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 01/2020מכרז מס'         
פארק ייעוץ בנושא הקמת למתן שירותי 

 תעסוקה
 
 
 
 
 
 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני

הבעלות על המסמך על כל חלקיו ונספחיו הינם רכושה הבלעדי של עיריית 

מוש לכל מטרה כפר יונה וחברת חכמ ייעוץ מוניציפאלי ולא ייעשה בהם שי

שהיא, כמו כן המציע לא יעביר לצדדים שלישיים או אחרים את המסמך 

 ו/או חלקיו ו/או נספחיו למעט לצרכי הגשת ההצעה למפרט זה.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 מסמכי המכרז   –תוכן עניינים 
 01/2020מכרז מס' 
 
 

 הזמנה להציע הצעות  -מסמך א' 
 

 תצהיר פרטי המשתתף ופירוט ניסיון קודם. –( 1מסמך א) 
עסקאות גופים ציבוריים תצהיר קיום דיני עבודה ושוויון זכויות בהתאם לחוק  –( 2א)מסמך  
 .1976-התשל"ו
 נוסח ערבות בנקאית למכרז. –( 3מסמך א) 
 הצהרה על צירוף ערבות בנקאית להצהרה. –( 4מסמך א)             
  
  

 

 הצהרת והצעת המציע  –מסמך ב' 
  ההצעה. - (1מסמך ב) 

 

 

   ההתקשרות סכם ה -מסמך ג' 
 שירותים נדרשים.מפרט  –נספח א'  
 נוסח אישור על קיום ביטוחים. – נספח ב' 
 נוסח ערבות ביצוע. – נספח ג' 
 תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים. –נספח ד'  

 
   

 
 "מסמכי ההתקשרות" או "מסמכי המכרזהמסמכים שלעיל ייקראו יחדיו: "
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 כפר יונה עיריית

 מסמך א'  – 01/2020רז מס' מכ

 הזמנה להציע הצעות

 כללי  .1

 

תעסוקה אזורי יחד עם הרשויות, מועצה אזורית לב השרון, מועצה  פארקכפר יונה מקימה עיריית  .1.1

באזור צומת בית ליד שיתפרס על  "(הרשויות)להלן: " אזורית עמק חפר ומועצה מקומית פרדסיה

 מ"ר. 1,250,000 -כ ת בוכננים להיבנוודונם ומת 1,300 –שטח של כ 

מגופים אשר עומדים בתנאי הסף  "( הצעותעירייהה)להלן: " כפר יונה עירייתלצורך כך, מזמינה בזאת  .1.2

בין הרשויות הממשקים הסדרת גיבוש וליווי  פארק תעסוקהייעוץ בנושא הקמת שירותי למתן  שלהלן,

ליות והכנת אסטרטגיה שיווקית לרבות נושאים סטטוטוריים, הכנת תוכניות עסקיות, בדיקות כלכ

הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המצורף אליו )להלן: ו תעסוקהה פארקלשיווק 

 "(. השירותים"

 בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך. .1.3

 

 עיקרי ההתקשרות  .2

  

וראות הסעיף תחייבנה את הצדדים באופן משלים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד וה

יחד עם כל התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה סתירה בין הפרטים שלהלן 

 : ספקלבין איזה ממסמכי המכרז, תגבר ההוראה המחמירה עם ה

 

(, על סמך ג'מויבצע כל פעולה אחרת הנזכרת בהסכם )את השירותים הבאים, הזוכה במכרז יספק  .2.1

כפי שאלו יהיו  עירייהנספחיו, הכל בהתאם להוראות הדינים הנוגעים לשירותים כאמור ולהוראות ה

 מעת לעת בתקופת ההסכם.

 תכולת עבודות יועץ מומחה: .2.2

 
 :כללי

 

המשותף שעתיד להיבנות אמור להוות נקודה מהותית בהתפחות כל אחת מהרשויות  תעסוקהפארק ה •

מקור  תעסוקההפארק הרשויות. הרשויות רואות בעבור ור כלכלי חשוב ולהוות מק בוהשותפות 

תעסוקה משגשג שימשוך אליו יזמים וחברות רבות שיעסיקו אלפי  פארקכלכלי מצד אחד ומצד שני כ

 עובדים ויהוו מוקד כלכלי אזורי חשוב במדינת ישראל.

פארק ייתן מענה מקיף להקמת על מנת לעמוד בכל המטרות האלו, הרשויות מעוניינות להעסיק יועץ ש •

 מצליח שיענה על צרכי כל הרשויות ויכלול את כל הפרמטרים הנדרשים. תעסוקה

תוך שימת דגש על  /תעסוקהה פארקלאסטרטגית/שיווקית היועץ שייבחר יצטרך לבנות פרוגרמה  •

שייענה על כלל הצרכים לרבות  פארק תעסוקההקמת עקרונות ולהמליץ על החלק הכלכלי שלה 

 שיווקיים, תפעוליים ואסטרטגים.משפטיים, סטטוטוריים, רכים כלכליים, צ
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 :תכנוניים נושאים סטטוטוריים
 

עד  הרשויות ןליווי מו"מ ביתוך הסכם ניהול ושת"פ בין הרשויות  להכיןהיועץ שייבחר יצטרך  •

להתאימו  קיים הסכם בין מועצה אזורית לב השרון ועיריית כפר יונה אשר יש .להשלמת הסכם סופי

 לסיכומים שהושגו ויושגו בין ארבעת הרשויות המקומיות השותפות לפרויקט.

 התשתיתיים, ,הפיסיים המצב הקיים בהיבטים התכנוניים )תב"עות(,את  היועץ שייבחר יצטרך לנתח •

 .לרבות מיפוי וניתוח הזדמנויות ואיומים הסביבתיים והבעלויות על הקרקע ,התחבורתיים

המצב הקיים בהיבטים המוניציפאליים בין הרשויות השותפות:  טרך לנתח אתהיועץ שייבחר יצ •

 .ואגרות חוקי עזר, צווי ארנונה ,היטליםלרבות ייעוץ בנושא של 

משותפים ולמנהלות משותפות  תעסוקהאזורי שונים להקמת מודלים  היועץ שייבחר יצטרך לבחון •

מצד אחד ורווחיות מקסימאלית מצד  ולוהצגת חלופות להסדרים סטטוטוריים להשגת אחידות בניה

 .שני )לכל אחת מהרשויות(

מבנה להציע  ,תעסוקהה פארקהתאגדות לניהול הלאופן  ות/המלצההיועץ שייבחר יצטרך לגבש  •

כדי למנוע אי  אופן הדיווח ונהלי עבודה בין הרשויותולהציע את  תעסוקהה פארקלניהול  ארגוני

 .הסכמות בהמשך הדרך

 .בין הרשויות מודל להעברת תחומי שיפוט ומודל חלוקת הכנסות יצטרך לגבשהיועץ שייבחר  •

תוכנית ולשלב הראשוני עד תחילת האכלוס תוכנית תקציבית רב שנתית  היועץ שייבחר יצטרך לגבש •

 לפי שלבי האכלוס הצפויים. תקציבית רב שנתית

 פול בביצוע שינוי גבולותטי , לרבותהמתחם להשלים הסדרה של היבטי תכנוןהיועץ שייבחר יצטרך  •

 .ועוד , קביעת חוקי עזר אחידיםוממשקים בין הרשויות

 
 נושאים שיווקים:

 

 תוך גיבוש אופי ייחודי למתחם תעסוקהה פארקאסטרטגיה שיווקית ל היועץ שייבחר יצטרך לגבש •

 קהתעסוה פארקהיועץ יצטרך להציע חזון, מטרות ויעדים של  .שיביא ליתרון ביחס לקיים בסביבה

 תעסוקהה פארקולפי נתונים אלו לקבוע אסטרטגיה שייוקית לצורך השגת החזון והמטרות הן של 

 רשויות השותפות בו.תוך התחשבות ב

ות הקיימות וכן את מסמכי התב"ע המוצעת ניתוח סטטוטורי של התב"עהיועץ שייבחר יצטרך לבצע  •

, ןשימושי הקרקע בהייעודי , ותלבחון את מטרת התב"ע לרבות המקודמת לכלל אזור התעסוקה,

 .ועוד ןלנתח את זכויות הבניה שבה

 לקבוע את ולפי כך והרחוקהאזורי תעסוקה בסביבה הקרובה של ניתוח היועץ שייבחר יצטרך לבצע  •

  .נת ישראליבאזור השרון ובמד ניתוח הצרכים הלאומיים בעשור הקרוב

ולפי כן  בורתיים המשפיעים על התוכניתתחה התשתיתיים, היבטיםה היועץ שייבחר יצטרך לבחון את •

יע על החסרונות העלולים להיות בנושא זה ולהציע פתרונות אפשריים להתמודד עם חסרונות בלהצ

 .אלו

ולבצע  תעסוקהה פארקבהמלצה לגבי תמהיל השימושים המיטבי היועץ שייבחר יצטרך לגבש  •

  .רמ"י לתמהיל זהבתאום עם התאמה שיווקית 

 יזמים שונים/לחברותובהתאם לנהלים עבור פנייה מסודרת המלצות  צטרך לגבשהיועץ שייבחר י •

 .תעסוקהה פארקשל ומוקד משיכה שיהוו עוגן 

 



 
- 5 – 

 

 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 הכנת תכנית עסקית/ כלכלית:

 

בפועל של הנדרשות עד לאיכלוס  משימותהתוכנית עסקית לביצוע כל היועץ שייבחר יצטרך להכין  •

ההוצאות הנדרשות בכל שלב ושלב וחלוקה שלהן לכל התוכנית תכלול את כלל  .תעסוקהה פארק

 .חלוקה שיציע היועץ מודל  על פי רשות ורשות

לאחר  תעסוקהה פארקרב שנתית לתפעול עקרונית תוכנית עסקית  היועץ שייבחר יצטרך להכין •

 לרבות עלויות ניהול, הפעלה, אחזקה, פיתוח תשתיות וכו' הקמתו

 
 תקופת ההתקשרות:

 
 

 
על על חוזה ההתקשרות.  עירייהחודשים ממועד חתימת ה 9-ללכל היותר רות הינה תקופת ההתקש .2.3

המזמין שומר  לסיים את כלל השירותים המפורטים במכרז זה והנדרשים ממנו, תוך תקופה זו. ספקה

לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עד שלושה חודשים נוספים ע"פי שיקול דעתו 

 ה כל טענה בעניין זה.הבלעדי ולמציע לא תהי

 :תנאי ההתקשרות
 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו  .2.4

 והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

לזוכה תמורה  עירייהבתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות, תשלם ה .2.5

 ותנאי ההסכם )לרבות המפרט הטכני(. בהתאם להצעתו במכרז

 08:00בין השעות ה' -א'₪ בימים  1,500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של  .2.6

  העירייה.במשרדי  14:00 –

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

 הלן:התנאים המפורטים ל בכללמכרז,  הצעותהגשת האחרון ל רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד, במועד

שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל  ציעמ .3.1
 העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר.

בתוקף עד ליום  ₪ 15,000המציע צירף להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית, מקור בסך של  .3.2
 .(3מסמך א)להלן ובנוסח  5.10בהתאם להנחיות סעיף , כולל 202004.22.

 אובייעוץ תכנון ערים , 2012( שנים החל משנת 5של חמש )מוכח הינו בעל ניסיון אשר מציע  .3.3
  יעוץ כלכלי בעל התמחות בביצוע פרויקטים כלכליים. בי

לא חייב להיות מועסק )צוותו של המציע  :העומדים בתנאים כדלהלןמציע צוות יועצים רשות הל .3.4
 (., אלא יכול להיות קבלן משנה לטובת פרויקט זהעל ידי המציע

שנים  5על היועץ להיות בעל ניסיון של  – יועץ לכלכלה אורבנית/מוניציפאלית .א

ציין את בייעוץ כלכלי. על המציע ל( 2011-2018השנים האחרונות ) 8-בלפחות 

 : ייחשב אחד מאלה "כליייעוץ כל" שמו של היועץ, השכלתו וניסיונו.

a. למוסדות שונים. תעסוקהי פארקהכנת תוכניות עסקיות ל 

b.  שנים לפחות בליווי רשויות מקומיות בתחום הארנונה. 5ניסיון של 

c.  שנים לפחות בליווי רשויות מקומיות בתחום חוקי עזר. 5ניסיון של 

d. .)עבודות בניתוח כדאיות כלכליות בפארקי תעסוקה )יתרון 

e. ת כלכליות לפארקי תעסוקה )יתרון(.הכנת פרוגרמו 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 8-בשנים לפחות  5על היועץ להיות בעל ניסיון של  - אסטרטגיהיועץ לשיווק ו .ב

ייעוץ " בייעוץ שיווקי/אסטרטגי.( 2011-2018השנים האחרונות )

 ייחשב אחד מאלה: "שיווקי/אסטרטגי

a.  ברשויות מקומיות. תעסוקהי פארקעבודות אסטרטגיות לייעוץ עבור 

b. פארק תעסוקהוקי לושי /אסטרטגי ליווי. 

c. .ליווי אסטרטגי לרשויות מקומיות 

d. /פארק תעסוקההכנת תוכניות שיווק כוללות לרשות מקומית. 

השנים האחרונות  8-בשנים לפחות  5על היועץ להיות בעל ניסיון של  -  עורך דין .ג

 :)במצטבר( אלה וייחשב "ייעוץ משפטי" בייעוץ משפטי.( 2011-2018)

a. שנים  5של מעל  כח כעו"ד בתחום מוניציפאלי נסיון מו 

b.  אחד לפחות. פארק תעסוקהליווי משפטי בהקמת 

 

 ההצעה  .4

 

, "המציע" או "המשתתף"להלן: לעיל והמגיש יכונה , ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .4.1

כולל הערבות הבנקאית, הנדרשים במכרז יהיו על שם המשתתף  ,כאשר כל המסמכים והאישורים

 .חייב להיות מועסק על ידי המציע( לא)אולם צוות המציע  במכרז בלבד

 

 .(1מסמך ב)הצעת המחיר ב , לרבותימולאו בעט בלבדכל מסמכי המכרז  .4.2

על )מציע לא יהיה רשאי להציע אחוז תוספת(  בלבדהנחה המציעים יינקבו במסגרת הצעתם שיעור  .4.3
כלל השירותים הנדרשים במכרז זה על תנאיו, המחיר המירבי המצוין במכרז ע"י המזמין עבור קבלת 

 דרישותיו, נספחיו וצרופותיו.
 
 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  .4.4

ובכל מקרה  המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה

 ., ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגותעירייההנוסח שהוכן ע"י היחייב את הצדדים 

 

, אלא אם כן צוין אינם כוללים מע"מכל המחירים ו/או החיובים ו/או התקבולים ו/או התשלומים  .4.5

 .במפורש אחרת

  

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, בין המיוחדות ובין  .4.6

ן וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, הרגילות, מכל מי

ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, אלא אם כן צוין 

 במפורש אחרת במסמכי המכרז.

 

כיו"ב וכן שינויים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה ו .4.7

בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו ככלולים במחיר 

 ההצעה.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

טפסי הערכה המצורפים למסמכי מסמכי המכרז על כל סעיפיהם, לרבות את על המשתתף למלא את  .4.8

 .המכרז

 

 הצעת המשתתף, הסכםעל מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות  .4.9

, בחתימה מלאה וחותמת וכן בשולי כל דף בראשי תיבות נספחיו, במקום המיועד לכךו, ההתקשרות

 .וחותמת

 

המציע למלא את  ספקעל ה. המכרז, בהתאם להוראות מסמכי (1מסמך ב) המציע ימלא הצעתו על גבי 4.9

לפסול תהא רשאית  עירייהה .כרזשניתן על ידו לפי אומדן העבודה המצוין במסגרת המ אחוז ההנחה

 .הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל

 

 מסמכי ההצעה  .5

 

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן, אשר יהוו חלק בלתי 

 נפרד ממסמכי המכרז :

 

ל מפגש שאלות הבהרה ותשובות לשאלות הבהרה, פרוטוקו, למציעים כל מסמכי המכרז וההודעות .5.1

 ידו.-כשהם חתומים עלמציעים 

 

מסמך לעיל ימלא המשתתף את פרטי ניסיונו במסגרת  3 ףים בסעיהקבוע סףהלהוכחת עמידתו בתנאי  .5.2

 וכן יצרף את המסמכים הבאים:  (1א)

 פרופיל משרד המציע וקורות חיים של הצוות מטעם המציע במתן השירותים. .א

ות המקצועי שהוא מציע לצרף אליו פירוט הניסיון המקצועי של המציע ושל הצו .ב

לשם ביצוע הייעוץ וכן המלצות לכל יועץ בנפרד, בהתאם לטבלאות הכלולות 

 בהזמנה בו ובנספחיה.

לעיל( אינו מועסק על ידי  3.3ככל שהיועץ המוצע בצוות היועצים )תנאי סף  .ג
היועץ אשר מאשר את הסכמתו והשתתפותו  המציע, יש לצרף מכתב הסכמה של

 מציע על פי תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.בצוות ה
רשימת אזורי התעשיה שהמציע וצוותו היו שותפים בהקמתם/תכנונם/ייעוץ  .ד

 לרבות אנשי קשר ממליצים. –רלוונטי )כלכלי, שיווקי, משפטי( 

 המלצות מאת רשויות מקומיות ו/או מוסדות תכנון. .ה

 ועצים.תעודות השכלה/הכשרה מתאימות של המציע ושל כל אחד מן הי .ו

 
 כמפורט להלן: 1976האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו  .5.3

 

המשתתף  מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי בתוקף אישור .5.3.1

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס 

הוא נוהג וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן  1976ערך מוסף, התשל"ז 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 .(2מסמך א)תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" ושוויון זכויות בנוסח  .5.3.2

 

קרה של משתתף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במהעתק תעודת עוסק מורשה או  .5.4

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  –המדווח בתיק איחוד 

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.

