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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
מדידה שירותי להענקת מזמינה בזה הצעות מחיר ( "עירייהה": להלן) ועכעיריית  1.1 .1

: להלן)כחלק מיישום הוראות הסכם עקרונות , ("השירותים": להלן) לשכונת עכו מזרח
 "המשרד": להלן)והשיכון  משרד הבינויאשר נחתם בין העירייה לבין , ("הסכם הגג"
בשכונת עכו ת התשתית והפיתוח עבודו את ביצוע ,בין היתר ,הכולל ("ש"משב"או /ו

 .1442ל "כחלק מיישום תוכנית תמ ("הפרויקט"או  "ההשכונ" :להלן)  מזרח
 

השירותים ינתנו כהמשך לשירותי מדידה שבוצעו מטעם המשרד כחלק מהכנת התוכנית  1.2
 .ר"הפרצלציה והכנת תצ, המפורטת לשטח השכונה

 

 .משרדו בלבדהשירותים יבוצעו על ידי הזוכה בעצמו וצוות  2.1 .2
 
יועצים  סיק במהלך ביצוע השירותיםרשאי להעהזוכה יהיה , 1ק "על אף האמור בס 2.2

 .י העירייה"עמראש ובכתב בתנאי שיאושרו אינם עובדיו ואשר , מיוחדים

 

משתתפי המכרז מוזמנים ליתן הצעתם לביצוע השירותים בדרך של מתן הנחה ממחירון  .3
 .15%א תעלה על ול 5%-ההנחה לא תהא פחותה מ .ש"משב

 

בשעות העבודה מירית דרוקמן ' גב –חשבת מינהל ההנדסה אצל ניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה .4
, מכל טעם שהוא שלא יוחזר, (ח"אלפיים וחמש מאות ש)₪  2,544 הרגילות תמורת תשלום בסך

 .הלכל מעטפ

 

 : כוללים(  "מסמכי המכרז": להלן)סמכי המכרז מ 5.1 .5
 ;ציע הצעת מחירהזמנה לה  -' מסמך א

 :משתתף על נספחיה הצעת- ' במסמך 
 ;תצהיר פירוט ניסיון קודם - 1/'נספח ב
 ;נוסח המלצה - 2/'נספח ב
 ;ניסיון ומיומנות, הצהרת המשתתף אודות כח אדם - 3/'נספח ב
 ;ל"מנכ/ אישור מנהל כספים  - 4/'נספח ב
 ;ח לגבי עסק חי"אישור רו - 5/'נספח ב
 ;המועצה או לחבר/קירבה לעובד הרשות והעדר בדבר הצהרה  - 6/'נספח ב
 ;(ערבות משתתף)נוסח ערבות בנקאית  - 7/'נספח ב
 .שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים - 8/'נספח ב

 : השירותים על נספחיוחוזה לביצוע התנאי  -' גמסמך 
 ;אישורים שונים - 1/'נספח ג
 ;אישור ביטוחים - 2/'נספח ג
 ;על הימנעות מניגוד עניינים הצהרה - 3/'נספח ג
 ;התחייבות לשמירת סודיות - 4/'נספח ג
 ;נוסח ערבות ביצוע - 5/'נספח ג
 ;(לא מצורף) 5, 4, 3' הזמנות מדידה מס נוהל  -6/'נספח ג
 ; רשימת תחומי התכנון הנדרשים -7/'נספח ג
 .ט"אומדן עלות שכ -8/'נספח ג

בסיס לקליטה  -זורמות  מפרט למיפוי כללי לרבות תשתיות -9/'ג נספח
 של עיריית עכו  GISבטכנולוגיות 

 
הם ניתנים למשתתף לשם הכנת הצעתו ו, עירייהכל מסמכי המכרז הינם רכושה של ה 5.2

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

של המשרד  5, 4, 3תעריף עבודות  מדידה לשלבים  ובכפוף ל 'כמסמך גלמסמכי המכרז המצורף 
 .בגרסתו האחרונה ובהתאם לעדכוניו מעת לעת
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להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל עת, רשאית עירייהה .7
יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז , כאמור ,השינויים והתיקונים. ותיקונים במסמכי המכרז

או בפקסימיליה לפי /לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו, בכתב, ויובאו
 .הכתובות שנמסרו על ידם

 
בבניין  ' בבקומה אשר " וועדותחדר "ב 15:44בשעה , 42.47.2418 יתקיים ביום מציעיםמפגש  .8

הינה חובה ומהווה תנאי להגשת  המציעיםפות במפגש השתת.  עכו 35ברחוב ויצמן , העירייה
 . הצעה במכרז

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

הבהרות , הסבריםוכן כל בקשת ( "הסתייגות": להלן)או אי התאמה לחוקים ולתקנות 
אל  יתן להפנות בכתב בלבדנ( "בקשת ההבהרה": להלן)או בקשה לפרטים נוספים /ו

למייל ( "מנהלת הפרויקט": להלן)ר מיכל סופר "ד -מהנדסת העירייה 
aliza@akko.muni.il על השולח . 14:44שעה עד  49.47.2418 וזאת עד לא יאוחר מיום

 .מיילהאת קבלת  44-9956118 :'בטל, חלה החובה לוודא טלפונית

 

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

 .המכרז
והיא לא תחייב את  או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוקף/יודגש כי תשובה להסתייגות ו

 .הפרויקט כאמור לעיל תאלא אם ניתנה בכתב על ידי מנהל, עירייהה
 

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

 

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

 .ב טענות"וכיו
 

מדידה לשכונת עכו שירותי  - 21/2418פומבי מכרז "ציון במעטפה סגורה נושאת , את ההצעות .14
 העירייהמזכירות יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי , "מזרח

לאחר , עכו 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  הישניה האשר בקומ, (משה סעדה במשרדו של)
המעטפה תחתם על ידי מקבלה לוודא כי על המשתתף . העירייה שלה בחותמת נתקבל שהוחתמ

 .ין השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפהווכן תצ
הצעות אשר  .13:44עד לשעה  26.47.2418 עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

למועד עד שהוא מכל טעם העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בלא תתקבלנה ב
  .ולא תידונה לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה ול

 
 פרטים אודות היקף השירותים .ב
 

לא . לצורכי התרשמות בלבד, מפורט להלן אומדנן אשר מדידה השירותים יבוצעו ביחס לעבודות .11
. יהיה בנתונים המפורטים להלן כדי לחייב את העירייה והם ניתנים על דרך ההערכה בלבד

גדולה , או עילת תביעה בגין חריגה כלשהי/או זכות ו/זוכה לא תהיה כל טענה ולמשתתף ה
 .מהאומדנים המפורטים להלן, כקטנה

 
 אורך נושא 'מס

 (א"מ)
 רוחב

 (א"מ)
 שטח אחוז

 (ר"מ)
 נפח

 (ק"מ)
 כמות

   3,544,444    שטח מתוכנן  1
 8,464      ד"מספר יח 2
    5 - 1   )%( שיפוע קרקע 3

 

 .5, 4, 3 תעריף עבודות מדידה של המשרד לשלבים יבוצעו בהתאם למפורט בשירותים ה 12.1 .12

 

מוסכם ומוצהר בזאת כי , ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו 1ק "לאמור בס נוסףב 12.2
 : השירותים כוללים את כל המפורט להלן
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 . 'שיווק וכד,  לצורך פרסום מדידות ראשוניותהצגת  12.2.1

 

ליזמים וכן כל פעולת  וסימון גבהים רת פינות מגרשאתר כולל מסימודד שירותי  12.2.2
ם י היזמים לגבולות המתוכנני"מדידה נדרשת לבדיקה ואישור התאמת הבנייה ע

 .ולתכניות הפיתוח של השכונה

 

חקירות , ביקורים באתר, בירורים מול העירייה בדבר דרישות הפרויקטביצוע  12.2.3
ונו על ידי העירייה או על התייעצות עם מומחים מקצועיים אחרים שמ, מוקדמות

 .עצמו באישור העירייה מודד ידי ה

 

או לתנאים /בירור  ברשויות המוסמכות או בגורמים אחרים בקשר לדרישות ו 12.2.4
או הנחיות גורמים /או התכנוניים לביצוע השירותים לרבות דרישות ו/החוקיים ו

 .המשתתפים במימון הפרויקט

 

 .87'ג בנספח כמפורטהכל , כל המדידות וע ביצ 12.2.5

 

התייחסות לחיבור השכונה למערכת הדרכים הארצית ותיאום התכנון עם תכנון  12.2.6
 .85/4הדרכים הארציות ומחלף 

 

 .9/'נספח גי "עפ  GIS -לקליטה ב מפרט מיפוילתוצרי המדידה התאמת  12.2.7

 

: להלן)יזמים אשר יבנו בתחומי השכונה תהליך ליווי התכנון של הסיוע ב 12.2.8
אמת התשתיות המבוצעות על ידם לתשתיות במטרה לוודא הת, ("היזמים"

 .המבוצעות על ידי העירייה

 

. בהתאם למתחמים שיקבעו על ידי העירייה, השירותים יבוצעו תחת מנהלי פרויקט שונים .13
 .העירייה שומרת לעצמה למסור למנהל פרויקט אחד למעלה ממתחם אחד
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 :הפרויקט צפוי להיות משווק בהתאם לשלבים המפורטים להלן .14
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 תנאים להשתתפות במכרז .ג
 

או תאגידים הרשומים שותפויות רשומות , זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל במכרז .15
במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות , העומדים( "המשתתף": להלן)כדין בישראל 

 :להליך בכל התנאים המפורטים להלן
 

לפחות שהינו חברה או שותפות על  ולמשתתף מוסמךמודד על המשתתף להיות  - רישוי 15.1
 . מוסמךמודד בעלי החברה או השותפים בשותפות להיות אחד מ

 
לרבות שירותי , אתרמודד שהעניק שירותים כלהיות מי על המשתתף  -ניסיון קודם  15.2

 14מהלך ב ,מדידות שיווק ומדידות ליווי הפיתוח, מדידה לצורך תכנון מפורט לביצוע
ד "חי 1,444אתרים למגורים הכוללות במצטבר  לפחות  /ונותשתי שכבשנים האחרונות ה

ד לפחות עבור משרד השיכון "יח 544אשר מתוכם מתחמי מגורים בהיקף של  ,למגורים
 .או במסגרת פרוגרמת משרד השיכון

 
להיות , לעיל זה בסעיף נדרשי המציע לצורך הוכחת ניסיון כ"על יחידות הדיור שיפורטו ע

כאשר , עבודות עפר במגרשים לפחות בשלב תחילת, מכרז זהבמועד הגשת ההצעה ל
 . מיחידות הדיור האמורות מאוכלסות 14%לפחות 

  
 5 - תהיה שקולה ל, "בנה ביתך" -קע ד בבניה צמודת קר"חזה יהעמידה בתנאי סף לצורך 

 .ד למגורים"חי
 

 8 ותלפח המעסיק נכון למועד הגשת ההצעה ,על המשתתף להיות בעל כוח אדם מיומן 15.3
 המדידותתחום במהנדסים או הנדסאים בעלי הכשרה מתאימה כגון מקצועיים  ובדיםע

עובדים במשרה מלאה שהינם  2 םכמתו, המועסקים בהיקף משרה מלאה כל אחד
בתחום כל אחד  שנים 14של לפחות  מקצועיוניסיון ידע בעלי מהנדסים  - מודדים

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

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

 

ם הכספיים הנדרשים למתן על המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבי 15.4
 לרבות תוכנות רישיונות, אמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותיםבעל הוהשירותים 

 .'וכו
 

-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייהמשתתף להיות  על .16
  .בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 1976

מסמכי ל 82'גכנספח המשתתף יחתום על תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצורף 
 .המכרז

 

 .עירייהובד ואו חבר מועצת הקירבה לעהיות נעדר על המשתתף ל .17
למסמכי  86'בכנספח המשתתף יחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצורף 

 .המכרז

 

 ההצעה .ד
 

יהיו  כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית. י ישות משפטית אחת"צעה תוגש עהה .18
 .ש המשתתף במכרז בלבד"ע

 

 .מסמכי המכרז יוגשו בשני העתקים .19

 

יום מהמועד  124צעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של הה .24
 .זה במכרזהאחרון להגשת ההצעות 
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 144,444בסכום של ( "ערבות המשתתף": להלן)המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית  21.1 .21
ערבות . מכרזלמסמכי ה 87'כנספח בבנוסח המצורף  (שקלים חדשים אלף מאה) ₪

 . 2418 יוניתהא צמודה למדד מחירים לצרכן על בסיס מדד חודש  המשתתף

 

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף תהא רשאית להגיש את ערבות עירייהה 21.2
 .המכרזהתחייבויותיו על פי תנאי התחייבות כלשהי מב

בגין  עירייהחילוט ערבות המשתתף כאמור לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ל
 .ת התחייבויות המשתתףהפר

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש ערבות המשתתף כבטחון למילוי דרישות 
 .להלן 3ק "כמפורט בס עירייהה
 

 2-ו 1ק "יום נוספים והוראות ס 94-תוארך ערבות המשתתף עד ל עירייהפי דרישת ה-על 21.3
 .דלעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הערבות המוארכת כאמור

 
, ת החתימה על ההסכם יחליף המשתתף את ערבות המשתתף בערבות בנקאית קבועהבע 21.4

 .לפי תנאי ההסכם
 

 המשתתפים תיוערבו. המשתתף תוחזר לו ערבות -משתתף שהצעתו לא נתקבלה  21.5
לבין  עירייהלמשתתפים שהצעתם לא נתקבלה לאחר חתימת ההסכם בין ה נהתוחזר

 מכרזב ההצעות מהמועד האחרון להגשתיום  124-ובכל מקרה לא יאוחר מ, הזוכה במכרז
 .זה

 

למלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי עליו להגיש הצעה אחת בלבד ו רשאי משתתף .22
 . לעיל 5.1 המכרז כהגדרתם בסעיף

וזאת לפי שיקול דעתה  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 
 .עירייההבלעדי והמוחלט של ה

 

חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כלל המשתתף לחתום על ע .23
 .בשמו

 

 .היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו 23.1

 

היה המשתתף שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפים המוסמכים  23.2
 .פו את חותמת השותפות/ףם המלא ויצר/תוך ציון שמו, לחתום בשם השותפות

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

 

יחתמו מורשי החתימה ( "התאגיד": להלן) תאגיד אחרהיה המשתתף חברה רשומה או  23.3
 . בשם התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד

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

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 .24

 

על המשתתף לצרף  ולם על נספחיהם כשהם חתומים ומאומתים כנדרשכמכרז מסמכי הבנוסף ל .25
 : להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן

 

מודד שיון יר -או שותפות תאגיד למשתתף שהינו . המשתתףעל שם  מוסמךמודד שיון יר 25.1
 .לפחות או השותפים בשותפות התאגידבעלי על שם אחד מ מוסמך

 

למסמכי  81'כנספח בבנוסח המצורף  מדידהביצוע שירותי  עידות עלהמ לפחות המלצות 3 25.2
 .לעיל 15.2המכרז המוכיחים את היקף הניסיון הנדרש בסעיף 
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, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 25.3
 .על שם המשתתף, 1976-ו"תשל

 

 .על שם המשתתף, על ניכוי במקור בתוקףאישור  25.4

 

של  21/2418אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  25.5
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( "אישור הביטוחים": להלן)להסכם ההתקשרות  81'כנספח גהביטוחים המצורף 
 . ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור

נוסח , כחלק בלתי נפרד ממנו, שור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליוהאי
 .אישור הביטוחים

 .לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח
ל "או בנוסח הנ, 81'בנספח גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "(. הסתייגות ביטוחית" להלן) תיותבלתי מהובצירוף הסתייגויות 
 ,אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים

 .אישור הביטוחיםתביא לפסילת 
, ומבקש לאשרה מראשמשתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית 

, ובין כהסתייגות מהותית (שאינה חייבת אישור מראש) איננה מהותיתשהסתייגות בין כ
לעיל ויפרט את מהותה  9בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , כתובה רשאי לפנות בבקשה 

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

לא תחייב את ו אליתהינה אופציונ הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור. אישור הביטוחים
 .המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם

עלולה להביא לפסילת לעיל כאמור מראש ובכתב הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה 
כי  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להחליט והעירייה תהיה רשאיתאישור הביטוחים 

 .הצעת המשתתףפסילת  מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את
 .סופית והיא איננה ניתנת לערעורהחלטת העירייה בעניין זה 

 

 .לעיל 21.1ערבות משתתף כדרישת סעיף  25.6

 

. חתום על ידי המשתתף, /8'כנספח בשאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף  25.7
ל "ככל אחד מבעלי המניות בחברה ומנ (נפרד) היה המשתתף חברה יחתום על שאלון

 .כל אחד מהשותפים (נפרד) שאלוןהמשתתף שותפות יחתום על היה . החברה
 

 .לעיל 23.2ד כדרישת סעיף "אישור עו -למשתתף שהינו שותפות  25.8

 

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 25.9
 .לעיל 23.3ת סעיף כדריש, מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 

הפרטים הנדרשים , כל נספחיו חתוםעל  'כמסמך גההסכם המצורף למסמכי המכרז  25.14
 .מאומת ומאושר כנדרש מלאים והוא

 
חתומות , ככל שתהיינה כאלה, לבקשות ההבהרהאו /להסתייגויות ו עירייהכל תשובות ה 25.11

 .על ידי המשתתף

 

 –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , במסמכי המכרז עירייהתיקונים שהוכנסו על ידי ה 25.12
 .חתומים על ידי המשתתף

 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 25.13
 

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

היועצים משתתף המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצם הגשת ההצעה לשתף פעולה עם  .26
 שירותיםבתחומים המשיקים או נוגעים לתחום ה שירותים עירייהם להאחרים המספקי
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ולפעול בכל דרך נדרשת שתבטיח  ,ככל שיש ושיהיו כאלו, ת מכרז זהבמסגר ביצועהמיועדים ל
 .עירייהמענה מלא על צורכי ודרישות ה

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד   27.1 .27
או לתקן בהתאם /להשלים ו, לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מהמשתתפים

או האישורים אותם נדרש /או אישור מהמסמכים ו/לדרישות המכרז כל מסמך ו
 .לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז, בין היתר, המשתתף לצרף להצעתו

תוך , וריםאו האיש/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו, היה ותינתן, דרישה כאמור
 .אך לא מעבר לכך, הזמן הקצוב שיקבע בה

 
 . לא יחול על מסמך ערבות המשתתף 1ק "ס 27.2

 
 בחינת ההצעות .ה
 

או הערכה /שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים הוכחת יכולת ו עירייהה .28
 .באשר ליכולתם לעמוד בתנאי מכרז זה( "ההערכה": להלן)ליכולתם 

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

 
שעור שכר ובין ( 84%) איכותההערכת ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין  הזוכההמציע  .29

 .(24%)הטרחה המבוקש על ידי  המציע 
 

 הערכת איכות ההצעה .34
 

 :אשר הרכבו כדלקמן ת תבוצע על ידי צוות הערכההערכת האיכו 34.1
 

 :חברים בעלי זכות ניקוד 34.1.1
 ייהמהנדסת העיר; 

 ראש מינהל תשתיות בעירייה; 

  משרד הבינוי והשיכון, מחוז חיפה ,טכניתהחטיבה המנהל; 
  משרד הבינוי והשיכון, מחוז חיפה ,טכניתהחטיבה המנהל נציג נוסף מטעם. 

 
 :משקיפים 34.1.2

 מי מטעמה ש העירייה או"יועמ; 
 משרד הבינוי והשיכון, מהנדס הבקרה; 

 המכרז יועץ . 
 

 .התאם לשיקול דעתההרכב צוות הערכה בשנות את העירייה רשאית ל 34.2
 

 ,מודד כהמשתתף של  יוויכולות והערכת כישוריעל בסיס  הערכת איכות ההצעה תבוצע 34.3
 שתכנןפרויקטים  ;צוותאנשי ה ;ניסיון ;מהשכלה צוות ההערכה בהתאם להתרשמות

 משקליםבהתאם ל ,המלצותו ;זמינות ;מגוון מזמיניםומורכבותם , היקפם - בעבר
 :שלהלן

 
 *טווח ניקוד משקל קריטריון

 2448החל משנת ניסיון 
 ואילך

% 34 

 34% ממליצים 1-14
 44% התרשמות כללית

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

 פירוט לאופן הניקוד 34.4
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בניקוד תינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע במכרז זה  - וןניסי 34.4.1
, (25%)יינתן משקל לגיוון  .וכן לעבודות דומות ובהיקפים דומים לנדרש במכרז זה

 (.25%)ולכמותם ( 25%)להיקף הפרויקטים , (25%)למורכבות הפרויקטים 
 

ים אליהם קטהיקף הפרוי, ותפ תוכן ההמלצ"הניקוד יינתן ע -ממליצים  34.4.2
ורלוונטיות ההמלצה לפרויקט נשוא  ,תן ההמלצהונזהות , מתייחסות ההמלצות

 .מכרז זה
ל הפרויקטים נשוא מהניקוד בסעיף זה יקבע לפי היקפם המצטבר ש 25%

נשוא  שירותיםרלוונטיות העבודה אליה מתייחסת ההמלצה לההמלצות שיוגשו ו
 ;מכרז זה

 ;וצע הציונים בהמלצות שיצורפומהניקוד בסעיף זה יקבע לפי ממ 25%
מהניקוד בסעיף זה יקבע לפי מלל ההמלצות ושיחת ההתרשמות עם  25%

 ;הממליצים
כאשר המלצה מגוף , מהניקוד בסעיף זה יקבע בהתאם לזהות הממליץ 25%

 34-64%-המלצה מגוף פרטי תזכה ל, ציבורי תזכה למלוא הניקוד ברכיב זה
 .ומומחיותו של הגוף הממליץבהתאם לגודלו  מהניקוד ברכיב זה

בהתאם לשיקול דעת צוות ההערכה והתרשמותו מהמציע  -התרשמות כללית  34.4.3
  .ומבעלי התפקידים המוצעים על ידו

באופן  מודד על בסיס אופן הגשת ההצעה על ידי ה יקבע בסעיף זהמהניקוד  15%
מתויג וכזה המאפשר התמצאות מהירה ופשוטה במסמכים שהוגשו על , מסודר

 .דו הן לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף והן לשם ניקוד הצעתוי
מהניקוד בסעיף זה יקבע על בסיס ההתרשמות מהמציע ומבעלי התפקיד  85%

 .המוצעים על ידו במהלך ראיון שיתקיים איתם
 מודד פקיד המוצע על ידו כלשלב הערכת האיכות יתייצב המציע ועמו בעל הת

 .התאם לשקול דעת המציעהמוביל וכן בעלי תפקיד נוספים ב
 

ציון איכות  .אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום לעיל קבועכל תחום יקבל משקל בהתאם ל 34.5
 . משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל תחום בהערכה

 
( 144מתוך ) 74-יהיה פחות מ רכת האיכותעה במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 34.6

 של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםא אל ,תפסל
 .האמור המינימום ציון את הפחיתל, דרישה זוב שיעמדו ההצעות

 
 מחיר ההצעהניקוד  .31

 
ביותר והיקרה ביותר ותחושב יקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה מחיר ההצעה ניקוד 

 :כדלהלן
 

Min(X1,X2,…….,Xn)]/Xi×20Pi=[ 
 :אשרכ

 מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור  -20
Pi -  ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהו( יקרא מציעi.) 
Xi - אותו מציע   מבקש אשר, ש"מתוך שכר משב באחוזים -ט "גובה שכה( מציעi.) 

Min (X1,X2,..,Xn) – ההנחה  בעלת אחוז ההצעה של ש"מתוך שכר משב ט באחוזים"גובה שכה
 . ביותר מכל ההצעותהגבוהה 

n - ההצעות שהוגשו' מס. 
 

 . כהצעה הזוכה של העירייה  תוכרזהצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר  .32
י ניקוד ציון האיכות "עפ ועדת המכרזיםי "ייקבע הזוכה ע, של ניקוד משוקלל זהה במקרה

  .בע הזוכה בהתאם לשקול דעת העירייהיק, היו ציוני האיכות זהים .הגבוה יותר מבין הזהים
 

 .הבלעדי העירייה רשאית לפצל הזכייה בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתה 33.1 .33
 

רשאית להכריז על זוכה שני היה והזוכה הראשון לא יעמוד במחויבויותיו לפי  העירייה 33.2
ד חודשים ממוע 6ועד , לפני או אחרי החתימה על חוזה ההתקשרות, מסמכי המכרז

  .ההכרזה על הזוכה במכרז
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בשלבים במסגרת התקציב  שירותיםהאת לבצע לזוכה  העירייה תהא רשאית להורות 34.1 .34
 .כלל או לא לבצעם/לבצע רק חלק מהשירותים נשוא הזמנת עבודה ו, ומד לרשותההע

 
או לפיצוי בגין הפעלת /או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/לא תהא תביעה ו זוכהל 34.2

 .או יישומו בכל צורה שהיא/מזכויותיה לפי סעיף זה ו ה זכותהעיריי
 

שלא  שירותיםעבר העניקו לה בתתפים אשר תהא רשאית לדחות הצעות של מש עירייהה .35
כי כישוריהם אינם , סיונם של אחריםיסיונה ובין מניבין מנאו שנוכחה לדעת /ו, לשביעות רצונה

 .מהותי באמינותםאו כי קיים פגם /ו, המספיקים לפי שיקול דעת
 

לק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי חאו /שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו עירייהה .36
כך שבעצם הגשת , בגין הביטול כאמור עירייהלמשתתף לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי ה

 .ההצעה מטעמו מוותר המשתתף על כל זכות תביעה כאמור
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על או /בפקס ו, ל"בדואתימסר הודעה לכל משתתפי המכרז  .37
 .הצעתם בדבר זכייתם או אי זכייתם במכרזבם יד

 

 מחויבויות הזוכה .ו

 

 :יהא כל זוכה במכרזל ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו ע 7תוך  .38

 

תקים העתקים ולמסור כל ההע 4-לחתום על הסכם ההתקשרות בחתימות מקוריות ב 38.1
 .עירייהלידי ה

 

לחוזה  81'גכנספח בנוסח המצורף , אישור על קיום ביטוחים עירייהא ללהמצי 38.2
 .על ידי חברת ביטוח מטעמו בחתימה מקורית כשהוא חתום, ההתקשרות

 

צמודה למדד המחירים לצרכן  ("ערבות הביצוע": להלן)ערבות ביצוע  עירייהלהגיש ל 38.3
 אלף תייםמא)₪  244,444על סך של , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות (כללי)

חודשים  6עד לחוזה ההתקשרות שתוקפה  85'גכנספח בנוסח המצורף ( שקלים חדשים
 .מסיום ההתקשרות החוזית

שצירף , תוחזר לזוכה ערבות המשתתף עירייהמסירת ערבות הביצוע לידי ה בסמוך לאחר
 .להצעתו

 

רשאית לבטל  עירייהתהא ה, שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליךמ 39.1 .39
 .לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב

 

להגיש את  עירייהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית ה הליךבוטלה הזכייה ב 39.2
למי שייקבע על ידה  השירותיםערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 .על כל הפסד שיגרם לה בגין כך עירייהוהמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את ה
 
 
 

 
 
 

 ,שמעון לנקרי
 ראש עיריית עכו
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 כבודל

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 הצעת המשתתף
    

 _______________ אחר8פ.ח8.ז.ת ,מ"הח______ ____________________________אנו 
 :צהירים ומסכימים בזה כדלקמןמ
 
 ל תנאי מכרז פומביקראנו היטב והבנו את כ, בדקנו, הננו מצהירים בזאת כי בחנו בזהירות .1

כל  והבנו את, ההסכם וכל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז, של עיריית עכו 21/2418
והצעתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי , תתפים במכרז זהשהנדרש מאת המ

 .להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו

 

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

 .הסתייגות

דלעיל ועל כן נהיה מנועים  1צעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעיף הכי  2.1
הבנה -או אי/מלהציג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם

ותרים מראש על כל הטענות מסוג של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מו
 .זה

ידע לשם ביצוע הו, הניסיון, הכישורים המקצועיים, י ברשותנו האמצעים הכלכלייםכ 2.2
 .השירותים נשוא המכרז

קשר או הסכם עם כל משתתף אחר , כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה 2.3
 . במכרז זה

בהסכם ובנספחיו , הצעות מחירחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע אכי מילאנו  2.4
 .ובכל מסמכי המכרז האחרים

 

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

והכול לפי שיקול דעתה , או לבטל את המכרז, סכם עם כל משתתף אחרהחתום על הלרשאית 
 .הבלעדי

