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 8/2021מכרז פומבי 

ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה 

 עירוב שימושים

 2021פברואר 

 ול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירובניה"( מזמינה בזאת הצעות לעירייהה)להלן: " עיריית עכו

 מכרז זה.הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי  ,ימושיםש

 העבודה 04-9956003/5טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה בטלפון : לרכוש ניתן המכרז כימסמ את
  מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. יוחזרו שלא (ש"ח ארבע מאות) ₪ 400 של תשלום תמורת הרגילות

 
 .עירייהה של טהאינטרנ באתר, המכרז במסמכי לעיין ניתן

 
 13:00 השעה עד 22/02/2021 -ב', ה ליום עד לשלוח יהיה ניתן המכרז למסמכי בקשר הבהרה שאלות

 .mordekhay@akko.muni.il:ל"לדוא בלבד
 

ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב  8/2021פומבי מכרז "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות
על . העירייהמזכירות ביש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים וללא כל כיתוב נוסף  "שימושים

טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תוך כדי ציון שעת , המציע לוודא כי המעטפה נחתמה על ידי מקבלה
 .קבלת ההצעה על גבי המעטפה

 
  . 13:00עד לשעה , 02/03/2021 -ג', ה את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום

 
לא  -מכל טעם שהוא  לעיל לא תתקבלנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקוביםהצעות אשר 

 .תידונה לאתתקבלנה ו
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 םהענייניתוכן 

 
 

  הצעות הזמנה להציע   -מסמך א' 

  טופס הצעה למכרז  - מסמך ב'
 ערבות לקיום תנאי המכרזנוסח  - 1ב'/נספח 

 גופים ציבורייםחוק עסקאות הוראות תצהיר אודות קיום  - 2נספח ב'/
 הצהרה אודות העדר קרבה - 3נספח ב'/
 אישור אודות העדר הליכים משפטיים והליכי פש"ר - 4נספח ב'/
 שאלון לאיתור ניגוד עניינים - 5נספח ב'/
 אישור על ביצוע שירותי ניהול ופיקוח - 6נספח ב'/

 טופס הצעה כספית למכרז  - מסמך ג'

 טבלת הערכת ההצעות  - מסמך ד'

 הסכם - 'מסמך ה
 התחייבות לשמירה על סודיות - 1ה'/ נספח

 מניגוד עניינים התחייבות להימנע - 2ה'/נספח 
 ביצוע ערבותנוסח  - 3ה'/נספח 
 אישור קיום ביטוחים - 4ה'/נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8/2021ז פומבי מכר
 ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים

 
 הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 
 

 3 

 
 
 
 

 הצעות הזמנה להציע
 
 

, חלקה 18001גוש בהקמה של מבנה עירוב שימושים ( עומדת בפני "העירייה")להלן:  עכועיריית  .1
-בעלות כוללת של כתכנון והקמתו הכולל  ("מבנה עירוב שימושים")להלן:   2611, מגרש 107

 (.הפרויקט"" )להלן : ש"ח( )כולל מע"מ( מיליוןעשרים וחמישה ) ₪ 25,000,000
 

 ים ל תכנון ופיקוח הקמת מבנניהובעלי ניסיון ב גופים העיריימזמינה ה, טהפרויק ביצועלצורך  .2
 הפרויקטביצוע על ופיקוח תכנון  שירותי ניהולליתן הצעתם ל ,("המציעים")להלן:  הנדסיים

 .כפי שיפורט להלן לו(, הכ"ניהול הפרויקט")להלן: 
 

ביטוח לאומי, תאגיד מי עכו, כנון בין הגופים השוכרים כדוגמת לבצע תיאום תעל מנהל הפרויקט  .3
עיריית עכו ושוכרים פוטנציאלים נוספים ככל ויהיו או נציגים  שבהתקשרות עםחברת הגביה 

ביצוע ופיקוח צמוד, הכנת ים ניהול תכנון, בדיקת תוכניות מטעמם. לפיכך השירותים כולל
הטיפול בהוצאת  קידוםמעקב הוצאת היתר בנייה ו ,מןמחשבונות לדיווח עפ"י בקשת הגוף המ

 .שידרשובהתאם ללוחות הזמנים  ההיתר מול גורמי הוועדה
 
העירייה  הליובהתאם לנ ועל נספחי זה מכרזהשירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי  .4

למכרז ' הכמסמך המצורף  הסכםזה וב מכרזכפי שקבוע במסמכי  יהלהנחיותומדיניותה ובכפוף 
 .("ההסכם")להלן:  זה

 
ובדתיים והמשפטיים ק טרם הגשת הצעתו את כל הבדיקות והבירורים העובדעל המציע ל .5

על פי  נותן השירותים התחייבויות לרבות יכולתו לעמוד בכל ,לצורך הגשת הצעתו הנחוצים
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או  סכם ונספחיו ואת כל הגורמיםהה

בעניין זה והוא מוותר בזאת  טענות ואהתחייבויותיו, ואין ולא תהיינה לו כל תביעה ו/או דרישה 
 מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

 
להפנות  שאלות, הערות, בקשות הבהרה ו/או בקשות לתיקון מסמכי מכרז זה ותנאיו ניתן 6.1 .6

 -ב', ה עד לא יאוחר מיום mordekhay@akko.muni.ilלכתובת דוא"ל:  ,בכתב בלבד
 .13:00 שעהעד ל 22.02.2021

 
בלבד  מר איגור מאיורסקי -בכתב על ידי ראש מינהל תשתיות בעירייהתשובות תימסרנה  6.2

שינויים ו/או תשובות ו/או תפורסמנה באתר העירייה. ( והן "נציג העירייה")להלן: 
 . המכרזיהיו חלק בלתי נפרד מתנאי שתעשה העירייה במסמכי מכרז זה תיקונים 

של מסמכי המכרז  עדכניתגרסה ככל ויהיו שינויים במסמכי המכרז, העירייה תפרסם  6.3
 .25/02/2021תאריך עד לבאתר העירייה 

העירייה תהא . 12:00ועד   9:00בין השעות  09/03/2021וועדת איכות תתקיים בתאריך  6.4
 לשיקול דעתה הבלעדי. רשאית לשנות את מועד וועדת האיכות, בהתאם

והן  העירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או שלא על ידי נציג העירייה 6.5
  לא יחייבוה.
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  סףהתנאי 
 
)להלן: סק מורשה וע וכן כלכדין בישראל  מיםהרשו יםלהשתתף תאגיד םזה רשאי במכרז .7

התנאים  בכל ,להגשת ההצעות למכרז, במועד הקבוע כמועד האחרון ים( העומד"יםהמציע"
 :במצטבר המפורטים להלן

 
, שיפוץ או הרחבה פיקוח על הקמתתכנון ו השנים האחרונות ניהול 7מהלך בהמציע ביצע  7.1

כולל לפחות למבנה לא  ₪מיליון  15בהיקף של ו/או מבני משרדים מבני ציבור  2 לפחות של
 . מע"מ

 
מציע בפרויקטים הניסיון של בהבלעדי,  הלהכיר לפי שיקול דעת תהיה רשאיהעירייה ת

משפטית אחרת שאינה המציע, ובלבד ת ישועל ידי  סיון הנ"ל נצבריהנכאמור לעיל, גם אם 
של )על ידי הצגת פרוטוקולים, חוזים, חשבונות חתומים וכיוצ"ב( שמדובר בניסיון מוכח 

חד מהשותפים המרכיבים את המציע או או של אבמסגרת תאגיד בו הועסק המציע היחיד 
בעל או השותפים שלו אחד , כי הוא יח. על המציע להוכשל בעל השליטה בתאגיד המציע

המפורטים הפיקוח בפרויקטים /או באופן אישי את הניהול ו ביצע השליטה בתאגיד המציע
 .)על ידי הצגת פרוטוקולים, חוזים, חשבונות חתומים וכיוצ"ב( להוכחת הניסיון

 
אשר יעמוד בתנאי צוע השירותים המבוקשים, המציע להעמיד צוות קבוע מטעמו לביעל  7.2

    להלן:שהסף 
 

 על המועמד לעמוד בכל התנאים שלהלן במצטבר: - "מנהל פרויקט" 7.2.1
 .בפנקס המהנדסים והאדריכלים הרשוםמהנדס אזרחי  7.2.1.1
 פיקוח ו/אובניהול  עשר השנים האחרונותמהלך ניסיון מוכח בבעל  7.2.1.2

ו/או מבני  עבודות בנייה, שיפוץ או הרחבה של מבני ציבורעל 
לפחות לכל  ₪ 15,000,000פרויקטים לפחות בהיקף של  2-במשרדים 

 פרויקט )לא כולל מע"מ(.
היקף שלא יפחת בלהעסקה בפרויקט להיות זמין  מנהל הפרויקטעל  7.2.1.3

, באתר עצמו שעות בשבוע יבוצעו 12, מתוכן לפחות משרה 45% -מ
. על המציע לפרט את רשימת העבודות ימי עבודה לפחות 2-לבחלוקה 

בנוסף  נכון למועד הגשת ההצעות מנהל הפרויקטהמטופלות ע"י 
יועסק בהיקף המשרה  מנהל הפרויקטמטעם המציע לפיה  הלהצהר

 כנדרש בסעיף זה.      
 על המועמד לעמוד בכל התנאים שלהלן במצטבר: - צמוד מפקח 7.2.2

או הנדסאי  והאדריכלים נקס המהנדסיםמהנדס אזרחי הרשום בפ 7.2.2.1
 .הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים

השנים  10במהלך שנים  3בעל ניסיון מוכח של לפחות  -למהנדס  7.2.2.2
 10שנים במהלך  5סיון מוכח של לפחות יולהנדסאי בעל נ האחרונות

בנייה של מבני צמוד על בצוע עבודות  בפיקוחהשנים האחרונות 
 משרדים.ציבור ו/או מבני 

 100% של על המפקח להיות זמין להעסקה בפרויקט בהיקף משרה 7.2.2.3
מהן יהיו  90%שעות בחודש אשר לפחות  182 -ולא פחות מ משרה

 . על המציע לפרט את רשימת העבודות המטופלות ע"יבאתר עצמו
בנוסף להצהרת המציע לפיה . המפקח נכון למועד הגשת ההצעות

 יועסק בהיקף המשרה כנדרש בסעיף זה.  המפקח
 

מפקח שלא מועסקים בשירותו /או ו מנהל פרויקטהמציע רשאי להציג  - הערה 7.2.3
אולם בכוונתו להעסיקם לטובת פרויקט זה. במקרה נכון למועד הגשת ההצעה 

כאמור על המציע לצרף להצעתו התחייבות/אישור בכתב של בעל התפקיד 
 לנכונות האמור.
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  הנחיות להגשת ההצעה
 

 8/2021פומבי מכרז "נושאת ציון ( "המעטפה החיצונית")להלן: את ההצעות, במעטפה סגורה  .8
יש למסור ידנית ולהכניס " וללא כל כיתוב נוסף ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים

נחתמה על ידי  אשר במזכירות העירייה. על המציע לוודא כי המעטפה החיצוניתלתיבת המכרזים 
 מקבלה, טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תוך כדי ציון שעת קבלת ההצעה על גבי המעטפה.

 
  .0013: עד לשעה 2021/0302/ -ג', האת המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום 

לא  -לא תתקבלנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל מכל טעם שהוא הצעות אשר 
 .תידונה לאתתקבלנה ו

 
אסמכתאות הכל לעיל,  17.בכפוף לאמור בסעיף . בלבדההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת  .9

 .  בתוקףתעודת רישום מציע שהינו תאגיד יצרף להצעתו במכרז זה יהיו על שם המציע.  ותהמפורט
 

אי השלמת ימולאו בהדפסה או בעט.  אשר ,עותקים חתומיםשני ב ווגשי ההצעהמסמכי  10.1 .10
או  המכרזו/או כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי  המכרזמקום הטעון מילוי במסמכי 
בין על ידי העירייה, נציג אשר לא אושרו מראש ובכתב על ידי כל הסתייגות ביחס אליהם, 

שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת 
 .ההצעה

 
יסומן כמקור ויכלול את כל המסמכים המקוריים שבהצעה  שנייםהאחד מבין  עותק 10.2

  הפרטים המופיעים בעותק המקור הם שיהוו את ההצעה המחייבת. למכרז.
 

 לתוך המעטפה החיצונית יוכנסו: .11
 

, כמפורט כל המסמכים הנדרשים למכרז זהבצירוף  בלבד מסמך ב'על גבי  מציעהצעת ה 11.1
 עותקים כאמור לעיל. ארבעה, הכל בבמסמך ב'

 
 למסמכי המכרז מסמך ג'על גבי  -תוכנס ההצעה הכספית של המציע  אליה מעטפה פנימית  11.2

 . בשני עותקים בלבד
 

שם וכן את   "8/2021מכרז פומבי  -"הצעה כספית  יש לציין הפנימית  ההמעטפ יעל גב
 המציע, כתובתו ומספר הטלפון. 

 
 לתוך המעטפה הפנימית. אין להכניסוכל מסמך אחר הנדרשת  את הערבות הבנקאית

 
מכל  יותכלול את כל הוצאות)בשני העתקים( והיא  המציע יגיש הצעה כספית אחת בלבד

 מין וסוג שהוא.
 

והגשת ההצעה מהווה  המכרזהחתימה על מסמכי  .המכרזל המציע לחתום על כל עמוד מעמודי ע .12
הסכם והוא מסכים הכולם, על נספחיהם, לרבות  המכרזכי קרא את מסמכי  המציעאישור של 

 .בהםלתנאים המופיעים 
 

 יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. מציעהיה ה 12.1

 

שותפות יחתום על מסמכי ההליך אחד או יותר מהשותפים המוסמכים לחתום  מציעהיה ה 12.2
. להצעה תצורף השותפותהשותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת  בשם

המפרט את השותפים  וכן תדפיס עדכני מרשם השותפויות תעודת האגד של השותפות
 .בתאגיד

 

( יחתמו מורשי החתימה  בשם "התאגיד"חברה או תאגיד אחר )להלן:  מציעהיה ה 12.3
רף תעודת האגד של להצעה תצוהתאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

 .ס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגידתדפיהתאגיד וכן 
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יום מהמועד האחרון להגשת  120ועד לתקופה של הגשתה  ההצעה תהא בתוקף החל ממועד .13
 זה. במכרזההצעות 

 
 להגיש הצעה אחת בלבד ועליו למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי רשאי מציע .14

וזאת לפי שיקול דעתה  -הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה . אי מילוי של כל המכרז
 הבלעדי והמוחלט של העירייה.