  

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6

 

בדבר פרטי אגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף רשם התתדפיס נתונים מעודכן מאת  .5.7

 הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.

 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .5.8

 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן  .5.9

בות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ"ל של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחיי

ידרש לצורכי מכרז זה יהוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר ש

 .או במסמך נפרד( (מסמך ב') והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה

 

 ,העירייהכרז, לפקודת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במ .5.10

הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב וזאת להבטחת  22.04.2020בתוקף עד ליום ₪ ו 00015,בסך של 

 . הערבות ניתנת לחילוט גם בפקס.(3כמסמך א)

 
 אישור השתתפות במפגש מציעים. .5.11

 

 מובהר כי: 

ות המציעים תבחן את הצעש אשר תייעץ לועדת המכרזים לאחר עבור מכרז זה תקום וועדת בחינה

על תהיה מורכבת מנציג מכל אחת מהרשויות כפי שייקבע וועדת הבחינה ותקיים את הראיונות עמם. 

רוב נציגי  – רשות מטעם כל אחת מהרשויות )כפר יונה, לב השרון, פרדסיה ועמק חפר(הראש ידי 

  .עדת הבחינה יהיה קוורום חוקי לקיום ראיונות למציעיםוו

 

 כמו כן, מובהר כי:

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות ועדת המכרזים ו

 . הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף-הערבות עפ"י הדרישה. אי

 

 וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.

 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  יהיו רשאיות עירייהמכרזים ו/או הוועדת ה

 :הבאים
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 חתימה וחותמת: ______________________         

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת כל אימת  •

 הצעות, בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. •

 עדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתתף מסר לוו •

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  •

 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 

ה עקב מעשים כאמור לעיל. לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו ל עירייהה מבלי לגרוע מזכות והכל

 , יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.למען הסר ספק

 

 

, בדואר החלטת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז. לאחרשהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 

 .(1במסמך א)רשום לכתובת שיציין המציע 

 

יהיו, חתומים על שישלחו למציעים, ככל ש ו/ו ההודעות כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים .5.12

 ידי המציע.

 

, מטעם זה בלבד ולפי ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המשתתף א צירף ל

ישלים ו/או יוסיף ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי 

להתעלם  עירייהונים המפורטים בה וכן רשאית המהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתיתקן ו/או יבהיר איזה 

 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין. 

 

רשאית לדרוש מהמציע לפרט  עירייהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ה

להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף 

 ידם, כאמור.-ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על עירייהפעולה עם ה

 

 הגשת ההצעהאופן ומועד  .6

במעטפה סגורה הנושאת ציון יש להפקיד במסירת אישית הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז,  .6.1

לשכת מנכ"ל העירייה, כתובת בהנמצאת  עירייההת המכרזים של , בתיב01/2020 מכרז פומבי מס'

לפני הגשת ההצעה   .בדיוק 12:00עד השעה  23.01.2020עד ליום וזאת  קומה ב' כפר יונה 4רחוב שרת 

 יש להחתים אותה בחותמת נתקבל אצל עוזרת מנכ"ל עיריית כפר יונה.

 

תוגש עד למועד  אהצעה של ,ישות המכרזמשלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דר .6.2

 . מנה בין ההצעות המשתתפות במכרזילא ת האחרון כאמור

 

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  ( ימיםתשעים) 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  .6.3

אית לדרוש מהמשתתף את הארכת תוקף הצעתו לתקופות נוספות ועד לתקופה מצטברת רש עירייהה

 .יםימ 90של 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים וזאת טרם המועד  רשאית עירייהה .6.4

 האחרון להגשה כאמור.

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת ע הגשת הצעתו מביב .6.5

 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

ה בלתי חוזרת, אשר עם בחירתה ע"י עדת המכרזים רשאית לראות בהצעת המשתתף משום הצעו .6.6

עדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, לעבד את ותיכרת התקשרות מחייבת. עוד רשאית  עירייהה

תשובותיה לשאלות משתתפים ו/או את תשובותיו של המשתתף למכרז למסמכים מחייבים שיצורפו 

 כנספחים להסכם.

 

הוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג ש .6.7

, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. בכל תרשאי וועדת המכרזיםהיה תהנדרשים ממנו בהצעתו( 

לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר  הלא העיר עירייההמקרה )גם אם 

 .וכפי שנמסר למציעים עירייהההוכן ע"י 

 

 ת, מטעם זה בלבד, רשאיוועדת המכרזיםתהא את הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  לא הגיש המציע .6.8

לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו  הלפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת

 על פי כל דין.

 

 קבלת מסמכי המכרז ומסירת פרטי המשתתף   .7

 

 . עירייהבאתר האינטרנט של הניתן לעיין במסמכי המכרז .7.1

 

 ₪ 1,500ל תמורת סכום ש במשרדי עיריית כפר יונהאת חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לרכוש  .7.2

על כל מציע אשר בכוונתו להשתתף . 06.01.2020 מתאריךכנגד מסירת פרטים של המשתתף, וזאת החל 

 , ולהשאיר את פרטיו המלאיםעירייהעותק ממסמכי המכרז כאמור לעיל, ממזכירות ה רכושבמכרז ל

 במועד קבלת העותק הנ"ל. עירייהבמזכירות ה

 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת  7.3

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המשתתף.

 

 

 

 הבהרות ושינויים  .8

 

ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה  חובההשתתפות בו הינה אשר ה לצורך הבהרות, מפגש מציעים .8.1

. כפר יונה ,בניין העירייה הישן מהנדס העירמשרד ב 11:00בשעה  15.1.2019יתקיים ביום למכרז 

 ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

. נציג אחד לא ייצג יותר ממציע מובהר, כי כל מציע ישתתף במפגש המציעים באמצעות נציג מטעמו 

 אחד במפגש המציעים.

 

באמצעות הדואר  אלי דיגא מהנדס העירייה לידי,WORDבפורמט שאלות הבהרה תוגשנה  .8.2

 :האלקטרוני

 yona.org.il-elid@Kfar 14:00לא יאוחר מהשעה  2020.01.19 עד ליום  

 .21.01.2020הבהרה תפורסמנה באתר העירייה עד  תשובות לשאלות

 שואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה, ויערוך את המסמך במבנה הבא:מציע העל ה

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז מספר עמוד בחוברת המכרז מס"ד

    
 

 

להבהיר נושאים במכרז לפי לשנות ו/או  עירייהעד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאית ה

שיקול דעתה ו/או בעקבות שאלות ההבהרה, השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 

 המכרז.

 

נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז, ככל שייערך, יישלח למשתתפים אשר השאירו את 

צורף למסמכי המכרז, כחלק פרטיהם במועד קבלת מסמכי המכרז ולמשתתפי מפגש המציעים,  וכן י

 בלתי נפרד מהם. 

 

לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המשתתף אי בהירויות, סתירות  ל המשתתףע .8.3

או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

, עליו לפנות לוועדת המכרזים ולפרטם או אם הייתה למשתתף טענה כלשהי בקשר למסמכי המכרז

דלעיל. משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד  8.2בכתב, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 

הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בקשר למסמכי המכרז, לרבות בדבר אי בהירויות, 

 ות או אי התאמות כאמור.סתיר

 

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.4

 .עירייהתחייבנה את ה

 

הנתונים  לם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכע .8.5

זה. משתתף שהגיש הצעה במכרז, יהיה מנוע  הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

 מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

 

הסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי ל .8.6

ו/או  את הפרשנות המחייבת. למשתתף לא תהא כל טענה עירייהבהירות לגבי מסמכי המכרז, תקבע ה

תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או 

 .עירייההנוסח שבחרה ה

 אחריות והחזר הוצאות  .9

mailto:elid@Kfar-yona.org.il
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העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז,  .9.1

 לרבות בשל אי בחירת הצעתו כזוכה במכרז. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההוצאות מכל סוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז מ .9.2

והוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף במכרז, אשר לא יהא זכאי לקבלת 

 החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין השתתפות במכרז.  

המכרז, לרבות מועד ההגשה, ככל  העירייה רשאית לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במסמכי .9.3

שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה שתישלח בכתב לכל המציעים. אין באמור בסעיף זה כדי 

 להבטיח הענקת אורכה להגשת הצעות.  

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, חלק ממנה או כל הצעה שהיא, והעירייה  .9.4

 את הצעה כולה או מקצתה ואף לדחות ולפסול את כל ההצעות. שומרת לעצמה את הזכות לקבל

ידוע למציע כי אין בזכיית המציע כדי לחייב את העירייה למסור לו את מלוא היקף השירותים,  .9.5

והעירייה תהא רשאית לבצע את העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה בעצמה או באמצעות 

המציע בין המציעים האחרים בהתאם לטיב העבודה אחרים ובתוך כך תהא רשאית לפצל את זכיית 

ו/או אזור ביצועה, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה 

 ו/או תביעה בגין זאת.

 תהא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור למכרז זה.  מרכזלבית המשפט במחוז  .9.6

 יםהליך השלמת פרטים ובירור פרט .10

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות למכרז,  ועדת המכרזים .10.1

לרבות ובין היתר, לצורך בחינת  ,תוך זמן נקוב ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  להשלים מידע

על המציע יהא להשלים את החסר עמידתו של המציע, בתנאי סף, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 דרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  והנ

על פי העירייה תהיה רשאית להזמין את המציעים,  לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו .10.2

 הסבריםלצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת  שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,

לטיב צורך קבלת החלטה ביחס הרלוונטיים לם או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, מסמכיביחס ל

 .  הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או במידע הנדרש למסמכי , אין העירייה מתחייבת לקבל על אף האמור לעיל .10.3

ביותר או כל הצעה שהיא והעירייה רשאית לבטל את המכרז מכל  הנמוכההצעה כספית וכן  המכרז,

 שהיא.  סיבה 

 לן. לה  12 ההצעות אשר יעמדו בדרישות הסף יבחנו על פי אמות המידה הקבועות בסעיף .10.4

 

 שמירת זכויות  .11

 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  עירייהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .11.1

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
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וף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לאכ תהא זכאית עירייהה .11.2

מכוח החוק ו/או  עירייהה תהיה זכאית, וזאת בנוסף לכל הסעדים האחרים להם מסמכי המכרזלתנאי 

 .מכוח תנאי מכרז זה

 

 

 בחינת ההצעות  .12

 

 אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו .12.1

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים  כתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעהמב

 .ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

 יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעהאי הגשת מסמך או מסמכים, אשר  .12.2

 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  ועדת המכרזים .12.3

 ועדת המכרזיםיף מסעיפי המכרז שלדעת ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסע

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

המשתתף מסכים מראש כי כל טעות חשבון שתתגלה בהצעה שהגיש, תתוקן וכן יתוקן בהתאם  .12.4

 הסיכום הכללי של ההצעה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה לבחירת הזוכה תשקול  .12.5

מחיר מרכיב הכאשר ל בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים המפורטים להלן הועדה לצורך

 :50%ולאיכות משקל של  50%יוענק משקל של 

הזולה ביותר,  את הצעת המחירשיגיש  בעל ההצעה אשר עומדת בתנאי הסף המשתתף  (1)
 והיתר ידורגו באופן יחסי. (50%)יקבל את מירב הנקודות

 50% –מסך ה  30% – הרכיבים הבאיםישוקלל על פי  האיכות של ההצעהמרכיב ניקוד  (2)
יורכבו מראיון פרונטלי  50% –מסך ה  20%יורכבו מהפרמטרים המוצגים בטבלה שלהלן. 

אשר תבחן את כשירותו עדת הבחינה וואליו יוזמן המציע וצוותו לצורך התרשמות 
 ומיומנותו של המציע וצוותו.

 ניקוד מקסימאלי     ניקוד מרכיב איכות

 המציע

על המציע לצרף  -מספר אזורי תעשייה להם ניתנו שירותים על ידי המציע 
המציע בעל מספר אזורי התעשייה הגבוה ביותר יקבל את  -תיק עבודות 

   הניקוד המקסימאלי וכל יתר המציעים יקבלו ציון יחסי
                                
4.0  

יש לפרט את סוגי  -ת של המציע מספר שנות ניסיון ברשויות מקומיו
מציע בעל מספר שנות ניסיון  -העבודות, לקוחות, שנות ביצוע העבודה 

   הגבוה ביותר יקבל את הציוד המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי
                                
1.5  

צות מציע בעל מספר המל -מספר המלצות מרשויות מקומיות עבור המציע 
   הגבוה ביותר יקבל את מירב הניקוד ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

                                
1.5  

   סה"כ
                                
7.0  
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 יועץ כלכלי

על  -מספר אזורי תעשייה להם ניתנו שירותי ייעוץ כלכלי 
וצעו על ידו. המציע לצרף תיק עבודות בו יפורטו העבודות שב

מציע בעל מספר אזורי התעשיה הגבוה ביותר יקבל את הציוד 
  3.5                          המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

מספר רשויות מקומיות בהן היועץ ביצע עבודות בנושא ארנונה 
וחוקי עזר. מציע בעל מספר רשויות מקומיות הגבוה ביותר 

  1.5                          ד המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסייקבל את הציו

מספר שנות ניסיון ברשויות מקומיות של היועץ הכלכלי מטעם 
המציע. מציע בעל מספר שנות ניסיון הגבוה ביותר יקבל את 

  1.5                          הציוד המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

מספר המלצות מרשויות מקומיות עבור היועץ הכלכלי. מציע 
בעל מספר ההמלצות הגבוה ביותר יקבל את הציוד 

  1.5                          המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

  8.0                          סה"כ

 יועץ משפטי

ם משפטיים. מספר אזורי תעשייה משותפים להם ניתנו שירותי
מציע בעל מספר אזורי התעשייה הגבוה ביותר יקבל את הציוד 

  3.5                          המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי
מספר שנות ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות של היועץ 

המשפטי מטעם המציע. מציע בעל מספר שנות ניסיון הגבוה 
וד המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון ביותר יקבל את הצי

  1.5                          יחסי

מספר המלצות מרשויות מקומיות עבור היועץ. מציע בעל 
מספר ההמלצות הגבוה ביותר יקבל את הציוד המקסימאלי 

  1.5                          ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

  6.5                          סה"כ

 יועץ שיווקי/אסטרטגי

מספר אזורי תעשייה להם ניתנו שירותי שיווק ואסטרטגיה. 
מציע בעל מספר אזורי התעשייה הגבוה ביותר יקבל את הציוד 

  4.0                          המקסימאלי ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

  1.5                          ניקוד
ת ניסיון ברשויות מקומיות של היועץ מספר שנו

שיווקי/אסטרטגי מטעם המציע. מציע בעל מספר שנות ניסיון 
הגבוה ביותר יקבל את הציוד המקסימאלי ויתר המציעים 

  1.5                          יקבלו ציון יחסי

מספר המלצות מרשויות מקומיות עבור היועץ. מציע בעל 
יקבל את הציוד המקסימאלי  מספר המלצות הגבוה ביותר

  1.5                          ויתר המציעים יקבלו ציון יחסי

  8.5                          סה"כ

        

  30.0                          סה"כ ניקוד

 

ראיון וה לאחר בחינת הנתונים שיוצגו על ידי המציע, ייקבע ציון סופי לפי הטבלה המפורטת לעיל .א
  נקודות(. 50) 50%, כאשר המרכיב המקסימאלי עבור מרכיב האיכות יכול לעמוד על הפרונטלי

 ציון האיכות לבין ציון המחיר. ל המציע יתבצע על ידי חיבור בין הציון המשוקלל ש .ב

ושני מציעים או יותר יקבלו ציון זהה, רשאית העירייה לערוך הליך התמחרות בין אותם  הבמיד .ג
 .על פי תנאים שייקבעו על ידה המציעים
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שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים  ועדת המכרזים .ד
 ועדת המכרזים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים.

לה לפי  של המשתתף, אשר ימסרו מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים 
 דרישתה.

להסיק מסקנות לפי  ועדת המכרזיםאם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית 
 .ואף לפסול את ההצעה ,ראות עיניה

 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .12.6

ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי שפעל בחוסר תום לב לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

יתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי ישכוונתו המכרז, או 

תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי 

 שצוינו בהצעה אינם סבירים. ההנחות ו/או התמחורנכונות או אם 

 

 

את אמות המידה שנקבעו ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות ו

לאמינותו, ניסיונו, כישוריו,  , לרבות בכל הקשור1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 22בתקנה 

ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם  עירייהיכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של ה

לערוך כל בירור, וכן לבקש ולקבל מהמציעים כל  עירייהבעבר. לצורך כך, תהא רשאית ההמציע 

 , ככל שיידרש.עירייהאסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם ה

 

שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד  עירייהמבלי לפגוע באמור, ה .12.7

 בשל כך.  עירייהשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד השהוא, לרבות לאחר הג

 

 

 והתקשרות ההזכיי הודעה על  .13

 

 לזוכה, בכתב. עירייהעם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך ה .13.1

 

ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו  מיום קבלת הודעת הזכייה םימי 10בתוך  .13.2

 ת הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבו

 

לעיל, תוך התקופה האמורה ולרבות  13.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .13.3

עתו, אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצ

לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י  עירייהתהא רשאית ה

המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד 

במקרה  עירייהנוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה

ר בנשוא המכרז עם כל מציע אחר בכל התנאים שימצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל זה להתקש

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על עירייהסעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .13.4

זכאית לסך של  עירייהדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא ה, לפי שיקול דעתה הבלעעירייהוה
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 חתימה וחותמת: ______________________         

₪ )אלף שקלים חדשים( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד  1000

צאת כל דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המ 13.2הנקוב בסעיף 

 האישורים.

