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 עיריית עכו

 

 לקבלת הצעות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת  7102/93מכרז פומבי 

 עכובעיר  עכו מזרח 

   
 ופיתוח תשתיות וביצוע תכנון לניהול הצעות בזאת מזמינה"( עירייהה: "להלן) עיריית עכו

 .כרז זה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מ, עכו בעיר מזרח עכו לשכונת
 

חשבת מינהל  אצל, עכו 53 וייצמן ברחוב עירייהה במשרדי לרכוש ניתן המכרז כימסמ את
) ₪  0,322 סך על תשלום תמורת הרגילות העבודה בשעותמירית דרוקמן ' גב –ההנדסה 

 .לכל מעטפה, מכל טעם שהוא יוחזרו שלא (₪אלפיים וחמש מאות 
 

 . עירייהה של טהאינטרנ באתר, המכרז במסמכי לעיין ניתן
 

" עדותו חדר" ב 42:22 בשעה .41.40.024 -ה' ה ביום יתקיים,  ושאלות הבהרות מפגש
 להגשת תנאי ומהווה חובה הינה ההבהרות במפגש השתתפות העירייה  בבניין ' בקומה ב

  .במכרז הצעה
 

 שעהה עד .04.40.024 -ה' ה ליום עד לשלוח יהיה ניתן המכרז למסמכי בקשר הבהרה שאלות
 ;akko.muni.ilaliza@: ל"דוא לכתובת בלבד 41:22

 
של ביצוע התכנון והלניהול  .537024פומבי מכרז "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות

ולהכניס לתיבת  למסור ידניתיש להקפיד " פיתוח לשכונת עכו מזרח בעיר עכוהתשתיות וה
ליום וזאת עד  לאחר החתמת המעטפה בחותמת נתקבל העירייהמזכירות במשרדי ם המכרזי

   .20:00עד השעה   .22.2.102' ה
  לא לא תתקבלנה ו -לא תתקבלנה בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעילהצעות אשר         

 .תידונה        
 
                                                                                                                                                 יםהענייניתוכן 

  .כולל 18עד עמוד  כללי – הזמנה להציע הצעות (4

  (4,0,5,1כולל נספחים ) .טופס הצעה למכרז – 4'נספח א (0

  .טופס הצעה כספית למכרז – 0'נספח א (5

  .הערכת  ההצעות טבלת  –' נספח ב (1

  .כתב ערבות לקיום תנאי המכרז  –' נספח ג (3

  .מנהלי פרויקטים הסכם התקשרות –' נספח ד (6

  .פירוט השירותים והמטלות – הסכם התקשרותל-1-'דנספח  (.

  .כוח אדם מינימלי – הסכם התקשרותל 0-'דנספח  (8

  .תשלומים למנהל הפרויקט -הסכם התקשרותל 5-'דנספח  (3

  .התחייבות לשמירה על סודיות – הסכם התקשרותל 1-'נספח ד  (42

  .הצהרה על הימנעות מניגוד עניינים -הסכם התקשרותל 3-'דנספח  (44

הסכם כתב ערבות לקיום תנאי ה – הסכם התקשרותל 6-'דנספח  (40

 . התקשרות

 

  .דרישות לביטוח מקצועי – הסכם התקשרותל -.-'דנספח  (45

ל קיום ביטוחים של מנהל אישור ע– הסכם התקשרותל- 8-'דנספח  (41

 .הפרויקט

 

mailto:aliza@akko.muni.il
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 הזמנה להציע הצעות 
   תפיתוח לשכונוהתשתיות ה של  ביצועהתכנון והלקבלת הצעות לניהול  7102/93מכרז פומבי 

  עכו מזרח בעיר עכו
 
 
: להלן)והשיכון  לבין משרד הבינוי "(או הרשות המקומית7ועירייה ה: "להלן) עכובין עיריית  .2

 ביצועהכולל בין היתר "( הסכם הגג: "להלן)עקרונות נחתם הסכם  "(או משרד הבינוי7המשרד ו"

 ."(או הפרויקט השכונות:"להלן )  בעיר עכו, בשכונת עכו מזרחעבודות התשתית והפיתוח 

 .הפרויקט וקבלת  ביצועה ,פיקוחה, התכנוןניהול : ה עלמעקב ובקר תבצע עכועיריית  .1

 בעלי ניסיון בניהול פרויקטים מגופיםמזמינה קבלת הצעות  ית עכו עירי, לצורך ביצוע הפרויקט .9

 פרויקטהניהול :"להלן)  בעיר עכו, השכונה החדשה עכו מזרחהקמת ופיקוח על ניהול ך לצור ,הנדסיים

  .("או הפרוייקט7ו

 :כולליםהשירותים הנדרשים  .0

, וניהול סיכונים אנטחות זמנים בשיטת גניהול לוהכנה ו ,מלאתאום הנדסי  ,ניהול התכנון .0.2

 ,אחריות על אכיפת בטיחות בעבודות הפיתוח בשכונה

לחיבור השכונה לכלל מערכות התשתית הקיימות  םהרלבנטייעם כל הגורמים  תאום  .0.1

בה תעשה שימוש , טיפול בנתונים ממערכת הבטחת איכות  ,קבלה, בדיקה, הטמעה, והמתוכננות

 .או מי מטעמה7ו עירייהה

, עבודות פיתוחהכנת החומר הנדרש למכרזי ביצוע  ,הכנת  התכנון המפורט לביצועליווי ו, ניהול  .0.9

 .בדיקתו ואישורו

כולל עבודות עפר במגרשים למבני חינוך  ניהול ופיקוח צמוד על בצוע עבודות הפיתוח הכללי  .0.0

 .ובשטחים ציבוריים פתוחים וציבור

 .עירייהים לפי הנחיות האו גורמים שונ ניהול בקרה ופיקוח על הזמנות לגורמי חוץ  .0.4

אחריות  .ריכוז חומר לשווק מתחמי הבניה למגורים, בקרה ופיקוח על עבודות בניה, ניהול  .0.4

 .לאחר תאום עם כל הגורמים המעורביםושלבי הביצוע להגדרת מתחמי הבניה 

ומתחמי , פ נהלי משרד הבינוי והשיכון "ע, מעקב ודיווח אחר בניית מתחמי הבניה למגורים  ./.0

 (.כולל ליווי הכנת מכרזי השיווק .)וק האחרים כגון תעסוקה ומסחרהשיו

 .(כל דיןפ "כולל בדק ע)תו כל הנחוץ להשלמת הפרויקט ומסירו עירייהמסירת עבודות הפיתוח ל  ...0

עירייה ה בהתאם לנהלי  ועל נספחי זה מכרזפ המפורט במסמכי "השירותים הנדרשים יינתנו ע .4

 .הסכם ההתקשרותזה וב מכרזי שקבוע במסמכי כפיה ומדיניותה ובכפוף להנחיות
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כל .  ויהיה כפוף לו ישירות, הסכם התקשרותבהתאם ל העירייהמנהל הפרויקט יפעל על פי הנחיות  .4

תהיה טעונה את אישור מורשי החתימה של  הסכם התקשרותחריגה מן המסגרת התקציבית שב

 . מראש ובכתב  עירייהה

מתחייבות מאופיו והיקפו של  תנאי הסף י המכרז לרבותבמסמכרישות המוגברות דהיובהר כי  ./

אשר יש בו חשיבות לעמידה בלוחות זמנים ולביצוע באיכות הנדרשת תוך התמודדות עם , הפרויקט

 .תיאום בין גורמים רבים ושוניםומגוון של פעילויות המתנהלות בו זמנית 

.  ול הפרויקט  למשך כל חיי הפרויקטזכות קנויה לביצוע שרותי ניהזה  מכרזמובהר כי  אין לזוכה ב ..

, מכל  סיבה תקשרותההסכם העמו או יוקטנו היקפי השירותים לפי  תקשרותההסכם האם יבוטל 

לא תהיינה , תקשרותההסכם הכמפורט בהוראות , הבלעדי  ולפי שיקול דעתה עירייהבהתאם לצרכי ה

לנספח  .לפיצוי כאמור בסעיף מעבר  ולא יהיה זכאי לפיצוי כל שהוא מצדו טענות כל שהן בעניין זה

 . הסכם התקשרותל 5-'ד

( 02%)יע הזוכה בפניה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי  המצ .3

ניסיונם ומידת התאמתם הצפויה למילוי , כישוריהם, המציע ועובדיו, ובין הערכת איכות ההצעה

 .זה מכרזהכל כקבוע במסמכי (  82%)  זה מכרזהמטלות המפורטות ב

להלן ) .בעיר עכו, בשכונת עכו מזרחמתייחסת לכלל העבודות  זה מכרזתכולת השירותים ב .20

 "(. השכונה7השכונות"ה

 .שמורה הזכות להפעיל את מנהל הפרויקט בשכונות ובאתרים נוספים בתחום העיר עכו עירייהל .22

בשטח התכנית . ים לפינוי מבנים ומטרדיםאחריות מנהל הפרוקט כוללת גם סיוע לגורמים השונ .21

 .לעיל 22ובמתחמים נוספים שימסרו למנהל הפרויקט כמפורט בסעיף 

ק טרם הגשת הצעתו ובטרם התקשרותו בהסכם את כל הבדיקות ובדעל המציע ל:  דגשים והערות .29

 לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל ובדתיים והמשפטיים הנחוציםוהבירורים הע

אשר יש או עשויה להיות להם  הסכם התקשרות ונספחיו ואת כל הגורמיםתחייבויותיו על פי ה

טענות בעניין זה  ואאו דרישה 7ואין ולא תהיינה לו כל תביעה ו, או התחייבויותיו7השפעה על הצעתו ו

 .או דרישה כאמור7או תביעה ו7והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו
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 – סטטוס תכנון .20

 (להתמצאות בלבד)  קו כחול ותשריט –שערי עכו  72001תכנית תמל  20.2
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 המופקדת 72001מתוך הוראות תוכנית תמל דברי הסבר לתכנית  20.1

 

 .דברי ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים

 תאור סטטוס תכנון  20.9

 .287287024 –בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט  פרסום נוסח הודעה  20.9.2 

 .527427024 –ל "שמיעת התנגדויות בותמ  41.5.0 

 .אישור בועדה המקומיתללקראת גמר ( 4:322מ "קנ)תוכניות בינוי   41.5.5 

 .007447024ל "אישור התכנית במליאת הותמ  21.5.1      

  ריכוז נתונים .24

הינם בגדר אומדן  ,בטבלה להלן ומודגש כי הנתונים המפורטים מובהר. הלשכונ םלהלן ריכוז נתוני

 או מי מטעמה7והעירייה בלבד וכי הנתונים עשויים להשתנות מסיבות שונות ואין בהם כדי לחייב את 

 .בכל צורה שהיא או להטיל עליה אחריות כל שהיא
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 תכולת הבניה  24.2

צפי אישור 7סטטוס שכונה בעלות תכנית

 סטוטורי

 ד "יח' סמ

 כולל

 יתרות לשיווק 

 כ"סה ע פרטי"ש שווה ערך דיור מוגן ק"צ בהקלה   ד"יח רוויה     72001תמל

 0./,29  9,140   1,090 200,. 200,. /7.72.הפקדה  עכו מזרח קרקע מדינה 

 

 שלבי השיווק  24.1

 תאור התכנית

 

 (בהקלהד "לא כולל יח) "מחיר למשתכן"ד במתכונת "פריסת שיווקים ליח

 כ"סה 1012 1010 1023 .102 /102 סטוטוס אישור שכונה תכנית

 22,940 2,400 40.,1 1,000 9,000 1,000 /7.72.הפקדה  עכו מזרח 72001ל"תמ

 

 :(מ"ח ללא מע"מלש) נתונים לריכוז  924.

 שכונה
כ עבודות פיתוח "אומדן הנדסי סה

 ועקיפה כללי כולל בנייה ישירה
 (ח"מלש)

צוע תקופת בי
מוערכת  

 (שנים)
 הערות

עכו 
 מזרח

4,232,222,222 
 

. 
 אומדן ראשוני לא סופי על בסיס תכנון סטטוטורי

 
 

או ר מסחרי "מ 210) ע שטח מסחר במגורים שאינו בביצוע ישיר "לרבות אומדן ש: הערה*                      

    (ד"יח 4ע "ש תעסוקה

בהסכם זה ו מכרזהזוכה כמפורט ב המציעי "ע תנושירותים שייבמסגרת ה מובהר כי

אינם ר שואלמגרשים  הנדרשות ההתאמותכל את יכללו  שירותים אלו, ההתקשרות

נספח ל בהתאםל הכ. המיועדים למבני ציבור וחינוך או מסחר7יחידות דיור ולמיועדים 

 . הסכם התקשרותהשירותים של ה

כאי לתשלום נוסף מעבר לקבוע יהיה המציע הזוכה ז לא ההתאמות הנדרשות כאמורעבור 

יודגש כי על המציע לכלול את עלות ההתאמות . זה ובהסכם ההתקשרות מכרזבמסמכי 

 . בשכר הטרחה המוצע על ידו

הינם חלק בלתי נפרד מעבודות  ש"והקמת תחמ מובהר למען הסר כל ספק כי חדרי שנאים

גם  הסכם התקשרותכוח הלבצע את כל המטלות המוטלות עליו מ מציע הזוכהההפיתוח ועל 
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את עלות ביצוע העבודות בחדרי השנאים  יודגש כי על המציע לכלול. לגבי חדרי השנאים

  . המוצע על ידובשכר הטרחה 

כולל ניהול ופיקוח  ואינ, 1'נספח אל' בסעיף א בטבלההפירוט מובהר למען הסר ספק כי 

אולם כולל ביצוע כל  .טעמהאו מי מ7ו עירייהעל מבני הציבור שיוקמו על ידי הצמוד 

בתהליכים של טיפול  עירייההוכן ליווי  . כאמור עיל התיאומים הנדרשים למבני הציבור

דיווחי ביצוע , ר תקציבואיש, אישור מיפוי)ומעקב אחר אישורי תקציב למבנה ציבור וחינוך 

מבנה ציבור אופציה להזמין מהמציע הזוכה את עבודות ניהול ופיקוח על  לעירייה  (.וכדומה

        . למכרז טופס הצעה כספית- 1'כמפורט בנספח א)וחינוך 

נשוא  העבודותכלומר  , יופעל במתכונת של משק כספי סגורכל פרויקט כן מובא לידיעת המציעים כי  .24

7 תוך גביית מלוא הוצאות הפיתוח מחברות הבניה או מי מטעמה 7ו עירייההעל ידי  בוצעוי ,מכרז זה

לצורך כך יידרש בצוע פעולות נוספות לרבות בצוע . על ידי משרד הבינוי היזמים7 הקבלנים 

המציע בצוע פעולות אלו כלול במטלות . כמפורט בנספח השירותים' מאזנים וכו, תחשיבים, אומדנים

 .המציעי "הטרחה שיוצע ע-והן נכללות במסגרת שכר הזוכה

  תנאי סף

( "המציע": להלן)או עסק מורשה  כדין בישראל  מיםהרשו יםלהשתתף תאגיד םזה רשאי במכרז

 :התנאים המפורטים להלן בכלבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  , העומד

 

כל אסמכתאות המפורטים במכרז זה יהיו על שם . בלבדי ישות משפטית אחת "ההצעה תוגש ע ./2

 .  עלהוכחת תנאי הסף יש לצרף להצעה תעודת רישום של המצי. המציע

  :על המציע לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף הבאים ..2

למגורים  אחד אתר7אחת השנים האחרונות המציע טיפל בניהול והקמה של שכונה 42 -ב .2..2

וכן שבמקביל  ניהל ופיקח באותה תקופה ולאותה שכונה , למגורים ד"יח 00.לפחות  הכולל 

שטחים ציבוריים , ים וביובלרבות תשתיות מ תשתיות, כבישים)פיתוח כללי   על עבודות 

להוכחת תנאי סף זה על . מ "ח לא כולל מע"ש מיליון 0.של   לפחות   בהיקף  ('פתוחים וכו

אתר 7 הסכם התקשרות בינו לבין מזמין ניהול והקמת השכונה המציע לצרף להצעתו העתק 

צטבר מ ףהיקבסופיים מאושרים או חשבונות חלקיים   חשבונות יש לצרף העתקי  בנוסף 

 .  מהיקף ההסכם 32%עומד על סך של ה

 או לחילופין

אתרים למגורים 7שנים האחרונות בניהול והקמה של שתי שכונות 20 -המציע טיפל ב

וכן שבמקביל ניהל ופיקח , או יותר ,  ד למגורים"יח 2000הכוללות במצטבר  לפחות  

 תשתיות, כבישים)י אתרים על עבודות פיתוח כלל7 שכונות בתקופה האמורה  באותם 

מיליון  200 -של לפחות ב בהיקף  ('שטחים ציבוריים פתוחים וכו, לרבות תשתיות מים וביוב

סכם התקשרות עתק הלהוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו ה .מ"לא כולל מע, ₪
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חשבונות העתקי יש לצרף בנוסף  ים אתר7 השכונותשתי בינו לבין מזמין ניהול והקמת 

מהיקף  32%עומד על סך של המצטבר  ףהיקבם מאושרים או חשבונות חלקיים סופיי

 .  ההסכם

להיות  ,לעיל 2..2לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף  י המציע "שיפורטו עות הדיור על יחיד .1..2

כאשר לפחות  ,לפחות בשלב תחילת עבודות עפר במגרשים, זה מכרזבמועד הגשת ההצעה ל

להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור המזמין .ות מאוכלסותמיחידות הדיור האמור 42%

 .על האמור

תהיה , " בנה ביתך " –ד בבניה צמודת קרקע "יח 4:ל"כן יובהר כי לצורך התחשיב הנ .9..2

 . ד בבניה רוויה"יח 3 -שקולה ל

מציע בפרויקטים הניסיון של ב, הבלעדי הלהכיר לפי שיקול דעת תהיה רשאית עירייהה .0..2

ובלבד , משפטית אחרת שאינה המציעת ישועל ידי  ל נצבר"סיון הניהנגם אם , כאמור לעיל

שמדובר בניסיון מוכח של המציע היחיד או של אחד מהשותפים המרכיבים את המציע או 

או בעל אחד השותפים שלו , יח כי הואעל המציע להוכ. של בעל השליטה בתאגיד המציע

או הפיקוח בפרויקטים המפורטים  7הניהול והשליטה בתאגיד המציע ביצע באופן אישי את 

 .להוכחת הניסיון

 1 -'ד ח בנספכמפורט , צוע השירותים המבוקשיםהמציע מתחייב להעמיד צוות קבוע מטעמו לבי .23

    :אשר יעמוד בתנאי הסף להלן, תקשרותההסכם הל

 "מנהל פרויקט אחראי" .23.2

                        המהנדסים   הרשום בפנקסאדריכל או מהנדס אזרחי יהיה אי מנהל פרויקט אחר               

       פיתוח כללישל עבודות פרויקטים  בניהול השנים האחרונות / ב מוכח ניסיון עם והאדריכלים             

     י "מר, תאגידים עירונים, עיריות, לרבות משרד הבינוי והשיכון ועירוניים ציבוריים גופים עבור             

 .'וכו             

 .ההצעה בעת הגשת המציע שלבתאגיד  שותףאו 7ו בעלים להיותמנהל פרויקט אחראי  על       

      על מנהל הפרויקט האחראי להיות בעל ניסיון בניהול אתר או  הקמת שכונה במתווה של משק       

 . כספי סגור      

     על . משרה 40%בפרויקט בהיקף משרה שלא יפחת מ המנהל הפרויקט להיות זמין להעסקה  על      

    י המנהל האחראי נכון למועד הגשת ההצעות "המציע לפרט את רשימת העבודות המטופלות ע      

 .  בנוסף להצהרה מטעם המציע לפיה מנהל הפרויקט יועסק בהיקף המשרה כנדרש בסעיף זה     

 

 "מנהל אתר7ראש צוות" .23.1

הרשום בפנקס  המהנדסים  או אדריכל יהיה מהנדס אזרחי  מנהל אתר7ראש צוות

 ,בניהול תכנון( בעשר השנים האחרונות)שנים   4והאדריכלים עם ניסיון מוכח של לפחות  

ף של לפחות ביצוע ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח בשכונות מגורים בהיק ,תאום הנדסי
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שר קבהן ד ו"היקף יחל הן בקשר חראימנהל פרויקט אלגבי לעיל  48.4מהקבוע בתנאי  32%

   .היקף עבודות פיתוח כללי ל

לפחות ברציפות שנתיים של  וניסיון יובהר ויודגש כי על מנהל האתר המוצע להיות בעל וותק

מנהל האתר 7 ראש הצוות תבמסגרת הוכחת עמיד י המציע"המצוינת עשכונה 7 באותו אתר 

 . ל"בתנאי הנ

על . משרה 200%להיות זמין להעסקה בפרויקט בהיקף משרה  מנהל אתר7 הצוות  ראשעל 

המנהל האחראי נכון 7 י ראש הצוות"המציע לפרט את רשימת העבודות המטופלות ע

מנהל האתר יועסק 7 בנוסף להצהרת מטעם המציע לפיה ראש צוות למועד הגשת ההצעות

                                                                                                                .  בהיקף המשרה כנדרש בסעיף זה

 מפקח  .23.9

בעל ניסיון מוכח של   ,והאדריכלים שהוא מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסיםמפקח 

צמוד על בצוע עבודות פיתוח כללי  בפיקוח השנים האחרונות שבעך ומתשנים  5 לפחות

 .למגורים

על המציע לפרט . משרה 200%מפקח  להיות זמין להעסקה בפרויקט בהיקף משרה העל 

בנוסף להצהרת . י המפקח  נכון למועד הגשת ההצעות"את רשימת העבודות המטופלות ע

 .  האתר יועסק בהיקף המשרה כנדרש בסעיף זה מנהל7 המציע לפיה ראש צוות

 : הערה

מנהל אתר ומפקח שלא מועסקים בשירותיו אולם  בכוונתו 7 רשאי להציג ראש צוות המציע

אישור 7במקרה כאמור על המציע  לצרף להצעתו  התחייבות. להעסיקם לטובת פרויקט זה

 .לנכונות האמור בכתב של בעל התפקיד

 

כוללים שירותי ניהול תכנון הזוכה מהנדרשים מובהר כי למען הסר כל ספק כי השירותים  .23.0

להעסיק מטעמו אדריכל בעל ניסיון   מהזוכההאפשרות לדרוש שמורה  עירייהל. סטטוטורי

ונספחי בינוי ( ע "תב)   ריםאו בהכנת  תכניות בנין ע7שנים האחרונות בליווי הכנת ו 3 -ב

ד כל אחת  או לחילופין "יח 322תכניות בהיקף של לפחות  5של לפחות    4:322מ "נופיתוח ק

הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה ; ד"יח 822 תכנית אחת בהיקף של

לרבות התמחות בהליכי אישור סטטוטוריים במגוון רשויות , טרם מועד הגשת ההצעה

 .  מקומיות וועדות מחוזיות

משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין ביצוע שירותי  3%..הטרחה בגין מטלה זו יהיה שכר 

על פי אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון , העירייהאישור ב ,ע וישולם"התכנון להכנת התב

 .העירייהלאחר השלמתם לשביעות רצון 
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 מכרזערבות 

שהוצאה על ידי בנק ישראלי ,₪  432,222על סך , אוטונומית, נקאיתלהצעת המציע תצורף ערבות ב .10

על ערבות להיות בנוסח הערבות המצורף  44.1.0248בתוקף עד ליום  לפקודת העירייה  לבקשת המציע

. לא תידון 'בנספח גהצעה אליה לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע . זה מכרזלמסמכי ' כנספח ג

יש את הערבות לגבייה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תהא רשאית להג העירייה

 .  זה מכרזתנאי 

 אישור ביטוחים .12

במכרז  המציעאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה להצעת המציע יצורף 

בכל פוליסות הביטוח  המציעתהא היא מוכנה לבטח את  ,של עיריית עכו .537024פומבי 

 . הסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישורל .-'ד חבנספכמפורט 

נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו

לחילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו  .הסכם ההתקשרותל .-'ד נספח –הביטוחים 

ובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות למען הסר ספק מ .חתום על ידי חברת הביטוח

או תיקון , שינוי, במדויק ללא כל הסתייגות להסכם ההתקשרות 8-'ד בנספחש בנוסח הנדר

מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית "(.הסתייגות ביטוחית: "להלן)

ויפרט את בהמשך  11בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , מכל סוג שהוא יפנה בהסתייגות כתובה

 .מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו

  , בהמשך תותר 11כקבוע בסעיף  ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת החברהרק הסתייגות        

 . הסתייגות אחרת תביא לפסילת ההצעה       

 
 להמציא נוסח אישור ביטוחים סופי מטעם  המציעעל כל , בכל מקרה ועל אף האמור לעיל 

ובטרם  העירייהלשם אישור מוקדם של , להלן 11עד למועד הקבוע בסעיף , המבטחת החברה

אשר לא יפעל  מציע. השלמת הנספח הביטוחי לא תותר לאחר הגשת ההצעה. הצעתו הגשת 

או 7 או הסתייגות לנספח הביטוחי ו7 לא יוכל להשמיע כל טענה ו, בהתאם לאמור לעיל

 .ן להסתייגות והבהרות כאמורוי לאחר המועד האחראו לתקן את הנספח הביטוח7 להשלים ו

 הזוכהמהמציע פרוט השירותים והמטלות שידרשו  .11

הסכם בו זה מכרז מסמכית ניהול העבודות  המפורטות בא למציע הזוכהמסור ת עירייהה

  .תקשרותההסכם הל 4-'דבנספח מפורטים  ות והשירותים שיידרשו פירוט המטל .תקשרותהה

 תנאי ההתקשרות  .19

 43.5בטבלה בסעיף כאמור לשכונה המוערכת משך תקופת הביצוע משך תקופת ההתקשרות הינה ל

  .עירייההחתימה של ה רשיי מו"ע הסכם התקשרותמיום חתימת ה ,לעיל

  תאופן ההתקשרו .10

 .זה מכרזהמצורף למסמכי  תקשרותההסכם הבהתאם ל
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  (:  אופציה ) מימוש זכות ברירה  .14

ההתקשרות עם להאריך את משך  תהבלעדי הי שיקול דעת"עפ( אופציה)שמורה זכות ברירה  עירייהל

, מעת לעת עירייהקבע התהמציע לתקופות נוספות שלא תעלנה על ארבע שנים נוספות במצטבר כפי ש

 . כל פרויקט ובכפוף למגבלות תקציב עירייההבהתאם להחלטת 

כמפורט בנספח  זוכה המציע מחיר של הצעת הל בהתאםיהיה  ההאופצימימוש בתקופת הטרחה  -שכר

 . ההתקשרות להסכם  5-'ד

להזמין מהמציע טיפול וניהול  הבלעדית הי שיקול דעת"עפ( אופציה)שמורה זכות ברירה  עירייהל .14

תכנון תכנית  – 40-ו 42פרק   – התקשרותההסכם ל 4-'די המפורט בנספח "עות עפ"ים לתבהכנת שינוי

 .כפוף למגבלות התקציב וב עירייהההכל בהתאם להחלטת , ין ערים בנ

משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין בצוע שרותי התכנון  3%..הטרחה למימוש אופציה זו יהיה  -שכר

תכנון י אבני הדרך  הקבועות בחוזי ה"עפ,  העירייהבאישור , ע חדשה וישולם "תב7 ע "לשינוי תב

  .העירייהון לאחר השלמתם לשביעות רצ

ניהול ופיקוח על  להזמין מהמציע י שיקול דעתה הבלעדית"עפ( אופציה)שמורה זכות ברירה  עירייהל ./1

הכל בהתאם להחלטת  ,או מי מטעמה7ו עירייהמבני הציבור שיוקמו על ידי ההתכנון וההקמה של 

לא זו אופציה גם אם ,הפרויקט ניהול למען הסר ספק מובהר כי  .התקציבובכפוף למגבלות  עירייהה

דוגמאת להסדיר נושא תקציבים ודיווחים לגורמים המתקצבים  עירייהיכלול סיוע לגורמי ה ,תמומש

 .                                            משרד הדתות ועוד, משרד הרווחה, מפעל הפיס, משרד החינוך

חשבון מאושר ) המבצע  לקבלןהסכום המשולם בפועל מ 5%הטרחה למימוש אופציה זו יהיה  שכר

, או מטעמה7העירייה ובאישור , וישולם  מ"בתוספת מע( בניכוי תקורות ועמלות או תשלומים אחרים

  .בשיעורים ובאופן יחסי לאחר ביצוע התשלומים לקבלן

 

 כוח אדם מינימלי ..1

, מתחייב המציע להעסיק כוח אדם מקצועי ומתן השירותים צוע המטלות המפורטות לעיללצורך בי

  .הסכם התקשרותל 0-'ד בנספחכמפורט  מיומן ומתאים 

 מערכת לניהול פרויקטים .13

מידע , יקטיםלניהול פרומערכת מתחייב המציע להפעיל , לצורך ביצוע המטלות המפורטות לעיל

כמו כן מתחייב . ובמידת הצורך לרכוש רשיונות לשם כך, טותניהול משימות ומעקב החל, הנדסי

במסגרת הפרויקטים יעברו הדרכה וישלטו  עירייההמציע כי כל בעלי התפקידים הנותנים שירותים ל

תכלול גם לוחות זמנים מתכללים  המציע הזוכהי "המערכת שתופעל ע. במערכות לניהול פרויקטים 

כולל , שלבי ביצוע ואיכלוס של כל הגורמים הפועלים באתר, וטורי לביצועשל עבודות תכנון סטט

 .מוסדות ציבור ותשתיות הקפיות הנידרשות לבניית השכונה, קבלני הבניה



 
13 

  למציע הזוכהתשלומים  .90

  .תקשרותההסכם הל 5-'ד בנספחהנם כמפורט  למציע הזוכההתשלומים 

 בחירת ההצעה הזוכה .92

על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על  ידי המציע חנו ייבהצעות המציעים 

כמפורט בטבלת , על סמך כישוריהם  וניסיונם( 82%)ובין הערכת איכות ההצעה והמציעים ( 02%)

 .זה מכרזלמסמכי  'נספח בבהערכת ההצעות 

על פי אמות מידה של  עירייההכה של צוות ההערעל ידי תיעשה הערכת איכות ההצעה והמציעים 

נספח ב ניסיון מקצועי וכישורים של המציע והצוות המוצע מטעמו לפי המפורט בטבלת הערכת הצעות

. זה מכרזכמפורט באת כל המסמכים הנדרשים  תםלצרף להצעמודגש כי על המציעים . זה מכרזל 'ב

 .  מתן ההערכהלצורך  רלוונטי יותהעשוי להן נתו7מידע כל , לצרף להצעותיהםהמציעים על 

על המציע להגיע לראיון . מציעים שיעמדו בתנאי הסף של המכרז יוזמנו לראיונות בפני צוות ההערכה

עה לראיון במועד גי הא( ככל וישנו) בלווי כל אנשי הצוות שציין במסמכי מכרז זה לרבות שותפו 

תהיה רשאית לחלט את  במקרה כאמור העירייה. המציע מהצעתות מהווה חזר י העירייה"שיקבע ע

  . הערבות הבנקאית שצורפה להצעה

ישוקללו ציוני הערכות איכות ההצעות עם גובה שכר הטרחה המוצע על ידי כל  ההזוכלצורך בחירת 

   :בהמשך להלן ל באופן המפורט"אחד מהמציעים הנ

בהתאם למפורט בטבלת הערכת  מהציון הסופי 82 %להערכת איכות המציעים יינתן משקל של 

 .זה מכרזל 'נספח בבההצעות 

 :כדלהלן" דלפי"בשיטת אשר יחושב  מהציון הסופי 02 % להערכת שכר הטרחה יינתן משקל של

Xi /(X1,X2,…..,Xn)]  min *[20 =Pi  

 :כאשר

  המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור מספר הנקודות -20

Pi -  ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהו( יקרא מציעi.) 