 
כשהם חתומים  , לרבות נוסח ההסכם ונספחיוהליך כולם על נספחיהםבנוסף למסמכי ה .15

 המסמכים המפורטים להלן:כל לצרף להצעתו את  מציעעל הומאומתים כנדרש 
 

השירותים עליהם מבסס הוא את עמידתו ם בינו לבין מזמין מיהסכ יהעתק 15.1.1 15.1
חשבונות סופיים  יש לצרף העתקי בנוסף. לעיל 7.1בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

מהיקף  80%עומד על סך של המצטבר  ףהיקבמאושרים או חשבונות חלקיים 
ניהול תכנון ופיקוח הקמת ביצוע הנדרש לעיל. החשבונות יהיו חשבונות בגין ה

 חשבונות של הקבלן המבצע. ולא לעיל 7.1בסעיף הכולל פיקוח כנדרש  מבנה
 

חתום על ידי  למסמכי ההליך 6כנספח ב'/אישור מזמין בנוסח המצורף  לחלופין 15.1.2
זמין המעיד על הניסיון הנדרש מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, חשב או גזבר בגוף המ

 .לעיל 7.1בסעיף 
 

 המוצע כמפורט בסעיף מנהל הפרויקטהנדרש במעידות על קיומו של הניסיון האסמכתאות  15.2
 לעיל ובכלל זה תעודה המעידה על השכלה כנדרש שם. 7.2.1

 
 אסמכתאות המעידות על קיומו של הניסיון הנדרש במפקח הצמוד המוצע כמפורט בסעיף 15.3

 לעיל ובכלל זה תעודה המעידה על השכלה כנדרש שם. 7.2.2
 

על ידי המציע נכון למועד הגשת ועסקים ממי שאינם מפקח /או הו הפרויקטמנהל  היו 15.4
המציע להצעתו בכוונתו להעסיקם לטובת פרויקט זה, יצרף אולם ההצעה 

 התחייבות/אישור בכתב של בעל התפקיד לנכונות האמור.
 

ידי בנק ישראלי על , שהוצאה ₪ 10,000 על סך מקורית, ,אוטונומית ,ערבות בנקאית 15.5
. על ("מציע"ערבות ה)להלן:  5.7.2021 עד ליום לבקשת המציע לפקודת העירייה בתוקף

אליה הצעה מכרז זה.  למסמכי 1כנספח ב'/להיות בנוסח הערבות המצורף  מציעהערבות 
תהא רשאית  לא תידון. העירייה 1ב'/בנספח בנוסח המדויק הקבוע  מציעלא תצורף ערבות 

לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  מציעה ערבותלהגיש את 
 מכרז זה.  

 
של  8/2021במכרז פומבי  מציעאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה ה 15.6

בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור  מציעעיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את ה
( "אישור הביטוחים"להלן: להסכם ההתקשרות ) 4ה'/כנספח הביטוחים המצורף 

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 

 הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

או בנוסח הנ"ל , 4בנספח ה'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 
 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותבצירוף הסתייגויות 

הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, 
 תביא לפסילת אישור הביטוחים.

ישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין המבקש להכניס בא מציע
כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי 

ויפרט את מהותה והנוסח  עילל 6כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 
 החדש המבוקש על ידו. 

לא תביא לעיל  6הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
לפסילת אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא 

 תחייב את המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
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כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב 
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 

 .מציעמדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת ה
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.

 
 מנהל פרויקטלשמש כצעים מטעמו שי הצוות המועל כל אחד מאנו , מנהליועל המציע 15.7

 . 5כנספח ב'/למלא את השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המצורף וכמפקח 
על ידי כל אחד מהשותפים, בעמותה על ידי כל אחד בשם המציע חתם השאלון יבשותפות י

מהון המניות  10%-מהחברים ובחברה על ידי כל אחד מבעלי המניות שלהם למעלה מ
 של התאגיד. הנפרע

 השאלונים המלאים יצורפו על ידי המציע להצעתו.
 

חתומות לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או  15.8
 .מציעעל ידי ה

 
 – מציע, ככל שהועברו כאלה אל ההליךשהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה תיקונים 15.9

 .מציעחתומים על ידי ה
 

בנוסח המופיע בסיומו של מסמך המציע החתימה בשם בדבר זכות  ח/רו"עו"ד תהצהר 15.10
 .מציעהצעת ה

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  15.11

 .מציעם ה, על ש1976 -תשל"ו
 

 .מציעם הבמקור, על שמס אישור על ניכוי  15.12
 

ותדפיס עדכני מרשם  בישראל כדיןרשום  תאגידהאישור על היות  -שהינו תאגיד  מציעל 15.13
 המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.  תאגידיםה
 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 15.14
 

 את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. מציעלציין בסיומו של טופס הצעת ה מציעעל ה .16
 

האחרים המגיש הצעתו להליך זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם היועצים  מציע .17
המספקים לעירייה שירותים בתחומים המשיקים או נוגעים לתחום השירותים המיועדים לביצוע 

זה, ככל שיש ושיהיו כאלו, ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח מענה מלא על צורכי  מכרזבמסגרת 
 ודרישות העירייה.

 
, לאחר מהמציעיםשומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד  העירייה .18

כל מסמך ו/או  המכרזהמועד האחרון להגשת ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות 
לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו  המציעאישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש 

 .בתנאי הסף 
הזמן שלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או ה

 הקצוב  שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 .מציעהערבות סעיף זה לא יחול על מסמך 

 
 
 
 
 
 

 בחירת ההצעה הזוכה
 

על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע  במכרז ייבחר זוכהה .19
כמסמך המצורפת כמפורט בטבלת הערכת ההצעות הכל (, %06( ובין הערכת איכות ההצעה )%04)

 זה. מכרז למסמכי ד'
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, . כל המציעיםבמועד שיפורסם באתר העירייהפתיחת ההצעות )ללא מעטפת המחיר( תתבצע  .20

שליחת מייל על ידי זום לקישור בקש לצפות בפתיחה באמצעות לרשאים  שהגישו הצעה למכרז,
העירייה תהא רשאית לשנות את מועד הפתיחה בהתאם לשיקול  .mordekhay@akko.muni.il-ל

 דעתה הבלעדי. 
 

לדרישות שהגישו הצעתם התאמת ההצעות והמציעים על ידי העירייה תיבדק  ראשוןה בשלב .21
 תיפסלנה. –תנאי הסף. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף 

 
 בטבלת המפורטות מידה אמות פי על והמציעים ההצעה איכות הערכת תיעשההשני  בשלב 22.1 .22

 .זה מכרז למסמכי מסמך ד', הצעות הערכת
 

 ("וועדת האיכות")להלן: העירייה  של הערכה צוותעל ידי  תיעשהאיכות ההצעה  הערכת 22.2
ככל שהנחיות הקורונה יאפשרו . 09:00החל משעה  09/03/2021ביום בישיבה שתתקיים 

המציע יתייצב לישיבת וועדת האיכות אל ישיבת הוועדה נציגי המציעים. זאת, יוזמנו 
 בהרכב שיכלול לפחות את מנהל הפרויקט והמפקח המוצעים.

 
 לערוך דעתה לשיקול ובהתאם ותההצע איכות בדיקת במסגרת רשאיתועדת האיכות  22.3

 המציעבהגשת הצעתו נותן . מטעמם המוצעים הצוות אנשי/או ו המציעים עם ראיונות
 .בכך והכרוכות הקשורות הבדיקותהראיונות ואת כל  כל את לבצע לעירייה אישורו

 
 גורמים/או ו העבודה מזמיני רצון שביעות גם בחשבון תובא הכללית ההתרשמות במסגרת 22.4

 "ל.הנ התפקידים מבעלי אחד כל של מעבודותו אחרים
 

 כדי תוך, מהם מי או מהמציעים לבקש, תחייב לא אך, תרשאי היהת וועדת האיכות 22.5
 . הדרושים לדעתה לצורך הערכת ההצעות נוספים ומידע נתונים ההצעות איכות הערכת

 
. ההצעות תחתמנה על ידי למציעים שהצעתם הגיעה לשלב זה, ישלח זימון בזום, ישלישה בשלב .23

או מי נציג העירייה נציגי העירייה, תרשמנה בספר המכרזים ותועברנה לבדיקה ולמתן ציון על ידי 
 .למסמכי המכרז במסמך ד' למפורט בהתאם, ומטעמ

 
המחיר  ניקודו האיכות ניקוד של שקלול והעירייה או מי מטעמ נציגידי על  ייערך ירביעה בשלב .24

 כל אחת מההצעות אשר עברה את השלב השני. ל
 

 על בסיס הציון המשוקלל של כל אחת מההצעות. העירייה"י ע תיקבע הסופית הזכייה 25.1 .25
 
 )אך לא חייבת( רשאית העייריה תהא עימו אשר, שני כשיר זוכה לקבוע רשאיתהעירייה  25.2

 במקרה וזאת, הזכייה החלטת ממועד שנה במשך ניהול הפרויקט שירותי למתן להתקשר
 .עימו ההתקשרות את תבטל והעירייה העירייה כלפי התחייבויותיו את יקיים לא שהזוכה

 
רשאית שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם או  העירייה .26

 המונע התקשרות עמו. ניגוד ענייניםהמציע או מי מהמועסקים על ידו נגוע בשנמצא כי 
 

הצעתו של או לדחות את  , לפסולשיקול דעתה הבלעדי , לפישומרת לעצמה את הזכותהעירייה  .27
מעבודתו ו/או  לרבות במקרה של אי שביעות רצון, ניסיון רע ו/או כושללעירייה מציע, לגביו היה 

 .וכיוצ"בלעירייה ו/או חובות כספיים ו/או הליכים משפטיים ע"י המציע  הסכםהפרת 
 

 מציעים שהצעתם התקבלה 
 

למסמכי  כמסמך ה'להמציא לעירייה הסכם בנוסח המצורף יידרש , התקבלה מציע שהצעתו .28
כן ו העתקיםבשלושה ושר כדין אכשהוא חתום בחתימות מקור ומ נספחיועל כל זה  מכרז

 .על הזכייה  ההודעקבלת הימים מ 5תוך  והכל לעירייה את כל המסמכים שלהלןלהמציא 
 

עשרים ) ₪ 25,000בגובה של  ("ערבות הביצוע")להלן: ההסכם בנקאית לקיום תנאי ערבות  28.1
 שירותיע השלמת  ביצו חודשים לאחר 3עד על הערבות לעמוד בתוקפה  .אלף ש"ח( וחמש

  .הסכםבהתאם לתנאי ה ניהול הפרויקט
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. עם מסירת ערבות למכרז זה 3/'הנספח כ המצורףנוסח לערבות הביצוע תהיה בהתאם 

  תושב לזוכה ערבות המכרז. עירייההביצוע ל
 

על התיקונים שהוכנסו בו ואושרו על ידי  4כנספח ה'/אישור ביטוחים בנוסח המצורף  28.2
חתום בחתימה מקורית על ידי חברת הביטוח אשר חתמה על אישור העירייה, כשהוא 

 .הביטוחים שצורף להצעתו
 

 ,שלא זכה מציעתושב לידי  המכרזערבות  שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. מציע .29
 . זוכים במכרזום מהיום בו יוחלט סופית על הי 30-לא יאוחר מ

 
 שונות
 

וכל האמור בלשון יחיד, גם בלשון רבים  כל האמור בלשון זכר בפניה זו, בלשון נקבה במשמע .30
 . במשמע ולהיפך

 
וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת רכוש העירייה  םהינ מכרזה מסמכי .31

שימוש  הםרשות לעשות ב לכל אדם אחרו/או  מציעואין לבלבד  מכרזהצעות לעירייה במסגרת ה
 . מכרז, מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת הכלשהו

 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.  מכרזמקבל מסמכי ה
 

 
 
 
 
 
 

 שמעון לנקרי,
עיריית עכוראש 
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 לכבוד                                                                         
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

  של עיריית עכו  8/2021במסגרת מכרז פומבי הצעה הנדון: 
 
בזאת כי מצהיר  __________________ אני הח"מ ____________________, ת.ז./ח.פ/ח.צ .1

ניהול תכנון  8/2021 פומביאת כל תנאי מכרז תי היטב והבנתי , קראדקתיבזהירות, ב תינבח
כל הנדרש מאת המציעים  אתתי הבנ, ("המכרז")להלן:  ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים

כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר  תיושקל תיזו ניתנת לאחר שבדק תיבמכרז זה, והצע
 .יהצעת

 
 ומתחייב: םמצהיר, מסכי יננה .2

 
והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל ההתחייבויות לקבל על עצמי את כל  2.1

 .הסתייגות
 

מלהציג כל  היה מנועאדלעיל ועל כן  1י כאמור בסעיף יזאת מבוססת על בדיקות יצעתהכי  2.2
 כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז תביעות או דרישות שתתבססנה על
 מוותר מראש על כל הטענות מסוג זה. או איזה מקרב מסמכי המכרז ואני

 
ידע לשם ביצוע ההאמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וי י ברשותכ 2.3

 השירותים נשוא המכרז.
 

אחר במכרז   מציעכי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל  2.4
 זה. 

 

, בהסכם ובנספחיו ובכל בהזמנה להציע הצעותחר כל ההוראות המפורטות א כי מילאתי 2.5
 מסמכי המכרז האחרים.

 

מציא את כל ואהמצורף למסמכי המכרז בנוסח  הסכםהחתום על אכי  םומסכיי מצהיר ננה .3
עשה כן, תהיה א, ובמידה ולא יעל זכיית יימים מיום שיודע ל 5בתוך  ממניהמסמכים הנדרשים 

אחר, או לבטל את המכרז, והכול לפי שיקול  מציעסכם עם כל החתום על הלרשאית   העירייה
 דעתה הבלעדי.