 

תודיע בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות המכרז  עירייהה .13.5

 (.החלטה על הזוכה במכרז.)לאחר 

 

 

 ילוי מידע במכרז ג .14

 

לדרוש ממשתתף לגלות פרטים מלאים , , על פי שיקול דעתהתרשאי טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .14.1

 לו, או של בעלי ענין בו, וכן כלשיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון סקעומדויקים בדבר זהותו, 

 מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו.

 

רשאית  –אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון  משתתף .14.2

העומדת וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת  פסול אותהועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או ל

כתוצאה מאי הגילוי או מסירת המידע הכוזב כאמור,  , לפי העניין,עירייהוועדת המכרזים ו/או לל

 לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

 

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  עירייהכה המשתתף, ולאחר מכן התברר לז .14.3

ייתו מעיקרה, מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לקבל כל שלול את זכל עירייהבלבד או מטעה, רשאית ה

, עירייהוועדת המכרזים ו/או ללפיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

 ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.רכתוצאה מההפ לפי העניין,

 

ם ובכל דרך בה יבחרו, שומרים לעצמם את הזכות לוודא ממקורותיה עירייהעדת המכרזים והו .14.4

ו את המשתתף, ואת בעלי העניין בו כאילו אאמיתות כל מידע שימסור המשתתף. בהגשת הצעתו יר

ככל , הקשור למכרז מכל גורם אחר לגביהם מידע יקבלו עירייההסכימו לכך שוועדת המכרזים וה

 שהסכמה זו נחוצה.

 

ני משתתפים אחרים, אם ועדת הגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפב .14.5

במכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול  רהמכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים כל משתתף במכרז, כי 

משתתף אחר, כי סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד תבמקרה שוועדת המכרזים 

קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע 

 ן בגילוי.ייאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעונכמלגלות כל מידע 

 

כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, ב עדת המכרזיםומשתתף חייב לעדכן את ה .14.6

בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד , עירייהשמסר לוועדת המכרזים או ל במידע

 עד לחתימה על ההסכם. –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

עדת המכרזים רשאית לקבוע לפני מועד הגשת ההצעות ו/או אחריו, בין ככלל ובין לגבי בעלי ענין ו .14.7

רי סודיות מיוחדים, אם תבוא בקשה כזו מצד משתתף אחד או יותר, ואולם היא מסוימים, הסד

 לא תהיה חייבת לעשות כן. 

 

 מידע" – להלן) עסקיים או מסחריים סודות הכוללים חלקים בהצעתו קיימים מציע שלדעת ככל .14.8

 תא המפרט נספח להצעתו לצרף עליו, בהם לעיין האחרים למציעים לאפשר אין שלדעתו"(, סודי

 שלא מציע .בו לעיין האחרים למציעים לאפשר אין שבגללם הנימוקים ואת האמור הסודי המידע

 לעיין זכאיםיהיו  אחרים מציעיםש לכך הסכמתו את שנתן כמי יחשב כאמור נספח להצעתו יצרף

 .הכל מבלי לגרוע מן המפורט לעיל – במלואה בהצעתו

 

 המידע שסוג לכך מצדו מפורשת כהסכמה דברה ייחשב, לעיל כאמור נספח להצעתו המציע צרף 

 הוא ולכן במכרז האחרים המשתתפים של בהצעות גם סודי כמידע ייחשב בנספח שפורט הסודי

 . בהצעותיהם מידע באותו לעיין זכותו על מראש מוותר

 

 לשיקול מקרה בכל הינה כאמור" סודי מידע" ההצעה במסמכי יש האם ההחלטה כי בזה מובהר 

 .המכרזים ועדת של דיהבלע דעתה

 

 

 ספק ביטוחי ה .15

 

)להלן:  שיזכה במכרז ספקהלקיום ביטוחים על ידי  עירייההתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  .15.1

 ", בהתאמה(.הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים"/או "דרישות הביטוח"

 . רבות נספחים בכל מקום במכרז ובהסכם לכאמור הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח  ספקה .15.2

 12סעיף במגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  .15.3

ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז  ב' להסכם ההתקשרות, ובנספח בהסכם ההתקשרות

בות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחיי

  כמפורט לעיל ולהלן.

לא  עירייההמגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי  .15.4

)בנוסחו המקורי(  להסכם ההתקשרות ב'את נספח , חתימת חוזה ההתקשרותלפני  14מ יאוחר 

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

בכתב  עירייההכי בכפוף לדרישת , ספקההמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב בנוסף ל .15.5

 .העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות וימציא ל

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות  .15.6

 .יות לדרישות הביטוחובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגו

עלולים לגרום לפסילת )נספח ב' להסכם ההתקשרות( מובהר, כי שינויים באישור קיום הביטוחים 

 .ההצעה

, חתום כדין על ידי מבטחי הנ"ל ב'אי המצאת נספח במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  .15.7

ילת ביצוע העבודות את מועד תח ספקמהלמנוע  תהא רשאית עירייהההמציע )בנוסחו המקורי(, 

 .בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש
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 חתימה וחותמת: ______________________         

נספח אישור עריכת אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .15.8

כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את  ספקלראות ב תרשאי עירייהכאמור לעיל, תהא ה, הביטוחים

 זכייתו של הספק במכרז.

 

 

 בכבוד רב,         

 

 ,שושי כחלון כידור                  

 עירייהה ראש                                

 כפר יונה עיריית                        
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית
 ( 1מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 הקודם ותצהיר פרטי המשתתף וניסיונ 
 
 

 פרטים על המשתתף  .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 נא לצרף את המסמכים הבאים למסמכי ההצעה: 

 
 .תעודת התאגדות .1.9

 .נשוא המכרזפרופיל המציע המתאר את ניסיונו בתחומים  .1.10

 מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון, קורות חיים וממליצים. פרויקטפרטי מנהל ה .1.11

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .2
 

 :להלן:המופיע המציע יספק אישורים מאת הרשויות לפי הפורמט 
 

 להלן פירוט הגופים עבורם ביצע המציע עבודות נשוא המכרז : .1

 

 מס'

 סד'

 ד ביצועמוע שם הגוף

 העבודות

 היקף כספי של

 העבודות

איש קשר 

 בגוף

תיאור 

 העבודה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 לוגו הרשות 

 

 לכבוד 

  כפר יונה עיריית

 

 __________ ספקעבורנו השביצע _____________שירותי  -הנדון                            

 

 

__________________________________________ ביצע עבור  ספקהריני לאשר כי ה

 -___________________________________________________________ )להלן

  -בהיקף ובתקופה כמפורט להלן ___________________( "הרשות"

 

 

 - בוצעו בשנים ______________שירותי 

 ._______________________________________________ 

 

 פארק תעסוקהב _________ק שירותי ספע"י ה בוצעו __________בשנת 

 . בגודל____________

 

 

  - ספקהערות / התייחסות כללי לגבי השירות שניתן ע"י ה

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___ 

 

 בברכה, 

 

 שם ______________________

 תפקיד ____________________

 תאריך ____________________
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 

 

 

 

 

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .3

 

 :להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו

 .לרבות תיק עבודות אסמכתאות רלוונטיות .א

  אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסקים ע"י המציע. -בר בעובד שכיר של המציע ככל שמדו .ב

 או :

שירותים עבור  יספק/המשנה כי הוא מספק ספקר ואיש -משנה של המציע  ספקככל שמדובר ב .ג

 .המציע

 

 

  

 ____________________שם המשתתף: _        

      

חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

   

 

 

 :עו"ד אישור

 

' גב/מר________  בכתובת בפני ה/הופיע_________  ביום כי ת/מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

והמשמש  ' __________ מס. ז.ת פי על שזיהיתי או/ו אישית לי ת/המוכר___________________ 

 תהיה/יהיה כי האמת את ירלהצה ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחרכ_____________ אצל המשתתף במכרז, 

 עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 .בפניי

 

 

     

 ד"עו וחותמת חתימה רישיון ומספר שם תאריך
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 עיריית כפר יונה
 ( 1מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 דםהקו ותצהיר פרטי היועץ הכלכלי וניסיונ 
 
 

 פרטים על המשתתף  .4
 

        שם המשתתף: .4.1

           מס' הזיהוי: .4.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .4.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .4.4

          תפקיד איש הקשר:  .4.5

           טלפונים: .4.6

           פקסימיליה: .4.7

          דואר אלקטרוני:  .4.8

 
 ה: נא לצרף את המסמכים הבאים למסמכי ההצע

 
 .תעודת התאגדות .4.9

 פרופיל המציע המתאר את ניסיונו בתחומים נשוא המכרז. .4.10

 אישורים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס של המציע התקפים ליום הגשת המכרז. .4.11

 פרטי מנהל הפרויקט מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון, קורות חיים וממליצים. .4.12

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .5
 
 הבא:המופיע בעמוד ספק אישורים מאת הרשויות לפי הפורמט המציע י

 להלן פירוט הגופים עבורם ביצע המציע עבודות נשוא המכרז : .2

 

 מס'

 סד'

 מועד ביצוע שם הגוף

 העבודות

 היקף כספי של

 העבודות

איש קשר 

 בגוף

תיאור 

 העבודה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 לוגו הרשות 

 

 לכבוד 

  עיריית כפר יונה

 

 _____________שביצע עבורנו הספק __________שירותי  -הנדון                            

 

 

__________________________________________ ביצע עבור  ספקהריני לאשר כי ה

 -____________________________ )להלן_______________________________

  -בהיקף ובתקופה כמפורט להלן ___________________( "הרשות"

 

 

 -בוצעו בשנים  ______________שירותי 

 ._______________________________________________ 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה _________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2018בשנת 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה _____________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2017בשנת 

 

 פארק תעסוקה ________________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2016בשנת 

 . בגודל____________

 

  - ספקהערות / התייחסות כללי לגבי השירות שניתן ע"י ה

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 בברכה, 

 

 שם ______________________

 תפקיד ____________________

 תאריך ____________________
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .6

 

 :להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו

 .לרבות תיק עבודות אסמכתאות רלוונטיות .ד

  ל מועסקים ע"י המציע.אישור רו"ח של המציע כי הנ" -ככל שמדובר בעובד שכיר של המציע  .ה

 או :

שירותים עבור  יספק/ר ספק המשנה כי הוא מספקואיש -ככל שמדובר בספק משנה של המציע  .ו

 .המציע

 

 

 

  

 ____________________שם המשתתף: _        

      

חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

   

 

 

 

 :עו"ד אישור

 

' גב/מר________  בכתובת בפני ה/הופיע_________  ביום כי ת/שרמא, ד"עו______________  מ"הח אני

והמשמש  ' __________ מס. ז.ת פי על שזיהיתי או/ו אישית לי ת/המוכר___________________ 

 תהיה/יהיה כי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחרכ_____________ אצל המשתתף במכרז, 

 עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם וקבח הקבועים לעונשים ה/צפוי

 .בפניי

 

 

 

   

 

 

     

 ד"עו וחותמת חתימה רישיון ומספר שם תאריך
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 עיריית כפר יונה
 ( 1מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 הקודם ותצהיר פרטי היועץ המשפטי וניסיונ 
 
 

 פרטים על המשתתף  .7
 

        שם המשתתף: .7.1

           זיהוי:מס' ה .7.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .7.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .7.4

          תפקיד איש הקשר:  .7.5

           טלפונים: .7.6

           פקסימיליה: .7.7

          דואר אלקטרוני:  .7.8

 
 נא לצרף את המסמכים הבאים למסמכי ההצעה: 

 
 .תעודת התאגדות .7.9

 ונו בתחומים נשוא המכרז.פרופיל המציע המתאר את ניסי .7.10

 אישורים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס של המציע התקפים ליום הגשת המכרז. .7.11

 פרטי מנהל הפרויקט מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון, קורות חיים וממליצים. .7.12

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .8
 

 הבא:וד המופיע בעמהמציע יספק אישורים מאת הרשויות לפי הפורמט 
 להלן פירוט הגופים עבורם ביצע המציע עבודות נשוא המכרז : .3

 

 מס'

 סד'

 מועד ביצוע שם הגוף

 העבודות

 היקף כספי של

 העבודות

איש קשר 

 בגוף

תיאור 

 העבודה

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 לוגו הרשות 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 ד לכבו

  עיריית כפר יונה

 

 _____________שביצע עבורנו הספק __________שירותי  -הנדון                            

 

 

__________________________________________ ביצע עבור  ספקהריני לאשר כי ה

 -___________________________________________________________ )להלן

  -בהיקף ובתקופה כמפורט להלן ___________________( "הרשות"

 

 

 -בוצעו בשנים  ______________שירותי 

 ._______________________________________________ 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה ____________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2018בשנת 

 

 פארק תעסוקה _________________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2017בשנת 

 . בגודל____________

 

 פארק תעסוקה _________________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2016בשנת 

 . בגודל____________

 

  - ספקהערות / התייחסות כללי לגבי השירות שניתן ע"י ה

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 בברכה, 

 

 שם ______________________

 תפקיד ____________________

 תאריך ____________________
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .9

 

 :להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו

 אסמכתאות רלוונטיות. .ז

  יע.אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסקים ע"י המצ -ככל שמדובר בעובד שכיר של המציע  .ח

 או :

שירותים עבור  יספק/ר ספק המשנה כי הוא מספקואיש -ככל שמדובר בספק משנה של המציע  .ט

 .המציע

 

 

 

  

 ____________________שם המשתתף: _        

      

חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

   

 

 

 

 :עו"ד אישור

 

' גב/מר________  בכתובת בפני ה/הופיע_____ ____ ביום כי ת/מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

והמשמש  ' __________ מס. ז.ת פי על שזיהיתי או/ו אישית לי ת/המוכר___________________ 

 תהיה/יהיה כי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחרכ_____________ אצל המשתתף במכרז, 

 עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן התעש/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 .בפניי

 

 

 

   

     

 ד"עו וחותמת חתימה רישיון ומספר שם תאריך
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 עיריית כפר יונה
 ( 1מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 הקודם ותצהיר פרטי היועץ השיווקי/אסטרטגי וניסיונ 
 
 

 פרטים על המשתתף  .10
 

    שם המשתתף: .10.1

    

         מס' הזיהוי: .10.2

  

       מען המשתתף )כולל מיקוד(: .10.3

  

       שם איש הקשר אצל המשתתף:  .10.4

  

        תפקיד איש הקשר:  .10.5

  

         טלפונים: .10.6

  

         פקסימיליה: .10.7

  

        דואר אלקטרוני:  .10.8

  

 
 נא לצרף את המסמכים הבאים למסמכי ההצעה: 

 
 .תעודת התאגדות .10.9

 ים נשוא המכרז.פרופיל המציע המתאר את ניסיונו בתחומ .10.10

 אישורים בדבר ניהול ספרים וניכוי מס של המציע התקפים ליום הגשת המכרז. .10.11

 פרטי מנהל הפרויקט מטעמו של המציע: תעודות, הכשרות, ניסיון, קורות חיים וממליצים. .10.12

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף  .11
 

 הבא:המופיע בעמוד המציע יספק אישורים מאת הרשויות לפי הפורמט 
 

 להלן פירוט הגופים עבורם ביצע המציע עבודות נשוא המכרז :                                            .4

 

 מס'

 סד'

 מועד ביצוע שם הגוף

 העבודות

 היקף כספי של

 העבודות

איש קשר 

 בגוף

תיאור 

 העבודה

1.      
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 חתימה וחותמת: ______________________         

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 
 לוגו הרשות 

 

 לכבוד 

  עיריית כפר יונה

 

 _____________שביצע עבורנו הספק __________שירותי  -הנדון                            

 

 

__________________________________________ ביצע עבור  ספקהריני לאשר כי ה

 -__________________ )להלן_________________________________________

  -בהיקף ובתקופה כמפורט להלן ___________________( "הרשות"

 

 

 -בוצעו בשנים  ______________שירותי 

 ._______________________________________________ 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה _____________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2018בשנת 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה ____________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2017בשנת 

 

 . בגודל____________ פארק תעסוקה _______________ק שירותי ספע"י ה בוצעו 2016בשנת 

 

  - ספקהערות / התייחסות כללי לגבי השירות שניתן ע"י ה

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 בברכה, 

 

 שם ______________________

 תפקיד ____________________

 תאריך ____________________

 

 ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף .12

 

 :להוכחת האמור יצרף המציע להצעתו

 .לרבות תיק עבודות אסמכתאות רלוונטיות .י

  ים ע"י המציע.אישור רו"ח של המציע כי הנ"ל מועסק -ככל שמדובר בעובד שכיר של המציע  .יא

 או :

אינו מועסק על ידי המציע, יש לצרף אשר לעיל(  3.4יועץ בצוות היועצים )תנאי סף בככל שמדובר  .יב

מכתב הסכמה של היועץ אשר מאשר את הסכמתו והשתתפותו בצוות המציע על פי תנאי המכרז 

 .והסכם ההתקשרות

 