Xi -   ההצעה הכספית הכוללת שהגיש אותו מציע( מציעi.) 

Min )X2,X1,…..,Xn( -  מכל בעלת אחוז ההנחה הגבוהה ביותר ההצעה
 . ההצעות

n - ההצעות שהוגשו' מס. 

 

יבאו בפני ועדת  המוצע ההצעה הכספיתיכות ההצעות עם גובה ציוני הערכות א שקלול

 .ההצעה שתזכה בניקוד המרבי תזכה במכרז זהכך ש המכרזים של העירייה
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  הנחיות להגשת ההצעה .91

אי השלמת מקום הטעון מילוי . ההצעה תוגש בשני עותקים אשר ימולאו בהדפסה או בעט (א

או כל הסתייגות  המכרזאו תוספת שיעשו במסמכי 7או כל שינוי ו7ו ,המכרזבמסמכי 

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך , ביחס אליהם

 אשר לדעת ועדת המכרזים של העירייהלמעט הערות , אחרת יגרום לפסילת ההצעה

 . אותו ומשפרותמוסיפות על דרישות המפרט 

המעטפה החיצונית  גביעל  . בשתי מעטפות אחת בתוך השנייה להגישיש  את ההצעות (ב

לקבלת הצעות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח  .537024מכרז פומבי " יש לציין

וכן . ויצורפו לתוכה את כל המסמכים הנדרשים למכרז זה" בעיר עכועכו מזרח  נת לשכו

למסמכי  0'נספח א -הצעה הכספיתלתוכה תוכנס ה ( מעטפה פנימית)מעטפה נוספת 

 בנוסף .537024מכרז פומבי  -הצעה כספית יש לציין המעטפה הפנימית י על גב. המכרז

המעטפה הפנימית תכלול את ההצעה . כתובתו ומספר הטלפון, שם המציעל

אין הנדרשת  את הערבות הבנקאיתלמען הסר כל ספק מודגש כי   .הכספית בלבד

 .נימיתלתוך המעטפה הפ להכניס

והגשת ההצעה  המכרזהחתימה על מסמכי , על המציע לחתום על כל עמוד מעמודי המכרז (ג

לרבות הסכם , על נספחיהם, כולם המכרזכי קרא את מסמכי  המציעמהווה אישור של 

 .ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם

עכו   53יצמן ויברחוב  שבמשרדי מזכירות העירייהעל ההצעה להימצא בתיבת המכרזים  (ד

תהיה בתיבת המכרזים  הצעה שלא . 0020:שעה העד  2.102.22. -ה' ה מיום לא יאוחר

 .תיפסל ולא תידון מכל סיבה שהיא , הקבועעד למועד 

שם , המציע יגיש רשימה מפורטת של פרויקטים שנוהלו על ידו הכוללת את שם המזמין .99

אישור  –כספי של עבודות הפיתוח   והיקף  ד"כמות יח –היקף הפרויקט , ומקום הפרויקט

 32%חשבונות חלקיים שהיקפם במצטבר עומד על סך של  7המזמין לגמר חשבונות סופיים

ומסירת הפיתוח לרשות , המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף הסכם התקשרותמהיקף ה

כולל שמות ממליצים ומספרי  , וכן המלצות ממזמיני העבודה באותם אתרים, המקומית

 . טופס ההצעה – 4'בנספח אהכל כנדרש  טלפון להתקשרות

המלצות , התמחות, ניסיון ,כישורים מקצועיים)המציע יפרט את ניסיונו בניהול פרויקטים  .90

תוך תיאור כישוריהם תואריהם  ובמשרד ויתאר את משרדו כולל רשימה של העובדים( 'וכו

 .טופס ההצעה – 4'הכל כנדרש בנספח א וניסיונם

הוא מתחייב להעמיד לביצוע  םאות, שם אנשי הצוות הקבוע מטעמו את ייןהמציע יצ .94

קורות חיים )ויפרט את ניסיונם וכישוריהם השירותים המבוקשים לרשות פרויקט זה 

הכל כנדרש  ('וכו המלצותוכן  התמחות, ניסיון, כישורים מקצועיים,  השכלה: הכוללים

 .טופס ההצעה – 4'בנספח א
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: יכלול לעמידה בתנאי הסף ולמתן ניקוד ההערכההצוות הנדרש ען הסר ספק יודגש כי למ  .94

על  כל בעלי התפקידים להיות  –מפקח  + מנהל אתר7 ראש צוות , אימנהל פרויקט אחר

 . לעיל 23עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

אכיפת )סקאות גופים ציבוריים המציע יצרף להצעתו את כל אישורים הנדרשים לפי חוק הע ./9

אישור של מס הכנסה על ניהול ספרי , 43.6-ו"התשל, (ניהול חשבונות  ותשלום חובות מס

וכן יצרף את רשימת כל המסמכים המפורטים בנספח  מ לעוסק מורשה"חשבונות ואישור מע

 . טופס ההצעה -4'א

 ים המפורטים בהצעההמציע יגיש הצעתו על גבי טופס הצעה בלבד ויצרף את כל הנספח ..9

 .זה מכרזובמסמכי 

תכלול את כל  הוצאות מכל מין וסוג הצעת המציע  . המציע יגיש הצעה כספית אחת בלבד .93

 .שהוא

  . תההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אח .00

" ב העירייה  במשרד 42:22בשעה  .41.40.024 -ה ' הביום  יםתקיי לות שאו להבהרותמפגש  .02

 .עכו 94ברחוב ויצמן     1ועדות שבקומה חדר 

מציע שלא , נו חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעהיובהר כי ההשתתפות במפגש ההבהרות הי .01

הצעתו לא תובא לדיון ותיפסל על  במפגש ההבהרות או לא נוכח לאורך כל המפגש ישתתף

   .הסף

יופץ לכל  הפרוטוקול. זה מכרז פרוטוקול מפגש הבהרות יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי .09

ולצרפו   זה על המציעים לחתום על פרוטוקול. מפגששהשתתפו בהפוטנציאליים   המציעים

 . להצעה

זה ותנאיו ניתן להפנות  מכרזאו תיקון בכל למסמכי 7או בקשות הבהרה ו7הערות ו, שאלות .00

בשעה    40.024.04. –עד לא יאוחר מיום  akko.muni.ilaliza@: ל"בכתב בלבד לכתובת דוא

41:22. 

או 7תשובות ו. המשתתפים בסיור בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשארתימסרנה  תשובות .04

 .מכרזהיהיו חלק בלתי נפרד מתנאי זה  מכרזבמסמכי שתעשה החברה או תיקונים 7שינויים ו

על המציע לצרף  .איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה והן לא יחייבוה ההעיריי

 .  להצעתו את מסמכי התשובות שהועברו אליו שהם חתומים על ידו

או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה 7לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו .04

או 7נה מסירה אישית ואו בכל דרך אחרת שאינ7או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו7ו

 . שתימסרנה לאחר המועד והזמן האמור לעיל

mailto:aliza@akko.muni.il
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למועד בו תעמוד בתוקף ותחייב את המציע עד  –מרכיביה ונספחיה , על כל פרטיה, הצעה ./0

 .הערבות שניתנה להבטחת ההצעה בתוקף

לכל המציעים  תודיע העירייה, הקבוע להגשת הצעות דלמען הסדר הטוב יובהר כי לאחר המוע ..0

ל יפתחו המעטפות "במועד הנ. ו במפגש ההבהרות על מועד פתיחת ההצעותשהשתתפ

 . המכרזיםהמעטפות הפנימיות יוחזרו לתיבת , החיצוניות בלבד

בפני וועדת ההערכה למתן ניקוד  ןמציעים אשר יעמדו בתנאי הסף של המכרז יוזמנו לריאיו

לכל המציעים במכרז  רייהדתה של וועדת ההערכה תודיע העיולאחר סיום עב. לאיכות ההצעה

 ( . מעטפת ההצעה הכספית) על מועד פתיחת המעטפות הפנימיות 

יבאו בפני ועדת  המוצע הצעה הכספיתציוני הערכות איכות ההצעות עם גובה  שקלול

 .למתן החלטתה  המכרזים של העירייה

 מציעים שהצעתם התקבלה מידע ל .03

עם  הסכם התקשרותהעל ימה חתה מכרזהשלים את יידרש ל, התקבלה מציע שהצעתו

ימים   /בתוך "( הסכם התקשרותה" –להלן ) זה מכרזעל כל נספחיו בנוסח המצורף ל עירייהה

המסמכים הנוספים הנדרשים להשלמת  את העתקי ולהעביר הזכייההקבלה על מהודעת 

בהתאם  טופס אישור קיום ביטוחיםובצרוף ערבות ביצוע מקורית  חברהל תקשרותההסכם ה

חזור בה מהחלטתה על קבלת ל עירייהה תרשאי, באם לא יועבר כאמור.  עירייהרישות הלד

 .אחרל הצעה של מציע ולקבצעה הה

ערבות בנקאית לקיום תנאי ההסכם  -ערבות ביצוע: עירייהיידרש להמציא ל , מציע שיזכה

על הערבות לעמוד . מ"תקשרות כולל מעההסכם המהיקף   3%..2התקשרות בגובה של 

ערבות , חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי  הסכם התקשרות 6תוקפה עד ב

עם מסירת ערבות . להסכם התקשרות 4-'ד בנספחהמצורף נוסח להביצוע תהיה בהתאם 

 . תושב לזוכה ערבות המכרז עירייההביצוע ל

ערבות ה .הזוכהמציע של הו התחייבויותיתשמש להבטחת הביצוע של מלוא הביצוע ערבות  .40

  הסכם התקשרותקבוע בהתאם לו התחייבויותירק עם מילוי כל  תחזור לזוכה 

 ככל שלא יעמוד המציע עירייהקבע התערבות הביצוע תחולט כולה או חלקה לפי שיעורים ש .42

, תקשרותההסכם הלרבות אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים ב, בהתחייבות מהתחייבויותיו

 מכרזאו 7ו הסכם התקשרותל דרישה אחרת כמופיע במסמכי ההשירותים כנדרש וכ אי ביצוע

 .זה

' אישורים לקיום ביטוח מקצועי וביטוח צד ג עירייהלהמציא ל על המציע הזוכה , כמו כן .41

  אישורי קיומי הביטוחים  בנוסחהמפורטות על פי הדרישות , למציע ולכל אנשי הצוות

 .תקשרותההסכם הל  .-'ד+  / -'דבנספח המפורטים  
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וכל אנשי הצוות מטעמו יידרשו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל המציע שיזכה  .49

 (.הסכם התקשרותל 4-'ד+  0-'ד נספחים)תצהיר הימנעות מניגוד עניינים 

או להקטין את היקף 7 ומורה הזכות להפסיק את עבודתו של מציע שיזכה ש עירייהל .40

הבלעדי ומכל סיבה שהיא בכל אחד  העתלפי שיקול ד הסכם התקשרותהשירותים על פי ה

כל טענה בעניין  וללא תשלום כל סכום ולא מציע שיזכה משלבי הפרויקט מבלי שתהיה ל

 .פניה זו הוצאות שיהיו לו למעט הקבוע בנספחי 

שלא  המציעתושב לידי  המכרזערבות  .שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב מציע .44

 . ם בו יוחלט סופית על הזוכהיום מהיו 52-זכה לא יאוחר מ

 

 ניגוד עניינים .44

על המציע ואנשי הצוות המוצעים מטעמו למלא את שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 .לנספח טופס ההצעה ולצרפו להצעתו 1המצורף כנספח 

המציע  מתחייב כי הוא  וכל מי מטעמו יעמדו בכל התנאים בדבר היעדר ניגוד  עניינים 

 . הסכם התקשרותל 45, 40ים מפורטים בסעיפ

 שונות ./4

שלא לקבל הצעה שלא צורפו אליה מלוא הפרטים דלעיל כולם או חלקם  תרשאי עירייהה (א

 מי מהמציעים לרבות מציעאו שנמצא כי סעיף היעדר ניגוד העניינים לא  מתקיים ב

 .כהכזושהוכרז 

ד שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אח העירייה (ב

או לתקן בהתאם לדרישות 7להשלים ו, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, מהמציעים

לצרף  המציעאו האישורים אותם נדרש 7או אישור מהמסמכים ו7כל מסמך ו מכרזה

 .לצורך עמידתו בתנאי הסף , בין היתר, להצעתו

   תוך , האישוריםאו 7או השלמת המסמכים ו7תאפשר תיקון ו, היה ותינתן, דרישה כאמור        

 .אך לא מעבר לכך, הזמן הקצוב  שיקבע בה       

 .וכן לא יחול על הנספח הביטוחי מכרזערבות סעיף זה לא יחול על מסמך        

 

את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד  שומרת לעצמה העירייה ,כמו כן (ג

או אישורים 7מלצות ואו ה7להשלים מידע חסר ומהמציעים לאחר הגשת ההצעות 

אף , תנאי הסףלצורך , בין היתר, המציעויכולות של  ודקלרטיביים בכל הקשור לניסיונ

 .זה מכרזאם מסמכים אלה לא נדרשו במסמכי 

 

לקבל הצעה מסוימת או כל  תמתחייב האינ עירייההמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  (ד

 .הבלעדי ההצעה שהיא הכול לפי שיקול דעת
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והוראותיו זה  מכרזתהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי  העירייה (ה

 .מכרזבמסמכי הכמפורט 

  
ת לפסול או לדחות א, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות העירייה (ו

או כושל במהלך השנים 7ניסיון רע ו או למשרד7ו לעירייה לגביו היה , הצעתו של מציע

י המציע "ע הסכםאו הפרת 7מעבודתו ו ה של אי שביעות רצוןהאחרונות לרבות במקר

 .ב"וכיוצ  למשרד7 לעירייהאו חובות כספיים 7ואו הליכים משפטיים 7ו
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 7102/93מכרז פומבי טופס הצעה  –' 2נספח א
 

 

             לכבוד                                                             

 עיריית עכו

 ,.נ.ג.א

לקבלת הצעות לניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח   7102/93במסגרת מכרז פומבי הצעה : הנדון

  בעיר עכו, עכו מזרח לשכונת 

 ____________________.ז.ת.7פ.ח.7צ.מח"הח______________________________ יאנ

 :צהירים ומסכימים בזה כדלקמןמ

 

את כל תנאי מכרז תי היטב והבנתי קרא, דקתיב, בזהירות תינבזאת כי בחיר י מצההננ .1

זו ניתנת לאחר  תיוהצע, במכרז זה המציעיםכל הנדרש מאת  אתתי והבנ, .537024– פומבי

 .כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתנו תיושקל תישבדק

 

 :ומתחייב םמסכי, מצהיר יננה .2

יות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז  ללא כל את כל ההתחייבוי לקבל על עצמ 0.4

 .הסתייגות

מלהציג  היה מנועאדלעיל ועל כן  4זאת מבוססת על בדיקותי כאמור בסעיף  יצעתהכי  0.0

או אי הבנה של 7כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם

הטענות מסוג  מוותר מראש על כל או איזה מקרב מסמכי המכרז  ואני  תנאי המכרז

 .זה

ידע לשם ביצוע הו, הניסיון, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכלכלייםי י ברשותכ 0.5

 .השירותים נשוא המכרז 

אחר  מציעקשר או הסכם עם כל , כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה 0.1

 . במכרז  זה

ו ובכל בהסכם ובנספחי, חר כל ההוראות המפורטות בתנאים הכללייםא כי מילאתי 0.3

 .מסמכי המכרז  האחרים

 

מציא ואההתקשרות המצורף למסמכי המכרז  הסכםחתום על אכי  םומסכיי מצהיר ננה .3

ובמידה ולא , יימים מיום שיודע לנו על זכיית .בתוך  ממניאת כל המסמכים הנדרשים 

או לבטל את , אחר מציעסכם עם כל החתום על הלרשאית   תהיה העירייה, עשה כןא

 .הכול לפי שיקול דעתה הבלעדיו, המכרז 

 

 :זו את כל המסמכים כדלקמן ילהצעתי מצרף ננה .4

 .חתומים בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת, מסמכי המכרז  כולם על כל נספחיהם 1.4

 .המלצות וכל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתנו בתנאי הסף7 ח"קו7 תעודות 1.0
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 . ותלהזמנה להציע הצע 02כדרישת סעיף  ערבות בנקאית 1.5

, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים 1.1

 .מנועל ש, 43.6 -ו"תשל

 .מנועל ש, במקורמס אישור על ניכוי  1.3

עכו של עיריית  .537024אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ונזכה במכרז   1.6

הסכם ל .-'ד + /-'ד בנספחהיא מוכנה לבטח אותנו בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

 . ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור

ותדפיס עדכני  ו תאגיד הרשום בישראל כדיןנאישור על היות -תתף שהינו תאגיד למש ..1

 . מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

 –נה כאלה ככל שתהיי, או לבקשות ההבהרה7להסתייגויות ו כל תשובות העירייה 1.8

 .ופרוטוקול סיור חתום על ידנו חתומות על ידנו

 –ככל שהועברו כאלה אלינו , במסמכי המכרז  תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה 1.3

 .חתומים על ידנו

, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב0תנאי סעיף  אתם מימתקייתצהיר לפיו אנו    1.42

בנוסח המצורף  בדים זרים כדיןבדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עו 43.6-ו"התשל

 לטופס ההצעה 2כנספח 

בנוסח המצורף   עיריית עכואו חבר מועצת 7קירבה לעובד והיעדר הצהרה בדבר  1.44

 .לטופס ההצעה 1כנספח 

, בדבר היעדר הליכים משפטיים ופשיטת רגל, ד"י עו"תצהיר חתום ומאומת כדין ע 1.40

   .לטופס ההצעה 9נספח בנוסח 

 .ישת מסמכי המכרזקבלה המעידה על רכ   1.45

 

 עירייהוכי ה, סגורה של מסמכי ההצעה כי אין הרשימה דלעיל מהווה רשימה יידוע ל .5

להוסיף מסמכים נוספים , לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, שומרת לעצמה הזכות

 .או לשנות את המסמכים הקיימים7למסמכי ההצעה ו

 

ה בתוקף ממועד הכנסתה לתיבת הינ, עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, זאת יצעתה .6

 . לתום תקופת ערבות המכרז כקבוע במסמכי ההזמנה להציע הצעותהמכרזים ועד 

 
מפורטים בהצעה זו הם אלה אשר יבצעו את ה משרדיאנשי צוות כי צהיר לה יהרינ .7

 . עירייההשירותים באופן אישי ואין אפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של ה
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 :( בתחומי ההערכה' סעיף ד) ים על יכולותיי להלן נתונ .8

כולל היקפי בנייה והיקפי )פרויקטים , בטיפול בניהול  המציעלהלן פירוט ניסיון של  8.4

בהתאם לקבוע בתנאי  השנים האחרונות 20-שנוהלו על ידי המציע  ב( עלויות פיתוח

 אי הסףחובה לצרף מסמכים המעידים על עמידה בתנ, יש לפרט סוג הפרויקט)הסף 

 . ('המלצות וכו, העתקי חשבוניות, לרבות העתקי הסכמי התקשרות

 

שטח  :נתונים אתר ישוב הפרויקט 'מס

דונם  ,ד"יח, ר"במ

 'וכד

בוצע  היקף כספי

 בשנת

גורם 

 מזמין

איש 

 קשר

 טלפון

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

   של    .537024עה למכרז להלן פירוט העבודות שבטיפול המציע נכון ליום הגשת ההצ 8.0

 : עיריית עכו      

הסבר על מהות הפרויקט  'מס

 והעבודה הנדרשת מהמציע 

היקף  ישוב 

כספי 

 ח "בש

שלב 

 ביצוע 

פרטי המזמין כולל איש קשר  טפל בפרויקט שם המהנדס המ

 ומס טלפון 
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ראש , מנהל פרויקט אחראי : לעמידה בתאי הסף הנדרשפירוט כוח האדם להלן  .9

 .   המציע רשאי לצרף מידע נוסף בדבר כח האדם מעבר לנדרש. מפקח 4, מנהל אתר7צוות

 

 

שנות  צועמק השכלה שם תפקיד 

 ניסיון

7 שכיר

 עצמאי 

המלצות 

 מצורפות 

מנהל פרויקט  4

 אחראי

      

 7 ראש צוות 0

 מנהל אתר

      

       מפקח צמוד 5

 

העתק , קורות חיים : ל "מבעלי התפקידים לעיל את המסמכים הנ בעבור כל אחד יש לצרף 

  .המלצות, יםתעודות רישום בפנקס המהנדסים ואדריכלהעתק , תעודות והסמכות
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 נתוני מנהל פרויקט אחראי 3.4

מטעם  המוצע מנהל פרויקט אחראילהלן פירוט ניסיון בניהול עבודות בנייה ופיתוח של 

יש השנים האחרונות  /-שנוהלו על ידו  ב( כולל היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח) המציע

מכים המעידים על עמידה היקף כספי וגורם מזמין חובה לצרף מס, לפרט סוג הפרויקט

 (.בתנאי הסף

 

המשמש כמנהל פרויקט אחראי אצל המציע מאשר כי פירוט _______________________ אני 

 . ניסיון שלי לעיל נכון 

 _____________________:חתימת המנהל האחראי     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שטח :נתונים אתר ישוב הפרויקט 'מס

, ר"במ

 ..'דונם וכ,ד"יח

היקף 

 כספי

הפרויקט נוהל 

כמשק כספי 

 לא7כן, סגור 

בוצע 

 בשנת

גורם 

 מזמין

איש 

 קשר

 טלפון
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של  .537024יע במכרז פירוט העבודות שבטיפול המנהל האחראי נכון ליום הגשת הצעת המצלהלן 

 : עיריית עכו 

הסבר על מהות הפרויקט  'מס

 והעבודה הנדרשת מהמציע 

היקף  ישוב 

כספי 

 ח "בש

שלב 

 ביצוע 

פרטי המזמין כולל איש קשר 

  ומס טלפון

      

      

      

      

      

 

' גב7יקט האחראי מרכי מנהל הפרומצהיר , המציע ______________ ______אני 

אני מתחייב להעסיק את מנהל הפרויקט . זמין לעסוק בפרויקט_______________________

 .  משרה 32%בהיקף שלא יפחת מ  האחראי

 _____________________:חתימת המציע     

 

 מנהל האתר 7נתוני ראש הצוות 3.0

כולל )ביצוע ופיקוח על עבודות בנייה ופיתוח בפרויקטים , בניהול תכנון להלן פירוט ניסיון

 4 -ב , מנהל אתר המוצע 7שנוהלו על ידי ראש הצוות( היקפי בנייה והיקפי עלויות פיתוח

היקף כספי וגורם מזמין חובה לצרף מסמכים , יש לפרט סוג הפרויקטהשנים האחרונות 

 (.המעידים על עמידה בתנאי הסף

 

מאשר מנהל אתר אצל המציע 7 בתפקיד ראש צוותהמשמש _______________________ אני 

 . כי פירוט ניסיון שלי לעיל נכון 

 _____________________:מנהל האתר7 חתימת ראש הצוות   

 

י המציע  נכון ליום הגשת "מנהל האתר המוצע ע7להלן פירוט העבודות שבטיפול ראש הצוות

 : של עיריית עכו .537024כרז הצעת המציע במ

שטח  :נתונים אתר ישוב הפרויקט 'מס

 ,ד"יח, ר"במ

 'דונם וכד

היקף 

 כספי

בוצע 

 בשנת

משך עבודת 

ראש הצוות 

 באתר

גורם 

 מזמין

איש 

 קשר

 טלפון
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 הסבר על מהות הפרויקט 'מס

 והעבודה הנדרשת מהמציע 

היקף  ישוב 

כספי 

 ח "בש

שלב 

 ביצוע 

פרטי המזמין כולל איש קשר 

 ומס טלפון 

      

      

      

      

      

 

 מנהל האתר המוצע על ידי 7 כי ראש הצוותמצהיר , המציע ____________________ אני 

אני מתחייב להעסיק את ראש  .זמין לעסוק בפרויקט' _______________________גב7מר

 .    משרה  422%מנהל האתר בהיקף של 7 הצוות

 ._____________________:חתימת המציע      

 

  :י המציע"ע מנהל האתר 7 ת ראש הצוותאופן העסק

י "ע  - עצמאי7מועסק כשכיר' ____________________גב7 מר, מנהל האתר 7ראש הצוות

 (.היקף בעיגול)לטובת הפרויקט  וע אולם בכוונתו להעסיקלא מועסק אצל המצי7  המציע

 .אצל המציע שנים ברציפות_____ : מנהל האתר מועסק7ראש הצוות

 .ח של המציע"מנהל אתר מועסק כשכיר נא לצרף אישור רו7 וראש הצוות במידה

 מנהל7 ח של ראש הצוות"מנהל האתר מועסק כעצמאי נא לצרף אישור רו7 במידה וראש הצוות

 .האתר

 ומנהל האתר המוצע לא מועסק אצל המציע אולם בכוונתו להעסיק7 וראש הצוותבמידה 

אישור בכתב של ראש הצוות המוצע המאשר את 7 לטובת הפרויקט יש לצרף התחייבות

 .נכונות האמור

 

 :סמיכות גיאוגרפית

 .____________האתר  –מנהל 7 ציין את הישוב בו מתגורר ראש הצוות 

מרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת ציין את ה

 .__________וצרף מפת הגעה עם פירוט המרחקים 

מנהל האתר המוצע בצירוף 7 ז של ראש הצוות.להוכחת מקום המגורים יש לצרף צילום ת

ז יצרף .מנהל אתר  הגר בשכירות בישוב השונה ממה שמופיע בספח ת7 ראש צוות. הספח

    .עתק מהסכם השכירותה
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 : נתוני המפקח  3.5

בניהול וליווי הכנת תכנון מפורט  השנים האחרונות  בעשב הניסיון עבור שלוש שנים להלן פירוט 

. היקף כספי וגורם מזמין, פרויקטלבצוע ופיקוח צמוד על בצוע עבודות פיתוח כללי יש לפרט סוג ה

 . כים המעידים על עמידה בתנאי הסףחובה לצרף מסמ

, שטח :נתונים אתר ישוב הפרויקט 'מס

היקף , ד "יח

מצב , כספי 

 התכנון והבצוע

נספחי 7 ע "תב

7 בינוי ופיתוח 

תכנון מפורט 

לבצוע ומכרזי 

 בצוע 

בוצע 

 בשנת

גורם 

 מזמין

איש 

 קשר

 טלפון

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

מאשר כי פירוט ניסיון בתפקיד מפקח אצל המציע המשמש _______________________ אני 

 . שלי לעיל נכון 

 _____________________:חתימת המפקח   

כרז י המציע  נכון ליום הגשת הצעת המציע במ"להלן פירוט העבודות שבטיפול המפקח  המוצע ע