 
 :, בהתאם לסדר שלהלןזו את כל המסמכים כדלקמן ילהצעתי מצרף ננה .4

 

חתומים בכל עמוד לרבות נוסח ההסכם על נספחיו, נספחיהם,  כלהמכרז כולם על  מסמכי 4.1
 המחייבת. יועמוד בחתימת

 
י בתנאי את עמידת אנילבין מזמין השירותים עליהם מבסס  יהעתקי הסכמים בינ 4.2.1 4.2

חשבונות  העתקי מצורפים בנוסף. להזמנה להציע הצעות 7.1הסף הקבוע בסעיף 
 80%עומד על סך של המצטבר  ףהיקבסופיים מאושרים או חשבונות חלקיים 

ניהול תכנון ופיקוח חשבונות בגין  הינםביצוע הנדרש לעיל. החשבונות מהיקף ה
להזמנה להציע  7.1בסעיף הכולל פיקוח כנדרש  הקמת מבנה עירוב שימושים

 חשבונות של הקבלן המבצע. ולאהצעות 
 

חתום על ידי  למסמכי ההליך 6כנספח ב'/אישור מזמין בנוסח המצורף  לחלופין 4.2.2
מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, חשב או גזבר בגוף המזמין המעיד על הניסיון הנדרש 

 להזמנה להציע הצעות. 7.1בסעיף 
 

 המוצע כמפורט בסעיף מנהל הפרויקטאסמכתאות המעידות על קיומו של הניסיון הנדרש ב 4.3
 להזמנה להציע הצעות ובכלל זה תעודה המעידה על השכלה כנדרש שם. 7.2.1
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 אסמכתאות המעידות על קיומו של הניסיון הנדרש במפקח הצמוד המוצע כמפורט בסעיף 4.4
 להזמנה להציע הצעות ובכלל זה תעודה המעידה על השכלה כנדרש שם. 7.2.2

 
4.5  מועד הגשת ההצעהעל ידי נכון לועסקים ממפקח /או הו מנהל הפרויקט 

 

 על ידי נכון למועד הגשת ההצעה ועסקים אינם ממפקח /או הו מנהל הפרויקט
 ילהצעתרף ולפיכך הנני מצ בכוונתי להעסיקם לטובת פרויקט זה,אולם 

 אישור בכתב של בעל התפקיד לנכונות האמור. / התחייבות
 

ידי בנק ישראלי על , שהוצאה ₪ 10,000 על סךמקורית, , אוטונומית ,ערבות בנקאית 4.6
למסמכי  1כנספח ב'/בנוסח המצורף  ("מציע"ערבות ה)להלן:  2021.7.5 עד ליום בתוקף

 מכרז זה. 
 

של עיריית עכו  8/2021זכה במכרז פומבי אאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 4.7
בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף  יתותהא היא מוכנה לבטח א

( ובהתאם לתנאים "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4כנספח ה'/
 המפורטים באותו אישור. 

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו
 רף אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.וצמלחילופין  הביטוחים.

 
ידי על למסמכי המכרז חתום  5כנספח ב'/השאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים המצורף  4.8

על ידי כל אחד מהשותפים, בעמותה  חתום השאלון בשם המציע )בשותפותומנהליו המציע 
 10%-על ידי כל אחד מהחברים ובחברה על ידי כל אחד מבעלי המניות שלהם למעלה מ

לשמש  ישי הצוות המוצעים מטעמן על ידי כל אחד מאנכומהון המניות הנפרע של התאגיד( 
 וכמפקח. מנהל פרויקטכ
 

 חתומות על ידי.כאלה,  שהיולבקשות הבהרה, ככל כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או  4.9
 

 חתומים על ידי. ,, ככל שהועברו כאלההליךשהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה תיקונים 4.10
 

בנוסח המופיע בסיומו של מסמך המציע החתימה בשם בדבר זכות  /רו"חעו"ד תהצהר 4.11
 .מציעהצעת ה

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  4.12

 .שמי, על 1976 -תשל"ו
 

 .שמיבמקור, על מס אישור על ניכוי  4.13
 
ותדפיס עדכני מרשם  רשום בישראל כדין תאגידהאישור על היות  -שהינו תאגיד  מציעל 4.14

 המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.  תאגידיםה
 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 4.15

אשר אחד זהים, העתקים  2-בוהם מוגשים מאוגדים בסדר המפורט לעיל  נ"לכל המסמכים ה
 מהם מסומן כמקור.

 
שומרת  עירייהסגורה של מסמכי ההצעה, וכי ה כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה יידוע ל .5

לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ההצעה 
 .ו/או לשנות את המסמכים הקיימים

 
יום מהמועד האחרון להגשת  120זאת הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד  יצעתה .6

 הצעות למכרז. 
 
מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את השירותים ה משרדיאנשי צוות  כיצהיר לההריני  .7

 .עירייהאלא באישור מראש ובכתב של ה ,להחליפם . הנני מתחייב שלא באופן אישי
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לפחות למבנה לא  ₪מיליון  15של בהיקף או מבני משרדים ו/מבני ציבור  2לפחות  ופיקוח על הקמת, שיפוץ או הרחבה שלבניהול המציע( )נסיון  ניניסיולהלן פירוט  .8
 . כולל מע"מ

 
היקף  תיאור הפרויקט ישוב הפרויקט מס' 

 כספי
 המצורפותהאסמכתאות  טלפון איש קשר גורם מזמין יםבוצע בשנ

 
 

 
 
 
 

        

 
 

 
 
 
 

        

 
 

 
 
 
 

        

  
 
 
 
 

        

 
 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

         

 
 

  לעמידה בתאי הסף:  הנדרשפירוט כוח האדם להלן  .9
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    המוצעים: מפקחוה מנהל פרויקטפרטי  9.1
 

שנות  מקצוע השכלה שם תפקיד
 ניסיון

/ שכיר
 עצמאי 

 המלצות מצורפות 

  
 פרויקטמנהל 

 
 
 

     

 מפקח צמוד
 
 

     

 
תעודות רישום בפנקס המהנדסים העתק תעודות והסמכות, העתק קורות חיים,  : שלהלןהמסמכים מצורפים כל מבעלי התפקידים לעיל  אחד  בעבור כל

  .המלצות, או במרשם ההנדסאים והטכנאים ואדריכלים
 

  מנהל הפרויקטנתוני  9.2
 

 ₪ 10,000,000בהיקף של פרויקטים לפחות  2-בה, שיפוץ או הרחבה של מבני ציבור ו/או מבני משרדים ו/או פיקוח על עבודות בניילהלן פירוט ניסיון בניהול 
 .לפחות לכל פרויקט )לא כולל מע"מ(

 .ידה בתנאי הסףחובה לצרף מסמכים המעידים על עמ
 

היקף  תיאור הפרויקט ישוב הפרויקט מס'
 כספי

בוצע 
 יםבשנ

משך עבודת 
מנהל 

 הפרויקט
 באתר

 האסמכתאות המצורפות וטלפון איש קשר גורם מזמין
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 : 8/2021י במכרז המוצע נכון ליום הגשת הצעת הפרויקטמנהל להלן פירוט העבודות שבטיפול 
 

הסבר על מהות הפרויקט והעבודה הנדרשת  מס'
 הפרויקטממנהל 

היקף כספי  ישוב 
 בש"ח

פרטי המזמין כולל איש קשר  שלב ביצוע 
 ומס טלפון 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 :סמיכות גיאוגרפית
 ____________. - מנהל הפרויקטהישוב בו מתגורר 

 .(מפת הגעה עם פירוט המרחקים________ )מצורפת  - לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת הפרויקטהמרחק ממקום מגוריו לאתר 
הגר בשכירות בישוב השונה ממה שמופיע בספח ת.ז יצרף  מנהל פרויקטבצירוף הספח. מנהל הפרויקט להוכחת מקום המגורים יש לצרף צילום ת.ז של 

   העתק מהסכם השכירות.
 

  :מנהל הפרויקטת אופן העסק

 :)סמן את האפשרות המתאימה( על ידימועסק ____________________ , מר/ גב'מנהל הפרויקטראש הצוות/

 מצ"ב אישור רו"ח המציע; -_____ שנים ברציפות  כשכיר 

  מנהל הפרויקטמצ"ב אישור רו"ח  -__ שנים ברציפות  -כעצמאי; 

 לא מועסק אצלי אולם בכוונתי להעסיקו לטובת הפרויקט 
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. אני מר/גב' _______________________זמין לעסוק בפרויקט המוצע על ידי  מנהל הפרויקטכי אני ____________________ המציע , מצהיר 
  .חודשיות לפחות __________ שעותבהיקף של  מנהל הפרויקטאת  בפרויקט מתחייב להעסיק

     
       

 
 חתימת המציע:_____________________

 
 

ומתחייב למלא את תפקיד לעיל נכון דניסיון שלי המאשר כי פירוט אצל המציע  מנהל פרויקטבתפקיד  העתיד לשמשאני _______________________ 
 .של עיריית עכו 8/2021היה והמציע יזכה במכרז פומבי  מנהל הפרויקט

  
 :_____________________מנהל הפרויקט חתימת            

 
 :המפקחתוני נ 9.3

 
שנים  5סיון מוכח של לפחות יולהנדסאי בעל נ השנים האחרונות 10במהלך שנים  3בעל ניסיון מוכח של לפחות למהנדס  -למפקח להלן פירוט הניסיון 

 .ו/או מבני משרדים בנייה של מבני ציבורבפיקוח צמוד על בצוע עבודות השנים האחרונות  10במהלך 
 

 . חובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף
 

היקף  הפרויקט תיאור ישוב הפרויקט מס'
 כספי

בוצע 
 יםבשנ

משך עבודת 
המפקח 

 באתר

 האסמכתאות המצורפות וטלפון איש קשר גורם מזמין
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 : 8/2021י במכרז המוצע נכון ליום הגשת הצעת המפקחלהלן פירוט העבודות שבטיפול 
 

הסבר על מהות הפרויקט והעבודה הנדרשת  מס'
 מהמפקח

היקף כספי  ישוב 
 בש"ח

פרטי המזמין כולל איש קשר  שלב ביצוע 
 ומס טלפון 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 :סמיכות גיאוגרפית
 ____________. -המפקח הישוב בו מתגורר 

 .(מפת הגעה עם פירוט המרחקים________ )מצורפת  - רשת הכבישים הארצית הקיימתהמרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך 
 להוכחת מקום המגורים יש לצרף צילום ת.ז של המפקח בצירוף הספח. מפקח  הגר בשכירות בישוב השונה ממה שמופיע בספח ת.ז יצרף העתק מהסכם

   השכירות.
 

  :ת המפקחאופן העסק

 על ידי )סמן את האפשרות המתאימה(:מועסק _________, מר/ גב' ___________המפקח

 מצ"ב אישור רו"ח המציע; -_____ שנים ברציפות  כשכיר    
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  מצ"ב אישור רו"ח המפקח; -__ שנים ברציפות  -כעצמאי 

 לא מועסק אצלי אולם בכוונתי להעסיקו לטובת הפרויקט 
 

מר/גב'  כי המפקח המוצע על ידי אני ____________________ המציע , מצהיר 
. אני מתחייב להעסיק את המפקח  בהיקף _______________________זמין לעסוק בפרויקט

 משרה.   100%של 
    

 המציע:_____________________ מתחתי     
 
 

מאשר כי פירוט בתפקיד מפקח אצל המציע  המוצע לשמשאני _______________________ 
 ניסיון שלי לעיל נכון . 

 
 חתימת המפקח:_____________________

 
ומחייבת הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה  .10

 .מסמכי הפנייהלתקופה הקבועה ב
 

 ________________________________________שם מגיש ההצעה ___

 __________________________________________________כתובת 

 טלפון _________________________

 פקס __________________________

 

     ע:המציפרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם 

 פקס________________________ __________________________, ס' הטלפון:מ

 "ל:  __________________________________________דוא

 
 

 /רו"חד"עו אישור
 

המציע של  /רו"חעו"ד, מ.ר __________ _________________________אני הח"מ  _________
מאשר בזה כי  __________________/אחרח.פת.ז/______ ________________________ -

 -ו ______________________ ת.ז. ___________של __________/ם חתימתו
המופיעה דלעיל היא החתימה ________________________ ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל וכי  המציעהמחייבת של 
 
 

__________________  החתימוחותמת               תאריך: _____________ 
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 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "מציע"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 מציעשתתפות ההש"ח( וזאת בקשר עם  עשרת אלפים) ₪ 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 . ניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושים – 8/2021מכרז פומבי ב
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2020 דצמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס  14תוך  סכום הערבות,
 מציעאו לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 מציעבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 ו כלפיכם.בקשר לחיוב כלשה
 

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.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 5.7.2021 עד קפהוערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 5.7.2021 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 5.7.2021לאחר יום 
 

 ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנקחתימת+חותמת ה                                                                                             
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 _______תאריך: ____        לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-התשל"ו, חוק עסקאות גופים ציבורייםל 1ב'2-ב' ו2סעיפים הצהרה בדבר קיום הוראות הנדון: 
 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני  .1

לחוק  'ב2מייצג, המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
במועד ההתקשרות ו/או כי ( "חוק העסקאות")להלן:  1976-התשל"ו ,עסקאות גופים ציבוריים

 חת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.חלפה שנה א
 
חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע י מצהירהננ .2

 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  המציע.לחוק שוויון זכויות לא חלות על  9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 
 

במשבצת  xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 
 המתאימה:

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 100-והוא מעסיק יותר מ חלות על המציעת יולחוק שוויון זכו 9במקרה שהוראות סעיף 
 במשבצת המתאימה: xנדרש לסמן  עובדים 

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ר ליישומן.לשם קבלת הנחיות בקש, ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב 
 רות שלגביה נתן התחייבות זו(.בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקש

 
להעביר  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3

 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז
 ימים ממועד ההתקשרות.

 
והנני מוסמך  המציעניות העיקרי ו/או מנהל הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המ .4

 . המציעליתן הצהרה זו בשם 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
 

 
 : ___________________מציעשם ה

 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 _________________מספר ת.ז. / ח.פ. 

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 : ________________מציעחתימת ה
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________
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________________________ 

 ד"אישור עו
 

: להלן. _______________ )פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של  .1

 (. "מציעה"

או בעל /הינו בעל השליטה ו. ______________ ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי  .2

בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו  מציעאו מנהל התאגיד ה/המניות העיקרי ו

 *. _______________.פ.ח______________ בשם התאגיד 

, ד"עו, ______________________ יהופיע בפנ_____________ הנני מאשר בזה כי ביום  .3

נושא ' _______________________ גב/מר' _________________________, במשרדי  ברח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים _ ___. ___________ז.ת

 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ, אם לא יעשה כן, הקבועים בחוק

 
 

       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

                                                        
 שהינו תאגיד מציעד ימולא רק על ידי "לאישור עוה 2סעיף   *
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35 ויצמן

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
 

"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 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלעניילחוזה או לעסקה עם העירייה; 
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

  
זה, "חבר  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה" 
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ב" בסעיף "בעל שליטה" ו"קרו

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

 
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -על ידי בן
 המבוצעת למענה."