 

 

  

 ____________________שם המשתתף: _        

      

חתימת וחותמת המשתתף: ____________        

   

 

 :עו"ד אישור

 

' גב/מר________  בכתובת בפני ה/הופיע_________  ביום כי ת/מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

והמשמש  ' __________ מס. ז.ת פי על שזיהיתי או/ו אישית לי ת/המוכר___________________ 

 תהיה/יהיה כי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחרבמכרז, כ_____________ אצל המשתתף 

 עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 .בפניי

 

 

 

   

     

 ד"עו וחותמת חתימה רישיון ומספר שם תאריך
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

 ( 2מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

לפי חוק עסקאות גופים  נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה

 ציבוריים

 

 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

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

 

 –______ מספר זיהוי _____________ )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם __________________ .1

. אני מצהיר/ה כי הנני כפר יונה עיריית"( המבקש להגיש הצעה למכרז של המשתתף" או "הגוף"

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ל"ו ציבוריים, התש

 ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי חוק  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -ירות )עבירה לעניין זה חלוט ביותר משתי עב

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז

 עבירה עפ"י -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2)כהגדרתו בסעיף 

או לפי חוק שכר  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ"ז

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 –)להלן  1998-ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שו 9הוראות סעיף כמו כן, הנני מצהיר, כי  .4

המשתתף. לחילופין, ככל  לא חלות על ,ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בדבר ("חוק שוויון זכויות"

, בין הוא מקיים אותןהרי שהנני מצהיר כי  –המשתתף  לחוק שוויון זכויות חלות על 9סעיף שהוראות 

 היתר כמפורט להלן:

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה המשתתף מתחייב עובדים לפחות,  100מעסיק תף המשתאם  •

לחוק שוויון זכויות, ובמידת  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; –הצורך 

רווחה והשירותים החברתיים התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה האם המשתתף  •

פנה לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי  ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמורכאמור לעיל, 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן;
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 חתימה וחותמת: ______________________         

הל הכללי של משרד העבודה למנ סעיף זהלהעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי המשתתף מתחייב  •

 ., ככל שתהיהימים ממועד ההתקשרות 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                            

 

 :אישור

' גב/מר________  בכתובת בפני ה/הופיע_________  ביום כי ת/מאשר, ד"עו______________  מ"הח אני

, ואשר מוסמך ' __________מס. ז.ת פי על שזיהיתי וא/ו אישית לי ת/המוכר___________________ 

 תהיה/יהיה כי האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ולאחר לחתום על התצהיר הנ"ל בשם המשתתף,

 עליה ה/וחתם ל"הנ ההצהרה נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 .בפניי

 

 

 

   

 

 
 
 
 

     

 ד"עו וחותמת חתימה ישיוןר ומספר שם תאריך
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

 ( 3מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 ערבות מכרזנוסח 
 

 

 לכבוד

 כפר יונה עיריית

 

 

 ערבות בנקאית :  הנדון

 

"( אנו ערבים בזה המבקש)להלן: "ח.פ ________________  על פי בקשת _________________  

( וזאת בקשר עם שקלים חדשיםחמישה עשר אלף )ש"ח  15,000 סך שלכלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז. 01/2020השתתפות המבקש במכרז מס' 

 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 

בסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את אלינו, מבלי להטיל עליכם ל

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

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

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

  ועד בכלל. 22.04.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

באמצעות מסירה אישית ו/או דואר אלקטרוני ו/או נו בכתב על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידיכל דרישה 
 לא יאוחר מהמועד הנ"ל.פקס 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 ______________ חתימה______________                                  תאריך

 שם איש קשר :

 טלפון:

 פקס':
 

 בכבוד רב,       

 -בנק-           

 



 
- 34 – 

 

 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 

 כפר יונה עיריית

 ( 4מסמך א') – 01/2020מכרז מס' 

 הצהרה על צירוף ערבות בנקאית להצעה

 

פארק למתן שירותי ייעוץ להקמת " 01/2020כבטוחה להתחייבויותינו במכרז פומבי מס' מכרז  .1
" וכנדרש בו, הרינו מצרפים להצעתנו במכרז זה ערבות בנקאית לפקודתכם משותף תעסוקה

 דלקמן:כ

 ₪. 15,000סכום הערבות 

 מבנק _____________________________ סניף מס'__________.

 מספר הערבות ______________________________.

 תוקף הערבות עד תאריך _____________.

ידוע לנו ואנו מסכימים, שסכום הערבות יהווה פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום  .2
נטלנו על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז זה. כן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא ההתחייבויות, ש

עקב הפרת ההתחייבויות,  עיריית כפר יונהיהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד, כלשהם, שיעמדו ל
 שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו למכרז זה.

לתבוע את נזקיה  כפר יונה עירייתות ידוע לנו שאין במתן ערבות זו, או במימושה, כדי לפגוע בזכוי .3
הממשיים, אם יהיו יתרים וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל, ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת של 

 .עירייהה

, בצורה בלתי חוזרת, כי במקרה ולא נקיים כפר יונה תעירייהננו נותנים בזאת ייפוי כוח ל .4
 כפר יונה תעיריין, הרי שהזכות בידי התחייבויותינו במסמכי המכרז ובהצעתנו זו, כולן או מקצת

לחלט ערבות זו, בלי כל הודעה או התראה נוספת, ואנו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל 
 כדי לגבות הערבות הנ"ל. כפר יונה תעירייצעד, שתנקוט 

 חברה/ התאגיד/ שותפות:  _____________________________________ /ספקשם ה

 ______ פקס': _______________ טלפון נייד: _______________טלפון: _________

   חתימה:   שמות החותמים )בכתב ברור(:

   חתימה:   

 חותמת המציע / התאגיד תאריך :_____________
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 כפר יונה עיריית                                           

 מסמך ב'  – 01/2020מכרז מס' 

 הצהרת המשתתף 
 

 לכבוד

 "(עירייהה)להלן: " כפר יונה עיריית

 

 הצהרת המשתתף 

 

וכן  מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות על נספחיואנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את 

והמהווים כולם יחד את מסמכי  למסמך ההזמנה להציע הצעות )ככל שצורפו( במסמכים האחרים אשר צורפו

נות להשתתף במפגש המציעים )ככל ונתקיים( ולקבל מענה לשאלות והבהרות ניתנה לנו ההזדמ, המכרז

להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותינו כמפורט  1במסמך ב', מגישים את הצעתנו כמפורט למכרז

 בשאר מסמכי המכרז:

 

ל, כי הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכל .1

כל הגורמים אופן מתן השירותים וערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.ינו האחרים המשפיעים על הוצאות

  

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  .2

, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי הו/או מי מטעמ הבדיו/או עו עירייהה

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או 

הסכם ההתקשרות )להלן: דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי 

 של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.או "( ההסכם"

 

נושא  שירותיםהמומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההאמצעים, הננו מצהירים כי אנו בעלי הידע,  .3

, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי מכרז זה

והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה,  ןהמכרז, ברשותנו הידע, הניסיו

וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודות מבחינת האיכות, ההספק וכוח 

האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים 

 .ששיידר

 

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על ישבידינו כל ההיתרים והרהננו מצהירים כי  .4

 פי ההסכם.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .5

ת ספק את כל הציוד והאמצעים הנדרשים מאתנו, לרבוהדרישות שבמסמכי המכרז. אנו מתחייבים ל

 .התאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז כולם יחדכלי הרכב, ולבצע את השירותים ב

 

צעתנו זו, הננו מתחייבים כי היה ותתקשרו עמנו בהסכם, ננהג על פי מסמכי המכרז, לרבות ההגשת ב .6

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד 

 ואנו מקבלים על עצמנו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.הימנו, 

 

במהלך  עירייהחתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ההצהרות והמצגים שניתנו על ידינו לב .7

המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק 

 עירייהההצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת בלתי נפרד מ

את הזכות לבדוק את כל המצגים  שומרת לעצמה עירייההתנו במכרז וכי יילהשתתפותנו ו/או לזכ

האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, 

הסכם שיחתם עמנו, אם נזכה במכרז, ולא הית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את זכא עירייההתהא 

 תהא לנו כל טענה לעניין זה.

 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך  .8

תוכלו לקבלה בכל  , והיא תמשיך לחייב אותנו ואתםיום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90תקופה של 

 עת לפני תום אותה תקופה. תוקף הצעתנו זו יוארך לפי דרישתכם.

 

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .9

 .במכרזהמגישים הצעות 

 

מוגשת הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .10

ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 

הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז  .11

ו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנ

מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא 

 במסגרת מכרז זה.

 

 

 בכבוד רב,  

 

  ____________________    ____________________ 

                                                                תאריך                                                                                ספקה

 (ספקחתימת מורשי חתימה וחותמת ה *   )

 

                                       )באותיות דפוס( ספקשם ה
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 חתימה וחותמת: ______________________         

                                       שמות מורשי החתימה 

       נא לפרט(-שיות משפטית )חברה/שותפות/אחראי

          כתובת

          מס' טלפון

          מס' פקס

          מספר עוסק מורשה 

 

 

 

 ישור זכויות חתימה על מסמכי המכרזא נדון:ה

 

: ני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח*, המשמש כעו"ד / רו"ח* של המציעא

מאשר בזה כי ה"ה _________, מספר תאגיד _______ __________________

____________________, _________________ חתומים על ההצעה שאישורי זה מצורף לה וכי חתימת 

חתימת _________________,   )יש למחוק את המיותר( ביחד עם/אוה"ה ________________            

את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. כמו כן,  בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת

ידרש לצורכי יולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר ש המציעלחייב את מוסמכים מורשי החתימה הנ"ל 

 .מכרז זה והוצאתו אל הפועל

 

 ________________________                            תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 נא מחקו את המיותר* 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

 ( 1מסמך ב') – 01/2020מכרז מס' 

 הצעת המשתתף 
 

ייעוץ בנושא הקמת שירותי , עבור מתן עירייהבהתאם למפורט במסמכי המכרז, הצעתנו הכספית ל .א

 .כמפורט להלן הנה, משותף פארק תעסוקה

ורטת להלן, מהווה מחירים סופיים וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, ההצעה המפ .ב

מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותינו נשוא החוזה לרבות כוח 

וכל דבר אחר הדרוש לי רכב, ביטוחים, מיסים, היטלים אדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, שימוש בכ

 צוע העבודות. ידוע לי כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות, על כל הכרוך בהן.לבי

לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו ₪  285,000המחיר המרבי לביצוע כלל העבודה נשוא המכרז עומד על  .ג

 בחוק במועד התשלום.

 ב .ד

 די ועדת המכרזים.לא תידון על י –מחיר המקסימום )כלפי מעלה( שתציע תוספת על הצעה  .ה

 

 עבור מתן מלוא השירותים הנדרשים במסגרת מסמכי המכרז וההסכם, הצעתנו הינה כדלהלן: 

___________% ביחס למחיר המקסימום המפורט   ___ המוצעת על ידנו הינה בשיעור של __ ההנחה

סמכי המכרז על פי מ והשירותים הנדרשים ( בתמורה לביצוע כלל התחייבויותינולא כולל מע"מ) לעיל

 . וחוזה ההתקשרות

 לא תשלם מעבר לכך. עירייההתמורה המצוינת לעיל היא מקסימאלית. ה •

 מדי חודש בחודשו.לפי ביצוע בפועל תשולם  ספקהתמורה ל •

 אחוז ההנחה צריך להיות עד שתי נקודות מעבר לאחוז ההנחה הנומינאלי. •

וכות ביותר מבין כלל ההצעות במקרה של שתי הצעות "כשרות" זהות )המהוות את ההצעות הנמ •

 שהוגשו( תבצע העירייה התמחרות נוספת בין המציעים שהצעתם הינה זהה כאמור.

 

       _________________________ 

 חתימת המשתתף  )חתימות וחותמת(        
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

  (2מסמך ב') – 01/2020מכרז מס' 

 

 אישור מוקדם לתנאי ביטוח

 

 לכבוד 

 כפר יונה   עיריית

 "(   עירייהה להלן :  ")

 

 מוקדם לתנאי ביטוח הנדון: אישור  

 

הנושא את הכותרת "אישור עריכת ביטוחים"   ב'הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח 

רק  פאייעוץ להקמת שירותי המהווה חלק מהסכם שיחתם עם המציע אשר יזכה במכרז למתן 

 " (. המכרז "   : )להלן   משותף תעסוקה

 

 

 ב'הביטוחים כמפורט בנספח כל  אנו מאשרים בזאת כי אנו נסכים לבצע את 

 בעבור _________________ באם יזכה במכרז. 

 

 

  

 

 בכבוד רב,

 

 

          ___________      __________   ___         _________ __________________ 

 חברת הביטוחתפקיד החותם           חתימת וחותמת      שם החותם   תאריך                 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

 מסמך ג'  – 01/2020מכרז מס' 
 

 

 הסכם

 

 2020ביום _____ לחודש ____ שנת  ב_______שנערך ונחתם 

 

 בין 

 כפר יונה עיריית

 מרחוב ________________

 "(עירייהה)להלן: "

 מצד אחד

 

 לבין

______________________ 

 מרחוב _________________

 

 "(ספקה)להלן: " 

 

 מצד שני

 

 

ייעוץ למתן שירותי  םשירותימתן ל 01/2020פרסמה את מכרז פומבי מס'  עירייהוה - הואיל

,מועצה אזורית לב השרון, מועצה כפר יונהמשותף לעיריית  פארק תעסוקהבנושא הקמת 

 "(;המכרז)להלן: "דסיה אזורית עמק חפר ומועצה מקומית פר

  

במכרז ובהסכם  ספקהגיש את הצעתו במכרז, ובעקבות הצעתו והצהרותיו של ה ספקוה - הואילו

כזוכה  ספקלהכריז על הצעתו של ה ראש העירייהזה, המליצה וועדת המכרזים בפני 

 במכרז;

 

המהווה חלק  ותנאי ההתקשרות בין הצדדים פורסמו במהלך המכרז ונקבעו בחוזה זה - הואילו

 בלתי נפרד ממנו;

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.המבוא להסכם זה  .1.1
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 חתימה וחותמת: ______________________         

לסעיפים ולכותרות נועדה להקלת הקריאה בלבד ולא תשמש לצורך  ההסכםחלוקת הוראות  .1.2

 ו.פרשנות

 י נפרד מההסכם ויקראו יחד עמו:הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלת .1.3

 מפרט טכני.  –נספח א'  .1.3.1

 טופס אישור על קיום ביטוחים.  –נספח ב'  .1.3.2

 נוסח ערבות ביצוע. –נספח ג'  .1.3.3

 שמירה על סודיות והצהרה על ניגוד עניינים. –נספח ד'  .1.3.4

 

 ספק הצהרות ה .2

 

 מצהיר בזאת כדלקמן: ספקה

 

 נהירים לו והנספחים החוזה תנאי וכל, ונספחיו זה חוזה לרבות ונספחיו המכרז את קראכי  .2.1

 .לו בירוריםו

 

קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה,  כי הוא .2.2

 ובביצוע זה חוזה על בחתימתו וכיפי דין או הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זה -על

 או הסכם פי על, כלשהם שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה משום יהיה לא פיו על התחייבויותיו

 . דין כל פי על

 

היכולת הארגונית, הציוד,  הניסיון, הידע, הידע, המומחיות,הרישיונות, ההיתרים, כי יש בידיו את  .2.3

ח האדם הדרושים לביצוע העבודה מסוג וטיב העבודה נשוא ההסכם, בהתאם והחומרים וכ

את הכישורים המקצועיים וכח עבודה מיומן והציוד כי יש לו  לתנאים המפורטים בהסכם זה, 

וכי ערך את כל הבדיקות הנחוצות לצורך ביצוע העבודות בהתאם הדרוש לביצוע התחייבויותיו 

 .להסכם זה

 

בכל עניין  עירייהכי ידוע לו שיהא כפוף לכל חוות דעת משפטית שיספק היועץ המשפטי של ה .2.4

 ספקתורה ל עירייהתים הנכללים בחוזה זה, וכי ההקשור במישרין או בעקיפין לאספקת השירו

ובהתאם למצב המשפטי הרלוונטי.  עירייהלפעול בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי של ה

כדי לגרוע  ספקל עירייהיחד עם זאת מובהר, כי אין בחוו"ד משפטית ו/או בשום הוראה שתיתן ה

ר למתן השירותים, אלא אם כן צוין בכל הקשו ספקמאחריותו המלאה, הבלעדית והמוחלטת של ה

 לעניין מסוים.  עירייהכך במפורש ובכתב ע"י ה

יהיה חייב לוודא בכל עת, כי הוא מספק את השירותים בהתאם לכל דין, כפי שיהיה בתוקף  ספקה .2.5

במועד מתן השירותים, בין היתר בהתאם לכללים שנקבעו ו/או יקבעו על ידי הרגולטור, וכן 

הצרכן וכל דין אחר החל ו/או שיחול על השירותים. בכל מקרה של אי בהירות  בהתאם לדיני הגנת

על מנת לקבל הבהרה ו/או  עירייהלפנות בכתב אל ה ספקבאופן יישום הוראות הדין, מחויב ה

כאמור לעיל, רואים אותו כמי שאחראי באופן מלא, בלעדי ומוחלט לכל נזק  ספקהוראה. לא פנה ה

אשר ייגרם כתוצאה מביצוע השירותים שלא בהתאם להוראות הדין ו/או  ו/או הוצאה ו/או אובדן

 באופן לקוי.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

וכי אין  מהן הנובעים או/ו עבודותה בביצוע הקשורים והנסיבות הנתונים, התנאים כל את בחן הוא .2.6

ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא מוותר בזאת 

 .טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמורמראש על כל 

 

 

 השירותים והעבודות נשוא החוזה  .3

 

ייעוץ בנושא הקמת פארק תעסוקה גיבוש וליווי הסדרת הממשקים שירותי  עירייהיעניק ל ספקה .3.1

בין הרשויות לרבות נושאים סטטוטוריים, הכנת תוכניות עסקיות, בדיקות כלכליות והכנת 

, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על נספחיו התעסוקה אסטרטגיה שיווקית לשיווק פארק

 "(.העבודות" או "השירותים" ובפרט נספח א' )להלן:

 

, הכל לפי ו/או חלק מהן שלא לבצע את העבודות ספקבכל עת להורות ל תהיה רשאית עירייהה .3.2

 . הוראה כאמור לא תהווה בשום מקרה הפרת חוזה זה.השיקול דעת

 

 

יבה כלשהי, יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד לשלב בו נפסקה הופסקה ההתקשרות מס .3.3

אם  ו/או הפריטים שסיפק, יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות שביצע בפועל ספקהעבודה וה

, ובלבד שעמד בכל התחייבויותיו והעביר כל מסמך שהוכן עד עד למועד הפסקת ההתקשרות ,בכלל

 .השלב שבו נפסקה העבודה כאמור

 

 

 ספק ייבויות ההתח .4

 

מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין  ספקה .4.1

 .ו/או בעקיפין לביצוע העבודות נשוא חוזה זה

 

לשנות ו/או לעדכן את נהלי העבודה, לגרוע או  עירייהבמשך תקופת ההתקשרות תהא רשאית ה .4.2

זכות ערעור על כך ו/או דרישה ו/או  ספקולא תהיה ל לצמצם ו/או להגדיל את מספר השירותים,

 תביעה כלשהי בעניין זה.