 : עכושל עיריית  .537024

הסבר על מהות הפרויקט  'מס

 והעבודה הנדרשת מהמציע 

היקף  ישוב 

כספי 

 ח "בש

שלב 

 ביצוע 

פרטי המזמין כולל איש קשר 

  ומס טלפון

      

      

      

      

      

' גב7מר כי המפקח המוצע על ידי מצהיר , המציע ____________________ אני 

אני מתחייב להעסיק את המפקח  בהיקף . לעסוק בפרויקטזמין _______________________

 .    משרה  422%של 

 

 . _____________________:חתימת המציע     
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  :י המציע"ע ת המפקח אופן העסק

י "לא מועסק ע7  י המציע"ע  עצמאי7 מועסק כשכיר' ____________________גב7 מר,  המפקח

 (.היקף בעיגול)ובת הפרויקט לט והמציע אולם בכוונת המציע להעסיק

 .אצל המציע שנים ברציפות_____ : מועסק המפקח 

 .ח של המציע"והמפקח מועסק כשכיר נא לצרף אישור רו במידה

 .ח של המפקח"במידה והמפקח מועסק כעצמאי נא לצרף אישור רו

לצרף  לטובת הפרויקט יש ווהמפקח המוצע לא מועסק אצל המציע אולם בכוונתו להעסיקבמידה 

 אישור בכתב של המפקח המוצע המאשר את נכונות האמור7 התחייבות

 :סמיכות גיאוגרפית

 .____________ המפקחציין את הישוב בו מתגורר 

ציין את המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת וצרף מפת 

 .__________געה עם פירוט המרחקים ה

מפקח הגר . ז של המפקח המוצע בצירוף הספח.רים יש לצרף צילום תלהוכחת מקום המגו

    .ז יצרף העתק מהסכם השכירות.בשכירות בישוב השונה ממה שמופיע בספח ת

 

 :המציערטי פ
 

ספר מ___________________________________________________________: שםה

 _______________________________________:מ.ע7צ.ח7 פ .ח7.ז.ת

 
 _________________________________________________________: המציעכתובת 

 
 ________________________פקס  _______________________________: הטלפון 'סמ
 

 __________________________________________:  ל"דוא
 

 

 1ח"רו/ד"עו   אישור

 
של ח "רו7ד"עו__________________________________מ  "אני הח

של ם 7מאשר בזה כי חתימתו __________________פ.ח______ __________התאגיד

 -ו __________________. ז.ת_______________ __________

המופיעה דלעיל היא החתימה ___________________ . ז.ת________________________ 

 .על טופס הצעה זו בפני מו7חתםל "הנוכי , סמכי התאגידמעל פי  התאגידהמחייבת של 

 

 

               חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך

 

                                                 
1

 תאגיד הינו המשתתף כאשר נדרש זה אישור 
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 לטופס הצעה  2נספח 
  23/4-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב' הצהרה בדבר קיום הוראות סע

 
 בעל זיקה לתאגיד אותו אניאו כל 7וכי מייצג ואו התאגיד אשר אנ7הנני מצהיר בזאת כי אני ו

או הורשעו ביותר משתי עבירות על 7לא הורשע ו, של עיריית עכו  .537024 במכרז  המציע ,מייצג
או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה 7ו 43.6-ו"ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל' פי סע

 .אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
 

  או מנהל התאגיד והנני מוסמך7או בעל המניות העיקרי ו7ת כי אני בעל השליטה והנני מצהיר בזא
 . ליתן הצהרה זו בשם התאגיד

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

 .אמת
 

 
: המשתתף שם

___________________ 
 

  
: רשם נותן התצהי*

__________________ 

 
. פ.ח. 7 ז.מספר ת

_________________ 
 

  
: תעודת זהות' מס*

__________________ 
 

 
: חתימת המשתתף

________________ 
 

  
: חתימת נותן התצהיר*

_______________ 
 

 
 

 ד"אישור עו

 

I.  הלןל)_______________ . פ.ח./ ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של :

 . ("המשתתף"

II.  או /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ הנני מאשר בזאת כי

או מנהל התאגיד המשתתף במכרז הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו /בעל המניות העיקרי ו

._______________. פ.ח______________ בשם התאגיד 
*

 

III.  ד"עו, ______________________ הופיע בפני________ _____הנני מאשר בזה כי ביום ,

' _______________________ גב/מר' _________________________, במשרדי  ברח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ______________, . ז.נושא ת

 .ל וחתם עליה"ה הנאישר את נכונות ההצהר, אם לא יעשה כן, לעונשים הקבועים בחוק
     

       _________________ 
  ד"חותמת עוה+ חתימה        

 
 

 

                                                 
*

 ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד"לאישור עוה IIסעיף   
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 הצהרה בדבר העדר קרבה -לטופס ההצעה 1נספח 

 
         לכבוד

 עיריית עכו
  53וייצמן 

 עכו
 

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים ת עכועיריי הנני מצהיר בזאת כי  1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)יריות לפקודת הע( א)'א400סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 
בן , הורה, בן זוג -" קרוב", זה ןלעניי; הראו לעסקה עם  הסכםלא יהיה צד ל, בו

 ."אח או אחות, או בת
 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( ד)א400סעיף                    
יה שליטה בו כדין התקשרות עם ידין התקשרות עם תאגיד שלעיר, ן סעיף זהילעני"

 ".לחוק מס שבח מקרקעין 0כמשמעותה לפי סעיף  –" שליטה", לענין זה; העיריה
  ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויותשל ההודעה בדבר כללים למניעת ( א)40כלל   1.2

 : המקומיות הקובע      
      , זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהאו  הסכםחבר המועצה לא יהיה צד ל"                 

          חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -   'חבר מועצה'           
 ((."ב()4)0-ו( ב()4)4בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות )          

ועובדי החברה יחולו סעיף  ןלתקנון החברה לפיו על חברי הדירקטוריו 66 סעיף  1.3
והכללים בדבר מניעת ניגוד ( נוסח חדש)לפקודת העיריות ' א400וסעיף  400,(א)4.1

ר כללים למניעת ניגוד ההודעה בדב, המקומיות ובכלל זהלים ברשויות  הח, עניינים
 .  י המרכז לשלטון מקומי"שנקבעו ע, המקומיות יינים של נבחרי הציבור ברשויות ענ

 
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2

מי ואף לא אח  או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: אין לית עכו עירייבין חברי מועצת   2.1
 .או שותף שאני לו סוכן

שיש לאחד מהם חלק , סוכנו או שותפו, קרובו, או חבר דירקטוריון7ו אין חבר מועצה  2.2
עותו הגשתי את הצעתי על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצ  העולה

 .מנהל או עובד אחראי בו או שאחד מהם
 בעירייההעובד  ,מי שאני סוכנושותף או , אין לי בן זוג  2.3

או אם , פסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעילתהיה רשאית ל עיריית עכוידוע לי כי  3
 .מסרתי הצהרה לא נכונה

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

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין 5
 

 ___________: משתתףחתימת ה_____   __________: שם המשתתף___________תאריך 
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    והליכי פשיטת רגל משפטייםתצהיר היעדר הליכים  -לטופס ההצעה 9נספח 
 

 : בתצהיר זה
 

 (. נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה " : תושב ישראל" 
 

 "(. חוק החברות:" להלן) 4333 -ט"לחוק החברות הצשנ 068כמשמעו בסעיף ": בעל שליטה" 
 

 . שמעותו בחוק החברותכמ": נושא משרה" 
 

 . כמשמעו בחוק החברות" : בעל עניין" 
 
 . 4368ח "התשכ, כמשמעותה בחוק ניירות ערך" : שליטה"
 

נושא במשרת _________________, ז .נושא ת__________מ "אני הח
:" להלן)_______________ _________פ.ח, אצל המשתתף__________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את המת וכי אם של עיריית עכו  .537024במכרז פומבי , "(המציע
 :מצהיר בזאת כדלקמן , לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 
 לשכונת ופיתוח תשתיות וביצוע תכנון, ניהול .537024במכרז  מההצעה כחלק זה תצהירי נותן אני 

 .עכו בעיר מזרח עכו
 
 
  

או מי ממנהלי 7או מי מבעלי המשתתף ו7מדו ולא עומדות נגד המשתתף והנני מצהיר כי לא ע
או כינוס 7או פשיטת רגל ו7או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו7תביעות משפטיות ו, המשתתף

 .  או תביעות כספיות שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף7נכסים ו
 
 . תצהירי זה אמת להלן חתימתי ותוכן, הנני מצהיר כי זהו שמי 
 
 

____________     __________________ 
 חתימת המצהיר             תאריך      

 
 

 אישור

 
 

במשרדי שברחוב _________________, ד "עו, הופיע בפני_________ הנני מאשר בזה כי ביום 

ה שמספר. ז.ה על ידי ת7תה עצמו7זיהה' ______________, גב7מר_______________, 

תהיה 7 ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה7ה כי עליו7ולאחר שהזהרתיו______________

 . מה עליה בפני7 ה זו וחתם7ה את נכונות הצהרתו7אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק7צפוי

 

               חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך
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    לון לאיתור חשש לניגוד ענייניםשא -לטופס ההצעה 0נספח 

 
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק

 

 אישיים פרטים .2
 

 _____________________________________________ :משפחה שם

 _______________________________________________: פרטי שם

 ___/___/___ לידה שנת    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס

 _______________________________________ : וברח  :תכתוב

 ____________: יקודמ___________________ : ישוב/עיר

 _________________ :נייד טלפון' מס_________________ : טלפון' מס

 ___________________: פקס' מס

 
 ועיסוקים תפקידים .1

 
 אחורה שנים 1 של לתקופה קודמים וקיםועיס ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט

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

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

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

 

 שם המעסיק
 וכתובתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה
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 ציבוריים תפקידים .9
 

 .לעיל 0 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .אחורה םשני 1 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .1

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

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם
 

 .אחורה שנים 1 של לתקופה קודמות ולכהונות ותנוכחי לכהונות להתייחס נא
 

 
 

גוף 7 רשות7 שם התאגיד
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה
  3בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

                                                 
2

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

 אותך
3

 אחרים תפקידים או בוועדות חברות כגון 
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 המקומית הרשות לפעילות קשר .4

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

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

 
 או זיקה כל לציין נא .אחורה שנים 1של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן קשר
 
 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 בו עובד או/ו בו מקבילים

 בתאגידים הנסחרים ,4368 –ח "התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל

4רסהבבו
 . 

 
 לא / כן

 
___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 משפחה קרובי לגבי 4-1 בשאלות כאמור תפקידים פירוט .4
 

 .משפחתך קרובי לגבי לעיל  3-0 בסעיפים ,כאמור ,תפקידים פירוט
 

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
 בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 ,עיסוקו ותחום התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם: למשל)  לעיל
 .(בדירקטוריון מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך
 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

                                                 
4

 8691-ח"תשכ, ערך ניירות חוק  

  –בתאגיד , "בעל עניין"

 למנות שרשאי מי, בו ההצבעה מכוח או, התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי (8)

 או התאגיד של כדירקטור שמכהן מי, הכללי מנהלו את או, התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור

 או, שבו ההצבעה מכוח או, שלו המונפק המניות מהון יותר או% 52 מחזיק כאמור שאדם תאגיד או, הכללי כמנהלו

 – זו פסקה לענין ;שלו מהדירקטורים יותר או% 52 למנות רשאי

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

, זה לעניין ;האמורים הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו, נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק (ב)

 כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט –" נאמן"

  ;הכנסה' מס לפקודת 805 בסעיף הגדרתוב, לעובדים מניות להקצאת, כנאמן או, (ו()5()א)69 סעיף לפי

 .רישומים חברת למעט, תאגיד של בת חברה (5)

 



 
34 

_________________________________________________________________

 ____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות ./

 

 לך כפופים או ,(ןבעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם
  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד

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

  ?אחרות זיקות
 

 לא / כן
 

___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 

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

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

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

 

 לא / כן     
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__________________________________________ _: י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 
שעלולים  ,מקורביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים כהונות, עיסוקים ,תפקידים .3

 עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך

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

 ושותפים קרובים חברים זה ובכלל( מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא

 ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים, )עסקיים
  ?ת/מועמד

 
 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 
 תפקידים ,לדוגמה) עילל 8-4 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 להם שיש וקשר ,מקבילים בגופים או בדירקטוריונים תחברויו, אלה קרובים של ועיסוקים
 .(המקומית הרשות לפעילות

 

 לא / כן
 

___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 _____________________________ 

 

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .20

 

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

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

 אחזקות במניות  .22

 
, םכלשה עסקיים בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או שלך
 

 4368 – ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין
 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים 
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -" בקרו"

 

 לא / כן
 

 :י/פרט ,כן אם
 

 שם המחזיק הגוף7שם התאגיד
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 הגוף7התאגיד

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 

 

                                                 
5

 
5

 8691-ח"תשכ, ערך ניירות חוק 

  –בתאגיד , "בעל עניין"

 למנות שרשאי מי, בו ההצבעה מכוח או, התאגיד של המונפק המניות מהון יותר או אחוזים בחמישה שמחזיק מי (3)

 או התאגיד של כדירקטור שמכהן מי, הכללי מנהלו את או, התאגיד של מהדירקטורים יותר או אחד דירקטור

 או, שבו ההצבעה מכוח או, שלו המונפק המניות מהון יותר או% 52 מחזיק כאמור שאדם תאגיד או, הכללי כמנהלו

 – זו פסקה לענין ;שלו מהדירקטורים יותר או% 52 למנות רשאי

 לעניין ;האמורים הערך בניירות חזיקכמ בנאמנות משותפות להשקעות קרן מנהל יראו (ג)

, זה לעניין ;האמורים הערך בניירות כמחזיק הנאמן את גם יראו, נאמן באמצעות ערך בניירות אדם החזיק (ד)

 כמשמעותו להסדר כנאמן תפקידו מכוח רק ערך בניירות שמחזיק מי ולמעט רישומים חברת למעט –" נאמן"

  ;הכנסה' מס לפקודת 805 בסעיף בהגדרתו, לעובדים מניות להקצאת, כנאמן או, (ו()5()א)69 סעיף לפי

 .רישומים חברת למעט, תאגיד של בת חברה (6)
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לניגוד  חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  ,שאחזקתם נכסים .21
 עניינים

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

 

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

 לא / כן     
 

___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 משמעותי בהיקף כספים חבות   .29

 

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

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

 לא / כן
 

___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 

 

 יניםעני לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .20

 
 חשש של 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

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

 .בהם
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

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

 או/ו ותוא או מייצג/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו ,בעקיפין

 .לו חיצוני יועץ
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 לא / כן
 

___________________________________________ : י/פרט ,כן אם

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 ____________________ 
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 הצהרה -  'ג חלק
 

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

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 ,מלאים הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי רבקש ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .4

 .ואמיתיים נכונים
 

 מידיעה הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .0
 שבו במקרה וזאת ,הידיעה למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא ,אישית

 .אישית מידיעה לי םידועי אינם או7ו בחלקם וא7ו במלואם לי ידועים אינם הפרטים
 

 במצב להיות לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .5
 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של

 

 לניגוד חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .1
 .בנושא עיריית עכו שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת דע, התפקיד במילוי עניינים

 

 במהלך יתעוררו או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרהש ךכת ל7מתחייב אני .3
 לניגוד חשש של במצב אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל הדברים
 בכתב בנטיהרל המידע אתה ל אמסור, צת המשפטית של עיריית עכוביוע איוועץ, עניינים
 .ההנחיותי לפי ואפעל

 

יחול חוק חופש , במידת הצורך, מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי .6
 .4338 –ח "התשנ, המידע

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      תאריך          
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 7102/93מכרז טופס הצעה כספית ל –' 1נספח א

 לכבוד                                                                                                

           עיריית עכו

 ,.נ.ג.א

 
תיות לקבלת הצעות לניהול תכנון וביצוע תש 7102/93מכרז הצעה כספית לפנייה : הנדון 

 .עכובעיר  לשכונת עכו מזרח ופיתוח
 
 

ומדן הנדסי לפיתוח כמפורט אנגזרת באחוזים חישוב שכר הטרחה הינו  הובא לידיעתי ואני מאשר כי  .2

י "ע אשר יועברותשלומים ה בצירוף, מ"כולל מעלא  ,להזמנה להציע הצעות 24.9 'ף מסבסעיבטבלה 

בגין עבודות שיבוצעו  , ב"וכיותאגיד המים והביוב , קות רשות העתי, י"כגון חחלגורמים אחרים  עירייהה

 (.אומדן הנדסי לפיתוח: להלן) י אותם גורמים ובאחריותם בהקשר לפרויקט"ע

 :הינה   השכונהבגין  זה במכרזהצעתי לשכר טרחה הכולל וסופי למתן כל השירותים המבוקשים  .א

   'יח תאור #
 % -ב 

מערך 
 הפרויקט

 (₪ ) אומדן העירייה
 מ"א כולל מעל

 ח"ש -ב כ "סה

1 

  תיאום פיקוח על  ניהול

   הפרויקט

 אחוזים% 

מאומדן הנדסי 

  לפיתוח

832,222,222  

0 

בקרה ופיקוח עליון על עבודות 

 תשתית ופיתוח המבוצעות 

י גורמים "עמטעם העירייה 

אחרים שלא באמצעות מכרז 

, חברת חשמל) אלא הזמנה 

תאגידים , רשות העתיקות

 .'ם וכולמיניה

אחוזים % 

        – מההזמנות

 

022,222,222 

 

 

 

 
 

 (                   מ"ללא מע)כ שכר טרחה "סה

 
 מ                                                          "מע

 
 (                 מ"כולל מע)כ שכר טרחה "סה
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 :ידוע לי ואני מסכים כי

דת עמו, ח"בש כ"לבין עמודת סה ת בין עמודת אחוז שכר טרחהבכל מקרה של סתירו .ב

 .תהיא הקובע % -שכר טרחה מוצע ב

יובהר כי  .%0.4: אחוז שכר טרחה מקסימלי לסעיף זה, יובהר כי: בטבלה 2סעיף  .ג

אחוז שכר טרחה לאחר . מאחוז שכר טרחה זה יגיש המציע אך ורק הצעה שהיא הנחה

 .%9.4 -ההנחה לא יפחת מ

י גורמים "בעבור בקרה ופיקוח על עבודות תשתית ופיתוח המבוצעות ע: בטבלה 1סעיף  .ד

אחרים שלא באמצעות מכרז זה אלא בהזמנה עבודות הפיתוח הכללי בשכונות בהם 

תאגידים , רשות העתיקות, ש לא יבצע פיתוח כללי דוגמת  חברת חשמל"משב7עירייה

לסעיף זה   ימקסימאלטרחה  אחוז שכר, יובהר כי. 'רשויות שונות וכו, למיניהם

אחוז . יובהר כי מאחוז שכר טרחה זה יגיש המציע אך ורק הצעה שהיא הנחה .4/.%0

 .%0.4 -שכר טרחה לאחר ההנחה לא יפחת מ
הצעתי כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא כנדרש למתן השירותים הנדרשים במסמכי המכרז  .1

, דואר, צילומים, העתקות אור, עבודת מזכירות, סות הדפ, לרבות שרותי משרד הסכם התקשרותוה

לנספח פרוט  'תחום ט –' ח3כמפורט בסעיף  הקמת ואחזקת משרד באתר, ביטול זמן, הוצאות נסיעה

לא תשולם כל . מנווהמהווה חלק בלתי נפרד מ הסכם התקשרותל' שירותים ומטלות המסומן כנספח א

 .אלותוספת בגין הוצאות 

פי המפורט -ע על"רה של מימוש האופציה לשם הרחבת ההתקשרות לתוספת שינויי תבמקידוע לי כי ב .9

שכר הטרחה למימוש אופציה זו  -תכנון תכנית בנין ערים  40 -ו 42פרק   הסכם התקשרותל 4-'דבנספח 

ע חדשה "תב7  ע"משכר הטרחה הכולל למתכננים בגין ביצוע שירותי התכנון לשירותי תב 4%./יהיה 

פי אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון לאחר השלמתם לשביעות רצון -על, העירייהבאישור , וישולם

 . העירייה

לשם ביצוע ניהול ופיקוח  תקשרותשל מימוש האופציה לשם הרחבת ה מקרהידוע לי ואני מאשר כי ב  .1

י חשבון מאושר בניכו)לקבלן  בפועלמהסכום המשולם  9% שכר הטרחה יהיה –בניית מבנה ציבור 

בשיעורים ובאופן , העירייהבאישור , וישולם  מ"בתוספת מע( תקורות ועמלות או תשלומים אחרים

תכולת העבודה לגבי נושא טיפול ומעקב אחר אישור תקציב  .יחסי לאחר ביצוע התשלומים לקבלן

ת בתחום נכללותימוך וגידור במוסדות ציבור וחינוך  ,עפר' וכן ביצוע עבודיווחים למבנה ציבור וחינוך 

ואינם כלולים בשכר הטרחה למימוש  הכלליתבמסגרת תכולת העבודה המציע הזוכה אחריות 

 .האופציה
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או 7 ו  המציע הזוכהפרויקט על ידי הת להפסיק ביצוע רשאי העירייהידוע לי ואני מאשר ומסכים כי  .4

במקרה )ה לי הבלעדי וכי לא תהיינ הלהקטין את היקפי השירותים בכל שלב שהוא לפי שיקול דעת

 .כל טענות בקשר לכך( ויוכרז עליי כזוכה

          
                                                                                                      

------------------------              -----------------------           ---------------------------
 חתימת מגיש ההצעה                        חותמת                                     תאריך

 

 

 ד"עו   אישור

 
פ .ח  __________התאגידשל  ד"עו__________________________________מ  "אני הח

_______________ __________של ם 7מאשר בזה כי חתימתו____________________

. ז.ת________________________  -ו __________________. ז.ת

מסמכי על פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 

 .בפני הכספיתצעה העל טופס ה מו7חתםל "הנוכי , התאגיד

 

 

               חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך
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 טבלת הערכת הצעות  7102/93מכרז  'פח בנס
  אופן הדרוג

 .המפורטים בנספח זהצוות הערכה יעניק ניקוד על פי התרשמות בכל אחד מהתחומים  .4

 :צוות הערכה יורכב מ  .0

 :חברים בעלי זכות ניקוד

 ל העירייה"מנכ7 ראש העיר. 

 מהנדס העיר. 

  העירייהגזבר. 

  עירייהבראש מנהל תשתיות. 

 משרד הבינוי והשיכון, דסה ופיתוחל בכיר הנ"סמנכ. 

 משרד הבינוי והשיכון, מנהל אגף הפעלת הביצוע. 

 משרד הבינוי והשיכון, חיפהמחוז , מנהל חטיבה טכנית. 

 :כמשקיפים

 העירייהש "יועמ 

  המכרזיועץ . 

 מי עכו"ל תאגיד המים "מנכ." 

 

 . לשיקול דעתה רשאית להוסיף על הרכב צוות הערכה או לגרוע ממנו הכל בהתאם העירייה .5

 .כל תחום יקבל משקל בהתאם לנקבע להלן אשר יוכפל בניקוד לאותו תחום  .1

. ציון איכות משוקלל של ההצעה יתקבל מסיכום המכפלות של הניקוד היחסי של כל תחום בהערכה  .3

ייתר ההצעות תנוקדנה ,  82 % -לאחר מכן ייערך חישוב בו ההצעה האיכותית ביותר תיחשב כמלוא ה 

 : הנוסחה הבאה לפי 

 הערכה הנידונה X 82 %= ניקוד המשוקלל להערכה הנידונה    .6
 הערכה הגבוהה ביותר                                                                     
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 _תחומי הערכה והמשקל היחסי  ..

 המציעהערכת כישורים ויכולות של 
על בסיס ובהתאם : לביצוע 

מהשכלה  צוות ההערכה להתרשמות
, פרויקטים שניהל בעבר , צוות, ניסיון ,

מגוון מזמינים , מורכבותם , היקפם 
 . עודהמלצות ו, זמינות,

  3 % ניסיון וכישורים
 
 

2-42 

 
 
 

43% 

ממליצים והתרשמות 
 כללית

% 42 

מנהל הערכת כישורים ויכולות של 
על בסיס המוצע  הפרויקט האחראי 

 צוות ההערכה ובהתאם להתרשמות
פרויקטים שניהל ,ניסיון ,מהשכלה 

מגוון , מורכבותם , היקפם , בעבר 
 .עודהמלצות ו, זמינות,מזמינים 

  3% ניסיון וכישורים
 

2-42 

 
 

43% 

ממליצים והתרשמות 
 כללית

42% 

ראש צוות הערכת כישורים ויכולות של 
לביצוע    המוצע האתרמנהל 7 

הפרויקט על בסיס ובהתאם 
, ומכישוריצוות ההערכה תרשמות לה

בתפקיד דומה בפרויקטים נו ניסיו
מגוון , מורכבותם , היקפם , דומים

אופן , זמינות לבצוע העבודה, מזמינים 
קרבה גיאוגרפית של מיקום ,ההעסקה 

 ועודהמלצות ,המגורים לאתר 

 02 % ניסון
 

 
 

2-42 

 
 

 3 % ממליצים 12%
 

 42% התרשמות כללית

 0% העסקהאופן 

 5% סמיכות גיאוגרפית

המפקח הערכת כישורים ויכולות של 
לליווי והכנת התכנון המפורט  המוצע 

לבצוע ופיקוח צמוד על עבודות הפיתוח 
על בסיס ובהתאם להתרשמות   הכללי

נו ניסיו, ומכישוריצוות ההערכה 
, ים היקפם בפרויקטים דומ

 ועודהמלצות , מורכבותם
 

  43% ניסיון
 

2-42 

 
 

 0% המלצות 52%

 8% התרשמות כללית

 0% אופן ההעסקה

 5% סמיכות גיאוגרפית 

 422 %כ   "סה                                                                                                                                            
 .חלש ניתן לתת כל ציון שביניהם   2-4,צוין מ -42: הערה

 
 פירוט לאופן הניקוד ..

 אופן ההעסקה .2..

י המציע יינתן ניקוד "ומנהל האתר או המפקח מועסקים בעת הגשת ההצעה כשכירים  ע במידה
העסקה בין ', נק 8שנים תקבל  .-3העסקה בין ', נק 42תקבל  שנים .מעל העסקה )  42 –ל 3  בין
 3העסקה פחות משנה אחת תקבל ', נק 6שנים תקבל  4-5העסקה בין ', נק .שנים תקבל  5-3
 . 'נק

של ישות שכירים עצמאיים ואו בשירות המציע ומנהל האתר או המפקח הינם עצמאיים  במידה
 שנים .העסקה מעל : כדלקמןיינתן ניקוד  ,בעת הגשת ההצעה משפטית אחרת שאינה המציע

', נק.תקבל  5-3העסקה בין ', נק 8שנים תקבל  .-3בין העסקה ', נק 42תקבל  י המציע"ע
 .'נק 5העסקה פחות משנה אחת תקבל ', נק 3שנים תקבל  4-5העסקה בין 
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שכיר אך בכוונתו 7 המציע רשאי להציג בעל תפקיד שטרם הועסק בשירותיו כעצמאי :הערה
אישור בכתב 7ותבמקרה כאמור על המציע  לצרף להצעתו  התחייב. לטובת פרויקט זה ולהעסיק

 .2קריטריון אופן ההעסקה יקבל ניקוד , במקרה זה, של בעל התפקיד לנכונות האמור

 : סמיכות גיאוגרפית .1..

חשב בקרבה הגיאוגרפית של מגורי ראש הצוות והמפקח לאתר העבודה כמפורט תת עירייהה
   :  להלן

  נקודות 42 –מ תזכה בניקוד מלא "ק 32קרבה של עד. 

  נקודות 8  -מ"קבין חמישים למאה. 

 נקודות 1מ "בין מאה למאה וחמישים ק. 

  נקודות  2 -מ "ק 432מעל 

מהו המרחק ממקום מגוריו לאתר העבודה ( או מפקח 7ראש צוות ו) יש לרשום לכל בעל תפקיד 
' לאורך רשת הכבישים הארצית הקיימת כולל צירוף מפה מתוכנת ניווט כדוגמת גוגל ארץ

 .מגוריםהמראה מקום . ז.וצילום ת

 .  (השכירות הסכם יש לצרף את . לעניין סמיכות גאוגרפית ניתן להציג מגורים בדירה שכורה ) 

 : ניסיון .9..

בניקוד תינתן עדיפות לניסיון בתפקיד דומה לתפקיד המוצע במכרז זה וכן לעבודות דומות 
 .ובהיקפים דומים לנדרש במכרז זה

 : שאר הפרמטרים .0..

 .ה והתרשמותו מהמציע ומבעלי התפקידים המוצעים על ידובהתאם לשיקול דעת צוות ההערכ

   ניקוד הצעת המחיר .4..

שיטת הניקוד להצעת המחיר תיקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה 
 :כדלהלן" דלפי"בשיטת ביותר ותחושב 

Xi/ (X1,X2,…..,Xn)] * Min [20 Pi = 

 :כאשר

  ספית שניתן לצבורמספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכ -20

Pi -  ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהו( יקרא מציעi.) 

Xi -   ההצעה הכספית הכוללת שהגיש אותו מציע( מציעi.) 