 
 התאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: ב 2

או  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 מי שאני לו סוכן.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  2.2
את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי 

 אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3

 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם  4
 
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב
 ותנאיו פורסמו ברשומות.א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור 122התקשרות לפי סעיף 

 
 
 

 : __________________מציע: ___________________      חתימת המציעשם ה
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 תצהיר העדר הליכים משפטיים והליכי פשיטת רגל
 

 בתצהיר זה: 
 

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.   "תושב ישראל":
 כמשמעו בחוק החברות.    "בעל עניין":

 .לחוק החברות 268כמשמעו בסעיף    "בעל שליטה":
 1999 -שנ"טתה ,חוק החברות  "חוק החברות":
 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה":

 . 1968-ערך, התשכ"חכמשמעותה בחוק ניירות   "שליטה":
 

___נושא ת.ז _________________, נושא במשרת ________________אני הח"מ _______
של עיריית עכו  8/2021במכרז פומבי  מציעאצל ה _____________________________

, לאחר שהוזהרתי כי עלי ("המציע"____________ )להלן:ח.פ___ת.ז/ ,_________________
 מת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :אהלהצהיר את 

 
 -ופיקוח פרויקטתכנון שירותי ניהול  8/2021 פומבי במכרז מציעת המהצע כחלק זה תצהירי נותן אני

  . הקמה מבנה עירוב שימושים

  
, תביעות מציעו/או מי ממנהלי ה מציעו/או מי מבעלי ה מציעהנני מצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד ה

משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או תביעות 
 .  מציעכספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד ה

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  

 
 

____________     __________________ 
 חתימת המצהיר             תאריך      
 
 

 אישור
 

 
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברחוב 
_______________, מר/גב' ______________, זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה 

ר את האמת שאם לא כן יהיה/ תהיה צפוי/ה ______________ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהי
 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/ מה עליה בפני. 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 1עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק
 
 אישיים פרטים .1

 
 _____________________________________________ :משפחה שם

 פרטי: _______________________________________________ שם

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס

 וב: _______________________________________ רח  :כתובת

 : ____________יקוד: ___________________ מישוב/עיר

 _________________ :נייד טלפון' מס: _________________ טלפון' מס

 מס' פקס: ___________________

 
 ועיסוקים תפקידים .2

 
 4 של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט
 ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות( אחורה שנים
   '(.וכד ת/כיועץ

 
  .(ב"וכיו עמותה ,שותפות ,חברה) סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
 

 תפקידים גם במפורש לציין יש) בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא
  .(בהתנדבות

 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

   

                                                        
המוצעים על ידי ימולא בנפרד על ידי המציע )ובתאגיד על ידי בעליו ומנהליו( וכן על ידי כל אחד מבעלי התפקיד   1

 המציע.
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 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
 

 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט
 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 התפקיד
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תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 התפקיד

 
 
 
 
 

  

 
 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
 גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם בין, אחרים
 

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
 

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 עיסוקוותחום 

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

                                                        
נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו  ,ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני. דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות  2

 אותך
 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים  3
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 כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

 קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים לפעילות עיריית עכו או ,שירות
 קשורה שהיא אחרים לגופים עיריית עכו או שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים

 אליהם(?
 

 כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא
 .מפורט באופן קשר או זיקה

 
או  כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים
 ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________ ___________________________ 

 
 משפחה קרובי לגבי 5-2 בשאלות כאמור תפקידים פירוט .6
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  5-2 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש
  

 שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא
 התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם: למשל)  לעיל בשאלות

 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום
 

 נך.שולח על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 ___________________________________________________________ 

                                                        
 1968-ח"תשכ, חוק ניירות ערך   4

  –"בעל עניין", בתאגיד 
מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 
או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,  25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%רשאי למנות או 

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

לעניין זה,  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)
מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר למעט חברת רישומים ולמעט  –"נאמן" 

לפקודת מס'  102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 
  ;הכנסה

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 
 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 
 לך כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד
 

 קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם
  ?אחרות זיקות או משפחה

 
 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________ ___________________________ 

 
 חשש לניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8

  עניינים
 

 שעלולים ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד

 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________ ___________________________ 

 
שעלולים  מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך
 

, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם
 חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם
 עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים, )עסקיים ושותפים קרובים
  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 ,לדוגמה) עילל 8-1 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של ועיסוקים תפקידים

 .(המקומית הרשות לפעילות להם שיש וקשר
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________ ___________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 
 השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה, עיסוקים בעבר ופירוט
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 ואחזקות כסיםנ -' ב חלק
 

 אחזקות במניות  .11
 

 עסקיים בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט
 .קרוביך של או שלך, כלשהם

 
 ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין

 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים  1968 – ח"התשכ
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -ב" קרו"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                        
 1968-ח"תשכ, חוק ניירות ערך  5

  –"בעל עניין", בתאגיד 
אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות מי שמחזיק בחמישה  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 
ההצבעה שבו, או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח  25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות 

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

לעניין זה,  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)
רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  למעט חברת –"נאמן" 

לפקודת מס'  102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46כמשמעותו לפי סעיף 
  ;הכנסה

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12

 לניגוד עניינים
 

 או מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם
 אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש
 ? מועמד

 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב"
 

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 
 משמעותי בהיקף כספים ותחב   .13

 
 ערב או כספים חייב ,ישנם אם ,העסקיים משותפיך מי או קרוביך ,ה/את האם

 ? כלשהם להתחייבויות או לחובות
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" קרוב

 
 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________ ___________________________ 
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 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14
 

 של במצב אותך להעמיד שעשויים ,לעיל פורטו שלא ,אחרים נכסים על לך ידוע האם
 ? ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש

 
 קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא

 או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של, )עסקיים ושותפים
 .בהם עניין בעלי הם מקורביך

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 
בין  בו, הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""

 בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ובין במישרין
 .לו חיצוני יועץ או/ו אותו או מייצג/ו
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום יאנ
 :כי בזאת ה/מצהיר

 
 הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 .ואמיתיים נכונים ,מלאים
 

 הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא ,אישית מידיעה
 לי ידועים אינם או/ו בחלקם ו/או במלואם לי ידועים אינם הפרטים שבו במקרה
 .אישית מידיעה

 
 להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של במצב
 
 חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4

 שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת ד, עהתפקיד במילוי עניינים לניגוד
 .בנושא עיריית עכו

 
 יתעוררו או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרהש ךכ/ת למתחייב אני .5

 של במצב אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל הדברים במהלך
 אתה ל אמסורצת המשפטית של עיריית עכו, ביוע איוועץ, עניינים לניגוד חשש

 ה.הנחיותי לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע
 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק  .6
 .1998 –חופש המידע, התשנ"ח 

 
 
 
 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      תאריך          
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ., 

 ניהול ופיקוחאישור על ביצוע שירותי הנדון: 
 

אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________________ )להלן: 

, בפרויקט ניהול ופיקוח____, שירותי __( ביצע עבור ______________________"מציע"ה

)להלן:  ___________________________________________________________

 כמפורט להלן: ("הפרויקט"

 

)תיאור כללי, עבודות מיוחדות שבוצעו במסגרתו, מאפיינים מיוחדים  פרטי הפרויקט .1

 ___________________________________________________________ :וכד'(

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 רויקט:היקף כספי של הפ .2

  עד כה הוגשו במסגרת הפרויקט חשבונות קבלנים מבצעים בסכום כולל  - 1חלופה

 בצירוף מע"מ כדין.  ₪_____ ____________של 

צפויים אותם חשבונות אלה מהווים %___________ מהחשבונות הסופיים אותם 

 קבלנים להגיש במסגרת הפרויקט.

  בפרויקט הוגשו חשבונות סופיים על ידי הקבלנים המבצעים בסכום כולל  – 2חלופה

 בצירוף מע"מ כדין.  ₪_____ ____________של 

 

 : םשירותיהתקופת ביצוע  .3

 במסגרת הפרויקט בוצעו בין התאריכים ____________________ מציעשירותי ה

 

 : מאשרפרטי  .4

 _________________ טלפון:   _____________________ ושם משפחה:  שם

  _________________ תפקיד:  ____________________ מקבל השירותים: 

 _________________ חתימה:  _______________            תאריך: 

 _________________  :חותמת   
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 לכבוד                                                                                                
 עכועיריית 
   עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  6הצעה כספית הנדון:

 
 8/2021לשירותי ניהול ופיקוח צמוד בהתאם למסמכי מכרז פומבי  להגיש הצעתי הכספיתהנני מתכבד 

  הכל כמפורט להלן:
 
ידוע וברור לי כי בגין עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות בתחום המתחם על ידי גורמים אחרים  .1

 .אהיה זכאי לשכ"טלא , וכד' רשות העתיקותכגון: חברת החשמל, 
 

בהסכם שיחתם איתי, היה והצעתי תוכרז כהצעה זוכה, יקבע שכר טרחתי ידוע וברור לי כי  .2
, ללא עלויות הביצוע בפועל. שכר טרחתי יקבע כנגזרת של שלהלן כקבוע בהצעתי ,באחוזים

)להלן:  כשהן אינן כוללות מע"מ לעיל(, 1אקבל שכר כאמור בסעיף לא עבודות צד ג' )בגינן 
מדני ול אל טענה, דרישה או זכות תביעה המבוססת ע. הנני מוותר על כ("עלויות הביצוע"

המכרז, לרבות אלה המפורטים במסמך זה להלן ולא אהיה זכאי העירייה המפורטים במסמכי 
 בגין סטייה כלשהי מאומדני העירייה.לכל תוספת בשכר טרחתי 

 
 שכר הטרחה המבוקש על ידי בגין השירותים הינו %___________ בצירוף מע"מ כדין 3.1 .3

 מעלויות הביצוע.
 3.5% -בצירוף מע"מ ולא יפחת מ 4%אחוז שכר הטרחה המבוקש על ידי לא יעלה על  3.2

 בצירוף מע"מ.
 

הצעתי כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא כנדרש למתן ידוע לי ואני מסכים כי  .4
ות השירותים הנדרשים במסמכי המכרז לרבות שרותי משרד, הדפסות, עבודת מזכירות, העתק

. וכל הוצאה נוספת אור, צילומים, דואר, הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הקמת ואחזקת משרד באתר
 לא תשולם כל תוספת בגין הוצאות אלו.

 
 המציע הזוכהפרויקט על ידי ההעירייה רשאית להפסיק ביצוע ידוע לי ואני מאשר ומסכים כי  .5

ל דעתה הבלעדי וכי לא תהיינה לי ו/או להקטין את היקפי השירותים בכל שלב שהוא לפי שיקו
 כל טענות בקשר לכך.)במקרה ויוכרז עליי כזוכה( 

 
                                                                                                               

_________________             _________________          _______________ 
 חתימת מגיש ההצעה                        חותמת                                     תאריך  

 
 

 / רו"ח ד"עו   אישור
 

המציע של /רו"ח עו"ד, מ.ר __________ _________________________אני הח"מ  _________
מאשר בזה כי  ת.ז/ח.פ/אחר________________________ ________________________ -

 -ו ______________________ ת.ז. ___________של __________/ם חתימתו
המופיעה דלעיל היא החתימה ________________________ ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל וכי  המציעהמחייבת של 
 
 

               + חתימתו "ד העוחותמת               ___תאריך: __________

                                                        
לתוך המעטפה הגדולה ובה שאר  ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת אשר תוכנס סגורה 6

 מסמכי ההצעה.
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על ידי וועדת האיכות,  תנאי הסף יוזמנו להערכת איכות הצעתםתעמוד במציעים אשר הצעתם  .1

 בהתאם וכמפורט במסמך זה להלן.
 
חברים בעלי  4-מועדת האיכות אשר תבחן את הצעות המציעים השונים תהא מורכבת  2.1 .2

, מהנדסת העיר או מי מטעמו, גזבר העירייה או מי מטעמו  מנכ"ל העירייה: זכות ניקוד
 וראש מינהל תשתיות בעירייה.

ומתכנן  או מי מטעמה העירייהיועמ"ש  - ועדת האיכות פים ישתתפו בישיבותכמשקי 2.2
 הפרויקט.

 
  .הדעתלהוסיף על הרכב צוות הערכה או לגרוע ממנו הכל בהתאם לשיקול רשאית  העירייה .3

 
 כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום. .4

 
ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל תחום  .5

ייתר  . 60 % -בהערכה. לאחר מכן ייערך חישוב בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה 
 ההצעות תנוקדנה לפי הנוסחה הבאה : 

 
 הערכה הנידונה x 60ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה   =  .6

 הערכה הגבוהה ביותר                                                                     
 

 :תחומי הערכה והמשקל היחסי .7
 

לביצוע  המציעהערכת כישורים ויכולות של 
 צוות ההערכה על בסיס ובהתאם להתרשמות

ניסיון, צוות, פרויקטים שניהל  מהשכלה,
 בעבר, היקפם, מורכבותם, מגוון מזמינים,

 עוד. זמינות, המלצות ו

ניסיון 
 וכישורים

10%  
 

0-10 

 
 
 

30% 
 

 10% המלצות
התרשמות 

 כללית
10% 

 נותן השירותים הערכת כישורים ויכולות של 
לביצוע  הפרויקט על בסיס ובהתאם   המוצע

 נו, ניסיוומכישוריצוות ההערכה להתרשמות 
בתפקיד דומה בפרויקטים דומים, היקפם, 
מורכבותם, מגוון מזמינים, זמינות לבצוע 

 ועוד.העבודה, המלצות 

ניסיון 
 וכישורים

% 12  
 

0-10 

 
 

 10 % המלצות 40%
 

התרשמות 
 כללית

15% 

סמיכות 
 גיאוגרפית

3% 

 המפקח המוצע הערכת כישורים ויכולות של 
המפורט לבצוע ופיקוח לליווי והכנת התכנון 

על בסיס   צמוד על עבודות הפיתוח הכללי
צוות ההערכה ובהתאם להתרשמות 

היקפם,  ,בפרויקטים דומים נוניסיוו, מכישורי
 ועודמורכבותם, המלצות 

 

 ניסיון
 וכישורים

10%  
 

0-10 

 
 

 7% המלצות 30%

התרשמות 
 כללית

10% 

סמיכות 
  גיאוגרפית

3% 

 
 100סה"כ   %                                                                                                                                    

 ניתן לתת כל ציון שביניהם. .חלש - 1, מצוין -10הערה: 
 

 פירוט לאופן הניקוד .8
 
 : סמיכות גיאוגרפית 8.1

 
והמפקח לאתר  מנהל הפרויקטחשב בקרבה הגיאוגרפית של מגורי תת ועדת האיכות

   העבודה כמפורט להלן:  
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מגורים במחוזות )משרד הפנים( חיפה והצפון תזכה בניקוד  -אצל מנהל הפרויקט  8.1.1
 50-נקודה ל 1-נקודות. מגורים מחוץ למחוזות אלה יורידו את הניקוד ב 10 –מלא 

 ק"מ או חלק מהם.
 נקודות. 10 –ק"מ תזכה בניקוד מלא  30קרבה של עד  -אצל המפקח  8.1.2

 נקודות. 8  - חמישים ק"משלושים לבין 
 נקודות. 6 -בין חמישים למאה ק"מ 

 נקודות. 4 - בין מאה למאה וחמישים ק"מ
 נקודות  0 -ק"מ  150מעל 

 
 ניסיון:  8.2

 
דומות ינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע במכרז זה וכן לעבודות ת

 ובהיקפים דומים לנדרש במכרז זה.
 

 שאר הפרמטרים:  8.3
 

בהתאם לשיקול דעת צוות ההערכה והתרשמותו מהמציע ומבעלי התפקידים המוצעים על 
 ידו.