 

ם לתת את מלוא מכלול השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות ציעימננו ה .4
ההצעה תהייה בין )ש "ממחירון משב _____%יעלה על ט שלא "שכבמסגרת מכרז זה תמורת 

 .(ש"ממחירון משב 55%-ל 5%/
 
 מודד ה": להלן)________________________ יבוצעו על ידי  הננו מתחייבים כי השירותים .5

 .המוביל בעצמו מודד לכל ישיבות העבודה עם העירייה יתייצב ה. או בפיקוחו האישי( "המוביל
 

 :ננו מצרפים להצעתנו זו את כל המסמכים כדלקמןה .6

, יהםעל כל נספח, להזמנה להציע הצעות מחיר 5.1כהגדרתם בסעיף , מסמכי המכרז כולם 6.1
 .ומאושרים כנדרש חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת

מודד רישיון  -למשתתף שהינו תאגיד או שותפות . המשתתףעל שם  מוסמךמודד רישיון  6.2
 .לפחות בעלי התאגיד או השותפים בשותפותעל שם אחד מ מוסמך

, בורייםאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים צי 6.3
 .מנועל ש, 1976-ו"תשל

 .מנועל ש, על ניכוי במקורבתוקף אישור  6.4

של עיריית  21/2418אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ונזכה במכרז פומבי  6.5
 -באישור הביטוחים עכו תהא היא מוכנה לבטח אותנו בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

ובהתאם לתנאים ( "טוחיםאישור הבי": להלן)להסכם ההתקשרות  81'נספח ג
 . המפורטים באותו אישור
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נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור חתום על ידי חברת הביטוח ומצורף אליו
 .הביטוחים

 .הזמנה להציע הצעותל 21.1 ערבות משתתף כדרישת סעיף 6.6

חתום , למסמכי המכרז /8'כנספח בשאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף  6.7
היה המשתתף חברה מצורפים שאלונים חתומים על ידי כל אחד מבעלי . ל ידי המשתתףע

היה המשתתף שותפות מצורפים שאלונים חתומים על . ל החברה"המניות בחברה ומנכ
 .ידי כל אחד מהשותפים

 .הזמנה להציע הצעותל 23.2ד כדרישת סעיף "אישור עו –למשתתף שהינו שותפות  6.8

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -שהינו תאגיד  תתףלמש 6.9
 23.3כדרישת סעיף , מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 .הזמנה להציע הצעותל

חתומות על  –כאלה  יוככל שה, או לבקשות ההבהרה/תשובות העירייה להסתייגויות וכל  6.14
 .ידנו

חתומים על   -ככל שהועברו כאלה , סמכי המכרזשהוכנסו על ידי העירייה במ תיקונים 6.11
 .ידנו

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו 6.12
 .כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל מוגשיםהמסמכים 

 

הינה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת , עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, צעתנו זאתה .7
 .מן המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרזיום ( 124)ם עשריהמכרזים ועד מאה ו

 

 .יחידהוא  משתתףהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והכל  .8
 

 

 

 
 :על החתום נולראיה באו

 
 
 
 

  ___________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף  

 
 :רטי המשתתףפ
 

פר סמ __________________________________: שםה
 __________________:______/פ.ח/.ז.ת

 _________________________________________________: כתובת המשתתף

 ____________עוסק מורשה ' מס_______________;  :פקס_____________; : הטלפון' סמ
 
 ד"עו אישור

 
של  ם/ימתומאשר בזה כי חת המשתתףד של "עו _________________________מ "אני הח

________ 
. ז.ת________________  -ו __________________. ז.ת______ _________

על  מו/חתםל "הנוכי , משתתףההמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של _________________ 
 .טופס הצעה זו בפני

 
 

                      חתימתו + ד "העוותמת ח      _____________ : תאריך
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 תצהיר אודות נסיון קודם

 
 ה/מצהיר, לעונשים הקבועים בחוק ה/לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אם לא אומר את האמת אהיה צפוי______________ . ז.ת______________________, מ "אני הח
 :כדלקמןבזאת 

 
 :מפורט להלןקודם רלוונטי כסיון ינ ______________פ .ח/ז.ת___, ____________________של עיריית עכו  21/2418תתף במכרז פומבי למש .1

 
 
 

הסבר על מהות  'מס
 הפרויקט

תפקיד 
המשתתף 
 בפרויקט

אומדן כספי  ישוב
היקף  של 

 עבודותה
 (אמדן ביצוע)

היקף ביצוע בפועל עד 
 הגשת ההצעה

 (הערכה)

מאפייני 
 שטח

סטאטוס 
תכנון )הפרויקט 

, תכנון מוקדם)
, ביצוע באחוזים

, פיקוח עליון
 ('הסתיים וכד

שנת 
תחילת 
 הפרויקט

פרטי המזמין 
כולל איש קשר 

 טלפון 'ומס
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 ._______________משנת  החל________________________________________________________ תפקידי במשתתף  .2
 

 .__________________: נייד________________, : טלפון

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי .3
 
       _____________ _________________ 
 חתימה וחותמת       תאריך               

 
 

 אישור
 

 כי ה/ושהזהרתי ולאחר, ________________ מספר. ז.ת ת/בעל______________  בפניי ה/הופיע _________ םביו כי, בזאת ת/מאשר, __________________ ד"עו, מ"הח אני
 .בפניי עליה מהחת/םוחת ה/והצהרת נכונות ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם, בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהא/יהא וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר ה/ועלי

 
 
 
 _____________   __________________ 
 חותמת וחתימה         תאריך          
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 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 , .נ.ג.א
        מדידהשירותי אישור על ביצוע : הנדון

 
: להלן)_ _______________________________אני החתום מטה מאשר בזה כי 

בפרויקט  , מדידהשירותי ___, __________________________יצע עבור ב( "המשתתף"
 ("הפרויקט": להלן) ___________________________________________________

 
 :מספר יחידות הדיור בפרויקט

ד בבנייה צמודת קרקע "יח__________ ד למגורים מתוכן "יח __________  כללפרויקט ה
 .בבנייה אחרתד למגורים "יח__________ והיתרה בהיקף של ( בנה ביתך)

או  14%)______ %-ו, כל יחידות הדיור הנזכרות לעיל הינן בשלב תחילת עבודות עפר לפחות
  .מיחידות הדיור מאוכלסות( יותר

 
 : המדידהתקופת ביצוע שירותי 

 ____________________ התאריכיםשירותי המשתתף במסגרת הפרויקט בוצעו בין 
 

 : חוות דעת על הביצוע
 

:  תרמה מקצועי .1
_________________________________________________ _____________ 

 _____________: 14עד  1 -ציון מ _____________________________________

 :ווהענות לפניותי הגוף לו ניתנו השירותיםעם  פ"תש  .2
_________________________________________________ _____________ 

 _____________: 14עד  1 -ציון מ_______________________________ ______

: שירותיות ומהירות .3
_________________________________________________ _____________ 

 _____________: 14עד  1 -ציון מ_____________________________________ 

 :אמינות .4
_________________________________________________ _____________ 

 _____________: 14עד  1 -ציון מ_____________________________________ 

 : וחוות דעת כללית על ביצוע השירותים תשונו .5
__________________________________________________ _____________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________________________________________________ _____ 
 _____________: 14עד  1 -ציון מ_____________________________________ 

 
   :פרטי מאשר

 ________________: טלפון __________________________: שם ושם משפחה

 _______________: תפקיד __________________________: מקבל השירותים

 _______________: חתימה     _______________ : תאריך

 ________________חותמת 
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 מיומנות ושיתוף פעולה, נסיון, אדםהתחייבות בנושא כוח 

 
 

 :מצהירים בזה כדלקמן_____________________________ מ "אנו הח
 
עובדים  8נכון למועד הגשת ההצעה לפחות  יםמעסיקואנו , כוח אדם מיומןיש ברשותנו  .1

, המועסקים בהיקף משרה מלאה כל אחד המדידותהכשרה מתאימה בתחום  מקצועיים בעלי
בעלי ידע וניסיון מקצועי של לפחות  מהנדסים -מודדים דים במשרה מלאה שהינם עוב 2מתוכם 

 :ואלה פרטיהםכמודדים מוסמכים ל אחד שנים כ 14

 _____________________ז .ת__________________________________, : שם 1.1

 ________________________________;שנים בתחום ________ ______ותק של 

 _____________________ז .ת______________________________, ____: שם 1.2

 ________________________________;שנים בתחום ______________ ותק של 
 

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

 

אמצעים ה יבעלום הכספיים הנדרשים למתן השירותים יכולת להעמיד את המשאביהננו בעלי  .2
 .'לרבות תוכנות רישיונות וכו, לביצוע כל הנדרש למתן השירותים

 

יועצים מיוחדים וזאת לאחר על חשבוננו לצורך ביצוע השירותים  הננו מתחייבים  להעסיק .3
 .לכל יועץ כזהמראש ובכתב יה קבלת אישור העירי

 
 .עירייהמספק שירות כלשהו להאחר  נותן שירותיםהננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל  .4

 

 .עירייהשיספק בעתיד שירות כל שהוא ל נותן שירותיםהננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל  .5

 

או האמצעים /או מי מטעמה את כל המידע ו/ו עירייההננו מתחייבים כי נפעל להעמיד לרשות ה .6
 . הנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר

 
 
 

 ________________:חתימת המשתתף  _______________:תאריך
 
 

 אישור רואה חשבון
 

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

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

 .על ביקורתי
 

הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות . ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
ל הצגה מטעה "דה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנבנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מי

 .אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. מהותית
 

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

 
 

 ______________: חתימה   ______________: תאריך
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 ל"מנכ8אישור מנהל כספים
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 

 ,נ.ג.א
 

 אישור אודות יכולת כלכלית: הנדון
 

 
 :להלן)_____________________ ___________ל של "מנכ/ פים הנני משמש כמנהל הכס

 (."המשתתף"
 

מדידה  הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן שירותי
אמצעים לביצוע כל וכן הינו בעל העיריית עכו  של 21/2418 כמפורט במכרז פומבי עכו מזרח לשכונת

 .'רישיונות וכו, לרבות תוכנות, הנדרש למתן השירותים
 
 

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

 .המכרז
 
 
 
 
 
 
 ,בכבוד רב    
 
 
 

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

 לכבוד 
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 ("המכרז" להלן) מדידה לשכונת עכו מזרחשירותי  - של עיריית עכו 8102/12 פומבימכרז : הנדון
 

 
הנני ( "משתתףה": להלן)___________ ____________________לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 :לדווח כדלקמן
 

ת בוקרו על ידי וחוו_, ______הינם ליום  משתתףהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה
 ._____דעתי נחתמה בתאריך 

 
 :לחילופין

 
ובוקרו על ידי רואי __ ______הינם ליום  משתתףהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה

 .______חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך 
 
רכו לאחר שנע משתתףל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של ה"הדוחות הכספיים המבוקרים הנ .א

 משתתףאינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של ה, שנסקרו על ידי, מכן
כעסק "להמשיך ולהתקיים  משתתףאו כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת ה, 1"כעסק חי"

 ".חי

 

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

 

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

 ".כעסק חי" משתתףפקות ממשיים לגבי המשך קיומו של העד לכדי העלאת ס משתתףשל ה
 
 

 ,בכבוד רב
 

 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

 
 
 
 
 

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

חודשים כי אז אין  3-דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ/ימת דוח המבקריםם מאז מועד חתא .2
 'ג', בדרישה לסעיפים 



 /128102מכרז פומבי 
 שירותי מדידה לשכונת עכו מזרח

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה - 86'נספח ב

 
 

21 

 _________: תאריך        לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

  ,.נ.ג.א
 

  עירייהמועצת האו לחבר 8לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר : הנדון
 
 :ידיעתי את הוראות הסעיפים הבאיםהביאה ל ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

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

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

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

 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות ( א)12כלל  1.1
 : המקומיות הקובע

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

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

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א) 174סעיף  1.1

על ידי , במישרין או בעקיפין, לא יהיה נוגע או מעוניין עירייהפקיד או עובד של "
ובשום  עירייהבשום חוזה שנעשה עם ה, פו או סוכנוזוגו או שות-עצמו או על ידי בן

 ."עבודה המבוצעת למענה
 
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 1

 

מי ואף לא אח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: אין לי עירייהבין חברי מועצת ה 1.1
 .סוכן או שותףשאני לו 

 

מהם חלק העולה על עשרה שיש לאחד , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 1.1
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 .מנהל או עובד אחראי בו
 

 .סוכן העובד ברשות מי שאני לושותף או , זוג אין לי בן 1.1
 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  עירייהשל ה המכרזיםידוע לי כי ועדת  1
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה, לעיל

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

 .אמת
 

לפקודת ( 3)'א122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
רשאית להתיר מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3ברוב  עירייהלפיהן מועצת ה, העיריות

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122התקשרות לפי סעיף 
 
 
 
 

 __________________ : חתימת המשתתף___________________ : שם המשתתף
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 _________: תאריך         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 
 

אנו ערבים בזה ( "המשתתף": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________בקשת על פי 
שתתפות הוזאת בקשר עם ( ח"ש אלף מאה)₪  144,444 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .מדידה לשכונת עכו מזרחשירותי  – 21/2418מכרז פומבי המשתתף ב
 

( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"סך הנאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2418 יוניבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,תשלום סכום הערבות
או לדרוש את הסכום תחילה , כלשהו עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה , מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
 .לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 
שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ

בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל , ל בלבד"לק מהסכום הנאחת מהן מתייחסת לח
 .ל"הנ

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .ועד בכלל 31.14.2418 קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 .לא תענה 31.14.2418 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 .טלתערבותנו זו בטלה ומבו 31.14.2418 לאחר יום

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 
 
 

__________________ 
 בנק
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 עיריית עכועבור מודד  : לתפקיד ת/מועמד
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק

 

 אישיים פרטים .2
 

 ______________________: שם פרטי ____________________________ :משפחה שם

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

 ____________: מיקוד___________________ : ישוב/עיר
 _________________ :טלפון נייד' מס_________________ : טלפון' מס
 ___________________: פקס' מס

 
 ועיסוקים תפקידים .1

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

   (.'וכד ת/כיועץ ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות(
  .(ב"וכיו עמותה ,פותשות ,חברה)סוג  מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
  .(תפקידים בהתנדבות גם במפורש לציין יש)בהתנדבות  או בשכר לתפקידים להתייחס נא