Min (X1,X2,..,Xn) – ביותר מכל ההצעותההנחה הגבוהה  בעלת אחוז ההצעה . 

n - ההצעות שהוגשו' מס. 
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  ריכוז הניקוד הכולל להצעה  .4..

( 82%)וניקוד ציוד האיכות ( 02%)ל ההצעה הינו שקלול בין ניקוד שכר טרחהציון הסופי ש
 . בהתאם לנוסחאות שנרשמו במסמכי המכרז

 רז על ידי ועדת המכרזים של העירייהכשתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוהצעה 
 . ההצעה הזוכה 

י ניקוד ציון האיכות "עפ ועדת המכרזיםי "ייקבע הזוכה ע, במקרה של ניקוד משוקלל זהה
של פער בניקוד של  במקרה( הנקודהספרה אחת אחרי : מידת הדיוק)הגבוה יותר מבין הזהים 

  .רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה תהא המנהלת 2.3עד 

 

 כ ניקוד"סה משקל תחום הערכה

  82 % ניקוד איכות ההצעה

   02 % ניקוד הצעת המחיר

  להצעה משוקלל  כ ניקוד "סה       
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  ערבות בנקאית למכרז  -7102/93מכרז ' נספח ג

 

 ______תאריך 
 לכבוד

  עיריית עכו
 עכו, 53וייצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית: הנדון
 

אנו ( "המציע": להלן)_____________ ז .ת7פ.ח____________________ על פי בקשת 
וזאת ( ח"שמאה וחמישים אלף )  ₪  432,222בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ערבים

תכנון וביצוע , לניהול של עיריית עכו  .537024' מספומבי במכרז  המציעבקשר עם השתתפות 
 . תשתיות ופיתוח לשכונת עכו מזרח בעיר עכו

 
 

צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך  .024 אוקטוברדד שפורסם עבור חודש בשיעור ההתייקרות בין המ

, יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 41תוך  ,לפני יום תשלום סכום הערבות
או לדרוש את , ר כלשהו או באופן כלשהויכזלבסס או לנמק את דרישתכם בת מבלי להטיל עליכם

ומבלי לטעון כלפיכם טענת , כל דרך אחרתבתביעה משפטית או ב המציעהסכום תחילה מאת 
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם למציעהגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

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

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

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .ועד בכלל 44.1.0248ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 .לא תענה 44.1.0248דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 
 .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 44.1.0248לאחר יום 

 
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 
 .מיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהדרישה בפקסי

 
 

   
 

              ______________ 
 בנקה                                                                                                           
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  הסכם התקשרות – 7102/93למכרז '  נספח ד

 
 הסכם 

 ________ שנה________ לחודש_______ ביום  בעכום אשר נערך ונחת
 

 עיריית עכו: בין 
  עכו, 94וייצמן ' מרח

  "(עירייהה" :להלן(
 מצד אחד 

      :לבין 

        

         

 באמצעות המורשים לחתום בשמו כדין                           

  "(מנהל הפרויקט :"להלן) 

 מצד שני 

 

בהתאם לאמור בהסכם  בעיר עכו, בשכונת עכו מזרחוניינת לקבל שירותי ניהול פרויקטים מע עירייהוה : הואיל

 ;(" המכרז" –להלן ) .537024במכרז פומבי התקשרות זה ו

 לשכונהאת הצעת מנהל הפרויקט  החליטה  לקבל________ מיום  הבישיבת ועדת המכרזים של העירייהו :  הואילו

 ;(ונההשכ:" להלן)עכו מזרח בעיר עכו 

הסכם וב במסמכי המכרזומנהל הפרויקט מסכים לנהל את הפרויקט ולספק את כל השירותים  הנדרשים  :והואיל

  ;התקשרות

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר

הייתה סתירה בין  הוראות . זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו הסכם התקשרותהמבוא והנספחים ל .2

כל הוראות מסמכי הפנייה ששימשה . יהיו הוראות הנספח עדיפות, זה לבין נספח מנספחיו הסכם התקשרות

במקרה כזה יהיו . אלא אם סותרות אותו הסכם התקשרותזה באות להשלים את ה הסכם התקשרותבסיס ל

 .עדיפות הסכם התקשרותהוראות ה

 .בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן .1

 . מזרח כוע שכונת -"האתר"

 .העיר מהנדס -" המהנדס"

 והפיתוח התשתיות של והביצוע התכנון לניהול הצעות לקבלת .537024רז מכ –"  המכרז"
  .עכו בעיר מזרח עכו לשכונת
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    או זה התקשרות הסכם לעניין בכתב ידו על שהוסמך מי או העירייה   ל"מנכ  - "הלמנה"  
 .בדיעבד ובין מראש בין ממנו חלק

 עכו    - "העיר"

 עכו עיריית - "העירייה"

 .כל עבודות הבניה והפיתוח הכללי שיבוצעו באתר - "קטיהפרו"                

  . זה להסכם 4'ד בנספח המפורטים והמשימות העבודות, המטלות -" השירותים"
 

 : מתחייבת עירייהה .9

נדרשים ממנו על פי להעניק למנהל הפרויקט סמכויות שיאפשרו לו לבצע את כל השירותים ה 3.1

ולטפל בשמה בעניינים הקשורים לפרויקט בפני  עירייהההסכם התקשרות וכן לייצג את ה

  .המנהלתהכל בהתאם להוראות , רשויות מקומיות ורשויות אחרות, מוסדות התכנון

, נציגיו, העירייהשיבות תיאום ותכנון עם או להשתתף בי7לאפשר למנהל הפרויקט ליזום ו 3.2

מתכננים ויועצים אחרים בכל עת שהדבר יראה כנדרש לצורך , או מי מטעמם7ומהנדס העיר 

 .י הסכם התקשרות זה"ניהול יעיל של הפרויקט ובהתאם להתחייבויותיו עפ

 :מנהל הפרויקט מתחייב .0

במקצועיות , במומחיות, לפי מיטב הנוהג המקצועי הנדרשות לבצע את כל השירותים והפעולות  .0.2

ולשם כך למלא אחר כל   העירייההמוחלטת של צונה ל דין ולשביעות רבהתאם לכ ובדיוק הדרוש

 . מהנדס העיר והמנהל, העירייה הוראות

ח על התקדמות "או לפי הצורך דו ם לפי דרישת או למי מטעמה 7ו עירייהמנהל הפרויקט יעביר ל .0.1

בקר ל או מי מטעמם רשאים 7או מהנדס העיר ו7ו העירייה. ביצוע השירותים ואופן ביצועם

ביצוע בדיקות באתר מנהל הפרויקט מתחייב לאפשר  . באתר הפרויקט במשרדי מנהל הפרויקט

 . ככל ויתבקשו או מי מטעמה7י העירייה ו"ע

כל להעביר לידיהם לאלתר    או מי מטעמם7או מהנדס העיר ו7ו העירייהבהתאם להוראות   .0.9

  . םהעתקאת  פשרולא, , קשורים בביצוע הפרויקטתשריט או אחר , מסמך, תוכנית

 . להסכם התקשרות זה   2'דבנספח שירותי ניהול פרויקט כמפורט את כל  לבצע .0.0

כפי , מיומן ומתאים  לביצוע   השירותים והמשימות באתר ולפחות, להעסיק כוח אדם מקצועי .0.4

 . להסכם ההתקשרות  1'בנספח ד שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט
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אף אם עליו להוסיף מעת לעת כח , הנדרשים במלואם מנהל הפרויקט מתחייב לבצע השירותים .0.4

מנהל  יחולו על כאמורכל ההוצאות הכרוכות . או לשאת בהוצאות נוספות לשם כך7אדם ו

 .עירייהי ה"א תשולם בגינן כל תוספת עול הפרויקט

לפקח על אופן ביצוע הוראות ההסכם התקשרות עם הקבלנים באופן שוטף לרבות לעניין מחויבות  ./.0

וכולל הפסקת עבודה באם הקבלן לא , ים לנושאי הבטיחות באתר ומינוי מנהל עבודההקבלנ

 . מבצע את הוראות ההסכם התקשרות

בשטח השכונה . אחריות מנהל הפרוקט כוללת גם סיוע לגורמים השונים לפינוי מבנים ומטרדים ...0

 . עיר עכוובמתחמים נוספים ב

 :התמורה .4

תשלם , זה הסכם התקשרותתחייבויותיו על פי תמורת ביצוע כל השירותים ומילוי כל ה 5.1

 9'ד בנספחלמנהל הפרויקט את התשלומים בסכומים בשיעורים ובדרך הקבועה  עירייהה

 .להסכם התקשרות

, שהיא רשאית בהתאם  לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה עירייההצדדים מסכימים כי ה   5.2

. וע והן בנוגע לסוג המטלותהן בנוגע להיקף הביצ קטין בכל עת את ביצוע השירותיםלה

מנהל הפרויקט לא ל. בהתאמהשיושלם למנהל הפרויקט יקטן שכר הטרחה  כאמורבמקרה 

 .לאמורמכל סוג ומין שהוא בנוגע  או דרישה7ו או תביעה7תהיה כל טענה ו

 : תקופת ההתקשרות .4

)  סיום ביצוע הפרויקט ועד תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת ההסכם התקשרות 6.4

   (.שנים  .פה של לתקו

י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את משך ההתקשרות עם "עפ אופציהשמורה זכות  עירייהל 6.0

 עירייהה. הפרויקט לתקופות נוספות שלא תעלנה על ארבע שנים נוספות במצטברמנהל 

יום בטרם תום  52-תודיע למנהל הפרויקט על הארכת תקופת ההתקשרות לא יאוחר מ

  .לפי עניין ו תקופת האופציהא7תקופת ההתקשרות ו

ימים מיום קבלת הודעת ההארכה על  .יהיה רשאי להודיע לחברה תוך  מנהל הפרויקט 6.5

תוארך תקופת , לא נשלחה הודעת סירוב כאמור. סירובו להמשיך תקופת ההתקשרות

 .  ההסכם כקבוע בהודעת ההארכה

הינה מתן השירותים לההתקשרות  להארכת התקופה תקופת האופציהמימוש התמורה בגין  6.1

 . להסכם ההתקשרות 5-'כקבוע בנספח ד
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 :אופציה להרחבת השירותים ./

מבלי לגרוע , כי השירותים על פי הסכם זה כוללים ניהול תכנוןמובהר למען הסר כל ספק 

י שיקול דעתה הבלעדי להזמין ממנהל הפרויקט את "עפ, שמורה הזכות לעירייה, מהאמור

 : ל"השירותים הנ

י "עפ( אופציה)שמורה זכות ברירה  עירייהל :ע חדשה"תב7ע"וניהול הכנת שינוי תבטיפול  4..

ע חדשה "תב7ע "הבלעדי להזמין ממנהל הפרויקט  טיפול וניהול הכנת שינוי תב השיקול דעת

 . תכנון תכנית בנין ערים – 40 -ו 42פרק  – סכם התקשרותלה  2-'ד י המפורט בנספח"עפ

משכר הטרחה  3%..ע חדשה יהיה "תב7ע "הכנת שינוי תבב  וטיפול ניהולהתמורה בגין  0..

באישור , ע חדשה וישולם"תב7 ע "לשינוי תב הכולל למתכננים בגין בצוע שרותי התכנון

  .עירייהולאחר השלמתם לשביעות רצון ה י אבני הדרך הקבועות בחוזי התכנון"עפ, עירייהה

הבלעדי להזמין ממנהל הפרויקט   התי שיקול דע"עפ( אופציה)שמורה זכות ברירה  עירייהל 5..

 . להסכם ההתקשרות 2-'לנספח ד 6ניהול ופיקוח על בניית מבני ציבור כמפורט בפרק 

. אחריות מנהל הפרוקט כוללת גם סיוע לגורמים השונים לפינוי מבנים ומטרדיםבנוסף  1..

 .לעיל 22בשטח התכנית ובמתחמים נוספים שימסרו למנהל הפרויקט כמפורט בסעיף 

 : זקים והפסדיםנ ..

כתוצאה מביצוע רשלני של  עירייהאו הפסד שיגרם ל7מנהל הפרויקט אחראי לכל נזק ו 8.4

 .או מי מטעמו7עבודתו ו

או הוצאות מיותרות או אחרות 7או הפסדים ו7בכל מקרה שמנהל הפרויקט יגרום לנזקים ו 8.0

או 7פיו ואו הבאים מכוחה כתוצאה מהפרת הסכם התקשרות זה או אחד מסעי7ו  עירייהל

, או ביצוע השירותים בצורה בלתי מקצועית7הזנחה ו, בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות

או ההוצאות שיגרמו 7הנזקים ו, אזי מתחייב מנהל הפרויקט לשלם את כל ההפסדים

 .או לשלם לו סכום כל שהוא7ו לפצותתחויב  עירייהוכל מי שה, עירייהל

פגם או טעות שניתן לגלותם בעת , קט על כל ליקוימתחייבת לדווח למנהל הפרוי עירייהה 8.5

האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריות מנהל . ביצוע השירותים ברמה סבירה ומקובלת

למען הסר  .עירייהם להסכם התקשרות שבינו לבין ההפרויקט לטיב העבודות וביצוען בהתא

י מבצעי ''ו עספק מובהר כי מנהל הפרויקט אחראי לנכונות האמור בחשבונות שיוגש

 .העבודות ויאושרו על ידו
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 עירייהתהא ה, בקשר להסכם התקשרות זהלצד השלישי פיצוים כלשהם  עירייהשילמה ה 8.1

בתוספת  עירייהרויקט בגובה כל סכום ששילמה הזכאית לפיצוי מלא מאת מנהל הפ

 . ד''הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו

 : ביטוח .3

, תאונה כל בגין סייג כל וללא מוחלטת, מלאה אחריות אחראי יהא הפרויקט מנהל 3.4

 שבא למי או7ו שלוחיה או7ו לעובדיה או7ו עירייהל שייגרמו, נזק או7ו ליקוי, חבלה

 כל בשל, לרכוש או7ו לגוף, ושולחיו עובדי לרבות כלשהו אחר אדם לכל או7ו מטעמה

 שבא מי כל או7ו שלוחיו או7ו עובדיו או7ו יקטהפרו מנהל של מחדל או7ו מעשה

 ביצוע או7ו השירותים ממתן, בעקיפין או במישרין, הנובע ובכל, בקשר מטעמם

 .זה הסכם פי על הפרויקט מנהל התחייבויות

 

 הנזק דמי בכל, המקרה לפי הניזוק את או7ו עירייהה את יפצה הפרויקט מנהל  3.0

 ומראש לחלוטין משחרר הפרויקט מנהל. לעיל 8.4 בסעיף האמור בגין להם שיגיעו

 כל בגין וחבות אחריות מכל מטעמה שבא מי וכל שלוחיה, עובדיה, עירייהה את

 .שהיא עילה בכל, לעיל 8.4 בסעיף הנזכרים נזק או7ו ליקוי חבלה, תאונה

 

 

 דרישתה עם מיד עירייהה את בשלמות ולשפות לפצות בזה מתחייב הפרויקט מנהל 3.5

 האמור פי על יקטהפרו מנהל אחראי להם נזק או פגיעה, אובדן בגין הראשונה

 לשם נשאה עירייהה אשר סבירות הוצאות בגין וכן, לעיל 8.0 -ו 8.4 בסעיפים

 בהקדם לזכיין להודיע מתחייבת עירייהשה ובלבד, כאמור תביעה מפני התגוננות

 ולאפשר לעיל 8.0-ו 8.4 בסעיפים האמור בגין דרישה או7ו תביעה כל קבלת אודות

 . מפניה להתגונן הפרויקט למנהל

 

 מנהל יחזיק, זה הסכם י"עפ או7ו דין כל י"עפ הפרויקט מנהל באחריות לפגוע מבלי 3.1

 המצורף הביטוחים באישור כמפורט הביטוחים את ההסכם תקופת  כל הפרויקט

 . 8-'ד -ו .-'ד נספחב זה להסכם

 
 

 המוטלות חבות בגין תנוספ תכמבוטח עכו עיריית את ויכלול יורחב כאמור הביטוח 3.3

 הקשור בכל מטעמו הפועלים או7ו הפרויקט מנהל של מחדל או עשהמ עקב עליה

 הפרויקט מנהל יחזיק, מקצועית אחריות ביטוח ןילעני. זה הסכם הוראות לביצוע

 מתום שנים . או7ו דין כל י"עפ הפרויקט מנהל אחריות תקופת כל בתוקף זה ביטוח

 .מביניהם המאוחר לפי – ההסכם של תוקפו
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 זה בפרק המפורטים הביטוחים כל לעריכת הפרויקט מנהל של התחייבויותיו הפרת 3.6

 .ההסכם של יסודית הפרה תהווה זה בפרק המפורטים ובתנאים

 
 

 :שמירת סודיות  .20

 , לא להעביר, ירת סודיותהשירותים מטעמו מתחייבים לשמ מנהל הפרויקט או מי מנותני 42.4

שיגיעו אליו או אל מי  וכל נתוןלידיעת כל אדם כל ידיעה לא למסור או  להביא  , לא להודיע

על מנהל הפרויקט ומי מטעמו לחתום על הצהרת   .או ביצועם7מהם בקשר עם השירותים ו

  .להסכם התקשרות 0'כנספח דשמירת סודיות בנוסח המצורף 

מנהל הפרויקט מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויות על פי סעיף זה תהווה הפרה  42.0

רשאית להביא הסכם התקשרות זה  עירייהתקשרות זה בעטיה תהא ההסכם ה יסודית של

 . לידי סיום

 : ניגוד עניינים .22

   או מי מטעמו לא יעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד 7מנהל הפרויקט מתחייב כי הוא ו 44.4

עניינים עם פעולותיו לפי הסכם התקשרות זה ולא ימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית 

 .להסכם התקשרות זה 4-'דבנספח פעולותיו כמפורט  לניגוד עניינים עם

 : לעיל מוסכם בין הצדדים כדלקמן 42.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  44.0

 ל התקשרות שיש לו עם גורמים מחוץעל כ עירייהמנהל הפרויקט יודיע בכתב ל   44.0.4

 . זה לפי המוקדם הסכם התקשרותמיד עם תחילתה או התחלת  חברהל

, רשות, מוסד, מתחייב שלא לייצג במישרין או בעקיפין חברהמנהל הפרויקט    44.0.0

 .חברהאו כלפי ה7בפני ו" גוף: "להלן)אדם או גוף כלשהו 

או שירותים כלשהם במישרין או 7מנהל הפרויקט מתחייב שלא לבצע עבודות ו   44.0.5

או 7או מאשר  חשבונות ו7בעקיפין עבור כל גוף עבורו מנהל הפרויקט בודק ו

הסכם ו מבצע עבודות פיקוח כל שהן קשורות לשירותים על פי א7מאשר תכנון ו

במהלך כל תקופת ההתקשרות עימו וכן למשך שנה לאחר תום , זה התקשרות

 .לבין מנהל הפרויקט עירייהתוקף ההתקשרות בין ה

או שירותים כלשהם עבור כל גוף 7מנהל הפרויקט מתחייב שלא לבצע עבודות ו   44.0.1

 .שהוא אשר פועל באתר
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, רשאי מנהל הפרויקט להתקשר עם גופים ציבוריים, אף האמור לעילעל    44.0.3

, לביצוע שירותים עבורם, הפועלים באתר, המבוקרים על ידי מבקרי המדינה

 עירייהן ובלבד שהיועצת המשפטית של האו במקרקעי7שלא בתחום האתר ו

שוכנעה כי אין חשש לניגוד אינטרסים בין שירותי מנהל הפרויקט לפי הסכם 

 .ונתנה אישורה לכך בכתב, קשרות זה לבין השירותים עבור הגורם הציבוריהת

קבלנים ובלבד : מנהל הפרויקט רשאי לבצע שירותים לגוף לא מבוקר כגון   44.0.6

 עירייהשרות באתר ולאחר קבלת הסכמת האו 7שאלו אינם מבצעים כל עבודה ו

 .בכתב

או קשר ישיר 7זיקה ומנהל הפרויקט רשאי להתקשר עם כל גוף אשר אין לו  כל    ..44.0

ן ובתנאי שאין כל חשש לניגוד עניינים בין ההתקשרות לבי עירייהאו עקיף ל

לא  –במקרה בו קיים חשש כאמור . עירייהפעולות מנהל הפרויקט עבור ה

ובכתב של היועצת המשפטית של  תבוצע ההתקשרות אלא באישור מראש

 .עירייהה

  יחתום  -זה  הסכם התקשרותל 42.4-42.0לצורך הדגשת והבטחת קיומם של סעיפים  44.5

על תצהיר הימנעות , מנהל הפרויקט וכן כל העובדים המועסקים מטעמו בניהול הפרויקט

ביום חתימת  עירייהיוגשו ל התצהירלהסכם התקשרות   3-'ד נספח בנוסח  מניגוד עניינים

 .ההסכם התקשרות

 :יחסי הצדדים .21

הסכם אי בכל הקשור לביצוע מנהל הפרויקט מצהיר כי הוא משמש כקבלן עצמ 40.4

 הסכם התקשרותלבינו או מי מטעמו  לפי  עירייהזה וכי היחסים בין  ה התקשרות

 . ההזמנהזה הם יחסים שבין מזמין  לקבלן עצמאי המבצע את 

 מנהל הפרויקט או בין עובדי ומועסקי 7מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו 40.0

בכל צורה  מנהל הפרויקטכי כל מי שיעסוק עבור ו מעסיק-יחסי עובד עירייההלבין 

  . מנהל הפרויקט בלבדיראוהו לכל דבר ועניין כעובד של  מתן השירותיםב

או מעובדיו עקב  ובקשר 7או מס שיגיעו ממנו ו7ישלם כל תשלום ו מנהל הפרויקט 40.5

קרנות , ביטוח לאומי, מס הכנסה, מ"לרבות תשלומי מע, עם קיום הסכם זה

בתשלום כלשהו  בגין תביעת  עירייהם מכל סיבה שהיא תחויב הא .וביטוחים

ישפה מנהל הפרויקט -המועסקים על ידי מנהל הפרויקט או מי מנותני השירותים

 . ד"בנוסף להוצאות ושכר טרחת עו בכל סכום בו תחויב כאמור עירייהאת ה
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 איסור הסבת ההסכם .29
 

או להעביר 7עבד ואו לש7או להמחות ו7ולהסב אינו רשאי  מנהל הפרויקט 45.4

או זכות או 7או התחייבות ו7או כל חבות ו, ו חלקואכולו , הסכם זהאת 

 .בין בתמורה ובין שלא בתמורה, טובת הנאה על פיו לאחר

כולם או , אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים מנהל הפרויקט 45.0

, למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים או, חלקם

 . מראש ובכתב העירייהר באישו אלא

יצוע השירותים במשום מסירת , אין בה כשלעצמההעסקת עובדים 

 .לאחר

 

 : סיום התקשרות 20

 

עירייה רשאית ה, העל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם התקשרות ז  41.4

להביא הסכם התקשרות זה כולו או מקצתו לידי גמר בכל עת ומכל סיבה 

. ודעה בכתב על כך למנהל הפרויקטוזאת בה - עירייהשתראה בעיני ה

ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם התקשרות בתאריך שיהיה נקוב 

 .יום מראש 13ובלבד  שההודעה תינתן לפחות , בהודעה

על רצונו להביא הסכם התקשרות  עירייהי להודיע למנהל הפרויקט רשא 41.0

 יום 402ניתנה הודעה כאמור יסתיים ההסכם התקשרות . זה לידי גמר

במקרה בו הודיע מנהל הפרויקט על רצונו להביא . מיום קבלת ההודעה

 עירייהיפצה מנהל הפרויקט את ה, כאמור, הסכם התקשרות זה לידי גמר

, ו כןכמ. במלוא גובה הערבות הבנקאית לקיום תנאי ההסכם התקשרות

בגין כל העלויות הקשורות והכרוכות  עירייהיפצה מנהל הפרויקט את ה

לרבות עלות יציאה , ע העבודות נשוא הסכם התקשרות זהבהמשך ביצו

 .העירייההכל על פי דרישת ', למכרז לקבלת הצעות חדש וכד

 

למרות האמור בסעיף זה לא יהיה רשאי מנהל הפרויקט להודיע על גמר 

ההסכם התקשרות במהלך תקופת הביצוע החוזית במידה ויתרת העבודה 

 .כם התקשרותמהיקף ההס 03%בהסכם התקשרות קטנה מ

מודגש בזאת כי אין למנהל הפרויקט זכות קנויה לביצוע שירותים למשך  41.5

עמו או יצומצם מכל  הסכם התקשרותכל חיי הפרויקט וכי אם יבוטל ה

 .לא תהיינה לו טענות או תביעות כל שהן בעניין זה-סיבה שהיא
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 : הפרה וסעדים .24

 סעיפים מוסכם בין הצדדים כי, לעיל  45על אף האמור בסעיף  43.4

 הסכםשל  הינם תנאים עיקריים ויסודיים __________________________

 .ההסכםזה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 

, זה הסכםהסתלק מביצוע  מנהל הפרויקט כי  עירייהההוכח להנחת דעתה של  43.0

 .יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה

על ליקויים שנתגלו במתן השירותים שתי התראות בכתב  למנהל הפרויקטניתנו  43.5

 .יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה, ואלה לא תוקנו

מכוח הוראות הדין   עירייהלמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  43.1

לעיל  5 - 4ק "תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות בס, או הסכם זה7ו

 אלף) 4,222₪בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  עירייההאת 

המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה  כשהם צמודים למדד, (ח"ש

כמדד בסיס ישמש המדד   .המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר

בעת הידוע המדד  –הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 

 .התשלום

 

 

את מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים  46

בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח  עירייהה

 :או הסכם זה7הדין ו

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל   46.4

והעיקול או הפעולה האמורה לא , כולם או חלקם , יועץלגבי נכסי ה

 .ממועד ביצועםימים  04הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 על נתקבלה או, חלקם או כולם, יועץה נכסי לגבי נכסים כינוס  צו ניתן  46.0

 ניתן או לפירוק בקשה נגדו שהוגשה או, מרצון פירוק על החלטה ידו

 או, כולם נושיו עם סידור או לפשרה הגיע שהוא או פירוק צו נגדה

 רהסד למען פשרה או ארכה קבל למען לנושיו פנה שהוא או, חלקם

 .8613-ג"תשמ, (חדש נוסח) החברות לפקודת 533 סעיף י"עפ איתם
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 מטעמו אחר אדם או יועץה כי, דעתה להנחת, הוכחות עירייהה בידי שי  46.5

 או זה הסכם עם בקשר  הנאה טובת או מענק, שוחד הציע או נתן

 .ביצועו

 

כאשר  ם התקשרותהסכלבטל מיד את ה עירייהדלעיל רשאית ה  43 -ו  41בנוסף לאמור בסעיפים  

מנהל הפרויקט הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר 

 .שקיבל התראה על כך תוך הזמן שנקבע בהתראה

למסור ביצוע  עירייהרשאית ה, לעיל  43, 41, 45לידי גמר בהתאם לסעיפים  הסכם התקשרותהובא ה    .4

במקרים אלה . בכל מסמך שהוכן על  ידי מנהל הפרויקטהשירותים לאחר ולהשתמש לצורך כך 

מתחייב מנהל הפרויקט לעשות כמיטב יכולתו ולהעמיד המשאבים הנדרשים על מנת להעביר ביצוע 

לעשות כן והכל באופן שיאפשר המשך שוטף של בצוע  מנהלתהשירותים למי שייבחר על ידי ה

 .השירותים בצורה מלאה ויעילה 

למנהל  עירייהתשלם ה, זה הסכם התקשרותל 45-46לידי גמר לפי סעיפים  שרותהסכם התקהובא ה    48

אולם תהיה פטורה מלשלם למנהל , הפרויקט את שכר הטרחה המגיע לו עד תאריך ההפסקה

 .או תשלום נוסף7או פיצוי ו7הפרויקט כל שכר ו

 זכויות קניין 23

 

, ממצאים, מסקנות, המפרטים , חוות הדעת, הטיוטות, ן בכל הנספחיםהקניי  43.4

או 7או יונפקו במהלך ו7מנהל הפרויקט ומסמכים האחרים שיוכנו על ידי תוכניות ו

מנהל  .כל זמן שהואב עירייהליהיו שייכים , ביצוע הוראות הסכם זה בקשר עם 

ר ללא הסכמה מראש ובכתב של חהפרויקט לא יתיר שימוש בחומרים לאדם א

 . העירייה

בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל   עירייהלעביר מתחייב לה מנהל הפרויקט 43.0

או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור 7לעיל וכן כל מסמך ו 4ק "בסהמפורט 

 .או לביצוע הוראות הסכם זהשירותים ל

, רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל עירייההת תהא התקשרובמקרה של הפסקת ה 43.5

 .לאחר ימסרגם אם המשך השירותים י

 

 בטחונות 10

 

 הפרויקט מנהל ימציא זה הסכם פי על הפרויקט מנהל של התחייבויותיו להבטחת 02.4

 ידי הערוכה מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות, זה הסכם חתימת עם עירייהל
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 ההתקשרות תקופת תום לאחר חודשים שישה– עד בתוקף, בישראל מוכר בנק