 
   ניקוד הצעת המחיר .9

 
שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר 

 כדלהלן:ותחושב 
 

* Min )X1,X2,…..,Xn(] / Xi 40Pi = 
 כאשר:

  מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור - 40
Pi -  יקרא מציע( ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהוi.) 
Xi -  מציע(  ההצעה הכספית הכוללת שהגיש אותו מציעi.) 

Min (X1,X2,..,Xn) –  ההצעה הזולה ביותר באחוזים  מבין כל ההצעות . 
n - .מס' ההצעות שהוגשו 

 
  ריכוז הניקוד הכולל להצעה  .10

 
( 60%( וניקוד ציוד האיכות )40%) טרחההציון הסופי של ההצעה הינו שקלול בין ניקוד שכר ה

 . לעילבהתאם לנוסחאות שנרשמו 
 

 הצעה הזוכה .כ רזכתוהצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר 
 

עפ"י ניקוד ציון האיכות הגבוה  ועדת המכרזיםבמקרה של ניקוד משוקלל זהה, ייקבע הזוכה ע"י 
 0.5של פער בניקוד של עד  הנקודה( במקרהספרה אחת אחרי יותר מבין הזהים )מידת הדיוק: 

 יה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה. יתהא העיר
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 הסכם 
   ______ ביום  בעכואשר נערך ונחתם 

 
 

 עכועיריית   :  בין
  , עכו35צמן וימרח' 

 04-9956158, פקס: 04-9956121/2טלפון: 
  "(העירייה" :להלן(

 מצד אחד 
 
 

       :לבין 
       
        

 באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין                          
  "(נותן השירותים )להלן:"   

 מצד שני 
 
 

בהתאם  הקמה מבנה עירוב שימושיםלפרויקט לקבל שירותי ניהול  נתמעונייהעירייה ו הואיל: 
 של עיריית עכו; 8/2021במכרז פומבי וזה  בהסכםלאמור 

 
נותן הצעת את  מיום ________ החליטה  לקבל הבישיבת המכרזים של העירייהועדת ו הואיל:  ו

 ;וראש העיר עכו אישר את החלטת וועדת המכרזים השירותים
 
במסמכי הנדרשים ת הפרויקט ולספק את כל השירותים מסכים לנהל א נותן השירותיםו :הואילו

  ;זההסכם וב המכרז
 

 
 הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 

 
 מבוא ופרשנות .א
 
 הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הייתה סתירה בין  הוראות  הסכם להמבוא והנספחים  .1

בסיס  הששימשפנייה זה לבין נספח מנספחיו, יהיו הוראות הנספח עדיפות. כל הוראות מסמכי ה
כזה יהיו הוראות סותרות אותו. במקרה  הן אלא אם הסכם הזה באות להשלים את  הסכם ל
 עדיפות. זההסכם ה
 

 צידם:זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר לבהסכם  .2
 הסכם זה על כל נספחיו. -"ההסכם" או "הסכם זה"

לרבות מי שהוסמך על ידה בכתב לעניין הסכם זה או  ייההעיר תמהנדס  -" המהנדס"
 כל חלק ממנו.

  . ופיקוח הקמת מבנה עירוב שימושיםניהול תכנון  8/2021 פומבי רזמכ -"  המכרז"
 החתום על הסכם זה, לרבות עובדיו.  -" נותן השירותים"
 .2611מגרש , 107חלקה , 18001גוש מבנה עירוב שימושים ב  -" המבנה"

כל העבודות הנדרשות לשם ביצוע הפרויקט, לרבות )אך לא רק(  -"העבודות" 
 עבודות הריסה, שיפוץ, בנייה ופיתוח.

 .עכוהעיר       - "העיר"
באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  עיריית עכו  -"העירייה" 

הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 
מורשי החתימה של העירייה, למעט באותם עניינים בהם מוקנית 

 הסמכות בהסכם זה  למהנדס.
לשם שיפוץ  והפיתוח הנדרשותהבנייה ההריסה, השיפוץ, כל עבודות   - "קטיהפרו"

 . ופיתוח סביבתו והרחבת המבנה
משלב תחילת הביצוע,  התכנוןניהול הפרויקט הכוללות ניהול עבודות   -"השירותים" 

 ל ביצוע הפרויקט;צמוד ע ופיקוח תאוםניהול הפרויקט, 
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 הפרויקט. מכרז או התקשרות בדרך אחרת עם קבלן לביצוע  -"התקשרות" 
מדד מחירי התשומות לבניה למגורים המתפרסם ע"י הלשכה   - "מדד"

 המרכזית לסטטיסטיקה.
 .2021 ינוארמדד חודש   -"מדד הבסיס" 

או לעירייה בכל הנוגע מתכנן ו/לו/או תכנון מי שמבצע פעולות יעוץ   -"מומחה" 
 .הקמת הפרויקטל

הפרויקט הנקוב בחוזה הקבלן או המועד בו בצוע המועד הצפוי לסיום  - "מועד סיום הפרויקט"
, וקבלת בצוע הפרויקטלקבלן אישור סופי על סיום  עירייהמציא הת

 הכל לפי המאוחר. עירייההפרויקט על ידי ה
נותן ל מסרימי שהעירייה תמנה מעת לעת בהודעה בכתב שת  -"נציג העירייה" 

 תיות בעירייה.. נציג העירייה הראשון יהיה ראש מינהל תשהשירותים
, מחושב נותן השירותיםשל הפרויקט לצרכי חישוב שכר  ביצועועלות   -"ערך הפרויקט" 

 להלן. 21-ו 20 כמפורט בסעיפים
, לרבות קבלני משנה רו לביצוע הפרויקט כולו או חלקומי שייבח     - "קבלן" או "ספק"

  שלהם.
כמפורט בגין ביצוע השירותים  נותן השירותיםהתמורה שתשולם ל - "שכר הניהול"

 הוראות הסכם זה.ב
 

 טרת ההסכם מ .ב
 
מקבל על  נותן השירותיםו השירותיםלביצוע  נותן השירותיםהעירייה שוכרת בזאת את שירותי  .3

 . שירותיםעצמו ביצוע ה
 

 תקופת ההתקשרות .ג
 

 .סיום ביצוע הפרויקט ועד זהמיום חתימת ההסכם תקופת ההתקשרות הינה  .4
 

זה כולו או מקצתו לידי הסכם זה, רשאית העירייה להביא בהסכם על אף האמור בכל מקום אחר  .5
. נותן השירותיםוזאת בהודעה בכתב על כך ל - עירייההגמר בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיני 

בתאריך שיהיה נקוב בהודעה, ובלבד שההודעה תינתן הסכם זה ניתנה הודעה כאמור יסתיים 
 מראש. יום 120לפחות 

 
  נותן השירותיםהתחייבויות הצהרות ו .ד

 
 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים .6

 
ניהול תכנון ופיקוח הקמת וניסיון ב , אמצעים, משאביםכי לרשותו עומדים ידע, יכולת 6.1

 חוזה זה.ימסר לו מכוח יש פרויקטמסוג ה מבנה עירוב שימושים
 

 , לרבות כלוהאפשרויות השונות לביצועו פרויקטכי בדק ובחן היטב את מכלול תנאי ה 6.2
וכי חתימתו על הסכם זה  פרויקט להתבצעגורמי השטח ותנאי הסביבה בהם עתיד ה

 מתבססת על ממצאי בדיקתו.
 

כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן והמצורפים להסכם זה והם יהיו בתוקף כל  6.3
 תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות אישור תקף על שמו  6.3.1
 . 1976 –תשל"ו  ,גופים ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 6.3.2
 

כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כמפורט באישור העדר הקרבה  6.4
 .למסמכי הצעתו במכרז 3כנספח ב'/אשר הוגש על ידו 

 
 את כדלקמן:מתחייב בז נותן השירותים .7

 
לפי מיטב הנוהג המקצועי, במומחיות, הנדרשות הפעולות כל לבצע את השירותים ו 7.1

  העירייההמוחלטת של  צונהרבמקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין ולשביעות 
 . נציג העירייהמהנדס וההעירייה,  הוראותולשם כך למלא אחר כל 
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או לפי הצורך דו"ח על התקדמות ביצוע  ם דרישתלפי  ו/או למי מטעמה  עירייהלעביר לה 7.2

ו/או מי מטעמם ו/או נציג העירייה מהנדס  הו/או  העירייה .השירותים ואופן ביצועם
נותן ותים ולשם בדיקת התקדמות ביצוע השיר נותן השירותיםלבקר במשרדי  רשאים 

 ויתבקשו. ככל  ביצוע בדיקות ע"י העירייה ו/או מי מטעמהמתחייב לאפשר  השירותים
 

או  , תשריטכל תכנית, מסמך וללא כל דיחוי  יהבהתאם להוראותעירייה להעביר לידי ה  7.3
  ם. תהעתקאת  ולאפשר כרוכים בביצוע הפרויקט, הקשורים או האחר מסמך 

 
מתחייב לבצע השירותים הנדרשים במלואם, אף אם עליו להוסיף מעת  נותן השירותים 7.4

 עללעת כח אדם ו/או לשאת בהוצאות נוספות לשם כך. כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו 
 .עירייהולא תשולם בגינן כל תוספת ע"י ה נותן השירותים

         
 בהתאם למפורט להלן: שירותיםמתחייב לבצע ה נותן השירותים .8

 
  תכנון תאום 8.1

לשם ביצוע התאמות במהלך ביצוע העבודות, תכננים ככל הנדרש הפעלת המ 8.1.1
 בתכנון במהלך ביצוע הפרויקט.

ן ואישור קיום הפרוגרמה נביצוע תיאום בין הפרוגרמה של השוכרים לבין המתכ 8.1.2
 מול הגופים הרלוונטיים. 

העבודה של כל מתכנן ומתן המלצות לקידום התכנון  דווח לעירייה על התקדמות 8.1.3
על ידי במקרה של פיגורים. הדיווח יהיה חודשי או בתקופות אחרות כפי שיקבע 

 מפעם לפעם. עירייהנציג ה
על סטייה מהאומדן התקציבי תוך בחינת מקור הסטייה,  עירייהדווח שוטף ל 8.1.4

 סיבתה והדרכים לתיקונה.
 

  קבלניםהכנת המכרזים והתקשרות עם  8.2
בגיבוש המפרטים וכתבי הכמויות בהתחשב באופי  מומחיםיעוץ למתכננים ול 8.2.1

 .עירייההפרויקט ועל פי מדיניות ה
ם השונים, ריכוז חומר המכרזים, עריכת מומחיהכנת המכרזים על ידי ה אוםת 8.2.2

 מסמכים נוספים בהתאם לנדרש, והפקת החומר הסופי למכרזים.
פי כתבי הכמויות, מתן חוות דעת עליהם ל מומחיםקבלת אומדן תקציבי של ה 8.2.3

 .עירייהועדכון ה
 ו, יועציעירייההכנת המכרזים והחוזים, תוך שיתוף פעולה עם ה תאום 8.2.4

 הטכניים. מומחיםהמשפטיים וה
סיור באתר עם הקבלנים השונים, ומתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים  8.2.5

 במכרזים.
 העירייה., לאחר פתיחתן על ידי הקבלנים בדיקת הצעות 8.2.6
אה איכותית וניתוח הצעות הקבלנים, עריכת טבלאות השוואה מפורטות )השו 8.2.7

 וכספית(, תוך ציון סטיות מתנאי המכרזים באם יהיו.
דו"ח מפורט לעירייה הכולל השוואות הצעות הקבלנים, וחוות דעת לגבי הכנת  8.2.8

 הקבלנים המועדפים.
 בביצוע הפרויקט או חלקיו. הזוכים אודותסיוע בגיבוש החלטה סופית  8.2.9

 נוכחות בהחתמת הקבלנים הזוכים על החוזה על כל נספחיו. 8.2.10
 .עירייהעדכון האומדן התקציבי בהתאם לתוצאות המכרזים ומסירת דו"ח מלא ל 8.2.11
 עדכון לוח זמנים כללי לפרויקט. 8.2.12

 
 
 
 
 
 

 אתר לקבלןהמסירת  8.3
 

של המדידות, סיור עם הקבלנים להכרת שטח האתר )גבולות השטח, סימון תקין  8.3.1
 דרכי גישה אפשרויות, התחברות לחשמל, מים וביוב(.

ומסירתם  עירייהסיוע בהכנת תכניות עבודה מפורטות המאושרות על ידי ה 8.3.2
 לקבלנים.
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החתמת כל קבלן על הצהרה כי קיבל את שטח האתר ללא מכשולים והפרעות  8.3.3
 וביכולתו לבצע עבודתו כמתחייב מהחוזה עמו.

 
 הביצועם, מעקב ובקרה( במהלך )תיאו פרויקטה ניהול 8.4

 
תקציב הלרבות  - תקציב העומד לרשות העירייההפרויקט בהתאם לניהול  8.4.1

 המאושר ע"י הרשויות המוסמכות ו/או המשתתפות במימון. 
שיועמד  שהתקציבמצהיר בזאת שידוע לו  נותן השירותיםבכדי למנוע ספק 

ולל בתוכו  הוצאות  כ –בתקציב מעת לעת  ולרשות העירייה לרבות שינויים שיתכנ
חיבורי חשמל, , 10%בשיעור בנ"מ   ,ים, ניהול ופיקוחמומחמע"מ, שכר מתכנן  ו

הנדרשת להשלמת  אחרת חיבור לתשתיות, הוצאות שיכפול והעתקות וכל הוצאה
 . הפרויקט

 ערךנגזר האמור בס"ק זה מתוך מצהיר כי ברור וידוע לו כי  נותן השירותים
   .תנאים המיוחדיםויקט כנקוב בהפר

על  עירייהבהתאם לחוזים ודווח ל הפרויקטמעקב אחר התקדמות הביצוע של  8.4.2
 סטיות מלוחות הזמנים, כולל המלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט לתיקון הסטיות.

קבועות או יזומות עם הקבלנים, והשתתפות בישיבות כאלה  תאוםקיום ישיבות  8.4.3
של הקבלנים במערך הביצוע, הן מבחינה מקצועית לשם הבטחת השתלבות נכונה 

והן מבחינת לוח הזמנים של החוזים. סיכום בכתב של הישיבות ודווח עליהן 
 .עירייהל

, במערכת עבור העירייהשל חשבונות קבלנים מוקדם ריכוז, בדיקה ואישור  8.4.4
 ממוחשבת.

