי Y
יקבל ניקוד של  40נקודות ע"פ החישוב הבא ( 80 =40 :משקל)( 1,000 Xההצעה הזולה)
( 2,000הצעה אחרת)
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נוסחת שקלול ההצעות:-
רכיב איכות –  20נקודות המהווה  20%בשקלול
רכיב מחיר –  80נקודות המהוות  80%בשקלול
הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל.
שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:
 = Aסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר איכות
 = Bסך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר
ציון משוקלל =A+B
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נספח ב'

הסכם לקבלת שירותי יעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות
שנערך ונחתם במועצה אזורית גזר ביום __________שנת ________

בין
המועצה האזורית גזר

(להלן  -המזמין או המועצה )

לבין

__________________
ת.ז_______________ .
מרחוב _____________
(להלן  -היועץ)

מצד אחד
________________________
ח.פ_____________________ .
מרח' ____________________
על-ידי מנהליה המוסמכים לחתום
ולהתחייב בשמה כדין:
ה"ה __________ ת.ז_________ .
ה"ה __________ ת.ז_________ .
(להלן  -היועץ)
מצד שני

הואיל:

ובהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית
בלא תאגיד) התשע״א 2010 -חלים על המועצה ועל המפעלים בתחומה כללי תאגידי מים וביוב
(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014-וכפי שישונו מפעם לפעם (להלן:
״כללי השפכים״);

והואיל:

והמזמין נזקק לשירותי ייעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשיה ורפתות בתחום שיפוט המועצה
(להלן -השירותים);

והואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי  08/2020לקבלת השירותים והצעת היועץ נקבעה כזוכה
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים מיום ______________ שאושרה ע"י ראש המועצה.

והואיל:

והמזמין מעוניין ,היועץ יבצע את השירותים והיועץ מסכים לקבל על עצמו כיועץ עצמאי ביצוע
עבודות אלו;

והואיל:

וליועץ הכישורים ,הידע והניסיון לבצע את השירותים כאמור;

והואיל:

והצדדים מצהירים ומסכימים כי שירותיו של היועץ יינתנו למזמין במסגרת של יועץ עצמאי
וכי לא יהיו בין היועץ ו/או עובדיו לבין המזמין יחסים של עובד – מעביד.

והואיל:

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

.2

מבוא  /נספחים  /הגדרות
.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם אינן מהוות בסיס לפירושו ותשמשנה לנוחות בלבד.

המפקח
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.3

.2.1

המפקח בהסכם זה  -מנהל היחידה הסביבתית במועצה ו/או מי שימונה מטעמו.

.2.2

הנחיות והוראות המפקח ליועץ אשר יינתנו במהלך ביצוע השירותים לא יהוו עילה לדרישה לתשלום
נוסף של היועץ והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של היועץ.

.2.3

למניעת ספקות ,מוסכם בזאת ,כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות נשוא ההסכם על ידי היועץ
בהתאם להוראות החוזה ודרישותיו יחייבו את היועץ לכל דבר ועניין.

.2.4

מוסכם ,ידוע ומוצהר ,כי הפיקוח על ידי המפקח ,לא ישחרר את היועץ מהתחייבויותיו כלפי המזמין
למילוי תנאי החוזה.

השירותים נושא ההסכם
.3.1

השירותים הם ביצוע שירותי ייעוץ ,ניטור ובקרת שפכי תעשיה ורפתות על כל המפעלים ו/או השפכים
עליהם חלים כללי השפכים בתחום שיפוט המועצה עבור המועצה ,בהתאם להוראות הסכם זה,
הוראות מפרט השירותים ,נספח ב' ,1הוראות נציג המועצה ולהוראות כל דין (להלן -השירותים).
השירותים נשוא ההסכם יבוצעו ע"י __________________________ מטעם היועץ ,ת.ז.
________________________ ,מספר תעודת הסמכה ________________________ וע"י
______________________ מטעם היועץ ,מספר תעודת הסמכה ______________________או
ע"י גורם אחר מטעמו ,שיאושר מראש ע"י המזמין.
למען הסר ספק ,השירותים יבוצעו רק ע"י גורם מקצועי בעל הכשרה וניסיון לצורך ביצוע השירותים,
העומד בדרישות הסף של המכרז והמועצה תהיה רשאית להורות על החלפת הגורם מטעם היועץ.

.4

.3.2

השירותים יבוצעו באופן שוטף במהלך כל השנה ,כאשר מובהר בזאת כי היועץ ידרש לספק את
השירותים לא יאוחר מתוך  7שעות ממועד קריאה וזאת ככל שלא הוגדר אחרת ,לרבות במסגרת
תוכנית עבודה.

.3.3

השירותים יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה ומפרט השירותים.

.3.4

היועץ יידרש לספק את כל כוח האדם ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.

.3.5

היועץ יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במועצה או מי מטעמה.

.3.6

היועץ מתחייב לבצע את כל דרישות המועצה ,כמפורט בהסכם.

.3.7

היועץ יספק למועצה כל שירות מקצועי נוסף הנדרש לפי הגיונם של דברים או שמקובל לספקו במסגרת
השירותים ,על-פי דרישת המועצה;

.3.8

נציג היועץ יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלה  /או תאונה חמורה.

.3.9

היועץ מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמין או למפקח מטעמו על כל אירוע חריג ,
במיוחד בנוגע לחבלות  ,פגעי טבע  ,הרס בידי אדם.

.3.10

למזמין הזכות הבלעדית להגדיל ו/או להקטין את היקף השירותים ,לפי שיקול דעתו הבלעדית.

.3.11

היועץ חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים ,לרבות בכל הנוגע להעסקת
עובדים.

.3.12

למען הסר ספק ,המועצה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סוג
שהוא ,בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב  -המוקנים עפ"י דין בכל המסמכים שנעשו או
יוצרו בהתאם להסכם זה  -אם השתמשו בהם ואם לאו.

הצהרות והתחייבויות היועץ
היועץ מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
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.4.1

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות
הסכם זה והוראות כל דין ,לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,וכן כי אישורים אלה יישארו בתוקף
במהלך כל תקופת ההסכם

.4.2

כי הוא מתחייב לבצע את העבודות במועד ,בדייקנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית גבוהה ובנאמנות
לשביעות רצון המועצה ,וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם להוראות כל דין
במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

.4.3

כי הוא מכיר את כל נהלי הבטיחות הנדרשים ע"פ כל דין לצורך ביצוע העבודות ,לרבות הוראות
והנחיות משרד העבודה והנחיות הג"א ,כיבוי אש ,משרד החינוך  -וכי הוא יפעל בביצוע העבודות
בהתאם וכמתחייב להוראות ונהלים אלו ,לרבות ע"פ התקנים הנדרשים.

.4.4

היועץ מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים והיכולת ,לרבות כוח אדם מיומן ,ציוד וכלים הדרושים
לביצוע השירות ,והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים
ולמועדים הקבועים בהסכם זה ,בעצמו ובאמצעות עובדיו.

.4.5

בכלל זה מצהיר היועץ ,כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות ,וכי מספרם
ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות היועץ ברמה המקצועית ובתנאים המפורטים בהסכם.

.4.6

היועץ מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם זה.

.4.7

היועץ מצהיר כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.

.4.8

כי בידיו הכושר והי כולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו וכי אין כל
מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על
פיו.

.4.9

כי ישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו.

.4.10

כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

.4.11

כי יתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך ו/או לפי הוראות המפקח.

.4.12

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או ליועץ ו/או לעובדיו ו/או
לכל צד שלישי במהלך ביצוע השירותים ו/או בקשר עם ביצוע או אי ביצוע העבודות נשוא ההסכם.

.4.13

כי ככל שהיועץ הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין להנחת דעתו
אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם.

.4.14

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-

.4.15

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו
לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

.4.16

כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

.4.17

כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בעניין שכר מינימום וכי במקביל
לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח שצורף להסכם זה.

