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 נה להציע הצעותהזמ
 

 מבוא .א
 
הסכם  - שירותי תכנון מבני ציבורל( מזמינה בזה הצעות מחיר "עירייה"ה)להלן:  עכועיריית  1.1 .1

ו/ או לתכנון שיפוץ מבני ציבור קיימים,  לתכנון מבני ציבור חדשים "(ההליך)להלן: " מסגרת
עצים הנדרשים לצורך כגון: יוהנדרשים לביצוע העבודה, לרבות כלל שירותי הייעוץ והתכנון 

קביעת ביסוס המבנה, תכנון ופיתוח תכנון אדריכלי, תכנון שלד המבנה, נגישות, אקוסטיקה, 
, והכל כמפורט במסמכי  חשמל ותקשורת ,אשבטיחות השטח והנוף, תכנון המים, הביוב , 

 .("השירותים")להלן: ההליך ונספחיו 

 

 להלן:)לרבות חצרות המבנה וך לו השירותים יכללו תכנון מבנה הציבור והשטח הסמ 1.2
למען הסר ספק יובהר בזאת כי העירייה רשאית להזמין שירותי תכנון גם למבנים  (. "הפרויקט"

 מבני ציבור והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בייעוד ו/ או בשימוש ולשטחים שאינם 

 
עבודות בכמות ובהיקפים  מעת לעת על ידי העירייה יוזמנוההליך הינו מכרז מסגרת במסגרתו  2.1 .2

לא ששכר הטרחה הכולל עבור השירותים, של העירייה ובלבד  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
 .במכרזיחדיו לכל הזוכים  מע"מ כדין בצירוף בשנה ₪ מיליון 12 על יעלה

 
מינימאלי ולזוכה לא תהא  מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות 2.2

הנובעת ו/או  –שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג ה לשינוי המחירים כל עיל
 הקשורה מהיקף ו/או כמות העבודות שתוזמנה בפועל.

 

ו / או למבנים שאינם בייעוד  רשאית להזמין עבודות תכנון למבני ציבוריובהר בזאת כי העירייה  2.3
זה ולזוכה לא תהא כל עילה ו/ או דרישה ו/ או  שלא במסגרת מכרז ו/ או בשימוש מבני ציבור,

 תביעה כלשהיא להזמנת עבודות כאמור.  

את הצעות זוכות. עת תבקש העירייה לבצע  5עד בין ההצעות שתוגשנה להליך תבחר העירייה מ 2.4
( וההצעה "הזכיינים"עירייה התמחרות בין מגישי ההצעות הזוכות )להלן: תערוך ה ,השירותים

 עות שתוגשנה תוכרז כהצעה הזוכה לאותו פרויקט.הזולה מבין ההצ

 

 הזכיינים להגיש הצעתם.כל  ות אליו תצא העירייה יהיו חייביםבכל הליך התמחר 2.5

 

מחירי ההצעה אשר יגיש הזכיין בהליך ההתמחרות לא יהיו גבוהים מן המחירים להם התחייב  2.6
 בהליך.

 
 פרויקטים הביצוע של הוזים מעלות אח הצעתם לביצוע השירותים בדרך שליגישו משתתפי המכרז  .3

 :כמפורט להלן ובמסמכי ההליך ונספחיו קטגוריות של עבודות עבור שלוש
 

 שיפוץ קל ללא היתר בנייה  3.1
 

 שיפוץ יסודי כולל היתר בנייה 3.2
 

 בנייה חדשה או תוספת בנייה חדשה למבנה קיים כולל היתר בנייה  3.3
 

  להלן. 27.1 בסעיף ההצעות לקטגוריות השונות ישוקללו בהתאם למפורט
 

בשעות העבודה הרגילות תמורת  מור גאון –מינהל ההנדסה  תחשבאצל ניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה .4
 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזר)אלפיים וחמש מאות ש"ח( ₪ 2,500 תשלום בסך

 
 ( כוללים:  "מסמכי המכרז"סמכי המכרז )להלן: מ 5.1 .5

 הצעת מחיר;הזמנה להציע   -מסמך א' 

 משתתף על נספחיה: הצעת -ב' מסמך 
 תצהיר פירוט ניסיון קודם; - 1נספח ב'/
 נוסח המלצה; - 2נספח ב'/
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 הצהרת המשתתף אודות כח אדם, ניסיון ומיומנות; - 3נספח ב'/
 אישור מנהל כספים / מנכ"ל; - 4נספח ב'/
 אישור רו"ח לגבי עסק חי; - 5נספח ב'/
 המועצה; קירבה לעובד הרשות ו/או לחברהעדר  הצהרה בדבר - 6נספח ב'/
 ;מבוטל - 7נספח ב'/

  שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים. - 8נספח ב'/                                                   
 גופים  לחוק עסקאות1ב2 -ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  -9נספח ב'/                                                   

 ;ציבוריים                                                                     

 השירותים על נספחיו: חוזה לביצוע התנאי  -' גמסמך 
 אישור ביטוחים; - 1/'נספח ג          

 הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים; - 2/'נספח ג
 ;ת סודיותהתחייבות לשמיר - 3/'נספח ג
 ;מבוטל - 4/'נספח ג

 רשימת תחומי התכנון ופירוט העבודות; -5/'נספח ג    
 נוסח הזמנת עבודה- 6/'נספח ג                                       

 מתכנן משנה -כתב התחייבות והצהרה -7/'נספח ג    
נת הצעתו והגשתה הם ניתנים למשתתף לשם הכו, עירייהל מסמכי המכרז הינם רכושה של הכ 5.2

 המשתתף אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.. בלבד
 
למסמכי המצורף  לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות עירייהתנאי ההתקשרות בין ה .6

  .נספחיוכל על כמסמך ג' המכרז 

 
ס שינויים ותיקונים רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכני עירייהה .7

במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, 
לפי הכתובות  ו/ או במכתב שישלח ו/או בפקסימיליה בדוא"לכל רוכשי מסמכי המכרז לידיעתם של 

 שנמסרו על ידם.
 

' בבניין  בבקומה אשר  בחדר הוועדות 00:11, בשעה 9.1.715 -, הב' יתקיים ביום מציעים מפגש .8
 חובה.  איננה המציעיםהשתתפות במפגש עכו.   35העירייה, ברחוב ויצמן 

 
ור במסמכי המכרז, טענה לסתירה במסמכי המכרז, שגיאה או אי מערה או הסתייגות לאהכל  9.1 .9

קשה הסברים, הבהרות ו/או ב( וכן כל בקשת "הסתייגות"התאמה לחוקים ולתקנות )להלן: 
 -אל מהנדסת העירייה  ( ניתן להפנות בכתב בלבד"בקשת ההבהרה"לפרטים נוספים )להלן: 

וזאת עד לא יאוחר  aliza@akko.muni.ilלמייל ( "מנהלת הפרויקט"מיכל סופר )להלן: ד"ר 
  בטל':חלה החובה לוודא טלפונית, פונה על ה .0013:שעה עד ל 22.7.19 -ב', ה מיום

 .מיילה את קבלת 04-9956118

 

בכתב בלבד על ידי מנהלת הפרויקט להסתייגות ו/או לבקשת ההבהרה תינתן  עירייהה תשובת 9.2
 לכל רוכשי מסמכי המכרז. ותשלח בצירוף עותק ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה

והיא לא תחייב את  יודגש כי תשובה להסתייגות ו/או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוקף
 הפרויקט כאמור לעיל. תנה בכתב על ידי מנהל, אלא אם ניתעירייהה
 

לא תידון וצירופה למסמכי  1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  9.3
 המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

לעיל  1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  9.4
אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב  יהיה מנוע לטעון טענות בדבר

 טענות.
 

הסכם  - שירותי תכנון מבני ציבור - 24/2019פומבי מכרז "ציון את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת  .10
משה  במשרדו של) העירייהמזכירות ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי  יש למסור ידנית, מסגרת
עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  הישניה ה, אשר בקומסעדה(

ין השעה שהמעטפה ווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה לוודא כי על המשתתף העירייה.  של
 נתקבלה על גבי המעטפה.
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הצעות אשר לא  .13:00עד לשעה  19.820.-', הג את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום
שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בב תתקבלנה

  .ולא תידונה לא תתקבלנה - הנקובים לעיל
 
 תנאים להשתתפות במכרז .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין , שותפויות רשומות זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל במכרז .11
וע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל ( העומדים, במועד הקב"המשתתף"בישראל )להלן: 

 התנאים המפורטים להלן:
 

  -קודם ניסיון  11.1
להיות מי שתכנן "(, האדריכלהמוצע לביצוע שירותי התכנון ) להלן:" אדריכלעל ה 11.1.1

, אשר ו/ או ממשלתית רשות המקומית עבור, מבני ציבור שנים האחרונותה 15מהלך ב
 :להלן בנייתם הסתיימה והם מאוכלסים כמפורט

כגון בית ספר, מרכז תרבות, מתנ"ס או אשכול גנים בשטח  אחד לפחות, מבנה ציבור 11.1.2
 .מ"ר לפחות 900של 

 .לפחות מ"ר לכל מבנה 250בשטח של  ,לפחותמבני ציבור  2 11.1.3
 

 .להיות אדריכל רשוי בתוקף בענף אדריכלות בנייה אדריכלעל ה 11.2
 
ות לאחד משלושת מבני הציבור להיות מי שתכנן לפח אדריכלעל ה -מימון משרד ממשלתי 11.3

במימון של משרד ממשלתי ועל פי פרוגרמה וסטנדרטים  מבנהלעיל,  11.1שנדרשו בתנאי סף 
 (ון: משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד התרבות והספורטהנדרשים על ידו ) כג

 
 דונם( שנלווה למבנה ציבור כלשהוא שבוצע 1מ"ר חצר ) 1,000על המשתתף להיות מי שתכנן  11.4

 והסתיים עבור רשות מקומית. 
 

 ובדיםע 2 לפחות ,המעסיק נכון למועד הגשת ההצעה על המשתתף להיות בעל כוח אדם מיומן, 11.5
 תכנון הבנייה,תחום בבעלי הכשרה מתאימה אדריכלים מהנדסים או כגון מקצועיים 

אחד  כל שנים 5של לפחות  מקצועיוניסיון ידע בעלי המועסקים בהיקף משרה מלאה כל אחד, 
 .בתחומו

" לצורך סעיף זה ימנו במציע שהינו תאגיד או שותפות גם בעלי התאגיד יובהר כי בגדר "עובדים
 או השותפות, ובלבד שאלה אכן מועסקים על ידי המשתתף בתפקידים כאמור.

 

ם הכספיים הנדרשים למתן השירותים על המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבי 11.6
 ., לרבות תוכנות רישיונות וכו'ע כל הנדרש למתן השירותיםובעל האמצעים לביצו

 
 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייהמשתתף להיות  על .12

   .1ב2ותנאי סעיף  בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין
 .מסמכי המכרזל 9/ב'כנספח המצורף  המשתתף יחתום על תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח

 
 .עירייהקירבה לעובד ואו חבר מועצת ההיות נעדר על המשתתף ל .13

 .המכרזלמסמכי  6'/בכנספח המשתתף יחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצורף 

 

 ההצעה .ג
 

 בלבד.צעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים יהיו ע"ש המשתתף במכרז הה .14

 
 העתקים. חמשהסמכי המכרז יוגשו במ .15

 
יום מהמועד האחרון  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .16

 זה. במכרזלהגשת ההצעות 
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  מבוטל.   17.1 .17
 מבוטל.  17.2
 מבוטל.  17.3
  מבוטל.  17.4
 מבוטל. 17.5

 
טים הנדרשים בכל מסמכי המכרז למלא בדיו את כל הפרעליו להגיש הצעה אחת בלבד ו רשאי משתתף .18

 לעיל.  5.1 כהגדרתם בסעיף
וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 

 .עירייהוהמוחלט של ה
 

 חתימה בשמו.הורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלעל המשתתף לחתום על  .19

 

 יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.יה המשתתף יחיד ה 19.1

 

היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפים המוסמכים לחתום  19.2
 בשם השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא ויצרף/פו את חותמת השותפות.

המשתתף יצרף להצעתו אישור עו"ד לפרטי השותפים וחלקו היחסי של כל אחד מהם 
 ות.בשותפ

 

( יחתמו מורשי החתימה בשם "התאגיד")להלן:  תאגיד אחרהיה המשתתף חברה רשומה או  19.3
 התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד. 

המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע 
 ד.בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגי

 כמו כן יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד.
 

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. .20

 
על המשתתף לצרף  ולם על נספחיהם כשהם חתומים ומאומתים כנדרשכמכרז בנוסף למסמכי ה .21

 ם להלן: להצעתו גם את המסמכים המפורטי

 

 למסמכי המכרז 2ביצוע שירותי תכנון בנוסח המצורף כנספח ב'/ המעידות על לפחות המלצות 3 21.1
  לעיל. 11.1המוכיחים את היקף הניסיון הנדרש בסעיף 

ההמלצות יוגשו בכתב ויהיו חתומות מטעם הרשות המקומית על ידי מהנדס הרשות או אדריכל 
 וני המפעיל את המבנה. הרשות או תאגיד עירוני או הגורם העיר

 

 לעיל. 11.1לכל אחד משלושת מבני הציבור שנדרשו בסעיף  תוכניות 21.2
 קריאים ויצורפו להם חתכים, חזיתות. ובלבד שיהיו   1:250או  1:200התוכניות יוגשו בקנ"מ 

לעיל,  11.1ילומים של המבנים הקיימים לכל אחד משלושת מבני הציבור שנדרשו בסעיף צ 21.3
בנים מכל צידיהם ועל רקע סביבתם, שיציגו את פנים המבנה וחוץ המבנה  המציגים את המ

 ויעידו על סיום הבנייה.  
 

ולצרף    A3של מבני ציבור, ולהציגם כל אחד על גבי עמוד  פרויקטים נוספים 10יתן לצרף עד נ 21.4
 המלצות נוספות לפרויקטים אלה. 

 
  לעיל 11.1הנדרשים בסעיף  המבנים לשלושת ,להליך 1יש למלא את התצהיר המצורף כנספח ב'/ 21.5

 . לעיל 21.4סעיף שיוגשו על פ  ולפרויקטים הנוספים
 

 לעיל.  11.2אדריכל רשוי בתוקף על שם האדריכל בהתאם לסעיף  21.6

 

 מבוטל. 21.7
 

 לעיל.  11.3תצהיר של המשתתף מאומת ע"י עו"ד להוכחת קיום תנאי סעיף  21.8
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 ילהוכחת קיום תנאותמונות , 1:200על  חצר וחתכים בקנה מידה שלא יעלהת פיתוח ותוכני 21.9
 לעיל.  11.4סעיף 

 

 חתום על ידי המשתתף.  3נספח ב'/ 21.10
 

 לעיל.  11.6ע"י עו"ד לקיום תנאי סעיף מאומת תצהיר של המשתתף  21.11
 

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 21.12
 .על שם המשתתף 1976

 

 .על ניכוי במקור, על שם המשתתף ףבתוקאישור  21.13

 

של  24/2019אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  21.14
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( ובהתאם "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  1/'נספח גכהמצורף  הביטוחים
 תנאים המפורטים באותו אישור. ל

, 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.
הנ"ל בצירוף  או בנוסח, 1/'נספח גבמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 
תביא  , אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה,הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים

 .אישור הביטוחיםלפסילת 
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 

ובין כהסתייגות מהותית, רשאי  )שאינה חייבת אישור מראש( מהותית כהסתייגות שאיננה
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש  9כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 

  המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת אישור  9הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

יטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את המשתתפים הביטוחים. הסתייגות ב
 האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

עלולה להביא לפסילת אישור לעיל כאמור מראש ובכתב הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה 
ר כי מדוב ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להחליט והעירייה תהיה רשאיתהביטוחים 

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

 
 .מבוטל 21.15

 
היה    , חתום על ידי המשתתף. 8כנספח ב'/לניגוד עניינים בנוסח המצורף שאלון למניעת חשש  21.16

ברה ומנכ"ל החברה. היה כל אחד מבעלי המניות בח )נפרד( המשתתף חברה יחתום על שאלון
 כל אחד מהשותפים. )נפרד( שאלוןהמשתתף שותפות יחתום על 

 

 לעיל. 19.2אישור עו"ד כדרישת סעיף  -למשתתף שהינו שותפות  21.17

 

    ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 21.18
 לעיל. 19.3אגיד, כדרישת סעיף החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בת

 

 מאומת ומאושר כנדרש. והואם כל נספחיו חתועל  כמסמך ג'ההסכם המצורף למסמכי המכרז  21.19

 

חתומות על ידי לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, להסתייגויות ו/או  עירייהכל תשובות ה 21.20
 המשתתף.
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חתומים  –כאלה אל המשתתף  במסמכי המכרז, ככל שהועברו עירייהתיקונים שהוכנסו על ידי ה 21.21
 על ידי המשתתף.