 טיפול בסיום ההתקשרויות עם הקבלנים )ערבויות טיב, אחריות וכו'(. 8.4.5
 בתיאומים מול מוסדות כגון חברת חשמל, בזק, מקורות, וכדומה. עירייהזרה לע 8.4.6
ביצוע קשרי קהילה בכל הקשור לפרויקט בהתאם להנחיות נציג העירייה  8.4.7

ובשיתוף פעולה עם דוברות העירייה, לשם הסברת הפרויקט לקהילה והקטנת 
ביבתם החיכוכים ומזעור ההתנגדות לפרויקט מצד התושבים ובעלי העסקים בס

מוקם הפרויקט, ולשם יצירת סביבת עבודה נוחה לקיומו של הפרויקט ומזעור אי 
הנוחות הנגרמת כתוצאה מביצועו לתושבים ולעסקים הסמוכים. בין היתר יקיים 

קשר רציף, קבוע ושיטתי עם אוכלוסיית התושבים שבתחום  נותן השירותים
ול האוכלוסייה לשם מגוריהם ו/או עסקיהם מוקם הפרויקט, יבצע פעילות מ

הצגת הפרויקט, ייעודו, חשיבותו, התקדמותו ולוח הזמנים לסיומו, ויבצע 
 פעילויות נוספות לשם נטרול התנגדויות באזור האתר.

 
 באתרצמוד יקוח פ 8.5

 
פיקוח מקצועי על ביצוע מדויק של כל העבודה באתר ובמקומות העבודה והייצור  8.5.1

 של המוצרים לפני הבאתם לאתר.
 טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים הטכניים. פיקוח על 8.5.2
 פיקוח על טיב העבודה המבוצעת באתר. 8.5.3
 מעקב אחר התקדמות הביצוע בהתאם ללוחות הזמנים. 8.5.4
בדיקה ואישור של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוח זמנים לאספקת חומרים  8.5.5

 ציוד וכיוצ"ב שיוגשו מזמן לזמן ע"י הקבלנים.
 .עירייהההקבלנים ו תפות בישיבות תיאום עם המתכננים,ניהול, תיאום והשת 8.5.6
על ידם על תחומי אחריותם פיקוח עליון לשם ביצוע  מומחיםזימון המתכננים וה 8.5.7

 בתדירות עפ"י הצורך ומעקב אחר יישום הנחיותיהם.
 כניות והוראות לקבלנים עפ"י הנדרש.מתן ת 8.5.8
ת ולהערות מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה בהתאם לתוכניו 8.5.9

 והמומחים. המתכננים ,עירייהה
מדידת כמויות העבודות ואישורן בכפיפות להוראות החוזים, בתיאום עם  8.5.10

 הקבלנים, ורישום המידות שנמדדות בפועל, לרבות השינויים, בהעתקי התוכניות.
ניהול לוחות זמנים ומשאבים בשיטה ממוחשבת ומעקב ממוחשב במתכונת  8.5.11

 שתיקבע.
 על בסיס יומי, רציף וקבוע.ה ניהול יומן עבוד 8.5.12
על טיב הביצוע, התקדמות הביצוע, המסגרת התקציבית  עירייהדווח חודשי ל 8.5.13

וכיוצ"ב של החוזים, תוך ציון הבעיות המתעוררות מהלך הביצוע והצעת דרכים 
 לפתרונן.
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 ASפיקוח על עריכת התוכנית של העבודה ההנדסית של כל מתכנן כפי שבוצעה ) 8.5.14
MADE.) 

 
 ושנת הבדק ודותעבהקבלת  8.6

 
לאחר סיום כל  עירייהניהול תהליך קבלת העבודות בשיתוף עם המתכננים וה 8.6.1

 .עירייהעבודות הקבלנים, או חלקי עבודות, הכל בהתאם לחוזי הבנייה ולנוהלי ה
 .עירייהכנת תכניות מסירה וניהול התהליך אל מול הקבלנים בהתאם לנוהלי הה 8.6.2
הנדרשים מהקבלנים, לאור בדיקות  רישום התיקונים, ההשלמות והשיפורים 8.6.3

 הקבלה כאמור, ופיקוח על ביצועם.
 מעקב ובקרה על תהליך מסירה סופית. 8.6.4
מתן חוות דעת בקשר להוצאת תעודה לקבלנים בדבר סיום העבודה, בהתאם  8.6.5

 לחוזים.
בדיקת כל העבודה ההנדסית במשך תקופת הבדק הקבועה בחוזי הבנייה, רישום  8.6.6

קופת הבדק, פיקוח על ביצועם ומתן אישור על סיום התיקונים הדרושים בתוך ת
 ביצוע התיקונים בתום תקופת הבדק.

 העברת תשתיות ציבוריות לאחריות הרשות הציבורית. 8.6.7
 

 שבונותבדיקת ח 8.7
 

 מן.מהכנת חשבונות על פי הדרישה של הגורם המ 8.7.1
שלבי מוקדם עבור העירייה של בדיקת חשבונות חלקיים של הקבלנים, אישור  8.7.2

 העברתם לעירייה.התשלום ו
רור תביעות הקבלנים למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינם כלולים בחוזים ב 8.7.3

 עליהם בחוזים. או לתשלומים נוספים שלא הותנה
בדיקה של החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של הקבלן ובכלל זאת בדיקה  של  8.7.4

 ייה.עליות והפחתות בשכר החוזה, הכל בהתאם להוראות החוזים ונוהלי העיר
ביקורת חישוב עריכת ההגדלות וההפחתות בסעיפי העבודה השונים, לרבות  8.7.5

 כמויות.
 .עירייהעריכת תיקי חשבון סופי בהתאם לנוהלי ה 8.7.6
                                                   בסיום ההתקשרות עם הקבלנים, קבלת ערבויות, כתבי אחריות וכד'. טיפול 8.7.7

 
באופן, בטיב  השירותיםבמהלך תקופת החוזה את  עירייהמתחייב לספק ל נותן השירותים .9

 עירייהים, תוך שימוש במיטב ידיעותיו וניסיונו המקצועי, והכל בהתאם לדרישות הגבוהובאיכות 
 כפי שתהיינה מעת לעת.

 
עת לעת, מאליו  נהועברת, כפי שנחיות נציג העירייהמתחייב להישמע לה נותן השירותים 10.1 .10

 עול בהתאם להן.ולפ
 

לאשר או  תהא רשאית עירייההלעיל מוסכם בזאת כי  1גרוע בכלליות האמור בס"ק מבלי ל 10.2
ותהא רשאית  נותן השירותיםעל ידי  /או מפקח מסויםו/או יועץ ולסרב להעסקת עובד 

ה פי שיקול דעתעל  כל מי מהנ"ל להפסיק העסקת נותן השירותיםלדרוש בכל עת מ
         הבלעדי.

 
 העסקת כוח אדםיחסי הצדדים ו .ה

 
ראוי, מיומן, להעסיק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, כח אדם  יבמתחינותן השירותים  .11

 בצוע השירותים ברמה גבוהה ואיכותית.לצורך בעל ניסיון ובכמות מספקת 
 

 :על ידישירותים יבוצעו מטעם נותן השירותים ה מוסכם בזאת כי 12.1 .12
 ______________________ -מנהל פרויקט  12.1.1
 . _____________________ -מפקח צמוד  12.1.2

 
מראש  ובלי הסכמת יםבאחר מבצעי השירותים מטעמואת  נותן השירותיםלא יחליף  12.2

 העירייה.נציג ובכתב של 
 

להעסיק משך כל תקופת  לעיל מתחייב נותן השירותים 12מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  .13
 :ביצוע השירותים
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ניסיון בעל  מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםשהינו מנהל פרויקט  13.1

עבודות בנייה, שיפוץ או על  בניהול ו/או פיקוח עשר השנים האחרונותמהלך מוכח ב
 ₪ 15,000,000פרויקטים לפחות בהיקף של  2-הרחבה של מבני ציבור ו/או מבני משרדים ב

 .לפחות לכל פרויקט )לא כולל מע"מ(
 

או הנדסאי  והאדריכלים הנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסיםמפקח צמוד שהינו מ 13.2
 , בעל ניסיון כדלקמן:הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים

ולהנדסאי בעל  השנים האחרונות 10במהלך שנים  3בעל ניסיון מוכח של לפחות  - למהנדס
בפיקוח צמוד על בצוע עבודות השנים האחרונות  10שנים במהלך  5סיון מוכח של לפחות ינ

 בנייה של מבני ציבור ו/או מבני משרדים.
 

 היקפי העסקה: 14.1 .14
 

 45% -ל מנהל הפרויקט להיות זמין להעסקה בפרויקט בהיקף שלא יפחת מע 14.1.1
ימי  2-שעות בשבוע יבוצעו באתר עצמו, בחלוקה ל 12משרה, מתוכן לפחות 

 עבודה לפחות.
משרה ולא  100%המפקח להיות זמין להעסקה בפרויקט בהיקף משרה של  על 14.1.2

 מהן יהיו באתר עצמו.  90%שעות בחודש אשר לפחות  182 -פחות מ
 

 אלא בהסכמת העירייה מראש ובכתב.  פוא יוחלו/או המפקח למנהל הפרויקט  14.2
 

קח בזמן חירום, אף ללא הכרזה, יעמיד נותן השירותים את מנהל הפרויקט ואת המפ 14.3
לעיל, לטובת העירייה למתן שירותים הנדסיים  1בהיקף העסקתם הכללי הקבוע בס"ק 

 הנדרשים עקב זמן החירום.
"זמן חירום" משמעותו כל אירוע בטחוני או בטיחותי חריג כגון, אך לא רק: מתקפה או 

 וכד'. , אירוע אסוןאירוע בטחוני, רעידת אדמה, שריפה
 

לבין  נותן השירותיםמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי  15.1 .15
מתן בכל צורה ב נותן השירותיםמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור -יחסי עובד עירייהה

 בלבד. נותן השירותיםיראוהו לכל דבר ועניין כעובד של  השירותים
 

שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  ובקשר עם קיום ישלם כל תשלום ו/או מס   נותן השירותים 15.2
 הסכם זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.

 
נותן השירותים מתחייב לנהוג בהעסקת עובדיו בהתאם להוראות כל דין החל על העסקה זו,  .16

 לרבות דיני העבודה וההסכמים הקיבוציים השונים החלים על העסקתם.
 

נותן השירותים מתחייב לנקוט כלפי עובדיו ומועסקיו בכל כללי הבטיחות הנדרשים מאופי  .17
העסקתם, להדריכם בדבר כללי הבטיחות החלים עליהם ולספק להם כל אביזר וכלי הנדרש לשם 

 העסקתם הבטיחותית.
 

נותן אם מכל סיבה שהיא תחויב העירייה בתשלום כלשהו בגין תביעת המועסקים על ידי  .18
בנוסף להוצאות ושכר  את העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור נותן השירותיםישפה , ירותיםהש

 טרחת עו"ד. 
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 ומועדי התשלום שכר הניהול .ו
 

נותן להעירייה שלם זה, ת הסכם כל התחייבויותיו על פי תמורת ביצוע כל השירותים ומילוי  .19
 הקבועים להלן:את התשלומים בסכומים בשיעורים  השירותים

  
  _ מערך הפרויקט.__שכר ניהול בשיעור של %___ 19.1
בהתאם לשלבי בגין ניהול תכנון עד לשלב בחירת קבלן ביצוע ישולם הניהול משכר  30% 19.2

בהפחתת שכר התכנון ושכר  הפרויקט תקדמות של אדריכל הפרויקט בהתאם לאומדןהה
 .הפקוח

של קבלן הפרויקט בהתאם לביצוע התקדמות הבהתאם לשלבי  לםושניהול יהמשכר  70% 19.3
 בפועל.

 
עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות בתחום המתחם על ידי גורמים אחרים כגון: חברת בגין  19.4

 . לא ישולם שכר ניהול ("עבודות צד ג'")להלן:  החשמל, רשות העתיקות, וכד'
 

 .אינו כולל מע"מגזר שכר ניהול הפרויקט יחושב כשהוא יערכן של כל סוגי העבודות מהן י 20.1 .20
 

לעיל יכלול את  19.1כי ערך הפרויקט לצורך חישוב שכר הניהול האמור בסעיף  מוסכם 20.2
 .שתבוצענה על ידי העירייה במסגרת הפרויקטעבודות הפיתוח 

 
 : לא יכלול לעיל 19.1 ףהאמור בסעילצורך חישוב שכר הניהול סכם כי ערך הפרויקט מו 20.3

 מע"מ; 20.3.1
 עבודות צד ג'; 20.3.2
 ;עירוניות וממשלתיות, תשלומים לחברת החשמל, בזק וכד'אגרות  20.3.3
 ;כר למחלקות עירוניותש 20.3.4
 ;עו"ד והוצאות משפטיות ,שכר מגשרים, בוררים 20.3.5
 ;ח והנעהומכונות ומתקנים אחרים המספקים כ 20.3.6
קידום עבור פרמיות, פיצויים וכו' שישולמו ע"י העירייה לקבלנים כגון: פרמיות  20.3.7

בור נזקים שיגרמו לקבלנים וספקים מסיבה מועד סיום העבודות, פיצויים ע
 ;כלשהיא

התערבות ו/או או סביבתו ללא  פרויקטעבודה שבוצעה ע"י העירייה בקשר ל כל 20.3.8
 .נותן השירותים ניהול ו/או פיקוח ו/או תיאום ע"י

 
יחושב  שכר הניהוללצורכי חישוב ו/או סכום ההתקשרות עם הקבלן )לפי העניין( הפרויקט  ערך .21

 כדלקמן:
 

 אומדן.הלפי  -לקבלת תוצאות ההתקשרות  עד 21.1
 

לפי החוזה עם הקבלן או  –עם קבלת תוצאות ההתקשרות ומסירת הפרויקט לביצוע  21.2
 על האומדן. 15%-בלמעלה מלא יעלה ערך הפרויקט ובלבד ש ,הקבלנים

על האומדן, יחושב ערך הפרויקט כאילו הוא עומד על  15%-מ עלה ערך הפרויקט בלמעלה
 .15%האומדן + 

 
לפי החשבון הסופי המאושר ובלבד שזה לא יעלה על  -עם אישור החשבון הסופי של הקבלן  21.3

( בתוספת כל השינויים בכתב הכמויות אשר אושרו לביצוע במהלך ביצוע 2האמור בס"ק )
 .העירייהנציג הפרויקט מראש ובכתב על ידי 

 
, כפי הפרויקטערכו של לפי  ,בשלמותו ביצועוהפרויקט ע"י העירייה לפני גמר  ניהולהופסק  21.4

  שבוצע עד מועד הפסקתו.
 