 אשר, זה להסכם 9'ד כנספח ב"צהמ הערבות לנוסח בהתאם, לעיל 2 בסעיף הנקובה

 דהיינו, הפרויקט למנהל המשולמת(  מ"מע כולל)  מהתמורה 5% -ל משתווה סכומה

 .ח"ש__________________(במילים)__________________ 

 .זה להסכם 4'ד כנספח ב"מצ הערבות נוסח           

 

, לעיל 2 בסעיף לה הנתונה האופציה מימוש על הפרויקט למנהלעירייה ה תודיע באם 02.0

 הארכה, ההודעה ממועד שבועיים מתום יאוחר לא עירייהל הפרויקט מנהל ימציא

 לא. המוארכת ההתקשרות תקופת מגמר חודשים לשלושה עד שתוקפה הערבות של

 הקיימת הערבות פירעון את לדרוש רשאית עירייהה תהא, כנדרש הערבות הוארכה

 .פקיעתה בטרם

 

 דעתה ושיקול בחירתה לפי הבנקאית הערבות את לממש זכאית תהיה עירייהה 02.5

, זה הסכם פי על לשלם התחייב  הפרויקט שמנהל תשלום כל ביצוע ולשם, הבלעדי

' ג צד או7ו מטעמה מי או7ו עירייהה לשיפוי או7ו לפיצוי או7ו שלישיים לצדדים לרבות

 רויקטהפ מנהל של אחרת התחייבות כל או7ו ההסכם הפרת עקב שייגרם נזק כל בגין

 .דין כל פי ועל בהסכם כאמור הפרויקט מנהל מן פיצויים גביית ולרבות עירייהה כלפי

 

 בכל עמד הפרויקט שמנהל ולאחר ההתקשרות תקופת מתום חודשים שישה תום עם 02.1

 פי על המתחייבים הסכומים מלוא תשלום ולאחר זה הסכם לפי  והתחייבויותי

 בה נעשה שלא ככל, לעיל כאמור קאיתהבנ הערבות הפרויקט למנהל תוחזר זה הסכם

 .מנהלתה ידי על שימוש

 

 : תשלום ביתר למנהל הפרויקט  12

 43תוך  חברהזה יחזירם ל הסכם התקשרותי ה"קיבל  מנהל הפרויקט תשלומים מעל למגיע לו עפ

כללי במשרד י החשב ה"בתוספת  ריבית המתפרסמת ע, בכתב עירייהיום ממועד  דרישת ה

לקזז  עירייהאין האמור לעיל גורע מזכותה של ה. ועד לתשלום בפועלהסכום  קבלתמיום , האוצר

את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור מכל סכום המגיע ממנו למהל הפרויקט או לגבות 

לבין  עירייהזה או לכל התקשרות בין ה הסכם התקשרותבאמצעות חילוט ערבות שהומצאה ל

 .תמנהל הפרויקט או לגבותם בכל דרך אחר
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 :פיצויים מוסכמים 11

 : בכל אחד מהמקרים הבאיםזכאית לפיצויים מוסכמים  העירייה 00.4

במצבת כוח האדם מנהל הפרויקט  תעמיד ח בגין כל מקרה של אי "ש 3,222סך של  .א

 . הסכם התקשרותל  0'דהמינימאלית הנדרשת באתר כאמור בנספח 

הנדרשת באתר ביחס   ובדיםהעהקיזוז יחושב מכל חשבון חודשי לפי החלק היחסי של כמות 

 .להסכם ההתקשרות 1'בנספח דוביחס למשרתם כקבוע , בפועל באתר העובדיםלכמות 

חודש בפרסום מכרז ביצוע אחד מהמועד המקורי המאושר  4על כל איחור של ₪  3,222סך של  .ב

 .על ידי מנהל המנהלת 

פרויקט במסגרת י מנהל ה"ראש צוות שצוין ע7אתרהמנהל ת בגין החלפ₪  52,222סך של  .ג

 במשךראש הצוות 7 האתר מנהל הפרויקט מתחייב שלא להחליף את מנהל. הצעתו במכרז

מנהל הפרויקט , הוחלף מנהל האתר מכל סיבה שהיא. שנתיים ממועד צו התחלת עבודה

בכל מקרה . מתחייב להעסיק מנהל אתר בעל כישורים וניסיון מתאים לביצוע השירותים

של מנהל האתר לא יופחתו מתנאי הסף שנקבעו בהזמנה להציע הצעות במכרז  ויונכישוריו וניס

ראש הצוות ויעביר אליה 7בכתב על החלפת מנהל האתר ע לעירייה ימנהל הפרויקט יוד. .7024.

רשאית להתנגד להעסקת  העירייה, יונו וכשיריוים להוכחת ניסאת פרטי המחליף לרבות מסמכ

בהר כי על מנהל הפרויקט להעסיק מנהל אתר לתקופה של שנתיים מו, למען הסר ספק.  המנהל

רשאית  תיים תהיה העירייהבכל מקרה של תקופת העסקה הקצרה משנ. לפחות בפרויקט

 .להטיל על מנהל הפרויקט את הקנס הקבוע בסעיף זה

מנהל הפרויקט מתחייב שלא להחליף את  .בגין כל החלפה של המפקח₪  42,222סך של  .ד

או מיום תחילת צו תחילת 7ל סיבה שהיא במשך שנה מיום תחילת העסקתו ומכ, המפקח

לעיל למעט ( ג) 04.4הוחלף המפקח מכל סיבה שהיא יחולו הוראות סעיף . לפי עניין, העבודה

 . לעניין משך תקופת ההעסקה וסכום הפיצוי המוסכם

מנהל הפרויקט  בגין שינויים ותוספות במהלך הביצוע הנובעים מרשלנות של פיצוי מוסכם .ה

 .מערך השינויים והתוספות 42%והעובדים מטעמו בגובה 

מוצמדים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד , כל הסכומים המוזכרים לעיל .ו

 .הידוע במועד קבלת צו התחלת עבודה

יובהר . ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית"ההפחתות הנרשאית לגבות את  העירייה 00.0

, לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות הביצוע עירייהכי אין בכך כדי לגרוע מזכותה של ה

הכל לפי שיקול , ועל פי כל דין הסכם התקשרותעל פי ה עירייהאו כל אמצעי אחד העומד ל7ו

 .עירייהדעתה הבלעדי של ה
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  : שונות 19

שב לא ייח, זה הסכםויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות  05.4

. שונה או אחרת, בין אם היא הפרה דומה, כויתור על כל הפרה שלאחר מכן דברה

ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו , כל ויתור

 .מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה

לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע מנהל הפרויקט  05.0

 . םקות העשויות להתקיים במהלך ביצועעל אף חילוקי דעות או מחלום השירותי

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה   05.5

עים או הנוב7תהא הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו

 . מביצוע השירותיםאו 7מהסכם זה ו

  בדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 05.1

אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא  בליווי

 . להסכם זה

יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם , כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור 05.3

מסמך שנשלח במסירה אישית או . ימי עסקים מתאריך המשלוח 5תום 

ו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בפקסימיליה ירא

לפי , או במועד קבלת אישור  טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, בכתובת הנמען

 .העניין

 :ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך

 

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

 קטמנהל הפרוי                               עירייהה               
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 ד "אישור עו

 

מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של מנהל הפרויקט וכי _______________ ד "מ עו"אני הח
 .חתימות דלעיל מחייבות את מנהל הפרויקט לכל דבר ועניין

       ___________________ 

 תחתימה וחותמ               

 

 .עירייהה ש"יועמ ידי על עירייהה לחתימת מאושר זה הסכם

 .כדין פומבי  מכרז קדם להסכם

 .הדין בדרישות עומד ההסכם

 

 

______________  _______________ 

 חתימה           תאריך     
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 (ומטלותותים פירוט שיר) הסכם התקשרותל 2-'ד נספח 
 

 :הפרויקט בשלבי התכנון המפורט במהלך הבצוע  פרוט המטלות והשירותים שיידרשו ממנהל

, כולן או חלקן, תמסור למנהל הפרויקט את הניהול והפיקוח על העבודות המפורטות להלן עירייהה

עירייה של ה ך הנחיה צמודההכל תו, כשניהול ופיקוח על העבודות יתבצע במסגרת  התחומים המפורטים

 .ומתן דיווחים שוטפים לגורמים אלו והכול בהתאם למפורט בנספח זה והגורמים מטעמה

  –' תחום א. 2.0

 והתשתיות ט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללילווי ומעקב אחר תכנון מפור, ניהול

תקופת     , ציבתק, מיקום, היקף, יעוד, בירורים מוקדמים עם המזמין לגבי הפרויקט בהתייחס לאופי  .א

 .ביצוע ולוח זמנים

 : שלב בחירת צוות התכנון  .ב

 .העירייה םבתאום ע –רקע לצורך הכנת הזמנות תכנון ריכוז נתוני התכנון מתוך מסמכי ה (2)

 .  י צוות התכנון"והן ע עירייההן ב –מעקב אחר הכנת החוזים עד לאישורם וחתימתם   (1)

 :לתכנון והפצתם לצוות התכנוןהשגת כל מסמכי הרקע הנדרשים   .ג

 .תקנון ונספחים ,תשריט –ע "מסמכי התב  (2)

 4:322. מ.ק –תוכניות בינוי ופיתוח   (1)

 .טיפול בהכנתן, במידה ולא הוכנו –תוכניות מדידה עדכניות   (9)

 .הנחיות לתכנון7תדריך תכנון7פרוגרמה  (0)

 :ביצוע כל הפעולות הנדרשות כרקע לתכנון  .ד

 .דרשנה להכנת התכנית ולאישורהייהול מעקב ומיפוי הסקרים והבדיקות שתנ  (2)

 .יחסותיחסמים ונקודות להת, זימון צוות התכנון לאתר וסביבתו לזיהוי שינויים ( 1)

פרוגרמה  , בירורים מוקדמים עם הרשות המקומית ורשויות נוגעות לגבי אפיון התכנון  (9)

 .וסטנדרטים

וכן הכנת ( רב שנתית ושנתית)לתכנון מפורט לביצוע של עבודות הפיתוח הכללי  הכנת תוכנית עבודה   .ה

 .בשילוב עם צוות התכנון –אומדן תקציבי לתכנון מפורט לפיתוח ותשתיות , לוח זמנים
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 .עירייהניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע  של עבודות הפיתוח הכללי בשילוב הצוות ההנדסי של ה

 :ת תכנוןטיפול בחשבונו   .ז

 .עירייהאישור חשבונות חלקיים של צוות התכנון בתאום עם ה  (2)

 .מעקב אחר ביצוע תשלומים  (1)

 . עירייהי הצורך בתאום עם ה"הכנה וטיפול בשינוי חוזי מתכננים עפ  (9)

 .  י צוות התכנון"והן ע עירייההן ב –מעקב אחר שינויי החוזים עד לאישורם וחתימתם  ( 0)

כולל פריסתו על  פני תקופת הביצוע של )י אומדני התכנון "תקציב התכנון המפורט לביצוע עפעדכון . ח

 (.הפרויקט

, בדיקת התוכניות של כל היועצים המעורבים בפרויקט על מנת לוודא התאמתן זו לזו ולתנאי השטח .ט

פ סטנדרטים "ן עבקרת איכות התכנו. אומדני עלות ותכנית סופר פוזיציה, לרבות בדיקת כתבי כמויות

 .ם ולתקנים המחייביםימקצועיים וקבלת אישור המתכננים שהתכניות מתאימות לחוקים הרלוונטי

תיאום הכנת תוכניות טלפון . מתח גבוה ונמוך עם חברת החשמל –תאום הכנת תוכנית רשת חשמל   .י

 .הכבלים ושילוב בתכנית תיאום מערכות' בזק וחב' כ עם חב"וטל

כולל עדכון התכנית בהתאם ( סופר פוזיציה)קה ואישור תוכניות של תיאום מערכות לאתר בדי ,ייזום .יא

תאום בצוע המדידות ומעקב . לביצוע בפועל ושינויי תכנון והכנת התוכנית על ידי המתכנן המתאים

 .אחר ביצוען על ידי מודד האתר

 .רשויות המתאימותורישומם ב, אישורם, טיפול במתן כתובות למגרשים בתחום התכנית  .יב

 .ועדה המקומיתוטיפול בהכנת הנחיות מרחביות ואישורן ב  .יג

 .י דרישה"טיפול בקבלת היתר בניה ואישורי רשויות עפ.  יד

 :ז ותקציב"לו   .טו

 .ז"לוודא התקדמות התכנון בהתאמה ללו ( 2)

 .י תכנון למסגרת התקציב"לוודא התאמת אומדן כללי עפ  (1)

 .עירייהבתיאום עם ה ,י הצורך"עפ ,י תכנון והתאמת התקציבטיפול בשינו  (9)
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 : מוצר סופי

נים 7י המתכנן"ע" לביצוע"חתומים  ,כתבי כמויות ואומדנים ,מפרטים ,הכנת סט תכנוני הכולל תכניות

לאחר קבלת היתר בניה ואישור  , רד הבינוימשי כל הגורמים הנוגעים לרבות "לביצוע ע ומאושרים

 .רשויות

 

 .הכנת מכרזים לביצוע –' תחום ב   1.0

תאמתם לתנאי האתר בהתאם ה ,מפרטים וכתבי כמויות שיוכנו על ידי המתכננים ,בדיקת תוכניות .א

לרבות קבלת אישורי המתכננים לכך שהתכניות . והרשויות הנוגעות בדבר  עירייהולדרישות הלהנחיות 

וכן כי הכמויות והסעיפים שבכתב . י האתרלתקנים המחייבים ולתנא , הרלוונטייםמתאימות לחוקים 

 .הכמויות הוכנו ונבדקו והן הולמות את התוכניות ותנאי האתר

 :ריכוז ובדיקת חומר למכרזי פיתוח הכולל  .ב

 (.אם יש)עריכת סיור באתר עם צוות המתכננים ללימוד תנאי הסביבה ובדיקת חסמים   (2)

 .קיים מעודכנת דאגה כי לכל המתכננים תהיה תוכנית מצב  (1)

שהוכן על ידי (כתבי  כמויות ואומדנים ,מפרטים ,תוכניות)בדיקה ושיפוט של החומר למכרז   (9)

 .המתכננים

  .או במשרד הבינוי 7ו בעירייה  קבלת אישורי בקרה של המהנדסים המקצועיים  (0)

 .קבלת אישורי הרשות מקומית לתוכניות המכרז  (4)

איכות  ,רשות העתיקות)י החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות קבלת אישורים מכל גורמ (4)

 (.'חברת החשמל וכו, חברות הכבלים, בזק, ישראלרשות מקרקעי , הסביבה

 .טיפול בקבלת היתר בניה   .ג

 .ריכוז בדיקה והכנת הסט התכנוני למכרז לביצוע לרבות אומדנים ובדיקת תקינותם וסבירותם  .ד

לצורך ביצוע  אשר תמונה  האו החבר7ומשרד הבינוי ו עירייההדיקות בתאום עם הכנת פרוגראמה לב  .ה

 .הבטחת איכות

טיפול סיוע בהכנת כל המסמכים  המשלימים לחומר התכנוני לפרסום מכרז לביצוע כתיבת    .ו

 .הפצה לקבלנים ,תשובות7טיפול בשאלות ,פרוטוקולים

 .סיוע בטיפול בהכנת חוברות המכרז   .ז
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 .ול וסיוע בעריכת סיורי קבלניםטיפ  .ח

 (.במידה ונדרש)טיפול בעדכון מסגרת התקציב בהתאם לתוצאות המכרז   .ט

 .תיק מכרז מאושר לפרסום במועד הנדרש לפי תוכנית העבודה השנתית:  מוצר סופי

 .עם הקבלן הסכם התקשרות

 .צו התחלת עבודה

 

 םירבות אישורל –הכנת תיק תקציב בשיטת המשק הסגור  - תחום ג  9.0

תוכנית , הכנת תוכנית עבודה רב שנתית המפרטת את תקציב האתר על פי עקרונות המשק הסגור .א

 .תזרים הוצאות והכנסות, תוכנית הפעלת הפיתוח, שיווק

 .העירייההכנת תיק אומדן עלות פיתוח  כללי לאתר בהתאם להנחיות  (2)

 : ח מאזן אתר לפחות פעמיים בשנה"יש דויג נהל הפרויקטמ. זן האתרמעקב אחר תזרים מא (1)

בעניין עקרונות המשק הסגור וכפי  עירייהלאחר כל מנת שווק על פי הנחיות העדכון תקציב האתר  .ב

 .ש"או משב7עירייה ושיידרש על ידי ה

 .בניית התקציב למשק הסגור ברמה הכוללת והן ברמה השוטפת  .ג 

 .ככל שיידרשו, עדכון וסיוע בגיבוש וחתימת הסכמים .ד 

הכנסות ותזרים , שותפות בהכנת תכנית עבודה שנתית לאתר והתאמתה לתקציב במונחי הרשאה .ה 

 מזומנים

 בנפרד גות תקציביות בפרויקט בכל הסכם דיווח שוטף ככל שיידרש על הביצוע בפועל והתראה על חרי .ו

 .הוצה לומח עירייהפים עם כל הגורמים הרלבנטיים בקיום קשרי עבודה שוט .ז

יודגש כי שירותים . להפעלת האתר כמשק כספי סגור עירייהי ה"נוספת אשר כרוכה ותידרש עכל פעולה  .ח

   .אלו נכללים בשכר הטרחה של מנהל  הפרויקט ולא ישולמו  בנפרד 

 :מוצר סופי

 ,ודהתוכניות עב .תיק תקציב אתר מאושר ומעודכן לאחר כל מנת שיווק ,תיק אומדן עלות פיתוח כללי

 .תזרים מזומנים מעודכן בהתאם לצורך ,ח מאזן אתר"דו
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  -( מבנים)הפעלה ומעקב של חברות הבניה , ריכוז חומר למכרזי שיווק – 'תחום ד   0.0

 מכרזי שיווק והפעלת חברות בנייה  .א

הכנת הצעה לחלוקת האתר למתחמי שווק והכנת פרוגרמת שיווק בהתאם למתחמי התכנון  (2)

 (.ז"לו)הכנת תיק שווק לאתר .   העירייהע ובנספחים בהנחיית "המפורטות שבתב שבתוכניות

מינהל תכנון והנדסה ואגף פרוגרמות וקבלת   ,ש"משבחשיבי הוצאות פיתוח בהנחיית הכנת ת  (1)

 .כולל העירייה אישורם

 .בדיקת תנאי העבודה במתחמים וציון נתונים מיוחדים בחוברת המכרז  (9)

 .בהכנת חוברות למכרזי שיווק חומר וסיוע ריכוז ה  (0)

  .העירייה ביחד עם ,עריכת סיורי קבלנים לחברות הבניה במסגרת  מכרזי השיווק  (4)

י חברות הבנייה עד "המבוצע ע ממשק לתאום בין עבודות הפיתוח לבין עבודות הבנייה ליווי ה  (4)

באתר  4:422מ "טיפוסי מבנים בקנ  על בסיס 4:032מ "לאישור תוכנית בינוי פיתוח מתחמים בקנ

 .נשוא המכרז

 .תאום ליווי המתכננים את מתכנני חברות הבניה (/)

לרבות ביצוע   ש"משבעם  הסכם התקשרותבקרה על חברות הבניה בנוגע למילוי חובותיהן על פי ה (.)

ת פ המהדורה המעודכנ"ע ש "משבבהתאם לנוהל )פיקוח צמוד עצמי באמצעות מפקחים מטעמם 

ולרבות העברת חומר (.ש "בניה ללא מימון משהב –קבלנים 7בקרת עבודת יזמים –בזמן הביצוע 

 .הבקרה ליחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה ומעקב עד לאישורו

עם המשרד לרבות ביצוע  הסכם התקשרותבקרה על חברות הבניה בנוגע למילוי חובותיהן על פי ה (3)

בהתאם לנוהל )ות מפקחים מטעמם בהתאם לשיטת מחיר למשתכן פיקוח צמוד עצמי באמצע

ייה פיקוח המשרד על עבודות בנ –י המהדורה המעודכנת בזמן הביצוע "עפ משרד השיכון

ולרבות העברת חומר הבקרה ליחידה לתכנון מבנים במינהל תכנון והנדסה ומעקב עד (.וחופית

 .לאישורו

 ,שחרור ערבויותות דיווח על נתונים על המשפיעים  על לרב ,דווח למשרד על התקדמות הבניה (20)

 .ועדת מכרזים עליונהועדת חילוטים ולוסיוע למחוז בהכנת חומר לו

  מכרזע המאושרת הבטחת השלמת "מעקב אחר הכנת תוכניות פרצלציה בהתאם לתב .א  (22)

 .הפרצלציה והרישום בהתאם להתקדמות התכנון והבניה
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 ,מנהל הפרויקט יבצע ליווי תכנון( עירייהשלא בביצוע ישיר של ה) ומסחר מוסדות ציבור  .ב

תיאום ובקרה של המערכות והפיתוח והתחברותן לתשתיות הפיתוח הכללי עבור מוסדות 

 .'משרדי הממשלה וכד ,י הרשות המקומית"ציבור ומבני מסחר שיבנו ע

 :מוצר סופי

מבני עבודות הפיתוח חומר תכנוני של  תר מלא ומאושר הכולל בין היתיק מכרז שווק  סיוע להכנת 

 .י החברות "המגורים  ע

 

לרבות התאמות נדרשות למגרשים ולמבנים הציבוריים ציבור ניהול עבודות פתוח כללי  -2' תחום ה  4.0

 .ומסירתן לרשות המקומית

 .עדכון תקציב הפיתוח בהתאם לאומדנים המעודכנים במהלך התכנון המפורט  .א

 .ועדכון הפרוגרמה בהתאם לשיווקם בפועל עירייהגרמת פיתוח שנתית בתאום עם ההכנת פרו  .ב

 ,איכות הסביבה ,רשות העתיקות)קבלת אישורי מכל גורמי החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות    .ג

 (.'חברת החשמל וכו, חברות הכבלים ,בזק ,מינהל מקרקעי ישראל

 .טיפול בקבלת היתר בניה   .ד

 .עלויות הפיתוח הכללי בהתאם לתוצאות המכרזים לפני כל מנת שיווק עדכון  .ה

, עירייההפעלת הקבלנים לביצוע עבודות הפיתוח הכללי על פי החוזים החתומים ובהתאם לנהלי  ה  .ו

 :לרבות

 .סיוע בהכנת צו התחלת עבודה (2)

 .נים ויועציםמתכנ, מעבדות, בניהול שינויי חוזים של קבלנים עירייהטיפול וסיוע ל (1)

 . חברהב בתאום עם ה"אתרים ארכיאולוגים וכיו, טיפול במטרדים (9)

 .עירייהשל ה gisפ מפרט "ע .g.i.sהכנת תיק תוכניות עדות לתשתיות במערכות  (0)

 ניהול וטיפול בשינויי תכנון( 4)

 .הקבלן או מהמתכננים ,ריכוז בקשות לשינויי תכנון מהמזמין (א)

 מעודכן" לבצוע"ם הרלוונטיים לשינוי עד קבלת סט תוכניות הפעלת המתכנני  (ב)
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 .ריכוז אומדנים הנדרשים לביצוע השינויים   (ג)

 .קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים על רקע תוספת התקציב הנדרש  (ד)

 .עדכון תקציב הפרויקט  (ה)

 .בעדכון חוזי תכנון אם נדרש עירייהטיפול מול ה  (ו)

 :ול בשינויים בחוזי הביצועניהול וטיפ  (4)

 .עדכניות לקבלן דרך המפקח" לביצוע"מסירת תוכניות   (א)

 .הסכם התקשרותלעבודות נוספות שאינן כלולות במסמכי ה עירייהבדיקת ניתוח   (ב)

 .הסכם התקשרותקבלת אישור המזמין לביצוע השינויים וטיפול בהוצאת עדכון   (ג)

 .המקומית מסירת עבודות הפיתוח לרשות ( /)

מעקב שוטף אחר מצב האתר וטיפול בליקויים ובבעיות שיתגלו במהלך תקופות הבדק של   (.)

דרש לטיפול בתביעות משפטיות הנוגעות ונובעות יסיוע מקצועי שי, ליקויי בנייה: לרבות, הקבלנים

 .'דרישות שונות של הרשויות וכדו, רותיםימהעבודות ומהש

 .מעקב ואחריות כללית על כל הפרויקט והתנהלותו, הנחיה, ת המפקח מטעמועבודו כלבקרה כללית על   .ז

מגרשים ומבנים של , מגרשים לבניה פרטית, תאום מלא עם מנהלי פרויקטים של השכונות השכנות .ח

 .מבני ציבור למיניהם ותאגידים עירוניים 

חשמל ותיאום מערכות ב על ידי חברת ה"נמוך וחל ,מתח גבוה –תאום הפעלת ביצוע רשת חשמל  .ט

 .כ"תקשורת חברת בזק וחברות הטל

 

 

צוות התכנון והרשות , עירייהי  ה"וכנות למסירה מאושרות עעבודות פיתוח מושלמות ומ: מוצר סופי

בקרת החשבון הסופי של .  מסירת העבודות  לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק, המקומית

ח מפורט לגבי "דו .י כמויות סופיים ומאושריםי חישוב"עפ ,לתשלום שורויואהקבלן המצע 

 .תקציב כמויות ושינויים, ז"לו, התנהלות הפרויקט
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 .תיאום ופיקוח צמוד על עבודות פתוח כללי ומסירתן לרשות המקומית – 1'תחום ה

  .עירייהוך רישום פרוטוקול ביחד עם המסירת האתר לקבלן ת ( 2)

 ". עירייה"י ה"קצועות התכנון מאושר  עכל ממסירת סט תוכניות לביצוע לקבלן ב  (1)

 .בדיקתה ואישורה, קבלת תוכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצוע מהקבלן (9)

 .עריכת מפגשים ובירורים בין הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטים (0)

 .עירייהישור האישורם והעברתם לא, י הקבלן"בדיקת קבלני  המשנה המוצעים ע (4)

מעקב ועדכון לוחות . עם הקבלן מעקב אחר התקדמות העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שהוסכמו (4)

 .הזמנים בהתאם לצורך

בלן ובהתאם לצורך עם נציגי נציגי הק, זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון (/)

 .עמידה בלוח זמניםלשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ו עירייהה

י התקדמות הביצוע ומעקב אחר ביצוע התיקונים "זימון המתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר עפ (.)

 .י דוחות הפיקוח העליון"וההשלמות הנדרשות עפ

ובעיות , על ביצוע הפרויקט מבחינת התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית עירייהדווח תקופתי ל (3)

 .ע העבודותהמתעוררות בעת ביצו

הסכם בהתאם לדרישת ה -י הקבלן"פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ע (20)

במקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין , במומחיות, לפי מיטב הנוהג מקצועי, התקשרות

 .עירייהולשביעות רצונה המוחלטת של ה

 הקפדה במיוחד על בקרה לפני אישור כיסוי, מעקב והשגחה על הביצוע לרבות על טיב חומרים (22)

הסכם למסמכי ה, אלמנטים נסתרים ועל טיב העבודה בהתאמה לתוכניות המאושרות לביצוע

 .יו הואולהוראות עירייהלהוראות ה ,לדרישות החוקים והתקנות ,להיתר הבניה ,התקשרות

מסירת . 'מפורט בסעיף אלמתכננים וליועצים במקרה שהביצוע אינו מתאים ל, עירייהדיווח ל (21)

 .על פי העניין והצורך, ובזמן  אמת לכל אחד מהגורמים, דיווחים מהימנים

 .לתיקונים או להשלמות, מתן הוראות בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר להמשך ביצוע (29)

וכן , יצועבדיקה ואישור לוח זמנים לב, קביעת נהלים לעריכת לוח זמנים, ניהול יומני עבודה יומיים (20)

 .המדף העדכני הסכם התקשרותבהתאם לאמור ב, בדיקה ואישור לוח זמנים תקופתי



   

   
 

 

71 

 מהן הוראות, טיפול בהפעלת המעבדות לביצוע הבדיקות ומעקב אחר מערך הבדיקות ותוצאותיהן (24)

 .אם תוצאות הבדיקות מצריכות זאת, והמתכננים ובאישורם  עירייהבתיאום עם ה, והנחיות לקבלן

 עירייהוזאת באישור ובתיאום עם ה, האו הוראה על החלפת שיט, אישור שיטות הביצוע של הקבלן (24)

 .והמתכננים

 .אישור שלבי הביצוע ואישור תשלומים בהתאמה (/2)

, איכות הסביבה, רשות העתיקות)קבלת אישורים מכל גורמי החוץ הקשורים לתכנון וביצוע העבודות ( .2)

 ('חברת החשמל וכו, חברות הכבלים, קבז, רשות  מקרקעי ישראל

עם הקבלן  הסכם התקשרותהחל משלב חתימת , הפעלת הקבלנים לביצוע עבודות הפיתוח הכללית( 23)

 .עירייהבהתאם לנהלי ה

 .סיוע בהכנת צו התחלת עבודה (10)

הפעלת מעבדות מאושרות לבדיקת חומרים בחוזים בהם המשרד מזמין את הבדיקות ישירות  (12)

 .עבדהמהמ

 :טיפול בניהול שינויים בחוזי הביצוע (11)

 .עדכניות" לביצוע"מסירת תוכניות   (א)

הכנה ובדיקה של הצעות מחיר וניתוחי מחירים של הקבלנים , י  החלטת ועדת המכרזים"עפ (ב)

כולל הכנת חומר לשינוי על . עירייהומתן  חוות דעת ל הסכם התקשרותלשינויים בהתאם לתנאי ה

 .עירייהיו ולפי הכללים הנהוגים באותה עת בכל נספח

 .לקבלן עירייהי ה"לאחר אישורו ע, ו שינוייםמסירת צ  (ג)

 .בדיקה ואישור חשבונות חלקיים לרבות אישורי כמויות ובקרת בדיקות ותוצאותיהן  (19)

של הכנה במקרה . בדיקה ואישור חשבונות סופיים כולל אישור כמויות ובקרת בדיקות ותוצאותיהן (10)

 82ישולמו סך של עד , העירייההוראה מראש ובכתב של  י הפיקוח לפי"ן סופי חד צדדית ע-מלאה של ח

סכום זה יכסה את כל הוצאות מנהל הפרויקט בגין הכנת התיק . ל שבתוקף"י תעריף חשכ"ע עפ"ש

המסמכים  ח מסכם וכל יתר"הזמנת בדיקות והכנת דו, הכנת סקיצות , כולל הכנת חישובי כמויות 

יום ממתן  52בתוך  עירייהתיק החשבון על מסמכיו יוגש לבמקרה כזה . ן סופי -הנדרשים בתיק ח

ל את עלותו המלאה של הכנת "יודגש כי באחריות מנהל הפרויקט לקזז מהחשבון הסופי הנ.ההוראה 

 . ב"וכיו כולל עלות מודד האתר העירייההמדף וכפי שיקבל מ הסכם התקשרותן סופי כאמור ב-תיק ח

 .מתכננים ויועצים, מעבדות, סיוע בטיפול בשינוי חוזים של קבלנים( 14)
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 .ב"אתרים ארכיאולוגיים וכיו, טיפול במטרדים (14)

 . עירייהשל  ה g.i.sפ מפרט "ע,g.i.sאיסוף החומר והכנת תיק תוכניות עדות לתשתיות במערכות  (/1)

 .והמתכננים ומסירה לרשות המקומית עירייהקבלת עבודות הפיתוח בתיאום עם ה (.1)

סיוע , בנייה ליקויי: לרבות, טיפול בליקויים ובבעיות שיתגלו במהלך תקופות הבדק של הקבלנים (13)

 .'דרישות שונות של הרשויות וכד, בנוגע לתביעות משפטיות עירייהבהעברת חומר ל

 .תאום עם מנהלי פרויקטים של השכונות השכנות (90)

ב על ידי חברת החשמל ותיאום מערכות "נמוך וחל ,מתח גבוה –לת ביצוע רשת חשמל תאום הפע( 92)

 .כ"תקשורת חברת בזק וחברות הטל

 :מוצר סופי

מסירת העבודות  ו צוות  התכנון ו עירייהי ה"מוכנות למסירה מאושרות עעבודות פיתוח מושלמות ו   .