.4.18

כי לא יעסיק בעבודות עובדים זרים .עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל והינם
תושבי  /אזרחים מחו"ל ו/או מהשטחים המוחזקים ו/או מהרשות הפלסטינית.

.4.19

כי יהיה זמין לפניות הרשות באמצעות טלפון ומכשיר סלולרי.

.4.20

כי ידוע לו שלגבי כל מידע  /מסמך שמגיע לידיו  /לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סודיות והוא יפעל
14
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בהתאם.

.5

.6

.7

.4.21

כי יהיה ברשותו כל אישור  /רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה.

.4.22

כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל .18

.4.23

כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.

לוח זמנים
.5.1

היועץ יבצע את העבודות בשקידה הראויה וברציפות ויספק את השירותים באופן שוטף ע"פ הנדרש.

.5.2

בכל מקרה בו לא נקבע מועד לפעולה כלשהי על-פי הסכם זה ,יהיה על היועץ ,למרות אי קביעת המועד
כאמור ,לבצע את הפעולה הנתונה בזמן סביר בנסיבות העניין ,ברציפות ובהתחשב בצרכי לוח הזמנים
הכללי של הפרויקט וביצועו.

.5.3

היועץ חייב להודיע למזמין מיד על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים
אשר הוסכם עליו עם המזמין.

.5.4

במידה והיועץ לא יתחיל בביצוע העבודות או לא יסיים אותן או את השלב שהיה עליו לבצעו באותה
עת ,או שקצב התקדמותו לא הניח את דעת המזמין ,יתרה המזמין ביועץ בכתב ואם תוך תקופה של 3
ימים מיום שנשלחה התראת המזמין כאמור ,לא יחול שינוי בקצב התקדמותו של היועץ ו/או באורח
ביצוע העבודות ,יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה על-ידי מתן הודעה בכתב של  7ימים מראש ליועץ.

.5.5

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

העדר יחסי עובד מעביד
.6.1

היועץ מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין היועץ ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם
אחר מטעמו לבין המזמין (או מי מטעמו) יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות ,וכי כל העובדים שיועסקו
על-ידי היועץ לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי היועץ בלבד ואין בינם לבין המזמין ו/או
מי מטעמו יחסי עובד ומעביד ,מכל מין וסוג שהוא.

.6.2

היועץ מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה
מטעמו ואף לא למי מטעמם.

.6.3

כל התשלומים לעובדי היועץ וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר ההוצאות,
הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות היועץ  -יחולו על היועץ וישולמו על-ידו במלואם
ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.

.6.4

היועץ מצהיר ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו יועץ כ"א ,כהגדרתו בחוק ,וכי
חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-פי החוזה.

.6.5

היועץ מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה על-פי חוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה
מתובענה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-ידי היועץ ו/או על-ידי
עובד של היועץ או על-ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם.

.6.6

היועץ מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה ,מתבססות ,בין השאר ,על
נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.

.6.7

היועץ ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה.

אחריות
.7.1

היועץ אחראי על-פי דין לטיב השירותים המבוצעים על-ידו.
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.8

.7.2

היועץ אחראי לכל נזק  -גוף ,רכוש ,ממון או כל נזק אחר ,בין שנגרם במהלך השירותים ובין לאחר מכן,
בין שייגרם למזמין או למי מטעמו או לצד ג' ,וזאת כתוצאה ממעשה או מחדל מצד היועץ ו/או עובדיו
ו/או מי מטעמו ,בכל עניין הנובע או הקשור לביצוע השירותים והוא מתחייב לשפות את המזמין בגין כל
נזק שייגרם .נגרם קלקול/פגם עקב שיהוי בביצוע השרותים או עקב מעשה או מחדל מצד היועץ ,יהיה
הוא אחראי על כל נזק ו/או עלות שייגרמו כתוצאה מכך ,ככל שיידרש כדי להחזיר את המצב לקדמותו.

.7.3

אין בהוראות סעיף זה או בהתחייבויות היועץ לפי הסכם זה כדי לגרוע מאחריותו המקצועית של היועץ
כלפי המזמין.

ביטוח
.8.1

.8.2

הביטוח וגבול האחריות הנדרשים באישור קיום ביטוחים הינם בחזקת דרישה מזערית.
על היועץ להסדיר ביטוח כפי הסיכון כדי למנוע הפסד לו ,למזמין ולצד ג' כלשהו.

.8.3

 14ימי עבודה לפני כניסת ההסכם לתוקף ו/או כל הארכה שלו לתוקף ,ימסור היועץ למזמין את
האישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי
הביטוח הנדרשים בו.

.8.4

הפרה של סעיף הביטוח תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם.

.8.5

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים אין משום מתן פטור ליועץ מאחריותו
לפי הההסכם או לפי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו,
והמצאת אישור ביטוח לידי המזמין ,כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי
היקפו וטיבו של הביטוח.

.8.6

המזמין יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום ביטוחים ,אך לא יהיה חייב לעשות כך.

.8.7

היועץ ימשיך ויסדיר ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות בדין בגין השירותים שסיפק
למזמין ,אך לא פחות מ 3 -שנים מתום ההתקשרות עם המועצה..

.8.8

היועץ לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית
הנקובה בפוליסות.

.8.9

היועץ לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על גבולות האחריות הנקובות בפוליסות.

.8.10

.9

מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי ההסכם ומאחריותו לנזקים להם יהיה אחראי לפי דין ,היועץ מתחייב
לרכוש פוליסות ביטוח ,כמפורט להלן ובנספח אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם ומסומן " נספח ג "
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוח") .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות
יחולו על היועץ בלבד .אי המצאת אישור קיום ביטוחים מכל סיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה
שהיא ,אינם פוטרים את היועץ מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה.

היועץ מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין
נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל או ביטוח אחרים שעשה או שיכול היה לעשות ,והוא פוטר
כאמור.
לנזק
אחריות
מכל
המזמין
את
בזאת
האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

תקופת ההסכם
.9.1

הסכם זה יהיה בתוקף למשך  12חודשים החל מיום _______ ועד ליום ________ (להלן :תקופת
החוזה).

.9.2

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו הבלעדי לעד
 4תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת (להלן  -תקופת האופציה) ,וזאת בכפוף להודעה בכתב של
המזמין  30יום לפני תום תקופת החוזה.

.9.3

במידה וניתנה הודעה כאמור ,היועץ יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה.
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.9.4

למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.

.9.5

הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

.9.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ,כולו או חלקו ,בהודעה מראש
של  30ימים ליועץ ,וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור ,למעט זכותו לקבל את
התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה  -עד לתאריך סיום החוזה ,בכפוף
לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.

התמורה ליועץ
.10.1

בתמורה למילוי מלא של כל התחייבויותיו ,ע"פ הסכם זה ,יהיה היועץ זכאי לקבל תמורה חודשית
גלובלית של ____________________  ₪בחודש ,לא כולל מע"מ ,ללא קשר לכמות עבודה  /היקף
שעות שנדרשה מהיועץ במהלך החודש הקלנדרי (להלן -התמורה).
התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,החל מהשנה השנייה להסכם ,ככל שיאורך .הצמדה
תעשה אחת לשנה ,בתחילת שנה .בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה.

.10.2

התמורה הנקובה לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע כלל השירותים והיא כוללת את כל
ההוצאות ,הרווחים והתשלומים הכרוכים בביצוע השירותים ובין השאר ,אלו הכרוכים בכוח אדם,
ציוד ,תוכנה ,כלי רכב ,חומרים ,נסיעות ,כלי עבודה ,ביטוחים ,רישוי ,אחריות מלאה וכו'.