 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 21.22

 
 המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.את 

 
האחרים היועצים משתתף המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם  .22

 ביצועהמיועדים ל שירותיםבתחומים המשיקים או נוגעים לתחום ה ירותיםש עירייההמספקים ל
ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח מענה מלא על צורכי  ,ת מכרז זה, ככל שיש ושיהיו כאלובמסגר

 .עירייהודרישות ה

 
   העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  23.1 .23

ועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל לאחר המ
מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, 

 לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
הזמן  המסמכים ו/או האישורים, תוךדרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת 

 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 

  מבוטל.  23.2
 
 בחינת ההצעות .ד
 

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו/או הערכה ליכולתם  עירייהה .24
 ( באשר ליכולתם לעמוד בתנאי מכרז זה."ההערכה")להלן: 

בקשר עם ביצוע ההערכה, בין  לא תפצה משתתף, בגין העלויות שתגרמנה לו עירייהמובהר בזאת כי ה
 אם נבחרה הצעתו כזוכה בסופו של דבר, ובין אם לאו.

 
שעור שכר הטרחה ( ובין 50%) איכותההערכת ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין  הזוכההמציע  .25

 .(50%המבוקש על ידי  המציע )
 

 הערכת איכות ההצעה .26
 
 אשר הרכבו כדלקמן: "(ועדההו) להלן:" הערכת האיכות תבוצע על ידי צוות הערכה 26.1
 

 חברים בעלי זכות ניקוד: 26.1.1
 מנכ"ל העירייה 

 ייהמהנדסת העיר; 
 מנהלת אגף רישוי; 
 חינוך ראש מינהל; 

 
 :משקיפים 26.1.2

 יועמ"ש העירייה או מי מטעמה; 
 

 התאם לשיקול דעתההרכב צוות הערכה באת / להגדיל/ לצמצם שנות העירייה רשאית ל 26.2
 .הבלעדי

 
 כמתכנן,וניסיונו  יויכולות, והערכת כישוריעל בסיס  תבוצעאדריכל של ההערכת איכות ההצעה  26.3

סעיף וגשו ע"י המשתתף כדרישת ישוההמלצות מהמסמכים צוות ההערכה,  בהתאם להתרשמות
 בהתאם לקריטריונים הבאים: איכות ההצעה תבחן ,  "(שלב א') להלן: " 21

 
 טווח ניקוד* משקל קריטריון

למבני  עיצוב נאהיכולות 
ציבור והשתלבותם ה

30%      1-10 
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 בסביבה

התרשמות מההמלצות 
 ומניסיון מקצועי קודם 

 

30% 

יעילות התכנון והתאמתו 
 לשימוש

 

30% 

 -אופן הגשת מסמכי המכרז
בהירות, דיוק והתאמה 

 לדרישות שבמכרז
 

10% 

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

שיבצע את השירותים יהיה האדריכל שהוצע על ידו במסגרת  המשתתף מתחייב שהאדריכל
 מותנה באישור מראש של נציג העירייה.זהות האדריכל ההליך וכל שינוי ב

 
קריטריון ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל  26.4

 בהערכה. 
 

( 100)מתוך  70-יהיה פחות מ רכת האיכותעה במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 26.5
 ההצעות של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא  ,תפסל

 .האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב שיעמדו
 

בוה ביותר בציון האיכות מציעים שקיבלו בשלב א' את הניקוד הגמספר הוועדה רשאית לזמן  26.6
 (. "שלב ב'" :בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ) להלןמהמציעים  התרשמות ישירהלראיון ו

 
 ציון איכות הסופי למציעים בשלב ב', יקבע לאחר הראיון.  26.7

 
 מחיר ההצעהניקוד  .27

 
 שקלול שכר הטרחה המוצע של כל מציע, יעשה על פי המשקלות הבאים: 27.1

 (שכ"ט –)להלן בסעיף זה שכר טרחה 
 15% -שיפוץ קל ללא היתר בנייה

 25% -ודי כולל היתר בנייהשיפוץ יס
 60% -בנייה חדשה/ תוספת בנייה חדשה למבנה קיים כולל היתר בנייה

 כמפורט להלן:
 

Xi = Xshki*0.15 + Xshgi*0.25 +Xbchi*0.60 
 

 i   iXשכ"ט משוקלל של משתתף 
 iXshk שיפוץ קל ללא היתר ל  iשל משתתף שכ"ט מוצע 

 iXshg ולל היתר בניה לשיפוץ יסודי כ  iשכ"ט מוצע של משתתף 
 iXbch לבנייה חדשה כולל היתר בניה  iשכ"ט מוצע של משתתף 

 
יקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה משוקלל  שכר טרחה מוצעניקוד  27.2

 ותחושב כדלהלן: על ידי המשתתף בהשוואה לשכר הטרחה המוצע ביותר 
 

 .0ביותר הינו  הציון הנמוך 100הציון הגבוה ביותר הינו 
 
 

(Xmax –Xmin)  -  (Xi – Xmin)                
Pi =    _________________________   *  100 

 
                      (Xmax – Xmin) 

  
 

 i Pi משתתףט משוקלל של ניקוד שכ"
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 i   iXשכ"ט משוקלל של משתתף 
 maxX הגבוה ביותר מבין המציעיםמשוקלל שכ"ט 
 minX הנמוך ביותר מבין המציעים  וקלל מששכ"ט 

 
ביחס להצעה לשכר טרחה אשר תהייה נמוכה באופן חריג ביחס לאומדן ולדרישות המכרז ועדת  27.3

המכרזים רשאית לזמנה אליה לברר את הצעתו ויכולתו לעמוד בה, והוועדה רשאית לדרוש 
הוכחת יכולת המשתתף מהמשתתף כל מסמך וכל אסמכתא הנדרשת לשם כך. אי מתן מענה מספק ל

 לעמוד בהצעתו יאפשר לוועדה לפסול את הצעת המשתתף. 
 

 ציון משולב ומשוקלל לאיכות ושכר טרחה .28
 

עם ציון שכר  2-ציון משולב משוקלל יתקבל על ידי חיבור של ציון האיכות כשהוא מחולק ב 28.1
אפשרי הוא . הניקוד המשולב והמשוקלל הגבוה ביותר ה2 -הטרחה המשוקלל והייחסי מחולק ב

 .0והנמוך ביותר הוא  100
 

Ti = Xi/2 + Pi/2 
 
 

 i Tiציון משולב משוקלל לאיכות ולשכ"ט למשתתף 
 i Piניקוד שכ"ט משוקלל של משתתף 

 i   iXשכ"ט משוקלל של משתתף 
 

 
 "(. הזכייניםלהלן:" ) זוכים 5עד תכריז על העירייה  29.1 .29

 
"הליך ע"פ הליך זה )להלן:  עבודהתקיים בין הזכיינים הליך התמחרות בקשר לביצוע כל  העירייה 29.2

 (. ההתמחרות"
 

 חייביםהיו י כייניםהזו תאור הפרויקט הזכייניםבמסגרת הליך ההתמחרות, יומצא לכל  29.3
)באחוזים(  ה הנחה נוספתלעירייהזכיינים יהיו רשאים לתת להשתתף בהליך ההתמחרות. 

לא יאוחר מן המועד אשר יקבע על וזאת  "המחירון הקובע"( ) להלן: שו בהצעתםמהמחיר שהגי
 ידי המזמין כמועד האחרון להגשת הצעות באותו הליך התמחרות.

 
ה שלא תהא גבוהה יהיו חייבים הזכיינים להגיש הצע בכל הליך התמחרות אליו תצא העירייה 29.4

תוכרז כהצעה  הליך ההתמחרות,ב וההצעה הזולה מבין ההצעות שתוגשנהמהמחירון הקובע 
 .עבודה האמורה ותהווה את התמורה הסופית בגין ביצועההזוכה ל

 
עבודה תוכרז כהצעה הזוכה ל לאחר הליך ההתמחרות, ההצעה הזולה מבין ההצעות שתוגשנה 29.5

 האמורה.  
 

לעיל, במקרים חריגים העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  29.2על אף האמור בסעיף  29.6
בהליך התמחרות, וזאת כאשר מנהל הפרויקט סבור זכיינים , שלא לפנות לאחד מן ההבלעדי

 .   יםהאחר זכייניםיש היקף עבודות רבות אשר מצריך פניה ל זכייניםשלאחד מן ה
  

קריטריונים של איכות בעבודות מסוימות,  העירייה רשאית להגדיר  זה,על אף האמור בסעיף  29.7
ומומחיות וניסיון הנדרשים  המיוחד של העבודה הלאופי לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם

 כפי שיוגדר בפנייה.  לביצועה. הזוכה שיבחר יהיה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 
 

, לא יעמוד במחויבויותיו לפי מסמכי המכרז, לפני או 29.1היה ואחד מהזכיינים על פי סעיף  29.8
ועד ההכרזה על הזכיינים, תהא העירייה חודשים ממ 6אחרי החתימה על חוזה ההתקשרות ועד 

זכיינים כאמור  5רשאית להכריז על זכיין / זכיינים נוספים ובלבד שסך כל הזכיינים לא יעלה על 
 לעיל. 

 
ומד לרשותה, בשלבים במסגרת התקציב הע שירותיםהאת לבצע לזוכה  העירייה תהא רשאית להורות .30

 כלל. /או לא לבצעםלבצע רק חלק מהשירותים נשוא הזמנת עבודה ו
 לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות זוכהל

 מזכויותיה לפי סעיף זה ו/או יישומו בכל צורה שהיא.
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לשביעות שלא  שירותיםעבר העניקו לה בתתפים אשר תהא רשאית לדחות הצעות של מש עירייהה .31

סיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי יסיונה ובין מניבין מנלדעת או שנוכחה ו/רצונה, 
 ., ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותםהשיקול דעת

 
לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי למשתתף חשומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או  עירייהה .32

כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו  בגין הביטול כאמור, עירייהלא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי ה
 מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור.

 
על  ות שנמסרוכתובפי הבמכתב שישלח ל/או בפקס ובדוא"ל ו/ או תימסר הודעה לכל משתתפי המכרז  .33

 בדבר זכייתם או אי זכייתם במכרז. ,הצעתםבם יד

 

 מחויבויות הזוכה .ה

 
 :יהא כל זוכה במכרזל עימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו  7תוך  .34

 

תקים לידי העתקים ולמסור כל ההע 4-לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימות מקוריות ב 34.1
 .עירייהה

 

לחוזה ההתקשרות,  1נספח ג'/כאישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  עירייהלהמציא ל 34.2
 על ידי חברת ביטוח מטעמו. בחתימה מקורית כשהוא חתום

 מבוטל. 34.3

 מבוטל.  34.4

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר מ 34.5
 .את זכייתו בהודעה בכתב

 
 השירותיםלמסור את ביצוע  עירייהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית ה הליךבוטלה הזכייה ב .35

 יגרם לה בגין כך.על כל הפסד ש עירייהלמי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את ה
 

 שמעון לנקרי,
 ראש עיריית עכו
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 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 הצעת המשתתף
    

צהירים מ _______________ /ח.פ/אחרת.ז. ,אנו ______________________________ הח"מ
 ומסכימים בזה כדלקמן:

 
הסכם מסגרת )להלן:  -לשירותי תכנון מבני ציבור( מזמינה בזה הצעות מחיר "העירייה")להלן:  עכועיריית 

"( לתכנון מבני ציבור חדשים ו/ או לתכנון שיפוץ מבני ציבור קיימים, לרבות כלל שירותי הייעוץ ההליך"
והתכנון הנדרשים לביצוע העבודה, כגון: יועצים הנדרשים לצורך תכנון אדריכלי, תכנון שלד המבנה, 

וס המבנה, תכנון ופיתוח השטח והנוף, תכנון המים, הביוב , בטיחות אש, נגישות, אקוסטיקה, קביעת ביס
 .("השירותים"חשמל ותקשורת , והכל כמפורט במסמכי ההליך ונספחיו )להלן: 

 ידוע לנו"(.  הפרויקטהשירותים יכללו תכנון מבנה הציבור והשטח הסמוך לו לרבות חצרות המבנה ) להלן:"
רותי תכנון גם למבנים ולשטחים שאינם בייעוד ו/ או בשימוש מבני ציבור כי העירייה רשאית להזמין שי

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
   
 
של  24/2019 הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות, בדקנו, קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי .1

תתפים שכל הנדרש מאת המ עיריית עכו, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז, והבנו את
 במכרז זה, והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו.

 

 ננו מצהירים, מסכימים ומתחייבים:ה .2
 לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות.  2.1

דלעיל ועל כן נהיה מנועים מלהציג כל  1ותינו כאמור בסעיף צעתנו זאת מבוססת על בדיקהכי  2.2
הבנה של תנאי המכרז או -תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי

 איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל הטענות מסוג זה.
נו במסגרת ההליך וכל שינוי כי האדריכל שיבצע את השירותים יהיה האדריכל שהוצע על יד 2.3

 העירייה. ובכתב של נציגבזהות האדריכל מותנה באישור מראש 
ידע לשם ביצוע השירותים הי ברשותנו האמצעים הכלכליים, הכישורים המקצועיים, הניסיון, וכ 2.4

 נשוא המכרז.

  כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל משתתף אחר במכרז זה. 2.5

חר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות מחיר, בהסכם ובנספחיו ובכל אכי מילאנו  2.6
 מסמכי המכרז האחרים.

 

ימים  7ננו מצהירים ומסכימים כי נחתום על החוזה ונמציא את כל המסמכים הנדרשים מאתנו בתוך ה .3
חתום לרשאית  עירייהתהיה המיום שיודע לנו על זכייתנו במכרז, כולו או חלקו, ובמידה ולא נעשה כן, 

 סכם עם כל משתתף אחר, או לבטל את המכרז, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.העל ה

 

 לרבות בעלי מקצוע נדרשים על פי ההליך ונספחיו, ם לתת את מלוא מכלול השירותיםציעימננו ה .4
 :כמפורט להלןשכ"ט ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה תמורת 

 
 מערך הפרויקט ________% בנייה יפוץ קל ללא היתרש 4.1

 
מעורבות של אדריכל/ מהנדס, יועץ נגישות ויועץ בטיחות ושאינו כולל בעיקר שיפוץ קל הינו שיפוץ ה

מחייב הוצאת היתר בנייה. ככל ששיפוץ קל יחייב הוצאת היתר בנייה יתווסף לשכר הטרחה סכום של 
 קט, הגבוה מבין השניים.  עלות הפרוימאו שני אחוז  ₪ 15,000

 
 

 ________% מערך הפרויקטשיפוץ יסודי כולל היתר בנייה 4.2
בעלי מקצוע שונים: אדריכל/ מהנדס, נגישות, מעורבות של כולל הינו שיפוץ מקיף השיפוץ יסודי 

 תקשורת ותכנון נוף וכיוצא בזה. , חשמל, הבטיחות, מתכנן שלד, מתכנן אינסטלצי
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או תוספת בנייה חדשה למבנה קיים כולל היתר בנייה____________%  בנייה חדשה  4.3

  מערך הפרויקט.
 
________________________ )להלן: אדריכל מובילהשירותים יבוצעו על ידי הננו מתחייבים כי  .5

 בעצמו. האדריכל( או בפיקוחו האישי. לכל ישיבות העבודה עם העירייה יתייצב "האדריכל "
 
 ותתחיל בביצוע העבודבצע כל עבודה אשר תועבר אלינו בהזמנת עבודה חתומה ולהבים להננו מתחיי .6

 ולעמוד בלוחות זמנים שיקבעו על ידי הערייה על ידי המזמין בצו התחלת העבודה בתאריך שיקבע
 . (""תאריך התחלת העבודה :)להלן
 

 ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמן:ה .7

להזמנה להציע הצעות מחיר, על כל נספחיהם,  5.1כהגדרתם בסעיף  מסמכי המכרז כולם, 7.1
 .ומאושרים כנדרש חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת

 .להזמנה להציע הצעות 11.2אדריכל כדרישת סעיף העל שם בתוקף  אדריכל רשוירישיון  7.2

  להזמנה להציע הצעות. 11.6חתום על ידינו בהתאם לדרישת סעיף  3נספח ב'/ 7.3

-אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 7.4
 .מנו, על ש1976

 .מנועל ניכוי במקור, על שבתוקף אישור  7.5

של עיריית עכו תהא  24/2019זכה במכרז פומבי נאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 7.6
להסכם  1/'נספח ג -באישור הביטוחים כמפורט  בכל פוליסות הביטוחותנו היא מוכנה לבטח א

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. ( "אישור הביטוחים")להלן: ההתקשרות 
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מתום על ידי חברת הביטוח וחהאישור 

 .הביטוחים
 ח.וחים עצמו חתום על ידי חברת הביטואישור הביטרף מצולחילופין 

 .מבוטל 7.7

למסמכי המכרז, חתום על ידי  8כנספח ב'/שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף  7.8
המשתתף. היה המשתתף חברה מצורפים שאלונים חתומים על ידי כל אחד מבעלי המניות 
בחברה ומנכ"ל החברה. היה המשתתף שותפות מצורפים שאלונים חתומים על ידי כל אחד 

 מהשותפים.