 .לרשות המקומית וכן תיקוני שנת בדק

 .י חישובי כמויות סופיים ומאושרים"עפ, בלן המבצע מאושר לתשלוםחשבון סופי לק.   

 .תקציב כמויות ושינויים ,לוז ,ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט"דו.   

 

במידה והאופציה של המזמין להזמנת ) . וחינוך ניהול ופיקוח צמוד על בנייה של מבני ציבור –' תחום ו  4.0

 (ך תוזמן  ממנהל הפרויקטניהול ופיקוח על מבני ציבור וחינו

עם ו איתהובתיאום    עירייהבהנחיית ה ,ים לפי קצב האכלוסהכנת תוכניות עבודה לתכנון וביצוע המבנ

 .הגורמים הנוגעים 

 .ניהול הפרויקט בשלב התכנון  .א

בירור עם הרשות המקומית וגורמים אחרים הנוגעים , חקירות מוקדמות, לימוד תנאי האתר (2)

 .הלהקמת המבנ

תכנון מפורט  8 מכרז, ש"ם הצפויים בהתאם לתעריף משהבתכנון בהתאם לתרחישי מכרזהכנות  (1)

 .למבנים

הכנת נתונים לביצוע ההתקשרויות החוזיות עם כל בעל מקצוע מצוות התכנון על בסיס תדריך  (9)

 .התכנון
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 .וצוות התכנון ייהעירלימוד ותאום נתוני הפרוגרמה עם כל הגורמים הנוגעים לרבות אגפי ה (0)

מסגרת , פרוגרמה מסוכמת, איסוף והכנת תדריך תכנון לצוות התכנון לרבות לוחות זמנים, תאום (4)

 .תקציבית מאושרת ונתוני האתר

בהתאם  –והכנת הנחיות ביסוס , בדיקות קרקע, סיוע בטיפול בהזמנות ובביצוע מדידות באתר (4)

 .לצורך ולהתקדמות הפרויקט

זמנים לכל שלבי התכנון ולכל מקצועות התכנון עד להשלמת החומר הנדרש לצורך  הכנת לוח (/)

מעקב והקפדה על התאמת התכנון ללוח הזמנים , לרבות, הוצאות מכרז לביצוע ולמסירת תוכניות

 .שנקבע

איכות , י"ממ, רשות עתיקות:כגון), וגורמים אחרים, ייזום והשתתפות בבירור ברשויות המוסמכות (.)

הכרוכים בתכנון , החוקיים ואחרים, בקשר לנושאים התכנוניים('חברת חשמל וכו, "בזק", ההסביב

 .ל"וביצוע הפרויקט או בקבלת אישור הרשויות הנ

קידום וביצוע מעקב אחר צוות התכנון לקבלת אישורי הרשויות הנוגעות וקבלת היתר הבניה , ייזום (3)

 .למבנה ועבודות הפיתוח הצמוד

וח כלכלי והנדסי של חלופות התכנון המוצעות בכל השלבים לצורך בחירת החלופה הכנת נית (20)

 .המועדפת

בקרה על החומר התכנוני בכל שלביו של כל צוות התכנון וביצוע תיאום הנדסי בין מקצועות  (22)

 .פוזיציה-ג תוכניות סופר"התכנון השונים ע

בכל שלבי התכנון מהיחידה לתכנון מבנים העברת החומר התכנוני וטיפול בקבלת אישורי בקרה  (21)

 .וראשי התחומים הרלבנטיים במינהל תכנון והנדסה

י הצורך "עפ הסכם התקשרותייזום וביצוע שינויי  ,מעקב אחר הכנת חוזי המתכננים ואישורם (29)

 .ומעקב אחר אישורם

השלבים עד לאישורם  מעקב בכל   ,בדיקה ואישור חשבונות המתכננים בכל שלבי התכנון והביצוע (20)

 .לביצוע התשלומים

 .הי דרישת"עפ עירייהות התכנון לישיבות ליווי עם ההשתתפות והזמנת צו, ייזום (24)

ייזום וביצוע ישיבות עבודה בקביעות עם צוות התכנון לצורך בדיקת ובקרת החומר התכנוני ( 24)

 (.עירייהלישיבות עם ה בנוסף)והתיאום ההנדסי 

 .נון לצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע להשלמת התכנוןקידום התכ (/2)
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בדיקת החומר התכנוני בכל שלביו לצורך עמידה במסגרת התקציבית שנקבעה לפרויקט וייזום   (.2)

טיפול . ל"או לשינוי מהנ7ישיבות עם הגורמים הנוגעים במידת הצורך לשם קבלת אישור לחריגה ו

 .בחריגות  תקציביות במידה ונדרש

 .על התקדמות התכנון בכל שלביו עירייהדווח תקופתי ל (23)

אומדנים  ,מטעם המתכננים י המתכננים"וע י מחשבי כמויות"שיוכנו ע, בדיקת כתבי כמויות (10)

י הצורך "מתן הנחיות לביצוע שינויים בכתבי הכמויות ובאומדנים עפ. לפרוגרמה המאושרת

 .עירייהישור הובתיאום וא

 .בכל שלבי התכנוןעירייה הגורמים הנוגעים ואגפי ה, ן צוות התכנוןביצוע התאום בי (12)

, כתבי כמויות ואומדנים, מפרטים מיוחדים ,ריכוז והכנת החומר למכרז ביצוע לרבות תוכניות (11)

 .'פרוגרמת בדיקות וכו, תנאים מיוחדים

, קביעת לוחות זמנים, לרבות העברת החומר לגורמים הנוגעים בדבר'  מכרז לבצוע'סיוע בהכנת  (19)

טיפול בכל הבעיות המתעוררות עד להגשת , כתיבת פרוטוקול והפצתן, השתתפות בסיור קבלנים

 .עירייהי ה"ידרש עיהצעות הקבלנים למכרז ככל ש

 : מוצר סופי

י "ויות ואומדנים מאושרים עכתבי כמ ,מפרטים מיוחדים וכלליים ,חוברות המכרז הכוללות תוכניות

 . עירייהה

  ניהול הפרויקט בשלב הביצוע  .ב

 .פיקוח על ביצוע ,הסכם התקשרות ,סיוע בהכנת מסמכי מכרז( 2)

 .עירייהת צו התחלת עבודה בתאום עם הסיוע בהכנ  (1)

 .המפקח דרך, לקבלן עירייהי ה"מסירת סט תכניות לביצוע בכל המקצועות התכנון מאושר ע  (9)

 .עדכון האומדנים התקציביים  (0)

 .רה על המסגרות  התקציביות במשך העבודותשמי( 4)

הנחיה ומעקב ואחריות כללית על כל עבודות הפרויקט , עבודות המפקחכל בקרה כללית על ( 4)

 .והתנהלותו

בלן ובהתאם לצורך עם נציגי נציגי הק,זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון (/)

 .ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים לשם הבטחת ביצוע העבודות  עירייהה
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 .ניהול שינויי תכנון (.)

 .הקבלן או מהמתכננים, ריכוז בקשות לשינוי תכנון מהמזמין (א)

ועד קבלת סט  עירייהובצוע השינויים לפי אישור ה הפעלת  המתכננים הרלוונטיים לבדיקה (ב)

 .מעודכן" לביצוע"תוכניות 

 .שינוייםריכוז אומדנים הנדרשים לביצוע ה  (ג)

 .קבלת אישור המזמין לביצוע השינויים על רקע תוספת התקציב הנדרש  (ד)

 עדכון תקציב הפרויקט  (ה)

 .אם נדרש עירייהפול בעדכון חוזי תכנון מול הטי  (ו)

 :ניהול שינויים בחוזי הביצוע(  3)

 .עדכניות לקבלן דרך המפקח" לביצוע"מסירת תוכניות  (א)

 .ומתן חוות דעת למזמין הסכם התקשרותלשינויים בהתאם לתנאי הבדיקת הצעות מחיר  (ב)

 .הסכם התקשרותקבלת אישור המזמין לביצוע השינויים וטיפול בהוצאת עדכון ה (ג)

 .מתאימה, הכנת תיק תכניות עדות על רשת מדיה מגנטית  (20)

 : מוצר סופי

מסירת העבודות   ש"שבהמפעיל ומהגורם  ,י צוות התכנון"מבנה מושלם ומוכן לאכלוס מאושר לקבלה ע

י חישובי כמויות "עפ, בקרת חשבון סופי לקבלן המבצע מאושר לתשלום .וכן תיקוני שנת בדק עירייהל

 .סופיים ומאושרים

 . כמויות ושינויים ,תקציב ,ז"לו ,ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט"דו

 (פיקוח על ביצוע ,הסכם התקשרות ,כרזסיוע בהכנת מסמכי מ)תיאום ופיקוח  בשלב הביצוע  - תחום ז. /

 .העירייהוך רישום פרוטוקול ביחד עם מסירת האתר לקבלן ת ( 2)

 .לקבלן  עירייהי ה"מקצועות התכנון מאושר ע מסירת סט תכניות לביצוע בכל (1)

 .בדיקתה ואישורה,  קבלת תכנית עבודה מפורטת הכוללת לוחות זמנים לביצוע מהקבלן (9)

 .פגשים ובירורים בין הקבלן והמתכננים לגבי התוכניות הפרטים והמפרטיםעריכת מ  (0)
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 .עירייהצה לאישורם והעברתם לאישור המתן המל, י הקבלן"בדיקת קבלני המשנה המוצעים ע  (4)

 .שמירה על המסגרות התקציביות במשך ביצוע העבודות  (4)

מעקב ועדכון לוחות  ,כמו  עם הקבלןמעקב אחר התקדמות העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שהוס  (/)

 .הזמנים בהתאם לצורך

לן ובהתאם לצורך עם נציגי  נציגי הקב ,זימון וניהול ישיבות תיאום בקביעות באתר עם צוות התכנון ( .)

 .לשם הבטחת ביצוע העבודות ברמה נאותה ועמידה בלוח זמנים עירייהה

י התקדמות הביצוע ומעקב אחר ביצוע התיקונים "זימון המתכננים לביצוע פיקוח עליון באתר עפ  (3)

 .י דוחות הפיקוח העליון"וההשלמות הנדרשים עפ

ובעיות , על ביצוע  הפרויקט מבחינת התקדמות העבודות והמסגרת התקציבית עירייהדווח תקופתי ל (20)

 .המתעוררות בעת ביצוע העבודות

 .עירייההי  "במידת הצורך ואישורם ע טיפול בשינויי תכנון (22)

 ,לפי מיטב הנוהג המקצועי-י הקבלן"מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה ע .פיקוח צמוד (21)

 .עירייההמוחלט של ה הולשביעות רצונבמקצועיות ובדיוק הדרושים בהתאם לכל דין  ,במומחיות

כתבי כמויות  ,תכניות :פיקוח על טיב החומרים והמוצרים והתאמת הביצוע לחומר התכנוני המאושר (29)

 .ומפרטים מיוחדים בהתאם לתוכניות והמפרטים

בדיקות חוזרות  ,תיעוד ,תיאום ביצוע הבדיקות, לרבות הנחיות למעבדה, טיפול בבדיקות מעבדה (20)

 .וביצוע תיקונים בהתאם

 .מדידה ואישור כמויות על חלקי עבודות שבוצעו ורישום המידות הסופיות והשינויים (24)

חר חריגה בכמויות מהמתוכנן תוך בירורים עם המתכנן ועדכון המזמין על חריגות אלו מעקב א (24)

 .בצירוף המשמעות התקציבית

 .מתן הסברים לקבלן בקשר לביצוע העבודות בהתאם  לתכניות (/2)

 .ניהול יומני עבודה ורישום המתרחש בקשר לביצוע העבודות בהתאם לתכנון והחתמת נציגי הקבלן (.2)

 :הול שינויים בחוזי הביצועני( 23)

 עדכניות" לביצוע"מסירת תוכניות   (א)

 .עירייהומתן חוות דעת ל הסכם התקשרותבדיקת הצעות מחיר לשינויים בהתאם לתנאי ה  (ב)
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 .מסירת צו שינויים לקבלן  (ג)

על בדיקה והמלצה לאישור של חשבונות חלקיים וסופיים של הקבלנים והספקים בהתאם לחוזים ו  (10)

 .ומעקב אחר אישורם עירייההעברתם ל,ל "ישור הכמויות הנסמך מדידה וא

 .ב"פינוי אשפה ופסולת אתרים ארכיאולוגים וכיו ,טיפול במטרדים (12)

כולל  ,והרשויות עירייהנציגי ה היועצים ועם, המתכננים: קבלת  העבודות המושלמות בשיתוף עם (11)

 .עירייהאחריות למסירה ל

ההשלמות והשיפורים הנדרשים מהקבלנים בעת הקבלה פיקוח  על ביצוע  ,תיקוניםרישום ה (19)

 .התיקונים וקבלתן הסופית של  העבודות

 .הנחיות הקבלן להכנת תיק תוכניות עדות על גבי מדיה מגנטית מתאימה (10)

על  פיקוח, רישום  התיקונים הדרושים תוך תקופות הבדק ,בדיקת העבודות במשך תקופת הבדק (14)

בדיקת קבלני המשנה  .הביצוע התיקונים ואישור על גמר סופי של העבודות בתום תקופת הבדק

 .עירייהבלן אישורם והעברתם לאישור הי הק"המוצעים ע

 : מוצר סופי

ש מסירת "בהגורם המפעיל ומשה, י צוות התכנון"מבנה מושלם ומוכן  לאכלוס מאושר לקבלה ע.  

 .י שנת בדקוכן תיקונ עירייההעבודות  ל

 .י חישובי כמויות סופיים ומאושרים"עפ, חשבון סופי לקבלן המבצע מאושר לתשלום  .

 .כמויות ושינויים ,תקציב ,ז"לו ,ח מפורט לגבי התנהלות הפרויקט"דו. 

 

בכל  –פיתוח ורישום  ,בנייה ,שיווק ,תכנון :לרבות, הפעלת מודדי אתר בכל שלבי העבודה – 'תחום ח ..

 .תחומים

עם  חברהשל ה הסכם התקשרותהל הפרויקט יטפל בהפעלת מודד האתר לפי צרכי העבודה ובהתאם למנ

לרבות טיפול באישורי (.פיתוח ורישום ,שווק ,תכנון :בכל אחד מתחומי העבודה המתוארים כולל)המודד 

פי צרכי פעלת המודד ללפי הצורך וכל יתר העבודות הנחוצות לה הסכם התקשרותהכנת שינויי , חשבונות 

 . העירייההאתר ו
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 יקטט של מנהל הפרו"ם גם הם במחיר שכשירותים כלליים הכלולי – 'תחום ט.  3

או 7ו העירייהול בתביעות משפטיות שיוגשו  נגד מנהל הפרויקט ייתן סיוע מקצועי  ככל שיידרש בטיפ .א 

יתנו על ידו וכל הכרוך משרד הבינוי והנוגעות לביצוע העבודות באתר נשוא מכרז זה ולשירותים שנ

חודשים לאחר גמר  81ועוד  הסכם התקשרותאשר  יוגשו בעניין  פרויקט זה במהלך תקופת ה, בהן

 .עבודתו כמנהל הפרויקט ללא תמורה נוספת

שבו תויקו כל המסמכים וההתכתבויות עד תום , מנהל הפרויקט יפתח תיק לכל פרויקט ופרויקט בנפרד .ב

 .בכל עת עירייהתיקים ישמרו אצל מנהל הפרויקט ויעמדו לרשות הה, תקופת מתן השירותים

קובץ סרוק במדיה מגנטית של כל , בתחילת כל חודש,  עירייהיעביר מנהל הפרויקט לידי ה, בנוסף     

של ' לביצוע וכוהנחיות והוראות , שינויי תכנון, יומני עבודה, סיכומי ישיבות , התרשומות , התכתובות

 'וכו  הסכם התקשרות, אתר , יקט דיסק יהיה מחולק לתיקיות לפי פרוה. החודש שעבר

משימות ומעקב  ניהול, מידע הנדסי, יקטיםלניהול פרומערכת עבוד באופן מלא עם מנהל פרויקט י .ג

יקט באופן מלא לרבות תכלול את כול הדרוש לביצוע הפרו י המנהלה המערכת"פי שנקבעה עכ החלטות

 .ונות חלקיים ממוחשבים ועודיומן פיקוח ממוחשב חשב

מחשבי כף יד )קצה ' יח,יקט לרכוש על חשבונו את כול הנחוץ לכך לרבות תשלום חודשי על מנהל הפרו

 .פ הצורך "ע( ' וכד

באמצעות  עירייהם ביהיועצים והגורמים הרלוונטי, הקבלנים, כל קבצי התוכניות יועברו בין המתכננים

 .מערכת זו

ד בתאום מלא ובכפיפות מקצועית עם הספק להבטחת האיכות שיקבע על ידי מנהל הפרויקט יעבו .ד

 .לרבות נהלי עבודה כפי שימסרו מעת לעת עירייהה

ים 7תקליטור עירייהיספק מנהל הפרויקט ל,יחד עם מסירת כתבי הכמויות של הפרויקט , בגמר התכנון 

רף תקליטור המכיל את כל קבצי בתום  הביצוע יצו. ים את כל קבצי התכנון שהועלו למערכת7המכיל

 .  as madeהעדות 

קריאת הקבצים על ידי תאפשר את  מנהל הפרויקט מתחייב שמערכת המחשוב שבאמצעותה הוא פועל .ה

 .עירייהה

ות השונות יקדם ויסייע בהכנת הסכמי פיתוח או הסכמים אחרים עם הרשוי, מנהל הפרויקט ייטפל  .ו

 .עירייהוזאת בתיאום עם ה
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של הפעלת האתר ותכנית עבודה ( גאנט)הל הפרויקט יכין עם קבלת צו התחלת עבודה  תכנית עבודה מנ .ז

יום מקבלת צו התחלת עבודה ויעודכן מדי  52בתוך  עירייההמבוקש יוגש לאישור ה. ת ממנושנתית כנגזר

 .חודשיםפעם בפעם בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות באתר ולפחות אחת לשלושה 

  וכנותמבנה ות .ח

דואר אלקטרוני , ארכיב לתיוק, מענה לטלפונים)מנהל הפרויקט יחזיק על חשבונו משרד הכולל מזכירות 

על מנהל הפרויקט . עירייהבכפוף לאישור ה, שישמש לניהול הפרויקט ומיקומו בתוך האתר ( ועוד

 :בכל הדרישות הבאותלהחזיק משרד העומד 

 :המבנה יכלול

 .ר לפחות"מ 02ל חדר ישיבות בשטח ש 4 (2)

כמות  החדרים תהיה על ) ר לפחות לכל חדר "מ 42חדרי משרד בכמות ובהתאם לצורך בשטח של  (1)

 (פי כמות המפקחים לפי כוח עבודה המינימלי

 .ברז ומשטח שיש עם ארון תחתון+ לפחות שיכלול כיור , ר"מ 3מטבחון בשטח של  (9)

 .ברז+ כיור לרחצת ידיים + לול אסלה לפחות שיכ, ר"מ 4.3שירותים בשטח של  4 (0)

 .מטר לפחות 0.3גובה המבנה  (4)

 .חימום7המבנה  יכלול מערכת מושלמת של מזגנים קירור (4)

 .חיבור אינטרנטי + מכשירי טלפון +המבנה יכלול נקודות טלפון  (/)

נה לרשת המבנה יחובר למערכת ביוב או לבור סופג שיבנה מנהל הפרויקט על חשבונו את המב (.)

שא בכל הוצאת חיבור ימנהל הפרויקט י .החשמל בחיבור המתאים לצרכים החשמליים שבו

כמו כן ישלם ( 'מערכת חשמל פנימית וכו ,מונים, לוחות חשמל, חברת החשמל)החשמל למיניהן 

מיום התקנת המבנה ועד יום החתימה על החשבון  מנהל הפרויקט את כל  חשבונות חברת החשמל

 .הסופי

 .מנהל הפרויקט יחבר על חשבונו  את המבנה לרשת המים (3)

וכמו כן את כל עבודות , מגוף ומקטין לחץ ,מונה ,העבודה תכלול אספקה והתקנת צינורות מים

יום מנהל הפרויקט ישלם את כל חשבונות המים מיום התקנת המבנה ועד  .המים הפנימיות

 .החתימה  על החשבון הסופי

 ".בזק"ר על חשבונו את המבנה לרשת מנהל הפרויקט יחב (20)
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קווי טלפון מחברת בזק וישלם את חשבונותיהם עד יום  0מנהל הפרויקט ירכוש על חשבונו  (22)

 .חתימת החשבון סופי

 .מנהל הפרויקט יתקין על חשבונו מכשיר פקסימיליה (21)

 .כירה עמדת מחשבמז7 מנהל אתר 7 למבנה עבור כל מפקח  ,על חשבונומנהל הפרויקט יצייד  (29)

 .מנהל הפרויקט יצייד על חשבונו  ריהוט למשרד (20)

יום   52 -כפי שפורטו לעיל תסתיים ולא יאוחר מ ,על ציודו ואביזריו ,בשלמות ,הקמת המבנה (24)

 .מיום קבלת צו התחלת העבודה

 .יקטאת המבנה בשלמותו מיום הקמתו ועד סיום הפרו ,על חשבונו ,מנהל הפרויקט יתחזק (24)

תיקונים , מיסים עירוניים ,בזק ומים ,תשלום חשבונות חשמל, ניקיון יומי: התחזוקה תכלול( /2)

מנהל הפרויקט ידאג  .כמו כן יבטח מנהל הפרויקט את המבנה ותכולתו על חשבונו. 'שוטפים וכו

 .לשמירת המבנה ביום ובלילה במהלך כל הפרויקט ועד להשלמתו

למעט )שא בכל ההוצאות הנובעות מהקמת המבנה יי מנהל הפרויקט ילמען הסר ספק יובהר כ (.2)

תחזוקתו וסילוקו  ,הפעלתו ,ביצוע השירותים בו, (ההשתתפות הראשונה של המשרד האמורה לעיל 

, תשלום עבור ארנונה, תשלום שכר דירה: לרבות, בגמר העבודה לרבות הוצאות אחזקת המשרד

 ,פקס ,מחשב ,אספקת הציוד הנדרשת לאחזקת  המשרדיהיה אחראי לכל  ,קיוןינ ,חשמל, מים

  .ציוד משרדי וכל הדרוש לניהול המשרד ,ריהוט ,מכונת צילום

בגרסה   windows: על מנהל הפרויקט לרכוש על חשבונו בין היתר תוכנות המפורטות להלן (23)

 -ו  acrobat reader, גרסה עדכנית msproject, לעיל ניהול פרויקטים כמפורט  תוכנת, נות דכמעו

acrobat writer בגרסות מעודכנות ,autocad viewer (או כל תוכנה אחרת המציגה קבצים:DWG ,

DWF 'PLT 'PDF )ותוכנת בינארית  

 עירייהע חדשה בכפוף למימוש האופציה הנתונה ל"או טיפול בתב7ע ו"טיפול בשינוי תב – 'תחום י . 20

בכל יודגש כי מימוש האופציה יתאפשר (. )עירייהישה מהי דר"יבוצע רק עפ)לבצוע שירותים אלו 

 (.בתחום העיר עכו אתר

 :וכמפורט כלהלן עירייהע בהתאם להוראת ה"מנהל הפרויקט יטפל במידת הצורך בשינוי תב-כללי

למען הסר ספק מובהר כי התמורה עבור השירותים המבוקשים בפרק זה תשולם לפי הקבוע  במסמכי 

 .הסכם התקשרותה
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י "ע ועפ"תכנון תב – 3 מכרזנתנו בכפוף לשרותי מנהל התכנון לשירותי מנהל הפרויקט בתחום זה יי .א

 .לעיל מכרזה

 :י מנהל הפרויקט"ינתנו בתחום זה עילהלן השירותים ש (2)

המלצה על . ביצוע פעולות הדרושות להערכות ולהתארגנות הגורמים השונים הקשורים לפרויקט (1)

קידום הכנת חוזים עם המתכננים עד חתימת  ,הכנת דפי הפעלה ,למתכננים היקף הגדלת החוזים

 .החוזים ואישור חשבונות תכנון על פי שלבי והתקדמות התכנון

מעקב ואחריות לאיסוף נתונים בקשר למקרקעין לרבות נתונים ארכיאולוגיים גיאולוגיים    (9)

 .עירייהיווח נתוני המקרקעין לאקלימיים וסקר בעלויות וד

 .הכנת חומר רקע בנוגע להנחיות תכנון וכן השלמת ועדכון פרוגרמה לפרויקט  (0)

 .הכנת תדריך תכנון  (4)

י הרשויות "מעקב אחר הטיפול בהגשת התוכנית לרשויות הסטטוטוריות ואישורן של התוכניות ע ( 4)

 .'י וכד"כולל הבאה לחתימתן בממ .המוסמכות

 .עדכון לוחות אלו וקיום מעקב אחריהם, לתכנון על פי הנחיותעריכת לוחות זמנים מפורטים   (/)

 .עירייהשיבות ודיווח תקופתי לתיאום ישיבות ליווי והשתתפות בכל הי, ליווי שלבי התכנון  (.)

 .העירייה וביצוע הנחיות מהנדס, ועציםתאום בין המתכננים והי ( 3)

 .'א עדכון תיק אומדן עלות הפיתוח על פי המתואר בתחום (20)

 .ניהול העברת מידע באינטרנט( 22)

 

 מנגנוני שליטה ודווח – 'תחום יא . 22

בתחומים השונים של פעילותו  בהתאם  עירייהבים בדיווחים שוטפים למנהל פרויקט והמפקח חיי  .א

וידת בתכנות הקיימות ומתחייב שמערכת המחשוב במשרדו תהיה מצ עירייהנוהלי העבודה בל

 .מכרז זהכמפורט ב ,עירייהב

אשר יעודכנו ( השנתי והכללי)מפקח יערוך דוחות מעקב ודווח בנושאי העבודה השונים 7מנהל הפרויקט  .ב

 .לפי דרישה ולפחות אחת לחודש עירייהנט לבאפן שוטף ויועברו בדואר אלקטרוני או באינטר

 :להלן פירוט הדוחות  .ג
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 .מעקב הפעלת תכנון   (2)

 (.עלת פרוגרמת פיתוחהפ)מעקב הפעלת הפיתוח  ( 1)

 (.פיתוח ובניה)מעקב הפעלת ביצוע עבודות בבניה ישירה   (9)

 .מעקב בדיקות  (0)

 .מעקב אחר לוחות זמנים  ( 4)

 .מעקב התקדמות הבניה למגורים  (4)

 .גורם מפעיל7גורם מאכלס7יותומעקב מסירת עבודות לרש  (/)

 .מעקב בתקופת הבדק  (.)