.10.3

יובהר כי התמורה הנקובה מתייחסת לכמות של כ 20-בתי עסק .ככל שיהיה שינוי בכמות בתי העסק
המבוקרים ,התמורה תתעדכן באופן הבא:
 .10.3.1עלייה במספר בתי העסק המבוקרים – בגין כל  5בתי עסק/רפתות אשר יתווספו לתכולת
השירות ,ישולם סך נוסף של  ₪ 1,500לחודש לא כולל מע"מ.
לעניין זה יובהר כי תוספת של עד  10בתי עסק ובסך הכל  ₪ 3,000לחודש כלולה מראש
במסגרת התקציבית ולא מהווה הגדלה של ההסכם .אין באמור בכדי להוות התחייבות
לתוספת של עד  10בתי עסק במהלך תקופת השירותים.
 .10.3.2הפחתה במספר בתי העסק המבוקרים – בגין כל  5בתי עסק/רפתות אשר יופחתו מתכולת
השירות ,יופחת סך של  ₪ 1,500לחודש לא כולל מע"מ.
 .10.3.3למען הסר ספק יובהר כי שינוי במספק בתי העסק/רפתות המבוקרים הנמוך מ 5-לא יהווה
עילה לתוספת/הפחתה בתמורה החודשית הקבועה.

.10.4

אחת לחודש ועד ליום ה 5 -בכל חודש ,היועץ יגיש למזמין ,לאישורו ,דרישת תשלום מפורטת בכתב,
אשר תתייחס לתשלום החודשי הגלובלי (להלן  -דרישת התשלום).

.10.5

כל חשבון של היועץ שיוגש בהתאם לאמור לעיל ויאושר על-ידי גזבר המועצה והמפקח  ,ישולם בתנאים
של "שוטף  +עד  "45ימים ,מיום אישור החשבון כאמור ,ללא הצמדה בגין התקופה שמיום הגשתו ועד
למועד שנקבע לתשלומו.

.10.6

אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים משום הסכמה של המזמין לטיב/איכות/היקף
השירותים שבוצעו בפועל.

.10.7

בכל תשלום ייערכו התחשבנות/קיזוז מתאימים.

.10.8

יחד עם התמורה הנ"ל ישולם מע"מ כשיעורו על-פי חוק כנגד חשבונית מס.

.10.9

למען הסר ספק ,בכל נושא כספי הקשור לתמורה ,להגדלת היקף השירותים או היקף התמורה ,לא יהיה
כל תוקף לכל הוראה או הסכמה מצד המזמין ,אלא אם נתנו ראש המועצה וגזבר המועצה אישור לכך
מראש ובכתב.

.10.10

איחור בתשלום ליועץ ,שלא יעלה על  30ימים ,לא יזכה את היועץ לכל פיצוי.
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.11

ערבות בנקאית
 .11.1להבטחת ביצוע חיובי היועץ בהתאם לאמור בהסכם זה ,ימציא היועץ למועצה במועד חתימת חוזה זה,
ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של ( ₪ 7,000להלן -הערבות).
 .11.2הערבות תהיה צמודה למדד ,תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ד' ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן השירותים
על פי הסכם זה ולמשך  90ימים נוספים ותשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.
 .11.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:
 .11.3.1כל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין למפעיל שהמועצה עלולה להוציא או
לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .11.3.2כל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמה עקב ביצוע
ההסכם על ידי היועץ .בכל מקרה כאמור לעיל תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות
כולו או מקצתו ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים כאמור .נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה היועץ חייב להשלים תוך
 7ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע לעיל.
.11.4

פיצויים מוסכמים
 .11.4.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה ו/או
לגבות מהיועץ פיצויים מוסכמים ,בכל מקרה בו היועץ לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ
ההסכם ו/או בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל מקרה בו היועץ לא מילא אחר
התחייבויותיו ,לרבות כמפורט להלן-
נושא  /ליקוי  /פיצוי מוסכם ליחידה בכל סכום בש"ח
מס'
סידורי מקרה
.1
אי עמידה בדרישות ההסכם ,כאשר ההפרה  ₪ 500למקרה
לא תוקנה בתוך  7ימים מיום הדרישה
.2
הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי  ₪ 500למקרה
במועצה

.12

שמירה על סודיות והימנעות מניגוד עניינים
.12.1

היועץ מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שהובא לידיעתו עקב ,במהלך ההסכם או לאחר סיום ההסכם
(להלן" :המידע הסודי") ,ולנקוט בכל אמצעי להבטיח שגורמים העובדים/יעבדו בשרותו או מטעמו,
ישמרו על סודיות המידע הסודי.

.12.2

היועץ מתחייב בזאת שלא להימצא במצב של תחרות או ניגוד עניינים עם המועצה ,וזאת בכל מהלך
ביצוע השירותים עבור המועצה.

.12.3

היועץ מתחייב שלא לספק שירותים ו/או עבודות לקבלנים ו/או נותני שירותים אחרים הקשורים במתן
השירותים או למפעלים בתחומי המועצה אשר כללי השפכים חלים עליהם או יכולים לחול עליהם,
במישרין ו/או בעקיפין ,בתקופה בה הוא נותן שירותים למועצה ,אלא באישור בכתב ומראש
מאת המועצה.

.12.4

היועץ מתחייב להימנע מקיומו של ניגוד עניינים הקשור לביצוע פרויקט זה ,בין עבודתו עבור המועצה
לבין ענייניו האחרים .היועץ מתחייב לדווח למזמין על כל נושא שיש לגביו חשש כלשהו לתחרות או
ניגוד עניינים כאמור .היועץ מתחייב להודיע למועצה על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים והוא
מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה.

.12.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב היועץ לחדול מביצוע כל עבודה או שירות עבור כל גורם
אחר ,מקום בו תמצא המועצה כי קיים חשש לפגיעה ו/או תחרות ו/או ניגוד אינטרסים כאמור .לא עשה
כן ,רשאית המועצה להפסיק את עבודתו של היועץ באופן מיידי ,ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

.12.6

היועץ מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי
18

doc.432595

חתימה  +חותמת המציע__________________ :

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

הוא מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי הוא מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי
טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי בחוזה זה.
.12.7

.13

היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמועצה התקשרה עמו בהסכם ,בין השאר ,על-בסיס נכונות הצהרותיו
במסגרת פרק זה להסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית.

ביטול/הפסקת ההתקשרות על-ידי המזמין
.13.1

מוסכם כי מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר
למזמין להביא את ההסכם לביטול מיידי:
 .13.1.1היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם והיועץ ,לאחר שהוזהר על-ידי המזמין בכתב,
לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה.
 .13.1.2פקע הביטוח של היועץ או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם.
 .13.1.3היועץ נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח.
 .13.1.4היועץ פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו בקשה
כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים.
 .13.1.5היועץ הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם.
 .13.1.6היועץ ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.
 .13.1.7התברר כי ההסכם נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל ע"י בימ"ש מוסמך.

.13.2

הופסקה ההתקשרות/בוטל ההסכם ,ישלם המזמין ליועץ חלק יחסי מהתמורה ,לפי קביעת המזמין,
בהתחשב באורך התקופה שבה סופקו השרותים בפועל ובעמידה בהתחייבויות היועץ ,בקיזוז
סכומים/הוצאות שנגרמו למזמין עקב מעשי/מחדלי היועץ  -וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
למזמין בהתאם להוראות כל דין.
קבלת תשלום זה על-ידי היועץ תהווה הסכמה שלו לסילוק מוחלט של כל תביעה/טענה בגין נזק ,הפסד,
אובדן רווח או הוצאות שנגרמו/ייגרמו ליועץ מחמת הפסקת ההסכם.

.14

.15

.13.3

הובא ההסכם לידי גמר ,יפעל היועץ כאמור בסעיף  14להלן.

.13.4

אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו בהסכם  -לפי העניין.

מסירת מסמכים ומידע למזמין
.14.1

היועץ מתחייב לתת למנהל מיד ,לפי דרישתו ,מידע/מסמכים הנוגעים לשירותים.

.14.2

בגמר ביצוע השירותים או בגמר ההסכם או הפסקתו ,ימסור היועץ למזמין ,תוך
 3ימים ,כל מסמך של המועצה או שערך היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.