 .הזמנה להציע הצעותל 19.2אישור עו"ד כדרישת סעיף  –ף שהינו שותפות למשתת 7.9

ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -שהינו תאגיד  תתףלמש 7.10
הזמנה להציע ל 19.3החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 .הצעות

 .חתומות על ידנו –כאלה  יוו/או לבקשות ההבהרה, ככל שה תשובות העירייה להסתייגויותכל  7.11

 .חתומים על ידנו  -שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה  תיקונים 7.12

 המכרז על ידנו. קבלה המעידה על רכישת מסמכי 7.13
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. מוגשיםהמסמכים 

 

ממנה וכל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים  צעתנו זאת, עם כל הנובעה .8
 ( יום מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.120ם )עשריועד מאה ו

 

 .יחידהוא  משתתףהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והכל  .9
 

 

 
 
 
 



 24/2019 מכרז פומבי
 הסכם מסגרת -שירותי תכנון מבני ציבור

 
 הצעת המשתתף -'  במסמך 

 
 

13 

 
 
 
 
 
 

 על החתום: נולראיה באו
 
 
 
 

  ___________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף  

 
 :רטי המשתתףפ
 
 :__________________/______ח.פ/ספר ת.ז.מ שם: __________________________________ה

 ____________________________________כתובת המשתתף: _____________

 __ורשה __________מס' עוסק מ_______________;  ס' הטלפון: _____________; פקס:מ
 
 עו"ד אישור

 
 ______של __ /םמאשר בזה כי חתימתו המשתתףעו"ד של  ________________אני הח"מ _________

________________ ת.ז. _________________  -ו _____________ ת.ז. ____________________
 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל , וכי משתתףההמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של 

 
 

                      + חתימתו "ד העוותמת ח      תאריך: _____________ 
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 לעיל 21.5תנאי סף+ פרויקטים נוספים בהתאם לסעיף  סיון קודם לצורך הוכחתיתצהיר אודות נ
 

____________ מטעם המשתתף, לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אם לא אומר את  בילהאדריכל המואני הח"מ ______________________, ת.ז. ______________ 
 האמת אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת על ניסיוני הקודם הרלוונטי כדלקמן:
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  _______________תפקידי במשתתף ___________________________________ החל משנת  .1
 

 סה"כ שנות ניסיון כאדריכל ______________________ שנים 
 
 

 טלפון: ________________, נייד: __________________.

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2
 

       _____________ _________________ 
 חתימה וחותמת       תאריך               

 
 

 אישור
 

 ולאחר, ________________ מספר. ז.ת ת/בעל______________  בפניי ה/הופיע _________ ביום כי, בזאת ת/מאשר, __________________ ד"עו, מ"הח אני
 מה/חתםוחת הו/הצהרת נכונות ה/אישר, כן תעשהיעשה/ לא אם, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהאיהא/ וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר הו/עלי כי הו/שהזהרתי

 .בפניי עליה
 
 
 

 _____________   __________________ 
 חותמת וחתימה         תאריך          
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ., 
 

        1שירותי תכנוןאישור על ביצוע הנדון: 
 

יצע עבור ב( "אדריכל"ה_ )להלן: ______אני החתום מטה מאשר בזה כי ______________________
בפרויקט , למבני ציבורשירותי תכנון , הרשות המקומית_________________

 .("הפרויקט")להלן:  ___________________________________________________
 

 :_____________________________השימושים בפרויקט
 

 :__________________________________שטח הפרויקט
 
 ____________________:  שניםהבין  התכנוןירותי ביצוע שקופת ת
 

 :__________________הפרויקט אוכלס בתאריך
 

 חוות דעת על הביצוע: 
 
 _____________ _____________________________________: __________ רמה מקצועית .1

 ________: _______________10עד  1 -ציון מ _____________________________________

 ______________________________:_____ווהענות לפניותי הגוף לו ניתנו השירותיםעם  ת"פש  .2
 _: ______________________10עד  1 -ציון מ _____________________________________

 _____________________________________________: __גמישות ונכונות לשינויים ותיקונים .3
 ________________________: 10עד  1 -ציון מ__________________________________ __

 _____________ _____________________________________________________ אמינות: .4
 : _______________________10עד  1 -_____________________________________ ציון מ

 ________________________________________: ביצוע השירותים וחוות דעת כללית על תשונו .5
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

 ________________: ______10עד  1 -ציון מ
 
 

   פרטי מאשר:
 

 ______________טלפון: _____ ____________________שם ושם משפחה: 
 

 ___________________________: המאשר ברשות המקומית או מטעמה תפקיד
 
 

 חתימה: _________________
 

 __________________ : חותמת
 

    תאריך: _______________ 

                                                 
 לעיל.  1.11סעיף  -הוכחת הניסיון הקודם הנדרש בתנאי הסףל נפרד עבור כל מבנהחובה על המשתתפים להגיש אישור  1
   ם להגיש המלצות על גבי נספח זה ואינם חייבים., המשתתפים רשאי21.5לגבי פרויקטים נוספים על פי סעיף    
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 התחייבות בנושא כוח אדם, נסיון, מיומנות ושיתוף פעולה

 
 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:

 
עובדים מקצועיים כגון  2לפחות נכון למועד הגשת ההצעה  יםמעסיקואנו כוח אדם מיומן, יש ברשותנו 

מהנדסים או אדריכלים בעלי הכשרה מתאימה בתחום תכנון הבנייה, המועסקים בהיקף משרה מלאה כל 
 ואלה פרטיהם: שנים כל אחד בתחומו 5אחד, בעלי ידע וניסיון מקצועי של לפחות 

 
 ותק מקצועי כולל  משתתףותק מקצועי ב תפקיד העובד במשתתף שם פרטי ומשפחה

    
    

 
גם בעלי התאגיד או  ,במציע שהינו תאגיד או שותפות ,יובהר כי בגדר "עובדים" לצורך סעיף זה ימנו

 השותפות, ובלבד שאלה אכן מועסקים על ידי המשתתף בתפקידים כאמור.

אמצעים לביצוע ה יבעלום הכספיים הנדרשים למתן השירותים יכולת להעמיד את המשאביהננו בעלי  .1
 , לרבות תוכנות רישיונות וכו'.כל הנדרש למתן השירותים

יועץ נגישות,  ןוגיועצים מיוחדים כעל חשבוננו לצורך ביצוע השירותים  הננו מתחייבים  להעסיק .2
ויועצים נוספים וזאת לאחר קבלת אישור העירייה  בטיחות, אקוסטיקה, קונסטרוקציה ואגרונום,

 עץ כזה.לכל יומראש ובכתב 

 .עירייהמספק שירות כלשהו להאחר  נותן שירותיםהננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל  .3

 .עירייהשיספק בעתיד שירות כל שהוא ל נותן שירותיםהננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל  .4

ו/או מי מטעמה את כל המידע ו/או האמצעים  עירייההננו מתחייבים כי נפעל להעמיד לרשות ה .5
 קבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר. הנדרשים לה ל

 עובדים מקצועיים נוספים ברשותנו והם: .6

 
 ותק מקצועי כולל  ותק מקצועי במשתתף תפקיד העובד במשתתף שם פרטי ומשפחה

    
    
    
    
    
 

 
 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________

 
 
 

 בוןאישור רואה חש
 

 (. "המשתתף"___ )להלן: _________אני משמש כרואה החשבון של ___________
 

. להצהרתו דלעיל 1לעניין העסקת עובדים כמפורט בסעיף לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף 
 ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים  ערכתי את

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף. לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן

 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 
 

 
 (."המשתתף" ___ )להלן:__________________פים / מנכ"ל של ___________הנני משמש כמנהל הכס

 
שירותי תכנון מבני הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן 

אמצעים לביצוע כל וכן הינו בעל העיריית עכו  של 24/2019 כמפורט במכרז פומבי הסכם מסגרת -ציבור
 , לרבות תוכנות, רישיונות וכו'.הנדרש למתן השירותים

 
 

ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את יכולתו  לדעתי,
 הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.והאחרים  של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים  
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי
 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ("המכרז" )להלן הסכם מסגרת -שירותי תכנון מבני ציבור - של עיריית עכו 24/2019 פומבימכרז הנדון: 
 

 
( הנני לדווח "משתתף"ה_______ )להלן: _______________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _

 כדלקמן:
 

_, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הינם ליום ____ משתתףהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה
 נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

 
__ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הינם ליום _ משתתףהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה

 וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.אחרים 
 
שנערכו לאחר מכן,  משתתףהדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של ה .א

, 1"כעסק חי" משתתףשנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של ה
 להמשיך ולהתקיים "כעסק חי". משתתףיכולת ה או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר

 

לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון  משתתףלצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת ה .ב
 .2משתתףהמבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת ה

 

לא בא לידיעתי, לרבות  ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה .ג
 משתתף' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של האבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 "כעסק חי". משתתףעד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של ה
 
 

 ,בכבוד רב
 

 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

 
 
 
 
 

------------------------------------ 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1

חודשים כי אז אין דרישה  3-ם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מא .2
 'ג', בלסעיפים 
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ן ויצמ
 

  א.ג.נ.,
 

  עירייהמועצת הלעובד הרשות ו/או לחבר  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

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

בן זוג, הורה, בן או  -; לענין זה, "קרוב" עירייהיהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה
 בת, אח או אחות."

 

ר ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבו12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה,  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  - 'חבר מועצה'

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

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

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  עירייה"פקיד או עובד של 
ובשום  עירייהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה-עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 

מי שאני לו ואף לא אח או אחות אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  עירייהבין חברי מועצת ה 2.1
 סוכן או שותף.

 

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

 אחראי בו.
 

 סוכן העובד ברשות. מי שאני לוותף או זוג, ש אין לי בן 2.3
 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  עירייהשל ה המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 

( לפקודת העיריות, 3א')122לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי 5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ברוב  עירייהלפיהן מועצת ה

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 
 

 משתתף: __________________ שם המשתתף: ___________________ חתימת ה
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 מבוטל
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  עיריית עכועבור  /אדריכלמשתתף  :לתפקיד ת/מועמד
 
 (יש למלא שאלון זה עבור כל אחד מהשותפים במשתתף ועבור האדריכל מטעם המשתתף)
 
 

 וכהונות תפקידים -  א' חלק

 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם
 שם פרטי: _______________________________________________

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'
 רחוב: _______________________________________   :כתובת

 ישוב: ___________________ מיקוד: ____________/עיר
 _________________ :מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד

 מס' פקס: ___________________
 

 ועיסוקים תפקידים .2

 

 לרבות(שנים אחורה  4לתקופה של  קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

   וכד'(. ת/כיועץ ית,/מתכנןכ בתאגיד, משרה ת/כנושא ת,/כעצמאי ה,/כשכיר
 

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

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

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
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 .לעיל 2בשאלה  צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות ידיםתפק פירוט

 .שנים אחורה 4של  לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
אחרים, בין אם הם  גופים דירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות אופירוט חברות ב

 .ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים
 

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

שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

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

 אותךשמינו 
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 3
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 
לפעילות  ,שירות כאזרח המקבל שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

עיריית  שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים עיריית עכו או
 אליהם(? קשורה שהיא אחרים לגופים עכו או

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

 .מפורט
 

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

 כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק
 

 לא / כן
 

_______________________________________ ________________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

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

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

 –לענין פסקה זו  ;מהדירקטורים שלו

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

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

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

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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)למשל:  לעיל  שנדרשו בשאלות הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט נא

 סוג הכהונה התחלת תאריך ותחום עיסוקו, התאגיד שם לפרט יש דירקטוריון,ב חברה זוגך ת/בן אם

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות הכהונה
 

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ ________________ 
__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 שאליו לך בתפקיד כפופים או בעקיפין(, או )במישרין עליך  ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

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

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

  ?חרותא
 

 לא / כן
 

__________________________________________ _____________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

 במצב אותך שעלולים להעמיד קרוביך, של או שלך ,לעיל טופור שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של
 
 שולחנך. על שסמוך ומי צאצא הורה, זוג, ת/בן -קרוב" "
 

 לא / כן     
 

__________________________________________ _____________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 של במצב שעלולים להעמידך מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9
 עניינים לניגוד חשש

 
 לא האחרים, שאליהם קרוביך של אחרים ועניינים כהונות עיסוקים, תפקידים, על לך ידוע האם

, )עסקיים ושותפים חברים קרובים זה ובכלל( מקורביך של או לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת
  ?ת/מועמד ה/את שאליו עניינים בתפקיד לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

 של תפקידים ועיסוקים לעיל )לדוגמה, 8-1בשאלות  נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 .המקומית( הרשות להם לפעילות שיש וקשר מקבילים, בגופים או בדירקטוריונים תאלה, חברויו קרובים
 

 לא / כן
 

____________________________________ ___________________________י: /פרט כן, אם
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________ 

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

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

 .תאריכים כולל ובהווה,
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 ואחזקות נכסים -ב'  חלק
 

 אחזקות במניות  .11

 
 ם, שלךעסקיים כלשה בגופים שותפות או בעקיפין, או בתאגידים, במישרין מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או
 

  1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

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

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 5

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

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 
יות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או יותר מהון המנ 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)

ן זה, לעניי ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  –"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 המחזיק שם התאגיד/הגוף
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 

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

 
 שימוש בהם או מכירתם שאחזקתם, קרוביך, בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 מועמד?  אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של בבמצ להעמידך עשויים
 

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

 לא / כן 
 

י: /פרט כן, אםי: /פרט כן, אם
____________ _______________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________ 

 
 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

 לחובות או ערב או כספים חייב ישנם, אם העסקיים, מי משותפיך קרוביך או ה,/את האם
 כלשהם?  להתחייבויות

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

 לא / כן
 

י: /פרט כן, י: אם/פרט כן, אם
____________ _______________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________ 

 
 
 
 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 לניגוד של חשש במצב אותך להעמיד שעשויים לעיל, פורטו שלא אחרים, נכסים על לך ידוע האם

 ת ?/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים
 

ושותפים  קרובים חברים זה מקורביך )ובכלל של קרוביך, של שלך, לנכסים להתייחס נא
 .בהם בעלי עניין הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים , של)יםעסקי
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 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

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

 יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או יוןבדירקטור מכהן או/ו בעקיפין,

 .לו חיצוני
 

 לא / כן
 

י: /פרט כן, אם
___________________ __________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________ 
 

 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 נכונים ולמקורבי, הם מלאים, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 ואמיתיים.
 

 אישית, הם מידיעה ולמקורבי, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 אינם הפרטים שבו וזאת במקרה יעה,היד למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא

 אישית. לי מידיעה בחלקם ו/או אינם ידועים ו/או במלואם לי ידועים
 

 של במצב לי להיות לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3
 התפקיד. עם עניינים לניגוד חשש

 

חשש לניגוד עניינים  של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 בנושא. המשפטית של עיריית עכו היועצת במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של

 

 יתעוררו במהלך או בשאלון, הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו שבמקרה מתחייב/ת לכך אני .5
עניינים,  לניגוד חשש במצב של אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים

 לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע לה את ביועצת המשפטית של עיריית עכו, אמסור איוועץ
 הנחיותיה.

 

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

 
____________________                                  _________________ 

חתימה                     תאריך          
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 עיריית עכו 

 עכו, 35 ויצמן
 

 א.ג.נ.,
 

  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

אגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לת
המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים 

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו
 

נהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מ
 הצהרה זו בשם התאגיד. 

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

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 ת זהות: __________________*מס' תעוד

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 אישור עו"ד

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

 . ("המשתתף"

___ הינו בעל השליטה ו/או בעל הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ___________ .2
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו 

 *בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3
___________________, מר/גב' _______________________ נושא במשרדי  ברח' ______

ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

   
      _________________ 
  דחתימה + חותמת עוה"      

 

                                                 
 רק על ידי משתתף שהינו תאגידלאישור עוה"ד ימולא  IIסעיף   *
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 תצהיר
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

במכרז ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 יריית עכו .של ע 24/2019פומבי 

  
חוק לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2

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

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

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

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  X עובדים או יותר על המציע נדרש לסמן 100המציע מעסיק ש במקרה

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

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

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

להעביר  בשם המציע מתחייבויון זכויות חלות על המציע הנני לחוק שו 9ככל שהוראות סעיף  .3
 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות.

      _______________ 
 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין
 

___, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ __________________
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

ם הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי
 בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 הסכם מסגרת-למבני ציבור תכנוןשירותי הסכם 

  שנערך ונחתם בעכו ביום ______
 
 

 עירית עכו     ן:בי
 2412001עכו  2007ת.ד , 35רחוב ויצמן                                    

 ("העירייה")שתקרא להלן:                                       
 מצד אחד           

 
      _______________________    לבין:

 __________________מרחוב     
 _______________ , פקס:_____________טלפון:     
 ("המתכנן")שיקרא להלן :     
 מצד שני           

 
 

הכל , מבני ציבורוהעירייה מעוניינת למסור למתכנן עבודות תכנון ופיקוח עליון של  הואיל:
 כמפורט בגוף ההסכם;

 
שירותי תכנון ה לשל העיריי 24/2019במכרז פומבי  / אחד מהזוכיםהזוכהוהמתכנן הינו         :והואיל

 ;"(הזוכה/הזוכים/הזכיינים) להלן:"  הסכם מסגרת -מבני ציבור
 

והמתכנן קיבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה וזאת לאחר שבדק  והואיל:
 את הנחיות ודרישות העירייה;

 
י העירייה וכי כי הוא מסוגל לבצע העבודות בלוח הזמנים כפי שייקבע ע" מצהירוהמתכנן  והואיל:

עומדים ויעמדו לרשותו כל תקופת ההתקשרות כל האמצעים וכוח האדם לשם ביצוע 
 העבודות;

 
על ידי  םבאופן תקצובבתכנון של מבני ציבור ווהמתכנן מצהיר כי הוא בקיא ומצוי  והואיל: 

משרדי ממשלה וגורמים אחרים כגון: משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הדתות, מפעל 
במסגרת התקציב, ללא חריגות ובהתאם לכללי  מבני ציבורומסוגל לתכנן  ,ועוד הפיס

 התקצוב של העירייה ושל הגורמים המממנים, ככל שישנם כאלה;
 

 תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה;את והצדדים מבקשים להסדיר  והואיל:
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:
 
 

 מבוא ופרשנות .א
 
 להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא  1.1 .1

במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  1.2
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.

 כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.3
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 בהסכם זה: .2
 

 שוערת של הפרויקט כמפורט בהזמנת העבודה.עלותו המ  -"האומדן" 
  מגרש או שטח שייבחר בתוך תחום השיפוט של עיריית עכו להקמת הפרויקט.  -"האתר" 

להסכם זה חתומה על ידי מורשי החתימה  6/'נספח גכהזמנה בנוסח המצורף     -"הזמנת עבודה" 
זוכה מה בצירוף חותמת המזמין, בה יוזמנו של המזמין, קרי: רה"ע וגזבר

 .והתקציב לביצוען המועד שנקצב לביצועןוען, , יפורט מקום ביצתכנון עבודות
הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת קבלת החשבון ע"י   -"הפרשי הצמדה" 

 המהנדס.
 הפרויקט. הקמתל קבלןמכרז או התקשרות בדרך אחרת עם   -"התקשרות" 

 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתפרסםמדד מחירי התשומות לבניה ה  -מדד" "
 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. - "מדד הבסיס" 

בכתב לעניין הסכם זה או כל  הלרבות מי שהוסמך על יד העירייה ת/מהנדס  -המהנדס" "
 לק ממנו;ח

 מי שמבצע פעולות יעוץ למתכנן או לעירייה בכל הנוגע לעבודות התכנון.  -"מומחה" 
 .הסכם מסגרת -שירותי תכנון מבני ציבורל 24/2019מכרז פומבי    -"המכרז" 

מי שימונה  ע"י העירייה לצורך ביצוע תאום תכנון בשיתוף פעולה עם המתכנן      -"   מנהל הפרויקט"
ניהול )להבדיל מתאום תוכניות שיבוצע ע"י המתכנן והיועצים( ולצורך 

 .  הפרויקט תהליך הבנייה והקמתעל צמוד פיקוח הפרויקט ו
  .התקשרות זומי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך        -"נציג העירייה" 

 . מהנדסת העירייה אדר' ד"ר מיכל סופרשמש הראשון תכנציג העירייה  
העירייה תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח אל  

 המתכנן.
 / "העבודות"

ציבור חדשים, תכנון  יתכנון מבנהעבודות יכללו  יקט;עבודות ביצוע הפרו - "עבודות התכנון"
נון שיפוצים למבני ציבור קיימים, תוספת בנייה חדשה למבנה קיים ותכ

עבודות ציבורי.  ו/ או בשימוש לרבות תכנון מבנים ושטחים שאינם בייעוד
אדריכלי, תכנון שלד : תכנון יכללו את התחומים הבאים התכנון

נון מים וביוב, תכנון חשמל ותקשורת, תכנון נופי המבנה)קונסטרוקציה(, תכ
וכן עבודות ייעוץ בתחומים מיוחדים הציבור, תכנון שצ"פ  ישל חצרות מבנ

כמפורט בהסכם ונספחיו. העבודות יכללו הנדרשות לצורך ביצוע העבודות 
 .תכנון ופקוח עליון של התכנוןהניהול 

שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה  -"העירייה" 
מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי החתימה 
של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, למעט באותם עניינים בהם 

 מוקנית הסמכות בהסכם זה  למהנדס.
אי המזמין, לפי הליך השוואת מחירים בין הזכיינים במכרז, אשר יהא רש    -"התמחרות"   

במסגרת שיקול דעתו הבלעדי, לערוך טרם מסירת פרויקט מסוים לביצוע. 
השתתפות פרויקט האמור לצורך תאור ההליך זה, יומצא לידי הזכיינים 
מתן הנחה נוספת )באחוזים( על ההנחה בהליך ההתמחרות ואפשרות ל

 .הפרויקט רבתיאולהלן, בקשר לעבודות המצוינות  3המצוינת בסעיף 
הפרויקט בהתאם לתכניות העבודה והמפרטים; יעוץ  הקמת ביקורת על -"פיקוח עליון" 

והדרכה באתר; תוספת או שינוי של פרטים ומפרטים בהתאם לצורך )במידה 
הפרויקט והחומרים; מתן תשובות והבהרות  הקמתויתגלה(; ביקורת על טיב 

השתתפות בקבלת  בנוגע לפרטי המפרט והתוכניות; מתכנןול נהל הפרויקטלמ
על רקע  מתכנן; אישור תכניות ביצוע למעשה שיוכנו ע"י המתכנןהעבודה מה

התכניות המקוריות, תוך ציון השינויים שחלו בזמן הביצוע; בדיקה ואישור 
מנהל /מתכנןתכניות הפרויקט לאחר ביצוע החתומות והמאושרות ע"י ה

יתר בניה למצב הסופי ן ו/או  ע"י מודד מוסמך; הוצאת הייהענ לפי הפרויקט
בתקנות התכנון , כולל ביצוע פעולות כאמור דרשי)כולל השינויים( במידה וי

 .1992-והבניה )פיקוח עליון על הבנייה(, תשנ"ב
ציבור חדשים או תוספת  ילהקמת מבנאשר תבוצענה באתר  תכנוןעבודות  -"הפרויקט" 

וכן  ו תכנון שצ"פא בנייה חדשה לבניינים קיימים או שיפוץ של מבנה קיים
התוכניות  להכנתעבודות פיקוח עליון לביצוע ולרבות ניהול תהליך התכנון 

  .אשר יכין המתכנן עבור העירייה מכוח הסכם זה
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עלות הקמתו של הפרויקט לצרכי חישוב שכר המתכנן, מחושב כמפורט   -"ערך הפרויקט" 
 להלן. 38 -ו 36בהסכם זה ובסעיפים 

   הפרויקט כולו או חלקו.הקמת שייבחרו למי      -" או "ספק"מתכנן"
 .וניהול התכנון הפיקוח העליוןעבודות התכנון,   -"השירותים" 

 .השירותיםשכר המתכנן בגין ביצוע  -" טרחהשכר ה"
הכנת כל המסמכים הנדרשים לשם יציאה למכרז ביצוע, לרבות תכניות ביצוע,   -"תכנון מפורט לביצוע" 

 ים, אומדנים וכו'.כתבי כמויות, מפרט
 להלן. 4כמפורט בסעיף  השירותיםתקופת ביצוע   -"תקופת ההסכם" 

 

 מטרת ההסכם .ב
 
העירייה שוכרת בזאת את שירותי המתכנן לביצוע עבודות התכנון והפיקוח העליון על בצוע  3.1 .3

תכנון תחומי ה 5/'נספח גבהתאם להסכם זה ול הפרויקט והמתכנן מקבל על עצמו ביצוע העבודות
  הנדרשים.

 בזאת כי העבודות תבוצענה על ידי במקרה בו המתכנן הינו תאגיד או חבר בני אדם מוסכם      3.2
 פורט בהזמנת העבודה או בפיקוחו האישי. יהאדריכל ששמו 

 העירייה.נציג לא יחליף המתכנן את האדריכל האמור במבצע אחר בלי הסכמתה מראש ובכתב של      3.3
ן יזמין מעת לעת, בהתאם לצרכיו, בהזמנת עבודה חתומה את העבודות אותן בכוונת המזמי 3.4

זה. הזמנת עבודה שאיננה חתומה כדין על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין לבצע מכוח הסכם 
לא יהא זכאי לתמורה ו/או  מתכנןהמזמין ובצירוף חותמת המזמין, לא תחייב את המזמין וה

 העבודות המוזמנות בה.  לתשלום כלשהו בגין בצוע
בשנה בצירוף מע"מ כדין לכל הזוכים  ₪מיליון  12שכר הטרחה הכולל עבור העבודות, לא יעלה על 

 יחדיו במכרז.
וההצעה הזולה מבין המזמין  יפנה אליהם אשרבכל הליך התמחרות  להשתתףהזכיינים מתחייבים  3.5

דה האמורה ותהווה את התמורה עבותוכרז כהצעה הזוכה ל בהתמחרות, ההצעות שתוגשנה
יובהר בזאת כי הזכיינים מחויבים להגיש הצעה במסגרת ההתמחרות, אך  .הסופית בגין ביצועה

 אינם חייבים לתת הנחה נוספת )באחוזים(. 
אשר תטיל פיצוי של ההסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית  הסכם זהסעיף זה הינו סעיף עיקרי ל

 . להלן 45.2 כמפורט בסעיף ₪ 3,000מוסכם על המתכנן בסך 
הצעת הזכיינים במסגרת ההתמחרות לא תהא גבוהה מהמחירון שהוכרז  -למען הסר ספק  3.6

ך בחירת הזכיינים על ידי המזמין במסגרת המכרז, קרי: המחיר לו התחייבו הזכיינים במסגרת הלי
  כמפורט להלן:

  שיפוץ קל ללא היתר בנייה________% מערך הפרויקט 3.6.1
שיפוץ קל הינו שיפוץ הכולל בעיקר מעורבות של אדריכל/ מהנדס, יועץ נגישות ויועץ 
בטיחות ושאינו מחייב הוצאת היתר בנייה. ככל ששיפוץ קל יחייב הוצאת היתר בנייה 

או שני אחוז מעלות הפרויקט, הגבוה מבין  ₪ 15,000יתווסף לשכר הטרחה סכום של 
 השניים.  

 
 

 כולל היתר בנייה________% מערך הפרויקטשיפוץ יסודי  3.6.2
שיפוץ יסודי הינו שיפוץ מקיף הכולל מעורבות של בעלי מקצוע שונים: אדריכל/ 

, חשמל, תקשורת ותכנון המהנדס, נגישות, בטיחות, מתכנן שלד, מתכנן אינסטלצי
 נוף וכיוצא בזה. 

 
בנייה חדשה או תוספת בנייה חדשה למבנה קיים כולל היתר  3.6.3

  בנייה____________%  מערך הפרויקט.
 
     

  המחיר הקובע"(.)להלן:"                                 
 

הצעת הזכיינים בהליך ההתמחרות תוגש לא יאוחר מן המועד אשר יקבע על ידי המזמין כמועד   3.7
 האחרון להגשת הצעות באותו הליך התמחרות. 

צעות זהות, יפנה המזמין אל הזכיינים בבקשה לתקן ולהפחית ניתנו במסגרת ההתמחרות שתי ה  3.8
שסך הצעתו תהא הזולה ביותר לאחר תיקונה, יבצע את  מתכנןהצעתם האמורה ואותו את סך 

 המזמין בדרך של ביצוע הגרלה בניהןיבחר  -עבודות הפרויקט האמור. נותרו שתי ההצעות זהות 
 או לפי שיקול דעתה הבלעדי של המהנדס. 
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לעיל, במקרים חריגים העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה  4האמור בסעיף קטן על אף  3.9
הבלעדי, שלא לפנות לאחד מן הזכיינים בהליך התמחרות, וזאת כאשר מנהל הפרויקט סבור 

 שלאחד מן הזכיינים יש היקף עבודות רבות אשר מצריך פניה לזכיינים האחרים.   
מסוגי שירותים שונים המשלבים תכנון מבנה חדש או תוספת חדשה  במידה וידרשו פרויקטים 3.10

, יהיה על המתכנן למבנה קיים ו/ או שיפוץ יסודי של מבנה קיים ו/או שיפוץ קל של מבנה קיים
 .של סוגי השירותים השונים בהתאם למחיר  הקובעלהגיש הצעה 

וימות,  קריטריונים של איכות לפי על אף האמור בסעיף זה, העירייה רשאית להגדיר בעבודות מס 3.11
המיוחד של העבודה ומומחיות וניסיון הנדרשים לביצועה.  הלאופישיקול דעתה הבלעדי, בהתאם 

איכות ומחיר שיקבע הזוכה שיבחר יהיה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר על פי יחס של 
  בהתמחרות.

אם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי בהליך ההתמחרות, יבצע את העבודות בהת מתכנןזכה ה 3.12
 המזמין בהזמנת העבודה והוראות הסכם זה יחולו על ביצוע אותן עבודות.

במחויבויותיו לבצע את העבודות בהתאם למחירים הנקובים בהצעתו בהליך  מתכנןלא עמד ה 3.13
ת בהליך ההתמחרו מתכנןההתמחרות, ובהתאם לתנאי הסכם זה רשאי המזמין לבטל את זכיית ה

יפצה את המזמין בגין כל הוצאה שתגרם  מתכנןולהעביר את ביצוע העבודות לזכיין השני וה
 למזמין כתוצאה מכך.

למתכנן לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין אי מסירת עבודות לביצוע על ידו, היה ולא  3.14
 תוכרז הצעתו כהצעה הזוכה בהתמחרות.

 קרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של החוזה.יזה הינו מע עיףס 3.15
 

  

_ _____ חתימתו, קרי: מיום מיום שנים ( 3) שלושהינה לתקופה של ההתקשרות מכוח הסכם זה  4.1 .4
 ועד ליום ___________.

עתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות העירייה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול ד 4.2
שנים ובתנאי שהודיעה  6ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על 

בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמה, על כוונתה להאריך ההתקשרות  למתכנן
ות אותה תבקש ( לא יאוחר מחודש בטרם תום תקופת ההתקשר"הודעת ההארכה")להלן: 

 העירייה להאריך. 
לעירייה על סירובו להאריך תקופת ההתקשרות כמצוין בהודעת ההארכה של  המתכנןלא הודיע  4.3

ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההתקשרות על פי תנאי הסכם  7העירייה תוך 
 זה בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

 
 
ב לבצע את העבודות בהתאם לתקנון שרותי התכנון במקצועות ההנדסה המתכנן מתחיי 5.1 .5

קוניהם, יוהאדריכלות של אגודת האינג'ינרים והאדריכלים, חוק ותקנות התכנון והבניה על כל ת
התקנים הרלוונטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים באישור הנדרש כגון: משרד 

משרד הדתות, המדרש לפיתוח הנגב  ,והרווחה רד העבודהמשמשרד הבינוי והשיכון, החינוך, 
חוקי עזר עירוניים, תקני הג"א  מפעל הפיס, המוסד לבטיחות,משרד התרבות והספורט,  והגליל,

 וכבוי אש וכו' ובהתאם לדרישות העירייה. 
 למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, בנושא בטיחות, היא הקובעת.   

ס תוכניות או מסמכים הקשורים בעבודות, אשר הוכנו על ידי המתכנן בהתאם אישר המהנד 5.2
לא ישחרר אישור המהנדס  -להסכם זה, או שהמהנדס דרש מהמתכנן להכינם בהתאם להסכם זה 

 או דרישתו את המתכנן מאחריותו המקצועית לתכנון הפרויקט או כל חלק ממנו.
 
וף להוראות כל התוכניות הקיימות או נמצאות בשלבי בהתאם ובכפ השירותיםהמתכנן מצהיר כי יבצע  .6

, וכן הנהלים, התקנים והתקנות החלים על נושאי האתרלגבי  ת המוסמכות לכךהכנה על ידי הרשויו
וכל דבר  , ממצאי בדיקות קרקע, מדידותהתכנון, לרבות ההכרזות בדבר שטחי עתיקות, שטחים גובלים

 .השירותיםהעשוי להשפיע על 
את התכניות, הסקרים וכל חומר רלוונטי אחר  ההסכםעמיד לרשות המתכנן לעיון לתקופת העירייה ת
 , ככל הנמצא בידה.לאתרהמתייחס 

 
 
 
 
 
 



 24/2019מכרז פומבי 
 הסכם מסגרת -שירותי תכנון מבני ציבור

 
 מסמך ג'

 
 

 36 

 

 התכנון פירוט עבודות .ג

 

 שלב זה כולל, בין היתר:  - הכנת פרוגרמה ותכניות מוקדמות -שלב א'  .7

, חקירות מוקדמות, התייעצות עם בירורים עם העירייה בדבר דרישות הפרויקט, ביקורים באתר 7.1
 מומחים מקצועיים אחרים שימונו על ידי העירייה או על ידי המתכנן עצמו באישור העירייה. 

 פורט בהזמנת העבודה. תשימת מומחים מאושרים על ידי העירייה ר
בירור ברשויות המוסמכות או בגורמים אחרים בקשר לדרישות ו/או לתנאים החוקיים ו/או  7.2

 ם לביצוע העבודות לרבות דרישות ו/או הנחיות גורמים המשתתפים במימון הפרויקט. התכנוני
 ביצוע בדיקות קרקע לצורך תכנון מבוסס, של מערכות ומתקנים עד כמה ובהיקף שהדבר יידרש.   7.3

מיקום ועומקים של מערכות ומתקנים קיימים,  מתן הנחיות למודד בנוגע לדרישות המתכנן, כגון: 7.4
  .טעויות ומחדלים בתכנון מתקנים חדשים מנת למנוע-על

לרבות גיבוש חלופות פרוגרמאתיות עד לגיבוש , דרשנהישתככל  –הכנת חלופות תכנוניות  7.5
 פרוגרמה מוסכמת. 