 .מאזן האתר  (3)

 

וט השירותים והמטלות שיידרשו ממנהל הפרויקט בשלב הכנת תכנית בנין ערים ונספחי בינוי ופיתוח פיר. 21

  2:400. מ.ק

הינם , אם יידרש, הסטטוטורי יובהר כי כל השירותים הכלולים בניהול וליווי הכנת נספחי בינוי ופיתוח

מ "כי תכניות בינוי בקנ יש להבהיר . נקבע עבורם שכר קבועו זה מכרזחלק מהשירותים הנדרשים ב

 .ק התכנון והבניהו הנחיות מרחביות על פי הנחיית חויכלל 2:400

בכפוף למימוש  עירייהי דרישה מה"רק השירותים הנוגעים להכנת תכנית בנין ערים יבוצעו רק עפ

 האופציה ובשכר טרחה בהתאם לקבוע בגין ניהול תכנון 

תכנית מתאר "' סימן ג" תוכניות"' פרק ג – 4363 –א "כמשמעותה בחוק התכנון והבניה התשכ ,תכנית

 ' או סימן ג7ו" תוכנית בסמכות ועדה המחוזית" 60סעיף " מקומית

 "תכנית מפורטת"' וסימן ד" תוכנית בסמכות ועדה מקומית"' א 60סעיף " תכנית מתאר מקומית"

לרבות   4:4,032בקנה מידה התכנית תוכן  . או בתקנות שיחול על התכנית7וכן כל חוק אחר בחוקים  ו

באם יידרש . ותוגש לועדות בקנה מידה כפי שיידרש על ידן 4:322הכנת נספחי בינוי ופיתוח בקנה מידה 

 .לעיל 3.1-3.4סעיפים " מסמך יעדים ופרוגרמה"י החלטת המזמין יוכן "עפ

 .להלן 3.43-3.6ע סעיפים "באם לא יידרש מסמך יעדים ופרוגרמה תוכן תב
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 .העירייהאישור ות תעשנה בתאום וכל הפעול

קיום , או מסמך יעדים ופרוגרמה7או תדריך התכנון ו7או שלד ו, מתאר7ניתוח תכנית אב –'שלב א. 2

 .ביקור בשטח התכנון ולימודו ,בירורים עם המוסדות הנוגעים בדבר

 :פעילויות

גרמה  לחברי צוות או מסמך היעדים והפרו7או תדריך התכנון ו7מתאר או שלד ו7מסירת תכנית אב .א

 התכנון

 .מסירת תוכנית עבודה לוח זמנים ונהלי עבודה לצוות התכנון  .ב

 .ארגון ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון  .ג

 .למקצועם יייחודארגון ובצוע סיור של צוות התכנון בשטח התכנון וסיוע לחברי הצוות לקיים סיור  .ד

 :במהלך הסיור יש לוודא

 .הוי שטח התכנוןזי ( 2)

 .זיהוי בשטח את התשתיות הממופות במפת הרקע ואילוצים ( 1)

 .איתור גורמים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע על התכנון  (9)

 .מהתכנון המיועד והצגתם  למזמין םרלוונטייאו גופים חיצוניים אחרים 7ו עירייהריכוז ציפיות ה  .ה

 .או גופים אחרים7ישות הנדרשות במשרדי המזמין וסיוע לחברי הצוות בקיום פג  .ו

 .בדיקות והשלמת מדידות הדרושים להמשך התכנון ,ריכוז דרישות לביצוע סקרים  .ז

לוח הזמנים ותקציב התכנון כפועל יוצא מניתוח , בדיקה ועדכון במידת הצורך של תוכנית העבודה  .ח

 .מסמך יעדים ופרוגרמה7תדריך תכנון7תכנית השלד

 .אישור  המוצר הסופי המתואם של צוות התכנון  .ט

אישור והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות  ,בדיקה .י

 .התכנון

 מוצר סופי

י "מסמך יעדים  ופרוגרמה מאושרות ע7או תדריך תכנון7מתאר או השלד ו7מסקנות ניתוח תכנית האב

 .המזמין
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 .ת ומאושרת על ידי המזמיןתכנית עבודה מעודכנ

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון

 .הכנת חלופות תכנון – 'שלב ב .1

 :פעילויות  

 .ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון, ארגון   .א

ע "הצגת החלופות לתב ,יתלתכנ םרלוונטייאו גופים חיצוניים אחרים 7ו עירייהקיום פגישות עם  ה  .ב

 .ושמיעת עמדתם לגבי החלופות השונות

 .איתור חילוקי דעות או סתירות בין הנחיות המזמין לבין צפיות מגורמים חיצוניים  .ג

 .וגיבוש דרכי פעולה לקידום התכנית תוך שמירה מרבית על הנחיות המזמין ,הצגתם למזמין

בין הדרישות של התחומים השונים והצגתם בפני המזמין איתור סתירות בין התפיסות המקצועיות ו  .ד

 .לקבלת החלטה בדבר

ארכיאולוגיים ואחרים הצפויים לעכב את קידום התכנית  ,סטטוטוריים ,איתור קשיים אובייקטיביים  .ה

 .וגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם קשיים אלה

 .עדכון הצוות בהחלטות המזמין שנתקבלו במהלך התכנון  .ו

 .מטרות המזמין והנחיותיו ,וידוא התאמת התוצרים של חברי הצוות להנחיות הגורמים המקצועיים  .ז

 .בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום התכנית  .ח

 .ע"ריכוז אומדני עלות הפיתוח בכל חלופות התב  .ט

 :דגשים עלתוך מתן , ריכוז והגשת חלופות תכנון המתואמות של צוות התכנון  .י

 .אמדן עלויות ראשוני לכל חלופה  (2)

 לחיבור התשתיות, םרלוונטייקיום פתרונות מוסכמים עקרונית עם גופים חיצוניים   (1)

 .הראשיות לתשתיות האזוריות בכל חלופה

 .ע כתוצאה מאילוצים ועמדות גופים חיצוניים"קשיים ביישום חלופות התב  (9)
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שלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות והעברה לת ,אישור ,בדיקה .יא

 .התכנון

 :מוצר סופי

 .ומאושרת על ידי המזמין, ע נבחרת מתואמת בין כל חברי צוות התכנון"חלופת תב.  א

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון.  ב

 

 .2:400מ  "ופיתוח בקנ לרבות הכנת נספחי בינוי, 2:2,140ועדפת בקנה מידה בחירת החלופה מ – 'שלב ג .9

 :פעילויות

 ,כולל אומדני העלויות הראשוניים לכל  חלופה,(באמצעות חברי צוות התכנון)ע "הצגת חלופות התב .א

 .בפני הוועדה לבחירת החלופה המועדפת

הכל עד לבחירה  ואישור , הכנת חלופות נוספות או7י הועדה ו"מעקב וניהול ביצוע התיקונים שנדרשו ע  .ב

 .חלופה נבחרת על ידי הועדה

 .הוצאת סיכומי ביניים וסיכום סופי של דיוני הועדה  .ג

והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות  ,אישור ,בדיקה .ד

 .התכנון

 :מוצר סופי

 .י המזמין"ע נבחרת מאושרת ע"חלופת תב  .א

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון .ב

 

 

 

 

 



   

   
 

 

85 

 

 :עיבוד החלופה הנבחרת – 'שלב ד. 0

 :פעילויות 0.2

 .ניהול וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון בעת עיבוד מסמכי החלופה הנבחרת,ארגון .א

 .בדיקת התאמתם לחלופה הנבחרת.והנספחים השונים, ןתקנו, ריכוז מסמכי התכנית לרבות תשריט .ב

 .וידוא התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה לרבות התאמת התקנון לתוכניות .ג

 .ריכוז אומדני עלויות הפיתוח מן היועצים ובדיקתם .ד

הכנסת תיקונים בתכנית עד לקבלת ,י האדריכל וצוות התכנון בפני צוות הליווי "הצגת התכנית ע .ה

 .אישור צוות הליווי

 .אישור התיאום של המוצר הסופי בין כל חברי צוות התכנון וקבלת אישור המזמין לתכנית .ו

 .ע"טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התב .ז

צוות   בונות החלקיים לגמר שלב של חברי והעברה לתשלום על ידי המזמין של החש, אישור,בדיקה .ח

 .תכנון

 :אישורים  0.1

כולל  ,מהתדריך ועד לתכנית המפורטת -התכנון מכרזיוצג כל  . עירייהההתכנית  תוצג לאישור  .א

 .הנספחים והתקנון שיוגשו לאישור סטטוטורי, טיוטת התשריט

 . עירייהתיקונים בתכנית עד לקבלת אישור ה הכנסת .ב

 .עירייההקבלת אישור  .ג

 :מוצר סופי

 .י המזמין"על נספחיה מאושרת ע( ע"תב)נין ערים תכנית ב  .א

 .י המזמין"אומדן פיתוח כולל מאושר ע  .ב

 .חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון  .ג

 .בדוקים ומאושרים לתשלום, חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון  .ד
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 .בתיאום עם הרשויות, טטוטוריהס מכרזהתקנון והנספחים הדרושים ל, הכנת התשריט –' שלב ה. 4

 : פעילויות.  4.2

 ,מסמכים נלווים  נדרשים ,קיום ברורים מוקדמים בוועדות התכנון לגבי אופן הגשת התכנית  .א

 .אישורים וכל פרט רלוונטי אחר הנדרש לצורך הבאת התכנית לדיון בוועדת  התכנון

 .י וועדת התכנון"ווים שנדרשו עריכוז הכנת כל מסמכי התכנית לרבות כל המסמכים הנל   .ב

 .תאום ביצוע תיקונים עד לקבלת אישור צוות הליווי ,ע על נספחיה בפני צוות הליווי"הצגת התב   .ג

י מודד האתר כבסיס להכנת תכנית לצרכי  "הזמנה ותאום הכנת תשריט חלוקה למגרשים ע   .ד

 (.ר"תצ)רישום 

כנית בתיאום עם מהנדס העיר לאישור הועדה הכנת הנחיות מרחביות משלימות להוראות הת.ה

 .המקומית

 .ומתן שמות רחובות  בתחום התכנית בהתאם לחלוקת המגרשים בתכנית  כתובותתכנית  הכנת . ו

 .התכנית תאושר מול הועדה המקומית וועדת השמית העירונית

צוות  חברילב של והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר ש ,אישור ,בדיקה .ז

 .התכנון

 :מוצר סופי

 .ע על כל נספחיה מוכנה להגשה לוועדה המקומית"תב  .א

 .ולמתן שמות לרחובות וכתובות לבניינים .תשריט חלוקה למגרשים  .ב

   .טיוטת הנחיות מרחביות מתואמות עם מהנדס הועדה לאישור הועדה המקומית .ג

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,התכנון חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות 

 :הגשת המסמכים לוועדה המקומית 4.1

 :פעילויות

 .מוסדות התכנוןהסטטוטורי לאישור הגשת המסמכים הנספחים והתקנון הדרושים ל  .א
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קבלת אישור נציגי הוועדה המקומית כי כל המסמכים הנדרשים לצורך דיון הוועדה בתכנית    .ב

 .נתקבלו

,  ככל שיידרש ,י הצוות במתן הסברים על התכנית ומרכיביה לנציגי וועדה מקומיתסיוע לחבר   .ג

 .מ לקבל אישורם  לכשירות התכנית לדיון בוועדה המקומית"ע

 .וידוא השלמה ותיקון מסמכים במידה ויידרשו  .ד

והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי  ,אישור ,בדיקה  .ה

 .וות התכנוןצ

 : מוצר סופי

 .תכנית כשירה לדיון בוועדה המקומית .א        

 .בדוקים ומאושרים לתשלום, חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון  .ב

 

 :ועדה המחוזיתוהוועדה המקומית עד לקבלת המלצה להפקדה ב מהדיוןליווי התכנית .  4

 :פעילויות

 .או הרשות המקומית7רי הצוות במתן הסברים בפני הועדה המקומית וייצוג המזמין וסיוע לחב  .א

ביצוע התיקונים וקבלת אישור  ,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי ,תיקונים7ריכוז הדרישות לשינויים. ב

 .צוות ליווי

י הוועדה "אישור התכנית עד קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדת התכנית ע מכרזהליווי  .ג

 .המחוזית

והעברה לתשלום על ידי המזמין של החשבונות החלקיים לגמר שלב  של חברי צוות  ,אישור ,בדיקה  .ד

 .התכנון

 :מוצר סופי

 .י הוועדה המקומית"ע מומלצת להפקדה ע"תב  .א

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון  .ב
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 .ועדה המחוזיתוהפקדת תכנית בעד טיפול באישור הוועדה המחוזית  ./

 :אישור של הוועדה המחוזית  להפקדהלליווי התכנית  

 :פעילויות

 .ייצוג המזמין וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הועדה המחוזית  .א

ביצוע התיקונים וקבלת אישור  ,הצגת הדרישות בפני צוות הליווי ,תיקונים7ריכוז הדרישות לשינויים  .ב

 .ליוויצוות ה

 .עד להפקדתה על ידי הועדה המחוזית, קידום התכניתוליווי   .ג

 :מוצר סופי

 .י הוועדה המחוזית"תבע מופקדת ע  .א

 

 :טיפול בהתנגדויות. .

, הצגת הדרישות בפני צוות הליווי ,תיקונים כתוצאה מקבלת ההתנגדויות7ריכוז הדרישות לשינויים 2..

המשך קידום התכנית עד קבלת אישור הוועדה , ת הליווי לתיקוניםביצוע התיקונים   וקבלת אישור צוו

 .המחוזית למתן תוקף לתכנית

 :פעילויות  1..

 .ייצוג המזמין וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בדיון בהתנגדויות  .א

שור וקבלת אי,  ביצוע התיקונים, הצגתם בפני צוות הליווי ,ריכוז שינויים הנובעים מקבלת התנגדויות  .ב

 .צוות הליווי

 .עד להמלצה למתן תוקף, קידום התכניתו ליווי   .ג

 :מוצר סופי

 .י הוועדה המחוזית"ע מומלצת למתן תוקף ע"תב .א
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 :אישור התכנית .3

 :פעילויות

 .ריכוז הכנת כל המסמכים הנדרשים על מנת להגישם למתן תוקף .א

 .עדה המקומיתואישור סופי של הנחיות מרחביות בו.ב

  .ס"לרישום משרד הפנים ולמ –מועצת העיר , שור סופי של תכנית כתובות ועדת שמותאי. ג

 .מתן התוקף עד לפרסום בעיתונות וברשומות מכרזמעקב אחר . ד

 .טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התכנית המאושרת .ה

אישורם והעברתם לתשלום על ידי  ,דיקתםב ,עזרה לחברי צוות התכנון בהכנת חשבונות סופיים .ו

 .המזמין

 :מוצר סופי

 .תכנית בת תוקף  .א

 .חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון  .ב

 .בדוקים ומאושרים לתשלום ,ע"תב הכנתחשבונות סופיים ל  .ג

 .ס"תכנית כתובות ושמות רחובות בלמ. ד

 .ברשומות ובתוקףועדה המקומית מפורסמות והנחיות מרחביות מאושרות ב. ה

 

 ירן לאישור המועצה הארצית תוכניות שנידרש להעב. 20 

 :הגשת מסמכים למועצה הארצית.  2

 .ריכוז הכנת המסמכים הנדרשים לאישור המועצה הארצית לתכנון ובניה והגשתם         

 :ליווי התכנית במועצה הארצית  .1

 ,ה או השלמה בכתבי הופעה בפני הועד"מתן הסברים למועצה הארצית בין ע

 .הצגת הדרישות בפני צוות הליווי וביצוע התיקונים ,תיקונים7ריכוז הדרישות לשינויים
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 :י המועצה הארצית"אישור התכנית ע. 9

 (.לעיל 6המשך טיפול סעיף )מועצה הארצית עד לקבלת אישורה ב התכנית ליווי   .א

שבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות והעברה לתשלום על ידי המזמין של הח ,אישור ,בדיקה  .ב

 .התכנון

 :מוצר סופי

 .י המועצה הארצית"תכנית מאושרת ע  .א

 .בדוקים ומאושרים לתשלום, חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון  .ב

  .טבלאות מקדמי שכר טרחה –ניהול התכנון   .ג

  – תחום פיקוח על הבנייה מטעם המשרד. 22

 :ובנוסף  רש בנהלי המשרד לגבי מכרזי קרקע ומכרזי מחיר למשתכןבהתאם לנד

 .פיקוח על הקמת מתחמים לפיתוח של שטחי תעסוקה  (.א)

אבל לא פחות , באתר הבנייה כל פעם שיידרש. פיקוח על בנייתן של יחידות הדיור והפיתוח הצמוד(.ב)

 .מפעמיים בשבוע

 :באיםהמפקח יוודא כי באתר נמצאים המסמכים ה  (.ג)

 .סט תוכניות מושלם -

 הנחיות ביסוס -

 .היתר בנייה -

 (.קיומו באתר הינו תנאי הכרחי להתחלת מכירת הדירות),מפרט טכני לפי חוק המכר  -

 .אישור מודד מוסמך על סימון המגרש והמבנים -

 (ראה לעיל פ הנחיות העירייה"ע) .יומן פיקוח -

 .הסכם התקשרותלוח זמנים מפורט במסגרת תקופת הביצוע שב -

 .עם המכון הבודק הסכם התקשרותפרוגרמת בדיקות ו -
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 .אישור מרכז הבקרה ואישור חישוב תרמי -

 .רשימת המתכננים וקבלני משנה המועסקים בפרויקט -

 'יזם ממלא את חובותיו המפורטות בנספח ג7פיקוח המשרד יבדוק כי המפקח מטעם הקבלן  (ד)

 :ויבצע את הפעולות הבאות, שלהן

 .יזם ממלא יומן הפיקוח7עם הקבלןיבדוק כי מפקח מט  -

וידווח בסוף כל חודש על התקדמות   ,יעקב אחר התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים  -

 .מ שבתוקף.ב.העבודה על גבי טופס י

 .ומעקב אחר התוצאות ,יבדוק קיום בדיקות חומרים לפי פרוגרמת הבדיקות   -

מכוח     ,  רת הפיקוח העליון של המתכנןיוודא כי מתכנני המבנים ביצעו את המוטל עליהם במסג  -

 .ח כתוב מכל ביקור האתר"וכי קיים דו ,חוק התכנון והבניה

 .לוודא קיום אישור המתכנן שהליקויים תוקנו ,במידה והמתכננים העירו על ליקויים  -

 :יערוך בדיקות מדגמיות בתחומים הבאים (ה)

 .שימוש בחומרים בעלי תו תקן

 .ומתריע על ליקויים, כי המפקח העצמי בודק ביצוע הנדסי נאות יבקר במבנים כדי לוודא

 .בעירייהעץ עם המהנדסים המקצועיים במידת הצורך הבודק יתיי

 .התאמת הביצוע למפרט חוק מכר דירות

י תכנון "המפקח ישים דגש מיוחד על ביצוע השלד בהתאם לתכניות ועל ביצוע הגמר ברמה  הנדרשת עפ

 .וכן התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר, והשיכוןוהנחיות משרד הבינוי 

או המפקח מטעם החברה  לטיב 7אינו גורע מאחריותה המלאה של החברה ו ,פיקוח המשרד כאמור  (ו)

י כל דין ולא משחרר את החברה "ועפ, זה הסכם התקשרותי הוראות "ואיכות העבודה ולביצועה עפ

 .זה ועל פי כל דין הסכם התקשרות על פי הוראות' כלפי צד ג  מהתחייבותה

 .מובהר בזאת כי אין בפיקוח המשרד כאמור כדי להטיל על המשרד כל אחריות שהיא ,למען הסר ספק
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בכל    הלמנהל,(נכסים ודיור)מפקח מטעם המשרד ידווח למנהל החטיבה הטכנית ולמנהל אגף בכיר   (ז)

 :אחד מהמקרים הבאים

 .הסכם התקשרותשיש בו משום הפרת  ,במקרה של פיגור בלוח הזמנים -

 קבלן לא תיקן את הליקויים עליהם התריע המפקח7במקרה שהיזם -
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  הסכם התקשרותל  1-'ד נספח

  מינימאליכוח אדם 
 

הכלול , לצורך ביצוע השירותים בכל תקופת ההתקשרות מתחייב מנהל הפרויקט להעמיד צוות קבוע מטעמו .  4

מיומן ומתאים הנדרש , וכן להעסיק כל כוח אדם מקצועי 4'בנספח א .537024מוצע מטעמו במכרז בצוות ה

 :לביצוע המשימות כפי שהתחייב במסמכי המכרז וכמפורט להלן

             40% -שייתן את השירותים באופן אישי בהיקף שלא יפחת מ" מנהל פרויקט אחראי"  -  (2)

 .יותר חודשיות ולפי הצורךשעות עבודה  30-ת משהיא לא פחו, מהיקף משרה       

העומד , לכל משך ההתקשרות (משרה 200%) בהיקף משרה מלאה –מנהל אתר 7ראש צוות -  2 (1)

ן תוקדש לפעילויות יתרת הזמ. באתר עצמויתבצעו  –מהיקף המשרה  0%.לפחות . בתנאי הסף

 .(..'רת חשמל וכוחב, רשות העתיקות ) גורמים רלבנטיים ואצל  עירייהוישיבות ב

מפקח  לניהול והכנת התכנון המפורט לבצוע ופיקוח צמוד של בצוע עבודות הפיתוח הכללי  - 1 (9)

יתרת הזמן . באתר עצמו -מהיקף המשרה 30%לפחות . בהיקף משרה מלאה  -מכרזי הבצוע 

 . תוקדש לליווי תכנון ותיאומים שונים

ביצוע לככל שיידרש , יע להעסיק כח אדם מינימלי נוסףב המצמתחיי מעבר לצוות הקבוע המפורט לעיל .  1

 :כמפורט להלן, עירייההעבודה בפועל ובהתאם לדרישת ה

עבודות שטרם ) ח"מלש 10מפקח לפיקוח על עבודות הפיתוח הכללי לכל פעילות בהיקף של  (2)

י "א עפבערכן המל עירייהחשבון סופי  על כל מסמכיו ולשביעות רצון ה עירייההועבר עבורן ל

המצוינת במקרה שיש צורך ביותר ממפקח אחד באתר לפי הנוסחה . (האומדן ההנדסי למכרז

הזכות לאשר מפקחים נוספים שאינם מהנדסים אלא הנדסאים עם  עירייהשמורה ל, בהמשך

יובהר כי בכל מהלך ההתקשרות כמות . עבור מפקח  הסכם התקשרותניסיון המתאים לתנאי ה

מכמות כוח  40%לא יעלה על , העירייהי אישור מראש של "עפ, תר ההנדסאים שיועסקו בא

 .האדם הנדרשת

 ₪ 000,000,. מפקח לפיקוח על עבודות בניה שונות בהתקשרות ישירה בהיקף מצטבר של  (1)

חשבון סופי  על כל מסמכיו ולשביעות רצון המזמין בערכן  עירייהעבודות שטרם הועבר עבורן ל)

 (למכרזי האומדן ההנדסי "המלא עפ

להזמנת   עירייהי החלטת ה"עפ( אופציה ) במקרה של מימוש ברירת זכות להרחבת ההתקשרות   (9)

שנים האחרונות  42 -ניהול תכנון סטטוטורי יידרש המציע להעסיק מטעמו אדריכל בעל ניסיון ב

ל לפחות  ש   4:322.מ.ונספחי בינוי ופיתוח ק( ע "תב) או בהכנת  תוכניות בנין ערים 7בליווי הכנת ו
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; ד"יח 4622ד כל אחת  או לחילופין תכנית אחת בהיקף של "יח 822 תכניות בהיקף של לפחות 5

לרבות התמחות , הניסיון הנדרש מתייחס לתכניות אשר אושרו להפקדה טרם מועד הגשת ההצעה

 . בהליכי אישור סטטוטוריים במגוון רשויות מקומיות וועדות מחוזיות

ההזמנה 7 בתנאי המכרז   23 -ו .2תנאי הסף שנקבעו בסעיף כח האדם הנוסף יעמוד ב

 :להציע הצעות

M -   (. בנוסף לצוות הקבוע כאמור )כח אדם מינימלי 

P -  מדן ההנדסי ופ הא"חוזים  פתוחים בערכם המלא ע)ח "עבודות פיתוח בפועל בש

  (למכרז

D -  או בתוכנית וכן לרבות תוספות בהקלה ש "משהב7 י "ששווקו במכרז רמד "יח' מס

 1שטרם קיבלו טופס  ( אקוויוולנטי)שטחי מסחר 

B-   במידה ויש מימוש אופציה של בנייה של  –עבודות בבניה ישירה בהיקף מצטבר

 מוסדות ציבור

 

ה בנוסחכח האדם המינימלי הנדרש לצורך ניהול ופיקוח בנוסף לצוות הקבוע מוגדר 

 :הבאה

 

 
, חוזים פעילים( 5)על יותר משלושה  לא יותר להעסיק מפקח אחד בפיקוח צמוד, ות האמור לעיל למר .5

וסף וזאת נ הסכם התקשרותלכל ( ע באיכותו "ושו)יידרש להוסיף כוח אדם נוסף , קרה כזה מב

 .העירייהבתיאום ובאישור של 

צורך ביצוע השירותים מנהל הפרויקט מתחייב להעמיד רכב שירות למפקחים העובדים מטעמו ל   .1

כל הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן . מהמפקחים בשטח 3. %בכמות של לפחות 

 .הרכבים יתאימו לתנאי האתר והעבודות. תוספת תשלום

מנהל הפרויקט מתחייב להעמיד למנהל האתר ולמפקחים העובדים מטעמו לצורך ביצוע השירותים    .3

מנהל הפרויקט יחייב את . ל בשטח "המאפשר קבלת דוא, יבור לאינטרנט טלפון סלולרי חכם עם ח

למעט ימי )  22:.22-4:.2שעות לפחות בשעות  42מנהל האתר והמפקחים להיות זמינים כל יום למשך 

P D B 

25,000,000 2,000   8,000,000   
M = + + 
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תוספת הוצאות אלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן ( שבתות ומועדי ישראל , חופשה ומחלה 

 .תשלום

, מיםכגון על מנהל הפרויקט להיערך לניהול ופיקוח עבודות במקצועות שונים ,  לעילבנוסף לאמור   .6

הוצאות . על ידי כוח אדם מיומן בעל התמחות וניסיון במקצועות אלה, ב"תקשורת וכיו, חשמל, ביוב

 .תוספת תשלוםאלה כלולות בשכר הטרחה ולא ישולם עליהן 

ם אלה אשר יבצעו את השירותים באופן אישי ואין המציע וצוות מטעמו אשר מפורטים בהצעה זו ה  ..

להסכם  50.4הכל בכפוף לקבוע בסעיף .  העירייהאפשרות להחליפם אלא באישור מראש ובכתב של 

 .ההתקשרות

מראש ובכתב ובתנאי   העירייההחלפת כל אחד מאנשי הצוות במהלך העבודה  מחייב את אישור   .8

נתונים התואמים  את המועמדים לאותו תפקיד שהוצע בעל אותם  עומד בתנאי הסף ולפחותשהינו 

 . .537024במסגרת הצעות במכרז פומבי 

וזאת בנוסף , העירייהל הפרויקט ויהיה בקשר מתמיד עם יעסוק אישית בניהו,  מנהל האתר בפועל  .3

 .זה הסכם התקשרותלהתחייבויות מנהל הפרויקט על פי 

י מנהל ''הבלעדי לדרוש החלפת מי מהמועסקים עם לפי שיקול דעת םרשאיאו מי מטעמה 7ו העירייה .42

 .זו לאלתרהפרויקט מתחייב להיענות לדרישת  הפרויקט בביצוע השירותים ומנהל

על הרכב כוח האדם שיועסק בניהול , אחת לחודש , מראש ובכתב עירייהנהל הפרויקט ידווח למ .44

 .בודתםאו בביצוע השירותים תוך ציון שמות המועסקים ופירוט ע7הפרויקט ו

 מובהר למען הסר כל ספק , מבלי לגרוע מן האמור לעיל .40

מצא באתר העבודה  ולנהל אותו ברציפות לצורך ביצוען של ילה לעיל  4הצוות המפורט בסעיף על כי 

לרבות בתקופות בהן היקפי הביצוע העבודות בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 .(תקופות מתות)ודות כלל יהיו נמוכים  או לא מתבצעות עב
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 הפרויקטתשלומים למנהל  – הסכם התקשרותל   9-'ד נספח
 

 .זה ומהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה הסכם התקשרותהצעת המחיר של מנהל הפרויקט מצורפת ל

 ובניית מבנה ציבור קביעת פריסת התשלומים עבור פיקוח צמוד על עבודות פיתוח ותשתיות  .4

 :לב התכנון המפורט לבצועתשלומים בש. א

S1    =אומדן שכר הטרחה הכולל לסעיף זה. (S1=R1*P) 

  R1  % =שכר הטרחה לפי הצעת מנהל הפרויקט. 