 
 שם המעסיק

 וכתובתו
תחומי הפעילות של 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3
 

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

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

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
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 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
בין , אחרים גופים רשויות או, ם או בגופים מקבילים של תאגידיםפירוט חברות בדירקטוריוני

 .אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים
 

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

גוף / רשות/ שם התאגיד
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

דת פעילות מיוח 1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                 
שמות בעלי  –נא לפרט גם  –ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני . דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות 1

 אותךהמניות שמינו 

 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 2
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

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

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

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

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

 שלא לפרט אחזקה צורך אין. לו חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו וב עובד או/ו בו מקבילים

 .3בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל
 

 לא / כן
 

____________________________________ ____________________: י/פרט ,כן אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 משפחה קרובי לגבי 5-1בשאלות  כאמור תפקידים פירוט .6
 

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  

                                                 
 1968-ח"תשכ, חוק ניירות ערך  3
  –בתאגיד , "בעל עניין"

מי שרשאי , או מכוח ההצבעה בו, ת המונפק של התאגידמי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניו (1)
מי שמכהן כדירקטור של , או את מנהלו הכללי, למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד

או מכוח , או יותר מהון המניות המונפק שלו 25%או תאגיד שאדם כאמור מחזיק , התאגיד או כמנהלו הכללי
 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25% או רשאי למנות, ההצבעה שבו

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

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

' לפקודת מס 142בהגדרתו בסעיף , להקצאת מניות לעובדים, או כנאמן, (ו()2()א)46כמשמעותו לפי סעיף 
  ;הכנסה

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

 התחלת תאריך ,ותחום עיסוקו התאגיד שם לפרט יש ,דירקטוריוןב חברה זוגך ת/בן אם: למשל)

 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה
 

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

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

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

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

או  משפחה קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם האם מתקיימים
 לא / כן?  חרותא זיקות

 
____________________________________ ____________________: י/פרט ,כן אם

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

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

 שעלולים להעמיד ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

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

 לא / כן
 

__________ ______________________________________________: י/פרט ,כן אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

 עניינים לניגוד חשש של במצב

 
 לא שאליהם, האחרים קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,תפקידים על לך ידוע האם
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 ושותפים חברים קרובים זה ובכלל) מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת

 ה/את שאליו עניינים בתפקיד לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים, (עסקיים

  ?  ת/מועמד
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 תפקידים ועיסוקים ,לדוגמה)לעיל  8-1בשאלות  נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 להם לפעילות שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים ותחברוי, אלה קרובים של

 .(המקומית הרשות
 

 לא / כן
 

____________________________________ ____________________: י/פרט ,כן אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 וקיםועיס חיים קורות פירוט .20

 

עיסוקים  ופירוט השכלה הכוללות, השאלון מילוי ליום מעודכנות ,חיים קורות בנפרד י/צרף נא
 .תאריכים כולל ,ובהווה בעבר
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 ואחזקות נכסים -' ב חלק
 

 אחזקות במניות  .22

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

 .קרוביך של או
 

  1968 –ח "התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .4בבורסה הנסחרים בתאגידים

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

 לא / כן
 

 :י/פרט ,כן אם
 

 שם המחזיק הגוף/שם התאגיד
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 הגוף/התאגיד

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

                                                 
 1968-ח"תשכ, חוק ניירות ערך 4
  –בתאגיד , "בעל עניין"

מי שרשאי , או מכוח ההצבעה בו, יותר מהון המניות המונפק של התאגידמי שמחזיק בחמישה אחוזים או  (1)
מי שמכהן כדירקטור של , או את מנהלו הכללי, למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד

או מכוח , או יותר מהון המניות המונפק שלו 25%או תאגיד שאדם כאמור מחזיק , התאגיד או כמנהלו הכללי
 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות , ההצבעה שבו

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

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

' לפקודת מס 142בהגדרתו בסעיף , להקצאת מניות לעובדים, או כנאמן, (ו()2()א)46כמשמעותו לפי סעיף 
  ;הכנסה

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

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות
 הגוף/התאגיד

 
 
 
 
 

   

 

 לניגוד עניינים חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  ,שאחזקתם נכסים .21

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

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

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

 לא / ןכ
 

____________________________________ ____________________: י/פרט ,כן אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 משמעותי קףבהי כספים חבות   .23

 

 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 אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .24

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

 ?ת /מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד
 

ושותפים  קרובים חברים זה ובכלל)מקורביך  של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא
 .בהם בעלי עניין הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של, )יםעסקי

 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 ובין בין במישרין ,בו הצבעה זכויות או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  "בעל עניין"

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

 .לו חיצוני יועץ
 

 לא / כן
 

____________________________________ ____________________: י/פרט ,כן אם
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 הצהרה -  'ג חלק

 

 _________________'מס ז.ת _______________________________ מטה ה/החתום יאנ

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

 .ואמיתיים
 

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

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

 של במצב לי להיות לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3
 .דהתפקי 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 עד לקבלת הנחייתה של, במילוי התפקיד

 

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

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

 

, יחול חוק חופש המידע, במידת הצורך, מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי .6
 .9819 –ח "התשנ

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                     תאריך          
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 שירותי מדידההסכם 

  ______שנערך ונחתם בעכו ביום 
 
 

 עירית עכו    :בין
 2412441עכו  2447ד .ת, 35רחוב ויצמן                              
 ("העירייה": שתקרא להלן)                             

 מצד אחד          
 

     _______________________   :לבין
 __________________מרחוב    
 _______________ :פקס, _____________: טלפון   
 ("מודד ה": שיקרא להלן )   

 מצד שני          
 
 

הכל , עכו מזרח תבשכונ מדידהעבודות מודד נת למסור לוהעירייה מעוניי :הואיל
 ;כמפורט בגוף ההסכם

 
מדידה לשכונת של העירייה לשירותי  21/2418הזוכה במכרז פומבי הינו מודד וה        :והואיל

 ;עכו מזרח
 

קיבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה וזאת לאחר מודד וה :והואיל
 ;דרישות העירייהשבדק את הנחיות ו

 
י "כי הוא מסוגל לבצע העבודות בלוח הזמנים כפי שייקבע ע מצהירמודד וה :והואיל

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

 
מצהיר כי הוא בקיא ומצוי באופן תקצוב הפרויקט ומסוגל לתכנן מודד וה : והואיל

ללא חריגות ובהתאם לכללי התקצוב של העירייה , הפרויקט במסגרת התקציב
 ;ככל שישנם כאלה, ושל הגורמים המממנים

 
 ;והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם בהסכם זה :והואיל

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים, לפיכך הוצהר
 
 

 מבוא ופרשנות .א
 
 .ווים חלק בלתי נפרד הימנוהמבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מה 1.1 .1

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

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

הצדדים  הזמנה או התקשרות בין, הצעה, מצג, ד"זכ, חוזה, הסכם זה מבטל כל הסכם 1.4
 .והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים, אשר קדמו לו

 

 :בהסכם זה .2
 . שכונת עכו מזרח- " האתר"
הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת קבלת החשבון   -" הפרשי הצמדה"

 .י המהנדס"ע
 .מכרז או התקשרות בדרך אחרת עם קבלן לביצוע הפרויקט  -" התקשרות"
י הלשכה "ע מדד מחירי התשומות לבניה למגורים המתפרסם  -" מדד"

 .המרכזית לסטטיסטיקה
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 .המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה - " מדד הבסיס"
בכתב לעניין הסכם זה  הלרבות מי שהוסמך על יד העירייה תמהנדס  -" המהנדס"

 ;לק ממנוחאו כל 
ביצוע עירייה בכל הנוגע לאו ל מודדמי שמבצע פעולות יעוץ ל  -" מומחה"

 .השירותים
 .מדידה לשכונת עכו מזרחלשירותי  21/2418מכרז פומבי    -" המכרז"
ניהול י העירייה לצורך ביצוע תאום תכנון ולצורך "מי שימונה ע     -"   מנהל הפרויקט"

 .  על ביצוע הפרויקטצמוד פיקוח הפרויקט ו
 ;משרד הבינוי והשיכון  -" המשרד"
, 4, 3 נוהל המשרד משמע תעריף עבודות מדידה שמתייחס לשלבים   - "הנוהל"

מדידות ליווי , מדידות שיווק, מדידות לצורך תכנון מפורט - 5
 המהווה לפי צורכי האתר הפיתוח ומדידות שיבוצעו לפי ימי עבודה 

 .להסכם זה 86'נספח ג
  .ות זוהתקשרמי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך        -" נציג העירייה"
ר מיכל "ד' מהנדסת העירייה אדרשמש הראשון תכנציג העירייה  

 . סופר
העירייה תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח  

 .מודד אל ה
 ;עבודות ביצוע הפרויקט- " העבודות"
לא יהא תוקף לכל . עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה- " העירייה"

אלא אם נחתמו על , תחייבות בשם העירייהאו ה/מסמך ו, הסכמה
, ידי מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה

 .למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  למהנדס
  .או הפיתוח אשר תבוצענה/עבודות הבנייה ו -" הפרויקט"
 .  ו חלקומי שייבחרו לביצוע הפרויקט כולו א     -"ספק"או " קבלן"
בתחומים , של הפרויקטלביצוע הנדרשים  המדידה שירותי  -" השירותים"

  .87'בנספח גהמפורטים 
 .השירותיםבגין ביצוע  מודד שכר ה- " טרחהשכר ה"
 .להלן 4כמפורט בסעיף  השירותיםתקופת ביצוע   -" תקופת ההסכם"
 

 מטרת ההסכם .ב
 
מתחייב בזאת להעניק  מודד ים והאת השירותמודד מזמינה בזאת מאת ההעירייה  3.1 .3

 .לעירייה את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה

 . להסכם זה 87'בנספח גהיקף השירותים הינו כמוגדר  3.2

ואלה יבוצעו על ידי  87'לנספח ג 2בפרק בבסיס החוזה השירותים המוגדרים  3.2.1
 .ללא צורך בהודעה נוספת מודד ה

את מודד להזמין מה, בלעדיבהתאם לשקול דעתה ה, העירייה תהא רשאית 3.2.2
 מודד בהודעה בכתב אשר תימסר ל 87'לנספח ג 1בפרק השירותים המפורטים 

 .כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה

 

 מיום : קרי, חתימתומיום שנים ( 8) שמונההינה לתקופה של ההתקשרות מכוח הסכם זה  4.1 .4
 .___________ועד ליום _ _____

להאריך ההתקשרות , על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא חייבת, העירייה רשאית 4.2
 12לתקופות נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על 

, בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמהמודד לשנים ובתנאי שהודיעה 
לא יאוחר מחודש בטרם תום ( "כההודעת ההאר": להלן)על כוונתה להאריך ההתקשרות 

 . תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך

לעירייה על סירובו להאריך תקופת ההתקשרות כמצוין בהודעת מודד הלא הודיע  4.3
תוארך תקופת , ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה 7ההארכה של העירייה תוך 

 .על כל מסמך נוסף ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך בחתימה
 
חוק ותקנות התכנון והבניה על כל ל בהתאם השירותיםמתחייב לבצע את מודד ה 5.1 .5

תקנות והנחיות  ;נטיםוהרלווהתקנות התקנים ; המדידות ותקנותיה לפקודת ;קוניהםית
משרד  נהלי, נוהלה: כגון בביצוע העבודות והשירותיםהגופים והמשרדים הקשורים 



 /128102מכרז פומבי 
 שירותי מדידה לשכונת עכו מזרח

 
 'מסמך ג

 
 

 33 

תקני , חוקי עזר עירוניים, המוסד לבטיחות, משרד העבודה, רהמשרד התחבו, החינוך
 . ובהתאם לדרישות העירייה' א וכבוי אש וכו"הג

 .   היא הקובעת, בנושא בטיחות, למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות

 מודדאשר הוכנו על ידי ה, בשירותיםאישר המהנדס תוכניות או מסמכים הקשורים  5.2
לא ישחרר  -להכינם בהתאם להסכם זה  מודדאו שהמהנדס דרש מה, ם זהבהתאם להסכ

מאחריותו המקצועית לתכנון הפרויקט או כל מודד אישור המהנדס או דרישתו את ה
 .חלק ממנו

 
בהתאם ובכפוף להוראות כל התוכניות הקיימות או נמצאות  השירותיםמצהיר כי יבצע  מודדה .6

התקנים והתקנות , וכן הנהלים, האתרלגבי  ת לכךת המוסמכובשלבי הכנה על ידי הרשויו
ממצאי בדיקות , שטחים גובלים, לרבות ההכרזות בדבר שטחי עתיקות, השירותיםהחלים על 

 .השירותיםוכל דבר העשוי להשפיע על  מדידות, קרקע
 

הסקרים וכל חומר רלוונטי , את התכניות ההסכםלעיון לתקופת  מודד העירייה תעמיד לרשות ה .7
 .ככל הנמצא בידה, לאתרהמתייחס אחר 

 

 השירותיםפירוט  .ג

 

 .בנוהל מפורטבהתאם ל השירותיםיבצע  מודד ה 8.1 .8

כי מוסכם ומוצהר בזאת , ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו 1ק "לאמור בס נוסףב 8.2
 : השירותים כוללים את כל המפורט להלן

 . 'שיווק וכד,  הצגת מדידות ראשוניות לצורך פרסום 8.2.1

דד אתר כולל מסירת פינות מגרש וסימון גבהים ליזמים וכן כל פעולת שירותי מו 8.2.2
י היזמים לגבולות המתוכננים "מדידה נדרשת לבדיקה ואישור התאמת הבנייה ע

 .ולתכניות הפיתוח של השכונה

חקירות , ביקורים באתר, בירורים מול העירייה בדבר דרישות הפרויקטביצוע  8.2.3
ועיים אחרים שמונו על ידי העירייה או התייעצות עם מומחים מקצ, מוקדמות
 .עצמו באישור העירייה מודד על ידי ה

או לתנאים /בירור  ברשויות המוסמכות או בגורמים אחרים בקשר לדרישות ו 8.2.4
או הנחיות /או התכנוניים לביצוע השירותים לרבות דרישות ו/החוקיים ו

 .גורמים המשתתפים במימון הפרויקט

הכל , התכנון המפורט לביצועת ולהשלמת עבודות  וע כל המדידות  הנדרשביצ 8.2.5
 .87'בנספח ג כמפורט