.14.3

כל המסמכים הינם קניינו של המזמין והמזמין רשאי להשתמש בהם ,לרבות באלה שערך היועץ .היועץ
יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים ,לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכח דיני
עשיית עושר וכיו"ב.

.14.4

ככל שיתבקש על-ידי המזמין ,היועץ ידאג להעברה מסודרת ,מלאה ונאותה של השירותים ליועץ אחר
מטעם המועצה ,תוך מתן הסברים והדרכה  -ככל שיידרש.

המועצה כמפעל חיוני
היוע ץ מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והיועץ מתחייב
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בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים
הבאים -
.15.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות מיוחדות)
תשל"ד.1973-

.15.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א.1951-

.15.3

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

.15.4

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.

אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת כל דין
רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי היועץ המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה והוא
ימשיך לספק את השירותים למועצה גם בתקופת החירום כאמור.

.16

.17

.18

העברת זכויות
.16.1

המזמין רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי ההסכם לכל צד ג' ,מבלי לקבל את הסכמת היועץ לכך.

.16.2

היועץ אינו רשאי להסב/להעביר את ההסכם או את ביצוע השירותים ,כולם או חלקם ,לאחר ,אלא
בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

.16.3

העביר היועץ את זכויותיו או חובותיו על-פי ההסכם ,כולן או מקצתן ,או מסר את ביצוע השירותים,
כולם או מקצתם ,לאחר ,יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו.

קיזוז ,ויתור וביצוע שינויים
.17.1

כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם תוקף מחייב.

.17.2

המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מהיועץ ,בין על-פי הסכם ובין בדרך אחרת.
ליועץ לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.

.17.3

לא ה פעיל המזמין זכות לפי ההסכם או הדין ,או נתן אורכה ליועץ לביצוע איזו מהתחייבויותיו ,לא
ייראה הדבר כויתור מצד המזמין על זכות זו.

שונות
.18.1

אין באמור בהסכם ,כדי לגרוע מסמכות  /חובה שלטונית  /ציבורית של המועצה.

.18.2

ספרי החשבונות של המועצה מהווים ראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.

.18.3

כתובות הצדדים לצורך ההסכם הן כמופיע במבוא להסכם.

.18.4

כל הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו בקשר להסכם ,תישלח בדואר רשום או דואר אלקטרוני או
תימסר ביד ותיחשב כנמסרת תוך  3ימי עסקים מיום משלוחה או עם קבלת אישור מסירה או ביום
מסירתה ביד.

___________________
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________________
היועץ
(חותמת  +חתימת מורשי החתימה)
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אישור עו"ד במקרה שהיועץ תאגיד
אני הח "מ עו"ד ________________ ,מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י
_______________________ת.ז __________________  -מורשי החתימה של היועץ ,וחתימתם ,בצירוף חותמת
היועץ  ,מחייב את היועץ לכל דבר ועניין.
_________________
____________ ,עו"ד
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נספח ב'1

מפרט שירותים
 .1בשטח שיפוט מ.א .גזר מתקני טיפול בשפכים הקולטים את שפכי המפעלים ,הרפתות והישובים השונים.
 .2בהתאם לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) התשע״א-
 2010חלים על המועצה ועל המפעלים בתחומה כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)
תשע"ד 2014-וכפי שישונו מפעם לפעם (להלן :״כללי השפכים״);
 .3השירותים ע"פ הסכם זה הם שירותי ייעוץ ,ניטור ובקרת שפכי תעשיה ורפתות וכל השפכים או המפעלים עליהם חלים כללי
השפכים – עד  20מפעלים ורפתות.
 .4במסגרת השירותים ,היועץ יידרש לספק למועצה שירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים ביחס לכל המפעילם והעסקים כולל
רפתות אשר ייכללו בתוכנית הניטור המצ"ב ביחס לשנת  2020ו/או כל תוספת  /עדכון שיבוצעו בה ו/או כל תכנית שתבוא
במקומה ותוכן ע"י היועץ.
 .5יובהר כי השירותים אינם כוללים שירותי מעבדה ,אשר נבחרו ע"י המועצה בהליך נפרד .במידת הצורך ,היועץ ידרש
להכין את מסמכי ההליך  /מכרז לבחירת המעבדה כולל שירותי דיגום וניטור ,כחלק בלתי נפרד משירותיו עבור
המועצה.
 .6השירותים
השירותים שיינתנו ע״י היועץ יכללו את כל הכרוך ביישום כללי השפכים בתחום המועצה וייעוץ בנושא ניטור ובקרת שפכי
תעשיה כמפורט להלן:
 .6.1הכנת תכנית ניטור שפכי תעשיה:
.6.1.1

עדכון תוכנית שנתית לניטור שפכי מפעלים ע"ב נתונים קיימים וחדשים( .ישנה תוכנית ניטור
מאושרת ביחס לשנת .)2020

.6.1.2

עדכון שנתי של תכנית הניטור בתיאום עם המפקח במועצה ,לרבות בנוגע לכל מפעל  /עסק חדש
שיוקם או שישנה את הפעילות שלו.

.6.1.3

ניהול תכנית הניטור ,ביצועה ויישומה בפועל.

.6.1.4

מעקב אחר בתי עסק הרשומים במחלקת רישוי עסקים ועדכון תוכנית הניטור בהתאם

.6.1.5

הגשת תוכנית הניטור לאישור המשרד להגנת הסביבה ורשות המים

.6.1.6

הצטרפות לסיורים בעסקים חדשים בעלי פוטנציאל להזרמת שפכים

.6.1.7

הגדרת נקודות דיגום וסימון בשטח

.6.1.8

ביצוע תוכנית הניטור על בסיס חודשי בהתאם לתוכנית מאושרת

.6.1.9

עדכונים בתוכניות הניטור בהתאם לממצאים מהשטח

.6.1.10

טיפול בבקשות לקבלת היתר להזרמת שפכים חריגים -טופס 2

 .6.2ניהול ופיקוח על עבודת המעבדה
.6.2.1

תכנון ימי דיגום

.6.2.2

תאום מועדי הדיגום
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.6.2.3

הנפקת הזמנת עבודה לדיגומים למעבדה לביצוע בהתאם לתוכנית הדיגום המאושרת (מע'
ממוחשבת).

.6.2.4

ליווי הדוגמים באתרי הדיגום שבתכנית ,כולל פיקוח.

.6.2.5

קבלת ממצאי הדיגום /דוחות מעבדה

.6.2.6

ניתוח תוצאות דיגום

.6.2.7

הכנת מכתבים לבתי העסק :הודעת דיגום הודעת תשלום עבור שפכים חריגים ואסורים וכל הודעה
אחרת כנדרש בהתאם להוראות הכללים.

.6.2.8

מענה לבתי עסק הפונים בעניין כללי תאגידי מים וביוב

.6.2.9

קבלת חשבונות המעבדה ואישורן במערכת הממוחשבת

.6.2.10

אישור חשבונות מעבדה מול גזבר/הנהלת חשבונות במועצה

.6.2.11

מעקב על פעילות שוטפת של המעבדה עבור דיגומי השפכים

 .6.3הפקת מכתבים:
.6.3.1

כלל ההתכתבות הנידרשת על פי הכללים :כתיבת מכתבים עריכתם והוצאתם למפעלים ע"פ
הנידרש בכללים.

.6.3.2

תקשורת שוטפת מול המפעלים או נציגיהם

.6.3.3

מעקב ומענה לפניות השגות וערערים במועדים ע"פ הכללים

 .6.4ייצוג ומתן חוות דעת:
.6.4.1

מתן חוות דעת מקצועית בכל הנדרש על פי הכללים .לרבות ,השתתפות בדיונים ,השגות ,ערערים
וכיו"ב

 .6.5פגישות עם מפעלים
.6.5.1

השתתפות בפגישות עם מפעלים במשרדי המועצה בענייני תוצאות דיגום ותכניות ניטור שפכי
תעשייה

 .6.6מערכת ניטור ובקרה שפכי מפעלים -תוכנת מחשוב ניטור שפכי תעשייה
.6.6.1

בדיקה והתאמה להעברת תוצאות הדיגום בין הממשקים :תוכנת מעבדה ותוכנת המחשוב

.6.6.2

הקפדה לעמידה בלוחות זמנים והמועדים שנקבעו בכללים

.6.6.3

בקרה על תוכנת הממצאים והדיגומים -עידכונים שוטפים אל מול התקנות ,התחייבות לעדכוני
תוכנה

 .6.7ליווי מכרז/הליך תחרותי לקבלת שירותי מעבדות כולל דיגום וניטור
.6.7.1

הגדרת תנאי סף במכרז/הליך תחרותי.