   P = מכרזבמסמכי הערך האומדן ההנדסי לעבודות פיתוח כמצוין 

 תשלומים לשלב התכנון המפורט לביצוע 

שרויות עם כל ישולמו עם גמר ההתק X P  X 4R 0 %משכר הטרחה  0 % .4

 .צוות התכנון 

י "ישולמו עם אישור  תכנון מפורט ע  X P  X 4 R 3 %משכר הטרחה   3 % .0

 .מנהלהה

 .ישולמו עם פרסום מכרז הביצוע   X P X 4 R 45 %משכר הטרחה  45 % .5

ם מראש פ כל תשלום בעבור שלבים שבוצעו בעבר ולא נדרשו בגינן כל שירותי"לא ישולם למנה

  .ההעירייובכתב מ

  :תשלומים במהלך הביצוע. ב

    I 2 S   = תשלום חודשי בגין תיאום ופיקוח של עבודות הפיתוח ותשתיות % (.2   *PI   *4 R   =I4S) 

 I4 R    = ביחס לשכונהאחוז שכר הטרחה לפי הצעת מנהל הפרויקט. 

 I P    = נה הפנייה ביחס לשכוערך האומדן ההנדסי לעבודות פיתוח כמצוין בתנאי 

 :יעוכבו וישולמו כדלקמן( S1*  42)% על תשתיות   משכר הטרחה לפיקוח צמוד   42 %. 4

 .תשלום בפועלש כולל "לאחר גמר חשבון סופי ואישורו במשהב 3 %

 .על סיום תקופת הבדק של עבודות פיתוח ותשתיות העירייהלאחר אישור   0%

 . עירייהכלל עבודות הפיתוח ל לאחר מסירת 5 %
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 :רת שכר הטרחה תשולם עם התקדמות הביצוע כדלקמןית. 0

כפול הערך  (R1)י מנהל הפרויקט במכרז זה  "בהתאם לאחוז שכר הטרחה שהוצע  ע

הכולל של כל החשבונות החלקיים של כל קבלני התשתיות והפיתוח הפועלים באתר  

כים משוער, שאושרו לתשלום בחודש שקדם לחודש הגשת החשבון על ידי מנהל הפרויקט

היינו בהתאם ) תוספות  הקבלנים  במכרז 7למדד מועד הגשת החשבונות  בניכוי הנחות

 .  2. %וכפול  ( לאומדנים ההנדסיים

פ יהיה רק מהאומדן ההנדסי ולא יהיה נגזרת של הגדלות או "ט מנה"יובהר ויודגש כי שכ

 .מחוזי הקבלנים( הקטנה  03%עד ) הקטנות 

פ "ע לפיכך התשלום, משרד הבינוי י "ע עירייהמועבר ל יובהר כי המימון לפרויקט זה

 . ש"מים לעירייה ממשבהסכם זה מותנה בהעברת התשלו

 
 

 

. מ.בינוי ופיתוח ק  נספחי+ ע חדשה "תב7 ע "קביעת פריסת תשלומים עבור ניהול וליווי שינוי תב.  1

2:400  

 העירייהלפי החלטת , קשואשר יתב הסכם התקשרותל' 2-'דבנספח עבור שירותים אלו כמפורט 

משכר   3..%.ישולם למנהל הפרויקט  ,הסכם התקשרותי ה"לממש את האופציה הנתונה לו עפ

הבינוי  על פי אבני דרך המפורטות בתעריפי משרדהטרחה המאושר לתשלום של צוות התכנון 

הר כי התשלום מוב( .  6 מכרזת) והכנת נספחי בינוי ופיתוח (  3 מכרזת)  להכנת תכנית בנין ערים

לסיום כל המטלות שנדרשו מצוות המתכננים  עירייהר כל שלב יאושר רק לאחר אישור העבו

 .וממנהל הפרויקט לאותו  שלב

 (אופציה) תכנון והקמת מבני ציבור  .9

לממש  אשר יתבקשו לפי החלטת העירייה,שרותקלהסכם הת 4-עבור שירותים אלו כמפורט בנספח ד

, עפר' לא כולל עב)  5%ישולם למנהל הפרויקט , פ הסכם התקשרות "ו עאת האופצייה הנתונה ל

 גידור וכן תיאום מוקדם עם הרשויות , תימוך

ינן כל שירותים מראש פ כל תשלום בעבור שלבים שבוצעו בעבר ולא נדרשו בג"לא ישולם למנה

  .ובכתב מהעירייה

 

 

 



   

   
 

 

98 

 הגשת חשבונות . 4

, בונות שכר טרחה עבור החודש שחלף חש, לחודש 42 –עד ה  ,כל חודש עירייהמנהל הפרויקט יגיש ל

היקף החשבון החודשי יקבע על פי  "(החשבון החודשי: "להלן) הקודם למועד הגשת החשבונית 

 .אחוז הטרחה מהיקף החשבונות שאושר במהלך החודש שחלף

 סדר תשלומים  .4

 . המטעמ או מי7ו העירייהי "ייבדק ע, ל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זהכ 6.4

ישולם החשבון  או מי מטעמה7העירייה וי "כולו או חלקו עהחודשי אושר החשבון  6.0

 .  מועד אישור החשבון כאמוריום מ 82תוך ( כולו או חלקו בהתאמה)

או משרד התחבורה 7 היות והעבודות ממומנות על ידי משרד הבינוי והשיכון ו 6.5

בשיעור מימון , "(ם שלישיגור: " להלן) או משרד החינוך ומשרד ממשלתי אחר 7ו

י גורם שלישי למזמין "הרי שעיכוב בהעברת הכספים ע, אשר יקבע בהזמנת עבודה

ימי עסקים ממועד  42 -לעיל עד ל 0ק "ידחה את מועדי התשלום הקבועים בס

ימים ממועד  432 -העברת הכספים על ידי הגורם השלישי וזאת לא יאוחר מ

 .קבלת החשבון לתשלום

 או מי מטעמה7י העירייה ו"יקט כולו או חלקו עהסופי של הפרו אושר החשבון 6.1

יום ממועד אישור החשבון  82תוך ( כולו או חלקו בהתאמה) ישולם החשבון 

 . כאמור

עירייה שלא באשמת ה השירותיםלא תשולמנה כל התייקרויות בגין עיכוב בביצוע  6.3

ע בהסכם זה הקבוונציגיה ובכל מקרה לא תשולמנה התייקרויות מעבר למועד 

 .עבודות מנהל הפרויקטסיום ל

ישולמו למנהל  –  שלומים במועד מסיבה התלויה בעירייהתא הועברו הל 6.6

בהתאם לחוק ( "תשלום פיגורים": להלן)הפרויקט הפרשי ריבית והצמדה 

פיגור ועד ליום ל 52 -החל מהיום ה 4364-א"התשכ, פסיקת ריבית והצמדה

 .התשלום בפועל

. יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים 52עד גור בתשלום של פי ..6

ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי מנהל "תשלום הפיגורים בהתאם לס

 .הפרויקט בגין איחור בתשלום כאמור לעיל

 . מ כדין"לכל תשלום יתווסף מע 6.8

אשר תועבר על ידי מנהל , יןכד מסכל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית  6.3

 .עם קבלת התשלום  פרויקט לעירייהה

וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  ספרי העירייה 6.42

 .ומועדיהם למנהל הפרויקט
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 שינויים בתקופות הביצוע ובהיקפי העבודה ..

מסיבות שאינן ) הסכם התקשרותבמידה ומשך הפרויקט יעלה על תקופת הביצוע המקורית שב

עצירות עבודה בגלל ארועי ,שאינן קשורות לקצב העבודות  ת מנהל הפרויקטנובעות מאחריו

אלה סיבות אשר יוכח מעל כל צל של ספק כי מנהל הפרויקט לא יכל ' ,בטיחות או מחדלים וכד

מנהל הפרויקט  ישלם המשרד תוספת לשכר הטרחה של  (היה להשפיע במאומה על ההתמשכות

לפי ,עד גמר העבודה   מתום תקופת הביצוע החוזית  עבור יתרת העבודות שיבוצעו בתקופה

 ב  הגדלת היקף העבודה ללא התוספתהנוסחה המפורטת להלן בניכוי התמורה שמגיעה לו עק

 A=(F-6)*[ 0.5p*D/B-(p*(E-D)/(F))] :                                        הנוסחה      

  

  

A ח"ט בש"תוספת כוללת לשכ 

B (בחודשים)עם מנהל הפרוייקט  הסכם התקשרותע מקורית בתקופת ביצו 

C מספר חודשי עבודה בפועל 

D מנהל הפרוייקט הסכם התקשרותערך ביצוע הפרויקט הנקוב ב 

E 

ן סופי ללא -ח) התמורה הכוללת שתגיע למנהל הפרוייקט עבור ביצוע הפרויקט 

 (התייקרות

F כמות חודשים להתמשכות הפרויקט              C-B 

P הסכם התקשרותט בסיסי לפי "אחוז שכ 

:הערות  

 

 

 

   ט ומשקללת את השפעת התמשכות הפרויקט "הנוסחה מחשבת תוספת לשכ. 4

 . הסכם התקשרותוהגדלת ה    

 

  החודשים הראשונים להתמשכות הפרויקט לא ייערך חישוב ולא תשולם  6עבור . 0

 .כל תוספת    

 .י הנוסחה דלעיל"חודשים ישולם פיצוי עפ 6-ט מעבר לבגין התמשכות הפרויק. 5 
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 התחייבות לשמירה על סודיות – הסכם התקשרותל 0-'דנספח 

 הצהרת שמירת סודיות

: להלן)______________, מרחוב ' __________ פ מס.ח.7ז.נושא ת,__________ מ"אני הח .4

 :כדלקמן   האו למי מטעמ7ו עיריית עכומתחייב בזאת כלפי "( המתחייב"

זולת , או גוף כלשהו7 או תאגיד ו7 לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו .4.4

, שרטוטים, מסמך, מפרט, תוכנית, רישום, כל מידע, האנשים הנוטלים חלק בעבודה

תחומי , מחזורי מכירות, נתונים כספיים, מתכון, מעשי, מדעי, נתון עיוני, טבלאות, דיאגרמות

י המציגים "ונמסרו לו ע" מתחייב"בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה. 'ופעילות וכ

כל . בקשר עם או כתוצאה מן העבודה" מתחייב"או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה7במישרין ו

 ".מידע: "ל יקרא להלן"הנ

 :לגבי המידע כדלקמן .4.0

מידע או בחלק או לא לאפשר לאחרים לבצע ב7או לא להרשות לאחרים ו7לא להעתיק ו .4.0.4

תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע , צילום, העתקה, שכפול, ממנו

 .העבודה בלבד

וכל האמור לגבי מידע יחול גם על , על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו .4.0.0

 .עותקיה

או הגעתו 7לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו .4.0.5

 .ידי אחרל

 .להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה .4.0.1

 .י כל אדם הבא במגע עם המידע"לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע .4.0.3

 .להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו .4.0.6

 .בלבדי הוראות "או למידע עפ7לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו ...4.0

לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים  .4.0.8

שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה ' המסמכים וכד, על בסיס או על סמך הנתונים

 .במהלך וכתוצאה מן העבודה" מתחייב"בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה

נתון או מאגר , כל מסמך, ת לפי דרישהאו בכל ע, עם סיום העבודה, להחזיר ולמסור .4.0.3

 . מידע הנוגע למידע או לעבודה



   

   
 

 

111 

 .ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה .0

או ביחד איתו בביצוע , ל תחול גם על עובדים של המתחייב ועל כל המועסק מטעמו"ההתחייבות הנ .5

 . העבודה כולה או חלק ממנה

 .ל על ידם"ל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנהמתחייב יעשה כ .1

ידוע למתחייב כי בין היתר בגין חתימה על מסמך התחייבות זה נמסרה לו העבודה וכי הפרת  .3

 .תחויב בפיצויים, ההתחייבות לשמירת סודיות

על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייב ומצורף רשימת העובדים מטעמו אשר להם  .6

 . מפקח 7 מנהל האתר7 מנהל הפרוייקט7 לרבות הזוכה ל"ולעסוק במידע הנרשות לעבוד 

 _____________לחודש___________ ביום ל ולראיה באנו על החתום"אנו מסכימים להתחייבות הנ

   ___________________________________________:המתחייב 

 .רשימת מורשים מטעם המתחייב

 תפקיד תעודת זהות שם העובד
 

 חתימה
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ממצב של אפשרות לניגוד הצהרה על הימנעות  -  הסכם התקשרותל  4-'ד נספח

 עניינים

 

 [ידי המציע ואנשי הצוות  מטעמו-נוסח זה ייחתם על] 

עם פעולותינו לפי הסכם זה לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים , הנני מתחייב כי אני וכל מי מטעמי .4
או פעולות מי 7או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי ו7וכי אני ו

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

די להקים ניגוד עניינים הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין שהיה עולה כ, בנוסף .0
בכל , א צד לו אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים כאמוריה עירייהאו בכל נושא או עניין שה7ור וכאמ

 . הםימבנלפי המאוחר , עירייהתקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם ה

 :כדלקמןהנני מצהיר ומתחייב , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .5

 .אינני נושא משרה ברשות המקומית או בתאגיד בשליטתה. 4 .א
 .אינני חבר מועצת הרשות המקומית. 0

אדווח על כך , בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים לעיל במהלך ביצוע השירותים
 .ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים עירייהל

לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות  בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה .ב
אדווח על כך , במסגרת ביצוע העבודות בפרויקטאו מי מטעמה 7ו עירייהאחר עימו תתקשר ה

 .ואפעל כאמור להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים עירייהל
בנושא שבגינו מתעורר חשש  אפסיק את הטיפול, או חשש לניגוד עניינים, בכל מקרה של ניגוד עניינים  .1

היועץ המשפטי של . כךימים מעת שנודע לי על  5בתוך  עירייהבאופן מיידי ואמסור על כך הודעה ל
לרבות על דרך הפסקת , יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו, או מי מטעמו עירייהה

 .עבודתי והחלטתו תהיה סופית
או מי מטעמה  אני נמצא או עלול להימצא  עירייהאם לדעת ה ,ידוע לי כי בכל שלב של ביצוע ההסכם   .3

מטעם זה , להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי עירייהרשאית ה, בניגוד עניינים
 .בלבד

אשר יידרש ליתן הצהרה , האמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי במסגרת ביצוע השירותים   .6
כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת עבודתו והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים 

מבלי . לפי דרישתו עירייהואמסרם מיד ל, יו שמורות בידיהצהרותיו יה, במסגרת מתן השירותים
מנהל , המציע: הצהרה והתחייבות כאמור יינתנו בידי כל אחד מאלה, לגרוע מכלליות האמור לעיל

וזאת בין אם , מפקחי הפרויקט וכן כל איש צוות בפרויקט ,מנהל אתר7 ראש הצוות , פרויקט אחראי
 .הם עובדי נותן השירותים ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשר נותן השירות

 :ולראיה באתי על החתום

 

 ________________    _____________: נותן השירות

 חתימה וחותמת            
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 סח ערבות ביצוע נו – הסכם התקשרותל 4-'ד נספח

 

 _________: תאריך         לכבוד
 עיריית עכו

 53וייצמן 
 ו כ ע
 

 ,.נ.ג.א
 ערבות בנקאית: הנדון

 
 

אנו ( "יקטמנהל הפרו": להלן)_____________ . פ.ח.7ז.ת_________________ על פי בקשת 
( ח"ש __________)במילים  ____________ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

   . עכובעיר  עכו מזרחלניהול תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח לשכונת וזאת בקשר עם ביצוע הסכם 
 
 

צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני  .024 אוקטוברבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

מבלי , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 41תוך  ,ום תשלום סכום הערבותי
או לדרוש את הסכום תחילה מאת , להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ב באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי , בתביעה משפטית או בכל דרך אחרתמנהל הפרויקט 
 .קשר לחיוב כלשהו כלפיכםב קבלןשיכולה לעמוד ל

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

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

 
 
 

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל ____________זו תישאר בתוקפה עד  ערבות
 

 .לא תענה__________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת__________ לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

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

 
 ,בכבוד רב        

 
  ___________________בנק 
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 דרישות לביטוח מקצועי - הסכם התקשרותל  /-'ד נספח

 
  א ח ר י ו ת

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע העבודות המוטלות על מנהל הפרויקט בהסכם  .4
"( עירייהה: "להלן בקיצור)עיריית עכו ישוריה של מנהל הפרויקט ולפיכך אתחול על "( השירותים" –להלן )

י מנהל הפרויקט על פי "או אשר הוכנו ע7או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים ו7לתוכניות ו
ל ואין בכך כדי להטיל על "לא ישחררו את המנהל הפרויקט מאחריות המקצועית המלאה הנ, הסכם זה

או 7י מטעמן אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות השירותים ואו על מ7או משרד הבינוי ו7ו עירייהה
 .התכניות או המסמכים האמורים

 
או למשרד הבינוי  7ו עירייהאו אובדן שייגרמו ל7או הוצאה ו7או הפסד ו7מנהל הפרויקט יהיה אחראי לכל נזק ו .0

אינם מבוצעים בהתאם  או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם7או לצד שלישי בגין השירותים ו7ו
 . פ ההסכם"להתחייבויות מנהל הפרויקט ע

 
או כלפי 7או משרד הבינוי ו7ו עירייהמנהל הפרויקט אחראי בלעדית כלפי ה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

או כלפי עובדי מנהל הפרויקט 7או כלפי צד שלישי כלשהו ו7או כלפי חליפיהם ו7העובדים המועסקים על ידם ו
לכל נזק לגוף או לרכוש או , או כלפי כל אדם הפועל מטעמו7כלפי קבלנים המועסקים על ידו ועובדיהם ו או7ו

, או במהלך בצוע השירותים7יקט כתוצאה והוא שיגרם להם או לרכושם או לפרואבדן או נזק אחר מכל סוג ש
 .עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של מנהל הפרויקט או מי מטעמו

 
או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות 7או עובדיו ו7או משרד הבינוי ו7ו עירייההל הפרויקט פוטר את המנ .5 

 .לעיל 0 -ו 4ק "כאמור בס,  לכל אבדן או נזק הנמצא באחריות מנהל הפרויקט
 
ישה או דר7ו, או משרד הבינוי על כל נזק שיגרם להם7ו עירייהמנהל הפרויקט מתחייב לשפות ולפצות את ה .1 

פי -או תביעה שתוגש נגדם או מי מהם לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהם יעמוד בקשר לכך וזאת על7ו
או 7דרישה ו, או משרד הבינוי יודיעו למנהל הפרויקט על נזק7ו עירייהה. פסק דין של בית משפט מוסמך

 .ה על חשבונואו משרד הבינוי מפני7ו עירייהתביעה כאמור  ויאפשרו לו להתגונן ולהגן על ה
 

או לרכושם 7או הפסד שנגרמו להם  ו7או נזק ו7או הוצאה ו7בכל תשלום ו או משרד הבינוי 7ו עירייהנשאו ה  
או כתוצאה מביצוע השירותים 7או עקב ו7בגין ו( כולל עובדי מנהל הפרויקט ושלוחיו)או לצד שלישי כלשהו 7ו

ל ולשפותו "או הוצאה כנ7ינוי באופן מיידי כל תשלום ואו משרד הב7ו עירייהיהיה על מנהל הפרויקט להחזיר ל
 .או ההפסדים כאמור לעיל7על כל הנזקים  ו

 
מכל סכום , יבה לשלמו בגין תביעה כאמוריו לנכות כל סכום שהיא שילם או חוא7רשאית לקזז ו עירייהה   

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

 

 ב י ט ו ח
 

יערוך מנהל הפרויקט ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה את , מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה
 :שא בתשלום השתתפויות עצמיות במקרה נזקישא בעלותם וכן ייי, הבטוחים הבאים

 
או 7או הקשורים במישרין ו7או נזק הנובעים ו7ח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין בקשר עם כל אבדן וביטו .4

 . לעיל 0גבולות האחריות לא יפחתו מהסכום המפורט בטבלה בסעיף . בעקיפין לביצוע הסכם זה
  
טעמו בביצוע או מ7לעובדיו ולכל הפועל בשמו ו, ביטוח אחריות מקצועית על פי דין למנהל הפרויקט .0

 .בגבולות אחריות שלא יפחתו מהנקוב באישור קיום הביטוחים, השירותים
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לפני מועד סיום , או לא יחודש בחברת הביטוח מסיבה כלשהיא7במקרה שביטוח אחריות מקצועית יבוטל ו .5
וכל  ,חודשים 6 -מוסכם כי תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת שלא תפחת מ, הביטוחים כנדרש בנספח זה

עליהם תמסר לחברת , או מערכת נסיבות העלולה להוות בסיס לתביעה7או אירוע ו7או דרישה ו7תביעה ו
או מערכת נסיבות 7או אירוע ו7או דרישה ו7הביטוח הודעה במהלך תקופה זאת יחשב לכל נושא וענין כתביעה ו

 .עליהם נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח
 
או 7ו עירייהבי מהיום בו החל מנהל הפרויקט לבצע שירותים כלשהם עבור ההביטוח כולל כיסוי רטרואקטי 

 .  משרד הבינוי
 
לרבות קבלני , ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי מנהל הפרויקט בביצוע השירותים .5

 3,222,222ומסך  דולר לתובע 4,322,222בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך , משנה ועובדיהם
 .דולר למקרה ולכל תקופת ביטוח שנתית

 
 .פיםנוס יםכמבוטח הבינוי משרדעיריית עכו ו ובכל הביטוחים יכלל .1
 
ומנהל הפרויקט , קטחודשים ממועד סיום העבודות בפרוי 40ל תהיינה בתוקף עד "פוליסות הביטוח הנ .3

 .פת עד המועד האמורמתחייב לחדש את הביטוחים מדי שנה לתקופה של שנה נוס
 
יום לפני  62הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח אלא בהודעה שתינתן למשרד במכתב רשום  .6

 .מועד הביטול המבוקש
 
 .בכל הביטוחים ייכלל סעיף אחריות צולבת ..
 
 .הםועובדי הבינוי משרד, העירייה ייכלל סעיף ויתור על תחלוף נגד בכל פוליסות הביטוח .8
 
  עירייהמיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא מנהל הפרויקט ל .3

 . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ב"בנוסח המצ, אישור על קיום ביטוחים מאת חברת הביטוח שלו
 

מבלי לגרוע . העת על פי דרישתביטוחים תקף בכל אישור על קיום  עירייהמנהל הפרויקט מתחייב להמציא ל . 42
חתום בידי , אישור על קיום ביטוחים חליפי עירייהמתחייב מנהל הפרויקט להמציא ל, למכלליות האמור לעי

האישור . או על אי חידושם7בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו, מבטחיו
ן את כיסוי אחריותו המקצועית של מנהל הפרויקט בקשר הביטוחים המפורטים לעיל וכ החליפי יכלול את כל

 . עם ביצוע השירותים מתחילתם
 

מוסכם בזאת כי במעמד עריכת חשבון סופי בין הצדדים וביצוע תשלום יתרת שכרו של מנהל הפרויקט , כמו כן .44
קיום ביטוחים  אישור על באותו מעמד עירייהימסור מנהל הפרויקט ל, אי לכךוכתנ, עבור ביצוע השירותים

תקופת גילוי , לגבי ביטוח אחריות מקצועית, הכולל גם ,לאותו מועד חודשים המתחילה בסמוך 40לתקופה בת 
 .ביצועו של סעיף קטן זה הינו תנאי יסודי בהסכם . חודשים ממועד סיום תקופת הביטוח האמורה 6בת 

 
את פוליסת , לפי דרישתו הראשונה, עירייההיה מנהל הפרויקט חייב להמציא לי, עירייהבקש זאת האם ת .42

 .הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות
 

ל תהינה "מנהל הפרויקט מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ .44
לשלם את כל הסכומים ( תאך לא חייב) תרשאי ייהעירהיה התאם לא יעשה כן המנהל הפרויקט ,  בתוקף מלא

או לתבוע ממנו את 7ו, ל במקום המנהל הפרויקט ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו למנהל הפרויקט"הנ
 .יהוו ראיה חלוטה לתשלומם  עירייהקבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי ה. השבתם

 
 משרדאו ל7ו עירייהאו תרופה המוקנים ל7או סעד ו7עיל כדי לגרוע מכל זכות ואין בעריכת הביטוחים כאמור ל .40

 ואין בהם כדי לשחרר את מנהל הפרויקט, כנגד מנהל הפרויקט על פי ההסכם ועל פי כל דין  הבינוי
 .מהתחייבויותיו לפי הסכם זה
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 אישור על קיום ביטוחים של מנהל הפרויקט -  הסכם התקשרותל  .-'ד נספח

 

 לכבוד       
 או מי מטעמם7או משרד הבינוי והשיכון ו7עיריית עכו ו 
 "(או המבוטחים הנוספים7ו "המבוטחים" -להלן )       

 ,נ.א

 

 (המנהל הפרויקט: להלן)__________________   אישור על קיום ביטוחים של : הנדון

 "(השירותים: "לןלה)________________________________בגין עבודות              

הסכם ה: "להלן)__________________________       מיום  הסכם התקשרותעל פי ה            

 "(  התקשרות

              

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע_________________ מ"אנו הח

            

או כללנו את 7שירותים ואנו ערכנו למנהל הפרויקט פוליסות לביטוח בגין ביצוע ה .4

 :כמפורט להלן, השירותים בפוליסות קיימות של מנהל הפרויקט

בגבולות , על פי דין, "(בטוח צד שלישי)"ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור  .א

  . למקרה ולתקופה, לתובע, דולר 140,000אחריות בסך 

  :בגבולות אחריות בסךביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים .     ב

400,000          $ 

 . למקרה ולתקופה, לתובע                   

המועסקים על ידי , ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים .ג

בגבולות אחריות בסך , מנהל הפרויקט בביצוע השירותים

 . דולר למקרה ולתקופה 3,222,222 -דולר לתובע ו 4,322,222

 (.כולל)______________ועד__________  -א החל מתקופת הביטוח הי .0

בקשר לשירותים )מנהל הפרויקט  –בפוליסות יהיה " המבוטח"ל "למטרות הפוליסות הנ .5

 (. בלבד
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 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .1

למעט כלפי מי שגרם לנזק , או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו7ביטול זכות השיבוב  ו .א

 .מתכוון

 אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין, סעיף אחריות צולבת .ב

 .כלפי מנהל הפרויקט

או לשנות  7או ביזמתנו ו7הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת מנהל הפרויקט ו .ג

יום  62, במכתב רשום, אלא לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב, תנאיהן לרעה

 .או השינוי המבוקש7לפני מועד הביטול ולפחות 

היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף  .ד

, "כל-אש"או פוליסות 7ו)התקפות במועד התחלת הביטוח " ביט"הכיסוי על פי פוליסות 

 (.ודומיהן" מפעלים", "פסגה", "מנוביט"

- : ת מקצועיתתנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריו .3

נזקים , הביטוח מכסה את אחריותו של מנהל הפרויקט ועובדיו בגין נזקים לגוף .(4)

או לרכוש כתוצאה ממקרה 7לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו

 .הביטוח

או מחדל טעות או 7מקרה הביטוח הוא הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו .(0)

 .מקצועו של מנהל הפרויקטהשמטה במסגרת תפקידיו ו

יראו , "מועד הגשת תביעה"הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס  .(5)

תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח או 

או מכתב תביעה או מידע , בתקופת הדיווח והגילוי המוארכת על קבלת תובענה

רה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות ממקור כלשהו בדבר קרות מק

 .להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד המבוטח בעתיד

או צמצומו תחול תקופת גילוי ודיווח 7לאחר סיום הביטוח  בחברתנו או ביטולו ו .(1)

מסר הודעה יאו אירוע עליהם ת7ויראו כל תביעה ו, חודשים 6מוארכת בת 

 .ליו הודעה במהלך תקופת הביטוחבמהלך תקופה זאת כאילו נמסרה ע

הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המנהל הפרויקט בביצוע  .(3)

 .השירותים עבור המזמין
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ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .(6)

 .$ 42,222ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 

חריגה מסמכות , יטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושרפוליסת הב .(.)

 .או אלה הפועלים מטעמו7מעשה במתכוון מצד עובדי מנהל הפרויקט ו, ביודעין

או אמצעי 7פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו .(8)

 .מידע אחרים שנמסרו למנהל הפרויקט

לום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות מנהל הפרויקט לבדו אחראי לתש .6

 .העצמיות הקבועות בהן

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

ל הוא "ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ,  קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין

ללא זכות השתתפות , מזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיוה, "ביטוח ראשוני"

 33בבטוחי המזמין  וללא זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 .4384 -א "הביטוח תשמ הסכם התקשרותלחוק 

הפרויקט  ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב המנהל .8

 .ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב, בקשר עם ביצוע השירותים

       _____________                       ________________ 

  חתימת חברת הביטוח                                            תאריך 

 :רשימת הפוליסות

 __________________ ת כלפי הציבורפוליסת אחריות חוקי

 __________________  פוליסה לאחריות מקצועית

 __________________   פוליסת חבות מעבידים

 :פרטי סוכן הביטוח

 _____________טלפון _________________כתובת ________________ שם

 :כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה

 עד תאריך ךמתארי 'מס
 חתימה וחותמת חברת הביטוח

    

    

    

    

 
 