התייחסות לחיבור השכונה למערכת הדרכים הארצית ותיאום התכנון עם תכנון  8.2.6
 .85/4הדרכים הארציות ומחלף 

נספח ב המפורט י"עפ  GIS -התאמת תוצרי המדידה למפרט מיפוי לקליטה ב 8.2.7
 .85'ג

: להלן)יזמים אשר יבנו בתחומי השכונה סיוע בתהליך ליווי התכנון של ה 8.2.8
במטרה לוודא התאמת התשתיות המבוצעות על ידם לתשתיות , ("היזמים"

 .המבוצעות על ידי העירייה
 

   שירותיםביצוע ה .ד
 
 : להלן בהתאם למועדים הקבועיםבצע את השירותים י מודד ה .9

 2 - 87'ג לנספח 2בפרק השלמת תכנון מוקדם למתחם כולו כמוגדר  - תכנון מוקדם 9.1
 ;חודשים ממועד חתימת ההסכם

שכבת , פריצת דרכים, עבודות עפרהשלמת תכנון מפורט לביצוע  -" מצומצם"' שלב א 9.2
, חודשים מצו התחלת ביצוע השלב 1 - מצע ראשונה ופתרונות ניקוז נקודתיים לנגר עילי

 ;("צו התחלת שלב": להלן)אשר יינתן על ידי המהנדס 
שכבת אספלט , ת תכנון מפורט לביצוע מבנה כבישיםהשלמ -" השלמה"' שלב א 9.3

חודשים מצו התחלת  1 -'  ניקוז וכד, ביוב , משק תת קרקעי הכולל מערכות מים, ראשונה
 ;השלב
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שכבת מצע , פריצת דרכים, השלמת תכנון מפורט לביצוע עבודת עפר -" רגיל"' שלב א 9.4
, שכבת אספלט ראשונה, םמבנה כבישי, ראשונה ופתרונות ניקוז נקודתיים לנגר עילי

 ;חודשים מצו התחלת השלב 2 -'  ניקוז וכד, ביוב , משק תת קרקעי הכולל מערכות מים
לרמת אכלוס  השלמת תכנון מפורט לביצוע של עבודות השלמת פיתוח הרחובות -' שלב ב 9.5

 ;חודשים מצו התחלת השלב 1 -
פים ופיתוח "לביצוע שצ השלמת תכנון מפורט לביצוע של עבודות עפר הנדרשות -' שלב ג 9.6

 ;חודשים מצו התחלת השלב 1 -נופי 
 

מתכננים ויועצים  ,בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הפרויקטיםיבצע את השירותים מודד ה .14
 . יםנציג העירייה והמפקח, אחרים

 

לעיל לא יבואו בחשבון תקופות של עיכובים בביצוע  9בגדר המועדים הקבועים בסעיף  .11
כגון עיכוב הנובע מאיחור במסירת מידע על ידי , מודדבאחריותו של ה אשר אינם, השירותים

 .'אחר וכד מתכנןעיכוב הנובע מאי מסירת מידע או תכניות על ידי , העירייה

 

 .     צו התחלת שלבאלא לאחר שקיבל  ,השירותיםבביצוע שלב משלבי מודד לא יחל ה .12
 

או במועדים שייקבעו על ידי המהנדס  ןהתכנו ותיגיש למהנדס בגמר כל שלב משלבי עבודמודד ה .13
 . שהוא מבצע השירותיםוכן על פי דרישת המהנדס או נציג העירייה דין וחשבון על  התקדמות 

 

דיווח על פעולות  לעיל 13עיף ח האמור בס"יכלול הדו, עבודות תאוםמודד כללו פעולות ה 14.1 .14
 . בשירותיםהתאום המשולבות 

מיד , או פיגור בעבודת המומחים שהוא מתאם כאמור/גם וידווח למהנדס על כל פמודד ה 14.2
 . עם התגלותו של הפגם האמור

 
הנדרשים  יועציםהמומחים ואת כל הכוללים  הטרחה בגינם ושכר השירותיםמוסכם כי  15.1 .15

 .להסכם זה 87'בנספח גהמפורטים לשם ביצוע כלל התחומים 

להזמין על , כון לעשות זאתאם מצאה לנ, מבלי לפגוע באמור לעיל העירייה רשאית 15.2
לשם ייעוץ לעירייה או , מומחה או מומחים, העסיק מבין עובדי העירייהלשבונה או ח
 . שאינו בתחום מקצועו מודד בכל הנוגע לעבודת ה, מודדל

ימלא  ,חתימת הסכם זה או לאחר חתימתו לפני, לעיל 2ק "כאמור בס, וזמן מומחהה 15.3
כאילו נשכרו ישירות על ידו , ה או מומחים אלהכמתאם לגבי מומחה זתפקידו  מודד ה

 .     י העירייה"ל ישולם ע"הנ יםשכר המומח .זו כלולה בשכרו ועבודה
 

אישור או הסתייגויות בכתב מאת  מודד כמפורט לעיל יקבל ה בביצוע השירותיםבגמר כל שלב  .16
 . ימי עבודה ממועד הגשת התכניות 7 -המהנדס וזאת תוך לא יותר מ

בסעיף  י המהנדס מעבר לקבוע בסעיף זה יאריך את לוח הזמנים הקבוע"מתן האישור עעיכוב ב
 . בהתאמה לעיל 9

 
או לנציג העירייה לפי דרישתם בכל עת שיידרש /למהנדס ומודד ידווח ה, בנוסף לכל האמור לעיל .17

 . בכתב

 

 .די העירייהכפי שיידרש בכתב על י או עדכונים מתחייב להכניס בכל שלב שהוא שינוייםמודד ה .18
 

כולל  ,השירותיםובאופן בצוע  תולעיין בהתקדמומודד בקר במשרד הלהמהנדס והמפקח רשאים  .19
 םולסייע ביד ממנולמסור להם כל הסבר שיידרש  מתחייב מודדוה, ם שהוא מבצעועבודות תא

 . בפעולות הביקורת כאמור
        

 תוצריאו ההגנה כל שהם בגין /חוק וותר על זכויות היוצרים מכח ומצהיר בזאת שהוא מ מודד ה .24
 . שירותים אותםבגין  שכר הטרחהובכפוף לתשלום , בכל הקשור לפרויקט השירותים
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 מודד הצהרות ה .ה
 

וכן בדק את כל הפרטים  , דרישות העירייהואת  שירותיםמאשר כי בדק את המודד ה  21.1 .21
והוא מצהיר כי , עםצוובבי שירותיםאו הקשורים ב/או הכתובים ו/והתנאים הדרושים ו

דם והציוד הדרושים כוח הא, היכולות, וכי הוא בעל הכישורים שירותיםביכולתו לבצע ה
או מומחים שבדעתו להזמין /יודיע לעירייה בכתב על יועצים ומודד ה .שירותיםלביצוע ה

 .שירותים ויקבל את אישורה לכך מראש ובכתבלצורך ביצוע ה

הידע , התעודות, ההיתרים, שיונותירשה ויש לו את כל הרמצהיר כי הינו עוסק מומודד ה 21.2
 . שירותיםוהמומחיות הדרושים לביצוע ה

כי הינו בעל כל האישורים המפורטים  מודד מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ה 21.3
והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין  82'גכנספח להלן והמצורפים להסכם זה 

 : הצדדים
שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  אישור תקף על 21.3.1

 . 1976 –ו "תשל ,גופים ציבוריים

 .אישור על ניכוי מס במקור 21.3.2

בדבר העסקת  1976-ו"תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2אישור לפי סעיף  21.3.3
 .עובדים זרים ותשלום שכר מינימום

או לעובד העירייה כמפורט /ר ומצהיר כי הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העי מודדה 21.4
 .מכרזהאשר צורף על ידו למסמכי באישור העדר הקרבה 

 

 יחסי הצדדים .ו
 

 יכעובד ומטעמו לא ייחשבהעוסק בביצוע השירותים וכל מודד בזאת כי הומוסכם מוצהר  .22
 .מעביד-כל יחסי עובד או המשרד/ו לבין העירייהם וצרו בינוולא יאו המשרד העירייה 

 

שאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור אינו רמודד ה .23
 .אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש, לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה

 
אלא בהסכמת המהנדס  ,םאו מקצת םכול ,השירותיםאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  מודדה .24

 .מראש ובכתב 

 

, לאחר השירותיםאו מסר את ביצוע , תיו או חובותיו על פי חוזה זהת כל זכויואמודד העביר ה .25
יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם , בהתאם לאמור בסעיף זה, םאו מקצת םכול
 .     זה

 

 התמורה ואופן חישובה .ז
 

מתעריף _ ____%בשיעור של  טרחהשכר מודד תשלם העירייה ל השירותיםתמורת ביצוע  26.1 .26
 . המשרד

תהא העירייה רשאית לפי שקול דעתה הבלעדי להעניק , לעיל 1ק "על אף האמור בס 26.2
לעיל בהתאם להודעת  8תמריץ בגין הקדמת לוחות הזמנים מהקבוע בסעיף  מודד ל

נים לביצוע עבודות ובה יתבקש להקדים את לוחות הזממודד תמריץ אשר תימסר ל
 . התכנון

מתעריף המשרד בגין כל חודש הקדמה של  5%תמריץ הקדמת לוחות הזמנים יעמוד על  26.3
 . בגין הקדמה של חלק מחודש יחושב התמריץ באופן יחסי. לוחות הזמנים

מודד ובלבד ששכר הטרחה אשר ישולם לבגין השלב שקוצר אך ורק התמריץ ישולם  26.4
 .לאחר התמריץ לא יעלה על תעריף המשרד בגין אותו שלב

 

או הקשורים /ואת כל הפרטים והתנאים הדרושים ו מאשר כי בדק את דרישות העירייהמודד ה .27
הינה סופית וכוללת את כל הוצאותיו לרבות  הקבועה לעילוכי התמורה  םובביצוע שירותיםב

 .'כוו, העתקת תוכניות, צילומים, הדפסות, הוצאות משרדיות, שכר עובדים
 

 :הר הטרחה המפורט בהסכם זשכ .28
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 :הלןכמפורט ל מומחיםוהמודד את הוצאות ה כולל 28.1
כל המדידות המבוצעות לצורכי רישוי יהיו ברמה המאפשרת שילוב נתוני  28.1.1

 .המדידה ברישוי זמין

שטחי ציבור ושטחים , הכנת מפה מצבית לכל העבודות המוגדרות כמבני ציבור 28.1.2
 .נוספים הכלולים בתחום אחריות העירייה

הכנת מדידת מצב קיים לצרכי תכנון מפורט בכל השטחים המוגדרים כמבני  28.1.3
 .שטחי ציבור ושטחים נוספים הכלולים בתחום אחריות העירייה, ציבור

בשלושה המהנדס לפני התקשרות כל התוכניות והפרטים הדרושים לבדיקת  28.1.4
 .העתקים

המהנדס לפני לבדיקת הדרושים כתבי הכמויות והאומדנים , המפרטים 28.1.5
 .בשני עותקיםההתקשרות 

  - שלבי התכנון השוניםכל התוכניות וצילומי המסמכים האחרים שידרשו ב 28.1.6
והיועצים  מודד כלולים אף הם בהוצאות ה –הקודמים לתכנון המאושר הסופי 

     .לעיל 26המצוין בסעיף שכר הטרחה בוהתמורה עבורם כלולה 

 : אינו כולל את ההוצאות שלהלן 28.2

כל החומר הדרוש לצורך קבלת אישורים מהגורמים הרלוונטים כמתחייב לצורך  28.2.1
  .מהנדסהבתוספת שני עותקים למשרד  קבלת היתר בניה

 .עשרה העתקים -כל החומר המעודכן לצורך יציאה למכרז והתקשרות ב 28.2.2

עם הקבלנים המבצעים את הפרויקט כל החומר לצורך חתימת ההסכם  28.2.3
 .ותוכניות לביצוע בשישה העתקים

 

 : סכם כי ערך הפרויקט לא יכלולמו .29

 ;'בזק וכד, שמלתשלומים לחברת הח, אגרות עירוניות וממשלתיות 29.1

 ;כר למחלקות עירוניותש 29.2

 ;ד והוצאות משפטיות"עו ,בוררים, שכר מגשרים 29.3

 ;ח והנעהומכונות ומתקנים אחרים המספקים כ 29.4

קידום מועד עבור פרמיות : י העירייה לקבלנים כגון"שישולמו ע' פיצויים וכו, פרמיות 29.5
 ;ה כלשהיאפיצויים עבור נזקים שיגרמו לקבלנים וספקים מסיב, סיום העבודות

 .מודד או סביבתו ללא תכנון ה פרויקטי העירייה בקשר ל"כל עבודה שבוצעה ע 29.6
או ציוד אשר אינם אמורים להיכלל בו על פי /או מתקנים ו/ערכם של אותם חלקים ו 29.7

 . הזמנת העבודה

 . מס ערך מוסף 29.8
        

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ח
 

ח התמורה המגיעה לו לפי "נם מפרעות בלבד עהי, לפי הסכם זה, מודדל התשלומים לכ 34.1 .34
 .הסכם זה

יאושר  וב, טעון אשור המהנדס בכתב, מודדי ה"ע ות התכנוןגמר כל שלב ביצוע של עבוד 34.2
 .לשביעות רצונו, םבמלוא –בשלב  הכלולים הכלולות השירותיםהשלים את מודד שה

ח התשלומים ולבהתאם לי העירייה "ע מודד ישולמו למודד ח שכר ה"התשלומים ע 34.3
 ./8'מנספח גהמפורט כחלק 

 
 ,לפי שיקול דעתו, תשלומי ביניים מודדיהא המהנדס רשאי לאשר ל על אף האמור לעיל .31

לפני גמר  ףא – מודדבהתאם להתקדמות עבודתו של ה, בהסכמת גזבר העירייה לגבי כל שלב
בהתאם , יההעירי י"ע מודדכל תשלומי הביניים שישולמו לך אך בתנאי שס -השלב הנדון 

 . לא יעלה על השעורים האמורים לעיל בכל שלב ושלב, ל"לאישורי תשלומי הביניים הנ
 

  –מועדי התשלום  .32
 . י המהנדס"ייבדק ע, כל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה 32.1

 תוך( כולו או חלקו בהתאמה)ישולם החשבון  – המהנדסי "ושר החשבון כולו או חלקו עא 32.2
 .  ש החשבוןימים מתום החודש שבו הוג 45
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מוסכם כי  המשרדעל ידי ( 144%)היות והתקשרות זו ממומנת כולה , על אף האמור לעיל 32.3
 המשרדימי עסקים מיום קבלת המימון מ 14עד תום  ידחה 2ק "מועד התשלום הקבוע בס