 יווסף מע"מ כדין.הפרויקט על כל חלקיו  ניהוללשכר  .22
 

מאשר כי בדק את דרישות העירייה ואת כל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או  השירותים נותן .23
סופי וכולל את כל הוצאותיו לרבות שכר  והינשכר הניהול וכי  םובביצוע ותיםשירהקשורים ב

 כו' ., צילומים, העתקת תוכניות, והוצאות משרדיות, הדפסותנסיעות, עובדים, 
 

נותן הוצאות כל את  כולל שכר הניהולמובהר ומוסכם שלפגוע בכלליות האמור לעיל  מבלי .24
 להלן:מפורט לרבות )אך לא רק( ה השירותים
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 בניה יקבלת היתר, לרבות קבלת אישורים מהגורמים הרלוונטיםכל החומר הדרוש לצורך  24.1

 .מהנדסלבתוספת שני עותקים  ככל שידרשו,
 

אחרות במספר העותקים הנדרש  תיווהתקשרו יםכל החומר המעודכן לצורך יציאה למכרז 24.2
 .לשם כך

 
בלנים וכל צד ג' נוסף אשר המתכננים, היועצים, הקעם כל החומר לצורך חתימת ההסכם  24.3

 בשישה העתקים. התקשרות עמו נדרשת לשם קידום וביצוע הפרויקט
 

הקודמים לתכנון  פרויקטחרים שידרשו בשלבי הכל התוכניות וצילומי המסמכים הא 24.4
 .המאושר הסופי

 
 תכניות לביצוע במספר העותקים הנדרש. 24.5

 
ושל כל המומחים שיכללו  יםנותן השירותשל  (AS MADEתוכניות ומפרטים לאחר ביצוע ) 24.6

  .בשלושה  עותקים ביצוע הפרויקטבתוכם את כל השינויים שבוצעו במהלך 
 
 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ז

 
שכר הניהול זה, הינם מפרעות בלבד ע"ח , לפי הסכם נותן השירותיםל התשלומים לכ 25.1 .25

 המגיע לו לפי הסכם זה.
 

בהתאם לשלבי ע"י העירייה  נותן השירותיםישולמו ל הניהולע"ח שכר  התשלומים 25.2
 התשלום לקבלן.

 
  –מועדי התשלום  .26

 
 . נציג העירייהכל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י  26.1

 

ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה(  - נציג העירייה החשבון כולו או חלקו ע"י  אושר 26.2
 .  ימים מתום החודש שבו הוגש החשבון 45 תוך

 

משרד הבינוי ( על ידי 100%היות והתקשרות זו ממומנת כולה )אף האמור לעיל,  על 26.3
( "ים"המשרד)להלן: והשיכון, מפעל הפיס והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

ימי עסקים מיום קבלת המימון  10עד תום  ידחה 2הקבוע בס"ק  מוסכם כי מועד התשלום
ימים מהיום שבו הומצא  150-ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ יםהמשרדמ

 . יםמשרדהחשבון לעירייה, אף אם לא נתקבל המימון מה
 

שלא באשמת העירייה ונציגיה  שירותיםהעיכוב בביצוע כל התייקרויות בגין  תשולמנה לא 26.4
 .שירותיםהסיום הקבוע בהסכם זה לובכל מקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד 

 
הפרשי  נותן השירותיםישולמו ל -התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה  הועברוא ל 26.5

( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, "תשלום פיגורים"ריבית והצמדה )להלן: 
 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30 -החל מהיום ה 1961-התשכ"א

לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית יום מהמועד הקבוע לעיל  30גור בתשלום של עד פי
 פיגורים.

 נותן השירותיםתשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי 
 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל.

 
לעירייה הפרשי הצמדה וריבית או ריבית  יםהמשרד מולעיל, שיל 5על אף האמור בס"ק  26.6

תעביר אותם העירייה  2017-לספקים, תשע"זפיגורים, בהתאם לחוק מוסר תשלומים 
 .נותן השירותיםל

 
 נותן השירותיםכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר תועבר על ידי  26.7

 לעירייה  עם קבלת התשלום.
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נותן העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל ספרי 26.8
 ומועדיהם. השירותים

 
תשלומים מעל למגיע לו עפ"י ההסכם זה  נותן השירותיםקיבל   - נותן השירותיםביתר לתשלום  .27

יום ממועד  דרישת העירייה בכתב, בתוספת  ריבית החשב הכללי במשרד  15תוך  עירייהיחזירם ל
ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותה של העירייה לקזז  קבלת הסכוםהאוצר, מיום 
 םגבותאו ל נותן השירותיםל היתר בתוספת הריבית כאמור מכל סכום המגיע ממנאת תשלומי ה

להסכם זה או לגבותם לעירייה בהתאם  נותן השירותיםה על ידי באמצעות חילוט ערבות שהומצא
 בכל דרך אחרת.

 
 חבות וביטוח .ח
 

בגין כל פגיעה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו  ו/או  על פי דיןשא בחבות יי נותן השירותים .28
וכל הבא מטעמו(  עקב מעשה או מחדל של  נותן השירותיםלרכושו של כל אדם או גוף )לרבות 

 . השירותיםקשור לביצוע הו/או של מי מטעמו בכל  נותן השירותים
 

בגין אובדן, פגיעה מתחייב בזה לשפות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה  נותן השירותים .29
על פי האמור בהסכם זה לעיל, בגין הוצאות סבירות אשר  נותן השירותיםאו נזק להם אחראי ו/

אשר הוגשה בגין אובדן, פגיעה ו/או נזק כאמור לשם התגוננות מפני תביעה  בהן העירייה נשאה
יה מתחייבת , ובלבד שהעיריוכן בגין הוצאות ושכ"ט אותן חויבה לשלם לצד ג' בתביעה כאמור

בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור לעיל ולאפשר  נותן השירותיםלהודיע ל
 להתגונן מפניה. הודעה כאמור תינתן לכתובת האחרונה הידועה לעירייה.  נותן השירותיםל

 
 להלן הביטוחים הנדרשים: .30

 
  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( א.

אחריות על פי דין של נותן השירותים ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש  לכיסוי
שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לעירייה, לעובדיה ולמי מטעמה, בגין ו/או בקשר עם ביצוע 

 השירותים.
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 2,000,000סך של  על 

 עובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותןהביטוח מורחב לשפות את העירייה ו .1

 השירותים ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. .2
 הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, כלפי העירייה. .3

 
 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000אינה עולה על שתתפות עצמית הה

 
  ביטוח חבות מעבידים ב.

לכיסוי אחריותו של נותן השירותים על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 
 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 

 ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 20,000,000 -למקרה ו  ₪ 6,000,000סך על 
ייה ועובדיה היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים בגין הביטוח מורחב לשפות את העיר

 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים.
 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 10,000עצמית אינה עולה על הההשתתפות 

 
. 
 

נותן השירותים ו/או העירייה ו/או מפעל הפיס ו/או מדינת  –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .1

משרד הבינוי והשיכון ו/או המשרד לקידום הפריפריה הנגב והגליל בכפוף להרחבי  -ישראל 

  השיפוי לעיל.

או מדינה "העירייה" לעניין אישור זה: עיריית עכו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/

 משרד הבינוי והשיכון ו/או משרד האוצר ו/או עובדים של הנ"ל.  -ישראל 
  

 כל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:ב .2

 א. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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שירותים ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם ב. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן ה

יום  60לרעה, אלא לאחר שנמסור לנותן השירותים ולעיריית עכו הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 

נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות  .3

 ות בהן.העצמיות הקבוע
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .4

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה, ולגבי העירייה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 

לנו המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה 

לחוק חוזה הביטוח,  59זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.1981 -תשמ"א
 

נותן מתחייב עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם זה,  נותן השירותיםמבלי לפגוע באחריות  31.1 .31
או ביצוע השירותים, כל תקופת ההסכם על חשבונו למשך לערוך ולרכוש  השירותים

 הביטוחים המצורף להסכם זהאת הביטוחים כמפורט בנספח התקופה הארוכה מביניהן, 
 .4/'גכנספח 

בתוקף כל תקופת חזיק נותן השירותים ביטוח זה קצועית, ימין ביטוח אחריות ילענ
 האחריות עפ"י כל דין.

 
, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין יומצא על ידי הנ"ל 4/'גנספח  31.1

נותן השירותים לעירייה במעמד חתימת הסכם זה והוא יחודש מעת לעת לכל אורך תקופת 
כל תקופת ההתקשרות יהא בידי העירייה אישור ביטוחים כאמור משך כך שב ,ההתקשרות

 נותן השירותים.חתום על ידי מבטחי 
 

תקשרות, חתום על ידי מבטחי וחידושו לכל אורך תקופת הה הביטוחים ישורהמצאת א 31.2
. לא יהיה נותן השירותיםלפעילות  להסכמת העירייהמוקדם  הינה תנאי נותן השירותים

נותן תנאי זה על ידי  , עקב אי מילויתחילת ביצוע השירותיםבעיכוב מתן אישור ל
נותן  את ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר עירייה, משום הפרת ההסכם מצד ההשירותים

 מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. השירותים  
 

העירייה קורת על ידי יהבדיקה והב מוצהר ומוסכם בזה כי עריכת האישור לרבות זכות 31.3
אחריות שהיא וחובה  כל הו/או על מי מטעמ עירייהאינן מטילות על הה מי מטעמ/או ו

 הביטוח.  ות, תוקפם, טיבם, היקפם ו/או התאמתם לנשואפוליסהביחס לאישור הביטוח, 
 

האחריות הבלעדית לוודא את  ל נותן השירותיםהביטוחים על פי האישור הינם מזעריים וע 31.4
 התאמתם לסיכוניו, בכל עת.

 
לרבות אך לא מוגבל  ,תנאי הביטוחקיום אחראי למוסכם בזאת כי נותן השירותים לבדו  31.5

והבטיחות, להשתתפויות העצמיות ולא יעשה ו/או ימנע  לדמי הביטוח, לתנאי המיגון
מלעשות כל דבר אשר ייתן לחברת הביטוח תואנה להתחמק מאחריותה על פי הפוליסות 

 הנ"ל או לבטלן.
 
 
 
 
 
 שמירת סודיות  .ט

 
להביא   ולאמתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור  השירותים נותן 31.1 .32

כל ידיעה וכל נתון שיגיעו אליו או אל מי בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו לידיעת כל אדם 
   .בקשר עם השירותים ו/או ביצועם מטעמו

 
לחתום על הצהרת שמירת  בביצוע השירותים מטעמועל כל העוסקים ו נותן השירותיםעל  32.2

  .זהלהסכם  1/ה'כנספח סודיות בנוסח המצורף 
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מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה תהווה הפרה  השירותיםנותן  32.3
 זה לידי סיום.  הסכם זה בעטיה תהא העירייה רשאית להביא  הסכם יסודית של 

 
 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .י
 

מצב שיש מצא ביבעצמו וימנע מכל העוסקים בביצוע השירותים מטעמו מלהמנע י נותן השירותים .33
 בו או שעלול להיות בו: 

 
סמך שלה ו/או תאגידיה העירוניים, כמפורט  לבין ענינה של העירייה, גופי םניבין עני ניגוד 33.1

 .2בנספח ה'/
על  ובעלי התפקיד העיקריים מטעמו נותן השירותיםחתמו כתנאי לחתימת הסכם זה 

כי הפרטים  וברור וידוע ל מצהיר כי נותן השירותיםניגוד עניינים ואיתור חשש ללנים שאלו
מהווים בסיס ותנאי להתקשרות בין  ניםבתשובה לשאלו ו ועל ידי מי מטעמושנמסרו על יד

 הצדדים.
 

 ויותיהםמהתחייבם אותכדי לפטור  ניםעל השאלוומי מטעמו  נותן השירותיםאין בחתימת  33.2
 .2ובנספח ה'/ מניגוד עניינים כקבוע בסעיף זהמנע ילה

 
 .שירותיםהחשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים ממנו לאור אופיין ומהותן של  33.3

 
הלים המקובלים בביצוע עולה שלא לפי הכללים, התקנים והנהעדר הקפדה על הגינות, או פ 33.4

 או שלא לפי מיטב שיקול הדעת; ,שירותיםהמסוגן ומטיבן של  שירותים
 

, קרובו ו/או תאגיד נותן השירותים, אשר או עיכוב או השפעה על מהלכו של כל עניין קידום 33.5
ינים בו באופן אישי, במישרין או יאו קרובו הינם בעלי שליטה בו,  מעונ נותן השירותיםש

 בעקיפין.
בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של כל  –לעניין ס"ק זה "קרוב" הינו 

 אלה.  
מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק  –ניין ס"ק זה "בעל שליטה" הינו לע

 בהון או ברווחים של אותו תאגיד. 10%העולה על 
 

עבור  , בתמורה או ללא תמורה,במישרין או בעקיפין ,עבודות ו/או שירותים כלשהם ביצוע 33.6
תקופת ההתקשרות  במהלך כל( ""צד ג'אחר הקשור בפרויקט )להלן בסעיף זה: כל גוף 

 .נותן השירותיםעימו וכן למשך שנה לאחר תום תוקף ההתקשרות בין העירייה לבין 
בגדר צד ג' יבוא כל יחיד או תאגיד הנותן שירותים, מבצע עבודה ו/או מספק סחורה, טובין 

נותן או חומרים כלשהם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או קידומו, לרבות: כי מי ש
תו, מפקח עליהם, בודק עבודמנהל את השירותים הניתנים על ידו ו/או את  השירותים

 .בגינם ו/או מאשר חשבונותאותם 
 

 שהוא נותן לגביו שירותים לאדם אחר.במסגרת ביצוע השירותים בעניין עיסוק  33.7
 

 זכויות קניין .יא
 

 תוכניות , המפרטים , מסקנות, ממצאים,חוות הדעתהקניין בכל הנספחים, הטיוטות,  33.1 .34
במהלך ו/או בקשר עם  ביצוע  ו/או יונפקו נותן השירותיםמסמכים האחרים שיוכנו על ידי ו

שימוש לא יתיר  נותן השירותיםכל זמן שהוא. ב עירייההוראות הסכם זה, יהיו שייכים ל
 של העירייה. לאדם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב בחומרים 

 
בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל  עירייהמתחייב להעביר ל השירותים נותן 34.2

לעיל וכן כל מסמך ו/או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור  1בס"ק המפורט 
 או לביצוע הוראות הסכם זה.שירותים ל

 
רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל, גם  עירייהת תהא ההתקשרובמקרה של הפסקת ה 34.3

 לאחר. ימסראם המשך השירותים י
 

 ההסכםאיסור הסבת  .יב
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, הסכם זהאת  ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעבירלהסב אינו רשאי  נותן השירותים 34.1 .35
ו חלקו, או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין אכולו 

 בתמורה ובין שלא בתמורה.
 

למסור  אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או נותן השירותים 35.2
מראש  העירייהר לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישו

 ובכתב. 
 לאחר.יצוע השירותים באין בה כשלעצמה, משום מסירת העסקת עובדים 

 
 הפרה וסעדים  .יג

 
וכן הוראות  47-ו 43, 33, 32, 30-28, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6 מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 35.1 .36

זה והפרת כל  הסכםשל  הינם תנאים עיקריים ויסודיים להסכם זה  4ה'/-ו 2ה'/נספחים 
 .ההסכםאחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 

 
זה, יחשב הדבר  הסכםהסתלק מביצוע   נותן השירותיםכי  עירייההלהנחת דעתה של  הוכח 36.2

 יסודית של הסכם זה. כהפרה
 

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא  נותן השירותיםלניתנו  36.3
 תוקנו, יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.