 

 .ספקכל הפעולות המוזכרות בסעיף זה יבוצעו על חשבון ה .4.3

 

"( כולו או חלקו, לרבות המידעמוסכם ומוצהר בזאת, כי המידע הקשור במתן השירותים )להלן: " .4.4

על פי  ספקאשר יימסר ל ,עירייהלעדי של הדרך חישוב המידע, עיבודו ומהימנותו, הינו רכושה הב

 , אם תחליט לעשות כן.עירייהרצונה של ה

 

בשל או עקב השימוש בתוכנות  ספקכל המידע, לרבות הרשומות, המסמכים והנתונים שיגיעו ל .4.5
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 חתימה וחותמת: ______________________         

יהא  ספק, והעירייהאו בכל דרך אחרת הינם קניינה הבלעדי של ה עירייהומאגרי המידע של ה

וחלטת בתקופת החוזה ולאחר סיומו לכל נזק ואבדן שיגרמו לרשומות או אחראי באחריות מ

 לחלקים מהן. 

 

, עבור בצו התחלת העבודה, עירייהמהלא יחל בביצוע העבודה בטרם קיבל הוראה לעשות כן  ספקה .4.6

 . כל עבודה ושרות בנפרד

 

שה או במחדל, מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במע ספקה .4.7

 את העבודות והשירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים. 

 

כפי שיהיו מעת לעת וזאת מבלי  עירייהמתחייב לפעול בהתאם להנחיות, נהלים וקביעות ה ספקה .4.8

 .עירייהו/או יוצר יחסי עובד מעביד בינו לבין ה ספקשהדבר גורע מאחריותו של ה

 

את  ספקש במאגרי מידע שאינם חוקיים וכי בפעולותיו לא יפר המתחייב כי לא יעשה שימו ספקה .4.9

 .  1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 

מצהיר בזאת ומתחייב כי יבצע את השירותים הנכללים בהסכם  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .4.10

לכל  תקן או דין אחר החל על השירותים ובכפוף וכן בהתאם לכלזה בהתאם להוראות הסכם זה, 

שינוי, תוספת או כללים אשר יבואו במקומם ובכפוף להוראות הרשויות המוסמכות ולהוראות כל 

הכללים, הדינים מצהיר, כי הוא מכיר את הוראות הדין, את  ספקה דין רלוונטי נוסף/אחר.

וכל הנחיית רגולטור רלבנטית בקשר לשירותים נשוא המכרז, והוא מתחייב לפעול והתקנות 

מודע לעובדה, כי  ספקראות והנחיות אלו למשך כל תקופת ההתקשרות. כמו כן, הבהתאם להו

הוראות המחוקקים והרגולטורים עשויים להשתנות מעת לעת והוא מתחייב לפעול על פיהן, ללא 

ביחס  עירייהכל תמורה כספית נוספת. בנוסף לכך, עשויים לחול שינויים מעת לעת בנהלי ה

ללא  עירייהמתחייב לפעול בהתאם לכל נוהל שייקבע על ידי ה ספקהלשירותים נשוא הסכם זה, ו

 תמורה נוספת.

 

אישורים תקפים על ניכוי מס במקור ועל ניהול  עירייהלידי ה ספקבמעמד חתימת חוזה זה ימציא ה .4.11

 1976 –פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

אישורים תקפים  עירייהמתחייב להמציא ל ספקהם יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ה, וספקשל ה

 כל אימת שאישור יפקע.

 

מצהיר כי הוא וכל מי שיבוא בשמו או מטעמו קרא ומכיר את הוראות הדין, וכללי הבטיחות  ספקה .4.12

מי שבא המחייבים והנהוגים לגבי עבודות מסוג העבודה שהוא מבצע, והוא מתחייב כי הוא וכל 

יהא האחראי, באופן  ספקמטעמו ובשמו יקיים את כל הוראות הבטיחות המחייבים כאמור. ה

מלא, בלעדי ומוחלט, לקיום כל דיני ונהלי הבטיחות על ידו ועל ידי עובדיו ועל ידי מי מטעמו, והוא 

לכל ו עירייהמתחייב למסור הודעה מידית ל ספקלבדו יהא האחראי לתוצאות הנובעות מהפרתן. ה

 גורם רלוונטי אחר על כל תאונה שאירעה לו או לכל אדם הבא בשמו או מטעמו לאתרי העבודה.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 פיקוח  .5

 

 "(. ל"מנכהאו מי שמונה על ידו/ה )לעיל ולהלן: " ל"מנכההפיקוח על העבודה ייעשה ע"י  .5.1

 

אינה אלא  עירייהמוסכם ומוצהר בין הצדדים כי זכות הפיקוח על ביצוע העבודות השמורה ל .5.2

יקיים חוזה זה במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין  ספקאמצעי להבטיח כי ה

 שרות לנותן שרות.

 

 

 לבדיקת רמת הביצוע וטיב העבודה.המנהל בצע מפעם לפעם ביקורות יזומות באמצעות ת עירייהה .5.3

 

 לשביעות רצונו המלאה., ל"מנכהמתחייב למלא אחר כל הוראות  ספקה .5.4

 

 ווהכרעת ל"מנכהכריע י, עירייהל ספקשל חילוקי דעות מקצועיים או כספיים בין ה בכל מקרה .5.5

 .לפעול על פי כל דין ספקיוכל ה ל"מנכהיערער על החלטת  ספק. במקרה והתהיה סופית

 

 .עירייהאו מי שיקבע על ידו כאיש הקשר ב ל"מנכה עם ורצוף מיידי קשר על לשמור מתחייב ספקה .5.6

 

 אלא, לאו אם ובין שימוש בה עשו אם בין, ל"מנכל או עירייהל שניתנה קוחהפי בזכות לראות אין .5.7

 ספקה את ישחרר לא הפיקוח. עירייהה ידי על שלביו בכל החוזה ביצוע אחר מעקב אמצעי

 .החוזה תנאי למילוי עירייהה כלפי מהתחייבויותיו

 

, שירותיםמה מסוים קחל לביצוע עדיפות לקבוע החלטתו על, עת בכל, ספקל להודיע רשאי ל"מנכה .5.8

 לבצע מתחייב ספקוה, שהיא סיבה מכל. כאמור העבודה בחלק או בעבודה כלשהו ביצוע שלב או

  .ל"מנכה שקבע העדיפויות לסדר בהתאם העבודה את

 

 

 תקופת ההתקשרות  .6

 

לסיים את  ספק. על החוזה זהממועד חתימת  חודשים 9-לתקופת ההתקשרות הינה לכל היותר  .6.1

תקופת )להלן: "זה והנדרשים ממנו, תוך תקופה זו.  מפורטים במכרזכלל השירותים ה

. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עד שלושה  "(.ההתקשרות

 חודשים נוספים ע"פי שיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין זה.

 

, לפי בכל עתתקשרות עפ"י חוזה זה תהיה רשאית להפסיק את הה עירייהלמרות האמור לעיל, ה .6.2

יום מראש, ללא  30 ספקשיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב ל

נימוק, מבלי שיהיה חייב בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, למעט תשלום בעבור 

ת כספיות ו/או אחרות לא תהיינה כל תביעו ספקעבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ול
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 ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד הפסקת ההתקשרות.

 

מתחייב לבצע את המשימות המפורטות במסמכי המכרז  ספקבמקרה של הפסקת ההתקשרות, ה .6.3

 בהקשר להפסקת ההתקשרות.

 

 תקציב .7

ע בכתב בהסכם שיקב התמורהבגבולות ובהתאם לתקציב  העבודותיבצע את  הספק .7.1
וללא חריגה  ועל פי הזמנה מאושרת כדין על ידי מורשי החתימה בעירייה זה

 מהתקציב.

 

 )ימולא ע"י העירייה(  התמורה .8

 

 .נספח א'ולמפורט במסגרת  (1מסמך ב)בהתאם להצעתו במכרז ב ספקהתמורה תשולם ל .8.1

   

סכומים נוספים. שום תנודות או  ספקלא ישולמו לל, לעי 8.1 מלבד התמורה, כמפורט בסעיף .8.2

שינויים בשכר העבודה, במחירי החומרים במיסים והיטלים, קשיים או עיכובים בעבודה וכל 

 .ספקהתייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את התמורה הניתנת ל

 

 כל הסכומים לעיל אינם כוללים מע"מ. .8.3

 

כוללת את כל ההוצאות ו/או העלויות מסוג כלשהו הכרוכות בביצוע העבודה,  8.1 בסעיףהתמורה  .8.4

 הנדרשות על פי מסמכי המכרז. וכל הפעולות וכיו"בלרבות מיסים ואגרות, תיאומים ואישורים 

 

למען הסר ספק, מובהר כי לסכום הנקוב בחשבון לא יתווספו הפרשים כלשהם ו/או ריבית ו/או  .8.5

 הגשת החשבון ועד למועד התשלום בפועל. הפרשי הצמדה מיום

 

 חשבון בו יפורטו השירותים אשר ביצע. עירייהללהגיש  ספקלכל חודש, מתחייב ה 5עד ליום  .8.6

 

 .ספק, חתום על ידי הספקהחשבון יוגש על גבי נייר לוגו של ה .8.7

 

ו, יום ממועד הגשת 30בדוק את החשבון בתוך ת עירייהה. עירייהההחשבון יעבור לאישורה של  .8.8

עד למועד אליו מתייחס החשבון. לא אושר החשבון כולו או  ספקותקבע את התשלום המגיע ל

החשבון שיוגש . עירייהנה של הוזה יתקנו לשביעות רצו ספקיוחזר החשבון ל עירייההחלקו על ידי 

אחוז ביצוע העבודה מתוך סך השירות הנדרש על ידי לעירייה יהיה מפורט לפי סוג היועץ ולפי 

 .עץהיו

 

 .עירייההממועד אישורם בכתב על ידי  45בתנאים של שוטף +  ספקהחשבונות ישולמו ל .8.9
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 חתימה וחותמת: ______________________         

מייד עם ביצוע  עירייההעל הסכום המאושר על ידי קבלה להגיש חשבונית מס  ספקבאחריות ה .8.10

 .התשלום על ידי העירייה

 

ין בשיעור ויאושר לתשלום על פי החוזה, יתווסף מס ערך מוסף על פי ד ספקלחשבון שיגיש ה .8.11

 שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.

 

על פי מסמכי ההתקשרות ו/או  ספקמהתשלומים הנ"ל יופחת כל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מה .8.12

 עירייהה, במידה וייגרמו. ספקעל ידי ה עירייהללרבות כל סכום הנובע מנזקים שנגרמו , לפי כל דין

, ספקכל נזק ו/או הוצאה שייגרם על ידי ה פקסלקזז מן הסכומים המגיעים ל תהא רשאית

 בסכומים קצובים או שאינם קצובים. 

 

מס במקור בהתאם  עירייההנכה ממנו תלא ימציא אישור בגין פטור ממס הכנסה,  ספקככל שה .8.13

 לחוק.

 

חשבונית תשולם בתנאי ה ., אחת לחודשעירייהכנגד חשבונית מס שיגיש ליהיה  ספקתשלום לה .8.14

חשבונית לא מאושרת תעוכב עד (. חודש קבלת החשבונית הינו)חודש שוטף  45+תשלום שוטף 

 .עירייהלבירור ללא כל חבות נוספת מצד ה

 

, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל בהמצאת מותנה התשלומים ביצוע .8.15

 .ובכל המסמכים/הנתונים הקבועים במסמכי המכרז ביחס לשירותים 1976 -ו"תשל

 

 

 והעובדים  ציודה .9

 

מיומן וכי הוא מסוגל  ו/או יועצים מצהיר כי הוא בעל ידע, כישורים, ציוד וצוות עובדים ספקה .9.1

 .עירייהה ןלבצע את העבודות נשוא חוזה זה לשביעות רצו

 

 מצהיר כי לרשותו הציוד והמכשור הנדרשים לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה. ספקה .9.2

 

מקצועיים ומיומנים ו/או יועצים ספיק של עובדים מתחייב בזאת להעסיק מספר מ ספקה .9.3

 לתפקידם ובעלי כל הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה.

 

ו/או  עובדיםלא יהיה מרוצה מתפקודם או התנהגותם, או מרמת הביצוע של ה ל"מנכהובמידה  .9.4

אחרים בתוך ב ו/או היועצים עובדים, את הל"מנכהיחליף, לבקשת  ספק, הספקשל ההיועצים 

 .ל"מנכהשבוע לכל היותר, לשביעות רצונו המלאה של 

 

 יעסיק את כוח האדם ו/או כל גורם אחר מטעמו בהתאם לכל דין. ספקה .9.5
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 -ט"התשי, התעסוקה שירות חוק להוראות בהתאם ורק אך עובדים ספקיעסיק ה העבודות לביצוע .9.6

 אלא, ישראלית אזרחות בעלי נםשאי עובדים להעסיק רשאי ספקה יהיה לא מקרה ובשום, 1959

 . בישראל כחוק עבודה אישור בידיהם יש אם

 

 ספקה. מועסקים או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב ספקה .9.7

 התשלומים כל, המעביד י"ע המשתלמים הסוציאליים התשלומים כל את, עובדיו כל בעד ישלם

 וביטוח חוק פי על המעביד חייב בהם אחרים תשלומים וכן יועובד משכר בניכויים חייב שמעביד

 של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי על המקובלים בשיעורים סוציאלי

 . ענף באותו במדינה העובדים

 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .10

 

בגדר  עירייהלגבי הו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם  ספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ה .10.1

ו/או עובדיו ו/או  ספקלבינם יחסי עובד ומעביד, ואין ה עירייהעצמאי, ואין נקשרים בין ה ספק

כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד  עירייהמועסקיו זכאים לקבל מה

 ממעבידו.

 

ת הסוציאליות המגיעות על שא בכל התשלומים וההטבויבלבד י ספקמוסכם בזאת מפורשות כי ה .10.2

 שא בכל תשלום או הטבה כאמור.תילא  עירייהפי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, וה

 

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד  ספקבתשלום כל שהוא ל עירייהחויב הת .10.3

חויב ים בו בכל סכו עירייהאת ה ספקיפצה ה יום 21, בתוך ספקל עירייהתודיעה על כך ה ,ממעבידו

 כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע  ספקמבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, ה .10.4

 להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

 אחריות לנזק  .11

 

הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו  מתחייב לשאת בכל ספקמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה והמכרז, ה .11.1

לשאת  ספקכתוצאה מאי ביצוע השירותים בהתאם להוראות הדין, כמפורט לעיל, בפרט מתחייב ה

ובסכומי הפיצויים  המוסכמים, בסכומי הפיצויים עירייהבאופן מיידי עם קבלת הדרישה מה

 הנוספים/אחרים כפי שיקבעו/ישונו ע"י המחוקק ו/או רגולטור אחר, מעת לעת.