.6.7.2

הגדרת השירותים הנדרשים ,לרבות הוראות הנוגעות לדיגום וכשירות הדוגם הרלבנטי.
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.6.7.3

הגדרת בדיקות נדרשות ותחומי בדיקות.

.6.7.4

ערבויות נדרשות.

.6.7.5

מענה לשאלות במסגרת מכרז/הליך תחרותי.

.6.7.6

שינויים במכרז/הליך תחרותי ככל הדרוש.

.6.7.7

מתן חוות דעת באשר להצעות שהוגשו.

.6.7.8

השתתפות בוועדת מכרזים לצורך מתן המלצות.

.6.7.9

עריכת מפרטי עבודה/שירותים לצרכי פרסום מכרז/הליך תחרותי.

.6.7.10

פגישות ,ישיבות ותיאומים הנדרשים לצורך הכנת המכרז/הליך תחרותי.

.6.7.11

ליווי הליכי המכרז/הליך תחרותי ,עד לקביעת ספק זוכה ותחילת ביצוע השירותים ע"י הזוכה.

.6.7.12

ייעוץ וסיוע בהכנה וריכוז כל החומר המקצועי הנדרש לפרסום המכרז  /הליך תחרותי.

.6.7.13

ניתוח ההצעות בהיבט איכות ומחיר.

.6.7.14

עריכת חוות דעת מקצועיות והמלצה לועדת המכרזים ,ככל שיידרש.

.6.7.15

הכנת/עדכון אומדן התקציבי בהתאם להוצאות ההתקשרות עם הספקים וקביעת מסגרת
תקציבית מעודכנת בהתאם ,בתיאום עם המזמין.

 .6.8אתר אינטרנט
.6.8.1

העלאת תוכנית הניטור לאתר האינטרנט ועדכונים בתוכנית.

.6.8.2

פרסום דוחות שנתיים.

.6.8.3

ניסוח חומרי רקע ועדכונים שוטפים באתר בתחום שפכי מפעלים.

 .6.9דיווחים לרשויות
.6.9.1

אישור תוכנית ניטור דו שנתית.

.6.9.2

שינוי תוכנית ניטור -הוספת /גריעת מפעלים ועסקים.

.6.9.3

הגשת דוחות שנתי לממוני סביבה ו\או שפכי תעשייה.

.6.9.4

הכנת מכתבים לבתי העסק המיועדים להיכלל בתוכנית הניטור.

.6.10

מסד נתונים

.6.10.1

לכל מפעל בתחום המועצה תיפתח תיקיית נתונים.

.6.10.2

כל תיקייה תכיל הנתונים הבאים :ספיקות מים וספיקות שפכים ,תהליכי ייצור עיקריים ,רשימת
חומרים נצרכים ,תכנית הדיגום המתוכננת ,מכתבים ,חיובים עתידיים ,התרעות ,היסטוריית
אנליזות ועוד.
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.6.11

עדכון /הכנת תוכנית ניטור בקרה ופיקוח על איכות וכמות שפכי התעשייה

.6.11.1

תכנית זו תכלול מפעלים שיוגדרו ע"י המועצה בסקר השפכים לכל מט"ש בנפרד.

.6.11.2

קביעת סדרי עדיפויות.

.6.11.3

קביעת מיקום בצילום וסימון שוחה ע"ג תכנית סניטרית עליה יחתום נצי העסק.

.6.11.4

תכנית הדיגום תוכן בטבלת גיליון אלקטרוני ותכיל נתונים כמפורט במפרט הכללי.

.6.11.5

כל מפעל שייכלל בתוכנית ידגם בהתאם לתדירות הנדרשת בתקנות.

.6.11.6

תכנית הניטור תשלח לאישור רשויות הפיקוח הממונות.

.6.11.7

לכל המפעלים בתכנית הדיגום ישלח מכתב מפורט בו יינתן הסבר לגבי כללי שפכי התעשייה,
והפעילות העתידית לרבות הסברים על תעריפים בגין הזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים.

.6.11.8

לכל מפעל תיפתח תיקייה בה ינוהל מסד הנתונים.

.6.12

גביה

 .6.12.1ביצוע תחשיבים לחיוב והכנת דו"ח חיו ב מפורט עבור המפעלים אשר הזרימו שפכים חורגים באישור או
שלא באישור ,או שפכים אסורים בהתאם לתעריפים המופיעים במפרט המיוחד.
 .6.12.2הדו"ח כולל חשבונות חיוב למפעל בגין דיגום ואנליזות שבוצעו בפועל.
 .6.12.3חישובים אלה יועברו להנהלת מחלקת גביה של מועצה אזורית גזר לצורך הוצאת חיובים בחשבון המים
ו/או אגרת הביוב ו/או אחר הכל לפי העניין.
.6.13

דיווחים
הדיווחים יבוצעו לפי סעיף  12בכללים (כללי תאגידי מים וביוב – שפכי מפעלים המוזרמים למערכת
הביוב – תשס"ד  1974תשע"ד2014-

.6.14

כללי

 .6.14.1השתתפות בישיבות עבודה שוטפות של המועצה ,ככל שיידרש.
 .6.14.2טיפול בקולות קוראים ממשלתיים הנוגעים למתן השירותים ,לרבות ליווי עד הגשת קול קורא – ככל
שידרש שירות זה ,תשולם תוספת ע"פ שעות עבודה ,בהתאם לתעריפי חשכ"ל.
 .6.14.3ייצוג המועצה בטיפול בפניות בעלי עסקים ומפעלים בתחום נשוא שרותי הייעוץ.
 .6.14.4ייצוג המועצה וקשר מול משרדי הממשלה הרלבנטיים.
 .6.14.5היועץ יספק את השירותים באמצעות כלי הרכב שלו ,והוא יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולארי זמין
במשך כל זמן מתן השירותים.
 .6.14.6מובהר ,בזאת כי אופי השירותים מחייב מתן מענה גם לקריאות פתע.
 .6.14.7אחת לחודש יגיש היועץ למועצה דו״ח מפורט ובו פירוט הפעולות שבוצעו על ידו במסגרת אספקת
השירותים לרבות פירוט אירועים חריגים אם אירעו והמלצות לביצוע בצירוף העתקי תכניות והוראות
שהוכנו על ידו.
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 .6.14.8היועץ יעבוד בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במועצה או מי מטעמן.
 .6.14.9היועץ מתחייב לבצע את כל דרישות המועצה כמפורט בהסכם.
 .6.14.10למען הסר ספק ,המועצה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סוג
שהוא ,בין זכויות קניין רוחניות ובין שימוש וכיוצ"ב  -המוקנים עפ"י דין בכל המסמכים שנעשו או יוצרו
בהתאם להסכם זה  -אם השתמשו בהם ואם לאו.
.6.15