ימים מהיום שבו הומצא החשבון  154-ובלבד שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ
 . משרדמימון מהאף אם לא נתקבל ה, לעירייה

שלא באשמת העירייה ונציגיה  השירותיםלא תשולמנה כל התייקרויות בגין עיכוב בביצוע  32.4
 .השירותיםסיום הקבוע בהסכם זה לובכל מקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד 

הפרשי ריבית מודד ישולמו ל -א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה ל 32.5
-א"התשכ, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה( "שלום פיגוריםת": להלן)והצמדה 

 .פיגור ועד ליום התשלום בפועלל 34 -החל מהיום ה 1961
או ריבית /יום מהמועד הקבוע לעיל לא יישא כל הצמדה ו 34גור בתשלום של עד פי

 .פיגורים
בגין   מודדק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי ה"תשלום הפיגורים בהתאם לס

 .איחור בתשלום כאמור לעיל
שילם המשרד לעירייה הפרשי הצמדה וריבית או ריבית , לעיל 5ק "על אף האמור בס 32.6

תעביר אותם העירייה  2417-ז"תשע, בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, פיגורים
 .מודדל

 

 הפרתו ותרופות, ביטול ההסכם .ט
 

עירייה בכל עת ולפי שיקול  דעתה רשאית ה, על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה 33.1 .33
 מודדלידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך ל, כולו או מקצתו, סכם זהההבלעדי להביא 

 .יסתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעה, אמורכניתנה הודעה . נציג העירייהמאת 

שכרו בעד אותו  מודדתשלם העירייה ל ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 33.2
 .הכל על פי הנחיות ונהלי המשרד, אותו ביצע השירותיםמחלק 

 . או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה/או שיפוי ו/לא יהא זכאי לכל פיצוי ומודד ה
למען הסר ספק מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול אם ההסכם בוטל בהתאם 

  .37או  35.1 פיםלסעי
 

או חלק  השירותיםהעירייה להמשיך בביצוע הובא ההסכם לידי גמר ולאחר מכן היה בדעת  .34
 .שיבחר על ידהמי לכל השירותים רשאית העירייה למסור את המשך , לפי העניין םמה

 
 . זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודיתתהא העירייה  35.1 .35

מודד את הזכות לפעול נגד ההעירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  35.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל צעות קבלת באמ

 

אי או /שמירתם בתוקף ו איאו /ולוחות זמנים מוסכמים כי עמידה בבזאת מוסכם  36.1 .36
או /מתאים ו יכיסוי ביטוח קיומו של או /מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו ם שלחידוש

, 64, 57-43, 24, 23, 22, 15.1, 14, 9 ,8, 6, 5.1 הוראה מהוראות סעיפים כלבר תוקף וכן 
על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם זה  72-ו 67, 64, 62, 61

 .תהווה הפרה יסודית של  ההסכםכל אחד מהם  והפרת ומהווים התחייבות יסודית

לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש מודד בגין הפרתו היסודית של ההסכם ישלם ה 36.2
הצדדים מאשרים כי סכום זה נקבע על בסיס הערכה  .להפרה₪  14,444בסכום של 

הפרה  מודד מוקדמת של הנזקים הצפויים לעירייה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי ה
היה , אולם לא יהא בכך כדי למנוע מהעירייה לתבוע נזקים נוספים שיגרמו לה, יסודית

 .ואלה יעלו על סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף זה

 

הפר אחת או יותר  מודדיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם הבנוסף לאמור לע .37
לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה  מודד וה, שאינן התחייבויות יסודיות, מהתחייבויותיו

 .  קבע בהתראהכפי שי, תוך זמן סביר נציג העירייהעל כך מאת 

 

בעד אותו  לו המגיע את השכרמודד העירייה ל תשלם 37או  35.1בסעיפים  בוטל ההסכם כאמור .38
 . ואושר על ידי המהנדס עבודות שהושלם על ידו  בטרם ביטול ההסכםהחלק מ
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עירייה רשאית לעשות לפי הוראות הסכם זה תהא המודד בכפוף לתשלום שכרו של ה 39.1 .39
עד מודד די היאשר הוכנו על  ך אחרמסמכל בבניירות עבודה ו, במדידותשימוש מלא 

תמורה או , כל שכר מודדלשלם למותהיה פטורה  ות עמוהשלב בו הופסקה ההתקשר
וכל יתר המסמכים הקשורים  מדידותבפיצוי כלשהו נוסף על האמור לעיל בעד שימוש 

 .בשירותים

 השירותיםלשם מסירת המשך , כזו ככל שתידרש ,מתחייב ליתן הסכמתו בכתב מודדה 39.2
 . רלאח

 
מודד פי הסכם זה כל סכום שמגיע מהלד מודהעירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל .44

 .נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוזלעירייה ובלבד ש
 

ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם , או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, פשט רגל, מודדנפטר ה .41
 .35.1 זה לפי סעיף

 
או /התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ואו /היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו 42.1 .42

: להלן)או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע /או מצב מלחמתי ו/עיצומים ו
למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי  ואפשריאשר לא ( "השביתה"

או למצוא דרך /על אף שאותו צד ניסה בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו, רעהו
או איחור בביצוע /ייחשבו אי מילוי התחייבות כלשהי ולא  –חלופית סבירה כדי לבצען 

, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, ההתחייבות
 .כהפרה של אותו צד

משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור  42.2
למשך אותה תקופה , ם ההתחייבויותכסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיויחשב  –לעיל 

 .בה נתקיימה השביתה
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .י
 

ועל מי  מודדעל  ההשירותים מוטלת כי האחריות הבלעדית בגין ביצוע , מוסכם בזה בין הצדדים .43
או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע /ולמדידות  יהיהעירולפיכך אישורה של ו מטעמ

 ומאחריות מודד ה לא ישחררו את, על פי הסכם זה מודד ה י"או אשר הוכנו ע/ו השירותים
או על מי מטעמה אחריות כלשהי /ו היהעיריל ואין בכך כדי להטיל על "המקצועית המלאה הנ

 .או התכניות או המסמכים האמורים/לטיב או כשרות או איכות השירותים ו
 

או לצד /ו לעירייהשייגרמו  או אובדן/או הוצאה ו/או הפסד ו/היה אחראי לכל נזק וימודד ה .44
בהתאם שלא  ובוצעם או בחלקם או עקב כך שהשירותים בשלמות/שלישי בגין השירותים ו

 . על פי כל דין ואו על פי חבות/ו, ההסכםעל פי מודד ההתחייבויות ל
 

או כלפי העובדים /ו היהעיריאחראי בלעדית כלפי מודד ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .45
מודד או כלפי עובדי ה/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/ומי מטעמה או כלפי /ל ידה והמועסקים ע

לכל נזק לגוף או , ומטעמים או כלפי הפועל/ועובדיהם ו ואו כלפי קבלנים המועסקים על יד/ו
לרכוש או אבדן או נזק אחר מכל סוג שהוא לרבות נזק כספי טהור שיגרם להם או לרכושם או 

עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של  , במהלך בצוע השירותיםאו /כתוצאה ו לפרויקט
 .ואו מי מטעמ/ומודד ה

 
או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או /או עובדיה ו/ו היהעיריפוטר את מודד ה .46

 .לעיל 45-43סעיפים כאמור ב, וא באחריותנזק הנמצ
 

או תביעה /או דרישה ו/ו, ק שיגרם להעל כל נז היהעירימתחייב לשפות ולפצות את מודד ה .47
או /דרישתה ופי -שתוגש נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהן תעמוד בקשר לכך וזאת על

או תביעה כאמור /דרישה ו, על נזק מודד לתודיע  היהעירי. אשר ביצועו לא עוכבפסק דין על  פי 
 .ומפניה על חשבונ היהעירילהתגונן ולהגן על  וותאפשר ל

 
או לצד /או לרכושה ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או נזק ו/או הוצאה ו/בכל תשלום ו היהעירישאה נ .48

או כתוצאה מביצוע השירותים יהיה /או עקב ו/בגין ו( וושלוחימודד כולל עובדי ה)שלישי כלשהו 
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ל ולשפותה על כל הנזקים "או הוצאה כנ/כל תשלום ו מידיבאופן  לעירייהלהחזיר  מודדעל ה
 .הפסדים כאמור לעילאו ה/ו

 
, לשלמו בגין תביעה כאמור חויבהאו לנכות כל סכום שהיא שילמה או /רשאית לקזז ו יהיהעיר .49

בכל , ל"וגם תהא זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ, ממנה מודדלמכל סכום שיגיע 
 .תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו היהעירימקרה בו 

 

 ב י ט ו ח .יא
 

במשך כל תקופת חלותו של הסכם  מודד ה ויקיים ערוך י, על פי הסכם זה ולגרוע מאחריותמבלי  .54
 אייש, את הבטוחים הבאים, שירותיםאחריות שבדין בקשר ל ווכל עוד עלולה להיות כלפי, זה

 :שלום השתתפויות עצמיות במקרה נזקבת איישבעלותם וכן 
או הקשורים /או נזק הנובעים ו/ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם כל אבדן ו 54.1

₪   1,444,444גבולות האחריות לא יפחתו מסך . או בעקיפין לביצוע הסכם זה/במישרין ו
  .שנתיתהביטוח הולכל תקופת , למקרה, לתובע

 ואו מטעמ/ו וולכל הפועל בשמ ולעובדי, למודדיטוח אחריות מקצועית על פי כל דין ב 54.2
 81'נספח גמהמפורט באישור הביטוחים לא יפחתו בגבולות אחריות ש, בביצוע השירותים

  .להסכם זה
או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה /אחריות מקצועית יבוטל והבמקרה שביטוח 

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

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

למעט אם , או מערכת נסיבות עליהם נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח/או אירוע ו/ו
 .ל "או הדרישה הנ/המכסה את התביעה ונערך ביטוח אחר 

, בביצוע השירותיםמודד ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי  ה 54.3
לתובע ₪  6,444,444בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך , לרבות קבלני משנה ועובדיהם

 .למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית ₪ 24,444,444ומסך 
 

 .יםנוספ יםכמבוטח ייה והמשרדיכללו העירבכל הביטוחים  .51
במכתב רשום  יהיעירל שתישלחהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה 

 .יום לפני מועד הביטול המבוקש 64
 

 .בכל הביטוחים ייכלל סעיף אחריות צולבת .52
 

 . ייה והמשרדעירכל פוליסות הביטוח ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד הב .53
 

מודד מציא  הי וולתשלום שכר ותימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתמיד עם ח .54
 ב"המצבנוסח , ו המורשית בישראלאישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח של יהיעירל
 . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, 81'נספח גכ
 

, לפחות ימים 7ם אישור על קיום ביטוחים תקף בכל פע יהיעירמתחייב לחזור ולהמציא ל מודדה .55
 . יהיעיראו על פי דרישת ה/לפני שיפוג תוקפו של האישור ו

 
את , לפי דרישתה הראשונה, יהיעירחייב להמציא למודד היה  הי, יהיעיראם תבקש זאת ה .56

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

 

ל "רם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנמתחייב בזאת לשלם כסדמודד ה .57
לשלם את ( אך לא חייבת)יה רשאית יתהיה העיר מודד אם לא יעשה כן  ה, תהינה בתוקף מלא

או לתבוע /ו, מודדלולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה מודד ל במקום ה"כל הסכומים הנ
ה יהוו ראיה יכסף כאמור על ידי העיריקבלות המעידות על תשלום סכומי . את השבתם וממנ

 .חלוטה לתשלומם
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המוקנים  או תרופה/או סעד ו/ע מכל זכות ואין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרו .58
 מודד לשחרר את  הואין בהם כדי , כם ועל פי כל דיןעל פי ההס מודדכנגד  ה העירייל

 .לפי הסכם זה ומהתחייבויותי
 

 קניין בתוכניותה .יב
  

המפרטים והמסמכים האחרים , התרשימים, הטיוטות, הנספחים, המדידותהקניין בכל   59.1 .59
ולביצוע הוראות הסכם לשירותים והנוגעים מי מטעמו או על ידי מודד שיוכנו על ידי ה

 .כל זמן שהואביהיו שייכים לעירייה , זה

פורט מתחייב להעביר לעירייה בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל הממודד ה 59.2
או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור לפרויקט או /לעיל וכן כל מסמך ו 1ק "בס

 .לביצוע הוראות הסכם זה
 

 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .יג
 

 : ימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו מודדה .64

 .העירונייםאו תאגידיה /גופי סמך שלה ו, ניגוד בין ענינו לבין ענינה של העירייה 64.1
מצהיר כי  מודד והעל שאלון למניעת ניגוד עניינים  מודדהכתנאי לחתימת הסכם זה חתם 

ברור וידוע לו כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון מהווים בסיס ותנאי 
 .להתקשרות בין הצדדים

ת מניגוד מנעויכדי לפטור אותו מהתחייבויותיו לה ,על השאלוןמודד האין בחתימת 
 .83'ובנספח ג כקבוע בסעיף זהינים עני

נספח חלק מהשירותים לקבלן משנה יחתמו גם קבלן המשנה ועובדיו על מודד מסר ה
לנציג  מודד תוך עריכת השינויים המתבקשים והנספחים החתומים יועברו על ידי ה, 83'ג

 .העירייה
העירייה  על ידי וק זה תהווה תנאי לאישור"חתימת קבלן המשנה על הנספח כאמור בס

 .משנה ןכקבל

של  םומהות םחשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים ממנו לאור אופיי 64.2
 .שירותיםה

התקנים והנוהלים המקובלים , או פעולה שלא לפי הכללים, העדר הקפדה על הגינות 64.3
 ;או שלא לפי מיטב שיקול הדעת, שירותיםשל ה םומטיב םמסוג שירותיםבביצוע 

קרובו , מודדהאשר או חלק ממנו  ,יקטפרוהו השפעה על מהלכו של קידום או עיכוב א 64.4
במישרין , נים בו באופן אישיימעוני,  או קרובו הינם בעלי שליטה בו מודדשהאו תאגיד /ו