כולל תאור מילולי של עקרונות תכנוניים  ,הנבחרתהתכנונית הכנת תוכניות מוקדמות של החלופה  7.6
ערכת מ מיזוג אויר וכל ,ביוב וניקוז, הספקי חשמל ,ים למיםידראולייציבות, חישובים ה :כגון

 ידרש.  תאחרת במידה ו
 .  מבוטל 7.7

תקציב המאושר ע"י הלרבות  - תקציב העומד לרשות העירייהיתכנן הפרויקט בהתאם להמתכנן  7.8
 הרשויות המוסמכות ו/או המשתתפות במימון. 

שות העירייה לרבות שיועמד לר שהתקציבבכדי למנוע ספק המתכנן מצהיר בזאת שידוע לו 
ולל בתוכו  הוצאות  מע"מ, שכר מתכנן  ויועצים, ניהול כ –בתקציב מעת לעת  ושינויים שיתכנ

חיבור לתשתיות, הוצאות שיכפול והעתקות וכל חיבורי חשמל, , 10%בשיעור בנ"מ   ,ופיקוח
 הוצאה אחרת שתובא לידיעתו. 

  
לצורך גיוס תקציבים, קבלת אישורים מקדימים,  שלב א' יכלול הכנת תיק תורם ו/ או מצגות    7.9

שיתוף ציבור וכיוצא בזה, ככל שיידרשו על פי שיקול דעת המהנדס. תיק תורם ומצגות יוצגו 
נאה, עקרונות תכנוניים ופרוגרמאתיים של הפרויקט והדמיות תלת ממדיות של  גראפיתבצורה 

 התכנון. 
       

 שלב זה כולל, בין היתר:  - ויוריש הכנת תוכניות סופיות -שלב ב '  .8

הכנת כל התוכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים לשם הצגת הפרויקט בפני  8.1
המהנדס וכל גורם אחר לקבלת אישור העירייה ואישור כל גורם אחר לרבות גורם המשתתף 

 במימון. 

רישת דאו לפי ו/רך,  הכנת תיקונים ושינויים בתכניות ויתר המסמכים האמורים לעיל, לפי  הצו 8.2
 המהנדס. 

ולאישור של כל הרשויות,  כנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים להגשה ה 8.3
המוסדות והגורמים  –וקבלת אישורים של הרשויות   טיפול ;המוסדות והגורמים הנוגעים בדבר

רים מחברת בזק, חברת הנוגעים בדבר, לרבות כל גוף שאישורו נדרש עפ"י כל דין, כולל אישו
ויש צורך לקבל אישורם,  חשמל, רשות העתיקות , ועדת תכנון ובנייה וכל המוסדות שלא צוינו  

 .  וגורמים המשתתפים במימון הפרויקט במידה ויידרשאישורים מכולל 
למען הסר ספק, המתכנן לא יהא אחראי לעיכובים ו/או להסרת חסמים הנובעים מזכויות קניין 

וא הפרויקט או חסמים אחרים הנובעים מסטאטוס המבנה או הפרוייקט ואינם קשורים בנכס נש
 לתחום התכנוני.

כאמור הכנת אומדן מקורב, מעודכן בהתאם לתוכניות ולמסמכים שהוכנו ואושרו ע"י המהנדס  8.4
 במסגרת התקציב העומד לרשות העירייה. לעיל,  2בס"ק 

יות המוסמכות לשם קבלת כל האישורים לרשוהמתוקנים הגשת כל התוכניות והמסמכים  8.5
וההיתרים הדרושים לביצוע הפרויקט, לרבות היתרי בנייה ועשיית כל הדרוש לשם קבלת 

 האישורים והיתרים. 

קבלת כל האישורים הנדרשים לרבות היתר בנייה, אישור רשות הכבאות, פיקוד העורף, משרד  8.6
האישורים הנדרשים על פי דין להקמת  הבריאות וכן קבלת אישור מהגורמים הממנים וקבלת כל

 הפרויקט. 
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המסמכים הדרושים לביצוע  הכנת תכניות, מפרטים, תיאורים טכניים, רשימת כמויות וכל -שלב ג'  .9
 שלב זה כולל בין היתר:  - הפרויקט

הכנת תוכניות אדריכליות, קונסטרוקציה, תכניות המומחים והיועצים מפורטות תיאום ו 9.1
לרבות תכניות המתקנים למיניהם , וללות מידע מלא על כל פרט וחלק בפרויקטומוסברות, הכ

 וכיו"ב, שהוכנו על ידו, או ע"י  מומחים ויועצים. 
עם תקשרות ההכנת מפרטים, כתבי כמויות, מסמכים הנדסיים וחישובים הנדרשים לשם הכנת  9.2

 .סכם ונספחיובהכמפורט קבלנים בהתאם לאופן שייקבע ע"י העירייה ובמספר העתקים  

הכמויות יתבססו על תכניות עבודה מפורטות המאפשרות תחילת עבודה המפרטים וכתבי  9.2.1
 מיידית ללא צורך בהשלמות.

 חישובי כמויות יהיו מדויקים והתיאורים ברורים ומושלמים. 9.2.2

תכניות העבודה וכתבי הכמויות יהיו מתואמים עם תכניות המומחים והיועצים לרבות  9.2.3
 ת שפרטיו יוטמעו בתוכניות במלואם.דו"ח יועץ הבטיחו

 לעיל.  8.5התוכניות יהיו תואמות את האישורים שניתנו על פי סעיף  9.2.4
 הפרויקט שיהיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות. הקמתהכנת אומדן ל 9.3

התקשרות לרבות              בתנאים מקדימים ו/או תנאי סף שיידרשו  ות לעירייה אודותהמלצמתן  9.4
 ו/או מומחיות מיוחדים.קודם סיון דרישות לני

ביצוע תיקונים בכל הנ"ל לפי הצורך ודרישות נציגי העירייה והתאמה למסגרת התקציבית  9.5
ים ו/או מע"י הגורמים המוסכ, לרבות אם יקבעו ,המאושרת מעת לעת כולל לקיצוצים תקציביים

 .המממנים
מספר שעות העבודה המקסימלי התאמות ושינויים שנדרשו על ידי העירייה, הכרוכים בלמעלה מ

 .על פי תעריף החשכ"ל בתשלום נוסף הקבוע בהזמנת העבודה,  יערכו 
למען הסר ספק תיקונים ו/או שינויים ו/או התאמות הנדרשים כתוצאה מחריגת עלות הפרויקט, 
כפי שתוכנן על ידי המתכנן, מהתקציב, כפי שנתברר במהלך ביצועו של הפרויקט, או כתוצאה 

ו/או חוסרים בתכנון המקורי, ואשר התגלו במהלך ביצוע הפרויקט, יבוצעו על ידי  מכשלים
 המתכנן ללא כל תמורה נוספת ולא יכללו במניין השעות הנזכרות בס"ק זה לעיל.

קשור לפרטי ההשתתפות בסיורי קבלנים ו/או ספקים ומתן תשובות לקבלנים ולספקים בכל   9.6
 . המפרט והתוכניות

ו/או למהנדס במידה ויתבקש בבדיקת וניתוח ההצעות שהוגשו לביצוע  יקטנהל הפרוסיוע למ 9.7
 הפרויקט.  

ו/או למהנדס במידה ויתבקש בבדיקה עמידת ההצעות בתנאים המקדימים  נהל הפרויקטסיוע למ 9.8
 .עד כמה שאלו נקבעו ו/או בתנאי הסף

 יעוץ לעירייה בבחירת הקבלן או הספק הזוכה, ככל שיתבקש לעשות כן.  9.9

 .בבחירת ההצעה הזוכה ר כי העירייה לא תהא מחויבת לקבל המלצתו של המתכנןיובה 9.10

 לרבות התאמת התוכניות לתקציב., הכנת תוכניות ביצוע כולל מפרטים ושינויים סופיים שידרשו 9.11

 

 :שלב זה כולל בין היתר - עבודות הפיקוח העליון  -לב ד' ש .10

 אם לתכניות וליתר המסמכים.יקוח עליון על ביצוע הפרויקט וכל העבודות בו בהתפ 10.1
 בטיחותהשל יועץ  יובהר כי האמור בסעיף זה כולל גם פיקוח עליון על ביצוע התוכניות וההנחיות

 . ושל כל תחומי התכנון הפרויקט
שלב בביצוע פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט בהתאם לתכנון והתיקונים שהקבלן חייב בהם בכל  10.2

 חד מהמתכננים ו/ או היועצים. לגבי כל א הפרויקט ובתקופת הבדק
 המלצה ויעוץ לגבי בחירה, בדיקה ואישור חומרים וציוד.  10.3
בכתב על התקדמות ביצוע הפרויקט  ,לפי דרישת העירייה, נהל הפרויקטלמהנדס ולמדיווח שוטף  10.4

  ורמת הביצוע, לרבות הדרכה ומתן הסברים.

 אחרים.ומומחים  תאום ביצוע הפרויקט עם מתכננים 10.5

בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן בקשר לביצוע  העבודות, מתן חו"ד בכתב או בעל שתתפות ה 10.6
           .פה, מתן עדות מומחה בכל פורום שבפניו ידון הסכסוך, לפי בקשת העירייה

בדיקת עבודות ביצוע הפרויקט עם סיומן, ובגמר תקופת הבדק, עריכת רשימת תיקונים שעל  10.7
עירייה המעידה על השלמת הפרויקט והאפשרות להוצאת לור הקבלן לבצע ומתן תעודת איש

 תעודת גמר לקבלן. 

 והוצאת היתר בניה לשינויים, ככל שנעשו במהלך ביצוע הפרויקט.  AS MADEאישור תוכניות  10.8

  כלשהו בינו לבין העירייה. המתכנן חייב לתת אישור השלמת המבנה גם במידה וקיים סכסוך  10.9
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מתכנן רשאי לתת הוראות לקבלן, במישרין או בעקיפין, בעל פה או להסרת ספק מובהר כי אין ה 10.10
לנהל מו"מ עם הקבלן ביחס למחירים, או לתת לקבלן הוראות או שינויים כל שהם, בכתב , או 

 אלא באמצעות המהנדס,  או נציג העירייה.

 יםבתחומים המפורטהכולל תוכניות, חתכים, חזיתות, פרטים  AS MADE   העברת תיק פרויקט 10.11
 להסכם.  5/'נספח גב

 
 
 
 

   ביצוע העבודות .ד
  

אלא אם כן נקבע מועד אחר  הזמנת עבודההמתכנן יתחיל בביצוע עבודות התכנון מיד לאחר חתימת  .11
בצען בהתאם למועדים הקבועים בהזמנת העבודה, בשיתוף פעולה מלא עם משיך ל, ויבהזמנת העבודה

 המהנדס. 

 
 מבוטל.  .12
 

אלא  לאחר שקיבל אישור בכתב  ,לא יחל המתכנן בביצוע שלב משלבי העבודות –הנוספים  שלבי התכנון .13
 על כך מאת המהנדס.     

 
או במועדים שייקבעו על ידי המהנדס וכן על פי  ותהמתכנן יגיש למהנדס בגמר כל שלב משלבי העבוד .14

 נון שהוא מבצע. על  התקדמות עבודות התכדרישת המהנדס או נציג העירייה דין וחשבון 
 

בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הפרויקטים, מתכננים ויועצים המתכנן יבצע את השירותים  15.1 .15
 . יםאחרים, נציג העירייה והמפקח

     לא תעלה על ערך הפרויקט.המתכנן מתחייב לתכנן את הפרויקט כך שעלותו  15.2
 

בחשבון תקופות של עיכובים בביצוע השירותים,  לעיל לא יבואו 7-10פים בגדר המועדים הקבועים בסעי .16
אשר אינם באחריותו של המתכנן, כגון עיכוב הנובע מאיחור במסירת מידע על ידי העירייה, עיכוב הנובע 

 מאי מסירת מידע או תכניות על ידי מתכנן אחר וכד'.

 

    .  צו התחלת שלבאלא לאחר שקיבל  ,השירותיםלא יחל המתכנן בביצוע שלב משלבי  .17
 

או במועדים שייקבעו על ידי המהנדס וכן על  התכנון ותהמתכנן יגיש למהנדס בגמר כל שלב משלבי עבוד .18
 פי דרישת המהנדס או נציג העירייה דין וחשבון על  התקדמות עבודות התכנון שהוא מבצע. 

 
לשם ביצוע הנדרשים  יועציםהמומחים ואת כל הכוללים  הטרחה בגינם ושכר השירותיםמוסכם כי  19.1 .19

יועצים הנדרשים לצורך קביעת ביסוס ובניהם:  .להסכם זה 5/'נספח גבהמפורטים כלל התחומים 
 .אש חשמל ותקשורתכיבוי המבנה, תכנון ופיתוח השטח והנוף, תכנון המים, הביוב , 

לשם העירייה רשאית להזמין מהמתכנן על חשבונו מומחה או מומחים  מבלי לפגוע באמור לעיל 19.2
והתמורה לשם כך היועצים לעירייה או למתכנן, בכל הנוגע לעבודת המתכנן שאינו בתחום ייעוץ 

 להלן.  32תחושב בהתאם לסעיף 

שבונה או חמבלי לפגוע באמור לעיל העירייה רשאית, אם מצאה לנכון לעשות זאת, להזמין על  19.3
כנן, בכל הנוגע העסיק מבין עובדי העירייה, מומחה או מומחים, לשם ייעוץ לעירייה או למתל

 לעבודת המתכנן שאינו בתחום מקצועו. 

 ימלא המתכנן חתימת הסכם זה או לאחר חתימתו, , לפנילעיל 3"ק וזמן מומחה, כאמור בסה 19.4
זו כלולה  כמתאם לגבי מומחה זה או מומחים אלה, כאילו נשכרו ישירות על ידו ועבודהתפקידו 

     הנ"ל ישולם ע"י העירייה.  יםשכר המומח .בשכרו
 

בגמר כל שלב תכנוני כמפורט לעיל יקבל המתכנן אישור או הסתייגויות בכתב מאת המהנדס וזאת תוך  .20
 ימי עבודה ממועד הגשת התכניות.  10 -לא יותר מ

 . שנקבע בהזמנת העבודהעיכוב במתן האישור ע"י המהנדס מעבר לקבוע בסעיף זה יאריך את לוח הזמנים 
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 ס בכל שלב שהוא של התכנון שינויים כפי שיידרש בכתב על ידי העירייה.המתכנן מתחייב להכני 21.1 .21
לאחר  ,שכר טרחה ₪ 100,000לכל  שעות 25 מעלהכרוכים בנדרשו כאמור שינויים מהותיים 

תשלם העירייה למתכנן נוסף לשכרו, עבור השירותים הנוספים  ,העירייהשהתכניות אושרו ע"י 
חשכ"ל  -עריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםבהתאם לתתוספת שכר שנעשו מחדש, 

בפרקים הרלוונטיים ובסייגים ובתנאים הרלבנטיים, המפורסמים ומעודכנים למועד התשלום, 
ובהתאם לשעות העבודה שיבצעו על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש על ידי העירייה, בהנחה של 

  מהמחירון. 10%

יים או אם השינויים נדרשו מחמת פגם בתכנון, לרבות עקב אולם במקרה של שינויים לא מהות
טעויות ו/או אי קבלת אישור מוקדם מהגופים שאישורם נדרש וו/או אי התאמה לתקציב, חייב 

 המתכנן לבצעם ללא כל תשלום. 
עבור השינויים שיידרש הטרחה  לא תשולם כל תוספת לשכרלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  21.2

עולה על  ות, כתוצאה מקבלת הצעות הקבלנים, שמחיר ביצוע העבודלעשות במקרה שיתברר
 .15%-אומדן העבודות שהוכן על ידי המתכנן בלמעלה מ

 .יחשב כמפר חוזהעלות הפרויקט לתקציב סרב המתכנן לבצע שינויים  כדי להתאים את 
 

כולל  שירותים,הובאופן בצוע  תבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמולרשאים  מנהל הפרויקטהמהנדס ו .22
בפעולות  םולסייע ביד ממנולמסור להם כל הסבר שיידרש  ם שהוא מבצע, והמתכנן מתחייבועבודות תא

 הביקורת כאמור. 
        

ת, יוכן באמצעות מערכת ממוחשבת וכתב הכמויות, אשר על המתכנן להגיש לעירייה לשם הכנת התקשר .23
רייה ויוגש לעירייה על גבי מדיה מגנטית בצורת דרש ע"י העייהמפיקה קבצי גיבוי בפורמט תוכנה ש

 .דיסקט גיבוי או בצורה אחרת אשר תקבע ע"י העירייה
 

ותר על זכויות היוצרים מכח חוק ו/או ההגנה כל שהם בגין תכנון מבנים, והמתכנן מצהיר בזאת שהוא מ .24
בגין  שכר הטרחה בכל הקשור לפרויקט, ובכפוף לתשלום בשירותיםדרכים, נוף וכל תכנון אחר הכלול 

 . אותו תכנון
 
 
 
 

 הצהרות המתכנן .ה
 

דרישות העירייה, וכן בדק את כל ואת  שירותיםהתנאי ההסכם, המתכנן מאשר כי בדק את   25.1 .25
והוא מצהיר כי , עםובביצו שירותיםהפרטים  והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב

דם והציוד הדרושים רים, היכולות, כוח האוכי הוא בעל הכישו שירותיםהאת ביכולתו לבצע 
  .שירותיםלביצוע ה

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע ימתכנן מצהיר כי הינו עוסק מורשה ויש לו את כל הרה 25.2
 . שירותיםוהמומחיות הדרושים לביצוע ה

       מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המתכנן כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן     25.3
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  25.3.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 25.3.2

בדבר העסקת עובדים  1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2אישור לפי סעיף  25.3.3
 ם ותשלום שכר מינימום.זרי

המתכנן מצהיר כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה כמפורט באישור העדר  25.4
 .מכרזהאשר צורף על ידו למסמכי הקרבה 

 יחסי הצדדים .ו
 

העירייה ולא  יכעובד ומטעמו לא ייחשבהעוסק בביצוע השירותים בזאת כי המתכנן וכל ומוסכם מוצהר  .26
 מעביד.-כל יחסי עובד לבין העירייהם וצרו בינוי
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מתכנן אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר ה .27
 כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.