 
מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  עירייהלמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  .37

בפיצויים מוסכמים וקבועים  עירייההלעיל את  35.3 - 35.1 בסעיפיםאחת מן ההפרות המפורטות 
 .ש"ח( עשרת אלפים ) ₪ 10,000מראש בסך 

 
לעיל מוסכם כי המקרים המפורטים להלן יזכו את העירייה  36 -ו 35פים בנוסף לאמור בסעי .38

 בפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש כמפורט לצידם:
 
 -במצבת כוח האדם המינימאלית הנדרשת באתר  נותן השירותים תעמיד אימקרה של  כל 38.1

 ש"ח להפרה. 5,000פיצוי של 
 

פיצוי של  -העירייה על ידי בפרסום מכרז ביצוע מהמועד המקורי המאושר  איחור חודש 38.2
נמשך האיחור למעלה מחודש יחושב הפיצוי בגין התקופה של מעל  .ש"ח להפרה 5,000

 יחור נוסף. הפיצוי יחושב בנפרד בגין כל מכרז.ש"ח לכל יום א 167חודש על בסיס יומי לפי 
 
  מנהל הפרויקטת החלפ 38.3

 להפרה. ש"ח 20,000 -העסקתו בטרם חלפו שנתיים ממועד תחילת  38.3.1
 -לאחר שחלפו שנתיים אך בטרם חלפו שלוש שנים ממועד תחילת העסקתו   38.3.2

 ש"ח להפרה. 15,000
 
  של המפקח החלפה 38.4

  .ש"ח להפרה 20,000 -בטרם חלפה שנה ממועד תחילת העסקתו  38.4.1
ש"ח  15,000 -לאחר שחלפה שנה אך בטרם חלפו שנתיים ממועד תחילת העסקתו  38.4.2

 להפרה.
 

 -מטעמו  /או מי ו נותן השירותיםותוספות במהלך הביצוע הנובעים מרשלנות של  שינויים 38.5
 מערך השינויים והתוספות. 10%בגובה פיצוי מוסכם 

 
כל הפיצויים המוסכמים הקבועים בפרק זה צמודים למדד. המדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת  .39

 התשלום. 
 

כל תשלום בדרך של קיזוז מפיצויים המוסכמים הקבועים בפרק זה ההעירייה רשאית לגבות את  .40
כל אמצעי אחד העומד בחילוט ערבות הביצוע, ו/או , בדרך של נותן השירותיםשעליה לשלם ל

 .על פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה זה ו/אולעירייה על פי הסכם 
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בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את  מוסכם .41
בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין  עירייהה
 או הסכם זה:ו/
 

נותן הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   41.1
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין השירותים

 ימים ממועד ביצועם. 21תוך 
 

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו נותן השירותים ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי 41.2
החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא 
הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 

 .1999-, התשנ"טהחברות לחוק 350פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 

או אדם אחר מטעמו נתן או  נותן השירותיםהוכחות, להנחת דעתה, כי  עירייההש בידי י 41.3
 הציע שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.

 
הפר  נותן השירותיםכאשר זה  הסכם לבטל מיד עירייה ה תאמור לעיל רשאיכל הבנוסף ל 41.4

קן את ההפרה לאחר שקיבל התראה אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תי
 על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה.

 
, למסור ביצוע השירותים לאחר ולהשתמש לצורך כךעירייה ה תרשאי ,לידי גמר הסכםההובא  .42

 נותן השירותים. במקרים אלה מתחייב נותן השירותיםבכל מסמך שהוכן על ידי  ללא כל תמורה,
הנדרשים על מנת להעביר ביצוע השירותים למי לעשות כמיטב יכולתו ולהעמיד המשאבים 

והכל באופן שיאפשר המשך שוטף של בצוע השירותים בצורה  ,לעשות כןעירייה שייבחר על ידי ה
 מלאה ויעילה .

 
המגיע לו עד תאריך את שכר הטרחה  נותן השירותיםלעירייה שלם ה, תלידי גמר הסכם ההובא  .43

 כל שכר ו/או פיצוי ו/או תשלום נוסף. השירותיםנותן מלשלם ל ההיה פטורההפסקה, אולם ת
 

 בטחונות .יד
 

עם  עירייהל נותן השירותים ימציאזה  על פי הסכם נותן השירותיםהתחייבויותיו של להבטחת  .44
 הערוכה ידי בנק מוכר בישראל,מותנית  אוטונומית ובלתי, ערבות בנקאית הסכם זהחתימת 
, בהתאם לנוסח לעיל 4הקבועה בסעיף  ההתקשרותתום תקופת חודשים לאחר  השלושעד בתוקף 

 .אלף ש"ח( עשרים וחמש) ₪ 25,000בסכום של  3ה'/כנספח הערבות המצ"ב 
 

תהיה זכאית לממש את הערבות הבנקאית לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי, ולשם  עירייהה .45
התחייב לשלם על פי הסכם זה, לרבות לצדדים שלישיים ו/או  נותן השירותיםשביצוע כל תשלום 

ו/או מי מטעמה ו/או צד ג' בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת ההסכם  עירייההלפיצוי ו/או לשיפוי 
נותן ולרבות גביית פיצויים מן  עירייההכלפי  נותן השירותיםשל ו/או כל התחייבות אחרת 

 כאמור בהסכם ועל פי כל דין. השירותים
 

עמד בכל  נותן השירותיםשחודשים מתום תקופת ההתקשרות ולאחר שלושה תום עם  .46
לפי הסכם זה ולאחר תשלום מלוא הסכומים המתחייבים על פי הסכם זה תוחזר  והתחייבויותי

 העירייההערבות הבנקאית כאמור לעיל, ככל שלא נעשה בה שימוש על ידי  נותן השירותיםל
 

 שונות .טו
 

כויתור על כל  דברזה, לא ייחשב ה הסכםנהו על הפרת הוראה מהוראות ויתר אחד הצדדים למש .47
הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם 

 אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 

על השירותים לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  נותן השירותים .48
 ם. קות העשויות להתקיים במהלך ביצועאף חילוקי דעות או מחלו

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .49

 מביצוע השירותים. סכם זה ו/או עים מההבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנוב
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או דואר או באמצעות הפקסימיליה בדואר רשום  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 49.1 .50

במבוא  כמצויןכתובת הצדדים  אישור טלפוני או במסירה אישית לפי  בליוויאלקטרוני 
  להסכם זה.

 
 3ל ידי הנמען עם תום מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע כל 50.2

 או בדוא"ל בפקסימיליה, המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישיתימי עסקים מתאריך 
, או יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 על ידי הנמען, לפי העניין.או הדוא"ל במועד קבלת אישור טלפוני לקבלת הפקס 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 

 
 

_________________  __________________ 
 עיריית עכו   נותן השירותים    

 
 

 / רו"חאישור עו"ד 
 

נותן של /רו"ח עו"ד, מ.ר __________ _________________________אני הח"מ  _________
______ _______________________________________________ - השירותים

______ ת.ז. ____של __________/ם מאשר בזה כי חתימתו ת.ז/ח.פ/אחר__________________
המופיעה ת.ז. ___________________  _____________________ -ו __________________

 בפני. הסכם זהעל  /מוחתםהנ"ל וכי  נותן השירותיםדלעיל היא החתימה המחייבת של 
 
 

               + חתימתו "ד העוחותמת               תאריך: _____________
                

 
 
 
 
 
 
 

הסכם זה מאושר לחתימת העירייה בהיותו 
 עומד בדרישות הדין.

קדם מכרז פומבי במסגרתו הוכרזה להסכם 
 הצעת נותן השירותים כהצעה הזוכה.

ההסכם מסדיר את כל הסוגיות הטעונות 
 ביחסים בין הצדדים.הסדרה 

 
___________ _____________ 

 כנרת הדר, עו"ד  תאריך    
 יועמ"ש העירייה  
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 מירה על סודיותשל התחייבותהנדון: 

 
 

__________ נושא ת.ז./ח.פ מס' __________ מרחוב ______________, ______ אני הח"מ .1
ו/או למשרד או למי  ו/או למי מטעמה עכו( מתחייב בזאת כלפי עיריית "המתחייב")להלן: 
 כדלקמן:   מטעמו

 
זולת  תאגיד ו/ או גוף כלשהו,סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או בלשמור  1.1

כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים,  ,האנשים הנוטלים חלק בעבודה
חזורי מכירות, אגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מיד

בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת המתחייב ונמסרו לו ע"י  ,תחומי פעילות וכו'
במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייב" בקשר עם או  העירייה ו/או המשרד

 . כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".םשירותיההעבודה מביצוע כתוצאה 
י מידע יחול גם על ל העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבע

 עותקיה.
 

 לגבי המידע כדלקמן: 1.2
 

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או  1.2.1
אלא לצורך  ,בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת

 בלבד. השירותיםביצוע 
 

מניעת אובדנו ו/או לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם  1.2.2
 הגעתו לידי אחר.

 
להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל  1.2.3

 .בביצוע השירותים
 

לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם  1.2.4
 המידע.

 
 .או חלק ממנומידע הלהודיע בכל מקרה של אובדן  1.2.5

 
עפ"י אלא ו/או למידע  שירותיםכל נתון הנוגע ל לא לפרסם בכל צורה שהיא 1.2.6

 בלבד.העירייה הוראת 
 

לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או  1.2.7
 מאת מתחייבה סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבל

לידיעת אשר הגיעו  הוא בקשר לשם ביצוע השירותים אוהגורמים אתם 
 .ביצוע השירותיםה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מ

 
להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או  1.2.8

 . לשירותיםמאגר מידע הנוגע למידע או 
 

 .ביצוע השירותיםההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום  .2
 

עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו, או ביחד איתו  ההתחייבות הנ"ל תחול גם על .3
המתחייב יעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות ם ואו חלק מה םכול השירותים בביצוע 

 הנ"ל על ידם.
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וכי  ביצוע השירותים לו  ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסר .4
 לעירייה. פיצוייםתשלום ב ובית, תחיהפרת ההתחייבות לשמירת סודיו

 
על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם  .5

/ מנהל הפרויקט/ מנהל הפרויקט/ המתחייבלרבות  בביצוע השירותים רשות לעבוד ולעסוק 
 מפקח . 

 
___________  _________________________________________   

 חותמת וחתימה                 תאריך            
 
 
 
 

 :רשימת מורשים מטעם המתחייב
 
 

 תפקיד תעודת זהות שם העובד
 

 חתימה
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 מחשש לניגוד עניינים התחייבות להימנעהנדון: 
 

 
מתחייב כי אני וכל  אני הח"מ _______________________, ת.ז./ח.פ ________________ .1

מי מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או 
מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו/או פעולות מי 

 מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.
 

להקים ניגוד עניינים שעלול תחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין הנני מ .2
אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים  ,צד לוהינם  עירייהשהכאמור ו/או בכל נושא או עניין 

כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם העירייה, 
 . הםיבנמלפי המאוחר 

 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 3.1 .3
 

 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1
 

 .עיריית עכואינני חבר מועצת  3.1.2
 

לעיל במהלך ביצוע השירותים, ( 1בס"ק )בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים  3.2
 .לגבי מקרה של חשש לניגוד ענייניםלהלן  5בסעיף אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור 

 
בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות  .4

במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, אדווח על כך ו/או מי מטעמה אחר עימו תתקשר העירייה 
 לניגוד עניינים. להלן לגבי מקרה של חשש 5בסעיף לעירייה ואפעל כאמור 

 
ל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר בכ .5

 צתכך. היועימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך ה
ו, לרבות חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתת, השל העירייה או מי מטעמ תהמשפטי

 תהיה סופית. העל דרך הפסקת עבודתי והחלטת
   

ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת העירייה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול  .6
ניגוד עניינים, רשאית העירייה להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום במצב של חשש ללהימצא 

 ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.
 

יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה העוסק בבהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
חילת והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם ת

לפי  עירייהלשמורות בידי, ואמסרם מיד  תהיינההצהרותיו  .עבודתו במסגרת מתן השירותים
לליות האמור לעיל, הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד . מבלי לגרוע מכהדרישת

ת בפרויקט, וזאת בין אם הם פרויקט, מפקח הפרויקט וכן כל איש צווהמאלה: המציע, מנהל 
 .תי כקבלן משנה או בכל דרך אחרתובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרי עובדי
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

 
_____________      ________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך      
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 תאריך: _________         לכבוד

 עכועיריית 
 35וייצמן 

 ו כ ע
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאית :הנדון

 
 
 ("נותן השירותים": להלן_____________ )ת.ז./ח.פ.  _________________ על פי בקשת .1

 ש"ח( וזאת אלף עשרים וחמש) ₪ 25,000של כל סכום עד לסך  לסילוקאנו ערבים בזה כלפיכם 
   .עכובעיר  עירוב שימושיםניהול תכנון ופיקוח הקמת מבנה ל הסכםעם בקשר 

, צמוד למדד המחירים לצרכן כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם  .2
לבין המדד שפורסם סמוך לפני  2021 ינוארבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי  ,שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב יום מקבלת 14תוך  יום תשלום סכום הערבות,
תחילה מאת  הסכוםלדרוש את  באופן כלשהו, או את דרישתכם לבסס או לנמקלהטיל עליכם 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, נותן השירותים
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןלשיכולה לעמוד 

 
 או במספר דרישות, בפעם אחת הנ"להסכום אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של  .3

הסך שסך דרישותיכם לא יעלה על  בתנאי בלבד, מהסכום הנ"לשכל אחת מהן מתייחסת לחלק 
 .הכולל הנ"ל

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

 
 .ועד בכלל ____________בתוקפה עד  תישארערבות זו  .5
 
 תענה.לא  __________ אלינו אחרידרישה שתגיע  .6
 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.__________ לאחר יום  .7
 
 .ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת להעברה  .8
 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה  .9
 
 
 

 
 בכבוד רב,        

 
  ___________________בנק 
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 רהנפקת האישותאריך  אישור קיום ביטוחים
_____________________ 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

   עיריית עכו

 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
500276001 

 

 מען
 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדו
רתהפו
 ליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

מט סכום
 בע

מט סכום
 בע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         

 , 309, 302         צד ג'
315 ,318 ,321 ,
322 ,328 , 

אחריות 
 מעבידים

        328,319 

אחריות 
 המוצר

         

אחריות 
 מקצועית

         

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 הקמת מבנה עירוב שימושים ופיקוחתכנון  ניהול שירותי

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  רכב/נדל"ן()לדוגמא: סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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