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

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

 .בהון או ברווחים של אותו תאגיד 14%העולה על 

 .פרויקט שהוא נותן לגביו שירותים לאדם אחרחלק העיסוק ב 64.5

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יד
 

, עירייההנוגע למנהלי או אחר , תפעולי, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי מודדה 61.1 .61
לקניינה הרוחני , לפעילותה, לעסקיה, לקבלניה, או מחזיקי הנכסים בה/לבעלי, לתושביה
ולאחסנם במקום , בקשר או במהלך ביצוע הוראות הסכם זה, אגב, ושיגיע אלי, או האחר

לשם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם בין במישרין ובין , ובאופן המתאים ביותר
 .גוף אחראו /בעקיפין לכל אדם ו

 : לעיל לא תחול על 1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף קטן  61.2

 .מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו 61.2.1

 .לפני מסירתו לו על ידי העירייה מודד מידע שהיה ברשות ה 61.2.2

ובלבד שבמקרה , על פי דין, לגלות מודד מידע או כל חלק ממנו אותו יידרש ה 61.2.3
על דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו , תוך זמן סביר, ייהלעיר מודדכזה יודיע ה

 .על מנת להותיר בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת
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, להסכם זה 84'ג כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף מודד ה 61.3
רף לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצו ווהוא מתחייב לגרום לעובדי

 .בשינויים המחויבים 84'גכנספח 

נספח חלק מהשירותים לקבלן משנה יחתמו גם קבלן המשנה ועובדיו על מודד מסר ה 61.4
לנציג מודד תוך עריכת השינויים המתבקשים והנספחים החתומים יועברו על ידי ה, 84'ג

 .העירייה
העירייה על ידי  וק זה תהווה תנאי לאישור"חתימת קבלן המשנה על הנספח כאמור בס

 .משנה ןכקבל

 

 ערבות ביצוע  .טו
 

פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו -על מודד להבטחת מילוי התחייבויותיו של ה 62.1 .62
ערבות בנקאית אוטונומית לעירייה עם חתימת החוזה  מודד ימציא ה, על ידי העירייה
( "הביצוע ערבות"להלן ) 85'בנספח גבתנאים ובנוסח המחייב שנקבע  –ובלתי מותנית 

חודשים מתום תקופת  6שתוקפה עד  (ח"שאלף תיים מא)₪  244,444בסכום של 
  .ההתקשרות

 . 2418 אפריללחודש ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד תשומות הבנייה 
 

של ערבות ביצוע בתוקף בידי  המוסכם בזאת כי הימצאות, מבלי לגרוע מן האמור לעיל 63.1 .63
 מודדת כל אחד מן התשלומים שעל העירייה לשלם להעירייה תהווה תנאי להעבר

 . בהתאם להוראות חוזה זה

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון על , בהמצאת ערבות הביצועמודד איחר ה 63.2
והתשלום בפרק הזמן , בהמצאת הערבותמודד אותו פרק זמן שבו איחר ה, ידי העירייה

 .ית כלשהיאו ריב/לא ישא הפרשי הצמדה ו, הנוסף כאמור

 

הארכה של ערבות  כתב להמציא לעירייה מדי פעם בפעם מודדמתחייב ה, במקרה הצורך 64.1 .64
 6-ההסכם ועד למועד שיהיה מאוחר בתהיה בתוקף למשך כל תקופת  זוהביצוע כך ש

 .חודשים לפחות ממועד תום תקופת ההסכם

אל  הנות בעצמלפ תהא העירייה רשאיתבהתחייבויותיו לפי סעיף זה  מודדא עמד הל 64.2
הבנק החתום על הערבות לשם הארכתה או הגדלתה ואם לא תוארך או תוגדל תמומש 

 .הערבות הקיימת
 

או בהגדלת /או בגבייתה ו/או בהארכת תוקפה ו/ו, ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצועכ .65
 .וישולמו על ידו מודדיחולו על ה, יןיהיקפה לפי הענ

 
כלפי  מודדאו במימושה על ידי העירייה כדי לגרוע מחיוביו של ה/ו ל"אין במתן ערבות הביצוע הנ .66

או בכדי לגרוע מזכויות העירייה לתבוע כל /או על פי הוראות כל דין ו/העירייה על פי החוזה ו
 .או על פי כל דין/על פי החוזה ו האו שיגיע ל/סעד המגיע ו

 
להמציא מיד לעירייה ערבות  מודדחייב ה, האו חלק הכול, במקרה של מימוש ערבות הביצוע .67

 .ערבותהלרבות סכום , לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, בהתאמה ביצוע חדשה
 

על פי  מודדמהה או כל שיפוי שיגיעו ל/או פיצוי ו/כל תשלום ו מודדלגבות מה תהעירייה זכאי .68
 .על ידי מימוש ערבות הביצוע, או על פי כל דין/החוזה ו

 
 תהא העירייה רשאית, יפר תנאי מתנאי החוזה מודדבמקרה וה, האמור מבלי לגרוע מכלליות .69

לחלט את סכום , או הוראות כל דין/על פי הוראות החוזה ו האו לפגוע בזכויותי/מבלי לגרוע ו
יוכל להתנגד לחילוט  מודדהבלעדי מבלי שה הלפי שיקול דעת, האו חלק הכול, ערבות הביצוע

 .האמור
 

 שונות .טז
 

 .2831' מסר מאושר "תבבפי הסכם זה מתוקצבת ההתקשרות ל 74.1 .74
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ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל  74.2
 . ההחלטות והאישורים הנדרשים לכך על פי דין

     
כויתור על כל  דברלא ייחשב ה, ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה .71

ארכה או הנחה מטעם , כל ויתור. שונה או אחרת, אם היא הפרה דומה בין, הפרה שלאחר מכן
 .אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה

 
על אף  ותלא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבוד מודדה .72

 .לרבות בגין עיכוב שכרו, במהלך ביצועהחילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים 
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .73
ות או מביצוע עבוד/או הנובעים מהסכם זה ו/הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו

 .הייעוץ
 

 בליוויבאמצעות הפקסימיליה  בדואר רשום או ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 74.1 .74
 . אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה

 3יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום , כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור 74.2
מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו . ימי עסקים מתאריך המשלוח

או במועד , בל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמעןכאילו נתק
 .לפי העניין, קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 מודד ה            עיריית עכו                                                     

 
 
 ח"רו8ד"אישור עו
 

 מודד סכם זה נחתם מטעם המאשר כי הח "רו/ד"עו, _________________________מ "אני הח
שם מלא )____________________________________________________ ה "על ידי ה

לו לשם כך כל ולאחר שנתקב מודד הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה/אשר הינו, (ז.ות
 . או האישורים הנדרשים על פי דין/ההחלטות ו

 
________________               ______________ 

 חתימה                                          תאריך                    
 

                             
 .הסכם זה מאושר לחתימת העירייה

וההסכם נחתם עם הזוכה  21/2418להסכם קדם מכרז 
 .במכרז

ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את 
 .זכויות העירייה כנדרש

 
________________               ______________ 

 תאריך                                                                        ש"ת יועמחתימ  
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 _____________: תאריך

 
           לכבוד

 עכועיריית 
 35ויצמן 

 עכו
 

 ,.נ.ג.א
 

 2576-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב1' הצהרה בדבר קיום הוראות סע: הנדון
 

  -או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג /או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
או הורשעו /לא הורשע ו, ("התאגיד": להלן)___________ ___. ז.ת/פ.ח_________________, 

במועד או כי /ו 1976-ו"התשל ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2' ביותר משתי עבירות על פי סע
 .ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 
אגיד והנני מוסמך או מנהל הת/או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו

 . ליתן הצהרה זו בשם התאגיד
 

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

 
 __________________: תקשרשם המ

  
 __________________: שם נותן התצהיר*

 
 ________________:  פ.ח. / ז.מספר ת

 

  
 __________________: תעודת זהות' מס*
 

 
 ________________: תקשרחתימת המ

 

  
 _______________: חתימת נותן התצהיר*
 

 
 ------------------------------------------------

 
 ד"אישור עו

 
 . ("תאגידה": להלן)____________ . פ.ח_______________ , אני משמש כעורך הדין של  .1
או 8הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת______________ ___הנני מאשר בזאת כי  .2

  .או מנהל התאגיד והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד8בעל המניות העיקרי ו

, ד"עו, ______________________ הופיע בפני_____________ הנני מאשר בזה כי ביום  .3
נושא _________________ ' ______גב8מר' _____________________, במשרדי  ברח

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

      
     

       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        
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                                                                                      '              לכב
 עיריית עכו 

 ("המזמין"או /ו "העירייה": להלן)
 

 ,.נ.ג.א
 

אישור על קיום ביטוחים של  :הנדון
בגין "( מודד ה" :להלן)________________________________ 

נלווים כמפורט בקשר להסכם  ומתן שירותים מדידה מתן שירותי
 ("העבודות"או 8ו "השירותים": להלן)_________ מיום 

 
 :בזאת כדלהלןמאשרים מ "חברה לביטוח בע_________________ מ"אנו הח
            

או כללנו את השירותים /פוליסות לביטוח בגין השירותים ו מודד אנו ערכנו ל .1
 :ןכמפורט להל, מודדבפוליסות קיימות של ה

 
ביטוח אחריות  .א

חוקית כלפי הציבור 
  "(ביטוח צד שלישי)"

 
 :פוליסה מספר

או עובדיו בגין אבדן /ומודד לכיסוי אחריות על פי דין של ה
או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו /או נזק לגוף ו/ו

או בקשר עם /בגין ו, לעובדיו ולמי מטעמו, לרבות למזמין
 .ביצוע השירותים

_____________________ 
 .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית₪   1,444,444סך  :גבולות אחריות

או /הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו .1 :תנאים מיוחדים
ומי מטעמו  מודד בקשר עם מעשה או מחדל של ה

 .בביצוע השירותים
 .הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת .2
 .כלפי המזמין ,ל"הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל .3
 

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

 .₪ 24,444סך 
 

ביטוח חבות  .ב
  מעבידים

 
 

 : פוליסה מספר

או חוק /על פי פקודת הנזיקין ו מודד לכיסוי אחריות ה
או מחלות /ן תאונת עבודה והאחריות למוצרים פגומים בגי

מקצוע  שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע 
 . השירותים

_______________________ 
לתקופת ביטוח ₪   24,444,444 -למקרה ו₪   6,444,444סך  :גבולות אחריות

 .שנתית
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה  :תנאים מיוחדים

אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ותוטל עליהם 
בקשר עם ביצוע  מודדאו מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי ה/ו

 .השירותים
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה  :השתתפות עצמית

של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על 
 .₪ 24,444סך 
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ביטוח אחריות  .ג
 מקצועית 

 
 
 
 

 :יסה מספר פול

או עובדיו בגין אבדן /ו מודדלכיסוי אחריות על פי דין של ה
או נזק כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות /ו

בגין מעשה או מחדל טעות , למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו
או /או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו

נובעים בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי ה
 . מכך כתוצאה ממקרה ביטוח מכוסה 

____________________ 
 .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית₪  4,444,444סך   :גבולות אחריות

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

 .אבדן מסמכים ומדיה מגנטית
 6קופת גילוי ודיווח מוארכת בת הביטוח כולל ת .2

 .חודשים
או /הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו .3

ומי מטעמו מודד בקשר עם הפרת חובה מקצועית של ה
 .בביצוע השירותים

או מועד התחלת __________ תאריך רטרואקטיבי  .4
 . המוקדם מבניהם, מתן שירותים מקצועיים למזמין

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

 ₪ 54,444סך 
 

 
 (.כולל)______________ועד__________  -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 

 -מדינת ישראל או /ו או המזמין/ו מודדה –היה י" המבוטח"שם ל "פוליסות הנב .3
לעניין  "המזמין. "לעיל ותהשיפוי המצוינ בותבהתאם להרח משרד הבינוי והשיכון

 .ל"הנכל עובדים של או /ו או תאגידים שלה/ו עיריית עכו :אישור זה

 

 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4

 

משרד הבינוי והשיכון או /ו או התחלוף כלפי המזמין/ביטול זכות השיבוב ו 4.1
 .נזק בזדוןלמעט כלפי מי שגרם ל, הםעובדיו

 

או לשנוי /או ביזמתנו ו/ו מודד הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה 4.2
במכתב , הודעה בכתב מזמיןול מודד אלא לאחר שנמסור ל, לרעה םתנאיה
 .או השינוי המבוקש/יום לפחות לפני מועד הביטול ו 64, רשום

 

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

  .מקצועית

 

לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום מודד ה .5
 .ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן
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המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .6
וכלפי משרד הבינוי  ים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמיןאחריותנו כאשר קי

ביטוח "ל הוא "הפוליסות הנ ומשרד הבינוי והשיכון ולגבי המזמין, והשיכון
ללא זכות השתתפות , במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו םותהמזכה א, "ראשוני

להשתתף בנטל החיוב  הםמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי הםטוחייבב
אנו  ספקולמען הסר , 1981 -א"תשמ ,לחוק חוזה הביטוח 59בסעיף כאמור 

 .ל"הנ מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי
 

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

 . מתנאי הפוליסות המקוריות שאין בשינוי האמור כדי לגרוע
  
 
 

    
   _____________  ___________________          ________________ 

  חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך         
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 _______________________ שם

 ______________________________________כתובת 

 _____________טלפון 
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 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 התחייבות להמנעות מחשש לניגוד עניינים: הנדון
 

 
מתחייב כי אני וכל  ________________פ .ח./ז.ת_______________________, מ "אני הח .1

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

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

להקים ניגוד עניינים שעלול הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין  .2
אשר עלול ליצור  ,צד לוהינם  הבינוי והשיכון או משרד עירייהאו בכל נושא או עניין שה/כאמור ו

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

 
 :מתחייב כדלקמןהנני מצהיר ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 3.1 .3

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

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

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

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

 
אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו מתעורר , םאו חשש לניגוד ענייני, ל מקרה של ניגוד ענייניםבכ .5

 צתהיוע. כךימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מיידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך ה
לרבות , חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתות, השל העירייה או מי מטעמ תהמשפטי

 .תהיה סופית העל דרך הפסקת עבודתי והחלטת
   

אם לדעת העירייה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול , כל שלב של ביצוע ההסכםידוע לי כי ב .6
רשאית העירייה להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום , ניגוד ענייניםבמצב של חשש ללהימצא 

 .מטעם זה בלבד, ההתקשרות עמי
 

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

לפי  עירייהואמסרם מיד ל, שמורות בידי תהיינההצהרותיו  .עבודתו במסגרת מתן השירותים
תי כקבלן ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרי וזאת בין אם הם עובדי, הדרישת