 
כמת המהנדס מראש אלא בהס ם,או מקצת םכול השירותים,המתכנן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  .28

  ובכתב .

זאת כתב התחייבות והצהרה ולצרף  – 7/'נספח גהמתכנן מתחייב להחתים כל מתכנן משנה מטעמו על  .29
  .נספח להזמנת העבודהכ

או  םלאחר, כול השירותיםהעביר המתכנן את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  .30
 ישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.     , בהתאם לאמור בסעיף זה, יםמקצת

 

 התמורה ואופן חישובה .ז
 בהזמנת העבודה. מפורט כמורת ביצוע העבודות תשלם העירייה למתכנן את התמורה ת .31

 
 לשם ייעוץ העירייה רשאית להזמין מהמתכנן על חשבונו מומחה או מומחים  לעילכאמור     32.1 .32

 היועצים. התמורה לעבודה זו תהא לעירייה או למתכנן, בכל הנוגע לעבודת המתכנן שאינו בתחום            
 ובסייגים  חשכ"ל בפרקים הרלוונטיים -תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצונייםלפי            
 צעו ושעות העבודה שיב, המפורסמים ומעודכנים למועד התשלום, ובהתאם לובתנאים הרלבנטיים           
 מהמחירון.  10%על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש על ידי העירייה, בהנחה של            

בהתאם  העירייה רשאית במשימות ייחודיות, בין שהן חלק מהפרויקט ובן שהן טרום הפרויקט, 32.2
הכנת , תכנית בינוי הכנתהכנת תיק תורם, לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין שירותי תכנון כגון: 

  תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, הכנת תכנון כולל לביצוע בשלבים, תכנית אב לפיתוח מתחם
עיצוב לפרויקט ו תכנון חניוןפרויקט, תכנון קטע רחוב והתאמתו ל ,הסמוכים למקום הפרויקט

 . פנים
  חשכ"ל  -נותני שירותים חיצונייםתעריפי התקשרות עם לפי התמורה לשירותי התכנון הנ"ל, תהא             
 , המפורסמים ומעודכנים למועד התשלום, ובסייגים ובתנאים הרלבנטיים בפרקים הרלוונטיים            
 צעו על ידי המתכנן בפועל ויאושרו מראש על ידי העירייה, בהנחה וובהתאם לשעות העבודה שיב            
 מהמחירון.  10%של             

 לעיל.  32.2 -ו 32.1יודגש, כי המתכנן רשאי לתת הנחה נוספת על ההצעות שיגיש לסעיפים      32.3

המתכנן מאשר כי בדק את דרישות העירייה ואת כל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הקשורים בעבודות  .33
כר ובביצוען וכי התמורה הקבועה בתנאים המיוחדים הינה סופית וכוללת את כל הוצאותיו לרבות ש

 כו' ., צילומים, העתקת תוכניות, ועובדים, הוצאות משרדיות, הדפסות
 מומחיםהוצאות המתכנן והכל את  כולללהסרת ספק מובהר ומוסכם ששכר הטרחה המפורט בהסכם זה  .34

 כמפורט להלן:
  .כל החומר הדרוש לצורך קבלת אישורים מהגורמים הרלוונטים כמתחייב לצורך קבלת היתר בניה 34.1

 .למבוט 34.2
הקודמים לתכנון המאושר   -כל התוכניות וצילומי המסמכים שידרשו בשלבי התכנון השונים  34.3

  .כלולים בהוצאות המתכנן והיועצים –הסופי 

( של המתכנן ושל כל המומחים שיכללו בתוכם AS  MADEמפרטים לאחר ביצוע )התוכניות וכל ה 34.4
  .בהעתק אחדפי דרישה ועל במדיה מגנטית את כל השינויים שבוצעו במהלך ההקמה 

 כולל את ההוצאות שלהלן:  למען הסר ספק שכר הטרחה אינו  34.5

 כל החומר המעודכן לצורך יציאה למכרז והתקשרות. 34.5.1

 .ותוכניות לביצוע הקבלנים המבצעים את הפרויקט עם כל החומר לצורך חתימת ההסכם  34.5.2

 שינויים. העתקות הנדרשות לצורך חתימה על היתר בנייה או על היתר  34.5.3
למען הסר ספק, יובהר בזאת כי כל העתקות ו/או הצילומים הנדרשים לתכנון ואישור שלב א'  34.6

לעיל, הנדרשים לתכנון ולאישור של התוכניות  8 לעיל, ובשלב ב' כמפורט בסעיף 7 כמפורט בסעיף
 הסופיות יהיו על חשבון המתכנן. 

הצילומים בשלב ב' הקשורים ברישוי וכל למען הסר ספק יובהר בזאת כי כל העתקות ו/ או  34.7
 רייה. יד' יהיו על חשבון הע -בשלב ג' ו / או הצילומיםההעתקות ו
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            בתנאים המיוחדים, נקוב אומדן המוצהר ומודגש בזאת כי שינוי המגדיל את היקף הפרויקט מעבר ל .35
בכתב ו מראשהפרויקט, אלא אם כן אושר  יהא חסר כל תוקף ולא יחייב את העירייה לעניין חישוב ערך

 על ידי מורשי החתימה מטעם העירייה.
 

 

 : סכם כי ערך הפרויקט לא יכלולמו .36

 ;אגרות עירוניות וממשלתיות, תשלומים לחברת החשמל, בזק וכד' 36.1

 ;כר למחלקות עירוניותש 36.2

 ;מומחים ויועצים ,שכר מתכנן 36.3

 ;"ד והוצאות משפטיותעו ,שכר מגשרים, בוררים 36.4

 ;ח והנעהומכונות ומתקנים אחרים המספקים כ 36.5

קידום מועד סיום עבור פרמיות, פיצויים וכו' שישולמו ע"י העירייה לקבלנים כגון: פרמיות  36.6
 ;העבודות, פיצויים עבור נזקים שיגרמו לקבלנים וספקים מסיבה כלשהיא

 ו ללא תכנון המתכנן.או סביבת פרויקטכל עבודה שבוצעה ע"י העירייה בקשר ל 36.7
ערכם של אותם חלקים ו/או מתקנים ו/או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי הזמנת  36.8

 העבודה. 

 מס ערך מוסף.  36.9

 , מדידות וכיוצא בזה. בדיקות מעבדה 36.10

            

 לעיל, יהיה חיוני לביצוע עבודות התכנון, העירייה תהא 36ככל שאחד מן הסעיפים המצוינים בסעיף  .37
 רשאית להוסיף שירותים אלה בהתאם להצעת מחיר שתקבע בפנייה להתמחרות ו/ או בהזמנת העבודה. 

 
 

 ערך הפרויקט לצורכי חישוב שכר התכנון יחושב כדלקמן: .38
 אומדן.הלפי  -עד לקבלת תוצאות ההתקשרות  38.1
 ,ניםאו הקבל מתכנןלפי החוזה עם ה –עם קבלת תוצאות ההתקשרות ומסירת הפרויקט לביצוע  38.2

 על האומדן. 15%-בלמעלה מלא יעלה ערך הפרויקט ובלבד ש
על האומדן, יחושב ערך הפרויקט כאילו הוא עומד על האומדן  15%-עלה ערך הפרויקט בלמעלה מ

 +15%. 
( יחושב ערך הפרויקט "המכרז הראשון"מכרז אולם בוטל עקב מחירים בלתי סבירים )להלן:  נערך 38.3

 כדלקמן: 
לפי סכום                   –חודשים מיום ביטול המכרז הראשון  12ך תו הוצא מכרז חוזר 38.3.1

 מכוח המכרז החוזר. מתכנןהחוזה עם ה
  האומדןלפי  –פסל נחודשים כנ"ל, או הוצא מכרז אולם  12לא הוצא מכרז חוזר תוך  38.3.2

 בתוספת הפרשי הצמדה.

הגשת ההצעות, מכל חודשים מיום  12לבצוע תוך  מתכנןלא נמסר ל פרויקטמכרז אולם הנערך  38.4
לפי סכום ההצעה הזולה ביותר במכרז, והוא  –סיבה שהיא, למעט עקב מחירים בלתי סבירים  

 כערכו הסופי של הפרויקט.ייחשב 

ובכפוף לאמור הופסק תכנון הפרויקט ע"י העירייה לפני גמר התכנון בשלמותו לפי ערך הפרויקט  38.5
 .47-ו  42.2בסעיפים 

, עקב תוספות שנעשו                מתכנןר גבוה ממחיר החוזה עם ההושלם הביצוע בפועל במחי 38.6
החשבון הסופי  עפ"יבפועל  הפרויקט, ישולם שכר התכנון הסופי בהתאם לערך עירייהלבקשת ה

 .מתכנןשל ה
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 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ח
 

 מגיעה לו לפי הסכם זה.ל התשלומים למתכנן, לפי הסכם זה, הינם מפרעות בלבד ע"ח התמורה הכ 39.1 .39

יאושר שהמתכנן  וע"י המתכנן, טעון אשור המהנדס בכתב, ב ות התכנוןגמר כל שלב ביצוע של עבוד 39.2
 במלואן, לשביעות רצונו. –הכלולות בשלב  התכנון השלים את עבודות

המפורט וח התשלומים לבהתאם לישולמו למתכנן ע"י העירייה  מתכנןהתשלומים ע"ח שכר ה 39.3
 להלן:

 
 מתכנן.משכר ה 20%  -לאחר גמר שלב א' ואישור כמפורט לעיל  39.3.1

 מתכנן.משכר ה 30%  -לאחר גמר שלב ב' ואישור כמפורט לעיל  39.3.2

 מתכנן.משכר ה 30%  -לאחר גמר שלב ג' ואישור כמפורט לעיל  39.3.3

 המשולמיםמתכנן משכר ה הנותרים 20%  -לאחר גמר שלב ד' ואישור כמפורט לעיל 39.3.4
העירייה לאחר גמר בניית הפרויקט ומסירתו פיקוח עליון, ישולמו למתכנן ע"י עבור 

 הסופית.

לקבל תשלומים ע"ח שכר הפיקוח  , לבקשתו,לעיל יהיה המתכנן רשאי על אף האמור 39.3.5
ובמקביל לתשלומים  מתכנןהעליון ובלבד שאלו יהיו בהתאם להתקדמות עבודות ה

משכר הפיקוח, כלומר  75%עד בגובה של י לאשר מפרעות לקבלנים. המהנדס יהיה רשא
הנותרים,  5%שלב בהתקדמות העבודה.  משכר הטרחה שיגיע למתכנן עד אותו 15%

ידה, כשהוא גמור ומושלם ולאחר קבלת -ישולמו  למתכנן, לאחר קבלת הפרויקט על
 התוכניות והמפרטים והכל לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 
 

בהסכמת גזבר העירייה לגבי כל  רשאי לאשר למתכנן תשלומי ביניים, לפי שיקול דעתו,יהא המהנדס  .40
כל תשלומי ך אך בתנאי שס -לפני גמר השלב הנדון  ףא –שלב, בהתאם להתקדמות עבודתו של המתכנן 

העירייה, בהתאם לאישורי תשלומי הביניים הנ"ל, לא יעלה על השעורים  הביניים שישולמו למתכנן ע"י
 ורים לעיל בכל שלב ושלב. האמ

 

  –מועדי התשלום  .41
 כל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י המהנדס.  41.1

ימים  45 ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך – המהנדס ושר החשבון כולו או חלקו ע"י א 41.2
 .  מתום החודש שבו הוגש החשבון

ו/ או משרד התחבורה ו/ או משרד החינוך  היות והעבודות ממומנות על ידי משרד הבינוי והשיכון 41.3
"(, בשיעור מימון אשר יקבע בהזמנת עבודה, הרי גורם שלישיו/ משרד ממשלתי אחר )להלן: "

 –שעיכוב בהעברת הכספים ע"י גורם שלישי למזמין ידחה את מועדי התשלום הקבועים לעיל עד ל 
ימים ממועד  150 -זאת לא יאוחר מימי עסקים ממועד העברת הכספים על ידי הגורם השלישי ו 10

 קבלת החשבון לתשלום.

 

שלא באשמת העירייה ונציגיה ובכל  השירותיםלא תשולמנה כל התייקרויות בגין עיכוב בביצוע  41.4
 .השירותיםסיום הקבוע בהסכם זה למקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד 

מו למתכנן הפרשי ריבית והצמדה ישול -א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה ל 41.5
 -החל מהיום ה 1961-( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א"תשלום פיגורים")להלן: 

 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30
 יום מהמועד הקבוע לעיל לא יישא כל הצמדה ו/או ריבית פיגורים. 30גור בתשלום של עד פי

ה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי המתכנן בגין איחור תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהוו
 בתשלום כאמור לעיל.

לעירייה הפרשי הצמדה וריבית או ריבית הגורם המממן שילם לעיל,  5על אף האמור בס"ק  41.6
 תעביר אותם העירייה למתכנן. 2017-פיגורים, בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז
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 ותרופותביטול ההסכם, הפרתו  .ט
 

על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול  דעתה הבלעדי להביא   42.1 .42
. ניתנה נציג העירייהסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן מאת ה

 אמור, יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה.כהודעה 

תשלם העירייה למתכנן שכרו בעד אותו חלק  ,1ן התאם לסעיף קטהובא ההסכם לידי גמר ב 42.2
המתכנן לא יהא זכאי לכל פיצוי הכל על פי הנחיות , אותו ביצעועבודות הפיקוח מעבודות התכנון 

 או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה. ו/
 פיםתאם לסעילמען הסר ספק מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול אם ההסכם בוטל בה

  .46או  44.1
 

לפי  םאו חלק מה השירותיםהובא ההסכם לידי גמר ולאחר מכן היה בדעת העירייה להמשיך בביצוע  .43
 שיבחר על ידה.מי לכל השירותים העניין, רשאית העירייה למסור את המשך 

 
 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  44.1 .44

את הזכות לפעול נגד המתכנן באמצעות העירייה לעצמה שומרת גרוע מהאמור לעיל בנוסף ומבלי ל 44.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל קבלת 

 

 ם שלחידושאי שמירתם בתוקף ו/או  איו/או לוחות זמנים מוסכמים כי עמידה בבזאת מוסכם  45.1 .45
 כלתוקף וכן מתאים ו/או בר  יכיסוי ביטוח קיומו של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או 

-ו 74, 73, 71, 70, 69, 67-52, 28, 27, 21.1, 19.1, 18 ,10, 9, 8, 7, 6, 5.1 ,3 הוראה מהוראות סעיפים
 על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית 81

 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם.כל אחד מהם  והפרת

ת של ההסכם ישלם המתכנן לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסכום של בגין הפרתו היסודי 45.2
. הצדדים מאשרים כי סכום זה נקבע על בסיס הערכה מוקדמת של הנזקים להפרה ₪ 3,000

הצפויים לעירייה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי המתכנן הפרה יסודית, אולם לא יהא בכך כדי 
שיגרמו לה, היה ואלה יעלו על סכום הפיצוי המוסכם הקבוע למנוע מהעירייה לתבוע נזקים נוספים 

 בסעיף זה.

 

בנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם המתכנן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו,  .46
 נציג העירייהשאינן התחייבויות יסודיות, והמתכנן לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת 

 בהתראה.  קבע שי, כפי תוך זמן סביר

 

בעד אותו חלק  לו תשלם העירייה למתכנן את השכר המגיע 46או  44.1בסעיפים  בוטל ההסכם כאמור .47
 . ואושר על ידי המהנדס עבודות שהושלם על ידו  בטרם ביטול ההסכםהמ

 
עירייה רשאית לעשות שימוש מלא בכפוף לתשלום שכרו של המתכנן לפי הוראות הסכם זה תהא ה 48.1 .48

עד השלב בו הופסקה די המתכנן יאשר הוכנו על  ך אחרמסמכל ב, בניירות עבודה וכניותבתו
לשלם למתכנן כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו נוסף על האמור מותהיה פטורה  ההתקשרות עמו

 .בשירותיםלעיל בעד שימוש בתוכניות וכל יתר המסמכים הקשורים 

 ר. לאח השירותיםלשם מסירת המשך כזו,  דרשככל שתי ,המתכנן מתחייב ליתן הסכמתו בכתב 48.2
 

העירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למתכנן לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מהמתכנן  .49
 נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.לעירייה ובלבד ש

 
פי נפטר המתכנן, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה ל .50

 .44.1 סעיף
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התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים /או ובמהלך ביצוע ההסכם ו היה 51.1 .51
( אשר לא "השביתה"ו/או מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע )להלן: 

אותו צד ניסה למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי רעהו, על אף ש ואפשרי
לא ייחשבו  –בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען 

אי מילוי התחייבות כלשהי ו/או איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה 
 ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, כהפרה של אותו צד.