סיוע מועצה -

 .6.15.1אישור הכניסה לבתי העסק הינו באחריות מועצה אזורית גזר.
 .6.15.2באחריות המועצה לספק נתונים גולמיים הנמצאים ברשותה ונדרשים להפקת הדו"חות ,כגון :רשימת
מפעלים ,צריכות מים ,מס' מד מים וכו'.
 .6.15.3במקרים מיוחדים בהן לא ניתן לדגום את בית העסק ,המועצה תסייע לאתר את נק' הדיגום ,תסייע
באישור כניסה לבית העסק ,או כל עזרה אחרת שתתבקש כדי שניתן יהיה לבצע את העבודה בהתאם
לנדרש.
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רשימת עסקים לניטור בתחום המועצה
שם
אירועים בירוק אולם -
חולדה
תומר חברה ממשלתית
בע"מ (תע"ש)
גני כנען  -אולם אירועים -
קבוץ נען
חברת חשמל (תחנת כח
גזר )
יקבי ברקן -חולדה
מחלבת ארגמן מצליח
רפת קיבוץ גזר
רפת רוטמן יששכר כפר
שמואל
רפת רוטמן משה כפר
שמואל
מחלבה ודיר משק עברי -
עזריה
מחלבת משק דותן כפר
שמואל
מחלבת פריזהלי משק 61
עזריה
רפת אלגלי הרצל משק 65
עזריה
רפת גואטה תקוה אשר -
עזריה
משקי ויטנר בע"מ -רפת
כפר שמואל
רפת נסים אברהם משק 4
עזריה
תחנת סונול סתריה
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נספח ב'2
תכנית ניטור קיימת לשנת 2020
אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

שם
מס''ד
המפעל

סקטור

1

תחנת
תדלוק
סונול
סתריה

תחנות
תדלוק

70%

2

גני כנען

3

חברת
חשמל

שמן מינרליCOD, ,
מוליכות
,pH
חשמלית

4

אולמות
אירועים,
מסעדות,
קניונים

70%

חטף

נתרן ,כלוריד TSS ,
, 105°C,PH,COD
נתרן מי רקע,
כלוריד מי רקע,
כלוריד,נתרן
שמנים ושומנים,
טמפרטורה ,מוצקים
מעל  10מילימטר,
מוליכות חשמלית

4

אחר

1%

חטף

,COD
BOD5,COD/BOD5
TSS 105°C, VSS, ,
, C/VSS105° TSS
כלוריד ,נתרן,pH ,
 ,שמן מינרלי,
כבדות ,כלוריד,נתרן,סריקת
מתכות
(אבץ
דטרגנטים אניונים ,מתכות
שמנים ושומנים ,מנגן,נחושות)
מוליכות חשמלית,
כלוריד מי רקע,
רקע,
נתרן מי
מומס,
סולפיד
שאינם
מוצקים
עוברים  10מילימטר

חטף
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תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון
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שם
מס''ד
המפעל

סקטור

אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

4

מפעל
תומר
ביטחוני
חברה
המייצר,
ממשלתית מעבד או
משתמש
בע"מ
בחומר
(תע"ש)
נפץ

70%

5

מפעלי
יקבי ברקן
מזון
חולדה
ומשקאות

70%

חטף

חטף

נוכחות חומרי נפץ,
 ,pHשמן מינרלי,
ºC/VSS, 105 TSS
TSS 105ºC, COD,
 ,VSSסריקת מתכות
כלל
כבדות,
פחמימנים הלוגנים
(,)DOX
מומסים
כלורידים ,כלורידים כלוריד,נתרן,סריקת
(אבץ
מי רקע ,ציאנידים ,מתכות
שמנים ושומנים ,מנגן,נחושות)
נתרן ,נתרן מי רקע,
מתכות
סריקת
כבדות מי רקע,
טמפרטורה,
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של 10
מילימטר

4

שמנים ושומנים,
TSS 105ºC, pH,
כלורידים,
,COD
כלורידים מי רקע,
נתרן ,נתרן מי רקע,
חנקן קיילדל (,)TKN
כלוריד,נתרן
זרחן כללי ,סולפיד
(ביקבים),
מומס
טמפרטורה ,מוצקים
שאנים עוברים פתח
של  10מילימטר,
מוליכות חשמלית

4
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תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון
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שם
מס''ד
המפעל

סקטור

אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

6

מחלבת
מפעלי
פריזהלי
מזון
משק 61
ומשקאות
עזריה

35%

7

אולמות
אירועים
אירועים,
בירוק –
מסעדות,
חולדה
קניונים

70%

8

רפת
קיבוץ גזר

רפת או
חזיריה או
לול

70%

9

רפת
רפת או
גואטה
חזיריה או
אשר משק
לול
 67עזריה

70%

חטף

חטף

חטף

חטף

שמנים ושומנים,
TSS 105ºC, pH,
כלורידים,
,COD
נתרן ,חנקן קיילדל
( ,)TKNזרחן כללי,
כלורידים מי רקע ,כלוריד,נתרן
נתרן מי רקע,
טמפרטורה ,מוצקים
שאנים עוברים פתח
של  10מילימטר,
מוליכות חשמלית

4

נתרן ,כלוריד TSS ,
, 105°C,PH,COD
נתרן מי רקע,
כלוריד מי רקע,
כלוריד,נתרן
שמנים ושומנים,
טמפרטורה ,מוצקים
מעל  10מילימטר,
מוליכות חשמלית

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4
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תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון
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שם
מס''ד
המפעל

סקטור

אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

10

רפת
רפת או
ניסים
חזיריה או
אברהם
משק  4לול
עזריה

70%

11

מחלבת
ארגמן-
מצליח

רפת או
חזיריה או
לול

35%

12

משקי
 רפת אוויטנר
משק  14חזיריה או
לול
כפר
שמואל

70%

חטף

חטף

חטף

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4
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תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון
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שם
מס''ד
המפעל

סקטור

אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

13

רפת
רוטמן
רפת או
יששכר
חזיריה או
משק 46
לול
כפר
שמואל

70%

14

רפת
רוטמן
רפת או
משה
חזיריה או
משק 47
לול
כפר
שמואל

70%

15

רפת
רפת או
אלגלי
חזיריה או
הרצל
משק  65לול
עזריה

70%

חטף

חטף

חטף

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4
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תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון
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שם
מס''ד
המפעל

סקטור

אחוז
אופן
חיוב
פרמטרים בפועל
מצריכה הדיגום
כללית

16

דיר
רפת או
ומחלבה
חזיריה או
משק עברי
לול
 -עזריה

35%

17

דיר
רפת או
ומחלבה
משק דותן חזיריה או
לול
כפר
שמואל

35%

חטף

חטף

תדירות
דיגום
פרמטרים למי רקע
לפי
הכללים

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

 ,CODכלורידים,
נתרן ,חנקן קיילדל
 pזרחן כ,
,TSS
105ºC,
כלוריד מי רקע,
נתרן מי רקע ,כלוריד,נתרן
מוליכות חשמלית,
שאינם
מוצקים
עוברים פתח של
מילימטר,
10
טמפרטורה

4

תדירות
מט"ש
דיגום
מטפל
בפועל

4

4

מט"ש
איילון

מט"ש
איילון

נספח ג'
אישורי ביטוח בהסכם בין המועצה האזורית גזר לבין _____________
תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

הנפקת

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

ממבקש האישור

אופי העסקה

המבוטח
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תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים
שם:

הנפקת

שם

מועצה אזורית גזר
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען :בית חשמונאי

מען

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין
☐קבלני משנה

ד.נ .שמשון

☒מזמין שירותים

9979809

☐מזמין מוצרים
☒ מועצה אזורית והגופים
המשתייכים אליה  .גופים
המקבלים שירותים מוניציפאליים
מהמועצה האזורית גזר
כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

צד שלישי

2,000,000

אחריות
מקצועית

2,000,000

34
doc.432595

מטבע

השתתפות
עצמית
סכום

מטבע

כיסויים
נוספים
בתוקף
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

302
304
307
309
315
318
321
322
328
301
302
303
304
307
309
315
318
321
325
326
328
332
 6חודשים

חתימה  +חותמת המציע__________________ :
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כיסויים

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

שירותי יעוץ ,ניטור ובקרת שפכי תעשייה ורפתות

פירוט הנכסים המבוטחים
סוג הנכס

(לדוגמא :רכב/נדל"ן)

(במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')

תיאור הנכס

(לדוגמא :מספר רישוי/כתובת)

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר
משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ד'

ערבות בנקאית לביצוע
בנק________________ :
סניף_______________:
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
המועצה האזורית גזר
ג.א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על-פי בקשת _____________ (להלן  -המבקשים) לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם למתן שירותי יעוץ ניטור
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ובקרת שפכי תעשייה ורפתות אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  7,000בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן  -הפרשי הצמדה).
.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל ,בתוספת הפרשי הצמדה ,לא יאוחר מתוך  7ימים ממועד
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אל ינו ,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
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

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

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

.5

הפרשי הצמדה יחושבו ,כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על-פי ערבות זו (להלן  -המדד החדש) ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __ __/שפורסם ביום _______ (להלן  -המדד היסודי) ,יהיו הקרן
והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה
כדלקמן:
בזאת,
מצהיר/ה
כן,
אעשה
לא
באם
בחוק
הקבועים
לעונשים
.1

אני משמש כ _________________________ -אצל המציע _________________________
(להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה במכרז פומבי מס'  08/2020לשירותי יעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשייה
ורפתות בתחום המועצה האזורית גזר.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך.