 

בלבד יהיה אחראי לכל נזק ו/או פגיעה שייגרמו לאדם ו/או לרכוש בין שאותו אדם נמנה על  ספקה .11.2

ובכלל אף עובדיו ורכושו הוא, ובין שאותו רכוש שייך  וובין שאינו נמנה על עובדי עירייהעובדי ה

 קספאו לצד ג' כלשהו וזאת מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה כל שהיא שמקורם ב עירייהל

ו/או בעובדיו ו/או בשלוחיו ו/או באופן ביצוע העבודות ו/או במהלך ביצועו של חוזה זה במישרין או 

 בעקיפין, בין שנעשה כהלכתו או ברשלנות.
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה  ספקה .11.3

 וו/או למי מטעמ עירייהלבלי יוצא מן הכלל, שייגרמו ו/או נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, 

ו/או למי מטעמו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או  ספקו/או למי מעובדי ה

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו בקשר ובכל הנובע,  ספקמחדל, מכל מין וסוג שהוא, של ה

 ו/או מילוי איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות

 

מכל אחריות וחבות  עירייהה של הואת מי שבה מטעמ עירייההמשחרר לחלוטין ומראש את  ספקה .11.4

לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק כספי ו/או נזק כנ"ל שאירעו 

 לרכוש, בכל עילה שהיא.כתוצאה מרישא סעיף זה, לכל אדם ו/או גוף ו/או 

 

על כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או  עירייההמתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את  ספקה .11.5

או מי שבא \ו עירייהה דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי כל אדם ו/או גוף כלשהו, נגד

וצאות המשפטיות או לרכוש, לרבות הה\, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק לכל אדם, לגוף והמטעמ

על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על  האו מי מטעמ\ו עירייההתבע תישיגרמו לה. אם 

או לחובת מי מטעמה \ו האו לשלם כל סכום שיפסק לחובת עירייהה לסלק את התביעה כנגד ספקה

 על ידי בית משפט.   

 

או \ו ספקקב שגיאה מקצועית של הבגין כל נזק שיגרם לה ע עירייההיהיה אחראי וישפה את  ספקה .11.6

תחול גם לגבי מקרים  ספקאו הזנחה במילוי איזו מחובותיו המקצועיות. אחריותו של ה\מחדל ו

 של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

 

או /ו עירייהלמתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם  ספקה לעיל,מבלי לגרוע מכלליות האמור  .11.7

 במהלך עבודתו.לצד ג' 

 

ו/או את  עירייהמתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את ה ספקה .11.8

, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד הו/או שלוחי העובדי

, בגין כל השלוחיו, המי מעובדי ו/או נגד כל הכאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגד

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות  ספקמעשה ו/או מחדל לו אחראי ה

בקשר  ובמלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובת עירייההמשפטיות שייגרמו ל

, ספקל הודיעה עירייהשה אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, ספקלנזקים, אשר ה

הזדמנות להתגונן כנגד  ספקתן לתימיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ו

 תביעה כאמור.

 

 משפט בבית לתביעה נושא יהיו אשר הסכומים בגובה ספקל תשלומים לעכב תרשאי האת עירייהה .11.9

 אלה תביעות ייושבו אשר עד, רכאמו אבדן או נזק בגין עירייהה או/ו ספקה כנגד בבוררות או/ו

 הנתבע הסכום בגובה בנקאית ערבות שתופקד עד או/ו עירייהה רצון לשביעות ומוחלט סופי באופן

 . ידה על מכוסה האירוע כי ספקה של הביטוח מחברת בכתב תצהיר קבלת עד או/ו
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 ביטוח  .12

 

 פי-על אחראי יהיה ואה להם לנזקים ומאחריותו זה הסכם פי-על ספקה מהתחייבויות לגרוע מבלי .12.1

 ביטוחים קיום על אישור בנספח כמפורט ביטוח עריכת הינו זה הסכם לחתימת תנאי. דין כל

"(. ביטוחים קיום על אישור: "להלן)  ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה ב' כנספח זה להסכם ב"המצ

 .בלבד ספקה על יחלו העצמיות וההשתתפויות הביטוח עלות

, מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל ספקי הפסדים ונזקים תוצאתיים והיבטח את עצמו מפנ ספקה .12.2

מכל אחריות  עירייהבגין הפסד או נזק תוצאתי והוא פוטר בזאת את ה עירייהטענה ודרישה כלפי ה

. בכל ביטוח  עירייהבגין הפסדים או נזקים תוצאתיים שיגרמו לו למעט נזק שנגרם בזדון על ידי ה

 עירייהירשם סעיף בדבר וויתור על תחלוף של חברת הביטוח כלפי ה הקשור לנאמר בסעיף זה ,

 .עירייהוהישובים בתחום ה

 הנם, ביטוחים קיום על באישור הרשומים הביטוח וסכומי האחריות גבולות, הנדרשים הביטוחים .12.3

. לביטוח העומד הסיכון וגודל להיקף המטעמ מי או עירייהה של אישור משום בהם ואין מזעריים

,  לו הפסד למנוע מנת על הסיכון וכפי האפשר ככל לביטוח וסכומים ביטוח לקבוע יהיה פקסה על

 . כלשהו שלישי ולצד עירייהל

 בדבר סעיף יהיה,   ההסכם לנשוא קשורים ואשר ספקה יערוך אשר  הנוספים הביטוחים בכל .12.4

 והבאים העירייהישובים בתחום ה,  עירייהה כלפי ספקה מבטח של התחלוף זכות על וויתור

 . מטעמם

 ביטוחים קיום על האישור את עירייהל ספקה ימציא, לתוקף זה הסכם כניסת לפני ימים 14 .12.5

 הנדרשים הביטוח בסוגי לעסוק ישראל מדינת של רישיון בעלת ביטוח חברת ידי-על חתום כשהוא

 . בו

 שוב עירייהל ספקה ימציא, ביטוחים קיום על באישור הנקובה הביטוח תקופת תום לפני ימים 14 .12.6

 אנו"  הכותרת תחת שלו בסיפא מבטחיו ידי על חתום כשהוא ביטוחים קיום על האישור את

 ". ...:כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים

 את עירייהל ספקה ימציא, סיומה עם או הביטוח תקופת במהלך מבטח יחליף ספקוה במידה .12.7

 לא עוד כל עצמו על יחזור זה תהליך. החדש המבטח ידי על חתום כשהוא המקורי האישור העתק

 .ההסכם נשוא וההתחייבויות העבודות הסתיימו

הספק מתחייב כי פוליסת אחריות מקצועית תהא בתוקף גם לאחר סיום ההתקשרות בין העייריה  .12.8

 שנים מתום ההתקשרות. 7לספק וכל עוד מוטלת עליו אחריות לפי דין, ולכל הפחות 

 בחצרי ספקה של פעילות להתחלת ומקדמי מתלה תנאי הינו( ביטוח סעיף) זה בסעיף האמור .12.9

 ההסכם  על בחתימתו. עירייהה לחצרי כלשהם נכסים הכנסת או/ועל פי הסכם זה  עירייהה

 . זה הסכם פי על הנדרש הביטוח את ויערוך הבין הוא כי ספקה מאשר

 . סכםהה של יסודית של הפרה תהווה(, ביטוח סעיף) זה סעיף של הפרה .12.10

 כלשהו פטור מתן משום אין, לעיל כאמור ביטוח אישור בהמצאת כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .12.11

 נזקים על לפצות התחייבה הביטוח חברת אם בין, דין פי על או/ו, זה הסכם פי על מאחריותו ספקל

 לע להטיל כדי בה אין, לעיל כאמור עירייהה לידי ביטוח אישור והמצאת, לאו אם ובין כאמור

 .הביטוח של וטיבו היקפו לגבי כלשהי אחריות עירייהה

 לא אך ביטוחים קיום על האישור את לבדוק תרשאי אהת עירייהה כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .12.12

 . כך לעשות תחייב תהא
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 האישור את לתקן או לשנות ספקהמ לבקש תרשאי תהא עירייהה כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .12.13

 לא שינוי או לתיקון הבקשה. ההסכם פי על להתחייבויות להתאימו תמנ על ביטוחים קיום על

 כל אחריות עירייהה על כך עקב תחול ולא ביטוחים קיום על האישור לתקינות אישור תהווה

 .  שהיא

 אי או המצאת אי עקב ההסכם ביצוע בתחילת עיכוב יחול באם כי, הצדדים בין ומוסכם מוצהר .12.14

 .  כך עקב שיגרם נזק או הוצאה בכל פקסה יישא,  כנדרש ביטוח הסדרת

 ההשתתפות לגבול מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה לבדו ספקה .12.15

 .כלשהי בפוליסה הנקובה העצמית

 .בפוליסות הנקובים האחריות וגבולות הביטוח סכומי על העולים לנזקים אחראי יהיה לבדו ספקה .12.16

הישובים בתחום  או/ו עירייהה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר ספקה .12.17

 בזאת פוטר והוא, ל"הנ הביטוחים י"עפ לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין םמטעמ הבאים או/ו עירייהה

 נזק שביצע אדם כלפי יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור. כאמור לנזק אחריות מכל אותם

 .בזדון

הישובים  או/ו עירייהה זכויות או/ו זכויותיו את המפקיע באופן פוליסותה הוראות את ספקה הפר .12.18

 ולא, ובלעדי מלא באופן שייגרמו לנזקים אחראי ספקה יהא, םמטעמ הבאים או/ו עירייהבתחום ה

 עירייההישובים בתחום ה או/ו עירייהה כלפי, אחרות או כספיות, טענות או/ו תביעות לו תהיינה

 .המטעמ והבאים עירייהה כלפי כאמור טענה כל מלהעלות מנוע יהא ואוה, םמטעמ הבאים או/ו

 לא אך, תזכאי עירייהה תהא, בחלקו או במלואו לעיל המפורט לפי בהתחייבותו ספקה עמד לא .12.19

 לשלם או/ו חשבונו ועל ספקה של במקומו מהם חלק או הביטוחים את לערוך(, וכלתש וככל) תחייב

 לערוך הזכות. אחר סעד לכל עירייהה של המזכות לגרוע ימבל וזאת, שהוא סכום כל במקומו

 . ההסכם תקופת במהלך הביטוח ביטול של במקרה גם תחול ספקה של במקומו ביטוח

למלא אחר כל דרישות  ספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב ה .12.20

הצווים, התקנות וכדומה,  והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל

שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים 

שיועסקו במתן העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן 

ת שעל פי החוקים מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויו

 הנ"ל. 

מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם  .12.21

לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על  ספקבדבר אחריותו הבלעדית של ה

  פי הדין.

( הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של 12ובהר, כי הוראות סעיף ביטוח זה )מ .12.22

 ההסכם.

 עירייהלבכתב,  חאחראי לדוו ספקהזה )ביטוח(,  12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסעיף  .12.23

 ספקנדרש הלעיל, על כל מקרה בו זה )ביטוח(  12אשר ערך את הביטוחים על פי סעיף  חולמבט

התקיימות  ו/או על משותף פארק תעסוקהייעוץ להקמת שירותי בכתב לפצות תובע בקשר למתן 

אף אם לא נמסרה  אירוע, מעשה או מחדל אשר עלול להוליד )במוקדם או במאוחר( תביעה נגדם

 .יום תנאי סעיף זהמאי ק יהא אחראי בלעדית בגין התוצאות הנובעות ספקלהם הודעה כאמור, ה
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 ערבות .13

 

, זה חוזה חתימת במועד עירייהל הזוכה ספקה ימציא, זה חוזה פי על התחייבויותיו מילוי להבטחת .13.1

 ערבות" או" הערבות" – זה בסעיף להלן) ש"ח 30,000 בגובה מותנית בלתי בנקאית ערבות

 .שבנספח ג'בנוסח הערבות  "(הביצוע

 

המדד הידוע ביום פרסום  יהיה הבסיס מדד כאשר ,לצרכן המחירים למדד צמודה תהיה הערבות .13.2

 12החל ממועד החתימה על חוזה זה ועד לתום  יהיה ותוקפה זה להסכם נספח ג' בנוסח מכרז זה,

 מלוא להשלמת ועד עירייהה דרישת לפי, לעת מעת, תוארך הערבות חודשים ממועד סיום ההסכם.

 . זה הסכם י"עפ ספקה של התחייבויותיו

 

 .  החוזה הוראות כל של מדויק ולמילוי לקיום כבטחון תשמש תובהער .13.3

 

 בהתאם זה הסכם להוראות בהתאם תוקפה את האריך לא או/ו הערבות סכום את ספקה עדכן לא .13.4

 . הערבות לחילוט עילה, כשלעצמו, הדבר יהווה, זה הסכם להוראות

 

 והתשלומים ההוצאות כל לש ולכיסוי להבטחה הערבות תשמש לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .13.5

 עם בקשר בהם להתחייב או לשלם או להוציא העלול עירייהשה ספקל ובעקיפין במישרין הקשורים

 .ספקעבודת ה עקב המטעמ למי או עירייהל להיגרם העלול והפסד נזק וכל, זה חוזה

 

 או חתא בפעם, מקצתו או כולו, הערבות סכום את לגבותת רשאי עירייהה אתה כאמור מקרה בכל .13.6

 . כאמור והתשלומים ההוצאות, ההפסדים, הנזקים לגבי מתוכו ולהיפרע, פעמים במספר

 

 עירייהה בידי תהיה עת שבכל באופן, חדשה בנקאית ערבות, לאלתר ספקה ימציא, ערבות חולטה .13.7

 .זה בסעיף הנקוב הסכום במלוא ערבות

 

סבור כי הופר תנאי ית שלחלט את הערבות באופן אוטונומי, כל אימ כתהיה מוסמת עירייהה .13.8

 להוכיח זאת. ומתנאי החוזה ומבלי שיהא עלי

 

 עקב ובגין ההפרה. עירייההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות ה .13.9

 

רק לאחר תשלום  עירייההע"י  ספקערבות הביצוע, או כל יתרה בלתי מחולטת שלה, תשוחרר ל .13.10

הצהרה על חיסול כל תביעותיו, וכן לאחר  עירייהלימציא  פקס, לאחר שהספקיתרת שכר החוזה ל

 . במסמכי המכרזאת כל המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים  עירייהלשהמציא 

 

בקשר לעבודות, הנובעות ממעשה ו/או  עירייהההוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי  .13.11

וקפן של איזו מן הערבויות שיהיו בידה רשאית להאריך את ת עירייההא תה, ספקמחדל של ה

 באותה עת, וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או דרישות אלה.
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 הפרה ובטלות החוזה  .14

 

את  ספקכל תנאי מתנאי חוזה זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה זה, יפצה ה ספקהפר ה .14.1

ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות  בגין הבגין כל נזק שייגרם ל עירייהה

אחר לביצוע העבודות  ספקלכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם  עירייהה

 נשוא חוזה זה או חלק מהן.

 

לעיל, איחור בביצוע העבודה במועדים ובשעות הקבועים בחוזה זה  מבלי לגרוע בכלליות האמור .14.2

  ה הפרת תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.מהווונספחיו 

 

לבטל  תרשאי עירייההיה התלפי חוזה זה ולפי כל דין,  עירייההשל  המבלי לפגוע ביתר זכויותי .14.3

 חוזה זה.הפרה יסודית של יפר  ספקחוזה זה באופן מידי במידה וה

 

 :אלהלבצע אחת או יותר מ תרשאי עירייהה, תהיה חוזה זה או הוראה מהוראותיו ספקהפר ה .14.4

 

הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן  הדרש עירייהשהלבטל את החוזה לאלתר לאחר  .14.4.1

 .לא עשה כן ספק, והעירייהההוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י 

 בגין ההפרה. ופיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם ל ספקלקבל מה .14.4.2

 בטחת ביצועו של החוזה.ו/או לחלט את הערבות שניתנה לה ספקלעכב כל תשלום המגיע ל .14.4.3

 אחר לצורך ביצוע העבודות. ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה .14.4.4

 

כמי שהפר את החוזה הפרה יסודית  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בחוזה ייחשב ה .14.5

 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

 

יום מיום  30א יוסר תוך והעיקול ל עירייההמן  ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .14.5.1

 הטלתו.

 .הוא שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת נכסים ספקאם ה .14.5.2

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים. ספקאם ה .14.5.3

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה על נכסי  .14.5.4

 .ספקה

 

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום  ספקפסק תוקפו של החוזה כאמור לא יהיה ההו .14.6

עד  ספקיהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע החוזה בידי ה ספקעבור נזק כלשהו. ה

 להפסקת תוקפו כאמור.

 

ו/או על פי כל דין עקב  על פי חוזה זה עירייהלאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו  .14.7

 ובגין ההפרה.
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 סיום התקשרות  .15

 

להעברה מסודרת של כל הנתונים, המסמכים,  ספקבסיום ההתקשרות על פי חוזה זה יפעל ה .15.1

התיעוד, או כל פרט אחר הנוגע למתן השירות לרבות כל מסמך תעודה, או כל פריט אינפורמציה על 

את כל מרכיבי  עירייהל ספקד'(. כמו כן יעביר הכל מדיה שהיא )נייר, צילום, מדיה מגנטית וכ

שום  ספקהשירות בנוסף לציוד ולנתונים הנזכרים במפורש בסעיף זה, באופן שלא יישאר בידי ה

ללא כל תמורה נוספת )למען הסר ספק  ספקפרט אשר לא היה בידיו לפני חוזה זה והכל על חשבון ה

ע"ג מדיה מגנטית או דיגיטלית  ספקעבר ע"י היו תכל נתון שהוא ע"ג מדיה מגנטית או דיגיטלי

        בהתאמה(.

 

גם לאחר ות אם בוצעו או קרו בתקופת החוזה, יהיה אחראי לפגמים בתוכנם של הרשומ ספקה .15.2

 תום חוזה זה.