יחשב  –למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל  משך הזמן של קיום השביתה עד 51.2
, למשך אותה תקופה בה נתקיימה כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויות

 השביתה.
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .י
 

ו ועל מי מטעמ על  המתכנןהשירותים מוטלת מוסכם בזה בין הצדדים, כי האחריות הבלעדית בגין ביצוע  .52
ו/או אשר  לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים יהיהעירפיכך אישורה של ול

המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך  והמתכנן מאחריות על פי הסכם זה, לא ישחררו אתהמתכנן  הוכנו ע"י
ו/או  ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים היהעיריכדי להטיל על 

 התכניות או המסמכים האמורים.
 

ו/או לצד שלישי בגין  לעירייההיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו יהמתכנן  .53
על המתכנן התחייבויות בהתאם לשלא  ובוצעם או בחלקם השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמות

 על פי כל דין.  וההסכם, ו/או על פי חבותפי 
 

ו/או כלפי העובדים המועסקים  היהעירימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  המתכנן אחראי בלעדית כלפי  .54
ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי עובדי המתכנן ו/או כלפי קבלנים מי מטעמה על ידה ו/או כלפי 

או אבדן או נזק אחר  , לכל נזק לגוף או לרכושומטעמים ועובדיהם ו/או כלפי הפועל והמועסקים על יד
כתוצאה ו/או במהלך בצוע  לפרויקטמכל סוג שהוא לרבות נזק כספי טהור שיגרם להם או לרכושם או 

 .ואו מי מטעמו/מחדל או טעות או השמטה של  המתכנן השירותים, עקב מעשה או 
 

דן או נזק ה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אביהמתכנן פוטר את העירי .55
 לעיל. 54-52סעיפים , כאמור בוהנמצא באחריות

 
על כל נזק שיגרם לה, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה  היהעיריהמתכנן מתחייב לשפות ולפצות את  .56

אשר פסק דין דרישתה ו/או על  פי פי -לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר לכך וזאת על
להתגונן ולהגן על  ומתכנן על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור  ותאפשר ללתודיע  היהעירי. ביצועו לא עוכב

 .ומפניה על חשבונ היהעירי
 

בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי  היהעירינשאה  .57
השירותים יהיה על המתכנן  ( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצועוכלשהו )כולל עובדי  המתכנן ושלוחי

כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור  מידיבאופן  לעירייהלהחזיר 
 לעיל.

 
לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכום  חויבהרשאית לקזז ו/או לנכות כל סכום שהיא שילמה או  יהיהעיר .58

 היהעיריכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו מתכנן ממנה, וגם תהא זכאית לעכב כל סלשיגיע 
 תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 

 ב י ט ו ח .יא
 

המתכנן במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה, וכל  ויקיים ערוך יעל פי הסכם זה,  ומבלי לגרוע מאחריות .59
 איישבעלותם וכן  איישם, , את הבטוחים הבאישירותיםאחריות שבדין בקשר ל ועוד עלולה להיות כלפי

 :שלום השתתפויות עצמיות במקרה נזקבת
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם כל אבדן ו/או נזק הנובעים ו/או הקשורים במישרין ו/או  59.1

למקרה, ולכל , לתובע  ₪ 1,000,000בעקיפין לביצוע הסכם זה. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 
 שנתית.הביטוח התקופת 
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בביצוע  וו/או מטעמ וולכל הפועל בשמ ו, לעובדימתכנןח אחריות מקצועית על פי כל דין ליטוב 59.2
  להסכם זה. 1/'נספח גמהמפורט באישור הביטוחים השירותים, בגבולות אחריות שלא יפחתו 

 ובהתאם לשווי הפרויקט בגינו ניתנים השירותים בהתאם לטבלה להלן:     
ויקט )העבודה( היקף הפר סוג העבודות סוג היועץ

 נשוא התכנון / הייעוץ
 דרישת הביטוח

 אחריות מקצועית

  תכנון  מתכנן
 ופיקוח עליון

  ₪ 2,000,000    ₪ 5,000,000עד 

5,000,001 – 10,000,000 ₪  4,000,000 ₪  
10,000,001 – 20,000,000 ₪  6,000,000 ₪  
  ₪ 10,000,000 ומעלה ₪ 20,000,001

 
 
 
 

 
אך ) אחריות מקצועית יבוטל ו/או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה כלשהי,הביטוח במקרה ש

מוסכם כי , למעט עקב מרמה של המבוטח ו/או אי תשלום פרמיה( , לפני מועד סיום הביטוחים
תביעה ו/או דרישה ו/או אירוע ו/או  חודשים, וכל 6 -תחול תקופת גילוי ודיווח שלא תפחת מ

להוות בסיס לתביעה, עליהם תימסר לחברת הביטוח הודעה במהלך מערכת נסיבות העלולה 
דרישה ו/או אירוע ו/או מערכת נסיבות עליהם  יחשב לכל נושא ועניין כתביעה ו/או ,תקופה זאת

למעט אם נערך ביטוח אחר המכסה את התביעה ו/או , נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח
 .הדרישה הנ"ל 

ל העובדים המועסקים על ידי  המתכנן בביצוע השירותים, לרבות ביטוח חבות מעבידים בגין כ 59.3
 20,000,000לתובע ומסך  ₪ 6,000,000קבלני משנה ועובדיהם, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 

 למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית. ₪
 

שה או תיכלל העירייה וחבורת בנות של העירייה כמבוטחים נוספים בגין או בקשר למעבכל הביטוחים  .60
 מחדל של המתכנן.  

יום  60במכתב רשום  יהיעירל שתישלחהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה 
 לפני מועד הביטול המבוקש.

 
 ייכלל סעיף אחריות צולבת. בביטוח צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית .61

 
 

 . גורם השלישי ככל שיידרשייה והכל פוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד העירב .62
 

אישור  יהיעירמציא  המתכנן לי וולתשלום שכר ומיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודת .63
, המהווה חלק 1נספח ג'/כ המצ"ב, בנוסח ו המורשית בישראלעל קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח של

 בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

, לפני לפחות ימים 7ם אישור על קיום ביטוחים תקף בכל פע יהיעירא להמתכנן מתחייב לחזור ולהמצי .64
 . יהיעירשיפוג תוקפו של האישור ו/או על פי דרישת ה

 
, לפי דרישתה הראשונה, את פוליסת יהיעירהיה  המתכנן חייב להמציא לי, יהיעיראם תבקש זאת ה .65

 בגין הפוליסות. והביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על יד

 

המתכנן מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה  .66
יה רשאית )אך לא חייבת( יאם לא יעשה כן  המתכנן תהיה העירלרבות השתתפויות עצמיות, בתוקף מלא, 

, ו/או למתכנןיע ממנה לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום  המתכנן ולנכותם מכל סכום כסף אשר יג
ה יהוו ראיה יאת השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי העירי ולתבוע ממנ

 חלוטה לתשלומם.
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כנגד   העיריילהמוקנים  ע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופהאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרו
 לפי הסכם זה. ולשחרר את  המתכנן מהתחייבויותיבהם כדי  כם ועל פי כל דין, ואיןהמתכנן על פי ההס

 

הוראות פרק זה יחולו לגבי עבודות המתוקצבות על ידי מדינת ישראל בהתאם לזכויות המוקנות למדינת  .67
ישראל על פי דרישות ו/או נהלים בכתב אשר הוציאה מדינת ישראל לעיריית עכו ו/או מזמיני עבודה 

ם ו/או מתקצבים אשר דורשים כי שמם ייכלל בשם המבוטח לרבות מע"צ, נוספים ו/או גורמים מאשרי
משרד הביטחון, תש"ן, קצ"א, מפעל הפיס ואח' והכל בהתאם להתחייבויות בכתב שניתנו על ידי עיריית 

 עכו ו/או מזמיני עבודה אחרים.

 
 
 

 קניין בתוכניותה .יב
  

המפרטים והמסמכים האחרים שיוכנו על  הקניין בכל התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים,  68.1 .68
ולביצוע הוראות הסכם זה, יהיו שייכים לשירותים והנוגעים מי מטעמו ידי המתכנן או על ידי 

 כל זמן שהוא.בלעירייה 

לעיל  1בס"ק המתכנן מתחייב להעביר לעירייה בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט  68.2
יהיה ברשותו בכל הקשור לפרויקט או לביצוע הוראות הסכם וכן כל מסמך ו/או ידיעה אחרים ש

 זה.
 

 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .יג
 

 ימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו: המתכנן  .69

 ניגוד בין ענינו לבין ענינה של העירייה, גופי סמך שלה ו/או תאגידיה העירוניים. 69.1
מצהיר כי ברור  והמתכנןשאלון למניעת ניגוד עניינים על  המתכנןכתנאי לחתימת הסכם זה חתם 

 וידוע לו כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון מהווים בסיס ותנאי להתקשרות בין הצדדים.
ת מניגוד עניינים מנעויכדי לפטור אותו מהתחייבויותיו לה ,על השאלוןהמתכנן אין בחתימת 

 .2/'נספח גוב כקבוע בסעיף זה
תוך , 2/'נספח גהמשנה ועובדיו על  מתכנןמשנה יחתמו גם  מתכנןחלק מהשירותים למסר המתכנן 

 עריכת השינויים המתבקשים והנספחים החתומים יועברו על ידי המתכנן לנציג העירייה.
 מתכנןעל ידי העירייה כ והמשנה על הנספח כאמור בס"ק זה תהווה תנאי לאישור מתכנןחתימת 

 משנה.

 שירותים.של ה םומהות םאמון והמהימנות הנדרשים ממנו לאור אופייחשש לפגיעה ביחסי ה 69.2

העדר הקפדה על הגינות, או פעולה שלא לפי הכללים, התקנים והנוהלים המקובלים בביצוע  69.3
 , או שלא לפי מיטב שיקול הדעת;שירותיםשל ה םומטיב םמסוג שירותים

, קרובו ו/או תאגיד המתכנןאשר ו או חלק ממנ יקט,פרוהעל מהלכו של קידום או עיכוב או השפעה  69.4
 נים בו באופן אישי, במישרין או בעקיפין.יאו קרובו הינם בעלי שליטה בו,  מעוני שהמתכנן

 בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של כל אלה.   –לעניין ס"ק זה "קרוב" הינו 
גיד או מי שיש לו חלק העולה על מנהל או עובד אחראי בתא –לעניין ס"ק זה "בעל שליטה" הינו 

 בהון או ברווחים של אותו תאגיד. 10%

 שירותים לאדם אחר פרויקט שהוא נותן לגביוחלק העיסוק ב 69.5
 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יד
 

הנוגע לעירייה, לתושביה, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר המתכנן  70.1 .70
שיגיע ים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, לבעלי/או מחזיקי הנכס

, ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, , אגב, בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זהואלי
 לשם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם בין במישרין ובין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אחר.

 לעיל לא תחול על:  1לפי סעיף קטן  ההתחייבות לשמירה על סודיות 70.2

 מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. 70.2.1
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 מידע שהיה ברשות המתכנן לפני מסירתו לו על ידי העירייה. 70.2.2

מידע או כל חלק ממנו אותו יידרש המתכנן לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה כזה יודיע  70.2.3
שה כמיטב יכולתו על מנת להותיר המתכנן לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויע

 בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

להסכם זה, והוא  3נספח ג'/כיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף המתכנן  70.3
 3נספח ג'/כלחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ומתחייב לגרום לעובדי

 בשינויים המחויבים.

תוך , 3/'נספח גהמשנה ועובדיו על  מתכנןמשנה יחתמו גם  מתכנןר המתכנן חלק מהשירותים למס 70.4
 עריכת השינויים המתבקשים והנספחים החתומים יועברו על ידי המתכנן לנציג העירייה.

 מתכנןעל ידי העירייה כ והמשנה על הנספח כאמור בס"ק זה תהווה תנאי לאישור מתכנןחתימת 
 משנה.

 
 

 מבוטל.  –יצוע ערבות ב .טו
 

 מבוטל.  71.1 .71
  בוטל. מ 72.1 .72

 מבוטל.  72.2

  

 .מבוטל 73.1 .73

 מבוטל.  73.2
 

 מבוטל.  .74
 

 מבוטל.  .75
 

 מבוטל.  .76
 מבוטל.  .77
 

 .מבוטל .78
 

 שונות .טז
 

ההתקשרות לפי הסכם זה תתוקצב בסעיף תקציבי או בתב"ר כפי שיפורט בכל הזמנת עבודה,  79.1 .79
 .מתכנןשתועבר אל ה

 יהא תוקף להזמנת העבודה. ללא ציון סעיף תקציבי/תב"ר לא

ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  79.2
 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

     
 

כויתור על כל הפרה  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .80
מה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דו

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

על אף חילוקי דעות  ותלא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבוד תכנןהמ .81
 לרבות בגין עיכוב שכרו., או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועה

 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  .82
 ות הייעוץ.והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע עבוד

 
אישור  בליווימיליה בדואר רשום או באמצעות הפקסי ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 83.1 .83

 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
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ימי  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  83.2
עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל 

, או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת ן במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמעןעל ידי הנמע
 הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 המתכנן  עיריית עכו                                                               

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מטעם המתכנן על ידי מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח __________________אני הח"מ _______
ה"ה ____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר 

כל ההחלטות ו/או הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המתכנן ולאחר שנתקבלו לשם כך 
 . האישורים הנדרשים על פי דין

 
________________               ______________ 

 חתימה                                          תאריך                    
 

                             
 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.

 חתם עם הזוכה במכרז.וההסכם נ 24/2019להסכם קדם מכרז 
ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את זכויות 

 העירייה כנדרש.
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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                                                                           ב'                         לכ

 עיריית עכו 
 ("המזמין"ו/או  "העירייה")להלן: 

 
 א.ג.נ.,

 
________________________________ אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

 -ליון  עתכנון, ופיקוח  יםהכולל ייעוץ מתן שירותיבגין "( "המתכנן )להלן:
ומתן שירותים נלווים כמפורט בקשר להסכם מיום  של מבני ציבור 

 (ו/או "העבודות" "השירותים")להלן: _________ 
 

 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 
            

פוליסות פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים ב מתכנןאנו ערכנו ל .1
 , כמפורט להלן:מתכנןקיימות של ה

 
ביטוח אחריות חוקית  .א

כלפי הציבור )"ביטוח 
  צד שלישי"(

 
 פוליסה מספר:

לכיסוי אחריות על פי דין של המתכנן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או 
נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, 

 שר עם ביצוע השירותים.לעובדיו ולמי מטעמו, בגין ו/או בק

_____________________ 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.  ₪ 1,000,000סך  גבולות אחריות:
הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר  .1 תנאים מיוחדים:

עם מעשה או מחדל של המתכנן ומי מטעמו בביצוע 
 השירותים.

 ת.הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולב .2
 הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל, כלפי המזמין. .3
 

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של  השתתפות עצמית: 
מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

20,000 ₪. 
 

  ביטוח חבות מעבידים .ב
 
 

 פוליסה מספר: 

ן ו/או חוק לכיסוי אחריות המתכנן על פי פקודת הנזיקי
האחריות למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות 

 מקצוע  שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 
_______________________ 

לתקופת ביטוח   ₪ 20,000,000 -למקרה ו  ₪ 6,000,000סך  גבולות אחריות:
 שנתית.

חריות המזמין ועובדיו היה ותוטל הביטוח מורחב לכסות את א תנאים מיוחדים:
עליהם אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות 

 מקצוע שיגרמו לעובדי המתכנן בקשר עם ביצוע השירותים.
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של  השתתפות עצמית:

מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
20,000 ₪. 
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ביטוח אחריות  .ג
 מקצועית 

 
 
 
 

 פוליסה מספר :

לכיסוי אחריות על פי דין של המתכנן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או 
נזק כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין 

ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה 
ר עם ביצוע המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקש

השירותים כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך כתוצאה ממקרה 
 ביטוח מכוסה . 

____________________ 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.___________ ₪ סך   גבולות אחריות:

ובהתאם לשווי  ₪ 2,000,000גבול אחריות מינימאלי הינו *
 התקשרות. הפרויקט בגינו ניתנים השירותים כמפורט בהסכם ה

 הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: .1 תנאים מיוחדים:
)א(  אי יושר עובדים,  )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן 

 מסמכים ומדיה מגנטית.
 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח בת  .2
הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר  .3

תכנן  ומי מטעמו בביצוע עם הפרת חובה מקצועית של המ
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, אך תביעת המתכנן  השירותים

 .כנגד העירייה לא תכוסה, על פי הפוליסה
תאריך רטרואקטיבי __________ או מועד התחלת מתן  .4

 שירותים מקצועיים למזמין, המוקדם מבניהם. 
סדרה של  סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או השתתפות עצמית:

מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
50,000 ₪ 

 
 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 

בהתאם להרחבות השיפוי  המתכנן ו/או המזמין –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .3
עובדים ו/או  ו/או תאגידים שלה עיריית עכו :לעניין אישור זה המצוינות לעיל. "המזמין"

 .הנ"לשל כל 

 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 

ו/או משרד הבינוי והשיכון  ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין 4.1
 ועובדיהם, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 םו לשנוי תנאיההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המתכנן ו/או ביזמתנו ו/א 4.2
יום  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמיןול מתכנןל שלחלרעה, אלא לאחר שנ

 לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  4.3
חריג  ית.התקפות במועד התחלת הביטוח למעט ביטוח אחריות מקצוע כלל ביטוח

מבוטל, בכפוף למילוי חובות המבוטח על פי כל  –רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות 
 דין.
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המתכנן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות  .5
 העצמיות הקבועות בהן.