 .חרתמשנה או בכל דרך א
 

 
 :ולראיה באתי על החתום

 
 
 

 
_____________      ________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך      
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 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 לשמירה על סודיות התחייבות: הנדון

 
מרחוב ' __________ פ מס.ח./ז.נושא ת__________ ______ מ"אני הח .1

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

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

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

י "בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת המתחייב ונמסרו לו ע ,'תחומי פעילות וכו
בקשר עם או " מתחייב"או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה/במישרין ו או המשרד/העירייה ו
 ".מידע: "ל יקרא להלן"כל הנ. ודה מביצוע השירותיםהעבכתוצאה 

וכל האמור לגבי מידע יחול גם על , ל העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זוע
 .עותקיה

 
 :לגבי המידע כדלקמן 1.2

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

 .בלבד השירותיםלצורך ביצוע 
לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו  1.2.2

 .או הגעתו לידי אחר/ו
להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל  1.2.3

 .בביצוע השירותים
י כל אדם הבא במגע עם "מידע עלנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת ה 1.2.4

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

 .בלבדהעירייה הוראת 
לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או  1.2.7

 מאת מתחייבה שקיבל' המסמכים וכד, ך הנתוניםסקרים על בסיס או על סמ
אשר הגיעו לידיעת  הוא בקשר לשם ביצוע השירותים או הגורמים אתם 

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

 . לשירותיםמאגר מידע הנוגע למידע או 
 

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

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

 .ל על ידם"הנ
 

וכי  ביצוע השירותים לו בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסרידוע למתחייב כי  .4
 .לעירייה פיצוייםתשלום ב וביתחי, הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות

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

 . בביצוע השירותים להם רשות לעבוד ולעסוק 
 
 

___________  _________________________________________   
 חותמת וחתימה                 תאריך            
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 :רשימת מורשים מטעם המתחייב
 

 תפקיד תעודת זהות שם העובד
 

 חתימה
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 _________: תאריך          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ן ויצמ
 

 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 
 

אנו ערבים בזה ( "מודד ה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
ביצוע עבודות וזאת בקשר עם ( ח"ש אלף תייםמא)₪  244,444כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .מדידה לשכונת עכו מזרח
 

צמוד למדד תשומות הבנייה בשיעור , ל"סכום או סכומים עד לסך הנ אנו מתחייבים לשלם לכם כל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2418 יוניההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי להטיל עליכם , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,סכום הערבות
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , לשהו או באופן כלשהולבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כ

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת מודד ה
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם מודד ל
 

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

 .ל"הנ
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע_____________ לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה
 
 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                                                   
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מדידות  –של משרד הבינוי והשיכון  5, 4, 3נוהל תהליך 

מדידות שיווק ומדידות ליווי , תכנון מפורט לביצועלצורך 

 (לא מצורף) הפיתוח

 

 

 

ps://www.gov.il/BlobFolder/policy/survey_fare_moch/he/taarifhtt

_medidot.pdf 
 
 
 
 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/survey_fare_moch/he/taarif_medidot.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/survey_fare_moch/he/taarif_medidot.pdf
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 :מדידה לשכונת עכו מזרחירותי הנכללים בחוזה ש השירותיםלהלן תחומי 
 

 2פרק 
 
 :בתחומים הבאים השירותיםיבצע עבור העירייה את  מודד ה .1

 .השל עבודות פיתוח השכונ לביצוע תכנון מפורטמדידות לצורך  1.1

 .בקרה על עבודות ביצוע היזמים, ליווי היזמים, מדידות לצורכי שיווק 1.2

 .'הצמדות וכד, מדידות לצרכי רישום לרבות זיקות הנאה 1.3

 .מדידות לצורכי ליווי הפיתוח 1.4

פים לצורך הגשת בקשות להיתר ולצורך תכנון מפורט "מדידות של שצ 1.5
 .לביצוע

 .מדידות שיבוצעו באתר לפי ימי עבודה 1.6
 

עבודת מדידה הן כ ולעיל יבוצע 1בכל התחומים המפורטים בסעיף  השירותים .2
או /ו מדידותהנדרשים ל, בתחום התכנית ומתכננים ליועציםוהן כשירות  תראשי

 .לפי הצורך וללא דרישת תשלום נוספת  ,ייעוץ באותם תחומיםל

 

בהתאם , של עיריית עכו GIS -יותאמו לקליטה במערכת ההשירותים תוצרי  .3
 .9/'נספח גשבלהנחיות 

 

 .שירותים אלה יבוצעו בתחומי האתר בלבד .4
 

 (אופציה) 1פרק 
 
מדידה של שטחים למבני ( אך לא חייבת)העירייה תהא רשאית להזמין מהמודד  .5

 .ומוסדות ציבור לצורך הגשת בקשות להיתר ולצורך תכנון מפורט לביצוע
 

ם המפורטים את השירותי( אך לא חייבת)מודד העירייה תהא רשאית להזמין מה .6
לעיל גם מחוץ לתחומי האתר בגבולות המסומנים בתשריט המצורף  3-1בסעיפים 

וכן לעניין חיבור השכונה לכבישים ותשתיות אף אם " גבול בינוי לתכנון"מטה כ
 .מגבול בינוי לתכנוןהם חורגים 
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לא כולל העבודות , בהתאם לתעריף משרד הבינוי והשיכוןמודד שכר הלהלן אומדן 
 :כאופציה 87'בנספח גמוגדרות ה
 
לחוזה  1'נספח ג)פ תעריף משרד הבינוי והשיכון "נקבע עמודד אומדן עלות שכר ה .1

 (.ההתקשרות הסטנדרטי של משרד הבינוי והשיכון

על בסיס נתוני השירותים פ סימולציה לכל אחד ממרכיבי "ניתוח השכר נעשה ע  .2
 .התשתית הרלבנטיים

צורף אומדן עלות של , פ סימולציה"שכר ע במקומות בהם לא צורף ניתוח .3
 .המרכיבים שלא נכללו בסימולציה

 
 :להלן  אומדן העלות לכלל המרכיבים .4

 
לפני ( ₪)ט "אומדן שכ תיאור המרכיב ד"מס

 מ"מע
 הערות

סימולציה  1,728,625.28 מדידות לצורך תכנון מפורט .1
 1' מס

סימולציה  1,112,396.19 מדידות שיווק  .2
 2' מס

סימולציה  3,333,837.2 מדידות ליווי הפיתוח .3
 3' מס

סימולציה  33,858.58 מדידות יום עבודה  .4
 4' מס

  
 כ אומדן שכר טרחה"סה

 
6,10/,727.15 
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 (ביוב וניקוז , מים)  זורמות תשתיות למיפוי כללי לרבות  מפרט
 (GISבסיס לקליטה בטכנולוגיות )

 מבוא .2
 
או עבודה הנדסית שבוצעה בתחומה תוגשנה לה /יריית עכו מקפידה על כך שלכל עבודת בניה וע

של  GIS -כשהן ערוכות לקליטה במערכת ה "( התוכניות"להלן )תוכניות המדידה לסוגיהן 
 .העירייה

 
 .וכן בפלט נייר PDF -ו   DWG ,SHPהתוכנית תוגש בקבצים בפורמטים 

 
 .לבקרת איכות של מהנדסת המועצה או מי מטעמה, בשלב ראשון, התוכנית תוגש

 
כל חומר או מידע הנדרש לו כדי  העירייההקבלן למבקר האיכות מטעם לאור האמור לעיל ימסור 

 .לבצע את בקרת האיכות
 

את המיפוי הקבלן יתקן , ככל שימצאו ליקויים בקבצים או במסמכים שנמסרו למבקר האיכות
אלא אם כן נקב מבקר , ימי עבודה ממועד דרישתו 14זאת תוך בהתאם להנחיות מבקר האיכות ו

 .האיכות מראש ובכתב על מועד אחר
 

 דגשים -אופן הגשת המיפוי  .1
 

, (מדידות ומיפוי)תקנות המודדים , דין ובכלל זהכל להוראות  המיפוי הנדרש יהיה בהתאם .2.1
 .2416כעדכון , על עדכוניהם ככל שהיו, 1998 –ח "התשנ

 
כולל  –" משותף עם בזק וחברת החשמל עירונימיפוי " – 827.1מפרט בהתאם להמיפוי יבוצע  .2.2

 .ובהתאם למפורט להלן( IEC01-827.1)בהתאם למפרט מיפוי עירוני  ,גבהים
 

, ולא צוין מספרה במפורש במסמך זה, 827.1שלא קיימת במפרט , בכל מקום שנדרשת שכבה .2.3
על פי מפרט המיפוי הלאומי ( Attributes –בלוקים ו )יקבעו מספר השכבה ומאפייניה 

 . בהתאמות המתחייבות 5(קישור ב"מצ 2417גרסה )בגרסתו האחרונה 
 

מהנדסת העיר או בהעדר שכבה בכל האמור לעיל יקבעו מספר השכבה ומאפייניה בתאום עם  .2.4
 .טרם תחילת העבודה מי מטעמה

 
 .המיפוי יהיה מעוגן לרשת ישראל התקפה .2.5

 
עירייה ל יםהכולל את השדות הנדרשכאמור להלן  Attributeלכל ישות ממופה יקושר  .2.6

 .בין אם המידע להזנה בהם רלבנטי ליעוד המיפוי ובין אם לא, 
 

או לקווים   insertion pointהישויות  הקוויות יחוברו תמיד לאביזרים באמצעות  .2.7
 .של קו intersectionאו  endpointבאמצעות 

 
י קשת בצינור העליון "יש לציין זאת ע, רבמקרים בהם צינור עובר מעל צינור אח .2.8

יש להקפיד כי הקשת תהווה חלק בלתי נפרד מהקו שמייצג את . כמקובל בשרטוט
 .הצינור

  כיתוב .2.9

 .dd/mm/yyyy –תוים  14 -יבוצע ב תאריכים .2.9.1

                                                 
5
 י"מפרט המיפוי הלאומי זמין גם באתר מפ 
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 .שנקלטולא יעלה על כיתוב ולא על פרטים גרפים אחרים  כיתוב .2.9.2
 אמה לצבע סימון התשתית הנוגע לכל  סוג תשתית יהיה בהת הכיתובצבע  .2.9.3

 (.ירוק= ניקוז , אדום = ביוב , כחול= מים )
 נקודות חיבור .2.14

 .זהים  X,Y,Zערכי תהיינה בנקודות החיבור בין פוליגונים 
 

 צירי דרכים .2.11

 .מדרום לצפון/ ממערב למזרח כוון קליטת קו ציר דרך יהיה  .2.11.1
 .חיתוך בין קווי ציר של מספר דרכים יהיה בנקודת ההצטלבות .2.11.2

 .מטר 24 תסומנה במרווחים שלא יעלו על הדרכים צירי דות גובה לאורך נקו .2.11.3
 

 קווי גובה .2.12

 .'מ 2.5כל   - קווי הגובה ראשיים  .2.12.1
 'מ 4.5כל  - משניים קווי גובה  .2.12.2

 .רטבשכבות נפרדות כמפורט במפקווי הגובה יקלטו  .2.12.3
  

 Attributeשדות משותפים לכל  .2.13

גם את השדון , לאמור בהמשך יכלול בנוסף, של כל ישות ממופה, Attribute -ה 
 :בשדה יעודי לכך

 תאריך העדכון .2.13.1

 הערות .2.13.2
 
 כללי - תשתיותמיפוי  מפרט .3

 
 .לעיל 1מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה נועד להוסיף על האמור בסעיף

  
 .בשטח הקיימיםהאביזרים המתקנים ושל כל  המדויקמיקומם  יתועד המיפויבתהליך  .1.1

על פי  התשתיותתת קרקעיים של כל ההעיליים ו ,ההולכה קוויתנוחת  תועדת המיפויבתהליך  .1.2
 .סוגה

רשת ישראל ) לרשת קואורדינטות ארציתהתנוחה המלאה של קווי התשתית תעוגן  .1.3
 (.העדכנית

בקצה שאינו מחובר במסגרת " פיקטיבי"כל קטע יסתיים בחיבור או באביזר לרבות אביזר  .1.4
 המיפוי

 :Attribute -גיו ב נתונים שיש לקלוט לקטע קו הולכה לסופרוט  .1.5

 סוג תשתית .1.5.1

 צנרת/ סוג קו  .1.5.2

אמצע ' א נק"מ 5 –בקטעים קצרים של פחות מ . נקודת התחלה אמצע וסיום. צ.נ .1.5.3
 .בלבד

 .עומק בכל נקודת ציון .1.5.4

 אורך .1.5.5

 קוטר .1.5.6

 חומר .1.5.7

 שנת הנחה .1.5.8

 תאריך העדכון .1.5.9

 הערות .1.5.14
 

 :Attribute -נתונים שיש לקלוט לשוחות לסוגיהן ב פרוט  .1.6
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 .צ.נ .1.6.1

 סוג שתשתית .1.6.2

 (ב"מגוף וכיו, תא, מפל, שוחה, בריכה)וחה סוג ש .1.6.3

 חומר .1.6.4

 כמות כניסות .1.6.5

 ( לכל כניסה ינתן מספר)מ  "מ, קוטר כל כניסה .1.6.6

 מ  "מ, קוטר יציאה .1.6.7

1.6.8. T.L   ו- I.L לכל כניסה 

 (רבוע, עגול)סוג מכסה  .1.6.9

 חומר מכסה .1.6.14

 מ"ס, מידות מכסה רבוע, מ"ס, קוטר מכסה עגול  .1.6.11

 שנת הנחה .1.6.12

 תאריך העדכון .1.6.13

 הערות .1.6.14
 

 :Attribute -אביזרים לסוגיהם ב / שיש לקלוט למתקנים  נתוניםפרוט  .1.7

 .צ.נ .1.7.1

 סוג תשתית .1.7.2

 אביזר/ סוג מתקן  .1.7.3

 חומר .1.7.4

 מ  "קוטר מ .1.7.5

 מ   "מ, קוטר כניסה .1.7.6

 מ  "מ, קוטר יציאה .1.7.7

 שנת הנחה .1.7.8

 תאריך העדכון .1.7.9

 הערות .1.7.14
 
 

 ,לקבלת המיפוי בהתאם לאמור לעיל ולהלן נודה
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 
 

 מינהל הנדסה ותכנון
 
 
 

 :ב"מצ
 2417גרסה , מפרט המיפוי הלאומיור לקיש
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