.3

בתצהיר זה:
מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
"בעל זיקה" -
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,אנוכי וכל בעל זיקה למציע [יש לסמן
 Xבמשבצת המתאימה ]:

.4

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר ,2002
לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
, 1987אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
( .5סמן  Xבמשבצת המתאימה):


הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.

( .6במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע
נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):


המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.



המציע מעסיק  100עובדים או יותר.

( .7במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -ובמקרה
הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998 -הוא פנה
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות
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כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה
עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
 .8המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אישור

_________
חתימה

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 הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ה'2

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית גזר(להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי במכרז מספר 08/2020
.1
שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.2
סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע כדלקמן :
.2.1

.3

.4
.5
.6

.2.2

"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה,
לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות״.
כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:

.2.3

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה ,״חבר מועצה״  -חבר
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:

" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו ,סוכנו 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״.
בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

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

.3.2

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

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 לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א)
לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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נספח ה'3

פרטי המציע
תאריך_________
לכבוד
מועצה אזורית גזר

א.

להלן פרטים על המציע
שם המציע
ת.ז / .ח.פ.
כתובת משרדי המציע
טלפון קווי
פקס
כתובת דוא"ל
שם איש הקשר*
טלפון איש הקשר
תחומי עיסוק של
המציע
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נספח ה'4
התחייבות לשמירת סודיות
לכבוד
המועצה האזורית גזר
שלום רב,

שם:

________________________________

ת .ז :

________________________________

והואיל :ואני עובד/מועסק ע"י _______________________ (להלן -המשרד) ולכן אני עשוי להיחשף ,במהלך שירותי
הייעוץ  /פקוח עבור מועצה אזורית גזר ,למידע הנוגע להליכים שיינתנו ע"י המשרד ואשר יש חשיבות בשמירה
על סודיותם ובאי-חשיפתם.
לפיכך ,הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שינתנו ע"י המשרד ו/או על ידי
במסגרת ההתקשרות עם המועצה בסודיות מוחלטת ,ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי
שייקבעו על ידי המועצה  .למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע,
למסור או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביו המשרד לבין המועצה.
האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

ולראיה באתי על החתום:

________

___________
חתימה

תאריך
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נספח ה'5
התחייבות  /הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 .1אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ למועצה
 .2אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נשוא
הפניה ,ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש
לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה .אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול
להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לי עליהם ,וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
 .3אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  ,2/11כי אני מתחייב לנהוג על-פי נוהל זה וכי אני
מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל ,לרבות חובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על-ידי
גורמי הבחינה הרלבנטיים.
הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.
 .4אני מתחייב להודיע למועצה .בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי ,או פעילותו של כל צד שבו
או עימו אני קשור ,במישרין או בעקיפין ,אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים
למועצה.
 .5בלי לגרוע מכלליות האמור ,אם יהיה לי קשר כלשהו ,אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים
כלפי המועצה ,אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה ,תוך פירוט פרטי הייעוץ ,המועדים הרלוונטיים ותדירות
הייעוץ.
 .6בלי לגרוע מכלליות האמור ,אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה
זו ,בכל שלב שהוא ,לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים ,במישרין או בעקיפין,
לשירותים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים
כאמור.

_________________

__________

שם וחתימת המציע

תאריך
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נספח ה'6
תצהיר ניסיון המציע לתנאי הסף
מסמך זה ישמש לצורך בחינת תנאי הסף
וכן במסגרת מבחני איכות – יש לצרף גם המלצות/רשימת ממליצים
 .1אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________ (שם
המציע) (להלן  -המציע) ,לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כי:
 .2אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
 .3המציע בעל ניסיון של שנתיים במצטבר במהלך  4השנים האחרונות במתן שירותי ייעוץ ניטור ובקרת שפכי תעשיה
עבור רשויות מקומית או תאגידי מים .
לצורך הוכחת האמור ,על המציע לצרף המלצות /רשימת ממליצים ,כולל כמות מפעלים בתחום הגוף הרלבנטי,
לגביהם בוצעו שירותים .למען הסר ספק ,הניסיון כאמור יכול להיות מצטבר במספר גופים.

מס'ד

מתן כמות
הרשות תקופת
שם
המקומית  /תאגיד השירותים (יש המפעלים
לציין משנה עד בהם ניתן
מים
שנה ,כולל חודש) השירות

איש קשר בגוף עבורו טלפון איש קשר
הופעל

ניתן לצרף מכתבי המלצה.
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ב.

פירוט ניסיון המועמד
המועמד המוצע מטעם המציע לביצוע השירותים הוא __________________.
המועמד המוצע בעל השכלה באחד מהתחומים הבאים (יש לסמן):
א.
ב.

הנדסאי/ת או מהנדס/ת בתחום מים וסביבה.
הנדסאי/ת או מהנדס/ת כימיה.

הרשות מספר שנות תחומי העבודה/שירות
שם
המקומית /גוף עבודה/שירות
ציבורי/תאגיד
מים וביוב לה
סיפק המועמד
שירותים

סיווג הניסיון
מקצועי/ניהולי

פירוט איש קשר
ברשות  -זהות ,תפקיד
 ,טלפון

יש למלא ובנוסף לצרף המלצות /אישורים מטעם הרשויות וכן קו"ח המפרטים ניסיון המועמד/ת והעתקי
תעודות/אישורי לימודים.

מובהר בזאת כי המועמד/ת מטעם המציע בעל/ת ההכשרה כמפורט לעיל ישמשו כמלווה פרויקט מטעם המציע.

ג.

תכנה ייעודית

הריני להצהיר כי יש ברשות המציע תכנה ייעודית שיכולה לספק תיעוד בדבר בדיקות שנערכו ,מעקב ושמירת נתונים.
שם התוכנה_______________ :
 .4ידוע לי כי המועצה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לערוך בחינה של אמיתות האמור בתצהירי זה.
 .5זהו שמי ולהלן חתימתי והאמור בתצהירי זה אמת.
תאריך _________ שם המציע ______________ חותמת המציע _____________
שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________
אישור עו"ד
אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ והנושא רישיון
מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' ____________ שזיהה/תה לפי
ת.ז .מס' _________________  /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית
של חתימתם.
_________________

______________

שם עורך הדין

מספר רישיון

_________________
חתימה
44

doc.432595

חתימה  +חותמת המציע__________________ :

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

נספח ה'7
שאלון זה ימולא ויחתם ע"י הזוכה בלבד ,כתנאי לחתימת הסכם
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

הרשות המקומית :מועצה אזורית גזר
מועמד/ת לתפקיד__________________________ :

חלק א'  -תפקידים וכהונות
שם________________:

משפחה__________________ :

מס' ת.ז______________:.

שנת לידה_________________ :

כתובת___________________________________________ :
מספר טלפון__________ :

מספר טלפון נייד_____________ :

 .1תפקידים ועיסוקים
פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה (לרבות שכיר/ה ,כעצמאי/ת,
כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכו').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה ,שותפות ,עמותה וכיוצא בזה).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות תאריכי העסקה

 .2תפקידים ציבוריים
פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף  2לעיל .נא להתייחס לתפקידים
נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.
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הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

התפקיד

 .3חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין ציבוריים ובים שאינם
ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.