 

גם לאחר ביטולו ו/או סיומו של חוזה  עירייהזכות השימוש בנתונים ובמידע שנאגרו, תיוותר בידי ה .15.3

 ז זה.ההתקשרות לפי מכר

 

חפיפה מלאה לנותן השירותים אשר נבחר  ספקבמקרה של סיום החוזה, מכל סיבה שהיא, יבצע ה .15.4

להעברה מסודרת של כל השירותים  ספק. במסגרת זאת, יפעל העירייההבמקומו, בהתאם להנחיות 

אחר שיבוא במקומו לרבות כל  ספקאו ל עירייההשניתנו על ידו במהלך תקופת עבודתו לנציגי 

 ספקנים, התוכניות, המסמכים, ההצעות, ההמלצות וכיו"ב. מסמכים שהוכנו על ידי ההנתו

יעביר  ספקו/או למי שיורה ולשביעות רצונו. ה ל"מנכל ספקבמסגרת מכרז זה יועברו על ידי ה

, עם סיום תקופת ההסכם, ע"ג מדיה מגנטית ובהדפסה, את כל המידע והנתונים שנמסרו עירייהל

עפ"י הסכם זה. העברת  עירייההפו על ידו במשך כל תקופת פעילותו עבור לטיפולו ואשר נאס

ימי עבודה ממתן ההודעה. חפיפה תבוצע בפרק זמן שיוגדר על  14הנתונים והשירותים תבוצע בתוך 

 ידי המזמין.

 

 עירייה ביצוע ע"י ה .16

 

 נמנע והוא זה חוזה פי על לבצע ספקה על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל .16.1

 היה ת, להן מלציית נמנע ואשר עירייהה או, ל"מנכה מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה

 . לנכון צאימש כפי, שלישי צד כל באמצעות או ובעצמ, לבצען תרשאי עירייהה

 

 כל בביצוע ול נגרמו אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים ספקה את לחייב תרשאי היהת עירייהה .16.2

 לגרוע מבלי וזאתהוצאות משרדיות ותקורה  18% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן

 . ספקה י"ע ההסכם של זו הפרה עקב עירייהל העומדות מהזכויות
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 את לגבות עירייהה מזכות או החוזה פי על ספקה מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין .16.3

 . אחרת דרך בכל ספקמה האמורים הסכומים

 

 

 יזוז ק .17

 

בהתאם לחוזה זה, כל סכום  עירייההמאת  ספקלקזז מכל סכום שעשוי להגיע ל תזכאי עירייהה .17.1

אם בגלל ביצועו של החוזה, הפרתו או נזקים בין אם קצוב או שאינו קצוב, , ספקמאת ה השיגיע ל

 אינן זה סעיף הוראות .ספקשל ה לשלם בגלל מחדליו או פעולותיו עירייהה ה שנדרשו/או פיצויים 

 חילוט של בדרך לרבות, אחרת דרך בכל כאמור סכום כל לגבות עירייהה של המזכות גורעות

 . ערבויות

 

 .ספקל עירייהלא יבצע ניכוי או קיזוז של תקבולים בעד כל סכום אחר שחבה ה ספקה .17.2

 

 

 שלילת זכות עיכבון .18

 לביצוע המשמשיםו/או ציוד  במסמכים כלשהי חזקה זכות ספקל תהיה ולא אין כי בזה מוסכם

 מוקנית אם, דין כל י"עפ לו המוקנית עכבון זכות כל על במפורש בזה מוותר הוא. זה חוזה לפי שירותיםה

 . כזו זכות לו

 

 

 ומניעת ניגוד עניינים  סודיות ואבטחת מידע .19

 

בשל או עקב מתן  ספקמוצהר ומוסכם על הצדדים כי כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו ל .19.1

יהא אחראי באחריות  ספקוה עירייההבלעדי של ה הניינ"( הינן קהרשומותהשירותים )להלן: "

 ספקמוחלטת, בתקופת החוזה ולאחר סיומה, לכל נזק ואובדן שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן. ה

מתחייב לשמור את הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות במקום סדור ולא להעבירן לצד ג' 

 .עירייהכלשהו, אלא באישור בכתב של ה

 

או הגיע לידיו כתוצאה  עירייהב לשמור על הרשומות ועל כל מידע שהועבר אליו ע"י המתחיי ספקה .19.2

ונציגיו  ספקהמחוזה זה ו/או ביצוע עבודות על פי חוזה זה, בסודיות ולא להעבירם לצד ג' כלשהו. 

ולדאוג כי כ"א מעובדיו  חתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיותהמוסמכים מתחייבים ל

קיו שיפעלו בביצוע חוזה זה יחתמו על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח המצורף ו/או ממועס

 .כנספח ד'לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו 

 

, משתמש הרשאות לעניין אבטחת מידע לרבות, מערכות המידע לנוהלי לציית מחויב יהיה ספקה .19.3

כנה וכל נוהל אחר הקיים וירוס, עדכוני תו-אנטי גיבויים, גישה מרחוק, דרישות, לאינטרנט גישה

 מעת לעת, על אחריותו וחשבונו. עירייהלו ע"י ה רשיימסאו  עירייהב
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד  ספקה .19.4

מתחייב להימנע מניגוד עניינים בכל הקשור  ספקבנושאי חוזה זה. ה עירייההאינטרסים לענייני 

 ככל שמתעורר חשש לניגוד עניינים כלשהו.  עירייהלותים, ולהודיע באופן מיידי למתן השיר

 

מצהיר ומתחייב בזה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בביצוע השירותים תמורה  ספקה .19.5

כלשהי, בין בכסף ובין בשווה כסף, וכי ככל שתתקבל בידו תמורה, כאמור, היא תהא שייכת 

 .עירייהל

 

 הרוחני זכויות הקניין  .20

כל תוצרי השירותים הניתנים לעירייה על ידי הספק על פי חוזה זה הינם  .20.1

קניין העירייה ורכושה והיא תהיה זכאית להשתמש בה למטרותיה לפי שיקול 

דעתה, ואף בכל תוספת שהספק יוסיף לעבודה כלשהי לא יהיו לספק שום זכות 

מעבר לתמורה על פי  יוצרים ו/או כל זכות משפטית אחרת הראויה לתמורה כלשהי

 הסכם זה.

הספק מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר  .20.2

שהוכן בהתאם לחוזה זה על ידי העירייה או ע"י מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא, 

 ומכל עילה שהיא לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני אחר.

די סיום מכל סיבה שהיא, יעביר הספק לידי העירייה מיד הגיע הסכם זה לי .20.3

את כל המידע וכן כל המסמכים, הדו"חות וכל תוצר שהפיק עפ"י הסכם זה, וכל 

נכס אחר השייך לעירייה אשר מצוי ברשותו או ברשות עובדיו או מי מטעמו או 

שכר הקשור בו ונוגע לעירייה או למתן השירותים עפ"י הסכם זה ובתנאי ששולם ה

 עבור השלב בו הופסקה העבודה.

 לספק או למי מעובדיו, לא תהיה בשום מקרה זכות עיכבון במסמכים, .20.4

תוכניות וכל חומר אחר הקשור לתוכנית האב והשייך לעירייה, בין כזה שהגיע אליו 

מאת העירייה ישירות או בעקיפין. הספק יהיה חייב להשיב לעירייה או למי שיורו 

 בסעיף זה, מיד עם סיום ההתקשרות עמו מסיבה כלשהי.לו, את כל המפורט 

 העברת זכויות וחובות .21

 

להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה  ספקמוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור ל .21.1

משנה או לאחרים או לגוף משפטי אחר, אלא אם קבל את  ספקכולן או מקצתן בכל דרך שהיא ל

לרבות  -"העברת זכויות וחובות"  תחשב -תאגיד  ספקהיה ה ומראש. לכך בכתב עירייהההסכמת 

על החוזה, לאחר או  ספקומעלה מהון מניות תאגיד ממי שהחזיק בו במועד חתימת ה 25%העברת 

 לאחרים. 

 

 ידי על יוצע אשר משנה ספק להעסקת, המוחלט הדעת שיקול פי על, לסרב תהא רשאית עירייהה .21.2

 והרישיונות הניסיון, היכולת בעל ספקנותן  ורק אך ספקה יציע מקרה לבכ כי מובהר ואולם, ספקה

 .  עצמו ממנו שנדרש כשם העבודות לביצוע המתאימים
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 חבות מטילה האמורה ההסכמה אין, זה בסעיף לעיל לאמור בהתאםאת הסכמתה  עירייהה נהנת .21.3

 דין כל ולפי החוזה ילפ והתחייבויותיו מאחריותו ספקה את פוטרת היא ואין עירייהה על כלשהי

 ודינם, ועובדיהם שלוחיהם, העבודה מבצעי של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות אייש ספקהו

 . ספקה י"ע נגרמו או/ו נעשו כאילו יהיה אלו של

 

 

 סתירות במסמכים  .22

 

 אי, סתירה ספקה גילה. משלימותמובהר בזאת, כי הוראות כל אחד ממסמכי המכרזים הינן  .22.1

 או, ממנו אחרת להוראה החוזה מהוראות אחת הוראת בין באלה וכיוצא עותמשמ דו, התאמה

 ל "מנכל בכתב ספקה יפנה, ממנו חלק כל של או מסמך של הנכון בפירושו מסופק ספקה שהיה

 .הקובעת היא ל"מנכה הוראת כזה במקרה. בדבר בכתב הוראות לו ייתן ל"מנכהו

 

מהוראות הדין. ככל שהוראות הדין קובעת  האמור בחוזה זה ובמסמכי המכרז אינו בא לגרוע .22.2

בכך. במקרה  ל"מנכלפנות בעניין זה ל ספקאחרת מהאמור בחוזה זה ו/או במסמכי המכרז על ה

 לפעול בהתאם להוראות הדין. ספקכזה על ה

 

 

 יתור והימנעות מפעולה ו .23

 

ה על זכויותי ייהעירהויתור ולא ייחשבו כ עירייההכל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד 

 על כך בכתב ומראש. עירייהה האלא אם כן ויתר

 

 

 שינוי החוזה  .24

 

 אין לשנות כל הוראה בחוזה זה אלא בכתב, ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה.

 

 

 סמכות שיפוט .25

 ממנו  הנובע ענין וכל פרשנותו, זה חוזה של לביצועו הנוגעת מחלוקת כל כי ביניהם מסכימים הצדדים

 .השלום בנתניה או בבימ"ש מחוזי מחוז מרכז המשפט בבתי ורק ךא תתברר

 

 

 כתובות והודעות .26

 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא לחוזה זה. .26.1
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 חתימה וחותמת: ______________________         

כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר  .26.2

במועד  -נמסרה ביד  שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם 72לתעודתו תוך 

 מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ספקה                           עירייהה                   
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כפר יונה עיריית

 נספח א' להסכם  – 01/2020מכרז מס' 
 
  

 שירותי המציעמפרט 
 

 יעדים 1

 רקע 1.1

תושבים וכן ללקוחות בתחום  24,000-מספקת שירות לכ"( עירייהה)להלן: " יונה כפר עיריית

כפר יונה עוברת תהליך מואץ של אכלוס  .עירייהם בשטח השיפוט של ה, המסחר והשירותיתעסוקהה

-457תוכנית מתאר מספר התעשיה נמצא ב פארק. 2030תושבים בשנת  60,000 –שעשוי להגיע לכ 

תחום וסמוך למרקמי מגורים בדרום ומזרח התוכנית ומהווה כניסה ראשית  התעשיה פארק .0434621

 . 2ומדרך מספר  4לעיר כפר יונה מכיוון מערב מדרך מספר 

 דונם. 640 –דונם, כאשר שטח הבניה נטו עומד על כ  1,300 –שטח התוכנית עומד על כ 

קצועיים בשלושה תחומים , מבקשת עיריית כפר יונה לקבל שירותים מתעסוקהה פארקלצורך הקמת 

, לקבל הרצוי תעסוקהה פארקאופי  את כלכלי, משפטי ושיווקי/אסטרטגי וזאת על מנת להבין –

התעשיה, להעריך את גובה תזרים  פארקתמונה כלכלית מוערכת לגובה ההכנסות וההוצאות מ

 ך הצפוי.המזומנים המיועד להתקבל אצל כל אחת מהרשויות ולהיערך נכון מבחינה משפטית למהל

 ספקממועד חתימת החוזה עם ה חודשים קלנדריים 9עד תקופה של  עירייה, תקצה ההעבודהלביצוע 

 הזוכה. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עד שלושה חודשים נוספים ע"פי 

 שיקול דעתו הבלעדי ולמציע לא תהיה כל טענה בעניין זה.

 

 תכולת שירותים  1.2

על פי הכללים ובכפוף להנחיות  כפר יונה עירייתל משותף פארק תעסוקהייעוץ להקמת תי מתן שירו

 . העירייה

 

 הגדרות 1.3

 .כפר יונה עיריית–" עירייהה" 1.3.1

עיריית כפר יונה, מועצה אזורית לב השרון, מועצה אזורית עמק חפר  –"רשויותאו "" רשות" 1.3.2

 ומועצה מקומית פרדסיה.

על פי הדרישות  משותף פארק תעסוקהייעוץ להקמת ותי שירשייבחר למתן  ספקה –" ספקה" 1.3.3

 של המכרז דנא. 

 .ספקהו/או מי שהוסמכו פורמאלית על ידו לניהול ופיקוח על  ל"מנכה –" ל"מנכה" 1.3.4

פארק למתן שירותי ייעוץ להקמת מכלול השירותים הנדרשים במכרז זה  –"השירותים" 1.3.5

 משותף. תעסוקה
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 לשאלות תשובות, נספחיו לרבות זה מכרז נשוא תוהוראו המסמכים כל – "המכרז מסמכי" 1.3.6

 זה. למכרז הקשורים בכתב שניתנו והוראות בכתב שניתנו משתתפים

כלל החוקים, התקנות שפורסמו ושיפורסמו ברשומות, הכללים ואמות המידה  –" הכללים" 1.3.7

ות ברשומות ו/או על ידי משרד האוצר ו/או רשות המסים ו/או משרד הפנים; וכן נהלים ודריש

שירותים נשוא המכרז דנא. בו/או כל מי שעניינו  עירייהו/או ה ספקההחלות על  עירייהשל ה

 . עירייהלפעול על פי הוראות אלו ו/או על פי הוראות ה ספקהחובת 

כל נוהל, הוראה, דרישה או בקשה המועברים בכתב )מכתב או דוא"ל(  –" עירייההוראות ה" 1.3.8

 בכל עת. עירייהלעמוד בהוראות ה ספקהחובת  והעומדת בכללים. ספקל ל"מנכהמאת 

כאשר שהציע במסגרת מכרז זה,  מחירבהתאם ל ספקזכאי ההתקבולים להם  –" התמורה" 1.3.9

  )"הצעת המשתתף"(. (1מסמך ב')ב לעילהמחיר המירבי מופיע 

 

 מועדים מתוכננים ליישום 1.4

 לו׳׳ז  להלן. שרותבחוזה ההתק כמפורט חודשים, 9של עד למשך תקופה  הינה ההתקשרות תקופת

  :לביצוע משוער

 .2020 1רבעון  – הזוכה המציע עם התקשרות 1.4.1

 .2020 1רבעון  – שוטפת פעילות התחלת 1.4.2

 .2020 1-2רבעון  –איסוף חומרים לטובת התוכנית  1.4.3

 .2020 1 רבעון –קיום ועדת היגוי עם ניציגי כלל הרשויות  1.4.4

 .2020 – 2רבעון  –גמר ניתוח מצב קיים  1.4.5

 .2020 3רבעון  –אים הגשת טיוטת ממצ 1.4.6

 .2020 2הגשת טיוטת התוכנית הכלכלית והתוכנית השיווקית/אטרטגית עד סוף רבעון  1.4.7

 .2020 3הגשת טיוטת כלל ההסכמים בין הרשויות להסדרת נושא חלוקת ההכנסות רבעון  1.4.8

 

 ספקנדרשת מהפונקציונאליות  2

 

 כללי .1

לפי תוכנית  בכפר יונה תעסוקהה פארקהקמת עבור  עבודת ייעוץמפרט מיוחד זה מתייחס להכנת  1.1

 .457-0434621מתאר מספר 

העבודה תבצע סקירה, מיפוי ובחינה של כל האספקטים של הרשות השייכים באופן ישיר ועקיף  1.2

 .החדש תעסוקהה פארקשיווקי של /כלכלי\לפיתוח יזמי

להקמת  על מנת לעמוד בכל המטרות האלו, הרשויות מעוניינות להעסיק יועץ שייתן מענה מקיף 1.3

 מצליח שיענה על צרכי כל הרשויות ויכלול את כל הפרמטרים הנדרשים. פארק תעסוקה

תוך שימת דגש על  תעסוקהה פארקהיועץ שייבחר יצטרך לבנות פרוגרמה אסטרטגית/שיווקית ל 1.4

שייענה על כלל הצרכים לרבות צרכים  פארק תעסוקההחלק הכלכלי שלה ולהמליץ על הקמת 

 תפעוליים ואסטרטגים. כלכליים, שיווקיים,
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 :משפטיים/נושאים סטטוטוריים
 

 הרשויות. ןהסכם ניהול ושת"פ בין הרשויות וליווי מו"מ ביאת  הכיןהיועץ שייבחר יצטרך ל 1.5

  ליזמים  תעסוקהה פארקהיועץ שייבחר יצטרך להכין הסכמים לטובת מכירה/חכירה של שטחי  1.6

 השונים.    

. במסגרת תעסוקהה פארקת לטובת הקמת גוף שינהל את היועץ שייבחר יצטרך ללוות את הרשו 1.7

 ליווי זה, יהיה על היועץ להכין תקנון, הסכמים, הסכמי העסקה וכו'.