 

תנו כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריו .6
 ולגבי המזמיןוכלפי משרד הבינוי והשיכון,  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין

במלוא  ותםהפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א ומשרד הבינוי והשיכון
מבלי שתהיה לנו זכות תביעה  הםטוחייהשיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בב

, 1981 -תשמ"א ,לחוק חוזה הביטוח 59חיוב כאמור בסעיף להשתתף בנטל ה הםממבטחי
 .הנ"ל אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספקולמען הסר 

 

ובכפוף הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות   .7
לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי 

 ר כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. האמו
  

 
 
    
   _____________  ___________________          ________________ 

  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך         
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם_______________________ 

 ____________________כתובת __________________
טלפון _____________
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 עבור המתכנן ומתכנני המשנה -מנעות מחשש לניגוד ענייניםיהתחייבות לההנדון: 
 

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

בר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי אני ו/או מי מטעמי מטעמי, לא נעשה כל ד
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 כאמור שעלול ן בכל עניין הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפי .2
אשר עלול ליצור מצב של ניגוד  ,צד לוהינם  הבינוי והשיכון או משרד עירייהו/או בכל נושא או עניין שה

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

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

 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1
 עיריית עכו.אינני חבר מועצת  3.1.2

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

 
או עם נותן שירות אחר  מתכנןבכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם  .4

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

 
חשש השל ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר  ל מקרהבכ .5

של  תהמשפטי צתכך. היועימים מעת שנודע לי על  3באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך 
דתי חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבות, ההעירייה או מי מטעמ

 תהיה סופית. הוהחלטת
   

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

 מטעם זה בלבד.
 

יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן הצהרה והתחייבות ק בבהעוסהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו במסגרת מתן 

י , וזאת בין אם הם עובדיהלפי דרישת עירייהשמורות בידי, ואמסרם מיד ל תהיינההצהרותיו  .השירותים
 .משנה או בכל דרך אחרת מתכנןתי כים עימם התקשרובין אם הם נותני שירות חיצוני

 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 
 

 
_____________      ________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך      
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 לשמירה על סודיות התחייבותהנדון: 

 
.ז./ח.פ מס' __________ מרחוב ______________, __________ נושא ת______ אני הח"מ .1

הבינוי והשיכון עכו ו/או למי מטעמה ו/או למשרד ( מתחייב בזאת כלפי עיריית "המתחייב")להלן: 
 כדלקמן: או למי מטעמו 

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

כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים,  ,ודההאנשים הנוטלים חלק בעב
אגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי יד

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

 . כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".השירותים
ל העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על ע

 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  ,נו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרתבחלק ממ
 בלבד. השירותיםביצוע 

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

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

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

 .או חלק ממנומידע הלהודיע בכל מקרה של אובדן  1.2.5
עפ"י הוראת אלא ו/או למידע  שירותיםלא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע ל 1.2.6

 בלבד.העירייה 
חשב או לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מ 1.2.7

 מאת מתחייבה סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבל
אשר הגיעו לידיעת  הוא בקשר לשם ביצוע השירותים או הגורמים אתם 

 .ביצוע השירותיםה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מ
להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר  1.2.8

 . לשירותיםע למידע או מידע הנוג
 

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

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

 
וכי הפרת  ביצוע השירותים לו ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסר .4

 לעירייה. פיצוייםתשלום ב וביההתחייבות לשמירת סודיות, תחי
 

על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם  .5
 בביצוע השירותים . רשות לעבוד ולעסוק 

 
 

___________  _________________________________________   
 חותמת וחתימה                 תאריך            
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 :רשימת מורשים מטעם המתחייב
 

 תפקיד תעודת זהות שם העובד
 

 חתימה
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 מבוטל
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 ופירוט העבודותהתכנון  רשימת תחומי
 

 תכנון מבנה חדש או תוספת חדשה למבנה קיים .1
 . למסמך ג'לעיל  3.6.3  בהתאם לסעיף

 את תחומי התכנון הבאים: יכללוהשירותים 
 

a. תכנון אדריכלי  
 :לרבות  תכנון אדריכלי מלא של הבניין

נה, תכנון תאורה, אירגון החדרים, עיצוב חזיתות וחללי המב, תכנון תקרות אקוסטיות 
 פרוגרמתי רעיוני של שטחי המבנה או לפי דרישות גורמים מאשרים וכיוצב'.

b. תכנון שלד המבנה 
תכנון כל המרכיבים הקונסטרוקטיביים של המבנה ושל הפיתוח סביבו, לרבות חוו"ד יועץ 

, וחוו"ד לנתונים גיאולוגיים למבנה )העתקים(, וכל הנדרש לצורך המבנה והפיתוחלביסוס 
 שלד המבנה על פי התקנים הרלוונטים. תכנון

c. מים וביוב 
 תכנון מערכות המים והביוב במבנה, ובחצרות. 

d. חשמל ותקשורת 
 תכנון מערכות החשמל, התקשורת והתאורה של המבנה והחצרות. 

e. ייעוץ מיזוג אוויר 
 תכנון אקלימי של המבנה לרבות, מערכות מיזוג האוויר והנדרש להתקנתם. 

f.  ייעוץ סביבתי 
 להגנה מפני רעש.  –ום האקוסטיקה בתח

g.  תכנון נופי 
קירות תומכים, גדרות, שערים, מילוי וחפירה, ניקוז, תכנון חצרות המבנה, פיתוח השטח, 

 ב. "ריהוט חצר, מתקני משחק ושעשוע וכיוצ ,גינון ונטיעות, מערכת השקייה
h. יעוץ נגישות 

 למבנה ולחצר, על פי דין
i.  יעוץ בטיחות 

 , התקנות וקבלת אישור רשות הכבאותי דרישות התקנים, לבטיחות אש, מילו
 ולבטיחות כללית לעמידה בתקנות ובתקנים בנושא הפרשי גובה במבנה ובפיתוח, ומעקות. 

j.  ניהול התכנון 
מערכות של בין המתכננים בכל אחד מהתחומים, תיאום של עבודת התכנון ותיאום ניהול 

 המבנה. 
 

 
  .לעיל למסמך ג' 32לנ"ל התשלום עבורו יבוצע על פי סעיף דרש תכנון בתחום נוסף יככל שי

 
 

 
 שיפוץ יסודי כולל היתר בנייה .2

 לעיל למסמך ג'.  3.6.2בהתאם לסעיף 
 השירותים יכללו את תחומי התכנון המפורטים בסעיף א' לעיל  :
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 שיפוץ קל ללא היתר בנייה  .3

 לעיל למסמך ג'.  3.6.1בהתאם לסעיף 
 ת תחומי התכנון הבאים:  השירותים יכללו א

 
a.  תכנון אדריכלי 

 תכנון אדריכלי מלא של שיפוץ הבניין כולל:
תכנון תקרות אקוסטיות ותאורה, אירגון החדרים, עיצוב חללי המבנה, תכנון פרוגרמתי  

 , תכנון שינויים בקבועות סניטריותרעיוני של שטחי המבנה או לפי דרישות גורמים מאשרים
 וכיוצ"ב.

b. ד המבנהתכנון של 
 כל הנדרש לצורך תכנון השיפוץ בהתייחס לשלד המבנה על פי התקנים הרלוונטיים.

c. יעוץ נגישות 
 בהתייחס לשיפוץ המתוכנן למבנה ולחצר, על פי כל דין

d.  יעוץ בטיחות 
בדיקת ההשלכות של השיפוץ על נושא בטיחות אש, וקבלת אישור רשות הכבאות לשיפוץ. 

 ת ובתקנים בנושא הפרשי גובה במבנה ובפיתוח, ומעקות. ולבטיחות כללית לעמידה בתקנו
e. חשמל ותקשורת 

מערכות החשמל, התקשורת ייעוץ ככל שנדרש לשינויים הנובעים מהשיפוץ המוצע ב
 .והתאורה

f. מים וביוב 
  ייעוץ ככל הנדרש לשינויים במערכת מים וביוב.

 
  .למסמך ג' לעיל 32סעיף דרש תכנון בתחום נוסף לנ"ל התשלום עבורו יבוצע על פי יככל שי

 

 תוצרי התכנון  .4
  .לעיל למסמך ג' 7,8,9,10פים תוצרי התכנון יותאמו לכל אחד משלבי התכנון כפי שמוגדר בסעי

 
התוצרים יכללו תוכניות, חתכים, חזיתות, תרשימים, סכימות וכל אמצעי להגדרה רב מימדית של 

לת מימדיותו, תוכניות ושירטוטים בקני מידה עבודות הבניה והפיתוח הנדרשות, לרבות הדמיות ת
 המקובלים לכל שלב ושלב.

לצורך התקשרות עם קבלנים מבצעים, יוכנו מסמכים למכרז, ולהתקשרות עם הקבלנים. המסמכים  
יכלולו שרטוטים ותרשימים כמקובל לצורך הביצוע, מיפרטים המתארים את אופן ביצוע העבודות 

, ואומדנים לעלות הביצוע. המתכננים יגדירו את הדרישות המיוחדות ומהות העבודות, כתבי כמויות
 מימוש עבודת התכנון. צורך הנדרשות מהקבלנים ל

 
לצורך ביצוע העבודה הקבלנית יותאמו המסמכים שהוכנו למכרז ולהתקשרות עם הקבלן למסמכים 

 לביצוע כמקובל בכל תחום ותחום. 
 מוש העירייה. כתבי כמויות יבוצעו בהתאמה לתוכנה שבשי

 
בסיום העבודות והפיקוח העליון יועברו לעירייה תוכניות המבטאות את המבנה ומערכותיו כפי 

 למשמורת בעירייה בתיק הנכס.   As Madeשבוצעו בפועל, בתוכניות 
 

בשלבי עבודה ראשונים ככל שיידרש התוצרים יכללו חוברת ייצוגית המתמצתת את הפרויקט ומיועדת 
ים מממנים, לגיוס תרומות, ולהצגה לציבור, או לגורמים התומכים בפרויקט. החוברת להצגה לגורמ

הייצוגית תציג את התכנון בסכימות גרפיות אסתטיות וברורות, את הנתונים הכמותיים המרכזיים של 
 הפרויקט, דימויים והדמיות. 

 
מכים ותשריטים בהתאם לצורך אישורם של גורמים מאשרים הנדרשים לפרויקט על פי דין, יוכנו מס

לדרישתם של הגורמים המאשרים. 



 
 24/2019מכרז פומבי 

 הסכם מסגרת -שירותי תכנון מבני ציבור
 

  6/'נספח ג

 
 

 58 

 
 
 

 
  הזמנת עבודהדוגמא ל

 .                       פרויקט מס' 
 
 

 _________________________________:  ___________________________הפרויקטשם  .1
 
 : עבודות התכנוןתיאור  .2

2.1 ___________________________________________________________________ 

2.2 ___________________________________________________________________ 

2.3 ___________________________________________________________________ 

2.4 ___________________________________________________________________ 

2.5 ___________________________________________________________________ 

2.6 ___________________________________________________________________ 
 

 :מיקום הפרויקט .3
  

        .                       שכונה                מס'                                 רחוב                  חלקה                         גוש 

 

 התכנית המפורטת החלה במקום .4
 .                                                                                                                 /יםמגרש                                              : התכנית

 מצ"ב מידע תכנוני כללי

 

 __________________________: ______נציג העירייה .5

 

 ____________________________ :  האדריכל המוביל .6

 

 היועצים הכלולים בשכר הטרחה: .7
 
 שם המשרד משפחה של המתכנן/יועץשם ו נושא  
 תכנון שלד המבנה 1

 
  

 תכנון מים וביוב 2
 

  

תכנון חשמל  3
 ותקשורת

  

 ייעוץ מיזוג אוויר 4
 

  

 ייעוץ סביבתי 5
 

  

 תכנון נופי  6
 

  

 יעוץ נגישות 7
 

  

 יעוץ בטיחות 8
 

  

 ניהול התכנון  9
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 יש להתייחס ולפרט את כל הנושאים הנדרשים בכל אחד מהתחומים כגון שם יועץ קרקע, שם אגרונום וכד'.

 היועצים והעבודות שאינם כלולים בשכר התכנון: .8
 
 ות הער משפחה של המתכנן/יועץושם  נושא  
    
    
    
  

  : לוח זמנים לביצוע עבודות התכנון .9

 ________________________________________: _________בתאריךתחילת התכנון  9.1

9.2 ___________________________________________________________________ 

9.3 ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________הוצאת היתר בניה ____ 9.4

 __________________________________סיום הכנת המסמכים הנדרשים ליציאה למכרז 9.5

 ___________________________________ כנת מסמכים לתחילת ביצוע העבודותסיום ה 9.6
 
 .כולל מע"מ ____________________ללא מע"מ _________:   _________אומדן ערך הפרויקט .10
 
 : התמורה .11

 :6השכר בגין העבודות יהיה 11.1

 מערך הפרויקט.  ___% בשיעור 11.1.1
 + מע"מ      ________________   כולל מע"מ  ₪_ ___מדן התמורה: ______וא

 .כולל מע"מ הגבוה מבין השנים  2%או  ₪ 15,000עבור היתר בניה  11.1.2
  

 לעיל  1שאינו כלול בסעיף קטן ____________________________עבור ייעוץ   11.2
 

 + מע"מ. ₪__ ________לתשלום ________ש"ח לשעה. סה"כ בתעריף שעות;                   
 

 בנוסף ישולם למתכנן כנגד המצאת קבלות המעידות על ביצוע ההוצאות: 11.3

 + מע"מ נוספים בגין ביצוע מדידות. ₪עד ____________ 11.3.1

 בדיקות מעבדה.+ מע"מ עבור  ₪__________ עד __ 11.3.2

 + מע"מ עבור__________.  ₪עד______________  11.3.3
 
 

 .כולל מע"מ ₪ ___________________ עד  סה"כ סעיפים לעיל  11.4
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  :גורמים מממנים .12
 

_____________________ 
_____________________ 

 
 ודעה בכתב. ככל שיתווספו גורמים מממנים, תנתן על כך ה

 
 :ומועדים תשלוםשלבי  .13

 

 _____;% -______________________________ שלב א עם השלמת  13.1

 _____;% -______________________________ שלב בעם השלמת  13.2

 _____;% -______________________________ שלב געם השלמת  13.3

 _____;% -______________________________ שלב דעם השלמת  13.4
 

 ________________ ן משלבים על פי גורם ממ 13.5
                     ________________ 

    ________________   
 
 

 
 

 

שעות,  25בשכ"ט ללא מע"מ  ₪ 100,000לכל  מספר השעות המקסימלי לביצוע תיקונים ללא תמורה .14

 _______________ שעות;בהזמנה זו : 

 
 ה מתוקצבת בתב"ר מאושר/סעיף תקציבי __________.: הזמנת העבודתקציב לביצוע העבודה .15

 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 
 

___________________  ___________________ 
 המתכנן                 העירייה
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 משנה מתכנן -כתב התחייבות והצהרה

 

שנה על ידי מ מתכנןהנני _______________, בעל ת.ז_______________ מועסק כ .1

"( במסגרת הראשי מתכנןההראשי  ) להלן:"  מתכנן___________, ת.ז./ ח.פ._______ שהינו ה

 (."העירייה"מכרז / הליך ________  לביצוע עבודות ו/או שירותים עבור עיריית עכו )להלן: 

 
ני ובין הנני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין יחסי עובד מעביד ו/ או כל התקשרות ישירה אחרת בי .2

הראשי אשר ההתקשרות הינה ישירות מולו  מתכנןמשנה על ידי ה מתכנןהעירייה, וכי הנני מועסק כ

 בלבד.

 
הנני מצהיר בזאת, כי התמורה וכל הנלווה אליה, עבור ביצוע העבודות ו/או השירותים, תשולם לי  .3

 הראשי ולא על ידי העירייה. מתכנןעל ידי ה

 
הראשי בלבד, אין לי ולא תהיה  מתכנןוע לי שהעירייה התקשרה עם ההנני מצהיר בזאת כי היות ויד .4

לי כל זכות ו/או טענה ו/או עילת תביעה כלשהיא כלפי העירייה, וככל שתקום לי זכות ו/או טענה 

 הראשי. מתכנןו/או עילת תביעה כלשהיא, תהא היא מופנית אך ורק כלפי ה

 

ייבות והצהרה זה, הינה התחייבות בלתי חוזרת הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי חתימה על כתב התח .5

 כתנאי מתלה להעסקתי במכרז/ הליך הנ"ל.

 
 
 
 

 _______________                  _______________            _______________ 

 ותמתהמשנה                              תאריך                                    חתימה וח מתכנןשם    
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