שם התאגיד /רשות/
גוף ותחום עיסוקו

סוג הכהונה
(דירקטור חיצוני או
מטעם בעל מניות).

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון (כגון
חברות בוועדות או
בתפקידים אחרים)

 .4קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה
את/ה מועמד/ת לעבוד  ,או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטאטורים שבשליטת הרשות
המקומית זבה את/ה מועמד/ת לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
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"בעל עניין" בגוף  -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור  ,או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג
אותו ו/או יועץ חיצוני לו( .אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968 -
בתאגידים הנסחרים בבורסה.) 1
כן /לא
אם כן פרט/י:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
 .5פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5 - 2לגבי קרובים
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל ,אם בן /בת זוגך
חברה בדירקטוריון ,יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ומהי פעולתו המיוחדת
בדירקטוריון).
'קרוב"  -בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
 .6זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או הכפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים
בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן /לא

1

חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד
או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
א .יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
ב.
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;

47
doc.432595

חתימה  +חותמת המציע__________________ :

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

אם כן פרט/י :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 .7תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך,
שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או
של מקורביך (ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד
שאליו את/ה מועמד/ת?
כן /לא
אם כן פרט/י:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
 .8פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון ,הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.
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חלק ב' – נכסים ואחזקות
 .9אחזקות במניות
פירוט אחזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם שלך או של מקורביך( .אין צורך
לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ״ח  1968 -בתאגידים הנסחרים בבורסה.)2
"קרוב"  -בן /בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן /לא
אם כן פרט/י:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________

2

חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד
או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
ג.
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
ד.
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;

 2חוק ניירות ערך  ,תשכ"ח 1968 -
"בעל עניין בתאגיד"  -מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי
למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו ,או רשאי למנות  25%או יותר
מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
ג.
ד .החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן"  -למעט
חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או
כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס הכנסה;
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שם התאגיד /הגוף

שם המחזיק (אם
המחזיק אינו המועמד)

 %החזקות

תחום עיסוק התאגיד /הגוף

 .11נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם את/ה ,קרוביך או מי משותפיך העסקיים אם יש כאלה ,חייבים כספים או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב"  -בן /בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן /לא
אם כן פרט/י:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
 .12נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה
מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,של גופים אחרים שאתה
בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הם בעלי עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" בגוף  -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או
מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו
כן /לא
אם כן פרט/י:
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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חלק ג' – הצהרה
אני החתום/ה מטה _______________ מס’ ת.ז.

_____________

מצהיר/ה בזאת כי:

.1

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי הם מלאים ,נכונים ואמיתיים.

 .2כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש
כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה
אישית;
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם
התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד
לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון ,או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא
נצפו מראש ,העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו:

.6

הובהר לי על ההסדר למניעת עניינים שייערך לי ,במידת הצורך ,יחול חוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998 -

__________________

____________________
חתימה

תאריך
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נספח ו'

כתב הצעה והתחייבות
תאריך_________ :
לכבוד,
המועצה האזורית גזר (להלן  -המועצה)
ג.א.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות  -מכרז פומבי מס'  08/2020שירותי יעוץ ניטור ובקרת שפכי
תעשייה ורפתות
אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________ ,מצהירים ,מסכימים
ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז המסגרת ,את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על כל נספחיו
(להלן  -מסמכי המכרז).

.2

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,השתתפנו בישיבת ההבהרות חובה שנערכה בחנו את
כל התנאים ,הדרישות והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים וקיבלנו מידע בדבר אופי השירותים הנדרש.

.3

לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז וההסכם האמורים ,הננו מגישים הצעתנו זו
והרינו מתחייבים בזה לבצע את השירותים ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו
מציעים בטפסי ההצעה שבמכרז (להלן  -התמורה ותנאי התשלום).

.4

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע העבודות לבעלי
הצעה אחרת ,כפי שיראה לה ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז,
ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

.5

במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
 .5.1לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  7ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר ,כפי
שייקבע על-ידכם להמציא אישור קיום ביטוחים בהתאם לנוסח המפורט במכרז.
 .5.2לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת
היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.
 .5.3להיות זמינים במהלך תקופת ההתקשרות לכל עבודה שתוזמן מאיתנו ולהשתתף בכל ההליכים
הקשורים בכך.

.6

הננו מצהירים ומתחייבים ,כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו ההסכם על כל המסמכים המצורפים
אליו ,כאילו היה חתום על-ידינו ,וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל ,תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי המועצה
בכתב ,כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של המועצה ,כמפורט במסמכי המכרז.
לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה שיק בנקאי /שיק של המציע על סך של ,₪ 5000
לטובתכם ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  -כולן או מקצתן -
שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  7ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל
מועד אחר כפי שתקבע המועצה ,הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את השיק ,זאת בלי כל הודעה מראש או
התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד
שתנקטו כדי לגבות ולחלט את השיק הנ"ל.
אנו מתחייבים ,כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי המועצה .במידה ובמהלך תקופה זו נידרש
על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו ,נעשה זאת ללא כל דיחוי.
(במקרה של תאגיד)  -אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות שלנו על-פי
מסמכי היסוד של התאגיד המציע.
מוצהר ומוסכם ,כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה
וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה.
הננו מצהירים ,כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות ,וכי הננו
עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז.

.7

.8
.9
.10
.11
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.12

בהתאם לכל המפורט במסמכי ההסכם ומסמכי המכרז ,הצעתנו לתמורה בגין ביצוע השירותים הינה כמפורט
להלן-

מחיר מוצע לחודש לא כולל מחיר מוצע לחודש כולל מע"מ
מע"מ

רכיב
מחיר גלובלי חודשי עבור
עבור
שיבוצעו
השירותים
המועצה (ללא קשר לכמות
עבודה  /היקף שעות שנדרשה
החודש
במהלך
מהיועץ
הקלנדרי).

יובהר כי התמורה הנקובה מתייחסת לכמות של כ 20-בתי עסק .ככל שיהיה שינוי בכמות בתי העסק המבוקרים,
התמורה תתעדכן באופן הבא:
 .12.1.1עלייה במספר בתי העסק המבוקרים – בגין כל  5בתי עסק/רפתות אשר יתווספו לתכולת
השירות ,ישולם סך נוסף של  ₪ 1,500לחודש לא כולל מע"מ.
לעניין זה יובהר כי תוספת של עד  10בתי עסק ובסך הכל  ₪ 3,000לחודש כלולה מראש
במסגרת התקציבית ולא מהווה הגדלה של ההסכם .אין באמור בכדי להוות התחייבות
לתוספת של עד  10בתי עסק במהלך תקופת השירותים.
 .12.1.2הפחתה במספר בתי העסק המבוקרים – בגין כל  5בתי עסק/רפתות אשר יופחתו מתכולת
השירות ,יופחת סך של  ₪ 1,500לחודש לא כולל מע"מ.
 .12.1.3למען הסר ספק יובהר כי שינוי במספק בתי העסק/רפתות המבוקרים הנמוך מ 5-לא יהווה
עילה לתוספת/הפחתה בתמורה החודשית הקבועה.
.13

למציע תכנה ייעודית שיכולה לספק תיעוד בדבר בדיקות שנערכו ,מעקב ושמירת נתונים -
______________________________________( .יש להשלים את פרטי התכנה הרלבנטית).

.14

ידוע ל נו כי לצורך השוואת ההצעות שיתקבלו ,ההצעות ישוקללו ע"פ שקלול איכות  /מחיר שנקבע במסמכי
המכרז .

שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
מספר טלפון ,_______________________:מספר פקס'_______________________:
כתובת _______________________
תאריך _______________________
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