המצב הקיים בהיבטים התכנוניים )תב"עות( ,הפיסיים את  היועץ שייבחר יצטרך לנתח 1.8

 הסביבתיים והבעלויות על הקרקע. ,התחבורתיים

ב הקיים בהיבטים המוניציפאליים בין הרשויות השותפות: המצ היועץ שייבחר יצטרך לנתח את 1.9

 .ואגרות חוקי עזר, צווי ארנונה ,היטליםלרבות ייעוץ בנושא של 

משותפים ולמנהלות משותפות  תעסוקהאזורי שונים להקמת מודלים  היועץ שייבחר יצטרך לבחון 1.10

חיות מקסימאלית מצד מצד אחד ורוו והצגת חלופות להסדרים סטטוטוריים להשגת אחידות בניהול

 .שני )לכל אחת מהרשויות(

מבנה להציע  ,תעסוקהה פארקלאופן התאגדות לניהול  ות/המלצההיועץ שייבחר יצטרך לגבש  1.11

כדי למנוע אי  אופן הדיווח ונהלי עבודה בין הרשויותולהציע את  תעסוקהה פארקלניהול  ארגוני

 .הסכמות בהמשך הדרך

 .בין הרשויות להעברת תחומי שיפוט ומודל חלוקת הכנסותמודל  היועץ שייבחר יצטרך לגבש 1.12

 טיפול בביצוע שינוי גבולות,  , לרבותשל המתחם התכנון היועץ שייבחר יצטרך להסדיר את נושא 1.13

 .ועוד קביעת חוקי עזר אחידים

 ליווי שוטף של הרשויות בתהליך ההקמה. 1.14

 
 

 הכנת תכנית עסקית/ כלכלית:
 

 .תעסוקהה פארקקית לביצוע כל המטלות  הנדרשות עד לאיכלוס תוכנית עס יכיןהיועץ שייבחר  1.15

התוכנית תכלול את כלל ההוצאות הנדרשות בכל שלב ושלב וחלוקה שלהן לכל רשות ורשות על פי 

 חלוקה שיציע היועץ.

 .לאחר הקמתו תעסוקהה פארקתוכנית עסקית רב שנתית לתפעול  כיןיהיועץ שייבחר  1.16

ב הראשוני עד תחילת האכלוס ותקציב שוטף לפי שלבי האכלוס תקציב לשל יגבשהיועץ שייבחר  1.17

 הצפויים.

  

 העבודה תכולת

 

 העבודה: מבנה  1.18

 :לכלול מחויבת התכנית אשר החובה פרקי 1.18.1

 .לפרויקט ורקע מבוא 1.18.1.1

 .מנהלים תקציר 1.18.1.2

 .הפרויקט ויעדי מטרות 1.18.1.3

 תומכים: כלליים נתונים 1.18.1.4

 כלכלי:

שות, סוגם, מספר העובדים העסקים הקיימים בר מספרסקירה מלאה של  –עסקים  ❖

 בהם, מספר העובדים בני המקום.
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 בחינה של השכר הממוצע ברשות, בחינה של שכר העצמאים והשכירים. –שכר  ❖

 בחינה של כל מקבלי הקצבאות ברשות. –ביטוח לאומי  ❖

 ניתוח של אחוז המובטלים ברשות )רשמי ולא רשמי(. –אבטלה  ❖

 הנדסי:

 ם לפיתוח.בחינה של שטחים המיועדי –שטחים  ❖

 ניתוח של שימושי הקרקע. ❖

 ניתוח תוכניות עתידיות לפיתוח הרשות. ❖

 סטאטוס תב"עות. ❖

 ביקוש והיצע של הקרקע. ❖

 קרקע ושטח בנוי. –בחינה של מחירי שוק  ❖

 

 חינוך ודמוגרפיה:

 מספר התושבים ברשות. ❖

 מספר התלמידים ברשות. ❖

 אחוז זכאות לבגרות ברשות. ❖

 אחוז מסיימי תואר ראשון ברשות. ❖

 ניתוח אחוז התושבים שיוצאים ללימודים וחוזרים לישוב לאחר סיומם. ❖

 אחוז הנשים המועסקות ברשות. ❖

 אחוז הנשים בעלי השכלה אקדמאית. ❖

 

 .אפשריים חסמים לרבות תעסוקהה פארקעבור  SWOT ניתוח 1.18.1.5

  .(תעסוקה)של אזורי ה הלאומית ברמה השוק סקירת 1.18.1.6

 במרחב ביקוש מול אל צעהקרוב הי למרחב ביחס עסקי פוטנציאל ניתוח 1.18.1.7

 .ההתייחסות

 

והשוואתם  תעסוקהה פארקבבסיס בחינה וניתוח של כל צווי הארנונה של הרשויות המקומיות  1.19

רשויות מקומיות באזור ומתן המלצות להגדלת צו ארנונה/שינוי סעיפי הצו, לפי איזה מודל  3לעוד 

 פארקומלצים צריכים להיות ב, אילו תעריפים מתעסוקהה פארקמדידה יש למדוד את הנכסים ב

. את ההמלצות יש לתת לפי כל אחד או לא נפרד בצו ארנונה פארק, האם יש להגדיר תעסוקהה

 , מלאכה, מסחר, משרדים וכו'(.תעסוקהמהשימושים העסקיים )

יש לבחון ולנתח את כל חוקי העזר הקיימים היום בכל הרשויות ולבצע השוואה  –חוקי עזר  1.20

ה על נושא של היטלי פיתוח, חוק עזר לשמירה, פסולת עודפת ואיכות סביבה. ביניהם. הדגש יהי

, על התעריפים תעסוקהה פארקב לאחר ביצוע ההשוואה יש להמליץ על תמהיל הנכון של חוקי העזר

 המומלצים, אילו חוקי עזר יש לעדכן, אילו לבטל ואילו לחוקק. 

 תוכנית כלכלית 1.21

שר תוצג במקביל על היועץ להכין תוכנית כלכלית לאור התוכנית השיווקית/אסטרטגית א .א

 . התוכנית צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:תעסוקהה פארקל

 חזון. ❖

 יעדים. ❖
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 תמצית מנהלים. ❖

 תוכנית השקעות. ❖

 שימושים קיימים. ❖

 עלויות פיתוח. ❖

 הכנסות צפויות מהיטלי פיתוח. ❖

 הכנסות מארנונה. ❖

 עלויות דמי שימוש. ❖

 ירה, שילוט, תחזוקה, פינוי פסולת(.עלויות אחזקה )ניקיון, שמ ❖

 –התוכנית תספק נתונים לכל רשות ברמת העלויות וברמת סך ההוצאות שיתהוו לכל רשות ב  .ב

 השנים הקרובות. 10

 :תעסוקהה פארקלניהול ותפעול  מודל עסקי .ג

 פירוט הנחות עבודה. ❖

 פירוט המודל. ❖

 פירוט הוצאות. ❖

 פירוט הכנסות. ❖

 פירוט כוח עבודה מנהלי נדרש. ❖

 הוצאות תפעול. ךפירוט ס ❖

 פירוט תזרים מזומנים. ❖

 

 חלק שיווקי/אסטרטגי:
 

תוך גיבוש אופי ייחודי של  תעסוקהה פארקהיועץ שייבחר יצטרך לגבש אסטרטגיה שיווקית ל 1.22

ולפי נתונים אלו לקבוע  תעסוקהה פארקהמתחם. היועץ יצטרך להציע חזון, מטרות ויעדים של 

תוך התחשבות ברשויות  תעסוקהה פארקהחזון והמטרות הן של  אסטרטגיה שייוקית לצורך השגת

 השותפות בו.

היועץ שייבחר יצטרך לבצע ניתוח סטטוטורי של התב"ע לרבות לבחון את מטרת התב"ע, שימושי  1.23

 הקרקע בה, לנתח את זכויות הבניה שבה ועוד.

ולפי כך לקבוע  היועץ שייבחר יצטרך לבצע ניתוח של אזורי תעסוקה בסביבה הקרובה והרחוקה 1.24

 את ניתוח הצרכים הלאומיים בעשור הקרוב באזור השרון ובמדינת ישראל.

היועץ שייבחר יצטרך לבחון את ההיבטים התחבורתיים המשפיעים על התוכנית ולפי כן להצביע  1.25

 על החסרונות העלולים להיות בנושא זה ולהציע פתרונות אפשריים להתמודד עם חסרונות אלו.

ולבצע  תעסוקהה פארקיצטרך לגבש המלצה לגבי תמהיל השימושים המיטבי בהיועץ שייבחר  1.26

 התאמה שיווקית לצרכי רמ"י לתמהיל זה. 

היועץ שייבחר יצטרך לגבש המלצות עבור פנייה מסודרת לחברות/יזמים שונים שיהוו עוגן של  1.27

 .תעסוקהה פארק

 

 תכולת העבודה:

 

סמוכים לאזור  תעסוקהאזורי  2ניתוח של עוד משותף אחד בארץ ו פארק תעסוקהניתוח לפחות של  .1

 הנ"ל.
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 שתכלול: תעסוקהה פארקתיבת תוכנית אסטרטגית/שיווקית לכ .2

 חזון. .א

 יעדים. .ב

 מטרות. .ג

 הגדרת הייחדויות של האזור. .ד

 ניתוח של כל אחת מהרשויות לרבות תחזית פיתוח הרשויות. .ה

 /SWOT ניתוח נתונים לגבי אוכלוסייה, ילדים, שיעור ריבוי טבעי, ניתוח .ו

 תוכנית לוגיסטית להפעלת הפרויקט. .3

 

 תוכנית שיווקית: .4

המדובר אמור  תעסוקהה פארק תעסוקהמול אילו רשויות ואזורי  – ת שוק מטרהרבחי .א

 להתחרות.

על מנת למשוך אליו  תעסוקהה פארקהגדרת מאפיינים מיוחדים ל – תעסוקהה פארקמיצוב  .ב

 כמה שיותר יזמים ועסקים.

 הגדרת "מוצר". .ג

, מסחר, משרדים, תעסוקה –הגדרת מחיר לדונם של השטחים השונים  – "מחיר" הגדרת .ד

 מלאכה וכו'.

 .הגדרת אבני דרך .ה

 הגדרת כלי מדידה: .ו

i. .מדדי ביצוע 

ii.  5בטווחי זמן של  תעסוקהה פארקעסקים שמעוניינים לראות ב/מספר חברותמדד ,

 שנה. 30, ו 15, 10

iii.  10, 5, 3החדש בעוד  תעסוקהה פארקובדים שיעבדו בכמות ע – מספר עובדיםמדד ,

 שנה. 30

iv. תעסוקהה פארקנדרש עבור ניהול  תקציב הגדרת גודל. 

v. .עמידה ביעדי תקציב 

vi. שנים 10שנים,  5שנים,  3לאחר שנה,  סקר שביעות רצון בין העסקים. 

 

 :הקמת מנהלת אזורית .5

 פארק. על מנת לתפעל את תעסוקהה פארקעל היועץ שייבחר  להגדיר את אופן תפעול  .א

. על תעסוקהה פארקמנהלת ל בהקמתצורך יש לבחון הבצורה הטובה ביותר,  תעסוקהה

 היועץ שייבחר  להגדיר את אופן תפעול וניהול המנהלת, לרבות:

i.  הציבור וכו'. תאשכול רשויות, חברה כלכלית, חברה לתועל –אופן מיסוד המנהלת 

ii. .הגדרות מי יהיו מנהלי המניות/מנהלים של המנהלת 

iii. האם לכל רשות  –חלוקה  רדירקטוריון/ועד המנהל של המנהלת ולפי איזומי יישב ב

 יהיה קול שווה, מי יהיו בעלי התפקידים, ועוד.

iv. .אופן קבלת ההחלטות במנהלת 

v. .הגדרת תחומי אחריות של המנהלת 

vi. .הגדרת תקציב מומלץ וחלוקתו בין הרשויות 

vii. .קביעת גובה דמי שימוש למ"ר מומלצים לכל עסק 
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viii.  הפעולות שיהיו באחריות המנהלת דוגמת אחזקה, גינון, שילוט, שמירה, קביעת סוגי

 ניקיון ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה + חותמת חברה                 שם מלא של מורשה החתימה ותפקידו
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 כפר יונה עיריית

 נספח ב'  – 01/2020מכרז מס' 

 ביטוחים עריכתאישור 

 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)שורהאי

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

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

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 :שם

עיריית כפר יונה ו/או 
 מועצה 

אזורית לב השרון ו/או 
מועצה אזורית עמק 
חפר ו/או מועצה 

 מקומית פרדסיה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 ת מוצריםאספק☒

אחר: שירותי ☐
 ייעוץ

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

אחר: יעוץ להקמת פארק ☒
 תעסוקה בבית ליד

 

 ת.ז./ח.פ.
)עיריית  500201686

 כפר יונה(

 ת.ז./ח.פ.

 מען
כפר יונה )עיריית כפר 

 יונה(

 מען
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות   ותגבוללפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור
תהפולי

 סה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/  תאריך סיום
 סכום ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום  מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

         --------- רכוש 

         
         
         

ביט   צד ג'
2016 

אחריות   302   ₪  500,000  
 צולבת 

קבלנים   307
 וקבלני משנה 

מועצה   -308
אזורית לב  
השרון, מועצה  
אזורית עמק חפר  
ומועצה מקומית  

 פרדסיה 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

-מבקש האישור 
 עיריית כפר יונה 

כיסוי  315
 לתביעות מל"ל 

מבוטח  -318
עיריית  -נוסף 

 כפר יונה 

מבוטח   -320
נוסף בגין מעשי  

ומחדלי  
מועצה  המבוטח: 

אזורית לב  
השרון, מועצה  
אזורית עמק חפר  
ומועצה מקומית  

 פרדסיה 

מבוטח   321
נוסף בגין מעשי  

עיריית   -המבוטח 
 כפר יונה 

מבקש  322
האישור מוגדר  

 צד ג 
 ראשוניות  328

רכוש   329
מבקש האישור  

 ייחשב צד ג 
ביט   אחריות מעבידים

2016 
ויתור על   -308   ₪  20,000,000  

תחלוף לטובת:  
מועצה אזורית  
לב השרון,  
מועצה אזורית  
עמק חפר ומועצה  
 מקומית פרדסיה 

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

-מבקש האישור 
 עיריית כפר יונה 

מבוטח   319
נוסף היה  

וייחשב  
כמעבידם של  

 המבוטח 

מועצה   - 320
אזורית לב  
השרון, מועצה  
אזורית עמק חפר  

מקומית   ומועצה
 פרדסיה 

מבוטח   318
עיריית   -נוסף 

 כפר יונה 

 ראשוניות  328

 
--------- אחריות המוצר

- 
        

תאריך    אחריות מקצועית
 רטרו:

_________
_ 

 4,000,000  ₪   
 

אובדן   – 301
מסמכים ע"ס  

100,000   ₪ 

אחריות   302
 צולבת 

דיבה,   – 303
השמצה וכיו"ב  

 ₪   300,000ע"ס  

הרחב   304



 
- 67 – 

 

 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 

 

 

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

  
  
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקש הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: ג' מבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין ה פירוט השירותים 
 יועצים/מתכננים 038
 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 086
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 
 
 

 כפר יונה עיריית
 נספח ג'  – 01/2020מכרז מס' 

 נוסח ערבות ביצוע

 
 

         לכבוד:

 "(עירייהה)להלן: " כפר יונה עיריית

 

 ערבות בנקאית מספר ___________הנדון: 

 
אנו  "(המבקשיםעל פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: "

בתוספת , (אלף שקלים חדשים שלושים₪ )במילים:  30,000סך בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל ערבים

"(, בקשר עם הפרשי הצמדההפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "

 , להבטחת ביצוע כל התחייבויותמשותף פארק תעסוקהייעוץ להקמת שירותי  למתן 01/2020מכרז מס' 

  ת.חוזה ההתקשרוהמבקשים במסגרת 

 

ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם לרבות באמצעות דוא"ל ו/או פקסימליה בכתב שתגיע אלינו

ה משפטית או בכל דרך בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביע

 אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 

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

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

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.

 

 בכבוד רב,

 בנק _________
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 

 כפר יונה עיריית
 נספח ד'  – 01/2020מכרז מס' 

 תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים

 
 

 ( מתחייבים:"המתחייבת"-אנו הח"מ____________)להלן

ה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת לשמור סודיות מוחלטת ומלא .1

האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, 

דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי 

ידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו ל

המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן 

 העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".

 "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן: .2

לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק  .א

נו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה ממ

 בלבד.

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על  .ב

 עותקיה.

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

 לידי אחר.

 את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה. להגביל .ד

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

 להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו. .ו

 לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד. .ז

 לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. ההתחייבות .3

ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או  .4

 מאגר מידע הנוגע למידע או לעבודה. 

ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה, או ביחד  .5

וע העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום איתה בביצ

 ההתחייבות הנ"ל על ידם.

ידוע ל"מתחייבת" כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לה העבודה וכי הפרת  .6

 ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחוייב בפיצויים.

ורשי חתימה של החברה המתחייבת ומצורף רשימת העובדים על התחייבות זו חתומים מ .7

 מטעם המתחייבת אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל 
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 חתימה וחותמת: ______________________         

 _____________לחודש_______________ולראיה באנו על החתום ביום

   ___________________________________________"המתחייבת" :

 אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל

 __________________חתימה:  _________________________שם:

 __________________חתימה: ______________________שם נציג:

 
 רשימת מורשים מטעם החברה המתחייבת

 
 

 
 
 

 חתימה  תפקיד  תעודת זהות  שם העובד 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


